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ဥယျော�ာ�ဇဉ်

ဥယျော�ာ�ဇဉ််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်းး
ှ �သည်် ရန််ကုန်
ု ်နိုု�င််ငံံရေး�း သိိပ္ပံံ�ကျော�ာ�င်းး�နှှင့််� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�၍ ၂၀၁၇ စမ်းး�သပ််ကော�ာက််ယူူမှုု အော�ာင််မြ�င််ခဲ့့�ပြီး�း�နော�ာက်် ၂၀၁၈ တွွင််
မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�ကိုု� အပြ�ည့််�အ၀ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� နိုု�င််ခဲ့့�သည််။ ဤစစ််တမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��ကြီး��း များ�း�၏ ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ဖြ�စ််ပေါ်�်မှုု နှှင့်�် လူူထုု၏ နေ�ပျော်�်��သာာယာာမှုု အပေါ်�် ယင်းး�အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုကို
ု ု� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််နို�င်
ု ်မည့်�်
နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုအနေ�ဖြ
ု
�င့််� မြို့�့��များ�း�စွာာ� ပါါဝင််သည့််� နှှစ််စဉ်် လူူထုုသဘော�ာထားး�အမြ�င််ကို�ု ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း၊ လူူမှုုရေး�း နှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အဆင့််�များ�း� အလွွန််ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�သော�ာကြော��ာင့််� နိုု�င််ငံ့့�အရေး�း လေ့�့လာာသူူများ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� မည််သည့််�အရာာတွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သည််နှင့်
ှ ်� မည််သည့််� အရာာတွွင်် ယခင််အတို�င်းး
ု � ရှိိ�သည််၊ မတူူညီီသော�ာ အုုပ််စုများ�း
ု � အလိုု�က််
အပြော��ာင်းး�အလဲဲ မည််မျှှကွာာ�ခြား�း�သည််၊ မည််သည့််� သက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု �က စီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝန်းး� အတွွက််ဖြ�စ််သည်် စသည််တို့့��ကို�ု
ခြေ�ေရာာခံံနို�င်
ု ်ရန်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ စိိန််ခေါ်�်မှုု ရှိိ�ရခြ�င်းး�မှာာ� အကြော��ာင်းး�ရင်းး� နှှစ််ခုုကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပထမတစ််ချျက််မှာာ� မြို့�့��ပြ�
နေ�ထိုု�င််သူူ များ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� အမျိုး�း��မျိုး�း�� တို့့��နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရသော�ာ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပြ� ဒေ�တာာ နှှင့််� ရေ�ရှှည််တို�င်းး
ု �တာာမှုု
ဒေ�တာာများ�း� မရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယတစ််ချျက််မှာာ� မြို့�့��ပြ� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််တို့့�� အချျက််အလက်် ရယူူရာာ အရင်းး�အမြ�စ်် တစ််ခုအဖြ
ု �စ်် လူူမှုုမီီဒီီ
ယာာများ�း�၏ အရေး�းပါါမှုု လျှှင််မြ�န််စွာာ� မြ�င့်�တက်
်
်လာာနေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရအရာာရှိိ� များ�း�၏ လူူမှုုမီီဒီီယာာများ�း�မှှတဆင့််� ပြ�ည််သူ့့� သဘော�ာထားး�
အမြ�င််များ�း�ကိုု� တိုု�က််ရို�က်
ု ် ရယူူမှုု တိုးး��မြှ�ှင့်�လာ
် ာပါါသည််။ ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� ကြုံ�ံ�တွေ့�့� နေ�သကဲ့့�သို့့��ပင်် ယင်းး�ပလက််ဖော�ာင််များ�း� မှှတဆင့််� ရရှိိ�လာာသော�ာ
သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�မှာာ�လည်းး� ဘက််လို�က်
ု ်မှုု ရှိိ�နေ�နိုု�င််သည််ကို�ကျွ
ု ွန်ုု�ပ််တို့့��ပို�မို
ု ု�သိိရှိိ�လာာပြီ�ီဖြ�စ််သည််။
မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� သိိပ္ပံံ�နည်းး�ကျျ သုုတေ�သနများ�း� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံပြီး��း မြ�န််မာ့့�အကြီး��း ဆုံးး�� မြို့�့��များ�း�ထဲဲမှှ မြို့�့��ငါးး�မြို့�့��ရှိိ� နေ�ထိုု�င််
သူူများ�း�၏ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��သက််ရော�ာက််နေ�သည့််� ကဏ္ဍအသီးး�သီးး�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာရန်် ကိိရိိယာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သာာယာာ
ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု ဟူူသော�ာ စကားး�လုံးး��သည်် အဓိိပ္ပာာ�ယ်် ကျျယ််ပြ�န့််�ပြီး��း ရှုုထော�ာင့််�စုံံ� ထည့််�သွင်းး
ွ �စဉ်းး�စား�းထားး�သည့််� အယူူအဆတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ရိုးး��ရှှင်းး�
စွာာ� ဆိုု�ရပါါက သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� ဘ၀တစ််ခုုကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ရှှင််သန််နေ�ထိုု�င်် နိုု�င််ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀
စစ််တမ်းး�သည််လည်းး� မြို့�့��ပြ�ဘ၀ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုအတွွက်် အရေး�းကြီး��း သည့််� ကဏ္ဍများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််ရန်် ပုံံ�ဖော်�်�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
၂၀၁၈ အနှှစ််ချုု�ပ်် အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် အဓိိက တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််နုုတ််တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း� သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ အယူူအဆမူူဘော�ာင််
နှှင့််� စစ််တမ်းး�ပြု�ုလုုပ််သည့််� နည်းး�လမ်းး� အသေး�းစိိတ်် တို့့��ကို�လည်းး
ု
� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ� ထားး�ပါါသည််။ အနှှစ််ချုု�ပ်် အစီီရင််ခံံစာာသည်် မြို့�့��ကြီး��း ငါးး�မြို့�့��
မှှ လူူ ၂၄၁၄ ဦးးအားး� မေး�းခွွန်းး� ၁၃၅ ခုု မေး�းမြ�န်းး�ထားး�သော�ာ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုစစ််တမ်းး� ဒေ�တာာစုုထဲဲမှှ အကြော��ာင်းး�အရာာ အနည်းး�ငယ််ကို�သာ
ု ာ
ကော�ာက််နုတ်
ု ်စိိစစ််၍ တင််ပြ�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်းး
ှ �သည်် သုုတေ�သန ပညာာရှှင်် များ�း�ကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်၍ ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�အပေါ်�် ထဲဲထဲဲဝင််ဝင််
ဆန်းး�စစ််မှုများ�း
ု � ပြု�ုလုုပ််ပြီး��း စစ််တမ်းး�တွေ့�့�ရှိိ�များ�း� နှှင့်�် အခြား�း� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�မှှ အထော�ာက််အထားး�များ�း� ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုလုုပ််
စေ�ပါါသည််။ ထို့့��နော�ာက်် လေ့�့လာာမှုုစာာတမ်းး� သုံးး��စော�ာင်် ပြု�ုစုုရာာတွွင်် သုုတေ�သန ပညာာရှှင််တို့့��၏ သီးး�ခြား�း� ပညာာရပ််ဆို�င်
ု ်ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု နှှင့််�
အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� အရေး�းပါါသော�ာ မြို့�့��ပြ�ပြ�ဿနာာရပ်် များ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာ စေ�ပါါသည််။ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု စာာတမ်းး� သုံးး��စော�ာင််လုံးး��
၏ ပုံံ�စံံကို�ု တူူညီီအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော်�်�လည်းး� စာာရေး�းသူူများ�း�၏ ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အမြ�င်် နှှင့််� ရေး�းဟန်် အတိုု�င်းး�ဖြ�စ််ရန််လည်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�
ပါါသည််။
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုစာာတမ်းး� များ�း�သည်် ဂျျန််ဒါါ၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု နှှင့်�် လူူမှုုပဋိိဉာာဉ်် စသည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာ သုံးး��ခုုကိုု� အဓိိက လေ့�့လာာထားး�
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာ
ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� စာာတမ်းး�တွွင်် မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသည့််� ပုံံ�စံံများ�း�၊ လက််တလော�ာ ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�၏
စရိုု�က််လက္ခခဏာာများ�း�၊ ၎င်းး�တို့့��နှှင့်�် မြို့�့��ပြ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� တို့့��ကို�ု ဆွေး�း�နွေး�း� ထားး�ပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဘဏ္ဍာာနှှင့််� မြ�န််မာ့့�လူူမှုုပဋိိဉာာဉ််
- မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�ဖြ�င့််� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� စာာတမ်းး�သည်် မြို့�့��ပြ�ပိုု�မို�ု ဆန််လာာသော�ာ မြ�န််မာ့့�လူ့့�ဘော�ာင်် အတွွင်းး�ရှိိ� လူူမှုုပေါ�ါင်းး�စည်းး�
မှုု နှှင့််� အစိုးး��ရ-ပြ�ည််သူူ ဆက််ဆံံရေး�း အခြေ�ေအနေ� များ�း�ကိုု� ဒေ�တာာများ�း�နှှင့််� သီီအိုု�ရီီများ�း�က မည််ကဲ့့�သို့့�� ဖော်�်�ပြ�လျှှက်် ရှိိ�သည််ကို�ု လေ့�့လာာသုံးး��သပ််
ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အချိိ�န််မလုံံ�လော�ာက််ပါါ - မြ�န််မာ့့�မြို့�့��ပြ�နေ� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အားး� နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ခြ�င်းး�
စာာတမ်းး�တွွင််မူူ မြ�န််မာ့့�လူူမှုု အသိုု�င်းး�အဝန်းး� အတွွင်းး� ရှိိ�နေ�သည့််� လူူမှုုစံံနှုုန်းး� များ�း�ကိုု� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာထားး�သည််။ စာာတမ်းး�တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ‘
သုံးး��ထပ််ကွမ်း
ွ း� ဝန််ထုတ်
ု ်ဝန််ပိုးး��’ (triple burden) ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရမှုု အခြေ�ေအနေ� နှှင့််� မြို့�့��များ�း�ရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး�
အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ခိုု�င််မာာသော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
အထက််ပါါ စာာတမ်းး� များ�း�ဖြ�င့််� ထပ််မံံ၍ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာစေ�ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ပြီး��း ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� သဘော�ာထားး� အမြ�င််များ�း�ကိုု�လည်းး� စိိန််ခေါ်�်
နိုု�င််ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ပါါသည််။ စာာတမ်းး� အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည့််�စုံံ�သော�ာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�ဟုု မဆိုု�နိုု�င််သေး�းပါါ။ စာာဖတ််သူူများ�း�

1

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

ဥယျော�ာ�ဇဉ်

အနေ�ဖြ�င့််� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်းး
ှ � နှှင့််�အတူူ ပူူပေါ�ါင်းး�၍ စစ််တမ်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျပြီး�း� မြ�န််မာာမြို့�့��ပြ� ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အားး�
သင့််�တော်�်�သည်် အကြံ�ံဉာာဏ််များ�း� ပေး�းရန်် ဖိိတ််ခေါ်�်ပါါသည််။ မြ�န််မာ့့�မြို့�့��များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�၍ နေ�ပျော်�်��ဖွွယ်် ဖြ�စ််စေ�ရန်် အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�နှှင့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�ကဲ့့�သို့့�� ခွဲဲ�ခြား�း�ခံံ အုုပ််စုုများ�း�အားး� အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သူူများ�း� အတွွက်် ယခုုစာာတမ်းး�များ�း� နှှင့််�
ရှေ့�့�ဆက််လုုပ််ဆော�ာင််မည့်�် အစီီအစဉ််များ�း�ဖြ�င့််� တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ အချျက််အလက်် အထော�ာက််အထားး�များ�း� ပေး�းစွွမ်းး�နိုု�င််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�
မျှော်�်��လင့််�မိိပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အမြ�င််များ�း�မှာာ� စာာရေး�းသူူများ�း�၏ သဘော�ာထားး�အမြ�င််သာာ ဖြ�စ််ပြီး��း အာာရှှဖော�ာင််
ဒေး�းရှှင်းး�၏ သဘော�ာထားး�အမြ�င််များ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။

Kim Ninh

ခတ္တတဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််၊ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှင်းး
ှ � မြ�န််မာာ
ဇွွန်် ၂၀၂၀၊ ရန််ကုုန််။
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မာာတိိကာာ

မာာတိိကာာ
ဥယျော�ာ�ဇဉ််

၁

အတိုု�ကော�ာက်် ဝေါ�ါဟာာရစာာရင်းး�

၄

အနှှစ််ချုု�ပ်် အစီီရင််ခံံစာာ

၅

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ

၆

အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ ဒေ�သတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပုံံ� နှှင့််� လားး�ရာာများ�း�

၆

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မြို့�့��ပြ�သမိုု�င်းး�

၆

ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� သုုတေ�သန နှှင့််� ဒေ�တာာများ�း�

၇

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

၁၃

၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�အရ အထွေ�ေထွေ�ေ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ဖြ�စ််စဉ််များ�း�

၁၃

၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�အရ ကျေး�း�လက််-မြို့�့��ပြ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု

၁၈

နိိဂုံးး��	

၂၃

အခန်းး�ဆုံးး��မှှတ််စုု

၂၅

ကျျမ်းး�ကိုးး��စာာရင်းး�

၂၆
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အတိုု�ကော�ာက်် ဝေါ�ါဟာာရ စာာရင်းး�

အတိုု�ကော�ာက်် ဝေါ�ါဟာာရ စာာရင်းး�
CLS
City Life Survey
	မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�
IFPRI
International Food Policy Research Institute
နိုု�င််ငံံတကာာ စား�းနပ််ရိိက္ခာာ� မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနဌာာန
ILO
International Labor Organization
	အပြ�ည််ပြ�ည််ဆို�င်
ု ်ရာာ အလုုပ််သမား�း အဖွဲ့့��ချုု�ပ််
LIFT
Livelihoods and Food Security Fund
သက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု နှှင့််� စား�းနပ််ရိိက္ခာာ� ဖူူလုံံ�ရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ
MCDC Mandalay City Development Committee
	မန္တတလေး�းမြို့�့��တော်�်� စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီ
MMK
Burmese Kyat
မြ�န််မာာကျျပ််ငွေ�ေ
NGO
Non-Governmental Organization
	အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�
NLD
National League for Democracy
	အမျိုး�း��သားး� ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ အဖွဲ့့��ချုု�ပ််
YCDC
Yangon City Development Committee
	ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့��တော်�်� စည််ပင််သာာယာာရေး�း ကော်�်�မတီီ

အဓိိက ဝေါ�ါဟာာရများ�း�
လတ််တလော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� - ၂၀၁၁ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပို�င်းး
ု �မှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�
မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသည့််� မြို့�့��နယ််များ�း� - ၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် မတိုု�င််ခင််က နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�စွာာ� ရှိိ�နှှင့််�ပြီး��း သားး�ဖြ�စ််ကာာ ပညာာတတ််မြော��ာက််မှုု နိိမ့််�ပါးး�သည့််� မြို့�့��နယ််
များ�း�ကိုု� ဆိုု�လို�သ
ု ည််။
ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�ရှိိ�ရာာ မြို့�့�� နယ််များ�း� - ၂၀၁၁ ခုုနှစ်
ှ ် နော�ာက််ပို�င်းး
ု �တွွင််မှှ ရော�ာက််ရှိိ� နေ�ထိုု�င််နေ�ကာာ အလယ််တန်းး�အဆင့််� ပညာာရေး�း၊
သို့့��မဟုတ်
ု ် ထိုု�ထက််နိိမ့််�ပါးး�သော�ာ ပညာာရေး�း ရှိိ�သူူများ�း�၊ အနည်းး�အကျျဉ်းး�သာာ တက္ကကသို�လ်
ု ်ဘွဲ့့��ရသူူများ�း� ပါါဝင််သည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�စွာာ�ရှိိ�သော�ာ
မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� ဆိုု�လို�သ
ု ည််။
ယေ�ဘုုယျျမြို့�့��နယ််များ�း� - မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသည့််� မြို့�့��နယ််များ�း� နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�ရှိိ�ရာာ ဆင်းး�ရဲဲသည့််� မြို့�့��နယ်် များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ�သည့််�၊ ကျျန််ရှိိ�သော�ာ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�ပါါ မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� ဆိုု�လို�သ
ု ည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

အနှှစ်ချုု
် �ပ်် အစီီရင််ခံံစာာ

အနှှစ််ချုု�ပ်် အစီီရင််ခံံစာာ
မြို့�့��ပြ�ဒေ�သများ�း�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျလာာမှုု များ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွင်းး
ွ � မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�ခြ�င်းး� ၏ အရေး�းပါါသော�ာ
မျျက််နှာာ�စာာတစ််ရပ်် ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာစေ�ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့််�
သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆို�င်
ု ်ရာာ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�က အဓိိက တွွန်းး�အားး�ပေး�းနေ�လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုများ�း
ု �
ကြော��ာင့််� ရေ�ကြီး��း ခြ�င်းး� နှှင့််� သဘာာ၀ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်မှုု ပိုု�မို�ု များ�း�ပြား�း�စေ�ပြီး�း� သဘာာ၀ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆို�င်
ု ်ရာာ ဒုုက္ခခသည််
များ�း�စွာာ� မြို့�့��ပြ�သို့့��ရွှေ့��့ ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျ လာာပါါသည််။ မြို့�့��ပြ�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကလည်းး� ကျေး�း�လက််ဒေ�သ
နေ� လူူဦးးရေ�များ�း�စွာာ� ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််နေ�ပြီး��း ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု များ�း�က မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု အတွွက်် အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းနိုု�င််
ဖွွယ်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြို့�့��ပြ�ဒေ�သများ�း�ရှိိ� လူူများ�း�အတွွက််မူူ လူူဦးးရေ� ကြ�ပ််တည်းး�မှုု များ�း�ပြား�း�လာာခြ�င်းး�၊ နေ�ထိုု�င််မှုု
ကုုန််ကျျစရိိတ်် မြ�င့်�တက်
်
်လာာခြ�င်းး� နှှင့််� အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �အားး� မျှှဝေ�ရခြ�င်းး� စသည့််� ပေး�းဆပ််ရခြ�င်းး�များ�း� ရှိိ�လာာပြီး�း�
ပြော��ာင်းး�လဲဲတိုးး��တက််မှုု အတွွက်် အပြ�ည့််�အ၀ အာာမခံံချျက်် မရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရပါါသည််။၁ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�
အတွွက််မူူ ဘ၀နေ�ထိုု�င််ရေး�းမှာာ� ပိုု�မိုု�၍ ခက််ခဲဲနို�င်
ု ်ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််တွင်းး
ွ � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျခြ�င်းး� ကိိစ္စစရပ််အပေါ်�် သုုတေ�သန လုုပ််ဆော�ာင််မှုု ပိုု�မိုု� များ�း�ပြား�း�လာာသော်�်�လည်းး�
အရည််အတွက်
ွ ် နှှင့််� အကြော��ာင်းး�အရာာ စုံံ�လင််မှုု အရ နည်းး�ပါးး� နေ�ပါါသေး�းသည််။ ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း�တွွင်် မကြာ�ာသေး�းခင််က
အရည််အတွက်
ွ ် စံံပြု�ု လေ့�့လာာမှုု (quantitative) များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း� ယင်းး�လေ့�့လာာမှုုများ�း�၌ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� နှှင့််�
ကျေး�း�ရွာာ�တွွင်် ဆက််လက််နေ�ထို�င်
ု ်ခဲ့့�သူူများ�း� အကြား�း� ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ အဆင််ပြေ�ေလုံံ�လော�ာက််မှုု အခြေ�ေအနေ�တို့့��ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််
ထားး�ပါါသည််။ မြို့�့��ပြ�ဒေ�သ အနှံ့့��ရှိိ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� ၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နှှင့််� စရိုု�က််လက္ခခဏာာ တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာရာာတွွင််မူူ
တည််နေ�ရာာအားး�ဖြ�င့််� ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့�� ကိုု�သာာ လေ့�့လာာထားး�ပြီး�း� အရည််အသွေး�း� စံံပြု�ု လေ့�့လာာမှုု (qualitative) ပုံံ�စံံဖြ�င့််�သာာ အဓိိက
လုုပ််ဆော�ာင််ကြ�ပါါသည််။ မြို့�့��တော်�်�များ�း� နှှင့််� ရန််ကုန်
ု ်ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း� အနှံ့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု တို့့��ကိုု� အရည််အတွက်
ွ ်ဆိုု�င််ရာာ
စိိစစ််လေ့�့လာာမည်် ဆိုု�ပါါက ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး� (CLS 2018) ပါါ ဒေ�တာာစုု များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။
ယခုု စာာတမ်းး�သည်် ယင်းး�ဒေ�တာာစုု ပါါ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ပုံံ�စံံ အမျိုး�း��မျိုး�း��အားး� ထုုတ််ဖော်�်�လေ့�့လာာ ထားး�သလိုု� ရန််ကုုန််နှှင့်�်
မန္တတလေး�း တို့့��၏ ရွှေ�ေပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု လားး�ရာာပုံံ�စံံများ�း� နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� ၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� တို့့��ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််၍
စိိစစ််လေ့�့လာာထားး� ပါါသည််။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု ဆိုု�င််ရာာ လက််ရှိိ� သုုတေ�သနများ�း� နှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််လက််ခံံထားး�မှုု တို့့��အားး� ယခုုစာာတမ်းး�
၏ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�က အတည််ပြု�ုလျှှက်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင်် အစဉ််အလာာ သိိမှှတ််ထားး�မှုု များ�း�အားး� စိိန််ခေါ်�်နိုု�င််
မည်် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် ရလဒ််များ�း�ကိုု�လည်းး� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုု ဘ၀ စစ််တမ်းး�၏ ဒေ�တာာ
များ�း�အရ စစ််တမ်းး�ပါါ မြို့�့��(၅)မြို့�့��အနက်် (၄) မြို့�့��တွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� နှေး�း�ကွေး�း�သွားး��နေ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ရန််
ကုုန််တွွင််မူူ လှိုု�င််သာာယာာ မြို့�့��နယ််ကဲ့့�သို့့�� မြို့�့��နယ််များ�း�ထံံသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျလာာသည်် လူူဦးးရေ� အရေ�အတွွက််ကြော��ာင့််�
ပြော��ာင်းး�လဲဲနေ�သည့််� အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� ဖုံးး��ကွွယ််ထားး�သကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််နေ�ပြီး��း ဒဂုံံ�ဆိိပ််ကမ်းး�ရှိိ� စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူူ သုံးး��ပုံံ�တစ််ပုံံသ
� ည််
၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ကတည်းး�က ယင်းး�မြို့�့��သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ မကြာ�ာသေး�းခင််က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျလာာ သူူများ�း�သည််
ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုု နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�စွာာ� ကြုံ�ံ�ရသော်�်�လည်းး� ပညာာအရည််အချျင်းး� နိိမ့််�ပါးး�သော�ာ၊ ယခင််ကတည်းး�က
မြို့�့��တွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�ထက်် ပိုု�မိုု�၍ လွွယ််ကူူစွာာ� အလုုပ််ရှာာ�ဖွေ�ေ ရရှိိ�ပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အမျိုး�း��အစား�း စုံံ�လင််ကွဲဲ�ပြား�း�
မှုု ကိုု�လည်းး� ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုု ဘ၀ စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ များ�း�တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ တို့့��၏ ပျျမ်းး�မျှှ
ဒေ�တာာ များ�း�မှာာ� နား�းလည််မှုလွဲဲ�မှား��း
ု
နိုု�င်် သော�ာကြော��ာင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�၏ မြို့�့��ပြ�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�တို့့�� အပေါ်�် ခြုံ�ံ�ငုံံ၍
�
ကော�ာက််ချျက််မချျရန်် သတိိပေး�းနေ�ပါါသည််။

၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ စစ််တမ်းး�

ရန််ကုုန််

မန္တတလေး�း

မော်�်�လမြို�ု�င််

မုံံ�ရွာာ�

တော�ာင််ကြီး�း�

5

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ
အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ ဒေ�သတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပုံံ� နှှင့််� လားး�ရာာများ�း�
နိုု�င််ငံံတကာာသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�ကိုု� မီီဒီီယာာများ�း�၌ ပိုု�မို�ဖော်
ု �်�ပြ�မှုု များ�း�သော်�်�လည်းး� အာာရှှတိုု�က််
ရှိိ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲ နှှင့််� ဖွဲ့့��ဖြိုး��း �ပြီး�း� နိုု�င််ငံံများ�း�၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု၌ ပြ�ည််တွင်းး
ွ � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ပါါဝင််မှုု ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�ပါါသည််။ အချို့့���သော�ာ နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင်် ပြ�ည််တွင်းး
ွ � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�က
၎င်းး�တို့့��၏ ကျေး�း�ရွာာ�များ�း�သို့့�� ပြ�န််လည််ပို့့��ပေး�းငွေ�ေမှာာ� နိုု�င််ငံံခြား�း� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�မှှ ပြ�န််လည််ပို့့��ပေး�းငွေ�ေ
ထက်် ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း� ပါါသည််။၂ ကျေး�း�လက််ဒေ�သ များ�း�အတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခြ�င်းး�မှာာ� ယခင််ကတည်းး�က ရှိိ�
နှှင့််�ပြီး��း သားး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� သက််မွေး�း�ကျော�ာ�င်းး� အရည််အချျင်းး� နည်းး�ပါးး�သော�ာ သူူများ�း� အနေ�ဖြ�င့််�
ခြော��ာက််သွေ့�့�ရာာသီီများ�း�တွွင်် ပိုု�မိုု�ချျမ်းး�သာာပြီး�း� ရေ�သွွင်းး�တူးး�မြော��ာင်းး� စနစ်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ဒေ�သများ�း�သို့့��
သွားး��ရော�ာက်် အလုုပ််လုပ်
ု ်ကာာ ယာာယီီ အခြေ�ေချျ နေ�ထိုု�င််ပါါသည််။ တော�ာင််အာာရှှ နှှင့််� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ နိုု�င််ငံံများ�း�
တွွင်် စက််မှုလု
ု ုပ််ငန်းး�များ�း� ဖွံ့့��ဖြိုး��း � လာာပြီး�း�နော�ာက်် မြို့�့��များ�း�၌ အလုုပ််အကိုု�င်် များ�း�စွာာ� ပေါ်�်ထွွက််လာာသော�ာကြော��ာင့််�
ကျေး�း�လက်် မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု စတင််များ�း�ပြား�း� လာာပါါသည််။ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သော�ာ
ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း�ထက်် စက််မှုဖွံ့့�
ု �ဖြိုး��း �သော�ာ မြို့�့��ပြ�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း� (အထူးး�သဖြ�င့််� လူူငယ််၊ တကိုု�ယ််တည်းး�
အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�) အတွွက်် လုုပ််ငန်းး� အခွွင့်�အလ
်
မ်းး� ပိုု�မိုု� များ�း�ပြား�း�သော�ာကြော��ာင့််� ကျေး�း�လက်် မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျမှုု လားး�ရာာအသစ်် အားး�ဖြ�င့််� ဂျျန််ဒါါညီီမျှှမှုု ရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရပါါသည််။ နိုု�င််ငံံများ�း�စွာာ�၌ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
သူူများ�း�၏ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း နှှင့််� တည််ငြိ�ိမ််အေး�းချျမ်းး�ရေး�း မှာာ� အခြား�း�သော�ာ နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�နှှင့််� ယှှဉ််လျှှင်် အားး�နည်းး�နေ�ပြီး�း�
၎င်းး�တို့့��သည်် လူူထုုဝန််ဆော�ာင််မှုု များ�း�ကိုု� ရယူူရာာတွွင််လည်းး� အခက််အခဲဲ ကြုံ�ံ�ရလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�
သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ ရေ� ရရှိိ�ရေး�း အတွွက်် အပိုု�ငွေ�ေ ကုုန််ကျျနေ�ရခြ�င်းး� မှာာ� အဖြ�စ််များ�း�ပြီး�း� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှရှိိ�
ပြ�ည််တွင်းး
ွ � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�သည်် မမြ�င််နို�င်
ု ်သည့််� အခက််အခဲဲ များ�း�စွာာ� ရင််ဆို�င်
ု ်ရလျှှက်် ရှိိ�သည််။
ဒေ�သတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု များ�း�ကိုု� သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး� အရ “ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု မြ�င့်�တက်
်
်ခြ�င်းး�
(migration hump)” အခြေ�ေအနေ�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု မြ�င့်�တက်
်
်ခြ�င်းး� (migration
hump) ဆိုု�သည််မှာာ� ကာာလတိုု� ဝင််ငွေ�ေ တိုးး��တက််ရရှိိ�နိုု�င််မှုု ကြော��ာင့််� ရွှေ�ေပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု မြ�င့်�တက်
်
်လာာပြီး�း�
နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ပြ�န််လည််လျော့�့��ကျျသွားး��တတ််သည့််� အခြေ�ေအနေ�ကိုု� ဆိုု�လို�ပါ
ု ါသည််။ ပုံံ�မှန်
ှ ်
အားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��ပြ� ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မြို့�့��များ�း�၌ လုုပ််သားး� လိုု�အပ််မှုု နှှင့််� လုုပ််ခလစာာ မြ�င့်�တက်
်
်လေ့�့ ရှိိ�ပြီး�း� လုုပ််ခ
လစာာ ခြား�း�နား�းမှုု ကြီး��း ကြီး��း မား�းမား�း မရှိိ�သော်�်�လည်းး� လူူများ�း�စွာာ�တို့့�� မြို့�့��များ�း�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ မြို့�့��ပြ�
ရှိိ� အလုုပ််အကိုု�င််များ�း�မှာာ� ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�၏ သက််ရော�ာက််မှုု ခံံရခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�သလိုု� သက််မွေး�း�
ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� စွွမ်းး�ရည််နိိမ့်�်သည့််� အလုုပ််သမား�းများ�း� အနေ�ဖြ�င့််� အလုုပ််တစ််ခုုမှှ နော�ာက််တစ််ခုသို့့�
ု � (ဥပမာာ- ဆိုု�င််
ကားး�နင်းး�ခြ�င်းး�၊ ကုုန််ထမ်းး�ခြ�င်းး�၊ အိိမ််အကူူ၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း..စသည််ဖြ�င့််�) လွွယ််ကူူစွာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င်
ု ်ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�လည်းး�
ဖြ�စ််သည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မြို့�့��ပြ�သမိုု�င်းး�
၂၀၁၄ နိုု�င််ငံံလုံးး��ဆိုု�င််ရာာ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� အရ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ လူူဦးးရေ�၏ ၂၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ မြို့�့��များ�း�တွွင်် နေ�ထိုု�င််
ွ ် နိုု�င််ငံ့့�လူူဦးးရေ�၏ ၅၀
နေ�ပြီး�း� မြ�န််မာ့့�လူူဦးးရေ� အများ�း�စုုမှာာ� ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှ ဖြ�စ််ကြ�သည််။၃ ၂၀၄၀ ခုုနှှစ််တွင်
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် မြို့�့��ပြ�နေ�ထိုု�င််သူူများ�း� ဖြ�စ််လာာမည််ဟု၄ု ခန့််�မှှန်းး�ထားး�ပြီး�း� လက််ရှိိ� နေ�ထိုု�င််သူူ ၅ သန်းး�မှှ ၆ သန်းး�
အထိိ ရှိိ�သော�ာ ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့�� လူူဦးးရေ�သည်် နှှစ််ဆဖြ�စ််လာာမည်် ဟုု မှှန်းး�ဆထားး�သည််။၅ သို့့��သော်�်�လည်းး� ထိုု�သို့့�� မြို့�့��ပြ�
လူူဦးးရေ� မြ�င့်�တက်
်
်လာာခြ�င်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံံအတွက်
ွ ် ပထမဆုံးး�� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရခြ�င်းး� မဟုုတ််ချေ�ေ။ ၁၉၄၁ နှှင့််� ၁၉၆၅ အကြား�း�
၌ ရန််ကုန်
ု ်လူူဦးးရေ�သည်် သုံးး��ဆအထိိ မြ�င့်�တက်
်
်ခဲ့့�ဖူးး�သည််။
ယခင််က ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ဖူးး�သည့််� မြို့�့��ပြ�ကြီး��း ထွားး��လာာမှုု သာာဓကအတိုု�င်းး� ယခုုတွွင်် တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရဦးးမည်် ဖြ�စ််သည််။ ရန််
ကုုန်် နှှင့်�် မန္တတလေး�း ကဲ့့�သို့့�� မြို့�့��ကြီး��း များ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ််များ�း�ခွဲဲ�ခြား�း�၍ ဖွဲ့့��စည်းး�ပြီး�း� စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေလွွတ်် များ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ််
အသစ််များ�း� အဖြ�စ်် တိုးး��ချဲ့့��ဖန််တီးး�ယူူခြ�င်းး� သည်် ပုံံ�မှန်
ှ ် လုုပ််ရိုးး��လုုပ််စဉ််ပင်် ဖြ�စ််သည််။၆ အစိုးး��ရသည်် ၁၉၅၀ ပြ�ည််
နှှစ််များ�း�တွွင်် ဆင်းး�ရဲဲသားး�ရပ််ကွက်
ွ ် ပပျော�ာ�က််ရေး�းကို�ု လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပြီး�း� မြို့�့��တွွင်းး�မှှ တရား�းမဝင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�အားး�
မြို့�့��ပြ�င််ဆင််ခြေ�ေဖုံးး��ရှိိ� အသစ််တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ မြို့�့��နယ််သုံးး��ခုုဆီီသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ပေး�း ခဲ့့�သည််။ ၁၉၈၈ တွွင််
လည်းး� ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� ထပ််မံံလုုပ််ဆော�ာင်် ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယင်းး�သို့့�� လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး�မှာာ� နိုု�င််ငံံရေး�း ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက်် ဖြ�င့််�
လုုပ််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ကာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု အပိုု�င်းး�တွွင််လည်းး� အားး�နည်းး�မှုုများ�း� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ လှိုု�င််သာာယာာ၊ ဒဂုံံ�မြို့�့��သစ်် နှှင့််�
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ

ရွှေ�ေပြ�ည််သာာ အပါါအဝင်် မြို့�့��အစွွန််အဖျား�း�၌ စက််မှုဇုံ
ု ံ�အသစ််များ�း� တည််ရှိိ�ရာာ နေ�ရာာလည်းး� ဖြ�စ််သည့််� အသစ််
တည််ဆော�ာက််ထားး�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�သို့့�� လူူဦးးရေ� ၅ သိိန်းး�ခန့််�အားး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� ပေး�းခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ဒေ�သများ�း�၌
လူူဦးးရေ�များ�း�စွာာ� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည့််� တိုု�င််အော�ာင်် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု များ�း�မှာာ� အားး�နည်းး�ဆဲဲဖြ�စ််ကာာ မြေ�ေအများ�း�စုုမှာာ�
တရား�းဝင််အားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ သို့့��မဟုတ်
ု ် အစိုးး��ရ ဝန််ထမ်းး�များ�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု နှှင့််� မြေ�ေစျေး�း�ကစား�းသူူများ�း� ၏ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အော�ာက််
တွွင််သာာ ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််သစ်် အများ�း�စုုမှာာ� မြေ�ေနိိမ့််�ပိုု�င်းး� နှှင့်�် ရေ�လမ်းး�ကြော��ာင်းး� တည််နေ�ရာာတွွင်် ရှိိ�နေ�
သော�ာကြော��ာင့််� ရေ�ကြီး��း ရေ�လျှံံ�ခြ�င်းး� နှှင့််� ရေ�သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�လည်းး� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရလွွယ်် ပါါသည််။
ယုံံ�ကြ�ည််အားး�ထားး� ရသည့််� လျှှပ််စစ််မီး�း ၊ သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အဦ နှှင့််� စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု � တစ််နေ�ရာာတည်းး�တွွင်် ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး� ထုုတ််လုပ်
ု ်မှုု ကဏ္ဍ၏ အခက််အခဲဲများ�း� လျော့�့��နည်းး�
စေ�ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ကာာ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရသည်် ၁၉၈၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ�း� နော�ာက််ပို�င်းး
ု � နှှင့််� လက််ရှိိ�အချိိ�န်် အထိိ သီးး�သန့််�
၇
ု ံ�သစ််များ�း�ကိုု� ရန််ကုုန််မြို့�့��ပြ�င်် ဆင််ခြေ�ေဖုံးး��နေ�ရာာ များ�း�၌
စက််မှုဇုံ
ု ံ�များ�း�ကိုု� တည််ဆော�ာက်် နေ�ပါါသည််။ ကနဦးးတွွင်် စက််မှုဇုံ
သာာ တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ပို�င်းး
ု �တွွင်် မန္တတလေး�း၊ မော်�်�လမြို�ု�င်် နှှင့််� မုံံ�ရွာာ� မြို့�့��အပါါအဝင်် အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��
များ�း�တွွင််လည်းး� စက််မှုဇုံ
ု ံ�သစ််များ�း� ထပ််မံံ တည််ဆော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံခြား�း� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုများ�း
ု � တိုးး��မြ�င့်�ရရှိိ�ရန်
်
် ရည််ရွယ်
ွ ်ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။၈ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဇုံံ�များ�း�အလိုု�က်် လုုပ််ငန်းး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး� နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�ခြ�င်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�မှုု
ကြော��ာင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု အရည််အသွေး�း� ကွာာ�ခြား�း�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ� သုုတေ�သန နှှင့််� ဒေ�တာာများ�း�
ဇယားး� (၁) ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�
ဒေ�တာာရင်းး�မြ�စ််
သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�

နမူူနာာအရွွယ််အစား�း

ရက််စွဲ�ဲ

တည််နေ�ရာာ

အကြော��ာင်းး�အရာာ

၅၀၂၇၉၉၀၀

၂၀၁၄

တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��

လူူဦးးရေ� အခြေ�ေအနေ�

IFPRI

၁၁၀၂

၂၀၁၆

ရန််ကုုန််မြို့�့�� ပြ�င််ပရှိိ� မြို့�့��နယ််လေး�းခုု

ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း� အပေါ်�် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျမှုု သက််ရော�ာက််မှုု

ILO

၇၂၉၅

၂၀၁၅

တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��

အတင်းး�အကြ�ပ်် လုုပ််အားး�ပေး�း ခိုု�င်းး�စေ�မှုု

LIFT

၁၆၀၀

၂၀၁၆

ဧရာာ၀တီီ နှှင့််� မကွေး�း� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူအခြေ�ေအနေ�နှှင့်�်
လွှှမ်း�း မိုးး��မှုု

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�

၂၄၁၄

၂၀၁၈

ရန််ကုုန််၊ မန္တတလေး�း၊ မုံံရွာ
� ာ�၊ မော်�်�လမြို�ု�င််၊
တော�ာင််ကြီး�း�

မြို့�့��ပြ�ဘ၀ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု၊ အစိုးး��ရ
ဝန််ဆော�ာင််မှုု များ�း�အပေါ်�် လူူထုု သဘော�ာထားး�
အမြ�င််

အရေ�အတွွက်် အသားး�ပေး�းနည်းး� (quantitative) သုုတေ�သန
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်းး
ွ � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ဆိုု�င််ရာာ အရေ�အတွွက်် အသားး�ပေး�း (quantitative) ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ရယူူ
နိုု�င််မည့်�် အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�စွာာ� ရှိိ�ပါါသည််။ ၁၉၈၃ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ကော�ာက််ယူူမှုနော�
ု ာက််ပို�င်းး
ု � ပထမဆုံးး�� အကြိ�ိမ််
ပြ�န််လည်် ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သော�ာ ၂၀၁၄ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�သည်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ပုံံ�စံံနှှင့််�လားး�ရာာ များ�း�ကိုု� ရရှိိ�
နိုု�င််မည့်�် အကြီး��း ဆုံးး�� ဒေ�တာာအစုု တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။၉ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ဒေ�တာာ အပြ�င်် ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််နှှင့််� IFPRI
တို့့��နှှင့်�် ILO၊ အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုု နှှင့််� စား�းနပ််ရိိက္ခာာ� ဖူူလုံံ�ရေး�း ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ (LIFT) ကဲ့့�သို့့�� အဖွဲ့့��အစည်းး�ကြီး��း များ�း�
က ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ကာာ ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သည့််� ပါါဝင််ဖြေ�ေဆို�သူူ
ု ၁၀၀၀ အထက်် စစ််တမ်းး�များ�း�ကိုု�လည်းး� ကိုးး��ကားး�နိုု�င််
ပါါသည််။ ယင််စစ််တမ်းး�များ�း�တွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူတို့့��၏ ကိုု�ယ််ရေး�းရာာဇဝင််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရသည့််�
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�အားး� လေ့�့လာာနိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး�စစ််တမ်းး�များ�း�တွွင်် မပါါဝင််သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာ အချို့့���
ကိုု� မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။
သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� အရ ပြ�ည််တွင်းး
ွ �နေ�ထိုု�င််သူူ ၁၉.၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ဘ၀တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််ကြိ�ိမ််
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ဖူးး�ပြီး�း�၊ ၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ပြီး�း�ခဲ့့�သော�ာ ငါးး�နှှစ််အတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ဖူးး�သည််ဟုု သိိရပါါသည််။၁၀
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ

သတိိထားး�ရန်် အချျက််တစ််ခုမှာာ�
ု အစိုးး��ရသည်် ကြာ�ာမြ�င့်�ချိိ�န်
် ် ခြော��ာက််လထက်် နည်းး�ပါးး�သည့််� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့� နေ�ထိုု�င််မှုုကိုု�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု အဖြ�စ်် သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင််ပင်် ရာာသီီကာာလအလိုု�က်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု
များ�း�စွာာ�ကိုု� သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ဒေ�တာာတွွင်် တွေ့�့�ရခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပုံံ�စံံမျိုး�း��ကိုု�
အိိမ််နီးး�ချျင်းး� နိုု�င််ငံံများ�း�တွွင််လည်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။၁၁
သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�အရ ထင််ရှား��းသော�ာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�အနက်် တစ််ခုမှာာ�
ု ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု လမ်းး�ကြော��ာင်းး� ပင််
ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၀၉ မှှ ၂၀၁၄ အတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုုများ�း�၏ ထက််ဝက််နီး�း ပါးး� မှာာ� မြို့�့��ပြ�ဒေ�သတစ််ခုု နှှင့််� တစ််ခုု
အကြား�း� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး��း ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း�မှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု များ�း�မှာာ�လည်းး� အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�
ကျေး�း�လက််ဒေ�သ တစ််ခုမှ
ု ှ အခြား�း�သော�ာ ကျေး�း�လက််ဒေ�သ တစ််ခုသို့့�
ု � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််နေ�သည််။၁၂ ကျေး�း�လက််မှှ
မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုမှာာ� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု၏ ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�ပုံံ�စံံမှာာ�
၂၀၁၀ မှှစ၍ ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ကြီး��း မား�းစွာာ� တိုးး��မြှ�ှင့်�လာ
် ာခြ�င်းး�ကိုု� ဇော�ာင်းး�ပေး�း တင််ပြ�ထားး�
သည့််� LIFT နှှင့်�် IFRI တို့့��၏ သုုတေ�သန တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�နှှင့််� ဆန့််�ကျျင််လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။၁၃ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�ပုံံ�စံံ
မှာာ� ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၁၄ ခုုလုံးး��မှှ လူူများ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ထားး�သည်် ILO ၏ သုုတေ�သန ဖြ�င့််� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�
ပါါသည််။၁၄
ယင်းး�သို့့�� ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�ရခြ�င်းး� ကိုု� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် လေး�းခုုဖြ�င့််� တစ််စိိတ််တစ််ပို�င်းး
ု � ရှှင်းး�ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။ (၁) မြို့�့��တစ််မြို့�့��
အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််တစ််ခုု မှှ တစ််ခုုသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုကို�သာ
ု ာ မြို့�့��ပြ�မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ဖြ�စ််သည််ဟုု
သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�က သတ််မှတ်
ှ ်ပါါသည််၊ (၂) ကျေး�း�လက််မှှ ကျေး�း�လက်် ဖြ�စ််စေ�၊ ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ဖြ�စ််စေ�
ကြာ�ာမြ�င့်�ချိိ�န်
် ် ခြော��ာက််လထက်် နည်းး�သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုများ�း�ကိုု� သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�က ထည့််�သွွင်းး�တွွက််ချျက််
ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ၊ (၃) သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�က တစ််နို�င်
ု ်ငံံလုံးး��ကိုု� လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ထားး�ပြီး�း� IFRI နှှင့််� LIFT မှှ ပြု�ုလုုပ််သော�ာ စစ််တမ်းး�
များ�း�မှာာ�မူူ သုုတေ�သီီများ�း� လက််လှမ်း
ှ း�မီီရန်် လွွယ််ကူူသော�ာ အဓိိက မြို့�့��တစ််မြို့�့�� နှှင့််� နီးး�စပ််ရာာ ဧရိိယာာ များ�း�၌သာာ
အဓိိက လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််၊ (၄) မည််သည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု အမျိုး�း��အစား�း ဖြ�စ််စေ�၊ လူူအများ�း�စုု
သည်် နေ�ရာာသစ််တစ််ခုု သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ပါါက ကနဦးးတွွင်် ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�များ�း�နှှင့််� အတူူ နေ�ထိုု�င််ပါါသည််၊
ကျေး�း�လက််ဒေ�သနေ� လူူဦးးရေ� များ�း�စွာာ�သည်် မြို့�့��ပြ�၌ ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး� ရှိိ�ခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�လေ�ရာာ ယင်းး�အချျက််ကြော��ာင့််�
ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျရန်် ခက််ခဲဲစေ�ပါါသည််။
အထက််ပါါ ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်် အားး�လုံးး��မှာာ� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုု ရှိိ�ပါါသည််၊ သို့့��သော်�်�လည်းး� သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�
ချျက််များ�း�မှာာ� ခေ�တ််နော�ာက််ကျျလာာနေ�ကြော��ာင်းး� ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။ LIFT ၏ သုုတေ�သနမှာာ� ရန််ကုန်
ု ် တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� ကပ််လျှှက််၊ မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့်�် မြော��ာက််ပို�င်းး
ု �ဖြ�င့််� နယ််နမိိတ်် ဆက််စပ််လျှှက်် ရှိိ�သည့််�
ကျေး�း�လက််မှှ ကျေး�း�လက််သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� မြ�င့်�မား�းသော�
်
ာ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၌ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ််တွင်
ွ ်
၁၅
ွ ် ရှိိ�ခြ�င်းး�သည််
ပြု�ုလုုပ််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အလုုပ််အကိုု�င််ကော�ာင်းး� ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််မည့််� လူူမှုု အဆက််အသွယ်
ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ဖြ�စ််စေ�သည့််� အဓိိက အရေး�းကြီး��း ဆုံးး�� အကြော��ာင်းး�ရင်းး� တစ််ခုု
ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� LIFT နှှင့််� ILO တို့့��၏ လေ့�့လာာမှုု နှှစ််ရပ််လုံးး��က ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။၁၆ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုများ�း� ဖြ�စ််
ပေါ်�်လေ�လေ� ယင်းး� လူူမှုုဆက််သွယ်
ွ ်ရေး�း ကွွန််ရက်် ပိုု�မို�အားး
ု �ကော�ာင်းး�လေ� ဖြ�စ််ပြီး��း ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� ပိုု�မိုု� မြ�န််ဆန််လာာနိုု�င်် ပါါသည််။

ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျခြ�င်းး�
သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ဒေ�တာာများ�း� အရ ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� လျော့�့��နည်းး�လာာသည််ကို�ု တွေ့�့�
ရပါါသည််။ ၁၉၉၁ နှှင့််� ၂၀၁၄ အတွွင်းး� ကျေး�း�လက််-မြို့�့��ပြ� တစ််သက််တာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး�သည်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�
၃၀.၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� မှှ တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး� ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အော�ာက်် အထိိ ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�ပါါသည််။၁၇ သို့့��သော်�်�လည်းး� IFRI
သုုတေ�သန တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် အရမူူ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� သည်် ၂၀၁၀ ခုုနှစ်
ှ ်နော�ာက််ပို�င်းး
ု � တိုးး��တက််လာာခဲ့့�ပြီး�း� ၂၀၁၂
အစိုးး��ရ၏ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဖြေ�ေလျှော့�့��မှုု နော�ာက််ပို�င်းး
ု � ပိုု�မိုု�၍ အရှိိ�န််ရလာာပါါသည််။ LIFT သုုတေ�သန အရလည်းး� ၂၀၁၃ ခုု
နှှစ််နော�ာက််ပို�င်းး
ု � ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� ခုုန််တက််သွားး��သည််ကို�ု တွေ့�့�ရပါါသည််။၁၈ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ဒေ�တာာသည််
၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှစ်
ှ ် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု များ�း�ကိုု� အမြ�င့်�ဆုံးး�
် �ထားး�၍ အနိိမ့််�ဆုံးး��ပွိုု��င့့်�ကိုု� တွွက််ချျက််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ဖွယ်
ွ ်
ရှိိ�သည််။ ယခုုတွွင််မူူ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး�သည်် ပြ�န််လည်် မြ�င့်�တက်
်
်လာာပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။
အခြား�း� သုုတေ�သနများ�း�၏ တူူညီီသော�ာ နယ််ပယ််များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာထားး�မှုု များ�း�အရ လက််ရှိိ� ကျေး�း�လက််မှှ မြို့�့��ပြ�သို့့��
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း� ၏ ကိုု�ယ််ရေး�းရာာဇဝင််ကို�ု သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အသက််အားး�ဖြ�င့််� အလုုပ််
လုုပ််ကို�င်
ု ် နိုု�င််သည့််� လူူဦးးရေ�ထက်် ငယ််ပါါသည််။ အမျိုး�း��သမီးး�ထက်် အမျိုး�း��သားး� အရေ�အတွွက်် အနည်းး�ငယ်် ပိုု�များ�း�
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ

ပါါသည််၊ သို့့��သော်�်�လည်းး� အလုုပ်် လုုပ််သည့််�နှုုန်းး�တွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူ မဟုုတ််သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�ထက်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူ
အမျိုး�း��သမီးး� များ�း�က ပိုု�များ�း�ပါါသည််။ အနည်းး�စုုသာာ အထက််တန်းး� ကျော�ာ�င်းး�ပြီး�း�မြော��ာက််ကာာ အများ�း�စုုမှာာ� အလယ််တန်းး�
ပြီး�း�မြော��ာက််ထားး� သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည်် ပညာာတတ််မှုနှု
ု ုန်းး� ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် မရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခင််
ကတည်းး�က လူူမှုု အဆက််အသွယ်
ွ ်များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အလုုပ််အကို�င်
ု ် ရှာာ�ဖွေ�ေထားး�ကြ�သလိုု� အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိိ�သည့််�
အခါါတွွင််လည်းး� မိိသားး�စုုကိုု� ငွေ�ေပြ�န််လည််ပေး�းပို့့�� ထော�ာက််ပံ့့�ပါါသည််။ ကျေး�း�လက််နှင့်
ှ ်� မြို့�့��ပြ�အကြား�း� လုုပ််ခလစာာ
ကွာာ�ခြား�း�ချျက်် ကြီး��း ကြီး��း မား�းမား�း မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ယင်းး�ပံ့့�ပိုးး��ငွေ�ေများ�း�မှာာ� ကျေး�း�လက်် စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေအနေ� အပေါ်�် များ�း�
စွာာ� သက််ရော�ာက််မှုု မရှိိ�သေး�းပါါ။ မြို့�့��တွွင်် အလုုပ််လုုပ််ကို�င်
ု ် သဖြ�င့််� ဝင််ငွေ�ေ ပိုု�မိုု� မရရှိိ�သော်�်�လည်းး� မြို့�့��ပြ� အလုုပ််အကိုု�င််
များ�း�သည်် ရာာသီီဥတုု ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုဒဏ်
ု
် သက််ရော�ာက််ခံံရခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�သော�ာကြော��ာင့််� အလုုပ်် စိိတ််ချျရခြ�င်းး� ပိုု�ရှိိ�ပြီး��း ခြုံ�ံ�ငုံံ�
ကြ�ည့််�လျှှင်် မြို့�့��ပြ�၌ အလုုပ်် အခွွင့််�အလမ်းး� ပိုု�မိုု� များ�း�ပြား�း�ပါါသည််။ ဧရာာ၀တီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း မှှ အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည််
အထည််ချုု�ပ်် လုုပ််ငန်းး�၌ တည််မြဲ�ဲသော�ာ အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ကော�ာင်းး�များ�း� ရှိိ�နေ�ပြီး�း�၊ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
သူူ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� မည််မျှှသည်် ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်ရေး�း လုုပ််ငန်းး�တွွင်် လုုပ််ကို�င်
ု ်လျှှက််ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ရာာ၌ အရင်းး�အမြ�စ််
တစ််ခုုနှှင့်�တစ်
်
်ခုု မတူူညီီကြ�ပါါ။ ကုုန််ထုုတ််လုပ်
ု ်ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၌ အလုုပ််မရသည့််� သူူများ�း�သည်် စား�းသော�ာက််ဆို�င်
ု ်၊
ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�း နှှင့်�် ဟိုု�တယ််များ�း�ကဲ့့�သို့့�� ဝန််ဆော�ာင််မှုုကဏ္ဍရှိိ� စွွမ်းး�ရည််နိိမ့်�် အလုုပ််များ�း�ကိုု�သာာ လုုပ််ကို�င်
ု ်ကြ�ပါါသည််။
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အများ�း�စုုသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ အဆက််အသွယ်
ွ ် ကွွန််ရက််မှှ အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး�
အကြော��ာင်းး� ကြား�း�သိိရမှှသာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််လေး�း ရှိိ�သော်�်�လည်းး� သဘာာ၀ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် သို့့��မဟုတ်
ု ် မိိသားး�စုု
အရေး�းပေါ်�် ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကြော��ာင့််� ရုုတ််တရက်် မဖြ�စ််မနေ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရသူူမှာာ� ၂၀ မှှ ၂၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အထိိရှိိ�ပါါသည််။၁၉
လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ပြ�င််ဆင််နို�င်
ု ်မှုု မရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့််� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� ငွေ�ေကြေး��း အလုံံ�အလော�ာက်် မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ၎င်းး�တို့့��
အတွွက်် မြို့�့��သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရန််မှာာ� များ�း�စွာာ� ခက််ခဲဲပါါသည််။ ထိုု�အခြေ�ေအနေ�၌ လူူအချို့့���တို့့��သည်် ပိုု�က််ဆံံချေး�း�ငှား��း
၍ မြို့�့��ကြီး��း သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ကြ�သော်�်�လည်းး� လူူများ�း�စွာာ� အတွွက််မူူ ဒေ�သအတွွင်းး�ရှိိ� အခြား�း�နေ�ရာာများ�း�သို့့��သာာ
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျကြ�ပါါသည််။၂၀

