
  
  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်အံတငွး်��ိ   ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�   
လက�်�ိအေြခအေနများ��င့ ်  မဟာဗျ�ဟာအသစ်များ   

  

Green   Lotus   (NGO)   မ�   တငဆ်ကသ်ည ်   

ြပငသ်စ်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကေ်ရးေအဂျငစီ်(AFD)   မ�   ေထာကခ်ပံံပိ့�းသည ်   
  

Green  Lotus  (NGO)သည ်  ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  �မိ�� ြပေနဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးသ�များအား  အားသစ်ေလာငး်ကာ        

ကျ�းေကျာ်ေန  ထိ�ငမ်�အား  အဆင့ြ်မ�င့တ်ငေ်ပးရနန်ညး်လမ်းများ��င့လ်�ပ်ရပ်များကိ�  ��ာေဖွလျက ်     
ကနဦးစီမံကနိး်တစ်ခ�အား  ဦးေဆာငလ်ျက�်�ိပါသည။်  ြပငသ်စ်ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကေ်ရးေအဂျငစီ်(AFD)     
မ�ေထာကပံ်ေ့ပး�ပီး  �ိ�ငင်တံကာ  INGO  ြဖစ်သည့ ်  Action  Aid  ��င့ ် ပ�းေပါငး်ကာ  က��်�ပ်တိ�သ့ည ် ေနထိ�ငမ်�ဆိ�ငရ်ာ၊            
ပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးမ�ဆိ�ငရ်ာ၊  ေဘးအ��ရာယေ်လ�ာခ့ျေရးဆိ�ငရ်ာ��င့ ်  ကျားမတနး်တ�အခငွ့အ်ေရးတိ��့ �င့ ်    

စပ်လျ�း၍  ဒဂံ�ဆပ်ိကမ်း��ိ  လ�ေပါငး်  (၂၀၀၀၀)  ေကျာ်အား  အားသစ်ေလာငး်ခဲ�့ကပါသည။်  က��်�ပ်တိ� ့  Green          
Lotus  မ�  ရ��ိလာေသာ  အေတွ�အ�က�ံ  များ��င့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ��င့စ်ပ်လျ�း၍  ေနာငတ်ငွ ်        
ေအာငြ်မငေ်သာေပါငး်စညး်ေရးများ  ရ��ိ�ိ�ငရ်န ်  အတကွ ်  ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည့အ်�ကြံပ�ချကမ်ျားအား      

ေဝမ�လိ�ပါသည။်   
  

အေရး�ကးီေကာက�်�တခ်ျကမ်ျား   
  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ ်  လ�ဦးေရ၏  ၃၀%  သာလ�င ်  �မိ�� ြပတငွ ်  ေနထိ�င�်က�ပီး  အေ���ေတာငအ်ာ���ိ�ငင်မံျားအနက ်        
�မိ�� ြပဖံွ� �ဖိ�းမ�အနညး်ဆံ�း�ိ�ငင်မံျားထတဲငွ ်  တစ်ခ�အပါအဝငြ်ဖစ်ေသာ်လညး်  ြပညတ်ငွး်ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�များက     

�မိ�� ြပဦးေရတိ�းပာွးမ�ကိ�  ြမင့တ်ကေ်စလျက�်�ိပါသည။်  ရနက်�န�်မိ��၏  �မိ�� ြပေနလ�ဦးေရသည ်  ၂၀၄၀ 1  တငွ ်       
ယခ�ထက ်  ��စ်ဆတိ�းကာ  (၁၀)  သနး်ခန ့အ်ထ ိ  ြဖစ်သာွး�ိ�ငသ်ည။်  တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအတိ�ငး်အတာတငွ ်  အိ�းအမ်ိေပါငး်         
၁.၀၈  သနး်ခန ့အ်ထ ိ  လိ�အပ်ချကမ်ျား  ��ိလာ�ိ�ငသ်ညဟ်�  National  Housing  Policy  White  Paper  (၂၀၁၈)  က             

1  World   Bank.   2019.   Myanmar's   Urbanization:   Creating   Opportunities   for   All   -   Executive   Summary   
(English).   Washington,   D.C.   :   World   Bank   Group.   
  



  
  

ခန ့မ်�နး်ထားပါသည။်  ရနက်�န�်မိ��  တာဝန�်�ိသ�များမ�လညး်  ေနာင�်�စ်ေပါငး်  (၂၀)  အတငွး်  လ�ဦးေရ  (၅.၂)  သနး်ခန ့ ်          

(တစ်နညး်အားြဖင့)်  ��စ်စ�အိ�းအမ်ိ  (၅၀၀၀၀) 2  ခန ့က်ိ�  အေြခချေနထိ�င�်ိ�ငရ်န ်  စီစ�ေဆာငရွ်ကရ်န ်  လိ�အပ်ေန         
ေ�ကာငး်ကိ�  အသအိမ�တြ်ပ�ထားပါသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  ြပညသ်�များ  အမ�နတ်ကယတ်တ�်ိ�ငမ်ည့ ်  စရိတန်ညး်        
အမ်ိရာများကိ�  ေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငစ်မ်ွးတငွ ်  လိ�အပ်ချကမ်ျား��ိေနဆပဲငြ်ဖစ်ရာ၊  လက�်�ိအေနအထားများအရဆိ�လ�င ်     
ေနာငအ်နာဂါတတ်ငွ ်  ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�များ   ပိ�မိ�များြပားလာဖွယ�်�ိသည။်   

  
�မိ�� ြပ��ိ  �မိ�� စနွ�်မိ��ဖျားေနရာများတငွ ်  ေနထိ�ငသ်�များ၏  ၆၀%  ရာခိ�င�်�နး်သည ် ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�ြပကနိး်ေအာကတ်ငွ ်       
ေရာကေ်န�ကပါသည ်3 ။  ထခိိ�ကလ်ယွသ်�များြဖစ်သည့ ်  အမျိ�းသမီးများ��င့ ်  လ�ငယမ်ျားသည ်  �မိ�� ြပဘဝ၏  ဆငး်ရဲ        

မွဲေတမ�အခကအ်ခေဲအာက ်  ကျေရာက�်ိ�ငေ်ြခအများဆံ�း  ြဖစ်သည။်  ြပညတ်ငွး်ေြပာငး်ေ���အေြခချေနထိ�ငသ်�များ      
အနက ်  (၅၃)  ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ  အမျိ�းသမီးများြဖစ်�ပီး၊  (၇၀)ရာခိ�င�်�နး်မ�ာ  အသက(်၃၅)  ��စ်ေအာကလ်�ငယမ်ျား         
ြဖစ်ပါသည ်4 ။   

  
ရနက်�န�်မိ��လ�ဦးေရ၏  ၇%  မ�  ၁၅%  သည ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များြဖစ်�ိ�ငေ်ချ��ိ�ပီး  ၎ငး်ရာခိ�င�်�နး်သည ်  တိ�း          
ြမင့လ်ျက�်�ိေနပါသည။်  UN-Habitat 5  အရ  လက�်�ိ  ရနက်�န�်မိ��တငွ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�ေပါငး်  (၄၅၀၀၀၀)  ခန ့ ်         
��ိ�ိ�ငသ်ညဟ်�   ခန ့မ်�နး်ရပါသည။်   

  
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်များ  များြပားလာရြခငး်သည ်  တနွး်အား��င့ ်  ဆွအဲား��စ်ရပ်လံ�း၏  ရလဒြ်ဖစ်ပါသည။်       
ဆွအဲားအချကမ်ျားကိ�  စရိတန်ညး်အိ�းအမ်ိများမ��ိြခငး်၊  �မိ�� ြပအ�ပ်ချ�ပ်ေရးအားနညး်ြခငး်��င့ ်  �မိ�� ြပစီမံမ�များ      

အားနညး်ြခငး်တိ�အ့ြဖစ်  အလယွတ်က�ေတွ� �ိ�ငပ်ါသည။်  ဆွအဲားအချကမ်ျားြဖစ်သည့ ်  ေြပာငး်ေ���အေြခချေန      
ထိ�ငြ်ခငး်များတငွ ်  ေကျးလကေ်ဒသဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးမ�၊  စိ�ကပ်ျိ�းေရးစနစ်အေြပာငး်အလမဲျား၊  ရာသဦတ�      
ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လမဲ�များ၊   ‘ေခတမ်�ီ’လိ�မ�များ��င့ ်  အေသးစားအလ�ပ်အကိ�ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများ   ြဖစ်သည။်   

  
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ၏  အဓိကြပဿနာများမ�ာ  ဖယ�်�ားခရံမညက်ိ�ပ�ပနရ်ြခငး်၊     
တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများ  မ��ိြခငး်၊  အလ�ပ်အကိ�ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများမ��ိြခငး်၊  ေရသန ့အ်ခကအ်ခ၊ဲ      
ပညာေရး��င့ ်  ကျနး်မာေရး  အခကအ်ခမဲျား၊  လ�မ�ပတဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်  ခွြဲခားသမ�တခ်ရံြခငး်များ၊       

အိ�းအမ်ိ��င့သ်န ့�်�ငး်ေရး  �ံ�ြခာေသာအေြခအေနများ��င့ ်  ေဆမွျိ�း၊  မိသားစ�များ��င့ ်     
အဆကအ်သယွန်ညး်ပါးလာြခငး်တိ� ့   ြဖစ်ပါသည။်     
  

ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�များ��င့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များကိ�  ကိ�ငတ်ယွေ်ြဖ��ငး်ရန ်  နညး်ဗျ�ဟာအသစ်များကိ�      
အသံ�းြပ�သင့ပ်ါသည။်  အေြခချ��င့ေ်သာေနရာေဒသများအား   ဆကလ်ကအ်ေြခချ�ိ�ငရ်န ်   စီမံေပးြခငး်များ��င့ ်     

2  SABRIÉ,   Marion,   2019,   “Yangon   ‘Emerging   Metropolis’:   Challenges   for   the   Authorities   and   Resilience   of   
the   Yangonites”,    Moussons ,   33:   33-64.   
3  Helene   Maria   Kyed.   “Informal   Settlements   and   Migrant   Challenges   in   Yangon”.   Moussons   33,   2019:   65-94.   

4  Ibid   Helene   Maria   Kyed.   “Informal   Settlements   and   Migrant   Challenges   in   Yangon”.   Moussons   33,   2019:   65-94.   

5  “Mapping   of   Yangon:   the   untapped   communities,   a   preliminary   study   of   informal   settlements”   elaborated   by   UN-Habitat    reported   364,315   people   living   in   informal   settlements   

in   2016.   



  
  

လိ�အပ်ေသာအဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး်များြပ�လ�ပ်ေပးြခငး်တိ�သ့ည ် ေနရာေဒသအသစ်များတငွ ်   ြပနလ်ညေ်နရာချေပး     

ြခငး်များထက ်   ပိ�မိ�အကျိ�း��ိ�ပီး   အက�နအ်ကျသကသ်ာသညက်ိ�   ေတွ�ရပါသည။်  မ�လေနရာများတငွ ်  တတ�်ိ�ငသ်မ�        
အေြခချေပးြခငး်များကိ�  ဦးစားေပးေရွးချယသ်င့ပ်ါသည။်  မညက်ဲသ့ိ�ေ့သာ  နညး်ဗျ�ဟာများြဖစ်ေစကာမ�      
သကဆ်ိ�ငသ်�  လ�မ�ဝနး်ကျငမ်ျားအား  တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခင�်�င့ ်  ၎ငး်တိ�၏့  ပါဝငပ်�ေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�များသည ်      
အေရးပါလျက�်�ိ�ပီး  ဗျ�ဟာများစတငစ်�းစားသည့အ်ဆင့မ်�  အဆံ�းအြဖတခ်ျသညအ်ထ ိ  ပ�းေပါငး်      

ေဆာငရွ်ကေ်စသင့သ်ည။်  ေပျာကဆ်ံ�းသာွးေသာ  စာရွကစ်ာတမ်းများအား  အသအိမ�တြ်ပ�ေပးြခငး်၊      
မီဒယီာများ၏  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအားအြမငက်ိ�  ပတဝ်နး်ကျငမ်လံ�ြခ�ံမ�များကိ�ြဖစ်ေစေသာသ�များအြဖစ်မ�     
လ�မ�ဘဝမျိ�းစံ�  ကျငလ်ညေ်သာလ�မ�ဝနး်ကျငအ်ြဖစ်  ေြပာငး်လေဲစြခငး်များ��င့ ်  အေြခခအံေဆာကအ်ဦများ      

အဆင့ြ်မ�င့တ်ငေ်ပး  ြခငး်တိ�သ့ည ်  ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငသ်�များ  �က�ံေတွ�ေနရေသာဒ�က�များကိ�      
ေြဖ��ငး်ေပးရာတငွ ်  အ��ိနြ်မ�င့ေ်စလမိ့်မည။်  လ�မ�စီးပာွးေရးတိ�းတကဖံွ်� �ဖိ�းေရးအတကွ ်  အားေပးက�ညြီခငး်��င့ ်     
အလ�ပ်အကိ�ငအ်ခငွ့မ်ျား  ဖနတ်းီေပးြခငး်တိ�က့  အဓိကြပဿနာများကိ�  ေြဖ��ငး်ေပး�ပီး      

အြခားေသာလ�မ�ပတဝ်နး်ကျငမ်ျား��င့ ်  ေပါငး်စီးဆကဆ်ေံရးကိ�လညး်  အေထာကအ်ပံပိ့�းြဖစ်ေစလမိ့်မည။်     
အ��ိနအ်ဟ�တြ်မင့တ်ကလ်ာသည့ ်  လ�ေနမ�အ  ဆင့အ်တနး်ကာွြခားများအနက ်  �မိ�� ြပ၏လ�မ�ဘဝဝနး်ကျင ်     
မတ�ကွြဲပားြခငး်ကိ�  အသအိမ�တြ်ပ�ရမည။်   ြမန်မာ  �ိ�ငင်၏ံ  ဒမိီ�ကေရစအီသငွက်�းေြပာငး်ေရးတငွ ်      
ဖယ�်�ားြခငး်များထက ်  ပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ်  တိ�ငး်ြပည ်  ၏အနာဂါတအ်တကွ ်     
�ကးီမားေသာေအာငြ်မငမ်�တစရ်ပ်   ြဖစ�်ိ�ငပ်ါသည။်   
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  



  
  

  
  

  
  

  

  

၁။   မိတဆ်က ်   
  

“�ိ�ငင်သံားတိ�ငး်သည ်  ြပညေ်ထာငစ်�သမ�တြမန်မာ�ိ�ငင်ေံတာ်အတငွး်    
မညသ်ည့အ်ရပ်ေဒသ၌မဆိ�   ဥပေဒ��င့အ်ည ီ   အေြခစိ�ကေ်နထိ�ငခွ်င့�်�ိသည။်”   
ြပညေ်ထာငစ်�သမ�တြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံတာ်၊     ဖဲွ�စညး်ပံ�အေြခခဥံပေဒ၊     အခနး်    ( ၈ ) ၊     ၃၅၅   
  

ယခ�  ( ၂၁ )   ရာစ�အေစာပိ�ငး်တငွ ်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံစီးပာွးေရးသည ်  တိ�းတကလ်ျက�်�ိ�ပီး   ၎ငး်၏�မိ�� �ကးီများသညလ်ညး်        
တိ�းတကစ်ညက်ားလျက�်�ိသည။်   ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ ်  လ�ဦးေရ၏  ၃၀%  သာလ�င ်  �မိ�� ြပတငွ ်  ေနထိ�င�်က�ပီး         

အေ���ေတာငအ်ာ���ိ�ငင်မံျားအနက ်  �မိ�� ြပဖံွ� �ဖိ�းမ�အနညး်ဆံ�း�ိ�ငင်မံျားထတဲငွ ်  တစ်ခ�အပါအဝငြ်ဖစ်ေသာ်လညး်     
ြပညတ်ငွး်ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�များက  �မိ�� ြပဦးေရတိ�းပာွးမ�ကိ�  ြမင့တ်ကေ်စလျက�်�ိပါသည။်  ရနက်�န�်မိ��၏      
�မိ�� ြပေနလ�ဦးေရသည ်  ၂၀၄၀  တငွ ်  ယခ�ထက ်  ��စ်ဆတိ�းကာ  (၁၀)  သနး်ခန ့အ်ထ ိ  ြဖစ်သာွး�ိ�ငပ်ါသည(်World          

Bank,  2019)။  တစ်�ိ�ငင်လံံ�းအတိ�ငး်အတာတငွ ်  အိ�းအမ်ိေပါငး်  ၁.၀၈  သနး်ခန ့အ်ထ ိ  လိ�အပ်ချကမ်ျား  ��ိလာ          
�ိ�ငသ်ညဟ်�  National  Housing  Policy  White  Paper  (၂၀၁၈)  က  ခန ့မ်�နး်ထားပါသည။်  ရနက်�န�်မိ��            
တာဝန�်�ိသ�များမ�လညး်  ေနာင�်�စ်ေပါငး်  (၂၀)  အတငွး်  လ�ဦးေရ  (၅.၂)  သနး်ခန ့ ်  (တစ်နညး်အားြဖင့)်  ��စ်စ�           

အိ�းအမ်ိ  (၅၀၀၀၀)  ခန ့က်ိ� 6  အေြခချေနထိ�င�်ိ�ငရ်န ်  စီစ�ေဆာငရွ်ကရ်န ်  လိ�အပ်ေနေ�ကာငး်ကိ�  အသအိမ�တြ်ပ�         
ထားပါသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  ြပညသ်�များ  အမ�နတ်ကယတ်တ�်ိ�ငမ်ည့ ်  စရိတန်ညး်အမ်ိရာများကိ�       
ေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငစ်မ်ွးတငွ ်  လိ�အပ်ချကမ်ျား��ိေနဆပဲငြ်ဖစ်ရာ၊  လက�်�ိအေနအထားများအရဆိ�လ�င ်  ေနာငအ်နာ      
ဂါတတ်ငွ ်  ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�များ  ပိ�မိ�များြပားလာဖွယ�်�ိသည။်  လနွခ်ဲသ့ည့ ်  ��စ်အနညး်ငယ ်      

အတငွး်တငွ ်  ဇိမ်ခကံနွဒ်ိ�အခနး်များသည ်7  လိ�အပ်သညထ်ကေ်ကျာ်လနွက်ာ  အလနွအ်မငး်တိ�းပာွးလျက�်�ိ�ပီး      
အချိ��ေသာကနွဒ်ိ�အခနး်များမ�ာ  အလတွပ်ငြ်ဖစ်ေနသည့အ်ချိနတ်ငွ ်8  ဆငး်ရဲေသာ  �မိ�� ြပေနလ�တနး်စားများသည ်     
�ံ�ြခာေသာေနရပ်များမ�လွ၍ဲ  ေရွးချယစ်ရာမ��ိ�ကေချ။  နယက်ိ�စနွ ့ခ်ာွကာ  �မိ�� ြပသိ� ့  ေြပာငး်ေ��� �ကသ�များ��င့၂်၀၁၁       

ေ��ာငး်ပိ�ငး်  စီးပာွးေရးလတွလ်ပ်မ�များေနာကပိ်�ငး်  ရနက်�န�်မိ��လယ�်�ိ  တိ�ကတ်ာအေဆာကအ်ဦများအား      
အ�ိ�ငပိ်�ငး်ဝယထ်�တြ်ခငး်များသည ်  ရနက်�န�်မိ��အတငွး်  ေနထိ�ငသ်�လ�ဦးေရတိ�းပာွးလာေသာအချကမ်ျားြဖစ်သည။်     
သင့ေ်လျာ်ေသာ  �မိ�� ြပလမ်းစ�ေဖာ်ေဆာငမ်�မ��ိြခငး် 9 ��င့ ်   

6  M.   Sabrié   2019   

7  See   Myanmar   Times   which   advertises   most   of   them.   

8  See   Times   City   or   the   Central   for   obvious   example.   

9  Maria   Kyed   2019.   It’s   also   worth   notice   that   the   YCDC   planning   department   was   only   created   in   2016.   



