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ေက်းဇူးတင္စကား 

 ယခုုစာတမ္းကိုု ျမစ္ႀကီးနားအေျခစုုိက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ Naushawng Development 

Institute ၏ Research Development Department မွ ျပဳစုုေရးသားခဲ့ပါသည္။ Naushawng 

Development Institute ကိုု ကခ်င္ပညာရွင္မ်ားကဖြဲ ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ဒီမုုိကေရစီအေျပာင္းအလဲ 

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ရပ္ရြာအသုုိင္းအဝုုိင္း၏ ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထ ရပ္တည္ႏုုိင္စြမ္းကိုု အားေပးရန္

အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ 

 ဘ႑ာေရး အေထာက္အပ့ံေပးသည့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စာတမ္းျပဳစုုစဥ္ အစအဆုုံး 

တစ္ဦးခ်င္း ပံ့ပုုိးေပးသူမ်ား၏ ဝန္းရံမႈမရွိလွ်င္ စာတမ္းျပဳစုုနုုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ပဏာမေလ့လာမႈကိုု 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၉  ခုု (ဖားကန္႔၊ တႏုုိင္း၊ ဝုုိင္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ ဟုုိပင္၊ 

ပူတာအုုိ၊ ဗန္းေမာ္)တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ စာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ ပါဝင္ေျဖဆုုိေပးၾကသူမ်ား၊ 

အခ်က္အလက္ ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားကိုု ေလးေလးနက္နက္ ႏွင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ စစ္တမ္းအခ်က္ 

အလက္စုုစည္းသူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ တည္းျဖတ္သူမ်ား အားလုုံးကိုုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ 

ယခုု စာတမ္းအတြက္ အားထုုတ္ခဲ့မႈအတြက္ ဂုုဏ္ျပဳလုုိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပလုုိပါသည္။ 

 ေနာက္ဆုုံးအေနႏွင့္စာတမ္း ျဖစ္ေျမာက္ၿပီးစီးရန္ ပံ့ပုုိးေပးခဲ့ၾကသည့္ ကူညီခဲ့ၾကသည့္ 

Research Development Department ႏွင့္ Technical Advisory Team မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကိုုလည္း 

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလုုိပါသည္။ 
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ပုုံ (၂)  က်ားမ အခ်ိဳးအစား  

ပုုံ (၃)  ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ ဘာသာေရး အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမႈ 

ပုုံ (၄)  လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈ 

ပုုံ (၅)  ပညာေရးအဆင့္အတန္း 

ပုုံ (၆)  ႏွစ္အလိုုက္ ေရႊ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈ 

ပုုံ (၇)  ေဆြမ်ိဳး၊ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ အတူေရႊ ႔ေျပာင္းလာမႈ 

ပုုံ (၈)  ေနရပ္ျပန္ရန္စဥ္းစားသူ၊ အျမဲေနထုုိင္ရန္စဥ္းစားသူ ၿမိဳ႕နယ္အလုုိက္အခ်ိဳးအစား 

ပုုံ (၉)  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုုိင္မည့္သက္တမ္း 

ပုုံ (၁၀ ) ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား 

ပုုံ (၁၁) ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ားဝင္ေရာက္လာရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္ အခ်က္မ်ား

ပုုံ (၁၂) သန္းေခါင္စာရင္းရွိသူမ်ား ႏွင့္ မရွိသူမ်ား 

ပုုံ (၁၃) ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ 

ပုုံ (၁၄) ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္ေနထုုိင္သူမ်ား အိမ္ပုုိင္ဆုုိင္မႈ အေျခအေန 

ပုုံ (၁၅) ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ အလုုပ္အကုုိင္အေျခအေန 

ပုုံ (၁၆) မူရင္းဇာတိေျမတြင္ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ 

ပုုံ (၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈအလုုပ္အကုုိင္အေျခအေန 

ပုုံ (၁၈) ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ 

အတုုိေကာက္ေဝါဟာရ 

KIO Kachin Independence Organization (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔)

KIA  Kachin Independence Army (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္) 

KWAT Kachin Women Association Thailand (ကခ်င္ အမ်ိဳးအသီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္   

  ထုုိင္းႏုုိင္ငံ) 

NDI  Naushawng Development Institute 

RDD Research Development Department 

TAT Technical Advisory Team 



1

ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ ခြေဲ၀မႈမ်ား : ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကခ်င္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မူ

မိတ္ဆက္ 

  ႏုိင္ငံအႏံွ႔မွ ကခ်င္ျပည္သိုု႔လာေရာက္အေျခခ်သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈပံုုစံမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ရန္၊ အမ်ိဳး 

အစားခြရဲန္ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္၏ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးေပၚ က်ေရာက္လာသည့္ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ခ်ိတ္ဆက္ေလ့လာရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ယခုု စာတမ္းကို ျပဳစုုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

လတ္တေလာျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ႏိုုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္ Social Action Research 

ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္ေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ဆြေဲဆာင္သည့္အခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ရန္၊ 

ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားေပၚ ထားသည့္ ေဒသခံ မ်ား၏ သေဘာထား ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သိုု႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေစရန္ တြန္းအား 

ေပးသည့္ အခ်က္မ်ားကုုိ ေဖာ္ထုုတ္ရန္ျဖစ္သည္။  ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႕ဲႏွင့္ ျမန္မာအစိုုးရ အပစ္အခတ္ 

ရပ္စဲေရးျပဳလုုပ္ၿပီး၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္လိုုက္ရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္တြလဲ်က္  ျမန္မာႏိုုင္ငံ 

ေအာက္ပိုုင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ားအလံုုးအရင္းႏွင့္ စတင္ဝင္ေရာက္လာသည့္  ၁၉၉၄ခုုႏွစ္ ေနာက္ပိုုင္း 

အခ်ိန္မ်ားကုုိ အဓိက ထား၍ ေလ့လာထားပါသည္။

  စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္လွ်က္ အနာဂတ္တြင္ ျပဳလုုပ္

မည့္ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ကိုုးကားႏိုုင္ရန္၊ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည့္ သုုေတသနမ်ားတြင္ 

အေျခခံအေနႏွင့္ ကုိးကားႏိုုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ Naushawng Development Institute (NDI) ႏွင့္ Technical 

Advisory Team (TAT) တိုု႔ ပူးတြ ဲေလ့လာျပဳစုုခ့ဲသည့္ စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။  

  ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ျခင္းဆိုုသည္မွာ မိမိ၏မႈလ ေပါက္ဖြားသည့္ေနရာမွ အျခားေနရာသစ္တခုုသိုု႔ 

ယာယီေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမဲတမ္းေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကုုိေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း 

ဟုုေယဘုုယ် အားျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း ႏွင့္ဆိုုင္ၿပီး  သုေတသနျပဳ 

ေလ့လာမႈမွာ အနည္းငယ္သာရိွသည္။ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ၁၉ ၈၃ 

ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ပထမဆံုုးအေနျဖင့္ ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည့္ လူဦးေရ စစ္တမ္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္းေနထိုုင္သူ ၅၁.၅ သန္းရိွၿပီး၊ ၇၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုုင္ၾကသည္။  ၂၀ 

ရာခိုုင္ႏႈန္း (၉ .၃၉ သန္း) နီးပါးသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထိုုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ (IOM, 2016)1   

ဝင္ေငြတိုုးတက္ရန္၊ မိသားစုုႏွင့္အတူတကြေနထိုုင္ရန္၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္၊ ပညာေရးအတြက္ သိုု႔မဟုုတ္ 

ဆင္းရဲ ခ်ိဳ႕တ့ဲသည့္ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အစရိွသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုုင္ၾကသည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈမွာ 

အျခား ျပည္နယ္၊ တိုုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္စာလ်င္ အဆင့္ ၁၀ တြင္ရိွၿပီး စုုစုုေပါင္း လူဦးေရ ၁ ၆၈၉  ၄၄၁ ရိွကာ 

တႏိုုင္ငံလံုုးလူဦးေရ၏  (၃.၃ ရာခိုုင္ႏႈန္း)2 ရိွသည္။ ျပည္တြင္း ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထိုုင္ျခင္း (ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသုုိ႔ ေရႊ ႔ 

ေျပာင္းျခင္း) ကုုိ အဓိကေလ့လာထား သည့္စာတမ္းအခ်ိဳ ႔အရ (Okamoto 2009, Mahajarn and Myit 2015, 

cited in UNFPA3 , 2016) ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ အဓိကတြန္းအားေပးသည့္ ကိစၥမွာ ဝင္ေငြ ရရိွေရး 

အတြက္ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေျမမရိွပါက အလုုပ္မရိွ ျခင္း၊ ရာသီအလိုုက္စိုက္ပ်ိဳး

1 Global migration flows, Overview on Myanmar, Asia, 2016
2 A Changing Population: Kachin State Figures at a Glance Department of Population, Ministry of Immigration and Population, UNFPA 2015.
3 The 2014 Myanmar population and housing census: thematic report on migration and urbanization. Vol. 4-D, UNFPA, 2016
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စားေသာက္ရျခင္းတိုု႔ေၾကာင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းၾကရၿပီး စီးပြားရွာရန္ထက္ ဘဝ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထိုုင္ေနၾကရသည္ကုုိ ေတြ ႔ရိွရသည္။ 

  ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္ေစ၊ ႏိုုင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈျဖစ္ေစ ေရႊ႕ျပာင္း 

အေျခခ်ျခင္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုုိ ပညာရပ္ဆိုုင္ရာ သုုေတသနအမ်ားစုုတြင္ အျပဳသေဘာအျဖစ္ 

လက္ခံထားၾကသည္။ ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်သည့္ ေဒသကုုိေရာ၊ မူလဇာတိေျမ ကိုုပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္ဟုု 

ယူဆထားၾကသည္။ (Daming and Jie, 2011, Todaro4 , 1980) သိုု႔ေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈသည္ 

မိသားစုုဝင္မ်ား၊ ရပ္ရြာအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ားႏွင့္ခြခဲြာရျခင္း က့ဲသို႔ေသာ လူမႈေရးဆိုုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ သဘာဝ 

ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္ဆီးျခင္း၊ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းက့ဲသိုု႔ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 

လွ်က္ရိွေနသည္။ ယခု သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူမ်ားဟုု ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသူမ်ား 

ဆိုုသည္မွာ ဘဝတိုုးတက္ေရး၊ မိမိဇာတိေျမထက္ သာသည့္ေနရာတြင္ လုုပ္ကိုုင္စားေသာက္ရန္  

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကခ်င္မ်ား အပါအဝင္  ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေျပာင္း 

ေရႊ႕လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ကခ်င္အခင္းအက်င္းအရ ယခုုစာတမ္းတြင္ေဒသခံဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ 