အရည််အသွေး�း� အသားး�ပေး�း (qualitative) နည်းး�နာာ သုုတေ�သန
အရေ�အတွွက်် အသားး�ပေး�း သုုတေ�သန များ�း�မှာာ� မြို့�့��ပြ�ဒေ�သသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�၏
မရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခင်် ကိုု�ယ််ရေး�းရာာဇဝင်် ကိုု� အဓိိက လေ့�့လာာထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး��း ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျပြီး�း� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�မှာာ� အရည််အသွေး�း� အသားး�ပေး�း ဒေ�
တာာများ�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ သုုတေ�သနများ�း�သည်် ရန််ကုန်
ု ် အစွွန််အဖျား�း�
အထူးး�သဖြ�င့််� လှိုု�င််သာာယာာ ကဲ့့�သို့့�� နေ�ရာာများ�း�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာကြ�သည့််� ဆင်းး�ရဲဲ
သူူများ�း�အပေါ်�် အဓိိက လေ့�့လာာထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရန််ကုန်
ု ် မဟုုတ််ပဲဲ အခြား�း�
သော�ာ မြို့�့��များ�း�ရှိိ� မြို့�့��ပြ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာသည့််� စာာတမ်းး�
အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ရန််ကုန်
ု ် နှှင့်�် အခြား�း�မြို့�့��များ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�
များ�း�မှာာ� ခြား�း�နား�းမှုု သိိသိိသာာသာာ ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ယင်းး�နယ််ပယ််တွင်
ွ ်
သုုတေ�သနပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကွွက််လပ်် ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�ပါါသည််။
လှိုု�င််သာာယာာ မြို့�့��နယ်် နေ�ထိုု�င််သူူ များ�း�စွာာ�တို့့��သည်် အစိုးး��ရ ပိုု�င််ဆို�င်
ု ်
သည့််� မြေ�ေပေါ်�်၌ တရား�းမဝင်် နေ�ထိုု�င််နေ�ကြ�ရပြီး��း အစိုးး��ရ၏
အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု သို့့��မဟုတ်
ု ် တရား�းဝင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ု
ခြ�င်းး� ခံံရမှုလည်းး
ု
� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရ၏
အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု သို့့��မဟုတ်
ု ် တရား�းဝင််
အသိိအမှှတ််ပြု�ုမှုု မရရှိိ�ပဲဲ တရား�းမဝင်် နေ�ထိုု�င်် နေ�
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ကြ�ရသူူ အရေ�အတွွက်် မည််မျှှရှိိ�သည််မှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ UN-Habitat ၏ ၂၀၁၆ ကိိန်းး�ဂဏာာန်းး�အရ ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့��
ရှိိ� နေ�ရာာ ၄၂၃ ခုုတွွင်် တရား�းမဝင်် နေ�ထိုု�င််သူူ ၃၈၀၀၀၀ ရှိိ�ပြီး�း� ဟားး�ဗတ််တက္ကကသို�လ်
ု ်မှှ သုုတေ�သီီများ�း�၏ ၂၀၁၂ ခန့််�မှှန်းး�
ချျက််အရ တရား�းမဝင်် နေ�ထိုု�င််သူူ ၅၀၀၀၀၀ ခန့််�ရှိိ�ပါါသည််။၂၁ အခြား�း�သော�ာ လေ့�့လာာမှုုတစ််ခုု ကမူူ “တရား�းမဝင်် နည်းး�
လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� နေ�ထိုု�င််နေ�ရသူူ” ၁.၅ သန်းး� နီးး�ပါးး�ရှိိ�သည်် ဟုု ဆိုု�ပါါသည််။၂၂
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ ဥပဒေ�များ�း� နှှင့််� မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုမှုု ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််တွင်
ွ ် အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�ပြား�း�နေ�ခြ�င်းး� တို့့��
ကြော��ာင့််� ယင်းး�မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� မြေ�ေများ�း�မှာာ� တရား�းဝင်် မှှတ််ပုံံ�တင််နို�င်
ု ်ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ မြေ�ေယာာ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု နှှင့််� မှှတ််ပုံံ�တင််
ခြ�င်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�၌ အစိုးး��ရ အဆင့််�သုံးး��ဆင့််�မှှ မတူူညီီသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး� ငါးး�ခုု ပါါဝင််နေ�ပါါသည််။ ယင်းး�ဌာာနအဖွဲ့့��
အစည်းး� အသီးး�သီးး�မှှ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် အိိမ််ရာာနှှင့််� စီီမံံကိိန်းး� ကိိစ္စစရပ််များ�း� အတွွက်် တစ််ဦးးနှှင့််�တစ််ဦးး အပြ�စ််တင််လွှဲဲ�ချျ
ု ် ငှား��းရမ်းး�နိုု�င််ခွွင့််�အားး� တစ််စုံံ�တစ််ဦးးကိုု� လွှဲဲ�
ကြ�ပါါသည််။၂၃ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဒေ�သအရာာရှိိ�များ�း�က မြေ�ေ ရော�ာင်းး�ချျခွွင့််� သို့့��မဟုတ်
ပေး�းသည့််� စနစ််တစ််ခုု ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာကာာ အခြား�း�သော�ာ အရာာရှိိ�များ�း�က ယင်းး�မြေ�ေများ�း�၌ နေ�ထိုု�င််သည့််� သူူများ�း�ကိုု�
ကျူးး��ကျော်�်��နေ�ထိုု�င််သူူ အဖြ�စ်် တရား�းစွဲဲ�ပါါသည််။ ထိုု�ဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း��ကိုု� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ အသစ််များ�း� သာာမက မြို့�့��
လယ််မှှ လှိုု�င််သာာယာာ ကဲ့့�သို့့�� မြို့�့��သစ််များ�း�သို့့�� ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှစ်
ှ ်များ�း�၌ အတင်းး�အကြ�ပ်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး� ခံံရသည့််� မြို့�့��ခံံများ�း�
ပါါ ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါသည််။
ပြ�င််ပမှှ သုံးး��သပ််လေ့�့လာာသူူများ�း�က NLD အစိုးး��ရလက််ထက််၌ ကျျင့််�ထုံးး��များ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲလိိမ့််�မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ခဲ့့�
သော်�်�လည်းး� လက််တွေ့�့�တွွင််မူူ ၂၀၁၅ ရွေး�း�ကော�ာက််ပွဲဲ� မှှစ၍ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််မှုု
နည်းး�လမ်းး�များ�း�မှာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ တရား�းဝင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�နှှင့််� တရား�းမဝင်် အခြေ�ေချျနေ�ထိုု�င််သူူများ�း� ကိုု�
အတင်းး�အကြ�ပ်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�စေ�ပါါက နိုု�င််ငံံတကာာ စံံနှုန်း
ု း�များ�း� အရ လျှော်�်��ကြေး��းများ�း� ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် လက််တွေ့�့�ကျျင့််�သုံးး�� နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။
အိိမ််ရာာဝယ််ယူူရန်် မတတ််နို�င်
ု ်သော�ာကြော��ာင့််� တရား�းမဝင်် အခြေ�ေအနေ�ဖြ�င့််� နေ�ထိုု�င််နေ�ရသော�ာ ဆင်းး�ရဲဲသားး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျသူူများ�း� နှှင့််� နေ�စရာာ မရှိိ�သည့််� သူူများ�း�အားး� အစိုးး��ရပိုု�င််မြေ�ေ တရား�းမဝင်် ငှား��းရမ်းး�/ရော�ာင်းး�ချျ ကြ�သူူများ�း� ဖြ�စ််သော�ာ
“ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််ဖြ�င့််� ကျူးး��ကျော်�်��သည့််�” သူူများ�း�ကိုု� ခွဲ့့��ခြား�း�နိုု�င််ရန်် အစိုးး��ရမှှ လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။၂၄ ယင်းး�အုုပ််စုု နှှစ််ခုုလုံးး��
ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နေ�သည့််� မူူဝါါဒနည်းး�လမ်းး�ကိုု� သုံးး��သပ််ကြ�ည့်�လျှ
် ှင်် ရန််ကုန်
ု ်တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဝန််ကြီး��း ချုု�ပ််က ၎င်းး�သက််တမ်းး�
ကုုန််ဆုံးး��မည့််� ၂၀၂၀ မတိုု�င််ခင်် ကျူးး��ကျော်�်�� ပြ�ဿနာာကိုု� ရှှင်းး�ပစ််ရန်် ကတိိပေး�းထားး�မှုု နှှင့််�အညီီ ကျူးး��ကျော်�်��များ�း�အားး�
အုုပ််စုလို
ု ု�က်် တရား�းစွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့်�် ကျူးး��ကျော်�်��နေ�ရာာများ�း�အားး� ဘူူဒိုု�ဇာာထိုးး��၍ ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�၂၅ တို့့��ကိုု�သာာ
တွေ့�့�နေ�ရပါါသည််။ သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�အရ ကြ�ည့််�လျှှင််လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မူူဝါါဒ
ချျမှှတ််သူူများ�း� နှှင့််� ပြ�ည််သူူများ�း�သည်် ကျူးး��ကျော်�်��နေ�ထိုု�င််
သူူများ�း�အားး� ဖယ််ရှား��းရှင်းး
ှ �လင်းး� ရမည့််�
ရာာဇဝတ််သားး�
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များ�း� အဖြ�စ်် မှှတ််ယူူကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။၂၆ ကျူးး��ကျော်�်�� အသိုု�င်းး�အဝန်းး� များ�း�ကိုု� ပြ�ည််သူ့့�ရေး�းရာာ
ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းရမည့််� ဒေ�သန္တတရ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းရမည့််�အစား�း ကျူးး��ကျော်�်��သူူများ�း� ပိုု�မိုု�
များ�း�ပြား�း� လာာမည််ကို�ု စိုးး��ရိိမ််သော�ာကြော��ာင့််� ရဲဲခေါ်�်၍ ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး� နှှင့််� အုုပ််စုုလိုု�က်် တရား�းစွဲဲ�ခြ�င်းး� စသည့််� နည်းး�
လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� နေ�ထိုု�င််သူူအချို့့���သည်် ဆင်းး�ရဲဲတွင်းး
ွ �ထဲဲ ပိုု�မို�ကျျရော�
ု
ာက််လာာကာာ မညီီမျှှ
မှုု ပိုု�မို�ု ကြီး��း မား�းလာာပါါသည််။ အချို့့���သည််လည်းး� ၎င်းး�တို့့��အိိမ််တွင်
ွ ် မရှိိ�သည့််� အချိိ�န််၌ အိိမ််ဖျျက််ဆီး�း ခံံရမည််ကို�ု
စိုးး��ရိိမ််သော�ာကြော��ာင့််� အိိမ််နှင့်
ှ ်�ဝေး�းရာာ စက််ရုံံ�တွွင်် လုုပ််ကို�င်
ု ်ရမည့်�် အလုုပ််အခွွင့််�အလမ်းး�ကော�ာင်းး� များ�း�အားး� စွွန့််�လွှှတ််
ခဲ့့�ရသလိုု�၊ ရေ�နှှင့််� လျှှပ််စစ််မီး�း မရှိိ�သည့််� သူူများ�း�မှာာ� စည််ပင််သာာယာာ မှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး�း
ု သည့််� စျေး�း�ထက်် ပိုု�မိုု�
ကုုန််ကျျမှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။၂၇ လှိုု�င််သာာယာာ နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�တွွင်် မီးး�စက််နှှင့််� ရေ�တွွင်းး� ရှိိ�ပါါက ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� မရှိိ�သော�ာ
သူူများ�း�ထက်် လူူနေ�မှုု အဆင့််�အတန်းး� သိိသိိသာာသာာ မြ�င့်�မား�း
် သည််ဟုု ဆိုု�နို�င်
ု ်ပါါသည််။၂၈
တရား�းမဝင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�သည်် တရား�းဝင်် အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိိ�ရန်် စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပြု�ုလုုပ််ရသည့််� စရိိတ််၊
ကျော�ာ�င်းး�စရိိတ််၊ မိိသားး�စုု ဆေး�းဖိုးး��၊ အစား�းအစာာ နှှင့်�် နေ�ထိုု�င််ရေး�း ကုုန််ကျျစရိိတ်် စသည််တို့့��ကိုု� အလျျဉ််မီီနိုု�င််ရန််
အိိမ််နီးး�ချျင်းး� သို့့��မဟုတ်
ု ် အသိိမိိတ််ဆွေ�ေ များ�း�ထံံမှှ အကြွေး��း�ယူူရပြီး�း� အတိုးး��နှုုန်းး� အမြ�င့်�ဆုံးး�
် �အဖြ�စ်် ၃၀% အထိိပေး�း
ရကာာ မကြာ�ာခဏ ဆိုု�သလိုု� ပြ�န််မဆပ််နို�င်
ု ်မှုု များ�း�ကြော��ာင့််� အကြွေး��း�ထော�ာင််ချော�ာ�က်် အတွွင်းး�သို့့��လည်းး� ကျျရော�ာက််
်
ာ အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိိ�ရန််၊ အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �ကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန်် နှှင့်�် အိိမ််ရာာ
နိုု�င််ပါါသည််။၂၉ လစာာမြ�င့်�မား�းသော�
တရား�းဝင်် ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် အတွွက်် တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� လိုု�အပ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�သို့့��
စာာရွွက််စာာတမ်းး� ရယူူရန််မှာာ� ခက််ခဲဲပြီး��း အကုုန််အကျျများ�း�ကာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အသစ််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
လက််လှမ်း
ှ း�မီီနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် လစာာနည်းး�ပါးး�သော�ာ အလုုပ််အကိုု�င်် နှှင့််� လုံံခြုံ� �ံ�စိိတ််ချျရမှုု
နည်းး�ပါးး�သော�ာ အိိမ််ရာာများ�း�တွွင်် နေ�ထိုု�င််နေ�ရပြီး��း စာာရွွက််စာာတမ်းး� အတွွက်် ငွေ�ေစုုနိုု�င််ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသွားး�� စေ�သည််။
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ အသစ်် အများ�း�စုု အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ သားး�သမီးး�များ�း� ကျော�ာ�င်းး�အပ််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� “တရား�းဝင််ပုံံ�မှန်
ှ ် မဟုုတ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�” ဖြ�င့််� ရယူူနိုု�င််ခြ�င်းး� မှာာ�မူူ ချွွင်းး�ချျက််တစ််ခုု ဖြ�စ််
ပါါသည််။
အရင်းး�အမြ�စ််များ�း� နှှင့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူတို့့�� အကြား�း� လူူမှုုကွွန််ရက််
ချိိ�တ််ဆက််မှုု ၏ အရေး�းကြီး��း ပုံံ� ကိုု� နိုု�င််ငံံတကာာ အထော�ာက််အထားး�များ�း�တွွင််လည်းး� တွေ့�့�ရပါါသည််။ မကြာ�ာသေး�း
ခင််က လှိုု�င််သာာယာာကိုု� လေ့�့လာာမှုုများ�း� အရလည်းး� ယင်းး�အချျက််ကို�ု ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနေ� ပါါသည််။ ရခိုု�င်် နှှင့််� ကရင်် တို့့��
ကဲ့့�သို့့�� နေ�ရာာများ�း�မှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျလာာသူူ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုု နှှင့််� ခရစ််ယာာန်် ဘာာသာာဝင််များ�း�သည််
အသိုု�င်းး�အဝန်းး�ငယ်် လေး�းများ�း�အဖြ�စ်် စုုစည်းး�နေ�ထိုု�င််ကြ�ပြီး��း အိိမ််ရှာာ�ဖွေ�ေရန််၊ မှှတ််ပုံံ�တင််လုပ်
ု ်ရန်် နှှင့််� အလုုပ််
ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ဘုုရား�းကျော�ာ�င်းး� သို့့��မဟုတ်
ု ် လူူမှုုရေး�းအရ ချိိ�တ််ဆက််ထားး�ကြ� ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� လူူမှုုအသိုု�င်းး�
အဝန်းး� များ�း�အတွွင်းး�တွွင်် လူူမှုုရေး�းရာာ ချိိ�တ််ဆက််ထားး�မှုုက ဝင််ငွေ�ေအချိုး�း��ကွာာ�ဟမှုုကိုု�လည်းး� နည်းး�ပါးး�စေ�
ပါါသည််။ အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုု နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း� ရယူူနိုု�င််ရန်် အတားး�အဆီးး� ရှိိ�နေ�
သည့််� အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��တွွင်် လူူမှုုပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု၏ အခန်းး�ကဏ္ဍမှာာ� အရေး�းပါါလျှှက်် ရှိိ�ကြော��ာင်းး�
ယင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�က ညွှှန််ပြ�နေ�ပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� လူူမှုုရေး�းရာာ ချိိ�တ််ဆက််
ထားး�ခြ�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််နို�င်
ု ်မှုု အားး�နည်းး�သည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ သူူများ�း�မှာာ�မူူ ပိုု�မို�၍
ု ထိိခိုု�က််
၃၀
လွွယ််နေ� ပါါသည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

နော�ာက််ခံံ အကြော��ာင်းး�အရာာ

ရှှင်းး�လင်းး�ချျက်် (၁)

မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ စစ််တမ်းး�ဆိုု�သည််မှာာ�
၂ဝ၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ စစ််တမ်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��ငါးး�မြို့�့�� ဖြ�စ််သည့််� ရန််ကုုန််၊ မန္တတလေး�း၊ မော်�်�လမြို�ု�င််၊ မုံံ�ရွာာ� နှှင့််� တော�ာင််ကြီး��း တို့့��မှှ
မြို့�့��ပြ�နေ�ထိုု�င််သူူတို့့��၏ ဘဝ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက်် နိုု�င််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုု တစ််ခုဖြု �စ််သည််။ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ
စစ််တမ်းး�တွွင်် အဓိိက ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက်် သုံးး��ခုုမှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
၁။ အထော�ာက််အထားး� အခြေ�ေပြု�ု ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််နိုု�င််ရန်် မူူဝါါဒ ချျမှှတ််သူများ
ူ �း�ကိုု� သတင်းး� အချျက််အလက််များ�း� ပေး�းခြ�င်းး�
၂။	ရပ််ရွာ�ာ ဦးးစား�းပေး�းမှုု များ�း�ကိုု� နား�းလည််စေ�ရန်် မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�အားး� ပံ့့�ပို့့��ပေး�းခြ�င်းး�
၃။ မြို့�့��များ�း�အကြား�း� အပြ�န််အလှှန်် သင််ယူခြ�င်းး�
ူ
နှှင့််� ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ ပြို��ု င််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� များ�း� ပေါ်�်ထွွက််စေ�ရန်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းခြ�င်းး�
စစ််တမ်းး�တွွင်် မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ ကဏ္ဍစုံံ�ကို�ု လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�နိုု�င််မည့်�် မေး�းခွွန်းး� ၁၃၅ ခုု ပါါဝင််ပါါသည််။ အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�အားး�ဖြ�င့််� မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု�
စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ၊ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ နှှင့််� လူူမှုုဆက််ဆံံရေး�း ဆိုု�င််ရာာ ဟူူ၍ အမျိုး�း��အစား�း သုံးး��မျိုး�း�� ခွဲဲ�ခြား�း� နိုု�င််ပါါသည််။ ဘဝ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု
နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ သို့့��မဟုတ်
ု ် မြူ�ူနီီစီီပယ်် အာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ထည့်�သွ
် ွင်းး� ထားး�
ပါါ သည််။ စစ််တမ်းး�ကိုု� ရန််ကုုန််နိုုင်
� ်ငံံရေး�း သိိပ္ပံံ�ကျော�ာ�င်းး� နှှင့််� တွဲဲ�ဘက််၍ ၂ဝ၁၈ တွွင်် အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�ခဲ့့�ပြီး�း� ပုံံ�မှန်
ှ ် ၂ နှှစ်် တစ််ကြိ�ိမ််
ထပ််မံံကော�ာက််ယူူရန်် မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�ပါါသည််။ တစ််ပြို��ု င််နက််တည်းး�မှာာ�ပင်် မြို့�့��တော်�်�အဆင့််� ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ခြ�င်းး�များ�း�၊ သတင်းး�အချျက််
အလက်် ပေါ်�်တယ််လ််၊ အချျက််အလက်် သုံးး��သပ််စိိစစ််ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ သင််တန်းး�နှှင့််� အလုုပ််ရုံံ� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း� နှှင့််� ယခုုစာာတမ်းး� ကဲ့့�သို့့�� မူူ
ဝါါဒရေး�းရာာ ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု စာာတမ်းး�များ�း� စသည့််� အစီီအစဉ်် နှှင့််� ထုုတ််ကုန်
ု ်များ�း�ကိုု�လည်းး� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�သွားး��မည််ဖြ�စ််သည််။
မူူဝါါဒ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ဆိုု�င််ရာာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု အဖြ�စ်် “အပေါ�ါင်းး� လက္ခခဏာာ ဆော�ာင််သော�ာ လမ်းး�လွှဲဲ�မှုု” (positive deviance) ကိုု�
အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး�မှာာ� မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ စစ််တမ်းး�၏ သဘော�ာတရား�း ရေး�းရာာ မူူဘော�ာင်် အတွွက်် အဓိိက အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုုလည်းး�
ဖြ�စ််သည််။ Positive deviance အားး�ဖြ�င့််� နေ�ရာာတစ််ခုသ
ု ည်် အခြား�း� နေ�ရာာတစ််ခုထက်
ု
် အဘယ််ကြော��ာင့််� အော�ာင််မြ�င််မှုု ရရှိိ�သည််ကို�ု
ဖော်�်�ထုုတ််ကာာ ယင်းး� မဟာာဗျူူ�ဟာာ သို့့��မဟုတ်
ု ် ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက်် များ�း�
အားး� တစ််နေ�ရာာ၌ ပြ�န််လည်် အသုံးး��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ� လေ့�့လာာ
္ ်ဳပ္စီမံေ
ပ
ု ခ
အ
ပ
ပါါသည််
။ မြို့�့��များ�း�ကိုု� စိိတ််ကူး�း ဉာာဏ်် အလုုပ််ရုံံ� ယူူဆပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ မ
ျ
ရး
ၿမဳိ ႕
တူူကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� အလေ့�့အထများ�း�၏ ထိိရော�ာက််မှုကို
ု ု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး�၊
အော�ာင််မြ�င််မှုု နှှင့််� ကျျရှုံးး��မှုုများ�း� ထံံမှသ
ှ င််ယူူခြ�င်းး� တို့့��ကို�ု လုုပ််ဆော�ာင််
ပါါသည််။ ရလဒ််အနေ�ဖြ�င့််� သင််ခန်းး�စာာများ�း�ကိုု� မြို့�့��အားး�လုံးး��၌ ဘဝ
စီးပြားေရး
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
သာာယာာ
ချျမ်းး�မြေ�ေမှုု အခြေ�ေအနေ� ပိုု�မိုု� တိုးး��တက််စေ�ရန်် အသုံးး��ချျ
ေျပလည္မႈ
ေဘးကင္းက်န္းမာမႈ
ပါါသည််။
ကိုယ္ပိုင္ဘဝ
သာယာခ်မ္းေျမ့မႈ