  
  

စရိတသ်ကသ်ာအမ်ိယာများေဆာကလ်�ပ်မေပးြခငး်တိ�က့  �မိ�� ြပသိ�ေ့ြပာငး်ေ���အေြခချေနထိ�ငသ်�အသစ်တိ�အ့ား    

ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�များသိ� ့   တနွး်ပိ�ေ့နပါသည။်   
  
  
  

ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�လ�ဦးေရသည ်  ရနက်�န�်မိ��လ�ဦးေရ၏  ၇%  မ�  ၁၅%  အထ ိ  ြဖစ်ေန�ပီး  ထိ�ရာခိ�င�်�နး်သည ်         
တစ်ြဖညး်ြဖညး်ချငး်  တိ�းေနပါသည။်  UN-Habitat  ၏  ထ�တြ်ပနခ်ျကအ်ရ  လက�်�ိတငွ ်  ကျ�းေကျာ်အေြခချ         
ေနထိ�ငသ်�လ�ဦးေရသည ်  ၄၅၀၀၀၀  ခန ့သ်ည ်10  ေနရာေပါငး်  ၄၂၃  ေနရာများတငွ ်11  ြပန ့က်ျဲလျက�်�ိပါသည။်         

ေကျးလကေ်ဒသအခကအ်ခမဲျားေ�ကာင့ ်  �မိ�� ြပသိ�ေ့ြပာငး်ေ���လာသ�များ��င့ ်  ရာသဦတ�ကပ်ေဘးများေ�ကာင့ ်    
�မိ�� ြပ  သိ�ေ့ြပာငး်ေ���လာသ�လ�ဦးေရများ  များြပားလာြခငး်��င့အ်မ�ီလိ�က�်ိ�ငရ်န ်    
စရိတန်ညး်အမ်ိယာများေဖာ်ဆာငမ်�များက  အားနညး်ေနြခငး်က  ၎ငး်ေြပာငး်ေ���အေြခချသ�အသစ်များအား     

ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်လမ်းေ�ကာငး်ေနာကက်ိ�  လိ�ကေ်စသညဟ်�  ခန ့မ်�နး်ရပါသည။်  ကမ�ာဘ့ဏ၏်  ၂၀၁၀  -        
၂၀၁၁  ကနိး်��နး်များအရ  ရနက်�န�်မိ��၏  ဆငး်ရဲေသာ  လ�ဦးေရပမာဏသည ်  စ�စ�ေပါငး်လ�ဦးေရ၏  ၃၄%  ြဖစ်ရာ          
စီးပာွးေရးအချကအ်ချကျရာ�မိ�� ြဖစ်ေသာ  ရနက်�န�်မိ��အဖိ� ့  ဤပမာဏသည ်  အံဩ့စရာေကာငး်ေသာ်လညး်      
ြဖစ်�ိ�ငေ်ချ��ိေသာအေ�ကာငး်ရငး်မ�ာ  �မိ�� ြပလ�ေနမ�စ  ရိတြ်မင့မ်ားလနွး်ြခငး်��င့ ်  ေကျးလကမ်�      

ေြပာငး်ေ��� �ကသ�များအတကွ ်  အလ�ပ်အကိ�ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများနညး်ပါး  ြခငး်တိ� ့  ြဖစ်သည”် 12 ။  ထိ�အ့ြပင ်      
ရနက်�န�်မိ��အစနွအ်ဖျားေနရာများတငွ ်  ေနထိ�င�်ကသ�များ၏  (၆၀)  ရာခိ�င�်�နး်သည ်     
ဆငး်ရဲမွဲေတမ�ကနိး်��နး်၏ေအာကတ်ငွ ်  ေရာကေ်န�ကသ�များြဖစ်လျက ်13  ဆငး်ရဲမွဲေတြခငး်သည ်  မညမီညာ      

ြပန ့က်ျဲလျက�်�ိသညက်ိ�လညး်  ေတွ�ေနရပါသည။်  �မိ�� ြပသိ�အ့သစ်ေြပာငး်ေ���လာ�ကသ�များသည ်  ဆငး်ရဲမွဲေတ      
မ�ပံ�စံအသစ်ကိ�  �က�ံေတွ�ေနရပါသည။်  ထခိိ�ကလ်ယွသ်�များြဖစ်သည့ ်  အမျိ�းသမီးများ��င့လ်�ငယမ်ျားသည ်     
ဆငး်ရဲမ�၏  ဒ�က�အကျိ�းဆကက်ိ�  အများဆံ�းခစံားေနရပါသည။်  ၂၀၁၄  တငွ ်  ေကာကခ်ခံဲေ့သာ  ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ        

လ�ဦးေရ��င့သ်နး်ေခါငစ်ာရငး်အရ  ြပညတ်ငွး်ေ���ေြပာငး်အေြခချေနထိ�ငသ်�လ�ဦးေရ၏  ၅၃%  သည ်     
အမျိ�းသမီးများ  ြဖစ်�က�ပီး  ၇၀%  သည ်  အသက ်  (၃၅)  ��စ်ေအာကမ်ျား  ြဖစ်�ကသည။်          
တရားဝငအ်ိ�းအမ်ိများမတတ�်ိ�ငသ်ည့ ်  �မိ�� ြပေနဆငး်ရဲသားများသည ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအြဖစ်     
အသငွေ်ြပာငး်လာ�ကသညက်ိ�  ေတွ�ရသည။်  ကျ�းေကျာ်ေနရာများ��ိတအဲမ်ိများကိ�     

ေဆာကလ်�ပ်ေရးလ�ပ်ငနး်များမ�  စနွ ့ပ်စ်ထားေသာ  ြပနလ်ညအ်သံ�းြပ��ိ�ငေ်သာ  ပစ�ညး်များ၊  ေခါငမိ်�းချပ်များ၊       
ပလပ်စတစ်ချပ်ြပားများ��င့ ်  ဝါးြဖင့ ်  ေဆာကလ်�ပ်ထား�ကသညက်ိ�  ေတွ� �ိ�ငသ်ည။်  “အများစ�ေသာ       
ကျ�းေကျာ်များသည ်  တစ်အမ်ိလ�င ်  မိသားစ�ဦးေရ  (၅)  ဦးအထက ်  စ�ေပါငး်ေနထိ�င�်ကသညက်ိ�  ေတွ�ရ�ပီး         

ရနက်�န�်မိ��၏  ပ�မ်းမ�တစ်အမ်ိေထာငဦ်းေရသည ်  (၄.၄)  ဦး  ြဖစ်သည။်  ကျ�းေကျာ်အမ်ိများသည ်  အများအားြဖင့ ်        

10  Data   from   UN   Habitat   and   YCDC   quoted   in   Dr.   Mu   Mu   Than*,   Khin   Mar   Yee**,   Kyi   Lint**,   May   Myat   Thu**,   Marlar   Han**,   “The   Emergence   and   Growth   of   Slums:   The   Case   

Study   of   East   Yangon   District,   Myanmar”     International   Journal   of   Scientific   and   Research   Publications,   Volume   9,   Issue   8,   August   2019   

11  “Estimates   of   the   numbers   of   informal   settlement   residents   in   Yangon   range   from   270,000   (JICA   and   YCDC   2013),   365,000   (UN   Habitat   2016),   400,000   (Myint   2017)   up   to   1   

million   (Dobermann   2016),   and   1.8   million   (Ye   Mon   2016).   Part   of   the   reason   that   there   is   such   a   wide   range   of   estimates   may   be   lack   of   agreement   on   what   constitutes   an   

“informal   settlement””.   (E.   Forbes;   2019)   

12  World   Bank   2019   

13  Helene   Maria   Kyed.   “Informal   Settlements   and   Migrant   Challenges   in   Yangon”.   Moussons   33,   2019:   65-94.   



  
  

၁၅  ေပ၊  ေပ  ၂၀  (ပျမ်းမ�အားြဖင့ ်  ၅.၄  မီတာ��င့ ်  ၇.၂  မီတာ)  ��ိ�ပီး  အမ်ိများမ�ာ  ��ပ်ပ ွ  ညစ်ေပေနတတ�်ပီး               

အမ�ိကမ်ျားကိ�  အထငး်သားေတွ� �ိ�ငက်ာ  အမ်ိသာအခကအ်ခမဲျားေ�ကာင့ ်  အနံအ့  သကမ်ျားလညး်       
ဆိ�းရွားလ�သည”်  ဟ�  Eden  Forbes  က  ဆိ�ပါသည။် 14  အြခားအခကအ်ခမဲျားအေနြဖင့ ်  လ�မ�ဝနး်ကျငတ်ငွ ်         
ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံြခငး်��င့အ်တ�  ေရ၊  သန ့�်�ငး်ေရး၊  ကျနး်မာေရး��င့ ်  ပညာေရးများ  ��ားပါးြခငး်��င့ ်  အများအားြဖင့ ်        
အရညအ်ေသးွညံြ့ခငး်တိ� ့ြဖစ်သည။်   
  

ဤေလလ့ာချကမ်ျား��င့ ်  အ�ကြံပ�ချကမ်ျားသည ်  �မိ�� ြပဆငး်ရဲမ�ကိ�ေဖာ်ြပကာ     
ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�များ��င့ ်  စပ်လျ�း၍  ပိ�မိ�ြမငသ်ာလာေစရန�်�င့ ်  ထိ�ကစိ�ရပ်များအတကွ ်     

မ�ဝါဒအေြပာငး်အလမဲျားကိ�   အ�ကြံပ�သာွးရန ်  ရညရွ်ယပ်ါသည။်   
  

စာရငး်အငး်များမ��ိေသာ်လညး်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံစ်ဝ�မ်း��ိ  တိ�ငး်ေဒသ�ကးီ��င့ ်  ြပညန်ယ�်မိ��ေတာ်များ  အ��ံအ့ြပားတငွ ်      

ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငသ်�များ��ိေနကာ  ၎ငး်တိ�၏့  ေနထိ�ငမ်�အေြခအေန၊  စိနေ်ခ�မ�များ��င့ ်  မညမ်�အတိ�ငး်       
အတာထ ိ  ကျယြ်ပန ့သ်ညက်ိ�  ပိ�မိ�ေလလ့ာရနလ်ညး်  တနွး်အားေပးေနပါသည။်  ဤေလလ့ာချက၏်  နဂံိ�း        
ေကာက�်�တခ်ျကမ်ျားကိ�  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံစ်ဝ�မ်း��ိ  အြခားေသာ  ကျ�းေကျာ်ေဒသများတငွ ်  အသံ�းချေကာငး်       

ချ�ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်ေသာ်လညး်  ဤေလလ့ာေတွ� ��ိချကမ်ျားသည ်  အများအားြဖင့ ်  ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  အချကအ်လကမ်ျား       
ကိ�သာ   အေြခခထံားပါသည။်   
  

၂။   ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်ကိ�   အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိ�ြခငး်   
  

ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�များကိ�  အနကအ်ဓိပ�ာယအ်မျိ�းမျိ�း  ဖွင့ဆ်ိ��ိ�ငေ်သာ်လညး်  ထိ�အနကအ်ဓိပ�ာယတ်ိ�၏့      

အဓိကကျစံ��နး်များသည ်  ေနရာပိ�ငဆ်ိ�ငမ်���င့ပ်တသ်က�်ပီး  လံ�ြခ�ံမ�မ��ိြခငး်��င့ ်  ဖယ�်�ားခရံြခငး်ကိ�  စိ�းရိမ်ပ�ပနရ်       
ြခငး်တိ� ့  ြဖစ်သည။်  အကယစ်ငစ်စ်  ေြမပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�အား  တရားခငွဆ်ိ�ငရ်ာတငွ ်  ယ���ပိ�ငရ်သညြ်ဖစ်ရာ        
ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ ် ေြမထနိး်သမ်ိးမ�အားနညး်လျက ် ေြမပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�များအား  သကေ်သအေထာကအ်ထားြပရန ် အခက ်      

အခမဲျား��ိေနရာ 15  အများစ�ေသာေြမများအား  ‘ကျ�းေကျာ်ေြမ  (စာရငး်မဲေ့ြမ)’  ဟ�ပင ်  ဆိ��ိ�ငလ်ညး်အချိ� �ေသာ        
ပတဝ်နး်ကျငမ်ျားသည ်  အြခားသ�များ��င့ယ်��လ�င ်  ပိ�မိ��ခမ်ိးေြခာကခ်ေံနရပါသည။်  ဤေလလ့ာချကတ်ငွေ်ဖာ်ြပ      
ေသာ  ‘ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�’  သည ်  ဖယ�်�ားခရံမညက်ိ�  စိ�းရိမ်ပ�ပနေ်နရေသာ၊  အေြခခအံေဆာက ်       
အဦများြဖစ်သည့ ်  ေရ၊  လမ်း��င့ ်  လ�ပ်စစ်မရ�ကေသာ  ေထာငေ်ပါငး်များစာွေသာသ�တိ�က့ိ�  ရည�်�နး်ပါသည။်        

‘ကျ�းေကျာ်တ’ဲဆိ�သညမ်�ာ  ေြမ��င့အ်မ်ိပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�  သကေ်သအေထာကအ်ထားမြပ�ိ�ငေ်သာသ�များေနထိ�ငေ်သာ     
အရပ်၊  �မိ�� ြပလ�ေနမ�၏  အေြခခလံိ�အပ်ချကမ်ျား  လစ်ဟငး်သည့အ်ေနအထားများတငွေ်နထိ�ငေ်နရသ�များ��ိေသာ      
အရပ်��င့ ်  ��ခံျာေသာ အေနအထားများေအာကတ်ငွေ်နထိ�ငသ်�များ၊  ဖယ�်�ားခရံမညက်ိ�လညး်  စိ�းရိမ်ေန      

ရသ�များေနထိ�ငေ်သာအရပ်ေဒသြဖစ်သညဟ်�  Eden  Forbes  က  ဆိ�ထားပါသည ်16 ။  UN-Habitat  မ�         

14  E.   Forbes,   2014,   On   the   Frontier   of   Urbanization:   Informal   Settlements   in   Yangon,    Journal   of   Burmese   Scholarship.   

https://journalofburmesescholarship.org/issues/v1n1/9b-Forbes-en-ill-r2saveas.pdf   

15   Maria   Kyed   2019   see   also    SiuSue   Mark   (2016)   

16  Eben   Forbes   2019   

https://journalofburmesescholarship.org/issues/v1n1/9b-Forbes-en-ill-r2saveas.pdf
https://journalofburmesescholarship.org/issues/v1n1/9b-Forbes-en-ill-r2saveas.pdf


  
  

ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�အမ်ိေထာငစ်�ဆိ�သညမ်�ာ  ေအာကပ်ါအချကမ်ျားထမဲ�  တစ်ခ�  (သိ�မ့ဟ�တ)်  တစ်ခ�ထကပိ်�ေသာ       

အချကမ်ျား  လစ်ဟငး်ေသာ  �မိ�� ြပအရပ်တစ်ခ�တငွ ်  တစ်ေခါငမိ်�းေအာကတ်ငွ ်  စ�ေနေသာလ�စ�များြဖစ်သညဟ်�       
အဓိပ�ာယဖွ်င့ပ်ါသည။်   

၁။�ကမ်းတမ်းေသာရာသဦတ�အေြခအေနမ�ကာကယွေ်ပး�ိ�ငမ်ည့အ်တညသ်ေဘာေဆာကလ်�ပ်ထားေသာ 
အိ�းအမ်ိ၊   

၂။   အခနး်တစ်ခနး်လ�င ်  လ�သံ�းဦးထကပိ်�၍   မ�ေနရနမ်လိ�အပ်သည့ ်  လံ�ေလာကေ်သာအကျယအ်ဝနး်၊   
၃။   စိတခ်ျရေသာေရအား   လိ�ေအာကသ်ေလာကပ်မာဏအား   သင့ေ်လျာ်ေသာပမာဏြဖင့ ်  ရ��ိ�ိ�ငမ်�၊   
၄။ကိ�ယပိ်�ငအ်မ်ိသာ(သိ�မ့ဟ�တ)်သင့ေ်လျာ်ေသာလ�ပမာဏမ�သံ�းသည့အ်များသံ�းအမ်ိသာကဲသ့ိ�ေ့သာ   

သန ့�်�ငး်ေရး၊   
၅။အဓ�မေ���ေြပာငး်ခရံြခငး်မ�   ကာကယွေ်ပး�ိ�ငမ်ည့ ်  ေနထိ�ငခ်ငွ့စိ်တခ်ျရမ�။   

  

ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငြ်ခငး်(စာရငး်မဲေ့နထိ�ငြ်ခငး်)အား  ြမနမ်ာတငွ ်  ‘ကျ�းေကျာ်’ဟ�  ေခ�ေဝ� �ပီး  အြမငဆ်ိ�း       
များြဖင့အ်ြမငခ်ရံေလ�့�ိ�ပီး  ဒ�စ�ိ�ကမ်�များေပါများေသာေနရာ��င့ ်  မ��စ်�မိ�� ဖွယရ်ာဝနး်ကျငမ်ျားဟ�  ထငြ်မငခ် ံ     
ရေလ�့�ိပါသည။်  ‘ကျ�းေကျာ်’ဆိ�သည့ ်  အသံ�းအ��နး်သည ်  အရပ်စကားအရ  ‘ကျ�းေကျာ်နယခ်ျဲ�သ�များ’  ကိ�        
ရည�်�နး်ေလ�့�ိ�ပီး  �ဗိတသိ�ကိ�လိ�နေီခတတ်ငွ ်  �ဗိတသိ�များအား  ‘ကျ�းေကျာ်’သ�များဟ�  ရည�်�နး်�ကပါသည။်       

တရားခငွဆ်ိ�ငရ်ာအဆင့သ်တမ်�တခ်ျကမ်ျားကိ�  ေကျာ်�ကည့ပ်ါက  ‘ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်  (စာရငး်မဲေ့နထိ�ငြ်ခငး်)’      
သည ်  စ�ေပါငး်ခစံားချကတ်စ်ခ�   -   ဖယ�်�ားြခငး်ကိ�   စိ�းရိမ်ရြခငး်   ြဖစ်ပါသည။်   
  

ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်���င့ ်  ပတသ်ကေ်သာ  အဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိ�ချကမ်ျားသည ်  အဆိ�းဘကယ်မ်ိးယိ�ငလ်င့က်စား      
အကယစ်ငစ်စ်  ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�သည ်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ  တစ်ဟ�နထ်ိ�းတိ�းတကမ်�၏ထ�တက်�နတ်စ်ခ�      
အြဖစ်လညး်  အဓိပ�ာယဖွ်င့ဆ်ိ��ိ�ငပ်ါသည။်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များသည ်  �ိ�ငင်၏ံစီးပာွးေရးတိ�းတကမ်�အား  တနွး်       

အားေပးေနသည့ ်  စက�ံ်�လ�ပ်ငနး်များ၏   အမ်ိယာဆိ�ငရ်ာအစိတအ်ပိ�ငး်များပင ်  ြဖစ်ပါသည။်   
  

၃။   ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�ပမာဏြမင့မ်ားလာြခငး်   
  

၂၀၁၄  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်လံ�ဦးေရ��င့ ်  သနး်ေခါငစ်ာရငး်အရ  ြပညတ်ငွး်အေြခချေြပာငး်ေ���ေနထိ�ငသ်�များသည ်  (၉)       
သနး်ေကျာ်  ��ိေန�ပီြဖစ်�ပီး  အများစ�မ�ာ  အပ�ပိ�ငး်ေဒသ��င့ ်  ဧရာဝတေီဒသများမ�       

ေြပာငး်ေ���လာ�ကသ�များြဖစ်သည။်  အများစ�မ�ာ  လက�်�ိတငွ ်  ရနက်�န�်�င့ ်  မ��ေလးကဲသ့ိ�ေ့သာ  �မိ�� �ကးီများသိ� ့        
ေြပာငး်ေ��� �ကေလသည။်  ၂၀၀၉  ��င့ ်  ၂၀၁၄  အ�ကားတငွ ်  ရနက်�န�်မိ��သိ� ့  ေြပာငး်ေ���လာသ�မ�ာ  ၈  သနိး်ေကျာ်��ိ�ပီး           
အများစ�မ�ာ  �မိ�� စနွ�်မိ��ဖျားများြဖစ်သည့ ်  လ�ငိသ်ာယာ၊  ဒဂံ�ဆပ်ိကမ်း��င့ ်  မဂ�လာစကမ်�ဇ�နေ်ဒသများတငွ ်       

အေြခချ�ကသည။်  ထိ�ေြပာငး်ေ���လာသ�အများစ�၏  အလ�ပ်အကိ�ငက်ိ�  စကမ်�က�နထ်�တလ်�ပ်ငနး်တိ�းတကမ်�များက      
ေထာကပံ်ေ့ပးေနေသာ်လညး်  ေြမေစျး��နး်များ��င့ ်  ေြမပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�  မေသချာမ�များက  အများစ�ေသာ       
ေြပာငး်ေ���လာသ�များကိ�  ရနက်�န�်�င့ ်  မ��ေလး�မိ��များ၏  ‘ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�  (စာရငး်မဲေ့နထိ�ငမ်�)’သိ� ့       
ဦးတညေ်စပါသည။်  ၂၀၁၆  တငွ ်  ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�ပမာဏသည ်  ၃၅၀၀၀၀  ခန ့�်�ိသညဟ်�         



  
  

UN-Habitat  က  ခန ့မ်�နး်ထား�ပီး  ထိ�ပမာဏသည ်  တစ်ြဖညး်ြဖညး်  များြပားလာလျက�်�ိပါသည။်        

ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များ၏  ထကဝ်ကေ်ကျာ်သည ်  ၂၀၀၈  နာဂစ်ဆိ�ငဂ်လ�နး်ကျေရာက�်ပီးေနာကပိ်�ငး်တငွ ်     
ေဆာကလ်�ပ်�ကြခငး်များ  ြဖစ်ပါသည။်  ထိ�လ�ဦးေရ၏  (၄၀)  ရာခိ�င�်�နး်သည ်  လ�ငိသ်ာယာတငွ ်  စ�ြပံ�လျက�်�ိ�ပီး         
လ�ငိသ်ာယာတငွ ်  လ�ဦးေရ  (၇)  သနိး်  ေကျာ်  ��ိေန�ပီြဖစ်သည။်  (ချငး်ြပညန်ယ�်�င့ ်  ကယားြပညန်ယ၏်          
စ�စ�ေပါငး်လ�ဦးေရ��င့ ်  ညမီ�သည။်)  အသစ်ေြပာငး်ေ���လာသ�များမ�ာလညး်  တစ်ေနထ့ကတ်စ်ေန ့  တိ�းလျကသ်ာ        

��ိသည။်  ၂၀၀၈  ဆိ�ငက်လ�နး်နာဂစ်က  သဘာဝကပ်ေဘး��င့ ်  ရာသဦတ�ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လမဲ���င့ ်      
ြပညတ်ငွး်ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�၏   ဆက�်ယွေ်နမ�ကိ�   ေဖာ်ြပေနပါသည။်   
  

ကမ�ာတစ်ဝ�မ်းတငွ ်  စီးပာွးေရးဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကြ်ခငး်၏ေနာကတ်ငွ ်  ေြပာငး်ေ���အေြခချြခငး်က  လိ�ကေ်နပါသည။်      
�မိ�� ြပအ�ပ်ချ�ပ်မ�အားနညး်ေသာ�ိ�ငင်မံျားတငွ ်  လ�အများတတ�်ိ�ငမ်ည့ ်  စရိတန်ညး်အမ်ိယာများမ��ိြခငး်��င့ ်    
�မိ�� ြပစနစ်ေဖာ်ေဆာငမ်�အားနညး်ြခငး်က  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်များကိ�  ြဖစ်ေပ�ေစပါသည။်  ကမ�ာဘ့ဏအ်ရ      

“ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံည ်  လ�ဦးေရ  ၅၁.၅  သနး်အနကမ်�  ၁၅  သနး်ခန ့ ်  ေကျးလကတ်ငွ ်  ေနထိ�ငေ်န�ကေသာ          
ေကျးလကေ်နလ�ဦးေရအများစ��ိ�ငင်ြံဖစ်ပါသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  ၂၀၅၀  တငွ ်  ေကျးလကေ်နလ�ဦးေရ၏  (၇.၁)        
သနး်သည ်  �မိ�� ြပသိ� ့  ေြပာငး်ေ��� �ကကာ  ထိ�ဂဏနး်သည ်  ေြပာငး်လလဲာမညဟ်�  ခန ့မ်�နး်ေနရပါသည။်        
�မိ�� ြပလ�ဦးေရတိ�းပာွးြခငး်က  �မိ�� ြပများအေပ�တငွ ်  ထင�်�ားေသာ  သကေ်ရာကမ်�များစာွ  ��ိေနပါသည။်       

အထ�းသြဖင့ ်  ရနက်�န�်မိ��၏  စရိတသ်ကသ်ာအမ်ိယာများေဖာ်ေဆာငေ်ရး��င့၊်  အေြခခအံေဆာကအ်ဦးများ      
လိ�အပ်မ���င့ ်  �မိ�� ြပဆိ�ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များ   လိ�အပ်လျက�်�ိသညက်ိ�   ထင�်�ားသသိာေစပါသည။်” 17   
  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ ် ‘ေြပာငး်ေ���အေြခချေနထိ�ငြ်ခငး်ကိ�  ေကျးရွာမ��မိ�� ြပအြပင ် �မိ�� ြပမ��မိ�� ြပေြပာငး်ေရွ� ြခငး်များကိ�ပါ      
ေတွ�ရပါသည။်  �မိ��အစနွမ်ျား��ိ  လ�ေနထ�များသည ်  ရနက်�န�်မိ��အစနွထ်ပ်မံချဲ�ထငွြ်ခငး်စီမံကနိး်များတငွ ်  မိမိတိ� ့       
��ိ��င့ေ်သာေနရာများကိ�  �� ံးဆံ�းရေလသည ်18 ’။  ၂၀၀၈  နာဂစ်ဆိ�ငက်လ�နး်ေ��ာငး်ပိ�ငး်��င့ ်  ၂၀၁၁       

စီးပာွးေရးလမ်းေ�ကာငး်များဖွင့ေ်ပး�ပီးေနာကပိ်�ငး်ေတ ွ  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များ  တစ်ဟ�နတ်ိ�းတိ�းြမင့လ်ာသညက်ိ�     
ေတွ�ရသည။်  UN-Habitat  ၏  ၂၀၁၆  တငွ ်  ေတွ� ��ိရေသာ  ေလလ့ာချကမ်ျားအရ  ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�၏  ၆၀%           
သည ်  ၂၀၁၀  ဇနန်ဝါရီ��င့ ်  ၂၀၁၆  ဇနန်ဝါရီအ�ကားတငွြ်ဖစ်ရာ  စီးပာွးေရးအသငွက်�းေြပာငး်မ���င့ ်  ရာသဦတ�         
ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လမဲ�များသည ်  အဓိကတနွး်အားြဖစ်သညက်ိ�   မီးေမာငး်ထိ�းေနပါသည။်   

  
ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငမ်�များ  များြပားလာရြခငး်သည ်  ဆွအဲား��င့ ်  တနွး်အား��စ်ရပ်လံ�းေ�ကာင့ ်  ြဖစ်သည။်       
ဆွအဲားအချကမ်ျားအြဖစ်  စရိတသ်ကသ်ာေသာအမ်ိယာများမ��ိြခငး်��င့ ်  �မိ�� ြပစီမံမ�အားနညး်ြခငး်��င့ ်    

အ�ပ်ချ�ပ်ေရး  အားနညး်ြခငး်တိ� ့ြဖစ်ေ�ကာငး်  လယွလ်င့တ်က�ေတွ� �ိ�ငပ်ါသည။်  တနွး်အားအချကမ်ျားအေနြဖင့ ်     
ေ���ေြပာငး်အေြခ  ချမ�များက  �မိ�� ြပဦးေရထ�ထပ်မ�ကိ�ြဖစ်ေစသည့ ်  အချကမ်ျားြဖစ်သည။်      

17  World   Bank.   2019   
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ေ���ေြပာငး်အေြခချြခငး်အား  ကျ�းေကျာ်ေန  ထိ�ငြ်ခငး်ပံ�စံြဖင့ ်  ေတွ�ေနရသညမ်�ာ  ေကျးရွာမ��မိ�� ြပအြပင၊်       

�မိ�� ြပ�မိ�� ြပ   ��စ်မျိ�းလံ�းတငွ ်  ြဖစ်သည။်   
  

စိ�ကပ်ျိ�းေရးစနစ်ကိ�  စကမ်�လကယ်ာအသယွေ်ြပာငး်ေရးတငွ ်  စကယ်��ရားယားများ  ပိ�မိ�ကျယတ်ငွစ်ာွ      
အသံ�းြပ�လာြခငး်များ��င့ ်  �ိ�ငင်ြံခားပိ�က့�နဦ်းစားေပးစိ�ကပ်ျိ�းေရးစနစ်က  နယေ်ကျးလကေ်ဒသများ��ိ  လ�မ�ဖဲွ�စညး်မ�      

များကိ�  စိနေ်ခ�ေနပါသည။်  “အများစ�ေသာ  ေ���ေြပာငး်သ�များသည ်  ေကျးလကေ်ဒသမ�ြဖစ်�ပီး  ေကျးလကေ်ဒသ        
ဆငး်ရဲြခငး်၊  သဘာဝေဘးအ��ရာယ�်�င့ ်  လယယ်ာမဲေ့တာငသ်�များ  ပိ�မိ�များြပားလာြခငး်တိ�ေ့�ကာင့ ်  အလ�ပ်အ       
ကိ�င�်�ာေဖွရန ်  လာ�ကသည။်” 19  ရာသဦတ�ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လြဲခငး်များကလညး်  စိ�ကပ်ျိ�းေရးပံ�စံများကိ�  များစာွ       

ထခိိ�ကေ်စ�ပီး  ဝငေ်ငနွညး်ပါးလာေသာမိသားစ�များအား  ေကျးလက�်�င့ ်  လယမ်ျားကိ�  စနွ ့ခ်ာွေစပါသည။်  ၂၀၀၈        
နာဂစ်ဆိ�ငက်လ�နး်��င့ ်  ၂၀၁၅  တငွ ်  ြဖစ်ပာွးခဲေ့သာ  စစ်ကိ�ငး်ေြမ�ပိ�မ�များသည ်  ရာသဦတ�ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လ ဲ       
ြခငး်ေ�ကာင့ြ်ဖစ်�ပီး   အစ�လိ�က၊်   အြပံ�လိ�က ်  ေြပာငး်ေ���ေနထိ�ငြ်ခငး်ကိ�   ြဖစ်ေပ�ေစပါသည။်     

  
၂၀၁၀  မ�  စတင�်ပီး  စီးပာွးေရးလမ်းေ�ကာငး်များဖွင့ေ်ပး�ပီးေသာအခါ  ရနက်�န�်မိ��အစနွအ်ဖျား�မိ��နယမ်ျားတငွ ်      
စကမ်�ဇ�နမ်ျား  တိ�းတကမ်ျားြပားလာ�ပီး  အလ�ပ်အကိ�ငအ်ခငွ့အ်လမ်းသည ်    
ေြပာငး်ေ���အေြခချေနထိ�ငြ်ခငး်အတကွ ်  အဓိကအေ�ကာငး်ြပချကတ်စ်ခ�လညး်  ြဖစ်သည။်  လ�မ�ပတဝ်နး်ကျင�်�င့ ်     

ယ�ေကျးမ�ဆိ�ငရ်ာများအေနြဖင့ ်  ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့အ်သံ�းြပ�လာ�ကေသာ  မိ�ဘိ�ငး်ဖ�နး်များမ�တစ်ဆင့၊်     
လ�မ�ကနွယ်ကမ်ျားမ�တစ်ဆင့ ်  လ�ံ�ေဆာ်ေပး  ေသာ  ေခတမီ်လိ�စိတမ်ျားသညလ်ညး်  လ�ငယမ်ျားကိ�       
�မိ�� ြပအချကအ်ချာများသိ� ့  ဆွေဲဆာငေ်နသည။်  အမျိ�း  သမီးငယမ်ျားသည ်     

ထမ်ိးြမားလကထ်ပ်ြခငး်ဆိ�ငရ်ာဖိအားများကိ�  လနွဆ်နရ်နအ်တကွလ်ညး်  ေ���ေြပာငး်  အေြခချ�ကသညက်ိ�      
ေတွ� �ိ�ငသ်ည။်  Eden  Forbes  က  ေ���ေြပာငး်အေြခချြခငး်သည ်  ဆွအဲားထက ်       
တနွး်အားအချကမ်ျားေ�ကာင့ြ်ဖစ်သညဟ်�  သံ�းသပ်သည။်  ေ���ေြပာငး်ြခငး်များသည ်  �က�ိတငစီ်စ�ြခငး်များအစား      

�ကတိမ်�ိတေ်န�ကရသည့အ်ေြခအေနများြဖစ်ေ�ကာငး်  အတညြ်ပ�ေလသည။်  “ေ���ေြပာငး်အေြခချြခငး်သည ်    
ေ���ေြပာငး်ရနဆ်ွေဲဆာငသ်ည့အ်ချကမ်ျား၊  “ဆွအဲား”များြဖစ်သည့ ်  အလ�ပ်အကိ�ငအ်ခငွ့အ်လမ်း၊  ပိ�မိ�ေကာငး်      
မနွေ်သာဝနေ်ဆာငမ်�များ  အစ��ိသည့ ်  အချကမ်ျားထကစ်ာလ�င ်  မ�လေနရာတငွြ်ဖစ်ပျကခ်ဲေ့သာ      
ြဖစ်ရပ်များ(အစိ�းရ၏  ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးများ၊  ကျ�းေကျာ်တမဲျား��ငး်လငး်ြခငး်၊     

ေကျးလကေ်ဒသများတငွ ်  ဆငး်ရဲေသာအေြခအေနများ  သိ�မ့ဟ�တ ်    
သဘာဝေလးအ��ရာယမ်ျား)၏ရလဒြ်ဖစ်သညမ်�ာ  ပိ�များေလသည”်။ 20  ၂၀၀၈  နာဂစ်မ�နတ်ိ�ငး်သည ်  အစ�လိ�က၊်       
အြပံ�လိ�က ်  ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�ကိ�  ြဖစ်ေစခဲ�့ပီး  �က�ိတငစီ်စ�ထားမ�မဟ�တဘ် ဲ  �ကတိမ်�ိတခ်ရံသည့ ်      

အေနအထားြဖစ်သည။်   
  

�မိ�� ြပမ�  �မိ�� ြပသိ� ့  ေ���ေြပာငး်အေြခချေနထိ�ငရ်ြခငး်အေ�ကာငး်များတငွ ်  ရနက်�န�်မိ��အစနွအ်ဖျားများချဲ�ထငွြ်ခငး်��င့ ်     

အမ်ိင�ားစရိတတ်ိ�းြမင့လ်ာြခငး်များေ�ကာင့ ်  နဂိ���ိ��င့ေ်သာေဒသခမံျား  ေြမဆံ�း�� ံးြခငး်များ  ပါဝငပ်ါသည။်      

19  Eden   Forbes   Op.   cit.   in   Maria   Kyed   2019   

20  Eben   Forbes   «   Migration,   Informal   Settlement,   and   Government   Response:   The   Cases   of   Four   Townships   in   Yangon,   Myanmar   »,    Moussons ,   33   |   2019,    95-117.   



