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၁။ Scholar Institute အဖြ ဲ ့အစည္း၏ (တစ္လတာ) လုပ္ငန္း 

စဥ္ မ်ားအားလံုးကို Overview အေနျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ေစ 

ရန္ႏွင့္ ထိုသုိ႔ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္မည္ ့

လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အပ့ံံ ျဖစ္ေစရန္။ 

၂။ Scholar Institute ၏ Program မ်ားမွ စီမံကိန္း ဧရိယာ 

မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို Program 

မ်ား  အခ်င္းခ်င္းအၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ သိရွိ သေဘာေပါက္ 

နားလည္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိတ ္

အဆက္မိမိျဖင့္ ပိုမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အဖြဲ ့အစည္း၏ 

ရည္/ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေစရန္။ 

၃။ Scholar Institute အတြင္းရွိ Finance Team, Logistic 

Team, Program Team မ်ားအၾကား လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ 

အသိ ပညာဗဟုသုတမ်ား၊ အေတြ ့အႀကံဳမ်ားအား အခ်င္း ခ်င္း 

မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ထိုသုိ႔မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ Team မ်ား အခ်င္း 

ခ်င္းအၾကား လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားကုိ ပိုမုိသေဘာေပါက္ 

သိရွိ နားလည္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမို ျမင့္မား 

လာေစရန္။  
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.STEP Democracy – ေရွ ့သုိ ့ျမန္မာ Project  

(က) Voter Education Trainings  

Scholar Institute မ ွမဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးသင္တန္း 

မ်ားကိုု  ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ  ့နယ္ တြင္ 

ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

သင္တန္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ သိရိွ 

သင့္သည့္ ႏိုင္ငံသား အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ႏွင့္တကြ 

ဆႏၵမဲမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြေဲန ့တြင္ 

အေရးႀကီးေသာ မဲေပးျခင္း၊ မဲေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ 

မဲေရတြက္ျခင္း တို ့ကိုပါ ေလ့လာခြင့္ ရခ့ဲၾကပါသည္။   

အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားအား ေက်ာက္တန္းေက်းရြာ၊ 

ဂူေတာင္ေက်းရြာ ႏွင့္ အေရွ ့ေတာင္ရပ္ကြက္ တို ့တြင္ 

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဖိတ္ၾကားထားေသာ သင္တန္းသား 

သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၁၈၀ နီးပါး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾက 

ပါသည္။   

 

 

 

 

 

 

မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပး သင္တန္း တက္ေရာက္ ၾကသူ မ်ား  

 မဲေပး ေလ့က်င့္ 
ခန္းတြင္ ပါဝင္သူ 
တစ္ဦး  

 

(ခ) မဲရုံးမွဴး၊ 

ဒုမဲရုံမွဴးမ်ားအ

တြက္ သင္တန္းမ်ား ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ့နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန ့ ၾကားျဖတ္ ေရြး 
ေကာက္ပြတဲြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ မဲရုံမွဴး၊ ဒုမဲရံုမွဴး 
မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း 
တစ္ခုကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ့နယ္ ေမယုခန္းမ တြင္ 
ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္ေန ့ ၌ 
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ Scholar Institute မွ စီမံကိန္း 
တာဝန္ရိွသူမ်ားလည္း သင္တန္းအား ပါဝင္တက္ေရာက္ 
ကူညီခဲ့ၾကပါတယ္။  

အဆိုပါ သင္တန္းသို ့ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ့နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ 
အမွတ္ (၂) အတြင္း ရွိ ရပ္ကြက္ (၂) ရပ္ကြက္ ႏွင့္ 
ေက်းရြာအုပ္စု စုစုေပါင္း (၄၆) ခုမွ မဲရံုေပါင္း (၈၆) ခု 
တြင္ မဲရံုမွဴး၊ ဒုမဲရံုမွဴးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၾက 
မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုေပါင္း (၁၇၂) ဦးတို ့ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ေဒၚတင္လိႈင္မွ 
အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ 
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တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား၊ 
သင္တန္းသူ ဆရာ ဆရာမမ်ား 

 

 

(ဂ) မင္းဘူးၿမိဳ ့နယ္၊ စကုၿမိဳ ့နယ္၊ မေကြးတုိင္း  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန ့ ၾကားျဖတ္ ေရြး 
ေကာက္ပြတဲြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ မဲရုံမွဴး၊ ဒုမဲရံုမွဴး 
မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္း 
မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ မေကြးတိုင္း 
မင္းဘူးၿမိဳ ့နယ္ ႏွင့္ စကုၿမိဳ ့နယ္ တို ့တြင္ က်င္းပခဲ့ပါ 
သည္။  

မင္းဘူးၿမိဳ ့နယ္တြင္ သင္တန္း (၂) ပြ ဲ ႏွင့္ စကုၿမိဳ ့နယ္ 
တြင္ သင္တန္း (၃) ပြဲကို က်င္းပခဲ့ရာ Scholar 
Institute မွ စီမံကိန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း သင္တန္း 
အား ပါဝင္တက္ေရာက္ ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။  

အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားသို ့ မင္းဘူးၿမိဳ ့နယ္ႏွင့္ စကုၿမိဳ ့ 
နယ္ အတြင္းရွိ မဲရံုေပါင္း (၉၆) ရံုတြင္ မဲရံုမွဴး၊ ဒုမဲရံုမွဴး 
မ်ား အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ 
စုစုေပါင္း (၁၉၂) ဦးတို ့ တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။  

မင္းဘူးၿမိဳ ့နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရိွ တစ္ဦးမွ သင္တန္း ပို ့ခ်စဥ္ 

မင္းဘူးၿမိဳ ့နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရိွ တစ္ဦးမွ သင္တန္း ပို ့ခ်စဥ္ 



October, 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(6) VOLUME (1)] 

 
 

Every Youth Deserves A Quality Education Page 4 
 
 

Social Cohesion for Better Service Delivery in 
Rakhine Project မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  

(က) Search For Common Ground ႏွင့္ Scholar 
Institute တို ့၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ေန 
ေသာ စီမံခ်က္ မ်ားထမွဲ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Social 
Cohesion for better Services Delivery Project မွ 
ေန၍ Common Ground Approach Training 
အမည္ျဖင့္ သံုးရက္တာ သင္တန္းမ်ားကို ေတာင္ကုတ္ 
ၿမိဳ ့နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ ့နယ္၊ ပုဏ ၰားကြ်န္းၿမိဳ ့နယ္ ႏွင့္ စစ္ေတြ 
ၿမိဳ ့နယ္ တို ့တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။  

အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားသို ့ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ အရပ္ 
ဖက္ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားမွ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၊ ၿမိဳ ့ေပၚ 
ေက်းလက္ ေဒသမွ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား တက္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကရာ အမ်ိဳးသားလူငယ္ ၂၈ ေယာက္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
လူငယ္ ၂၉ ေယာက္ စုစုေပါင္း ၅၇ ေယာက္တို ့ တက္ 
ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ ျခင္း စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြ ဲ(စစ္ေတြ) 

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲ (ပုဏၰားကၽြန္း) 

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲ (ေတာင္ကုတ္) 
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ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ ျခင္း စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြဲ (ရမ္းျဗဲ) 

Responsible, Accountable, Inclusive Investment 

for Sustainable Development Project မွ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

ယခုလ၏ (၁၂)၊ (၁၃) ႏွင့္ (၁၄) ေအာက္တိုဘာတို႔တြင္ 

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၌ “Learning Points Sharing Training 

of Constructive Engagement with Business and 

Government” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခု 

ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြ၏ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရႏွင့္ 

ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အေတြ႕အၾကဳံမွ် ေ၀ေစ 

ျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရိွေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

တို႔၏ သေဘာ သဘာ၀ကို သိရွိလာေစရန္၊ ခ်ည္းကပ္မႈ 

ပုံစံမ်ား၏ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ကို နား 

လည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္၊ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက 

လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ ဆက္ဆံ 

ေရး တည္ေဆာက္ရန္ စြမ္းရည္ျပည့္၀လာေစရန္၊ လက္ 

ရွိေက်ာက္ျဖဴေဒသအတြင္း အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း 

ရွင္မ်ားအၾကား ရိွ ဆက္ဆံေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾက 

သည္။  

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကလဘာ ေက်းရြာ၊ မေဒးကၽြန္း၊ 

ျပားေတးေက်းရြာ၊ ေဆးေမာ္ေက်းရြာ စသည့္ ေက်းရြာ 

မ်ား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုစု 

ေပါင္း အေရအတြက္ ၁၂၉ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾက 

သည္။  

LOGIN Asia ၏ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ Quenzen ၿမိဳ ့တြင္ 

က်င္းပေသာာ Learning Visit and Experience 

Capitalization Workshop အား တက္ေရာက္ျခင္း  

 

www.loginasia.org  

LOGIN (Local Governance Initiative and 

Network) Asia သည္ learning Network အေနျဖင့္  

Capacity Building of Local Governments, Civic 

Engagement and Accountability, Fiscal 

Decentralization , Gender and Social Inclusion 

ႏွင့္ Public Service Delivery စသည္တို ့အား ေလ့လာ 

မႈ နယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အေတြ ့အႀကံဳမ်ား 

မွ်ေဝျခင္း၊ နည္းပညာ အေထာက္အကူမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း 

တို ့ကို လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထို ့အျပင္ Online 

http://www.loginasia.org/
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Course အေနျဖင့္ MELP – Member Engagement 

and Learning Platform အတြင္း ေလ့လာေနၾကေသာ 

ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အဖြ ဲ ့ဝင္မ်ားအား ပုိမိုထိေတြ ့သည့္ 

ေလ့လာမႈ အခင္းအက်င္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 

တစ္ခုကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ Center for Local and 

Regional Governance of the National College of 

Public Administration and Governance of the 

University of Philippines (CLRG – NCPAG – UP) ၌ 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ မ ွ ၁၇ ရက္ေန ့အထိ ၃ 

