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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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Civic Education Program  

မွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  

 

Deepening Social Accountability in Myanmar 

(SAcc Myanmar) Project မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  

 

ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ 

အေျချပဳ တာဝန္ခံယူမႈဆုုိင္ရာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂) 

ကုုိ Scholar Institute မ ွ ဦးစီးဦးေဆာင္ကာ ရန္ကုန္ 

ၿမိဳ ့ရိွ PANNA Institute သင္တန္းခန္းမတြင္ စက္တင္ 

ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မ ွ၆ ရက္ေန႔ထိ ၂ ရက္တာ က်င္းပျပဳ 

လုုပ္ခဲ ့ ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာဆိုင္ရာ 

ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ 

ေကာင္း မြန္ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြမဲႈလကၡဏာ 

မ်ားကိုု တင္ ျပ ေဆြးေႏြးၾကသည္။  

ထိုုမွ်မက ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအရ ဘ႑ာ ေရး ဆိုင္ရာ 

အခြင့္အာဏာမ်ား၊ မူဝါဒ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးျဖစ္ 

စဥ္ႏွင့္မူဝါဒအေျချပဳဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ ျခင္း၊တာဝန္ခံယူမႈ 

သေဘာတရား၊ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြျဲခင္း၊ 

လူထုေပါင္းစပ္ပါဝင္ျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ စီစစ္ၾကီးၾကပ္ျခင္း 

ႏွင့္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း-အစုိးရ၊လႊတ္ေတာ္စာရင္းစစ္က႑ 

ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ျခင္း၊ တာဝန္ရွိ ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏တာဝန္မ်ားအစရိွသည္တုုိ႔ကိုုအဓိကထားတင္ျပ

ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

အဆုုိပါသင္တန္းသည္ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြ ဲ

မႈ သေဘာ တရားမ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကိုု 

သေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္၊ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

ျဖစ္စဥ္တြင္ျပည္သူလူထုႏွင့္အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား အျပဳ 

သေဘာေဆာင္ေသာဆက္ဆံေရး ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ 

အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အေျချပဳ 

တာဝန္ခံယူမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ရည္ရြယ္၍ က်င္း 

ပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

ရခိုုင္ျပည္နယ္ လူထုုအေျချပဳ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား 

ျဖစ္ေသာ YSA (Youth Strength Association), 

ABCD (Action Based Community Development), 

Alliance for Kyauk Phyu Rural Development, 

RYNG (Rakhine Youth New Generation) 

ႏွင့္Thazin Legal Aid တုုိုု႔မ ွ ကုုိယ္စားလွယ္ စုုစုုေပါင္း 

၂၇ ဦး သင္တန္းသုုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 



September 1, 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(5) VOLUME (1)] 

 

    

 

Every Youth Deserves A Quality Education   3 | P a g e  
 

 

 

စီမံကိန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပႏွင့္ သင္တန္း 

သားမ်ား စုေပါင္း အမွတ္တရ  

 

 

STEP Democracy Project စီမံခ်က္ အတြင္း၌ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား  

(က) International Democracy Day 2018  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့ (တနလၤာ 

ေန ့) တြင္ Goethe Institute ၌ International 

Democracy Day အား က်င္းပရာ အဆိုပါ ပြသဲို ့ 

စိတ္ပါဝင္စားသူ ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  

STEP Democracy စီမံကိန္း မိတ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား 

ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေသာ IDEA, 

DRI, DIPD, Demo Finland တို ့အျပင္ ျပည္တြင္း 

အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ Hon Bill, Naung Shaung, 

Paňňa Institute ႏွင့္ Scholar Institute တို ့မွ 

ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ပြစဲဥ္၏ ပထမပုိင္းတြင္ Pannel Discussion တစ္ခုအား 

ထည့္သြင္းထားၿပီး ေဒါက္တာ မသီတာ (မသီတာ 

စမ္းေခ်ာင္း)၊ ယိင္းေလာင္၊ ဦးမင္းဇင္၊ ေဒါက္တာ 

စိုင္းခိုင္မ်ိဳးထြန္း တို ့မွ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ 

ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကၿပီး အဆိုပါ ေဆြးေႏြး 

တင္ျပမႈတို ့အား ဦးေဇယ်တု မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ ပါသည္။  

ပြစဲဥ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ STEP Democracy စီမံကိန္း 

မိတ္ဖက္ အဖြ ဲ ့အစည္းမ်ား၏ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္စာတမ္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ား 

အျပင္ ေပွ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ျဖင့္ 

International Democracy Day အား က်င္းပခဲ့ပါ 

သည္။  
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တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွလည္း သိလိုသည္မ်ားကို 

ေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ျပဳလုပ္လ်က္ ေပွ်ာ္ေပွ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ 

 

 

 

(ခ) ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္ အဖြ ဲ ့ခြဲ 

မ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္တန္း  

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ့၌ လစ္လပ္ေနရာ ျဖစ္ 

သည့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ အတြက္ ေရြး 

ေကာက္ပြအဲား ႏိုဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပ 

မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္မွ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ ေရြး 

ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့ခြမဲ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတစ္ခုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ဦးေဆာင္၍ စက္တင္ဘာလ 

၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ရက္ေန ့တို ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါ 

သည္။  

Scholar Institute မွ သင္တန္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း 

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ (Monitoring) ႏွင့္ 

သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား 

ကို ပ့ံပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းသို ့ ရပ္ကြက္ 

ႏွင့္ ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္ခြမဲ်ားမွ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး 

တို ့ စုစု ေပါင္း ၉၆ ဦးတို ့ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။  

 

သင္တန္းသားမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ 
ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း 
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နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရိွမ်ား 

 

 

ေသခ်ာစူးစိုက္ ေလ့လာေနေသာ ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌတစ္ဦး 

 

 

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သင္ယူစို ့လား 

 

မဲရုံလုပ္ငန္းစဥ္ သရုပ္ေဖာ္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသူမ်ား 

 

            
ခရုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရိွ ဦးခင္ေမာင္ဦးမွ ရွင္းလင္း ျပစဥ္  

 

သင္တန္းသားမ်ား စုေပါင္း အမွတ္တရ 
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GOVERNANCE PROGRAM 

မွ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

 

ယခုလ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ၌Governance 

Program မ ွတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္ 

အတြင္းရွိ ရိုးမေက်းရြာႏွင့္ ကင္းေတာင္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ 

သြားေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥရပ္မ်ားတြငအဓိကလုပ္ေဆာင္ေနၾက 

ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ 

 

ေတြ႕ဆုံခဲၾ့ကေသာ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာ 

ေသြး အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈ အသင္း 

မ်ား အပါအ၀င္၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လူငယ္မ်ား 

လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။  

ဤ ကဲ့သုိ႔ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိ 

တို႔ Scholar Institute ၏ Governance Program မွ 

Search for Common Ground အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ပူးတြဲ 

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ Social Cohesion for Better 

Services Delivery စီမံကိန္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ရွင္းလင္း 

ေျပာၾကားရန္၊ အဆိုစီမံကိန္း၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ 

ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္း၌ ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ေဒသခံ              

သုေတ သန မ်ားဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ရွင္းလင္း 

ေျပာၾကားရန္၊ ေဒသခံသုေတသန သင္တန္းသား ျဖစ္ခြင့္ 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။  

 

 

၄င္းအျပင္ ယခုလအတြင္း သုေတသနလုပ္ငန္းအတြက္ 

ေဒသခံသုေတသန သင္တန္းသား ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ကို 

လက္ခံခဲ့ၾကျပီး၊ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ား အထဲမွ 

ျဖစ္တန္ေျခမ်ားသူမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးခဲ့ပါသည္။ ထို႔သို႔ 

အင္တာဗ်ဴးျပီးေနာက္ အရည္အခ်င္းျပည္၀သူမ်ားအား 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။  

ထို႔သို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ 

ေလွ်ာက္ လႊာ ၂၄ ေစာင္လက္ခံရရိွခဲ့ျပီး၊ ၁၉ ဦးကုိ 

အင္တာဗ်ဴးေခၚယူခဲ့ကာ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 

ၾက သည္။ ထို႔အျပင္ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ 

ေလွ်ာက္လြာ စုစုေပါင္း ၂၂ ေစာင္လက္ခံရရိွခဲ့ျပီး၊ ၁၇ ဦး 

အား အင္တာဗ်ဴးေခၚယူခဲ့ကာ၊ ၁၄ ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ 
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ၾကသည္။ ထို႔အကူ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း 

ေလွ်ာက္လႊာစုစုေပါင္း ၂၆ ေစာင္လက္ခံရရိွခဲ့ျပီး၊ ၂၀ ဦး 

အား အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၁၄ဦးအားလက္ခံေရြးခ်ယ္ 

ခဲ ့ ၾကပါသည္။ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ေလွ်ာက္လႊာ 

ေပါင္း ၂၇ ေစာင္ကို လက္ခံရရိွခဲ့ကာ ၂၅ ဦးအား 

အင္တာဗ်ဴးေခၚခ့ဲျပီး၊ ၁၄ ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက သည္။  

ယခုလ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ 

၌ Scholar Institute ၏ Governance Program မ ွ

CSO Information Updates Meeting တစ္ခုကုိ 

Scholar Institute ၏ ေက်ာက္ျဖဴရံုးခြဲ၌ ျပဳလုပ္ 

က်င္းပခဲ့ၾကျပီး ယင္း ေဆြးေႏြးပြသဲို႔ ပ်ားတ၊ဲ ကုလဘာ၊ 

စစ္ေတာ၊ အုန္းေတာ၊ ဇဒီယ၊ ေစတီေတာင္ ကၽြန္း၊ 

ျမစ္နားတန္း၊ ေရွာက္ေခ်ာင္းႏွင့္ အတူ အမ္းျမိဳ႕ နယ္ 

တို႔မ ွ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္း ေခါင္းေဆာင္းမ်ား မ ွ တက္ 

ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။  

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဒသ အသီး 

သီးမွ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အၾကား လက္ရွိေဆာင္ ရြက ္

ေနမႈ မ်ားကို အျပန္အလွန္နားလည္သေဘာေပါက္ သိရွိ 

ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ သဘာ၀ပတ္၀န္း 

က်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴေဒသ SEZ ၏ ေရ႕ွအ 

လားအလာႏွင့္ ပက္သက္ခ်က္မ်ား စသည့္ေဒသတြင္း 

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို လည္းေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။  
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ေဆာင္းပါးမ်ား က႑ 

(မွတ္ခ်က္။       ။ဤေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ 

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

က်ိႏၱလီမွ စစ္ေတြ၊ စစ္ေတြမွသည္ ေက်ာက္ျဖဴသုိ႔  

(ခရီးသြား ေဆာင္းပါး) အပုိင္း (၂) 

 

ဇင္ေမာင္ေမာင္ 

 

(သင္တန္းေရရွည္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 

တုတိယအေခါက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ 

ေသာအခရီးစဥ္မွအဆက္။။။ ) 

 

ဝဋ္လည္ လိမ့္ မည္ 

ခရီးစဥ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါမည့္ လူတစ္        

ေယာက္ လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ လူတစ္ ေယာက္ကို 

ထပ္မံရွားထားရပါသည္။ ဤလူ သည္ ခရီးစဥ္အတြက္ 

အသံုးဝင္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစေရး ႏွင့္ ခရီးရွည္ျဖစ္ 

ေျမာက္ေအာင္ ျမင္ေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၃ ရက္ 

အလို ေလာက္ က ၾကိဳတင္ျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထား ရပါ 

သည္။ သည္အပိုင္းအထိ အလြဲအမွား မရွိ ခဲ့ပါ။  

ဒါနဲ႔မနက္ျဖန္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔ခရီးစတင္ပါေတာ့မည္။ 

