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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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ဇြန္လ၏ စေနေန႔တုိင္းတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 

Conversation မ်ားမွာ ပံုမွန္လႈပ္ရွား လည္ပတ္ေန 

လ်က္ရွိၿပီး ယခုလ၏ တနဂၤေႏြေန ့မ်ားတြင္မ ူ- 

 (၁) Nature of Project Cycle ေခါင္းစဥ္ျဖင္ ့

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃) ရက္ (တနဂၤေႏြေန ့) တြင္ 

က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေန 

ျဖင့္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ထိေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ 

လာရမည့္ စီမံကိန္း ရပ္ဝန္း (project cycle) 

သေဘာသဘာဝမ်ားကုိ အေျခခံသေဘာ နားလည္ 

ေစရန္္ႏွင့္စီမံကိန္း တစ္ခုေရးဆြရဲာတြင္ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရ မည့္ အခ်က္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားနွင္ ့

ျဖစ္ေပၚလာနုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ကုိလည္းအဖက္ 

ဖက္မ ွ စဥ္းစား တတ္ ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ 

ဤသင္တန္းအားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ 

အဆုိပါ သင္တန္းအား Scholar Institute ၏ 

Program Officer တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကုိျပည့္စံုထက္မွ 

ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 

(၂) The Global UGRAD – The Global 

Undergraduate Exchange Program  

  ကုိေစာထူးေအာင္မွ Global UGRAD အေတြ ့အႀကံဳ ကုိ မွ်ေဝေနစဥ္ 

၂၀၁၈ခုႏွစ ္ဇြန္လ (၁၀) ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေန ့တြင္ 

Undergraduate Student မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ 

၍ Global Undergraduate Exchange Program 

(Global UGRAD) အေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္း၏ အေတြ ့ 

အႀကံဳမ်ားအား မွ်ေဝသည့္ ေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုကုိ 

Scholar Institute ၏ Scholar Youth Training 

Center တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ Global 

UGRAD Exchange Program အား ၂၀၁၆-

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပညာသင္ကာလ၌ အေမရိကန္ျပည ္

ေထာင္စု တြင္ Fully Scholarship ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ 

ပညာသင္ၾကား တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ကုိိေစာ 

ထူးေအာင္မွ ၎၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေက်ာင္းသား 

ဘဝျဖတ္သန္းရပုံမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ အခက္ 

အခဲမ်ားကုိ ေဟာေျပာမွ်ေဝခ့ဲပါ သည္။ 

ကုိျပည့္စံုထက္ မွ Nature of PCM ကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္ 
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(၃) Linking Employment with your Education  

 

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (လူငယ္လူရြယ္) မ်ား 

အေန ျဖင့္ မိမိတို ့သင္ယူေလ့လာေနေသာ ပညာ 

ရပ္ မ်ားႏွင္ ့ကုိက္ည ီေသာ၊ အမွန္တကယ္ စိတ္ 

ပါဝင္စားေသာ အ လုပ္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ 

ဆက္ လုပ္ကုိင ္နုိင္ၾက ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ “Linking 

Employment with your Education” ေခါင္းစဥ္ 

ျဖင္ ့ေဟာေျပာပြဲတစ္ခ ုအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 

(၁၇) ရက္(တနဂၤေႏြေန ့)တြင္ကုိမ်ိဳးဆန္း ေအာင္မ ွ

Scholar Institute ၏ Scholar Youth Training 

Center တြင္ လာေရာက္ ေဟာေျပာ ခဲ့ပါသည္။ 

လူငယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို ့ပညာေရးကုိ 

စတင္ ေလ့လာစဥ္ကတည္းကပင္ မည္သည့္ အ 

တြက္ ေလ့လာ သည္၊ ၄င္းပညာရပ္္မ်ားျဖင့္ လုပ ္

ငန္းခြင္ဝင္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ မည္သုိ႔ အက်ိဳးရိွ 

ေအာင္ အသုံးခ်မည္ ဟူေသာ သ ေဘာ တရား 

မ်ား၊ မိမိေလ့လာခ်င္ေသာ အလုပ္ခြင္ မ်ား တြင္ 

ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳအ 

ေတြ႔အၾကံဳမ်ားယူထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း အေတြ႕ 

အၾကံဳ ရွိသည့္အျပင္ လုပ္ငန္း သေဘာ သဘာဝ 

မ်ားကုိပါ နား လည္ေနေသာ အလုပ္ခြင္ ဝင္ရန္ 

လိုအပ္ေသာ အရည္ အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ မိမိႏွင့္ ကုိက္ 

ညီ ္သည့္ အမွန္ တကယ္ လုပ္ခ်င္သည့္အလုပ္မ်ား  

အားဆုံးျဖတ္ရန္ခက္ခေဲနေသာလူငယ္မ်ား အတြက္ 

ေက်ာင္းမျပီးခင္အခ်ိန္ကတည္းကၾကိဳတင္ျပင္ဆင္

မႈမ်ားျပဳလုပ္နုိင္ရန ္ရည္ရြယ္၍  ဤ သင္တန္း အား  

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။      

(၄) YSEALI Academic and Fellowships 

Experience Sharing Seminar  

 

 

၂၀၁၈ခုႏွစ ္ဇြန္လ (၂၄) ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေန႔တြင္ 

လူငယ္ လူရြယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ YSEALI 

Academic and Professional Exchange Pro-

gram ႏွင့္ အေတြ ့အႀကံဳမွ်ေဝပြဲ တစ္ခု က်င္းပ ခဲ ့

ရာ အဆုိပါပြတဲြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၌ အေမရိကန္ ျပည္ 

ေထာင္စုတြင္ Scholarship ျဖင့္ တစ္လခြဲတာ ကာ 

လ သြားေရာက္၍ ပညာဆည္းပူး ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ 

သည့္ မခုိင္သီရိလင္းမွ သူမ၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ 

program ကာလတစ္ေလ်ွာက္ အာဆီယံနုိင္ငံ မ်ား 

မွ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ 

ကုိမ်ိဳးဆန္းေအာင္မွ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင္ယူထားေသာ ပညာေရး 

မည္သုိ ့ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ ႏွင့္ ပက္သက္၍ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးစဥ္ 

 

မခုိင္သီရီလင္းမွ YSEALI အေတြ ့အႀကံဳမ်ား အား မွ်ေဝစဥ္ 
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ဗဟုသုတ ဖလွယ္ၾကပုံမ်ား၊ ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရေသာ 

အခက္အ ခမဲ်ား၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား ႏွင့္ 

ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပံ ုမ်ားအား ေဟာေျပာမွ်ေဝခဲ့ပါသည္။ 

ယခုႏွစ ္ ေႏြရာသီ ကာလတြင္ Scholar Institute 

မွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျမိဳ႕နယ္(၄)ျမိဳ႕နယ္ (ေပါက္ 

ေတာ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြ ဲႏွင့္ ဂြ) မွ ေက်းရြာ ၅ရြာ 

သုိ႔ အေထြေထြ ဗဟုသုတ ႏွင့္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာ 

သင္တန္းတို႔ကုိ မတ္လမွ ေမလ အထိ သုံးလ တိုင ္

တုိင ္သြားေရာက္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးခ့ဲ ပါသည္။ ဤ 

(REDP) အစီအစဥ္သည ္စေကာ္လာအင္စတီက်ဴမွ 

ေႏြရာသီအခ်ိန္ကာလ ေရာက္တုိင္း ေက်းလက္ 

ေဒသ မ်ားသုိ ့ သြားေရာက္၍ ႏွစ္စဥ ္ ႏွစ္တုိင္း 

ျပဳလုပ္ ေနေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသရိွေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း 

သားလူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ပညာေရး ဆုိင္ရာ အရည္ 

အခ်င္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ လ်က္ 

ဤ (REDP) အစီအစဥ္အား ျပဳလုပ္ရျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။  

“စေကာ္လာအင္စတီက်ဴမွႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပုိ႔ခ်ေပး 

ေန ေသာ ေႏြရာသီသုံးလဆုိေသာ အစီအစဥ္သည္ 

တို ေတာင္းလွသည္ဆုိေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ ေဒသ 

ကဲ့သုိ႔ေသာေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ ပညာေရး 

က႑ႏွင့္ပက္ သက္ျပီးအထူးပင္ အသုံးဝင္ လ်က္ရွိ 

ေနေၾကာင္း”ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္၊ ဇင္ကြ်န္း ေက်းရြာ 

တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မင္းစိုးက ယခုလုိ ေျပာၾကားခ့ဲပါ 

သည္။ 

 “စေကာ္လာအင္စတီက်ဴမွ ေႏြရာသီအစီအစဥ္ 

ျဖစ္တ့ဲ ေက်းလက္ေဒသ ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးေရး 

အစီအစဥ္ဟာကြ်န္ေတာ္တို႔လိုလမ္းပန္းဆက္သြယ္ 

ေရးလည္းမေကာင္း၊ပညာေရးအခြင့္ အလမ္းလည္း 

မရရိွတဲ ့ ေက်းရြာေဒသအတြင္းရွိ လူငယ္ေတြကို 

အဂၤလိပ္စာနဲ႔ တစ္ျခားေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ေသြး 

ျမွင့္တင္ေပးေရးဆုိင္ရာသင္တန္းေတြကုိလာေရာက္ 

ပုိ႔ခ်ေပးတယ္။ ဒီ၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ဆုိရင ္သုံးႏွစ္ေျမာက္ 

ရွိပါၿပီ။ ေက်းရြာမွာရိွတဲ ့ လူငယ္ေတြဟာ ေက်ာင္း 

ေပါက္ေတာၿမိဳ ့နယ္ အုန္းနံေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးစဥ္ 
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ပညာေရး အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္မွာ အားနည္း 

ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စေကာ္လာက ပုိ႔ခ်ေပးေနတ့ဲ 

ေႏြရာသီ သင္တန္းေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရြာက 

လူငယ္ေတြအတြက္ အေထာက္အကူတစ္ခုပါပဲ။ 

ကုန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြနဲ႔ဒီႏွစ ္မွာဆုိရင္ ၉တန္းနဲ႔ ၁၀တန္း 

ေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာက ေအာင္ခ်က္ေတြ 

ေကာင္းလာတယ္။ သင္တန္းက တတ္ေျမာက္ 

သြားတဲ့လူငယ္ေတြဟာလည္းသူတုိ႔အသုိင္း အဝုိင္း 

ထဲမွာ ျပန္္လည္မွ်ေဝတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ေနၾကတာ 

ကုိလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရတယ္။ ခုဆုိရင ္ ကြ်န္ေတာ္ 

အပါ အဝင္လူငယ္ေတြစုျပီး စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု 

ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အားထုတ္ေနၾကတယ္။ 

ဒါဟာ တကယ့္ကို ၾကည္နူးစရာေကာင္းတ့ဲ အေျခ 

အေနပါပ။ဲ ေႏြရာသီသင္တန္းေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 

ဘယ္ေတာ့မွ လက္လႊတ္မွာ မဟုတ္သလုိ စေကာ္ 

လာအင္စတီက်ဴကုိလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ပညာ 

ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြ လာ ေရာက္ ပုိ႔ခ် 

ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။” 

ထုိသုိ႔ သြားေရာက္ သင္ၾကားေပးခ့ဲၾကသည့္ ဆရာ၊ 

ဆရာမမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ 

မ်ားႏွင္ ့ အခက္အခဲမ်ားစြာတုိ႔ကို ရင္ဆိုင္ကာ                

ေက်းလက္ေနေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား 

၏ပညာေရးကုိ ေရွ႕ရွဴလ်က္ ခုိင္မာေသာစိတ္ဓာတ္ 

ျဖင့္ကုိယ္က်ိဳးမပါအနစ္နာခံကာ (၃)လတာ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါ 

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလည္း Scholar Institute မွ 

ေလးစားစြာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါသည္။ 

REDP အစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဘက္ 

ဘက္မ ွ ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၾက 

ေသာ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္း 

Scholar Institute မွ ေလးစားစြာျဖင့္ 

မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ပါသည္။  

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့နယ္ ဇင္ကြ်န္းေက်းရြာမွ သင္တန္းသူ 

သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ 

 

သံတြၿဲမိဳ ့ ဂ်ိတ္ေတာ ေက်းရြာမွ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ 

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ အမွတ္တရ စုေပါင္းဓာတ္ပံု 

 

REDP တာဝန္ခံ ကုိဇင္ေမာင္ေမာင္ မွ ဆရာ 

ဆရာမတုိ ့အား တာဝန္က်သည့္ 

ေက်းရြာမ်ားသုိ ့လုိက္လံ ပုိ ့ေဆာင္စဥ္ 
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ယခု လ ဇြန္လအတြင္း Search for Common 

Ground အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ 

အဖြ႕ဲတို႔ပူးေပါင္းလ်က္ Project Orientation Work-

shop ကိ ု (၁၁) ဇြန ္ မွ (၁၅) ဇြန္အထိ ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ Five days Orientation Training 

ကိ ု (၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၂) ရက္ေန႔ အထိ 

ေသာ္လည္းေကာင္း အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ယင္း workshop ႏွင့္ training မ်ားကုိ စေကာ္လာ 

အင္စတီက်ဴႏွင့္ Search for Common Ground 

အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁ အထိ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျမိဳ႕နယ္(၄)ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ 

ေလးႏွစ္တာ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ “Social Cohesion for Better 

Service Delivery in Rakhine State” အမည္ ရိွ 

စီမံကိန္း၏ အစကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု အေနျဖင့္ 

လည္း ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

ယင္း workshop ႏွင့္ Training မ်ားသုိ႔ အဆုိပါ 

စီမံကိန္း၌ တာ၀န္ယူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ 

စေကာ္လာ အင္စတီက်ဴမွ Logistic Officer မ်ား၊ 

Finance Officer ႏွင့္ Finance Manager မ်ား 

အပါအ၀င္၊ Program Officer, Program 

Manager, Program Director, Executive 

Director တုိ႔မွလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  
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ယခု ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ All-staff meeting 

တစ္ခုကို စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ၊ ရန္ကုန္(ရုံးခ်ဳပ္) 

၌  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း အစည္းအေ၀းသုိ႔ ယခု 

လ မွ စတင္၍ စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ၌ တာ၀န္ 

ထမ္း ေဆာင္ၾကမည့္ (စစ္ေတြရံုးခြႏဲွင့္ ေတာင္ကုတ္ 

ရုံးခြစဲသည္တုိ႔တြင္) ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ 

Logistic Officer မ်ား၊ Program Officer မ်ား က 

လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ ၾက ပါ သည္။  

အဆုိပါအစည္းအေ၀း၌ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ား အား 

ၾကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ 

အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုလံုးကုိ ျခဳံငုံ၍ Executive 

Director မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ Program 

Director မ်ားမွလည္း ၄င္းတုိ႔၏ Program အေျခ 

အေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း ေျပာ ၾကား 

ျခင္းႏွင္ ့အတူ၊ REDP တာ၀န္ခံႏွင့္ Youth 

Empowerment Project တာ၀န္ခံတို႔ အသီးသီး 

ကလည္း ၄င္းတုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေနပုံမ်ားႏွင့္ 

ပက္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့ၾကပါသည္။  

ထုိ႔အတူ Logistic Team မွလည္း Logistic ပုိင္း 

ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင္ ့ပက္သက္ ျပီး 

လည္းေကာင္း၊ Finance Team မွလည္း Finance 

ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားကုိ လည္း 

ေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပ ခ့ၾဲကပါသည္။  

ထုိ႔အျပင္ Scholar Institute ၏ ပထမဦးဆံုး 

Newsletter ျဖစ္ေသာ SI Newsletter (May 

2018) အားလည္း အဆုိပါ အစည္းအေ၀း၌ စတင္ 

မိတ္ဆက္ အတည္ျပဳခ့ဲၾကပါေသးသည္။  

 

ထို႔အျပင္ ယခ ုဇြန္လ (၂၅) ေန႔တြင္ Paung 

Sie Facility ႏွင့္ Search for Common 

Ground အဖြ႕ဲ အစည္းတို႔မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပ 

သည္ ့“Doing Better in Rakhine State” 

ဟူေသာ work -shop တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ 

အဆိုပါ workshop သို႔စေကာ္လာ အင္စတ ီ

က်ဴမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ပါ၀င္တက္ 

ေရာက ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။  
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ေဆာင္းပါးမ်ား က႑ 

(မွတ္ခ်က္။       ။ဤေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 
အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ ေဆာင္းပါးရွင္ 
မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ယူဆခ်က္မ်ားသာျဖစ္ျပီး Scholar 
Institute ၏ အာေဘာ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းသိေစ 
အပ္ပါသည္။)  

“ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းအႏုပညာ” 

ဘၾကီးျဖိဳး 

 

  လူတုိင္းလူတုိင္း ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘဝကုိ ျဖတ္ 

သန္း ခဲ့ၾကရသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးငယ္ဘဝ ျဖတ္ 

သန္း ၾကရပုံ မ်ားကလဲတူၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။  

“သင့္ရဲ႕ ငယ္ဘဝကုိေရာ ဘယ္လုိျဖတ္သန္းခဲ့ပါ 

သလဲ?”  

ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အလြန္ျဖဴစင္လြန္းေသာ 

ဖေယာင္းကေလးမ်ားႏွင့္တူေပသည္။ ထိုသုိ႔ ႏူးညံ ့

ျဖဴစင္လြန္းေသာကေလးငယ္မ်ားကုိျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ 

ျခင္းသည္ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ေသာ အႏုပညာ 

ဆန္ လြန္းသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ဟုဆုိခ်င္သည္။  

ရင္ေသြးငယ္မ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းသည္ ကုိယ္ 

ဝန္ ေဆာင္ခ်ိန္  သေႏၶသားအရြယ္မွပင္စတင္ ၾကရ 

သည္ကုိ ျမန္မာမိခင္အမ်ားစုသိရွိထားေသာ္လည္း 

ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ဉာဏ္ရည္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိသာအေလးထား ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္ 

က ပို၍မ်ားျပားမည္ထင္သည္။ စိတ္ ခံစားမူ ဆိုင္ရာ 

ဖြ႕ံျဖိဳးေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈ သည္ 

လည္း သေႏၶသားအရြယ္ အၾကားအာရုံ စတင္ 

သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေလ့က်င့္ပ်ိဳး ေထာင္ႏိုင္သည့္ 

အခြင့္အလမ္းကုိသိရွိလုိက္နာကာလက္ေတြ႕က်င့္

သုံးသူအလြန္နည္းမည္ထင္သည္။  

ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးု ႏွင့္ ကေလး စိတ္ 

ပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာမႈမ်ားကသေႏၶသားေလာင္း 

၏ အၾကားအာရုံစတင္ခ်ိန္မွစ၍ ကေလးငယ္၏ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြံံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ဂီတမ်ား၊ စကားသံ 

မ်ားျဖင့္ စတင္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိၾက 

သည္။ 

ကေလးသူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဟု ဆုိရာတြင္ဘက္စုံ ဖြ႕ံျဖိဳး 

ေရးကုိဦးတည္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ခႏၶာကုိယ္ရုပ္ပုိင္း 

ဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ စာရိတၱပိုင္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ 

စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ 

ေရးဆုိင္ရာဖြံ႔ျဖိဳးမႈတုိ႔ကိုဆုိလုိေပသည္။လူအမ်ားစု

သိထားျပီးေသာ ဗလ(၅)တန္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 



June, 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(2) VOLUME (1)] 

 

    

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

ဖြ႕ံျဖိဳးမႈနယ္ပယ္မ်ားကုိအခ်ဳိးညီညီဖြံ႔ျဖိဳးအားေကာင္း

လာေအာင္္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကလးငယ္၏ 

လွပေသာ အနာဂါတ္အတြက္ ပ့ံပိုးၾကရမည္ျဖစ္ 

သည္။ ခႏၶာကုိယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဟုဆုိရာတြင္ၾကြက္သား 

ၾကီးၾကြက္သားငယ္မ်ားအျပင္အရုိးအဆစ္မ်ားအား

လုံးပါဝင္ေပသည္ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးေစေသာ 

စားေသာက္မႈပံုစံကုိ စီစဥ္ေပးယုံမွ်မလုံ ေလာက္ပဲ 

ၾကြက္သားၾကီး ၾကြက္သားငယ္မ်ား ဖြ႕ံျဖိဳးေရး 

အတြက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကစားနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ 

ေပ်ာ္ရြင္စြာျဖင္ ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိုင္ေပသည္။ 

လက္ေခ်ာင္း ၾကြက္သားငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေနေသာ 

ကေလး တစ္ဦးသည္ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ေရာက္ခ်ိန္ 

ခတံဲစတင္ကုိင္၍ စာေရးခ်ိန္တြင္ အကၡရာမ်ားကုိ 

ေသသပ္စြာေရးဆြႏဲိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ေခ်ာင္း 

ၾကြက္သားငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္အတြက္ ကစားစရာ 

ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ေဈးကြက္တြင္ အလြယ္တကူ 

ရရိွေနျပီျဖစ္သည္။  

ရင္ေသြးငယ္ႏွင့္ကစားစရာ 

မိမိ၏ ရင္ေသြးငယ္အတြက္ ကစားစရာ ပစၥည္းမ်ား 

ဝယ္ယူရာတြင္လည္း စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ 

ႏိုင္ဖုိ႔လိုအပ္ပါသည္။ ရင္ေသြးငယ္၏ အသက္ 

အရြယ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ၊ ကစားရာတြင္ အႏၱရာယ္ 

မျဖစ္ေစမႈ၊ကေလးငယ္၏ဖြ႕ံျဖိဳးေရးကုိအေထာက္ 

အကူျပဳႏုိင္မႈ၊ ကေလးငယ္ကုိ စြဲေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ 

ဉာဏ္ရည္ကုိ အတုိင္းတာတစ္ခုထိ စိန္ေခၚႏုိင္မႈ 

စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထုိး၍ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ 

တက္ရန္လုိအပ္သည္။ 

ရင္ေသြးငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳကစားစရာ

မ်ားတြင္ ကစားပုံနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကစားႏုိင္သည့္ 

အသက္အရြယ္ကုိ ေဖၚျပထား ေလ့ရွိၾကသည္။ 

တခ်ဳိ႕ေသာ ကစားစရာမ်ားသည္ ကေလးငယ္၏ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုိ ခက္ထန္ေစေသာ လႈံ႔ေဆာ္  

မႈကုိေပးသည္။  

တခ်ဳိ႕ေသာကစားစရာမ်ားကစဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္မႈ

ႏွင့္တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကုိပံ့ပိုးေပးၾကသည္။တခ်ိဳ႕

ကမူ ကေလးငယ္၏ ပင္ကုိယ္ဗီဗ ဝါသနာကုိ ပိုမုိ 

အားေကာင္း လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳၾက 

သည္။ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ကေလး

ငယ္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ကစားစရာမ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္တက္ေစရန္အတြက္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳး

ေထာင္ေရး အေျခခံနည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွလ့ိလာ 

ထားသင့္ေပသည္။  

ကစားျခင္းမွ သင္ယူျခင္း 

ကစားမက္တ့ဲ ကေလးေတြကုိ လူၾကီးေတြက              

ဆူပူလ့ရွိၾကသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ အစဥ္အလာ 

တစ္ခုက့ဲသို႔ယေန႔တိုင္ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ စင္စစ္ 

ကေလးမ်ားသည္ ကစားျခင္းမွ သင္ယူၾကသည္ကုိ 

မသိရွိၾက၍လည္း ကစားလြန္းေသာ ကေလးကုိ 

ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းၾကဟန္တူသည္။  

ယေန႔ေခတ္ မိဘမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

အတြက္အခ်ိန္မ်ားကုိ အလြန္အကၽြန္သံုးစြေဲနၾကျပီး 

မိမိတုိ႔၏ရင္ေသြးႏွင္ ့ အတူေနခ်ိန္ အလြန္ နည္းပါး 

ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ျမိဳ႕ျပေန မိသားစုမ်ားတြင္ 

ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ကေလးငယ္ႏွင့္အတူ ကစား 
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ျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ စိတ္ခံစားမႈကုိ ပုိမုိနားလည္းႏုိင္ 

ေစျပီး ကေလးငယ္အတြက္ ေႏြးေထြးလုံျခံဳေသာ 

ခံစားမႈမ်ဳိးကုိရရွိေစသည္။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ              

အေနျဖင့္ ကေလးႏွင့္ အတူကစားေနခ်ိန္တြင္ 

ကေလးငယ္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင္ ့

တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကုိ ျမင့္မားလာေစရန္ 

လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္သည္။ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း 

ျခင္း လြယ္ကူေသာ စဥ္းစားမႈမ်ားကုိစဥ္းစားေစျခင္း  

ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းတက္ေစရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးျခင္း 

မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္။ ကစားေဖာ္ကေလး 

အရြယ္တူမ်ားရိွပါက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး နည္း 

နာမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးႏုိင္သည္။ အခ်င္းခ်င္း 

ေဝမွ်တက္မႈစြမ္းရည္၊ အမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီ 

ေထြေနတက္မႈအေလ့အထမ်ားကုိသင္ၾကားေပးႏုိင္

သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကစားျခင္းမွသင္ယူၾကျခင္း 

ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကေလးငယ္ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာပါ 

ယေန႔ေခတ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပညာေရးစနစ္ 

ႏွင့္အတူ မိဘမ်ားအခ်င္းခ်င္း ျပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားၾကား 

တြင္ ေျမစာပင္မ်ားသဖြယ္ ကေလးတစ္ဦး၏ လြတ္ 

လပ္ခြင့္မ်ားဆုံးရႈံးလွ်က္ရွိၾကသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ 

က်ဴရွင္၊ Language Class ၊ Computer Class  

အစရိွေသာအရာမ်ားႏွင့္ပင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုး 

ေနၾကရသည္။ ေခတ္သစ္မိဘမ်ားသည္ေက်ာင္းမွ 

ေပးေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ားကုိဧည့္ခန္းထဲတြင္ ဂုဏ္ယူ 

ဝ့ံၾကြားစြာျဖင့္အလွျပခ်င္ၾကသည္။                    

ကေလးပညာဂုဏ္ျပိဳင္မႈ ေရာဂါသည္ ကေလးငယ္ 

ထုတစ္ရပ္လုံးအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္ လွ်က္ရွိသည္။  

မိဘမ်ားသည္မိမိ၏ကေလးငယ္ကုိ အတန္းထဲတြင္ 

အျမဲတမ္း ပထမရလုိၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ 

လက္ရွိပညာေရးစနစ္အရ “စာလုပ္၊ စာက်က္” 

ဟူေသာ စကားလုံးမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ 

ေန႔စဥ္ဘဝတြင္တေစၦသဖြယ္ ေျခာက္လွန္႔ ေနသည္ 

ကုိမိဘမ်ားမသိရိွၾကေပ။ ကုိယ္ခ်င္း မစာတတ္                

ၾကေပ။ မိဘမ်ား၏ ဂုဏ္ျပိဳင္မႈမ်ားသည္ ကေလးအ 

တြက္အလြန္ဆိုးရြားေသာ ဖိအားကုိျဖစ္ေစျပီး၊ အ 

ခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္လုိစိတ္ကုိ ပုိမုိ ခုိင္မာအားေကာင္း 

ေစသည္။ အတက္ပညာအတြက္အခ်ိန္ကုိမ်ားစြာ 

အသုံးျပဳေနၾကျပီး အသိပညာႏွင့္ ႏွလံုးသား                 

အာဟာရအတြက္ အခ်ိန္မေပး ႏုိင္ၾကေတာ့ေပ။ 

ဤသည္ပင္လွ်င္ အနာဂါတ္လူမႈ အသုိင္းဝ္ုိင္း 

အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ဟုဆုိခ်င္သည္။ 

“ဆင္လဲဆင္အထြာဆိတ္လဲဆိတ္အထြာ”ဆုိတာကုိ 

သေဘာေပါက္နားလည္ျပီး၊ ကေလးႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္ 

ေသာ ဝန္ကုိ  ခ်ိန္ညိွတက္ရန္လုိအပ္လွေပသည္။ 

တခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားသည္သားသမီးမ်ားအေပၚေမွ်ာ္

လင့္ခ်က္မ်ား တနင့္တပုိးထားကာ အရွိန္ျပင္းေသာ 

ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္အုပ္မကြာ ေစာင့္ေရွာက္ 

ၾကသည္။မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာစံသက္မွတ္ခ်က္

မ်ားအတုိင္းမရရိွခဲ့သည့္အခါတြင္ဆံုးမျခင္းဟူေသာ

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ပင ္ ကေလးအရြယ္ႏွင့္မတန္ 

ေသာစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားကုိ ဖန္တီးတက္ 

ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာမိဘမ်ားသည္ ကေလး၏ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိခ်ီးမြမ္းေလ့မရွိအဘယ္ေၾကာင့္

ဆုိေသာ္္ကေလးငယ္၏ေအာင္ျမင္မႈကုိခ်ီးမြမ္းလွ်င္ 

ပင္ၾကိဳးစားမႈေလွ်ာ့သြားမည္ဟုလြမဲွားစြာထင္တက္ 

ၾကသည္။ “ ဒီေလာက္န႔ဲမရဘူးဆက္ၾကိဳးစားပါ” ဟု 
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တြင္တြင္ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ ေမတၱာဟူသည္ေအး 

ျမေပ၏။ သုိ႔ေသာ္ အတၱႏွင့္ေရာစပ္မိလွ်င္ လြန္စြာ 

ေသာ ပူေလာင္မႈကိုေပးတက္သည္ကို မိဘမ်ား 

နားလည္း ႏိုင္ၾကေစရန္ရည္ရြယ္ရင္း……….။ 

………………..……….…*……………………………… 

 

 

“လူငယ္နွင့္ အာဘန္နိင္ေဇးရွင္း။” 

(Youth and Urbanization!) 

မ်ိဳးဆန္းေအာင္ 

 
 

"လူငယ္ေတြ ေက်းလက္ကေန ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြကို 
ေျပာင္းေရႊ႕လာတ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္နိင္တ့ဲျပႆနာ 
ေတြ၊ စိန္ေခၚမွဳေတြ၊ အခက္အခဲေတြကုိ ဘယ္လုိ 
ေက်ာ္လႊားမလဲ၊ အျခားတဖက္မွာ က်န္ခဲ့တဲ ့ေက်း 
လက္ေဒသကလူငယ္ေတြအတြက္ေရာၿမိဳ႕ျပထြက္ 
ခြါမွဳဆုိတာပဲသူတုိ႔အတြက္တခုတည္းေသာအခြင့္
အလမ္းမ်ားေလလား"ဆုိတဲ့ေမးခြန္းေတြနဲျပည့္နက္
ေနပါတယ္။အစုိးရေရာအစုိးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္း

ေတြေရာပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းေတြေရာဒီျပသနာကုိ
လက္ေတြ႔ ရင္ဆုိင္ ေနရပါၿပီ။ 

“တ႐ြာမေျပာင္းသူေကာင္းမျဖစ္၊ေသခ်င္တ့ဲ က်ား 
ေတာေျပာင္း”ဆုိတ့ဲအယူအဆနွစ္ခုမွာဒိြဟျဖစ္စရာ 
ေတြလူငယ္ေတြအတြက္မ်ားျပားလြန္းေနတယ္။ 
အျခားတဖက္မွာေဒသစြန္႔ခြါမွဳဆုိတာကအနီွွေဒသ
ကုိ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္းတီးေပးနိင္သလား၊ သုိ႔  
မဟုတ္ ဆံုးရွုံးမွဳေတြပဲဖန္တီးနိင္မွာလားဆုိတဲ့ 
အေျဖကုိ ယတိျပတ္ေပးနိင္မွဳေတြမရွိေသးပါ။ 

ဘာပဲဆုိဆိုျမန္မာနိင္ငံမွာလူငယ္ေတြေကာင္းမြန္တ့ဲ
အလုပ္အကုိင္ နဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးအတြက္ 
ေ႐ြ႕လ်ားသြားလာမွဳ( ေဒသတြင္းေ႐ြ႕လ်ားမွဳ၊ 
ေဒသအျပင္ဖက္ေ႐ြ႕လ်ားမွဳ) ေတြဟာ 
ခပ္စိတ္စိတ္ျဖစ္လာေနတယ္။  

တားဆီးလုိ႔မရနိင္သလုိ လ်ွစ္လ်ဳရုွသင့္တ့ဲ ကိစၥ 
မ်ိဳးလည္းမဟုတ္ပါ။ ဒီအေရးကိစၥေတြက သက္ 
ဆုိငရ္ာအစုိးရရဲ႕ လူမွဳစီးပြါးေရးမူဝါဒေတြန႕ဲ တုိက္             
ဆက္စပ္မွဳရွိေနပါတယ္။ 

အျခားတဖက္မွာ မိမိစြန္႔ခြါလာခဲ့တ့ဲ ေနရာကုိျပန္ 
ၾကည့္ရင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ 
semi-urban ေနရာေတြက လူငယ္ေတြက ၿမိဳ႕ျပ 
ကုိေ႐ြ႕လ်ွားလာၿပီးေတာ့ ေက်းလက္ေဒသက 
လူငယ္ ေတြကေတာ့ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ semi-
urban ေဒသေတြကုိေ႐ြ႕လ်ွားလာၾကတယ္။  

အျခားတဖက္မွာ က်န္ေနခဲ့တဲ့ ေက်းလက္ ေဒသ 
ေတြမွာ labor-drain ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္သားယုိစီးမဳွ 
ျဖစ္ပါတယ္။ semi-urban ၿမိဳ႕ျပ ေက်းလက္ေဒသ 
ေတြအဓိကႀကံဳေတြရတာက brain-drainဦးေနွာက္ 
ယုိစီးမွဳနဲ႕labor-drainလုပ္သားယုိစီးမွဳႏွစ္ခုလံုးျဖစ္ 
ပါတယ္။ 

ဆုိေတာ့ ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြဟာ laborလုပ္သားနဲ႕ 
brain ဦးေနွာက္ တုိ႔ စီးဆင္းရာ ေရေသာက္ျမစ္ 
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ျဖစ္လာပါတယ္။ အေခၚအဝါတခုကုိ တီထြင္ သံုး 
ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ Knowledge Tank ပညာ ေလွာင ္
ကန္ ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာ 
Knowledge Tankေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆုိေတာ့ ဒီKnowledge Tank ေတြက ၿမိဳ႕ျပ 
ေတြမွာပ ဲစုၿပံဳအျမဴတည္ရင္ အျခားတဖက္က 
နိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မွဳယႏၱာရားဟာ 
ပိုမိုခုိင္မွာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိရဲ႕ စုပ္ယူမွဳ 
အားမ်ားလာေလ ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြ ပိုမို တုိးတက္ 
ေလပါပ။ဲတုိးတက္မွဳကုိ ေျပာရင္ေတာ့ တုိးတက္မွဳ 
ေနာက္က, ကပ္လိုက္ပါလာတဲ့ ျပႆနာေတြ 
အမ်ားႀကီးရိွေနပါေသးတယ္။ ဓနခြေဲဝမွဳျပႆနာ 
ေတြ၊ မညီမ်ွမွဳေတြ၊ လူေနထူထပ္မွဳျပႆနာေတြ၊ 
အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမွဳေတြ၊ ဒုစရုိက္မွဳေတြ၊ ေလထု 
ေရထု ညစ္ညမ္းမွဳျပသနာေတြ နဲ လမ္းပိတ္ ဆို႔မွဳ 
ေတြကို ႀကံဳေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ 
ထားမွဳမရိွတဲ့ အစုိးရဆုိရင္ပိုမို ခက္ခက္ခခဲ ဲရင္ဆုိင္ 
ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ျမန္မာနိင္ငံမွာ ဒီ 
ျပႆနာေတြကိုၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူေတြလက္ေတြ႔ႀကံဳ
ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 

အျခားတဖက္မွာ ေက်းလက္ေဒသေတြရဲ့ နိင္ငံေရး 
စီးပြားေရး နဲ လူမွဳေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ေတြ 
ဟာ အရာမထင္နိင္ေတာ့ပ ဲလုပ္သားကုန္ၾကမ္း၊ 
ရင္းျမစ္ကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္ေပးနိင္တဲ့ အဆင့္မွာပ ဲ
ေက်းလက္ေတြက်န္ခဲ့ဖုိ႔မ်ားပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာ
သဘာဝရင္းျမစ္ရွားပါးမွဳေတြျဖစ္လာၿပီး၊ေက်းလက္
ေရာ ၿမိဳ႕ျပပါ ထိခုိက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ -
ၿမိဳ႕ျပေတြဟာသဘာဝရင္းျမစ္ကုိအဓိကထုတ္ယူသံု
းစြသူဲေတြျဖစ္ၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအထြက္အမ်ားဆံုးနဲ႕ 
ေလထုေျမထုေရထု ညစ္ညမ္းမွဳရဲ႕ ရင္းျမစ္ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ထုိေဘးထြက္ဆုိးကုိ ခံစားရတာကေတာ့ 
ေက်းလက္ေရာ ၿမိဳ႕ျပအတူတူပျဲဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ အခုဆုိရင္ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ပုိမို 
ခံစားလာရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚေနသူေတြကေတာ့ 
အနည္းနဲ႕အမ်ားဆုိသလုိ၊တိုက္တာအေဆာက္ 
အအံု infrastructure ေကာင္းတ့ဲအတြက္ထိခိုက္မႈ 
ေတာ့ပိုမိုနည္းတတ္ပါတယ္။ 

အာဘန္နိင္ေဇးရွင္း ဆုိတာကေတာ့ ေစ်းကြက္စီးပြါး 
ေရးစနစ္ကုိက်င့္သံုုးလာတ့ဲနိင္ငံေတြမွာ မလြမဲေသ 
ႀကံဳရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အျခားတဖက္မွာလည္း 
ေက်းလက္ နဲ ၿမိဳ႕ျပ တေျပးညီတည္းတုိးတက္နိင္ဖို႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမွာကေတာ့အားလံုးရဲ့တာဝန္ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ရည္ရွည္တည္တန္႔ေရးကုိၾကည့္မယ္ဆုိရင္ 
ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မွဳေလ်ွာ့ခ်လာနိင္ေလေလတျပည္းညီ
တည္းတုိးတက္ဖို႔အခြင့္အလမ္းရိွလာေလေလပါပဲ။ 

အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြဟာ ဒီအာဘန္နိင္ေဇးရွင္း 
ကအခြင့္အလမ္းေတြပုိရေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္
ပါတယ္။ 
လူငယ္ေတြအခြင့္အလမ္းရဖို႔အတြက္လည္း 
အစုိးရကုိယ္တုိင္ကလူငယ္ေတြကုိဆံုးျဖတ္နိင္တဲ ့
ေနရာေပးၿပီးေတာ့လူငယ္ေတြရဲ့စစ္မွန္တ့ဲအသံေတြ
ကုိမူဝါဒေတြမွာ ျပ႒ာန္းရမွာ ျဖစ္သလုိ မူဝါဒေဖၚ 
ေဆာင္တ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာလည္း လူငယ္ေတြကုိ 
ဦးေဆာင္က႑ကပါဝင္နိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးနိင္မွ 
ဒီျပႆနာေတြကုိႀကိဳတင္ေျဖရွင္းလုိ႔ရနိင္မယ္လုိ႔          
အႀကံျပဳယင္း ………………………။ 

 

…………………………….*…………………………… 
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ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အေျခခံပညာေရးအား 

ေလ့လာျခင္း  

သန္းအိႏြယ္ 

 

အဖြင့္ 

အသိပညာေခတ္ ဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္ 

ယေန ့ေခတ္အဖုိ ့အသိပညာသည္ မည္သည့္ 

ေနရာမွ လာသနည္း ဟု ေမးစရာ ရိွသည္။ 

အသိပညာသည္ သင္ယူေလ့လာျခင္းမွ ရရိွေပ 

သည္။ အမွန္ပင ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ ့သည္ 

ေမြးလာသည့္ ေနာက္ပုိင္းမွ စ၍ ယေန ့အ ခ်ိန္ထိ 

ေလ့လာသင္ယူေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ 

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ဘဝတြင္ သင္ယူေလ့လာျခင္းကုိ အေျခခံ 

က်က် စနစ္တက်ျဖင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ား 

အျဖစ္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားဘဝ မွ စတင္ 

ၾကရသည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ အဆုိပါ မူလတန္းေက်ာင္း 

မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို ့၏ လူမႈနယ္ပယ္ အတြက္ 

အလြန္ပင္ အေရးပါေသာ အနာဂါတ္မ်ား ရင္းႏီွး 

ျမဳပ္ႏွံထားရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ 

သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ 

စုစုေပါင္းမွာ ၅၂.၉ သန္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ ့ေပါင္း ၃၃၀ ႏွင့္ 

ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း ေလးေထာင္ 

ေက်ာ္တြင္ ျပန္ ့က်ဲ ေန ထိုင္ၾကသည္။ ေက်းလက္ 

ႏွင့္ ၿမိဳ ့ျပ လူဦးေရ အခ်ိဳးကုိ ေဖာ္ျပရလွ်င္ 

ၿမိဳ ့ျပတြင္ ၃၀% (၁၄,၈၇၇,၉၄၃ ဦး) ႏွင့္ 

ေက်းလက္တြင္ ၇၀% (၃၅,၄၀၀,၉၅၇ ဦး) 

ျဖစ္သည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ေက်းလက္ေန လူဦးေရ ၏ 

ပညာေရး အဆင့္အတန္းသည္ အနာဂါတ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။   

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၎တုိ ့ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသိပညာ 

ဗဟုသုတ တုိ ့ကုိ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပး ႏုိင္ရန္ 

ကူညီေပးမည့္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရး မူဝါဒမ်ား 

ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပည္သူမ်ားမွ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ျပည္သူ ့ကုိယ္

စားလွယ္မ်ားမွ ထပ္မံ တင္ေျမွာက္ လိုက္သည့္ 

အစုိးရမွ ပညာေရး မူဝါဒ အထူးသျဖင့္ အေျခခံ 

ပညာ ေရး ျဖစ္သည့္ မူလတန္း ပညာေရး ႏွင္ ့

ပက္သက္ သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ အသစ္ ျပန္လည္ 

ေရးဆြလဲ်က္ ရွိသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာသင္ၾကားေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခ ု

လုံးကုိ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ မူႀကိဳပညာ ေရး၊ မူလ 

တန္း ပညာေရး၊ အလယ္တန္း-အထက္တန္း အ 

ဆင့္ ပညာေရး၊ အဆင့္ျမွင္ ့ပညာ ေရး ျဖစ္စဥ ္

တုိ  ့ကုိ ၿမိဳ ့ေပၚရိွ ပညာရွာေဖြ ဆည္ပူးၾကသူမ်ား 

မလြ ဲျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကေသာ္ လည္း ေက်းလက္ 

ေဒသရိွ ပညာရွာေဖြ ဆည္းပူးလုိသူမ်ား အဖုိ ့့့မ ူ

အခြင့္အလန္းမွာ အလြန္ နည္းပါးလွသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေန ပညာရွာေဖြ ဆည္းပူး 

ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုမွ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ 
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ၾကရသူမ်ားမွာ မူလတန္း ပညာေရးကုိပင္ ခက္ 

ခက္ခခဲ ဲသြားလာတက္ေရာက္ ဆည္းပူး ေနၾက 

ရသည္။ 

ျမန္မာ့ အေျခခံပညာေရး  

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ “လူတုိင္း အေျခခံပညာ ေရးကုိ 

သင္ ယူတတ္ ေျမာက္ရမည္” ဟ ုျမန္မာ့ပညာေရး 

ရည္မွန္း ခ်က္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထား 

သည္။ ထုိ ့အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ 

အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားတုိင္း 

ပညာသင္ယူဆည္းပူး ႏုိင္ သည့္ အခြင့္အေရးႏွင္ ့

အထူးသျဖင့္ အခမ့ဲ မသင္မေနရ မူလတန္း ပညာ 

သင္ယူခြင့္တုိ ့ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ျပဌာန္း ထား 

သည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ အသက္ ၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ 

ကေလးငယ္မ်ားအား မူလတန္းပညာ သင္ယူ 

ရရွိႏုိင္ရန ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ဟု ထုတ္ျပန ္

ေၾကျငာထားေသာ္ လည္း ေက်းလက္ရွိ စာသင္ 

ေက်ာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ၁၀၀ % ျပည့္မွီေအာင္ 

လက္ခံရယူမႈ မရရိွၾကေသးေပ။ အ ဘယ့္ ေၾကာင့္ 

နည္း။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ား ကုိ 

အေျခခ ံထားသည့္ “ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူရြယ္အ 

ေၾကာင္း” သုေတသန စာတမ္းတြင္ အသက္ ၅ -၆ 

ႏွစ္ ကေလးအားလုံး၏ ၇၁.၂% သည္ မူလတန္း 

ပညာကုိ လည္းေကာင္း အသက္ ၁၀-၁၃ ႏွစ္ 

ကေလး  အားလုံး၏ ၇၆.၂% သည္ အလယ္တန္း 

ပညာကုိ လည္းေကာင္း ၁၄-၁၅ ႏွစ္ ကေလး 

အားလုံး ၏ ထက္ဝက္ ၅၁% သာ အထက္တန္း 

ပညာကုိ ေလ့လာဆည္းပူးခြင့္ ရၾကသည္ ဟု 

ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။   

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမျပင္အက်ယ္အဝန္း သည္ 

၆၆၇,၀၀၀ စတုရန္းကီလုိမီတာ က်ယ္ဝန္းရာ 

ခန္ ့မွန္းေျခအားျဖင့္အိမ္မွေက်ာင္းသုိ ့အကြာအေဝး

အား ၂ ကီလိုမီတာ ဟု တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၇ 

- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ 

မူလတန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း၊ 

အထက္ တန္းေက်ာင္းေပါင္း အေရအတြက္ မွာ 

၄၆၄၆၈ ေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ 

စုစု ေပါင္း ၉.၆ သန္းေက်ာ္ ပညာ တက္ေရာက္ 

ဆည္း ပူး ေန ၾကၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ဆရာ၊ ဆရာမ 

အေရအတြက္ မွာမူ ၄၃၀၃၉၁ ရွိသည္။ ၂၀၁၇ - 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အသစ္ ခန္ ့အပ္ 

မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ အေရအတြက္ မွာ ၁၀၅၁၇ ဦး 

ျဖစ္သည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ဆရာ၊ ေက်ာင္း သား အခ်ိဳး 

ကုိ ေဖာ္ျပရမည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၂၂ ဦးလွ်င္ 

ဆရာ၊ ဆရာမ ၁ ဦးစီ အခ်ိဳးက်ေပသည္။ 

ေလ့လာမႈ မ်ား အရ မူလတန္း အဆင့္တြင္ ၂၈း၁၊ 

အလယ္တန္း အဆင့္ တြင္ ၃၆း၁ ႏွင့္ အထက္တန္း 

အဆင့္တြင္ ၄၀း၁ ရွိသည္ ဟု သိရွိရပါသည္။  

ေက်းလက္ေဒသရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး  

ေက်းလက္ပညာေရးကုိ စဥ္းစားရာတြင္ 

ေက်းလက္ေဒ သမ်ားတြင္ ရိွသည့္ ဗုဒၵဘာသာ 

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအား 

လည္း အက်ံဳးဝင္ စဥ္းစားေပး ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ေလ့လာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ ဝွမ္း 

ေက်းလက္ေဒသရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး 

ေက်ာင္း ၁၅၆၈ ေက်ာင္းရွိၿပီး ၎မွ ေက်ာင္းသား 

အေရ အတြက္ စုစုေပါင္း ၃၀၁,၂၀၉ ဦး အား 
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ဆရာ၊ ဆရာမ ၇၇၇၀ ဦးမွ သင္ၾကားျပသေနျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းရွိ 

ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား အခ်ိဳး မွာမူ ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ 

ေက်ာင္းသား ၃၉ ေယာက္ႏူန္း  အခ်ိဳးက်သည္။ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း မ်ားမွာ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း မ်ား 

ကုိ အသုံးျပဳလ်က္ မူလတန္းပညာ၊ အလယ္တန္း 

ပညာ ႏွင့္ အထက္တန္း ပညာရပ္တုိ ့ကို သင္ၾကား 

ျပသ ေပးပါသည္။  

ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏ အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္မႈ  

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ပညာေရးဆုိင္ရာ အရည္ 

အခ်င္း ပ့ံပိုးမႈ အေနျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုုင္ငံလုံးတြင္ 

ပညာေရး တကၠသုိလ္ ၃ခု ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ 

၂၅ ေက်ာင္းတုိ ့ ရွိသည္။ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ား 

မွ ေန၍ လုပ္ငန္းခြင္ အႀကိဳ ဆရာအတတ္ ပညာ 

သင္တန္း (D.TED)၊ မူလ တန္း ဆရာအတတ္ 

ပညာသင္တန္း (PPTT) တုိ ့ကုိ ပုိ ့ခ် ေပးလ်က္ 

ရိွၿပီး ထုိေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွေန၍ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ 

ဆရာ၊ ဆရာမ ဦးေရ တစ္ေသာင္း ေက်ာ္အား ေမြး 

ထုတ္ေပးေနေသာ္လည္း ၇၅၀၀ ဦး ေလာက္သာ 

ပညာေရးဝန္ထမ္းအေနျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္း 

ေက်ာင္း ျပဳ ၾကသည္ဟု UNESCO မွ ပညာေရး 

ကြ်မ္းက်င္သူ ေဂ်မီ ဗင္ဆန္မွ ေျပာဆုိထားပါသည္။ 

ထုိအထဲမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ရိွ ဆရာ၊ ဆရာမ အေရ 

အတြက္ အားလုံး၏ ၅% ခန္ ့မွာ ဆရာမ်ားသာ 

ျဖစ္ၾကသည္။  ပညာေရး ေကာလိပ္အသီး သီးမွ 

ဆရာျဖစ္သင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ဆရာမတစ္ေသာင္း 

ေက်ာ္အား တာဝန္ေပးခန္ ့အပ္ရာတြင္ ထုိဆရာ၊ 

ဆရာ မတုိ ့၏ သင္တန္းလာတက္သည့္ ေဒသကုိ 

အေျခခံ၍ အလုပ္ခန ့္အပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ ေဒသ တုိ ့ 

တြင္ ေနရာလစ္ လပ္မႈ မရိွပါက အနီးစပ္ဆံုး ေဒသ 

သုိ ့ ေနရာခ်ထား ခန္ ့အပ္ေၾကာင္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 

ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန ့ တြင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန 

ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးရဲလင္းျမင့္ မွ The 

Voice သုိ ့ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။   

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ခုႏွစပ္ညာသင္ႏွစ္တြင္အေျခခံပညာ 

ေက်ာင္းေပါင္း၆၀၀၀ေက်ာ္တုိးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ 

သည့္ တုိင ္အဆုိပါ တိုးျမွင့္ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း 

ဆရာ၊ဆရာ မမ်ား လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

မူလတန္း ေက်ာင္း တစ္ ေက်ာင္း တြင္  အနည္းဆုံး 

ဆရာ၊ ဆရာမ ၅ ဦး ေရာက္ ရွိေရးကုိ ရုန္းကန္ ႀကိဳး 

စား ေနၾကရသည့္ အေျခအေန တြင္ ေရာက္ရွ ိ

ေနပါ သည္။   

လက္ေတြ ့တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အခက္အခဲေၾကာင့္ 

ၿမိဳ ့ ေပၚရိွ စာသင္ေက်ာင္း တုိ ့တြင္ ေက်ာင္းသား 

၆၀ ထက္ ပိုေသာ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား 

၁၅ ေယာက္ပင္ မျပည့္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ 

ေက်းလက္ေဒသရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမင္ 

ေတြ ့ေနၾကရသက့ဲသို ့ ဆ ရာ၊ ဆရာမ ၃ ေယာက္ 

(ေက်ာင္းအုပ္အပါအဝင္) ပင္ မရိွေသာ စာသင္ 

ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေဝးလံသည့္ ေက်း လက္ 

ေဒသတြင္ အမ်ားအျပား ရိွေနပါသည္။  
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ဆရာ၊ ဆရာမတုိ ့ ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား 

ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား   

ဆရာ၊ ဆရာမတုိ ့အေနျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေဝးကြာရာ 

အရပ္ေဒသတစ္ခုသုိ ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တစ္ 

ကုိယ္ တည္း လာၾကရသည္။ တာဝန္က်ရာ ေဒသ 

သည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလုံၿခံဳမႈကို တာဝန္ယူေသာ 

အရပ္ေဒသ ျဖစ္ ရန္ အလြန္ အေရးၾကီး လွေပ 

သည္။  လူေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ မလုံၿခံဳမႈမ်ားေၾကာင့္ 

ဆရာ၊ ဆရာမတုိ ့သည္ ေဝးလံ အရပ္ေဒသ တုိ ့ 

တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် 

ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။  

 

 

ဆရာ၊ဆရာမတုိ ့အားရာထူးအဆင့္အတန္းအလုိက္ 

ေပးအပ္ ေထာက္ပံ့သည့္လစာေငြမွာ အမ်ိဳးသမီး 

ေက်ာင္း ဆရာမမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ အက်ပ္ 

အတည္း သုိ ့ တြန္းတုိက္ မေရာက္ေစေသာ္လည္း 

အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဟူ သည့္ ဂုဏ္ကုိပါ ထမ္းေဆာင္ 

ထားရေသာ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ 

အိမ္ေထာင္တစ္ခုကုိ ထိန္း သိမ္းရန္ မလြယ္ကူ 

ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္း နယ္ပယ္တြင္ 

ဆရာအေရအတြက္ အလြန္နည္းပါ းၾကရသည္။    

ထုိ ့ျပင္ဆရာ၊ဆရာမတုိ ့အေနျဖင့္ရာထူးတုိးေျပာင္း 

ေရႊ ့ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မူဝါဒဆုိင္ရာႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 

ျပည ္နယ္/တိုင္း ပညာေရးမႉးရံုး၊ ၿမိဳ ့နယ္ ပညာ 

ေရးမႉး ရုံး တုိ ့မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

လြယ္ကူစြာ မရရိွျခင္း သည္လည္း ပညာေရး 

ဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စိတ္အား ထက္ 

သန္မႈႏွင့္ႀကိဳးစားမႈတို ့ကုိ အဟန္ ့အတား ျဖစ္ေစ 

သည္။ 

 

 

မတူကြျဲပားေသာ ရာသီဥတု အေျခအေန၊ 

ခက္ခသဲည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းတုိ ့ရိွရာ အရပ္ေဒသ 

မ်ားကုိ ၿမိဳ ့ျပ မ်ားႏွင့္အတူ ပညာသင္ကာလ 

သတ္မွတ္ ထားျခင္းသည္ ပညာသင္ၾကားေပးရန္ 

လာေရာက္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ တို ့၏ အသက္ 

အႏၱရာယ္သာမက  ပညာေလ့လာဆည္း ပူးရန္ 

လာေရာက္ၾကရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 

မ်ားအားလည္း အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ၿခိမ္း ေျခာက္ 

ေစ ပါသည္။ 

ပဋိပကၡ  ျဖစ္ပြားရာ ေဒသရိွ ဆရာ၊ ဆရာမတိ ့ုအား လံုၿခံဳေရး 

ဝန္ထမ္းတုိ ့မွ လိုက္ပါ ပို ့ေဆာင္စဥ္ 

ေရတက္ေနသည့္ အတြက္ စာသင္ခ်ိန္ အမွီ 

ေရေက်ာ္လာရသည့္ ဆရာမ တစ္ဦး 
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ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားကုိေက်ာ္၍ေက်ာင္းလာ 

တက္ရသည့္ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ား အေနျဖင့္ 

မုိး သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသုိ ့ 

လာရာ လမ္းတြင္ပင္ အသက္ေပ်ာက္ၾကရသည့္ 

သူမ်ား ရွိသကဲ ့သို ့ စာသင္ေက်ာင္း ရိွရာေနရာသုိ ့ 

ေတာေတာင္ မ်ားကုိ ေက်ာ္ကာ လမ္းေလွ်ာက္ 

ေက်ာင္းတက္ၾကရသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 

မ်ားသည္ ေဝးလံေဒသတြင္ ခက္ခက္ခခဲႏဲွင့္ ပညာ 

ဆည္းပူးၾကရသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ပင္ ဆရာမ်ား 

သည္လည္း ခက္ခက္ခခဲႏဲွင္ ့ေက်ာင္းသုိ ့ ေရာက္ 

ေအာင္ ပင္ စြန ့္စြန ့္စားစား လာၾကရပါသည္။  

ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကရသည့္ 

အခက္အခဲမ်ား   

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၀%သည္ ေက်းလက္ 

ေဒသ တြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး 

လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ လုပ္ကုိင္ၾကလ်က္ မတူကြ ဲျပား 

ေသာ ရာသီဥတုအေျခ အေန၊ လူမႈပတ္ဝန္း 

က်င္ႏွင့္ မတူကြျဲပားေသာ ကုိးကြယ္ ယံုၾကည္ရာ 

အရပ္ေဒသတုိ ့ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသကုိ ေတြ ့ 

ျမင္ရသည္။ ေက်ာင္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းရွိ ေက်ာင္း 

သင္ခန္းစာမ်ားသည္ ေဒသႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြ 

ကုိက္ ညီမႈ မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသ၏ 

အက်ိဳး စီးပြားကုိ အေထာက္အကူမျပဳလွ်င္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ေဒသမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေတြးေတာ ေလ့လာခြင့္ မရၾကသည့္ အခါ 