လူမႈဆက္ဆံေရး
အဆင္ေျပမႈ
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မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ စစ််တမ်းး�တွွင်် ကျျပန်းး� နမူူနာာ ရွေး�း�ချျယ််မှုု အဆင့််�
(၃) ဆင့််� ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ထားး�သည့််� မေး�းခွွန်းး�
မေး�းမြ�န်းး�သူူများ�း�က တက််ဘလက်် အသုံးး��ပြု�ု၍ အဖြေ�ေများ�း� စုုဆော�ာင်းး�
ပါါသည််။ စုုစုုပေါ�ါင်းး� မြို့�့��ငါးး�မြို့�့��၊ ၂၇ မြို့�့��နယ်် နှှင့််� ရပ််ကွက်
ွ ်ပေါ�ါင်းး� ၂၂၈
ခုု တွွင်် မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ပြီး�း� အသက်် ၁၈ နှှစ််ပြ�ည့်�ပြီး�
် �း သည့််� မြို့�့��ပြ�နေ�ထိုု�င််
သူူပေါ�ါင်းး� ၂၄၁၄ ဦးးမှှ ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဘာာသာာတရား�း ၄ မျိုး�း�� နှှင့်�်
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� အုုပ််စုု ၄၈ စုု ၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ပါါဝင််ပါါသည််။
သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး� အပြ�ည့််�အစုံံ�ကိုု� လေ့�့လာာလိုု�ပါါက ‘၂ဝ၁၈
မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘဝ စစ််တမ်းး�’ တွွင်် ဖတ််ရှုလေ့�့လာ
ု
ာနိုု�င််ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု
၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�အရ အထွေ�ေထွေ�ေ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ဖြ�စ််စဉ််များ�း�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� နှှင့််� လက််တလော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�
၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�ကိုု� ရေ�ရှှည်် ပုံံ�မှန်
ှ ် လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��မည်် ဆိုု�ပါါက မြို့�့��ပြ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု
ပုံံ�စံံနှှင့်�လားး
်
�ရာာ များ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ� ခြေ�ေရာာခံံနို�င်
ု ်သည့််� ကိိရိိယာာ တစ််ခုု ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�
များ�း�စွာာ� စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း� မရှိိ�ပဲဲ လားး�ရာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာမည်် ဆိုု�ပါါက ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�မည််
ဖြ�စ််သည််။ ကံံကော�ာင်းး�စွာာ�ပင်် စစ််တမ်းး�၌ ပါါဝင််သူူများ�း�၏ အသက််နှင့်
ှ �် ၎င်းး�တို့့�� လက််ရှိိ�နေ�ထို�င်
ု ်ရာာ မြို့�့��သိုု� မည််သည့််�
ခုုနှှစ််တွင်
ွ ် ရော�ာက််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�ထားး� ပါါသည််။ မည််သည့််� နေ�ရာာမှှ လာာခဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု�မူူ မေး�းမြ�န်းး�မထားး�ပါါ။
သို့့��သော်�်�လည်းး� လူူအယော�ာက််စီီတို�င်းး
ု � ၏ မွေး�း�နှှစ််ကို�ု တွွက််ချျက််ပြီး��း ၎င်းး�တို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသည့််� ခုုနှှစ််ကိုု�
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� မွေး�း�စဉ််ကတည်းး�က မြို့�့��မှာာ�နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သူူများ�း� နှှင့််� မြို့�့��သို့့�� တစ််ချိိ�န််ချိိ�န််မှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
သူူများ�း� တို့့��ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�လာာ နိုု�င််ပါါသည််။
ယင်းး�နည်းး�လမ်းး� လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ရာာမှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုနှုုန်းး� မြ�င့်�မား�းခြ�င်းး
်
� ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း� မြို့�့��တိုု�င်းး�၏ နှုုန်းး�မှာာ� တူူညီီခြ�င်းး�
မရှိိ�ပါါ။တော�ာင််ကြီး��း မြို့�့��နေ�သူူ ၈၅%၊ မန္တတလေး�း နှှင့်�် ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့��နေ�သူူ ၇၇% တို့့��သည်် တခြား�း�မြို့�့��များ�း�တွွင်် မွေး�း�ဖွား��းခဲ့့�
သော�ာ သူူများ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း မုံံ�ရွာာ�မြို့�့�� နှှင့််� မော်�်�လမြို�ု�င်် တွွင််မူူ ၅၅% နှှင့်�် ၄၇% သာာ အသီးး�သီးး� ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ မြို့�့��များ�း�
၌ အချိိ�န််နှှင့်�် အမျှှ ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� ကော�ာက််ချျက််ဆွဲဲ� သုံးး��သပ််ခြ�င်းး� များ�း�လည်းး�
ပြု�ုလုုပ်် လာာနိုု�င််ပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသည့််� ခုုနှှစ်် နှှင့်�် မွေး�း�သက္ကကရာာဇ်် နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�သူူများ�း�
ထံံမှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသည့််� ခုုနှှစ််ကို�ု ယူူ၍ ဂရပ််ပုံံ� (ပုံံ-� ၁) ထုုတ််ကြ�ည့်�ရာ
် ာ မြို့�့��အများ�း�စုု အတွွက်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျမှုု အထွွတ််အထိိပ်် ကာာလမှာာ� ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှစ်
ှ ်များ�း� ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ရန််ကုန်
ု ်တွွင််မူူ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
နှုုန်းး� ဆက််လက်် မြ�င့်�တက်
်
်လျှှက်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
ယခုုစစ််တမ်းး�သည်် အသက်် ၁၈ ပြ�ည့််�ပြီး��း သူူများ�း�ကိုု�သာာ ထည့််�သွင်းး
ွ �ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဒေ�တာာအစုု တွွင််
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အသစ််များ�း� ပါါဝင််မှုု လျော့�့��နည်းး�နိုု�င််ပါါသည််။ ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှစ်
ှ ်များ�း� နှှင့််� မတိုု�င််ခင််တွင်
ွ ်
ကလေး�းများ�း�အဖြ�စ်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့� သူူများ�း� ပါါဝင််သော်�်�လည်းး� ၂၀၀၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ�း�တွွင်် ကလေး�းများ�း�
အဖြ�စ်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�သူူများ�း� ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရန််ကုုန််သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုုများ�း�သည််
ပုံံ�မှှန််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� ရှိိ�နေ�သည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််ပြီး��း မဟုုတ််ပါါက အခြား�း�မြို့�့��များ�း�၏ အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� အတက််အကျျ များ�း�ခြ�င်းး�
သည်် ထိုု�မျှှ ထင််ရှား��းသိိသာာမည်် မဟုုတ််ပါါ။ အသက်် ၁၈ ပြ�ည့််�ပြီး��း မှှသာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�သူူများ�း�၏ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျ ခဲ့့�သည့််� ခုုနှှစ််ကိုု�သာာ ဂရပ််ပုံံ�ထုတ်
ု ်ပါါက အထက််ပါါ အဆိုု�မှှန််ကန််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါမည််။ ရန််ကုန်
ု ်တွွင််
အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� မြ�င့်�တက်
်
်နေ�သည််၊ မန္တတလေး�း နှှင့်�် မုံံ�ရွာာ�၌ ပုံံ�မှှန််သာာ ရှိိ�နေ�ပြီး�း� မော်�်�လမြို�ု�င််နှှင့််� တော�ာင််ကြီး��း တွွင််မူူ
လျော့�့��ကျျနေ�သည်် (သို့့��သော်�်�လည်းး� ပုံံ-� ၁ ထက်် ထင််ရှား��းမှုု နည်းး�သည််) ကိုု� တွေ့�့�ရမည်် ဖြ�စ််သည််။
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု တိုးး��တက််ရသည့််� အကြော��ာင်းး�အဖြ�စ်် နိုု�င််ငံံခြား�း� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု မြ�င့်�တက်
်
်ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့��
အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� သုံးး��သပ််နို�င်
ု ်ခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဆယ််စုနှ
ု ှစ််များ�း�စွာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�မှုုများ�း� ရှိိ�
နေ�သည််မှာာ� ရှှင်းး�လင်းး�ပါါသည််။ ယင်းး�အချျက််မှာာ� ၁၉၉၀ ပြ�ည့််�နှစ်
ှ ်များ�း�၌ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စက််မှုဖွံ့့�
ု �ဖြိုး��း �ရေး�း မူူဝါါဒ
အသစ််များ�း� ချျမှှတ််ခြ�င်းး� နှှင့််�လည်းး� တိုု�က််ဆို�င်
ု ်နေ�ပါါသည််။ ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့�� ကဲ့့�သို့့�� အခြား�း�မြို့�့��များ�း� ကြုံ�ံ�နေ�ရသော�ာ
အိိမ််ရာာ နှှင့််� အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အဦများ�း� မလုံံ�လော�ာက််မှုု ပြ�ဿနာာမှာာ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� ရုုတ််တရက််
တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မဟုုတ််ပဲဲ ဆယ််စုနှ
ု ှစ််များ�း�စွာာ� ကြာ�ာအော�ာင်် မြို့�့��ပြ� ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�မှုုများ�း�၏ ရလဒ််ကြော��ာင့််�သာာ
ဖြ�စ််ပါါသည််။

လက််ရှိိ�နေ�ထိုုင်
� ရာ
် ာ
မြို့�့��သည််

မွေး�း�ဖွား��းရာာဇာာတိိ

မဟုုတ််သူူ %
တော�ာင််ကြီး�း�
၈၅%

ရန်ကုန်
၇၇%

မန္တတလေး�း
၇၇%

မုံံ�ရွာာ�
၅၅%

မော်�်�လမြို�ု�င််
၄၇%

ယခုု စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုတွွင်် ၂၀၁၂ ကတည်းး�က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�သူူ များ�း�ကိုု� မကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျခဲ့့�သူူများ�း� အဖြ�စ်် အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့််�ဆိုု� ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင်
ွ ် စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�မှုုကိုု� တွွက််ဆ၍ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၀ နှှင့်�် ၂၀၁၂ နှှစ််များ�း�ကိုု� ပွိုု��င့််� အဖြ�စ်် သတ််မှတ်
ှ ်ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��အကြား�း�
မတူူညီီမှုုများ�း�ကိုု� စမ်းး�သပ််ကြ�ည့်�ရာ
် ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျနှုုန်းး� သို့့��မဟုတ်
ု ် လူူဦးးရေ�စာာရင်းး� တွွင်် စာာရင်းး�အင်းး�အရ
သိိသိိသာာသာာ ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� မတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါ (လူူဦးးရေ� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မှာာ� နှှစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အလိုု�က်် တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််)။ ထို့့��ကြော��ာင့််� အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည်် နှှင့်�အမျှ
်
ှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ မြို့�့��ပြ�ဆိုု�င််ရာာ သဘော�ာထားး�
အမြ�င််များ�း�သည်် အထွေ�ေထွေ�ေ လူူဦးးရေ�နှှင့််� ကွာာ�ခြား�း�မှုု လျော့�့��နည်းး� လာာနိုု�င််မှုု ကိုု� သုံးး��သပ််၍ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ်် ကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

Yangon

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

ရန််ကုုန််
ပုံံ(� ၁) ဆယ််စုုနှှစ််အလိုု�က်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
သူူများ�း� ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�မှုု

gon

Yangon

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mandalay
Yangon

မန္တတလေး�း

gon

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mandalay

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

၁၉၂၀1930
၁၉၃၀ 1940
၁၉၄၀ 1950
၁၉၅၀ 1960
၁၉၆၀ 1970
၁၉၇၀ 1980
၁၉၈၀ 1990
၁၉၉၀ 2000
၂၀၀၀ 2010
၂၀၁၀
1920

1920 1930
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
မော်�်�လမြို�ု�င််

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

ndalay
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mawlamyine
Mandalay
၁၉၂၀ 1930
၁၉၃၀ 1940
၁၉၄၀ 1950
၁၉၅၀ 1960
၁၉၆၀ 1970
၁၉၇၀ 1980
၁၉၈၀ 1990
၁၉၉၀ 2000
၂၀၀၀ 2010
၂၀၁၀
1920

၁၉၂၀ ၁၉၃၀ ၁၉၄၀ ၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀
1920
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

dalay
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
2010
Mawlamyine

မုံံ�ရွာ�ာ

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

myine
Monywa
Mawlamyine

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

myine

wa

wa

nggyi

nggyi

တော�ာင််
ကြီး�း�
1920 1930
1940 1950
1960 1970 1980 1990 2000 2010

၁၉၂၀ ၁၉၃၀ ၁၉၄၀ ၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀
1920
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

၁၉၂၀ ၁၉၃၀ ၁၉၄၀ ၁၉၅၀ ၁၉၆၀ ၁၉၇၀ ၁၉၈၀ ၁၉၉၀ ၂၀၀၀ ၂၀၁၀

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Monywa
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အမျိုး�း��သမီးး� နှှင့််� အမျိုး�း��သားး� အရေ�အတွွက်် တူူညီီမှုု ရှိိ�နေ�သည််ကို�ု ဒေ�တာာအစုုတွွင်် တွေ့�့�ရ
Taunggyi
1920 1930
ပါါသည််1920
။ ဒေ�သတွွ
�ရှိိ� အခြား�း�နိုု
်ငံံများ�း1970
� တွွင်1980
်လည်းး1990
� ယင်းး�နည်းး�တူူ
တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ လေ့�့လာာမှုု
များ�း� 1940
အရ 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1930င်းး1940
1950 �င်
1960
2000Monywa
2010
ကျေး�း�ရွာာ�အချျင်းး�ချျင်းး�ကြား�း� နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�မှုုများ�း�တွွင််မူူ အမျိုး�း��သားး� ပါါဝင််မှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� မြ�င့်�မား�း
် သည််
။
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
မကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�သူူများ�း� သည်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ မဟုုတ််သူူများ�း�ထက်် ပညာာရေး�းတွွင််
ပိုု�မိုု�မြ�င့်�မား�း
် သည်် ကိုု� တွေ့�့�ရပြီး�း� (ပုံံ-� ၂) အများ�း�စုုမှာာ� တက္ကကသို�လ်
ု ် ဘွဲ့့��ရများ�း� ဖြ�စ််ကြ�ကာာ ပညာာရေး�း မရှိိ�သူူ သို့့��မဟုတ်
ု ်
1920
1930
1940
1950
အခြေ�ေခံံ ပညာာရေး�း ပြီး�း�မြော��ာက််သူူ အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ၁၀
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မျှှ သိိသိိသာာသာာ ကွာာ�ခြား�း�နေ�ခြ�င်းး�1960 1970 1980 1990 2000 2010
Taunggyi
မှာာ� ယခင်် သုုတေ�သန တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် ဖြ�စ််သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ သူူများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�သည့််�
နေ�ရာာမှှ သူူများ�း�ထက်် ပညာာရေး�း မြ�င့်�မား�း
် သည်် ဆိုု�သော�ာအချျက်် ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��နေ�သလိုု� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ
များ�း�သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရာာ မြို့�့��ရှိိ� နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�ထက်် ပညာာရေး�း မြ�င့်�မား�းခြ�င်းး
်
� ကိုု�
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။
Taunggyi

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျ မဟုုတ််သူူ များ�း�ထက်် ‘အလုုပ််မလုပ်
ု ်ပါါ’ နှှင့််� ‘အလုုပ််ရှာာ�ဖွေ�ေ

14

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

နေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ’ ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�မှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပိုု�များ�း�ပြီး�း� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက ၃၉.၇%
နှှင့််� ၃၂.၄% အသီးး�သီးး� ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မကြာ�ာသေး�းမီီက
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�သူူများ�း� ကိုု�သာာ ကြ�ည့််�ပါါက ယင်းး�ကွာာ�ခြား�း�ချျက်် ကိုု�
တွေ့�့�ရမည်် မဟုုတ််ပါါ။ ပညာာရေး�း၊ အသက််၊ ဂျျန််ဒါါ နှှင့််� မြို့�့�� များ�း�ကိုု�
ထိိန်းး�ချုု�ပ််၍ ကြ�ည့််�သည့််�တို�င်
ု ်အော�ာင်် အထက််ပါါ ကွာာ�ခြား�း�မှုုကိုု� သိိသိိ
သာာသာာ တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသေး�းသည််။ ထိုု�သို့့�� ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� လူူမှုု
အဆက််အသွယ်
ွ ် အားး�ဖြ�င့််� အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့်�အလ
်
မ်းး�များ�း� ရှိိ�ရာာသို့့�� ဆွဲဲ�
ဆော�ာင််ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အသစ််များ�း�သည်် ယခင််
ကတည်းး�က မြို့�့��သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�ပြီး�း� မြို့�့��တွွင်် အနေ�ကြာ�ာခဲ့့�သည့့်�
တိုု�င််အော�ာင်် အလုုပ််အကိုု�င်် ကဏ္ဍဖြ�င့််� အဆက််အသွယ်
ွ ် ပျျက််နေ�သော�ာ
သူူများ�း�ထက်် အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� ပိုု�မိုု�၍ ရရှိိ�နေ�
သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။ ယခင််ကတည်းး�က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�
သူူ များ�း�သည်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ မဟုုတ််သူူများ�း�နှှင့်�် ပညာာရေး�း
အခြေ�ေအနေ�တွွင််လည်းး� တူူညီီကြ�ပါါသည််။ အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး�
သစ်် များ�း�မှာာ� ပညာာ အရည််အချျင်းး� လိုု�အပ််ချျက်် ပိုု�မိုု�မြ�င့်�မား�း
်
သော�ာကြော��ာင့််�
ယခင်် ဆယ််စုနှ
ု ှစ််များ�း� ကတည်းး�က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� လက််လှမ်း
ှ း�မမီီနိုု�င််ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။
အစိုးး��ရအပေါ်�် သဘော�ာထားး�အမြ�င်် သို့့��မဟုတ်
ု ် ဘ၀ အရည််အသွေး�း� တို့့��ကိုု�
ညွှှန်းး�ဆိုု�သည့််� ကိိန်းး�ရှှင််များ�း�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ မကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျသူူ/ ယခင်် ကတည်းး�က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ နှှင့်�် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျ မဟုုတ််သူူများ�း� အကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု များ�း�စွာာ� မရှိိ�ပါါ။
ပညာာရေး�း၊ အသက််၊ ဂျျန််ဒါါ နှှင့််� မြို့�့�� များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််၍ စိိစစ််သည့််�
တိုု�င််အော�ာင်် မကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�က ကျျန်းး�မာာရေး�း
အခြေ�ေအနေ� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းသည်် ဟုု တွေ့�့�ရှိိ�ရခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ဝင််ငွေ�ေ
အဆင့််�အတန်းး�၊ ဆီီလျော်�်��သော�ာ နေ�ရာာထိုု�င််ခင်းး� ရှိိ�မှုု၊ အစိုးး��ရ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း

ပုံံ� (၂) ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ/ မူူရင်းး�နေ�ထိုု�င််သူူ
တို့့��၏ ပညာာရေး�း အဆင့််�အတန်းး�

ဘွဲဲ�လွွန််
ဘွဲဲ�ကြို�ု�
အထက််တန်းး�
အလယ််တန်းး�
မူူလတန်းး�
ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�းမရှိိ�
ဖြေ�ေဆိုု�လိုု�ခြ�င်းး�မရှိိ�

အခြေ�ေချျ

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ချျက််များ�း� အပေါ်�် သဘော�ာထားး�အမြ�င််၊ မိိမိိတို့့�� အိိမ််ထော�ာင််စု၏
ု ဘဏ္ဍာာရေး�း အခြေ�ေအနေ�အပေါ်�် အကော�ာင်းး�
မြ�င််မှု၊ု ခရီးး�သွားး��လာာရမှုု နည်းး�လမ်းး� သို့့��မဟုတ်
ု ် အကွာာ�အဝေး�း နှှင့််� အိိမ််ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု စသည့််� အခြေ�ေအနေ�များ�း�
တွွင််လည်းး� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု မရှိိ�ပါါ။ အလုုပ််အကို�င်
ု ် အခွွင့်�အလ
်
မ်းး�ကော�ာင်းး�များ�း� နည်းး�ပါးး�သည််ဟုု ပြော��ာဆိုု�မှုများ�း
ု � ရှိိ�
သော်�်�လည်းး� ယင်းး�အချျက််မှာာ� မကြာ�ာသေး�းခင််က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� သာာမက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အားး�လုံးး��
အတွွက်် မှှန််ကန််နေ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရှေ့�့�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သော�ာ လက််ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုများ�း
ု �တွွင််
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�ကိုု� ချျန််ထားး�ခဲ့့�သည်် ဆိုု�သော�ာ အချျက််ကို�ု အားး�ဖြ�ည့််�ပေး�းရာာ ရော�ာက််ပါါသည််။
ပုုဂ္ဂဂလိိက ပိုု�င််ရှင်
ှ ်များ�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� အိိမ််ကို�ု ငှား��းရမ်းး�နေ�ထိုု�င်် နေ�ရသော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ ၄၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�ပြီး�း�
ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်အိိမ်် နှှင့်�် မိိသားး�စုု သို့့��မဟုတ်
ု ် အိိမ််ထော�ာင််ဖက််၏ အိိမ်် တွွင််နေ�ထို�င်
ု ်သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူမှာာ� ၈
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�အချျက််သည်် ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုု အချျက်် အပေါ်�် အနုုတ််သဘော�ာ သက််ရော�ာက််စေ�
နိုု�င်် ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�သို့့��နေ�ထိုု�င််ရမှုု အခြေ�ေအနေ�မှာာ� မကြာ�ာခင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င်
ု ်မည််ဟုု မျှော်�်��လင့််�ရပါါသည််။
အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆို�သော်�်�
ု
၂၀၁၂ မတိုု�င််ခင်် ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�တွွင်် အိိမ််ငှား��းရမ်းး� နေ�ထိုု�င််
ရသူူမှာာ� ၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၂ မတိုု�င််ခင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�သည်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျ မဟုုတ််သူူများ�း� ထက််ပင်် အိိမ််ပို�င်
ု ်ဆိုု�င််မှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�များ�း� (၃၈% နှှင့််� ၂၃.၇%) သည််ကို�ု တွေ့�့�ရပြီး�း� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျသူူများ�း�မှာာ� ဆွေ�ေမျိုး�း��များ�း�နှှင့်�် အတူူနေ�ထိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည။

မြို့�့�� နှှင့််� မြို့�့��နယ်် ကွာာ�ခြား�း�မှုုများ�း�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��ပြ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ဖြ�စ််စဉ််တွင်
ွ ် မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုု များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�သည််ကို�ု အထက််ပါါ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််
များ�း� အရ သိိနိုု�င််ပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ပညာာရေး�း နှှင့််� ဝင််ငွေ�ေ အဆင့််�မှာာ� ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််� ကွဲဲ�ပြား�း�
မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ မဟုုတ််သူူများ�း�ထက်် ပညာာရေး�းတွွင်် ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� ဝင််ငွေ�ေပို�င်းး
ု �တွွင််မူူ ကွာာ�ခြား�း�ချျက်် မရှိိ�ပါါ။ မကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�
အနက်် ၃၄% သည်် အလယ််တန်းး� ပညာာရေး�းသာာ ရှိိ�ပြီး�း� ၂၇% မှာာ�မူူ အထက််တန်းး� ထက််မြ�င့်�မား�းသော�
်
ာ ပညာာရေး�း ရှိိ�ကြ�
ပါါသည််။ ၃၂% ၏ အိိမ််ထော�ာင််စုု ဝင််ငွေ�ေမှာာ� တစ််လလျှှင်် ၂၅၀၀၀၀ ကျျပ်် ( ၁၆၃ ဒေါ်�်လာာခန့််�) ထက်် နည်းး�ပါးး�ပါါသည််၊