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူလိုက္ပါမည့္လူကို ေျပာခဲ့ပါသည္ 

မနက္ ၇ နာရီစထြက္မည္ သံတြဲမွာ နံနက္စာစား မည္ဆို 

ျပီးမွာလိုက္ေလသည္။သူ႔အိမ္သည္ ကြ်န္ေတာ့အိမ္ႏွင့္ 

ငါးအိမ္ ေက်ာ္ ေလာက္မွာ ေနတာ ေၾကာင့္ ရတယ္သူ 

လာခဲ့ပါ့မယ္ေျပာျပီး ထြက္သြား ေလသည္။  

ႏွစ္ေယာက္လံုးလည္း မနက္ခရီးစဥ္အတြက္ အထုတ္ 

အပိုး မ်ား ႏွင့္ ဆီ၊ေလ၊ေရ အားလံုး အဆင္သင့္ျဖစ္ ေန 

ပါျပီ။အဲ့မွာစျပီး ျပႆနာ ကစေတာ့တာပါပဲ။ ေနာက္ေန႔ 

နံနက္ ၆ နာရီ ေလာက္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ အေမ ကြ်န္ေတာ့္ 

ကို အေလာတၾကီးလာနိုးေလသည္။ဟဲ့ သားသား နင့္အ 

ေကာင္မိန္းမခိုးသြားတယ္ေျပာတယ္ နင္တို႔ဒီေန႔သြားျဖစ္ 

မလား တဲ့။ အင္း ဒီေကာင္ ေတာ့လုပ္ျပီ တလြ၊ဲ ခရီးက 

ထြက္မည္ မလုပ္ ေသးအလြကဲ အရင္စျပီလို႔ ေတြးလုိက္ 

မိသည္။ အိပ္ရာထျပီးသူ႔ဆီ ဖုန္းေခၚေလသည္ လူၾကီး 

မင္း စက္ပိတ္ထားပါသည္တဲ့။ ေအးေလ ခိုးပါတယ္ဆိုမွ 

ေတာ့ စက္ပိတ္ထား မွာေပါ့လို႔။ ကြ်န္ေတာ့မွာလည္း သူ 

နဲ႔ သြားမယ္ေျပာထားျပီးခါမွ ေနာက္တစ္ေယာက္ရွာဖုိ႔က 

မလြယ္ပါ။ သူ႔ေကာင္မေလးရဲ႕မိဘေတြေကာ သူ႔မိဘ 
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ေတြ ကပါ သေဘာတူတယ္ေျပာမွ သံုးရက္ ေျမာက္ 

ေန႔မွာ သူကြ်န္ေတာ့ အိမ္ေရာက္လာေလသည္။  

ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ ထဲမွေတြးလိုက္သည္ မင္းလုပ္ ရက္ 

တယ္ ကြာ ခရီးသြားမယ္ ဆိုတာသိသိၾကီး နဲ႔လို႔။ ဒါနဲ႔ 

ကြ်န္ေတာ္ သူ႔ကိုဘာမွမေမး၊မေျပာပဲ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ 

ထိုင္လိုက္သည္။ သူကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့မ်က္နာကို 

ျမင္တာနဲ႔သိျပီးသားပါ ကြ်န္ ေတာ္ဘာေျပာခ်င္ေနတယ္ 

ဆိုတာ။ သူကြ်န္ေတာ့ကိုခကၱၾကည့္ျပီးသူစကားတစ္ခြန္း 

ေျပာေလသည္။ကြ်န္ေတာ္ၾကားခ်င္တဲ့စကားပါပဲ။ သူ 

လိုက္မယ္တဲ့။ ဒါဆိုဟုတ္ျပီ ငါၾကားခ်င္ ေနတဲ့ စကား 

ပဲလို႔။ အဲ့လိုပဲေျပာရမွာေပါ့ သူက ကြ်န္ေတာ့္ ညီဝမ္း ကြ ဲ

ေလကြ်န္ေတာ့္ အေၾကာင္း ေကာင္း ေကာင္း သိသည္။ 

ဒါနဲ႔သူ႔မွာ မိန္းမကို လည္းအိမ္ျပန္ မအပ္ရ ေသးဘူး ခရီး 

ကိုလည္း လိုက္ခ်င္တယ္ ဘယ္လို လုပ္ရ မယ္ဆိုတာ 

မသိဘူးျဖစ္ေနတယ္တဲ့။ 

ဒါနဲ႔သူ႔ကိုကြ်န္ေတာ္အၾကံေကာင္းတစ္ခုေပးလိုက္ေလသ

ည္။ သူလက္ခံတာေၾကာင့္ အဲ့လိုလုပ္မည္တဲ့။ ကြ်န္ေတာ္ 

လည္း အၾကာ ၾကီးမေစာင့္ႏုိင္တာေၾကင့္ သူ႔မိန္းမကို 

အိမ္ ျပန္ အပ္ခုိင္းျပီးေနာက္တစ္ရက္ ခရီးစဥ္ကို စတင္ 

လိုက္ ရပါေလသည္။ 

ဒီလိုလုပ္လိုက္ရတာ စိတ္ထဲမွာ ေတာ့ မေကာင္း ပါဘူး။ 

သို႔ေသာ္ အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာကို ဘယ္ေတာ့ မ 

မ ွမရႈပ္ေထြး ေစရဘူး ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္သက္ေသ ျပ 

လိုက္ တာ ပါပဲ။ခရီးထြက္မယ့္နံနက္က သူ႔မိန္းမပါ အိမ္ 

ကို ႏွစ္ေယာက္စလံုးေရာက္လာၾကေလသည္။ကြ်န္ေတာ့္ 

အေမက ခရီးထြက္ခါနီး သူတို႔ ပူပူေႏြးႏြး လင္မယား ႏွစ္ 

ေယာက္မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ျပီး ကြ်န္ေတာ့္ ကိုတိုးတိုးေလး 

လာေျပာ သည္။ ငါ့သားဝဋ္လည္ လိမ့္မည္တဲ့။  

“လည္ လည္း လည္ပါေစေတာ့ေမေမ” မတတ္ႏိုင္ေတာ့ 

ဘူးေလ။ 

အိမ္ကေန သံတြဲထိ မုိင္ ၄၀ ေက်ာ္ခရီး တစ္ ေလွ်ာက္ 

သူ႔မိန္းမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စကား လမ္း ေၾကာင္း မေျပာခ့ဲ၊ 

ဦးလည္းဦးမတည္ခဲ့။ သူ႔ကို အားေပးစကားနဲ႔ အလုပ္၏ 

သေဘာ၊သဘာဝအေၾကာင္းမ်ားကိုသာ ဆက္တိုက္ေျပာ 

လာခဲ ့ေလ သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သံတြျဲမိဳ႕ ေတာင္ကုတ္ 

ထမင္းဆိုင္မွာထမင္းစားျပီး မအီျမိဳ႕ကို ခရီးဆက္ 

ခဲ့ေလသည္။တန္ခူးလ၏အပူခ်ိန္ဓာဏ္ေၾကာင့္အေအးဆို

င ္သို႔မဟုတ္ အရိပ္ ေကာင္း ေကာင္းေနရာမ်ားတြင္ မ 

ၾကာ မၾကာ အနားယူၾကရသည္။ ၂ နာရီေလာက္ၾကာ 

ခရီး ဆက္ျပီး မအီျမိဳ႕၏ ေက်က္ျဖဴျမိဳ႕သြားရာ လမ္း 

လက္ ဝ ဲဘက္မွာ ပ်ိဳေမ ဆိုသည့္ထမင္းေကာ အ ေအး 

ပါ ေရာင္းေသာဆိုင္တြင္ အေအး ဝင္ ေသာက္ ၾက ေလ 

သည္။ ဤဆိုင္သည္ အျမဲ တန္း ျမန္မာ ဇာတ္ ကား 

ေကာင္း မ်ား ၾကည့္ ေလ့ရွိသည္။ 

 

အဲ့မွာတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ဗ်ာ အိမ္ေထာင္ေရးကား ဇာတ္ 

လမ္းေလး ေကာင္း တုန္းေနာက္ခံသီခ်င္းေလးက ထြန္း 

အိျႏၵာဗိုရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကိုမခြပဲါနဲ႔ သီခ်င္းေလး ၾကား လိုက္ရ 



September 1, 2018 [SCHOLAR INSTITUTE NEWSLETTER                 NO.(5) VOLUME (1)] 

 

    

 

Every Youth Deserves A Quality Education   10 | P a g e  
 

 

ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့လူခမွ်ာ မ်က္ရည္ေလးဝဲျပီး ငမန္း ဘူး 

ေလး ေမာ့ေသာက္ေနရွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ ထဲမ ႏွစ္ 

မ်ိဳ႕။ အေမေျပာတ့ဲစကားၾကားေယာင္မိေသး ငါ့သား ဝဋ္ 

လည္ ေလ့မည္ဆိုတာ။ 

အဲ့ခ်ိန္မွာကြ်န္ေတာ္ အသိတစ္ခု ဝင္လာ ေလ သည္။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျပာခ်င္တဲ့ စကားေတြ မ်ိဳသိတ္မထား 

ေတာ့ပဲ ဖြင့္ဟဖို႔အခ်ိန္ တန္ျပီ ဆိုတာ။ ကြ်န္ေတာ္ စကား 

အရင္စလုိက္သည္သီခ်င္းဆံုးသြားတာႏွင့္။ အဲ့သီခ်င္း 

ဘယ္ သူဆိုတာလဲ သိလားလို႔။ သူငိုသံန႔ဲေျပာရွာသည္ 

အိမ့္ခ်စ္ ဆိုတာ မလားတဲ့။စိတ္ထဲေတြးလုိက္မိသည္ ငါ့ 

ညီ မင္းငါနဲ႔မ်ား ကြာပါ့ကြာလို႔။   

စိတ္ဓာတ္မၾကံခိုင္ဘူးဆိုတာ သိလိုက္သည္။ အိမ့္ခ်စ္က 

ေနာက္မွဆိုတာ ထြန္းအိျႏၵာဗုိက အရင္ဆိုတာလို႔ ကြ်န္ 

ေတာ္ လည္း သိသ ေလာက္ စကားအစပ်ိဳး လိုက္ 

သည္။ ျပီးမွ ဆက္ျပီးငါ့ညီ ငါမင္းကို ေတာင္းပန္ပါ တယ္ 

ကြာ မင္းဘယ္လိုခံစားရမယ္ဆိုတာ ငါ သိပါတယ္။ 

ေနာက္ေၾကာင္းေတာ့ ျပန္မလွည့္ ပါနဲ႔ ဒီခရီးမွာ ငါတစ္ဦး 

တည္း အဆင္မေျပလုိ႔ပါ လို႔ေျပာ ေတာ့မွ သူက ရယ္ 

ေျပာေျပာေလသည္ ဘာ လို႔ျပန္မွာလဲ အစ္ကို ၾကီးန႔ဲ 

လိုက္လာျပီ ပဲတဲ့။  

သူ႔ဂတိသူတည္တယ္ေျပာသည္။ဒီအသံၾကားရမွ ကြ်န္ 

ေတာ္စိတ္ခ်ေတာ့ ေလသည္သူ႔ကို။ မဟုတ္ရင္ မအ ီက 

လုိင္းကားနဲ႔ အိမ္ျပန္ေျပးရင္ ဒုကၡပဲဆိုျပီး။ ဒါနဲ႔ဆက္ျပီး 

သူ႔ ခ်စ္ဇနီးေလးနဲ႔ ေနာက္ျဖစ္ေလးေတြ ဖြင့္ဟ ပါေလ 

ေရာ။ 

 

 