ကခ်င္ေျမႏွင့္ သဘာဝအရ၊ ရုုပ္ပိုုင္းအရ၊ စိတ္ပိုုင္းအရ ဆက္စပ္မႈရိွသည့္ ဘိုုးေဘးမ်ားမွ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အေျခခ်ေနထိုုင္လာခ့ဲသည့္၊ တဦးႏွင့္တဦးသက္ေမြးမႈပံုုစံအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ထံုုးတမ္းအရ၊ သမိုုင္းအရ၊ 

ႏိုုင္ငံေရး လူမႈေရးအရ ဆက္စပ္မႈရိွသည့္  ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ မ်ားျဖစ္သည္။ 

4 Todaro, P.M. 1980, ‘Internal Migration in developing countries: A survey’. Chapter 6 in Population and Economic change in Developing,  
 Richard A. E. (ed.). National Bureau of Economic Research, p. 361-402.
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သုုေတသနေတြ ႔ရွိခ်က္ (research statement) 

 ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္ ျခင္း (Migration) သိုု႔မဟုုတ္ (immigration) သည္ ကမာၻႏွင့္တဝွမ္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျဖစ္စဥ္တခု

ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝဝန္းက်င္၊ ပညာေရး၊ သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး 

အခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု အေျခခံလွ်က္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈပုုံစံ အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ပထဝီအေနအထား၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ စုုံလင္ျခင္း၊စီးပြားေရး က်ဆင္းျခင္း၊ အလုုပ္အကုုိင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းသည့္ၿမိဳ႕ေတာ္ 

သုုိ႔မဟုုတ္လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားျခင္း၊ မိသားစုုရွိေနျခင္းအစရွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား 

ေပၚမူတည္လွ်က္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္မႈကိုုျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ အျမဲတမ္းေနထုုိင္ရာ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစၿပီး၊  ေနရာအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ နက္ရိႈင္းစြာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္မႈကိုု ျဖစ္ေစသည့္ တြန္းအားေပးအေျခအေနမ်ား၊ ဆြဲေဆာင္အားေပးသည့္ 

အေျခအေနမ်ားသီးသန္႔ရွိၿပီး ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား၏    မူလအရပ္ ေဒသမွ 

ႏုုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေစသည္။ တြန္းအားေပးသည့္အေၾကာင္းမ်ား၊ ဆြဲေဆာင္သည့္ 

အေၾကာင္းမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံတြင္းရွိ ႏုုိင္ငံေရးအေျခအေနအေျပာင္းအလဲ၊ လူမႈစီးပြားတုုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ တုုိက္ရုုိက္သက္ဆုုိင္ 

ေနသည္။ ႏုုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရန္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ေပၚ ေစေသာ အဓိကတြန္းအားေပးသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားအပါအဝင္ 

ႏုုိင္ငံေရးအေၾကာင္း ရင္းခံမ်ားသည္ ရပ္ရြာစြန္႔ခြာလ်က္ ပုုိ၍လုုံျခဳံေသာ၊ ပုုိ၍ခုုိင္မာေသာ အခြင့္အလမ္းေနရာသစ္ရွာမႈ 

မ်ားျဖစ္ေစရန္ အဓိက တြန္းအားေပးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ သဘာဝသယံဇာတေပါမ်ားၿပီး 

တရုုတ္ႏွင့္ ကုုန္သြယ္ရန္လြယ္ကူ၊ ဆက္သြယ္ပုုိ႔ေဆာင္ေရး လြယ္ကူသည္ ျဖစ္ရာ ၄င္းစီးပြားေရးဆုုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကလည္း 

ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထုုိင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္အခ်က္တခုုျဖစ္သည္။ အလုုပ္ရရွိရန္လြယ္ကူျခင္း၊ လုုပ္ခလစာျမင့္မားျခင္း၊ 

လုုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန ႏွင့္ ေနရာ အသုုံးအေဆာင္ေကာင္းမြန္ျခင္းတုုိ႔သည္ ေနရာတခုု၏ ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသခံမ်ားတြင္ အလုုပ္အကုုိင္ရရွိေရးျပႆနာရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေန 

ထုုိင္မႈ အေနအထားကိုု ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆုုိပါက ေရႊ႔ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ မူလဇာတိ ရပ္ေျမတြင္ အလုုပ္အကုုိင္မရွိျခင္း၊ 

ရွားပါးျခင္း ျပႆနာက ပုုိ၍ဆုုိးဝါးေနသည္ကိုု ေတြ႔ျမင္ႏုုိင္သည္။ ထုုိအေျခအေနမ်ားက အနိမ့္ဆုုံးအဆင့္ ေန႔စားအလုုပ္မ်ားမွ 

ေန႔စဥ္ဝင္ေငြရရွိသည့္ေနရာ၊ အလြယ္တကူကုုန္သြယ္ႏုုိင္သည့္ေနရာတြင္ အေျခခ်ရန္ တြန္းပုုိ႔လွ်က္ရွိသည္။  

 တြန္အားေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာ (push factors)၊ ဆြဲေဆာင္သည့္အေၾကာင္းအရာ (pull factors) 

မ်ား၏သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ကာလရွည္ အေျခခ်ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားကိုု  ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမ ပုုိင္

ဆုုိင္မႈမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းအမည္ေပါက္ ေနထုုိင္မႈ၊ ေရႊ႔ေျပာင္း အေျခခ်ေနထုုိင္မႈမ်ားကိုုလည္း ျမင့္တက္လာေစသည္။ 

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္  ေဒသခံမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကိုု တုုိက္ရုုိက္ သုုိ႔မဟုုတ္ သြယ္ဝုုိက္ ထိခုုိက္ေစသည့္္ အေျခခံ 

ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထိုုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္  လူဦးေရ  မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသည္  ေရႊ ႔ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ 

မူလဇာတိေျမ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်သည့္ေနရာရွိ ႏုုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုုိင္မႈေပၚ အထူးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သည့္ လူဦးေရသည္ ေဒသခံ လူဦးေရထက္မ်ားသည္ဆုုိပါက ႏုုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆုုံးျဖတ္မႈေပၚ 

အဆုုိး သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားစြာရွိသည္။ 

 ယခုုစာတမ္းတြင္ ၁၉ ၉ ၄ မွ ၂၀၁၆ အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ေျပာင္းေရႊ ႔အေျခခ်သူမ်ားကိုု ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္

ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၉  ခုုတြင္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ယခုုစာတမ္းတြင္ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္ကိုု ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ 
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ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ ခြေဲ၀မႈမ်ား : ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကခ်င္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မူ

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕အၾကား ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည့္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ ေကအုုိင္ေအ ၾကားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိးႏုုိင္သကဲ့သုုိ႔ ၁၉ ၆၂ ေနာက္ပုုိင္း ပထမဆုုံး 

အႀကိမ္အေနႏွင့္စီးပြားေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လာေသာေၾကာင့္ ယင္းကာလသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 

အတြက္ အေရးပါဆုုံး ကာလအပုုိင္းအျခား တခုုျဖစ္သည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုုိင္းအမ်ားစုုတြင္ နယ္စပ္ 

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းကိုု အဓိကထား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ယင္းကိစၥသည္ 

အဓိက အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ တြင္ ျမန္မာအစုုိးရသည္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တုုိင္းရင္းသားေရးရာ 

ဗဟုုိေကာ္မတီကိုု ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။ (Roi Awng, 2009)5 ယင္းေနာက္ပုုိင္းမွစတင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ယူနန္ နယ္စပ္သည္ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုုန္သြယ္မႈတုုိးတက္ေရး အတြက္အေရးပါလာခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္လည္း မုုိးေခါင္မႈျပႆနာ၊ 

အလုုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္အျခား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အသက္ေမြးရန္အခက္အခဲမ်ား အျမဲရင္ဆုုိင္ေနရသည့္ 

ျမန္မာ ႏုုိင္ငံေအာက္ပုုိင္းမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အားကုုိးရာေနရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

သုုေတသနျပဳလုုပ္သည့္နည္းစနစ္ ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ (Research Methodology and Process) 

 လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ျမန္မာႏုုိင္ငံအႏွံ႔မွ ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ 

လာသည့္ ပုုံစံမ်ားကုုိ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ရန္၊ ေဖာ္ထုုတ္ႏုုိင္ရန္အတြက္အေရအတြက္ဦးစားေပးသည့္စနစ္ (quantitative)

ႏွင့္ အရည္အေသြးကိုု ဦးစားေပးသည့္စနစ္ (qualitative) ႏွစ္ခုုလုုံးကိုု အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုု ျခဳံငုုံ၍ 

တင္ျပႏုုိင္သည့္ ေနရာ ၉  ခုုတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ဖားကန္႔၊ တႏုုိင္း၊ ဝုုိင္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ မုုိးေကာင္း၊ 

မုုိးညွင္္း၊ ဟုုိပင္၊ ပူတာအုုိ ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖၾကားသူ စုုစုုေပါင္း 

၁၀၃၃ ဦးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ ႔နယ္ ၉  ခုုမွ ေဒသခံ ၁၃ ဦး၊ ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္သူ ၈ ဦးက အေသးစိတ္ေျဖၾကားမႈ မ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ 

မႏၱေလးမွ ျမစ္ႀကီးနားသိုု႔ ရထားလမ္းမွတဆင့္ အလြယ္တကူ ေရာက္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကုုိ ပထမေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

ဒုုတိယေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဖားကန္႔၊ ပူတာအုုိ၊ တႏုုိင္းတုုိ႔သည္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပယင္း ႏွင့္ သစ္တုုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုုိင္သူမ်ားကိုု အမ်ားဆုုံးဆြဲေဆာင္သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ ယင္းေနရာမ်ားသည္ ၁၉ ၆၀ ႏွစ္မ်ားမွစၿပီး 

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး အရ အေရးအႀကီးဆုုံးေနရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ 

 တဆင့္တဆင့္ ေမးျမန္းသြားသည့္နည္းလမ္း (snowball) ကိုုအသုုံးျပဳၿပိီး က်ားမ အေရအတြက္မွ်တမႈရွိရန္ 

လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ေျဖဆုုိသူမ်ားမွာ အသက္၁၅ ႏွစ္မွ ၈၂ ႏွစ္အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္။ မိသားစုုေပၚအေျခခံ၍ ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ထားၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအေရအတြက္ကိုု မိသားစုုလိုုက္ ေဖာ္ထုုတ္ 

ႏုုိင္ရန္မိသားစုုတခုုမွ ေျဖဆုုိသူတဦးကိုုသာ ေမးျမန္းသည္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းစဥ္တြင္ အေျဖအျပည့္အစုုံရရန္ 

အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ ပုုံ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တြန္းအားေပးသည့္အခ်က္၊ ပုုံ ၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 

ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျဖမ်ားရရန္ ခက္ခဲသည္။ 

5 Kachin Borderlanders: A case study of Laiza town along the Yunnan-Myanmar frontier area”, Roi Aung Lanau (2009). MA dissertation,  
 Chiang Mai University.
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ပုုံ ၁။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ လူဦးေရ 