15

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

သို့့��သော်�်�လည်းး� ၁၉% မှာာ� တစ််လလျှှင်် ဝင််ငွေ�ေ ၅၅၀၀၀၀ အထက်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�ကိုု�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ မဟုုတ််သော�ာ သူူများ�း�နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််သော�ာ အခါါ တစ််ကို�ယ်
ု ်ရေ� ဘ၀သာာယာာ ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု
အခြေ�ေအနေ�တွွင်် ကွာာ�ခြား�း�မှုု မရှိိ�သည််ကို�ု မှှတ််သားး�ဖွွယ်် တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�
တွွင်် တစ််ကို�ယ်
ု ်ရေ� ကျေ�ေနပ််မှု၊ု ပျော်�်��ရွှှင််မှု၊ု စိိတ််ပူူပန််မှုု၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့််� ဘ၀ခံံစား�းချျက်် များ�း�ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�
တိုု�င်းး�တာာမှုု အရ အထက််ပါါအတိုု�င်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ မြို့�့��ပြ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုတွွင်် အုုပ််စုုတစ််စုုတည်းး�
က များ�း�ပြား�း�ကြီး��း စိုးး�� နေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပဲဲ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ များ�း�သည်် မတူူညီီသည့််� လူူမှုုအသိုု�က််အဝန်းး� တစ််ခုကို
ု ု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု နေ�ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုုဖြ�င့််� ဆက််နွွယ််၍ ဘ၀ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု ကွာာ�ခြား�း�
ကြ�မှုု ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််ပါါသည််။

ဇယားး� (၂) မြို့�့��နယ််အလိုု�က်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု အခြေ�ေအနေ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ချျက််
မြို့�့��တော်�်�

ရန််ကုုန််

မန္တတလေး�း
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ခုုနှှစ််အလိုု�က်် စတင််၍ အခြေ�ေချျမှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
မြို့�့��နယ််

၂၀၁၂

၂၀၁၀

၂၀၀၈

စုုစုုပေါ�ါင်းး� အခြေ�ေချျသူူ

ဒဂုံံ�ဆိိပ််ကမ်းး�

၃၅%

၄၅%

၄၈%

၈၃%

တော�ာင််ဒဂုံံ�

၁၁%

၁၆%

၁၈%

၈၀%

လှိုု�င််သာာယာာ

၈%

၁၄%

၁၉%

၈၅%

အင်းး�စိိန််

၃%

၃%

၃%

၇၂%

မရန်းး�ကုုန်းး�

၈%

၁၁%

၂၄%

၈၁%

မင်္ဂဂလာာဒုံံ�

၁၃%

၁၃%

၁၅%

၇၁%

မြော��ာက််ဥက္ကကလာာပ

၈%

၈%

၁၁%

၆၇%

ရွှေ�ေပြ�ည််သာာ

၁၃%

၁၈%

၂၃%

၈၆%

တာာမွေ�ေ

၂၈%

၃၁%

၃၁%

၆၃%

အော�ာင််မြေ�ေသာာဇံံ

၃%

၅%

၆%

၇၆%

ချျမ်းး�မြေ့�့�သာာဇံံ

၄%

၇%

၇%

၇၀%

မဟာာအော�ာင််မြေ�ေ

၁၃%

၁၃%

၁၇%

၇၆%

ပြ�ည််ကြီး��း တံံခွွန််

၁၃%

၁၄%

၁၆%

၈၃%

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

သုုတေ�သနသည်် ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့�� ဆင််ခြေ�ေဖုံးး�� စက််မှုဇုံ
ု ံ�မြို့�့��နယ်် များ�း�ရှိိ� စွွမ်းး�ရည််နိိမ့်�် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အလုုပ််သမား�း များ�း�ကိုု�
အဓိိက ထားး�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မြို့�့��ကြီး��း များ�း�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာသူူ အသစ််များ�း�အားး� အပြ�ည့််�အ၀
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
မကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�သူူတို့့�� မြို့�့��သစ််များ�း�၌ မည််ကဲ့့�သို့့�� ဖြ�န့််�ကျျက််နေ�ထို�င်
ု ် ကြ�သည််ကို�ု ပိုု�မိုု�
နား�းလည််နိုု�င််ရန်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူများ�း� ရော�ာက််ရှိိ�လာာမှုု အချိိ�န််အလိုု�က်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� သတ််မှတ်
ှ ်ပြီး��း မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု�
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့်�ရာ
် ာ စိိတ််ဝင််စား�းဖွယ်
ွ ် ရလဒ််များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည်် (ဇယားး� ၂)။ ရန််ကုန်
ု ်ရှိိ� ခရိုု�င််တစ််ခုု ထဲဲမှှ မြို့�့��
များ�း�ပင််လျှှင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� လွွန််စွာာ� ကွဲဲ�ပြား�း�ကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ မကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျမှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့််� မြို့�့��နယ််လူူဦးးရေ� အတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ ပါါဝင််မှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�အကြား�း� ကျိုးး���
ကြော��ာင်းး�ဆက််နွယ်
ွ ်ခြ�င်းး� အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�သည််ကို�လည်းး
ု
� တွေ့�့�ရပါါသည််။

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1950

ပုံံ� (၃) မြို့�့��နယ့််�အလိုု�က်် ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျမှုု နမူူနာာပုံံ�စံံ

1940

2010

2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

ဥပမာာအနေ�ဖြ�င့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ နှှင့််� ကျူးး��ကျော်�်��နေ�ထိုု�င််သူူ အသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ�း�ကိုု� ထဲဲထဲဲဝင််ဝင်် လေ့�့လာာ
မှုု အရ လှိုု�င််သာာယာာ မြို့�့��နယ််နေ�သူူ ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� သည််သာာ ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််မှှ စတင််၍ ၎င်းး�မြို့�့��နယ််သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�
သူူ များ�း�ဖြ�စ််ပြီး��း နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက ဒဂုံံ�ဆိိပ််ကမ်းး� မြို့�့��နယ်် တွွင်် ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခဲ့့�သူူနှုုန်းး� ၃၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ရှိိ�
ပါါသည််။ လှိုု�င််သာာယာာမြို့�့��နယ််၏ အရွွယ််အစား�းမှာာ� ပိုု�မိုု� ကြီး��း မား�းမှုုကြော��ာင့််�လည်းး� တစ််စိိတ််တစ််ပို�င်းး
ု � ဖြ�စ််နို�င်
ု ်
ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ၁၉၉၀ ပြ�ည််နှစ်
ှ ်များ�း�မှှ စ၍ လှိုု�င််သာာယာာသို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျသူူ ပုံံ�မှှန်် လျော့�့��ကျျလာာ
ကြော��ာင်းး� ကိုု� (ပုံံ-� ၃) တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််၏ လူူဦးးရေ� စုုစုုပေါ�ါင်းး�တွွင်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
သူူ ပါါဝင််မှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ�မူူ ဒဂုံံ�ဆိိပ််ကမ်းး� မြို့�့��နယ််ဖြ�င့််� ထပ််တူူနီးး�ပါးး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့��လည််နှှင့််� နီးး�ပြီး�း� ကျျစ််လစ််သိိပ််သည်းး�သော�ာ မြို့�့��နယ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည့််� တာာမွေ�ေမြို့�့��နယ််
၌ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််နှစ်
ှ ်အတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ကြီး��း မား�းစွာာ� တိုးး��မြှ�ှင့်�လာ
် ာခြ�င်းး� ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� ယင်းး�မြို့�့��နယ််သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျခဲ့့�သော�ာ မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူ စုုစုုပေါ�ါင်းး� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ�မူူ အခြား�း�မြို့�့��နယ််
များ�း�နှှင့််�ယှဉ်
ှ ်လျှှင်် များ�း�စွာာ� နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ အင်းး�စိိန််မြို့�့��နယ်် သည််လည်းး� ကရင််လူူမှုု အသိုု�င်းး�အဝန်းး� စုုဖွဲ့့��မှုု
အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာကြော��ာင့််� မှုုခင်းး�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး� နည်းး�ပါးး�သည််ကို�ု ထူးး�ခြား�း�စွာာ� တွေ့�့�ရပါါသည််။၃၁ သို့့��ရာာတွွင်် ၎င်းး�သည််
ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့��၏ တရား�းဝင်် အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ခုမဖြ
ု �စ််ခင်် ၁၉၈၀ ပြ�ည့််�နှှစ််များ�း� ကတည်းး�က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�
စွာာ� စုုပြုံ�ံ�ရော�ာက််ရှိိ�လာာမှုု ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့� ခဲ့့�ရကာာ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််နှစ်
ှ ်အတွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူ အသစ်် အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�
ခဲ့့�ခြ�င်းး�မှာာ�လည်းး� မှှတ််သားး�ရမည့််� အချျက််ဖြ�စ််သည််။
ထိုု�ကဲ့့�သို့့��ပင်် မန္တတလေး�းမြို့�့��၏ မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� နမူူနာာ ကြ�ည့််�လျှှင််လည်းး� ယခင််က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု များ�း�စွာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်
ခဲ့့�သော�ာ အသိုု�င်းး�အဝန်းး�များ�း�သည်် ယခုု၌ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အသစ်် များ�း�စွာာ�မရှိိ�တော့�့�သည်် ကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််မည််
ဖြ�စ််သည််။ အော�ာင််မြေ�ေသာာဇံံ နှှင့််� မဟာာအော�ာင််မြေ�ေ တို့့��တွွင်် အခြား�း�နေ�ရာာမှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာသည့််� မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူ
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တူူညီီစွာာ� ရှိိ�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မဟာာအော�ာင််မြေ�ေ၌ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု အသစ််များ�း� ဆက််လက််
ဖြ�စ််ပေါ်�် နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့�နေ�ရဆဲဲပင်် ဖြ�စ််သည််။

၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�အရ ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�
ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�အားး� အုုပ််စုုခွဲဲ� စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ စနစ််ကို�ု လက််ခံံအသုံးး��ပြု�ုလာာပြီး�း� နိုု�င််ငံံတကာာဖြ�င့််� ထိိတွေ့�့�မှုု ပိုု�မိုု� များ�း�ပြား�း�လာာသည််နှင့်
ှ ်�
အမျှှ ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု အသစ််များ�း� ရရှိိ�လာာကာာ အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့််� စက််မှုဖွံ့့�
ု �ဖြိုး��း � တိုးး��တက််လာာခြ�င်းး� တို့့��ကြော��ာင့််� မြို့�့��ကြီး��း များ�း�
သို့့�� အလုုပ််သမား�းများ�း�စွာာ� ရော�ာက််ရှိိ� လာာကြ�ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််နှစ်
ှ ်အတွွင်းး� တွေ့�့�ရ
သည်် ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု ဆိုု�င််ရာာ အခင်းး�အကျျင်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ရော�ာက််ရှိိ�လာာသူူ အသစ််များ�း�သည််
များ�း�သော်�်�အားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��ပြ� ဧရိိယာာ အစွွန််အဖျား�း�ရှိိ� စျေး�း�တော်�်�သည့််� နေ�ရာာများ�း�တွွင်် အစုုအဖွဲ့့��အလိုု�က်် အခြေ�ေချျ ကြ�
ပါါသည််။ ပိုု�မိုု� ချျမ်းး�သာာသူူများ�း�က မြို့�့��ဗဟိုု�နှင့်
ှ ်� နီးး�ရာာသို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သွားး��ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�နေ�ရာာများ�း�တွွင်် ငှား��းရမ်းး�ခ များ�း�မြ�င့်�်
တက််လာာမှုုကြော��ာင့််� ကြာ�ာမြ�င့်�စွာာ�
် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�သူူများ�း�အားး� မြို့�့��ဆင််ခြေ�ေဖုံးး��သို့့�� ရွှေ့�့�စေ�ရန်် တွွန်းး�ပို့့��လျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
ရန််ကုန်
ု ်မြို့�့��ကြီး��း လျှှင််မြ�န််စွာာ� ကြီး��း ထွားး��လာာနေ�ခြ�င်းး�ကိုု� မည််သူူမျှှ ငြ�င်းး�နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ယင်းး�မှာာ� ၂၀၁၀ နှှစ််များ�း�က
စတင််ခဲ့့�သည်် နိုု�င််ငံံရေး�း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ၏ အကျိုးး���ဆက်် တစ််စိိတ််တစ််ပို�င်းး
ု � ဖြ�စ််သည််ဆို�မှာာ�လည်းး
ု
� ရှှင်းး�ပါါသည််
(ပုံံ-� ၁)။ ထို့့��အတူူ မြို့�့��တွွင်းး�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း� နေ�ရာာယူူလာာခြ�င်းး�မှာာ� နား�းလည််ပုံံ�ဖော်�်�ရ လွွယ််ကူူရိုးး��ရှှင်းး� လှှ
သည််တော့�့� မဟုုတ််ပါါ။ အသစ််သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း� မြို့�့��တော်�်�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�အခြေ�ေချျသည့််� နေ�ရာာများ�း�ကိုု�
ပုံံ�ဖော်�်�ရာာတွွင်် ထင််ထားး�သကဲ့့�သို့့�� ရိုးး��ရှှင်းး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�ပြား�း�သည််ဟုု ထင််မြ�င််ခြ�င်းး� ခံံရသော�ာ
မြို့�့��နယ််အချို့့���သည်် အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််အချို့့���ထက်် လူူသစ််ရော�ာက််ရှိိ�မှုနှု
ု ုန်းး� နည်းး�ပါးး�နေ�သည််ကို�ပ
ု င်် တွေ့�့�ရပါါသည််
(ပုံံ�-၄ တွွင််ရှု)ု ။
ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း�၏ ဇာာတိိချျက််မြု�ုပ််ရာာ နေ�ရာာကိုု� ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး� တွွင်် ထည့််�သွွင်းး� မေး�းမြ�န်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ယခုု စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုသည်် ကျေး�း�ရွာာ�မှှ မြို့�့��သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�သူူများ�း� အကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််ရန််
အနည်းး�ငယ်် မတူူညီီသည့််� ရှုုထော�ာင့််�တစ််ခုုကို�ု အသုံးး��ပြု�ုထားး� ပါါသည််။ မြို့�့�� သုံးး��ခုုသည်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုစီီသာ
ု
ာ ပါါဝင််ပြီး��း
အခြား�း�မြို့�့��နယ်် မထည့််�သွင်းး
ွ �ပဲဲ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အုုပ််စုုဖွဲ့့�� နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� ဒေ�တာာထဲဲတွင်
ွ ် ရန််ကုန်
ု ် နှှင့်�် မန္တတလေး�းမှှ ဖြေ�ေဆိုု�မှုု
များ�း�ကိုု� ကန့််�သတ််ထားး� ပါါသည််။ K-means cluster စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အကြိ�ိမ််ရေ�များ�း�စွာာ� အသုံးး��ပြု�ု၍
ပညာာရေး�း အခြေ�ေအနေ� အလိုု�က်် မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� အစုုခွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့််� လွွန််ခဲ့့�သည့််� ဆယ််နှစ်
ှ ်အတွွင်းး�ရှိိ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု
ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� အစုုခွဲဲ�ခြ�င်းး� တို့့��အားး� လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�ပါါသည််။
အစုုခွဲဲ� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု (cluster analysis) ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ ယခင်် သုုတေ�သန အရ တွေ့�့�ရှိိ�ရသော�ာ ပညာာရေး�း
အခြေ�ေအနေ� နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ပုံံ�စံံများ�း� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံကာာ ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�စွာာ� ရှိိ�နိုု�င််
သည့််� မြို့�့��နယ်် ငါးး�ခုုအဖြ�စ်် ဒဂုံံ�ဆိိပ််ကမ်းး�၊ လှိုု�င််သာာယာာ၊ ရွှေ�ေပြ�ည််သာာ၊ မရန်းး�ကုုန်းး� နှှင့်�် ပြ�ည််ကြီး��း တံံခွွန်် (မန္တတလေး�း) တို့့��
ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�အုုပ််စုုတွွင်းး�သို့့�� လမ်းး�မတော်�်� မြို့�့��နယ််ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� နမူူနာာ
အရွွယ််အစား�းကြော��ာင့််� ချျန််လှှပ်် ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤ မြို့�့��နယ််အုုပ််စုုကိုု� ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�ဟုု ခြုံ�ံ�ငုံံ�
ခေါ်�်ဝေါ်�်ပါါမည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

K-MEANS CLUSTER စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု
အစုုခွဲဲ� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု (cluster analysis) ဆိုု�သည််မှာာ� စက််ကိရိ
ိ ိယာာ သင််ယူမှု
ူ န
ု ည်းး� (machine learning) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း� သတ််မှတ်
ှ ်
ထားး�သော�ာ ကိိန်းး�ရှှင််များ�း�အလိုု�က်် ဒေ�တာာအစုုတစ််ခုု အတွွင်းး�ရှိိ� အစုုခွဲဲ�များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် K-means
clustering နည်းး�မှာာ� အရိုးး��ရှင်းး�ဆုံးး
ှ
�� နှှင့််� အသုံးး��များ�း�ဆုံးး�� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််ပြီး�း� အစုုခွဲဲ�များ�း�အလိုု�က်် ခွဲဲ�ခြား�း�ထုုတ််ဖော်�်�၍ တူူညီမှု
ီ ုများ�း�အားး�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ယခုု စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု� အခြေ�ေခံံ၍ အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ်် အစုုခွဲဲ�မှုု များ�း�ကိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� အင်းး�စိိန််၊ အရှေ့�့�ဒဂုံံ၊� မြော��ာက််ဥက္ကကလာာပ
နှှင့််� ဆိိပ််ကြီး��း ခနော�ာင််တို�ု တို့့��ဖြ�စ််ပြီး��း ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
သူူများ�း� နှှင့််� ပညာာရေး�း အခြေ�ေအနေ�တွွင်် တူူညီီသော်�်�လည်းး� မကြာ�ာသေး�း
ခင််က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုနှုုန်းး� အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည့််� မြို့�့��နယ််များ�း�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�မြို့�့��နယ်် အစုုခွဲဲ�ကို�ု “မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသည့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျ” မြို့�့��နယ််များ�း�ဟုု ရည််ညွှန်း
ှ း�ပါါမည််။ ပညာာရေး�း နှှင့််�
ဝင််ငွေ�ေ သည်် အပြ�န််အလှန်
ှ ် ဆက််စပ််မှုု ကြီး��း မား�းသော်�်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျ
ဖြ�စ််စေ� ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး� ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း� အရဖြ�စ််စေ�
အထက််ပါါ မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူ များ�း�သည်် ဆင်းး�ရဲဲသည့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ မြို့�့��နယ််များ�း�ထက်် သိိသိိသာာသာာ ဝင််ငွေ�ေ နည်းး�ပါးး�
ပါါသည််။ ယင်းး�မှာာ� ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�သည်် မ
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�ခင်် ကတည်းး�က အလုုပ်် အဆက််အသွယ်
ွ ် ရှိိ�နှှင့်�သော�
်
ာကြော��ာင့််�
လည်းး� ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။ သို့့��တိုု�င််အော�ာင်် ယင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််သည််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ လက််ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုု များ�း�မှှ ပညာာရေး�း နိိမ့််�ပါးး�
သည့််� ကာာလကြာ�ာရှှည်် မြို့�့��ပြ�နေ�ထိုု�င််သူူ တို့့��မှာာ� ချျန််လှန်
ှ ်ထားး�ရစ််ခြ�င်းး� ခံံ
နေ�ရကြော��ာင်းး� အထော�ာက််အထားး� များ�း�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပညာာရေး�း
အခြေ�ေအနေ�ကြော��ာင့််� (သို့့��မဟုတ်
ု ်) ကျေး�း�လက််မှှ မကြာ�ာသေး�းခင််က
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာရခြ�င်းး� တို့့��ကြော��ာင့််� ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ
သူူများ�း� နှှင့််� အထွေ�ေထွေ�ေ လူူဦးးရေ� အကြား�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်ရ
ခြ�င်းး� ဟုုတ််မဟုတ်
ု ် သိိရှိိ� နိုု�င််ရန်် မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသည့််� အစုုခွဲဲ� ကိုု�
ဆက််လက််၍ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာသွားး�� ပါါမည််။
မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသူူ များ�း�နှှင့််� အခြား�း�သော�ာ နမူူနာာများ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက
မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသူူ များ�း�တွွင်် ဘွဲ့့��လွွန််၊ ဘွဲ့့��ကြို�ု� နှှင့််� အထက််တန်းး�
ပညာာရေး�း ရှိိ�သူူ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အနည်းး�ငယ််သာာ တွေ့�့�ရှိိ�ရပြီး�း�၊ အလယ််တန်းး�၊
မူူလတန်းး� အဆင့််� ပညာာရေး�းရှိိ�သူူများ�း� နှှင့််� ကျော�ာ�င်းး�ပညာာရေး�း မရှိိ�သူူ များ�း�
စွာာ�ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ကွာာ�ဟချျက်် အကြီး��း မား�းဆုံးး�� အပိုု�င်းး�မှာာ� တက္ကကသို�လ်
ု ်
ပညာာရေး�း (၉.၆% နှှင့််� ၁၉.၆%) နှှင့််� အလယ််တန်းး� ပညာာရေး�း (၃၉.၇%
နှှင့််� ၂၇.၅%) တို့့��တွွင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််ကို�ု ကျေး�း�လက််မှှ
မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၌ အလယ််တန်းး�ပညာာရေး�းရှိိ�သူူ
အများ�း�စုု ဖြ�စ််သည််ဆို�သော�
ု
ာ ယခင််တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ချိိ�န််ညှိိ�နိုု�င််
၃၂
ပါါသည််။ မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသူူ အစုုခွဲဲ� သည်် အဆင့််�မြ�င့်�် ပညာာရေး�း
ရရှိိ�မှုုတွွင််မူူ အနည်းး�ငယ်် အသာာရသော်�်�လည်းး� စာာရင်းး�အင်းး�အရ သိိသိိ
သာာသာာ ခြား�း�နား�းခြ�င်းး�မျိုး�း�� မဟုုတ််ပေ�။ အစုုခွဲဲ�အားး�လုံးး�� (ဆင်းး�ရဲဲသည့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ၊ မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသူူ သို့့��မဟုတ်
ု ် ယေ�ဘုုယျျ
လူူဦးးရေ�) အကြား�း� ဂျျန််ဒါါ နှှင့််� အသက််အရွယ်
ွ ် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့်�ပါ
် ါက သိိသိိ
သာာသာာ ကိိန်းး�ဂဏာာန််အရ ကွာာ�ဟနေ�ခြ�င်းး�မျိုး�း�� မရှိိ�ပါါ။