  
  

ရနက်�န�်မိ��တငွ ်  ေငေွ�ကးတတ�်ိ�ငေ်သာ  လ�တနး်စားများမ�  နဂိ�ေနထိ�ငေ်နေသာေဒသခမံျား၏ေနရာအား  ေင ွ      

ပံ�ေပး�ပီး  အ�ိ�ငပိ်�ငး်ဝယထ်�တလ်ာ�ကြခငး်များ��င့ ်  �မိ�� စနွ�်မိ��ဖျားချဲ�ထငွြ်ခငး်များက  �မိ�� ြပမ��မိ�� ြပသိ� ့  ေြပာငး်ေ���       
အေြခချြခငး်ကိ�  တနွး်အားေပးေနပါသည။်  ေငေွ�ကးမတတ�်ိ�ငေ်သာ  အလယအ်လတတ်နး်စားလ�စ�များ၏      
�မိ��တငွး်ေနရာများအား  ေငေွ�ကးတတ�်ိ�ငေ်သာ  လ�လတတ်နး်စားအသစ်များ��င့ ်  �ိ�ငင်တံကာရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�များက      
အစားထိ�းယ�လာ�ကသည။် 21  ရနက်�န�်မိ��တငွ ်  အဓိကတနွး်အားအချကမ်�ာ  �ိ�ငင်ေံရးအတကွ ်  ေနရာေ���ေြပာငး်       

ေစြခငး်  ြဖစ်သည။်  ဥပမာအေနြဖင့ ်  ၁၉၈၈  အေရးခငး်ေနာကပိ်�ငး်တငွ ်  ေနရာေ���ေြပာငး်ေစမ�များ        
အများအြပား��ိခဲသ့ည ်22 ။  အချိ��ေသာအချကမ်ျားသည ်  အထ�းသြဖင့ ်  ဆွအဲားအချကမ်ျားကိ�  လစ်လျ���ထား       
�ိ�ငပ်ါသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငြ်ခငး်သည ်  အလနွပ်င�်�ပ်ေထးွေသာကစိ�ရပ်တစ်ခ�ြဖစ်�ပီး      

ေရ��ညက်ိ�ေမ�ာ်မ�နး်ေသာ၊  မဟာဗျ�ဟာကျကျ  မ�ဝါဒများြဖင့ ်  ေြဖ��ငး်ရမည့က်စိ�တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည။်  ယခ�       
လကတ်ေလာအေနြဖင့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�င�်ကသ�များအား  တငး်ကျပ်လနွး်ေသာကစိ�များအား  ေြဖေလ�ာေ့ပးြခငး်      
များ၊  အက�အညအီေထာကအ်ပံမ့ျားအားေပးြခငး်ြဖင့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအပါအဝင ်  တစ်�မိ��လံ�း၏အခက ်     

အခမဲျားကိ�   ေြဖေလ�ာေ့ပး�ိ�ငပ်ါသည။်   
  

၄။   ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငြ်ခငး်တငွ ်  အဓိက�က�ံေတွ�ရေသာြပဿနာများ   
  

၄.၁။   ဖယ�်�ားခရံမညက်ိ�   ပ�ပနရ်ြခငး်   
  

ေ�� �တငွေ်ဖာ်ြပသကဲသ့ိ� ့  ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငြ်ခငး်ဟ�သည ်  အဓိပ�ါယက်ျယန်က�်ပီး၊  အဓိပ�ါယအ်မျိ�းမျိ�း      
ဖွင့ဆ်ိ��ိ�ငပ်ါသည။်  အမ်ိတစ်အမ်ိ၏  ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�အား  ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ယ���ပိ�ငလ်ာလ�ငလ်ညး်ေကာငး်၊  အေထာကအ်ထား       
အခိ�ငအ်လံ�ြဖင့ ်  စာရငး်မသငွး်ထားလ�ငလ်ညး်ေကာငး်၊  ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�မ�ရငး်မသလိ�ငေ်သာ်လညး်ေကာငး်  တရားမ      

ဝငဟ်�  သတမ်�တ�်ိ�ငပ်ါသည။်  ဤသိ�ဆ့ိ�လ�င ်  ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  အမ်ိအေတာ်များများသည ်  ဤအချကမ်ျားေအာကတ်ငွ ်       
ေရာက�်ကမညမ်�ာ  မလွပဲါ။  ရနက်�န�်မိ��တငွး်��ိ  အေဆာကအ်ဦးများသည ်  မေရရာေသာပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�       
ပံ�စံများ��ိေန�ကေသာ်လညး်  ေနအမ်ိမ�ဖယ�်�ားခရံမည့ ်  အေနအထားများ  မဟ�တ�်ကပါ။  ကျ�းေကျာ်အေြခချ       
ေနထိ�ငသ်�များအားလံ�း၏  တ�ညေီသာစိ�းရိမ်မ�တစ်ခ�မ�ာ  �မိ��ေတာ်စညပ်ငသ်ာယာေရးအာဏာပိငမ်ျားမ�     

အမ်ိြခေံြမလ�ပ်ငနး်များအတကွ ်  မိမိတိ�အ့ား  ဖယ�်�ား�ကမည့အ်ေရး  ြဖစ်ပါသည။်  UN-Habitat  မ�  ြပ�လ�ပ်ေသာ         
Covid-19  ၏  အကျိ�းေသာကေ်ရာကမ်�များ��င့ ်  စပ်လျ�း၍  ဆနး်စစ်ေလလ့ာချကမ်ျားအရ  (၅၃)  ရာခိ�င�်�နး်ေသာ         
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်  ဖယ�်�ားခရံမညက်ိ�  ပ�ပငေ်န�က�ပီး  လ�ငိသ်ာယာအတငွး်��ိ  ကျ�းေကျာ်ေန       

ထိ�ငသ်�များ၏  ၇၇%  က  ဖယ�်�ားခရံမညက်ိ�  ပ�ပငေ်န�ကပါသည။်  ဤစိ�းရိမ်ပ�ပနမ်���င့ ်  ယံ��ကညမ်�         
ကငး်မဲြ့ခငး်တိ�သ့ည ်  တငး်မာမ�များကိ�  ြဖစ်ေစ�ပီး၊  ဤသိ� ့ြဖင့ ်  သကဆ်ိ�ငရ်ာလ�စ�အားလံ�းအေပ�တငွ ်  အစ�မ        
ြပတေ်�ကာင့�်ကမ�များက   �ခမ်ိးေြခာကေ်နပါသည။်   

  
၄.၂။   စာရွကစ်ာတမ်းများမ��ိြခငး်   

21   M.   Sabrié   2019   “Yangon   ‘Emerging   Metropolis’:   Challenges   for   the   Authorities   and   Resilience   of   the   Yangonites”,    Moussons ,   33:   33-64.   

22  Elizabeth   Rhoads.   (2018).   Forced   Evictions   as   Urban   Planning?   Traces   of   Colonial   Land   Control   Practices   in   Yangon,   Myanmar.    State   Crime   Journal,     7 (2),   278-305.   



  
  

  

၂၀၁၄  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်သံနး်ေခါငစ်ာရငး်အရ  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်လံ�ဦးေရ၏  သံ�းပံ�တစ်ပံ�ခန ့သ်ည ်  �ိ�ငင်သံားမ�တပံ်�တင�်�င့ ်      
အမ်ိေထာငစ်�စာရငး်များကဲသ့ိ�ေ့သာ  သကေ်သခ ံ  အေထာကအ်ထားစာရွကစ်ာရွကမ်ျား  မ��ိ�ကပါ။ 23  ေ���ေြပာငး်       
အေြခချ�ကသ�များအေနြဖင့ ်  ဤြပဿနာသည ်  ပိ�၍ပင ်  ပ�ပနစ်ရာပငြ်ဖစ်ပါသည။်  အဘယ့ေ်�ကာင့ဆ်ိ�ေသာ ်  တ        
ရားဝငအ်ေထာကအ်ထားစာရွကစ်ာတမ်းများသည ်  သဘာဝအ��ရာယအ်တငွး်၌လညး်ေကာငး်၊  ေ���ေြပာငး်�ကစ�     

လမ်းခရီးတစ်ေလ�ာက၌်လညး်ေကာငး်  ေပျာကဆ်ံ�းသညမ်�ာ  မ�ကာမဏြဖစ်ပါသည။်  အမ်ိေြခေပါငး်  ၈  သနိး်ေကျာ်        
ပျကစီ်း၊  ဆံ�း�� ံးခဲသ့ည့ ်  ၂၀၀၈ခ���စ်  နာဂစ်ဆိ�ငက်လ�နး်ေ��ာငး်ပိ�ငး်တငွ ်  ဧရာဝတတီိ�ငး်မ�  ေြပာငး်ေ���        
အေြခချ�ကသ�များက  ၎ငး်တိ�၏့  စာရွကစ်ာတမ်းများ  ေပျာကပ်ျက၊်  ပျကစီ်းခဲေ့�ကာငး်ကိ�  ဖွင့ဟ်�ကပါသည။်        

�ိ�ငင်သံားမ�တပံ်�တငမ်��ိပါက  တရားဝငအ်ချိနြ်ပည့အ်လ�ပ်များရ��ိ�ိ�ငေ်ြခသည ်  အလနွပ်ငန်ညး်ပါး�ပီး  ေနစ့ားအ      
လ�ပ်များသာလညး်ေကာငး်၊  ��တဂ်တြိဖင့ ်  ခန ့အ်ပ်ေသာအလ�ပ်များသာလညး်ေကာငး်  ရ��ိ�ိ�င�်က�ပီး  ၎ငး်တိ�၏့       
ရပိ�ငခ်ငွ့မ်ျားကိ�  ေတာငး်ဆိ��ိ�ငရ်န ်  ခကခ်လဲ�ပါသည။်  �ိ�ငင်တံစ်ဝ�မ်း��ိ  အများစ�ေသာအလ�ပ်ခန ့အ်ပ်မ�များအား       

တရားဝငစ်ာရငး်သငွး်မထားသညမ်�ာ  ပံ�မ�နအ်ေလအ့ကျင့ပ်ငြ်ဖစ်ေသာ်လညး်  (၈၃%  ေသာ  အလ�ပ်သများသည ်      
တရားဝငစ်ာရငး်သငွး်ထားြခငး်  မ��ိပါ 24 )  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအေနြဖင့ ်  အလ�ပ်��င့ ်  အိ�းအမ်ိ��စ်မျိ�းလံ�းမ�       
တရားဝငအ်သအိမ�တြ်ပ�ြခငး်များမ��ိသည့အ်ေြခအေနများသည ်  ၎ငး်တိ�၏့  အေနအထားများအား  ပိ�၍ပင ်     
�ခမ်ိးေြခာကေ်နပါသည။်  ကမ�ာဘ့ဏ၏်  အဆိ�အရ  “ြပညတ်ငွး်ေြပာငး်ေ���ေနထိ�င�်ကသ�များအနက ်  ၂၀       

ရာခိ�င�်�နး်သာ  အတညတ်ကျလခစားအလ�ပ်  ��ိ�ကသည။်  အများစ�မ�ာ  ပံ�မ�နလ်စာ��င့ ်  ရပိ�ငခ်ငွ့မ်ျား  မရ�ကပါ။         
�မိ��ေပ� ��ိ  အလ�ပ်သမားအေရအတကွ၏်  ၈၀  ရာခိ�င�်�နး်သည ် အလနွေ်သးငယေ်သာအလ�ပ်များတငွ ် လ�ပ်ကိ�င�်က        
သည။်”  H.  Maria  Kyed  က  “အများစ�မ�ာ  လိ�အပ်ေသာ  အရညအ်ချငး်��င့ ်         

တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများမ��ိသြဖင့ ်  စက�ံ်�များတငွ ်  တရားဝငအ်လ�ပ်အကိ�ငမ်ျား  မလ�ပ်�ိ�င�်ကပါ။  ဤသိ� ့ြဖင့ ်      
၎ငး်တိ�သ့ည ်  ဝငေ်ငနွညး်ပါးေသာ၊  တရားဝငစ်ာရငး်မသငွး်ထားေသာ၊  အတညတ်ကျမ��ိေသာအလ�ပ်များတငွ ်     
လ�ပ်ကိ�ငေ်နရ�ပီး  ပံ�မ�နဝ်ငေ်င ွ  မရ�ိ�င�်ကပါ”  ဟ�  မ�တခ်ျကခ်ျပါသည။်  မ�တပံ်�တင�်�င့ ်  အမ်ိေထာငစ်�စာရငး်မ��ိေသာ         

ကေလးငယမ်ျားသည ်  စာသငေ်ကျာငး်များတငွ ်  ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်များ  ခေံနရ�ပီး၊  ရံဖနရံ်ဖန ်      
ေကျာငး်တကခ်ငွ့ပ်င ်  မရ�ကပါ။  မ�တပံ်�  တငမ်��ိသ�များအတကွ ်  သကဆ်ိ�ငရ်ာအ�ပ်ချ�ပ်ေရးအရာ��ိများက       
ေထာကခ်စံာေပး�ိ�ငေ်သာ်လညး်  ဤနညး်  လမ်းသည ်  ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ ်  အလျ�းသင့သ်လိ�ေဆာငရွ်က�်ကြခငး်သာ       
ြဖစ်သည။်  ခွြဲခားဆကဆ်ခံရံြခငး်များ��င့ ်  တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများအတကွ ်    

အလျ�းသင့သ်လိ�ေဆာငရွ်ကရ်ြခငး်များက  သဘာဝေဘး  အ��ရာယသ်င့သ်ားေကာငမ်ျားအား     
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအြဖစ်သိ� ့   က�းေြပာငး်ေစပါသည။်   
  

၄.၃။   အေြခခအံေဆာကအ်ဦးများမ��ိြခငး်   
  

ကမ�ာဘ့ဏ၏်  ေဖာ်ြပချကအ်ရ  ‘ရနက်�နတ်ငွ ်  လ�ဦးေရ၏  ၃၃%သာ  ပိ�ကေ်ရရ��ိ�က�ပီး၊  ကားလမ်းများ         

ပိတ�်ကပ်မ�ြပဿနာသည ်  တစ်ေနထ့ကတ်စ်ေန ့  ပိ�၍ဆိ�းေန�ပီး  အမ�ိကသ်�ိ�ကြ်ပဿနာ၊  ေရ�ကးီြခငး်  ြပဿနာ��င့ ်       

23   Myo   Min   (2020)   The   Socio   Economic   Struggles   of   Cyclone   Nargis’s   Migrant   in   Yangon,   Tea   Circle   Oxford.   Available   online.   

24  Data   from   the   2017   Labour   Force   Survey   by   the   Department   of   Labour   



  
  

ေရေြမမသန ့သ်ည့ြ်ပဿနာများကလညး်  တစ်ေနတ့စ်ြခား  ဆိ�းဝါးလျက�်�ိသည။်  လက�်�ိအမ်ိြခေံြမများအား      

မတတ�်ိ�ငသ်ြဖင့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငရ်သည့ ်  လ�ဦးေရကလညး်  တစ်ေနတ့စ်ြခား  ပိ�ပိ�၍  တိ�းလာပါသည။်        
ဤြပဿနာများကိ�  လျစ်လျ���ြခငး်က  ေရ��ညတ်ငွ ်  ပိ�၍သပ်ိသညး်ပိတ�်ကပ်လာ�ပီး၊  ကျ�းေကျာ်တမဲျားပိ�မိ�       
မျာြပားလာကာ၊   ေရေလေြမညစ်�မ်ွးမ�များ��င့ ်  တိ�းတကမ်�အခငွ့အ်လမ်းများကိ�   ေ��ာင့ေ်��းေစပါလမိ့်မည။်’ 25   
  

UN-Habitat  က  ၂၀၁၆တငွ ်  ြပ�လ�ပ်ခဲေ့သာစစ်တမ်းအရ  ‘ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  ကျ�းေကျာ်ေနရာများတငွ ်  အေြခခအံ         
ေဆာကအ်ဦးများြဖစ်သည့ ်  ေရပိ�ကေ်ရေပးေဝြခငး်၊  မိလ� ာစနစ်များ၊  စညပ်ငေ်ရဆိ�းထ�တေ်ြမာငး်များ��င့ ်     
ြပနလ်ညသ်န ့စ်ငသ်ည့ ်  စနစ်များ၊  အမ�ိကစိ်�၊  အမ�ိကေ်ြခာကမ်ျား  စနွ ့ပ်စ်ရမည့စ်နစ်များသည ်      

လံ�းဝမ��ိသေလာကပ်င ်  ြဖစ်သည။်’ 26  လ�ငိသ်ာယာ��င့ ်  ဒဂံ�ဆပ်ိကမ်း�မိ��များကဲသ့ိ� ့  �မိ�� စနွ�်မိ��ဖျားေနရာများ��ိ       
ကျ�းေကျာ်ေနရာများတငွ ်  ြပညသ်�အ့ေြခခအံေဆာကအ်ဦ��င့ ်  ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖစ်ေသာ  လမ်းများ၊      
မိလ� ာစနစ်များ၊  ေရ၊  ကျနး်မာ  ေရးေစာင့ေ်��ာကမ်���င့ ်  လ�ပ်စစ်တိ�ပ့င ်  မရ�ကေချ။  ထိ�သိ� ့         

ေရထ�တေ်ြမာငး်များမ��ိြခငး်က  မိ�းရာသတီငွ ်  ေရ�ကးီ  ေရလ�ံမ�များ  ြဖစ်ေစသည။်  ကျ�းေကျာ်ေနရာများ��ိ        
အများစ�ေသာအမ်ိသာများသညလ်ညး်  ကျငး်အမ်ိသာများ  ြဖစ်ရာ  ေရ�ကးီေသာအခါ  အညစ်အေ�ကးများသည ်      
ေရ��င့အ်တ�  ေြမာပါကာ  အနးီအနား��ိ  ေရ��င့ ်  ပတဝ်နး်  ကျငတ်စ်ခ�လံ�းကိ�  ညစ်ညမ်းေစပါသည။်  ဤကဲသ့ိ� ့          
အညစ်အေ�ကးြပဿနာများ��င့ ်  ေရ��ားပါးမ�ြပဿနာများက  ဝမ်းပျကဝ်မ်းေလ�ာေရာဂါများ၊     