ဗန္းေမာ္၊ ပူတာအုုိ၊ တႏုုိင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဖားကန္႔၊ ဝုုိင္းေမာ္၊ မုုိးညင္း၊ ဟုုိပင္၊ မုုိးေကာင္း 

သုုေသတနလုုပ္ငန္းစဥ္  esearch Process
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ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေရြႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ား အေျခအေန (Contextualizing of Migrants in Kachin State) 

 ကခ်ငသ္ည ္ျမနမ္ာႏုုငိင္မံ ွအဓကိ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုႀုကီးတခုုျဖစသ္ည။္ ျမနမ္ာႏုုငိင္ ံေျမာကပ္ုုငိ္း ကခ်င္ျပညန္ယ၊္ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထုုိင္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ တရုုတ္ႏုုိင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အႏၵိယႏုုိင္ငံႏွင့္ 

နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုုံး ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ 

စုုစုုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၁.၆၈ သန္းျဖစ္သည္။ သမုုိင္းအစဥ္အလာအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွမ္း(ရွမ္းနီအပါအဝင္) ႏွင့္ အျခား 

တိဗက္အႏြယ္ဝင္ ကဲ့သုုိ႔ေသာ လူမ်ိဳးစုုအစုုံအလင္ေနထုုိင္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုုမ်ား သင့္ျမတ္စြာ ေနထုုိင္ၾကသည္။ 

 ကခ်င္လူမ်ိဳးစုုသည္  တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုတခုုတည္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းမဟုုတ္ပဲ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုု ၆ ခုုပါဝင္ 

သည္။ ဂ်င္းေဖာ၊ ရဝမ္၊ လီဆူ၊ လေဝၚ၊ ဇုုိင္ဝါး ႏွင့္ လခ်ိတ္ တုုိ႔ပါဝင္သည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုု တခုုျခင္းစီတြင္ ကုုိ္ယ္ပုုိင္ ဘာသာစကားႏွင့္ 

စာေပရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ဂ်င္းေဖာ စကားႏွင့္ စာကိုု မ်ိဳးႏြယ္စုုမ်ားၾကား ဘုုံစကားအျဖစ္ အသုုံးျပဳၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ 

ဘာသာသည္ ကခ်င္မ်ား အဓိက ကုုိးကြယ္သည့္ ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ ၉ ၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ၁၀ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသာ နတ္ကုုိးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကိုုလုုိနီ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားႏွင့္ အတူ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိမတုုိင္မီက ကခ်င္မ်ားသည္ နတ္စားမ်ားျဖစ္သည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကိုုေလ့လာမည္ ဆုုိပါက ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပုုိင္းတြင္ 

ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟုု မသတ္မွတ္မီ ကာလထိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ရန္ လုုိအပ္သကဲ့သုုိ႔ ႏုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူ

မႈေရးကိစၥမ်ားကိုုပါသုုံးသပ္မႈျပဳလုုပ္ရန္လုုိသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္အပါအဝင္ ဗမာျပည္ကိုု ၿဗိတိသွ်မ်ားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈ စတင္ၿပီး 

၁၈၈၅ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ဗမာ၊ အႏၵိယ (မူဆလင္၊ ေဂၚရခါး) ကဲ့သုုိ႔ေသာ အျခားအုုပ္စုုမ်ားသည္ အစုုိးရ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ေရာက္ရွိလာသည္။ တရုုတ္မ်ား (ကုုန္သည္) မ်ားသည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ 

ယင္းလူမ်ိဳးစုုမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္ တဆက္ၿပီးတဆက္ ေနထုုိင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ 

ရွမ္းမွလြဲ၍ကခ်င္ မဟုုတ္သူ အနည္းစုုသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုုိင္ၾကသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းသည္ တိဗက္မွ ဆင္းသက္ 

လာသည့္ သမုုိင္းေၾကာင္း တူညီသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရာစုုႏွစ္မ်ားစြာ အတူတကြ ေနထုုိင္လာၾကသည္ဟုု ႏႈတ္ေျပာ 

သမုုိင္းမ်ား တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သုုိ႔ေသာ္လည္း ကခ်င္မဟုုတ္သည့္အျခားလူမ်ိဳးမ်ား အထူးသျဖင့္ ဗမာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 

၁၉ ၆၂ ခုုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ ေရႊ ႔ေျပာင္း ေနထုုိင္မႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။  ေကအုုိင္အုုိ ေကအုုိင္ေအ 

ကုုိ ၁၉ ၆၁ ခုုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏုုိင္ငံ အေျခခံဥပေဒကိုု ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက 

တဖက္သတ္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုုိင္းတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 

သုုိ႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

 ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္သည့္ ဗမာစစ္တပ္သည္ တျပည္ေထာင္စနစ္ သြတ္သြင္းရန္ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားကိုု 

ဗမာမႈျပဳ (Burmanization)6 ျခင္းကိုု တုုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယေန႔ခ်ိန္ထိ က်င့္သုုံးေနသည့္ စစ္တပ္၏ မူဝါဒမွာ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း စည္းလုုံးညီညြတ္မႈကိုု ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ၿပီး  ယင္းမႈဝါဒသည္ ႏုုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ 

စကား၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုု အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

ယင္းမႈဝါဒက အေႏွာက္အယွက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမမ်ားကိုုသိမ္းဆည္းၿပီး  

ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ စစ္တပ္မ်ားကိုု ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ား၏ မိသားစုုမ်ားလည္း တပါတည္းေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၃ KWAT7 အစီရင္ခံစာ  တြင္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္အင္အား ႏွစ္ဆတုုိးလာၿပီး စစ္အင္အား 

၂၀၁၂ ေနာင္းပိုင္းတြင္ စစ္တပ္တပ္ရင္းေပါင္း ၁၄၂ ထိရွိလာသည္ ဟုုေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိလည္း ျမန္မာ့ 
6 Burmese domestics policy: Politics of Burmanization, Robert A, Holmes. Asian Survey, Vol. 7, No. 3 (March 1967), pp. 188-197
7 State Terror in Kachin Hills: Burma army attacks against civilian in Northern Burma, 2013 Report of KWAT.
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တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္တြင္ ထုုိးစစ္ဆင္ေနဆဲျဖစ္သည္ျဖစ္ရာ ကခ်င္ေဒသသည္ အရွည္ၾကာဆုုံး ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ 

ကုုိခံစားေနရသည္။ အစုုိးရ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းပုုံကုုိ ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ အစုုိးရဝန္ထမ္းအမ်ားစုုသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား 

ျဖစ္ေနၾကသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ကိုု ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ ျပည္နယ္ကဲ့သုုိ႔ေသာ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုုေဒသမ်ား 

တြင္လည္းေတြ႔ရွိရသည္။ အစုုိးရလုုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ႏွင့္ စစ္တပ္ လႈပ္ရွားမႈသည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ လူမ်ား 

ေရႊ႕ေျပာင္းလာရျခင္း၏ အေၾကာင္းတခုုျဖစ္သည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာရန္ ဆြဲေဆာင္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာ ေနာက္တခုုမွာ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား

ျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ကြ်န္း၊ သစ္ ႏွင့္ အျခားတြင္းထြက္မ်ား ေပါမ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေဒသမ်ားမ ွ

လူမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုုပ္ကုုိင္ရန္၊ ကုုန္သြယ္ရန္ အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ေျပာင္းလာၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပုုိင္းတြင္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အျမဲတမ္း အေျခခ်ေနထုုိင္သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 

 ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္တြင္ ဗမာစစ္တပ္အစုုိးရသည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရး 

ထုုိးႏုုိင္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္သည္ ႏုုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့အနည္းငယ္သာ

ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေကအုုိင္အုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တရားဝင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုု ထိန္းထားႏုုိင္ခဲ့သည္။  

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိးသူမ်ားကိုု ဆုုလာဘ္အေနျဖင့္ စစ္အစုုိးရက ဖတ္စပ္လုုပ္ငန္းမ်ား ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 

တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ ႔မ်ား၊ တရုုတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဗမာ့နည္း ဗမာ့ဟန္ ဆုုိရွယ္လစ္စနစ္ဟုု လူသိမ်ားသည့္ ဗဟုုိ

ခ်ဳပ္ကုုိင္မႈ ဆယ္စုုႏွစ္ ၃စုုုုအတြင္း ပ်က္ယြင္းေနသည့္ ႏုုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကိုု ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ အတြက္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု ျပဳလုုပ္လာခဲ့သည္။ 8သုုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉ ၈၉  မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ႏုုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဟုု အမည္တြင္သည့္ စစ္အစုုိးရအဆက္ဆက္သည္ ၂၀၁၀ ျပည္ေထာင္စုု ၾကံခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟုု 

အမည္ မေျပာင္းမီအခ်ိန္ထိ ေကအုုိင္အုုိႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကိုု ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ 

 ၁၉ ၉ ၄ ေနာက္ပုုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပုုိင္းသည္ တည္ၿငိမ္သြားၿပီဟုု ယူဆႏုုိင္သည္။ ၄င္းႏွစ္မွာပင္ တပ္မေတာ္က 

အဓိကခ်ဳပ္ကုုိင္လႊမ္းမုုိးထားသည့္ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွိီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုု ဆြဲေဆာင္ရန္အားထုုတ္မႈတခုုအေနျဖင့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း 

ဥပေဒကိုု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အစုုိးရ သည္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားတြင္ တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားရင္းႏွီးျမဳ

ပ္ႏွံရန္ ဗမာ စီးပြားေရးသမားမ်ားကိုု ေခၚယူလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္တြင္ တရုုတ္မွတင္သြင္းသည့္ တူးေဖာ္ေရးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 

ဖက္စပ္လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေပါင္း တရာေက်ာ္ရွိၿပီး စီးပြားေရးသမားမ်ားသုုိ႔ လုုပ္ကြက္ အမ်ားအျပားခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 

ထုုိေနာက္ပုုိင္းမွစၿပီး ႏုုိင္ငံအႏွံ႔မွ ေရႊ ႔ေျပာင္း လုုပ္သားမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ အလုုပ္အကုုိင္ရရွိေရးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ 

ေရႊႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ရန္ အစုုလုုိက္ အျပဳံ လုုိက္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ 

 တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအႏွံ႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုုပ္သား ခန္႔မွန္း ၃၀၀၀၀9ခန္႔သည္ တူးေဖာ္ေရး

လုုပ္ငန္းမ်ားမွ အၾကြင္းအက်န္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ေကာက္ယူရန္အတြက္ ေျမစာပုုံမ်ား၊ ေက်ာက္ပုုံမ်ားတြင္ အသက္ႏွင့္ 

ရင္းကာရွာေဖြေနၾကသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းေက်ာက္ရလုုိရျငားႏွင့္ရွာေဖြေနၾက သူအမ်ားစုုသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ 

