
အဓိကအခ်က္မ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူအမ်ားစုသည္ သူတုိ႕ မူလေနရပ္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသ အတြင္း 
တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္သုိ႕ လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းၾကၿပီး ရန္ကုန္ 
တုိင္းေဒသၾကီး၏ ဆြေဲဆာင္မႈ ျပင္းထန္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 
လာမႈပုံစံမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ 

ေလ့လာမႈသည္  ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျပဳလုပ္ 
ရန္ ျဖစ္ေပၚေစေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာတြန္းအားမ်ား၊ ၎တြန္းအားမ်ား ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာတြန္းအားမ်ား၏ အေရးပါပုံမ်ားကုိ မီး 
ေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ ပုိမုိေခတ္မီတုိးတက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနထုိင္မႈဘ၀ 
အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္သည္ မတူညီေသာ ေက်းလက္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ သုိ႔မဟုတ္ 
ေခတ္မီေနထုိင္မႈဘ၀ ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳ းိေရးအား အမွီျပဳေနထုိင္ရေသာ ဘ၀ေန 
ထုိင္ပုံစံမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္မႈနည္းပါးေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားအား မည္သုိ႔ ခ်ဥ္း 
ကပ္ရန္ မသိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအတြက္ ၾကားမွဆက္သြယ္ေပးသူမ်ား 
ျဖစ္သည့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ပြစဲားမ်ားသည္ အ 
လြန္အေရးပါသည္။ သိကၽြမ္းသူမ်ားမွတဆင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမ်ား ျပဳ 
လုပ္ေသာေၾကာင့္  ၿမိဳ႕ျပ အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ‘ေက်းရြာ’/ ‘လူမ်ဳ းိ 
စု’ အလုိက္ကြျဲပားျခားနားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

အရည္အေသြးဆုိင္ရာအင္တာဗ်ဴ းမ်ားမွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား 
ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မေသခ်ာမေရရာေသာ အေျခအေန 
မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိရသည္။ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 
ႏွင့္

ၿမိဳ႕ျပက႑ 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္းမွ 
ေတြ႕ရွိရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္စဥ္၊ 

ပံုစံ ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား 

CHIME သုေတသန စီမံကိန္း

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္မွာ “ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး 
ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြား
လာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း” (CHIME) စီမံကိန္း ၏ တစ္စိတ္တေဒသအျ
ဖစ္        လုပ္ေဆာင္သည့္ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျ
ခခံထား ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံကိန္းကုိ အုိင္အုိအမ္ (IOM) ၊ University of Sussex ၊ ေမတၱာဖြ႕ံျဖိဳး   
ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္
အားဝန္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရတုိ႔က ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ
သည္။ 

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ရန္ပုံေငြအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ႏွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ အဖြ႕ဲ(LIFT)  မွေထာက္ပ့ံေပးျခင္းျဖစ္ သည္။   

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၄ ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
မႏၱေလးတုိင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြဦး
ကာလ ႏွင့္ ေႏြရာသီအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ သုေတသနျပဳရာ    
တြင္ အိမ္ေထာင္စုဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အရည္
အေသြးေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာ လူထုေဆြး 
ေႏြးပြမဲ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ကြျဲပားေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပ ျဳပီး၊ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္ 
ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ CHIME အေနျဖင့္ ေလ့လာစူးစမ္းခ့ဲပါသည္။ 

မႏၱေလးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္းေဒသဆုိင္ရာ ကုိယ္စားျပဳ      
နမူနာ (ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃,၁၁၆ ခု) ကုိ ရယူႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္း ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္မူ သုေတသနေကာက္ကြက္ နမူ
နာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပမာဏကြျဲပားျခားနားၿပီး ေျပာင္းလဲေန       
ျခင္းေၾကာင့္ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွပါ။ 

၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ရွိ ခရီးသည္မ်ား။ © ကိုဦး ၂၀၁၇



ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္တက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
တြင္ ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူသည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း 
အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္တြင္ 
ေနထိုင္ၾကၿပီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၃ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပအျဖစ္ထြန္းဆုံးေဒသျဖစ္ျပီး 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး ျမိဳ႕ျပ လူဦးေရ၏ ၃၅% ခန္႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေန 
ထုိင္ၾကသည္။ ၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ 
တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က လူဦးေရ ၅.၂ သန္း ေနထုိင္ျပီး ၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ 
လူဦးေရ ၁၀ သန္း ေနထုိင္သည့္ မဟာၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္လာရန္ လ်ာ 
ထားသည္။ ၅ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္အေလ်ာက္ လူဦးေရတုိးျမင့္ျခင္းမွာ သ 
ဘာဝ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသုိ႕ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူေနမႈ 
ဘဝသစ္ ရွာေဖြရန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈသည္ 
လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ အေရးပါေသာ ေနရာ 
မွ ပါဝင္သည္။ ဤသည္မွာ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ျဖစ္ေလ့ရိွသည့္ 
ေက်းလက္ေဒသမွ ျမိဳ႕ျပဆီသုိ႕ လူဦးေရ ျပန္႕ႏံွ႕မႈ ျဖစ္စဥ္အတုိင္း 
ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၆

ဤစာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳ ပ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕ျပက႑ 
ဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး CHIME မွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထား 
သည္။ ေက်းလက္-ျမိဳ႕ျပ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းပုံစံမ်ားကုိ စု 
ေဆာင္းရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပ ျဳပီး စတင္ေဖာ္ျပ 
ပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစေသာ တြန္း 
အားမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား ျမိဳ႕ျပ 
တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အလုပ္ႏွင့္ လူေနမႈအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ 
ေက်းလက္-ျမိဳ႕ျပ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ လူမႈေရး 
အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။ ေနာက္ဆုံး 
တြင္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အ 
က်ဥ္းခ်ဳ ပ္ ေဖာ္ျပသည္။ 

စြာၾကံဳေတြ႕ရျပီး ၎အခက္အခဲမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား အသစ္ေရာက္ 
ရွိလာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသားမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ေန 
ရာထုိင္ခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏူန္းသက္သာေသာ ေနရာထုိင္ 
ခင္းရွာမေတြ႕ျခင္း၊ တည္ျမဲေသာ အလုပ္အကုိင္ရရွိရန္ ခက္ခဲျခင္း 
တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားစြာတုိ႕သည္ စီးပြားေရးတြန္းအားမ်ားေၾကာင့္ 
သာမက ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝႏွင့္ ေခတ္မီ လူေနမႈပုံစံတုိ႕ကုိ 
ေမွ်ာ္လင့္ရရိွႏုိင္မည္ဟူေသာ “တပ္မက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ 
ေကာင္းသည့္” ျမိဳ႕ျပ၏ ဆြေဲဆာင္မႈေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာ 
ၾကသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႕ ေရာက္ရိွသည့္အခါ အ 
ဆင္ေျပသည့္ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ား ရွာေဖြရျခင္း (အသစ္ေရာက္ရိွ 
သူမ်ားအတြက္ ေနစရာေနရာ မရႏုိင္ျခင္းမ်ား ရိွပါသည္) ႏွင့္ 
တည္ၿမဲသည့္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရျခင္းဟူေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
စြာ ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ 

ေက်းရြာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္အကုိင္ 
ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ‘ေက်းရြာ’ / ‘လူမ်ိဳးစု’ အလုိက္ ကြျဲပားျခား 
နားမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

 ၁ ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank). ျမန္မာ့စုိက္ပ်ိဳးေရး အလားအလာကုိ ေျဖလႊတ္ၾကည့္ျခင္း ၂၀၁၆ (Unleashing Myanmar’s agricultural potential. 2016.)
 ၂ ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ စာ-၆။ 
 ၃ ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ စာ-၅ 
 ၄ ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း၊ စာ-၆ 
 ၅ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၊ မဟာရန္ကုန္ ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္ စီမံကိန္း အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ၁၊ အပုိင္း ၂ အႏုစိတ္စီမံခ်က္ (The Project for the Strategic Urban Development 
Plan of Greater Yangon, Final Report 1, Part-II The Master Plan) ၂၀၁၃ ဧျပီလ။ 
 ၆ Skeldon (2018) ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္းဆုိင္ရာ သုေတသန စာတြမဲ်ား (Migration Research Series) စာတြအဲမွတ္ - ၅၄၊ စာ-၄။ 

ေနာက္ခံအေျခအေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပက႑ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၂

စုိက္ပ်ဳ းိေရးတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၏ လုပ္သားအင္အား တစ္၀က္နည္းပါးရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ ေက်းလက္အေျချပဳ ႏုိင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ တည္ရိွလ်က္ 
ရိွသည္။ ၁ သုိ႕ရာတြင္ ျမိဳ႕ျပတြင္ေနထုိင္သည့္ လူဦးေရ အခ်ိဳး 
အစားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တုိးျမင့္လာျပီး အျမန္ဆန္ဆုံးေသာ 

ေန႔စဥ္ဘဝလႈပ္ရွားမႈျမင္ကြင္းမ်ား။ လားရႈိး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ © ကိုဦး ၂၀၁၇



ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ပုံစံမ်ား 

သုိ႕ရာတြင္ ေဒသအလုိက္ျခားနားမႈ ရိွသည္။ ရန္ကုန္သုိ႕ ဧရာဝတီ  
တုိင္းမွ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔ အမ်ားဆုံး ဦးတည္ထြက္ခြာၾက     
သည္။  

ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ားစုကုိ သူတုိ႕မူလေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္ 
/ တုိင္းအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ 
ရသည္ (ဇယား ၁)။ ဧရာဝတီတုိင္းသည္ ရန္ကုန္သုိ႕ ျပည္တြင္းေရႊ႕ 
ေျပာင္းသူ အမ်ားစု (၆၅%) ေျပာင္းေရႊ႕ရာ တစ္ခုတည္းေသာ ေဒသ 
ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဧရာဝတီတုိင္းသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ  
တည္ရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ ဦးတည္ရာ     
ေဒသသည္ အခြင့္အလမ္းရရိွႏုိင္မႈႏွင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာတြင္ တည္
ရိွမႈတုိ႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း CHIME အရည္အေသြး ေကာက္ယူ
ရရိွမႈ အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ
ပုံစံမ်ားကုိ ရွင္းျပရန္ မလြယ္ကူေပ။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔၏ ဦးတည္ရာေဒသသည္ ေက်းရြာမ်ားအၾကား       
တြင္လည္း ကြျဲပားသည္။ အေၾကာင္းမွာ မူလေဒသႏွင့္ ဦးတည္ရာ     
ေဒသတုိ႕အား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားအေပၚ     
မူတည္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မႏၱေလးတုိင္းတြင္ေက်း
ရြာမွ လူမ်ားသည္ အဓိက ဦးတည္ရာေဒသ ႏွစ္ခု သုိ႕မဟုတ္ သုံးခု
သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာၾကသည္။ ထုိေနရာမ်ားသည္ တည္ရိွေနေသာ 
လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ား၊ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရိွရာအရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ 
ပြစဲားတုိ႕၏ အလုပ္သစ္အကုိင္သစ္ ရွာေဖြေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေန
သည္။ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ယခင္က ေက်းရြာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕  
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လူမႈေရးကြန္္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ 
ပဲခူးရိွ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ေက်းရြာမွ     
ျမိဳ႕ျပသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လူမႈေရး 
ကြန္ယက္မ်ားမရိွပါက ပြစဲားတုိ႕၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္ ဇယား 
၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔၏ ဦးတည္ရာ     
ေဒသအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္။ ျဖစ္စဥ္အားလုံးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ
တုိ႔အား ျမိဳ႕ျပအလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းမွာ အဓိ
ကက်သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားသည္ ဦးတည္ရာ အရပ္သုိ႔ 
ေရာက္ရိွၾကေသာအခါ သူတုိ႔မူလေနထိုင္ရာ အရပ္ရိွလူမ်ားကုိ သူတုိ႔  

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားအေနျဖင့္ မူလေနရပ္သုိ႕ ျပန္လည္ေရႊ႕ 
ေျပာင္းၾကသည့္ အလြန္နည္းပါးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိသာ CHIME မွ 
ရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမွ လူမ်ား၏ ေနရပ္ျပင္ပသုိ႕ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ မ်ားျပားသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ လက္ရိွ 
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၁,၁၅၅ ဦးအနက္ ေနရပ္သုိ႕ ျပန္လည္ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းလာသူ ၁၆၄ ဦးကုိသာ CHIME အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခ်က္တြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ ဤအေရအတြက္မွာ အလြန္ 
နည္းပါးပါသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသူအမ်ားစုသည္ သူတုိ႕ မူလေနရာ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသ 
အတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္သုိ႕ လည္းေကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္း 
ၾကျပီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၏ ဆြေဲဆာင္မႈသည္ ျပင္းထန္ေၾကာင္း 
ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ပုံစံမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ သူတုိ႕ 
သည္ ရန္ကုန္ရိွ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႕ ဝင္ေရာက္ လုပ္ 
ကုိင္ၾကသည္။ ေလ့လာမႈျပဳခ့ဲသည့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 
သူ ၈၅၇ အနက္ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ရန္ကုန္တြင္ ရိွၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပက႑ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၃

ဇယားကြက္ ၁။ ေက်းလက္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေစ်းကြက္ခ်ိတ္ 
ဆက္မႈ

အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ ေသာ္ဇင္*သည္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းၿပီး    
ေရခဲစက္ရုံတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ သည္။ သူ၏မိခင္ကုိ အနီးအနား    
ေက်းရြာတစ္ခုရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ခ်ဥ္းကပ္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါအမ်ိဳး
သမီး၏ ေမာင္ျဖစ္သူမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္႐ုံပုိင္ဆုိင္ သည္။ အလု
ပ္ရွင္သည္ လုပ္သားသစ္ရွာေဖြရန္ အမ်ိဳးသမီးကုိ ေစလႊတ္သည္။       
ေမးျမန္းခ်က္အား ေျဖဆုိသူက သူႏွင့္ အဆုိပါ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ ယခင္က 
သိကၽြမ္းျခင္း မရိွသလုိ ေဆြမ်ိဳးလည္း မ ေတာ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ “သူတုိ႕က အလုပ္သမား လုိတယ္၊  ဒီက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က
အလုပ္လုိတယ္၊ အဲဒီေတာ့ အလုပ္ မရိွတ့ဲ လူေတြက သူတုိ႕နဲ႕အတူ 
ရန္ကုန္လုိက္သြားတယ္” ဟု ေျပာျပသည္။ သူ၏ မိခင္က အဆုိပါ အ
လုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း အ ေၾကာင္းေျပာျပျပီးေနာက္တြင္ သူသည္ 
အဆုိပါ အမ်ိဳးႏွင့္ ရန္ကုန္ လုိက္သြားၿပီး၊ သူ၏ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား
ကုိလည္း စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သြင္းေပးခ့ဲသည္။ ပြစဲားမွတစ္ဆင့္ ေရႊ႕  
ေျပာင္းရျခင္းအေပၚ သူ႕အား အကဲျဖတ္ေစရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္ေစ်း
ကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ မိရန္ ပြစဲားအခန္းက႑ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျဖ
ဆုိသည္။ 

“က်ေနာ့္အသိ တစ္ေယာက္မွ မရိွတ့ဲေနရာကုိ သူနဲ႔ လုိက္လာ 
ရတာေပ်ာ္ပါတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး၊ လုံလုံျခံ ျဳခံဳပဲ ေရာက္ 
ပါတယ္။ ဘာမွ အခက္အခဲမရိွပါဘူး။ အလုပ္ကလဲ  ေကာင္း 
ပါတယ္။ အစားအေသာက္လဲ အဆင္ေျပတယ္။ ကုိယ္စား 
ခ်င္တာ မွာစားလုိ႔ရတယ္။ အစားအစာနဲ႔ ေနစရာ ေပးထား 
တယ္။”