ပုံံ� (၄) ရန််ကုုန်် မြို့�့��နယ််များ�း�၏ လက််တလော�ာ
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု အခြေ�ေအနေ�

၂၀၁၂ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပို�င်းး
ု �
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
၀ - ၁၂
၁၃ - ၂၅
၂၆ - ၃၈

အစုုခွဲဲ� (၁) ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ ဆင်းး�ရဲဲသားး� - ပညာာရေး�း
အဆင့််�အတန်းး� ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� နိိမ့််�ပါးး�ပြီး�း� မကြာ�ာ
သေး�းခင််က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� ရှိိ�ရာာ
မြို့�့��နယ််များ�း�
အစုုခွဲဲ� (၂) 	မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ
နည်းး�ပါးး�သော်�်�လည်းး� ပညာာရေး�း အဆင့််�အတန်းး�
ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� နိိမ့််�ပါးး�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�
အစုုခွဲဲ� (၃) အထွေ�ေထွေ�ေ သို့့��မဟုုတ်် အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ နှှင့််� မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသားး�များ�း�၏ လူူမှုုဘ၀ သာာယာာ
ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�
ယင်းး�အုုပ််စုများ�း
ု �၏ မြို့�့��ပြ�ဘ၀ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု တိုု�င်းး�တာာချျက်် များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််၍ ဆန်းး�စစ််ရာာ၌ ဆင်းး�ရဲဲသည့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�သည်် ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးတစ််ခုုလုံးး��နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုု ပိုု�မိုု� နည်းး�ပါးး�ပြီး�း�
အဓိိပ္ပာာ�ယ််ပို�ရှိိ�
ု သည််ဟုု ထင််မြ�င်် ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ပျော်�်��ရွှှင််မှု၊ု စိိတ််ပူူပန််မှုု နှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း အပိုု�င်းး�တွွင််
မူူ များ�း�စွာာ� ကွာာ�ခြား�း�ခြ�င်းး�ကိုု� မတွေ့�့�ရချေ�ေ။ စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �သော�ာ နိုု�င််ငံံများ�း�၌ ဘ၀သာာယာာ ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု အပေါ်�်
သုုတေ�သန ပြု�ုလုုပ််ထားး�မှုု များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက ယင်းး�အချျက််တွင်
ွ ် တူူညီီမှုု ရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရသည််။ ၎င်းး�တို့့�� တွေ့�့�ရှိိ�
ချျက််များ�း� အရ ပညာာရေး�း နှှင့််� ကြွ�ွယ််၀ချျမ်းး�သာာခြ�င်းး� တို့့��သည်် ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�� ရေ�ရှှည်် တိုု�င်းး�တာာချျက််
(ဘ၀သာာယာာ ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု) ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်် စေ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� နေ့�့စဉ််ဘ၀ ပျော်�်��ရွှှင််မှုု ကဲ့့�သို့့�� ရေ�တိုု� တိုု�င်းး�တာာချျက််
အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု မရှိိ�ချေ�ေ။၃၃
မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသားး�များ�း�၏ ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုု နှှင့််� ဘ၀ နေ�ထိုု�င််ရ ထိုု�က််တန််မှုု တို့့��၌ ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ�ထက််
အမှှတ််နည်းး�သည်် ကိုု� တွေ့�့�ရသော်�်�လည်းး� စာာရင်းး�အင်းး�အရ သိိသိိသာာသာာ ကွာာ�ခြား�း�ခြ�င်းး� မဟုုတ််ပါါ။ ၎င်းး�တို့့��တွွင််
စိိတ််ပူူပန််မှုု ပိုု�မိုု�ရှိိ�သည်် ကိုု� တွေ့�့�ရပြီး�း� ယင်းး�အချျက််ကို�ု အကြော��ာင်းး�ရင်းး� နှှစ််ခုုကြော��ာင့််� သတိိထားး�ရမည််။ ပထမအချျက််
မှာာ� စိိတ််ပူူပန််ခြ�င်းး� နှှင့််� ပျော်�်��ရွှှင််ခြ�င်းး� သည်် အနှုုတ််သဘော�ာ အပြ�န််အလှန်
ှ ် ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� စိိတ််ပူူပန််မှုု ပိုု�
များ�း�ပြီး�း� ပျော်�်��ရွှှင််မှုု လည်းး� နည်းး�ပါးး� မသွားး��သည့််� လူူဦးးရေ�ကိုု� တွေ့�့�ရသည််မှာာ� အံ့့�အားး�သင််ဖွယ်
ွ ်ရာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဒုုတိိယ
အချျက််မှာာ� (ယခုုဆွေး�း�နွေး�း�မှုု စာာတမ်းး� နော�ာက််ပို�င်းး
ု �တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� နား�းလည်် သွားး��နိုု�င််မည််) ယင်းး� မူူလကနဦးး
ဆင်းး�ရဲဲသားး� အုုပ််စု၌
ု ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း� နှှင့််� မတူူသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုု အခက််အခဲဲများ�း� ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။ ဘ၀သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု အပေါ်�် မိိမိိကိုု�ယ််ကို�ု တိုု�င်းး�တာာ ဖြေ�ေဆိုု�ရသည့််� အတွွက််လည်းး� ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� မတူူညီီ
သည့််� အခက််အခဲဲများ�း� ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််
ရေ�ရှှည််အချျက််များ�း� ဖြ�စ််သော�ာ ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုနှ
ု င့်
ှ ်� မိိမိိကိုု�ယ််ကို�ု တန််ဖိုးး��ရှိိ�သည််ဟုု ခံံစား�းရခြ�င်းး� များ�း�တွွင်် ခြား�း�နား�း
မှုု ရှိိ�ရသည့််� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ� လူူနေ�မှုု အခြေ�ေအနေ� ကွာာ�ဟခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ဝင််ငွေ�ေ အမျိုး�း��မျိုး�း�� နှှင့််� ဘ၀
အရည််အသွေး�း� ကိိန်းး�ရှှင််များ�း�အားး� ထုုတ််ယူူ၍ ရေ�ရှှည်် ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုု ကိုု� ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး�
ဒေ�တာာဖြ�င့််� ချိိ�န််ထိုးး��ကြ�ည့််� သော�ာအခါါ အိိမ််ပို�င်
ု ်ဆို�င်
ု ်မှုု နှှင့််� အိိမ််ရာာ အရည််အသွေး�း� ဟူူသော�ာအချျက်် ထင််ထင််ရှား��းရှား��း
ထွွက််ပေါ်�်လာာပါါသည််။ ရန််ကုန်
ု ်နှှင့်�် မန္တတလေး�း တို့့��ရှိိ� ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�သည်် ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ�
သို့့��မဟုတ်
ု ် မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� များ�း�ထက်် ပုုဂ္ဂဂလိိက ပိုု�င််ဆို�င်
ု ်သည့််� အိိမ််ကို�ု ငှား��းရမ်းး�နေ�ထိုု�င််ရမှုု ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပိုု�များ�း�
ပါါသည််။ အိိမ််ပို�င်
ု ်ဆိုု�င််မှုတွ
ု ွင်် ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ�ထက်် အနည်းး�ငယ်် ပိုု�များ�း�သော်�်�လည်းး� ဆွေ�ေမျိုး�း��များ�း� အိိမ််၌ နေ�ထိုု�င််ရမှုု
တွွင်် ၁၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပိုု�နည်းး�ပါါသည််။
အိိမ််ကို�ု မည််သူူက ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� အပေါ်�် မူူတည််၍ အိိမ််ရာာ အရည််အသွေး�း� နှှင့််� ဝယ််ယူူရန်် တတ််နိုု�င််မှုု သဘော�ာထားး�
အမြ�င်် ကွာာ�ခြား�း�ချျက်် ကြီး��း မား�းပါါသည််။ ကိုု�ယ််ပိုု�င််၊ အိိမ််ထော�ာင််ဖက်် သို့့��မဟုတ်
ု ် ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�၏ အိိမ််တွင်
ွ ် နေ�ထိုု�င််ရ
သော�ာ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၈၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နီးး�ပါးး�က ၎င်းး�တို့့��အိိမ််သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ လိုု�အပ််ချျက််နှင့်
ှ ်� ကိုု�က််ညီီမှုု ရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ
အချျက််ကို�ု သဘော�ာတူူပြီး�း� ၅၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က လွွန််စွာာ� သဘော�ာတူူကြ�ပါါသည််။ ပုုဂ္ဂဂလိိကပို�င်
ု ် သို့့��မဟုတ်
ု ် အစိုးး��ရပိုု�င်် အိိမ််
များ�း�တွွင်် နေ�ထိုု�င််ရသော�ာ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၆၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််� ကသာာ ၎င်းး�တို့့��အိိမ််သည်် ၎င်းး�တို့့��၏ လိုု�အပ််ချျက််နှှင့််� ကိုု�က််ညီီမှုု
ရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ အချျက််ကို�ု သဘော�ာတူူပြီး�း� လွွန််စွာာ� သဘော�ာတူူသူူ ၂၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ် သို့့��မဟုတ်
ု ်
ဆွေး�း�မျိုး�း��သားး�ချျင်းး� အိိမ််တွင်
ွ ် နေ�ထိုု�င််ရသော�ာ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၁၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််� က အိိမ််ရာာ ဝယ််ယူူနိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲသည််
ဟူူသော�ာ အချျက််ကို�ု သဘော�ာတူူပြီး�း� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့်�ပါ
် ါက ပုုဂ္ဂဂလိိက ပိုု�င််ရှင်
ှ ် အိိမ််တွင်
ွ ် နေ�ထိုု�င််ရသော�ာ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၅၈
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ယင်းး�အချျက််ကို�ု သဘော�ာတူူကြ� ပါါသည််။ အိိမ််ရာာ တတ််နို�င်
ု ်သည့််� အချျက််တွင်
ွ ် ကွာာ�ခြား�း�မှုုများ�း�ကိုု�
ကြ�ည့််�ပါါက ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု များ�း�သော�ာ မြို့�့��များ�း�ရှိိ� ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း� ၄၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က အိိမ််ရာာ ဝယ််ယူူ
နိုု�င််ရန်် ခက််ခဲဲသည်် ဟူူသော�ာ အချျက််ကို�ု သဘော�ာတူူပါါသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ရလျှှင်် ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေး�း နှှင့််� မူူလကနဦးး
ဆင်းး�ရဲဲသူူ ၂၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ ယင်းး�အချျက််ကို�ု သဘော�ာတူူ ပါါသည််။
အစား�းအသော�ာက််၊ အသုံးး��အဆော�ာင်် ပစ္စစည်းး�၊ ပညာာရေး�း နှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင််ရှော�ာ�က််မှုု ကဲ့့�သို့့�� အခြား�း� မရှိိ�မဖြ�စ််
လိုု�အပ််ချျက်် များ�း�အတွွက်် အကုုန််အကျျ ခံံနို�င်
ု ်မှုု ကွာာ�ဟနေ�ခြ�င်းး� ကိုု�လည်းး� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နိုုင်
� ်ပါါသည််။ ယင်းး�ကွာာ�ဟချျက်် များ�း�
မှာာ� နည်းး�ပါးး�သော်�်�လည်းး� အရေး�းကြီး��း သော�ာ အချျက််များ�း�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည်် (ဇယားး� ၃)။ အစား�းအသော�ာက်် မှှ လွဲဲ�၍
အခြား�း�သော�ာ ကွာာ�ဟချျက်် များ�း�မှာာ� စာာရင်းး�အင်းး� အရ သိိသာာထင််ရှား��း ပါါသည််။ ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု မှာာ�
နော�ာက််ထပ်် ကုုန််ကျျစရိိတ်် အကြီး��း ဆုံးး�� လိုု�အပ််ချျက်် တစ််ခုု ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပြီး��း ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ ၄၈
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၊ မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� ၄၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့်�် ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ� ၃၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တို့့��က ယင်းး�အတွွက််
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

ဇယားး� (၃) မြို့�့��နယ််အစုုခွဲဲ� အလိုု�က်် အခြေ�ေခံံ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� လက််လှမ်းး�မီ
ှ
ရန်
ီ ် ခက််ခဲဲမှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
အိိမ််ရာာ

ဆင်းး�ရဲဲသည့််�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျသူူ

စား�းနပ််
ရိိက္ခာာ�

၄၀%

မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး�

၂၆%

အထွေ�ေထွေ�ေလူူဦးးရေ�

၂၆%

၃၀%
၂၆%
၂၄%

အသုံးး��
အဆော�ာင််

၂၆%
၂၄%
၂၀%

ပညာာရေး�း

ကျျန်းး�မာာရေး�း

၂၇%

၄၈%

၂၇%

၄၆%

၂၃%

၃၈%

အကုုန််အကျျ ခံံရန်် ခက််ခဲဲသည််ဟုု ဖြေ�ေကြ�ပါါသည််။ အိိမ််ရာာ မှှလွဲဲ�၍ အခြား�း�သော�ာ အကုုန််အကျျ ခံံနို�င်
ု ်မှုု တိုု�င်းး�တာာချျက််
များ�း�တွွင်် ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ နှှင့်�် မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� တို့့��အကြား�း� အတန််အသင့််� တူူညီီနေ�ခြ�င်းး�
မှာာ�လည်းး� မှှတ််သားး�ဖွွယ််ရာာ ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� အိိမ််ရာာ အတွွက်် အကုုန််အကျျ ခံံနိုု�င််မှုုတွွင််မူူ မူူလကနဦးး
ဆင်းး�ရဲဲသားး� နှှင့််� ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ�မှာာ� တူူညီီနေ�ပါါသည််။ အထက််ပါါ အချျက််ကို�ု ကြ�ည့််�ပါါက ကွာာ�ဟချျက်် များ�း�မှာာ� မ
ကြာ�ာသေး�းမီီက ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျခဲ့့�မှုု နှှင့််�သာာ စပ််ဆက််နေ�ပြီး��း ပညာာရေး�း နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််ဆိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
ပစ္စစည်းး� အသုံးး��အဆော�ာင််/ဝန််ဆော�ာင််မှုု လိုု�အပ််ချျက်် ကိုု� ဆန်းး�စစ််မည်် ဆိုု�ပါါက ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�
ရာာ မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� အိိမ််ထော�ာင််စုု များ�း�သည်် မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် ကော်�်�မတီီ (YCDC/MCDC) ၏ ရေ�ပေး�းဝေ�မှုု စနစ်် ဖြ�င့််�
ဆက််သွယ်
ွ ်နိုု�င််ခြ�င်းး� ပိုု�မိုု� နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ အိိမ််ထော�ာင််စုု ၁၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� သာာ မြို့�့��တော်�်�
စည််ပင််၏ ရေ�ပေး�းဝေ�ခြ�င်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု ု� လက််လှမ်း
ှ း�မီီ ပါါသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ�၏ ၅၀
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့််� မူူလကနဦးး ဆင်းး�ရဲဲသားး� ၄၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တို့့��က အထက််ပါါ ရေ�ပေး�းဝေ�ခြ�င်းး� ဝန််ဆော�ာင််မှုကို
ု ု� လက််လှမ်း
ှ း�မီီ
သည််ကို�ု တွေ့�့�ရပါါသည််။ မြို့�့��ဆင််ခြေ�ေဖုံးး��တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သည့််� ဆင်းး�ရဲဲသည့််�ရွှေ့��့ ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��
နှှင့််� ပညာာအရည််အချျင်းး�တူူပြီး�း� မြို့�့��လယ််နှှင့််� နီးး�ရာာ၌ နှှစ််ရှည်
ှ ်ကြာ�ာမြ�င့်�စွာာ�
် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ကြ�သူူများ�း� နည်းး�တူူ စည််ပင််
ဝန််ဆော�ာင််မှုု များ�း�ကိုု� လက််လှမ်း
ှ း�မီီနိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ အထော�ာက််အထားး�များ�း�စွာာ� တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။
ထပ််မံံ၍ အထော�ာက််အထားး� အဖြ�စ်် မိိလ္လာာ� သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု ဝန််ဆော�ာင််ခြ�င်းး� အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််သည့််� ဆင်းး�ရဲဲသည့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ ၃၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ� နှှင့််� မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး�တွွင််
ဝန််ဆော�ာင််မှုု အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််သူူ ၆၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့်�် ၇၂ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အသီးး�သီးး� ရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ စိိတ််ဝင််စား�း
စရာာ အချျက််မှာာ� လျှှပ််စစ််မီး�း ရရှိိ�မှုု အချျက််ကို�ု သဘော�ာတူူညီီသည့််� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ၌ ကွာာ�ခြား�း�မှုု များ�း�စွာာ� မရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ ၇၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�၊ မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� ၈၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့််� ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ�
၈၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က သဘော�ာတူူကြ�သည်် ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုုင်
� ် ပါါသည််။ ယင်းး�သို့့�� မကွာာ�ခြား�း� ရခြ�င်းး�မှာာ� လျှှပ််စစ််မီး�း ရရှိိ�ခြ�င်းး�
အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုု ကိုု� မဟုုတ််ပဲဲ လျှှပ််စစ််မီး�း ရရှိိ�မှုုကိုု�သာာ မေး�းမြ�န်းး�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�ပုံံ�စံံ ကြော��ာင့််� လူူများ�း�က ယေ�ဘုုယျျ
ဆန််ဆန်် ဖြေ�ေဆိုု�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နို�င်
ု ်ပါါသည််။ မိိလ္လာာ�သိိမ်းး�ဆည်းး�မှုု တွွင််မူူ လူူများ�း�၏ ကျေ�ေနပ််မှုကို
ု ု� မေး�းမြ�န်းး�
သော�ာကြော��ာင့််� ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�း သဘော�ာထားး�အမြ�င််များ�း� ပါါဝင််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
ယေ�ဘုုယျျကြ�ည့်�လျှ
် ှင်် မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� နှှင့်�် ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ�
တို့့��ထက်် ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�က ၎င်းး�တို့့��မြို့�့��၏
ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အခြေ�ေအနေ�ကိုု� ကျေ�ေနပ််မှုု နည်းး�ပါးး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မြို့�့��
တွွင်် သန့််�ရှှင်းး�သော�ာ လမ်းး� နှှင့်�် အများ�း�ပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ နေ�ရာာများ�း� ရှိိ�သည််
ဆိုု�သော�ာ အချျက််ကို�ု ဆင်းး�ရဲဲသည့််�ရွှေ့��့ ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ ၄၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ကသာာ သဘော�ာတူူ သော်�်�လည်းး� မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� ၅၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
နှှင့််� ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ� ၅၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တို့့��က အသီးး�သီးး� သဘော�ာတူူ
သည်် ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ထို့့��နည်းး�တူူ မြို့�့��ရှိိ� မြ�စ််များ�း�၊ ချော�ာ�င်းး�များ�း� နှှင့်�်
တူးး�မြော��ာင်းး�များ�း�သည်် သန့််�ရှှင်းး�သည်် ဆိုု�သော�ာ အချျက််အားး� ဆင်းး�ရဲဲသည့််�
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