ရက္တာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။  

ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ေဒသႏၱရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပါဝင္ပက္သက္ႏိုင္မႈ၊ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အခင္းအက်င္းမ်ားအား တင္ျပ ေလ့ 

လာျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား 

အား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန ့ 

တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယ ေန ့တြင္မူ ဖိလစ္ပိုင္ႏူိင္ငံ 

၏ လူငယ္အင္အားစု ျဖစ္ေသာ Sangguniang 

Kabataan (SK) လူငယ္ေကာင္စီ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ၏ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို သက္ဆိုင္ရာ ဌာန မ ွတာဝန္ရွိသူမ်ား 

မ ွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေန ့တြင္မူ 

ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈ အေနျဖင့္ Makati ၿမိဳ ့ရိွ လူငယ္ 

မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအားသြား 

 
ေရာက္ေလ့လာၾကၿပီး LOGIN Asia Learning 

Network အေနျဖင့္ ေနာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းရပ္ 

မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီး 

အတြင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြး 

ေႏြးသံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ သံုးရက္တာ ေဆြး 

ေႏြးပြအဲား အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။  

 

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြသဲို ့ သီရိလကၤာ၊ အိႏိၵယ၊ နီေပါ၊ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ၊ 

ကေမၻာဒီးယား၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ အာဖဂန္ နစၥတန္ႏွင့္ 

ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံတို ့မွ အဖြ ဲ ့ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးတို ့ 

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Spectrum 

Organization ႏွင့္ Scholar Institute တို ့၏ Social 

Accountability in Myanmar (SAcc Myanmar) 

Project မ ွတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  

LOGIN Asia မ ွMELP – Member Engagement and 

Learning Platform (Online Course) စိတ္ပါဝင္စားသူ 

ဝင္ေရာက္ေလ့လာ လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ LOGIN Asia 

Web page ၏ MELP ေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္၍ 

အသင္းဝင္ကာ ေလ့လာမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါ 

သည္။LOGIN ASIA ကြန္ယက္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံ ၁၂ 

ႏိုင္ငံ ပါဝင္ၿပီး ၄င္းအား the Swiss Agency for 

Development and Cooperation (SDC) မ ွ

အေထာက္အပံ့ ေပးထားပါသည္။  
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ေဆာင္းပါးမ်ား က႑ 

(မွတ္ခ်က္။  ။ ဤေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 

အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးရွင္ 

မ်ား၏ ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ျပီး၊Scholar Institute 

၏အာေဘာ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။)  

 

စစ္မွန္တဲ႔ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ဘာလဲ 

(The function of education) – Part II 

******************* 

မင္းထက္ 
(ေမလ ထုတ္ Newsletter မ ွအဆက္ ……) 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာေရးေဆာင္ရြက္မႈဟာ 

ေဆြးျမဲေဟာင္းႏြမ္းေနသည္႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ည္း 

စည္းကမ္း ေဘာင္ထဲမွာ အေနသားတက် ေနတတ္ဖုိ႔ 

သာျဖစ္ျပီး၊ ကမၻာသစ္တစ္ခုကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိဖုိ႔၊ မတူကဲြ 

ျပားေသာ လူ႔အသုိက္၀န္း ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

ဘက္စုံဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္ လုံေလာက္ေသာလြတ္ 

လပ္မႈကုိ မေပးႏုိင္ေသးေပ။ ဤက႔ဲသုိ႔ လြတ္လပ္မႈမ်ဳိးကို 

သင္ကုိတုိင္ လုိလုိလားလားရွိရင္ လက္ေတြ႔ က်င္႔သုံး 

ရမည္၊ သိလွ်က္မက်င္႔သုံးႏုိင္လွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အ 

တားဆီးမ်ားေႀကာင္းပ်က္စီးလြယ္တတ္သည္။  `

 ဒီလုိက်င္႔သုံးေနသူမွသာ ကုိယ္႔ရ႕ဲအမွန္တရားနဲ႔ 

ကုိယ္႔ကုိယ္ရွာေဖြ ေနျခင္းျဖစ္ျပီး၊ မိမိ၏ဥာဏ္ပညာကုိ 

တုိးျမွင္႔ ျခင္းလည္းျဖစ္သည္ ဘ၀ကုိ ရႈေထာင္႔စံု စြာနား 

လည္သေဘာေပါက္မွကမၻာႀကီးကုိတည္ျငိမ္စြာရင္ဆုိင္ 

ရန္ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းဟုဆုိရေပမည္ ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႔ 

သည္ အေတြးေခၚ အေဟာင္းေတြနဲ႔ လူမႈေရးအရ အေန 

သားတက် ေနထုိင္ႏုိင္အတြက္မျဖစ္သင္႔ေပ၊ စိတ္ပုိင္း 

ဆုိင္ရာအရ နက္နက္နဲနဲျဖင္႔ ေဟာင္းႏြမ္း ေဆြးေျမ႕ 

သည္႔အယူဆေတြကုိအျမဲတေစဆန္႔က်င္တတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ 

ေနျပီ။  

      ဒီလုိဆန္႔က်င္ တတ္သူေတြကသာ တကယ္႔ 

အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမွာျဖစ္ျပီး၊ အစဥ္လာေတြနဲ႔ 

အေနသားတက် ေနထုိင္လုိေသာ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ 

လြန္စြာကဲြျပားေသာ ပုံစံကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒီလုိ 

အေျခ ေနကို ရရိွႏုိင္ဖုိ႔က စစ္မွန္တဲ႔ ေမတၱာတရား ဆုိ 

တာ ဘာလဲ ဘုရားသခင္ဆိုတာ ဘာလဲ ဆုိတ႔ဲ အေပၚမွာ 

အဆက္မျပတ္ ေမးခြန္းထုတ္ေနရလိမ္႔မည္။  အဆက္ 

မျပတ္ သတိျပဳမိေနရမည္။ အျမဲမျပတ္ သင္ယူေနရ 

မည္။ ဒါမွတကယ္႔အမွန္တရားကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္လိမ္႔မည္။ 

အေႀကာက္တရား ၾကီးစုိးေနျပီး ေမးခြန္းထုတ္မေနဘူး၊ 

သတိျပဳမေနဘူး၊ သင္ယူေလ႔လာေနမႈ ရွိမေနဘူးဆုိရင္၊ 

ဘာကုိမွ အေလးနက္ သတိထား မိမည္ မဟုတ္ေခ်။  

ပညာေရးဆုိတာ အတြင္းစိတ္သႏၱာန္ႏွင္႔ အျပင္ 

ပန္း သႏၱာန္ ႏွစ္ခုလုံးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း ကိရိယာ 

သာျဖစ္ျပီး၊ အေႀကာက္တရားက လူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ 

သည္႔ အေတြးေခၚကုိ လြယ္လင္႔တကူ ဖ်က္စီး ၀ါးမ်ဳိႏိုင္ 

သည္၊ လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔ေမတၱာ 

တရား ခ်ဥ္ေႏွာင္မႈေတြကုိပါ ဖ်က္စီးပစ္ေလ႔ရွိသည္။  

      ရုိးရာအစဥ္လာေတြ အေတြးအေခၚ အေဟာင္း 

ေတြကုိ ဆန္႔က်င္လုိက္ရင္ ကမၻာႀကီးဟာ ဗရမ္းဗတာ 

ျဖစ္သြားမလား စုိးရိမ္စိတ္ေတြရွိႀကလိမ္႔မည္။ တကယ္ 
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ေတာ႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အသုိင္း၀န္းလည္းဗရမ္းဗတာ 

ျဖစ္ေနတုန္း ဆုိတာကုိ လက္ခံသင္႔သည္။ အရာအားလုံး 

လွပျပီး ေျခာက္ျပစ္ကင္ သဲေလးစင္မဟုတ္ေပ။ လူေတြ 

ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ရတဲ႔အေျခေနလဲ မဟုတ္ေပ၊။ 

လူအခ်င္းခ်င္းတုိက္ခုိက္၊ဆန္႔က်င္ၾကျပီး အဖ်က္သေဘာ 

လုပ္ရပ္ေတြကုိ က်ဴးလြန္ေနဆဲပင္၊ ဒီလုိရည္မွန္းခ်က္ 

ကုိယ္စီျဖင္႔၊ အဓိပၸါယ္မဲ႔ ျပဳိင္ဆုိင္မႈ လုပ္ေနျခင္းက၊ ကမၻာ 

ႀကီးဟာ ဗရမ္းဗတာ ျဖစ္ျပီးသားဆုိတာ ျပသေနျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ဒါကုိလူ႔အသုိင္း၀ုိင္း၏ စည္းကမ္းလုိ႔ မိမိကုိယ္ 

ကုိ  မခ်ဳပ္လုိက္ပါနဲ႔ ဒီလုိအျဖစ္သင္႔ပါဘူး။  

      ရုရွား၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢမည္သည္႔ 

အင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္ေစ၊ကမၻာႀကီးဟာမျမဲျခင္းသေဘာ

၏ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္မွ်သာ၊ဒီလုိအနိစၥသေဘာ

ကုိ ျမင္လာႏုိင္ရင္ အရာအားလုံး တစ္ေန႔ ပ်က္ သုန္း 

ရမည္ဆုိတဲ႔ စိန္ေခၚမႈကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္မည္႔ နည္းလမ္းက 

အေရးပါလွသည္၊ ဘယ္လုိ႔တုံ႔ျပန္ၾကမလဲ၊ က်ေနာ္ ခရစ္ 

ယန္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္၊ ဟိႏၵဴ၊ ကြန္ျမဴနစ္လုိ႔ ကမၻာႀကီးကုိ 