ဇယား ၁။ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕ ဦးတည္ထြက္ခြာရာ ေနရာေဒသမ်ား မူလေနရပ္

ဦး
တ

ည္
ရာ

ေဒ
သ

မူလေနရပ္

မူလျပည္နယ္/တုိင္းအတြင္း

ဧရာဝတီ မႏၱေလး ရခုိင္ ရွမ္း (ကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ား)

ရန္ကုန္

အျခား

၂၃% ၄၃% ၄၆% ၆၆%

၆၅% ၂၈% ၄၆% ၁၃%

၁၂% ၂၉% ၁၈% ၂၁%

*ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ နာမည္မ်ားအားလံုးသည္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အမည္လႊဲေျပာင္း အသံုးျပဳထားပါသည္။ 



ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ထြက္ခြာျခင္း 

သူတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားသည္ ကာယစုိက္ထုတ္ရသည့္ ေက်းလက္ 
အလုပ္ကုိ လုပ္စရာ မလုိေတာ့သျဖင့္ မိဘမ်ားက ေက်နပ္ၾက 
သည္။ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ရိွ မိခင္တစ္ဦးက ယခုက့ဲသုိ႔ မွတ္ 
ခ်က္ျပဳသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပတြင္ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပက႑ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၄

“သူတုိ႔ေလးေတြ အလုပ္အကုိင္အသစ္ရလုိ႔ မိဘတစ္      
ေယာက္အေနနဲ႕ ေပ်ာ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ လယ္သမားအျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူး၊ မကၠင္းနစ္ တစ္ေယာက္အ 
ေနနဲ႕ အလုပ္လုပ္တ့ဲ ကုမၸဏီေတြ ေျပာင္းလုပ္လုိ႔ရတယ္ 
သူတုိ႕က အသက္ ၁၈၊ ၂၀ ရိွၿပီဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဘဝ […] 
အတြက္ သူတုိ႔ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္
လုိ႕ ရၿပီေလ။ ကၽြန္မ တုိ႔က သူတုိ႔ အတြက္ ဆုံးျဖတ္ေပး
လုိ႕ မရဘူး။”

သူတုိ႕၏ သားသမီးမ်ားသည္ စမတ္က်က် ဝတ္စားဆင္ယင္လာ   
ၾကျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ေခတ္မီ အသုံးအ      
ေဆာင္မ်ား အသုံးျပဳလာၾကျခင္းအေပၚ သူတုိ႔ ေက်နပ္ၾကသည္။ 
လႊေဲငြရရိွမႈမ်ားသာမက ၿမိဳ႕ျပအရည္အေသြးမ်ားက ေက်းရြာရိွ         
မိသားစုမ်ားကုိ တုိးတက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႕ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ      
တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ အေျပာင္းအလဲအေပၚမူ 
တည္၍ မိသားစုတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္၏ ေဆးဆုိးထားသည့္ ဆံပင္တုိမ်ား၊ စကတ္အတုိ
မ်ားႏွင့္ ဆြေဲဆာင္မႈရိွသည့္ ရွပ္အကၤ် ီ ဝတ္ဆင္မႈတုိ႕ကုိ ဖခင္မ်ား 
က သေဘာမတူတတ္ေခ်။ 

၇ ‘အသားျဖဴျခင္း’ သည္ ရံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး ‘ေနပူထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ’ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ ျခားနားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။  
၈  See Department of Immigration (2016) Thematic Report on Migration and Urbanization, Census Report Volume 4-D.
9 Chapter 4 of the CHIME report explores the risks migrants face when using brokers. 

အလုပ္အကုိင္ရိွရာသုိ႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းရန္ တုိက္တြန္းၾကသည္။  
ဤသည္တုိ႔က တည္ရိွဆဲ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေရႊ႕ 
ေျပာင္းထြက္မႈပုံစံမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းေစသည္။ 

ဤသုေတသနသည္ လူမႈေရးတြန္းအားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတြန္းအား 
တုိ႔အၾကား နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္မႈ၏ အလြန္အေရးပါပုံကုိ  အေလး 
ထားေဖာ္ျပပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္       
ေျမာက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာၾကျခင္းႏွင့္ နီးကပ္
စြာ ဆက္ႏြယ္ေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ
ဘဝ၊ ပညာေရး၊ ေခတ္မီလူေနမႈပုံစံ ႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားရရိွရန္ ေမွ်ာ္
မွန္းမႈတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ငယ္ရြယ္သူတုိ႔က “ေနပူထဲတြင္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း”၊ “ရႊ႕ံႏြထဲံတြင္လည္းေကာင္း” အလုပ္မလုပ္လုိၾကဘဲ        
ေခတ္မီပုံစံက်သည့္ အဝတ္အအစားမ်ား ႏွင့္ ဆံပင္ပုံစံမ်ားဝတ္ဆင္  
ထားရိွလုိေသာ ဆႏၵမ်ားကုိ ေျပာျပၾကသည္။ 