စိိစစ်လေ့
် �့လာာမှုု

ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ ၁၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ သဘော�ာတူူသော်�်�လည်းး� မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� ၂၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� နှှင့််�
ယေ�ဘုုယျျလူူဦးးရေ� ၂၉ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� က အသီးး�သီးး� သဘော�ာတူူကြ�သည််ကို�ု နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့်�် နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
ဆင်းး�ရဲဲသည့််�ရွှေ့��့ ပြော��ာင်းး� သို့့��မဟုတ်
ု ် မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် ညမှော�ာ�င််ပြီး��း နော�ာက်် အိိမ််ထဲဲ သို့့��မဟုတ်
ု ်
ရပ််ကွက်
ွ ်ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အတွွင်းး� ဘေး�းကင်းး�လုံံခြုံ� �ံ�မှုု နည်းး�ပါးး�သည်် (သို့့��မဟုတ်
ု ်) ၎င်းး�တို့့��သည်် ရန််ကုုန််နှှင့်�် မန္တတလေး�း
တွွင်းး�ရှိိ� အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း� နှှင့််�ယှဉ်
ှ ်လျျင်် မှုုခင်းး� ပိုု�မိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရနိုု�င််သည်် ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ခြ�င်းး� မရှိိ�ကြ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရ
ပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျ အလုုပ််သမား�းများ�း� နေ�ထိုု�င်် အခြေ�ေချျရာာ နေ�ရာာများ�း�တွွင်် မှုုခင်းး�ပိုု�မိုု� ဖြ�စ််နိုု�င််သည်် ဆိုု�သော�ာ
အချျက််ကို�ု အခြား�း�သော�ာ သုုတေ�သန စာာတမ်းး�များ�း�၌ တင််ပြ�နေ�လျှှက်် ရှိိ�ရာာ အထက််ပါါ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက်် မှာာ� စိိတ််ဝင််စား�း
ဖွွယ််ရာာ ကော�ာင်းး�နေ�ပါါသည််။
သဘာာ၀ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�နှှင့််� ရင််ဆို�င်
ု ်နိုု�င််ရန်် ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�က ပိုု�မိုု�၍ ပြ�င််ဆင််ထားး�မှုု ရှိိ�
သည််ကို�ု စိိတ််ဝင််စား�းဖွယ်
ွ ်ရာာ တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ထို့့��ပြ�င်် ၎င်းး�တို့့��သည်် သဘာာ၀ ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ရှိိ�မှုု
ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက်် များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရမှှ ပေး�းသည်် ဆိုု�သော�ာ အချျက််ကို�လည်းး
ု
� ပိုု�မိုု�၍ သဘော�ာတူူနိုု�င််ချေ�ေ ရှိိ�
ပါါသည််။ အပေါ်�်ယံံ သုံးး��သပ််ကြ�ည့်�ပါ
် ါက အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ ဆန််သည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ယင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််သည််
ရန််ကုန်
ု ်ဆင််ခြေ�ေဖုံးး�� ရပ််ကွက်
ွ ်များ�း�၌ ရေ�ကြီး��း ရေ�လျှံံ�မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး� နှှင့််� ယင်းး�နေ�ရာာများ�း�မှှ ပြ�ည််သူူများ�း�အားး� အစိုးး��ရဌာာန
များ�း�က ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််ခြ�င်းး� များ�း�ဖြ�င့််� ဆက််စပ်် နေ�ပါါသည််။
အလုုပ််အကိုု�င်် ရရှိိ�မှုု၌ ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ� နှှင့််� ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း� အကြား�း� အချိိ�န််ပို�င်းး
ု �၊
အချိိ�န််ပြ�ည့််�၊ နေ့�့စား�း စသည့််� အလုုပ််အမျိုး�း��အစား�း သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� ကွာာ�ဟနေ�ခြ�င်းး� မတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါ။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
အလုုပ််ရှင်
ှ ် အမျိုး�း��အစား�း ကွာာ�ဟချျက််များ�း� ရှိိ�သည််ကို�ု တွေ့�့�ရပါါသည််။ ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�က
ကိုု�ယ််ပို�င်
ု ်လုုပ််ငန်းး� လုုပ််နို�င်
ု ်ချေ�ေ များ�း�ပြီး�း� အစိုးး��ရဌာာန သို့့��မဟုတ်
ု ် ကုုမ္ပပဏီီများ�း�တွွင်် လုုပ််နိုု�င််ချေ�ေ နည်းး�ပါါသည််။ စက််ရုံံ�များ�း�
၌ အလုုပ််လုပ်
ု ်ကို�င်
ု ်ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ခဲ့့�သော�ာ ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူ များ�း�စွာာ�သည်် အရည််အချျင်းး� လိုု�အပ််ချျက််
မပြ�ည််မီီခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� တရား�းမဝင်် အလုုပ််အကို�င်
ု ် များ�း�သာာ လုုပ််ကို�င်
ု ် နေ�ရသည်် ဆိုု�သော�ာ သုုတေ�သန တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အားး�
၃၄
ယင်းး�အချျက််မှှ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။
အချိိ�န််ပြ�ည့်�် အလုုပ််ထက်် အချိိ�န််ပို�င်းး
ု � အလုုပ်် သို့့��မဟုတ်
ု ် နေ့�့စား�း လုုပ််ကို�င်
ု ်မှုု ပိုု�များ�း�သော�ာ မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� များ�း�
မှာာ�မူူ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� မဟုုတ််ပါါ။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ကိုု�ယ််ပိုု�င််လုုပ််ငန်းး� သို့့��မဟုတ်
ု ် ပုုဂ္ဂဂလိိက ကုုမ္ပပဏီီ တွွင်် လုုပ််ကို�င်
ု ်မှုု နည်းး�
သော်�်�လည်းး� လူူမှုုအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� သို့့��မဟုတ်
ု ် NGOများ�း� နှှင့််� အစိုးး��ရဌာာနများ�း�တွွင်် လုုပ််ကို�င်
ု ်သူူ ပိုု�များ�း�ကာာ အစိုးး��ရ
အလုုပ်် လုုပ််သူူ ၁၀% ရှိိ�ပြီး�း� ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ နှှင့််� ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ� တွွင််မူူ အစိုးး��ရအလုုပ်် လုုပ််သူူ
၀.၈% နှှင့််� ၅% အသီးး�သီးး�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေအနေ� တိုးး��တက််စေ�ရန်် အစိုးး��ရမှှ လုုပ််ဆော�ာင််နေ�သည််၊ ၎င်းး�
တို့့��သည်် အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး�ကော�ာင်းး� များ�း�ကိုု� လက််လှမ်း
ှ း�မီီသည််၊ ၎င်းး�တို့့��၏ အလုုပ််သည်် လုုပ််ငန်းး�စွွမ်းး�ရည််
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �စေ�သည််၊ မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် ကော်�်�မတီီသည်် မြို့�့��တော်�်�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အတွွက်် ရည််မှန်း
ှ း�ချျက််များ�း� ရှိိ�သည်် စသော�ာ
အချျက််များ�း�ကိုု� မူူလကနဦးးဆင်းး�ရဲဲသားး� များ�း�က သဘော�ာတူူနိုု�င််ချေ�ေ နည်းး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အစိုးး��ရ အပေါ်�်
သဘော�ာထားး� အမြ�င််များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူသို့့�� ထုုတ််ပြော��ာရာာ၌ လုံံခြုံ� �ံ�မှုု ရှိိ�သည်် ခံံစား�းရခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�သလိုု� ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရမှှ ပြ�ည််သူူလူူထုု၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််မှုု ရှိိ�သည်် ဆိုု�သော�ာ အချျက််ကို�လည်းး
ု
� သဘော�ာတူူ
ညီီမှုု နည်းး�ပါးး� နိုု�င််ပါါသည််။
ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ကျေး�း�လက််ဒေ�သ များ�း�မှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာသူူ များ�း�သည်် အလုုပ််အကိုု�င်် တစ််ခုုခုုကိုု� ရရှိိ�ကြ�သော်�်�လည်းး�
အိိမ််နေ�ရာာထိုု�င််ခင်းး� အတွွက်် အကုုန််အကျျခံံနိုု�င််ရန်် ရုုန်းး�ကန်် နေ�ရသလိုု� လက််ခံံနို�င်
ု ်ရန်် ခက််ခဲဲသည့််� အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��
တွွင်် နေ�ထိုု�င််နေ�ရလျှှက်် ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� အခြေ�ေအနေ� များ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏ ရေ�ရှှည်် လူူမှုုဘ၀ သာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု
အပေါ်�် အဆိုးး��သက််ရော�ာက််မှုများ�း
ု � ရှိိ�စေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။ သို့့��တိုု�င််အော�ာင်် ၎င်းး�တို့့��ကို�ု ယေ�ဘုုယျျ လူူဦးးရေ� ထက််
အခြေ�ေအနေ� ပိုု�မိုု� ဆိုးး��သည််ဟုု ပြော��ာနိုု�င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ထို့့��ပြ�င်် မြို့�့��တွွင်် ကြာ�ာမြ�င့်�စွာာ�
် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အိိမ််
သို့့��မဟုတ်
ု ် မိိသားး�စုုပိုု�င််အိိမ်် ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ကျေး�း�လက််မှှ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာသည့််� အလုုပ််သမား�းများ�း�ထက်် ပညာာရေး�းနိိမ့််�
ပါးး�သော�ာ မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူ များ�း�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် အလုုပ််အကိုု�င်် ရှာာ�ဖွေ�ေရရှိိ�ရန်် ပိုု�မို�၍
ု ခက််ခဲဲပါါသည််။
ဒေ�သအစိုးး��ရ၏ စီီမံံကိိန်းး�နှှင့်�် လုုပ််ဆော�ာင််မှုများ�း
ု �ကိုု� ၎င်းး�တို့့��သည်် ပိုု�မို�ု သိိရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အစိုးး��ရ အပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု
နည်းး�သလိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ ဘ၀ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် စေ�ရန်် အစိုးး��ရမှှ လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းနိုု�င််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််မှုလည်းး
ု
� နည်းး�ပါးး�
ပါါသည််။
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မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မြို့��့ �ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု - ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုုပုံံသ
� ဏ္ဌာာ�န််များ�း�နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ ဘ၀ယာာယာာချျမ်းး�မြေ့�့�မှုုကို�ု စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�

နိိဂုံးး��

နိိဂုံးး��
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� မြို့�့��များ�း� လျှှင််မြ�န််စွာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ချဲ့့��ထွွင််လာာ သော�ာကြော��ာင့််� မြို့�့��ပြ�နေ� ပြ�ည််သူူများ�း�၏ မြို့�့��ပြ�ဘ၀ သာာယာာ
ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု အခြေ�ေအနေ� အပေါ်�် သုုတေ�သနပြု�ုရန်် ပိုု�မိုု�၍ အရေး�းတကြီး��း လိုု�အပ်် လာာပါါသည််။ ယခုု ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုစာာတမ်းး�
သည်် မြို့�့��ပြ�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း� ရင််ဆို�င်
ု ်နေ�ရသည့််� အခက််အခဲဲများ�း� နှှင့််� မြို့�့��ပြ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု
အခြေ�ေအနေ� တို့့��အားး� အရေ�အတွွက်် အသားး�ပေး�း (quantitative) နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� စိိစစ်် လေ့�့လာာထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
မြို့�့��ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု နှှင့်�် ဘ၀သာာယာာ ချျမ်းး�မြေ့�့�မှုု တို့့��ကဲ့့�သို့့�� ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာ များ�း�ကိုု� နား�းလည််
နိုု�င််ရန်် မတူူညီီသော�ာ သုုတေ�သန နည်းး�နာာများ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၏ တန််ဖိုးး��ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�ထားး�သလိုု� လက််ရှိိ� အယူူအဆ အချို့့���
ကိုု�လည်းး� စိိန််ခေါ်�်ထားး�ပါါသည််။
•	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ၎င်းး�၏ အိိမ််နီးး�ချျင်းး�နိုု�င််ငံံ များ�း�ထက်် မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုု နည်းး�ပါးး�သော်�်�လည်းး� မြို့�့��ပြ�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု မှာာ� အနှှစ်် နှှစ််ဆယ််တိုု�င်် ပုံံမှ
� န်
ှ ်မြ�င့််�တက််နေ�လျှှက်် ရှိိ�သည််။ ဆယ််စုုနှှစ််အတွွင်းး�
နိုု�င််ငံံရေး�း အပြော��ာင်းး�အလဲဲ များ�း�ကြော��ာင့််� မြို့�့��ပြ� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျမှုု ပုံံ�စံံများ�း� ရုုတ််ခြ�ည်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��
သည်် ဆိုု�သော�ာ လူူသိိများ�း�သည့််� အယူူအဆမှာာ� တိိကျျမှှန််ကန််ခြ�င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုု
ဘ၀ စစ််တမ်းး�အားး� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု အရ တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီ ဖြ�စ််စဉ်် နှှင့််� နိုု�င််ငံံတကာာမှှ
စီးး�ပွား��းရေး�း ပိိတ််ဆို့့��မှုု ရုုတ််သိိမ်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�မှုု မျိုး�း��စေ့�့ စတင််ပေါ�ါက််ပွား��း
လာာသည််ဟုု ဆိုု�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� လွွန််ခဲ့့�သည့််� ၁၅-၂၀ နှှစ််ကတည်းး�ပင်် မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�မှုု မျိုး�း��စေ့�့မှာာ�
စတင််ပေါ�ါက််ပွား��း နေ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။
•	လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ခြော��ာက််နှစ်
ှ ်အတွွင်းး� ရန််ကုုန််မြို့�့��၌ မြို့�့��နယ််တွွင်းး� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု အဓိိက ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�
ပြီး�း� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျမှုု ပုံံစံ
� ံများ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာပါါသည််။ ၂၀၁၈ မြို့�့��ပြ�လူူနေ�မှုုဘ၀ စစ််တမ်းး� ဒေ�တာာ
များ�း�အရ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အရေ�အတွွက််အားး�ဖြ�င့််� လှိုု�င််သာာယာာမြို့�့��နယ််သို့့�� အများ�း�ဆုံးး�� ဝင််ရော�ာက််
ခဲ့့�ပြီး�း� အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင််မူူ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ ဝင််ရော�ာက််မှုု အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ဖြ�စ််ခြ�င်းး� တို့့��
ကိုု� များ�း�စွာာ�ကြုံ�ံ�တွေ့�့� ခဲ့့�ရပါါသည််။ ဥပမာာ- လှိုု�င််သာာယာာ မြို့�့��နယ််နေ�ထို�င်
ု ်သူူ ၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� ၂၀၁၂ ခုုနှှစ််
ကတည်းး�က ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး��း ဒဂုံံ�ဆိိပ််ကမ်းး� မြို့�့��နယ််တွွင််မူူ ၃၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အထိိ ရှိိ�ပါါသည််။
အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင််မူူ ထိုု�ကဲ့့�သို့့�� သိိသာာသော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�မျိုး�း��မတွေ့�့�ရှိိ�ပါါ။
• မြို့�့��တော်�်�များ�း�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�မှာာ� အမျိုး�း��မျိုး�း��အထွေ�ေထွေ�ေ မတူူကွဲ�ဲပြား�း� ကြ�ပါါသည််။ လတ််
တလော�ာ မြို့�့��ပြ�ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေသူူအားး�လုံးး��မှာာ� ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှ မြို့�့��ပြ�အရိိပ််သို့့�� ခိုု�လှုံံ�ရန်် လာာ
ရော�ာက််ကြ�သည့််� ဆင်းး�ရဲဲသူူများ�း� သက််သက််သာာ မဟုုတ််ကြ�ပါါ။ ပညာာတတ််မြော��ာက််မှုု မြ�င့်�မား�းသော�
်
ာ၊
ငွေ�ေကြေး��းတတ််နို�င်
ု ်သော�ာသူူ များ�း�စွာာ� တို့့��သည််လည်းး� မြို့�့��ထဲဲပို�င်းး
ု � နေ�ရာာများ�း�သို့့�� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျ ကြ�
ပါါသည််။ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာသူူ အသစ််များ�း� အခြေ�ေချျသည့််� နေ�ရာာတွွင်် ကြီး��း မား�းသော�ာ ကွာာ�ဟချျက််များ�း� ရှိိ�
နေ�ပါါသည််။ ပညာာတတ်် ငွေ�ေကြေး��းတတ််နို�င်
ု ်သော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လာာသူူ အသစ််များ�း�သည်် မြို့�့��ပြ� ဧရိိယာာ
ဗဟိုု�ချျက်် (မြို့�့��လယ််) နှှင့််� နီးး�သည့််� နေ�ရာာများ�း�၌ အခြေ�ေချျကြ�ပြီး�း� ယင်းး�နေ�ရာာတွွင်် ကြာ�ာမြ�င့်�စွာာ�
် နေ�ထိုု�င််ခဲ့့�
သူူများ�း�ကိုု� အစား�းထိုးး��ပါါသည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� မတူူကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကြော��ာင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူများ�း�၏ မြို့�့��ပြ�
ဆိုု�င််ရာာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�သုံးး��သပ််ရန်် ခက််ခဲဲစေ�ပါါသည််။
•	လတ််တလော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�မှာာ� ကိုု�ယ််ပိုု�င််အိိမ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�သဖြ�င့််� အိိမ််ရာာ
ကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ် မြ�င့််�မား�းခြ�င်းး� နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ ပိုု�မိုု� ထိိခိုု�က််လွွယ်် ပါါသည််။ လက််တလော�ာ ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�
အခြေ�ေချျသူူ ၄၅% မှာာ� ပုုဂ္ဂဂလိိက အိိမ််ရှင်
ှ ်များ�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့််� နေ�အိိမ််များ�း�တွွင်် ငှား��းရမ်းး�နေ�ထိုု�င်် ရပြီး�း�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ မဟုုတ််သည့််� သူူများ�း�တွွင်် ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� ငှား��းရမ်းး�နေ�ထိုု�င််ရသူူမှာာ� ၈% သာာ ရှိိ�
ပါါသည််။ လေ့�့လာာမှုုများ�း�အရ အိိမ််ပို�င်
ု ်ဖြ�စ််ခြ�င်းး� နှှင့်�် အိိမ််ရာာ အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�သည််
ဘ၀အပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုု နှှင့််� မိိမိိကိုု�ယ််ကို�ု တန််ဖိုးး��ထားး�သည့််� ခံံစား�းချျက််တို့့�� ရရှိိ�စေ�မည့််� အဓိိက
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤအချျက််အားး� ထဲဲထဲဲဝင််ဝင်် ထပ််မံံလေ့�့လာာရမည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� စျေး�း�နှုုန်းး�သက််သာာသည့််� အိိမ််ရာာများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််သင့််�ကြော��ာင်းး� အကြံ�ံပြု�ုနေ� ပါါသည််။
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ များ�း�သည်် စည််ပင််ဝန််ဆော�ာင််မှုု များ�း�အားး� လက််လှမ်း
ှ း�မီီနိုု�င််မှုလည်းး
ု
� နည်းး�ပါးး�
ပါါသည််။ ဥပမာာ- ဆင်းး�ရဲဲသည့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ မြို့�့��နယ််များ�း�မှှ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၁၉% ကသာာ ရန််ကုန်
ု ်
မြို့�့��တော်�်� စည််ပင််မှှ သွွယ််တန်းး�ပေး�းသည့််� ရေ�ပိုု�က််လို�င်းး
ု � ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င်် ပါါသည််။
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နိိဂုံးး��

•	ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး� အခြေ�ေချျသူူများ�း�သာာ အခက််အခဲဲများ�း�ဖြ�င့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည်် မဟုုတ််ပါါ။ ပညာာရေး�း
အဆင့််�အတန်းး� နိိမ့််�ပါးး�သည့််� မြို့�့��နယ််များ�း�မှှ မြို့�့��နေ�ထိုု�င််သူူများ�း� နှှင့််� ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�အခြေ�ေချျသူူ အချို့့���
တို့့��သည်် အလုုပ်် ရရှိိ�ရန်် ခက််ခဲဲနေ�ပြီး��း အစိုးး��ရအပေါ်�် ကျေ�ေနပ််မှုလည်းး
ု
� နည်းး�ပါးး�နေ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��
အားး� အလုုပ််အကိုု�င််ဖြ�င့််� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းရန်် နှှင့််� တရား�းဝင်် အလုုပ််အကိုု�င်် အခွွင့််�အလမ်းး� မြှ�ှင့်�တ
် င််နိုု�င််
ရေး�း လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ပေး�းရန်် မူူဝါါဒပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ချျက််များ�း� လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။
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