တုန္႔ျပန္လုိက္ရင္၊မွန္ကန္ေသာတုန္႔ျပန္မႈမဟုတ္သည္႔ 

အျပင္ တုန္႔ျပန္ရာလည္း မေရာက္ႏုိင္ေပ။ ျပည္႔စုံမွန္ကန္ 

သည္႔ တုန္႔ျပန္မႈ ကမၻာႀကီးကုိ ေပးလုိေသာ ဆႏၵရွိလွ်င္ 

ကုိယ္တုိင္အၾကာက္တရား မရွိေတာ႔တ႔ဲအခ်ိန္မွ ဟိႏၵဴ 

ခရစ္ယန္ အရင္းရွင္ဆုိတဲ႔ အယူဆမ်ားခြါခ်ႏိုင္မည္ 

လူသားဆုိတဲ႔ ခံယူခ်က္ျဖင္႔ ကမၻာၾကီး၏ ျပႆနာမ်ားကုိ 

အေျဖရွာႏိုင္လိမ္႔မည္၊ လူ႔အသုိင္း၀န္း၏ အယူဆကုိ 

အေျခတည္လာတဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ဆုိတဲ႔ မေတာ္ ေလာဘ 

နဲ႔ မွားယြင္းေသာ အေတြးေခၚ ယူဆခ်က္အားလုံးကုိ 

သင္ကုိယ္တုိင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ 

ဘာျပႆနာကုိမွေျဖရွင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ေပ။  

 မိမိ တစ္ကုိယ္ စာ လုံျခဳံမႈႏွင္႔ ရည္မွန္း ခ်က္ဆုိ 

တ႔ဲ ယူဆခ်က္ျဖင္႔ လုိအင္ဆႏၵေလာဘ မရွိေတာ႔တဲ႔ 

တစ္ေန႔ ကမၻာႀကီးရဲ႕ မည္သည္႔စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးမဆုိ မွန္ကန္ 

စြာ တုန္႔ျပန္လာႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး ကမၻာသစ္တစ္ခု ဖန္တီး 

ႏုိင္လိမ္႔မည္။ 

      လူ႔အသုိင္း၀ုိင္းသည္ အလုိဆႏၵႏွင္႔ ရည္မွန္း 

ခ်က္ အေပၚမွာ အေျခတည္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ရည္မွန္း 

ခ်က္ ထားျခင္းကုိ မိဘ၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္႔ ကုိယ္႔ရ႕ဲ ေလး 

စား ရေသာ လူအခ်ဳိ႕ထံမွ ရရိွတတ္ၾကသည္၊ (ဥပမာ) 

ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ ေက်ာင္းစာကုိ အာရုံမစိုက္ရင္ 

ဆရာ/မေတြ ေက်ာင္းစာအာရုံစုိက္ဖုိ႔ ကုိယ္႔ဘ၀ကုိ ရည္ 

မွန္း ခ်က္ထားျပီး ႀကဳိးစားတတ္ဖုိ႔ သင္ေပးလိမ္႔မည္။ 

သြင္သင္မႈကုိ လုိက္နာျပီး ေက်ာင္းစာကုိ စိတ္ပါ ၀င္စား 

လွ်က္ စာေမးပဲြတစ္ခုျပီးတစ္ခု ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရင္ စာသင္ 

ရတ႔ဲ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည္႔စုံသည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ 

ဒီေတာ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ၾကီးမားသူေတြ ဘာျဖစ္ေနလဲ 

ပတ္၀န္းက်င္ကုိျမင္ၾကည္႔လုိက္ရင္သိႏုိင္လိမ္မည္။ကုိယ္႔ 

အတြက္ပဲ စဥ္းစားတတ္လာသည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ ျပည္႔ 

ဖုိ႔ ရက္စက္တတ္လာသည္။ ျပဳိင္ဘက္ေတြကုိ ရွင္းထုတ္ 

ဖုိ႔ ၾကဳိးစားရ၊ အျမဲတမ္း ဆံတစ္ရစ္သာေစလုိေသာ အတၱ 

စိတ္ ကသာ အႏုိင္ယူလႊမ္းမုိးေနတတ္သည္။ ျပဳိင္ဆုိင္ 

ျခင္း ၏ ေအာင္ျမင္မႈ က်ရႈံးမႈကုိ အေျခခံျပီး လူ႔အသုိင္း 

၀န္းထဲမွာ ျပႆနာကုိ ဖန္တီးလာတတ္ၾကသည္၊ မတူ 

ညီေသာ ရမၼက္ေလာဘတုိ႔ ျပဳိင္ဆုိင္မႈေၾကာင္႔ အေတာ 

မသတ္ႏုိင္သည္႔ စစ္မတ္ေတြကုိ ဖန္တီးလာ ၾကသည္။ 

ဒါေတြက အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ ျပႆနာကုိ 

ျဖစ္ေပၚေစတဲ႔ ဇစ္ျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။  

     လူတစ္ေယာက္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ မိမိခံယူခ်က္ 

ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ တစ္ေန႔ဘယ္လုိ ျဖစ္ရမယ္ 

ဆုိတာ မေမွ်ာ္လင္႔၊ အက်ဳိးျမတ္ ဘယ္ေလာက္ရမလဲ 

မေမွ်ာ္လင္႔၊ ဘယ္လုိရလာဒ္မ်ဳိး၊ ထြက္ရမည္ မေမွ်ာ္လင္႔၊ 

ပထမ ေနရာယူဖုိ႔လဲ ျပဳိင္ဆုိင္မႈမရိွလွ်င္ လူ႔အသုိက္၀န္းမွ 

ရည္မွန္းခ်က္နတၳိလူဟု ေကာက္ခ်က္ဆဲြၾကလိမ္႔မည္။ 

ဤသည္ပင္လွ်င္ သင္႔ရ႕ဲ ျပဳိင္ဆုိင္မႈ အင္အားကုိ ပတ္ 

၀န္း က်င္မွ ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ အင္ဂ်င္တစ္ခု ကဲ႔သုိ႔ 
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ျဖစ္သည္၊ တကယ္႔ပညာေရးသည္ ဤယူဆခ်က္မ်ားႏွင္႔ 

မည္သုိ႔မွ် သက္ဆုိင္လိမ္႔မည္ မဟုတ္။ ပညာေရး ဆုိဟူ 

သည္ မိမိအတြက္ တန္ဖုိးႀကီးမားသည္ဟု ကုိယ္တုိင္ 

ခံစား ရေသာ အရာတစ္ခုကုိ ဘ၀ရ႕ဲ ေနာက္ဆုံး အခ်ိန္ 

ထိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ႔ 

ၾကားခံအေထာက္ပံ႔တစ္ခုသာျဖစ္သင္႔သည္။ ဗီဇအမွန္ 

ကုိမတူးဆြႏုိင္ဘဲ တစ္ခါတစ္ေလ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ပုံ ေဖာ္ 

မႈ အတုိင္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လူငယ္ေတြအတြက္ 

မိမိကုိယ္႔ကုိ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲဆုိတဲ႔ အေမးက အရမ္း အ 

ေရး ပါလွသည္၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ခ်င္တာကုိ သိမွ 

သာလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ အသစ္တစ္ုကို ဖန္တီးႏုိင္လိမ္႔ 

မည္ျဖစ္သည္။  

 ႏုိင္ငံတုိင္းလုိမွာ ပညာေရးဟာ အစုိးရ၏ 
ထိန္းခ်ပ္ခံျဖစ္သည္၊ အကယ္၍ အစိုးရအကူအညီကို 

မရလွ်င္ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ရပ္တည္ႏုိင္ပါ႔မလား ေမး 
ခြန္းထုတ္စရာရွိသည္။ အာဏာရွင္ေတြ ႏုိင္ငံေရး သမား 
ေတြ အစိုးရေတြဟာ၊ ကမၻာႀကီးမွာ စာသင္ေက်ာင္း 
ေတြသာမက အရာအားလုံးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လာသည္။ 
ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ႏွလုံးသားကုိပါ ပံုစံခြက္ထမဲွာ 
ထည္႔ဖုိ႔နည္းမ်ဳိးစုံ စဥ္းစားလာသည္။ ရုရွားျဖစ္ေစ အျခား 
ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုက ပညာေရး 
ဟာ အစိုးရရဲ႕ progandas ေတြ၊ မ၀ူါဒေတြကို 
စနစ္တစ္ခု ဖန္တီးျပီး လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ ႏုိင္ေအာင္ဖို႔ 
အားထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ 
လူ႔အသုိင္း၀ုိင္း၏ မွားယြင္းတဲ႔ ယူဆခ်က္ေတြကုိ မလုိက္ 
နာေတာ႔တဲ႔ တစ္ေန႔က်ရင္ တကယ္႔စစ္မွန္ေသာ ပညာ 
ေရး ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ႏွလုံးသားနဲ႔ရင္းျပီး 
သိနားလည္ဖို႔ ခံယူတတ္ဖုိ႔ေတာ႔ လုိအပ္လိမ္႔မည္။ 
ကမၻာသစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ အေရးပါတယ္လုိ႔ 
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ ေလးနက္ 
စြာခံယူျပီး၊ ၾကဳိးစားလွ်င္ သြယ္၀ႈိက္၊ လႊမ္းမုိးခံ ပညာ 
ေရးစနစ္မွလြတ္ေျမာက္ႏုိင္သည္။တြန္းလွန္ျပီး အေျပာင္း 
လဲကုိ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔က အမွန္တရားအတုိင္း ယထာဘူတ 
က်က် ေနထုိင္လုိေသာ အနည္းငယ္ေသာ လူတစ္စုမွ 

စတင္ရသည္၊ တကယ္အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ 
တယ္ဆုိတာ အေၾကာက္တရား အားလုံးနဲ႔ အစဥ္လာ 
ယုံၾကည္မႈေတြက လြတ္ေျမာက္မွ ျဖစ္ႏုိင္ေပလိမ္႔မည္။  
 
Ref: Krishnamurti, Jiddu, Think On 

These Things, Krishnamurti Foundation 

of America, California, 1964.  
 