တြင္ ေက်ာင္းေနကေလး မ်ားမွာ စာေပအေပၚ 

စိတ္ပါ ဝင္စားမႈ နည္းလာလ်က္ စာသင္ေက်ာင္းမွ 

ေစာလွ်င္စြာ ႏူတ္ထြက္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ 

ထုိ ့ျပင္ စာသင္ေက်ာင္းဟု အမည္သာတြင္ၿပီး 

အေျခခံ ရုပ္လကၡဏာ ပ်က္ယြင္းေနေသာ ေက်ာင္း 

မ်ား၊ ေက်ာင္း အေဆာက္အဦးအတြင္း အေျခခံ 

ရုပ္ဝထၳဳမ်ား လိုအပ္ေန မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသား အင္ 

အား ႏွင္ ့ဆရာအင္အား မမွ်တ မႈမ်ားမွာ ေဝးလံ 

ေဒသရိွ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ ့ျပင္ 

စာသင္ေက်ာင္း ရိွရာေဒသ သုိ ့ လာေရာက္ 

ပညာဆည္းပူးၾကမည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 

မ်ားႏွင္ ့ဆရာ၊ ဆရာမတုိ ့အတြက္ လမ္းပန္း 

ဆက္သြယ္ ေရး ခက္ချဲခင္းမ်ားမွာလည္း 

ေက်းလက္ ေဒသရိွ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ႏွစ္စဥ ္

ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာ ပညာေရး စိန္ေခၚ မႈတုိ ့ 

ျဖစ္သည္။ သုိ ့ျဖစ္၍ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူမ်ား 

အေနျဖင့္ မိမိတုိ ့ေဒသတြင္ အေျခခံ လို 

အပ္ခ်က္တုိ ့ ျပည့္စံုသည့္ စာသင္ ေက်ာင္းရရွိေရး 

ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေရာက္ရိွေရးတုိ ့ အတြက္ 

နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားေန ၾကရသည္။  

ေက်းလက္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

၏ ပညာအရည္အခ်င္း 

သုိ ့ဆုိပါလွ်င္ ကြ်မ္းက်င္ရာဘာသာရပ္ျပ ဆရာ၊ 

ဆရာမ အခက္အခဲေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ထိေရာက္ နား လည္လြယ္သည့္ ဘာသာ ရပ္ 

ဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ မ်ား မရၾကသည့္ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ ့၏ 

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာပါ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ ယူ 

ေလ့လာၾကရသည့္အခါ ထိေရာက္သည့္ သင္ၾကား 

မႈ နည္းစနစ္မ်ားကုိ မရရိွႏုိင္ၾကေပ။ ေလ့လာမႈ 

မ်ားအရ အေျခခံပညာေရး၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ 
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ျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြတဲြင္ ေဝးလံ 

ေဒသ မွ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရသည္ 

ရာခိုင္ႏူန္း အလြန္ နည္းပါးလွသည္။ အေျခခံ 

ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအဆင့္ ျဖစ္သည္ ့ မူႀကိဳ 

ပညာေရး၊ မူလတန္း ပညာေရးတုိ ့တြင္လည္း 

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ပညာဝမ္းစာ မျပည့္ဝၾကေပ။ 

ေနာက္ဆက္တြမဲ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါ ေက်ာင္းသူ 

ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတန္းပညာ အားနည္းမႈ 

မ်ားေၾကာင့္ ၎တုိ ့၏ အသက္ ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္းမ်ား မွာလည္း လုံၿခံဳမႈ မရွိၾကေပ။ ေဒသ 

ႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္သည့္ အသက္ ေမြးဝမ္း 

ေက်ာင္း ကုိလည္း မရရိွၾကသည့္ အတြက္ ေခါင္းပုံ 

ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား၊ ညွဥ္းပန္း 

ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမ်ားကုိ ရင္ ဆုိင္ၾကရပါသည္။ 

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ 

 

 

ယခင္ႏွစ ္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး 

အသုံး စရိတ္ ကုိ ၈.၀၅ % သတ္မွတ္ 

လ်ာထားရာမွ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခု ပညာေရးႏွစ္တြင္ 

၈.၅၃% ထ ိ ျမန္မာက်ပ္ေငြ အားျဖင့္ ၁၇၅၆ 

ဘီလီယံသုိ ့ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ အေနျဖင့္ 

သုံးစြခဲြင္ ့ ေပးထားသည္။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ခု၊ 

ဘ႑ာေရးႏွစ ္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္အား 

ေလ့လာ မႈ မ်ား အရ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္၏ 

အသုံးစရိတ္ ရာခုိင္ႏူန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ 

ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား 

အတြက္သာ ျဖစ္ေနၿပီး အေဆာက္အဦး ျပဳျပင္၊ 

ျပင္ဆင္၊ အသစ္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား အေနျဖင့္ 

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေဆာင္ မ်ားအတြက္သာ 

ဘတ္ဂ်က္ တြက္ခ်က္ထားသည္ကုိ ေတြ ့ရပါသည္။ 

ေက်း လက္ေဒသရိွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ျပဳျပင္၊ 

ျပင္ဆင္၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ 

တြက္ခ်က္မႈမရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိရပါသည္။ 

ေက်ာင္းသုံး ျပဌာန္းစာအုပ ္ မ်ား ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင္ ့

သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူူပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့

မႈမ်ားအတြက္သုံးစြရဲန္ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္မ်ား 

လုိအပ္ေနေသးသည္။ ထို ့ျပင္ ဆရာ၊ ဆရာမ်ား၏ 

အရည္အေသြးႏွင္ ့ နည္းပညာမ်ား ျမွင့္တင္ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝခ်ထားမႈမ်ား 

လုိအပ္ေနသည္ကုိ ေတြ ့ရွိရပါသည္။ 

နိဂုံး  

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ျမန္မာ့ပညာသင္ႏွစ္ကာလ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းသည္ ၿမိဳ ့ျပရိွ 

၃၀%ေသာလူဦးေရအတြက္သာ ရည္ရြယ္သက့ဲသုိ ့ 

ရွိေနၿပီး က်န္ရွိေသာ ေက်းလက္ေန လူဦးေရ ၇၀% 

အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ 

ထုိ႕အျပင္ရာသီဥတုကုိအေျခခံ၍ လမ္းပန္း ဆက္ 
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သြယ္ေရးအခက္အခဲျဖစ္သည္ ့ အရပ္ေဒသ မ်ားကုိ 

လည္း ပညာသင္ႏွစ္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးရန္ 

လုိအပ္ေန ပါသည္။  

ပညာေရးဘတ္ဂ်က္မ ွ ေန၍ ေက်ာင္းအသုံးအ 

ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးၾက့ံခုိင္မႈ

တုိ႕အတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ 

လ်က္ ထုိမွတစ္ဆင့္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ 

ဆရာ၊ဆရာမ ႏွင္ ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သားမ်ား 

လုံၿခံဳၿငိမ္းခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကား၊သင္ယူႏိုင္မွသာ 

လွ်င္ အနာဂါတ္ ေဝးလံ ေဒသမ်ား ဖြ ံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ 

လ်က္ ႏုိင္င့ံအင္အားစုမ်ား ပုိမုိေပၚထြန္းလာေပမည္ 

ျဖစ ္ပါသည္။  ။ 

 

 

ကုိးကားခ်က္မ်ား  

၁. World Data on Education (Myanmar) 7th 

Edition  

၂. www.moe-st.gov.mm (Ministry of 

Education) 

၃. 

https://www.theglobaleconomy.com/Burma

-

Myanmar/Student_teacher_ratio_primary_sc

hool/  

၄.https://tradingeconomics.com/myanmar/p

upil-teacher-ratio-secondary-wb-data.html   

၅. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/00

2297/229723E.pdf  

၆. ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခ ံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

၏မိန္ ့ခြန္းေကာက္ႏူတ္ခ်က္ (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ 

ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ-အေျခခံပညာက႑၊ ၂၁.၇.၂၀၁၆)  

၇. ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးခန္ ့မွန္းေျခ 

ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား  

၈. Education For All Global Monitorig Report 

(အားလုံးအတြက္ပညာေရးကမၻာလုံးဆုိင္ရာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ခံစာ) UNESCCO, 2010 

၉.www.dop.gov.mm (အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီး 

ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အား ဦးစီးဌာန)  

၁၀. “ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္အေၾကာင္းအရာ” 

သုေတသန စာတမ္း၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ 

ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန၊ 

ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  

 

………………………….*……………………………… 

 

http://www.moe-st.gov.mm/
https://www.theglobaleconomy.com/Burma-Myanmar/Student_teacher_ratio_primary_school/
https://www.theglobaleconomy.com/Burma-Myanmar/Student_teacher_ratio_primary_school/
https://www.theglobaleconomy.com/Burma-Myanmar/Student_teacher_ratio_primary_school/
https://www.theglobaleconomy.com/Burma-Myanmar/Student_teacher_ratio_primary_school/
https://tradingeconomics.com/myanmar/pupil-teacher-ratio-secondary-wb-data.html
https://tradingeconomics.com/myanmar/pupil-teacher-ratio-secondary-wb-data.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229723E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002297/229723E.pdf
http://www.dop.gov.mm/
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လက္ရိွရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်းရြာေဒသမ်ားရိွ 

လူငယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ပညာေရး 

အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္စိန္ေခၚမူမ်ား 

အပုိင္း (၁) 

ဇင္ေမာင္ေမာင္ 

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရ႕ဲ ျမိဳ႕နယ္၄ ျမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ ့ေက်းရြာ 

၅ ရြာကို၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ေႏြရာသီကာလ အတြင္းမွာ 

မတ္လမွေမလထိသုံးလတာေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာ

၃ေယာက္ႏွင့္ဆရာမ၄ယာက္၊အားလုံးစုစုေပါင္း(၇)

ေယာက္ဟာအေထြေထြဗဟုသုတႏွင့္ အေျခခံ အဂၤ 

လိပ္စာတို႔ကုိ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္သင္ 

ၾကားခ့ဲၾကတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ စေကာ္လာ 

အင္စတီက်ဴမွေႏြရာသီကာလမွာႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းျပဳ

လုပ္ေနတ့ဲ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ 

ကြ်န္ေတာ္စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ႕ရ႕ဲအစီအစဥ္ 

တစ္ခုျဖစ္တဲ့ေက်းလက္ေဒသပညာေရးဖြံ႕ျဖိဳးတုိး 

တက္ေရးအစီအစဥ္ကေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားတ့ဲ 

ေက်းရြာ၅ရြာကိုသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ခရီစဥ္ပါပဲ။စာသင္

တန္းရွိရာေက်းရြာေတြကေတာ့ ေပါက္ေတာျမိဳနယ္ 

(ဆယ္သုံးတန္ေက်းရြာ၊အုန္းနွံေခ်ာင္းေက်းရြာ)၊ 

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္(ဇင္ကြ်န္းေက်းရြာ)၊သံတြျဲမိဳ႕ 

နယ္(ဂ်ိတ္ေတာေက်းရြာ)၊က်ိႏၱလီျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ဂြျမိဳ႕န

ယ္၊(သဲကုန္းေက်းရြာ) တုိ႔ျဖစ္တယ္။  

ထုိေက်းရြာမ်ားရိွေႏြရာသီသင္တန္းေတြရဲ႕သင္ 

ၾကားမႈပုိင္းဆုိင္ရာေတြမွာေဒသတာဝန္ခံလူမ်ားႏွင့္

သင္တန္းေရရွည္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ပံ့ပိုးကူညီ

မူမ်ားႏွင့္ျဖည့္စည္းမႈေတြကုိေလ့လာဆန္းစစ္တ့ဲခရီး

စဥ္ျဖစ္တယ္။ 

ဒီခရီးစဥ္မွာ ေဒသတာဝန္ခံလူေတြ၊ေက်ာင္းသား 

မိဘေတြနဲ႔ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ပြင့္လင္း

တဲ့စကားေျပာဝုိင္းထဲကအသံေတြပါတယ္။ဒီခရီးစဥ္

ဟာကြ်န္ေတာ္သြားဖူးသမွ်ခရီးစဥ္ထဲမွာအမွတ္တရ

အျဖစ္ဆုံးန႔ဲေန႔ရက္အရွည္ဆုံးခရီစဥ္ပ။ဲဘာျဖစ္လုိ႔

လဲဆုိေတာ့ရက္ၾကာတယ္၊ရက္ေပါင္း၂၀နီးေလာက္ 

ၾကာတယ္။သြားတ့ဲခရီးစဥ္ကေတာ့ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲ

မွာပ။ဲ ဒါေပမယ့္ ဒီခရီးစဥ္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစက 

ေနအဆုံးခရီစဥ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ရတယ္။ 

ဤခရီးသည္က်ိႏၱလီျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ဂြျမိဳ႕နယ္ကေန 

စစ္ေတြခရိုင္၊ပံုဏားကြ်န္းျမိဳ႕အထိျဖစ္တယ္။ခရီးစဥ္

အစအဆုံးဆုိင္ကယ္ကုိပအဲသုံးျပဳခဲ့တယ္။ ဆိုင္ 

ကယ္ဆိုတာ Model- 2015၊ FZ-150 engine၊ 

ပုံေျပာင္းန႔ဲ ဆိုင္ကယ္စီးလူႏွစ္ေယာက္ဟာ 

စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္၊ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ခရီးႏွင္ခဲ့တယ္။ 

အုန္းႏွံေခ်ာင္းရြာ၊ဆယ္သုံးတန္ရြာနဲ႔ဇင္ကြ်န္းရြာတို႔

ဟာကုန္းလမ္းမေပါက္ဘူး။ေရေၾကာင္းလမ္းတစ္ခု

တည္းကုိသာအသုံးျပဳရတယ္။ေရေၾကာင္းလမ္းကုိပဲ

အသုံးျပဳရတ့ဲေနရာမွာလည္းအခက္အခဲေတြရိွေန
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တယ္။ထိုရြာမ်ားသုိ႔ျမိဳ႕ေပၚဆိပ္ကမ္းရိွရာေနရာေတြ

ကထြက္ခြာေနေသာလုိင္းေလမ်ားသည္ေန႔စဥ္မ 

ထြက္ခြာဘူး။ဒါ့အျပင္ပင္လယ္ျပင္ကုိျဖစ္သန္းသြားရ 

သည့္အတြက္ရာသီဥတုအေျခအေနကုိပါၾကည့္၍

သြားလာၾကရတယ္။သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ေနာက္၂ရြာက

ေတာ့ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ 

ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အေတြ႔အၾကံဳေတြ႔အၾကံဳမ်ား 

ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း

သားမ်ားဟာ ေက်ာင္းပညာေရးသင္ယူၾကရာတြင္ 

အဓိက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္ အခက္ခ ဲ

မ်ားစြာရွိေနတာကုိေတြ႔ရတယ္။ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း

သားေတြဟာ ၃နာရီၾကာ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔သြား 

လာရေသာလုိင္းေလွ(ဘုတ္)မ်ားကုိအသုံးျပဳေနၾက

ရတယ္။ သုိ႔ေသာ္ထုိလိုင္းေလွ(ဘုတ္)မ်ားသည္ 

ေန႔စဥ္သြားလာျခင္းမရိွပါ။ နယ္ေျမေဒသ၏စိန္ေခၚ 

မ်ားႏွင္ ့ ပညာေရး ဘက္မညီမွ်မႈ ေတြေၾကာင့္ 

အထက္တန္းေက်ာင္း ကိုပင္ ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ 

မတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တ့ဲအုန္းႏွံေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ 

ေက်ာင္းသား\သူေတြရဲ႕ဘဝေတြဟာအလြန္ရငန္ာ

စရာေကာင္းပါတယ္။ 

အုန္းႏွံေခ်ာင္းရြာဆုိတာလူဦးေရ(၁၅၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရုိွ 

ျပီးအိမ္ေျခ(၂၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ရြာေလးပါ

။ရြာသူ၊ရြာသားေတြဟာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအ 

ျဖစ ္ ငါး၊ပုဇြန္၊ကဏန္းမ်ား ဖမ္းယူ၊ေမြျမဴျခင္းေတြနဲ႔ 

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳေရးတုိ႔ကုိအဓိကလုပ္ကုိင္စားေသာ

က္ၾကတယ္။ ဥာဏအားျဖင့္အသက္ေမြးေသာသူ 

မ်ားရွားပါးတယ္။ရြာရ႕ဲအစုိးရပညာသင္ေက်ာင္းဟာ 

အဘက္ဘက္မ ွ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနျပီး ေက်ာင္း၏ 

ပညာေရးဟာလည္းမူလြန္အထိသာရိွျပီး အလယ္ 

တန္းန႔ဲအထက္တန္း ေက်ာင္းသား\သူမ်ားအတြက္ 

ပညာဆက္သင္ရန္အလြန္ပင္ခက္ခေဲနတာေတြ႔ရ 

တယ္။ ေက်းရြာရိွမႈလြန္ပညာေရးဟာလည္း အခမ့ဲ 

သင္ၾကားခြင့္မရိွဘဲေငြ(သုိ႔)စပါးေပးျပီးသင္ၾကားေန

ရတာကုိအုန္းႏွံေခ်ာင္းေက်းရြာရဲ႕အလယ္တန္း 

ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္က ေျပာျပထားပါတယ္။ 

‘’သမီးေက်ာင္းကထြက္လုိက္တာ(၇)တန္းတုန္းက 

ပါ။ခ်မ္းသာတ့ဲမိသားစုကမဟုတ္ေတာ့သမီးသူငယ္

ခ်င္းေတြလိုျမိဳ႕ေပၚမွာေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ဘူး။ 

ကုိယ့္ရြာမွာပရဲွိတဲ့ဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ႔ပ ဲ၆တန္း 

ေအာင္သည္အထိသင္ယူခဲ့တယ္။ သမီးရဲ႕ 

ဆႏၵကေတာ့ ဆယ္တန္းေအာင္ျပီးရင္ BED 

တက္ျပီးေက်ာင္းဆရာမလုပ္ခ်င္တာပါ။ေနာက္သမီး

၇ တန္း ေရာက္လာေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမက 

ေက်ာင္းသားေတြအေပၚေစ်းၾကီးေတာင္းလာတယ္။

ရြာကလူေတြရဲ႕စီးပြားေရး အေျခအေနအရ ပိုက္ဆံ 

မေပးႏုိင္ေတာ့စပါးကုိပေဲက်င္းအုပ္ဆရာမကုိေပး 

ၾကရတယ္။ သမီး ၆တန္းေအာင္ျပီး ၇တန္း တက္ 

မယ္ လုပ္ေတာ့ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမက ေျပာတယ္ 

အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြအတန္းလုိက္စပါး 

ေပးရမယ္လုိ႔။ ၆တန္းဆုိစပါး ၆ဆယ္၊ ၇တန္း ဆုိရင ္

စပါး၇ဆယ္ေပးရမယ္။ တစ္ႏွစ္ကုိ စပါး၇ဆယ္ 

ေပးရမယ္ဆုိေတာ့သမီးမိဘေတြ မေထာက္ ပ့ံ ႏုိင္ 

ၾကဘူးေလ။ ဒါနဲ႔ သမီးအစပုိင္းေတာ့ ကုိယ့္အသုံး 

စာရိတ္ကုိကုိယ္ရွာေသးတယ္။မနက္ေစာေစာရြာမွာ 

ေဒသအၾကိဳက္မုန္းလုပ္ေရာင္းတယ္ပိုက္ဆံစုတယ္။

သုိ႔ေသာ္ေနာက္ပိုင္းေတာ့အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္လာ

တာနဲ႔ပ ဲသမီးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ျပီး 
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ေက်ာင္းကထြက္လုိက္တာပါ။’’လို႔ ငိုျပီးေျပာျပရွာ 