အသုုိင္းအဝုုိင္းမွ လာေရာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ အျခားေသာတုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားသည္  တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ ႏုုိင္ငံေရး 

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဘးကင္းရန္ႏွင့္ ပုုိ၍တုုိးတက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထုုိင္ႏုုိင္ရန္  ေနရာတခုုမွ တခုုသုုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕၊ 

ေနရာေျပာင္းၾကရသည္။ ေကအုုိင္ေအ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုုိ႔ ၁၉ ၉ ၄ ခုုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုုိး 

ၿပီးေနာက္တြင္ ႏုုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပြင့္လင္းလာ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ႏုုိင္ငံေရး စီးပြားေရး 

8 The Burmese way to Socialism. Maureen Aung-Thwin and Thant Myint-U. Third World Quarterly, Vol 13, 1992. (online published 15 Nov,  
 2007).
9 Digging deeper: inside the Hpakant jade mine. Htet Khaung Linn, Myanmar Now, 8 June 2016.
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ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ ခြေဲ၀မႈမ်ား : ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကခ်င္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မူ

အေျခအေနမ်ားသည္ အျခားတုုိင္းရင္းသားေ ဒသမ်ားထက္ပုုိ၍တည္ၿငိမ္မႈရိွသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အျခားတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး

မ်ားသာမက ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားပါ ကခ်င္ျပည္ နယ္သုုိ႔ေျပာင္းေရႊ ႔လာျခင္းမ်ားရွိသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကက်သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား  (Significant Factors of Immigration) 

  ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုုိင္မႈ သေဘာတရားအရ ျပည္တြင္း သုုိ႔မဟုုတ္ ႏုုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုုိင္ျခင္းမ်ားကို 

တုုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဆြဲေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိသည္ဟုု အစဥ္အလာ 

အရ သတ္မွတ္ထားသည္။ တြန္းအားေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားဆုုိသည္မွာ ေနရာတခုုမွ ထြက္ခြာသြားေစရန္ အားျဖစ္ 

ေစသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဆြဲေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာဆုုိသည္မွာ ေနရာတခုုသုုိ႔ေရာက္ရွိလာေစရန္ 

ဆြဲေခၚေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုုစာတမ္းျပဳစုုရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ 

ၾကားအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေရးထုုိးၿပီးသည့္ ၁၉ ၉ ၄ ေနာက္ပုုိင္းကာလ အတြင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံအရပ္ရပ္မွ 

ျပည္သူမ်ား ကခ်င္ ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းလာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုု ေလ့လာသုုံးသပ္မႈေပၚတြင္ 

အေျခခံကာ ျပဳစုုထားပါသည္။ 

လူဦးေရဆုုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား (Demographics Factors) 

 က်ားမအခ်ိဳးအစား။ ေျဖဆိုုသူစုုစုုေပါင္း ၄၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး ၅၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

အမ်ိဳးသားျဖစ္သည္။ ပုုံ ၁ ကိုုၾကည့္ပါ။ သုုေတသနျပဳလုုပ္ရာတြင္ ေျဖဆုုိသူ တဦးမွတဦးဆက္၍ေမးျမန္းသည့္ နည္း 

(snowball method) ကိုု အသုုံးျပဳသည့္တုုိင္ေအာင္ က်ားမ အေရအတြက္မွ်တေအာင္ အားထုုတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

ပါဝင္ေျဖဆုုိသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၈၂ ႏွစ္အတြင္းရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ပုုံ (၂) က်ားမ အခ်ိဳးအစား  
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က်ား၊ မ

 ဘာသာေရး၊ ေျဖဆုုိသူစုုစုုေပါင္းအနက္ ဗုုဒၶဘာသာ ကုုိးကြယ္သူ ၉ ၆၅ ဦးပါဝင္ၿပီး ၉ ၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယန္ 

၄၇ ႏွင့္ ဟိႏၵဴ၊ မႈဆလင္ကဲ့သုုိ႔ေသာ အျခားဘာသာကုုိးကြယ္သူမ်ား ၂၁ ဦးပါဝင္သည္။ 

ပုုံ (၃) ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ ဘာသာေရး အမ်ိဳးအစားကြဲျပားမႈ ဗုုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အျခားကုုိးကြယ္သူမ်ား 

  

 ဗုုဒၶကုုိးကြယ္သူအေရအတြက္ျမင့္မားရျခင္းသည္ ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ လူမ်ိဳးကြဲဲျပားမႈွႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ပုုံ ၃ တြင္ 

ျပထားခ်က္အရ ဗမာလူမ်ိဳးေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္သူ ၇၀၇ ဦးႏွင့္ ရခုုိင္ လူမ်ိဳး ၁၃၄ ဦးရွိၿပီး အေရအတြက္အမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။ 

ရွမ္း ၃၇ ဦး၊ တရုုတ္ ၃၄ ဦး (တရုုတ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ)၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကခ်င္ ၁၀ ဦး၊ ကယား ႏွင့္ ကရင္ ၁၀ ဦး၊ ခ်င္း 

၈ ဦး၊ ဝ ၊ မႈဆလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ပေလာင္ အစရွိေသာလူမ်ိဳးမ်ား ၉ ၁ ဦးပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ အရပ္ရပ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကၿပီး ခန္႔မွန္းမရသည့္ အနာဂတ္အတြက္ လာေရာက္ႀကုုိးစား ေနၾကေၾကာင္းကိုု  လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈမ်ားက 

သက္ေသျပေနသည္။ 
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ပုုံ ၄။ လူမ်ိဳးကြဲျပားမႈ ကခ်င္၊ ရခုုိင္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ တရုုတ္၊ ကယား/ကရင္၊ အျခား 

 

 ေရႊ ႔ေျပာင္းလာသူမ်ားအနက္ ၃၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ အေျခခံပညာအဆင့္တတ္ေျမာက္ထားၿပီး၊ ၃၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

သည္ အလယ္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ အထက္တန္းအဆင့္သုုိ႔ ေရာက္ရွိသူ ၂၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဘြဲ႕ရသူ 

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ရရွိသူ ၆ ရာခိုုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းမေနဖူးသူ သုုိ႔မဟုုတ္ ငယ္စဥ္အခါ 

ဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္သင္ၾကားခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ခ်ဳပ္၍ဆုုိ႐လ်င္ ေျပာင္းေရႊ႕ဝင္ေရာက္လာသူအမ်ားစုုသည္ 

ပညာအဆင့္အတန္းနိမ့္ၾကၿပီး အမ်ားစုုမွာ အေျခခံပညာ သုုိ႔မဟုုတ္ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရသူမ်ား 

ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လူမႈေရး အေျခအေန၊ မိသားစုု ဝင္ေငြအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ယင္းသုုိ႔နိမ့္က်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ထုုိ႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူအမ်ားစုုသည္ ဆင္းရဲ ႏုုံျခာသည့္ ေနာက္ခံမွျဖစ္သည္ဟူေသာ 

ယူဆခ်က္ကိုုပုုိ၍အားေကာင္းေစသည္။ အနာဂတ္တြင္ေခ်ာင္လည္ေစရန္ မိသားစုုေျပလည္ေစရန္အတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

ေရႊ ႔ေျပာင္းလာရသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

ပုုံ (၅) ပညာေရးအဆင့္အတန္း အေျခခံ၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ဘြဲ ႔ရ၊ အျခားရွိပါက  
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ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္မႈပုုံစံမ်ား (Pattern of Immigration in Kachin State) 

 ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္မႈႏႈန္းသည္ ၁၉ ၉ ၄ မွ ၂၀၁၆ အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ 

တုုိးတက္လ်က္ရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ မူလဇာတိရပ္ေျမတြင္ အလုုပ္ လက္မဲ့မ်ားျပားျခင္း၊  အလုုပ္အကုုိင္ရွားပါးျခင္း

တုုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းမႈမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ျခင္းျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကားကာလတြင္ သိသိသာသာ 

မ်ားျပားလာသည္။ ၁၉ ၉ ၄ မွ ၂၀၁၆ ထိ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္မႈပုုံစံ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု ေအာက္ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ ႔နယ္ ၉ ခုုတြင္ ေလ့လာခ်က္အရ စစ္အစုုိးရႏွင့္ ေကအုုိင္အုုိၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၄ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ေရႊ ႔ 

ေျပာင္းေနထုုိင္မႈ ၁၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းတုုိးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၆ ကာလအတြင္း ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္မႈ ႏႈန္းအျမင့္ဆုုံးျဖစ္ၿပီး 

စုုစုုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၄၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းကာလအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အသစ္ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ဝင္ေရာက္လာသည့္ ရာခုုိင္ႏႈန္းမ်ားဆက္လက္ျမင့္မားရန္ရွိသည္ဟုု ယူဆရၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ ဇာတိရပ္ေျမ၏ 

အလုပ္အကုုိင္ရွားပါးမႈသည္လည္း ဆက္လက္ရွိေနမည္ဟုု ယူဆရသည္။ 

ပုုံ (၆) ႏွစ္အလိုုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈ 

 

၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ငွက္ေပ်ာစိုက္ခင္းလုပ္ကြက္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
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 မိသားစုုေပၚအေျချပဳကာ ေလ့လာသည့္ သုုေတသန ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖဆုုိသူအေရအတြက္တဝက္နီးပါးသည္ 

မိသားစုုဝင္မ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ (၄၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းခန္) တဦးတေယာက္တည္း 

လာေရာက္သူ ၅၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး မေျဖပျေနသူ ၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ ယင္းပုုံစံကုုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ 

ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းအေရအတြက္ တဝက္နီးပါးသည္ ေဆြမ်ိဳး သုုိ႔မဟုုတ္ မိသားစုုဝင္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ 

ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ယူဆနုုိင္သည္။ 

ပုုံ (၇) ေဆြမ်ိဳး၊ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ အတူေရႊ ႔ေျပာင္းလာမႈ 

   ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ေရရွည္အေျခခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖဆုုိသူအားလုုံး၏ အေျဖ 

အရ ေနထုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သူ ၅၀ ရာခုုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္ရည္ရြယ္သူ ၅၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။သုုိ႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ ႔နယ္ 

တခုုျခင္းစီလုုိက္ၿပီး အေျဖမ်ားမွာကြဲျပားသည္။ ပုုံ ၇ ကုုိၾကည့္ပါ။ ဖားကန္႔ တြင္ စုုစုုေပါင္းေျဖဆုုိသူ ၂၅၂ ဦးရွိရာ ၁၅၄ ဦး (၆၁ 

ရာခုုိင္ႏႈန္း) သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။

 ဆန္႕က်င္ဘက္အေနႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေျဖဆုုိသူ ၁၂၂ (၆၀ ရာခုုိင္ႏႈန္း) သည္ မိမိေနရပ္မျပန္ပဲ 

