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၁။ Scholar Institute အဖြ ဲ ့အစည္း၏ (တစ္လတာ) လုပ္ငန္း 

စဥ္ မ်ားအားလံုးကို Overview အေနျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ေစ 

ရန္ႏွင့္ ထိုသုိ႔ ရႈျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရ႕ွဆက္လုပ္မည္ ့

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၍ အဖြ ဲ ့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 ထိုသုိမွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ Team မ်ား အခ်င္း 

ခ်င္းအၾကား လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားကုိ ပိုမုိသေဘာေပါက္ 

သိရွိ နားလည္လာၿပီး၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမို ျမင့္မား 

လာေစရန္။  
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (၈) လပိုင္း (၁၁) ရက္ေန႔(စေနေန႔) တြင္ 

ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ စေကာ္လာ အင္စတီက်ဴ႕ 

မ ွစီစဥ္က်င္းပ၍ Youth Empowerment Project တြင္ 

ပါဝင္တက္ေရာက္ ခဲ့ေသာ သင္တန္းသူ/ သင္တန္း 

သား(ေဟာင္း)မ်ား အတြက္ Outdoor  Activity အား 

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ 

ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ သင္တန္းသားမ်ား အခ်င္း 

ခ်င္း ရင္းႏွီးမႈမ်ား ပုိမိုတိုးပြားလာေစရန္၊ အဖြဲ႔လိုက္ လႈပ္ 

ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ ႏွင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား 

ရရိွ၍ ပိုမုိအားေကာင္းသည့္ Learning Environment 

ျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

တက္ေရာက္လာခဲ့ေသာ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသား 

မ်ား အေနျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းေသာ အမွတ္တရ 

မ်ားအား ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ပါသည္။  
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ယခုလ ျသဂုတ္လအတြင္း Search for Common 

Ground အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ႕အဖြဲ႔ 

တို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ “ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ေရး 

ရာ၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမုိေကာင္းမြန္္လာေစရန္” စီမံကိန္း 

မိတ္ဆက္ တစ္ခုကို ၾသဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔တြင္ 

စစ္ေတြျမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ 

ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕၌လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ (၄) 

ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ ့ရိွ ျမိဳ႕နယ္ 

ခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန ့တြင္  

ရမး္ၿဗဲျမိဳ႕ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ 

လည္းေကာင္း  အသီးသီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။  

စီမံကိန္း မိတ္ဆက္ပြသဲို႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ 

တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြေဲရး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ 

မ်ား၊ စည္ပင္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမွဴးမ်ား အျပင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ ့အစည္း အသီးသီး 

မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

အဆိုပါ ပြ၏ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္ရိွေသာ ဌာန 

ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 

အား စီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 

အလက္မ်ား၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း 

မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ 

သည့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိုင္းမႈမ်ား ရရိွရန္ 

အတြက္  မိတ္ဆက္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း မိတ္ 

ဆက္ပြအဲတြင္း တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ 

မ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ 

တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ 

လိုအပ္သည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးခဲ့ၾကပါသည္။   
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၄င္းအျပင္ ယခုလ အတြင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့ရိွ  

Responsible Investment Project မ ွ ေန၍ 

Constructive Engagement with Business and 

Government Event တစ္ခုကို ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန ့မွ 

၁၁ ရက္ေန ့အထိ ရခုိင္ ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ 

ေရႊသဇင္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါပြ၏ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာgovernment sector ႏွင့္

 

private sector တို႔ၾကား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ 

အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ တာဝန္ယူမႈ 

ရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (Responsible 

Business) ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ား ကုိ 

နားလည္ေစျခင္း၊ ျပင္ပကုမၼဏီ (Private Sector 

Companies) မ်ား ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ Advocacy နည္းလမ္း 

မ်ားအရ မတူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳး 

ဆိိုးက်ိဳးမ်ားကို နားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  

ပြအဲတြင္းတြင္ ေစစ့ပ္ညွိႏိုင္းျခင္း (Negotiation), လုပ္ 

ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ ဆန္းစစ္ျခင္း 

(Power analysis), ႏွင့္ ၎တို ့၏ သရုပ္အား ပံုေဖာ္ 

ျခင္း (Power mapping)  မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ 

ျဖဴၿမိဳ ့ တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္က႑ (business 

sector) ႏွင့္ အစိုးရနယ္ပယ္က႑ (government 

sector) ၾကား စနစ္က်ေသာ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ားအား 

ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား 

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ယင္းပြသဲို ႔ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀ မ ွ

ေက်းရြာသူ/သားမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားမွ 

တာဝန္ရိွသူမ်ား စုစုေပါင္း ၄၁ ဦးတို ့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက 

ပါသည္။  
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၆) တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ ့ရွိ Smart 

Learners English Language Academy တြင္ 

Prospect Burma Scholarship အခြင့္အလမ္းႏွင့္ 

ပက္သက္ေသာ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုကို Scholar 

Institute မ ွ Prospect Burma Alumni 

တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေအာင္ေရႊဦးမွ ေန၍ သြားေရာက္ 

ရွင္းလင္း ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။  

လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

ပညာသင္ဆုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ 

အခ်က္အလက္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သိရွိျခင္းျဖင့္ 

အဆိုပါ အခြင့္အလန္းမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားလာၾကၿပီး 

ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေစရန္ ႏွင့္ အဆိုပါ Scholarship 

အခြင့္အလမ္းအား ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက 

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ 

စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Prospect Burma 

Scholarship အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ Link 

မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  

https://prospectburma.org/scholarships/  

https://prospectburma.org/students/  

 

ထို႔အျပင္ ယခုလ ၾသဂုတ္လ (၁၄) ရက္ႏွင့္ (၁၅) 

ရက္တို႔တြင္ STEP Democracy စီမံကိန္း၏ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု အျဖစ္ “ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ 

သာယာ ေရြး ေကာက္ပြ ဲ မူေဘာင္ဆုိင္ရာ အလႊာစံု 

ေဆြးေႏြးပြ”ဲ တစ္ခုကို IDEA, DIPD ႏွင့္ DRI တို႔က ဦးစီး 

လ်က္က်င္းပခဲ့ရာ မိမိတို႔ Scholar Institute မွ လည္း 

ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ 

ယာေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ လိုအပ္ 

ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  

 

 

https://prospectburma.org/scholarships/
https://prospectburma.org/students/
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ေဆာင္းပါးမ်ား က႑ 

(မွတ္ခ်က္။       ။ဤေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 

အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးရွင္ 
မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ျပီး Scholar 
Institute ၏ အာေဘာ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသိေစ 
အပ္ပါသည္။)  

ဘန္ဘုိေနာ့ေက်းရြာသုိ႕ 
ခရီးတစ္ေထာက္ (ခရီးသြား မွတ္တမ္း) 
 

သန္းအိႏြယ္   
 

 

ေဆာင္းရာသီ ဆိုေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ ပူျပင္းလွ 
ေသာ ရာသီဥတု ေအာက္ဝယ္ စာေရးသူတို ့ ေလ့လာ 
ေရး ခရီးသြားအဖြ ဲ ့ လူးလိမ့္ေအာင္ ခံစားေနရပါတယ္။ 
အခ်ိန္က ႏိူဝင္ဘာလ။ ကိုယ့္ျမန္မာျပည္မွာဆို ဒီအခ်ိန္ 
က ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေအးျမေနျပီေလ။ အခုေတာ ့ 
ထိုသို ့မဟုတ္ေလေခ်။ အိမ္နီးခ်င္းႏိူင္ငံ ျဖစ္လင့္ကစား 
မတူတာေတြေတာ့ ရိွေနပါလား လို ့ မွတ္ခ်က္ျပဳေနမိ 
တယ္၊၊  
 

လမ္းေဘးဝဲယာတစ္ေလွ်ာက္ အစီအရီ ရိွေနတဲ့ သစ္ 
ေတာ၊ သစ္ပင္ ပ်ိဳပ်ိဳအိုအိုေတြ ေဝဆိုင္းေနတဲ့ ေတာ 
တန္းေတြ၊ တိုက္တာ အိုးအိမ္ပုပုေလးေတြ ကို ျဖတ္ 
ေက်ာ္လာျပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ လိႈင္းပုတ္သံ ေတြကို 
သဲ့သဲ့ေလး ႀကားေနရပါၿပီ။ တိမ္လႊာျဖဴျဖဴ ေတြက 
ေကာင္းကင္ျပာႏွင့္ အျပိင္ အလွခ်င္း ၿပိဳင္ေနတဲ့ အျပင္ 
ျပာလဲ့လဲ့ ေရျပင္ကလည္း သဘာဝ အလွဆင္ ေပးထား 
ပါတယ္။ 
 