တယ္။ ဒီအေၾကာင္း အရာမ်ားကုိသုံးသပ္ျခင္းအား 

ျဖင္ ့ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာေရး 

ကုိအလြန္တရာမွ်လုိလားေတာင္းတၾကကုိေတြ႔ျမင္

ရတယ္။ သူတို႔သည္ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျပီး တက္ 

ၾကြ၊ၾကိဳးစားေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္တယ္။

ေႏြရာသီကာလတြင္စေကာ္လာမွစဥ္ဆက္မျပတ္ပို႔

ခ်ေပးေနေသာသင္တန္းမ်ားကုိ သူတုိ႔အဖို႔ အျမတ္ 

တႏုိးတန္ဖိုးထားၾကတယ္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

ထုိသုိ႔ေသာေက်းရြာမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင္ ့သက္ 

ဆိုင္ေသာ မည္သည့္အခြင့္အလမ္းမွ မရိွေသာ 

ေၾကာင့္ ပင္တည္း။ 

မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ပညာေရးကဏၰကုိေရွ႕ရွဳ 

ျပီးလက္ရွိၾကံဳေတြ႔ေနရတ့ဲပညာေရးအေနအထား 

ဟာဘက္လုိက္တဲ့အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ပညာ

ေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေျပာရရင္ 

ျမိဳ႕ေပၚရိွ လူငယ္ေတြဟာ ေက်းရြာရွိလူငယ္ေတြ 

ထက္ပညာေရးဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းပိုရေနတာေတြ႔

ျမင္ရတယ္။ ေက်းရြာရိွလူငယ္ေတြသည္ပညာေရး 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိအမွနတ္ကယ္လိုခ်င္ေတာင္း

တေနေသာ္ျငားလည္း အမွန္တကယ္ေပးစြမ္းႏုိင္ 

ေသာ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း(သုိ႔) တစ္ဦး တစ္ 

ေယာက္မွမျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၾကေခ်။  

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်းရြာ 

ေဒသရိွ ေဒသခံမ်ားသည္ ပညာေရးအတြက္ 

အားကုတ္အားခဲ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက တစ္ႏုိင္ 

တစ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။ ေက်းရြာအတြင္း 

ရွိလူငယ္မ်ား ပညာတတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ 

ရပ္ရြာအတြင္း ပညားေရးအေထာက္အကူျပဳဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေန 

သည္ကုိေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္၊အုန္းနွံေခ်ာင္းေက်းရြာ

ရွိပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတာဝန္ခံဦးေက်ာ္ဆန္း

ဝင္းမွ ေျပာျပထားသည္။ 

‘’ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ခုလက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတာကေတာ့ 

ရပ္ရြာရိွလူငယ္ေတြ အထူးသျဖင့္ အစုိးရပညာေရး 

ေက်ာင္းမတက္ေရာက္ႏိုင္တ့ဲ လူငယ္ေတြကို 

ေက်ာင္း ပညာေရး တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ ္

ေဆာင္ေနတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရြာမွာအထက္တန္း 

ပညာေရးမရိွဘူးအလယ္တန္းသည္အျမင့္ဆုံးပညာ

ေရးပါ။အထက္တန္းပညာေရးကုိသင္ယူခ်င္တယ္

ဆုိရင္ျမိဳ႕ေပၚေဒသေတြကုိသြားေရာက္သင္ယူၾကရ

တယ္။ အလယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးအထက္တန္း 

ပညာေရးကုိထပ္မံသင္ယူခ်င္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ

အဲ့ဒီမွာစျပီးအခက္အခဲေတြ႔ေတာ့တာပဲ။ကြ်န္ေတာ္

တို႔ဒီအဖြဲ႔အစည္းကုိမတည္ေထာင္စဥ္ကျမိဳ႕ေပၚရိွအ

ထက္တန္းပညာေရးစာရိတ္ကုိမပံ့ပိုးေပးႏုိင္တဲ့မိဘ

မ်ား၏သား၊သားသမီးေတြဟာအလယ္တန္းအဆင့္

နဲဲပဲေက်ာင္းပညာေရးကုိရပ္တန္႔ထားလုိက္ရတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာေတြကုိအေျခခံျပီးကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 

ဒီအဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါ 

တယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းကေပးေနတ့ဲ 

ဝန္ေဆာင္မႈဟာအထက္တန္းေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း

သားေတြအတြက္အစုိးရေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမေတြ

ကုိငွားေပးျပီးေက်ာင္းသားေတြကုိသင္ယူေစပါတ

ယ္။အဲ့ဒီအတြက္လည္းကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရပ္ရြာတင္မက    

ဘူး၊ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကရြာေတြမွာပါေက်ာင္းပညာ

ေရးကုိ ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ယူႏိုင္တ့ဲ ကေလး 
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အေရအတြက္ ေလွ်ာ့နည္းလာတာေတြ သိသိ 

သာသာ ေတြ႔ျမင္ေနရပါျပီ’’။ 

နိဂံုး 

ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာသဘာဝသယံဇာတေပါၾကြယ္ဝ

တဲ့ျပည္နယ္တစ္ခုဆုိေပမယ့္လည္းယခုအခ်ိန္အခါ

မွာစီးပြားေရး၊လူမူေရး၊ ပညာေရး အဘက္ဘက္မွ 

ခၽြတ္ျခံဳက်လ်က္ရွိေနပါတယ္။  

အဲ့သည္လုိ အဘက္ဘက္မ ွ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနရျခင္းအ 

ေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိတ့ဲအထဲက ပညာေရးက႑ 

မဖြံ႔ျဖိဳးေသးသည့္အေၾကာင္းအရာဟာအဓိကအေရး

ၾကီးဆုံး က႑တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ အ့ဲသည္လုိ 

မဖြံ႔ျဖိဳး ေသးသည့္ ပညာေရးက႑ေၾကာင့္ အဓိက 

ထိခိုက္ နစ္နာ ဆုံးရႈံးေနရသူေတြ ကေတာ့၊ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ (အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ 

ေန) လူငယ္၊ လူရြယ္ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈက႑ႏွင့္ 

ပက္သက္ျပီးေတာ့အဖြ႕ဲအစည္းအသီးသီးကေဆာင္ 

ရြက္မႈေတြရိွေနေပမဲ့လည္း၊ ေက်းလက္ေန လူငယ္၊ 

လူရြက္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးေတာ့ လုပ ္ေဆာင္ 

တဲ့အစီအစဥ္ေတြကေတာ့အားနည္းလ်က္ပရဲွိေန 

ပါေသးတယ္။ 

“ၾကယ္ေၾကြတာအသင့္လားေျပာင္းျပန္လားေဝခြမဲရ

သလုိ”ရခုိင္ျပည္နယ္ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွ 

ပညာေရးသည္လည္းအစစ္မွန္လားအတုေယာင္ 

လားဆုိတာ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဘဏၰာေရး 

ဆိုင္ရာ အင္အားေတာင့္တင္းတ့ဲ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ 

အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနနဲ႔၊ ယခုထက္ပိုမိုျပီးေတာ့ 

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရင ္ ပုိမုိ အင္အားေကာင္းမြန္တဲ ့

ပညာေရး အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခုကုိ လူငယ္မ်ား 

အတြက္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ႏိုင္မွ 

ျဖစ္မွာပါ။ႏွလံုးသားအဟာရ ျဖည့္စည္းေပးႏိွင္ေသာ 

မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ မဆုိထား ေပးစြမ္း 

ႏိုင္ေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေက်း 

လက္ ေန လူငယ္မ်ားအတြက္ အဘက္ဘက္မ ွ

ဝိုင္းဝန္း ျဖည့္စည္းေပးေစလိုပါသည္။ 

………………………....*…………………………… 
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" အေနာက္ဖက္ကမ္း႐ုိးတန္း၏ 
လိႈင္းတံပုိးမ်ားအေၾကာင္း  တေစ့တေစာင္း '' 

ျငိမ္းဇံ 

 

 

လက္ရိွရခိုင္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခ အေနသည္ 

အတန္ငယ္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ထိလြယ္ ႐ွလြယ္ အေျခ 

အေန ပင္ျဖစ္သည္။ အဖက္ဖက္ မွ နိမ့္က်ေနေသာ 

ပညာေရး ၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားမွသည္ 

အလုပ္ အကုိင ္႐ွားပါးမႈ ျပသနာမ်ား ၊ ထုိမွတဆင့္ 

ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏ ုရာ ႐ွာေဖြၾကရင္း ဒိုင္ယာစပုိရာ 

အမ်ား အျပား ေပၚထြက္လာမႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ 

ယုိစီးမႈ ျပသနာ သည္လည္း အနာဂတ္ ရခုိင ္

အေရး ကို ေတြးပူစရာ လူမႈေရး အေျခအေန 

မ်ားျဖစ္ ၾက ေပသည္။ 

၂ဝ၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္ ရခုိင္တုိ႔၏ ပါတီ ႏုိင္ငံ 

ေရးမွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ အား ေကာင္း ခဲ့ၾက 

ၿပီး ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ RNDP ႏွင့္ ALD တုိ႔ ပူးေပါင္း 

ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဴ းသားပါတီ ANP  အျဖစ္ အလံ တစ္ခု 

တည္းေအာက္တြင္ စုစည္းခ့ဲၾကေသာ္လည္း ပါတီ 

တြင္း  အကဲြ အျပဲ မ်ား ေၾကာင့္ ထင္သ ေလာက္  

ခရီး မေပါက္ ခဲ့ၾကေပ။ လက္ရိွရခုိင္ျပည္လႊတ္ေတာ္ 

ကုိ ရခိုင္ အမ်ိဴ းသားပါတီက ထိန္းခ်ဳပ္ထား ေသာ္ 

လည္း၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ 

NLD  ပါတီဖက္မ ွရခုိင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါ 

အဝင္ အစုိးရအဖဲြ႔ဖြဲ႔ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ လက္ရိတွြင္ 

ANP  ၏ ပါတီတြင္း အားနည္းလာမႈ ၊ ရခုိင္ ဒီမိ ု

ကေရ စီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ALD ၏ လူငယ္လူလတ္ပိုင္း 

မ်ားျဖင့္ အသစ္တဖန္ဦးေမာ့ လာမႈမ်ားျဖင့္ ၂၀၂၀  

ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ႏွင္ ့ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ႏိုင္ငံ 

ေရး ကစားကြက္ အခင္းအက်င္း မ်ားကား 

ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာပင္ျဖစ္သည္။ 

တစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ NCA လက္မွတ္ 

မထုိးထားသည့္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ AA အေန 

ျဖင္ ့ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အျဖစ္ KIA, TNLA, 

MNDAA တုိ႔ႏွင့္ စစ္ေရး လႈပ္႐ွား မႈမ်ားကုိလည္း 

ေတြ႔ျမင္လာရသည္။ အဆုိပါ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ 

(ULA/AA) သည္ ရခုိင ္ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ 

ေတာက္ေလ်ွာက္ အင္အား အေကာင္းဆုံး စုစည္း 

ႏုိင္ျခင္းဟုပင္ ဆုိရမည္ပင္။ ၄င္းတုိ႔သည္ UWSA 

ေခၚ ”ဝ“တပ္ဖြဲ႔ ၊ SSPP ေခၚ ႐ွမ္းတပ္ဖဲြ႔ 
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၊NDAAေခၚမုိင္းလားတပ္ဖြဲ႔စသည့္ စစ္ေရး အင္အား 

၊ စီးပြားေရးအင္အားေတာင့္တင္းသည့္လက္နက္ 

ကုိင ္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ သည့္ 

ဆက္ဆံေရး ရိွေနသည္။ ေနာက္ ကရင္ 

အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္မႈး ေစာဆန္းေအာင္၏ 

DKBA ခြဲထြက္အဖဲြ႔ ၊ KNLA တပ္မဟာတခ်ိဳ႕ႏွင့္ 

လည္းနီးစပ္သည့္ဆက္ဆံ ေရးကုိေတြ႔ျမင္ရသည္။ 

ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္ 

အတြင္း တြင္ ရကိၡဳင့္ တပ္ မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ 

တပ္မေတာ္ တို႔ ထိေတြ႔မႈ ၁၀ ႀကိမ္ထက္ 

မနည္းရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၅ မွ စတင္ခဲ့ 

သည့္ AA ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ တုိက္ပြဲမ်ား 

သည္ ပလက္ဝျမိဳ႕နယ္၊ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ 

ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ ေတာေတာင္ 

ထူထပ္ၿပီး ေပ်ာက္က်ားစစ္အတြက္ ေရခံေျမခံ 

ေကာင္း ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ 

ရခိုင္ေဒသသည္ မိုးမ်ားၿပီး ေရေၾကာင္းခရီးကုိ 

တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳ ရေသာ ေဒသ 

ျဖစ္သည့္အတြက္ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည့္ေႏြရာသီ 

ႏွင့္ ေဆာင္းေႏွာင္းကာလ မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား 

ျပင္းထန္ ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ 

တြင္ကားမုိးဦးကာလအထိ တုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ခဲ ့

ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ လက္ရိွတြင္ NCA 

လက္မွတ္ထုိးထားေသာရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး

ပါတီ/ တပ္မေတာ္ ( ALP/ALA) အေနျဖင့္ 

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခြင့္မရ 

ေသးေပ။ ထို႔ျပင္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္အတြင္း 

ေသနတ္ျဖင္ ့ ပစ္ခတ္ႏိွမ္ႏွင္းခံရျခင္း၊ ရခိုင္အမ်ိဴ 

းသားပါတီ ANP ၏ ဖယ္ဒရယ္ သင္တန္း 

တားျမစ္ခံရျခင္း စသည့္မ်ားေၾကာင့္ NLD 

အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္၏ ရခုိင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး 

ျဖစ္စဥ္မ်ားအားကုိင္တြယ္ပံုမွာေမးခြန္းထုတ္စရာပင္ 

ျဖစ္သည္။ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာေအာင္ လက္နက္ကိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လာေသာရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္

ေရးပါတီ(ALP/ALA)၏စစ္ပန္းလာမႈ၊လူငယ္လူလ

တ္ပိငု္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲြ႔စည္းထားသည့္ ရကိၡဳင္အမ်ိဴး 

သားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ / ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (ULA/AA) ၏ 

ဦးေမာ့လာမႈႏွင့္အတူ ၄င္း အင္အားစု ႏွစ္ခုၾကား 

ပြတ္တိုက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္။ 

တစ္ဖက္ႏွင္ ့ တစ္ဖက္ၾကား အျပန္ အလွန ္

လက္ညိဳးထုိးစြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္အတူရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမ

ာက္ေရးပါတီ /တပ္မေတာ္ (ALP/ALA) ၏ 

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွနယ္စပ္အေျခစိုက္ရိန္းဂ်ားတပ္ရင္းဌာ

နခ်ဳပ္ကုိ ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA ) မွ ဝင္ေရာက္ 

တုိက္ခိုက္သိမ္းပုိက္ျခင္းသည္ သိသာထင္႐ွားေသာ 

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထုိတုိက္ပြဲျဖစ္စဥ ္

အတြင္း ALP ရိန္းဂ်ားတပ္ရင္း၏ 

တပ္ရင္းမႈးအဆင့္ရိွေသာ ဗုိလ္မႉး ခိုင္မီးေသြး 

ကုိယ္တိုင္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) သုိ႔ဖက္ 

ေျပာင္းခိုလံႈမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တျခား 

ရခိုင္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုျဖစ္ 

သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ/ ရခုိင္ျပည္တပ္မ 

ေတာ္ (ANC / AA) မွ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရး 

ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကုိမၾကာေသးမီွက ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္း 

တစ္ေနရာ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ 

လည္း ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) မွ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္ကုိ မေတြ႔ရေပ။ 

တျခား လက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ 
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တစ္ခုျဖစ္သည့ ္ ရခုိင္ျပည္ ေမာင္ေတာ ေဒသအား 

ARSA စစ္ေသြးႂကြမ်ား ဝင္ေရာက္ 

တုိက္ခိုက္မႈသည္ ၂၀၁၂ တြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ 

ပဋိပကၡ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား 

ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္း စစ္ေသြးႂကြမ်ားအား ျမန္မာ ့

တပ္မေတာ္ မွ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ရာ တြင္ 

လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴ းလြန္ခဲ ့ သည္ဟု 

ႏိုင္ငံတကာ၏ အျပစ္တင္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ကုိ 

စစ္တပ္ႏွင့္လက္ရိွ NLDအစိုးရတုိ႔ ခါးစည္းခံေနရ 

သည္။ 

ရခိုင္ျပည္ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ အေပါင္း လကၡ 

ဏာ ေဆာင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ရခိုင္ 

လူငယ္ ညီလာခံ (၂၀၁၈) ကုိ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၅ 

ရက္ေန႔ထိ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္  

ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  

စာေရးသူကိုယ္တုိင ္ၿမိဳ႕နယ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး 

အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ ရခုိင ္ျပည္တြင္း 

ႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ျပန္႔က်ဲ ေရာက္ရိ ွေန 

ေသာ ရခုိင္လူငယ္မ်ား၊ မ်ိဴ ႏြယ္စု မ်ား (ကမာန္ႏွင့္ 

မရမာႀကီး မ်ိဴ းႏြယ္စုမ်ားကား အခက္အခဲမ်ား 

ေၾကာင့္ မပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ေပ) တစုတစည္းတည္း 

ေခါင္းခ်င္း ဆုိင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

လူငယ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ ေဆးဝါး၊ 

လူငယ္ႏွင့္ပညာေရး၊လူငယ္ႏွင့္အလုပ္ အကုိင ္

အခြင့္အလမ္း စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္စံုမွ ျပသနာမ်ား 

အတြက္ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံ တြင္ စုေပါင္း အေျဖ 

႐ွာခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွတဆင့္ ထြက္ေပၚ လာေသာ 

မူဝါဒမ်ား ၊ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ကုိ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ 

ကုိယ္ စားျပဳ တစ္ဦးစီေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ 

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေလးစားမႈျဖင့္ စုစည္း အေျဖ႐ွာ 

ခဲ့ျခင္း သည္ပင္လ်ွင္ ရခိုင္လူငယ္ညီလာခံ (AYC) 

၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး ဒီေရ 

ျမင့္တက္ ေနခ်ိန္တြင္ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံ 

တစ္ခုကုိ အခက္အခဲ မ်ားၾကားမွ က်င္းပခဲ့ႏုိင္ 

ျခင္းသည္ပင္လ်ွင္ ရခုိင္လူငယ္ထုတစ္ရပ္လုံး၏ 

စုစည္းမႈႏွင္ ့ေအာင္ျမင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

 

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ရခိုင္ျပည္ ႏုိင္ငံေရး အခင္း 

အက်င္းသစ္ တစ္ခု ၂၀၂၀ အလြန္တြင္ ေပၚထြန္း 

လာရန္ ေမ်ွာ္မွန္းရေပသည္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယက့ဲသုိ႔ 

ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ၂ ႏုိင္ငံ၏  ပထဝီႏိုင္ငံေရး 

ကစားကြက္အတြက္ ရခုိင္ေဒသ၏ အေရးပါမႈ ၊ 

လူဦးေရ ေပါက္ကဲြမႈ ျမန္ဆန္သည့္ ဘဂၤလား 

ေဒ့႐္ွနိုင္င ံႏွင့္ နယ္စပ္ ျပသနာမ်ား စသည့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ရခုိင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ 