၅၀၀ တန္က်ပ္ ကြမ္းယာ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ နာရီဝက္ေလာက္ စကားေျပာ နားျပီး အမ္း 

သို႔ခရီးဆက္ခဲ့ပါသည္။ အမ္းျမိဳ႕ ေရာက္ေသာ အခ်ိန္ 

သည္ ညေန ၅ ခြရဲွိပါျပီ။ အမ္းျမိဳ႕ေဟာင္း စဝင ္ဝင္ျခင္း 

စစ္ေတြျမိဳ႕သို႔သြားရာလမ္းမေပၚ ဝဲယာဘက္တြင္ ေမ 

ျမတ္ႏုိး ထမင္းဆိုင္တည္ရွိသည္။ ထမင္းဆိုင္ေရွ႕တြင္ 

ေလဆိပ္သြားရာလမ္းရွိေလသည္။ ဤဆိုင္သည္ ထမင္း၊ 

ဟင္းခ်က္တာမဆိုး စားေကာင္း သည္။ အျမဲတန္းလို လုိ 

လည္းစားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထမင္း မ 

စား ခ်င္ ေသး တာေၾကာင့္ အေအးဝင္ေသာက္ ျဖစ္ၾက 

သည္။ ဆိုင္ရွင္သည္ ကြ်န္ေတာ့ကို သိႏွင့္ေနတာေၾကာင့္ 

ဘယ္သြားမလဲေမးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ လည္း ေျမာက္ဦးကို 

ဘုရားဖူးလို႔ ေျပာလုိက္ သည္။ အမွန္ေတာ့ စစ္ေတြကို 

သြား မွာပါ။ဆုိင္ရွင္ကေျပာေလ သည္ ေျမာက္ဦးကို ခု 

ခ်ိန္ သြား မည္ ဆိုလွ်င္ ၁၀ ခြ၊ဲ၁၁ ေလက္မွေရာက္ ေလ့ 

မယ္တဲ့။ဒါေပမယ့္ ငါ့တူတို႔ မင္းျပားနဲ႔ ေျမာက္ဦး ၾကား 

ကို ညနက္မျဖတ္ေစခ်င္ဘူးတဲ့။အဲ့ေဒသမွာက တစ္ဖက္ 

နဲ႔ တစ္ဖက္ လူမ်ိဳးၾကားတင္းမာမႈ ေတြျဖစ္ေနတာကို သိ 

လိုက္ေတာ့ မင္းျပားျမိဳ႕မွာ ညအိပ္ၾကဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ 

ၾကေလ သည္။ အဲ့ဆိုင္မွာ မွတ္မွတ္ရရ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ 

ကြမ္းယာ ၅၀၀ ဖိုးဝယ္ေလသည္။ ကြမ္းေဈး တက္ေန 

တာ ႏွင္ ့တူပါသည္ ကြမ္း ၅၀၀ ဖိုးမ ွ၇ ယာပဲ ရ ေလ 

သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တစ္ခါစားရင္ ႏွစ္ယာ ပူး စား 

တာတစ္ေယာက္ကို။ႏွစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ခါစား 

ေတာင္မရိွတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ေစာဒကတက္ေတာ့ ဆုိင္ 

ရွင္ ခမ်ာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ကိုတစ္ေယာက္တစ္ရာစီ အပို 

ေကြ်း လိုက္ရ ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လည္း ေက်း 

ေက်း ဆိုကာ မင္းျပားျမိဳ႕သို႔ခရီးဆက္ခဲ့ပါသည္။ 
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ေရေပၚပုဆင္းနား ရွည္လွမ္းမ်ား 

မင္းျပားျမိဳ႕အဝင္ ရာေမာင္တံတား ကို ျဖတ္ ခဲ့ေသာ 

အခ်ိန္သည္ ည၉နာရီခြဲ ေက်ာ္ေန ပါျပီ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး 

လည္း ေန၏အပူခ်ိန္၊ဆိုင္ကယ္ခ်ိဳင့္တဲ့ဓဏ္ေတြနဲ႔ေၾကာင့္ 

ေသာက္ဖို႔စားဖို႔ဆိုတာထက္ အိပ္ဖုိ႔ကိုသာ စိတ္ ကူး ေန 

ၾက ေလ သည္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ အလြန္ေပ်ာ္ပါ သည္ 

မင္းျပား ျမိဳ႕ကိုျမင္ေနရတာေၾကာင့္ပါ။  

မင္းျပားျမိဳ႕နဲ႔ေျမာက္ဦးျမိဳ႕သို႔လမ္းခြအဲတိုင္း ဆက္သြား 

ေတာ့မင္းျပားျမိဳ႕အဝင္တံတား၏ ကိုက္၅၀ေလက္မွာ 

လွမ္းျမင္တာကေက်ာက္ တင္ကားေတြ၊ သံုးဘီးလမ္း 

က်ိတ္စက္ေတြန႔ဲ ကားေတြဆုိင္ကယ္ေတြန႔ဲေအာ္သံ၊ 

ဟစ္သံ ေတြန႔ဲအလုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတာျမင္သည္။  

ဧကန္ေတာ့ တံတားျပင္ေနတာေသ ခ်ျပီ။ ေဆာက္လုပ္ 

ေရး ပစၥည္းေတြထမ္းလွ်က္လူသံုး ေယာက္ကြ်န္ေတာ္တို႔ 

ကိုလာေျပာေလသည္ တံတားျပင္ေနတယ္ ဒီလမ္းက 

ျဖတ္ လို႔  မရ ေတာ့ ဘူးတဲ့။ ေသပါေလေရာ ဒါနဲ႔ “မင္း 

ျပား” ျမိဳ႕ ထဲ ကို ဒီလမ္းအျပင္ဘယ္ လမ္းက သြားလို႔ 

ရႏုိင္ေသးလဲေမးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ျဖတ္လာခဲ့တဲ့ ရာေမာင္ 

တံတား အဆင္းလက္ဝဲဘက္မွာ လမ္း ရိွတယ္ အဲ့လမ္း 

အတိုင္း ဆက္သြားရင္ ျမိဳ႕ထဲ တန္း ေရာက္တယ္ ဆိုပဲ။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ခရီးပန္းေနတာနဲ႔ဟုတ္ျပီ ကြာဆိုျပီး 

ေနာက္ ေၾကာင္း ျပန္လွည့္လိုက္ေလသည္။  

စိတ္က ေတာ့ သိပ္အလိုမက်ခ်င္ေတာ့တာေတာ့ အမွန္။ 

အဲ့လမ္းထိပ္လည္းေရာက္ ေတာ့ ေသ ခ်ာ ေအာင္ဆိုျပီး 

လမ္းထိပ္က ကင္းေစာင့္ တဲ့ စခန္းကို ဝင္ေမးသည္။ 

စခန္း မွာလူ တစ္ ေယာက္ လႈပ္ရွား ေနတာျမင္ ေတာ့ 

ကြ်န္ေတာ္ ေမး တာ က အစ္ကို ဒီလမ္း အတိုင္းသြားရင္ 

မင္းျပား ျမိဳ႕ ထဲေရာက္ သ လား လို႔ေပါ့။  

ဝတ္စံုအျပည့္နဲ႔လူတစ္ေယာက္ထြက္လာျပီးေျဖသည္ 

မသိဘူးတဲ့ေရာက္သလားမေရာက္လားကို။ျပီးေတာ့ 

စခန္းထဲျပန္ဝင္သြားေလသည္။ အသံကလည္း ခတ္ဝဲဝဲနဲ႔ 

သိပ္နား ေတာ့နား မ လည္ တာနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္ ့ညီကို 

ေမးသည္ မင္း ေကာ နားလည္လိုက္လားဆိုတာ။ 

သူလည္း နားမလည္ဘူးတဲ့။ ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ ေမး 

ျပန္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိဘူး ေလ တဲ့။ အင္း စိတ္ ထ ဲ

မွာေတာ့ ေပါက္ကြခဲ်င္ေနျပီ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ ေနရာ၊ 

ကိုယ့္ ေဒသ မဟုတ္ ေတာ့ စိတ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္း 

ခ်ဳပ္ထား လိုက္ ရေလသည္။ ေရြးစရားလမ္းလည္း မရွိ 

ေတာ့ ညီကိုကဲမင္းဆင္း ဆိုင္ကယ္ငါစီးမယ္ဆိုကာ 

ေက်ာက္ခင္းလမ္းအတိုင္းစံုလာျပီး ၂ ဖာလံု ေလာက္ 

ေရာက္ေရာ လမ္းခင္းေနတာ ေတြ႔ျပန္ေရာ။ ကြ်န္ေတာ္ 

တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးအာေမတိတ္သံတစ္ျပိဳင္တည္းထြက္

လိုက္ေလသည္ေတြ႔ျပန္ျပီခ်ီးထုပ္ပဲကြာလို႔။ လမ္းခင္း သ 

မားမ်ားသည္အထုပ္အပိုးမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္တစ္စီးနဲ႔ ကြ်န္ 

ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကိုျမင္ေလေတာ့ဗမာေလသံနဲ႔လွမ္း

ေအာ္ ေျပာ ေလ သည္။  

“ဒီကသြားလို႔မရဘူးေဟ့” လမ္းခင္း ေနတယ္တဲ့။ 

ေဘးပတ္ပတ္လည္ၾကည့္လုိက္ ေတာ့လည္း အိမ္ျခံ ဝ 

တိုင္းတြင္ မူဆလင္ မိသားစုမ်ား ဘယ္သြား လို႔သြား 

ရမွန္းမသိျဖစ္ ေနရွာေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို 

စိမ္းဝါးစြာၾကည့္ေနၾကေလသည္။  

အခ်ိန္ကလည္း ညီအစ္ကိုမမွန္းတတ္၊ မွန္းတတ္ အခ်ိန္။ 

ေအာ္ ငါ့တို႔ သူတို႔ရြာထဲ ေရာက္ေနတာ ကိုသိလိုက္ျပီ။ 
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စိတ္ေကာလူပါ အဲ့မွာ အပင္းပန္းၾကီး ပင္ပန္း ေတာ့ တာ 

ပဲ။ အႏၶရယ္ဇုံကို မျဖတ္ခ်င္လို႔ မင္းျပားျမိဳ႕မွာ ဝင္ နား ပါ 

တယ္ဆိုမွ ခုေတာ့ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ျပီ ေပါ့လို႔ ညီ ဘက္ 

ကို လွည့္ျပီး ေျပာလိုက္သည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး လည္း 

ဂ်ီသငယ္က်ား ကို ျမင္သလို ဘာလုပ္လို႔ ဘာ ကိုင္ ရ 

မွန္းမသိ ျဖစ္ ႏွင့္ေနေလျပီ။ ညီကိုကြ်န္ေတာ္ေျပာေလ 

သည္ မင္းအေတာ္ငါ့ကိုအိမ္ကမထြက္ခင္ မွာလိုက္ 

တယ္။ မင္းတို႔ လင္မယားကိုရွင္ခြခဲြလဲို ႔ ငါ့ကို ဝဋ္ လည္ 

မယ္ဆိုတာ။ ခုေတာ့ ငါအသက္ပါ ေပး ရေတာ့မယ္လို႔။ 

သူလည္းမျပဳံးႏိုင္၊ မရယ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ကြ်န္ 

ေတာ္အားတင္းျပီး ေျပာလိုက္သည္ဘာမွမေၾကာက္နဲ႔၊ 

ငါၾကည့္ရွင္း မယ္ လို႔ တစ္ခုေတာ့ရွိ တယ္မင္းစကား 

တစ္ခြန္း မွမေျပာနဲ႔ငါေျပာမယ္။ တစ္ကယ္လို႔ျပႆနာ 

ျဖစ္ရင္မထြက္ေျပးနဲ႔ရင္ဆိုင္ၾကမယ္လို႔။သူကေၾကာက္သံ

ေလးနဲ႔ ဟုတ္ကဲ့တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္ ညီဆိုတဲ့ ေကာင္ ကြ်န္ 