ဘန္ဘုိေနာ ့ ရြာကေလး။ ပင္လယ္ျပာျပာႏွင့္ တည္ရွိိတဲ့ 
ရြာေလး တစ္ရြာပါ။ ထိုင္းႏိူင္ငံ ရဲ  ့ အလယ္ပိုင္း ပင္လယ္ 
ကမ္းရိုးတန္း တည္ရွိရာ ပရာေခ်ာ ့ခ္ ခါရီခန္ ေဒသ မွာ 
တည္ရွိပါတယ္။ ပထဝီဝင္အေနအထား အရ ဆိုရင္ 
ေတာ့ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၁ ံ၅၆’ ႏွင္ ့ အေရွ  ့ေလာင္ဂ်ီ 
ဂ်ဴ ၉၉ ံ၄၉’ မွာ တည္ရွိပါတယ္။  

 

Bo Nok, Thailand 

 

ပီနိန္ဒ္ 
 

”ကၽြန္မတို ့ ေဒသမွာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံု ၃ ခု 
လာေဆာက္မယ္ လို ့ ႀကားလိုက္ရေတာ့ ကြ်န္မျဖင့္ 
အံ ့ၾသသြားတယ္။ ကၽြန္မတို ့မွာ ေဒသအတြက္ လိုအပ္ 
တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက အျပည့္အဝ ရထားၿပီးသား 
ေလ။ ကၽြန္မတို ့ ထပ္မလို ေတာ့ဘူး။”  
 

https://2.bp.blogspot.com/-k-uBwVnTV34/UpnXl5oNEpI/AAAAAAAACxI/DEeJ-_IRLTU/s1600/bo+nok.png
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သူမကေတာ့ ေက်းရြာ ရဲ ့ဦးစီးဦးေဆာင္သူေတြထကဲ 
တစ္ေယာက္ပါပဲ။ အာဂ မိန္းမ ဆိုရင္ ပုိမွန္ပါလိမ့္ေမ။ 
ခႏၶာကိုယ္ ထြားထြားက်ိဳင္းက်ိဳင္းနန္ ့ အသံႀသဇာလည္း 
အျပည့္ရွိတယ္။သူမဦးွေဆာင္တဲ့ အဖြ ဲ ့ဟာ  လွ်ပ္စစ္ 
ဓာတ္အား စက္ရံုလာေဆာက္ေမလို ့လည္း ၾကားေရာ 
ထိုင္းႏိူင္ငံ ရဲ  ့အႀကီးဆံုး နင့္ ေဘးထြက္ ထိခို္က္မႈ 
အမ်ားဆံုး ျဖစ္တဲ့ မဲလ္မိုရ္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ 
ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံု ႏွင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ဧရိယာ 
ေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ မဲလ္မိုရ္ 
ေၾကာင္ ့ ရြာေတြ ေရႊ  ့ေျပာင္း ေပးခဲ့ရသလို ပတ္ဝန္း 
က်င္ ရြာေတြကို ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြ၊ က်န္းမာေရး 
ထိခိုက္မႈေတြ (အထူးသျဖင္ ့ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါ၊ 
အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ျပသာနာမ်ား)၊ လူတို ့၏ ရွင္ 
သန္ရာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳး 
သီးႏွံမ်ား ပ်က္ဆီး ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ယခုအခ်ိန္ထိ ရင္ဆိုင္ 
ႀကံဳေတြ ့ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
ဒါ ့အျပင္ ပီနိန္ဒ္ ဦးေဆာင္တဲ ့အဖြ ဲ ့ဟာ လွ်ပ္စစ္စြမ္း 
အား ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းနွင့္ ပက္သက္တဲ့ 
အခ်က္အလက္ေတြကို နားလည္ေအာင္ ေလ့လာသင္ 
ယူမွတ္သားၾကတယ္ ဆိုတာကိုပါ သိလိုက္ ရပါတယ္။ 
ပီနိန္ဒ္ ႏွင့္ ေဒသခံေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ 
ရရိွလာမယ့္ မည္သည့္ ဆိုးက်ိဳးကိုမွ မလိုလားပါဘူး။ 
ဒါေႀကာင့္ သူတို ့ေတြဟာ ဒီစီမံကိန္း စတင္မယ္ ဆိုတာ 
ႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ ျငင္းဆိုမႈမ်ားကို တစိုက္မက္မက္ နည္း 
ဗ်ဴဟာ မ်ိဳးစံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။  
သူတို ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြထမဲွာ ဥပေဒေၾကာင္းထဲကေန 
အျပင္ ဥပေဒျပင္ပကေန အၾကမ္းမဖက္နည္းေတြႏွင္ ့ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာပါ။ 
 

ဒါကေတာ့ သူတို ့ေတြရဲ  ့ကမ္ပိန္းေတြထဲက ေဒသခံ 
ျပည္သူတို ့ရဲ ့ထက္ျမက္ ျပတ္သားတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ 
ပါပဲ။ 

(၁) စီမံကိန္း (ပေရာဂ်က္) ကို ရပ္ပါ။ 
(၂) နားမလည္ပါ က နံပါတ္ (၁) ကို ဖတ္ပါ။ 

(၃) လိုအပ္ေသးပါက နံပါတ္ (၂) ကို ဖတ္ပါ။ 
(က) မိမိ ရပ္ရြာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိူးစိတ္ကို သိျမင္နားလည္ပါ။ 
(ခ) မိမိ ရပ္ရြာအတြက္ လာေရာက္စြမ္းေဆာင္မည့္ တစ္ 
ပါးသူမ်ားအား မေမွ်ာ္ကိုးပါႏွင့္။ 
(ဂ) သင္သာလွ်င္ သင့္ရပ္ရြာအတြက္ သူရဲေကာင္းပါ။ 
(ဃ) တရားနည္းလမ္းက်က် နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခင္းက်င္း 
ပါ။ 
(င) လူထုအားကို စုစည္းပါ။ 
ရလဒ္ အေနျဖင့္ ပီနိန္ဒ္ တို ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါၿပီ။ စီမံကိန္း 
ႀကီး လံုးဝရပ္ဆိုင္းလိုက္ရပါတယ္။ ေဆာက္လက္စ စီမံ 
ကိန္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ လူသူမရွိေအာင္ထိ တစျပင္ 
ဟင္းလင္း အေနအထားသို ့ ေရာက္ရွိ နိဂံုးခ်ဳပ္ သြားေပ 
ျပီ။ 
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ျပည္သူတို ့၏ ကိုယ္ 
ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမရိွေသာ ေနရာေဒသ 
မ်ားတြင္ လူမႈစီးပြားမ်ား ပ်က္ဆီးယိုယြင္းလ်က္ရွိရာ 
ထိုသို ့ မျဖစ္ရေလေအာင္ ႏိူင္ငံေတာ္ႏွင့္ စီမံကိန္း 
ေဆာင္ရြက္သူတို ့ အေနျဖင့္ အထူးအေလးျပဳ ဂရုထား 
သင့္ပါတယ္။  
ဒါ့အျပင္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းတို ့သည္ ျပည္သူ 
မ်ား၏ အသက္ဘဝအိုးအိမ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပရာ 
ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ေပါေပါက္လာေစ 
ရန္ ဆုေတာင္းလ်က္ …. 
ေလ့လာေရးခရီးတစ္ေထာက္မွသည္ 
အမိျမန္ျပည္သို ့….. 
 

 

“ကုိယ့္ရပ္၊ ကုိယ့္ရြာ၊ ကုိယ့္ေဒသတြင္ ကုိယ္သာသခင္၊ 
ပန္းတုိင္ရွင္မုိ ့ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး၊ ကုိယ့္ျပည္အက်ိဳး။”  

(ငယ္ငယ္ေလးကတည္းမွ ႏူတ္တြင္ စြၿဲမဲေနေသာ 
စာခ်ိဳးေလးပါ။ မူရင္း စာဆိုရွင္ကို Credit ေပးပါသည္။) 

--------------------------။------------------------------- 
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ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ေန ့တစ္ေန ့ 

သန္းအိႏြယ္ 

မူရင္း ဝထၳဳ  A Day’s Wait by Earnest Hemingway 
အား  ဘာသာျပန္ဆိုသည္။  
 

 

ကၽြႏု္ပ္တို ့ အိပ္ရာမွာ ရွိေနစဥ္အတြင္း သူအိပ္ခန္းထဲ 
ဝင္ေရာက္လာတယ္။ ျပတင္းေပါက္ေတြ ပိတ္ဖို ့အတြက္ 
ေပါ ့။ သူ ့ပံုစံက ေနမေကာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္လို 
ကၽြႏု္ပ္ ေတြ ့ေနရတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က နည္းနည္းေလး 
တုန္ေနတယ္။ မ်က္ႏွာကလည္း ျဖဴေရာ္ေရာ္ ျဖစ္ေန 
တယ္။ ေျခတစ္လွမ္း လွမ္းဖို ့အတြက္ေတာင္ ျဖည္းျဖည္း 
ေလွ်ာက္ရင္း မနည္း ႀကိဳးစားေနရတယ္။ 
“ဘာျဖစ္တာလဲ စကတ္ရွ္” 

