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“East Asia’s Changing Urban Landscape: Measuring a
Decade of Spatial Growth,” အမည္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္
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ၿမိဳ႕ျပ ဧရိယာသည္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၃၄၈၀၀ သို႕ ေရာက္ရွိ
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၁%
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36%

Total urban population in
2010, up from 29% in 2000
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Total urban areas with more
than 100,000 people
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ထိုတိုးတက္မႈမွာ သိသာသည့္
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အသုံးျပဳေနၾကေသာေၾကာင့္
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တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေႏွာင့္ေႏွးေနရသည္။
ထိုစိန္ေခၚမႈကို
ၿဂိဳဟ္တုပုံရိပ္မ်ား၊

ေျဖရွင္းရန္အတြက္
လူထုျပန္ပြားမႈ

ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ

ပုံစံထုတ္ရန္

လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

နည္းပညာမ်ား

အသုံးျပဳကာ

လူမ်ား

ဘုံနားလည္မႈတစ္ခုရရွိရန္
အေျခခ်ေနထိုင္မႈအားလုံးကို

ေျမပုံထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်က္အလက္အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးခဲ့သည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ၿမိဳ ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ
ျဖစ္ေပၚေနသည္၊

မည္မွ်ျမန္ျမန္

ျဖစ္ေပၚေနသည္၊

လူဦးေရတိုးတက္မႈႏွင့္

ၿမိဳ ႕ျပေျမဧရိယာ

တိုးတက္မႈက

မည္သုိ႔ဆက္စပ္ေနသည္ကို ယခုခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈက စနစ္တက် သက္ေသျပ ႏိုင္သည္။
“ၿမိဳ႕ေတြ

စတင္တည္ေထာင္လိုက္တာနဲ႔ ၎တုိ႔ရ႕ဲ ၿမိဳ႕ျပပုံစံ၊ ေျမကို အသုံးျပဳပုံေတြက ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြအထိ

မေျပာင္းမလဲဘဲ

တည္ရွိသြားၾကတယ္။

ၿမိဳ႕ျပတိုးခ်ဲ႕မႈလမ္းေၾကာင္းကို

နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕

ေဒတာ

အခ်က္

အလက္အရည္ေသြး တိုးတက္ေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနတဲ့
ပတ္၀န္းက်င္မွာ

၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊

အလုပ္အကုိင္ေတြႏွင့္

အိုးအိမ္ေတြ

ရရွိမႈနဲ႕အတူ

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မယ့္

ရပ္ရြာလူထုအသိုက္အ၀န္း ေပၚေပါက္ေရးကို ပံ့ပုိးေပးႏိုင္ဖို႕ ခ်င့္ခ်ိန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ”

ဟု

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု လူမႈေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ Resilience Global Practice မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Marisela Montoliu
Munoz ကေျပာၾကားသည္။
ထိုသို႔ သိသာထင္ရွားၿပီး တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္မႈရွိေနေသာ္လည္း အေရွ႕အာရွရွိ စုစုေပါင္း ဧရိယာ၏ ၁% ေအာက္မွာ
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၃၆% ကသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္သည္ကို ထိုေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားက

ေဖာ္ျပေနသည္။ ယင္းက ထိုေဒသ၏ ၿမိဳ႕ျပတုိးခ်ဲ႕မႈမွာ စတင္ကာစသာျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထိုေဒသအတြင္း
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ၏

အဓိကေမာင္းႏွင္အားမွာ

ေစ်းကြက္အင္အားမ်ားျဖစ္သလို

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္

ေဒသႏၱရအဆင့္

မူ၀ါဒေရးဆြသ
ဲ ူမ်ားသည္လည္း ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး အားလုံးပါ၀င္မႈ ေသခ်ာေစေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းတစ္ခုမွ
ပါ၀င္ေနသည္။
၁။ ေျမယာတိုးတက္မႈ၊ ေျမယာမ်ား စုေပါင္းၿပီး ျပန္လည္အကြက္ခ်ျခင္း၊ ေျမယာခြေ
ဲ ၀ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အခြင့္အေရးမ်ား

လႊဲေျပာင္းျခင္း

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေရးအတြက္

မ်ားကဲ့သုိ႔

ေျမယာအသုံးျပဳမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အသုံးျပဳကာ

လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္

ေျမယာတိုးခ်ဲ႕မႈ

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္

ထိေရာက္စြာ
အနာဂတ္

ေျမအကြာအေ၀း တုိးခ်ဲ႕မႈအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။
၂။ အမ်ိဳးသား ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕မ်ား၏ စနစ္တစ္ခုလုံးကို ေျဖရွင္းျခင္း၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အႀကီးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား ၿမိဳ ႕မ်ားတြင္
လူထုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား ပံ့ပုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈ အေသအခ်ာျဖစ္ေစေရး။
၃။ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရာတြင္ မညီမွ်မႈမ်ားေလ်ာ့က်ေရး အကူအညီေပးရန္အတြက္

တိုးတက္မႈ

ကြာဟခ်က္မ်ား အကြက္ခ်ေပးၿပီး လတ္တေလာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းအားျဖင့္
အားလုံးပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္။
၄။

ေကာင္းစြာ

သြားလာေနထိုင္ႏိုင္ေသာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု

ျဖစ္ေစရန္အတြက္

လူေနထူထပ္ေသာ

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားအား ေကာင္းစြာေနရာခ်၊ စီစဥ္ ညွိႏႈိင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္
ၿမိဳ႕ျပျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ေအာင္ အားေပးျမွင့္တင္ရန္။
၅။ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အသုံးျပဳကာ ေဒသႏၱရနယ္နမိတ္တစ္လႊား
ၿမိဳ႕ျပ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ညွိႏႈိင္းကာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား တစ္စစီျဖစ္ေနမႈကို ေက်ာ္လႊားရန္။
“အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆုံးသတ္ေရးနဲ႔ သာယာ၀ေျပာမႈေတြကို ေ၀မွ်ခံစားႏိုင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕

ၿမိဳ႔ျပပုံစံ၊ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိဖို႕ဆိုတာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။” ဟု
ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု လူမႈေရး၊ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ Resilience Global Practice မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မန္ေနဂ်ာ
Abhas Jha ကေျပာၾကားသည္။
ယခုေလ့လာမႈကုိ Australian Aid ၏ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစုံကိုဖတ္ရန္ ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
http://www.worldbank.org/eap/MeasuringUrbanExpansion

ေျမပံုမ်ားၾကည့္ရန္ႏွင့္ ေဒတာမ်ားေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ေအာက္ပါလိပ္စာသုိ႔ သြားၾကည့္ပါ။
Puma.worldbank.org

Urban Expansion Data Analysis Competition
ၿမိဳ႕ျပ ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ (၁) ေဒတာ အခ်က္အလက္ပစၥည္းမ်ား၊ (၂) “East Asia’s Changing
Urban Landscape: Measuring a Decade of Spatial Growth.” အစီရင္ခံစာပါ ေဒတာအသစ္မ်ား အသုံးျပဳကာ သုေတသနစာတမ္း အတြက္
အဆုိျပဳလႊာမ်ား
တင္သြင္းရန္
ကမၻာ့ဘဏ္က
ေခၚယူထားသည္။
http://www.worldbank.org/eap/MeasuringUrbanExpansion

သိလိုသည္မ်ားအတြက္

ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို၀င္ၾကည့္ပါ။