ေတာ္နဲ႔စကားေျပာတုိင္း ဟုတ္ကဲ့ ဆို တဲ ့ေလသံန႔ဲ 

တစ္ခါ မွမေျပာဘူး။ မွတ္မွတ္ ရရဒီအခ်ိန္ေတာ့သူ ေျပာ 

ထြက္ျပီေလ။  

မင္းျပားျမိဳ႕ကအသိဖုန္းနံပတ္မ်ားရွိမလားဆိုေသာအသိ

ဝင္လာတာႏွင့္ကြ်န္ေတာ့ဖုန္းကိုထုတ္လိုက္သည္။ကတ္

ဆိုးဝင္တာပဲဗ်ာအားကုန္ေနျပီ၊ညီကိုအကူညီရမလား 

ေမးျပန္ေတာ့လည္းသူ႔ဖုန္းအားကုန္သြားတာၾကာျပီတဲ့။

ကြ်န္ေတာ္တို႔လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး Google Map ကို 

အသံုးျပဳလာတာေၾကာင့္ Batteryကုန္သြားျခင္း ျဖစ္ ပါ 

သည္။ ေဒါသကေတာ့ ထြက္ျပီးျခင္း ထြက ္ျခင္း ပဲေပါ့။ 

ညီကိုဆုိင္ကယ္နား မွာပဲ ေနခိုင္းျပီး ကြ်န္ေတာ္ ေရေပၚ 

ပုဇင္းနားတဲ့ရွည္လွမ္းမ်ားႏွင့္အပူပင္ တၾကီး လမ္းသြယ္ 

မ်ားကိုလုိက္ရွာေနခုိက္။အသက္၂၀ ဝန္းက်င္ရွိ မႈဆလင္ 

၃ေယာက္ ခ်ည္းကပ္လာျပီး ရခိုင္ေလ သံျဖင့္ အသံအား 

တင္းမာစြာနဲ႔ ေမးေလသည္။  

သူတို႔လက္ထဲမွာဲေတာ့ အႏၱရယ္ျပဳႏုိင္ေစသည့္ လက္ 

နက္ တစ္ခုမွမပါ။အစ္ကိုတို႔ဘယ္သြားမလို႔ လ ဲဘက္က 

လာတာလဲတဲ့။ ညီကိုႏုတ္ပိတ္ခိုင္း ထား တာ ေၾကာင့္ 

ကြ်န္ေတာ္ေျဖလိုက္သည္ကြ်န္ေတာ္တို႔က်ိႏၱလီက လာ 

တာပါ ေျမာက္ဦး ကို ဘုရားဖူးထြက္ လာတာ ပါ လို႔ 

က်ိႏၱလီ ေလ သံျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာ ျပန္ ေျပာ လုိက္ ေလ 

သည္။ သူ႔တို႔ ၃ ေယာက္ဆက္ ေမးျမန္း ေလသည္ ဒါဆုိ 

အစ္ကိုတို႔ဒီကိုဘာေၾကာင့္ေရာက္လာရ တာလဲတဲ့။ 

ဒီလိုပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔သြားေနက် ျမင္းျပားျမိဳ႕ အဝင္ တံ 

တား ျပင္ ေနတာေၾကာင့္ အဲ့ကလူေတြက ဒီက သြားလို႔ 

ရတယ္ဆိုတာနဲ႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ လို႔ထပ္ 

ေလာင္း ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ဒီကသြားမရဘူးအစ္ကို 

တို႔လာတဲ့လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းျပန္သြားပါဆိုျပီးသူ႔တို႔၃ဦး 

ကြ်န္ေတာ္ တို႔ အနား မွထြက္ခြာ သြား ဘေလ သည္။ 

ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းပင္ပန္းတာကတစ္မ်ိဳး၊ စိတ္ ေသာက 

ေရာက္ ရတာကတစ္ဖုံ အိမ္ျခံဝက မိသား စု ေတြ မ်ားရဲ႕ 

အၾကည့္ကမခြာတာက တစ္ ေၾကာင္း ။ 

အဲ့ခ်ိန္အသံတစ္ခုၾကားလိုက္သည္ ဘုန္းေတာ္ ၾကီး 

ေက်ာင္းက တရားသံ။ 

စိတ္ထဲေပ်ာ္၊ဝမ္းသာသြားေလသည္ ငါ တို႔ ျမိဳ႕နဲ႔နီးေနျပီ 

ဒါမွမဟုတ္ဒီ အနီးနားမွာ ဘုန္း ၾကီး ေက်ာင္း ေတာ့ရွိရ 

မည္။ ျပီးေတာ့လည္း အနီးနားမွာက လမ္းလုပ္သား ေတြ 

လည္းရွိေလ ေတာ့ သူစိမ္းဆိုတာ ငါတုိ႔ၾကည္း မဟုတ္ 

ဘူး ဆိုတာ အသိဝင္လာေလသည္။  

အဲ့လိုေတြးေနတုန္း မ်က္ႏွာတစ္ဖက္၊ တစ္ ခ်ပ္မွာ ဆံပင္ 

ေတြထြက္လို႔ လူတစ္ ေယာက္ စက္ဘီး စီး လာျပီး ကြ်န္ 
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ေတာ္ တို႔အနားကျဖတ္ မည္လုပ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အကူ 

ညီရမလားဆိုျပီးေမးလုိက္သည္။ အစ္ကိုခဏေလး ပါဆို 

ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခက္ခဲျဖစ္ေန တာေတြေျပာျပ ေတာ့ 

သူကေျပာေလသည္ ကြ်န္ေတာ္ လည္း ျမိဳ႕ထဲ သြားမွာ 

တဲ ့ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ လိုက္ခဲ့ပါတဲ့။  

ကံၾကမၼာကိုယ့္ဘက္ျပန္လွည့္လာျပီဆိုတဲ့အ ေတြးနဲ႔ အဲ့ဒီ 

လူေနာက္ကလိုက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ သတိက ေတာ့ 

အျမဲရိွေနပါသည္အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူေခၚ ေဆာင္ 

သြား ရာေနရာသည္ အိမ္က်ိဳအိမ္ၾကား၊ လမ္း က်ိဳ လမ္း 

ၾကားမွေခၚေဆာင္သြားျခင္းေၾကာင့္ပင္တည္း။  

ဆိုးလိုက္တဲ့လမ္း၊၂ေပျမင့္ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚဆိုင္ကယ္

ထမ္းတင္ရနဲ႔၊လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ေတြးမိပါသည္။  

ငါတုိ႔ေရာက္မွေရာက္ပါ မည္လားလို႔ ငါတုိ႔ဒီေန႔မ ွမေသ 

ရင္၊ ဘယ္ေတာ့မွေသမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔လည္း ညီ 

ကို ဂေယာင္ေခ်ာက္ရွားေျပာမိေသး။လမ္းျပကို ေတာ့ 

လမ္း တစ္ေလွ်ာက္မ်က္ေျခမျပတ္ေစရ ၾကည့္ လာခဲ့ေလ 

သည္။တစ္နာရီေလာက္ၾကျဖစ္ သန္းျပီး မီးထိန္ထိန္ 

လင္း လို႔လမ္းဆံုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ေလျပီ။ ျမိဳ႕ကို ေရာက္ 

ပါျပီဆိုသည့္ အသံလမ္းျပ ဆီ မွ ၾကား ရေလသည္။  

စိုးရိမ္စိတ္ မ်ားသည္ အဲ့မွာ တစ္ဝက္ ေလာက္ က် သြား 

ေလျပီ။ အ့ဲအခ်ိန္မွလမ္းျပကို ေသခ်ၾကည့္ မိေလ သည္။ 

စက္ဘီးကိုခြလွ်က္သား လူက ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ အသား ျဖဴ 

ျဖဴ၊ပသိုင္းေမြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ေကာင္း ရွိမည့္ပုံ၊ျပီးေတာ့ 

သူေနာက္ဆံုး စား တဲ ့ကြမ္းယာ ကုန္သြားလို႔ အိပ္အခြန္ 

ကိုစြန္႔ပစ္လိုက္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္အၾကံတစ္ခုေပၚ 

လာတာနဲ႔သူ႔အနားသြားျပီးကြမ္းယာဆိုင္တစ္ဆိုင္လိုက္ပို႔

ေပးပါ အစ္ကို႔ကိုေက်းဇူးဆပ္တဲ့ အေနနဲ႔ ကြမ္း ယာ 

ေကြ်း ခ်င္ လို႔ပါေျပာေတာ့ သူရယ္ျပီးေျပာ ေလသည္။ 

ရပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္လိုက္ပို႔ေပး ပါမည္တဲ့။ ဒါနဲ႔ကြမ္းယာ 

ဆိုင္ လည္း ေရာက္ ေတာ့ သူ႔ကိုကြမ္းတစ္ေထာက္ဖိုး 

ဝယ္ ေကြ်း လိုက္ေလသည္။ အခ်ိန္က ၁၀ခြ၊ဲေမးတဲ့ 

လက္ စေတာ့မထူးေတာ့ပါဘူးေလဆိုျပီး အစ္ကို ကြ်န္ 

ေတာ္ တို႔ကိုတည္းခုိခန္း တစ္ခု လမ္းညႊန္ ေပးပါဦးလို႔ 

ထပ္ ေတာင္း ဆိုရ ျပန္ သည္။ ဒါနဲ႔ပ ဲသူ႔ခမ်ာ လိုက္ပို႔ေပး 

ရွာ ပါ သည္။ တည္းခိုခန္း သည္ ပိတ္ေတာ့မည္နဲ႔ တူပါ 

သည္ အနည္းငယ္ မွ် ေနာက္က်သြားလွ်င္ တည္းခိုခြင့္ 

ရေတာ့ မည္ မဟုတ္ပဲ လမ္းမွာအိပ္ရပါမည္။ အခ်ိန္၁၁ခြ ဲ

ေနျပီ။ လမ္းျပကို ဘယ္လိုေက်းဇူးတင္လို႔ တင္ရမွန္း 

မသိေတာ့ပါဘူး။ တစ္ကယ္ေက်းဇူူးတင္ပါတယ္ေျပာ 

ေတာ့သူလွည့္ထြက္သြားေလသည္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ 

ေယာက္ လည္း တည္းခိုခန္းထဲေရာက္မွတစ္ေယာက္ကို 

တစ္ ေယာက္ ၾကည့္လုိက္ေတာ့လူရုပ္မေပၚ၊အသက္ မ ွ

ရွိ ေသး ရ႕ဲလားလို႔ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ျပန္ဆန္း စစ္ၾကည့္ 

ေတာ့ညီကမိန္းမနဲ႔ေတြ႔ရဦးမယ္တဲ့၊ ငါလည္း မိန္းမ ယူ 

ခ်င္ ေသးတယ္ကြာ၊ ဒါခရီးအစပဲရွိေသးတယ္လို႔စေနာက္ 

ေျပာထြက္ ေလ ေတာ့သည္။အဲ့ေန႔ကစျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ 

ဖုန္းကို အျမဲဂရုစိုက္တတ္ ေသာ အေလ့ ထျဖစ္ လာပါ 

ေတာ့ သည္။ 

အားေပး စကား 

ေနာက္ေန႔နံနက္စာစားျပီးသည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ စစ္ 