“ေခါင္းေတြ ကိုက္ေနလို ့” 

“မင္း .. အိပ္ရာမွာ နားနားေနေန သြားလွဲေနလိုက္ကြာ” 

“ရပါတယ္.. ကိစၥမရွိပါဘူး. ကၽြန္ေတာ္ သက္သာပါ 
တယ္” 

“သြားလွဲေနပါကြာ.. ငါအဝတ္အစား လွဲၿပီးရင္ လာၾကည့္ 
မယ္” 

ဒါေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္ အဝတ္အစားလွလဲွယ္ၿပီးလို ့ ေအာက္ 
ဆင္းလာေတာ့ သူလည္း အဝတ္အစား လွဲၿပီးေနၿပီ။ 
ကိုးႏွစ္သားအရြယ္ ညွင္းသိုးသိုး ညစ္တီးညစ္ပတ္ ပံုစံ 

ေလးျဖင့္ မီးလင္းဖိုနားေရာက္ေနၿပီ။ သူ ့ပံုစံက ေတာ္ 
ေတာ္ ေနမေကာင္းတဲ့ ပံုေပၚေနပါတယ္။ သူ ့နဖူးေပၚ 
လက္တင္စမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဖ်ားေသြးေရာက္ေနၿပီ 
ဆိုတာ ကၽြႏု္ပ္ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ 
   
“မင္း အိပ္ရာကုိ သြားသင့္ၿပီ။ မင္း ဖ်ားေနၿပီကြ” လို ့ 
ကြ်န္ေတာ္ေျပလာလုိက္ေတာ့ သူက  
“ကၽြန္ေတာ္ ေနလို ့ေကာင္းပါတယ္” လို ့ျပန္ေျဖတယ္။ 
ခဏေနေတာ့ ဆရာဝန္က သူ ့ရဲ ့အပူခ်ိန္တိုင္းကို 
တိုင္းတာၿပီးေတာ့ ကၽြႏု္ပ္အနားသို ့ေရာက္ရွိလာပါတယ္။  
“သူ အပူခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ရွိလဲ ေဒါက္တာ” ဟု 
ေမးလိုက္ပါတယ္။ 
“တစ္ရာ ့ႏွစ္”  
ေအာက္ထပ္မွာေတာ့ ဆရာဝန္ရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ရယ္ 
ပဲ ရွိၿပီး ေဒါက္တာက ေဆးညႊန္းေတြႏွင့္အတူ အေရာင္ 
မတူ ေဆးသံုးမ်ိဳးကို စပ္ေပးသြားပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးက 
ေတာ့ အဖ်ားက်ေဆး၊ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ဝမ္းႏူတ္ 
ေဆးႏွင့္ က်န္တစ္မ်ိဳးက ကိုယ္တြင္း အခ်ဥ္ ဓာတ္ကို 
ထိန္းညွိေဆးတို ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆးေတြက လက္ရွိ 
ခံစားေနရေသာ တုတ္ေကြး ေရာဂါကုိ ေပ်ာက္ကင္း ေစ 
ၿပီး ကိုယ္အပူခ်ိန္ ထပ္ၿပီး တိုးလာမႈ မရွိပါက စိုးရိမ္ရ 
ေသာ အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း တို ့ကို ေျပာသြားပါ 
တယ္။  အပူခ်ိန္မွာ ၁၀၄ ံ။ ဒီ တုတ္ေကြး ေရာဂါမွာ 
အလြယ္တကူ ကူးစက္ႏိူင္ၿပီး အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါကုိ 
ေရွာင္ရွားႏိူင္ပါက အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ စရာ မရိွေပ။  
အခန္းရဲ ့ အေနာက္ဘက္မွာ ေကာင္ေလးရဲ ့ ကိုယ္ 
အပူခ်ိန္ ကို မွတ္သားလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဆးတိုက္ရ 
မယ့္ အခ်ိန္ေတြကိုပါ ေရးမွတ္ထားလိုက္တယ္။ 
 

 “မင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို ့ ငါ ့ကိုလိုအပ္ရဲ ့လား”  
“ရပါတယ္ .. အဆင္ေျပရင္ေပါ ့” ဟု ေကာင္ေလးမွ 
ျပန္ေျပာပါတယ္။ သူ ့မ်က္ႏွာက အရမ္းျဖဴေလ်ာ့ေနၿပီး 
သူ ့ရဲ ့ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္ကလည္း ပိုၿပီး မည္းနက္ေနပါ 
တယ္။ သူဟာ အိပ္ရာမွာ လွဲေလ်ာင္းေနရင္းက ဘာေတြ 



August , 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(4) VOLUME (1)] 

 

    

 

Every Youth Deserves A Quality Education   9 | P a g e  
 

 

ဆက္ျဖစ္လာမလဲလို ့အေတြးလြန္ေနပုံရပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ 
သူ ့ကို ေဟာင္းဝွါးပိုင္းလ္ ရဲ ့ “စာအုပ္ဓားျပ” စာအုပ္ကို 
အသံက်ယ္က်ယ္ ႏွင့္ ဖတ္ျပေသာ္လည္းပဲ သူက ကၽြႏု္ပ္ 
၏ စာဖတ္သံေနာက္သို ့လိုက္ပါစီးေမ်ာမႈ မရွိဘဲ ျဖစ္ေန 
တယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြႏု္ပ္ က ေမးလိုက္တယ္။ 
“မင္း ဘယ္လို ခံစားေနရလဲ စကတ္ရွ္” 

“သိပ္ေတာ့ မထူးပါဘူး”  လို ့ ျပန္ေျဖပါတယ္။  
 

ကၽြႏု္ပ္လည္း သူ ့အိပ္ရာေျခရင္းမွာ ထိုင္လိုက္ရင္း 
ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ သူ ့ကို တိုက္ရမည့္ ေဆးအတြက္ 
မိမိကိုယ္ မိမိ စဥ္းစားေနမိတယ္။ သူ ့အတြက္ ပံုမွန္ 
အိပ္ေမာက်ေကာင္း က်သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက 
ေတာ့ အဲလို ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ သူက အိပ္ရာ ေျခရင္း ကို 
စိမ္းစိမ္းႀကီး စိုက္ၾကည့္ေနတာကို ေတြ ့ရတယ္။ 
 

“မင္းဘာျဖစ္လို ့ အိပ္ဖို ့မႀကိဳးစားတာလဲ စကတ္ရွ္.. ငါ 
မင္း ေဆးေသာက္ဖို ့အတြက္ ႏိုးေပးမွာပါ” 

“ကၽြန္ေတာ္ ႏိုးလ်က္ပဲ ေနခ်င္တယ္” တဲ ့။  
သူ အဲလိုေျပာၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ “အေဖ့ အတြက္ 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ 
အတူ ေနေပးစရာ မလုိပါဘူး”  
“ မျဖစ္ပါဘူး” 

“ မဟုတ္ဘူး .. ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာက 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ဝင္လာရင္လို ့ေျပာတာပါ” 
 

ကၽြန္ေတာ္က သူေခါင္းကိုက္တာ ေတာ္ရံုေခါင္းကိုက္ရံု 
မွ်သာ ဟု သံုးသပ္လ်က္ သူ ့ကို ေဆးတိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 
၁၁ နာရီ ေလာက္တြင္ အျပင္သို ့ခဏေလး ထြက္လာ 
ခဲ့မိတယ္။ 
ရာသီဥတုကလည္း သာသာယာယာ ေအးစိမ့္စိမ့္ေလး 
ရွိေနၿပီး ေျမသားလႊာတို ့အား မိုးႏွင္းတို ့စြတ္စိုဖံုးလႊမ္း 
လ်က္ ရွိတယ္။ ဒါက ရာသီဥတုကို ပိုမိုေအးျမေစသ 
ေယာင္ ရွိေနၿပီး သစ္ပင္၊ ပန္းမန္ပင္ တို ့အားလည္း 
မိုးႏွင္းတို ့က စြတ္စိုစိမ္းလန္းေစကာ အေရာင္အေသြး 