ေရရွည္ေနထုုိင္ရန္ ဆႏၵရွိသကဲ့သုုိ႔ စီစဥ္မႈမ်ားလည္းျပဳလုုပ္ ေနသည္။ အလားတူပင္ ဝုုိင္းေမာ္မွ ေျဖဆုုိသူ ၈၅ ဦး (၅၅ 

ရာခုုိင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ဟိုုပင္မွ ၄၆ ဦး (၈၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း) တုုိ႔သည္လည္း ေနရပ္ျပန္ရန္ဆႏၵမရွိေၾကာင္းေျပာသည္။ မတူညီသည့္ 

ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား အလုုိက္ ဆႏၵမ်ား ကြဲျပားမႈသည္ အေျခခံအားျဖင့္ စီးပြားေရးပြင့္လန္းမႈေပၚတြင္ မႈတည္သည္။ မိမိဇာတိေနရပ္ 

ထက္ပုုိ၍အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိေသာ ျမစ္ႀကီးနားကဲ့သုုိ႔ေသာ ၿမိဳ ႔မ်ားတြင္ အေျခခ်ရန္စီစဥ္ျခင္းသည္ ေဒသတည္ၿငိမ္မႈ

မ်ားရွိျခင္းေပၚတြင္လည္း မႈတည္သည္။ 

ပုုံ (၈) ေနရပ္ျပန္ရန္စဥ္းစားသူ၊ အျမဲေနထုုိင္ရန္စဥ္းစားသူ ၿမိဳ႔နယ္အလုုိက္အခ်ိဳးအစား 



13

ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ ခြေဲ၀မႈမ်ား : ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကခ်င္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မူ

 

 

 မတ္လမွ ေမလအတြင္းျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ေနထုုိင္ရန္ 

ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ ေနထုုိင္မည့္ကာလအတုုိင္းအတာကိုု ပုုံ ၉  တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျဖဆုုိသူ ၅၉  

ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ေနထုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ၁ ႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္အတြင္းေနရပ္ျပန္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူ 

၁၉  ရာခုုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ၂ ႏွစ္မွ ၄ ႏွစ္ ဆက္လက္ေနထုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူ ၁၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊ ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္ထိ 

ဆက္လက္ေနထုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူ ၆ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ 

ပုုံ ၉  ။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုုိင္မည့္သက္တမ္း 

 

ျမစ္ႀကီးနား၊စီတာပူရပ္ကြက္မွ ကားေရေဆးသန္႕စင္ဆိုင္တစ္ဆိုင္
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ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းမ်ားေ႔ပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ တြန္းအား၊ ဆြဲေဆာင္အားမ်ား 

(Influence of Push and Pull Factors of Immigration in Kachin State) 

 ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး အေျခအေန တခုု တည္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ျခင္းမဟုုတ္ပဲ အျခားအေျခအေနအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေသာ လူမႈေရး၊ ႏုုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝ 

ဝန္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရး တုုိ႔ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ မိမိမူရင္းေနရပ္၏ 

လူမႈစီးပြားအခင္းအက်င္းတြင္ အခြင့္အေရးနည္းသည့္တြန္းအား ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ေနရာမွ ဆြဲေဆာင္အား တုုိ႔ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။  ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသည့္ ျဖစ္စဥ္၏ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ မ်ားအရဆုုိလွ်င္ 

မိမိမူလ ဇာတိေနရပ္တြင္ အလုုပ္အကုုိင္မရွိသျဖင့္လာသည္ဟုု ေျဖဆုုိသူ ၈၂ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ မုုိးေခါင္ေရရွားမႈေၾကာင့္ (သဘာဝ 

ေဘးေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္) ၊ လယ္မဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္ျခင္း၊ မိမိဇာတိရပ္ေျမတြင္ ဝင္ေငြရလမ္းမရွိျခင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာရသည္ဟုု 

ေျဖဆုုိသူ ၄ ရာခိုုင္ႏႈန္းရွိသည္။ မလုုံျခဳံမႈ/ပဋိပကၡေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းလာသူ ၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း ၃ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ လုုပ္ငန္းေနရာအေျပာင္းအလဲ (အစုုိးရ၊ NGO) ေၾကာင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းလာၾကသည္။ ၁၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

ေမးခြန္းေျဖဆုုိျခင္းမရွိပါ။ ယင္းတြန္းအားေပးသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုု သုုံးသပ္လွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား အဓိက 

ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ အလုုပ္အကုုိင္အခြင့္အလမ္းသာသည့္ေနရာတြင္ အလုုပ္ရွာရန္၊  မိမိဇာတိရပ္ေျမတြင္ 

က်န္ခဲ့သည့္ မိသားစုုကိုု ပံ့ပုုိးရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ကိုုေတြ ႔ရသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနား၊ တပ္ကုန္း ရပ္ကြက္မွ ပရိေဘာလုပ္ငန္းဆိုင္
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ပုုံ (၁၀ ) ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား 

 အလုုပ္အကုုိင္ရရွိရန္ခက္ခဲျခင္း၊ မုုိးေခါင္ေရရွား၊ လုုံျခဳံမႈမရွိျခင္း/ပဋိပကၡ၊ ရာထူးအေျပာင္းအလဲ၊ ေျဖဆုုိမႈမရွိ 

သယံဇာတၾကြယ္ဝျခင္း၊ တရုုတ္နယ္စပ္ျဖစ္၍ အလြယ္တကူကုုန္သြယ္ႏုုိင္သျဖင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူတုုိ႔၏ ဇာတိေျမ

ထက္ပုိ၍ဝင္ေငြရရွိရန္လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ျပည္တြင္းမွေရြ႕ေျပာင္းလာသူအမ်ားအျပားကိုုဆြဲေဆာင္ ေနသည္။ 

 ၄င္းဆြဲေဆာင္အားတုုိ႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အလုုပ္အကုုိင္အခြင့္အလမ္း တြင္ဝင္ေရာက္ လုုပ္ကုုိင္ရန္ႏွင့္ 

ဇာတိေျမတြင္ စီးပြားေရးတုုိးတက္မႈ မရွိသျဖင့္ အတြက္လာေရာက္သူ ၆၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းကိုု တြန္း အားေပးခဲ့သည့္ အေျခအေနအ 

ေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည္။ ၁၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ကဲ့သိုု႔ေသာ လူမႈေရး 

အခ်ိတ္အဆက္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ေနထုုိင္ျခင္းျဖင့္ မိမိဇာတိ ေမြးရပ္ေျမမွာ 

ထက္ဝမ္းစာလုုံျခဳံမႈ ရွိေၾကာင္း ၁၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းကေျဖၾကားသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုုိင္မႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မား၊ လုုပ္ကုုိင္ 

စားေသာက္ရန္လြယ္ကူသျဖင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္သြားသည့္ မိသားစုု  ၃ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

ျမစ္ႀကီးနား၊ ရာဒါေကာင့္ရပ္ကြက္ရွိ ကုန္စံုဆိုင္တစ္ဆိုင္ ျမစ္ႀကီးနား ညေစ်းတန္းတြင္မိုးပ်ံပူစီေဘာင္း 
ေရာင္းခ်ေနသည့္ေစ်းသည္တစ္ဦး



16

ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ ခြေဲ၀မႈမ်ား : ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကခ်င္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မူ

ပုုံ(၁၁) ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ားဝင္ေရာက္လာရန္ ဆြဲေဆာင္သည့္ အခ်က္မ်ား

 လကထ္ပထ္မိ္းျမားျခင္း/လမူႈေရးအခ်တိအ္ဆက၊္ စီးပြားေရးအခြင္အ့လမ္းမရွိျခင္း၊ အလုပုအ္ကုုငိအ္ခြင္အ့လမ္း၊ 

ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္၊ ဝမ္းစာလုုံျခဳံမႈ၊ ပညာေရးေျဖဆုုိသူ ၃၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းရွိၾကသည္။ ၆၂ ရာခုုိင္ႏႈန္း 

ကေတာ့ ၄င္းတုုိ႔တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမရွိေၾကာင္းေျဖၾကသည္။ 

ပုုံ (၁၂) သန္းေခါင္စာရင္းရွိသူမ်ား ႏွင့္ မရွိသူမ်ား 

 သန္းေခါင္စာရင္း ရရွိႏုုိင္မႈသည္ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္ေနထုုိင္သူမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္  အလြယ္တကူ 

ေျမယာ ပုုိင္ဆုုိင္ႏုုိင္သည့္ အခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ရွိမရွိ ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေျဖဆုုိသူ ၂၅ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသာေျဖဆုုိခဲ့ၿပီး ၇၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းက ေျဖဆုုိျခင္းမရွိပါ။ ေျဖဆုုိသူ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းအနက္ ၂၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ေပ 

၄၀၊ ေပ ၆၀ ေျမကြက္တကြက္ အနည္းဆုုံးပုုိင္ဆုုိင္ၾကၿပီး ၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ေျမ ၁ ဧက၊ ေျမ ၂ ဧက ပုုိင္ဆုုိင္သူ ၁ 

ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ သုုံး ဧက ႏွင့္အထက္ ပုုိင္ဆုုိင္သူ ၂ ရာခုုိင္နႈန္းရွိသည္။ ၇၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ေျဖဆုုိျခင္းမရွိပါ။ မည္သည့္ 

အတြက္ ေၾကာင့္ေျဖဆုုိတုုန္႔ျပန္မႈ မရွိရသည္သနည္း သုုိ႔မဟုုတ္ အခ်က္အလက္စုုစည္းသည့္ အဖဲြ႕၏ အားနည္းခ်က္ 

ေလာ ဆုုိသည့္အခ်က္မွာ အေျဖမရွိပဲျဖစ္ေနသည္။ 
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ပုုံ (၁၃) ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ေျမကြက္တကြက္၊  ၁ ဧက၊ ၂ ဧက၊ 

၃ ဧက ႏွင့္အထက္

 

ေျဖဆုုိသူ တဝက္နီးပါး ၄၂၂ ဦး (၄၁ ရာခုုိင္ႏႈန္း) သည္ အိမ္ပုုိင္ရွိၾကၿပီး ေျဖဆုုိသူ ၆၀၆ ဦး (၅၉  ရာခုုိင္ႏႈန္း) သည္ 

အိမ္ပုုိင္မရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။  ၿမိဳ႕နယ္ ၉  ၿမိဳ ႔နယ္ အနက္ အိမ္ပုုိင္ဆုုိင္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာ သူမ်ားမွာ 

ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ၁၃ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ဖားကန္႔တြင္ ၁၂ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ဝုုိင္းေမာ္တြင္ ၁၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆုုံးျဖစ္ၾကသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္တစ္ဆိုင္
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ပုုံ ၁၄ ။ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္ေနထုုိင္သူမ်ား အိမ္ပုုိင္ဆုုိင္မႈ အေျခအေန 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္သူမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ား (Changing Socio-economic Trends of 

Immigrants)  