……………..………………..။………………………………… 
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 “Person with disability are a part 

of society.” 

မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္လည္း လူမႈ႕ပတ္၀န္းက်င္၏ 

တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။ 

******************* 

ေမဖူးေမာင္(ေအးျမတ္ေက်ာ္)  

 

မသန္စြမ္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ 

လွ်င္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ အေျခအေနတစ္ 

ရပ္ ရပ္ေၿကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၍ ကိုယ္လက္ အဂၤါခ်ိဳ႕ 

ယြင္း သြားေသာသူမ်ားကို ဦးစြာျမင္ေယာင္မိၾက မည္ဟု 

ထင္မိ ပါသည္။ 

 သို႔ေပမဲ့ မသန္စြမ္းဆိုေသာေ၀ါဟာရကို ႏိုင္ငံ 

တ ကာမွ သုေတသနေလ့လာသူမ်ား အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိ 

ၾက သည္မွာ -  

မသန္စြမ္းမႈ = ကုိယ္ခႏၵာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ + အတားအဆီးမ်ား 

 Disability = Impairment + Barrier 

ဤေနရာ၌ အတားအဆီးမ်ားဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္ အမ်ား 

ျပည္သူ အသံုးျပေနျကေသာ မသန္စြမ္း သူမ်ား သံုးစြရဲန္ 

အဆင္မေျပသည့္ လမ္း၊တံတား၊ အေဆာက္အအံုပံုစံ၊ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္သူတို႕၏ ကိုယ္ခႏၶာခ်ိဳ႕ ယြင္းမႈ 

တစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အတား အဆီး 

မ်ားေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရန္အခက္အခဲရိွ ေနၾက 

သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။  

သန္စြမ္းမႈ = ကုိယ္ခႏၵာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ +အတားအဆီးမ်ားမရိွ 

Ability = Impairment + Barrier - Free  

အကယ္၍မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္အတားအဆီးမရွိ လြတ္ 

လြတ္လပ္လပ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္  သူတို႔သည္ 

လည္း သာမာန္လူမ်ားက့သဲို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ 

သည္။  

ကုိယ္ခႏၵာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Impairment) 

ကိုယ္ခႏၵာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ(၅)မ်ိဳးရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။  

၁။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Physical Impairment) 

၂။ အျမင္အာရုံခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Visual Impairment) 

၃။ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Hearing / Speech 

Impairment) 

၄။ ဥာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Intellectual Impairment)  

၅။ တစ္ခုမက ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ (Multi Impairment) 

Barriers ( အတားအဆီးမ်ား ) 

အတားအဆီးမ်ားဟုဆိုလွ်င္(၄)မ်ိဳးရွိသည္ဟုသတ္မွတ္ 

ၾကသည္။ 
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(၁) ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား 

(အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲေသာ၊ 

အမ်ားျပည္သူသံုးအေဆာက္အအံု ၊  

အသံုးအေဆာင္မ်ား ၊ အျခား …) 

(၂) ခံယူခ်က္ဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ( 

မသန္စြမ္း ဟုသိသာေစေသာ အေျပာအဆုိ၊ 

အယူအဆ၊ အေတြး အျမင္မ်ား) 

(၃) မ၀ူါဒဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ( 

ခြျဲခားဆက္ဆံ ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ 

အျခား …..) 

(၄) ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား (  

ဥပမာ-ဆြံအနားမျကားသူမ်ားႏွင့္မ်က္မျမင္မ်ားနားလည္ 

ေစမည့္ အရာမ်ား)ဟူ၍သတ္မွတ္ျကသည္။  

 

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈျခင္း အား 

ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ လူတန္းေစ့ 

အသံုးျပဳ ႏုိင္သည္ဟုဆိုေသာ္ျငားလည္း မသန္စြမ္း 

သူမ်ားအတြက္အသံုးျပဳရန္ခက္ခဲေနသည္မ်ားအေျမာက္ 

အျမားရိွေနပါေသးသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖြံျဖိဳးတုိးတက္ 

လာသည္ႏွင့္ အမွ်ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေဆာက္ အအံု 

မ်ား၊ လူေနမႈ ပံုစံမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတြက္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေပးရန္အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

စင္စစ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ဖယ္ခ်န္ထားသင့္ေသာ 

သူမ်ားမဟုတ္ပါ။ သူတို႕သည္ သာမာန္လူမ်ားနည္းတူ 

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလွ်င္ လူ 

တို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲရန္လို 

အပ္ပါသည္။မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္ အေရးဥပေဒ၏ 

အခန္း (၁၅)၊ အပုိဒ္ ၆၉ တြင္ ရန္ပုံေငြထူေထာင္ျခင္း၊ 

ထိန္းသိမ္း ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ျပည္ 

ေထာင္စု အစိုးရ  ေထာက္ပံ့ေငြအျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေစတနာရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးေငြမ်ား၊ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းအဖဲြ႕မွတ္ပုံတင္၊သက္တမ္းတိုး 

ျခင္းမွရရွိေသာအခေၾကးေငြမ်ား၊ ပုဂၢလိကပညာသင္ 

အထူးေက်ာင္းမ်ား၊ သက္ေမြးမႈအထူးသင္တန္းေက်ာင္း 

မ်ား၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမ်ားတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္

ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတုိးျခင္းမွ 

ရရိွေသာအခေၾကးေငြမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 

ထားသည္။ 

ကၽြန္ုပ္တို႔လူ႔မႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားကမသန္စြမ္းသူမ်ားကို

သူမသန္စြမ္းမို႔တတ္နိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဟု ေတြးျမင္ယူဆ 

ခ်က္မ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ 

မ်ားအသံုးျပဳသကဲ့သို႕အသံုးျပႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားရွိလွ်င္

သူတို႕သည္လည္းအမ်ားနည္းတူစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား 

ျဖစ္ျကသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ Society for all ျဖစ္ရန္ကၽြႏု္ပ္တို႕အားလံုး 

ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါေသးသည္။ 

Society for All 

- Education for all 
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- Health for all 
- Policy for all 
- Transport for all 
- Building for all 
- Community for all  

 

 

 

မွတ္ခ်က္ ။          ။  

ဤေဆာင္းပါးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရ႕ွ 

ေဆာင္အသင္းမွထုတ္ျပန္ထား ေသာစာတမ္းမ်ားႏွင့္ 

စာေရးသူ၏အျမင္တို႔အား ေပါင္း စပ ္ေရးသား ထား ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

(ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေဆာင္ 

အသင္း မွျကီးမွဴးက်င္းပေသာ Disability Inclusion 

Trainingမွ ဗဟုသုတမ်ားကိုမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။) 

ဆက္လက္မွ်ေ၀သြားပါမည္။  

……………..………………..။………………………………… 
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စည္းကမ္းႏွင့္ လူ 

******************* 

မုိးျမင့္ၾကယ္  

 

ကၽြႏုပ္တို႔သည္ စည္းကမ္းဆိုသည့္အရာမ်ား ႏွင့္ ပက္ 

သက္ ၍ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀ကပင္ ၾကားဖူး 

နား၀ ရွိခဲ့ၾကေပမည္။  

ငယ္စဥ္အခါ စာစီစာကံုး မ်ားေရးသားၾကရာ၌ လည္း 

“စည္းကမ္း ဟူသည္ လူ၏ တန္ဖိုး” တို႔ “အကြပ္မဲ ့

ေတာင္း ပရမ္း ပတာ” စသည္အားျဖင့္ စကားပုံမ်ား ႏွင့္ 

လည္း ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္ခဲ ့ ၾကသည္။ “စည္းကမ္းရွိပါ”          

“စည္းကမ္း လိုက္နာ ေဘးကင္းကြာ” စသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ 

မ်ား ကုိလည္း ကၽြႏုပ္တို႔၏ နိစၥဒူ၀ လူမႈဘ၀မ်ား၌လည္း 

ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျမင္ၾကေတြ႕ၾကရသည္။  

စည္းမွ်ဥ္း စည္းကမ္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သူ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ 

ႏွင့္ သူေတာ့ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ သူ႕သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္သူ 

ရွိၾကေပလိမ့္မည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ စည္း မွ်ဥ္း စည္း 

ကမ္း မ်ား၏ ေယဘုယ် သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ လူသားတို႔ 

၏ အမူအက်င့္ကိုႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ရန္ရည္ရြယ္ ထားပါ 

သည္။  

စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္ တခ်ိဳ႕ေသာ 

စည္းမွ်ည္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခု 

အတြင္းမွ၊ အင္စတီက်ဴရွင္း တစ္ခုအတြင္းမွ အစဥ္ 

အလာ တန္ဖိုး ထားမႈမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ယဥ္ 

ေက်းမႈမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည္ ကိုေတြ႕ 

ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊တခ်ိဳ႕ေသာ စည္းမွ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား 

သည္ တရားဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ပက္သက္ေန 

သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ ေပသည္။  

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအတြင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု 

အတြင္း၌တည္ရွိေနေသာ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သည္ 

တျခားေသာလူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း 

တစ္ခုမွ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ 

တူညီမႈရွိခ်င္မွရိွေပမည္ျဖစ္ရာ ေနရာေဒသေျပာင္းသည္ 

ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေပသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

ထို႔အတူဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပက္သက္ေနေသာ စည္း 

မွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း ၄င္းဥပေဒ သက္ ေရာက္ 

ေသာ အခ်ဳပ္အာဏာနယ္နမိတ္အတြင္း၌သာ တည္ရိွ 

မည္ ျဖစ္ျပီး၊ အဆိုပါ ဧရိယာမွေက်ာ္လြန္သည္ႏွင့္ ေဖာ္ျပ 

ပါ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ လိုအပ္ ေတာ့ 

မည္ မဟုတ္ေခ်။  

မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမႈ ကၽြႏုပ္တို႔ေနထိုင္ေနေသာ လူ 

အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုအတြင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု အ 

တြင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ဧရိယာ 

တစ္ခုအတြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစည္းကမ္းတို႔သည္ ကၽြႏုပ္ 

“ လူတုိ႔သည္ ၄င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ရန္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သည့္ 
စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ရန္ 
အဆင္သင့္ရွိၾကျပီး၊ အဆင္ေျပ မေခ်ာ 
ေမြ႕ေသာ စည္းမွ်ဥ္းမ်ား တနည္းအားျဖင့္ 
တကူးတက လုပ္ရမည့္ လုပ ္ရပ္ 
မ်ားကိုမႈ တကူးတကလိုက္နာရန္ 
တြန္႕ဆုတ္ၾကေလ့ ရွိၾကသည္။“ 
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တို႔ လိုက္ နာ လိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မလိုက္နာလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ 

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ 

ျဖစ္ေစ ပုံစံမ်ိဳး စုံတို႔ျဖင့္ တည္ရွိေနၾကသည္မွာကားအမွန္ 

ပင္ျဖစ္ သည္။  

ထို႔အျပင္ အဆိုပါစည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ မလိုက္ 

နာ လွ်င္ မလိုက္နာ သူကို ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဒြန္တြဲ 

ထား တတ ္ၾကေသး သည္။  

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု၏ အစဥ္အလာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ 

ယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းကို 

ခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ (အဆိုပါ လူအဖြဲ႕အစည္းမွ ဖယ္က်ဥ္ 

ျခင္း ခံရျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ) လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

ကိုက်ခံရသကဲ့သို႔၊ တရားဥပေဒႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

စည္း မွ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ကား တရားဥပေဒ 

အရ စီရင္ျခင္း ခံရေပေတာ့သည္။  

လူတို႔၏ သေဘာ သဘာ၀ႏွင့္ စည္းမွ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ား 

ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး မိမိ မွတ္သား ေလ့လာမိသေလာက္ 

သုံးသပ္ျပရမည္ ဆိုလွ်င္ လူတို႔သည္ ၄င္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ 

ရန္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕သည့္ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 

လိုက္နာ ရန္ အဆင္သင့္ရွိၾကျပီး၊ အဆင္ေျပ မေခ်ာ 

ေမြ႕ေသာ စည္းမွ်ဥ္းမ်ား တနည္းအားျဖင့္ တကူးတက 

လုပ္ရမည့္ လုပ္ ရပ္ မ်ားကိုမႈ တကူးတကလိုက္နာရန္ 

တြန္႕ဆုတ္ၾကေလ့ ရွိၾကသည္။  

ဥပမာ တစ္ခုအေနျဖင့္ စကၤာပူႏုိင္င၌ံ public policy 

ဘာသာရပ္ကို သြားေရာက္ေလ့လာသည့္ မိတ္ေဆြ 

တစ္ဦး ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ၾကားေယာင္မိသည္။ ၄င္း 

မိတ္ေဆြ၏ ေျပာျပခ်က္အရ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုေသာ 

ေနရာ၌ ကားမွတ္တုိင္ဆီသို႔ သြားရန္ ခင္းထားေသာ လူ 

သြား လမ္းေလးမွာ ျမက္ခင္းကို ေကြ႕၀ိုက္လ်က္ ရိွသည္ 

ဟူ၏။ ထိုအခါ ကားမွတ္တိုင္ဆီသို႔ အလွ်င္အျမန္ 

အေရာက္သြားလို ၾကေသာ လူတို႔သည္ ခင္းထားသည့္ 

လူသြားလမ္းအတိုင္း မသြားၾကေတာ့ဘဲ ျမက္ခင္းကို 

ျဖတ္လ်က္အသြားအလာလုပ္ၾကသည္ဟူ၏။ အဆိုပါ 

အခ်က္ကိုသတိျပဳမိသြားေသာ အစုိးရ အရာရိွၾကီးမ်ား 

သည္ ၄င္းလမ္းကို တာ၀န္ယူ လမ္းခင္းခဲ့ေသာ အင္ဂ်င္ 

နီယာကိုေခၚယူေတြ႕ဆုံလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ လမ္းခင္း 

ခဲ့စဥ္က လူတို႔၏ သေဘာသဘာ၀ကို ထည့္မတြက္ခ့ဲ           

သနည္းဟုေမးျမန္းသည္ဟူ၏။                                 

ထို႔ေနာက္ မ်ားမၾကာမီွတြင္ကား လူတို႔ ျဖတ္သြား ျဖတ္ 

လာ လုပ္ၾကသည့္ ျမက္ခင္းျပင္ အေပၚ၌ လူသြား 

လမ္းေလးတစ္ခု ခင္းေပးလိုက္သည္ ဟူ၏။  

အထက္ပါ အခ်က္ကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ လူတုိ႔ 

သည္ ေကြ႕ကာ ၀ိုက္ကာ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း သြားရ သည္ 

ထက္ လမ္းတုိ တို သြားရသည္ကို ပိုမိုသေဘာက် သည္ 

ကိုေတြ႕ရ၏။ တနည္းအားျဖင့္၄င္းတို႔အတြက္ ပို၍ သက္ 

ေတာင့္သက္သာရွိေသာ၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမာေသာ၊ 

လိုက္ ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေသာ အေျခအ ေနကုိ သာလွ်င္ 

လက္ခံလိုေလ့ရွိျပီး၊ တကူးတက သြားလာလႈပ္ရွားရ 

မည့္ အေျခအေနကုိ မလုပ္လိုၾကေပ။  

ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔၏ သေဘာသဘာ၀အရ “ပလက္ 

ေဖာင္း ေပၚမွ ေလွ်ာက္ ပါ” ဟု မည္မွ်ပင္ စည္းမွ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထား ေစကာမႈ တကယ္၍ လမ္း 

ေလွ်ာက္မည့္ပလက္ေဖာင္းသည္သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္မႈ မရွိ 

လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေရညိႈမ်ားျဖင့္ ေခ်ာမြတ္ ေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ 

ပလက္ေဖာင္းေပၚ၌ လမ္းေဘး ေစ်းသည္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေန 

လွ်င္ျဖစ္ေစ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွတကူး တက 

ပလက္ေဖာင္းေပၚမွ ေလွ်ာက္ လို ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။  

ထိုနည္းတူ အမိႈက္ပုံးတြင္ အမိႈက္ကို ထည့္ပါ ဟူ၍ 

မည္မွ် ပင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားေစကာမႈ၊ အမိႈက္ပုံး 

မ်ား ၏ အဖုံးမ်ားသည္ ညစ္ပတ္ေပေရေနလွ်င္၊ အဆိုပါ 
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ညစ္ပတ္ေပေရေနေသာ အမိႈက္ပုံး၏အဖုံးကို ဖြင့္လ်က္ 

မည္သူမွ အမိႈက္ပစ္လိုၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မ၀ူါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမွ်ဥ္းစည္း 

ကမ္းတစ္ခုကို မထုတ္မွီအဆိုပါစည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ 

လူအမ်ား လိုက္နာေစဖုိ႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈရွိမရိွကုိ 

ပထမဆုံးစြာသုံးသပ္သင့္ေလသည္။  

အကယ္၍ မရွိဆိုပါက ရိွလာေစရန္မည္ကဲ့သို႔ ပံပိုး 

ကူညီမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သင့္သနည္းဆိုသည္ ကိုလည္း 

ၾကိဳတင္စဥ္းစား ျပင္ဆင္ထား သင့္ ေလ သည္။  

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 

ၾကိဳတင္ ေလ့လာထားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိဘဲ 

ခ်မွတ္လိုက္ေသာ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ေရတို 

အတြက္ အဆင္ေျပေကာင္းေျပႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ေရရွည္ 

တည္တံမႈ ရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။  

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအတြင္းမွ၊ အင္စတီက်ဴရွင္း တစ္ခု 

အတြင္းမွ အစဥ္အလာ တန္ဖိုး ထားမႈမ်ား၊ ယုံၾကည္မႈ 

မ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ားစသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၾကသည့္ 

စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဆိုလွ်င္လည္း ေျပာင္းလဲလာ 

ေသာ ေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္ အညီ အစဥ္သုံးသပ္ေနရန္ 

လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိတို႔၏ အစဥ္ 

အလာ ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ 

ကာလႏွင့္ အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ 

မိမိတို႔ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာ ႏိုင္ 

ေပသည္။  

ဥပမာအားျဖင့္ Toilet အမည္ရွိ အႏိၵယဇာတ္ကား တစ္ 

ကား၌ အစဥ္အလာယုံၾကည္ခ်က္အရ တခ်ဳိ႕ေသာ အႏိၵ 

ယ ေက်းလက္ေဒသ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာ 

မ်ား အတြင္း၌ အိမ္သာေဆာက္လုပ္၍ အေပါ့ အေလး 

သြား ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျပီး၊ “ေတာသြား” 

သည့္ အေလ့အထသာလွ်င္ၾကီးစိုး၏။ အစိုးရမွ စီမံကိန္း 

မ်ားျဖင့္ အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးသည္ ကိုပင္ ဘာ 

သာ ေရး ဆရားၾကီးမ်ား၊ ရြာလူၾကီးမ်ားက လက္ မ ခံလို 

ၾကေပ။ ထိုသို႔ ရပ္ရြာအတြင္း၌ အေပါ့အေလးသြားခြင့္ 

မရ ဘ ဲရြာနီးစပ္ခ်ဳပ္မွ လယ္ကြင္းမ်ား၌သာ “ေတာသြား” 