သစ္လြင္ေတာက္ပလ်က္ရွိေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္ ေခြးကေလး 
ကို အေဖာ္ျပဳလ်က္ လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမစ္ကမ္း 
နေဘးမွာ ခဏတစ္ျဖဳတ္ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေအးစက္ေနေသာ လမ္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္ရ 
တာက ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲပါတယ္။ တာရွည္ 
မတ္တပ္ရပ္ေနဖို ့လည္း ခက္ခဲပါတယ္။ ပါလာတဲ့ 
ေခြးနီေလး ခမ်ာမွာလည္း လမ္းေပၚ ေျခေခ်ာ္က်တာ 
အခါခါပါ။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ႏွစ္ႀကိမ္ ၿပိဳလဲက်ၿပီး ခက္ခက္ခဲ 
ခဲ ႏွင့္ မတ္တပ္ ထရပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ပါလာ 
တဲ့ ေသနတ္က ျပဳတ္က်သြားၿပီး ေရခဲျပင္ကို ေက်ာ္ၿပီး 
ေတာ့ အေဝးကို ေရာက္သြားပါတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို ့ႏွင့္ ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ အကိုင္းအခက္ေတြ အုပ္ 
မိုးေနတဲ့ ဘဏ္အေဆာက္အဦး ေအာက္မွာေတာ့ ငွက္ 
တစ္အုပ္ ရိွေနတယ္။ ဒီေကာင္ေတြ ဘဏ္ကေန ထြက္ 
ခြာေစခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္လည္း ငွက္ႏွစ္ 
ေကာင္ ကို ဖမ္းသတ္ လိုက္ေတာ့ အကုန္လံုး လန္ ့ေျပး 
ကုန္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ ့ကေတာ့ သစ္ပင္ 
ေပၚမွာ ရွိေနၾကဆဲပါ။ အမ်ားစု ကေတာ့ အုပ္ဆိုင္းေနတဲ့ 
အကိုင္းအခက္ၾကားထဲသို ့ တိုးဝင္သြားၾကပါတယ္။ ဒါက 
သူတို ့ေတြ အတြက္ ေရခဲဖံုးလႊမ္းမႈ ဒဏ္ကို အကာ 
အကြယ္ယူ ေရွာင္ရွားနည္းပါပဲ။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ေရခဲဖံုး 
လႊမ္း ေနတဲ့ သစ္ကိုင္းခက္ေပၚမွာ မလႈပ္မယွက္ ခဏ 
ေလး ၿငိမ္ေနလိုက္ေတာ့ အဲဒီေကာင္ေတြက ျပန္ထြက္ 
လာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကို ဝိုင္းတိုက္ၾကေတာ့ 
ဘယ္ရမလဲ ကၽြႏု္ပ္လည္း လြတ္သြားတဲ့ ငါးေကာင္ထဲက 
ႏွစ္ေကာင္ကို ဖမ္းမိလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဖမ္းယူဖို ့ 
စိတ္မကူးေတာ့ဘဲ အိမ္သို ့လမ္းေၾကာင္း ျပန္လွည့္ဖို ့ 
ျပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္။ ရင္ထဲမွာေတာ့ ငွက္ေတြ ကို 
ဖမ္းမိလာတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြႏွင့္ေပါ ့။ ေနာက္ေန ့ ေတြမွာ 
လည္း က်န္ရွိေနခဲ ့တဲ့ ငွက္ေတြကို သြားဖမ္းဖို ့ စိတ္ကူး 
အျပည့္ႏွင့္ပါ။ 
(ဒုတိယပိုင္း ဆက္လိုက္ေဖာ္ျပပါမည္။ ) 
 
----------------------------။-----------------------------  
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ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာမ်ားအတြင္း ဆီမ်ား 
ဖိတ္စဥ္က်မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အေပၚ ၎၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား 
 

သန္းအိႏြယ္ 

 
(Oil Spills ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။)  

 

 
“ဆီမ်ားဖိတ္စဥ္က်မႈသည္ ေတာရိုင္းတိရစ ၦာန္၊ ေဂဟ 
စနစ္ ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္ကို မ်ားစြာထိခုိက္ ပ်က္စီးေစသည္။” 
 
ဆီဖိတ္စဥ္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို့၏ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ကို ခ်က္ခ်င္းညစ္ညမ္း သြားေစသ လို၊ ကာလ 
ရွည္ၾကာစြာ တေျမ့ေျမ့ ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုပါ ျဖစ္ ေစ ပါ 
သည္။ ပင္လယ္၊သမုဒၵရာအတြင္း ဆီယိုစိမ့္မႈ သို ့မဟုတ္ 
ဖိတ္စဥ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္ ေနာင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ား တုိင္ ေအာင္ထိ 
ဆက္လက္ တည္ရွိႏိုုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ 
ခ်က္ မ်ားသည္ ဆီဖိတ္စဥ္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာ 
ေသာ သတိထားရမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီး 
ထိခိုက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။  
 

1.     ဆီဖိတ္စဥ္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား၊ 
စိမ့္ေတာမ်ား ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ 
မ်ားကုိ ပ်က္စီးေစပါသည္။ 
 

ဆီသယ္တင့္ကားမ်ား၊ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ား ႏွင့္ 
အတူ ေရနံတူးစင္စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားမွ ဆီယိုဖိတ္မႈ 
တို ့ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ ေသာ ေဂဟပ်က္စီးမႈမ်ား 

ႏွစ္ရွည္ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းရွိ 
ႀကီးမားေသာ ဆီဖိတ္စဥ္မႈတစ္ခုမွ ဆီစက္တစ္စက္သည္ 
ပင္လယ္ကမ္းစပ္သို ့တိုင္ စီးေမ်ာ ေရာက္ရွိလာႏိူင္ၿပီး 
ကမ္းစပ္ရွိ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ သဲပြင့္တို ့အား ဆီမ်ား 
လိမ္းက်ံ သြားေပမည္။ ထို ့အျပင္ ကမ္းရိုးတန္း စိမ့္ေတာ 
မ်ားအတြင္း ထိုသို ့ ဆီမ်ားဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဒီေရ 
ေတာမ်ား၊ အျခား စိမ့္ေျမစ္ုိစြတ္ရာေဒသမ်ား၊ အမွ်င္ 
ထြက္ရွိနိူင္ေသာအပင္မ်ား (ဥပမာ - ရာဘာ) ႏွင့္ 
ျမက္ပင္မ်ား က ေရာက္ရိွလာေသာ ဆီမ်ားအား စုပ္ယူ 
ေပမည္။ ထိုသို ့စုပ္ယူလိုက္ ေသာ ဆီမ်ားေၾကာင့္ပင္ 
အပင္မ်ားအား ေသေၾကပ်က္စီးေစ၍ ၎အပင္မ်ားအား 
အသံုးမဝင္ေသာ ေတာရုိင္းနယ္ေျမ အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ 
ပစ္နိူင္ေပသည္ ္။  

သို ့ျဖစ္၍ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ 
ျပန္ ့က်ဲ ေနေသာဆီမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမႈ၏ အရင္း 
အျမစ္သည္ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ရိွ အပင္ 
မ်ားထံသို ့စိမ့္ဝင္သြားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို ့ 
ေၾကာင့္ ၎ဆီတို ့သည္ ပင္လယ္ေရေအာက္ ေဂဟ 
စနစ္ကိုပါ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးေစ၍ ငါးမ်ားႏွင့္ အစာသံသရာ 
ကြင္းဆက္ရွိ ေသးငယ္ေသာ ဇီဝရုပ္ကြမဲ်ား ထိကိုပါ ေသ 
ေၾက ပ်က္စီးေစႏိူင္ သည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ EXXON 
VALDEZ ဆီယိုဖိတ္မႈတြင္ ဘက္စံုေထာင့္ေပါင္းစံုမွ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အား မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈ မရိွေအာင္ 
အင္အားႀကီးႀကီးမားမားျဖင့္ သန္ ့စင္ကုစားနိုင္ခဲ့ေသာ္ 
လည္း အမ်ဳိးသား အဏၰဝါႏွင့္ ကမ ၻာ့ေလထုစီမံခန္ ့ခြ ဲ
ေရး ၏ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္အရ EXXON VALDEZ 
ဆီယိုဖိတ္မႈမွ စီးဆင္းလာေသာ ဆီဂါလံေပါင္း ၂၆၀၀၀ 
သည္ အလက္စ္စကား ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ 
ဆက္လက္ ေသာင္တင္ေနေသးေၾကာင္း ကို ေဖာ္ျပသြား 
သည္။ ဤႂကြင္းက်န္ဆီမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၄ 
ရာခုိင္ႏူန္းခန္ ့သာက်ဆင္းေန လိမ့္မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္ 
မ်ားမွ ၎တို ့ ၏ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ အရ အတည္ျပဳ 
ေဖာ္ျပသြားပါသည္။  
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2.     ဆီယုိစိမ့္မႈေၾကာင့္ ငွက္မ်ားအားလည္း ေသေၾက 