ေတြျမိဳ႕သို႔ခရီးဆက္လာခဲ့ပါသည္။ တံတား က ေတာ့ 

သစ္သားတံတားပါ၊တံတား ေဘးက ကြန္ဂရစ္ တံတား 

တည္ေဆာက္ ေန တာပါ။ ေန႔ခင္းေန႔လည္ သစ္သား 

တံတား ေပၚကျဖတ္သန္း သြားလာလို႔ ရပါေသးသည္ 

ဆိုတာႏွင့္ တံတားဘက္လမ္းကပဲထြက္ခြာလာခဲ့ေလ 
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သည္။ ညတုန္းကခုလိုေပးသြားခဲ့ရင္ အသက္အႏၱရာယ္ 

ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔စိတ္ ထဲေတြးမိပါေသး 

သည္။ မင္းျပားျမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၾကား အခက္ခဲတစ္စုံ 

တစ္ရာ မၾကံဳ ေစခ်င္တာေၾကာင့္ ဆီ၊ေရ၊ေလ စက္ၾကည့္ 

ေတာ့ ဆီခမ္းေနသည္ဟုညီကေျပာေလသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ 

မင္းျပားျမိဳ႕ထြက္ထြက္ျခင္းဆီဆိုင္ တြင္ ဆီဝင္ျဖည့္ ေလ 

သည္။မွတ္မွတ္ရရဆီဆိုင္ မ ွဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး 

သည္ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ဆိုင္ကယ္ကိုဆီျဖည့္ရင္း ေမး ေလ 

သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ပိုက္ဆံထုတ္၊ ေဘာင္ ခ် ပါ 

ယူမည္ဟုေအာ္ေျပာေနတာႏွင့္အလုပ္ရႈပ္ေနေသာအခ်ိန္

။ အစ္ကိုတို႔ဘယ္ကလာပါသလဲ၊ဘယ္သြားမလို႔လဲတဲ့။ 

သံတြကဲလာတာ ေျမာက္ ဦးကိုသြားမည္လို႔အမွတ္မထင္ 

ေျပာလုိက္ေတာ့ သံတြမဲွာလည္း အစ္ကိုတို႔လို ခန္႔ ေခ်ာ 

ေတြ ရွိ တာပဲလားတဲ့။ ေကာင္မေလးၾကည့္ လိုက္ ေတာ့ 

ဆံေကာသာအနက္ ေရာင္ေက်ာဆင္း၊ သနပ္ခါး ပါး ပါး 

ေလးလူးကာ၊ ႏွင္းဆီေရာင္ႏႈပ္ခမ္း၊မ်က္ခံုးေလးထင္း ျပီး၊ 

ႏွာတန္ေလးကလည္းစင္းလို႔။ ၾကည့္ရတာ မထိ ခိုက္ 

ေသး တဲ့ ထိကရုန္း ပင ္ေလး လို။  

ညတုန္းကအျဖစ္အပ်က္ကိုညီမေလးမသိလို႔ပဲ 

အသက္မေသလို႔ဆီလာျဖည့္ႏိုင္တာ၊ အဲ့တုန္း 

ကအစ္ကိုတို႔ရုပ္ကိုသာညီမေလးျမင္ရင္ဒီစကားေျပာမွာ 

မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာလိုက္ေလသည္။ ဆီလည္းျဖည့္ျပီး 

တာႏွင့္ညီမေလးလည္းအရမ္းလွတယ္လို႔ေျပာေတာ့၊ 

ေကာင္မေလးကေျမာက္ဦးကနီးေနပါျပီ၊လမ္းမွာဂရုစိုက္

ေမာင္းသြားပါတဲ့။ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းၾကာၾကာမေနခ်င္ 

ေတာ့တာႏွင့္ေက်းဇူးပဲညီမေလးလို႔ေျပာျပီးဆိုင္ကယ္ 

လီဗာ ကိုတင္းတင္းေလးဆြျဲပီးဆီဆိုင္မွထြက္ခြာလာခဲ့ 

ေတာ့သည္။ညတုန္းကအခက္ခဲႏွင့္ဒီေကာင္မေလး ခ်ီး 

က်ဴးစကားနဲ႔ေက်ေအးပါတယ္ေလလို႔ညီဘက္လွည့္ေျပာ

မိေသး။ညီကလည္းမိန္းမရတာပူပူေႏြးႏြးပေသးဆိုေတာ့

ပိုးကမေသႏိုင္ေသးဘူး ေနက္က တစ္ ခြိခြိန႔ဲဆီဆိုင္ဘက္ 

လွည့္ၾကည့္လွည့္ၾကည့္လုပ္ ေနေလသည္။  

ဒါနဲ႔ကြ်န္ေတာ္ေမးေလသည္မင္းက်န္ေနခ့ဲမလား၊ငါျပန္မွ

ဝင္ေခၚမယ္ဆုိကာမွ ဘယ္သူကဘာျဖစ္ေနလုိ႔လဲတဲ့။ 

ေအးလို႔မင္းအေၾကာင္းမသိရင္ခက္မယ္၊ထမီစျမင္တိုင္း 

ရင္ခန္တဲ့အထဲမွာမင္းပါတယ္လို႔ေျပာလုိက္ေတာ့ သူ အ 

ရွက္ေျပရယ္ျပီး မဆိုးဘူးေႏွာ္ ဆို ပဲ။ ဒီေကာင္နဲ႔ေတာ့ 

ခက္ျပီေရွ႕ဆက္ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲဆိုျပီးကြ်န္ေတာ့စိတ္

ထဲေတြးလိုက္ မိသည္။ 

အုိ ဂစၥပနဒီ 

မိနစ္၅၀ေလာက္ခရီးဆက္ျပီးေျမာက္ဦးျမိဳ႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ 

ေလသည္။ ညီကေျမာက္ဦးမွ ဘုရား မ်ားကို ဖူးခ်င္ေန 

ေသာ္ လည္း စစ္ေတြ သို႔ ေစာ ေစာေရာက္ခ်င္ သည္ႏွင့္ 

အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားဝယ္ရင္းအျပန္ မွဖူးမည္ဟု ဆံုး 

ျဖတ္ လိုက္ ပါ သည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ ေက်ာ္ေတာ္ျမိဳ႕ရိွ ဂစၥပ 

နဒီ တံ တား နား ဗုဒၶျမတ္စြာဖုရား ရပ္နားေတာ္မူခဲ့ ေသာ 

ေက်ာက္ေတာ္ေတာင္ကိုျမင္ေလေသာ္။ ကြ်န္ေတာ္က 

ေတာ ့ေရာက္ဖူး ေန သည္ႏွင့္ မင္း ကိုျပစရာရိွသည္ ဆို 

ကာ ညီကိုေတာင္ေပၚေခၚသြားေလသည္။ေတာင္ေပၚသို႔ 

စတက္ျခင္းပင္လမ္းေဘးရွိ ေျမျပင္ႏွင့္ အပင္မ်ား ေပၚ 

တြင္ ေမ်ာက္မ်ားကိုျမင္ေတြ႔ရေလသည္။  

မၾကာမီေတာင္ထိပ္သို႔ေရာက္ေလျပီ။ ေတာင္ ထိပ္ ေပၚ 

တြင္ေဈးတန္းႏွင့္အေအးဆိုင္မ်ားတည္ရွိေနျပီးခရီးသြား 

မ်ားလာလွ်င္အစာေတာင္းေနသည့္အေရာင္မ်ိဳးစုံျဖင့္ 

ေမ်ာက္ အစုလုိက္၊အဖြဲ႔လုိက္မ်ားကိုျမင္ေတြ႔ရေလျပီ။ 
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ထိုခ်စ္စရာေလး မ်ားကိုအစာေကြ်း၊ဓါတ္ပံုရိုက္ရင္းပင္ 

သူတို႔အ ေၾကာင္းကိုဆိုင္ရွင္မ်ားထံမွသိရသည္မွာ။  

ထိုေဒသရွိ ေမ်ာက္မ်ားသည္ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေတာင္ 

ေအာက္ ခြ၍ဲသူတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္သူတို႔ေနၾက သည္တဲ့။ အထူး 

သျဖင့္အေပၚႏွင့္ေအာက္အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ မတည့္ ၾက ပါဘူး ဟု 

ဆို ေလသည္။ေတာင္ေပၚမွ ေဘးပတ္ ပတ္ လည္ၾကည့္ 

လုိက္လွ်င္ရႈခင္း မ်ားသာယာ၊ လွပ ျပီးဂစၥပနဒီ တံတား 

ကိုအ တိုင္းတိုင္းျမင္ ေနရေလျပီ။ ေအာက္သို႔ျပန္ဆင္း 

ျပီးခစၥပနတီတံတားကုိျဖတ္ေနစဥ္ကိုကိုင္ဇာသီကံုးစပ္ဆို

ထားသည့္ဂစၥပနဒီသီခ်င္းကိုၾကား ေယာင္မိျပီး သူဒီကုိ 

ေရာက္ခဲ့ေသးတာပဲဟုစိတ္ထဲေတြးကာေက်ာက္ေတာ္ 

ျမိဳ႕ကိုျဖတ္ ေက်ာ္ခဲ့ေလသည္။ 

ကြမ္းေတာင္ ၾကက္ကင္ 

ေျမာက္ဦးမွစစ္ေတြ Highway လမ္းမ ေပၚရွိ ပုဏၰား 

ကြ်န္းျမိဳ႕အလြန္စစ္ေတြႏွင့္၉မုိင္အကြာတြင္ ကြမ္းေတာင္  

ဟု ရြာတစ္ရြာတည္ရွိပါသည္။ ကြမ္းေတာင္ဟု လူသိမ်ား  

သည္မွာ ကြမ္းရြက္ ေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ ၎ရြာ၏ လတ္ 

ဆတ္ ေသာ ၾကက္ကင္ေၾကာင့္ သာ လူသိ မ်ား ရျခင္း   

 

 

ျဖစ္ပါသည္။ ကြမ္းေတာင္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ ၾကက္ 

ကင္ စားရင္း အနားယူၾကေလသည္။ လတ္ဆတ္ ေသာ 

အရသာကိုစားရျခင္း ေၾကာင့္ထင္ပါသည္ ပင္ပန္း ထား 

သမွ်အရာထက္ဝက္ေလာက္ေျပ ေပ်ာက္သြားခဲ့ ေလ 

သည္။ နာရီဝက္အနားယူျပီးစစ္ေတြသို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ ေလ 

သည္။ 

 

(အပုိင္း(၃) ဆက္ပါဦးမည္။) 

 

……………………………....။………………………………… 
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“ဖြံျဖိဳးေရး သေဘာတရားႏွင့္ 

လက္ေတြ႕” အပုိင္း(၂) 

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

 

(ယခင္လမွ အဆက္)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(အထက္ေဖာ္ျပပံုသည္ HDI (Human Development 
Index) ေခၚ လူသားအရင္း အျမစ္ဖြံျဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္း 
အား က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ၀င္ေငြဟူေသာ အညႊန္း 
ကိန္း (၃)ခုေပါင္း၍ သတ္မွတ္ပုံကို ေဖာ္ျပထား ေသာ 
ပုံျဖစ္သည္။ ) ကိုးကား - UNDP (2002: 252-3) 

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပုိင္း၌ ဖြံျဖိဳးေရးဟုဆိုလိုက္လွ်င္ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရးေပတံတစ္ခုတည္းျဖင့္ တိုင္း 

တာေနၾကျခင္းသည္ လြန္စြာမွပင္ မျပည့္မစံုေသာ တိုင္း 

တာယူဆခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္လာ 

ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UNDP (United Nation 

Development Programme) ၏ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 

ဖြံျဖိဳးမႈကိုတိုင္းတာရန္ နည္းလမ္းအသစ္တမ်ိဳးကို တီထြင္ 

ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။ယင္းနည္းလမ္းအသစ္တြင္ လူသားတို႔ 