ၾကရသည့္အတြက္ အဓိက ထိခိုက္ရသူမ်ားမွာ အမ်ိဳး 

သမီး မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ကာယ 

အိျႏၵိဆိုင္ရာ အမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္အတူ 

ရပ္ရြာအတြင္း သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ အိမ္သာမ်ား 

အသုံးျပဳခြင့္ကို ရရိွခဲ့ၾကေလသည္။  

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသကဲ့သို႔ လူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ အသုံး၀င္မႈႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အဆင္ 

ေျပေခ်ာေမြ႕မႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈႏွင့္ 

လည္းေကာင္း ကိုက္ညီေသာ စည္းမွ်ဥ္း မ်ားသည္ ကား 

(မည္သည့္အာဏာပါ၀ါႏွင့္မွ ထိန္းေၾကာင္းရန္ မလိုဘဲ) 

ေရရွည္တည္တံႏိုင္မည္ ျဖစ္၍၊ ထိုသို႔ မကိုက္ညီေသာ 

စည္းမွ်ဥ္းမ်ားသည္ကား (မည္ကဲ့သို႔ ေသာ အာဏာ ပါ၀ါ 

ျဖင့္ လိုက္နာေစရန္ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းေစကာမႈ) 

ပ်က္သုန္း သြား ၾက မည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေပေတာ့ 

သည္။  

……………………..……….။………………………………… 

 

 

 

 

 

“လူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အသုံး၀င္မႈႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕မႈႏွင့္လည္းေကာင္း၊ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈႏွင့္ လည္းေကာင္း ကိုက္ညီေသာ 
စည္းမွ်ဥ္း မ်ားသည္ ကား (မည္သည့္အာဏာပါ၀ါႏွင့္မွ 
ထိန္းေၾကာင္းရန္ မလိုဘဲ) ေရရွည္တည္တံႏိုင္မည္ ျဖစ္၍၊ 
ထိုသို႔ မကိုက္ညီေသာ စည္းမွ်ဥ္းမ်ားသည္ကား (မည္ကဲ့သို႔ 
ေသာ အာဏာ ပါ၀ါ ျဖင့္ လိုက္နာေစရန္ 
အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းေစကာမႈ) ပ်က္သုန္း သြား ၾက မည္မွာ 
ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေပေတာ့ သည္။” 
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“ဖြံျဖိဳးေရး သေဘာတရားႏွင့္ 

လက္ေတြ႕”                      အပုိင္း(၃) 

Katie Willis ၏ Theories and Practices of 
Development အား ကိုရႊီ(Akyab)မွ ျမန္မာျပန္ဆိုသည္ 

 

(ယခင္လမွ အဆက္)                 

 

ပထမဆုံး တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏုပ္တို႔ သတိျပဳသင့္ 

သည္ မွာ ဆင္းရဲမြေဲတမႈကို တိုင္းတာသည့္ အညႊန္း 

ကိန္းမ်ားကိုယ္တိုင္သည္ပင္ ဖြံျဖိဳးမႈဆိုင္ျပႆနာတို႔၏ 

ဆိုး၀ါးေသာ အဓိက လက္သည္တရားခံ မ်ားျဖစ္ေန ေပ 

သည္။  

ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေငြေရး ေၾကးေရး 

အားျဖင့္ ၀င္ေငြအားျဖင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားထက္ နိမ့္ပါး 

ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ လူေနမႈ 

စရိတ္စကသက္သာသည့္အျပင္၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး 

စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ စားေသာက္စရာမ်ားကို ရရိွႏိုင္ 

သည့္အတြက္ အစားအေသာက္အတြက္အသုံးျပဳရေသာ 

စရိတ္စက တို႔မွာ မ်ားစြာ သက္သာေပလိမ့္မည္။  

ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနျဖင့္ေက်းလက္ႏွင့္ျမိဳ႕ျပတို႔အၾကား

ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ စာရင္းအင္းပညာ (statistics) မ ွ

ေထာက္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း တေသြမတိမ္း 

ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ကမၻာ့ 

ေနရာအႏံွအျပားတုိ႔တြင္ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပတို႔ အၾကား 

ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်မႈတို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္း 

အလဲရွိေနၾကသည္သာ ျဖစ္၏။ (Parnwell 1993) 

ျမိဳ႕ရြာမ်ားသည္ အလွ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လ်က္ 

ရွိျခင္းေၾကာင့္၊ peri-urban areas ဟုေခၚသည့္ ေက်း 

လက္မက်၊ ျမိဳ႕ျပမက်ေဒသမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးပါ 

မႈကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေပသည္။  

ကမၻာ့၏ေတာင္ဖက္ျခမ္းေဒသမ်ား (အထူးသျဖင့္ လက္ 

တင္အေမရိကေဒသ)တြင္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ လူေနထူ 

ထပ္မႈ ပုိမိုမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား 

ထက္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ အဆင့္အားျဖင့္ ျမင့္မားေကာင္း 

ျမင့္မားမည္ မွန္ေသာ္လည္း၊ ဆင္းရဲမႈ အေျခအေနမ်ား 

သည္ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ား၌ပိုမို၍တိုးပြားလာေနသည္ကိုေတြ႕

ရေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မ်ားလွစြာ 

ေသာ လူဦးေရတို႔မွာ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသို႔ေရာက္ရိွလာေန 

ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။  

မညီမွ်မႈမ်ားတြင္ ေနရာေဒသမ်ားအေပၚ၌ အေျခခံေသာ 

မညီမွ်မႈမ်ားသာမက၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ား သည္ 

လည္းရွိၾကသည္။ကမၻာတစ္၀န္းလုံးအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား သည္ ဖြံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိရန္ 

ဖယ္ၾကဥ္ျခင္း ခံၾကရသည္။ (Momsen 2004) 

တခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသည္လည္း (ေဒသ 

ဆိုင္ရာ အဆင့္မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 

အဆင့္မွာေသာ္လည္းေကာင္း) အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို 

မရရိွရန္တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း ခံေနၾကရသည္။ သို႔မဟုတ္ 

ဖြံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 

ခ်မွတ္ရာ၌ ပါ၀င္ခြင့္ မရဘဲေနၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ 

ေသာမညီမွ်သည့္အေျခအေနမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုပ်က္စီးေစႏုိင္သည့္ အေျခအေန 

သို႔ တိုင္ေအာင္ ဦးတည္သြားႏိုင္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ 
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လူသားတို႔၏ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ 

တို႔ကိုလည္း က်ဆင္းေစႏိုင္ေပသည္။  

ပေဒသစံု လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအတြင္း ပါ၀င္ပက္သက္ 

သူမ်ား အားလုံးကို ညီတူညီမွ် ရွိေစရန္ မည္သုိ႔ မည္ပံု 

ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္နည္းဆိုသည္မွာ ဖြံျဖိဳးေရး ဆိုင္ 

ရာ ေတြးေခၚမႈပုံစံ၏ အေရးၾကီးေသာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု 

ျဖစ္ေပသည္။ စင္စစ္ဖြံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို 

အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရုံႏွင့္ မျပီးေခ်၊ ဖြံျဖိဳး 

ေရးဆိုသည့္စကားရပ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို နက္နက္ 

ရိႈင္းရႈိင္းေဖာ္ထုတ္ရန္လည္း လြန္စြာအေရးၾကီးေပသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာတိုင္းတာ 

သတ္မွတ္ခ်က္ အညႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚ၌တည္မီွေနေလသည္။ 

အမာတရာဆမ္း (Amartya Sen) သည္ သူ၏ Development 

as Freedom (1999) စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ 

တခ်က္မွာလည္း စိတ၀္င္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ သူက 

အေမရိကန္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ေတာင္ 

ဖက္ျခမ္း (လက္တင္အေမရိကတုိက္ရွိ) ႏိုင္ငံမ်ားမွ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္း 

မညီမွ်မႈမ်ားသည္ ပိုမုိဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာ 

ဆိုထားေလသည္။  

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္အဖရိကန္အေမရိကန္ လူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္ 

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးထက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ေဒသရွိ ကာရီေဒသတြင္ ေနထိုင္ 

သူ ထက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀င္ေငြအားျဖင့္ မ်ားျပားႏုိင္သည္ 

မွန္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ အသက္အရြယ္ရလာေသာ အခါ 

အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အပိုင္းတြင္မႈ အခြင့္အ 

ေရး နည္းပါးလွမည္ျဖစ္သည္။  

အာမတ္တရာဆမ္းသည္ အမ္မစီေကာ့ (McCord) ႏွင့္ ဖရီးမင္း 

(Freeman) (1990) တို႔၏ ေဆးပညာဆုိင္ရာသုေတသနရလဒ္ 

အားလည္း အသုံးျပဳ၍လည္း ေထာက္ျပ ေျပာဆုိခဲ့ေသးသည္။ 

၄င္းက အသက္(၄၀)ေက်ာ္လာလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား 

တစ္ဦး ၏ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ခြင့္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ ေသာ 

နယူးေယာက္ ျမိဳ႕၊ ဟာလင္းခရိုင္ေန အဖရိကန္ အေမရိ ကန္ 

တစ္ဦး ထက္ ပိုမုိသည္ဟ ုေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။  

Sources: adapted from The Economist (2003b); Sen 

(1999); UNDP (2002); World Bank (2003b) 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၌ မညီမွ်မႈ အေနအထား 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ GNP စာရင္းအရဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ 

ကမၻာ့အခ်မ္းသားဆုံး (၅)ႏိုင္ငံ စာရင္းထတဲြင္ ပါ၀င္ေလသည္။ 

သို႔႔ေသာ ္အထက္ပါႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာတြင္ ၀င္ေငြ 

မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဘ၀ဆိုင္ရာမညီမွ်မႈမ်ားစသည့္အခ်က္မ်ား 

ကိ ု ဖုံးကြယ္ထားလ်က္ရွိေလသည္။ ဂီနီအညႊန္းကိန္း (Gini 

Index)အရဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးလိုလုိ 

သည္တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို အညီအမွ်ခြဲေ၀ ခံစား 

ခြင့္ မရၾကသည္မွာ ထင္ရွား၏။  

အေမရိကန္ႏိုင္ငံလူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းဗ်ဴရိုအဖြဲ႕၏အခ်က ္ ္

အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္၊ ၁၉၇၃ခုႏွစ္၌ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အ 

ခ်မ္းသာဆံုး ပုဂိၢဳလ္ေယာက္(၂၀)တို႔၏ ပုိင္ဆိုင္မႈသည္္တစ္ႏိုင္ငံ 

လုံး ၏စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ၏ (၄၄) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟူ၏။ ၂၀၀၀ 

ခုႏွစ္တြင္ကား (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာသည္ဟူ၏။ 

၀င္ေငြတခုတည္းသာမက၊ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈဆိုင္ရာ အခ်က ္

အလက္မ်ားအားလုံးသည္ မညီမွ်မႈဆိုင္ရာကို ညႊန္ျပ ေနေလ 

သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အလြန္အမင္းခ်မ္းသာၾကြယ္သူ၏ အိမ္ 

ေထာင္စုတစ္ခုသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ၏ ၃၈ ရာ 

ခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိ ု လႊမ္းျခဳံႏိုင္၏။ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အေျခခံအိမ္ 

ေထာင္စုတို႔၏လႊမ္းျခဳံႏိုင္မႈမွာ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိေလသည္။ 
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ဖြံျဖိဳးမႈကုိ တိုင္းတာျခင္း 

ဖြံျဖိဳးမႈဆိုသည့္ အရာကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကပုံႏွင့္ ပက္ 

သက္ျပီး ကြျဲပားမႈမ်ားရွိၾကရုံသာမက၊ ယင္း ဖြံျဖိဳးမႈ ဆို 

သည္ ကို မည္သုိ႔မည္ပုံ တိုင္းတာၾက မည္နည္း ဟူေသာ 

အခ်က္သည္လည္း ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ တစ္ခု ကဲ ့

သို႔ ျဖစ္ေနေပေသးသည္။ စင္စစ္ ဖြံျဖိဳးမႈ ဟူေသာ အရာ 

ကို တိုင္းတာသတ္မွတ္ရန္ အမွန္တကယ္ပင္ လုိအပ္ပါ 

သည္။ ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနသူ ေတာ္ေတာ္ 

မ်ား မ်ား၏ အလိုအရလည္း ဖြံျဖိဳးမႈဟူသည္ကို တိုင္းတာ 

သတ္မွတ္ရန္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးသည္ ဟူ၏။  

ဥပမာ အားျဖင့္ ေပၚလစီခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ 

တစ္ ႏိုင္ငံ၌ မည္မွ် ပမာဏေသာ လူဦးေရသည္ လူမႈ 

ဖြံျဖိဳး မႈ အေျခအေန မည္မွ်ရွိသနည္း ဟူေသာ အခ်က္ 

ကို သိလို ၾကသည္။ ထိုသို႔ သိရွိျခင္းျဖင့္ ေပၚလစီမ်ား 

မည္သို႔ မည္ပံုခ်မွတ္ရမည္ကို စိတ္ကူးစိတ္သန္းရႏိုင္ 

မည္ျဖစ္ေပသည္။  

အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ 

ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ 

မ်ားကို သိရွိတိုင္းတာလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါ 

ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္မလုပ္ေဆာင္ခင္အေျခအေန

ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျပီးျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနႏွစ္ခု 

စလုံးကို သိရွိလိုၾကျပီး၊ ယင္းႏွစ္ခုကို ႏိႈင္းယွဥ္ သုံးသပ္ 

လိုၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး ဥပမာ တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံ 

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု၏ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကို 

လုပ္ ေဆာင္မည့္ ဖြံျဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 

အဆိုပါ ဖိႏိႈပ္ခံလူ႔အဖြ႕ဲအစည္း ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရေသာ 

ဖိႏႈိပ္မႈ သေဘာသဘာ၀ အတိုင္းအတာမ်ားကုိ အေသး 

စိတ္ သိရွိထားရန္မျဖစ္မေန လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။  

“ဂီနီ”တုိင္းတာမႈ (Gini Coefficient) ႏွင့္ ဂီနီအညႊန္းကိန္း (Gini 
Index) 

အီတလီ လူမ်ိဳးစာရင္းအင္းပညာရွင္သည္ အထက္ပါ “ဂီနီ” 

တိုင္းတာမႈ (Gini Coefficient) ႏွင့္ ဂီနီအညႊန္းကိန္း (Gini 

Index) ဆိုသည့္ မညီမွ်မႈအေပၚ တိုင္းတာေသာ နည္းလမ္း 

တစ္ရပ္ကိ ု၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ခဲ့ေလသည္။ 

၄င္းက၀င္ေငြဆုိင္ရာမညီမွ်မႈကိုသာမက၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္  

ခ်င္းစီ၊ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ လူအုပ္စု တစ္ခုခ်င္းစီ 

အၾကားရွိ စားသံုးမႈဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ လည္း 

တိုင္းတားခဲ့ၾကသည္။ 

“ဂီနီ”တိုင္းတာမႈ (Gini Coefficient) ူ၌သုည အမွတ ္ သည္ 

ျပီးျပည့္စံုေသာ ညီမွ်မႈကိကုုိယ္စားျပဳေစျပီး၊ အမွတ ္ (၁)မွ 

စတင္ကာ ျပီးျပည့္စံုေသာ မညီမွ်မႈကို ကိုယ္စားျပဳေစ သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ သုညအမွတ္ႏွင့္ နီးေလေလ ၀င္ေငြခြေဲ၀ ျဖန္႔ျဖဴး 

ျခင္းရာ ညီမွ်မႈ ပုိမိုရွိေလေလ ျဖစ္ေပမည္။ “ဂီနီ”တိုင္းတာမႈ 

(Gini Coefficient) ူအရ အမွတ္ ၀.၅၀ ႏွင့္ ၀.၇၀ အၾကားရိွ 

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာ မညီမွ်သည့္ ၀င္ေငြခြေဲ၀ျဖန္႔ျဖဴး မႈ 

အေျခအေနမ်ားရိွၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ အထက္ပါ 

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အမွတ္ ၀.၂၀ ႏွင့္ ၀.၃၅ တို႔႔ အၾကား 

ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ကား ညီမွ်ေသာ ၀င္ေငြခြေဲ၀ ျဖန္႔ျဖဴး မႈ 

မ်ားရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။  

ဂီနီအညႊန္းကိန္း (Gini Index) ဟူသည္ UNDP မွ တိုင္းတာ 

ေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏတစ္ခုျဖစ္ျပီး အမွတ ္သုညမွ ၁၀၀ 

အၾကားတိုင္းတာခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။  

Source: adapted from Todaro (2000); UNDP (2002) 
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ဖြံျဖိဳးမႈကိုတိုင္းတာရာတြင္ပေရာက္စီ(Proxy Measures) 

တိုင္းတာမႈသေဘာမ်ိဳးကို သေဘာတူညီထားရန္ လိုအပ္ 

သည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ World Bank ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရး 

ဖြံျဖိဳးမႈကို အေလးထားသည့္အေလ်ာက္၊ GNP per  

capita ဟူေသာ တိုင္းတာမႈ ကိရိယာကို အသုံးျပဳေလ 

သည္။ ယခုအခါတြင္ စီးပြားဆိုင္ရာဖြံျဖိဳးမႈကို တိုင္းတာ 

ရာ ၌ ၄င္းတိုင္းတာမႈ ကိရိယာကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

အသုံးျပဳလ်က္ရိွေပသည္။ သို႔ရာတြင္ တျခားေသာတိုင္း 

တာမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) သြယ္၀ိုက္တိုင္းတာမႈ(Proxy 

Measures) အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း GNP ထဲတြင္ ေပါင္းထည့္လ်က္ 

တိုင္းတာလာၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။  

UNDP အေနနဲ႔ဆိုလွ်င္လည္း လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳး 

တိုးတက္မႈကို ပိုမို၍အေလးထားေသာေၾကာင့္ HDI ဟူ 

ေသာ တိုင္းတာမႈ ကိရိယာကို အသုံးျပဳကာ၊ က႑သုံးခု 

ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဟူသည့္ 

က႑မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားၾကေလသည္။ ထို 

ကဲ့သို႔ တိုင္းတာႏိုင္ရန္အတြက္ indicators ဟူသည့္ 

တိုင္းတာမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို UNDP အေနျဖင့္ 

လိုအပ္ေပမည္။ အဆိုပါ တိုင္းတာမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

ကိုကား တိုက္ရုိက္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။  

ဥပမာအားျဖင့္ ပညာရွင္ ဟင့္စ္ (Hicks) ႏွင့္ စထရစ္တန္ 

(Streeten) (1979) တို႔သည္ basic needs ဟူေသာ 

အေျခံခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္အတြက္ 

သြယ္တိုင္းတာမႈအတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး 

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ( မွတ္ခ်က္။     ။ အခန္း(၄)၌ 

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး အေသးစိတ္ရႈပါရန္။)  

၄င္း ပညာရွင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ basic needs ဟူသည္တြင္ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို သ 

ေဘာတူညီမႈရခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔မွာ- အစားအေသာက္၊ 

အ၀တ္အထည္၊အမိုးအကာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တို႔ ျဖစ္ၾက 

သည္။ ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ ၾက 

ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္မ်ားကုိ မည္သို႔မည္ပုံ တိုင္းတာ 

ၾကမည္နည္း ဆိုသည္မွာကား ပုိမ ို၍ခက္ခဲေပေသးသည္။  

ဖြံျဖိဳးမႈကို တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ အ  

ခက္အခဲ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ႏိႈင္းယွဥ္သတ္မွတ္ျခင္း ဟူ 