ပ်က္စီးေစသည္။  
 

ဆီမ်ားေပက်ံေနေသာ ငွက္မ်ားကို ေတြ ့ျမင္ 
ျခင္းအားျဖင့္ ဆီဖိတ္စဥ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ႀကီး မည္မွ်ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈကို လက္ေတြ ့ေပၚလြင္ 
ျပသေစသည့္ အဓိကျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို ့အတူ 
ပင္လယ္၊ သမုဒၵရာအတြင္း ဆီမ်ားဖိတ္စဥ္က်မႈ သည္ 
ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္မ်ား အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေသမိန္ ့ 
တစ္ခုအလားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ဳိ ့ေသာ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ 
မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို ့ က်ေရာက္မည့္ေဘးအႏၱရာယ္ကို 
အနံ ့ခံမိ၍ အခ်ိန္မွီေနရာ ေျပာင္းေ့ရႊႏုိင္ပါက အသက္ 
ေဘး မွ လြတ္ေျမာက္နိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ၎ 
တို ့ ဝမ္းစာအတြက္ ပင္လယ္တြင္းသို ့ ဆင္းသက္ ငါးရွာ 
သည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆီမ်ားေပက်ံ၊ ဖုံးလႊမ္းျခင္းကို 
အေသအခ်ာ ခံၾကရေပသည္။  

ဆီဖိတ္စဥ္က်မႈသည္ ေျမသားျဖစ္တည္မႈ ေပၚ 
သို ့ လည္း သက္ေရာက္မႈရွိ၍ သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္မ်ား 
အားလံုးအတြက္ ေရရွည္ ထိခိုက္မႈရိွသည္။ ဥပမာ - 
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ မကၠဆီကို ပင္လယ္ေကြ ့ ၌ ျဖစ္ပ်က္ 
ခဲ့သည့္ BP Deepwater ဆီယိုဖိတ္မႈႀကီးသည္  ငွက္မ်ား 
ႏွင့္ ေရေနမ်ဳိးစိတ္မ်ား အတြက္ မ်ိဳးပြားရာသီ ကာလ 
အတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး  ထိခိုက္မႈအက်ဳိးဆက္မ်ား ႏွစ္ 
မည္မွ် ဟူ၍ ခံစားရမည္ ကိုလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ခန္ ့ 
မွန္း မသိရွိနိုင္ေသးေပ။ ထို ့အျပင္ ေ့ရႊေျပာင္းငွက္မ်ား ၏ 
ပံုမွန္ရပ္တည္ရာ ေနရာမ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ ၎တို ့၏ ေျပာင္းေ့ရႊေနထုိင္မႈ ပုံစံ 
တို ့ကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ 

မ်ိဳးငွက္တစ္ေကာင္အေနျဖင့္ ၎၏ ကိုယ္ေပၚ 
သို ့ က်ေရာက္လာေသာ ဆီစက္ငယ္တစ္စက္ ေၾကာင့္ 
ေသေစနုိင္ပါသည္။ ငွက္ေတာင္ပံမ်ားအေပၚ ဆီမ်ား ေပ 
က်ံျခင္းသည္ ငွက္မ်ားအား ပ်ံသန္းရန္အတြက္ အခက္ 
အခဲမ်ား ျဖစ္ေစသကဲ့သို ့ ၎တို ့၏ သဘာဝ 

အေလ်ာက္ ကုိယ္ခႏၵာအား ေရလံုေအာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေပးႏိူင္မႈတို ့ကို ထိခိုက္ေစၿပီး 
ငွက္တို ့၏ ကိုယ္အပူခ်ိန္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းျခင္း၊ 
တက္လာျခင္းမ်ားကိုလည္း ခံစားလာရသည္။ ငွက္မ်ား 
အေနျဖင့္လည္း ၎တို ့၏ သဘာဝအရ ငွက္ကိုယ္ေမြး 
မ်ားရိွ အညစ္အေၾကး ဆီမ်ားကို သပ္ယူ သန္ ့စင္ျခင္း 
ကလည္း ေပက်ံေနေသာ ဆီမ်ားအား မ်ဳိခ်ရာေရာက္ၿပီး 
ေနာက္တြင္ ၎တို ့ ကိုယ္တြင္းရွိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား 
အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပ်က္စီးေစ၍ ေသဆံုးျခင္းသို ့ 
ေရာက္ရိွၾကရေပသည္။ EXXON VALDEZ ဆီဖိတ္စဥ္ 
ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ပင္လယ္ေပ်ာ္ငွက္မ်ား၊ ကမ္းေျခငွက္ 
မ်ား၊ ထိပ္ေျပာင္လင္းယုန္ငွက္မ်ား အပါအဝင္ ေသဆံုး 
ေသာ ငွက္စုစုေပါင္းသည္ ၂၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ ၅၀၀,၀၀၀ 
အၾကားတြင္ ရွိခဲ့သည္။  

 
3.   ဆီယုိစိမ့္မႈႏွင့္ ဖိတ္စဥ္မႈႀကီးသည္ ေရေန ႏုိ ့တုိက္ 

သတၱဝါမ်ားအားလည္း ေသေၾက ပ်က္ဆီးေစသည္။  
 

ဆီယိုစိမ့္/ဖိတ္စဥ္မႈႀကီးသည္ ေရေနႏို ့တိုက္ 
သတၱဝါမ်ားျဖစ္သည့္ ေဝလငါးမ်ား၊ လင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ ပင္ 
လယ္ဖ်ံမ်ားကိုလည္း ေသေၾက ပ်က္စီးေစသည္။ ဤ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ အသြင္သ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၎ ဆီ တို ့ 
သည္ ေဝလငါးႏွင့္ လင္းပိုင္တို ့ ၏ ႏွာေခါင္းေပါက္မ်ား 
ကို တားဆီးပိတ္ဆို ့ထားၿပီး ၎တို ့၏ အသက္ ရႈမဝ 
မြန္းက်ပ္မႈ တုိ ့ႏွင့္ အတူ ၎တို ့အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ 
ဆက္သြယ္မႈတို ့ကိုပါ ပ်က္ျပားေစပါသည္။ ထိုနည္းတူ 
ပင္လယ္ဖ်ံတို ့၏ အေမြးမွ်င္ တို ့အား ဆီမ်ား ေပက်ံ 
မိေစ၍ အားအင္ခ်ိႏွဲ ့မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္တြင္းအပူခ်ိန္ 
မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ျခင္းတို ့ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ ့ 
ေစသည္။  

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏို ့တိုက္သတၱဝါမ်ား အေန 
ျဖင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈမ်ား မွ လြတ္ေျမာက္ႏိူင္ေသာ္ျငားလည္း ဆီဖိတ္ 
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စဥ္ မႈ တစ္ခုမွသည္ သတၱဝါတို ့၏ စားသံုးမႈျဖစ္စဥ္အား 
ညစ္ညမ္းသြားေစျခင္းအားျဖင့္ သတၱဝါတို ့အားမ်ားစြာ 
ထိခိုက္ ပ်က္စီးႏိူင္သည္။ ႏို ့တိုက္သတၱဝါ တို ့အေနျဖင့္ 
ပင္လယ္ သို ့မဟုတ္ သမုဒၵရာတြင္းရွိ ငါးမ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ အစာတို ့ကို စားသံုးစဥ္ ဖိတ္စဥ္ဆီတို ့ေၾကာင့္ 
အစာအဆိပ္သင့္၍ ေသဆံုးျခင္း သို ့မဟုတ္ အျခား 
ေသာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈတို ့ကိုလည္း  သိသာ ေပၚလြင္ 
လာေစသည္။  

Exxon Valdez ဆီဖိတ္စဥ္မႈသည္ ပင္လယ္ဖ်ံ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသဆံုးေစၿပီး ရာေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသာ ကမ္းစပ္ေန ဖ်ံတို ့ အား လည္းေကာင္း၊ ေဝလငါး 
ႏွစ္ဒါဇင္ခန္ ့တို ့အားလည္းေကာင္း၊ ျမစ္ကမ္းေနဖ်ံေပါင္း 
တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ တို ့အားလည္းေကာင္း ေသေၾက 
ပ်က္စီးေစသည္။ တစ္ျခားေသာ ကြျဲပားျခားနားေသာ 
ပံုစံတို ့ျဖင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျပသာနာမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး 
Exxon Valdez ဆီဖိတ္စဥ္မႈ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဤ 
ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပင္လယ္ဖ်ံႏွင့္ အျခား ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား 
ေသဆံုးမႈႏူန္း ျမင့္မားလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေရေန 
သတၱဝါတို ့၏ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏူန္းထား တို ့ကိုလည္း 
ေႏွးေကြးေစေၾကာင္း၊ အျခား မ်ိဳးစိတ္တို ့အားလည္း 
ပ်က္စီးထိခိုက္မႈတို ့ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို သတိျပဳမိလာ 
ၾကသည္။  