လက္နက္ ကုိင ္ေတာ္လွန္ ေရး အင္အားစုမ်ား 

အတူတူ ေခါင္းခ်င္းဆုိင ္ေက်ာ္လႊားရန္ လုိအပ္ 

ေပသည္။ အနာဂတ္ႏိုင္င ံေရး ဘုံရည္မွန္းခ်က္ 

အတြက္ လက္တဲြ၍ တုိက္ပြဲ ဝင္ၾကရန္ လုိအပ္ 

သည္။  ဤေနရာတြင္ ရခုိင္လူထု တစ္ရပ္လုံး 

အေနျဖင့္ ဂိုဏ္းဂန စြဲမထားပဲ အခ်င္းခ်င္း 

ေလးစားမႈ မ်ားျဖင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ရန္လုိအပ္သည္။ 

မည္သုိ႔ပင ္ဆုိေစ ကာမူ အဖက္ဖက္မွ 

နိမ့္က်ေနသာ အေနာက္ ဖက္ကမ္း႐ုိး တန္း ေဒသ 
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ျပန္လည္ဦးေမာ့လာရန္ မ်ိဳးဆက္ မ်ား အမ်ားႀကီး 

အခ်ိန္ေပးႀကိဳးစားရဦးမည္သာ....။ 

 

(ဝန္ခံခ်က္- စာေရးသူသည္ ႏိူင္ငံေရး အေၾကာင္း 

ႏွ့ံစပ္သည္ ့ပညာ႐ွင္ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ႐ႈပ္ေထြး 

သည့္ ရကိၡဳင့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကုိ မိမိတီး 

ေခါက္မိ သေလာက္ သာ ေရးသား ထားျခင္း ျဖစ္ 

ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤ ေဆာင္းပါးသည္ ျပည့္စံု 

သည့္ ေဆာင္းပါး တစ္ခုမဟုတ္သလုိ အမွား 

အယြင္း မ်ား ပါေကာင္းပါ ပါလိမ့္မည္။ ဤသည္ကို 

သည္းခံနားလည္ေပးၾကပါရန္။) 

…………..…………..*…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ရခိုင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းအေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ 

ရာဇ၀တ္မွဳဆုိင္ရာ တရားရုံး (ICC) 

ကိစၥအေမး၊အေျဖ” 

ေဟမာန္ဦး 

 

ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက မူဆလင္ေတြ ကုိ အဓမၼ 

ႏွင္ ထုတ္ခ႔ဲတယ္ဆုိတဲ႔ စြတ္စြဲခ်က္န႔ဲ ပက္သက္လုိ႔ 

ျမန္မာႏုိင္င ံရ ဲ ႔ ေလ႔လာတင္ျပခ်က္နဲ႔ သေဘာထား 

အျမင္ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားျပီး 

အေၾကာင္းျပန္ေပးဖို႔ ICC တရားသူၾကီး ေတြက 

ေတာင္း ခံထားပါတယ္။ ICC ရ ဲ႔ ဥပေဒအရာရိွ 

တစ္ဦး ျဖစ္သူ Miss Fatou Besouda ဆုိ က  

မူဆလင္ ေတြ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ွ 

ႏိုင္ငံဖက္ကုိ ထြက္ေျပးသြားတဲ႔ ကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ျပီး 

ICC မွာ တရားစီရင္ပုိင္ခြင္႔ ရိွမရွိ အဆုံးအျဖတ္ ေပး 

ဖို႔ ေလ်ွာက္လဲ ေမးျမန္းခ႔ဲျပီးေနာက္ပိုင္း တရားရံုးက 

ျမန္မာ အစုိးရကုိ ဆက္သြယ္ေတာင္းခံခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါ 

တယ္။         

ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔ ICC အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ႔ 

အတြက္ တုန္႔ျပန္စရာ အေၾကာင္းမရိွဘူး လို႔ ႏုိင္င ံ
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ေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ရံုးေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ 

ဦးေဇာ္ေဌး  က RFA သတင္းဌာန ကုိ ေျဖၾကား 

သြားခဲ႔ ပါတယ္။  

ျမန္မာအစုိးရ အေနနဲ႔ တုန္႔ျပန္သည္ ျဖစ္ေစ 

မတုန္႔ျပန္သည ္ျဖစ္ေစ ဒီကိစၥန႔ဲ ပက္သက္လုိ႔ 

ICCမွာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔ ရိွမရိွဆုိတာကုိ 

တရားရုံးကအဆုံးအျဖတ္ေပးရ ေတာ႔မွာ  

 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရး ၾကီး 

တဲ႔ ကိစၥတစ္ခ ုျဖစ္တဲ႔ အေလွ်ာက္ အေသအခ်ာ 

အေလး ထားျပီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔ လိုအပ္တ႔ဲ 

အေျခ အေနတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ ျပသေန 

ပါတယ္။  

ဒီ ICC ျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းမွာ ေရာ ႏုိင္ငံ 

တကာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွာပါ ရခုိင္ျပည္ ပဠိပကၡ 

ကုိေစာင္႔ၾကည္     ႔ေလ႔လာေနၾကတဲ႔ သူေတြ 

အၾကား အာရုံစုိက္မွဳ ေတြကို ပုိျမင္႔တက္လာ 

ေစပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင႔္ စာေရးသူ ဒီကိစၥနဲ႔ 

ပက္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ 

တစ္ခ်ိဳ ႔ ကုိ အေမး၊အေျဖ ပုံစံ နဲ႔ ေလ႔လာမိ 

သေလာက္ ေရးသားတင္ျပဖုိ႔ ေတြးမိပါတယ္။  

အမွန္ေတာ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ေတြ နိုင္ငံတကာ 

တရားရုံးေဆာင္ရြက္မွဳ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဟာေတာ္ 

ေတာ္ သိမ္ေမြ႔ နက္နပဲါတယ္။ စာဖတ္သူေတြ 

အေနနဲ႔ ေမးခြန္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရိွႏိုင္ပါတယ္။ 

အဲဒါေတြ အားလုံးကုိ ျခံဳငုံမိေအာင္ စာမ်က္နွာ 

သုံးေလးမ်က္နွာန ဲ ႔ရွင္းလင္း ေရးသားဖို႔ ဆုိတာ 

မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ရခိုင္ျပည္အေရးကိစၥန႔ဲ 

ICC နဲ႔ ဆက္စပ္လို႔ အသင္႔ေတာ္ဆုံးလုိ႔ စာေရးသူ 

အေနျဖင္႔ သုံးသပ္မိတ႔ဲ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္ 

အလက္ (၁၀) ခု ကိုဘဲ ရိုးရွင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ 

ၾကိဳးစားျပီး အဓိက ထားေရးသား လုိက္ပါတယ္။ 

  

၁။ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မွဳဆ္ိုင္ရာ တရားရုံး 

International Criminal Court (ICC) ဆိုတာ 

ဘာလဲ။  

၁၉၉၈ ခုနွစ္မွာ Rome Statute ကုိသေဘာတူ 

ခ်မွတ္ခ႔ဲ ျပီး ICC ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ ၾက 

ပါတယ္။ တရားရုံးကေတာ႔ နယ္သာလန္ နိုင္ငံ ရဲ ႔ 

The Hague ျမိဳ ႔မွာ တည္ရွိပါတယ္။  

ကေန႔ အခ်ိန္အထိ အဖဲြဲ႔ ၀င္ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၃ ႏိုင္ငံ 

ရိွျပီး အမွဳ ေပါင္း ၂၆ မွဳ ရံုးေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ျပီး 

ျဖစ္ပါတယ္။  အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ႔ ဖိလစ္ပုိင ္

နဲ႔ ကေမၻာဒီး ယားေတြ ဟာ အဖြ႔ဲ ၀င္ႏုိင္ငံေတြ 

ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ႔ ဘဂၤလား 

ေဒ႔ရ္ွ ႏိုင္ငံက လည္းအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ႔ အဖြ႔ ဲ၀င္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ပါ။  

ICC ဟာ ကုလသမဂၢ အဖြ႔ ဲအစည္းမဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒါေပမယ္႔ ကုလသမဂၢ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ 

ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမွဳ ေတြ ရွိပါတယ္။ တကယ္ 

လို႔ အေျခအေန တစ္ခု ဟာ ICC ရ ဲ ႔ တရားစီ ရင္ 

ပိုင္ခြင္႔ အာဏာ အတြင္း မရွိဘူးဆိုရင္ ကုလ သမဂၢ 

လံုျခံဳ ေရးေကာင္စီက ေန တစ္ဆင္႔ လႊဲေပးျပီး 

တရားစီရင္ခြင္႔ အာဏာ က်င္႔သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဆူဒန္ 
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နဲ႔ လ်စ္ဗ်ား ႏုိင္ငံ ကိစၥေတြမွာ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ခ႔ဲ 

တာေတြ႔ ရပါတယ္။  

ႏုိင္ငံတကာ တရားရုံးျဖစ္တ႔ဲ International Court 

of Justice (ICJ)  နဲ႔ မေရာေထြးဖို႔ လည္းထည္႔ 

ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ICJ က ကုလသမဂၢ တရားေရး 

ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္္ပါတယ္။ The Hague 

ျမိဳ ႔မွာ တည္ရိွတာပါဘဲ။ ကမၻာ႔ ႏိုင္ငံေတြ အၾကား 

မွာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပါြးမွဳေတြကုိ ေျဖရွင္း 

ေပးတဲ႔ အခန္းက႑ ကုိထမ္းရြက္ပါတယ္။ ICC န႔ ဲ

ICJ တရားစီရင္ခြင္႔ အာဏာေတြ ကြျဲပားပါတယ္။  

၂။ ICC ကုိ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ႔ 

ပါသလဲ။  

တရားရုံးရဲ ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ရာဇ၀တ္မွဳ 

က်ဴးလြန္သူေတြ ျပစ္ဒဏ္္ကေန ကင္းလြတ္ျခင္း 

ပေပ်ာက္ေအာင္၊ ရာဇ၀တ္မွဳ က်ဴးလြန္သူေတြ 

အေနနဲ႔ အဲဒီက်ဴးလြန္ တဲ႔ ရာဇ၀တ္မွဳ ေတြ အတြက္ 

တာ၀န္ခံယူမွဳ ရွိေအာင္ နဲ႔ ဒီလို ရာဇ၀တ္မွဳ မ်ိဳးေတြ 

ေနာက္ဆက္မျဖစ္ေအာင္ ဆုိတဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြ 

ေတြ႔ရပါတယ္။  

၃။ ဘယ္လို ရာဇ၀တ္မွဳ မ်ိဳးေတြအတြက္ တရားစီရင္ 

ပုိင္ခြင္႔ အာဏာ ရိွပါသလဲ။  

Rome Statute လို႔ ေခၚတဲ႔ တရားရံုးကုိ 

တည ္ေထာင္တဲ႔ စာခ်ဳပ္ အရ ရာဇ၀တ္မွဳ 

အမ်ိဳးအစား ေပါင္း ေလးမ်ိဳး အတြက္ တရားစီ 

ရင္ပုိင္ခြင္႔ အာဏာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက 

ေတာ႔  

၁) Genocide (လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မွဳ)  

၂) Crimes against Humanity 

(လူသားျဖစ္တည္မွဳ အေပၚ က်ဴးလြန္းသည္႔ 

ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား)  

၃) War crimes (စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား) 

၄) Crime of aggression (အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ 

ရွိတဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ရန္စျခင္း) 

တို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။  

ဒရီာဇ၀တ္မွဳ အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ခ်င္းစီရ ဲ ႔ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင္႔ဆိုခ်က္ေတြကို Rome statute ထဲမွာ ဖြင္႔ဆို 

ထားပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင္႔ နံပတ္ (၂) ရာဇ၀တ္ 

မွဳ အမ်ဳိးအစားမွာ ဆိုရင ္က်ဴးလြန္တဲ႔ ပံုစံမ်ဳိးေပါင္း 

၁၅ ခု ေတာင္ဖြင္႔ဆိုထား ပါတယ္္။ ျပည္သူလူထု 

ေတြကို အစုလုိက္ အျပံဳလိုက္ သူတို႔ေနထိုုင္တ႔ဲ 

ေနရာေဒသ ကေန အဓမၼနွင္ထုတ္ျခင္း ၊ ေက်းကြ်န္ 

အျဖစ္    သြတ္သြင္းျခင္း စတာ ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။  

အခုလက္ရိွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ကိစၥ 

ရံုးေတာ္ သို႔ ေရာက္သြားတာဟာ နံပတ္ ၂ ရာဇ 

၀တ္မွဳ အမ်ိဳးအစားေအာက္မွာ အက်ဴံး ၀င္ပါတယ္။ 

အစုလိုက္အျပံဳလိုုက္္ အဓမၼႏွင္ထုတ္မွဳ 

(Deportation)  စြတ္စြဲခ်က္န႔ဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  

 

၄။ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ နွင္ထုတ္မွဳ ဆုိတာဘာလဲ။   

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြ နဲ႔ အညီ မဟုတ္ဘဲ 

လူအုပ္စ ုတစ္စုကုိ သူတုိ႔ ဥပေဒအရတရား၀င္ 
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ေနထိုင္ရာ ေဒသကေန အင္အင္းသုံးျပီး အဓမၼ 

ေမာင္းထုတ္ျခင္း လုိ႔ Rome statute မွာ အဓိပၸါယ္ 

အဖြင္႔ဆို္ထားပါတယ္။  

 

၅။ ICC ရဲ ႔ တရားစီရင္ပုိင္ခြင္႔ အာဏာဟာ 

ဘယ္ေလာက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

က်င္႔သုံးႏိုင္ပါသလဲ။  

ICC ရ ဲ ႔ တရားစီရင္ပုိင္ခြင္႔ အေျခအေန 

သုံးရပ္ရိွပါတယ္။  

က) Rome statute အဖြဲ႔ ၀င္ႏုိင္ငံေတြ ရဲ ႔ 

နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ ICC ရဲ ႔ စီရင္ပိုင္ခြင္႔ အဏာ 

အက်ဴံး၀င္ပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြ ရ ဲ႔ 

ႏိုင္ငံသားေတြ က်ဴးလြန္တဲ႔ ရာဇ၀တ္မွဳေတြ 

လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ 

ခ) အဖြဲ႔ ၀င္မဟုတ္ေပမယ္႔ ICC ရ ဲ႔ စီရင္ပုိင္ခြင္႔ 

အာဏာကို လက္ခ ံထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေတြ ရဲ ႔ 

နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ လည္း အက်ဴံး၀င္ပါတယ္။ 

ဂ) ကုလသမဂၢ လုံျခံဳ ေရးေကာင္စီ ရ ဲ ႔ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ အျခားႏုိင္ငံေတြ အေပၚ 

တရားစီရင္ခြင္႔ က်င္႔ သုံးႏိုင္ပါတယ္။   

၆။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ICC ရဲ ႔ တရားစီရင္ခြင္႔ 

အာဏာသက္ေရာက္မွဳ ရိွပါသလား။  

ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ႏုိင္ငံက အဖြ႔ဲ ၀င္ ႏုိင္ငံမဟုတ္ပါ။ 

ICC ရ ဲ ႔ တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔အာဏာကို 

လက္ခံသေဘာတူထားျခင္းလည္း မရွိပါ။  

ဒီနွစ ္ဧျပီနဲ႔ ေမလ တုန္းက ကုလသမဂၢ 

လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းကိစၥကို ICC 

ထံလႊဲေျပာင္းႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔တာေတြ 

ရိွခ႔ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ေအာင္ျမင္မွဳ မရခဲ႔ၾကပါဘူး။  

ဒီအခ်က္ေတြကုိ ၾကည္႔ ရင္ေတာ႔ ICC ရ ဲ႔ 

တရားစီရင္ခြင္႔ အာဏာ ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ 

ရွိမရိွ ရွင္းေနပါတယ္။  

၇။ ICC ဟာ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ွ 

ႏုိင္ငံအေပၚမွာ စီရင္ခြင္႔အာဏာရိွပါတယ္။ 

ထြက္ေျပးသြားတဲ႔ ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းက 

မူဆလင္ေတြဟာ ဘဂၤလားႏိုင္ငံထဲကုိ 

ေရာက္ရိွေနတာပါ။ ဆိုေတာ႔ ဒီကိစၥမွာ ICC ရဲ ႔ 

တရားစီရင္ခြင္႔ အာဏာ သက္ေရာက္မွဳ ရိွေနတယ္ 

လို႔ မဆိုႏုုိင္ဘူးလား။   

ဘဂၤလီမူဆလင္ေတြ အဓမၼ ႏွင္ထုတ္ေျပာင္းေရႊ  ႔ 

ခံရမွဳ စြတ္စြဲခ်က္နဲ႔ ပက္သက္ျပီး တရားရုံးရဲ ႔ 

စီရင္ပိုင္ခြင္႔ အာဏာ က်င္႔သံုးခြင္႔ ရိွမရိွ 

အဆုံးအျဖတ္ေပး ဖို႔ ICC ရ ဲ ႔  ဥပေဒအရာ ရိွ Miss 

Fatou Besouda  က ဧျပီလ မွာ တရားရုံးကုိ 

ေမးျမန္းေလ်ွာက္ ထားခဲ႔ပါတယ္။  

သူ႔ရ ဲ ႔ ေလ်ွာက္လဲ ေမးျမန္းခ်က္က အဆိုပါ ေမးခြန္း 

နဲ႔ဆက္စပ္တ႔ဲ ျငင္းခုံခ်က္အေပၚမွာ အဓိက အေျခခံ 

ပါတယ္။ အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း (Deportation) ျပစ္မွဳ 

သေဘာသဘာ၀ အရ ႏုိင္ငံေတြ ရ ဲ ႔ နယ္နိမိတ္ကို 

ေက်ာ္လြန္ျဖတ္ကူးမွဳေတြ ပါ၀င္ေနတာေၾကာင္႔ ICC 

ရ ဲ ႔ တရားစီရင္ခြင္႔အာဏာ ဟာ ယခုစြတ္စြဲ ထားတဲ႔ 
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အမွဳ အေပၚမွာ အက်ဴံး၀င္သက္ေရာက္မွဳ ရိွသင္႔ 

တယ္လုိ႔ တင္ျပထားပါတယ္။   

ဒီကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ျပီး မတူကဲြျပားတဲ႔ ဥပေဒဆုိင္ရာ 

သုံးသပ္ခ်က္ နဲ႔ ျငင္းခံုမွဳ ေတြ ေပၚထြက္ လာတာ 

ေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။  

၈။ Miss Fatou Besouda ရဲ ႔ 

ေလ်ွာက္လဲတင္ျပခ်က္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ 

ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။  

သူ႔ ရ ဲ ႔ တင္ျပခ်က္မွာ အဓိက အားနည္းခ်က္ 

သုံးခ်က္ေတြ႔ပါတယ္။  

ပထမတစ္ခ်က္ က အခု မူဆလင္ေတြ အစု လိုက္ 

အျပံဳ လိုက္ထြက္ေျပးသြားတာဟာ ျမန္မာ႔ လံုျခံဳ 

ေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ နဲ႔ ျပည္သူအခ်ိဳ ႔ က ေမာင္းထုတ္ 

တဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔လို႔ စြတ္စြဲထားပါတယ္။ 

ဒီပဠိပကၡ မွာ တုိက္ရိုက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ႔ 

အျခားအင္အားစု ေတြနဲ႔ အေၾကာင္းျခင္းရာ 

အားလုံး ကုိ သူမအေနန႔ဲ ထည္႔သြင္း စဥ္းစား 

ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အုပ္စုတစ္ခု ရ ဲ ႔ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ ေၾကာင္႔သက္သက္ပဲ ယခု လုိ ထြက္ေျပး 

တိမ္းေရွာင္မွဳ ေတြ ျဖစ္ရတာလို႔ စြတ္စြဲရင ္အဲဒ ီ

သုံးသပ္ခ်က္ဟာ ျပည္႔စံုလံုေလာက္မွဳ မရိွပါဘူး။   

ဒုတိယ အခ်က္က ရခိုင္ျပည္က ေနထြက္ေျပး 

သြားတ႔ဲ မူဆလင္ ၆၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အတြင္းမွာ ဥပေဒအရ တရား၀င္ ေနထုိင္လွ်က္ 

ရွိသူေတြ ဆုိျပီးေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ပါတယ္။ 

အဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္း ျပစ္မွဳ အဓိပၸါယ္ ဖြင္႔ဆုိခ်က္အရ 

ႏွင္ထုတ္ခံရတဲ႔သူေတြဟာ  သူတုိ႔ ေနထုိင္ရာ 

ေဒသမွာ ဥပေဒအရ တရား ၀င္ေန ထိုငသူ္ 

ေတြျဖစ္ရမယ္ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ယခုထြက္ေျပး 

သြားတ႔ဲ မူဆလင္ေတြ အားလုံးဟာ အမွန္တကယ္ 

ဥပေဒအရ တရား၀င္ေနထိုင္သူေတြ ျဖစ္သလား 

ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။    

တတိယ တစ္ခ်က္ အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက အဆိုပါ 

အဓမၼႏွင္ထုတ္မွဳ ျဖစ္တယ္ဆုိပါအုံးေတာ႔ ဒီလို 

အဓမၼနွင္ထုတ္မွဳဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ 

အတြင္းမွာ စျဖစ္တာပါ။ ျပီးေတာ႔မွ တစ္ဖက္ 

ႏိုင္င ံကုိ ေျပာင္းေရႊ ႔ ထြက္ေျပးသြားၾကရတာပါ။ 

အဲဒါေၾကာင္႔မုိ႔ အခင္းစျဖစ္တ႔ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရ ဲ ႔ 

နယ္နိမိ္တ္ဟာ ICC ရ ဲ႔ တရားစီရင္ခြင္႔ အာဏာ 

အတြင္းမွာ ရိွမေနပါဘူး။  

၉။ တရားရုံး ရဲ ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရ လဒ္က 

ဘယ္လုိျဖစ္လာ ႏုိင္ေျခရိွပါသလဲ။  

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေရွ ႔ေနေတြ နဲ႔  ႏိုင္ငံ 

တကာ လူ႔အခြင္႔အေရးအဖြဲ႔ ေတြ ကေတာ႔ ICC ရ ဲ႔ 

တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔ ရရိွႏုိင္ေရးအတြက္ တြန္းအား 

ေပးေနၾကတာေတြ လည္းရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ 

ICC အေနနဲ႔  အဆိုပါ ကိစၥ အတြက္ တရားစီရင္ 

ပိုင္ခြင္႔ ရွိတယ္ လို႔ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဖုိ႔ ဥပေဒ ဆ္ိုင္ရာ 

အခြင္႔အလမ္း အေတာ္ေလး နည္းတယ္လို႔ 

သုံးသပ္မိပါတယ္။  
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၁၀။ ေနာက္ဆုံးအေန နဲ႔ ဘာမ်ားထပ္ 

ေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။  

Miss Fatou Besouda ဟာ ICC ရ ဲ ႔ ဥပေဒ အရာရိွ 

တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔  တရားရံုးရဲ ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ 

အညီ လုပ္သင္႔လုပ္ထိုက္တာကုိ လုပ္တာပါဘဲ။ 

ဒါေပမယ္႔ သူမရ ဲ ႔ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ ဟာ 

ရခုိင္ျပည ္ေျမာက္ပိုင္း ပဠိပကၡ နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတ႔ဲ 

လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ စြတ္စြဲခ်က္ ေတြကုိ 

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေနဒီထက္မက 

အာရုံစုိက္ျပီး ျမန္မာ အစုိးရ အေပၚမွာ ပုိျပီး 

ဖိအားမ်ားလာေအာင္ ၾကိဳးစားတဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွဳ 

တစ္ခုထက္ ပိုျပီးျဖစ္လာႏုိင္ေျခ အခြင္႔အလမ္း 

အရမ္းနည္းပါတယ္။ 

တကယ္လို႔ တရားရုံးအေနနဲ႔ တရား စီရင္ပုိင္ခြင္႔ 

အာဏာ ရိွတယ္ လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ရင္ ႏုိင္ငံတကာ 

ဥပေဒ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ဂယက္ရိုက္သြားႏုိင္ျပီး 

ဥပေဒဆုိင္ရာ  ျငင္းခုံမွဳေတြ န႔ဲ ေမးခြန္း ထုုတ္စရာ 

ေတြ အေတာ္ေလးျဖစ္လာမွာ မလြမဲေသြ ပါဘဲ။ 

ဒီအတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေန နဲ႔ လည္း ဘယ္လို 

ရင္ဆိုင္မလဲ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုပါလိမ္႔မယ္။   

(ဦးေဟမာန္ဦးသည္ လူ႔အခြင္႔အေရး သုေတသီ 
တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ Essex တကၠသုိလ္တြင္ 
Master in Theory and Practice of Human 
Rights ဘာသာရပ္ကို ေလ႔လာသင္ယူခဲ႔ ပါသည္။) 

 

………………..…………*………………………………… 

“လက္ဆင့္ကမ္း ယဥ္ေက်းမႈ” 

ထန္းရြက္စိမ္း 

 

 

ေခတ္ေရစီးေတြ တုိးတက္ လာသည့္အေလ်ာက္ 

ေနထုိင္မႈပုံစံေတြ ေျပာင္းလဲလာတယ္၊ ဝတ္စား 

ဆင္ယင္မႈေတြ ေျပာင္းလဲလာတယ္၊ လူေတြရဲ႕ 

စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကအစ ေျပာင္းလဲလာၾက 

တယ္၊ ျမိဳ႕ျပကလူေတြက တစ္ျခားနိုင္ငံေတြရဲ႕ 

ပံုစံေတြကုိ အတုျပဳျပီး ေျပာင္းလဲၾကသလုိ၊ 

ေက်းလက္မွာရွိတ့ဲ လူငယ္ လူၾကီးေတြကလည္း 

ျမိဳ႕ျပရဲ႕ အေငြ႔အသက္ေတြ လႊမ္းျခံဳ ခံလာၾက 

ရတယ္၊ ယခင္က ေက်းလက္ အညာေဒသေတြမွာ 

ဆုိရင္ျဖင့္ အလွဴၾကီး အလွဴငယ္ အုိးစည ္ဒိုးပတ္သံ 

ေတြနဲ႕ စည္ကားျပီး ခ်စ္စရာ ေက်းလက္ရဲ႕ 

အေငြ႕အသက္ေတြကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကရတယ္၊ ခုမ်ားမွာ 

ေတာ့ အလွဴတစ္ခုလုပ္ရင္ျဖင့္ လူၾကီးသူမ နားမ 

လည္နိုင္တ့ဲေခတ္ေပၚေတးသံခ်င္းေတြနဲ႕အေနာက္

တုိင္းေတးသီခ်င္းေတြဟာျဖင့္ သာေရးလည္း ဒီ 
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သီခ်င္း နာေရးလည္း ဒီသီခ်င္းလုိ ျဖစ္ေနတာကုိ 

ၾကားၾကရမွာပါ။  

ေခတ္ၾကီးက တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတုိ႔ရ႕ဲ 

ရိုးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈ အနုပညာမ်ားကုိ 

မေပ်ာက္ပ်က္ မတိမ္ေကာသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္ဖိုု႔လုိအပ္လာပါတယ္၊ 

ေရစီးေၾကာင္းနဲ႕အတူ မိမိတုိ႔ရ႕ဲ ယဥ္ေက်းမႈေတြ 

ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းေတြဟာ ေမွ်ာပါသြားလို႔ 

မျဖစ္ေပဘူး။ ကုိယ္ကုိတိုင္ကလည္း ဒီကိစၥဟာ 

လုပ္သင့္တဲ့အရာတစ္ခု၊လုပ္ကုိလုပ္ရမယ့္ က႑ 

တစ္ခု ဆုိတာကုိ ျမင္ေအာင္ျပဖို႔လည္းလုိမယ္။  

စာေရးသူေရာက္ခဲ့ဖူးတ့ဲမႏၱေလးတုိင္း၊ေညာင္ဦးျမိဳ႕

အတြင္းမွာရွိတ့ဲ စက္စက္ယုိရြာေလးမွာ သူတုိ႔ရ႕ဲ 

ယဥ္ေက်းမႈေလးကုိလက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းထား

တဲ့အေၾကာင္းမ်ွေဝေပးခ်င္ပါတယ္။လူဦးေရ၉၀၀ခန္႔

နီးပါးသာရိွတ့ဲ ရြာေလးတစ္ရြာျဖစ္ပါတယ္၊ ရြာမွာ 

မူလတန္းေက်ာင္းေလး တစ္ေက်ာင္းသာရိွျပီး လူဦး 

နည္းပါးလွပါတယ္၊ ရြာသူရြာသား အမ်ားစုဟာ 

ယာအလုပ္ကုိလုပ္ကုိင္ၾကတယ္။ သတင္းမီဒီယာ 

ေတြ တုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် အဲဒီရြာေလးက 

လူအမ်ားရဲ႕ စိတ္ဝင္စားျခင္းကုိ ခံေနရတယ္၊ 

အဓိက အေၾကာင္းရင္းက သူတုိ႔ရြာမွာ လက္ဆင့္ 

ကမ္းထိန္းသိမ္းထားတဲ ့ ဆံပင္ထုံးဖြ႔ဲပံုယဥ္ေက်းမႈ 

ေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိရမွာပါဘဲ၊ စက္စက္ယုိရြာေလးကုိ 

တစ္ကူးတစ္က လာေရာက္လည္ပတ္ ၾကည့္ရွု႕တ့ဲ 

ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြရိွသလုုိ၊ ျပည္ပ နိုင္ငံရပ္ျခား 

ကခရီးသြားေတြ လာေရာက္ေလ့လာသူေတြကုိ 

လည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ရြာမွာရိွတဲ့ ခေလးေတြနဲ႔ 

တစ္ကူးတစ္က ဓာတ္ပုံေတြလာရုိက္ၾကတယ္၊ 

သတင္းမီဒီယာေၾကာင့္တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နား 

နဲ႔လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားျခင္းကုိခံရတ့ဲရြာေလး 

ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ကဲ ဒါဆုိရင္ျဖင့္ စာဖတ္သူတုိ႔ 

စဥ္းစားဖုိိ႕လုိလာျပီေပါ့၊အညာေဒသမွာရွိတဲ့ေက်းရြာ

ေလးတစ္ရြာက ဘာေတြမ်ား စိတ္ဝင္စားစရာ 

ေကာင္းေနလုိ႔ပါလဲ၊ဘယ္အရာေတြကခရီးသြားေတြ

ကုိ ဆြေဲဆာင္ေစတာလဲ၊  

အစပုိင္းမွာစာေရးသူေျပာခဲ့သလုိေပါ့ ေခတ္ၾကီးဟာ 

တိုးတက္လာတာနဲ႕အမွ် ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုိးရာဓေလ့ 

ထိန္းသိမ္းမႈေတြဟာအားနည္းလာက်တယ္၊ 

ေပ်ာက္ကြယ္လာၾကတယ္၊ဒါေပမယ့္စာေရးသူ 

ေရာက္ခဲ့ဖူးတ့ဲစက္စက္ယုိရြာေလးမွာေပ်ာက္ကြယ္

လုနီးပါးျဖစ္ေနျပီျဖစ္တ့ဲျမန္မာယဥ္ေက်းမႈေလးတစ္

ခုျဖစ္တဲ ့ ဟိုးအရင္ သူတုိ႔ အဘုိး အေဘး 

လက္ထပ္ကတည္းကထိန္းသိမ္း ထားရိွလာခ့ဲၾကတ့ဲ 

ဆံပင္ပံုစံေလးေတြကုိလက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္း 

ထားပုံေလးေတြကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့အခ်က္ 

ေလးကဘဲလာေရာက္လည္ပတ္သူေတြကုိစိတ္ဝင္

စားမႈျဖစ္ေစတာပါ။  

စာေရးသူကေတာ့ ေနထုိင္ခဲ့စဥ္တစ္ေလ်ွာက္ေလ့ 

လာခ့ဲေသာစက္စက္ယုိရြာရဲ႕ ျမန္မာ့ရိုးရာဆံပင္ပုံစံ 

ေလးေတြ အေၾကာင္းကုိ မ်ွေဝေပးခ်င္ပါတယ္။ 

စက္စက္ယုိရြာေလးမွာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတစ္

ေက်ာင္းရိွပါတယ္။ ရြာေတြရဲ႕ ဓေလ့အတုိင္း  

ကုိယ့္ရြာရ႕ဲဘုန္းၾကီးကုိရိုေသက်တယ္၊ေၾကာက္က်

တယ္၊သားသမီးေတြကုိလည္း ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ 

အပ္ႏွံထားၾကတယ္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ 
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ရြာကေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ကေလးေလးေတြ 

ဟာအသက္ဆယ္ႏွစ္ဝန္းက်င္က ေလးေလးေတြကို 

ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရတယ္။ခေလးေတြရဲ႕ဆံပင္ပုံစံထိန္းသိမ္း

ပံုေတြကုိလည္း ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ၾကီးက 

ဂရုတစုိက္ျပဳလုပ္ထိန္းသိမ္းေပးတာေတြကုိေတြ႔ျမင္ 

ခဲ့ရတယ္။ ရြာသူရြာသားေတြေျပာျပခ်က္အရ 

အရင္ကဆုိ ဆရာေတာ္ၾကီးမႏၱေလးသြားရင္ 

ရြာကခေလးေတြ ဆံပင္ထိန္းသိမ္းရာမွာလုိအပ္တ့ဲ 

ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဘီး၊ ဆံပင္စည္းကြင္းမ်ားကအစ 

ဆရာေတာ္ၾကီးကုိယ္တုိင္ ဝယ္ယူေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ 

မိဘမ်ားအေနနဲ႕သားသမီးမ်ားဆံပင္ထံုးဖြ႔ဲမႈအတြ

က္ အထူးတလည္ ဂရုစိုက္စရာမလုိေၾကာင္း 

သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ 

စက္စက္ယုိရြာမွာက လူဦးေရနည္းသလုိ ခေလးဦး 

ေရလည္းနည္းၾကတာကုိေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္။ တစ္အိမ္ 

မွာခေလးတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္သာအမ်ားဆုံး 

ေတြ႔ရတယ္၊မိဘေတြမုိးလင္းထဲကအလုပ္သြားၾက

တယ္ဆိုရင္ ခေလးေတြဟာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို 

မနက္ထဲကလာျပီးေဝယ်ာဝိစၥျပဳလုပ္ၾက၊ဆြမ္းခ်ိဳင့္

ယူၾက၊ေက်ာင္းမွာဘဲထမင္းစားၾက၊ေန႔လည္ေရာက္

ေတာ့ဘုန္းဘုနး္ကယဥ္ေက်းလိမၼာဘုရားစာေတြသ

င္ေပးရင္းန႔ဲ ခေလးေတြဟာ တစ္ရက္လုံး 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းျခံထဲမွာေဆာ့ကစားရင္းေနၾကပါ

တယ္။ ဧည့္သည္ေတြလာလုိ႔ ဆံရစ္ဝိုင္းန႔ဲ 

ခေလးေလးေတြနဲ႔ ဓာတ္ပံုရိုက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ 

ခေလးေတြရြာထဲမွာရွိေနရင္ေတာင္ ဘုန္းၾကီး 

ေက်ာင္း ကုိ အေျပးလာရတယ္၊ စာေရးသူကေတာ့ 

ဒီအခ်က္ကုိ သိပ္သေဘာမက်လွ ေပမယ့္ 

သူတုိ႔ေတြကေတာ့ ဒါမ်ိဳးကရုိးေနျပီလုိ႔ သိခဲ့ရတယ္။  

ျမန္မာ့ “ဆံရစ္ဝုိင္းဆံပင္ပုံစံ”ံလုိ႔ ေျပာလုိက္ရင ္

ဆံပင္အေပၚတစ္လႊာကုိ ေခါင္းထိပ္တည့္တည့္မွာ  

အထုံးေလးထုံး၊ အေရွ႕ဆံမိတ္ေလးခ် က်န္တ့ဲ 

ေအာက္တစ္လႊာကုိ ခ်ထားရတယ္၊ ခ်ထားတ့ဲ 

ဆံပင္က နားရြက္အထက္အတိ ဝုိက္ဝိုက္ေလးေပါ့၊ 

ယေန႔ေခတ္ ျမိဳ႕ၾကီး ျပၾကီးေတြမွာ ျမင္ရဖို႔ဆုိတာ 

ေတာ့ မျဖစ္နုိင္ေတာ့ပါဘူး၊ ဆံရစ္ဝိုင္းပုံစံ မျဖစ္ခင္ 

ပထမဆုံး ထားရတဲ ့ ဆံပင္ပုံစံကေတာ့ 

“ေသ်ွာင္ေပစူး” ေပါ့ ဆံပင္ေတြကုိ အကုန ္

သားေရကြင္းေလးနဲ႕ေခါင္းေပၚမွာေထာင္ေထာင္ 

ေလး ခ်ည္ေႏွာင္ေပးၾကတယ္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ဒီလုိပံုစံေလးေတြကုိ အသက္ ငါးႏွစ ္ ေျခာက္ႏွစ္ 

အရြယ္ခေလးငယ္ေလးမ်ားေခါင္းေပၚမွာ ခ်စ္စဖြယ္ 

ျမင္ေတြ႔ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထဦးဆုံး စတင္ျပီး 

ထားရိွၾကတ့ဲဲ ဆံပင္ပံုစံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

 

ေသ်ွာင္ေပစူးပံုစံေလးကေန အခိ်န္နည္းနည္း 

ၾကာလာလုိ႔ အေပၚဆံပင္ကုိစျပီး အထုံးေလး 

ထုံးလုိ႔လာျပီဆိုရင္ ဆံရစ္ဝုိင္းပုံစံေလးကုိ စတင္ 

ထားလုိ႔ရပါျပီ။ ေနာက္တစ္မိ်ဳးကေတာ့ 

ေသ်ွာင္ဆံထုံး ပါ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမိ်ဳးသားမ်ား 

ထုံးဖြဲ႔ေလ့ရွိပါတယ္၊ ဆံပင္မ်ားကုိ အားလုံးစုုစည္း၍ 



June, 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(2) VOLUME (1)] 

 

    

Every Youth Deserves A Quality Education   35 | P a g e  
 

ဦးေခါင္းထက္တြင္ ဆံထုံးအၾကီးၾကီး ထုံးဖြဲ႔ေသာ 

ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ 

ရြာသူ ရြာသားမ်ားရဲ႕ေျပာျပခ်က္အရ သူတို႔ရြာရ႕ဲ 

ဓေလ့အရဆုိရင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆံပင္ထုံး 

ဖြဲ႔ပုံ အဆင့္(၅)ဆင့္ရွိေၾကာင္းကုိ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ 