ဝမ်းကိ�ကေ်ရာဂါများ၊  င�ကဖ်ျားေရာဂါ��င့ ်  တဘီအီဆ�ပ်ေရာငေ်ရာဂါများကိ�  ထ�ထပ်ေစပါသည။်      
လ�ဦးေရထ�ထပ်ြခငး်၊  ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်��ာကမ်�အားနညး်ြခငး်��င့ ်  သန ့�်�ငး်ေရးအား  နညး်ြခငး်များက      
ကျ�းေကျာ်ေနရာများတငွ ်  ကပ်ေရာဂါများကျေရာက�်ိ�ငမ်�   ပိ�မိ�ြမင့မ်ားပါသည။်   

  
၄.၄။   �ံ�ြခာေသာအမ်ိ��င့ ်  သန ့�်�ငး်မ�အေြခအေနများ   
  

ကျ�းေကျာ်ေနအမ်ိများအား  အများအားြဖင့ ်  ခပ်��ပ်��ပ်အရာဝတ� �များြဖင့ ်  ေဆာကလ်�ပ်ထားေသာ  ေသးငယ�်ပီး       
ပျကစီ်းလယွေ်သာ  အေဆာကအ်ဦများအြဖစ်  ေတွ� �ိ�ငပ်ါသည။်  ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  ကျ�းေကျာ်ေနရာများသည ်      
အများအားြဖင့ ်  စကမ်�ဇ�နမ်ျားအနးီတငွ�်�ိ�က�ပီး  ေဆာကလ်�ပ်ေရးမ�ရေသာပစ�ညး်များ၊  စက�ံ်�မ�  စနွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များ       
သိ�မ့ဟ�တ ်  မိမိတိ�ဘ့ာသာ  ြပနလ်ညအ်သံ�းချပစ�ညး်များြဖစ်သည့ ်  သစ်သား၊  ပလတစ်တစ်��င့ ်      

သထံညပ်စ�ညး်များြဖင့ ်  တအဲမ်ိများ  ေဆာကလ်�ပ်ေနထိ�င�်ကပါသည။်  ရနက်�နသ်ည ်  ေရ�ကးီမ�ြဖစ်လယွ�်ပီး       
UN-Habitat  အရ  “၃၄%  ေသာ  ကျ�းေကျာ်ေနရာများသည ်  ေရ�ကးီလယွေ်သာေနရာများ��င့ ်       
ေရဝပ်လယွေ်သာေန  ရာများတငွ�်�ိ�ပီး  ေနတ့ိ�ငး်နးီပါး  ၎ငး်အ��ရာယေ်အာကေ်ရာကေ်နပါသည။်” 27      

ရာသဦတ�ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လမဲ���င့ ်  ၎ငး်၏အကျိ�းဆကြ်ဖစ်ေသာ  ပငလ်ယေ်ရြမင့တ်ကမ်�များက  ထိ�ကဲသ့ိ� ့      
ေရ�ကးီမ�များကိ�  ပိ�များေစမညြ်ဖစ်�ပီး  �မိ�� ြပဆငး်ရဲသ�များအား  ထခိိ�ကန်စ်နာေစမညြ်ဖစ်သည။်  Eden  Forbes        
အရ  ‘’လ�ဦးေရသပ်ိသညး်လနွး်သည့အ်  ေနအထားများ��င့ ်  မီးေလာငလ်ယွေ်သာအရာများြဖင့ ်     

25  World   Bank.   2019.   Myanmar's   Urbanization:   Creating   Opportunities   for   All   -   Executive   Summary   (English).   Washington,   D.C.   :   World   Bank   Group.   

26  “Mapping   of   Yangon:   the   untapped   communities,   a   preliminary   study   of   informal   settlements”   elaborated   by   UN-Habitat,   2016.   

27  UN-Habitat   2020   COVID   19:   Discussion   paper   on   policy   options   for   Myanmar.   



  
  

အမ်ိေဆာကြ်ခငး်များ(သကက်ယအ်မိ�းများ)��င့ ်  ထငး်  အသံ�းြပ�ချကြ်ပ�တြ်ခငး်များကလညး်  ေ�ရွာသတီငွ ်     

မီးေလာင�်ိ�ငေ်ြခများေစပါသည။်‘’   
  

ဆိ�းဝါးေသာအေဆာကအ်ဦများ��င့ ်  ရာသဦတ�ဒဏခ်�ံိ�ငရ်ညန်ညး်ေသာ  ေနရာများတငွေ်နထိ�ငေ်နရေသာ  ကျ�း      
ေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်  သန ့�်�ငး်ေရးအခကအ်ခမဲျားေ�ကာင့ ်  ကျနး်မာေရးြပဿနာများကိ�လညး်  �က�ံေန      

ရပါသည။်  ေရ�ကးီြခငး်ေ�ကာင့ ်  အမ်ိသာေရများေရာေ��ာေနေသာေရများသည ် တစ်ကိ�ယရ်ညသ်န ့�်�ငး်ေရးဆိ�ငရ်ာ      
အ��ရာယမ်ျားကိ�  ြဖစ်ေစပါသည။်  Eden  Forbes  က  ‘’အမ�ိကပံ်�များ��င့ ်  အမ်ိသာမလံ�ေလာကမ်�များက         
အနံဆ့ိ�းများထကွလ်ျက ်  ဆိ�းဝါးေသာအေြခအေနများကိ�  အထင် ်းသားြမငသ်ာေစပါသည။်  ကျငး်အမ်ိသာများကိ�      

အများစ�အသံ�းြပ��ကေသာ်လညး်  ထနိး်သမ်ိးမ�အပိ�ငး်တငွ ်  အားနညး်ပါသည။်  အများစ�က  ကျငး်များြပည့လ်�ံသည ်      
အထထိားကာ  မိ�းရွာေသာအခါ  ကျငး်��င့ ်  ကနအ်တငွး်��ိ  အညစ်အေ�ကးများသည ်  မိ�းေရ��င့အ်တ�ေြမာပါလျက ်       
အလနွပ်ငည်စ်�မ်ွးေသာအေြခအေနများကိ�   ြဖစ်ေပ�ေစပါသည”်   ဟ�   ေကာကခ်ျကခ်ျပါသည။် 28   

  
ရပ်ရွာအတငွး်  လ�စ�ေဝးကာ  ရပ်ရွာေြမာငး်ေဖာ်ြခငး်များအတကွ ်  အက�အညေီပးြခငး်များ၊  ရပ်ရွာအတငွး်��ိ       
လကသ်မားများအား  သငတ်နး်များေပးြခငး်များက  ဤအခကအ်ခမဲျား��င့ ်  အ��ရာယေ်အာကက်ျ      
ေရာကလ်ယွသ်ည့ ်  အေြခအေနြပဿနာများအား   စရိတသ်ကသ်ကသ်ာသာြဖင့ ်  ေြဖ��ငး်�ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်သည။်   

  
၄.၄။   ေရ��ားပါးမ�အခကအ်ခ ဲ   
  

ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  ကျ�းေကျာ်ေနရာအများစ�သည ်  သဘာဝေဘးအ��ရာယက်ျေရာကလ်ယွေ်သာေနရာများတငွ ်    
��ိ�ကသည။်  ရာသဦတ�ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လမဲ�များေ�ကာင့ ်  ပငလ်ယေ်ရြမင့တ်ကလ်ာမ�များလညး်  ပိ�မိ�ဆိ�းရွားလာ      
မညြ်ဖစ်ရာ  ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  ကျ�းေကျာ်ေနရာများသည ်  ၎ငး်အကျိ�းဆကမ်ျားကိ�  �က�ံေတွ�ေနရ�ပီြဖစ်သည။်       

ေရ�ကးီ�ိ�ငလ်ာမ�အေြခအေနများအြပင ်  ရနက်�န�်မိ��တငွ ်  ပငလ်ယေ်ရဝငေ်ရာကမ်�များြမင့တ်ကေ်န�ပီ  ြဖစ်သည။်      
ကျ�းေကျာ်ေနရာများသည ်  ေရပိ�ကေ်ရသယွမ်�များလညး်  မ��ိသြဖင့ ်  ေရေအာကေ်ရ��င့ ်     
ေရကနမ်ျားမ�ေရများကိ�သာ  အသံ�းြပ�ေနရသညြ်ဖစ်ရာ  ထိ�ေရများသည ်  အညစ်အေ�ကးများေ�ကာင့ ်     
မသန ့စ်ငေ်သာေရများြဖစ်�ိ�ငေ်ြခြမင့လ်ျက ်  ပငလ်ယေ်ရငနစိ်မ့်ဝင�်ိ�ငမ်�အ��ရာယလ်ညး်  များလ�သည။်     

ပံ�မ�နအ်ားြဖင့ ်  ေသာကေ်ရအတကွ ်  ေရ  (၂၀)  လတီာအား  ေငကွျပ်  (၅၀၀)  ြဖင့ ်  အြခားေနရာများနညး်တ�           
ဝယေ်သာက�်ိ�င�်ကသည။်  သိ�ေ့သာ်  ေလ�ာ်ဖွတ၊်  ချကြ်ပ�တရ်ာ  တငွအ်သံ�းြပ�ေသာ  သံ�းေရသည ်       
ေစျး�ကးီေနြခငး်ေသာ်လညး်ေကာငး်��င့ ်  ကျနး်မာေရးအ��ရာယ ်  ေအာကေ်သာ်လညး်ေကာငး်     

ေရာက�်ိ�ငေ်ြခများသည။်  ေြမေအာကေ်ရ��င့ ်  ေရကနေ်ရများသည ်  ပငလ်ယေ်ရ  ဝငေ်ရာကမ်�များေ�ကာင့ ်      
အလနွင်နေ်နတတသ်ည။်  ထိ�ေရများသည ်  လ�ငိသ်ာယာ��င့ ်  ဒဂံ�ဆပ်ိကနး်�မိ��များတငွ ်  စက�ံ်�များမ�       
စညး်ကမ်းမဲေ့ရဆိ�းစနွ ့ပ်စ်မ�များေ�ကာင့လ်ညး်  ပိ�မိ�ညစ်�မ်ွး�ိ�ငေ်ြခ��ိသည။် 29  ထိ�ေ့�ကာင့ ်    

ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်  တစ်ေနလ့�င ်  ေရတစ်စည ်  ေငတွစ်ေထာငက်ျပ်ေပးကာ  ဝယသ်ံ�းေနရသည။်       

28   Eden   Forbes,   «   Migration,   Informal   Settlement,   and   Government   Response:   The   Cases   of   Four   Townships   in   Yangon,   Myanmar   »,   Moussons,   33   |   2019,    95-117.   

29  Su-Ann   Oh,   2019   



  
  

UN-Habitat  ၏  အြခားေလလ့ာမ�များအရ  “ေသာကေ်ရ��င့ ်  ချိ�းေရအတကွ ်  တစ်ေနလ့�င ်  ေရ(၂၀)လတီာကိ�  ေင ွ         

(၅၀၀)  ကျပ်ေပးဝယေ်နရသည။်”  စငစ်စ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်  အြခားေနရာများထက ်  ေရကိ�        
ပိ�ေစျး�ကးီေပး�ပီး  ဝယေ်နရသြဖင့ ်  �မိ��ေနဆငး်ရဲသ�များအတကွ ်  ဒ�က�ပိ�တိ�းလျက�်�ိသည။်  E  Forbes  က         
UN-Habitat 30  ၏  ေလလ့ာမ�များအရ  “လ�ငိသ်ာယာသည ်  ပတဝ်နး်ကျငအ်ေြခအေနအခကအ်ခမဲျား��င့ ်  ေရ��င့ ်       
သန ့�်�ငး်ေရးအခကအ်ခမဲျားေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေသာ  ေရာဂါများ  (ဝမ်းပျကမ်�များ၊  ဝမ်းကိ�ကမ်�များ၊  င�ကဖ်ျားေရာဂါ��င့ ်      

တဘီအီဆ�ပ်ေရာငေ်ရာဂါ)  အထ�ထပ်ဆံ�းေနရာ  ြဖစ်သည။်  လ�ငိသ်ာယာသည ်  ရနက်�န�်မိ��တငွ ်  ဝမ်းပျကဝ်မ်းေလ�ာ        
အြဖစ်အများဆံ�းေနရာြဖစ်�ပီး  င�ကဖ်ျားလညး်  ဒ�တယိအများဆံ�းြဖစ်ေသာေနရြဖစ်�ပီး  ဝမ်းကိ�ကေ်ရာဂါ      
တတယိအများဆံ�းြဖစ်ေသာေနရာြဖစ်သည။်” 31  �မိ�� ြပစီမံခန ့ခ်ွမဲ�အားနညး်ြခငး်သည ်  ဆငး်ရဲသ�များသာမကပဲ     

တစ်�မိ��လံ�းအား  ထခိိ�ကလ်ျက�်�ိသည။်  Covid-19  က  သငခ်နး်စာေပးခဲသ့ည့အ်တိ�ငး်ပင ်  �မိ��များသည ်       
သန ့�်�ငး်ေရး��င့ ်  ကျနး်မာေရးဆိ�ငရ်ာတငွ ်  ရပ်ရွာတစ်ခ�ပငြ်ဖစ်စသည။်  ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်များက  အားလံ�းကိ�       
ထခိိ�ကမ်ညသ်ာ   ြဖစ်သည။်   

  

၅။   အ�ကြံပ�ချကမ်ျား   
  

၅.၁။   သမိ�ငး်ေနာကခ် ံ   
  

“ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ၊်  အထ�းသြဖင့ ်  ရနက်�နတ်ငွ ်  အစိ�းရမ�  �မိ�� ြပနယန်မိတတ်ိ�းချဲ� ြခငး်အတကွ ်  ကမကထ        
ြပ�လ�ပ်ေဆာငရွ်ကေ်သာ  အတငး်အဓ�မ  ေ���ေြပာငး်အေြခချေစမ�ရာဇဝငမ်ျား  ��ိခဲပ့ါသည။်  အတငး်အဓ�မ       
ေ���ေြပာငး်  အေြခချေစမ�များြဖင့ ်  အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေသာ  ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတိ�ကမ်�ပံ�စံများသည ်     

လနွစ်ာွပာွးများလာကာ  လ�အများအား  ဆငး်ရဲတငွး်သိ�တ့ငွး်ပိ�ေ့န�ပီး  အေြခခလံ�အ့ခငွ့အ်ေရးကိ�ပင ်     
လျစ်လျ���လျက�်�ိသည။်”   UN-Habitat   2018 32   
  

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံငွ ်  အစ�လိ�ကအ်ြပံ�လိ�က ်  ေ���ေြပာငး်အေြခချြခငး်များ၏  အကျိ�းဆကြ်ဖစ်ေသာ  တရားမဝင ်      

အမ်ိယာရာဇဝငမ်ျားသည ်  ြဖစ်�ိ�းသစ်များ  မဟ�တ�်ကေချ။  ၁၉၅၀  ြပည့�်�စ်များမ�  ယေနအ့ထ ိ ေကျးလယန်ယေ်ြမ         
များမ�  ရနက်�န�်မိ�� ��င့ ်  မ��ေလး�မိ��များသိ� ့  အလံ�းလိ�ကေ်ြပာငး်လာေန�က�မဲြဖစ်သည။်  ၁၉၅၈  တငွ ်  ရနက်�န�်မိ��တငွ ်        
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�ေပါငး်  ၃  သနိး်ခန ့ ်  ��ိသညဟ်�  ခန ့မ်�နး်ရသည။် 33  ပထမဦးစာွ  ဤအေရအတကွက်         

ေ���ေြပာငး်အေြခချြခငး်များက  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်များ��င့ ်  အ�မဲပငဒ်နွတ်ွေဲနေ�ကာငး်  အသေိပးေနပါသည။်      
ထိ�အ့ြပင ်  ယခ�လက�်�ိ  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ၏  အေရအတကွသ်ည ်  အံအ့ားသင့လ်နွး်ဖွယ ်  မဟ�တေ်�ကာငး်        
ကိ�လညး်  အသေိပးေနပါသည။်  စစ်တပ်အ�ပ်ချ�ပ်မ�ေအာကတ်ငွ ်  ယခ�ကဲသ့ိ� ့  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ��င့ ်      

စပ်လျ�း၍  ေြဖ��ငး်ေသာနညး်လမ်းသည ်  အသစ်တညေ်ဆာကထ်ားေသာ  �မိ�� စနွ�်မိ��ဖျားများတငွ ်     

30  UN   Habitat   2020   “Dicsussion   paper   on   policy   options   for   Myanmar”.   

31  E.   Forbes   2019   

32  UN   Habitat   2018   Introduction   of   the   YISRP   Yangon   Informal   Settlements   Resettlement   Program   

33   Than   Than   Nwe,   “Yangon:   The   Emergence   of   a   New   Spatial   Order   in   Myanmar’s   Capital   City,”    Sojourn:   The   Journal   of   Social   Issues   in   Southeast   Asia    13,   no.   1   (1998):   

95-96.   Op.   Cit   in   Eben   Forbes   2016.   