 
4.   ဆီဖိတ္စဥ္မႈႏွင့္ ယုိစိမ့္မႈသည္ ငါးမ်ားအားလည္း 

ေသေၾကပ်က္ဆီးေစသည္။  
 

ဆီဖိတ္စဥ္/ယိုစိမ့္မႈသည္ ငါးမ်ား၊ ပုဇြန္၊ဂဏန္း 
မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေရေနသတၱဝါငယ္ေလးမ်ား၏ 
အသက္ေပါင္းမ်ားစြာအျပင္ ၎တို ့၏ ငါးဥမ်ားႏွင့္ ငါး 
သားေလာင္းေလးမ်ားကိုပါ ေသေၾကပ်က္စီး ေစသည္။ 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ BP Deepweter 
Horison ကမ္းလြန္ေဒသ မွ ဆီမ်ား ဖိတ္စဥ္မႈေၾကာင့္ 
လူးဝစ္းဇီးနားကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပုဇြန္ဆိတ္ႏွင့္ 

ကယုကမာေကာင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေစာဦး 
ဆံုး ထိခိုက္ခံရမႈမ်ား စာရင္းထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ 
ျဖစ္သည္။  

ဤအျဖစ္အပ်က္နည္းတူ Exxon Valdez 
ဆီဖိတ္စဥ္မႈသည္လည္း သန္းေပါင္းမ်ား စြာေသာ ေဆာ္ 
လမြန္ငါး ႏွင့္ ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္ရွိ ငါးသေလာက္ မ်ိဳးဥ 
မ်ားကိုပါ ပ်က္စီးေစသည္။ ထို ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ 
ယေန ့အခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ နာလန္ထူႏိူင္ျခင္း မရွိေသး 
ေပ။  

 
5.   ဆီဖိတ္စဥ္မႈႏွင့္ ယုိစိမ့္မႈသည္ ေတာရုိင္း တိရစၧာန္ 

တုိ ့၏တည္ေနရာႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီး၏ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ 
ကြင္းဆက္မ်ားကုိလည္း ပ်က္စီး ေစသည္။ 
 

အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္ မွီတင္း ေနထိုင္ 
ၾကေသာ ေျမာက္ျမားစြာေသာ မ်ိဳးကြတဲို ့အား ေရရွည္ 
ပ်က္စီးေစမႈ ႏွင့္ ၎တို ့၏ ဘံုေနရာ၊ အသုိက္တည္ရွိမႈ၊ 
ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ျဖစ္စဥ္အားလံုးတို ့သည္ ဆီဖိတ္စဥ္/ 
ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုးရႈံးသြားရသည့္ လက္လွမ္းမမွီ 
ႏိူင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈ မ်ားစြာထဲက တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္တြင္း 
ေန သက္ရွိ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအနက္ ဥပမာ- ပင္လယ္လိပ္ 
တို ့သည္ ၎တို ့၏ သားေပါက္ရာေနရာ ကုန္းတြင္း 
ပင္လယ္ကမ္းစပ္သို ့ ဥခ်ရန္ ေရာက္လာၾကရေပမည္။ 
ထိုအခါတြင္ ပင္လယ္လိပ္တို ့အေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရ 
တြင္းရွိ ဆီမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ရသလို ကုန္းတြင္းပိုင္း ၎ တို  ့ဥခ်ရာ ေနရာသုိ ့ အ 
ေရာက္တြင္လည္း ၎တို ့၏ ဥမ်ားမွာ ထိုဆီမ်ားေၾကာင့္ 
ဥမ်ား သားေပါက္မႈႏူန္း ေလ်ာ ့နည္းလာသည္။ ထို့ 
အျပင္ ေပါက္ဖြားလာေသာ လိပ္သားေပါက္ကေလးမ်ား 
မွာလည္း ဆီမ်ားေပေရလ်က္ ဆီမ်ားေပက်ံေနေသာ 
ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္ မွ ပင္လယ္တြင္းသို ့ သက္ဆင္း 
က်က္စားၾကရေပသည္။  
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အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဆီဖိတ္စဥ္/ယိုစိမ့္မႈ 

ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ 
မ်ား ၏ ျပင္းထန္မႈသည္ ၎ျဖစ္စဥ္တြင္ မည္ေရြ ့မည္မွ် 
အားျဖင့္ ဆီပမာဏပါဝင္သည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဆီ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဆီအေလးခ်ိန္ မည္မွ်ပါဝင္သည္ကို 
လည္းေကာင္း၊ ဆီဖိတ္စဥ္ရာ ေနရာသည္ လည္း 
ေကာင္း၊ ၎ဧရိယာအတြင္းရွိ သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ 
ပါဝင္ပက္သက္ေနမႈမ်ားသည္  လည္းေကာင္း၊ ၎ေဒ 
သ အတြင္းရွိ သက္ရွိကြင္းဆက္ ႏွင့္ ေရႊ ့ေျပာင္း 
ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ လတ္တေလာေနထိုင္မႈ အေနအထား 
တို ့သည္  လည္းေကာင္း၊ ဆီဖိတ္စဥ္ေနစဥ္ ရာသီဥတု 
ႏွင့္ ဖိတ္စဥ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရာသီဥတု အေျခအေနေပၚ 
တြင္ လည္းေကာင္း မ်ားစြာ မူတည္ေပသည္။ ။ ။ ။ ။   
    
----------------------------။------------------------------ 

 

 

 

 

 

အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ 

မူဝါဒေရးရာမ်ားမွ Livelihood 

က႑အားလြမ္းမုိးျခင္း 

ဘၾကီးျဖိဳး 

 

Livelihood က႑မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာ ေစရန္ 

သည္ အစုိးရယႏၱရား၊ ပုဂၢလိက႑မ်ား၊ မူဝါဒေရး 

ရာမ်ား၊ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ ္

ေနေပသည္။ အစုိးရယႏၱရား၏ ေကာင္းမြန္စြာလည္ 

ပတ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား သည္ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘဝ 

ေကာင္းမြန္လံုျခံဳေစေရးေပၚတြင္မ်ားစြာ သက္ 

ေရာက္မႈ ရိွသည္။ မည္မွ်သက္ ေရာက္ သနည္း 

ဟုဆုိလွ်င္ ေနစဥ္ႏွင့္အမွ် အခ်ိန္တိုင္း သက္ေရာက္ 

လွ်က္ရွိသည္။ Livelihood က႑ဟုဆိုရာတြင္ လူ 

သား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ သဘာဝ အရင္း အျမစ္ 

မ်ား၊ ေငြေၾကးအရင္းျမစ္မ်ား၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အရာ 

ဝတၳဳမ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။  

အဆုိပါေရးရာမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးေနေသာအရာမ်ား

စြာရွိ္သည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ 
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သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊စစ္ပြဲမ်ား၊ႏုိင္ငံတကာ၏ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ား၊

ၾကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ေလာက္သည့္ရုတ္တရက္ေျပာ

င္းလဲသြားႏုိင္ေသာေဈးကြက္အေျခေနမ်ားစသည့္

အေၾကာင္းအခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္Livelihood 

က႑ကုိ လႈပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္းအရည္ေသြးျပည့္ဝေသာဝန္ထမ္း

မ်ားရိွေနျခင္း၊ ျပည့္သူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာစနစ္

ရိွေနျခင္း၊ခုိင္မာအားေကာင္း၍ျပည္သူ႔လူထုလုိက္ 

နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာဥပေဒမ်ားေရးဆြ၍ဲသက္ဝင္

လႈပ္ရွားႏုိင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊က႑အသီးသီး

အတြက္ခိငု္မာအားေကာင္းေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ား 

ေရးဆြ၍ဲေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ျခင္း၊ပုဂၢလိကက႑မွ

အလႊာအသီးသီးတြင ္ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္

အတြက္ျမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ 

လာႏုိင္ျခင္း၊ျပည္သူလူထုႏွင့္အစိုးရၾကားပုုိမိုေကာင္း

မြန္ေသာဆက္ဆံေရးျမင့္မားလာေစျခင္းစသည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာေျပာင္းလဲ ေစျခင္းျဖင့္ 

ျပည္သူလူထု၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မ်ားလာ 

ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အတူစားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈပိုမိုတုိး

ျမင့္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရမွခ်မွတ္လုိက္ေသာမူဝါဒတစ္ခုသည္ 