လူႀကီးမ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားအတြက္ ပုိမုိေခတ္မီသည့္ 
လူေနမႈပုံစံမ်ားရရိွရန္ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။ ၄င္းသည္ အေၾကာင္းတ 
ရား ႏွစ္ခုအေပၚ အခုိင္အမာ အေျခခံသည္။ ေခတ္မီျခင္း ႏွင့္ စုိက္
ပ်ိဳးေရးလုပ္ကုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ ေက်းလက္ဟူေသာ အ           
ေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ လူႀကီးသူမမ်ားက ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ား
သည္ ကာယစုိက္ထုတ္ရသည့္ “ေနပူထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကျခင္း
”ထက္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ေခတ္မီ
လူေနမႈပုံစံမ်ား (ျမိဳ႕ျပဘဝမ်ားႏွင့္ လူမႈဘဝမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကသည္
) မွာ ပုိမုိသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား    
တြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရသည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းျပီး နိမ့္က်သည္ဟု ယူဆ 
ၾကေသာ အလုပ္မ်ားမွ ေျပာင္းလဲလုပ္ကုိင္လုိသည့္ ဆႏၵမ်ားသည္ 
စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆက္စပ္ေနမႈကုိ ေဖာ္ျပျပီး၊ ေက်းလက္မွၿမိဳ႕ 
ျပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွာ ေငြရရန္ႏွင့္ ေငြျပန္ပုိ႔ရန္ သက္
သက္မွ်သာမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ဧရာဝတီတုိင္းမွ အ
သက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ဖခင္တစ္ဦးက သူ၏ သမီးအား “ေငြတစ္ခု 
တည္းေနာက္သုိ႔မလုိက္ဘဲ  ပညာေရးႏွင့္ အေထြေထြ အသိပညာ 
ရရိွေအာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔” အၾကံျပဳသည္။ 

ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူ မိဘမ်ားကလည္း ျမိဳ႕ျပေရာက္ ၎ 
တုိ႔၏ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ အျပဳအမူသစ္ႏွင့္ လူမႈစြမ္းရည္ ရရိွမႈ 
အေပၚ ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားက ေခတ္မီလူေနမႈဘဝ   
ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည္ဟု ယူဆၾကျပီး၊ ပုိမုိပြင္းလင္းလာ 
ျခင္း၊ ယဥ္ေက်းၿပီး နားလည္မႈရိွလာျခင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ရိွသူမ်ားအေပၚ    
တြင္ ၾကင္နာတတ္လာျခင္းစေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးစုံကုိ သူတုိ႔ကေဖာ္  
ျပၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔သည္ လူမႈဆက္သြယ္ေရး စြမ္းရည္   
ျမင့္မားလာၾကၿပီး ပုိမုိတက္ၾကြလာၾကသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။ 
အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အသားပုိလတ္လာျခင္း၊၇ အဝတ္အစား 
အသစ္မ်ား ဝတ္ဆင္ျခင္း၊ ဆံပင္ပုံစံသစ္မ်ား ထားရိွျခင္းတုိ႕သည္   
ေခတ္မီအသြင္အျပင္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္အတြက္ နမူနာျဖစ္ လာၾက
သည္ (ဇယားကြက္ ၃ ကုိ ၾကည့္ပါ)။

ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ထြက္ခြာသည့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္္းမႈသည္ အျမန္ဆန္
ဆုံး ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းျဖင့္ တုိးျမင့္လာသည္။၈ ရန္ကုန္ရိွ အထည္
ခ်ဳပ္ စက္ရုံမ်ားႏွင့္ အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိ
င္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္
။ ေက်းလက္ လယ္ယာေျမ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အတြက္ ခက္ခဲစြာ 
စီမံ ေနရသည့္ မိသားစုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ စက္
မႈဇုန္ မ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာကုိ ဖန္တီးေပး
သည္။ ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ပုံမွန္အလုပ္ရလြယ္သည့္ အလုပ္မ်ားမွာ ဧည့္
ရိပ္သာ မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း    
ခြင္တုိ႕ ျဖစ္သည္။ 

ျမိဳ႕ျပ ႏွင့္ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္မႈနည္းပါးေသာ၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအား     
မည္သုိ႕ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မသိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအတြက္ ၾကားမွ 
ဆက္သြယ္ေပးသူမ်ားျဖစ္သည့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ 
ခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ပြစဲားမ်ားသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ (ဇယားကြက္ - 
၁)။၉ သုိ႕ရာတြင္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ားသည္ အေျခချ်ပီးသည္ 
ႏွင့္ သူတုိ႕၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာ 
သားမ်ားကုိ ျမိဳ႕ျပတြင္ အလုပ္ရေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ 
သုိ႕မဟုတ္ ပြစဲားလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾက  
ေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာက ျပသသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ တူညီေသာေက်း
ရြာမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အနီးအနား ေက်းရြာမ်ားမွ လူမ်ားသည္ ျမိဳ႕ေပၚ
ရိွ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ စု   ျ
ပံဳေရာက္ရိွတတ္ၾကသည္။ (အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္) မႏၱေလး  
တုိင္း ေက်းရြာတစ္ခုမွေက်းလက္-ျမိဳ႕ျပ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ျဖစ္
စဥ္အတြင္း လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ခ်ိတ္
ဆက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကြန္ယက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသက့ဲ
သုိ႔ပင္၊ ရန္ကုန္ရိွ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အ
တြက္လည္းေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရိွေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား  က 
ေက်းရြာရိွ သူမတုိ႔၏ ညီအစ္မမ်ား/ သက္တူရြယ္တူမ်ားကုိ  