  
  

ေြပာငး်ေ���အေြခချေစ  ြခငး်ပင ်  ြဖစ်သည။်  “၁၉၈၀  ေ��ာငး်ပိ�ငး်တငွ ်  စစ်အစိ�းရမ�  �မိ��အတငွး်��ိ  လ�ေပါငး်          

ေလးသနိး်ခွ၊ဲ  ငါးသနိး်ခန ့က်ိ�  အစိ�းရမ�  အသစ်အကကွခ်ျေဆာကလ်�ပ်ထားေသာ  �မိ�� စနွ�်မိ��ဖျား  ၆  �မိ��သိ� ့         
ထပ်မံေ���ေြပာငး်ဖယ�်�ားခဲြ့ပနသ်ည။်  လ�ငိသ်ာယာသည ်  တစ်ခ�အပါအဝင ်  ြဖစ်သည။်”  (Maria  Kyed  2019)         
ဤကဲသ့ိ�ေ့သာ  မ�ဝါဒလအသစ်များသည ်  နညး်လမ်းအဖံ�ဖံ�ြဖင့ ်  ေအာငြ်မငမ်�ရခဲသ့ည။်      
အချိ��ေသာေအာငြ်မငမ်�သည ်  စရိတသ်ကသ်ာေသာ  အမ်ိယာများ  ချထားေပးြခငး်များြဖစ်�ပီး၊  အချိ�� မ�ာမ�       

အငး်အားသံ�း၊  အဓ�မဖယ�်�ားခရံြခငး်သကသ်က ်  ြဖစ်သည။်  ၂၀၁၅  ခ���စ်တငွ ်  အမျိ�းသားဒမိီ�ကေရစီအဖဲွ�ချ�ပ်မ�        
“သဘာဝေဘးအ��ရာယမ်ျားေ�ကာင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊  စီးပာွးေရးအ    
ခငွ့အ်လမ်းများအတကွေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊  ေြမယာအသမ်ိးခရံ၍ေသာ်လညး်ေကာငး်  �မိ�� �ကးီများသိ� ့  အမ်ိေြခ      

ယာမဲေ့ြပာငး်ေ���လာရသ�များအား  ေနထိ�ငစ်ရာဖနတ်းီေပးမည့အ်စီအစ�တစ်ရပ်  အြမနဆ်ံ�းေဆာငရွ်ကရ်န”်  ဂတ ိ     
ေပးခဲပ့ါသည။် 34  သိ�ေ့သာ်လညး်  ၂၀၁၆  မ�စတင�်ပီး  ရနက်�နတ်ိ�ငး်ေဒသ�ကးီအစိ�းရသည ်  ေ���ေြပာငး်  ဖယ�်�ားေစ         
ြခငး်များကိ�  လ�ပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါသည။်  “အသစ်ေြပာငး်ေ���ဝငေ်ရာက�်ကသ�များအား  ေနရာချ  ထားေပးမည့အ်စား      

ရနက်�န�်မိ��ေတာ်��င့ ်  တိ�ငး်ေဒသ�ကးီအစိ�းရများသည ်  ၂၀၁၂  ကတညး်က  စစ်အစိ�းရ၏  သမိ�ငး်ဝငအ်ေလအ့ထ        
ြဖစ်ေသာ  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအား  ေ���ေြပာငး်ဖယ�်�ားြခငး်ကိ�သာ  ဆကလ်ကက်ျင့သ်ံ�းလျက�်�ိသည။်”      
(Maria  Kyed  2017)  ထိ�လ�ပ်ရပ်များ၏  အကျိ�းဆကအ်ြဖစ်  ဒမိီ�ကေရစီစနစ်သိ�အ့သငွေ်ြပာငး်ေရး��င့ ်      
လ�အ့ခငွ့အ်ေရးေလးစားမ�များသည ်  တနွ ့ဆ်�န ့ေ်��ာင့ေ်��းခဲရ့သည။်     

  
ထိ�ေ့�ကာင့ ်  ဤေလလ့ာချကတ်ငွ ်  ေဖာ်ြပခဲ�့ပီးအတိ�ငး်   အ�က�ံြပ�ချကမ်ျားသည ်  ေအာကပ်ါအတိ�ငး်ြဖစ်သည။်   
  

၅.၂။   ေရွ�ေြပာငး်ဖယ�်�ားေစမ�ကိ�     ရပ်ပါ။   
  

“ရနက်�န�်မိ��ေတာ်စညပ်ငသ်ာယာေရးေကာ်မတ၏ီ  �မိ��နယအ်ဆင့အ်ရာ��ိတစ်ဦးက  “က�နေ်တာ်တိ�မ့�ာ     
ေဆာငပ်�ဒတ်စ်ခ���ိတယ၊်   အဒဲါက   တေဲတွ�ရင ်  တဖဲျက။်”   (Interview,   4   April   2017)   Maria   Kyed,   2019   
  

၂၀၁၆  တငွ ်  NLD  မ�  အာဏာလ�ေဲြပာငး်ယ��ပီးေနာကပိ်�ငး်တငွ ်  ရနက်�နတ်ိ�ငး်ေဒသ�ကးီအစိ�းရသည ်  ဆငး်ရဲ         

သားများ၏ေနအမ်ိများ  ဖျကစီ်းြခငး်ကဲသ့ိ�ေ့သာ  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအေပ�တငွ ်    
�ကမ်းတမ်းေသာလ�ပ်ရပ်များ  ေဆာငရွ်ကခ်ဲသ့ည။်  Maria  Kyed  ၏  တငြ်ပချကအ်ရ  ၂၀၁၇  ဇွနလ်တငွ ်  “NLD           
အစိ�းရသည ်  ရနက်�နတ်ိ�ငး်  အေ���ေြမာကပိ်�ငး်��ိ  လ�ညး်က�း�မိ��နယအ်တငွး်တငွ ်  အထပ်ြမင့အ်ေဆာကအ်ဦးများ၊       

ေဆး�ံ�များ၊  ပနး်ြခမံျား��င့ ်  ေဂါကက်စားကငွး်စီမံကနိး်  တညေ်ဆာကရ်နအ်တကွ ်  အမ်ိေြခ  (၄၀၀၀)        
ေကျာ်��ိေသာေနရာတငွ ်  ကျ�းေကျာ်တမဲျား  (အများစ�မ�ာ  ဝါးအမ်ိများြဖစ်သည)်  အငး်အားသံ�းဖယ�်�ားမ�များ       
ြပ�လ�ပ်ရန ်  ခငွ့ြ်ပ�ေပးခဲသ့ည။်”  ေဒသတငွး်လိ�အပ်ချကမ်ျား��င့ ်  ေလျာ်ကနမ်�မ��ိေသာ      

အဆင့ြ်မင့အ်မ်ိြခေံြမစီမံကနိး်များအတကွ ် ရဲများမ�  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအား  ၎ငး်တိ�၏့  အမ်ိများ  ဖျကစီ်းကာ        
ဖယ�်�ားေမာငး်ထ�တခ်ဲသ့ည။် 35  ၂၀၁၈  တငွ ်  ရနက်�နတ်ိ�ငး်ေဒသ�ကးီမ�  လ�ငိသ်ာယာအတငွး်  ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များ        

34   HEIN   KO   SOE,   2016   April   “The   lost   dream   of   affordable   housing”   Frontier   Myanmar   

35  Maria   Kyed   2019   



  
  

ဖျကစီ်းြခငး်အား  သံ�း  �ကမ်ိတိ�ငတ်ိ�ငြ်ပ�  လ�ပ်ခဲ�့ပီး  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအား  �မိ�� ြပ��င့ ်       

အလ�ပ်အကိ�ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများမ�  သာ၍ေဝးေသာအရပ်သိ� ့  တနွး်ထ�တခ်ဲသ့ည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်      
ဤအြခငး်အရာများသည ်  ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�များ��င့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�  များအား  ဟန ့ထ်ားရန ်      
မလံ�ေလာကခ်ဲပ့ါ။   
  

၅.၃။   အဆင့ြ်မ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်��င့ ်  ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးြခငး်အား   ��ငိး်ယ��ြခငး်   (ြဖစ်�ိ�ငပ်ါက)   
  

“UN-Habitat  ၏  ေြမပံ�ချြခငး်စီမံကနိး်က  လက�်�ိကျ�းေကျာ်ေနရာ  ၁၃၀  ခန ့သ်ည ် ြပနလ်ညေ်���ေြပာငး်ရနမ်လိ�ဘ ဲ        

အဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�များြပ�လ�ပ်ရန ်  သင့ေ်တာ်�ိ�ငေ်�ကာငး်ကိ�  အတညြ်ပ�ခဲသ့ည။်  တစ်ဆကတ်ညး်တငွ ်  ကျနက်ျ�း       
ေကျာ်ေနရာများသညမ်�  လ�သားများ  အေြခချေနထိ�ငရ်န ်  မသင့ေ်တာ်ေသာ၊  မလံ�ြခ�ံေသာ၊  အ��ရာယြ်ဖစ်�ိ�ငေ်သာ        
အေနအထားများေအာက ်  ကျေရာကေ်နသညက်ိ�လညး်   ေတွ�ရပါသည။်”   UN-Habitat   2018   

  
UN-Habitat  ��င့ ်  International  Growth  Center  (IGC)  တိ�အ့ရ  ြပနလ်ညေ်နရာချထားေပးြခငး်သည ်         
အဆင့ြ်မ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်  သိ�မ့ဟ�တ ်  တရားဝငြ်ပ�ေပးြခငး်ထက ်  အ�မဲပင ်  အက�နအ်ကျများေနတတသ်ည။်  ကျ�း        
ေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအား  ေနာငတ်ငွ ်  တရားဝငအ်ိ�းအမ်ိချထားေပးေရးအတကွ ်  စရိတသ်ကသ်ာ      

အမ်ိယာေဖာ်ေဆာငမ်�လ�ပ်ငနး်အသစ်များ��ိလာသညက်ိ�  ေတွ�ရပါသည။်  ၂၀၁၄  တငွ ်  လ�သားအေြခချမ���င့ ်      
အိ�းအမ်ိဌာနမ�  အေမရိကနေ်ဒ�လာ  ၉၇  သနး်တန ်  စရိတသ်ကသ်ာအမ်ိယာေဖာ်ေဆာငမ်ညဟ်�  ေ�ကညာခဲပ့ါသည။်        
ထိ�စီမံကနိး်တငွ ်  ဒဂံ�ဆပ်ိကမ်းအတကွ ်  အမ်ိခနး်  (၁၀၀၀၀)  ပါဝငမ်ညဟ်�  သရိသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  ၂၀၁၆တငွ ်         

Forbes  က  “အသကသ်ာဆံ�း”  စရိတန်ညး်အမ်ိခနး်သညပ်င ်  အေမရိကနေ်ဒ�လာ  ��စ်ေသာငး်  (၂၀၀၀၀)         
ြဖင့ေ်ရာငး်ချေနသညက်ိ�ေတွ�ရသြဖင့ ်  လကလ်�ပ်လကစ်ားမိသားစ�အနညး်ငယက်သာ  အရစ်ကျစနစ်  သိ�မ့ဟ�တအ်      
တိ�း��နး်သကသ်ာေသာအေ�ကးစနစ်  သိ�မ့ဟ�တ ်  ��စ်မျိ�းေပါငး်မပါဘ ဲ  ဝယယ်��ိ�ငသ်ညက်ိ�ေတွ�ရသည”်  ဟ�       

ဆိ�သည ်36 ။  National  Housing  Policy  White  Paper  2018  က  ရနက်�န�်မိ�� ��ိ  ၁၄%  ကသာ             
တရားဝငအ်မ်ိယာေြမစနစ်ကိ�   တတ�်ိ�င�်ကသညဟ်�   ခန ့မ်�နး်သည။်   
  

UN-Habitat  အရ  ၉၀  ရာခိ�င�်�နး်ေသာ  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�တိ�သ့ည ်  မိမိတိ�ေ့နအမ်ိများကိ�  မစနွ ့ခ်ာွချင�်ကပါ။         

ထိ�အစား  အဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး်ကိ�သာ  တညေ်ဆာကလ်ိ�၊  ေမ�ာ်လင့လ်ိ��ကသည။်  ဖယ�်�ား��ငး်လငး်ြခငး်သည ်      
အဆင့ြ်မ�င့တ်ငလ်ိ�ကြ်ခငး်ထက ်  ဆယဆ်ပိ�၍  က�နက်ျပါသည။်  တစ်ဖကတ်ငွ ်  အဆင့ြ်မ�င့တ်ငလ်ိ�ကြ်ခငး်သည ်      
ကိ�ယပိ်�ငစီ်းပာွးေရးြမ�ပ်��မံ�များကိ�  ဦးတညေ်စပါသည။်  UN-Habitat  မ�  ေြမပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပံ�စံများအား       

စံတစ်ခ�ေြပာငး်လသဲတမ်�တေ်ပးလိ�ကြ်ခငး်ြဖင့ ်  ဤလ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များတငွ ်  ကိ�ယပိ်�ငစီ်းပာွးေရးရငး်��းီမ�သည ်    
အစိ�းရ  (အများပိ�င)်  ေထာကပံ်မ့�  အေမရိကနေ်ဒ�လာ  တစ်ေဒ�လာစီတိ�ငး်တငွ ်  (၇)  ေဒ�လာအထ ိ  ရငး်��းီကာ          
စီးပာွးေရးြပ�လ�ပ်လာ�ကမညဟ်�  ခန ့မ်�နး်သည။်  အဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး်သည ်  အိ�းအမ်ိအေပ�တငွ ်  များစာွေသာ       

ရငး်��းီြမ�ပ်��မံ�များကိ�  ဖွင့လ်�စ်၊  တနွး်အားေပးရန ်  အခငွ့အ်လမ်းများ  ဖွင့ေ်ပးလျက�်�ိသည။်  လ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်��င့ ်       
စီးပာွးေရးဆိ�ငရ်ာ  အမျိ�းအစားေပါငး်များစာွ��ိြခငး်သည ်  စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များအတကွ ်  ၎ငး်တိ�လ့ိ�အပ်ေသာ      

36  Eden   Forbes   2016   



  
  

လ�အမျိ�းအစားများအား  ခန ့ထ်ား�ိ�ငရ်န ်  ေရွးချယ�်ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်သည။်  ထိ�သိ� ့ြဖင့ ်  �မိ��တငွး်မ�       

�မိ�� စနွက်ျေသာေနရာများသိ� ့  က�းလ�းသာွးလာရမ�ကိ�  ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်�ပီး  ကားလမ်းပိတြ်ခငး်ြပဿနာလညး်      
ေလျာပ့ါးလာမညြ်ဖစ်သည။်  ဤလ�မ�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များြဖင့ ်  အတ�ပ�းေပါငး်လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်သည ်  ၎ငး်တိ�အ့ား      
�မိ�� ြပငသ်ိ� ့  ��ငထ်�တလ်ိ�ကြ်ခငး်ထက ်  ပိ�မိ�သကသ်ာ�ံ�မ�မက  အားလံ�းအတကွလ်ညး်  အလ�ပ်တငွက်ျယလ်ာ       
မညြ်ဖစ်သည။်  ဤသိ�လ့�ပ်ေဆာငြ်ခငး်အားြဖင့ ်  အာဏာပိ�ငမ်ျားသည ်  �မိ�� ြပ၏  ဝငေ်ငနွညး်အလ�ပ်သမားထ�အား       

�မိ�� ြပ၏အထညမ်ျား��င့ ်  ေပါငး်စညး်�ိ�ငရ်န ်  အေထာကအ်က�ြပ�မည ်  ြဖစ်သည။်  UN-Habitat  မ�  ��ိရငး်စွဲ  ၁၃၀          
ေသာ  ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များအား  အဆင့ြ်မ�င့တ်င�်ိ�ငသ်ည့ ်  အခငွ့အ်လမ်းများအား  ေဖာ်ြပ�ပီးလညး်  ြဖစ်သည။်        
အချိ��ေသာ  �ခငး်ချကအ်ေြခအေနများအြဖစ်  ��ိရငး်စွဲကျ�းေကျာ်ေနရာများသည ်    

အ��ရာယက်ျေရာကလ်ယွေ်သာေနရာများ  (သဘာဝအ��ရယ�်�င့ ်  လ�လ�ပ်အ��ရာယ�်�စ်မျိ�းလံ�း)  ြဖစ်ကာ      
ေရ�ကးီမ�ေဘး၊  အ��ရာယ�်�ိ  စကမ်�  ဇ�နစ်နွ ့ပ်စ်ပစ�ညး်များ��င့ ်  ညစ်�မ်ွးမ�၊  ေဆာကလ်�ပ်ေရးအတကွ ်       
မသင့ေ်လျာ်ေသာ  အေနအထားများ၊  အလနွမ်တေ်စာကေ်သာ  အေနအထားများ��င့ ်  ေနထိ�ငသ်�များ၏       

အသကအ်��ရာယက်ိ�  စိ�းရိမ်ရေသာအေြခအေန  ေအာကတ်ငွ ်  ေရာက�်�ိေနလ�ငမ်�  ဖယ�်�ား��ငး်လငး်မ�များသည ်      
မြဖစ်မေနလိ�အပ်ေကာငး်   လိ�အပ်လာ�ိ�ငပ်ါသည။်     
  

မညသ်ိ�ေ့သာ  နညး်ဗျ�ဟာများအတကွမ်ဆိ�  သကဆ်ိ�ငရ်ာလ�မ�အသိ�ငး်အဝနး်များအား  တိ�ငပ်ငြ်ခငး်��င့ ်  ၎ငး်တိ�၏့       

ပ�းေပါငး်မ�များသည ်  အလနွပ်င ်  အေရး�ကးီပါသည။်  နညး်ဗျ�ဟာစတငစ်�းစားသည့အ်ဆင့မ်�  မညသ်ည့မ်�ဝါဒ       
အားကျင့သ်ံ�းမညဟ်�  သတမ်�တသ်ည့အ်ချိန�်�င့ ်  မ�ဝါဒများအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သည့တ်စ်ေလ�ာကတ်ငွ ်    
၎ငး်တိ�အ့ား   ထည့ဝ်ငေ်ဆးွေ�းွေစရမည ်  ြဖစ်သည။်   

  
၅.၄။   အေြခခအံေဆာကအ်ဦဖံွ�ဖိ�းတိ�းတကမ်�အတကွ ်  အားေပးြခငး်   
  

အေြခခအံေဆာကအ်ဦများအား  အဆင့တ်ိ�းြမ�င့က်ာ  အေြခခလံိ�အပ်မ�များြဖစ်သည့ ်  ေရ၊  သန ့�်�ငး်ေရးစနစ်၊       
လ�ပ်စစ်၊  မိလ� ာစနစ်��င့ ်  အမ�ိကသ်မ်ိးစနစ်များအား  ေပးေဝြခငး်များသည ်  ဖယ�်�ား��ငး်လငး်ြခငး်ကိ�  ေစာင့က်ာ၊        
ထိ�ေ့နာကမ်�  အသစ်တဖန ်  ေဆာကလ်�ပ်ြခငး်များထက ်  ပိ�၍  သကသ်ာပါသည။်  ထိ�သိ�ေ့ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်သည ်       
အေထေွထကွျနး်မာေရး��င့ ်  �မိ��သန ့�်�ငး်ေရးအတကွပ်ါ  ေကာငး်မနွလ်ာမညြ်ဖစ်�ပီး  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များပင ်     

မဟ�တပဲ်  အြခားေသာ  �မိ��ေနသ�များလညး်  အကျိ�း��ိမညြ်ဖစ်သည။်  နယ�းေယာက�်မိ��ေတာ်သည ်  ၁၉  ရာစ�တငွ ်        
ေ���ေြပာငး်အေြခချသ�များမေရာကမီ်ကတညး်ကပင ်  ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ  မဟာဗျ�ဟာတညေ်ဆာကေ်ရးများ��င့ ်    
အေြခခအံေဆာကအ်ဦများအတကွ ်  ေရးဆွ�ဲကဆံခဲ�့ကသည။်  International  Growth  Center 37  အရ        