၏ ဖြံျဖိဳးမႈကို တိုင္းတာရန္ ရႈေဒါင့္သုံးခုကို အသုံးျပဳခဲ့ 

ၾကသည္။ ယင္း ရႈေဒါင့္ သုံးခုတို႔မွာ (၁) အသက္ရွည္ 

က်န္းမာမႈ (၂)ပညာေရးႏွင့္အသိဥာဏ္ပညာ(၃) လူေနမႈ         

အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈ စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ UNDP 

အေနျဖင့္ ဖြံျဖိဳးမႈအေပၚတြင္ အထက္ပါအယူအဆသစ္ 

ျဖင့္ခ်ည္းကပ္ထားသည္ရႈေဒါင့္သုံးခုကိုအခ်က္ေလးခ်က္ 

ျဖင့္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်က္ေလး 

ခ်က္တို႔မွာ ၁)ေမြးဖြားႏႈန္း/ ေသဆုံးႏႈန္း ၂) အရြယ္ 

ေရာက္သူမ်ား စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ၃) ေက်ာင္းတက္ 

ရန္ စာရင္းေပးသြင္းမႈႏႈန္း (၄) GDP ၀င္ေငြအညႊန္း 

ကိန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။  

အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းတာခ်က္ေလးခုကို အေျခခံလ်က္ 

HDI ဖြံျဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္းမ်ားကို သုညအမွတ္မွ စ၍ 

နံပတ္စဥ္ အလိုက္ေဖာ္ျပၾကသည္။  

HDI (Human Development Index) ႏွင့္ GNP (Gross 

National Product per capita) တုိ႔အား ႏိႈင္းယွဥ္ 

ၾကည့္ျခင္း 

UNDP(2003)အစီရင္ခံစာမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ကိုအေျခခံလ်က္ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ 

ခ်က္ကို ၀င္ေငြအညႊန္းကိန္းျဖင့္ တိုင္းတာ သတ္ မွတ္ 

Human Development Index 

လူသားအရင္းအျမစ္အညႊန္းကိန္း 

အသက္ 

ရွည္ 

က်န္းမာ 

ေသာ ဘ၀ 

အသိဥာဏ္ 

ပညာ ျမင့္မားမႈ 

လူေနမႈ 

အဆင့္ 

အတန္း 

ျမင့္မားမႈ 

ေမြးဖြားႏႈန္း/ 

ေသဆံုးႏႈန္း 

မ်ားအား 

တိုင္းတာျခင္

း 

အရြယ္ေရာက္

သူမ်ား 

စာတတ္ေျမာ

က္မႈႏႈန္း 

GDP 

၀င္ေငြအညႊန္း 

ကိန္းမ်ားျဖင့္ 

တိုင္းတာျခင္း 

ေက်ာင္းသုိ ႔ 

၀င္ေရာက္မႈႏႈန္း 

မ်ားအား 

တိုင္းတာျခင္း 
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ျခင္းႏွင့္ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံျဖိဳး တိုးတက္မႈ အညႊန္း 

ကိန္း ျဖင့္တုိင္းတာသတ္မွတ္ျခင္း တို႕ကို ႏိႈင္း ယွဥ္ 

ၾကည့္ပါက ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုင္းတာသည့္ ရႈေဒါင့္ 

(သုိ႔) အညႊန္းကိန္းမတူညီျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု 

အၾကား ကြာဟမႈမ်ားရွိေနမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။  

ဥပမာ-အားျဖင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတို႔အား 

၀င္ေငြအညႊန္းကိန္း (သို႔) GNP (Gross National 

Product per capita) ဟုေခၚသည့္ ညႊန္းကိန္းျဖင့္ 

တိုင္းတာသတ္မွတ္ရာတြင္ “အလယ္အလတ္အဆင့္ 

၀င္ေငြ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား” (medium-income 

countries) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း၊ “လူသား 

အရင္း အျမစ္ ဖြံျဖိဳးမႈအညႊန္းကိန္း” HDI (Human 

Development Index) အရဆိုလွ်င္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား 

သည္ “လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံျဖိဳးမႈ” ျမင့္မားသည့္                 

( high human development) ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းထဲတြင္ 

ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ၀င္ေငြ 

အညြန္းကိန္းအရ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္  “၀င္ေငြ အနိမ့္ဆုံး 

ႏိုင္ငံမ်ား” (Low-income countries) စာရင္းထဲ၌ ပါ၀င္ 

ေနေသာ္ျငားလည္း HDI (Human Development 

Index) အရဆိုလွ်င္ အလယ္အလတ္အဆင့္ လူသား 

အရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးမႈ (medium human development’s 

grouping) စာရင္းထဲ၌ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ 

ျဖစ္သည္။  

ထိုကဲ့သို႔ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ၌ ၀င္ေငြအညႊန္းကိန္း 

အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးမႈ 

အညြန္းကိန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တို႔သည္တခုႏွင့္ တခု 

မတူညီၾကဘဲကြာျခားေနသည္ကုိေထာက္ရႈ ျခင္းအားျဖင့္ 

ဖြံျဖိဳးေရးဟူသည္မွာ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးမႈ ရႈေဒါင့္ တစ္ခု 

တည္းျဖင့္ တိုင္းတာ သတ္မွတ္၍ မရ စေကာင္း ဆိုသည္ 

ကိုတိက်ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေပသည္။  

 

တုိင္းတာမႈ ပမာဏ အရြယ္အစား၏ အေရးပါမႈ 

 

ရႈျမင္ပုံရႈေဒါင့္ မတူညီသည္ႏွင့္ ဖြံျဖိဳးမႈ အေပၚ အဓိပၸာယ္ 

ဖြင့္ဆိုပုံ ကြျဲပားသြားပုံကို အထက္ တြင္ ေဖာ္ျပ ေဆြးေႏြး 

ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးလိုသည္မွာ 

ဖြံျဖိဳးမႈႏွင့္ပက္သက္ျပီး တိုင္းတာမႈပမာဏ အရြယ္အစား 

၏ အေရး ပါမႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။  

ဖြံျဖိဳးမႈဟူသည္ကို တိုင္းတာမႈ အရြယ္အစား ပမာဏ 

အေပၚ အေျခခံ၍လည္း စဥ္းစားႏိုင္ေပသည္။ တိုင္းတာမႈ 

အရြယ္အစား ပမာဏဆိုရာ၀ယ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ 

ခ်င္းစီ မ ွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအထိလည္းေကာင္း၊ 
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ေဒသႏၱရဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအထိလည္းေကာင္း၊ 

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အထိ လည္းေကာင္း၊ တစ္ကမၻာလုံး 

ဆိုင္ရာ အထိလည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ အသီး သီး 

ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။  

တိုင္းတာမႈ အရြယ္အစား ပမာဏအေပၚ အေျခခံ၍ 

စဥ္းစားလွ်င္ ဖြံျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈဆိုသည္ကို ဆ၀ါး 

ႏိုင္ေပသည္။ဥပမာအားျဖင့္တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုျခံဳငုံသုံးသပ္

ထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ဖြံျဖိဳးမႈ 

အဆင့္အတန္းကိုေဖာ္ ျပသည့္ အညြန္း ကိန္း မ်ားကို 

ၾကည့္လွ်င္ အဆိုပါႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မတူ ကြျဲပား ေသာ 

ေဒသအသီးသီးရွိိ ဖြံျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈကို ရုတ္တရက္ 

မွန္းဆႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ စင္စစ္ ေနရာေဒသဆုိင္ရာ 

ကြျဲပားျခားနားမႈမ်ား၊ မညီမွ်မႈမ်ားသည္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ 

အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ မပါမျဖစ္သည့္ အဓိက 

ေသာ့ခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းအခ်က္ကို ဤစာအုပ္၏ 

အခန္းတိုင္းလိုလိုတြင္ျမင္ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။  

ဖြံျဖိဳးေရးႏွင့္ ပက္သက္သည့္တခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ 

အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ မတူညီေသာ နယ္ေျမ 

ေဒသမ်ားအၾကား သာတူညီမွ် ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို 

ဦးတည္ေနၾကေသာ္ျငားလည္း၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ဖြံျဖိဳးေရး 

ဆိုင္ရာ အယူဆမ်ားႏွင့္ ၾကိဳးပမ္း ခ်က္မ်ား သည္ မတူညီ 

ေသာ ေနရာေဒသမ်ားအၾကား မညီမွ်မႈကိုသာလွ်င္ 

ပုိမုိတိုးပြားေစသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။  

ဖြံျဖိဳးမႈႏွင့္ပက္သက္ျပီး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အတုိင္းအတာ 

အရ မဟုတ္ဘဲ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ အရ 

ဆိုလွ်င္ ခြေဲ၀ျဖန္႕ျဖဴးေရး အေရးကိစၥသည္ အဓိကထား 

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေပသည္။ Gini 

Coefficient ဆိုသည္မွာ မညီမွ်မႈမ်ားကို တိုင္းတာေသာ 

အညႊန္းကိန္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။  

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာ ပမာဏအရ ဆိုလွ်င္ 

၀င္ေငြအညႊန္းကိန္း (သို႔) GNP (Gross National 

Product per capita) သည္လည္းေကာင္း၊ HDI 

(Human Development Index) ဟုေခၚသည့္ လူသား 

အရင္းအျမစ္ဖြံျဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းသည္လည္းေကာင္း 

ဖြံျဖိဳးမႈကို တိုင္းတာရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းစံညႊန္းမ်ား 

အရ အလြန္ပင္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းလွေအာင္ 

ျပီးျပည့္ စံုျပီဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏုပ္တို႔ ဂရုျပဳ 

ရမည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ စင္စင္အားျဖင့္ GNP အားျဖင့္ 

ျမင့္မားပါသည္ဟု ဆိုေသာ အဆိုပါႏိုင္ငံအတြင္းမွ ႏိုင္ငံ 

သူ၊ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးသည္ ေဖာ္ျပပါ ျမင့္မားသည့္ 

၀င္ေငြႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ရရိွ 

ေနၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။  

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 

ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမင့္မားေနရံုမွ်ျဖင့္ ၄င္းႏိုင္ငံအတြင္း၌ 

ဖြံျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ညီမွ်မႈ ေကာင္း မြန္စြာ ရရိွေနပါသည္ 

ဟူ၍ကား တပ္အပ္ မေျပာႏုိင္ေခ်။  

ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ပါသည္ဟု ဆိုေသာ ကမၻာ့ေျမာက္ 

ဖက္ျခမ္း ႏုိင္ငံ မ်ား၌လည္း၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ နည္း 

သည္ဟုယူဆၾကေသာကမၻာ့ေတာင္ဖက္ျခမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား 

နည္းတူ ဖြံျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈမ်ားသည္ ေျဖရွင္းရမည့္ 

ကိစၥရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ျမဲျမံစြာ တည္ရွိေနေလ၏။  

ထို႔ေၾကာင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား၊ မညီမွ်မႈမ်ား၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈမ်ား 

စသည္တို႔သည္ ကမၻာ့၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္း၌သာ 

လွ်င္ တည္ရွိျပီး၊ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္း၌မႈ လုံး၀ 
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ဥႆုန္ မရွိဟူ၍ကား ေလွနံဓားထစ္ တရားေသ ယူဆ၍ 

မရ ႏုိင္ေခ်။ ( Jones 2000) 

မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ျပီး အဓိကမွတ္သားသင့္ေသာ 

အခ်က္တခ်က္မွာ ေဒသႏၱရအဆင့္တြင္ ေနရာေဒသ 

အေပၚ မႈတည္၍ မညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ေလ့ရွိ 

သည္မွာကား ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပ ေဒသမ်ား အၾကား 

တြင္ ျဖစ္ေလသည္။  

အကယ္၍ လူမႈစီးပြားဘ၀ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈတို႔ကို 

ဖြံျဖိဳးမႈ၏ အတိုင္းအတာမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၾကမည္ 