သက္ဆိုင္ရာက႑တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ပက္သက္ 

ေနေသာအလႊာအသီးသီးအား ေကာင္းက်ဳိး 

ထက္ဆိုးက်ဳိးကုိပိုမိုျဖစ္ေစလွ်င္ အဆုိပါ 

မူဝါဒအားျပန္လည္သုံးသပ္၍ ခုိင္မာ အားေကာင္း 

ေသာ မူဝါဒတရပ္ကုိ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးၾက ရမည္ 

သာ ျဖစ္သည္။  

Livelihoodက႑မ်ားဖြ႕ံျဖိဳးလာေစရန္အတြက္စီမံ

ကိန္းမ်ားေရးဆြေဲဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိးရ ယႏၱရား 

ႏွင့္ ပုဂၢလိက႑ (Structure) ႏွင့္ ဥပေဒ နည္းဥပ 

ေဒမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာမ်ား စသည့္ (process) မ်ား 

အားလုံးကုိ သုံးသပ္ေလ့လာျပီး အေကာင္း ဆုံး 

ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်က္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ 

ၾကရသည္။ ထုိသုိ႔ မဟာဗ်ဴဟာေရးစြဲ ၍ စီမံကိန္း 

မ်ားအေကာင္းထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 

livelihood Outcome မ်ားရရွိ လာေစမည္ ျဖစ္ 

သည္။ Livelihood Outcome မ်ားပုိမိုရရိွႏိုင ္

ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ျခင္းသည္ပင္ 

Livelihood က႑ဖြ႕ံျဖိဳးလာေစျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ 

 

-----------------------။----------------------------- 
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“ဖြံျဖိဳးေရး သေဘာတရားႏွင့္ 

လက္ေတြ႕” 

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

 

အခန္း(၁)  

ဖြံျဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း? 

ဖြံျဖိဳးေရးဆိုသည္ကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း ႏွင့္ 

တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း 

 

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ အဖြ႕ဲ 

ၾကီးက ေထာင္စုႏွစ္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (Millenni- 

um Development Goals) တည္း ဟူ ေသာ ရည္မွန္း 

ခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔က 

တညီတညႊတ္တည္း သေဘာတူ ခ်မွတ္ခဲ့ ၾကသည္။  

အဆိုပါ ေထာင္စုႏွစ္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အကိုး 

အကားျပဳ လ်က္ ဖြံျဖိဳးေရး ဆိုသည့္ အနက္ အဓိပၸာယ္ 

ကို အလြယ္တကူ ဆ၀ါးႏိုင္ေပသည္။  

သို႔ေသာ္ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ အဆိုပါ ရည္မွန္း 

ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ မည္သို႔ မည္ပုံ မည္သည့္ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက ္

ၾကမည္နည္း ဟူေသာ အခ်က္ပင္ႏွင့္ အဆို ပါ ရည္မွန္း 

ခ်က္ မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေသာပန္းတိုင္၌ မည္ သည့္ 

လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳး ခံစားခြင့္ ရရိွ 

သြား ၾကမည္နည္းဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။  

(မွတ္ခ်က္။         ။ MDGs မွာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ 

ခုႏွစ္အတြင္း အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္၍ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ SDGs (Strategic 

Development Goals) ဟူ၍ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ 

လည္း ရိွၾကသည္။ စာေရးသူ) 

ေမာ္ဒန္နတီ (Modernity) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း? 

အမ်ားသူငါတုိ႔ အေနျဖင့္ ဖြံျဖိဳးေရးဟုဆိုလိုက္လွ်င္ 

ေမာ္ဒန္ နတီ (Modernity)ဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ထင္မွတ္ တတ္ၾကသည္။ 

စင္စစ္ ေမာ္ဒန္နတီ (Modernity) ဟူေသာ အနက္ အဓိ 

ပၸာယ္သည္ကား မ်ားစြာက်ယ္၀န္းလွသလို၊ “ေမာ္ဒန္” 

ျဖစ္လာေသာ အေျခအေနအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အသစ္ 

ေသာ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား ဟူ၌လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ 

လူသားတို႔၏ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိမႈဟူ၍ လည္းေကာင္း 

(Ogborn 2005: 339) စသည္အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ 

အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေပသည္။  



August , 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(4) VOLUME (1)] 

 

    

 

Every Youth Deserves A Quality Education   16 | P a g e  
 

 

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ 

စသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား၏ ကြျဲပား ျခားနား 

မႈမ်ားေၾကာင့္၊ “ေခတ္ကာလ”ႏွင့္ “ေနရာေဒသ” တို႔ကို 

လိုက္ကာ “ေမာ္ဒန္”ျဖစ္သည္ဟု လက္ခံထားမႈတို႔ သည္ 

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေပသည္။  

ေနရာေဒသတစ္ခု၌ “ေမာ္ဒန္” ျဖစ္ပါသည္ဟု ယူဆ 

ထားေရ အရာတစ္ခုသည္ အျခားတစ္ေနရာ၌ “ေခတ္မမီွ 

ေသာ၊ အိုေဟာင္းျပီးျဖစ္ေသာ အရာတစ္ခု” ျဖစ္ေကာင္း 

ျဖစ္ေနႏုိင္ေပသည္။  

စင္စစ္“ေမာ္ဒန္” ျဖစ္ျခင္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ေနရာ 

ေဒသတစ္ခု၌ လူမႈ စီးပြားဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ထားေသာ 

အေျခအေန တစ္ခု အေနျဖင့္၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ 

ဥေရာပ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔၏ အေတြ႕ 

အၾကံဳမ်ားကုိ အေျခခံ လ်က္ အသုံးျပဳလာၾကျခင္း ျဖစ္ 

ေလသည္။  

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရႈေဒါင့္မွ “ေမာ္ဒန္” ျဖစ္ျခင္း တည္း 

ဟူေသာ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ စက္မႈေရးရာမ်ား ဖြံျဖိဳး 

တိုးတက္လာျခင္း (Industrialization)၊ ျမိဳ႕ျပမ်ား ဖြံျဖိဳး 

တိုးတက္လာျခင္း(Urbanization)၊ ႏွင့္ စီးပြားေရး 

ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ နည္းပညာ အသုံး 

ခ်မႈမ်ား တိုးတက္ဖြံျဖိဳးလာျခင္း စသည္ျဖင့္ အနက္ 

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေလသည္။  

စင္စစ္ နည္းပညာႏွင့္ သိပၸံပညာနယ္ပယ္ ဖြံျဖိဳးမႈ မ်ား 

သည္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္ အ၀ိုင္း အ၀န္း 

သို႔ တိုင္ေအာင္ ရုိက္ခတ္မႈရွိလာခဲ့ၾကေပသည္။  

အေနာက္ဥေရာပ၌ “ဥာဏ္အလင္းပြင့္လာေသာ ေခတ္” 

ဟု ညႊန္းဆိုရမည့္ ၁၇ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၈ ရာစု 

ကာလတို႔တြင္ “ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္” ေတြးေခၚမႈမ်ား 

ႏွင့္ သိပၸံနည္းက်ေသာ ခ်ည္းကပ္ေလ့လာမႈမ်ားကလည္း 

ကမၻာေလာကၾကီးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚ 

တြင္ နားလည္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မား လာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ 

(Shepard et al. 2009:54 – 6) 

ထို႔အျပင္ ဤသုိ႔ေသာ “ဥာဏ္အလင္း ပြင့္လာေသာ  

ေခတ္” မ ွ ေတြးေခၚျမင္မႈမ်ားသည္ ေရွးယခင္ေခတ္ 

ဘာသာေရး ရႈေဒါင့္မွ ကမၻာေလာကၾကီးအေပၚ ရႈျမင္ 

မႈမ်ား ႏွင့္ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္လာခဲ့ၾကေလသည္။ (Power 

2003: 72 – 6) 

ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္လည္း၊ ဥပေဒ 

ေရးရာထြန္္းကားလာမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲ 

လာမႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ စသည္ 

တို႔က မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေလသည္။  

ထို႔သို႔ “ေနရာေဒသ၊ကာလ” ႏွင့္ “ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ” တို႔ကို 

အေျချပဳထားသည့္ “ေမာ္ဒန္” ျဖစ္ျခင္း တည္း ဟူေသာ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားမွ တဆင့္ 

“ေမာ္ဒန္”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ 

ဆုိပုံကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လြန္စြာ အေရးၾကီး 

ေပသည္။  

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ 

“ေမာ္ဒန္” ဟူ သည့္ ေ၀ါဟာရအေပၚ အဓိပၸါယ္ယူဆ 

သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုံးသို႔တိုင္ေအာင္ 

ပ်ံႏွံလ်က္ရွိ ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ (Larrain 

2004).  

တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ “ေမာ္ဒန္” ျဖစ္ျခင္း တည္း 

ဟူသည္ ကို ေကာင္းေသာအနက္အဓိပၸာယ္အေနျဖင့္ 
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“ဖြံျဖိဳးေရး” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ျခင္း” 

ဟူ၍လည္းေကာင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို တတ္ၾက ေသာ္ 

လည္း တခ်ိဳ႕အတြက္ကမူ၊ “ေမာ္ဒန္”ျဖစ္ျခင္းဟု ဆို 

လိုက္လွ်င္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တရိရိတိုက္စား 

ပ်က္သုန္းျခင္းခံရျခင္း၊  မိမိတို႔၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ 

မ်ား ပ်က္စီးျခင္းခံရျခင္း၊ ႏွင့္ လူ႕ဘ၀၏ အႏွစ္သာရ မ်ား 

ဆုံးရႈံးသြားျခင္း စသည္ျဖင့္ မေကာင္းသည့္ အနက္ 

အဓိပၸာယ္ တစ္မ်ိဳး အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ိဳးလည္း 

ရွိၾကေပ ေသးသည္။ 

ဖြံျဖိဳးေရးဟူသည္ကိုစီးပြားေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ 
ရႈျမင္ျခင္း 

အမ်ားသူငါတုိ႔သည္ဖြံျဖိဳးေရးဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ “ေမာ္ဒန္”  

ျဖစ္ျခင္းတည္းဟူသည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္ဟု 

ယူဆ မိၾကသည္မွာ စင္စစ္ World Bank တို႔ လုိ 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ားႏွင့္ကမၻာ့ ေျမာက္ 

ဖက္ျခမ္းေရာ၊ ေတာင္ဖက္ျခမ္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ 

အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ဖြံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အယူအဆ မ်ားမွ 

တဆင့္ ဂယက္ရိုက္လာျခင္းဟုဆိုလွ်င္ မွား အံ့ မထင္။  

ဥပမာအားျဖင့္ World Bank အဖြ႕ဲအစည္းၾကီးသည္ 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံျဖိဳးမႈႏႈန္းထားကို GNP (Gross 

National Product per capita) ဟုေခၚသည့္ 

ညႊန္းကိန္းကို အသုံးျပဳလ်က္ ေဖာ္ျပၾကသည္ကို 

ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ World Bank မ ွ

ထုတ္ျပန္ ေသာ အစီရင္ခံစာအရ  GNP ညႊန္းကိန္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၄၅ ေဒၚလာႏွင့္ ယင္းေအာက္ရိွ 

ႏိုင္ငံမ်ားကို “၀င္ေငြ အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား” (Low-income 

countries) အျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ GNP ညႊန္းကိန္း 

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၄၆ ႏွင့္ ၂၉၇၅ အၾကား ႏိုင္ငံ 

မ်ားကို “အလယ္အလတ္အဆင့္ ၀င္ေငြနိမ့္ ႏုိင္ငံမ်ား” 

(Lower-middle-income countries) အျဖစ္ လည္း 

ေကာင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၇၆ ႏွင့္ ၉၂၀၅ 

အၾကားရွိႏိုင္ငံမ်ားကို “အလယ္အလတ္အဆင့္ ၀င္ေငြ 

ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား” (Upper-middle-income 

countries) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၉၂၀၆ ႏွင့္ အထက္၀င္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကုိ “၀င္ေငြ 

ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား” (High income countries) 

အျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီးသတ္မွတ္ ထားရွိၾက 

သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ GNP ဆိုသည္မွာ ဖြံျဖိဳးေရးကို တိုင္း တာ ရာ 

တြင္ စင္စစ္အားျဖင့္ စီးပြားေရး ကိုလုံး၀ ဥႆုန္ အေျခ 

ခံထားသည့္ အညႊန္းကိန္း အတိုင္း အတာတစ္ခု သာ 

လွ်င္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။  

GNP ဆိုသည့္အညႊန္းကိန္းကို တိုင္းတာရာတြင္ ႏိုင္ငံ 

တစ္ႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ အေရအတြက္ျဖင့္ စုစုေပါင္း GNP 

ပမာဏကုိ စားရ၏။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္  လူပုဂၢဳိလ္ 

တစ္ ဦး ခ်င္းစီ၏ GNP အခ်ိဳးကို ရရွိကာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 

ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္၀မႈကို တိုင္းတာႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေပ သည္။  

ထိုသို႔ ဖြံျဖိဳးေရးကို ညႊန္းဆိုရာ၌ ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္၀မႈကို 

အေျခခံလ်က္ တိုင္းတာၾကသည္မွာ မ်ားစြာ သင့္ေလွ်ာ္ 

လွသည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ 

ဆိုေသာ္ ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္၀မႈေၾကာင့္ တျခားေသာ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ၊ ပညာ ေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူ႕ဘ၀၏ 

အရည္ေသြးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ စသည္တို႔ကို လက္လွမ္း 

မွီႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။  
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ဖြံျဖိဳးေရးကို လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
ရႈေဒါင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္း 

GNP အား ဖြံျဖိဳးမႈ၏ အညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ တစ္ 

၀န္း လုံး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳေန ၾကစဥ္ ၀ယ္၊ 

တျခားေသာ (စီးပြားေရး ရႈေဒါင့္မွ မဟုတ္ေသာ) အညႊန္း 

ကိန္းမ်ားျဖင့္လည္း ဖြံျဖိဳးေရးအေပၚတြင္ တိုင္းတာ သတ္ 

မွတ္ ၾကသည္မ်ား ရွိၾကေပသည္။ ယင္းတို႔ အထဲမွ 

အထူး သျဖင့္ United Nations Development 

Program (UNDP) မ ွ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ 

သတ္မွတ္ ထားေသာ အညႊန္းကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ 

“လူသား အရင္း အျမစ္ ဖြံျဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း” HDI 

(Human Development Index) သည္လည္း တစ္ခု 

အပါ အ၀င ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအညႊန္းကိန္းတြင္လည္း 

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရႈေဒါင့္မွ စဥ္းစားခ်က္မ်ားပါ၀င္ ေသာ္ 

လည္း၊ တျခားေသာ ရႈေဒါင့္မွ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခ်က္ 

မ်ား ပါ၀င္လာသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။  

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ UNDP အဖြ႕ဲအစည္းသည္ 

လူသား အရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးေရး အစီရင္ခံစာအမည္ရွိ အစီ 

ရင္ ခံစာကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပံုမွန္ ထုတ္ေ၀ လ်က္ ရွိခဲ ့

သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားအား 

အနိမ့္ဆုံးအဆင့္၊ အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံး 

အဆင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးမႈႏိုင္ငံမ်ားဟူ၍ သုံးပိုင္း 

ပိုင္းျခားထားသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ 

( ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)  

 

 

Career Development Tools 

စာအုပ္စင္က႑  

Namati ႏွင့္ Columbia Center on Sustainable 

Investment – CCSI တို ့ ပူးေပါင္း ထုတ္ေဝသည့္ 

Community – Investor Negotiation Guides အား 

မိတ္ဆက္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဤလမ္းညႊန္မွ ေန၍ ေျမ 

ယာ ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာ တြင္ 

မည္ သို ့ ညွိႏုိင္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ အ 

ေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာႏိုင္ 

မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  

https://namati.org/news/new-community-

investor-negotiation-guides/  
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 
ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀)  
 
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ 
အစိုးရတို ့ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိူင္းမႈမ်ား ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက် 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာသင့္သည့္ 
အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါတယ္။ (English & Myanmar 
Version)  
https://www.dropbox.com/home/Myanmar%20S
ustainable%20Development%20Plan  

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/home/Myanmar%20Sustainable%20Development%20Plan
https://www.dropbox.com/home/Myanmar%20Sustainable%20Development%20Plan


August , 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(4) VOLUME (1)] 

 

    

 

Every Youth Deserves A Quality Education   20 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholar Institute ၏ Newsletter ႏွင့္ ပက္သက္၍ အႀကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ 

သတင္းေဆာင္းပါးလႊာမ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ 

 

လတစ္လ၏ ၂၅ ရက္ေန ့အား ေနာက္ဆံုးထား၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Email 

သုိ ့လိပ္မူ၍ ေပးပုိ ့့ႏိုင္ပါသည္။ 

အႀကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးလႊာ - aungshwe121@gmail.com 

 

Scholar Institute ၏ Newsletter သည္ ွScholar Institute အဖြ ဲ့ဝင္မ်ား 

ႏွင့္ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္၍ ထုိသူမ်ားထံမွ ေပးပုိ ့လာေသာ 

အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးလႊာမ်ားအား လိႈက္လွဲစြာ 

ႀကိဳဆုိအပ္ပါသည္။ 

mailto:aungshwe121@gmail.com

