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ျမန္မာႏိုငင
္ ံ႐ွိ Proximity Designs အဖြအ
႔ြဲ တြက္ ေရ်ားသာ်ားျပဳစိုသည္။
ေအာက္တဘ
ို ာလ ၂၀၁၆ ခိုႏစ္

ေနာက္ဆက္တြြဲ ေဆြ်ားေႏြ်ားမႈမ ာ်ားအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ ရည္႐ွိြယထ
္ ာ်ားသည့္ ဤစာတမ္်ားကို David Dapice
(David _Dapice@harvard.edu)က ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၆ခိုႏစ္တြင္ ရခင
ို ္ျပည္နယ္သ႕ို ကြင္်ားဆင္်ားေလ့လာအၿပီ်ား
သိုေတသနမ ာ်ားကို

ဆက္လက္ျပဳလိုပက
္ ာ

ေရ်ားသာ်ားျပဳစိုထာ်ားသည္။

စာတမ္်ားပါ

သံို်ားသပ္ခ က္မ ာ်ားသည္

စာတမ္်ား႐ွိင္၏ ပိုဂလ
ၢ က အျမင္သာျဖစ္ၿပီ်ား Proximity၊ ျပည္ေထာင္စို ျမန္မာႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္ အစ်ားို ရ၊ ဟာ်ားဗတ္
တကၠသလ
ို တ
္ ို႕၏ ယူဆခ က္မ ာ်ားႏင့္ ကြျြဲ ပာ်ားမ႐ွိ
ႈ ႏိုငပ
္ ါသည္။ ဤစာတမ္်ား အပါအဝင္ မၾကာမီက ေရ်ားသာ်ားျပဳစိုခြဲ႕
ေသာ

Ash

–

Proximity

တ႔မ
ို

ပူ်ားတထ
ြြဲ တ
ို ္ေဝသည့္

http://ash.harvard.edu/journal-articles တြင္ ဖတ္႐ွိႏ
ႈ င
ို ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုငင
္ ဆ
ံ ိုင္ရာ

စာတမ္်ားမ ာ်ားကို
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အႏစ္ခ ဳပ္တင္ျပခ က္

ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္သည္ မၾကာမီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႏြမ္်ားပါ်ားဆို်ားံ ျပည္နယ္ျဖစ္လာၿပီ်ား ခ င္်ားျပည္နယ္ထက္ပင္
ပို၍ဆင္်ားရလ
ြဲ ာသည္။ အဓကေနာက္ခအ
ံ ေၾကာင္်ားအရာမာ ဘာသာေရ်ားပဋပကၡျဖစ္ၿပီ်ား ေနရပ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာတမ္်ားေ႐ွိာင္သူ
မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ား ေနထိုင္ေနေသာ၊ အျခာ်ားသမ
ူ ာ်ားႏင့္ ဆက္စပ္မႈမ႐ွိဘြဲ သီ်ားသန္႔ျဖစ္ေနေသာ
ဒိုကၡသည္စခန္်ားႀကီ်ားမ ာ်ားကိုလည္်ား ေပၚေပါက္ေစခြဲ့ပါသည္။ အျခာ်ားမြတ္စလင္ဘာသာဝင္
တစ္သန္်ားေက ာ္မာလည္်ား ပဋပကၡေၾကာင့္ မမတ႔ို လက္႐ွိေနထိုငလ
္ က္႐ွိေသာ ၿမဳ႕နယ္မ ာ်ားတြငသ
္ ာ
အကန္႔အသတ္ခံေနရသည္။ ႏစ္ေပါင္်ားမ ာ်ားစာြ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လ စ္လ ်ဴ႐ွိဳခံရျခင္်ားႏင့္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈ
အနည္်ားအက ဥ္်ားသာ႐ွိျခင္်ားတ႔ေ
ို ၾကာင့္လည္်ား ဘာသာမ ဳ်ားစိုမ
ံ လူငယ္လိုပသ
္ ာ်ားအမ ာ်ားအျပာ်ားက ျပည္နယ္မ
ထြက္ခြာသြာ်ားခြဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအစို်ားရအသစ္အေနျဖင့္ ထဆ
ို ို်ား႐ွိြာ်ားသည့္ အေနအထာ်ားမ ဦ်ားျပန္လည္ေစႏိုင္ရန္ အခြင့အ
္ လမ္်ား
႐ွိေနပါသည္။ ထအ
ို ေျခအေနကို ျပင္ဆင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ က္မ ာ်ားက အေထာက္အကူ
ျပဳႏိုင္ပါသည္။
1. (၂၀၁၄) ခိုႏစ္တြင္ ေကာက္ခံခ့ေ
ြဲ သာ ႏိုင္ငံလို်ားံ ဆိုငရ
္ ာ သန္်ားေခါင္စာရင္်ားမ ဘာသာက်ားို ကယ
ြ ္မႈဆင
ို ္ရာ
အခ က္အလက္မ ာ်ားအရ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ ေနထိုင္ေသာ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္်ားမာ
(၁၈၈၂)ခိုႏစ္ႏင့္ ႏႈင္်ားယဥ္ပါက ေျပာင္်ားလြဲမႈ မဆစ
ို ေလာက္သာ ႐ွိပါသည္။ (အေသ်ားစတ္ကို
ေနာက္ဆက္တြြဲ (ခ) မ သ႐ွိိုပ္ျပပံိုတြင္ ႐ွိႈပါ။) မူဆလင္မ ာ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္်ားသ႔ို
ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ေနထိုငသ
္ ည္၊ အျခာ်ားဘာသာဝင္မ ာ်ားကို ဘာသာကူ်ားေျပာင္်ားေစသည္၊ မူဆလင္မ ာ်ားအၾကာ်ား
ကေလ်ားေမြ်ားဖြာ်ားမႏ
ႈ ႈန္်ား အဆမတန္ ျမင့္မာ်ားသည္ စသည့္အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ယံိုၾကည္က်ားို ကြယသ
္ ူေပါင္်ား ၉၀%မ ႐ွိသည့္ ဗိုဒၶဘာသာအေနျဖင့္ မူဆလင္ဘာသာမ
ၿခမ္်ားေျခာက္ခံေနရသည္ဆသ
ို ည့္ ေျပာဆိုမႈမ ာ်ားကို သန္်ားေခါင္စာရင္်ားပါ ထအ
ို ခ က္အလက္မ ာ်ားအာ်ား
အသံို်ားျပဳ၍ ခင
ို ္ခင္
ို မာမာ ျငင္်ားဆိုႏိုင္ပါလမ့္မည္။ ၎တ႔က
ို ို လူအမ ာ်ားသနာ်ားလည္လာရန္ ျပဳလိုပ္ႏိုင္ပါက
ေျခေျချမစ္ျမစ္ မ႐ွိဘြဲ ေျပာဆိုျငင္်ားခိုေ
ံ နၾကသည့္ ဘာသာေရ်ားအစြန္်ားေရာက္အိုပ္စိုမ ာ်ား၏ အဆိုမ ာ်ားကို
အာ်ားနည္်ားလာေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
2. ရပ္မရပ္ဖမ ာ်ားႏင့္ အစ်ားို ရအရာ႐ွိမ ာ်ားထံမ အၾကံဉာဏ္၊ ေထာက္ခံမတ
ႈ ႔က
ို ို
မူဆလင္ဘာသာဝင္တစ္ဦ်ားျခင္်ားစီအတြက္ ရယူၿပီ်ား စီစစ္ကာ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္ တြင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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အလိုပ္အကိုင္႐ွိာေဖြရန္ သြာ်ားလာခြင့ေ
္ ပ်ားႏိုင္သည္။ လံိုျခံဳေရ်ားအတြက္ ေနထိုင္ခင
ြ ့လ
္ က္မတ္မ ာ်ားကို
၎တ႔အ
ို ာ်ား ထိုတ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။ ထလ
ို က္မတ္မ ာ်ားမာ ႏင
ို င
္ သ
ံ ာ်ားျဖစ္ခင
ြ ့္ မဟိုတ္ပါ။
3. ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္ လိုပသ
္ ာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားမႈ အာ်ားေကာင္်ားလာၿပီ်ား အလိုပအ
္ ကိုငအ
္ ခြင့အ
္ လမ္်ားမ ာ်ား
တို်ားတက္လာသည္ႏင့္အမ ဒိုကၡသည္စခန္်ားမ ာ်ားကို ပတ္သမ္်ားႏိုင္ပါသည္။ ထစ
ို ခန္်ားမ ာ်ားမ
မူဆလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ားအာ်ား သူတ႔၏
ို မူရင္်ားေနထင
ို ္ရာကို ျပန္ခင
ြ ့ေ
္ ပ်ားျခင္်ား၊ ထိုေနရာမ ာ်ားတြင္
ျပန္လည္ေနထင
ို ္ရန္ လံိုျခံဳမႈမ႐ွိဟို ခံစာ်ားရပါက အျခာ်ားေနရာမ ာ်ားတြင္ အေျခခ ေနထိုင္ရန္
ကူညီေပ်ားသင့္သည္။
4. စပါ်ားႏင့္ အျခာ်ားသီ်ားႏံမ ာ်ားအတြက္ မ ဳ်ားေကာင္်ားမ ဳ်ားသန္႕မ ာ်ားကို ျဖန္႕ေဝေပ်ားရပါမည္။ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ
အတြင္်ား စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားကို အာ်ားေပ်ားႏိုငရ
္ န္ ေရတိုအစီအစဥ္အျဖစ္ ဆည္ေျမာင္်ားစမ
ီ က
ံ န္်ား
အေသ်ားစာ်ားမ ာ်ားအာ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ ထအ
ို ခ က္မ ာ်ားက ေျမယာႏင့္ အလိုပ္အင္အာ်ား၏
အက ဳ်ားအျမတ္ကို ပိုမတ
ို ို်ားပာြ ်ားေစသလို ဝင္ေငြရ႐ွိေစႏိုင္မည့္ အခြင့အ
္ လမ္်ားမ ာ်ားကလ
ို ည္်ား
ျမႇင့္တင္ေပ်ားပါလမ့္မည္။
5. သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္စရတ္ က ဆင္်ားေစရန္ လ ပ္စစ္ဓါတ္အာ်ားျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားေရ်ားစနစ္၊ လမ္်ားမ ာ်ား၊ သင့္ေတာ္သည့္
ဆပ္ကမ္်ားမ ာ်ားအာ်ား တို်ားခ ြဲ႕ျခင္်ားတ႔တ
ို ြင္ ဆက္လက္ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံသြာ်ားရမည္။
6. ရခင
ို ္ျပည္နယ္အတြင်ား္ ဘဏ္လိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားမာ ေကာင္်ားစြာဖြၿ႔ံ ဖဳ်ားမႈ မ႐ွိေသ်ားပါ။ ၎ကို တို်ားတက္ေစၿပီ်ား
အဖြ႕ြဲ အစည္်ားအာ်ားလို်ားံ မ လက္ခံႏင
ို ္ေလာက္ေသာ ေငြေၾက်ားစနစ္မ ာ်ားကို စမ္်ားသပ္သြာ်ားရမည္။
7. ေက ာက္ျဖ်ဴဆပ္ကမ္်ားအာ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ွိက
ြ ္မည္ဆိုပါက အတိုင္်ားအဆျဖင္သ
့ ာ
စတင္ျပဳလိုပ္သင့္ၿပီ်ား ျပည္နယ္မ ဆံို်ားျဖတ္ပင
ို ္ခြင့္ ႐ွိရပါမည္။ တ႐ွိိုတက
္ မ
ို ဏ
ၸ ီမ
လက္႐ွိကမ္်ားလမ္်ားထာ်ားသည့္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈ အစီအစဥ္မ ာ်ားမာ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားအရ အက ဳ်ားအျမတ္ရရန္
မျဖစ္ႏိုငပ
္ ါ။

အထက္ပါအခ က္မ ာ်ားသည္ ထိုတ္လိုပအ
္ ာ်ားကို တ်ားို ျမင့္ေစၿပီ်ား ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမက
ႈ ို က ဆင္်ားေစကာ
စီ်ားပြာ်ားေရ်ားအခြင့အ
္ လမ္်ားမ ာ်ား ပမ
ို မ
ို ာ်ားျပာ်ားလာေစမည္အ
့ ျပင္ ေနာင္တြင္ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္႐ွိ မတူညီေသာ
အိုပ္စိုမ ာ်ားအၾကာ်ား လူမႈေရ်ားပူ်ားေပါင္်ားေဆာင္ရက
ြ ္မမ
ႈ ာ်ားကလ
ို ည္်ား တို်ားတက္လာေစပါမည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ေနာက္ခသ
ံ မင
ို ္်ား

လြန္ခြဲ့ေသာ ႏစ္အနည္်ားငယ္တြင္ ျဖစ္ပာြ ်ားလ က္ရသည့္ အၾကမ္်ားဖက္မစ
ႈ ြကသ
္ ည့္ ဘာသာေရ်ားပဋပကၡႏင့္
ယဥ္တ၍
ြြဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လူသအမ ာ်ားဆို်ားံ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပဋပကၡမ ာ်ားေၾကာင့္ မူဆလင္ ဘာသာဝင္ေပါင္်ား
၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ဒိုကၡသည္စခန္်ားမ ာ်ားတြင္ ေနထိုငေ
္ နရၿပီ်ား စခန္်ားျပင္ပ႐ွိ ရခင
ို ္ျပည္နယ္အျခာ်ားေဒသမ ာ်ားမ
မူဆလင္တစ္သန္်ားခန္႔အနက္ အမ ာ်ားစိုမာလည္်ား သြာ်ားလာလႈပ္႐ွိာ်ားခြင့္ အလြန္အမင္်ား ကန္႔သတ္ခံေနရပါသည္။
ေနာက္ဆက္တအ
ြြဲ ျဖစ္ လိုပသ
္ ာ်ား႐ွိာ်ားပါ်ားမႈျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာခြဲ့သည္။ ထိုအခ က္ႏင့္အတူ သဘာဝႏင့္
အေျခခံအေဆာက္အဦဆိုငရ
္ ာ အဟန္႔အတာ်ားမ ာ်ားက စီ်ားပြာ်ားေရ်ား အခက္အခြဲမ ာ်ားကို ေပၚေပါက္ေစခြဲ့သည္။
အခိုအခ န္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဆင္်ားရႏ
ြဲ ြမ္်ားပါ်ားမႈ အတိုင္်ားအတာႏင့္သာမက လူတစ္ဦ်ားခ င္်ားဝင္ေငြအေနႏင့္ပါ
(တစ္ႏိုင္ငံလို်ားံ တြင္) အေျခအေနအဆို်ားဆို်ားံ ျဖစ္ေနၿပီဟို ဆၾို ကပါသည္။