ဆိုလွ်င္၊ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ျမိဳ႕ျပတုိ႔အၾကား ဖြံျဖိဳးမႈ 

ဆိုင္ရာ မညီမွ်မႈတို႔ကုိ ေအာက္ပါ ဇယားအတိုင္း သိသာ 

ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ ၾကရ ေပလိမ့္မည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 သန္႔စင္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ကုိ သံုးစြခဲြင့္ 
ရရိွေသာ လူဦးေရအခ်ိဳ းအစား (%) 

 ေက်းလက္ ျမိဳ႕ျပ 
ဖြံျဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား ၆၉ ၉၂ 
ဖြံျဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး 
ႏုိင္ငံမ်ား 

၅၅ ၈၂ 

အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား ၇၆ ၉၄ 
အေရွ႕အာရွႏွင့္ 
ပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ား 

၆၇ ၉၃ 

လက္တင္အေမရိကႏွင့္ 
ကရစ္ဘီယန္ႏုိင္ငံမ်ား 

၆၅ ၉၄ 

ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား ၈၁ ၉၅ 
အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႕ပုိင္း 
ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
ရုရွားႏုိင္ငံ 

၈၂ ၉၉ 

ဆာဟာရန္ အာဖရိက ၄၄ ၈၃ 
အလယ္အလတ္အဆင့္ 
၀င္ေငြရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ား 

၇၀ ၉၅ 

၀င္ေငြ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ား 

၆၉ ၉၀ 

တကမၻာလံုးအတုိင္းအတာ ၇၁ ၉၅ 
ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပ ေဒသမ်ားအၾကား သန္႔စင္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ 
ရရိွမႈတုိ႔ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္)                              

ကုိးကား - UNDP (2003: 227,253) 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမႈ ကၽြႏုပ္တို႔သည္ ဖြံျဖိဳးေရးႏွင့္ 

ပက္သက္လွ်င္ အထက္ပါ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပ 

မညီမွ်မႈတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို သတိၾကီးၾကီးျဖင့္ 

ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း သင့္ေပသည္။ 

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။)  

 

……………………………....။………………………………… 
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က်ေနာ္နဲ ့စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ႕ 

 

ကုိလြင္(ကံဒုိင္း) 

 

က်ေနာ္ ၂၀၁၅ မွာ စကၤာပူမွ ရန္ကုန္ကို ျပန္ေရာက္ခဲ့ 

သည္။ စကၤာပူႏူိင္ငံက Broken English (Singlish) 

ေျပာေတာ့ က်ေနာ္လည္း ထုုိအေလ့အထမ်ား စြကဲပ္ပါ 

လာခဲ့သည္။ ၆ ႏွစ္ဆုိသည္မွာ မနည္းေသာ ကာလ 

တစ္ခု ျဖစ္၍ ထုိအရပ္မွ ပါလာေသာေလယူေလသိမ္း 

အသုံးအႏွဳန္းမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ ရန ္ အဂၤလိပ္စာ ဘာ 

သာစကား ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ကို ရွာေဖြ ေနခ့ဲသည္။  

ရန္ကုန္ျမိဳ ့တဝွမ္း အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစြာ 

စုံစမ္းခဲ့သည္။ တခ်ိဳ ့သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ မဆုိင္းမတြ 

ဝင္တက္ခဲ့သည္။ သုိ ့ေသာ္ စိတ္တုိင္းမက်ခဲ့။ သို ့နဲ ့ 

တေန ့တြင္ တကၠသိုလ္တုန္းက သငယ္ခ်င္း တေယာက္ 

န ဲ ့ျပန္ေတြ ့ခဲ့သည္။ သူနဲ ့လဖက္ရည္ဆုိင ္ ထုိင္ကာ 

က်ေနာ္ ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ားကို တုိင္ပင္ၾကည့္ ေသာ 

အခါသူကအၾကံေပးပါသည္။  

စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ႕ တြင္ စမ္း၍ တက္ ၾကည့္ရန္ 

ေျပာသည္။ စေကာ္လာ၏ Conversation Club မ်ား 

တြင္ လည္း ပံုမွန္ စကားသြားေျပာရန္ အၾကံေပးခဲ့သည္။ 

သုိ ့နဲ ့က်ေနာ္ စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ႕န ဲ ့ေတြ ့ရန္ 

အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ေတာ့သည္။  

 

 

ထုိုအခ်ိန္ (၂၀၁၅) က Scholar English Learning 

Centre (SELC) သည္ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ သဓိပဌာန္လမ္း 

တြင္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ေက်ာင္းထဲကို ဝင္သြားေသာအခါ 

လူငယ္တေယာက္ထုိင္သည္ကိုေတြ႕သည္။  

သူ႕နာမည္ကဇင္ေမာင္ေမာင္ျဖစ္သည္။သူနဲ႕့သင္တန္း

ကိစၥမ်ားေမးျမန္း၍ တခါတည္း သင္တန္းအပ္ခဲ့သည္။ 

ေနာက္တပတ္ေလာက္တြင္ သင္တန္း စတက္ခဲ့သည္။ 

စာျပေသာဆရာမသည္ က်ေနာ္ထက္ ၃ႏွစ္ခန္ ့ငယ္ 

သည္။ အဂၤလိပ္စာမာစတာတန္းျပီးခါစျဖစ္၍ပအုိ ့ဗမာ 

ကျပားဟု သိရသည္။  

အဂၤလိပ္စာ အသင္အျပမွာ သာမန္သာျဖစ္သည္။ 

သို ့ေသာ္ သူ ့ဟာနဲ ့အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ ့နဲ ့က်ေနာ္ 

Conversation Club စတက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

ထုိ ့အခ်ိန္က Scholar Institute တြင္ Converstion 

Club ၃ ခု ရွိခဲ့သည္။ (1) Youth Dialogue (Level 1 
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ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္)၊ (2) Let’s Speak 

English (Level 2 ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္)၊ (3) 

Capacity Upgrading Club (Level 3 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 

က်ေနာ္စစခ်င္း Youth Dialogue ကို စေရာက္ခ့ဲသည္။  

က်ေနာ္ Youth Dialogue Conversation Club ကို 

ေရာက္ေသာအခါ ေတြ ့လုိက္ရေသာ လူငယ္အမ်ားစုမွာ 

က်ေနာ္ ့ထက္ ၅ ႏွစ္ခန္ ့ငယ္ေနၾကသည္။ ထုိေနရာတြင္ 

က်ေနာ္သည္ လူၾကီးတေယာက္လုိ ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ 

ေရာက္ျပီးမွေတာ့ မထူးေတာ့ျပီးမုိ ့ထုိလူငယ္မ်ားနဲ ့အ 

ဆင္ေျပေျပ သင္ယူႏူိင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ ထုိလူငယ္ 

မ်ား သည္ လူသာငယ္ေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းက 

မေခၾကေပ။ က်ေနာ္စေရာက္ေရာက္ခ်င္း သူတုိ ့နဲ ့ 

တန္းတူေျပာႏိူင္ရန္မနည္းၾကိဳးစားခဲ့ရသည္။ 

ရခိုင္အမ်ားစုျဖစ္၍ က်ေနာ္ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းပညာေရးကို ေက်ာ္လြန္ေသာဘာသာစကားရပ္ 

ဝန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ေနာ္ အလြန္ျမတ္ႏုိး 

မိခဲ့သည္။ က်ေနာ္ စေန၊ တနဂၤေႏြတုိင္း YD ႏွင့္ LSE ကုိ 

ပုံမွန္လာခဲ့သည္။(LSE က British Concil တြင္ 

ျဖစ္သည္။) သုိ ့နဲ ့ အခ်ိန္က အကုန္္ျမန္ခဲ့သည္။ 

Scholar Institute Officeကုိလည္း ေမတၱာညြန္ ့ 

ရပ္ကြက္၊ ကဝိပုညလမ္း သို႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ က်ေနာ့္ကို 

လည္း YD တြင္ Volunteer Organizer ဝင္လုပ္ေပးရန္ 

ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကသည္။  

ထုိအခ်ိန္ကက်ေနာ္မွာႏူိင္ငံျခားက ျပန္ေရာက္စ၊ အလုပ္ 

လမ္းေၾကာင္း အသစ္တစ္ခုေပၚကုိ ျပန္တက္ရန ္ျပင္ဆင္ 

ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ပိုမ်ား ရွိေနခ့ဲသည္။ ထုိေၾကာင့္ 

က်ေနာ္လည္း လက္ခံခဲ့သည္။  

 

က်ေနာ္ စေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့တြင္ Volunteer 

Organizer လုပ္တုန္းက Communication & 

Transportation Fee အတြက္ 15,000 ခန္ ့ရခဲ့သည္။ 

သို ့ေသာ္ Personal Improvement က အတုိင္းအဆ 

မရိွေအာင္ပင္ ရခဲ့သည္။ ဆက္စပ္ကာ စေကာ္လာ 

အင္စတီက်ဳ ့အေၾကာင္းကိုလည္း တျဖည္းျဖည္း သိလာ 
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ခဲ့ရသည္။ စေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့တြင္ မည္သူေတြ 

ပါဝင္သနည္း၊ စေကာ္အင္စတီက်ဳ ့ဘာလုပ္ေနသလဲ။ 

သို ့နဲ ့ တျဖည္းျဖည္းသိလာေလ တန္ဖုိးထားမိလာေလ 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္မွာ စေကာ္လာ 

အင္စတီက်ဳ ့က Conversation Club သုံခုစလုံး (YD, 

LSE & CUC) တြင္ ဝင္ေရာက္ ေမႊေႏွာက္ျပီး 

ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

စေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့တြင္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာရင္း 

တဖက္တြင္လည္း က်ေနာ္ စိတ္ဝင္စားေသာ Logistics 

& Supply Chain Management ဘာသာရပ္ကုိ 

သင္တန္းေက်ာင္းတေက်ာင္း (MSCC) တြင္ စနစ္တက် 

ေလ့လာခဲ့သည္။ သုိ႕ႏွင့္တစ္ႏွစ္ခန္႕ အခ်ိန္မွာတျဖည္း 

ျဖည္းကုန္ဆုံးသြားခဲ့သည္။  

အဂၤလိပ္စာတြင္လည္းအတုိင္းအတာတစ္ခုထိ စိတ္တုိင္း 

က် လာခဲ့သည္။ တဖက္တြင္လည္း Career Field 

သင္တန္းမ်ား ျပီးစီးခဲ့သည္။ ႏူိင္ငံျခားမွ ျပန္ေရာက္သည္ 

မွာလည္း ၁ ႏွစ္ခန္ ့ရွိျပီျဖစ္၍ အလုပ္ျပန္လုပ္ရန္ က်ေနာ္ 

ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား တစ္ခုျပီးတစ္ခု 

သြားေျဖခဲ့သည္။ သုိနဲ ့ တေန ့စေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့ 

တြင္ Logistics Officer ရာထူးတစ္ခုေခၚေနေၾကာင္း 

ၾကားသိရ၍ က်ေနာ္ ေလွ်ာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴး 

အဆင့္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ေနာက္ဆုံးကံ 

ေကာင္းစြာပင္ စေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့တြင္ Fulltime 

Staff အေနျဖင့္ အလုပ္ရခ့ဲသည္။ 

 

 

စေကာ္လာအင္စတီက်ဴ႕သည္ ရခိုင္ပညာတတ္လူငယ္ 

မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြ ဲ ့စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ 

ရွားရွားပါးပါး အဖြ ဲ ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သူ ့၏ 

ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း Every Youth Deserves a Quality 