 

 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း တြန္းအား၊ ဆြဲေဆာင္အားျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ မိမိ မူလရပ္ရြာတြင္ 

အလုုပ္အကုုိင္ရွားပါးမႈ၊ ေရႊ ႔ေျပာင္းမည့္ ေနရာတြင္ ဘဝ အခြင့္အလမ္းသာယာမႈ တိုု႔ေၾကာင့္ျဖစ္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔     ေရႊ႕ 

ေျပာင္းအေျခခ်ေနထုုိင္ၿပီးေနာက္ပုုိင္း ေရႊ ႔ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲကိုု ေလ့လာႏုုိင္ရန္ 

၄င္းတုုိ႔၏မႈလ ဇာတိ ရပ္ရြာ မ်ားတြင္ ေနထုုိင္စဥ္က အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ ဝင္ေငြ တုုိ႔ကိုု ေလ့လာခဲ့သည္။

ပုုံ (၁၅) ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ေရႊ ႔ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ အလုုပ္အကုုိင္အေျခအေန 

 ပုုံ ၁၄ တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ မေရာက္မီ လယ္သမား အျဖစ္ အသက္ေမြးသူ ၃၄ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ 

ေခါင္းရြက္ဗ်က္ထုုိး၊ ဆုုိင္ဖြင့္ျခင္း အစရွိေသာ အေသးစား ကုုိယ္ပုုိင္လုုပ္ငန္း လုုပ္ကုုိင္သူ ၂၂ ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ေန႔စား ၂၃ 

ရာခုုိင္ႏႈန္း၊ ၁၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္မွီခုုိ ျဖစ္ၿပီး မေျဖဆုုိသူ ၇ ရာခုုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ 
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မေျဖဆုုိသူ၊ မွီခုုိ၊ ေန႔စား၊ ကုုိယ္ပုုိင္လုုပ္ငန္း၊ လယ္ယာ 

 ေျဖဆုုိသူ ၇၈ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ၄င္းတုုိ႔ဇာတိေျမတြင္ ဝင္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ေအာက္ကိုု အလုုပ္အကိုုင္ရရွိမႈေပၚ 

မူတည္ၿပီးရရွိၾကၿပီး တေန႔ဝင္ေငြ ၅၀၀၀ က်ပ္ရရွိသူ ၂ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ ပုုံ ၁၅ ႏွင့္  ၁၆ တြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေျဖဆုုိသူ 

အမ်ားစုုသည္ ဝင္ေငြနည္းပါးၾကၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ ေရႊ ႔ေျပာင္းရျခင္းကိုု အားေပးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ပုုံ (၁၆) မႈရင္းဇာတိေျမတြင္ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ 

 

 ယခင္ ႏွင့္ လက္ရွိ ဝင္ေငြရရွိမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု ယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုုိပါက ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ လာသူမ်ား၏ 

လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ ဘဝမ်ားေျပာင္းလဲသြားသည္ကိုု ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပုုံတြင္ ၄၇ 

ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ေစ်းဆုုိင္ပုုိင္ရွင္၊ ကုုန္သည္ ကဲ့သုုိ႔ေသာ အေသးစားလုုပ္ငန္းမ်ားပုုိင္ဆုုိင္လာၾကသည္။ ၂၄ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

ေန႔စား၊ ၉  ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ လခ စား၊ ၃ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ဝန္ထမ္း/ NGO ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၁၇ ရာခိုုင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ 

ပယင္း ကုုန္သည္မ်ား သိုု႔မဟုုတ္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း၊ ပယင္းတြင္း ပုုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနား၊စံျပရပ္ကြက္ရွိ ကြမ္းယာဆိုင္တစ္ဆိုင္
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ပုုံ (၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ အလုုပ္အကုုိင္အေျခအေန 

 

ေန႔စား၊ လစား၊ ကုုိယ္ပုုိင္အေသးစားလုုပ္ငန္း၊ အစုုိးရလုုပ္ငန္း/NGO၊ အျခား 

 ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ အလုုပ္အကိုုင္အမ်ိဳးအစားေပၚမႈတည္ၿပီး ဝင္ေငြအဆင့္အတန္းကြဲျပားသြား သည္။ တေန႔လွ်င္ 

က်ပ္ေငြ ၁ ေသာင္းဝင္ေငြရွိသူ ၅၁ ရာခုုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၁၉  ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ၁ ေသာင္းမွ ၃ ေသာင္း၊ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ 

၁ သိန္းမွ ၃ သိန္း၊ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ၅ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း၊ ၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းသည္ ၃ ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္းထိ ရရွိၾကသည္။ 

၁၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းေသာ ေျဖဆုုိသူမ်ားသည္ ကုုန္သြယ္မႈအေျခအေနေပၚလုုိက္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတိအက် ေျဖဆုုိႏုုိင္ 

ျခင္းမရွိပါ။ 

 ပုုံ ၁၆ ႏွင့္ ၁၈ ကိုုႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဇာတိေနရပ္တြင္ေနစဥ္ကထက္ ဝင္ေငြတုုိးတက္လာသည္ကိုု ထင္ရွားစြာ 

ေတြ႕ရသည္။ ရရွိလာသည့္ေငြေၾကးမ်ားကိုု မိသားစုုထံသုုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုုိ႔သည့္ ပုုံစံကိုုလည္း ေလ့လာရန္လုုိသည္။ 

ေရႊေျပာင္းရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ကိုုလည္း သတိထားရန္လုုိသည္။ ( ပုုံ ၁ဝ ႏွင့္ 

ျမစ္ႀကီးနားဘူတာရံုတြင္ ခရီးသည္ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ၃ဘီးအငွားယာဥ္
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၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုုိင္း အလုုပ္အကုုိင္ရွာ၍ မိသားစုုကိုုေထာက္ပံ့ရန္) ေျဖဆုုိသူတဝက္နီးပါးသည္ တလတႀကိမ္၊ 

သုုံးလတႀကိမ္ သုုိ႔မဟုုတ္ တႏွစ္ တႀကိမ္ ဇာတိေနရပ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ မိသားစုုထံသုုိ႔ ေငြျပန္လႊဲေပးၾကသည္။  မိသားစုုႏွင့္ 

တစုုတစည္းတည္းေနထုုိင္ျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳးသုုိ႔မဟုုတ္ မိသားစုုဝင္မ်ား ဇာတိရပ္ရြာတြင္ မက်န္ေတာ့ျခင္း အစရွိသျဖင့္ 

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တဝက္ ေက်ာ္မွာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိပါ။

ပုုံ (၁၈) ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းလာသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လူမႈစီးပြား ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ဂယက္မ်ား 

(Socioeconomic and Political Implication of Migration in Kachin State) 

 

 ကခ်င္ျပည္နယ္တေလ်ာက္ အခ်က္အလက္မ်ားစုုစည္းခ်က္မ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရအမ်ားစုုမွာ 

အျမဲတမ္းေနထုုိင္ရန္၊ ယာယီေနထုုိင္ရန္ ေျပာင္းေရႊ ႔လာသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ ကုုိေတြ႕ျမင္ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ျပင္ပမွ 

ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ၄င္းတုုိ႔ကိုု တြန္းအားေပးသည့္အရာ၊ ဆြဲေဆာင္သည့္ အရာမ်ား 

ေၾကာင့္ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈပုုံစံအသစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားအသစ္မ်ားႏွင့္ အကြ်မ္း ဝင္ 

ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပုုံစံေဟာင္းမ်ားကိုုလည္း စြန္႔ခြာေနၾကသည္။ 

ျမစ္ႀကီးနားေစ်းႀကီးတြင္ကုန္စိမ္းပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားတစ္ဦး
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ဇာတိေနရပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္းမဟုုတ္ပဲ အဆက္အသြယ္မ်ားရိွၾကဆဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထိန္းသိမ္းလ်က္ေန

ထုုိင္ၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ယခုုေလ့လာမႈတြင္မႈ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားဟုုဆုုိရာ တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ 

တကုုိယ္ေရ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တုုိ႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာသူ မ်ားကိုုဆုုိလုုိပါသည္။ 

 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကာလ အေစာပုုိင္း ၁၉ ၉ ၄ မွ စၿပီးဖားကန္႔၊ တနုုိင္းကဲ့သုုိ႔ေသာ ရတနာေျမမ်ားတြင္  ေန႔စား 

အလုုပ္သမားအမ်ားအျပား ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္သိုု႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာရျခင္း၏ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘဝရွင္သန္ေရး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တြန္းအားေပးသည့္ အေျခအေန၊ 

ဆြဲေဆာင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမပုုိင္ဆုုိင္ႏုုိင္ျခင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း ရရွိႏုုိင္ျခင္း၊ 

ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာ သူမ်ားအလြန္ တုုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္းတိုု႔ကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အျမဲတမ္း 

အေျခခ်ရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ႕သည္ ယာယီသေဘာႏွင့္ ဝင္ေရာက္ 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္းလက္သုပ္စံုသြားလာေရာင္းခ်ေနသူေစ်းသည္တစ္ဦး

ျမစ္ႀကီးနားဘူတာရုံေရွ႕တြင္ ရာသီေပၚသီးႏံွေရာင္းခ်ေနေသာေစ်းသည္မ်ား
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လာသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပုုိင္းတြင္ အျမဲတမ္းေနထုုိင္ရန္ ျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အျမဲတမ္းေနထုုိင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာ 

သည္ ျဖစ္ရာေနအိမ္၊ ေျမယာ၊ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းကဲ့သိုု႔ေသာ ေနထုုိင္ေရးကိုု အေထာက္အကူျပဳသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုု 

စုုစည္းရယူလာ ၾကသည္။ 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္သိုု႔ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား တုုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မူလက ရွိေနသည့္ အသုုိင္းအဝုုိင္းသုုိ႔ 

အေကာင္း၊ အဆုုိး ၂ မ်ိဳးလုုံးသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ေထာင္ႏွင့္ ေသာင္းနွင့္ခ်ီသူမ်ား 

ဝင္ေရာက္လာသည္ျဖစ္ရာ နည္းပညာပုုိင္းဆုုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ အေတြ ႔အၾကဳံႏွင့္ အသိပညာမ်ား ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ေဒသခံ 

အသုုိင္းအဝုုိင္းအေနျဖင့္ ရံဖန္ ရံခါ အလြယ္တကူလက္ခံေျပာင္းလဲႏုုိင္ၾကေသာ္လည္း တဦးခ်င္းအေနျဖင့္၊ မိသားစုု အေနျဖင့္၊ 

ရပ္ရြာအသုုိင္းအဝိုုင္း အေနျဖင့္  ရုုတ္တရက္အေျပာင္းအလဲ ကိုု လက္မခံႏုုိင္ၾကသူ အမ်ားအျပား ရွိသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ 

ေရာက္လာသူအမ်ားစုုအေနျဖင့္ အသက္ေမြးမႈပုုံစံ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား ႏွင့္ လူမႈအသုုိင္းအဝုုိင္းဖြဲ ႔စည္းမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ 

အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ရန္ လုုိအပ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အေရအတြက္ အတိအက်ရရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း 

ၿမိဳ႕၏စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာရွိ လူဦးေရ တဝက္ခန္႔မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ တုုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ တရုုတ္မွ ေရြ ႔ေျပာင္း

လာသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟုုမူလကတည္းက ေနထုုိင္သည့္ ေဒသခံမ်ားက  ဆုုိသည္။  

ျမစ္ႀကီးနား၊စီတာပူရပ္ကြက္အတြင္ရွိ လမ္းပိုင္းလုပ္ငန္းခြင္တစ္ေနရာတြင္ေတြ႔ရေသာ အလုပ္သမားမ်ား

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ညေနေစ်းတြင္ တံျမက္စည္းမ်ားေရာင္းခ်ေနသည့္
ေစ်းသည္တစ္ဦး

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ညေနေစ်းတြင္ အ၀တ္အထည္မ်ား
ေရာင္းခ်ေနေသာ ေစ်းသည္တစ္ဦး
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မူလေဒသခံအသုုိင္းအဝုုိင္းအတြက္ အခက္အခဲမ်ား (Challenges for Host Community) 

 ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားသည္ အသစ္အဆန္းမဟုုတ္ပါ။ တကမာၻလုုံးတြင္ ျဖစ္ပြား 

ေနသည့္ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားကိုု အဓိကထား ေလ့လာ ထားသည့္ စာတမ္းမ်ားက ေရႊ ႔ေျပာင္းမ်ား

ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ မႈလက ရွိေနသည့္ အိမ္ရွင္ အသုုိင္းအဝုုိင္းအတြက္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆုုိးက်ိဳးမ်ား တပါတည္း 

ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူ အေရအတြက္ တုုိးတက္လာသည့္အခါတြင္ 

လက္ခံသည့္အိမ္ရွင္ အသုုိင္းအဝုုိင္း၏လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖုုိးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလ်ာ့ပါးသြားသည္။ ကခ်င္ 

ျပည္နယ္တြင္ မူတူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရွမ္း၊ ရခုုိင္၊ 

ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုုိင္းမွ ေရြႊ ႔ေျပာင္းလာရန္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိ သည္။ ကုုမၼဏီမ်ားသည္ လုုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈရွိသည့္ 

ကြ်မ္းက်င္လုုပ္သားမ်ားေခၚလာကာ လုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ စီးပြားေရးသေဘာအရ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာ 

သူမ်ားသည္ မူလေဒသခံမ်ားထက္ ေအာင္ျမင္လုုိစိတ္ပုုိမ်ားၾကသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဖားကန္႔ႏွင့္ တနုုိင္းေဒသမွ တူးေဖာ္ေရး 

လုုပ္ငန္း ကုုမၼဏီအခ်ိဳ႕သည္ ျပည္နယ္ျပင္ပမွ ေစ်းေပါသည့္ အလုုပ္သမားမ်ားကိုု ေခၚသြင္းလာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ 

အေၾကာင္းတရားတခုုမွာ ေဒသခံလူဦးေရ နည္းပါးေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မူရင္းေဒသခံ ေျဖဆုုိသူမ်ား၏ အေျဖအရ 

ေရႊ႕ေျပာင္းမဟုုတ္သူမ်ားသည္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေပါက္ေရာက္မႈမရွိဟုု ဆုုိၾကသည္။ 

 ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ေဒသရွိ ရသမွ်အလုုပ္ေနရာမ်ားကိုု ဝင္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ၾကသည္။ 

အခ်ိဳ႕မွာ ေဒသအတြင္း ယခင္ကမရွိဘူးသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု လုုပ္ကုုိင္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျဖဆုုိသူတဦးက ေအာက္ 

ျမန္မာျပည္ကလူေတြက လမ္းေဖာက္တဲ့ေနရာေတြမွာ အလုုပ္လုုပ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကခ်င္ေတြကမလုုပ္ခ်င္ျကဘူးဟုုဆုုိ

သည္။ ေနာက္တဦးကလည္း ဗမာေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ လက္ဖက္ရည္ဆုုိင္လာဖြင့္တယ္၊ အလုုပ္သမားအားလုုံးကိုု 

ဗမာျပည္ကေခၚလာၾကတယ္ ဟုု ဆုုိ သည္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသည့္ မိသားစုုမ်ားတုုိးတက္လာမႈ၊ ကာလရွည္ေနထုုိင္မႈမ်ားသည္ မူရင္း ေဒသခံရပ္ရြာ 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ေရႊေညာင္ပင္ရပ္ကြက္ ယက္ကန္းရုံတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ 
ယက္ကန္းသမတစ္ဦး
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မ်ားကိုု အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားရွိေစသည္။ တဦးခ်င္းေရာက္ရွိလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ အျခား 

မိသားစုဝင္မ်ားကိုုေခၚယူၾကသျဖင့္ မူရင္းေဒသခံမ်ား အတြက္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း 

မ်ားစြာ ေနၾကၿပိးေနာက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားရရွိလာသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ေနရပ္ဇာတိ ျပန္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကိုု ပယ္ဖ်က္လုုိက္ၾကသည္။  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂ ႏွစ္သုုိ႔မဟုုတ္ ၄ ႏွစ္ ေနထုုိင္ၿပီးေနာက္ 

ေနရပ္ျပန္ရန္ စဥ္းစားသူမွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ ပုုံ ၉  တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ကာလကိုု 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကိုု လက္ခံထားရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ လူေနဧရိယာမ်ားက်ပ္တည္း 

လာျခင္း၊ ေဒသတြင္းအလုုပ္မ်ားေပၚ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ရယူမည္ကိုု စုုိးရိမ္ရျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္း 

ဝယ္သုုံးစြဲျခင္းတုုိးတက္လာမႈ၊ လုုံျခဳံေရးကိစၥမ်ားအျပင္ အျခား အျခားေသာ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု ရင္ဆုုိင္ေနရသည္။ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေျဖၾကားေပးသူ မူရင္းေဒသခံတဦးက ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ အစုုိးရ 

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာထူး မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး က႑မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူေနၾကသည္ဟုု ဆုုိသည္။ အစုုိးရ အေနနဲ႔ မႈဝါဒေရးရာ 

အေျပာင္းအလဲေတြ မလုုပ္ရင္ ကခ်င္အသုုိင္းအဝုုိင္းအတြက္ အခက္ေတြ ႔ေနအုုံးမွာ ျဖစ္တယ္ ဟုု ဆုုိသည္။ 

 ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ေန႔တြက္အနည္းငယ္သာရသည့္ အလုုပ္ၾကမ္းမ်ားမွ အစ ရသမွ် အလုုပ္အ

ကုုိင္မ်ားတြင္ဝင္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ မ္ိမိဇာတိရပ္ရြာ မွာပင္ အလုုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သည့္ မူရင္းေဒသခံအေရအတြက္ 

တုုိးသထက္တုုိးလာသည္။ 

စားေသာက္ဆုုိင္ လုုပ္ငန္း၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္း၊ တြင္းထြက္တူးေဖာ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ လာသူမ်ား 

အဓိက ဝင္ေရာက္လုုပ္ကုုိင္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားေၾကာင့္ အေသးစား လုုပ္ငန္းမ်ား 

က်ပ္တည္းလာသည္သာမက ေစ်းေနရာမ်ားတြင္လည္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ ျမစ္ႀကီးနားေစ်းအတြင္း မူရင္း 

ေဒသခံကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ဖြင့္ထားသည့္ဆုုိင္မ်ားမွာ လက္တဆုုပ္သာရွိသည္။ အဝတ္အစား၊ အသီးအရြက္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္ 

အျခားအျခားေသာ ကုုန္အမ်ိဳးအစား ဆုုိင္မ်ားမွာ တရုုတ္၊ အႏၵိယ၊ ဗမာ တုုိ႔ကပုုိင္ဆုုိင္ထားၾကသည္။  

 ေနာက္ထပ္ဆုုိးက်ိဳးတခုုမွာ ကခ်င္အသုုိင္းအဝုုိင္းအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးသုုံးစြဲမႈျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အထူး

သျဖင့္ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္တြင္းထြက္တူးေဖာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ားေျဖခဲ့သည့္ မူလေဒသခံတဦးက

မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္သူမ်ားမွာေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား၊ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားျဖစ္ၿပီးအထူးသျဖင့္ကခ်င္လူငယ္မ်ားကိုု 

ေရာင္းခ်ေပးရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္ဟုုေျဖဆုုိခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးထုုတ္လုုပ္ျခင္းႏွင့္ကုုန္သြယ္ျခင္းကိုု္အစုုိးရကတုုိက္ဖ်က္ျခင္း

မရွိေသာ္လည္း အသုုံးျပဳသူမ်ားကိုုမႈ မၾကာခဏဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ခ်ေလ့ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံေရး 

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္လမ္းမေဘးတြင္ မုန္႔ဟင္းခါး၊ အသုပ္စုံေရာင္းခ်ေနသည့္ ေစ်းသည္တစ္ဦး
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ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၾကသည္ဟုု ေယဘုုယ်အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကသူမ်ားရွိသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသုုံးစြဲမႈ ျပႆနာသည္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သာမဟုုတ္ပဲ ျမန္မာႏုုိင္ငံ တႏုုိင္ငံလုုံးၾကဳံေတြ ႔ေနရသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ 

ႏုုိင္ငံေရး အလားအလာႏွင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ (Political aspect and Land ownership)  

 ႏုုိင္ငံတြင္း တေနရာမွ တေနရာသုုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏိုုင္ရန္ အစုုိးရက ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဌာေန 

တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေလ့အထႏွင့္ ကုုိက္ညီသည့္ ေျမယာပိုုင္ဆုုိင္ႏုုိင္ခြင့္ ပုုံစံရွင္းလင္းစြာ မရွိေသးပါ။ 

အေျခခံဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတ အားလုုံးကိုု ႏုုိင္ငံေတာ္က ပုုိင္ဆုုိင္သည္။ 

ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေျမပုုိင္ဆုုိင္ရန္အတြက္ အစုုိးရကုုိ သတင္းပိုု႔၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာရရွိလာသည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတုုိင္း 

ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလုုိက္နာၿပီး ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္ခ်ေပးရာတြင္ ပုုဂၢိဳလ္ေရးခံစားမႈႏွင့္ယွဥ္သည့္ 

လာဘ္ေပး လာဘ္ယူသေဘာပါလ်က္ ခ်ထားေပးမႈမ်ား ရံဖန္ရံခါျဖစ္ေပၚတတ္သည္ဟုု ေျဖဆုုိသူ အခ်ိဳ႕က ဆုုိထားသည္။ 