အက ဳ်ားအျမတ္အတြက္မဟိုတသ
္ ည့္ အဖြြဲ႕အစည္်ားတစ္ခ၏
ို အဆအ
ို ရ မူဆလင္အမ ာ်ားစို ေနထိုငလ
္ က္႐ွိေသာ
ေမာင္်ားေတာၿမဳ႕နယ္၏ အာဟာရခ ဳ႕တြဲမ
့ ႈႏႈန္်ားမာ ကမ႓ာေပၚတြင္ အဆ်ားို ရြာ်ားဆို်ားံ ထတ
ြဲ ြင္ ပါဝင္သည္။
အစို်ားရအေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနကို ေျဖ႐ွိင္်ားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္်ား အသံို်ားျပဳႏိုငသ
္ ည့္ အရင္်ားအျမစ္မ ာ်ားမာ
အကန္အ
႔ သတ္႐ွိႏိုငပ
္ ါသည္။ တစ္ခ န္တည္်ားမာပင္ အၾကမ္်ားဖက္မမ
ႈ ာ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြာ်ားႏိုင္ေျခ ႐ွိေသာေၾကာင့္
စစ္တပ္၊ နယ္ျခာ်ားေစာင့္တပ္ႏင့္ ရြဲတပ္ဖြြဲ႕ဝင္ အမ ာ်ားအျပာ်ားကို ျပည္နယ္အႏံ႕တြင္ တပ္စထ
ြြဲ ာ်ားေစၿပီ်ား ၎တ႔၏
ို
တည္ေနရာမာ အမ ာ်ားအာ်ားျဖင့္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမာ်ားမ ာ်ား ပင
ို ္ဆင
ို ္သည့္ လယ္ေျမမ ာ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ပါသည္။
အက ဳ်ားဆက္မာ ေထာင္ႏင္ခ
့ ီေသာ ဗိုဒၶဘာသာႏင့္ မူဆလင္လယ္သမာ်ားမ ာ်ား ေနရာေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားၾကရျခင္်ား
ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ လတ္တေလာျဖစ္စဥ္မ ာ်ားအျပင္ ျမန္မာ့သမင
ို ္်ားတေလ ာက္မ ေရ႐ွိည္အျမင္ျဖင္လ
့ ည္်ား
သံို်ားသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပါေမာကၡ ေဂ အက္(စ) ဖာနီဗယ္ (J. S. Furnivall) သည္ ႏစ္ဆယ္ရာစိုႏစ္ ပထမပိုင်ား္ ၏
ျမန္မာႏိုငင
္ ံဆိုင္ရာ ပညာရင္၊ စာေရ်ားဆရာမ ာ်ားအနက္ အထင္႐ွိာ်ားဆို်ားံ ျဖစ္ၿပီ်ား ျမန္မာသိုေသတနအသင္်ားကို
(၁၉၀၆)ခိုႏစ္တြင္ ပူ်ားတြတ
ြဲ ည္ေထာင္ကာ ျမန္မာအမ ဳ်ားသမီ်ားတစ္ဥ်ားီ ႏင့္ ထမ္်ားျမာ်ားခပ
ြဲ့ ါသည္။ သူ၏အဆအ
ို ရ
ကလ
ို ိုနီစနစ္သည္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏ ႐ွိ်ားို ရာအစဥ္အလာ လူ႕အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ား တည္ေဆာက္ပက
ိုံ ို ဖ က္ဆီ်ားခၿြဲ့ ပီ်ား ၎၏
ေနရာတြင္ “လူမ ဳ်ားစိုပ
ံ ါဝင္သည့္ လူ႔အဖြအ
႔ြဲ စည္်ား” တစ္ခအ
ို ာ်ား ဖန္တီ်ားခပ
ြဲ့ ါသည္။ ထိုစနစ္အသစ္တင
ြ ္ ကြျြဲ ပာ်ားမႈ
မ ာ်ားစြာ႐ွိေသာ ယဥ္ေက ်ားမႈစနစ္မ ာ်ားကို က င့္သို်ားံ သမ
ူ ာ်ား ယဥ္တြေ
ြဲ နထိုင္ၾကေသာ္လည္်ား စီ်ားပာြ ်ားေရ်ားက႑အရ
ကူ်ားလူ်ားဆက္ဆံျခင္်ားမလြ၍
ြဲ အျခာ်ားအဓပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ လူမဆ
ႈ က္ဆေ
ံ ရ်ားမ ာ်ား မရၾကပါ။ ထိုအေျခအေနမာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ေရ႐ွိည္မတည္တႏ
ံ့ ိုငေ
္ သာေၾကာင့္ စစ္မန္သည့္ လူမႈေရ်ား၊ အမ ဳ်ားသာ်ားေရ်ား ညီၫြတ္မက
ႈ ို ဖန္တီ်ားႏိုငရ
္ န္
အဖြ႕ြဲ အစည္်ားေပါင္်ားစိုံ အတူတကြပ်ားူ ေပါင္်ား၍ ျမန္မာ့လ႔အ
ူ သိုင္်ားအဝိုင္်ားကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္
လိုအပ္သည္ဟို ပါေမာကၡ ဖာနီဗယ္က ဆိုခပ
ြဲ့ ါသည္။

“အကယ္၍... ထအ
ို ခက္အခြဲမ ာ်ားကို မေက ာ္လႊာ်ားႏိုင္ခ႔လ
ြဲ င္ ကြ ႏို္ပ္တ႔၏
ို ေနာင္လာေနာက္သာ်ားမ ာ်ားသည္
အခ န္တစ္ခအ
ို တြင္်ား၊ ဥပေဒမြဲ႔ မင္်ားမ႔စ
ြဲ ႐ွိိုက္ အျမစ္စလ
ြဲြ ာၿပီ်ားေနာက္ အေႏ်ားႏင္႔ အျမန္ဆသ
ို လို ျမန္မာႏိုင္ငံကို
တ႐ွိိုတ္ျပည္၏ ျပည္နယ္တစ္ခိုအေနႏင္႔သာ ေတြ႕ၾကရေတာ႔မာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူေသာ (၁၉၃၁) ခိုႏစ္ထိုတ္
“ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရ်ားေဘာဂေဗဒ မတ္ဆက္” စာအိုပ္ပါ သူ၏အဆမ
ို ာ အမ ာ်ားသျဖစ္ပါသည္။

ပါေမာကၡ ဖာနီဗယ္အေနျဖင့္ ထိုအခ န္တြင္ တ႐ွိိုတ္ႏိုငင
္ အ
ံ ေနျဖင့္ အင္အာ်ားခ ႕ြဲ လိုသည္ဟို ဆလ
ို ိုျခင္်ားမဟိုတ္ပါ၊
၎တ႔၏
ို စိုစည္်ားအာ်ားေကာင္်ားၿပီ်ား သမင
ို ်ား္ ေၾကာင္်ား႐ွိည္ေသာ ယဥ္ေက ်ားမက
ႈ အမ္န်ားီ ခ င္်ားျမန္မာႏိုငင
္ မ
ံ
လစ္ဟာေနေသာ ကြကလ
္ ပ္အာ်ား ဧကန္ေနရာယူသြာ်ားလမ့္မည္ဟို ေျပာလိုျခင္်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို
“လူမ ဳ်ားစိုပ
ံ ါဝင္သည့္ လူ႕အဖြအ
႔ြဲ စည္်ား” ျပႆနာမာ ဗိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ားႏင့္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ား ယဥ္တြေ
ြဲ န
ထိုင္ေနေသာ္လည္်ား တစ္ဥ်ားီ ႏင့္တစ္ဥ်ားီ အယံိုအၾကည္ အျပည္အ
့ ဝမ႐ွိသည့္ ရခင
ို ္ျပည္နယ္တြင္ အထူ်ားသသာပါ
သည္။ ယေန႕အခါတြင္ တ႐ွိိုတ္ႏိုငင
္ ံသည္ (၁၉၃၁) ခိုႏစ္ထက္ ပ၍
ို ေတာင့္တင္်ားေနၿပီ်ား ၎၏ လႊမ်ား္ မ်ားို မႈမာလည္်ား
ပိုမိုအာ်ားေကာင္်ားလာပါသည္။ ၎၏ “တစ္ႏိုငင
္ ၊ံ သမိုဒၵရာႏစ္ခို” ဟူေသာ အေတြ်ားက ရခင
ို ္ျပည္နယ္အတြက္
အက ဳ်ားဆက္မ ာ်ား ႐ွိလာႏိုငပ
္ ါသည္။

ဗိုဒဘ
ၶ ာသာကအ
ို ေၾကာင္်ားျပၿပီ်ား အၾကမ္်ားဖက္မႈမ ာ်ား ျမင္တ
့ က္လာျခင္်ား၏ အေၾကာင္်ားအရင္်ား တစ္စတ္တစ္ပင
ို ်ား္ မာ
အမ ဳ်ားသာ်ားဒီမက
ို ေရစီအဖြ႕ြဲ ခ ဳပ္ (NLD) ကို ႐ွိႈံ်ားနမ့္ေစလသ
ို မ
ူ ာ်ားမ ေျမႇာက္ပင္ေ
့ သြ်ားထို်ားမႈမ ာ်ား ပါဝင္သလို
ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ာ်ားမ ာ်ားအခ ဳ႕၏ စတ္ထတ
ြဲ င
ြ ္ အျမစ္တယ
ြ ္ေနေသာ ယံိုၾကည္ခ က္မ ာ်ားလည္်ား ပါပါသည္။ မူဆလင္
ဘာသာဝင္မ ာ်ားမ မ ဳ်ားပြာ်ားေနၾကၿပီ်ား အျခာ်ားသမ
ူ ာ်ားကလ
ို ည္်ား ဘာသာကူ်ားေျပာင္်ားေစျခင္်ားျဖင့္ ဗိုဒၶဘာသာႏိုငင
္ ံ
တစ္ႏိုငင
္ ံကို မူဆလင္လမ
ႊ ်ား္ မ်ားို သည့္ ႏင
ို ္ငံအျဖစ္ ဖန္တ်ားီ လသ
ို ည္ဟ၍
ူ လြမ
ြဲ ာ်ားစြာ ဆၾို ကပါသည္။ (ဥပမာအျဖစ္
ယခို အင္ဒန
ို ီ်ား႐ွိာ်ားႏိုငင
္ ံ တည္႐ွိသည့္ ေဒသတြင္ တစ္ဆယ့္သို်ားံ ရာစိုမ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ရာစိုအတြင္်ား ဗိုဒၶဘာသာ
မ အစၥလာမ္ဘာသာကို်ားကယ
ြ ္မသ
ႈ ို႕ ေျပာင္်ားလယ
ြဲ ိုၾံ ကည္မက
ႈ ို မူဆလင္ေရ႐ွိည္စမ
ီ က
ံ န္်ား၏ သက္ေသအျဖစ္
ေျပာဆေ
ို နၾကပါသည္။ သ႔ေ
ို သာ္ သမိုင်ား္ ကို ဆန္်ားစစ္ပါက ထဘ
ို ာသာေျပာင္်ားလက
ြဲ ို်ားကယ
ြ ္မမ
ႈ ာ ၿငမ္်ားခ မ္်ားၿပီ်ား
တစ္ျဖည္်ားျဖည္်ားခ င္်ား အလအ
ို ေလ ာက္ျဖစ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္်ား သက္ေသျပေနပါသည္။) (၁၈၈၁)ခိုႏစ္
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ဗမာႏိုငင
္ ံ သန္်ားေခါင္စာရင္်ားအရ မူဆလင္ ဘာသာဝင္မာ ၄.၅% ႐ွိၿပီ်ား (၂၀၁၄)ခိုႏစ္ ေကာက္ခံခသ
ြဲ့ ည့္
သန္်ားေခါင္စာရင္်ားက ထိုတ္ျပန္သည့္ မူဆလင္အခ ဳ်ားမာ ထထ
ို က္ပင္အနည္်ားငယ္ ေလ ာ့နည္်ားသည့္အတြက္
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ားသည့္ မူဆလင္ဝါဒ လႊမ်ား္ မို်ားလာသည္ဆိုေသာအခ က္ကို လြန္ခ့သ
ြဲ ည့္ႏစ္ေပါင္်ား
(၁၃၀)အတြင္်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနအတြက၊္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ထ႔ထ
ို က္ပို၍တိုေတာင္်ားသည့္ ကာလမ ာ်ားအတြက္ပင္
မန္ကန္မႈ မ႐ွိေၾကာင္်ား သႏိုင္ပါသည္။1