သည္ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႏိႈင္းယွဥ္သတ္မွတ္ျခင္းမွာ 

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ 

အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုႏွင့္လည္းေကာင္း 

စသည္အား ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဖြံျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ တိုင္း 

တာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ 

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို (ဥပမာ - ႏိုင္ငံ 

တစ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ကဲ့သို႔ေသာ) 

ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ စာရင္းဇယားျပဳစုရန္အတြက္ ကၽြမ္း 

က်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား စသည့္ အရင္းအျမစ္ 

မ်ားစြာတို႔ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္ 

တစ္ခ်က္မွာ ကား ထိုကဲ့သို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား အားလုံး 

သည္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွ အစုိးရမ်ားအားလုံး၏ လက္ထဲ၌ 

ရွိမေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (Bulmer and Warwick 

1993)        

ထို႔အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ တင္း 

မာမႈမ်ား၊စစ္ပြမဲ်ားစသည့္ အတားအဆီးတို႔ေၾကာင့္ လြတ ္

လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျငာ မလြယ္ကူ ေခ်။ 

၄င္းအျပင္တခ်ိဳ႕ေသာလူအုပ္စုမ်ားသည္လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္မႈ 

မ်ား ကို ခံစားေနၾကရသျဖင့္၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ 

ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ထဲ၌ ပါ၀င္ခြင့္မရၾကသည္ 

လည္းရွိေနၾကေပမည္။                  

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။) 

……………………..……….။………………………………… 
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Information Corner 

Hotels & Guest Houses 

Sittwe, Rakhine State 

 

1) Hotel Memory 
043 21794, 22701 

No.19, Akauk Yone Street, Kyay Pin Gyi Quarter, 

Sittwe 

 

 

 
 

2) Noble Hotel 
043 23 558 

No.45, Main Road, Sittwe 
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3) Shwe Thazin Hotel 
043 23 579 

No.250, Main Road, Kyaebingyi Quarter, Sittwe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Royal Sittwe Resort 
09 263 927 808, 043 24008-09 

West of San Pya Quarter, Sittwe, Rakhine State 
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5) Kiss Guest House 
09 45116 5896 

No.145, Main Road, Sittwe 

 

 

 

 

 

 

 

6) Shwe Myint Mho Motel 
09 496 60533 

Main Road, Sittwe 
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7) Strand Hotel  
09 795 865546 

No.92 Strand Road, Sittwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collected information by SI 

Operation Team
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Career Development Tools 

သတင္းရင္းျမစ္မ်ား (Information Resources Webpages)  

 

Title Website Description 

Mohinga www.mohinga.info  This resource is provided through a joint effort by 
the Foreign Economic Relations Department (FERD) 
and the Development Partners Working Committee 
(DPWC). 

English – Myanmar 
Glossary of 
Democratic Terms 

http://www.democraticglossary.o
rg.mm/  

This resource is provided by International IDEA and 
Local Resource Center. In this page, you can get 
glossary and also can download the publication 
books by IDEA. 

Civil and Political 
Rights Campaign 
Group - CPCRG 

http://cprcg-myanmar.org/  This source is provided by CPCRG and in this page, 
you can get and learn about the documents of land 
and Citizen rights. 

Open Myanmar 
Initiative 

http://budget.omimyanmar.org/  
 
 
 
 
http://omimyanmar.org  
http://hluttaw360.info  

State & Region Budget Summary 
Union Budget Summary 
Budget Data Explorer  
Subnational Budget Explorer  
 
Open Myanmar Initiative 
Hluttaw Inside  

MIMU www.themimu.info  Map & Data request 
Job  & Publication announcement 

Democracy Center  democracycenter.org/     

Download Free eBook http://bookboon.com/  You can download textbooks and business book in 
PDF format 

ANSA-EAP http://www.ansa-eap.net/about-
us/who-we-are/the-four-pillars-
of-social-accountability/  

Social Accountability 
4 pillors of SA Video clip is already downloaded  
Myanmar version is provided with WinResearcher 
Font 

ESDS https://www.esds.co.in/blog/type
s-of-governance/#idc-container 

Governance 

 Human Security 
Course 

http://humansecuritycourse.info   

http://www.mohinga.info/
http://www.democraticglossary.org.mm/
http://www.democraticglossary.org.mm/
http://cprcg-myanmar.org/
http://budget.omimyanmar.org/
http://omimyanmar.org/
http://hluttaw360.info/
http://www.themimu.info/
http://bookboon.com/
http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we-are/the-four-pillars-of-social-accountability/
http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we-are/the-four-pillars-of-social-accountability/
http://www.ansa-eap.net/about-us/who-we-are/the-four-pillars-of-social-accountability/
https://www.esds.co.in/blog/types-of-governance/#idc-container
https://www.esds.co.in/blog/types-of-governance/#idc-container
http://humansecuritycourse.info/
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e-Learning 

LOGIN ASIA www.loginasia.org  Learning Networks and online study on 
decentralization and Local governance 

 http://courses.edx.org   Online Study 

 www.goodgovernance.org.au   

Myanmar News Paper https://issuu.com/myanmarnewsp
aper/docs  

ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံု၊ The Global New Light of 
Myanmar  

Ethiopia Social 
Accountability Phase 
2 

http://esap2.org.et/resources/   

Global Partnership for 
Social Accountability  

http://gpsaknowledge.org/   

Transparency 
International  

www.transparency.org  Tools to support to transparency in local 
governance  

PRAN in Nepal http://www.richardholloway.org/
books/social-accountability/  

Social Accountability 

Social Accountability 

E-Guide - 

WorldBank 

https://saeguide.worldbank.org/soc

ial-accountability-tools-approaches   
 

TearFund Roots _ 
Trearfund Resourcing 
Organisations with 
Opportunities for 
Transforming and 
Sharing  

https://learn.tearfund.org/en/res
ources/publications/roots/  

A webpage with a range of resources to support 
local organisations to assess and build their own 
capacity. 
# Download files such as _ 
Advocacy Toolkit, PCM, HIV & AIDS: Taking Action, 
Partnering with the local Church, Capacity Self-
Assessment, Fundraising, Reducing Risk oof 
Disaster In Our Communities, Human Resource 
Management, Peace Building within our 
Communities, Child Protection, Organizational 
Governance, Environmental Sustainability  

 https://www.bond.org.uk/resourc
es/source/bond  

The most useful tools, reports, books, how-to-
guides, videos, briefings, presentations and 
websites for people working in international 
development.  

 https://www.libertarianism.org/g
uides/lectures/what-makes-
institutions-just-unjust  

Introduction to Political Philosophy  

Community Toolkit https://ctb.ku.edu/en   
 

 https://www.libertarianism.org/g
uides/lectures/what-makes-
institutions-just-unjust  

PDF, Transcript, and Audio   

Develop the Skills you https://www.skillsyouneed.com/  PDF E-Books 

http://www.loginasia.org/
http://www.goodgovernance.org.au/
https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs
https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs
http://esap2.org.et/resources/
http://gpsaknowledge.org/
http://www.transparency.org/
http://www.richardholloway.org/books/social-accountability/
http://www.richardholloway.org/books/social-accountability/
https://saeguide.worldbank.org/social-accountability-tools-approaches
https://saeguide.worldbank.org/social-accountability-tools-approaches
https://learn.tearfund.org/en/resources/publications/roots/
https://learn.tearfund.org/en/resources/publications/roots/
https://www.bond.org.uk/resources/source/bond
https://www.bond.org.uk/resources/source/bond
https://www.libertarianism.org/guides/lectures/what-makes-institutions-just-unjust
https://www.libertarianism.org/guides/lectures/what-makes-institutions-just-unjust
https://www.libertarianism.org/guides/lectures/what-makes-institutions-just-unjust
https://ctb.ku.edu/en
https://www.libertarianism.org/guides/lectures/what-makes-institutions-just-unjust
https://www.libertarianism.org/guides/lectures/what-makes-institutions-just-unjust
https://www.libertarianism.org/guides/lectures/what-makes-institutions-just-unjust
https://www.skillsyouneed.com/
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Need for Life 

International Institute 
for Facilitation and 
Change 

www.english.iifac.org  Free Resources for Facilitator  

Online Diagram 
software  

http://www.lucidchart.com   

Department of 

Population,  Ministry 

of Labour, 

Immigration and 

Population  

(Regional Census 

Report (2014) 

http://www.dop.gov.mm/  
 
http://www.dop.gov.mm/en/state
-region/rakhine#publication-
content  

Census Report and other thematic Reports 

Township Reports in Rakhine State 

The Global 

Economic  

https://www.theglobaleconomy.c
om/Burma-Myanmar/  

Economic Indicators for over 200 countries  

ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား 
ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန 

https://dica.gov.mm/mm/my/243
330  

Insight learning to the Government Guidelines 

on Environmental Conservation 

ျမန္မာဥပေဒ 
သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္ 

https://www.mlis.gov.mm/mobile
.do?locale=my_MM&fbclid=IwAR0
AeqldhfDu4NjdjGGDV-
ATJuo957RXua0utO49b1CLISWFv
Hul5a0ra74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.english.iifac.org/
http://www.lucidchart.com/
http://www.dop.gov.mm/
http://www.dop.gov.mm/en/state-region/rakhine#publication-content
http://www.dop.gov.mm/en/state-region/rakhine#publication-content
http://www.dop.gov.mm/en/state-region/rakhine#publication-content
https://www.theglobaleconomy.com/Burma-Myanmar/
https://www.theglobaleconomy.com/Burma-Myanmar/
https://dica.gov.mm/mm/my/243330
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သတင္းေဆာင္းပါးလႊာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ 

 

လတစ္လ၏ ၂၅ ရက္ေန ့အား ေနာက္ဆံုးထား၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Email 

သုိ ့လိပ္မူ၍ ေပးပုိ ့့ႏိုင္ပါသည္။ 

အႀကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးလႊာ - aungshwe121@gmail.com 
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