ထိ�ကဲသ့ိ�ေ့သာ  မ�ဝါဒသည ်  ြပနလ်ညေ်နရာချထားြခငး်များထက ်  ပိ�မိ�သကသ်ာပါသည။်  ေ���ေြပာငး်အေြခချမ�များ       
မေရာကမီ်ကတညး်က  အေြခခအံေဆာကအ်ဦတညေ်ဆာကေ်ရးအတကွ ်  ြပငဆ်ငထ်ားြခငး်များ��င့ ်  ��ိ��င့ေ်သာအ      
ေြခချမ�များအ�ကားတငွ ်  တိ�းတက၊်  ေြပာငး်လ၊ဲ  အဆင့ြ်မ�င့တ်ငေ်ပးမ�များြပ�လ�ပ်ေပးြခငး်များသည ်     

37  Collier,   P.,   Glaeser,   E.,Venables,   A.,   Blake,   M.,   and   Manwaring,   P.   (2019)   “Policy   options   for   informal   
settlements”   Version   1.   IGC   Cities   that   Work   Policy   Framing   Paper   



  
  

ြပနလ်ညေ်နရာ  ချထားေပးြခငး်��င့ယ်��လ�င ်  အက�နအ်ကျလညး်  ပိ�မိ�သကသ်ာကာ၊  ေရ��ညတ်ညတ်ံေ့သာ       

မ�ဝါဒြဖစ်သည။်   
  

၅.၅။  ေပျာကဆ်ံ�းေသာစာရွကစ်ာတမ်းများအား  အသအိမ�တြ်ပ�ေပးြခငး်��င့ ်  အေထာကအ်ထား      

အသစ်များ   ရ��ိ�ိ�ငရ်န ်  အ��ိနြ်မ�င့ေ်ပးြခငး်   
  

အေထေွထအွ�ပ်ချ�ပ်ေရးဌာနအရာ��ိများသည ်  အမျိ�းသားမ�တပံ်�တငမ်��ိသ�များအား  အလ�ပ်အကိ�ငရ်��ိ�ိ�ငေ်ရး     
ေထာကခ်စံာများထ�တေ်ပးလျက�်�ိပါသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  ဤနညး်လမ်းသည ်  အလျ�းသင့သ်လိ�      
ေဆာငရွ်က�်ကြခငး်ြဖစ်�ပီး  ပံ�ေသလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်  မ��ိပါ။  အမျိ�းသားမ�တပံ်�တင�်�င့ ်  အမ်ိေထာငစ်�       

စာရငး်ေပျာကဆ်ံ�းမ�များအတကွ ်  ြပနလ်ညေ်လ�ာကထ်ားရ��ိ�ိ�ငေ်ရးများအား  အ��ိနြ်မ�င့သ်င့ပ်ါသည။်     
အ�ပ်ချ�ပ်ေရးမ�းများအတကွ ်  ေထာကခ်စံာေရးနညး်ဆိ�ငရ်ာ  ပံ�ေသလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ�  ထ�တေ်ပးသင့ပ်ါသည။်      
ယခ�အသံ�းြပ�ေနသည့ ်  စက� �စာရွကစ်ာတမ်းများ��င့ ်  စက� �လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များအား  ဒဂီျစ်တယအ်      
သငွေ်ြပာငး်ြခငး်က  တစ်�ိ�ငင်လံံ�းတငွြ်ဖစ်ေနေသာ  ဤြပဿာနာအား  က�ညေီြဖ��ငး်�ိ�ငပ်ါလမိ့်မည။်  ၂၀၁၇  တငွ ်       

ရနက်�နတ်ိ�ငး်ေဒသ�ကးီမ�  ကမကထြပ�လ�ပ်ေသာ  ”စမတက်တ”်  အစီအစ�က  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�  ၆၀%        
ခန ့အ်ား  အသအိမ�တြ်ပ�စာရွကစ်ာတမ်းများ  ထ�တေ်ပး�ိ�ငခ်ဲပ့ါသည ်38 ။  သိ�ေ့သာ်လညး်  ဤအစီအစ�အား       
ရနပံ်�ေငမွရ��ိြခငး်၊  အကျိ�းြဖစ်ထနွး်မ�နညး်ြခငး်��င့ ်  ေဝဖနမ်�များေ�ကာင့ ်  ရပ်ဆိ�ငး်ခဲပ့ါသည။်      

ဤမ�ဝါဒ၏လမ်းေ�ကာငး်အြဖစ်  ’�ိ� းသားေသာ�မိ�� ြပတငွေ်နထိ�ငသ်�’  ��င့ ်  ’အခငွ့အ်ေရးသမားများ’အား      
ခွြဲခားပံ�သည ်  တစ်သမတြ်ဖစ်ြခငး်မ��ိ  ေ�ကာငး်ကိ�  ေတွ� ��ိရသည။်  ဤအစီအစ�သည ်  ေနာငတ်ငွြ်ပ�လ�ပ်မည့ ်       
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအတကွ ်  တရားဝငအ်သအိမ�တြ်ပ�ြခငး်��င့ ်   

မ�တပံ်�တငြ်ခငး်အစီအစ�အသစ်များအားအတကွ ်  အက�အညအီေထာက ်  အပံြ့ဖစ်�ိ�ငပ်ါသည။်     
တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများက  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအား  စက�ံ်�များတငွ ်  အ  လ�ပ်ဝင�်ိ�ငရ်န ်      
အက�အညေီပးပါလမိ့်မည။်  တရားဝငအ်လ�ပ်ခန ့ထ်ားမ�များြဖင့ ်  လ�မ�ဖ�လ�ေံရးခစံားခငွ့မ်ျားလညး်     
ရ��ိ�ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်သည။်   

  

၅.၆။  အေသးစား၊  အလတစ်ားလ�ပ်ငနး်များ��င့ ်  ေဒသတငွး်လ�မ�စီးပာွးေရးများအား  အားေပးေထာကပံ် ့      

ေပးြခငး်   
  

Green  Lotus  (NGO)  က  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များအား  ပံပိ့�းေပးရန�်�င့ ် အားသစ်ေလာငး်ေပးရန ်        
အလ�ပ်အကိ�ငဖ်နတ်းီြခငး်��င့ ်  လ�မ�စီးပာွးေရးဖံွ� �ဖိ�းေရးအား  ဦးတညေ်သာ  နညး်လမ်းအသစ်များအား      
စမ်းသပ်ခဲပ့ါသည။်  ဤနညး်ဗျ�ဟာသည ်  ေဒသတငွး်အသိ�ငး်အဝိ�ငး်များေထာကြ်ပေသာ  အဓိကကစိ�ရပ်များ      

38  Dr.   Mu   Mu   Than*,   Khin   Mar   Yee**,   Kyi   Lint**,   May   Myat   Thu**,   Marlar   Han**,   “The   Emergence   and   
Growth   of   Slums:   The   Case   Study   of   East   Yangon   District,   Myanmar”     International   Journal   of   Scientific   
and   Research   Publications,   Volume   9,   Issue   8,   August   2019   



  
  

အတကွ ်  အေြဖ��ာ�ိ�ငခ်ဲပ့ါသည။်  အလ�ပ်အကိ�င�်�င့ ်  ေနထိ�ငမ်�သည ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များအတကွ ်      

အေြဖ��ာရာတငွ ်  ေမ�ာ်လင့ခ်ျက�်�င့ ်  စိနေ်ခ�မ�များြဖစ်ပါသည။်   
  

၂၀၁၆  တငွ ်  E.  Forbes  က  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များအတငွး်��ိစီးပာွးေရးအား  ၎ငး်တိ�၏့  �ကံ့�ကံ့ခိ�င�်ိ�ငေ်သာ          
မဟာဗျ�ဟာများ��င့ ်  လယွက်��ိ�း��ငး်�ပီး၊  တရားဝငမ်ဟ�တေ်သာ  စီးပာွးေရးအခငွ့အ်လမ်းများအား  မီးေမာငး်       

ထိ�းြပလျက ်  ‘�မိ��အတငွး်က  �မိ��’  က  ေဖာ်ြပခဲသ့ည။်  ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များ��ိလမ်းတစ်ေလ�ာကတ်ငွ ်       
က�နစံ်�ဆိ�ငမ်�အစ  ငါးဆိ�ငမ်ျားအထ ိ  ဆိ�ငင်ယေ်ပါငး်များစာွကိ�  ြမငေ်တွ�ရမညြ်ဖစ်သည။်      
လမ်းမ�ကးီတစ်ေလ�ာကတ်ငွလ်ညး်  ကားတာယာဆိ�ငမ်ျား��င့ ်  ကားြပငဆ်ိ�ငမ်ျားက  ရနက်�န�်မိ��အဝင၊်      

အထကွက်�နက်ားများအား  ြပ�ြပငေ်ပးလျက�်�ိ  သည။်  မ�တပံ်�တင�်�င့ ်  အမ်ိေထာငစ်�စာရငး်မ��ိြခငး်များက       
တရားဝငစ်က�ံ်�များတငွ ်  အလ�ပ်လ�ပ်�ိ�ငြ်ခငး်မ�  ဟန ့တ်ားသြဖင့ ်  အချိ��ေသာ  စနွ ့ဦ်းတထီငွစီ်းပာွးေရးသမားများက       
စက�ံ်�အလ�ပ်သမားများ  အလ�ပ်နားချိနက်ိ�  မ�နး်ကာ  ထမငး်ဟငး်ဆိ�ငမ်ျား၊  မ�န ့ဆ်ိ�ငင်ယမ်ျား       

ဖွင့လ်�စ်ေရာငး်ချ�ကသည။်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�အ  များအြပားသည ်  �မိ�� ြပမ�  အမ�ိကမ်ျားေကာကက်ာ၊       
ြပနလ်ညအ်သံ�းချြခငး်ြဖင့ ်  ဘဝအသစ်��င့ ်  တနဖိ်�းအ  သစ်များေပးေသာ၊  စကဝိ်�ငး်အြပည့ ်      
စီးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များကိ�  လ�ပ်ကိ�င�်ကသည။်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များ၏  အြခားေသာ  �မိ��အစိတအ်ပိ�ငး်များသိ� ့       
သကေ်ရာကမ်�များအား  ေလလ့ာသံ�းသပ်သည့အ်ခါတငွ ်  ဤလ�ပ်ငနး်များအား  ပိ�မိ�ေလလ့ာကာ      

ထည့သ်ငွး်စ�းစားသင့သ်ည။်   
  

သိ�ေ့သာ်လညး်  အစိ�းရ၏  အေထာကအ်ပံ�့�င့ ်  အသအိမ�တြ်ပ�မ�မ��ိပါက  ဤလ�ပ်ငနး်များမ�  အခနွမ်ျားေကာကခ် ံ       

�ိ�ငမ်ည ်  မဟ�တပ်ါ။  အလ�ပ်သမားများထတံငွ ်  တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းများ��ိပါက  ဤလ�ပ်ငနး်များအား       
မ�တပံ်�တငြ်ခငး်ြဖင့ ်  အခနွေ်ငမွျားေပးေဆာငေ်စြခငး်ြဖင့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များမ�  လကလ်�ပ်လကစ်ား      
အလ�ပ်များြဖစ်သည့ ်  အမ�ိကေ်ကာကြ်ခငး်များ၊  အမ�ိကလ်လဲ�ယလ်�ပ်ငနး်များအား  ပိ�မိ�အက�အညေီပး၊      

ကာကယွေ်ပး  �ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်သည။်  ဤအြခငး်အရာသည ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်  �မိ�� ြပအား       
မညမ်�အကျိ�းြပ�၍  �ိ�ငင်ေံတာ်၏  အခနွပ်မာဏအား  မညမ်�  ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိ�ငမ်ညက်ိ�  ြမငသ်ာေစပါသည။်        
ေနထိ�ငမ်�အေြခအေနများအား  ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်  ေဒသတငွး်ဝငေ်င �ြမ�င့တ်င�်ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်�ပီး၊     
အေြခခအံေဆာကအ်ဦအဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�များ  ေနာကက်  လိ�ကပ်ါလာမည့ ်  က�နက်ျစရိတအ်သစ်များအား      

ေဒသခမံျားကျခ�ံိ�ငေ်စရန ်  ေဆာငရွ်ကမ်�တငွ ်  ရညရွ်ယခ်ျကတ်စ်ခ�အြဖစ်   ပါဝငသ်င့ပ်ါသည။်   
  

၅.၇။   ေြမများတရားဝငြ်ပ�ေပးရန ်  စ�းစားြခငး်   

  
International  Growth  Center  သည ်  အြခားေသာအဖဲွ�အစညး်များနညး်တ�  ကျ�းေကျာ်ေနရာ��ိ        
ေြမယာများအား  တရားဝငြ်ပ�မ�အား  အားေပးလျက�်�ိသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  Green  Lotus  (NGO)  အေနြဖင့ ်         

ဤလ�ပ်ရပ်အား  ေ�� �တနး်တငရ်မည့အ်ရာဟ�  အ�က�ံမြပ�ပါ။  ဤလမ်းစ�သည ်  ၂၀  ရာစ�တငွ ်  အ�ိ�ယိတငွ ်        
ြပ�လ�ပ်ခဲေ့သာ  သမိ�ငး်ဝင ်  ေြမယာပိ�ငဆ်ငခ်ငွ့ြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်လမ်းစ�ေနာကလ်ိ�ကြ်ခငး်  ြဖစ်သည။်      
ေြမယာပိ�ငဆ်ိ�ငခ်ငွ့မ်ျား  ြပ�ြပငေ်ပးြခငး်  များသည ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များအား  ြဖစ်ေစေသာ       



  
  

အဓိကအရငး်အြမစ်ြဖစ်သည့ ်  အမ်ိယာေစျးကကွမ်ျား၏  ဆငး်ရဲ�မ်ွးပါးသ�များအတကွ ်  အမ်ိယာပိ�ငဆ်ိ�င�်ိ�ငေ်ရး      

စမ်ွးေဆာင၊်  �ကဆံ�ံိ�ငမ်�မ��ိြခငး်ကိ�  ေြဖ��ငး်�ိ�ငြ်ခငး်မ��ိပါ။  ဤကဲသ့ိ� ့  ေြမပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�များ  ြပငဆ်ငေ်ပးြခငး်��င့ ်       
ေြမပိ�ငဆ်ိ�ငခ်ငွ့မ်ျားအား  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ  အားေပးလိ�ကြ်ခငး်သည ် �မိ�� ြပအမ်ိြခေံြမေစျးကကွ�်ကးီများကိ�      
ဖိတေ်ခ�ေပါငး်စညး်ေစသကဲသ့ိ� ့ြဖစ်ကာ  ေငေွ�ကး  တတ�်ိ�ငသ်�များ၏  အ�ိ�ငပိ်�ငး်ဝယထ်�တမ်�အ��ရာယမ်�      
ကာကယွ�်ိ�ငမ်ညမ်ဟ�တပ်ါ။  အလယအ်  လတတ်နး်စားများက  ထိ�ေြမေစျးများ  တကေ်စလာမညြ်ဖစ်�ပီး       

ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအဖိ� ့  ေနာကဆ်ံ�းတငွ ်  မိမိတိ�ေ့ြမများကိ�  ထ�တေ်ရာငး်ချလိ�ကရ်သည့ ်     
အေနအထားများေအာက ်  ေရာကသ်ာွးမညြ်ဖစ်သည။်  ဤမ�ဝါဒလမ်းစ�သည ်  ေနာကထ်ပ်ေနရာတစ်ခ�ကိ�      
ြပနလ်ညအ်ေြခချေစရန ်  အေ�ကာငး်ြပချကေ်ကာငး်တစ်ခ�သာ  တိ�းေစမညြ်ဖစ်�ပီး  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငမ်�များကိ�      

ြဖစ်ေစေသာ  မ�လဇစ်ြမစ်အေ�ကာငး်အရာကိ�  ေြဖ��ငး်�ိ�ငမ်ည ်  မဟ�တပ်ါ။  အြခားေသာ  နညး်လမ်းအေနြဖင့ ်       
စ�ေပါငး်ေြမယာပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ပံ�စံကိ�  စ�းစား�ိ�ငေ်ပသည။်  သိ�ေ့သာ်လညး်  ေစျးကကွယ်��ရားမ�      
အ�ိ�ငပိ်�ငး်ဝယထ်�တမ်�များမြဖစ်ေစရန ်  သတြိပ�ရမညြ်ဖစ်�ပီး  တစ်ဦးချငး်၏  အခငွ့အ်ေရးအား      

စ�ေပါငး်ေြမယာပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�မ�  ေလးစားကာကယွေ်ပးရမညြ်ဖစ်သည။်  ဤအေြခအေနသည ်  ေြမပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�စနစ်      
အသစ်တစ်ခ�၏  အေရးေပ�လိ�အပ်မ���င့ ်  အသအိမ�တြ်ပ�ြခငး်ဆိ�ငရ်ာအေြပာငး်အလမဲျားကိ�  စိနေ်ခ�ေနပါသည။်      
ရနက်�နန်ညး်ပညာတက�သိ�လတ်ငွ ်39  ြမနမ်ာတက�သိ�လမ်ျား��င့ ်  သ�ေတသနပညာ��ငမ်ျား  ကျငး်ပခဲေ့သာ      
စ�ေပါငး်ေြမယာပိ�ငဆ်ိ�ငြ်ခငး်ဆိ�ငရ်ာအလ�ပ်�ံ�ေဆးွေ�းွပွဲအရ  ဤလမ်းစ�အား  ဆင့က်အဲေြဖ��ာြခငး်က  အားလံ�းကိ�      

အကျိ�းြပ�မညြ်ဖစ်သည။်   
    
၅.၈။   လ�မ�ပံ�စံ�ကွြဲပားကာွြခားြခငး်၏   အေရး�ကးီမ�အား   အသအိမ�တြ်ပ�ရန ် 

  
ဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�ဆိ�ငရ်ာစီမံကနိး်များ  စ�းစားေသာအခါ  ��ိ��င့ေ်သာကျ�းေကျာ်ေနရာများအား  ထည့သ်ငွး်      
စညး်စားသင့ပ်ါသည။်  စီမံကနိး်အားေဆာငရွ်ကေ်နစ�ြဖစ်လ�င ်  နဂိ�ေနထိ�ငသ်�များအား  အထအိခိ�ကေ်လ�ာခ့ျ      

�ိ�ငရ်န�်�င့ ်  ��ငထ်�တခ်ရံသ�များ��င့ ်  ေ���ေြပာငး်ရသ�များအား  စာရွကစ်ာတမ်းများ  ကငး်မဲေ့စကာမ�       
အေလျာ်ေပးမ�များ   ြဖစ်လ�ပ်သင့သ်ည။်   
  

စရိတန်ညး်အမ်ိယာများေဖာ်ေဆာငေ်သာအခါ  ယခ�လက�်�ိ  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ  တတ�်ိ�ငမ်ည့အ်မ်ိယာများ      

ေဖာ်ေဆာင�်ိ�ငရ်န ်  ေလလ့ာမ�များ  ြပ�လ�ပ်သင့သ်ည။်  �ိ�ငင်တံကာအလ���ငမ်ျား��င့ ်  ေအဂျငစီ်များြဖစ်သည့ ်  JICA        
��င့ ်  ကိ�းရီးယားဘဏက်  ရနက်�နတ်ိ�ငး်ေဒသ�ကးီအစိ�းရအား  စရိတန်ညး်အမ်ိယာများေဖာ်ေဆာငေ်ရးအတကွ ်     
ချ�းကပ်�ကေသာ်လညး်  ထိ�စရိတန်ညး်အမ်ိယာများသည ်  တစ်လလ�င ်  ဝငေ်င ွ  ၃  သနိး်မ�  ၁၀  သနိး်  ��ိ           

အမ်ိေထာငမ်ျားအား  ဦးတညေ်နရာ  လက�်�ိကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ  လကလ်�မ်းမမ�ီ�ိ�ငသ်ည့ ်     
အေနအထားြဖစ်သည။် 40  ၂၀၁၁  တငွ ်  အိ�းအမ်ိဌာနမ�  ဒဂံ�ဆပ်ိကမ်းတငွ ်  စရိတသ်ကသ်ာအိ�းအမ်ိ  ၁၆၀၀၀         
တညေ်ဆာကရ်န ်  (ကျန ်  ၇၅၀၀၀  အမ်ိခနး်များအား  ပ�ဂ�လကိက�မ�ဏမီျားမ�ေဆာကလ်�ပ်၊  စီမံမညြ်ဖစ်�ပီး        

39   International   Seminar   hosted   at   YTU   in   November   2019   organized   by   Ms   Valerie   Clerc   from   the   
Development   Research   Institute   (IRD).   
40  HEIN   KO   SOE,   2017   September   “For   Yangon’s   squatters,   a   better   lie   still   out   of   reach”.   Frontier   
Myanmar.   