ရခင
ို ္ျပည္နယ္၏ ေနာက္က က န္ရစ္ခေ
ြဲ့ သာ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားသည္ ေရ႐ွိည္ျပႆနာတစ္ချို ဖစ္သည္။ လမ္်ားမ ာ်ားႏင့္
လ ပ္စစ္ဓာတ္အာ်ား ျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားေရ်ားစနစ္မ ာ်ားမာလည္်ား ရခင
ို ္ျပည္နယ္တြင္ မည္သည့္အခါကမ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔
မ႐ွိခြဲ့ေသာေၾကာင့္ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားအခြငအ
့္ လမ္်ားမ ာ်ားအတြက္ အဟန္႕အတာ်ား ျဖစ္ေနခြဲပ
့ ါသည္။ ထ႔ေ
ို ၾကာင့္
(ဗိုဒၶဘာသာဝင္) ရခင
ို လ
္ င
ူ ယ္ အလိုပ္သမာ်ားမ ာ်ားစြာ ျပည္နယ္အျပင္သို႕ ထြက္ခြာသြာ်ားခသ
ြဲ့ ည္။ ခန္မ
႔ န္်ားခ က္
တစ္ခအ
ို ရ လူငယ္တစ္သန္်ားခန္႕ပင္ ထြက္ခြာသြာ်ားခၿြဲ့ ပီဟို ဆိုပါသည္။ မူဆလင္မ ာ်ား ထြက္ခြာသြာ်ားမမ
ႈ ာမူ
အႏၲရာယ္ပိုမ ာ်ားၿပီ်ား ကိုနက
္ စရတ္လည္်ားပိုႀကီ်ားသည့္ တရာ်ားမဝင္ေရလမ္်ားခရီ်ားကိုသာ အသံို်ားျပဳႏိုငေ
္ သာေၾကာင့္
ရခင
ို ္မ ာ်ားမ ထြကခ
္ ြာမႈအေရအတြကထ
္ က္ မ ာ်ားစြာနည္်ားၿပီ်ား လူဥ်ားီ ေရ တစ္သန္်ားသို်ားံ ေသာင္်ားမ
တစ္သန္်ား႐ွိစ္ေသာင္်ားခန္သ
႔ ာ ႐ွိပါလမ့္မည္။2 ထက
ို သ
ြဲ့ ို႕ ပညာတတ္မ ာ်ားအာ်ားဆို်ားံ ႐ွိံ်ားႈ လက
ို ္ရမႈႏင့္
အသက္ေမြ်ားဝမ္်ားေက ာင္်ားမႈ ပညာတစ္ခခ
ို ို မတတ္ကၽြမ်ား္ ေသာ လူငယ္လိုပသ
္ ာ်ားမ ာ်ားအာ်ား
လက္လတ
ႊ လ
္ က
ို ္ရျခင္်ားသည္ပင္ ရခင
ို ္ျပည္နယ္၏ ဖြ႔ၿံ ဖဳ်ားတ်ားို တက္မႈ အလာ်ားအလာကို အႀကီ်ားအက ယ္ထခက
ို ္ေန
ပါသည္။

ျပႆနာမ ာ်ားအနက္ ေနာက္တစ္ခိုမာ မူဆလင္မ ာ်ားက မမကယ
ို ္ကို “႐ွိဟ
ို င္ဂ ာ” ဟို သတ္မတ္ေခၚဆိုျခင္်ားသည္
၎တို႕က ရခင
ို ္ျပည္နယ္အတြင္်ား နယ္ေျမအစတ္အပင
ို ္်ားတစ္ခက
ို ို ခြထ
ြဲ တ
ို ္ၿပီ်ား တိုင္်ားရင္်ားသာ်ားလူမ ဳ်ားစတ
ို စ္ခအ
ို ျဖစ္

1

(၁၉၈၃) ခိုႏစ္ သန္်ားေခါင္စာရင္်ားႏင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကၽြမ္်ားက င္သူမ ာ်ား၏ အဆိုအရ ထိုအခ န္က ထိုတ္ျပန္ခြဲ့ေသာ
မူဆလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ား၏ ရာခင
ို ္ႏႈန္်ားကို အေၾကာင္်ားျပဳ၍ ျပႆနာတက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႐ွိရင္်ားစထ
ြြဲ က္
ေလ ာ့နည္်ားထိုတ္ျပန္ခြဲ့သည္။ လြန္ခြဲ့ေသာ ႏစ္သံို်ားဆယ္အတြင္်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ မူဆလင္ရာခိုင္ႏႈန္်ား
မဆိုစေလာက္ေျပာင္်ားလြဲျခင္်ားမာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

2

Rakhine State Needs Assessment, September 2015, Center for Diversity and National Harmony,
Yangon. ရခိုင္ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ထြက္ခြာမႈ ပမာဏကို စာမ က္ႏာ ၃၁၊ မူဆလင္ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ထြက္ခြာမႈ ပမာဏကို စာမ က္ႏာ ၇
တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ားပါသည္။ ၎တို႔မာ (၂၀၁၂) ခိုႏစ္အတြက္ ခန္႔မန္်ားခ က္မ ာ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခိုအခ န္တြင္မူ
ထိုပမာဏထက္ ပိုမ ာ်ားေနပါသည္။
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တရာ်ားဝင္အသအမတ္ျပဳမႈ ရယူလိုျခင္်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟို ရခင
ို ဗ
္ ိုဒဘ
ၶ ာသာဝင္မ ာ်ားက သံသယ႐ွိေနျခင္်ား
ျဖစ္သည္။ အခ ဳ႕ေသာ ရခင
ို ျ္ ပည္သမ
ူ ာ်ားက “႐ွိဟ
ို င္ဂ ာ” ဆိုေသာ အသံို်ားအႏႈန္်ားသည္ ထသ
ို မ
ူ ာ်ားက
ျပည္ပႏိုင္ငံျခာ်ား ပရသတ္မ ာ်ားမ ၎တ႕ို ကို ေထာက္ခမ
ံ ႈရ႐ွိရန္ တမင္အသံို်ားျပဳျခင္်ားသာျဖစ္ၿပီ်ား ျပည္တြင်ား္ တြင္
မမကယ
ို က
္ ို ႐ွိဟ
ို င္ဂ ာမ ဳ်ားႏြယစ
္ ိုအျဖစ္ အဓကမဟိုတဘ
္ ြဲ မူဆလင္ဘာသာဝင္အျဖစ္သာ သတ္မတ္သည္ဟို
ယံိုၾကည္ၾကသည္။

ဘယ္အရာက မန္သည္ဆသ
ို ည္ကို သရရန္ခက္ခေ
ြဲ သာ္လည္်ား ထိုစ်ားို ႐ွိမ
႔ြံ မ
ႈ ာ်ားမာ လက္႐ွိအေျခအေန၏
တစ္စတ္တစ္ပင
ို ်ား္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တ႕ို ကို ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရပါမည္။ စတ္ဝင္စာ်ားဖြယ္ေကာင္်ားသည္မာ
(အထင္ႏင့္ ကြာျခာ်ားေနသည္မာ) ျပည္နယ္အတြင်ား္ လိုပသ
္ ာ်ား႐ွိာ်ားပါ်ားမႈ ျပႆနာကို ေျဖ႐ွိင္်ားႏိုင္ရန္ႏင့္
ျပည္နယ္အတြင္်ား မူဆလင္အေရအတြက္ ေလ ာ့က ေစရန္ ရခင
ို လ
္ မ
ူ ဳ်ားအမ ာ်ားအျပာ်ားက မူဆလင္မ ာ်ားအာ်ား
ပို၍လြတလ
္ ပ္စြာ သြာ်ားလာခြင့္ျပဳေစလသ
ို ည္။ သို႕ေသာ္လည္်ား အခ ဳ႕ကမူ ထသ
ို မ
ူ ာ်ား ထြကခ
္ ြာသြာ်ားျခင္်ားျဖင့္
“လစ္ဟာသြာ်ားေသာ ကြကလ
္ ပ္မ ာ်ား” အာ်ား စည္်ားၾကပ္မႈ အျပည့္အဝမ႐ွိသည့္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင်ား္
နယ္စပ္ေဒသမ ာ်ားမတဆင့္ အလြယတ
္ ကူ ဝင္ေရာက္လာႏင
ို ္သည့္ ဘဂၤလာ်ားေဒ႐ွိ္႕ႏိုငင
္ မ
ံ
ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားသူအသစ္မ ာ်ားက အစာ်ားထို်ားေနရာယူလက
ို ္ပါလ င္ ထူ်ားမျခာ်ားနာ်ား႐ွိမည္ကို စ်ားို ရမ္မကင္်ား
ျဖစ္ေနေၾကာင္်ားလည္်ား ဖြငဟ
့္ ၾကပါသည္။

နယ္စပ္လိုၿံ ခံဳေရ်ား ပိုမိုေကာင္်ားမြန္ေစရန္ ျပဳလိုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္်ား အဂတလက
ို ္စာ်ားမႈကို ထန္်ားခ ဳပ္ရန္မာ
စီမံခန္႔ခြြဲမႈေကာင္်ားရန္လိုအပ္ၿပီ်ား လံို႔လလည္်ား လိုပါသည္။ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္ေန မူဆလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္
ထြက္ခြာခြင့သ
္ ာရပါက မည္မ က ထြက္ခြာမည္ကို မသႏိုင္သလို ထြကသ
္ ြာ်ားသည့္ ပမာဏကို
အသစ္ဝင္လာႏိုင္သူမ ာ်ားမ မည္မ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အစာ်ားထို်ားမည္ကလ
ို ည္်ား မေသခ ာပါ။ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္တြင္
လိုပအ
္ ာ်ားခမ ာ်ား ျမင့္တက္လာသည္ဟူေသာအဆိုမာ မန္ကန္ၿပီ်ား အလိုပအ
္ ကိုင္ အခြင့အ
္ လမ္်ား႐ွိသည့္
ကာလမ ာ်ားတြင္ အမ ဳ်ားသာ်ားလိုပသ
္ ာ်ားတစ္ဦ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရက္လ င္ ေန႔တက
ြ ္ ေလ်ားေဒၚလာခန္႔ ရပါသည္။
သ႔တ
ို ိုင္ ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ္ႏိုင္ငံတြငလ
္ ည္်ား ေက ်ားလက္လိုပအ
္ ာ်ားခမ ာ်ားသည္ (၂၀၀၈)ခိုႏစ္မစ၍ လ င္ျမန္စာြ
ျမင့္တက္လာလ က္ရသည္။3

3

S. Wiggins ႏင့္ S. Keats တို႔မ ဇြန္လ (၂၀၁၅)ခိုႏစ္တြင္ ေရ်ားသာ်ားထိုတ္ေဝေသာ “Rural Wages in Asia”
(http://www.odi.org/publications/ 8747-rural-wages-asia) ကို ႐ွိႈပါ။ ထိုေဆာင္်ားပါ်ားအရ (၂၀ဝ၅) မ (၂၀၁၀)
အတြင္်ား ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက ်ားလက္လိုပ္အာ်ားခမ ာ်ား သည္ ၅၀% တို်ားျမင့္လာသည္။ ထိုအခ န္မစ၍
စက္႐ွိံိုလိုပ္အာ်ားခမ ာ်ားသည္ သသာစြာျမင့္တက္လာသည္။ (၂၀၁၄) တြင္ အမ ဳ်ားသမီ်ားစက္႐ွိံိုအလိုပ္သမမ ာ်ား၏ တစ္လစာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြာ်ားခသ
ြဲ့ ည့္ မူဆလင္အစြန္်ားေရာက္မ ာ်ား၏
အၾကမ္်ားဖက္မက
ႈ လည္်ား အထက္ေဖာ္ျပပါ သြာ်ားလာေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ခြင့က
္ စၥကို အလ င္အျမန္ နည္်ားလမ္်ား႐ွိာေျဖ႐ွိင္်ားရန္
အေရ်ားႀကီ်ားေၾကာင္်ား ေထာက္ျပေနပါသည္။ ထသ
ို ူမ ာ်ားအာ်ားလို်ားံ ကို ယခင္အတိုင္်ား ျပည္နယ္တြင္်ားတြင္
လြတ္လပ္စြာသြာ်ားလာခြင့ေ
္ ပ်ားရန္ ျဖစ္ႏို္င္သည့္ အေျခအေနမ႐ွိပါ။ သ႔ေ
ို သာ္ လိုပ္သာ်ားလအပ္
ို
ခ က္ကို ေျဖ႐ွိင္်ားရန္
တစ္ဦ်ားခ င္်ားစအ
ီ တြက္ ရပ္မရပ္ဖမ ာ်ားႏင့္ အစို်ားရအရာ႐ွိမ ာ်ား၏ အၾကံဉာဏ္ကိုရယူၿပီ်ား စီစစ္ကာ
ျပည္နယ္အတြင္်ားတြင္ သြာ်ားလာခြင့ေ
္ ပ်ားျခင္်ားမာမူ ျဖစ္ႏိုင္ပါေသ်ားသည္။ ထိုသ႔စ
ို ီစစ္ၿပီ်ားသမ
ူ ာ်ားကို အထူ်ားေနထိုင္ခင
ြ ့္
ကတ္ျပာ်ားမ ာ်ားထတ
ို ္ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။ ထက
ို တ္မ ာ်ားမာ ႏိုင္ငသ
ံ ာ်ားျဖစ္ခင
ြ ့ေ
္ ပ်ားျခင္်ားမဟိုတ္ပါ။ လက္႐ွိအေျခအေနကို
တို်ားတက္လာေအာင္ မျပဳလိုပ္ဘြဲ ဖႏပ္သည့္နည္်ားလမ္်ားကို အာ်ားကို်ားျခင္်ားက မေက နပ္မမ
ႈ ာ်ားကို
ထပ္တို်ားလာေစ႐ွိံိုသာမက ဘဂၤလာ်ားေဒ႐ွိ္႕မ လက္နက္ပိုျပည့္စံိုသည့္ အိုပ္စမ
ို ာ်ားကိုပါ ျမန္မာျပည္ပဋပကၡထြဲသ႔ို
ဝင္ေရာက္လာေစပါလမ့္မည္။ ျပည္တြင္်ားလိုျံ ခံဳေရ်ားႏင့္ ၿငမ္ဝပ္ပျပာ်ားမမ
ႈ ာ အေရ်ားႀကီ်ားပါသည္။ အလာ်ားတူပင္
ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္ ေနထင
ို ္ေနသူမ ာ်ားအာ်ားလို်ားံ သက္ေမြ်ားဝမ္်ားေက ာင္်ားမႈ ျပဳလိုပ္ႏိုင္ရန္ တစ္ဆင္ျ့ပီ်ားတစ္ဆင့္
ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ နည္်ားလမ္်ားကလည္်ား အေရ်ားႀကီ်ားသည္။