အလုပ္သြင္းေပးေၾကာင္း CHIME အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပ   
သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားသည္ 
ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ
သည္။ ေက်းရြာမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာမႈေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပ အလုပ္အ 
ကုိင္ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ‘ေက်းရြာ’ / ‘လူမ်ိဳးစု’ အလုိက္ ကြျဲပားျခားနား
မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

ျမိဳ႕ျပသုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား 
ႏွင့္ ယင္းအခက္အခဲမ်ားက မေရရာ မလုံၿခံဳသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ 
ဖန္တီးေၾကာင္း အရည္အေသြးေကာက္ယူသည့္ အင္တာဗ်ဴ းမ်ားက  
ေဖာ္ျပသည္။ ေယဘုယ် ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ 
တည္ျငိမ္သည့္ ဝင္ေငြရရိွေရးပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႕ရသည့္ 
ထိခုိက္မႈမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ေန႔ရက္မ်ား ပုံမွန္မရိွျခင္းႏွင့္ အ 
လုပ္ရွင္က လုပ္ခမေပးေသးဘဲ ထားရိွ တတ္သည့္ အေလ့အထမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု အင္တာဗ်ဴ းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ
တုိ႔သည္ ကတိခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈရိွေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
လုပ္ကုိင္ေနရျခင္း၊ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံမႈရိွ ေသာ လုပ္ငန္း
ခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကရျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိတ္မိေန 
တတ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျခညွပ္ဖိနပ္စက္ရုံတစ္ခုတြင္ လုပ္   
ကုိင္ေနေသာ ရခုိင္မွ အလုပ္သမားတစ္ဦးက ရန္ကုန္က့ဲသုိ႔ေသာ ၿမိဳ႕ 
ႀကီးမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား လူမႈ ေရးအကာအ   
ကြယ္ေပးမႈ ကင္းမ့ဲေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္ (ဇယားကြက္ ၂)။ ဤျဖစ္စဥ္    
တြင္ အလုပ္သမားအား သူ၏လုပ္အားခႏွင့္ နစ္နာေၾကးမေပးသည္
သာမက၊ (စက္႐ုံလုပ္သားမ်ားအတြက္ လစဥ္ အစုိးရလူမႈဖူလုံေရး စ 
နစ္မရိွ ေစကာမူ) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဆုိင္ရာ
တုိ႔ကုိ မရရိွေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အလုပ္ရွင္တုိ႔သည္ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ 
လုပ္အားရရိွလုိေသာ္လည္း သိကၡာရိွေသာ အလုပ္အကုိင္ေပးရန္ႏွင့္ 
လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေကာင္းမြန္စြာထားရိွေပးရန္ တြန္႔ဆုတ္ၾက     
သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္း (CHIME)
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပက႑ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္၅

ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း

ဇယားကြက္ ၃ -  မေရရာေသာ ၊ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္အ
ကုိင္ 

ေရႊစင္သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ ရိွ       
ဖိနပ္စက္႐ုံတစ္ခုတြင္  လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္သည္။  သူမ အ 
လုပ္မွာ ဖိနပ္မ်ားကုိ ေကာ္ကပ္ရသည္။ ေကာ္ႏွင့္ သုတ္ေဆးအနံ႔မွာ    
အလြန္ျပင္းလွသျဖင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ အလုပ္မွ ခြင့္ႏွစ္ရက္
ယူရေၾကာင္းေျပာျပသည္။ “ေခါင္းေဆာင္ကေျပာတယ္။   အလုပ္ပ်က္
ရင္ လုပ္ခထဲက ျဖတ္မယ္တ့ဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မလဲ တကယ့္ကုိ မတတ္ 
ႏု္ိင္လုိ႔ပါ။ ေကာ္နံ႔နဲ႔ ေဆးနံ႔က အရမ္းျပင္းတာ။ အ့ဲဓါတုေဆးနံ႔ေတြရႈတာ
မ်ားရင္ ကေလး မရႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာၾကတာပဲ။ အၿမဲႏွာေခါင္းစည္းတပ္
ထားရတယ္။  အဝတ္အစားေတြဆုိလဲ စုတ္ျပတ္ၿပီး ေကာ္ေတြေပတာ
နဲ႔ ၿပဲကုန္တာပဲ။” ႏွစ္ရက္အလုပ္ပ်က္လုိ႔ လခထဲက ၃၆,၀၀၀က်ပ္ အ  
ျဖတ္ခံရတ့ဲအျပင္ ရက္မျပတ္ရင္ေပးတ့ဲ ဆုေၾကးလည္းမရေတာ့ဘူး။  
ေျဖဆုိသူသည္ လစဥ္လခထဲမွ  လူမႈဖူလုံေၾကးေပးသြင္းရေသာ္လည္း 
လူမႈဖူလုံေရးကတ္ျပားကုိ ၆-၇ လၾကာမွ ရသည္။ ပုဂၢလိက ေဆးခန္း
မ်ားတြင္ သြားေရာက္ကုသခံရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သျဖင့္ ေဆးဆုိင္
မွ ေဆးဝယ္ေသာက္ရသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားအ   
တြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး မည္ဆုိေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္လခန္႔က အမ်ိဳး
သမီးလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ တစ္ေယာက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရခ့ဲရာ ေလ်ာ္ေၾကးမရဘဲအလုပ္ရပ္နားခံလုိက္ရသည္ဟု သံသယျဖစ္ 
မိေၾကာင္းဆုိသည္။ 