ဆံပင္ပံုစ ံ ထုံးဖြဲ႔ပံုမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း 

မတူညီေသာ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိလည္း သိရိွနိုင္တယ္ 

ဟု ေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ 

အထက္က ရွင္းျပျပီးျဖစ္တဲ့ ေသ်ွာင္ေပစူးပုံစံကုိ 

စတင္ထားရိွရပါတယ္၊ေသ်ွာင္ေပစူးကေန ဆံပင္ 

နည္း နည္း ရွည္လာျပီဆိုရင္ေတာ့ ဆံရစ္ဝုိင္းပုံစံကုိ 

စတင္ထားရိွရပါျပီ သူ႔ရ႕ဲအဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကၽြန္မ 

သည္ ခေလးအရြယ္ေလးဘဲ ရွိပါေသးသည္ 

ဟုအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။  

 

ဆံရစ္ဝိုင္းကေန အသက္၁၄၊ ၁၅ အရြယ္ ေရာက္ 

လာ တ့ဲအခါမွာေတာ့ ဂ်ပန္ေထာက္ဆုိတ့ဲပုံစံကုိ 

ေျပာင္းလဲထားရပါတယ္၊ ဂ်ပန္ေထာက္ ဆုိတာ 

ကေတာ့ ဆံရစ္ဝိုင္းကပုံစံနဲ႕ ခပ္ဆင္ဆင္ ပါဘဲ၊ 

အေပၚတစ္လႊာကုိအထုံးေလးထုံး၊ ေရွ႕နဖူးျပင္ 

အေျပာင္ ေလးနဲ႕က်န္ဆံပင္တစ္လႊာကုိ ဂုတ္အတိ 

ဝိုက္ဝိုက္ေလးညွပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ သူရဲ႕အဓိ 

ပၸာယ္ ကေတာ့ ကၽြန္မအရြယ္ေရာက္လာပါ ျပီ 

ဒါေပမယ့္ကၽြန္မကုိခ်စ္ေရးဆုိလုိ႔ေတာ့မရေသးပါတဲ့

။ 

ဂ်ပန္ေထာက္ပံုစံျပီးေနာက္ တစ္ဆင့္ကေတာ့ 

ဆံေထာက္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးေခၚၾကတာကေတာ့ 

ဗ်ာပါစံ ဆိုတ့ဲပုံစံပါဘဲ။ ဗ်ာပါစံပံုစံကေတာ့ 

စာဖတ္သူတုိ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ၾကားဖူးမယ္လုိ႔ 

ထင္ပါတယ္၊ ဆံပင္တစ္လႊာကုိ အထက္ကုိ 

ထုံးဖြဲ႔ထားျပီး က်န္ရိွေနတဲ ့ တစ္လႊာကုိ နားရြက္ 

အေနာက္ကေန ေခြေခြေကာက္ေကာက္ေလး 

ညွပ္ထားတ့ဲ ပံုစံေလးပါ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

အျငိမ့္ပြဲေတြမွာ အျငိမ့္မင္းသမီးမ်ား ဆင္ယင္ 

ထုံးဖြဲ႔ေလ့ရွိတာကုိ ေတြ႔ျမင္နုိ္င္ပါတယ္။ ဗ်ာပါစံရ႕ဲ 

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကၽြန္မသည္ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ေသာ 

အမိ်ဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္၊ ကၽြန္မကုိ 

ခ်စ္ေရးဆုိလုိလွ်င္ ဆုိနိင္ပါျပီ ဟုအဓိပၸာယ္ရ 

ပါသည္။  

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကေတာ့ အရြယ္ေရာက္လုိ႔ 

အိမ္ေထာင္က်ျပီးသြားလွ်င္ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ 

သူတုိ႔၏ဆံပင္မ်ားကုိ အကုန္္တစ္စုတစ္စည္းတည္း 

ဦးေခါင္းေပၚတြင္ ဆံထုံး ထုံးဖြ႔ဲရျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ 

ထုိပံုစံကုိ အုတ္လုံးသိမ္း ဆံပင္ပုံစံဟုေခၚပါသည္၊ 

အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ကၽြန္မသည္ လက္ထက္ျပီး 

ေသာ အမိ်ဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္၊ ကၽြန္မတြင္ 

အိမ္ေထာင္ရွိပါသည္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ ေရာက္ 

ပါသည္။  
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အမိ်ဳးသားမ်ားအတြက္ကေတာ့ ေသ်ွာင္ေပစူး၊ 

ဆံရစ္ဝိုင္း ႏွင့္ ေသ်ွာင္ဆံထုံးဆုိျပီး သုံးမ်ိဳးသာ 

ေခၚေဝၚၾကသည္ကို ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါ သည္။ 

ဆံပင္ထုံးဖြဲ႔ပံုမ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 

ပံုစံအတူတူသာျဖစ္ပါသည္။  

 

 

သူတုိ႔ရြာ သူတုိ႔ဓေလ့မို႔ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ 

ထိန္းသိမ္းထားၾကသူမ်ားရိွသလုိ ေခတ္ေရစီး 

ေၾကာင္း အရ ေျပာင္းလဲလာသူမ်ားကုိလည္း 

ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ သူတုိ႔ရြာမွာ အရြယ္ေရာက္ 

လုိ႔  ဆံထုံးျဖဳတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အလွဴေပးျပီး 

ေယာက်ာ္းေလးဆုိ ရွင္ျပဳ၊ မိန္းခေလးဆုိ 

နားသျပီးမွ ဆံထုံးျဖဳတ္၊ ဆံပင္ကုိ ဘုန္းၾကီး 

ေက်ာင္း ကုိ လွဴရတ့ဲ အေလ့အထတစ္ခုကိုလည္း 

ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိရင ္ ရွင္ျပဳျပီးလုိ႔ 

လူဝတ္လဲျပီးရင္ ကုိယ့္စိတ္ၾကိဳက္ ေခတ္ေပၚ 

ဆံပင္ပံုစံကုိ ထားၾကျပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ 

ဆံပင္ရွည္ လာေအာင္ ျပန္ထားျပီး ေသ်ွာင္ျပန ္

ထုံးၾကတယ္။ ဟုိးအရင္ အဘုိး၊ အဘြားေတြ 

ေခတ္ကဆုိ ေသဆုံးတ့ဲအထိ ေသ်ွာင္မျဖဳတ္တဲ ့

အဘုိး၊ အဘြားေတြကုိလည္း ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား 

မွ တစ္ဆင့္ သိျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ား 

ဆုိလွ်င္ ေသ်ွာင္ထုံးၾကီးေတြ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ 

ေဆးမွင္ေၾကာင္ေတြထိုးထားတဲ့ ပံုေတြကုိလည္း 

ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ 

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္လူၾကီးေတြ

မွာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမယ့္ တာဝန္ရွိသလုိ 

လူငယ္ေတြမွာ လည္း ကုိယ့္ရိုးရာဓေလ့ ကုိ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ တာဝန္ အျပည့္အဝ 

ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း ကုိယ္တိုင္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတဲ ့

ဗဟုုသုတတစ္ခုကို မွ်ေဝေပးလုိက္ပါတယ္။  

 

 

 

………………………….*……………………………… 
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ကြ်န္ေတာ္န ့ဲLogistics Management 

 

ကုိလြင္(ကံဒုိင္းနယ္) 

 

ကြ်န္ေတာ့္ဇာတိမွာ ရခုိင္ျပည္ ရမ္းျဗဲကြ်န္းမွ 

ရြာေလးတရြာျဖစ္သည္။ရမ္းျဗဲျမိဳ႕န ဲ့၁၀ မိုင္ခန့္ေဝး၍ 

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ့နဲ႕ မိုင္၃၀ခန္႕ ေဝးသည္။ ရမ္းျဗဲကြ်န္း 

သည္ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ အၾကီးဆံုးကြ်န္း ျဖစ္၍ 

စတုရန္း မုိင္ ၅၂၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ဤကြ်န္းသည္ 

စကၤာပ ူ ႏိူင္ငံထက္ ၾကီး၍ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ ့ႏွင္ ့

ရမ္းျဗဲျမိဳ ့ တည္ရွိရာ ကြ်န္းၾကီးလည္း ျဖစ္သည္။ 

ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဤကြ်န္းတြင္ ေမြးခဲ့သည္။ 

ကြ်န္ေတာ့္ မိဘမ်ားသည္ ေဒသတြင္းက ကုန္သည္ 

တပုိင္း၊ ေစ်းသည္ တပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဘုိး 

အဘြားမ်ားမွာ လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 

အေဖအေမတို႕လက္ထက္တြင္ ကုန္သည္ေစ်း 

ေရာင္းလုပ္ငန္းကုိ လုံးဝ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကုိင ္

ခဲ့ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ ငယ္ဘဝမိသားစု ပံုစ ံ

သည္ ကြ်န္ေတာ့္အား Logistics & SCM (Supply 

Chain Management) ႏွင္ ့ ေစာေစာစီးစီး 

ရင္းႏီွးကြ်မ္းဝင္ခြင္ ့ရခဲ့သည္။  

Logistics & SCM ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ 

ေျပာခ်င္ပါသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 

သည္ေဝါဟာရကုိ မသိၾကေပ။ ထိုသုိ ့မသိၾက 

သည္မွာ လည္း အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ 

ဤ စကားလံုးသည္ အသစ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ 

ေလာက္တြင္မွ ပညာေရး နယ္ပယ္သုိ ့ ေရာက္လာ 

ေသာ စီးပြားေရးစီမံခန ္ ့ခြဲမွဳ ဘာသာရပ္တစ္ခု 

ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း အေမရိကန္ 

စစ္တပ္ သည္ သူ ့စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ 

ေသာ စစ္သား၊ ရိကၡာ၊ လက္နက္ခယဲမ္း၊ 

ေဆးဝါးမ်ား ကုိ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

ဆြကဲာ  စနစ္တက် ပုိ ့ေဆာင္၊ အသံုးျပဳျခင္းမွ 

စတင္ကာ ဤစကားလံုး စတင္ေပၚလာခ့ဲပါသည္။  

Oxford Dictionary တြင္ Logistics ကုိ 

ဤသုိ ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားပါသည္။ Logistics – 1.(- 

of sth) the practical organization that is 

needed to make a complicated plan 

successful when a lot of people and 

equipment is involved, 2.(business) the 

business of transporting and delivering 

goods, 3. the activity of moving equipment, 

supplies and people from military operation. 

အစပုိင္းတြင္ စစ္ေရးစစ္ရာတြင္သာ ဤအယူအဆ 

မ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဒုတိယ 

ကမၻာစစ္ျပီးသြားေသာ အခါ အေမရိကန္ 

စစ္ျပန္ၾကီးမ်ား သည္ ထိုအယူအဆမ်ားကုိ 

စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ စတင္ အသံုးျပဳဖို ့ 

ၾကိဳးစားလာခ့ဲၾကသည္။ ဤ Logistics & Supply 
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Chain Management သမိုင္းေၾကာင္းနဲ ့ 

ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါပံုသည ္ျခံငုံမိပါသည္။ 

 

 

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ (၁၉၄၅) ျပီးသြားျပီး ၅ ႏွစ္ အၾကာ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ Logistics Concept 

ေတြ စတင္ခဲ့ရက ၁၉၈၅ ေလာက္မွာ 

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင္ ့ ၁၉၉၅ မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းေတြမွာ စတင္သံုးစြခဲဲ့ၾကတယ္။ ဘာသာရပ္ 

တစ္ခုအေနနဲ ့ သင္ၾကားျခင္းကုိေတာ့ ၂၀၀၇ 

ေလာက္ မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ 

စတင္ခဲ့ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ 

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွ L & SCM ကုိ စီမံခန ္ ့ခြဲမွဳ 

ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ သင္ၾကား လာခ့ဲ 

ၾကသည္။ ယၡဳဆိုလွ်င္ အစုိးရဌာနတခ်ဳိဳ ့၊ အျပင္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ားတြင္လည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ 

အသံုးျပဳေနၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစပ္္ုိင္းတြင္ ေျပာခဲ့ေသာ ကြ်န္ေတာ္၏ ငယ္ဘဝ 

မိသားစု ပုံစံႏွင္ ့ L & SCM ဆက္စပ္ခဲ့ပုံကုိ 

ေျပာျပခ်င္ ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အေဖသည္ 

အိမ္ေထာင္က်ျပီးေနာက္ပို္င္း မိရုိးဖလာ လယ္ယာ 

လုပ္ငန္းကုိ စြန ္ ့လြတ္ကာ ကုန္သည္၊ ကုန္ေလွာင္၊ 

ကုန္ေရာင္းလုပ္ငန္းကုိ ကြ်န္ေတာ္အစ္ကုိၾကီး ေမြးစ 

ေလာက္မွ စတင္၍ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ 

ၾကီးျပင္းလာခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ 

ကြ်န္ေတာ့္အိမ္တြင္ တနယ္လံုးကုိ ျဖန ္ ့ျဖဴး 

ေရာင္းခ် ေသာ (လက္လီ၊လက္ကား) ဆိုင္ရွိေနျပီ။ 

အိမ္ျခံထဲတြင ္ ဂုိေဒါင္ရွိေနျပီ။ အလြန္ၾကီး 

က်ယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီး မဟုတ္ 

ေသာ္လည္း ေဒသထဲတြင္ အတိုင္းအတာ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထိ အဆင္ေျပသည္။ အေဖ 

သည္ ေဒသထြက္ သကာ၊ ပဆီဲ၊ ငါးေျခာက္၊ 

ဓနိအရက္ မ်ားကုိ ေပၚဦးစကာလမ်ားတြင္ 

ဂုိေဒါင္ထဲတြင ္ အျပည့္ေလွာင္ထားတတ္ျပီး 

ေစ်းေကာင္းေသာ ကာလမ်ားတြင္ ျပန္္ေရာင္းခ် 

တတ္သည္။ ထိုမ ွ အျမတ္အစြန္းျမက္ျမက္ ရကာ 

အိမ္တြင္း စီးပြားေရးလည္း ေက်နပ္စရာ 

ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက ရမ္းျဗဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ့မ်ားမွ 

လူသံုးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္ မ်ားကုိ အမ်ားအျပား 

ဝယ္ယူကာ မိမိနယ္တြင္လည္း ေရာင္းခ်၊ 

တျခားနယ္ဆိုင္မ်ား ကုိလည္း ရာခိုင္ႏွဳန္း 

အျမတ္ယူကာျပန္လည္ျဖန့္ျဖဴးခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္က 

အေဖသည္ ကြ်န္ေတာ္၏ အထင္ၾကီးစရာ 

စီးပြားေရး ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ခဲ့သည္။  

 



June, 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(2) VOLUME (1)] 

 

    

Every Youth Deserves A Quality Education   39 | P a g e  
 

ကြ်န္ေတာ္ အလယ္တန္း (၇) တန္းေလာက္တြင္ 

အေဖသည္ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ သူ ့လုပ္ငန္းထဲမွ တခ်ိဳ ႕ 

ကိစၥမ်ားကုိ စတင္လုပ္ကုိင္ေစခဲ့သည္။ ေဒသတြင္း 

နယ္မ်ားကုိ သုိ ့သြားကာ ရာသီထြက္ကုန္မ်ားကုိ 

စုံစမ္းေစခဲ့သည္။ တခ်ိဳ ့ကိစၥမ်ားအတြက္ စရံေငြ 

ေပးေခ်ျခင္း၊အေဖ့စာရြက္စာတမ္းမ်ားသြားေပးျခင္း၊ 

ကုန္ပစၥည္းပံုစံမ်ားယူလာေပးျခင္းမ်ားလုပ္ကိုင္ခဲ့ရ

သည္။ ထုိမွ တဆင့္တက္ကာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ 

ရမ္းျဗဲျမိဳ့မ်ားကုိ သြားကာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား 

စုံစမ္းျခင္း၊ဝယ္ယူျခင္း၊သယ္ယူပို ့ေဆာင္ျခင္းမ်ား

ကုိ ကိုယ္တိုင္လုပ္ကုိင္ေစခဲ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ၁၀ 

တန္းေအာင္ျပီးေသာအခါအေဖ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 

မ်ား၏၉၉%ကိုကြ်န္ေတာ္လုပ္တတ္ေနျပီျဖစ္သည္။ 

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္စဥ္းစားမိေသာအခါ 

အေဖ့ကုိ ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္မိသည္။  

ကြ်န္ေတာ္သည္ ၂၀၀၉ တြင္ ေက်ာင္းျပီးခါစ 

ႏူိင္ငံျခားထြက္သြားကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုမွ 

၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာျပီး စိတ္ဝင္ 

စားေသာ စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ ဘာသာရပ္တစ္ခု သင္ယူကာ 

အသက္ေမြးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤသို ့ျဖင္ ့ L 

& SCM ဘာသာရပ္ႏွင့္ ျပန္ေတြ ့ခဲ့ရသည္။ 

ေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ရေသာ အေၾကာင္း 

အရာမ်ားႏွင္ ့ အလုပ္ခြင္တြင္ လုပ္ကုိင္ရေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စုစည္းပုံေဖာ္ၾကည့္ေသာ အခါ 

ငယ္ဘဝ အေဖ့ဆီတြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ရေသာ အလုပ ္

အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အတူတူျဖစ္သည္။ 

ထိုေၾကာင့္အစစအရာရာအဆင္ေျပကာ အလုပ ္

လုပ ္ရသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ဤဘာသာရပ္ႏွင့္ဤနယ္ပယ္ကုိ မိမိ 

စိတ္ဝင္စားမိသည္။ ဤဘာသာရပ္ကုိ ေသခ်ာ 

စနစ္တက် ျပန္ေလ့လာကာ ဘြ ဲ ့ဒီဂရီတစ္ခု 

ထပ္ယူမည္ဟုစိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမိသည္။ ယၡဳအခ်ိန္ 

တြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ Logistics Officer အေနျဖင့္ 

အဖြ ဲ ့အစည္းတစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လွ်က္ 

ရွိပါသည္။  

 

…………………………..*……………………………… 
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CAREER DEVELOPMENT TOOLS 

ေလ့လာဖတ္ရႈသင့္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ား  

 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ စင္တာ (ENAC) မွ 
ထုတ္ေဝသည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ “အနာဂတ္ 
ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ 
စဥ္းစားခ်က္မ်ား” 
စာတမ္း အျပည့္အစံုသို႔ – 
ENAC_FiscalFederalismPaper_Bur  

 

  

 

ENAC မွ တတိယအႀကိမ္ထုုတ္ေဝသည့္ 
“အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလုိက္ 
မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္းမ်ား)”  

စာတမ္း အျပည့္အစံုသို ့ -  
http://burmese.burmaenac.org/?p=731 

http://burmese.burmaenac.org/wp-content/uploads/2018/06/ENAC_FiscalFederalismPaper_Bur.pdf
http://burmese.burmaenac.org/wp-content/uploads/2018/06/ENAC_FiscalFederalismPaper_Bur.pdf
http://burmese.burmaenac.org/?p=731
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လတစ္လ၏ ၂၅ ရက္ေန ့အား ေနာက္ဆံုးထား၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Email 

သုိ ့လိပ္မူ၍ ေပးပုိ ့့ႏိုင္ပါသည္။ 

အႀကံဥာဏ္မ်ား ႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးလႊာ - aungshwe121@gmail.com 
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