Education ဆုိသလုိ ပညာေရးကို စိတ္ပါဝင္စား 

သူတုိင္းအတြက္ ေရခံေျမခံေကာင္းေသာ ေနရာလည္း 

ျဖစ္သည္။  

ေက်ာင္းပညာေရးကို ေက်ာ္လြန္ေသာ ဘာသာ စကား၊ 

အသက္ေမြးဝန္းေက်ာင္းပညာ၊ ႏူိင္ငံတကာပညာေရး 
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အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္စေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့သည္ 

အေကာင္းဆုံးရပ္ဝန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ 

လည္း ထုိစေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့တြင္ အစိတ္အပိုင္း 

တစ္ခု အေနျဖင့္ပါဝင္ခြင့္ရ၍ အလြန္ေၾကနပ္ကာ 

အားရကာ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ Long Live Scholar 

Institute! စေကာ္လာအင္စတီက်ဳ ့အဓြန္ရွည္ပါေစ။  

 

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

(ဤ Information Coner အတြက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ  Operation Team 

(Scholar Institute) မွ စုစည္းတင္ျပပါသည္။) 

 

Kyauk Phyu, Rakhine State 

Hotels & Guest Houses 

1) Hotel Varanathi (Kyauk Phyu) 
Government Quarter, Kyauk Phyu, Rakhine 
State 
043-46157, 09-49650279 

 

 

2) Hotel Kyauk Phyu 
Air Port Road, (Bo Nga Mout Street)  

Kyauk Phyu, Rakhine State 

09773922960, 09250880650, 0933617599 

 

 

 

https://www.facebook.com/Hotel-Kyauk-Phyu-197685277107355/
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3) Kyauk Phyu Palace Hotel 
No.94, Yangon-Kyauk Phyu Main Road,  

Taung Yinn Block, Zay Ti Ya Quarter, Kyauk 

Phyu, Rakhine State 

09 45090 9060 

 

 

 

 

 

4) Shwe Eden Guest House 
Post Street, Kyauk Phyu, Rakhine State 
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5) Yadanabon Motel 
Office Street, Eastern Quarter, Kyauk Phyu, 
Rakhine State 
043-46371, 46500, 09 42851 0027 

 

 

 

6) SERI Beach Resort Hotel 
No. (91/91) Taung Yinn Block, ZayTiYa 
Quarter, Kyauk Phyu, Rakhine State 
043-46513, 45514, 46516 
 

 

https://mapcarta.com/es/ChIJ557CeTAPujARp5adHCy1DVc
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7) Shwe Myint Mho Guest House 
Bogyoke Road, Kyauk Phyu, Rakhine State 

09 794 824931 
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Career Development Tools 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေရႊးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြမဲ်ား၏  ဖုန္းနံပါတ္မ်ား 
စဥ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ 
ရာထူး/တာဝန္ အမည္ ရုံးဖုန္း အမည္ Fax ဖုန္း 

၁ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥကၠဌ ေဒၚတင္လႈိင္ ၀၄၃-၂၁၅၅၆ ၀၉-၄၂၁ ၇၄၂ ၄၂၇   

အတြင္းေရးမႉး ဦးသူရိန္ထြဋ္ ၀၄၃-၂၂၈၈၇ ၀၉-၂၅၁ ၁၃၃ ၁၈၇ 
၀၉-၂၆၀ ၅၆၃ ၂၆၆ 

၀၄၃-၂၂၉၆၈ 

၂ ေက်ာက္ျဖဴခရုိင္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္   ၀၉- ၂၆၅၉၂၆ ၀၉၀   

အတြင္းေရးမႉး ဦးေဌးေအာင္ခုိင ္ ၀၄၃-၄၆၆၅၀ ၀၉-၂၆၃ ၄၀၆ ၃၅၀ ၀၄၃-၄၆၆၈၆ 

၃ စစ္ေတြခရိုင္ ဥကၠဌ ဦးစံေရႊလွ   ၀၉ ၄၄၈ ၄၉၂ ၅၇၉   

အတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ဦး ၀၄၃-၂၂၈၉၆ ၀၉-၃၂၄ ၈၀၂ ၁၁ ၀၄၃-၂၂၉၉၁ 

၄ ေမာင္ေတာခရုိင္ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ျမင္ ့   ၀၉-၂၆၄ ၂၉၀ ၉၆၉   

အတြင္းေရးမႉး ဦးလွေစာေအာင္   ၀၉-၄၉၆ ၄၀၄ ၃၉ 
၀၉-၄၅၈ ၃၆၂ ၃၀၃ 

၀၄၃-၅၅၄၁၀ 

၅ သံတြခဲရိုင္ ဥကၠဌ ဦးတင္သိန္း   ၀၉-၂၅၀ ၁၂၃ ၉၇၉   

အတြင္းေရးမႉး ဦးသိန္းဦး ၀၄၃-၆၅၅၈၀ ၀၉-၄၅၄ ၂၂၆ ၀၁၂ ၀၄၃-၆၅၆၀၁ 

၆ ေျမာက္ဦးခရိုင္ ဥကၠဌ ဦးစံထြန္းေက်ာ္  ၀၉-၇၇၂ ၆၆၄ ၀၈၀   
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အတြင္းေရးမႉး ေဒၚစံပယ္လႈိင္ ၀၄၃-၅၀၃၂၃ ၀၉-၄၂၁ ၇၅၅ ၇၇၄ ၀၄၃-၅၀၃၁၃ 

၇ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးေစာေမာင္   ၀၉- ၄၂၁ ၇၂၀၇၈၉   

အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအးေအးသြယ္ ၀၄၃-၇၀၀၅၅ ၀၉-၄၂၀ ၀၂၆ ၀၈၂ ၀၄၃-၇၀၂၇၁ 

၈ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးက်န္သိန္း   ၀၉-၄၅၀ ၀၄၃ ၃၆၇   

အတြင္းေရးမႉး ဦးမ်ိဳးေဝလင္း ၀၄၃-၄၆၆၆၅ ၀၉-၄၂၁ ၇၂၇ ၆၃၉ ၀၄၃-၄၆၆၈၇ 

၉ ဂြျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္ညြန္႔   ၀၉-၂၅၃ ၆၆၉ ၄၃၅   

အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးေအာင္ ၀၄၃-၆၆၃၀၂၃ ၀၉-၂၅၃ ၇၃၆ ၈၃၁ ၀၄၃-၆၆၃၀၂၈ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေရႊးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြမဲ်ား၏  ဖုန္းနံပါတ္မ်ား 

စဥ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ 

ရာထူး/တာဝန္ အမည္ ရုံးဖုန္း အမည္ Fax ဖုန္း 

၁၀ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ထြန္းေက်ာ္   ၀၉-၇၇၆ ၂၇၆ ၄၂၀   

အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ျဖိဳးေအာင္ ၀၄၃-၂၂၉၇၂ ၀၉-၂၅၀ ၂၄၁ ၆၀၂ 
၀၉-၂၅၃ ၉၀၃ ၂၀၉ 

၀၄၃-၂၂၉၄၃ 

၁၁ ေတာင္ဂုတ္ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္လြင္   ၀၉-၇၆၈ ၂၂၀ ၀၁၇   

အတြင္းေရးမႉး ဦးေဇာ္မ်ဳိးဦး ၀၄၃-၆၀၇၄၂ ၀၉-၄၅၀ ၀၀၉ ၄၇၁ ၀၄၃- ၆၀၇၄၅ 

၁၂ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးေစာထြန္းစိန္   ၀၉-၂၅၀ ၂၃၉ ၈၇၀   

အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေဌးျမင့္   ၀၉-၄၅၀ ၅၄၃ ၅၈၆   
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၁၃ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးလွထြန္းခိုင္   ၀၉-၄၂၁ ၇၁၄ ၀၉၆   

အတြင္းေရးမႉး ဦးသုိက္ဆန္း ၀၄၃-၂၀၂ ၇၀၂၄ ၀၉-၂၅၂ ၁၅၁ ၉၇၇ ၀၄၃-၂၀၂၇၀၂၅ 

၁၄ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးေမာင္စံသာ   ၀၉- ၂၅၂ ၀၄၉ ၂၁၀   

အတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းေအး ၀၄၃-၅၃၀၇၇ ၀၉-၄၂၁ ၇၃၁ ၆၃၆   

၁၅ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေအးသိန္း   ၀၉-၂၆၅ ၀၁၆ ၆၁၂   

အတြင္းေရးမႉး ေဒၚထြန္းဥမၼာေက်ာ္ ၀၄၃-၇၅၂၆၀ ၀၉-၂၆၂ ၁၇၇ ၄၈၇ ၀၄၃-၇၅၂၆၃ 

၁၆ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးထြန္းလႈိင ္   ၀၉-၄၂၁ ၇၅၀ ၀၄၈   

အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအးျမတ္သူဇာေက်ာ္ ၀၄၃-၅၅၄၀၆ ၀၉-၄၅၀ ၅၅၇ ၈၇၆ ၀၄၃-၅၅၄၁၂ 

၁၇ မာန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးစန္းလြင္       

အတြင္းေရးမႉး ေဒၚျမတ္ေရႊစင္ ၀၄၃-၂၀၆၃၀၁၉ ၀၉-၂၆၁ ၃၉၅ ၀၁၅ ၀၄၃-၂၀၆၃၀၁၉ 

၁၈ ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးဘတင္   ၀၉-၂၅၄ ၃၀၁ ၆၄၇   

အတြင္းေရးမႉး ဦးႏိုင္မ်ိဳးလင္း   ၀၉-၄၂၁ ၀၉၁ ၉၀၆   
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ရခုိင္ျပည္နယ္ေရႊးေကာက္ပြေဲကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြမဲ်ား၏  ဖုန္းနံပါတ္မ်ား 

စဥ္ ေရြးေကာက္ပြ ဲ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ 

ရာထူး/တာဝန္ အမည္ ရုံးဖုန္း အမည္ Fax ဖုန္း 

၁၉ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးဦးေက်ာ္ျမ   ၀၉-၄၅၁ ၃၁၉ ၁၅၅   

အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ထြန္း ၀၄၃-၅၀၃၁၄ ၀၉-၇၈၆ ၂၃၄ ၇၅၉ ၀၄၃-၅၀၃၂၄ 

၂၀ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးျဖဴထြန္းသာ   ၀၉-၄၂၁ ၇၃၅ ၈၂၂   

အတြင္းေရးမႉး ေဒၚျငိမ္းေအးျဖဴ ၀၄၃-၅၉၀၂၇ ၀၉-၂၆၁ ၁၉၆ ၉၆၈ ၀၄၃-၅၉၀၂၆ 

၂၁ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးက်င္ေသာင္း   ၀၉-၂၆၃ ၆၃၁ ၉၃၃   

အတြင္းေရးမႉး ဦးထြန္းလင္းေအာင္ ၀၄၃-၆၄၉၀၃၄ ၀၉-၂၅၀ ၆၀၀ ၉၈၀ 
၀၉-၂၅၂ ၀၈၃ ၄၄၃ 

၀၄၃-၆၄၉၀၂၈ 

၂၂ သံတြျဲမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးကံသိန္း  ၀၉-၂၆၂ ၉၆၉ ၃၇၅   

အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး ၀၄၃-၆၅၅၉၉ ၀၉-၃၆၁ ၂၆၇၅၁ ၀၄၃-၆၅၆၀၂ 

၂၃ အမ္းျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္ေခ်   ၀၉-၇၈၈ ၉၉၀ ၇၇၀   

အတြင္းေရးမႉး ဦးခုိင္မ်ဳိးလင္း ၀၄၃-၈၀၀၈၁ ၀၉-၄၂၁ ၇၁၁ ၃၃၉ ၀၄၃-၈၀၀၆၉ 
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