ဇယားကြက္ ၂ - သမီး၏ ေခတ္မီေသာ အလုပ္၀န္းက်င္ကို ဂုဏ္ယူ 
ေနသည့္ မိခင္ 

ရန္ကုန္ရိွ စက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သမီးသုံးေယာက္ရိွသည့္ 
အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚနီလာေအာင္က ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္တြင္ 
ေနထုိင္ေနၿပီး မိသားစုကုိ ေထာက္ပ့ံေနသည့္ သမီးမ်ားအတြက္      
မည္မွ်ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးသည္ မိမိ
၏ သမီးသံုးေယာက္က မိသားစုကို ေထာက္ပ့ံေပးေနမႈအား ဂုဏ္
ယူ၀င့္ၾကြားခ့ဲၿပီး၊ သမီးမ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပဘ၀ ႏွင့္ မိဘမ်ား ေက်းလက္ဘ 
၀ ကြာျခားပံုကိုပင္ ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ သမီးမ်ားရိွရာ      
ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ခါမွ လည္ပတ္ေရာက္ရိွခ့ဲဖူးျခင္း မရိွေပ။ 

“သူတို႔က အဲဒီၿမိဳ႕ေပၚမွာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊  သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေနႏိုင္
တယ္ေလ။ ဒီမွာဆိုရင္  ထမင္းတစ္နပ္စား ရဖို႕အေရး ရႊ႕ံေတြထဲ
အလုပ္လုပ္ရတယ္။ ဟိုမွာဆို သူတို႔က လမ္းေပၚ ေၾကာ့ေၾကာ့ေမာ့  
ေမာ့နဲ႔ ဖိနပ္ကို  တဖတ္ဖတ္ခါၿပီးသြားႏိုင္တယ္။ ဒီမွာက ရႊ႕ံထဲမွာရုန္း
ကန္ရတယ္။”

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူလူသစ္မ်ားအတြက္ ဖိအားေပးခံရသည့္ အျခား
အခက္အခဲတစ္ခုမွာ ျမိဳ႕ျပတြင္ အဆင္ေျပမည့္ ေနရာထုိင္ခင္း ရရိွ        
ေအာင္ ရွာေဖြရျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရာထုိင္ခင္း အခက္အခဲသည္ ေက်း
လက္မွ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိမ်ား
သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။၁၀ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္းအဝုိင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ     
ျဖင့္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္ ေဘးရန္အ     
ခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမိဳ႕ 
ျပ၌ ထုိက့ဲသုိ႕ ေနထုိင္ျခင္းသည္ အလုပ္ဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈ၊ က်
ယ္   ျပန္႔သည့္ အျခားအခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ေဝးကြာသြားမႈ ႏွင့္ အျခား
အခက္ အခဲမ်ားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤက့ဲသုိ႔ ေဆြမ်ိဳးအသုိင္း
အဝုိင္း  ႏွင့္အတူ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ဇယားကြက္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထား   
သက့ဲသုိ႔ ေရရွည္အတြက္ အဆင္မေျပႏုိင္ေပ။ ေနရာထုိင္ခင္းရရိွရန္ 
အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားသည္  
ေဘးမကင္း မေရရာေသာ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရေလ့ရိွသည္။ ထုိ
အလုပ္မ်ားက ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေပးလာသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။ 

*International Growth Centre (IGC) မွ Mr. Sudhanshu Sharma ႏွင့္     
နန္းစႏၵီအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား  
ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ဇယားကြက္ ၄- ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေရာက္ရိွလာသူ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားအတြက္  
ေနရာထုိင္ခင္း မရိွျခင္း 

ရခုိင္ေဒသမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အိေခ်ာသည္ အ
က်ပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမွျဖစ္ၿပီး ေမြးခ်င္း ၄        
ေယာက္အနက္ ၃ ေယာက္မွာ ရန္ကုန္ျမဳိ႕သုိ႔ေရာက္ရိွေနသည္။ မိဘမ်ား
၏ အက်ပ္အတည္းဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ဆုံး 
ျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ ရန္ကုန္ျမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရိွေသာအခါ အလုပ္ရရန္ တစ္လ 
ခန္႔ ေစာင့္ဆုိင္းရသည္။ ယင္းေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ကာလတြင္ ေနစရိတ္မ တ
တ္ႏု္ိင္သည့္အတြက္ သုံးႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည္။ အလုပ္ရ၍ ေန
စရာ ရေသာအခါတြင္ အေဆာင္ခ ၇၀၀၀၀ က်ပ္ကုိ ႀကိဳတင္ေပးေခ်ရန္10 See, for example, Wang et al (2010) Housing Migrant Workers in Rapidly 

Urbanizing Regions: A Study of the Chinese Model in Shenzhen. 
Housing Studies, 25(1), 83-100.
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အေထာက္အထားမွ လုပ္ေဆာင္မႈဆီသုိ႕ - CHIME ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားမွ ဘာေတြကုိ သိရိွနားလည္ ႏုိင္သလဲ။

၆

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားအတိုင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

       • အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု
       • ေဒသအလိုက္ အစီရင္ခံစာ (ဧရာဝတီတိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္)
       • ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အစီရင္ခံစာ (က်ား၊ မ ျဖစ္တည္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ၿမိဳ႕ျပက႑၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ေၾကြးၿမီ၊ လႊဲပို႔ေငြ၊ လူမႈေရး       
           သက္ေရာက္မႈမ်ား)