ေျမကြက္တကြက္ တန္ဖုုိး တတ္ႏုုိင္သူအေနျဖင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္ရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္

လာသူမ်ား၏ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ေျမပုုိင္ဆုုိင္မႈမွာ ျမင့္တက္လာသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကခ်င္အသုုိင္းအဝိုုင္းအတြက္ 

အႏၱရယ္ျဖစ္သည္ဟုု ေဒသခံမ်ားက ယူဆၾကသည္။  

 ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေျဖဆုုိမႈအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမဝယ္ယူျခင္းသည္ ၄င္းတုုိ႔၏မူလ 

ေနရပ္တြင္ ဝယ္ယူရျခင္းထက္သက္သာၿပီး စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားလည္း တြက္ေျခကိုုက္ကာ ဝင္ေငြလည္းပုုိမ်ားသည္ကိုု 

ေတြ႕ရသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေျမေနရာဝယ္ယူကာ ေရရွည္ 

ေနထုုိင္ရန္ အခက္အခဲမရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တႏုုိင္သုု႔ိေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူက ေျမဝယ္ဖုုိ႔၊ 

ေျမပုုိင္ဖုုိ႔အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ အာဏာပုုိင္ေတြကိုု လုုံလုုံေလာက္ေလာက္ေပးကမ္းႏုုိင္ရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ ေျမေစ်း 

ကေတာ့တျခားေနရာေတြနဲ႔ သိပ္မကြာပါဘူး။ဒါေပမဲ့ ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲကေတာ့ျမန္တယ္၊ ဝယ္ခ်င္တဲ့သူေတြမ်ား 

တယ္ေလ။ ေျမပုုိင္ဆိုုင္ဖုုိ႔အတြက္ျပႆနာတစုုံတရာမရွိပါဘူးဟုုဆုုိသည္။ဖားကန္႔သုုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ လာသူမ်ား/ေရႊ႕ 

ေျပာင္းအေျခခ်ရန္လာသူမ်ားသည္ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ က်ဘမ္းေနထုုိင္ၾကသည္ဟုု ေျဖဆုုိသူမ်ားက ေျပာသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္လုုပ္ကြက္ ေျမစာပုုံမ်ား အနီးတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္းကာလနား သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပဲ 

ေနထုုိင္ၾက သည္။ အစပုုိင္းတြင္ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ေနထုုိင္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပုုိင္းတြင္ အစုုငယ္ ေလးျဖစ္လာကာ 

ယာယီတဲမ်ားသည္လည္း အခုုိင္အမာ ေနအိမ္မ်ားအျဖစ္သိုု႔ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ အေျခတက်မရွိပဲ ေရႊ႕ေျပာင္း 

ေနထုုိင္ရာတြင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာအသုုိင္းအဝုုိင္း၏ လုုံျခဳံေရးကိုုထိခုုိက္

ေစသည္။ လုုယက္ျခင္း၊ မူလ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားၾကား လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

ေစႏုုိင္သည္။ 
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မူရင္းေဒသခံမ်ား၏ ႏုုိင္ငံေရးသေဘာထား (Political Reflection by Natives)

• ျမန္မာအစုုိးရအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သာမက တျပည္လုုံးတြင္ျဖစ္ေနသည့္ 

ေရႊ႕ျပာင္းေနထုုိင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုု ကုုိင္တြယ္ရန္ 

ဌာနမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းထားမႈမရွိပါ။ မူလ အစကတည္းက ေနထုုိင္ေနသည့္ 

ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္တကြ ေရာက္ရိွလာသည့္ လူမႈေရး၊ 

ယဥ္ေက်းမႈ ဆုုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုု ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံကခ်င္မ်ားအေနျဖင့္ 

လူမႈေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ကိစၥမ်ားေပၚ လူမႈေရး 

အရ ယဥ္ေက်းမႈအရ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ရင္ဆုုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္လုုိသည္။ 

• ႏုုိင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္တုုန္႔ ျပန္ႏုုိင္စြမ္းတစုုံတရာ မရွိမႈအေပၚ ေဒသခံကခ်င္မ်ားက စုုိးရိမ္ 

ေၾကာင္းထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိၾကသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ မဲေပးသည့္ စနစ္သည္ အျခားႏုုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 

မတူပဲ မဲလိမ္ မဲခုုိးမႈမ်ားကိုု ေျခရာခံရန္ခက္ေသာေၾကာင့္ စုုိးရိမ္ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စုု 

စာရင္းမရွိသူ ႏွင့္ ႏုုိင္ငံသား မွတ္ပုုံတင္ကတ္ျပသနုုိင္ျခင္းမရွိသူမ်ားကိုု မဲေပးခြင့္မျပဳရန္ အၾကံျပဳ 

ၾကသည္။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ား/ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ထုုတ္ေပး 

သည့္ အိမ္ေထာင္စုုစာရင္းႏွင့္ မွတ္ပုုံတင္မ်ား ရရွိႏုုိင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ေရရွည္တြင္ျဖစ္ေပၚမည့္ 

ႏုုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကိုု ေဒသခံမ်ားက စုုိးရိမ္ၾကသည္။ 

စစ္အစုုိးရ အဆက္ဆက္သည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံေအာက္ပုုိင္းမွ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကိုု အစုုိးရလုုပ္ငန္း 

ယႏၱယား၏ အဆင့္ျမင့္ ေနရာမ်ားတြင္ ခန္႔ထားခဲ့ၾကသည္။ အစုုိးရယႏၱယားအတြင္း ယင္းကဲ့သုုိ႔  

ရာထူး အေျပာင္းအလဲျပဳလုုပ္သည့္ ပုုံစံကုုိဆက္လက္ က်င့္သုုံးမည္ ဆုုိပါက ေဒသခံမ်ား အေန 

ျဖင့္လုုပ္သက္ၾကာေသာ္လည္း၊ အလုုပ္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား ရရွိႏုုိင္မည္ 

မဟုုတ္ပါ။ 

• ႏုုိင္ငံသားဥပေဒအရ ႏုုိင္ငံသားတုုိင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏုုိင္ခြင့္ 

ရွိသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကိုု ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မဲမေပးႏုုိင္ေအာင္ 

တားဆီးႏုုိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ကခ်င္ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုုိင္ရရန္ 

အတြက္ ပုုိ၍ေကာင္းမြန္သည့္ မႈဝါဒ ႏွင့္ စနစ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရန္လုုိသည္။

ေရႊ ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္မႈ မႈဝါဒေပၚသေဘာထား (Opinion on Immigration Policy) 

 အိမ္ေထာင္စုုမရွိပဲ တေနရာမွ တေနရာသိုု႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းျခင္းကိုု ဥပေဒအရ တားျမစ္သင့္သည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္အစုုိးရ 

အေနႏွင့္လည္း အိမ္ေထာင္စုုမရွိေသာသူ၊ ေဒသခံမဟုုတ္သူမ်ားကိုု ၿမိဳ႕လည္ေနရာမ်ားတြင္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈေပးျခင္းမ်ိဳး 

ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။ 
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ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ ခြေဲ၀မႈမ်ား : ေရႊ ႔ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကခ်င္ျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မူ

သုုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အၾကံေပးတုုိက္တြန္းခ်က္မ်ား (Conclusion and Recommendation)  

 ျခဳံငုုံသုုံးသပ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရလ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ 

အလုုပ္အကုုိင္ရရွိမႈ၊ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ ႏုုိင္ငံတဝွမ္းရွိ အခြင့္အလမ္းမ်ား အစရွိေသာ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားနွင့္ 

နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ဆက္စပ္ေနသည္။ အစပုုိင္းတြင္ ယာယီ အတြက္သာ ရည္ရြယ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ္လည္း ကာလ 

ၾကာသည္အ့ခါ  ကနဦး ရညရ္ြယခ္်ကမ္်ားေပ်ာကက္ာ ကခ်င္ျပညန္ယတ္ြင ္ေရရညွ္ေနထိုုငရ္န ္စဥ္းစားလသူ ူမ်ားလည္းရွသိည။္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္၊ အိမ္ေထာင္စုု ရရွိခြင့္ အစရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ 

ဆြဲေဆာင္အား၊ တြန္းအားမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ ေဒသ၏ 

ႏုုိင္ငံေရးကိုု တုုိက္ရုုိက္သုုိ႔မဟုုတ္သြယ္ဝိုုက္ လႊမ္းမုုိးမႈမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားက ရပ္ေက်း 

ဥကၠဌမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊ ႏုုိင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ေနရာရကာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵမ်ား အေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္ေစျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုုိကေရစီသုုိ႔ ဦးတည္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္အစုုိးရ၊ 

ဗဟုုိအစုုိးရ ႏွင့္ ကခ်င္ရပ္ရြာ အသုုိင္း အဝုုိင္းမ်ားအတြက္ သုုေတသန ေတြ ႔ရွိခ်က္မ်ား ေပၚတြင္အေျခခံထားသည့္ အၾကံျပဳ

ခ်က္မ်ားကိုုတင္ျပလုုိပါသည္။ 

• ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္မႈေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ဆုုိးက်ိဳးမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ သင့္ေတာ္ 

သည့္  ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကိုုကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား 

အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူလေဒသခံ မ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းရည္ရြယ္ 

လွ်က္ ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္လုုိအပ္သည္။ 

• ကခ်င္ျပည္နယ္သုုိ႔ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား၏ ဆုုိးက်ိဳး 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုု ကာကြယ္ရန္ ေဒသခံအခြင့္အေရးမ်ား (ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့၊ 

ယုုံၾကည္မႈ၊ စာေပ၊ ေျမယာ ႏွင့္ သယံဇာတ စီမံျခင္း အစရွိသည္မ်ား) ကိုု ထိထိေရာက္ 

ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သတ္မွတ္ရန္လုုိအပ္သည္။ 

• ေရႊ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ စုုိက္ပ်ိဳးေျမ ႏွင့္ အျခားေျမ အမ်ိဳးအစား 

ပုုိင္ဆုုိင္ျခင္းကိုု တားျမစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမယာပုုိင္ဆုုိင္မႈ ဥပေဒေရးဆြဲရမည္။ 

• ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၄င္းေဒသ 

တြင္းရွိမူလေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုု ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမႈမ်ား 

နွင့္အညီ ဥပေဒမ်ား၊ မႈဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုုိင္ခြင့္ရွိရမည္။ 

• ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္သည္လည္း တုုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ တုုိင္းရင္းသား 

တုုိ႔၏ ႏုုိင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုု အာမခံခ်က္ေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ရန္ လုုိသည္။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္လူဦးေရေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏုုိင္ငံေရးမဲေပးမႈရလဒ္ကုုိ ေျပာင္းလဲ 

သြားေစျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ မဲေပးသည့္စနစ္ကိုု ဥပေဒႏွင့္ကန္႔သတ္ 

ျပဌာန္းရန္လုုိသည္။ 