  
  

ေငေွ�ကးတတ�်ိ�ငေ်သာ  ဝယယ်�သ�များကိ�  ဦးတညသ်ည)်  အစီအစ�ဆွခဲဲသ့ည။်  ထိ�အမ်ိခနး်များေဆာကရ်န ်      

က�နက်ျစရိတမ်�ာ  ကျပ်  ၈  သနး်မ�  သနိး်  ၁၀၀  အထ ိ  ြဖစ်�ပီး  ဝငေ်ငတွစ်လလ�င ်  တစ်သနိး်မ�  သံ�းသနိး်အထ ိ            
��ိသ�များအား  ဦးတညလ်ျက�်�ိသည။်  သိ�ေ့သာ်  အေ�ကးရ��ိ�ိ�ငရ်န ်  ကန ့သ်တမ်�များ��င့ ်  ေစျး�ကးီြခငး်များက        
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ��င့ ်  ထိ�’စရိတသ်ကသ်ာေသာအမ်ိယာများ’  အ�ကား  အလ�မ်းေဝးေနပါေသးသည။်  ဒဂံ�       
ဆပ်ိကမ်းတငွ ်  ၂၀၁၄က  ြပ�လ�ပ်ခဲေ့သာ  ေလလ့ာမ�အရ  အိ�းအမ်ိဌာနမ�  စရိတသ်ကသ်ာ        

အမ်ိယာေဖာ်ေဆာငရ်နအ်တကွ ်  ဖယ�်�ားြခငး်ဆိ�ငရ်ာထ�တြ်ပနေ်�ကညာမ�များြပ�လ�ပ်ခဲေ့သာ်လညး်  “စိတမ်     
ေကာငး်စရာပင ်  အငတ်ာဗျ�းေမးြမနး်ခဲေ့သာ  အမ်ိေထာငတ်စ်စ�မ�ပင ်  ထိ�စရိတသ်ကသ်ာအမ်ိယာများအား      
ဝယယ်�ရန ်  မတတ�်ိ�ငပ်ါ။” 41   

  
ကျ�းေကျာ်ေနရာများအား  အဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�များက  အြခားအခငွ့အ်ေရးများအား  ပိ�မိ�သကသ်ာေသာ      
အေနအထားြဖင့ ်  ဖွင့ေ်ပး�ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်သည။်  “ကျ�းေကျာ်ေနရာများအဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး်များတငွ ်  ’စီးပာွးေရး      

ြဖစ်�ိ�ငေ်ချမဟ�တဘ် ဲ  �ိ�ငင်ေံရးဂတကိဝတမ်ျားသည ်  စိနေ်ခ�မ�တစ်ရပ်ြဖစ်သည”်’   UN-Habitat   က   သံ�းသပ်သည။်   
  

၅.၉။   မီဒယီာများအေနြဖင့ ်  -   မလံ�ြခ�ံမ�အား   အာ�ံ�စိ�ကြ်ခငး်မ�   ေြပာငး်လရဲန ်   
  

“ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များတငွ ်  တရားဝငအ်ခငွ့အ်ေရးများ  မ��ိပါ။  ထိ�အစား  သ�တိ�သ့ည ်  ဒ�စ�ိ�ကသ်ားများအသငွ ်       
အြမငခ်ရံေလသည။်”   M.   Kyed   2017   

  
ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များသည ် မ�ကာခဏဆိ�သလိ�ပင ် မလံ�ြခ�ံေသာပတဝ်နး်ကျင၊်  ဒ�စ�ိ�ကေ်ပါများေသာေနရာများဟ�      
အြမငခ်ရံ�ံ�မက  ေဒ�လာသနး်ေပါငး်များစာွတနေ်သာအမ်ိယာစီမံကနိး်များအား  ဆန ့က်ျငြ်ခငး်များေ�ကာင့ ်    

�မိ��ေတာ်၏စီးပာွေရးအား   ေ��ာင့ေ်��းသ�များအေနြဖင့ပ်ါ   အြမငခ်ရံေလသည။်   
  

“စရိတသ်ကသ်ာေသာအမ်ိယာများတညေ်ဆာကရ်နစီ်မံကနိး်များတငြ်ပမ�များ��ိေစကာမ�  YCDC  ��င့ ် ရနက်�နတ်ိ�ငး်      
ေဒသ�ကးီ၏  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအေပ�  အဓိကအြမငသ်ည ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်  သညး်မခ ံ      

�ိ�ငစ်ရာလ�များြဖစ်ေ�ကာငး်��င့ ်  သ�တိ�ထ့ကဲ  အများစ�သည ်  လ�ဆိ�းဂိ�ဏး်များ၊  သိ�မ့ဟ�တ ်  ကျ�းေကျာ်ထား        
ေသာေြမများအား  င�ားရမ်းြခငး်၊  ေရာငး်ဝယြ်ခငး်များြပ�ကာ  စီးပာွးြဖစ်လ�ည့လ်ညက်ျ�း  ေကျာ်ေနထိ�ငသ်�       
များဟ�သာ  ြမင�်ကသည။်  ထိ�ေ့�ကာင့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များသည ်  အက�အည၊ီ  အေထာကအ်ပံ ့  လိ�အပ်ေသာ         

သ�များ၊  �မိ�� ြပဖံွ� �ဖိ�းတိ�းတကမ်�အတကွ ်  အေရးပါေသာယ��ရားများြဖစ်သည့ ်  အလ�ပ်သမားထ�၊  စားသံ�းသ�ထ�ဟ�       
အြမငမ်ခရံေပ။”   M.   Kyed   2017   
  

သိ�ေ့သာ်လညး်  ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များသည ်  လ�ဦးေရထ�ထပ်အသပ်ိသညး်ဆံ�းေနရာများြဖစ်သညမ်�ာ  အမ�နပ်င ်     
ြဖစ်သည။်  လ�ငိသ်ာယာတစ်�မိ��ထတဲငွပ်င ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�စ�စ�ေပါငး်၏  ၄၀%  ခန ့�်�ိမညဟ်�  ခန ့မ်�နး်ရ�ပီး        

41  Eden   FORBES   2014,   On   the   Frontier   of   Urbanization:   Informal   Settlements   in   Yangon,    Journal   of   
Burmese   Scholarship   



  
  

လ�ဦးေရ  (၇)  သနိး်ေကျာ်ခန ့�်�ိရာ  ချငး်ြပညန်ယ�်�င့ ်  ကယားြပညန်ယ၏်  ��စ်ြပညန်ယလ်�ဦးေရစ�စ�ေပါငး်ထကပ်င ်       

များေနေသးသည။်  ရနက်�န�်မိ��၏  လ�ဦးေရ  ၇%  ကိ�  ေြမအကျယ ်  ၁.၂%  သာ��ိေသာ  ကျ�းေကျာ်ေနရာများတငွ ်          
ေတွ� �ိ�ငသ်ည။် 42  ဤအြခငး်အရာ��င့ ် စပ်လျ�း၍  လ�ဦးေရ��င့ ် ေြမေနရာအချိ�းအတကွ ် အလနွပ်ငေ်ကာငး်မနွေ်သာ        
အေြဖများကိ�  ေပး�ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်သည။်  (သိ�ေ့သာ်လညး်  Covid-19  ကပ်ေရာဂါအေြခအေနက  လ�ဦးေရ        
သပ်ိသညး်လနွး်ြခငး်၏  အားနညး်ချကက်ိ�  မီးေမာငး်ထိ�းြပခဲသ့ည။်)  ဆငး်ရဲြခငး်၊  လ�ဦးေရသပ်ိသညး်လနွြ်ခငး်��င့ ်      

လမ်းမီးများမ��ိြခငး်��င့ ်  ရဲကငး်ေစာင့မ်�အေြခအေနများသည ်  ဤဝနး်ကျငမ်ျား၏  လံ�ြခ�ံေရးကိ�  �ခမ်ိးေြခာကေ်န       
ပါသည။်  ကျ�းေကျာ်ေနရာများသည ်  အြခားေနရာများထက ်  အ��ရာယပိ်�များသညမ်ဟ�တဘ် ဲ  �ိ�ငင်ေံတာ်၏       
အကာအကယွမ်ရ�ကဘ ဲ  စနွ ့ပ်စ်ြခငး်ကိ�   ခေံနရြခငး်သာ   ြဖစ်ပါသည။်   

  
ြပညတ်ငွး်ေ���ေြပာငး်သ�တစ်ေယာကက်  တစ်��စ်လ�င ်  ေဒ�လာ  ၁၆၅  ေဒ�လာခန ့ ်  ေင �လ�ြဲခငး်များ        
ြပ�လ�ပ်ပါသည။် 43  ဤအြခငး်အရာက  �မိ�� ြပမ�  ေကျးလကေ်ဒသများသိ� ့  ဝငေ်ငြွပနလ်ညေ်ဝမ�ြခငး်ြဖစ်ရာ       

ေကျးလကေ်ဒသ  ဆငး်ရဲမ�ေလ�ာခ့ျေရး��င့ ်  သဘာဝေဘးအ��ရာယ�်�င့ ်  ရာသဦတ�ေဖာကြ်ပနြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်     
စိ�ကပ်ျိ�းေရးက�အ  ခကအ်ခမဲျားေလ�ာခ့ျေပးရာတငွ ်  ယငး်တိ�၏့  ပါဝငက်�ညမီ�ကိ�  ေထာကြ်ပေနပါသည။်       
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များအ  ပါအဝင ်  �မိ�� ြပသိ�ေ့���ေြပာငး်သ�များသည ်  �ိ�ငင်တံစ်ဝ�မ်းတငွ ်  လ�မ�ဘဝ၊  သာတ�ညမီ�        
မ���ိြခငး်ကိ�   ေသချာေစမည့ ်  အဓိကေသာခ့ျကမ်ျားြဖစ်ေလသည။်   

  
၆။   အ��စ်ချ�ပ်   
  

သဘာဝေဘးအ��ရာယမ်ျား၊  စိ�ကပ်ျိ�းေရးဆံ�း�� ံးမ�များ၊  ရာသဦတ�ေဖာကြ်ပနေ်ြပာငး်လမဲ�၏အကျိ�းဆကမ်ျား��င့ ်    
ဆငး်ရဲမွဲေတမ�များေ�ကာင့ ်  မိမိတိ�ေ့နရပ်များကိ�စနွ ့က်ာ  �မိ��ေပ�သိ� ့  ေြပာငး်ေ���အေြခချ�ကသ�များသည ်     
တရားခမံျား  မဟ�တဘ် ဲ  အေြခအေနကတနွး်ပိ�ခ့ရံသ�များ  ြဖစ်ပါသည။်  ယငး်တိ�သ့ည ်  �မိ��ေပ�တငွ ်       

ပိ�မိ�ေကာငး်မနွေ်သာ  ဘဝအေြခအေနများကိ�  ��ာေဖွေန�ကြခငး်ြဖစ်ပါသည။်  �မိ�� ြပများမ�      
ယငး်တိ�တ့တ�်ိ�ငေ်လာကေ်သာ  စရိတန်ညး်တရားဝငအ်မ်ိယာများြဖင့ ်  မ�က�ိဆိ��ိ�ငေ်သာအခါ     
ကျ�းေကျာ်အေြခချေနထိ�ငြ်ခငး်သည ်  တစ်ခ�  တညး်ေသာ  ေရွးချယစ်ရာအေြဖ  ြဖစ်လာပါသည။်       
ေ���ေြပာငး်လ�ပ်သားများသည ်  �မိ�� ြပအတကွ ်  အလ�ပ်သမား  အငအ်ားစ�၊  က�မ်းကျငမ်�အသစ်များ��င့ ်      

ေစျးကကွအ်သစ်များအား  ေပးစမ်ွးြခငး်ြဖင့ ်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံိ�းတကေ်ရးတငွ ်  ယငး်တိ�သ့ည ်  ထ�တက်�နလ်ညး်ြဖစ်၊       
အေြဖလညး်ြဖစ်�ကေလသည။်  ထိ�ေ့�ကာင့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များတငွ ်  အေြခခဝံနေ်ဆာငမ်�များ��င့ ်     
အေြခခအံေဆာကအ်ဦများ  ြဖည့စ်မ်ွးြခငး်သည ်  �မိ�� ြပေနဆငး်ရဲသ�များအား  �ိ�ငင်သံားများအြဖစ်      

အသအိမ�တြ်ပ�ြခငး်ြဖစ်�ပီး   ဒမိီ�ကေရစီအသငွက်�းေြပာငး်မ�လညး်   ြဖစ်သည။်   
  

42  UN   Habitat   2019     “ A   comprehensive   mapping   exercise   conducted   by   the   UN-Habitat   in   2016   identified   
a   total   of   423   informal   settlements   in   Yangon,   […].   The   settlements   are   spread   over   more   than   1,800   
acres,   or   approximately   1.23   percent   of   Yangon’s   total   land   area,   and   house   an   estimated   365,000   
people,   or   between   6-8   percent   of   the   city’s   total   population.”   UN   Habitat   2019   
43   Su-Ann   Oh;   2019.   



  
  

ကျ�းေကျာ်ေနရပ်များ��ိေနြခငး်သည ်  အာဏာပိ�ငမ်ျားအတကွ ်  ��ကစ်ရာကစိ�တစ်ခ�မဟ�တပ်ါ။  ကမ�ာေ့တာငပိ်�ငး်၊      

ေြမာကပိ်�ငး်၊  ချမ်းသာ၊  ဆငး်ရဲမေရွး  �မိ�� ြပတိ�ငး်တငွ ်  �က�ံေတွ�ေနရေသာ  အမ�နတ်ရားတစ်ခ�ြဖစ်ပါသည။်        
ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်သည ်  ြမနဆ်နလ်နွး်ေသာ  �မိ�� ြပအသငွေ်ြပာငး်ြခငး်များ၏  အေြဖတစ်ခ�ြဖစ်�ပီး  ေ���ေြပာငး်       
ြခငး်များက  စီးပာွးေရးတိ�းတကမ်�ေနာကက်ိ�  ကပ်လိ�ကေ်နပါသည။်  ဒမိီ�ကေရစီသက�်�လျက�်�ိေသာ  ြမနမ်ာ�ိ�ငင် ံ      
သည ်  ေ���ေြပာငး်အေြခချြခငး်��င့ ်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငြ်ခငး်တိ�အ့တကွ ်  ကမ�ာလံ�းဆိ�ငရ်ာအေြဖ��ာ၊  �က�ိးပမ်း       

မ�များတငွ ်  ဦးေဆာငရ်န ်  အလားအလာေကာငး်များ��ိေနပါသည။်  ကျ�းေကျာ်ေနထိ�ငသ်�များ  မဲေပးခငွ့ရ်��ိ       
ေရးအတကွ ်  ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံ  အာမခခံျကေ်ပးထား�ပီး  ြဖစ်ပါသည။်  လာမည့ ်  ၂၀၂၀  ေရွးေကာကပ်ွဲတငွ ်        
လ�တေ်တာ်ကိ�ယစ်ားလ�ယေ်လာငး်များအေနြဖင့ ်  ေကာငး်မနွေ်သာ�မိ�� ြပအနာဂါတတ်စ်ခ�အား  အတ�တက ွ    

တညေ်ဆာက�်ကရန ်  ဤကစိ�များကိ�   ဆငြ်ခငသ်ံ�းသပ်သင့ပ်ါသည။်   
  
  

မ�တခ်ျကမ်ျားေပးကာ  က�ညေီပးခဲ�့ကေသာသ�များြဖစ်သည့ ်   Vishnu  Prasad,  Oddy  Angelo  Barrios  from          

UN-Habitat  Myanmar,   ��င့ ်  the  dedicated  team  at  the  French  Development  Agency:  Benjamin              

Rapp,   Clement   Larrue,   Marie-Cecile   Thirion    တိ�အ့ား     ေကျးဇ�းအထ�းတငလ်ျက။်   
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