အစ်ားို ရမဟိုတ္ေသာအဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားမ အခ ဳ႕ဝန္ထမ္်ားမ ာ်ားက ယခင္ျပႆနာမ ာ်ားသည္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ ာ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြာ်ားျခင္်ားမဟိုတဘ
္ ြဲ “ျပင္ပေသြ်ားထို်ားသူမ ာ်ား”၏ ပေရာဂေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ အနည္်ားဆို်ားံ
အစပိုင္်ားတြင္ ထိုသ႕ို ျဖစ္သည္၊ ၎တို႕သည္ အာဏာပင
ို မ
္ ာ်ား၏ ေထာက္ခမ
ံ က
ႈ ို တစ္စတ္တစ္ပင
ို ်ား္ ရ႐ွိသည္ဟို
ယူဆၾကသည္။ ထိုအျမင္မာ မန္ကန္ျခင္်ား႐ွိ၊ မ႐ွိ ေျပာရန္ခက္ပါသည္။ သ႕ို ေသာ္လည္်ား မန္ကန္ပါက အနာဂါတ္
ၿငမ္်ားခ မ္်ားေရ်ား ရ႐ွိရန္အတြက၊္ ျဖစ္ေနဆြဲ အၾကမ္်ားဖက္မမ
ႈ ာ်ား ပိုမဆ
ို ို်ားဝါ်ားလာမည့္ အေနအထာ်ားမ
ကာကြယရ
္ န္အတြက္ ထသ
ို ို႕လႈံ႔ေဆာ္မႈမ ဳ်ားကို ထန္်ားခ ဳပ္ရန္ လအ
ို ပ္ပါသည္။

အနည္်ားဆံို်ားလိုပ္အာ်ားခသည္ ၆၇ ေဒၚလာအထ ၇၇% တို်ားလာၿပီ်ား (၂၀၁၅)တြင္ အစို်ားရဝန္ထမ္်ားတစ္ဦ်ား၏
အနမ့္ဆံို်ားလစာမာ တစ္လလ င္ ၁၀၃ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္်ားရ ေက ်ားလက္အလိုပ္သမာ်ား
တစ္ဦ်ားသည္ တစ္ေန႔လ င္ ၄ ေဒၚလာျဖင့္ တစ္ႏစ္လ င္ ေလ်ားလသာ လိုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ဘဂၤလာ်ားေဒ့ရ္ႏိုင္ငံ႐ွိ
အမ ဳ်ားသာ်ားမ ာ်ားသည္ ပံိုမန္အာ်ားျဖင့္ အမ ဳ်ားသမီ်ားမ ာ်ားထက္ ၃၀ - ၄၀% ဝင္ေငြပမ
ို ိုရ႐ွိၾကသည္။
ထိုအမ ဳ်ားသမီ်ားမ ာ်ားသည္လည္်ား (၂၀၁၄)ခိုႏစ္မစ၍ လိုပ္အာ်ားခပိုေကာင္်ားသည့္ ေက ်ားလက္အလိုပ္အကိုင္မ ာ်ားအတြက္
ၿမဳ႕ျပအာ်ားစန
ြ ႔ခ
္ ြာလ က္ ႐ွိၾကပါသည္။ အမ ဳ်ားသာ်ားမ ာ်ားကမူ အာရပ္ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသႏင့္ ၿမဳ႕ျပေဒသမ ာ်ားတင
ြ ္
ပို၍အလိုပ္လိုပ္လိုၾကသည္။ ဘဂၤလာ်ားေဒ႐ွိ္႕ႏိုင္ငံတြင္ ေက ်ားလက္ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈသည္ လ င္ျမန္စြာ က ဆင္်ားေနပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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သိုေတသနခရီ်ားစဥ္အတြင်ား္ သံို်ားသပ္ခ က္မ ာ်ား

Proximity-Harvard အဖြသ
႔ြဲ ည္ (၂၀၁၆)ခိုႏစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၀ရက္ႏင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္အၾကာ်ား ျမန္မာႏိုငင
္ ံ
ခရီ်ားစဥ္အတြင္်ား ရခင
ို ္ျပည္နယ္သို႕ သြာ်ားေရာက္ခၿြဲ့ ပီ်ား၊ ထခ
ို ရီ်ားမာ (၂၀၁၄)ခိုႏစ္မစ၍ တတယအႀကမ္
သြာ်ားေရာက္ျခင္်ား ျဖစ္သည္။ ခရီ်ားစဥ္၏ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္မာ NLD အစ်ားို ရသစ္အတြက္ စီ်ားပြာ်ားေရ်ား
အလာ်ားအလာမ ာ်ားကို စူ်ားစမ္်ားေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္႐ွိ လႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ာ်ားလယ္အမ ာ်ားစိုမာ NLD
မဟိုတ္ဘြဲ ရခိုငအ
္ မ ဳ်ားသာ်ားပါတီ (ANP) မ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမာ အျခာ်ားျပည္နယ္အမ ာ်ားစႏ
ို င့္
မတူဘြဲ ျပည္နယ္အစ်ားို ရ ဖြစ
႔ြဲ ည္်ားရန္ အနည္်ားငယ္႐ွိပ
ႈ ေ
္ ထြ်ားပါသည္။ သမၼတသည္ NLD ပါတီဝင္တစ္ဥ်ားီ ကို
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီ်ားခ ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမာက္ၿပီ်ားျဖစ္ေသာ္လည္်ား ယခိုအခ န္တြင္မူ ANP ၏ ေထာက္ခမ
ံ က
ႈ ို မရရပါ။

သိုေတသနအဖြ႕ြဲ သည္ စစ္ေတြ၊ ေမာင္်ားေတာႏင့္ ေက ာက္ေတာ္ၿမဳ႕နယ္မ ာ်ားသ႕ို သြာ်ားေရာက္ေလ့လာခြဲသ
့ ည္။
ေမာင္်ားေတာသည္ မူဆလင္အမ ာ်ားစို ေနထိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခိုျဖစ္ၿပီ်ား ေက ာက္ေတာ္တြင္မူ အဓကအာ်ားျဖင့္
ဗိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ (မၾကာေသ်ားခင္က သြာ်ားေရာက္ခေ
ြဲ့ သာ အျခာ်ားသေ
ို တသနခရီ်ားတြင္မူ
ေက ာက္ျဖ်ဴကို အဓကထာ်ားေလ့လာခြဲသ
့ ည္။) လယ္သမာ်ားမ ာ်ား၊ ေျမယာမြဲအ
့ လိုပ္သမာ်ားမ ာ်ားမ အစျပဳ၍
စီ်ားပြာ်ားေရ်ားသမာ်ားမ ာ်ား၊ ဆန္စက္ပင
ို ္ရင္မ ာ်ားႏင့္ ကိုနသ
္ ည္မ ာ်ားအထ လူမ ဳ်ားစႏ
ိုံ င့္ ေတြ႔ဆံိုခပ
ြဲ့ ါသည္။ ထို႕အျပင္
အစို်ားရႏင့္ အစ်ားို ရမဟိုတ္ေသာ အဖြ႕ြဲ အစည္်ားမ ာ်ားကလ
ို ည္်ား ေတြ႕ဆံိုခသ
ြဲ့ ည္။ သိုေတသန၏ ဦ်ားစာ်ားေပ်ား
အေၾကာင္်ားအရာမာ စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားျဖစ္ေသာ္လည္်ား ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ အေျခခ ျခင္်ား၊ လိုပသ
္ ာ်ားလအ
ို ပ္မႈႏင့္
ထိုတ္ကိုနမ
္ ာ်ားကို ေစ ်ားကက
ြ ထ
္ သ
ြဲ ို႕ တင္သြင္်ားျခင္်ားစသည့္ အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားကလည္်ား ေဆြ်ားေႏြ်ားမမ
ႈ ာ်ားတြင္
ဆက္စပ္ပါဝင္လာခြဲပ
့ ါသည္။

ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္တြင္ စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားအတြက္ မ ဳ်ားေကာင္်ားမ ဳ်ားသန္႔မ ာ်ား အလြနလ
္ ိုအပ္ေနပါသည္။ ထအ
ို ေျခအေနကို
ဧရာဝတီတိုင်ား္ ျမစ္ဝကြ န္်ားေပၚေဒသမာတြငလ
္ ည္်ား ကြ န္ေတာ္တ႔ို ေတြ႕႐ွိခြဲ့ပါသည္။ စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားဝန္ႀကီ်ားဌာနသည္
မ ဳ်ားစပ္စပါ်ား မ ဳ်ားေစ့မ ာ်ားအာ်ား ေပ်ားေဝရန္သာ အာ႐ွိံိုစိုကေ
္ နၿပီ်ား အျခာ်ားအသီ်ားအႏံမ ာ်ားကို ဂ႐ွိိုမျပဳေသ်ားဟို
ၾကာ်ားသခြဲ့ရသည္။ သ႔ေ
ို သာ္ ကြ န္ေတာ္တ႔ို ျပဳလိုပ္ခသ
့ြဲ ည့္ သိုေတသနအရ ဝန္ႀကီ်ားဌာနမ ျဖန္႔ေဝေနသည့္
မ ဳ်ားစပ္စပါ်ား မ ဳ်ားေစ့မ ာ်ားမာ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမာ်ားအမ ာ်ားစအ
ို တြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ စပါ်ားအျပင္ အသီ်ားအႏံ၊
ဟင္်ားသီ်ားဟင္်ား႐ွိြကမ
္ ဳ်ားစိုအ
ံ တြက္ မ ဳ်ားေစ့မ ာ်ားကို မ မ တတခြေ
ြဲ ဝေပ်ားရန္မာ ျပည္ေထာင္စအ
ို ဆင့္ႏင့္
ျပည္နယ္အဆင့္အၾကာ်ား ႏစ္ဘက္လို်ားံ တင
ြ ္ တာဝန္႐ွိသည္၊ ထသ
ို ႔ို ျပဳလိုပ္ႏိုင္ပါက အက ဳ်ားအျမတ္ႀကီ်ားမာ်ားစြာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ရ႐ွိပါလမ့္မည္။ ထအ
ို ခ က္မာ ဆန္စပါ်ားမ ဳ်ားေစ့အျပင္ ေျမပြဲႏင့္ ပြဲတ႔က
ို ြဲ့သ႔ေ
ို သာ အျခာ်ားအရန္သီ်ားႏံမ ာ်ား
အတြကလ
္ ည္်ား အက ံဳ်ားဝင္ပါသည္။

ဒိုတယေတြ႕ရခ က္မာ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ စိုကပ
္ ဳ်ားေရ်ားတင
ြ ္ ေရသြင္်ားလိုပက
္ ိုင္ျခင္်ားအတြက္
အလာ်ားအလာေကာင္်ားမ ာ်ားစြာ ႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္်ား လက္ေတြ႔တြင္မူ အနည္်ားငယ္သာ လိုပလ
္ က္႐ွိသည္။
ေက ်ား႐ွိြာမ ာ်ားႏင့္ အေနေတာ္ျဖစ္သည့္ ေရကန္ႏင့္ ေရကာတာအငယ္စာ်ားမ ာ်ား တူ်ားေဖာ္ၿပီ်ား ေရခ ဳေခ ာင္်ားမ ာ်ားမ
ေရမ ာ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ သိုေလာင္ပါက မို်ားစပါ်ားစက
ို ္ပ ဳ်ားရတ္သမ္်ားၿပီ်ားေနာက္ သီ်ားထပ္စက
ို ္ပ ဳ်ားရာတြင္
ပမ
ို ေ
ို အာင္ျမင္ႏင
ို ပ
္ ါမည္။ ထေ
ို က ်ားရြာအတိုင်ား္ အတာႏင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အရာမ ာ်ားသည္ ေငြကန
ို ္ေၾက်ားက
အလြန္မ ာ်ားမည္မဟိုတဘ
္ ြဲ ေဒသခံမ ာ်ားကလ
ို ည္်ား ငာ်ားရမ္်ားႏိုင္ပါသည္။ ေက ်ား႐ွိြာအိုပ္စို တာဝန္႐ွိသူမ ာ်ားမ
အသင့္ေတာ္ဆံို်ား ေနရာမ ာ်ားအာ်ား ေရြ်ားခ ယ္ေဖာ္ထိုတ္ႏိုင္ၿပီ်ား ကိုနက
္ စရတ္၊ ေရေပ်ားေဝႏိုင္မည့္ ေျမဧကႏင့္
လိုအပ္ခ က္မ ာ်ားကို တြကဆ
္ ၿပီ်ားေနာက္တင
ြ ္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈဘတ္ဂ က္တစ္ခက
ို ို ေရ်ားဆႏ
ြြဲ ိုင္ပါသည္။