CHIME ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက iomyangon@iom.int သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

ေတြ႕ရိွရေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသူတုိ႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အေျခအေန
မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသူလူသစ္မ်ား၏ ၾကားကာလအေျခအေနကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 
ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူတုိ႕၏ အဆင္ေျပေသာ ေနရာထုိင္ခင္းရရိွရန္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားက ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႔အ   
တြက္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ ေနစရာမ်ိဳးရိွသင့္ေၾကာင္း ျပသေနသည္။ ထုိသုိ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့့္   
အစုိးရမွ လုပ္ေဆာင္ေပးထားေသာ ျမိဳ႕ျပရွိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေရႊ႕ ေျပာင္းသူမ်ားသည္ လက္လမ္းမွီႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ထုိ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား    
သည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေနမည္ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာျခင္း ေၾကာင့္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ဒုကၡ ဆင္းရဲမ်ားမျဖစ္ 
ေစရန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား လုံျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ေရႊ႕ ေျပာင္းထြက္ခြာမႈ ျဖစ္ေပၚေစ 
ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးျမွင့္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ILO ၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ “အားလုံးအတြက္ 
လူမႈကာကြယ္ျခင္း အေျခခံေဆာင္ရြက္ခ်က္” သည္ အလုပ္အကုိင္အေနအထားေၾကာင့္ (သုိ႕မဟုတ္) နာမက်န္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လူမႈဖူလုံ 
ေရးအစီအစဥ္မွ မည္သည့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားမရရွိဘဲ မေရရာေသာအေျခအေန သုိ႔ေရာက္ရွိရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသားမ်ားအား ကူညီႏိုင္
မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အမွားအယြင္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ ေရႊ႕ေျပာင္းသူတုိ႕၏ အေျခအေနဆုိးမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္း   
ခြင္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ ေခါင္းပုံျဖတ္ ခံရမႈမ်ား စသည့္ ခြင္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပ ေခါင္းပုံျဖတ္ ခံရမႈမ်ားစသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ  ပ့ံပုိးေပး 
ႏုိင္မည့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား တုိးတက္ေစ ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ သူတုိ႕၏ လူမႈဘဝမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပ စီးပြားေရးႏွင့္ မည္က့ဲသုိ႔ ခြျဲခားမရေအာင္ ေပါင္းစပ္တည္ရိွ  ေနေၾကာင္း 
ဤသုေတသနက ေဖာ္ျပသည္။ေက်းလက္ေဒသအား စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ေက်းလက္ကုိသာမက ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားကုိလည္း အေပါင္း   
လကၡဏာ ႏွင့္ အႏႈတ္လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အက်ိဳးရိွ   
ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အေလးထား ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ 
ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ အနာဂတ္ အစီအမံမ်ားကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းလက္
၊ ျမိဳ႕ျပ (ႏွင့္ ျပည္ပ) ေရႊ႕ေျပာင္းမႈဟူ၍ တစ္သီးတစ္ျခား မဟုတ္မူဘဲ ဘက္စုံေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ျမိဳ႕    
ျပႏွင့္ ေက်းလက္ အေျခအေနမ်ားအတြက္  ေနရပ္ေပါင္းစုံတြင္ ရိွေနၾကသည့္ မိသားစုမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးပါသည္ကုိလည္း အသိ
အမွတ္ျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ 

သုေတသနမွ  ရန္ကုန္သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား မီးေမာင္းထုိးျပထားသလုိ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း     
ေက်းလက္မွျမိဳ႕ျပသုိ႕ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အေရးၾကီးေသာလားရာမ်ားအားလည္း မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္
မ်ားအားၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္သာမက အျခားေသာျမိဳ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ားအား
မ်ားစြာအက်ဳးိျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အျခားေသာျမိဳ႕ျပမ်ား၏ စီးပြားေရးအေျခ အေနမ်ားအားလည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ     
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ်တေသာ စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္မႈအားျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း လက္ရွိအ 
ေနအထားတြင္မူ ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းေရးဆြျဲခင္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့မရွိေပ။ အားလုံးပါ၀င္ 
ေသာ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမူ၀ါဒ တစ္ရပ္ျဖင့္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြာေရးအားထည့္သြင္းေပး 
ျခင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြသူဲမ်ားမွစိတ္၀င္စားလ်က္ရွိသည္။ 

 

ခ်ရန္ အေဒၚျဖစ္သူထံမွ ေငြေခ်းခ့ဲရသည္။ အေဒၚႏွင့္ သူမ၏ ေမာင္ႏွမ 
မ်ားမွာ ေသးငယ္ေသာ အခန္းငယ္ တစ္ခုထဲတြင္ ႁပြတ္သိပ္ က်ပ္တည္း
စြာ ေနထုိင္ၾကရသည္။ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား ဆုိက္ေရာက္ရာေနရာတြင္ ေသး

ငယ္သည့္ အခန္းက်ဥ္း တစ္ခုတည္း၌ မိသားစုဝင္မ်ား ၊ အျခားေသာ   
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ားႏွင့္ ႁပြတ္သိပ္ က်ပ္တည္းစြာေနရျခင္းမွာ ျဖစ္ 
ေလ့ရိွေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ 