ဝန္ထမ္်ားမဟိုတသ
္ ူမ ာ်ားက အစို်ားရယႏၲရာ်ားအေနျဖင့္ ထိုစီမက
ံ န္်ားမ ာ်ားကို အေသအခ ာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လမ့္မည္ဟို လူထယ
ို ိုၾံ ကည္မႈ အခိုင္အမာမ႐ွိျခင္်ားသည္ အခက္အခြဲတစ္ခို ျဖစ္ပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေသာ နည္်ားလမ္်ားတစ္ခိုမာ အညာေဒသတြင္ ျပဳလိုပ္ခ့သ
ြဲ ည့္အတိုင္်ား အစ်ားို ရမဟိုတ္ေသာ
အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ ာ်ားအာ်ား ကန္ထ႐ွိိုက္ေပ်ားၿပီ်ားေနာက္ အစို်ားရဘက္မ နည္်ားပညာကြ မ္်ားက င္ၿပီ်ား အရည္အခ င္်ား႐ွိသည့္
ဝန္ထမ္်ားမ ာ်ားကို အတိုင္ပင္ခမ
ံ ာ်ားအေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္်ားျဖစ္သည္။ လယ္ယာလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားအတြက္
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီအတြင်ား္ ေရေပ်ားေဝျခင္်ားမာ အက ဳ်ားအျမတ္ မ ာ်ားစြာ႐ွိပါလမ့္မည္။ (ထသ
ို ႔ို
စိုက္ပ ဳ်ားေရ်ားလိုပင
္ န္်ားမ ာ်ား ခ ြဲ႕ထြငလ
္ ိုပက
္ ိုင္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနေပ်ားလာပါက) လိုပသ
္ ာ်ား၊ ေျမယာႏစ္မ ဳ်ားလို်ားံ ႏင့္
ဆက္စပ္သည့္ အက ဳ်ားအျမတ္မ ာ်ားမာလည္်ား ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရခိုငလ
္ ယ္သမာ်ားမ ာ်ားႏင့္
ေျမပင
ို ႐ွိ
္ င္မ ာ်ား အလြနလ
္ ိုအပ္ေနသည့္ မူဆလင္ လိုပသ
္ ာ်ားမ ာ်ားကို ငာ်ားရမ္်ားရန္ တြန္်ားအာ်ားတစ္ခို ျဖစ္လာပါမည္။
အျမတ္မ ာ်ားမည့္ သီ်ားထပ္ကို စိုက္ပ ဳ်ားႏိုင္သည့္ အခြင့အ
္ လမ္်ားသည္ လူမ ဳ်ားေရ်ားခြျြဲ ခာ်ားျခင္်ားကို ဟန္႔တာ်ားသည့္
အခြနအ
္ ေကာက္တစ္မ ဳ်ား ျဖစ္လာပါလမ့္မည္။ ေငြေၾက်ားအျမတ္အစြန္်ားရႏိုင္မည့္ အေျခအေနသည္
ရခိုင္လယ္သမာ်ားမ ာ်ားကို မူဆလင္လိုပသ
္ ာ်ားမ ာ်ားႏင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆရ
ံ န္ တက
ို ္တန
ြ ္်ားႏိုင္ပါသည္။
ထိုအေျခအေနသည္ အာ်ားလို်ားံ အတြက္ ဝင္ေငြလည္်ား တို်ားလာေစၿပီ်ား စက
ို ္ပ ဳ်ားသီ်ားႏံမ ာ်ားကို ထိုတ္လပ
ို ္ျခင္်ားႏင့္
ထထ
ို ိုတက
္ ိုန္မ ာ်ားကို ျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားရာတြငလ
္ ည္်ား အလိုပအ
္ ကိုင္မ ာ်ားကို ဖန္တီ်ားေပ်ားပါလမ့္မည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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လမ္်ားမ ာ်ားႏင့္ လ ပ္စစ္ဓါတ္အာ်ားတ႔အ
ို ာ်ား ေလာေလာဆယ္တြင္ ပမ
ို ိုေကာင္်ားမန
ြ ္ေအာင္ လိုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္်ား
ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္စရာ မ ာ်ားစြာ႐ွိေသ်ားသည္။ ေမာင္်ားေတာၿမဳ႕သ႔ို သြာ်ားရာလမ္်ားကို မၾကာမီျပင္ဆင္ရန္
စီစဥ္ထာ်ားသည္ဟို ဆသ
ို ည့္တိုင္ လက္႐ွိတြင္မူ အလြနဆ
္ ို်ားဝါ်ား ေနပါသည္။ လ ပ္စစ္ဓါတ္အာ်ားကို ရႏိုင္ၿပီ်ား
မီ်ားမန္မန္လာပါက ထိုတက
္ ိုနမ
္ ာ်ားကို စက္မလ
ႈ ိုပ္ငန္်ားအရ ျပင္ဆင္ျခင္်ားမာ ပိုမလ
ို ြယက
္ ူၿပီ်ား ပို၍က ယ္ျပန္႔စြာလည္်ား
လိုပက
္ ိုငလ
္ ာႏိုင္မည္။ အထက္ပါ အစီအမံမ ာ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ဝမ္်ားမ ေဒသအာ်ားလို်ားံ ကို ထည့္သြင်ား္ ရန္
အေရ်ားႀကီ်ားပါသည္။

စစ္ေတြဆပ္ကမ္်ားႏင့္ အျခာ်ားဆပ္ကမ္်ားငယ္မ ာ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္်ားသည္ ကိုနက
္ စရတ္ သပ္မမ ာ်ားဘြဲ
အက ဳ်ားျဖစ္ထြန်ား္ ႏိုင္သည္ဟို သိုေတသနအရ ေတြ႕႐ွိခြဲပ
့ ါသည္။ (သ႔ေ
ို သာ္ ထအ
ို ခ က္မာ
ေက ာက္ျဖ်ဴဆပ္ကမ္်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္်ားကို ေနာက္ဆက္တြြဲ (က) တြင္ တင္ျပထာ်ားပါသည္။)
အခ ဳပ္ဆိုရေသာ္ စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားႏင့္ အျခာ်ားဖ႕ြံ ၿဖဳ်ားမႈတ႔အ
ို ာ်ား ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ ာ်ား
တို်ားတက္ဖြံ႕ၿဖဳ်ားေစသည့္ လိုပင
္ န္်ားကို ဆက္လက္လိုပက
္ ိုငရ
္ န္ႏင့္ အ႐ွိန္ျမႇင့ရ
္ န္ မျဖစ္မေနလအ
ို ပ္သည္။

ခရီ်ားစဥ္အတြင္်ား အံဩဖြယအ
္ ေကာင္်ားဆို်ားံ ေတြ႔႐ွိခ က္မာ မူဆလင္မ ာ်ား လြတလ
္ ပ္စြာသြာ်ားလာမႈကို ခြင့ျ္ ပဳျခင္်ားအာ်ား
ေထာက္ခသ
ံ ူမ ာ်ားတင
ြ ္ မူဆလင္မ ာ်ား ကယ
ို ္တင
ို ္သာမကဘြဲ ရခင
ို ္ျပည္သူ အမ ာ်ားအျပာ်ားကပင္
ပါဝင္ေနျခင္်ားျဖစ္သည္။ ေျမယာမြဲ့မဆ
ူ လင္မ ာ်ားသည္ အသက္ေမြ်ားဝမ္်ားေက ာင္်ားမႈ အတြက္ ယခင္က
ၿမဳ႕နယ္တစ္ၿမဳ႕နယ္မ အျခာ်ားတစ္ခသ
ို ႔ို လည့္လည္၍ သမန္်ားျပင္ျခင္်ား၊ ရတ္သမ္်ားျခင္်ားႏင့္
ေဆာက္လိုပ္ေရ်ားလိုပင
္ န္်ားမ ာ်ား လိုပက
္ ိုင္ၾကသည္။ လက္႐ွိတြင္မူ သြာ်ားလာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ က္မ ာ်ားေၾကာင့္
ထက
ို ြဲ့သ႔ျို ပဳလိုပ္ရန္ အလြန္ခက္ခသ
ြဲ ည္၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ရလဒ္မာ ဝင္ေငြႏင့္ သံို်ားစြႏ
ြဲ ိုင္စမ
ြ ္်ား
အလြန္နမ့္ဆင္်ားလာၿပီ်ား ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႏ
ႈ ႈန္်ားလည္်ား မ ာ်ားစြာျမင့္တက္လာသည္။ (ေျမပိုင႐ွိ
္ င္) ရခိုငလ
္ ူမ ဳ်ားမ ာ်ား
အေနျဖင့္ စက္ပစၥည္်ားအႀကီ်ားစာ်ားမ ာ်ားကို အသံို်ားမျပဳပါက ယခင္အတိုင္်ားအတာအတိုင္်ား လယ္ယာလိုပင
္ န္်ား
လိုပက
္ ိုင္ႏိုင္စမ
ြ ္်ား မ႐ွိေတာ့ေစသည္အထ ၾကပ္တည္်ားလာပါသည္။ ေခ ်ားေငြကလ
ို ည္်ား အတိုင္်ားအတာ
တစ္ခအ
ို ထသာ ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထက
ို သ
ြဲ့ ႔ို လိုပသ
္ ာ်ားမ ာ်ားကို ဆံို်ား႐ွိံႈ်ားမႈအာ်ား ကာျပန္ရန္မာ ခက္ခြဲပါသည္။
(ထ႔အ
ို ျပင္ စက္ယႏၱရာ်ားႀကီ်ားမ ာ်ားအာ်ား အသံို်ားခ ရန္မာ ပထမဦ်ားစြာ ေျမညႇရပါမည္။ ေစ ်ားႀကီ်ားၿပီ်ား ကိုနက
္ စရတ္
တတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ ႏစ္ေပါင္်ားမ ာ်ားစြာ အခ န္ယရ
ူ ပါလမ့္မည္။) မူဆလင္မ ာ်ားအာ်ား ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္
လြတ္လပ္စြာသြာ်ားလာခြင့ျ္ ပဳရန္ ကစၥအာ်ား အေသအခ ာ ေဆြ်ားေႏြ်ားတိုငပ
္ င္ရန္ လအ
ို ပ္ေသာ္လည္်ား မ ဳ်ားေစ့၊ ေရႏင့္
အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈမ ာ်ားႏင့္ ပူ်ားတစ
ြြဲ ီမပ
ံ ါက ကန္႔သတ္ထာ်ားမက
ႈ ို ေလ ာ့ခ ရန္ ေထာက္ခံခ က္ကို
လူအမ ာ်ားအျပာ်ားထံမ၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အာ်ားလို်ားံ ထံမပင္ ရ႐ွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္်ား လိုပ္သာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားမႈ
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ပိုမိုအာ်ားေကာင္်ားလာျခင္်ား တစ္ခိုတည္်ားကပင္လ င္ စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားထတ
ို လ
္ ိုပ္မအ
ႈ ာ်ား ပမ
ို ျို မင္တ
့ က္ေစရန္ႏင့္
ဆင္်ားရႏ
ြဲ ြမ္်ားပါ်ားမႈ က ဆင္်ားေစရန္အတြက္ မည္သည့္အျခာ်ားမဝ
ူ ါဒထက္မဆို ပိုမထ
ို ေရာက္ပါလမ့္မည္။

အေရ်ားႀကီ်ားသည့္ အေၾကာင္်ားအရာတစ္ခိုမာ ဒိုကၡသည္စခန္်ားမ ာ်ားကို ပတ္သမ္်ားသည့္အခါ ထစ
ို ခန္်ားမ ာ်ားထတ
ြဲ ြင္
လက္႐ွိေနထိုငလ
္ က္႐ွိသည့္ မြတ္စလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ႏိုငမ
္ ည္နည္်ားဟူသည့္
အေၾကာင္်ားျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ ာ်ားကမူ အမ ာ်ားအာ်ားျဖင့္ သူတ႔၏
ို ယခင္အမ္မ ာ်ားတြင္
ျပန္လည္ေနထင
ို ္လသ
ို ည္ဟို ေျပာၾကေသာ္လည္်ား ၎တ႔၏
ို ဗိုဒၶဘာသာ အမ္န်ားီ ခ င္်ားမ ာ်ားကမူ ထသ
ို ူမ ာ်ားအာ်ား
ျပန္မလာေစလိုေၾကာင္်ား ဆၾို ကသည္။ အေၾကာင္်ားရင္်ားခံမာ စို်ား႐ွိ႕ြံ စတ္တစ္ဝက္၊ ပြလ
ြဲ န္႔တိုန္်ား
ဖ ာခင္်ားလသ
ို ည့္စတ္က တစ္ဝက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခင္က မူဆလင္မ ာ်ား
ပိုင္ဆိုင္ခသ
့ြဲ ည့္ ေျမမ ာ်ားကို ဗိုဒၶဘာသာမ ာ်ားက သမ္်ားယူႏိုင္လာၿပီ်ား ထိုေျမေတာ္ေတာ္မ ာ်ားမ ာ်ားမာလည္်ား
ေနရာေကာင္်ားတြင္ ႐ွိေနၾကသည္။ ေယဘိုယ အာ်ားျဖင့္ မြတ္စလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ မမေနရာသ႔ို ျပန္လာလိုက
ျပန္လာခြင့ျ္ ပဳျခင္်ား၊ ထသ
ို ႔မ
ို ဟိုတဘ
္ ြဲ ေနရာသစ္သ႔ို ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားလပ
ို ါက ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားႏိုင္ေစရန္
အေထာက္အကူေပ်ားျခင္်ား တစ္ခိုခိုကို လိုပ္ႏိုင္ရန္ ေ႐ွိြ်ားခ ယ္မႈေပ်ားသင့္ပါသည္။ အခ ဳ႕မူဆလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္
ေနရာအသစ္တြင္ ပိုလိုျံ ခံဳစတ္ခ ႏိုင္မည္ဟိုလည္်ား ဆံို်ားျဖတ္ေကာင္်ား ဆံို်ားျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္
ပဋပကၡအေျခအေနမာ တစ္ေက ာ့ျပန္ဆို်ားဝါ်ားလာသည့္အတြက္ ထိုသ႔ဆ
ို ို်ားံ ျဖတ္ျခင္်ားက ၎တ႔အ
ို တြက္
အႏၲရာယ္ပက
ို င္်ားႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ ထာ်ားရာတြင္ ရြဲအင္အာ်ားကို ခိုင္မာေတာင့္တင္်ားေစျခင္်ား၊
အစီအစဥ္ကို ႐ွိင္်ား႐ွိင္်ားလင္်ားလင္်ား ေျပာျပျခင္်ားႏင့္ အျခာ်ားလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားတ႔က
ို အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ေမ်ားရမည့္ ေမ်ားခန
ြ ္်ားတစ္ခိုမာ မူဆလင္မ ာ်ားကို ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္ သာမကဘြဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ
က န္ျပည္နယ္မ ာ်ားႏင့္ တိုင္်ားေဒသႀကီ်ားမ ာ်ားတြင္ပါ သြာ်ားလာခြင့္ေပ်ား၊ မေပ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ က္ကို
ျပည္ေထာင္စိုအတိုင်ား္ အတာျဖင့္ ဆံို်ားျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သ႔ေ
ို သာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ ႏိုင္ငံေရ်ားပါတီမ ာ်ား
အာ်ားလို်ားံ က ထအ
ို ခ က္ကို တစ္စိုတစ္စည္်ားတည္်ား (ေတာင္်ားဆိုခ က္အေနျဖင့္၊ ဥပေဒအေနျဖင့္ မဟိုတ္)
ပူ်ားေပါင္်ားေထာက္ခံပါက အသစ္ေ႐ွိြ်ားေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထာ်ားရေသာ ျပည္ေထာင္စလ
ို တ
ႊ ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္်ား
ေျပာင္်ားလြဲေဆာင္႐ွိက
ြ ္ရာတြင္ လ င္ျမန္စာြ အေလ်ားေပ်ား၍ စဥ္်ားစာ်ားပါလမ့္မည္။4

4

ထိုအခ က္မာ ႏိုင္ငသ
ံ ာ်ားျဖစ္ခြင့ေ
္ ပ်ားလိုက္ျခင္်ား မဟိုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ကာလၾကာ႐ွိည္စြာ ေနထိုင္လာၾကေသာ
မူဆလင္မ ာ်ားကို ႏိုင္ငသ
ံ ာ်ားအဆင့္မဟိုတ္သည့္ ေနထိုင္ခြင့ႏ
္ င့္ ေ႐ွိြ႕လ ာ်ားသြာ်ားလာခြင့္ ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငသ
ံ ာ်ား
ျဖစ္လိုသူမ ာ်ားအတြက္ ဘာသာစကာ်ား၊ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္အလံအာ်ား အေလ်ားျပဳျခင္်ား အစ႐ွိေသာ စမ္်ားသပ္မမ
ႈ ာ်ားက
သင့္ေတာ္သည္ဟို ယူဆပါကလည္်ား ထိုသို႕ျပဳလိုပ္ႏိုင္ပါသည္။ စတ္ဝင္စာ်ားဖြယေ
္ ကာင္်ားသည္မာ မူဆလင္တစ္ဦ်ားက
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မၾကာေသ်ားမီက အၾကမ္်ားဖက္မႈမ ာ်ား ထပ္မျံ ဖစ္ေပၚခြဲသ
့ ည့္အတြက္ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ား တစ္ဥ်ားီ ခ င္်ားစက
ီ ို
စီစစ္ၿပီ်ား သြာ်ားလာခြင့ေ
္ ပ်ားျခင္်ားကို ပထမအဆင့္အျဖစ္ လိုပေ
္ ဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မူဆလင္လူငယ္မ ာ်ား
တကၠသလ
ို ္ပညာသင္ရန္ ရန္ကိုနသ
္ ႔ထ
ို ြက္ခာြ သြာ်ားမည္မာ လက္ခတ္မလြျြဲ ဖစ္ၿပီ်ား စီ်ားပာြ ်ားေရ်ားသမာ်ားမ ာ်ားကလည္်ား
မတ္႐ွိာရန္ႏင့္ အေရာင္်ားအဝယ္မ ာ်ား ျပဳလိုပရ
္ န္ အျခာ်ားေဒသမ ာ်ားသ႔ို သြာ်ားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေျခ ႐ွိသည္ဟို
အမ ာ်ားစို၏ ထင္ၾကပါသည္။ သ႔ေ
ို သာ္ ထသ
ို ူမ ာ်ားအေနျဖင့္ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္မ အၿပီ်ားအပင
ို ္ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားသာြ ်ားမည္ဟို
မဆလ
ို ိုပါ။ ေျမယာမြဲ့ အလိုပသ
္ မာ်ားမ ာ်ားအေနျဖင့္ လိုပသ
္ ာ်ားလအ
ို ပ္ခ က္ အျမြဲ႐ွိေနၿပီ်ား တစ္ႏစ္ပတ္လို်ားံ
ဝင္ေငြရ႐ွိႏိုင္သည့္ အလိုပအ
္ ကိုင္မ ာ်ားအာ်ား လက္လမ္်ားမီႏိုင္ေသာ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အျပင္သ႔ို
သြာ်ားေရာက္ႏိုင္သည္ဟို အခ ဳ႕က ခန္႔မန္်ားပါသည္။ (ေမာင္်ားေတာမ အလိုပသ
္ မာ်ားတစ္ဦ်ားက သူ႕အေနျဖင့္
လက္႐ွိအေျခအေနအရ တစ္ႏစ္လ င္ ေလ်ားလမ အလိုပ္႐ွိပါက “ကံေကာင္်ား”သည္ဟို ေျပာပါသည္။)

အခ ဳ႕ကလည္်ား အလိုပသ
္ မာ်ားမ ာ်ားကို ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္ သြာ်ားလာခြငျ့္ ပဳခြဲလ
့ င္ ျပည္နယ္ျပင္ပသ႕ို
ထြက္ခြာသြာ်ားျခင္်ားကို ေလ ာ့က ေစႏိုငမ
္ ည္ဟို ယူဆၾကသည္။ ရခင
ို ္ျပည္နယ္အျပင္သို႕ မူဆလင္အေတာ္မ ာ်ားမ ာ်ား
ထြက္ခြာသြာ်ားပါက ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိမ
္ လူမ ာ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္ လာႏိုငေ
္ ျခ႐ွိေၾကာင္်ား လူအမ ာ်ားစက
ို
ယံိုၾကည္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္်ား ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိႏ
္ ိုငင
္ ံအတြင္်ားတြင္ လိုပသ
္ ာ်ားလစာမ ာ်ား လ င္ျမန္စြာ
တို်ားတက္လာသည္ႏင္အ
့ မ ထိုႏိုငင
္ ံမလူမ ာ်ား ရခင
ို ္ျပည္နယ္သို႕ ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕႔အေျခခ လိုမမ
ႈ ာလည္်ား
နည္်ားပါ်ားသြာ်ားႏိုင္ပါသည္။ ၿခံဳၾကည့္ပါက မူဆလင္မ ာ်ားအာ်ားလို်ားံ ကို ရခင
ို ္ျပည္နယ္အတြင္်ား လြတလ
္ ပ္စာြ
သြာ်ားလာခြင့ျ္ ပဳျခင္်ားမဟိုတဘ
္ ြဲ စီစစ္ၿပီ်ား အခ ဳ႕သူမ ာ်ားကိုသာ သြာ်ားလာခြင့္ ျပဳျခင္်ားကပင္ အလိုပ္သမာ်ားမ ာ်ားစြာ
ထြက္ခြာသြာ်ားျခင္်ားကို ေလ ာ့ခ ႏိုင္ပါလမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တ႕ို ေနထိုင္ရာတြင္၊ သို႔မဟိုတ္
အနီ်ားအပါ်ားတြင္ အၿမြဲတေစရႏင
ို ္သည့္ အလိုပ္မ ာ်ား ေပၚေပါက္လာပါလမ့္မည္။ မည္သ႔ပ
ို င္ျဖစ္ေစ
မူဆလင္အစြန္်ားေရာက္ဝါဒအေပၚ စို်ား႐ွိြံ႕ပူပန္မႈမ ာ်ား႐ွိသည့္အတြက္ ၎တ႔၏
ို ႏိုင္ငံအႏံ႔ သြာ်ားလာခြင႔က
္ စၥကို
ေဆြ်ားေႏြ်ားရန္မာ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဦ်ားမည္ မဟိုတ္ပါ။

သိုေတသနခရီ်ားအတြင္်ား ေတြ႔ဆိုေ
ံ မ်ားျမန္်ားရာတြင္ ေခ ်ားေငြကစၥကို ထပ္ဖန္တလြဲလြဲ ၾကာ်ားခြဲ့ရပါသည္။ ဘဏ္မ ာ်ားကို
အမ ာ်ားအာ်ားျဖင့္ လက္လမ္်ားမမီႏိုင္ေၾကာင္်ား၊ ပက
ို ဆ
္ ံေခ ်ားယရ
ူ ာတြင္ အတို်ားႏန
ႈ ္်ား ၁၀% ခန္႔ ေပ်ားရျခင္်ားေၾကာင့္
သူ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလံကို အေနာက္တိုင္်ားနည္်ားျဖင့္ (ညာဘက္လက္ကို နဖူ်ားေပၚတင္ျခင္်ားျဖင့္) အေလ်ားျပဳႏိုင္
ေသာ္လည္်ား အလံကို ဦ်ားၫြတ္ရမည့္ ျမန္မာအေလ်ားျပဳနည္်ားကို ဘာသာေရ်ားအရ မလိုလာ်ားဟိုဆိုခြဲ့သည္။ ႏစ္ဦ်ားႏစ္ဘက္
အဆင္ေျပေသာ နည္်ားတစ္နည္်ားကို ႐ွိာလိုက ႐ွိာရပါမည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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စက္မ ာ်ားဝယ္ယရ
ူ ာတြင္၊ ယိုတ္စအ
ြ ဆံို်ား ဓာတ္ေျမဩဇာမ ာ်ား သံို်ားစြရ
ြဲ န္ပင္ အခက္အခြဲျဖစ္ေနေၾကာင္်ားကလ
ို ည္်ား
အာ်ားလို်ားံ က တညီတည္်ား ေျပာၾကပါသည္။ မူဆလင္ေဒသမ ာ်ားတြင္ အတ်ားို ေပ်ားျခင္်ားကို ဘာသာေရ်ားအရ
တာ်ားျမစ္ထာ်ားေသာေၾကာင့္ ေခ ်ားေငြယူရန္ ပိုခက္ခြဲေသာ္လည္်ား ဝန္ေဆာင္ခေပ်ားျခင္်ား၊ အျမတ္အစြန္်ားကို
ခြြဲေဝေပ်ားျခင္်ားစသည့္ နည္်ားမ ာ်ားျဖင့္ အာပတ္လြတေ
္ စႏိုင္ပါသည္။ လအ
ို ပ္သည့္ ေခ ်ားေငြကို
ထိုတ္ေပ်ားႏိုင္မည္ဆိုပါက အစၥလာမ္ဘာသာအရ ခြင့ျ္ ပဳႏိုင္သည့္ နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားကို အသံို်ားျပဳ ၍ မူဆလင္ႏင့္
ဗိုဒၶဘာသာႏစ္ဘက္လို်ားံ အာ်ား ေခ ်ားေပ်ားႏိုင္မည့္နည္်ားကို ေလ့လာသင့္သည္။5

ေခ ်ားေငြကို ပံိုမန္ျပန္ဆပ္ရမည့္နည္်ားမာ ရာသီဥတိုေဖာက္ျပန္ျခင္်ားႏင့္ ပို်ားမႊာ်ားဒဏ္မ ာ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ ာ်ားပါက
သမာ်ား႐ွိို်ားက မဟိုတ္သည့္ အျခာ်ားနည္်ားမ ာ်ားမာ စြန႔စ
္ ာ်ားမက
ႈ ို ေလ ာ့ခ ေပ်ားႏိုင္ၿပီ်ား လူႀကဳက္ပိုမ ာ်ားပါလမ့္မည္။
သ႔တ
ို ိုင္ေအာင္ ေခ ်ားေငြထတ
ို ေ
္ ပ်ားလက
ို ္ျခင္်ား တစ္ခတ
ို ည္်ားျဖင့္ မ ဳ်ားေကာင္်ားမ ဳ်ားသန္႔မ ာ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္၊ ေျမဆီလႊာ
စမ္်ားသပ္ျခင္်ားႏင့္ ပို်ားမႊာ်ားမ ာ်ားႏင့္ ပတ္သက္သည့္အခ က္အလက္မ ာ်ား ျဖန္႔ေဝရန္၊ သီ်ားထပ္စိုက္ပ ဳ်ားျခင္်ားအတြက္
လမ္်ားမ ာ်ားႏင့္ ေရသြင္်ားေရထိုတ္စနစ္မ ာ်ားကို ပမ
ို ိုေကာင္်ားမန
ြ ္လာေစရန္ လိုပ္ေဆာင္ရန္မလိုေတာ႔ဟို
ဆလ
ို ိုျခင္်ားမဟိုတ္ပါ။ ထိုလပ
ို င
္ န္်ားမ ာ်ားႏင့္ ေခ ်ားေငြကစၥ လြယက
္ ူေစရန္ စီစဥ္ေပ်ားျခင္်ားတ႔က
ို
အျပန္အလန္အေထာက္အကူ ျပဳၾကပါသည္။

ေဒသခံမ ာ်ားမ ထိုတေ
္ ဖာ္ေျပာၾကာ်ားခသ
ြဲ့ ည့္ အျခာ်ားအခ က္တစ္ခိုမာ ကမ္်ား႐ွိို်ားတန္်ားတေလ ာက္႐ွိ ေရလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ား၊
ငါ်ားအေရအတြက္ က ဆင္်ားလာျခင္်ား ျဖစ္သည္။ မူဆလင္မသာ်ားစို အမ ာ်ားအျပာ်ားမာ သမာ်ား႐ွိို်ားက တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္
ငါ်ားဖမ္်ားနည္်ားကို အသံို်ားျပဳၾကသည္။ သ႔ေ
ို သာ္ ႏိုင္ငံျခာ်ားမ ငါ်ားဖမ္်ားသေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ားႏင့္ ပက
ို က
္ ြန္မ ာ်ားသည္
ေရသတၱဝါမ ာ်ားအာ်ား ပိုကစ
္ တ္တက
ို ္က ဳံ ်ားယူကာ အသက
ို အ
္ ျပံဳအလိုက္ ပ က္စီ်ားေစေသာေၾကာင့္ ငါ်ားပမာဏမ ာ်ားကို

5

အစၥလာမ္ဘ႑ာေရ်ားကိုမၸဏီမ ာ်ားသည္ ဘာသာေရ်ားကန္႔သတ္ခ က္ေၾကာင့္ အတို်ားမယူဘြဲ မူရာဘာဟာ(murabahah)ေခၚ
ဝန္ေဆာင္ခမ ာ်ား ေကာက္ခံျခင္်ား၊ မူဒါရာဘာ(mudharabah)ေခၚ စြန္႔စာ်ားမႈကို မ ေဝျခင္်ား - ဥပမာဆိုပါက
ဓါတ္ေျမဩဇာဝယ္ယူရန္ ထိုတ္ေပ်ားလိုက္သည့္ ေခ ်ားေငြေၾကာင့္ အထြက္တို်ားလာပါက အျမတ္၏ တစ္စတ္တစ္ပိုင္်ားကို
ဘဏ္မရယူျခင္်ား - စသည့္ အာပတ္လြတ္သည့္ ေခ ်ားေငြပိုစ
ံ ံအမ ဳ်ားမ ဳ်ားကို ေပ်ားႏိုင္ပါသည္။ သ႔ေ
ို သာ္ ရာသီဥတို
ဆို်ားဝါ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပို်ားမာႊ ်ားဒဏ္က ေရာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သီ်ားႏံမ ာ်ား ပ က္စီ်ားပါက ဘဏ္မ ျပန္ေကာက္ခံရမည့္
ဝန္ေဆာင္ခမ ာ်ား၊ အျမတ္အစြန္်ားမ ာ်ားကို မေကာက္ခံေတာ႔ပါ၊ သို႔မဟိုတ္ ေခ ်ားေငြပိုစ
ံ ံအေပၚ မူတည္၍ အရင္်ားကိုပါ
မယူေတာ့ပါ။ ထိုကြဲ့သို႔ေသာ နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ လူအနည္်ားငယ္ျဖင့္
စမ္်ားသပ္ျခင္်ားျဖင့္ (မေအာင္ျမင္ပါက) ဆံို်ား႐ွိံႈ်ားမႈမ ာ်ားကို ကန္႔သတ္ႏိုင္ၿပီ်ား လိုပ္ထံို်ားလိုပ္နည္်ားမ ာ်ားကိုလည္်ား သင့္ေတာ္သလို
ျပဳျပင္သြာ်ားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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အလြန္အကြ ံ က ဆင္်ားသာြ ်ားေစသည္။ ထအ
ို ေျခအေနကို အဖတ္ဆည္ရန္ ေရလိုပင
္ န္်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ ာ်ားအတိုင္်ား
ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ွိက
ြ ္ရန္ လအ
ို ပ္သည္။6

ကမ္်ား႐ွိ်ားို တန္်ား ပင္လယ္ျပင္တင
ြ ္ ငါ်ားဖမ္်ားႏိုင္မႈ က ဆင္်ားလာျခင္်ားအတြက္ အစာ်ားထို်ားနည္်ားလမ္်ားတစ္ခိုမာ ငါ်ားႏင့္ပိုစန
ြ ္
ေမြ်ားျမ်ဴေရ်ားကန္မ ာ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သ႔ေ
ို သာ္ထလ
ို ိုပ္ငန္်ားမာ ေျမပင
ို ဆ
္ င
ို မ
္ ႈ ခင
ို ္မာရန္လအပ္
ို
ၿပီ်ား အရင္်ားအႏီ်ား
ပမာဏႀကီ်ားႀကီ်ားလည္်ား လိုပါသည္။ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အေနျဖင့္ သဘာဝအေလ ာက္ ငါ်ားဖမ္်ားရန္ႏင့္
ငါ်ားေမြ်ားျမ်ဴေရ်ားလပ
ို ္ငန္်ား လိုပက
္ ိုင္ရန္ ႏစ္မ ဳ်ားလို်ားံ အတြက္ အလာ်ားအလာ အလြန္ေကာင္်ားသည္။ ထိုလပ
ို ္ငန္်ားမ ာ်ားကို
ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လိုပက
္ ိုငႏ
္ ိုင္ပါက ငါ်ားမ ာ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္ အလိုပ္အကိုငမ
္ ာ်ားႏင့္ ရခင
ို ္ျပည္နယ္ျပင္ပသ႔ို
တင္ပ႔ေ
ို ရာင္်ားခ ျခင္်ား စသည့္လိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားကလ
ို ည္်ား ဦ်ားတည္ေစပါလမ့္မည္။

စိုက္ပ ဳ်ားေရ်ားႏင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခာ်ားအေၾကာင္်ားအရာတစ္ခိုမာ ေျမယာကစၥျဖစ္ပါသည္။ ေျမပမာဏအာ်ားလို်ားံ ၏
၁၀%ခန္႔ကို စစ္တပ္၊ နယ္ျခာ်ားေစာင့္တပ္ႏင့္ ရြဲတ႔က
ို သမ္်ားယူၿပီ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည္။ မ ာ်ားေသာအာ်ားျဖင့္
ထိုေျမမ ာ်ားကို မူလပိုင႐ွိ
္ င္မ ာ်ားအာ်ား ျပန္လည္ “ငာ်ားရမ္်ား”ၿပီ်ား ရတ္သမ္်ားရသည့္ သီ်ားႏံမ ာ်ား၏ ၂၅ – ၄၀% ခန္႔ကို
ေျမငာ်ားရမ္်ားခအေနႏင့္ ေကာက္ခသ
ံ ည္။ တစ္ခါတစ္ရတ
ံ ြင္ မူလပင
ို ္႐ွိင္မဟိုတ္သမ
ူ ာ်ားအာ်ားလည္်ား
ငာ်ားရမ္်ားေရာင္်ားခ ၾကသလို ေဂါက္ကြင္်ားကသ
ြဲ့ ႔ေ
ို သာ အျခာ်ားအေၾကာင္်ားမ ာ်ားအတြကလ
္ ည္်ား အသံို်ားျပဳၾကသည္။

ေျမယာတြင္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇပ္ႏံမႈ ျပဳလိုပ္ပါက ထြက္ႏႈန္်ားတ်ားို ျမင့္ေစႏိုင္ေသာ္လည္်ား ပိုငဆ
္ ိုငခ
္ ြင့္ မခင
ို ၿ္ မြဲပါက
စြန္႔စာ်ားမႈႀကီ်ားမာ်ားၿပီ်ား ေျမသမ္်ားခံရသည့္ မသာ်ားစိုမ ာ်ားကိုလည္်ား အေျခအေနပဆ
ို ို်ားေစႏိုင္ပါသည္။
(ေျမအရည္အေသြ်ား ပိုမိုေကာင္်ားမြန္ေစရန္ ပင
ို ္႐ွိင္မ ာ်ားက ေငြကိုန္ေၾက်ားက ခံလ င္ အက ဳ်ားအျမတ္
မ ာ်ားႏိုင္ေသာ္လည္်ား ေျမသမ္်ားခံရပါက မမတ႔မ
ို စိုက္ထတ
ို ထ
္ ာ်ားသည့္ အရင္်ားပင္ ဆံို်ား႐ွိံဳ်ားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဖြတ္မရ၊ ဓာ်ားမဆံို်ားသည့္ အေျခအေနသ႔ို ေရာက္သြာ်ားပါလမ့္မည္။) ထိုကစၥသည္ လိုပသ
္ ာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားမ၊ႈ မ ဳ်ားေစ့၊
ေခ ်ားေငြႏင့္ စိုက္ပ ဳ်ားေရတ႔မ
ို ျပႆနာ မႀကီ်ားေသာ္လည္်ား ကိုငတ
္ ြယေ
္ ျဖ႐ွိင္်ားရမည့္ အခ က္တစ္ခ က္ ျဖစ္သည္။
လက္႐ွိဥပေဒမ ာ်ားအရ စစ္တပ္ပိုင္ေျမမ ာ်ားကို ျပန္လည္စိုစ
ံ မ္်ားစစ္ေဆ်ားျခင္်ား၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဥပေဒေၾကာင္်ားအရ
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အင္ဒိုနီ်ား႐ွိာ်ားအစို်ားရသည္ ငါ်ားဖမ္်ားသေဘၤာမ ာ်ားအာ်ားလံို်ားကို စစ္ေဆ်ားျခင္်ားျဖင့္ ၎၏ သမိုဒၵရာပိုင္နက္ကို တင္်ားၾကပ္စြာ
ေစာင့္ေ႐ွိာက္သည္။ တရာ်ားမဝင္သေဘၤာမ ာ်ားကို ေတြ႕႐ွိပါက မ ာ်ားေသာအာ်ားျဖင့္ သေဘၤာသာ်ားမ ာ်ားကို
လံိုျခံဳရာတစ္ေနရာသ႔ို ဖယ္ယူၿပီ်ားေနာက္ သေဘၤာကို ႏစ္ျမႇပပ
္ ါသည္။ ထိုနည္်ားလမ္်ားျဖင့္ တရာ်ားမဝင္ငါ်ားဖမ္်ားျခင္်ားကို
ေလ ာ့ခ လ က္႐ွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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သံို်ားသပ္ျခင္်ားတ႔ို မလိုပ္ႏိုင္ေၾကာင္်ား နာ်ားလည္ထာ်ားပါသည္။ အထူ်ားသျဖင့္ လယ္ယာေျမမ ာ်ားအတြက္
ထိုအခ က္အာ်ား ေျပာင္်ားလြဲႏိုင္ပါက မတရာ်ားေျမသမ္်ားယူမႈမ ာ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီ်ား
မသာ်ားစိုအမ ာ်ားအျပာ်ားကလည္်ား သူတ႔၏
ို အသက္ေမြ်ားဝမ္်ားေက ာင္်ားမအ
ႈ ာ်ား ျပန္လည္ရ႐ွိႏိုင္ပါမည္။
(ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္ဖြ႕ံ ၿဖဳ်ားမအ
ႈ တြက္ ကမ္်ားေျခတစ္ေလ ာက္မ ေျမမ ာ်ားသမ္်ားယူျခင္်ားကို ဤစာတမ္်ားတြင္
ထည့္သြင္်ားေဆြ်ားေႏြ်ားထာ်ားျခင္်ား မရပါ။)

အခ ဳပ္ဆိုရေသာ္ စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားက႑တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ထိုတ္လိုပႏ
္ ိုင္စမ
ြ ္်ားႏင့္ ထိုတလ
္ ိုပ္မႈပမာဏ ႏစ္ခိုလို်ားံ တင
ြ ္
ဖြံ႔ၿဖဳ်ားတို်ားတက္ရန္ အာ်ားသာသည့္ အလာ်ားအလာေကာင္်ားမ ာ်ားစြာ ႐ွိသည္။ ျပည္နယ္အတြင်ား္
လိုပသ
္ ာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားႏိုင္မက
ႈ ို ပမ
ို ိုေကာင္်ားမြန္ေစျခင္်ားသည္ ပထမဆံို်ားလိုပ္ရမည့္၊ အကိုနအ
္ က လည္်ား
အနည္်ားဆို်ားံ ျဖစ္သည့္ ေျခလမ္်ားျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္်ားမန
ြ သ
္ ည့္ မ ဳ်ားေစ့မ ာ်ား ျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားေပ်ားျခင္်ားႏင့္
အေသ်ားစာ်ားေရထန္်ားခ ဳပ္မႈ စီမက
ံ န္်ားမ ာ်ားတြင္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇပ္ႏံျခင္်ားတ႔မ
ို ာ ဒိုတယဦ်ားစာ်ားေပ်ားမႈမ ာ်ားျဖစ္သည္။
အက ဳ်ားအျမတ္မ ာ်ား ခ က္ခ င္်ားရေစႏိုင္သည့္အျပင္ ေျမႏင့္လိုပသ
္ ာ်ားစရတ္အတြက္ စက
ို ထ
္ တ
ို ္ရသည့္ အရင္်ားမ
ျပန္လည္ရ႐ွိမည့္ အျမတ္ကလ
ို ည္်ား ေ႐ွိ်ားမေႏာင္်ားပင္ တို်ားျမင့္ေစပါလမ့္မည္။ ေခ ်ားေငြကို လြယ္ကူစာြ ရ႐ွိေစရန္ႏင့္
သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရ်ားစနစ္ကို ယခိုထက္ ပမ
ို ိုေကာင္်ားမြနေ
္ စရန္တ႔မ
ို ာ ေနာက္လိုပ္ရမည့္အဆင့္မ ာ်ားျဖစ္ၿပီ်ား
အခ န္လည္်ား ၾကာပါလမ့္မည္။ လ ပ္စစ္ဓါတ္အာ်ားေပ်ားစနစ္ႏင့္ ေပ်ားေဝႏိုင္သည့္ လ ပ္စစ္ဓါတ္အာ်ား ပမာဏတ႔က
ို ို
ဆက္လက္ခ ႕ြဲ ထြင္ပါက (ေလာေလာဆယ္တြင္ မီ်ားမရေသာေၾကာင့္) အင္ဂ င္ကို အသံို်ားျပဳ၍ ေရတင္ေနရသည့္
စိုက္ပ ဳ်ားေရ်ားကိုနက
္ စရတ္ကို ေလ ာ့က ေစႏိုင္ၿပီ်ား စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ားက႑၏ အလာ်ားအလာမ ာ်ားကို
ပမ
ို ေ
ို ကာင္်ားမြနလ
္ ာေစပါလမ့္မည္။ ယခင္ေျမသမ္်ားမႈမ ာ်ားကို ျပန္လည္စိုစ
ံ မ္်ားေပ်ားျခင္်ား အပါအဝင္
ေျမယာပိုင္ဆင
ို ္ခင
ြ ့က
္ ာလ၊ ပင
ို ္ဆိုင္ခင
ြ ့ခ
္ ိုင္မာမႈတ႔ႏ
ို င့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ွိက
ြ ္ေပ်ားႏိုင္သမ ကို
ေဆာင္႐ွိက
ြ ္ေပ်ားျခင္်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖဳ်ားတို်ားတက္မႈ၊ တရာ်ားမ တမႈႏင့္ တန္်ားတူညမ
ီ မႈတ႔က
ို ို အာ်ားေပ်ားရာေရာက္ပါမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ က္မ ာ်ားကို တစ္စတ
ို စ္စည္်ားတည္်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက
ဗိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ ၎တ႔၏
ို ေျမယာမ ာ်ားတြင္ မူဆလင္မ ာ်ား အလိုပလ
္ ိုပက
္ ိုငႏ
္ ိုင္ခင
ြ ့အ
္ တြက္
ေထာက္ခံေစရန္ အာ်ားေကာင္်ားသည့္ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားတြန္်ားအာ်ားမ ာ်ားကို ဖန္တီ်ားေပ်ားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ယခိုလက္႐ွိတြင္ မူဆလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ သြာ်ားလာလႈပ္႐ွိာ်ားခြင့္ႏင့္ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္ျပင္ပသ႔ို ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားခင
ြ ့တ
္ ို႕ကို
ကန္႔သတ္ခံထာ်ားရေသာေၾကာင့္ လိုပ္သာ်ား႐ွိာ်ားပါ်ားမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္၊ အထက္ပါ အေျခအေနမ ာ်ားကို
လိုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ယခိုထက္ပင္ လိုပသ
္ ာ်ားလအ
ို ပ္ခ က္ ပိုမိုတို်ားျမင့္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေျခလမ္်ားမ ာ်ားသည္
ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္ ႐ွိ လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားအာ်ားလို်ားံ ႏင့္ နယ္ေျမအမ ာ်ားစို၏ ဝင္ေငြကတ
ို ို်ားေစၿပီ်ား ရန္ကိုနႏ
္ င့္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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အျခာ်ားေနရာမ ာ်ားသ႔ို ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားသြာ်ားသမ
ူ ာ်ားကလ
ို ည္်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သ႔ို ျပန္လည္အေျခခ ရန္
ဆြေ
ြဲ ဆာင္ႏိုင္ေကာင္်ား ဆြေ
ြဲ ဆာင္ႏိုင္ပါလမ့္မည္။

အာ်ားသာခ က္၊ အာ်ားနည္်ားခ က္ သံို်ားသပ္မႈ

စီ်ားပြာ်ားေရ်ားလပ
ို ္ငန္်ားမ ာ်ားတြင္ မဟာဗ ်ဴဟာေျမာက္အေနအထာ်ားအာ်ား ျခံဳငံိုသို်ားံ သပ္သည့္ နည္်ားလမ္်ားတစ္မ ဳ်ားကို
SWOT ဟို ေခၚပါသည္ - အဓပၸါယ္မာ အာ်ားသာခ က္မ ာ်ား (Strengths)၊ အာ်ားနည္်ားခ က္မ ာ်ား (Weaknesses)၊
အခြင့အ
္ လမ္်ားမ ာ်ား (Opportunities)ႏင့္ အႏၲရာယ္မ ာ်ား (Threats) ျဖစ္သည္။ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားလိုပ္ငန္်ားတစ္ခို၏
အနာဂတ္ကို အက ဳ်ားသက္ေရာက္မႈ႐ွိေစမည့္ အတြင္်ား၊ အျပင္ အေၾကာင္်ားအရင္်ားမ ာ်ားကို ျခံဳငံိုသို်ားံ သပ္ရာတြင္
အသံို်ားဝင္ေသာ နည္်ားလမ္်ားတစ္ခို ျဖစ္သည္။ ထန
ို ည္်ားလမ္်ားကို ယခိုတြင္ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္၏ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားကို
ဆန္်ားစစ္ရာ၌ အသံို်ားျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္်ား သံို်ားသပ္သည့္စနစ္မာမူ အလာ်ားတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
အခ ဳ႕ကစၥမ ာ်ားသည္ အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားစြာႏင့္ အက ံဳ်ားဝင္ၿပီ်ား ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ စိုကပ
္ ဳ်ားေရ်ားက႑အျပင္
၎တ႔က
ို ိုပါ ထည့္သြင္်ားသို်ားံ သပ္ပါမည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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အာ်ားသာခ က္မ ာ်ား


ပထဝီအေနအထာ်ားအရ အႏၵယ၊

အာ်ားနည္်ားခ က္မ ာ်ား


တ႐ွိိုတ္ႏိုင္ငံတ႔ႏ
ို င့္ နီ်ားကပ္ျခင္်ား






ဘဂၤလာ်ားပင္လယ္ေအာ္တြင္ သမိုဒၵရာႏင့္

လိုပက
္ ိုင္ႏိုင္စမ
ြ ္်ား


ပညာတတ္မ ာ်ား ျပည္နယ္တင
ြ ္်ားမ

မ က္ႏာခ င္်ားဆိုင္ အေနအထာ်ားတြင႐ွိ
္ ျခင္်ား

ထြက္ခြာသြာ်ားမႈ ျမင့္ျခင္်ား၊ လိုပ္သာ်ားခ

ရန္ကိုနသ
္ ြာ်ားရာလမ္်ား အဆင့္ျမႇင့္မႈမာ မၾကာမီ

ျမင့္မာ်ားျခင္်ား

ၿပီ်ားဆို်ားံ မည္ျဖစ္ျခင္်ား



ဘာသာေရ်ား တင္်ားမာမႈ

ေျမာက္ဦ်ားေဒသတြင္



ဝင္ေငြနည္်ားျခင္်ား၊ စီ်ားပာြ ်ားေရ်ား အာ်ားနည္်ားျခင္်ား

ခရီ်ားသာြ ်ားလိုပ္ငန္်ားအတြက္



သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္စရတ္ ျမင့္ျခင္်ား၊

ေနရာေကာင္်ားမ ာ်ား႐ွိျခင္်ား


အေျခခံအေအာက္ဦ၊ အစ်ားို ရ၏

ေခ ်ားေငြအတြက္ အတို်ားႏႈန္်ား ျမင့္ျခင္်ား

ျပည္နယ္တြင်ား္ အိုပ္ခ ဳပ္မႈစနစ္ကလည္်ား
ပမ
ို ေ
ို ကာင္်ားမြနလ
္ ာႏိုင္ျခင္်ား

အခြင့အ
္ လမ္်ားမ ာ်ား


အႏၲရာယ္မ ာ်ား

(ဒိုကၡသည္စခန္်ားမ ာ်ား ပတ္သမ္်ားျခင္်ားျဖင့္)



ဘာသာေရ်ားပဋပကၡ ျပန္လည္ျဖစ္ပြာ်ားျခင္်ား

ေဒသတြင်ား္ လိုပသ
္ ာ်ားလိုအပ္ခ က္ကို



ႏင
ို င
္ ရ
ံ ပ္ျခာ်ားမ အစၥလာမ္အၾကမ္်ားဖက္မႈ

ျဖည့္ဆည္်ားေပ်ားႏိုင္ျခင္်ား


လမ္်ား၊ စြမ်ား္ အင္ႏင့္ ဆည္ေျမာင္်ားတ႔အ
ို ာ်ား

ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ျခင္်ား


ပမ
ို ေ
ို ကာင္်ားမြနေ
္ အာင္ ျပဳလိုပႏ
္ ိုင္ျခင္်ား


စိုက္ပ ဳ်ားေရ်ားတြင္ သီ်ားထပ္စက
ို ပ
္ ဳ်ားႏိုင္ျခင္်ား၊

တို်ားျမင့္လာျခင္်ား


အထြက္ႏႈန္်ားတို်ားေစႏိုင္ျခင္်ား


စစ္ေတြဆပ္ကမ္်ားကို ပိုမိုေကာင္်ားမြန္ေစျခင္်ား



အ႐ွိြယ္ေကာင္်ားလိုပသ
္ ာ်ားမ ာ်ားကို
ျပန္လည္ဆေ
ြြဲ ဆာင္ျခင္်ား

ေျမသမ္်ားဆည္်ားမႈမ ာ်ားေၾကာင့္ ဆင္်ားရႏ
ြဲ ြမ္်ားပါ်ားမႈ
အမ္နီ်ားခ င္်ားႏိုင္ငံမ ာ်ားမ ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားလာမႈမ ာ်ားကို
မထန္်ားခ ဳပ္ႏိုင္ျခင္်ား



သဘာဝပတ္ဝန္်ားက င္ ယိုယင
ြ ္်ားလာမႈ၊
ရာသီဥတို ေဖာက္ျပန္ျခင္်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ဤဇယာ်ားထသ
ြဲ ႔ို အခ က္အလက္အသစ္မ ာ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္သကြဲသ
့ ႔ို အခ ဳ႕အခ က္မ ာ်ားကလ
ို ည္်ား
ထိုတ္ႏႈတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဦ်ားစာ်ားေပ်ားလပ
ို ္ရမည့္ လိုပင
္ န္်ားမ ာ်ား၊ အထက္ပါ မူဝါဒမ ာ်ားအၾကာ်ား တစ္ခိုႏင့္တစ္ခို
အခ တ္အဆက္မ ာ်ားကို မေဖာ္ျပထာ်ားသည့္တိုင္ က႑စံိုမ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရမည့္ အခ က္မ ာ်ားကို
တင္ျပထာ်ားပါသည္။ ဥပမာအာ်ားျဖင့္ စိုက္ပ ဳ်ားေရ်ားက႑ တို်ားတက္ေစရန္ႏင့္ ဆင္်ားရႏ
ြဲ ြမ္်ားပါ်ားမႈ ေလ ာ့နည္်ားလာေစရန္
ဘက္ေပါင္်ားစိုမ
ံ သံို်ားသပ္လိုပါက ေအာက္ပါအေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားကို ထည့္သြင္်ားရပါမည္ - လိုပသ
္ ာ်ားမ ာ်ား
လြတ္လပ္စြာ သြာ်ားလာႏိုင္ျခင္်ား၊ ေျမယာပိုငဆ
္ ိုင္ႏိုင္မႈကို ခင
ို ္မာေစျခင္်ား၊ မ ဳ်ားေစ့ေကာင္်ားမ ာ်ားႏင့္ လယ္ယာဆိုင္ရာ
အခ က္အလက္မ ာ်ား ျဖန္႔ေဝေပ်ားျခင္်ား၊ လမ္်ားပန္်ားႏင့္ ေရသြင်ား္ ေရထိုတ္စနစ္မ ာ်ားတြင္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံျခင္်ား၊ စက
ို ္ပ ဳ်ားေရ်ား
ထိုတ္ကိုနမ
္ ာ်ားကို စီမျံ ခင္်ားႏင့္ လယ္ယာလိုပင
္ န္်ား သြင်ား္ အာ်ားစိုမ ာ်ားအတြက္ ဘဏ္မ ာ်ားမ ေခ ်ားေငြထတ
ို ္ေပ်ားရန္
တက
ို ္တြန်ား္ ျခင္်ား။

ယခိုသိုေတသနစာတမ္်ား၏ အဓကဆလ
ို ိုရင္်ားမာ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ ဳ်ားေရ်ား ထိုတက
္ ိုန္ပမာဏ၊
လိုပသ
္ ာ်ားလအ
ို ပ္ခ က္ႏင့္ ကိုန္ထတ
ို ္စြမ္်ားအာ်ားမ ာ်ား အဆမတန္တို်ားျမင့္လာရန္မာ ျဖစ္နင
ို ေ
္ ျခ႐ွိေၾကာင္်ား ျဖစ္ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့ၿပီ်ားသည့္ နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားကို က င့္သို်ားံ ပါက ဗိုဒၶဘာသာဝင္ ေျမပင
ို ႐ွိ
္ င္မ ာ်ား၊
စီ်ားပြာ်ားေရ်ားလပ
ို ္ငန္်ား႐ွိင္မ ာ်ား အေနျဖင့္ မူဆလင္မ ာ်ားကို လိုပသ
္ ာ်ားအျဖစ္ ငာ်ားရမ္်ားလာေစရန္ တြန်ား္ အာ်ားတစ္ခို
ျဖစ္လာၿပီ်ား ၎တ႔ို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္်ား လြတ္လပ္စာြ သြာ်ားလာျခင္်ားကလ
ို ည္်ား ေထာက္ခံလာမည့္ အေျခအေန
ေပ်ားပါလမ့္မည္။ တစ္ႏစ္တာပတ္လည္ လိုပသ
္ ာ်ားမ ာ်ားကို ပိုမိုကာလၾကာ႐ွိည္စာြ လိုအပ္လာပါက (အလိုပအ
္ ကင
ို ္
အခြင့အ
္ လမ္်ားမ ာ်ား ပိုမမ
ို ာ်ားျပာ်ားလာပါက) ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမက
ႈ ို ေလ ာ့က ေစပါလမ့္မည္။
အထက္ပါအခ က္မ ာ်ားအနက္မ မည္သည့္အရာကမ
ို အတင္်ားအက ပ္ လိုပ္ခိုင္်ားရန္ မလအ
ို ပ္ပါ။ သ႔ေ
ို သာ္
ကာလၾကာလာသည္ႏင့္အမ ပူ်ားေပါင္်ားေဆာင္ရက
ြ ္မႈ၏ အက ဳ်ားအျမတ္တ႔က
ို ို လူမ ာ်ားပို၍ သျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။

SWOT နည္်ားလမ္်ားအရ သံို်ားသပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခာ်ားမ အစၥလာမ္အၾကမ္်ားဖက္မႈ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ျခင္်ားကလ
ို ည္်ား
ေဖာ္ျပထာ်ားသည္။ ထအ
ို ခ က္ကို ေလ်ားနက္စာြ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရပါမည္။ ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ္ ႏင
ို င
္ တ
ံ ြင္ ဘာသာေရ်ား
အယူသီ်ားသူမ ာ်ား႐ွိေနၿပီ်ား နယ္စပ္မာလည္်ား မလံိုျခံဳပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္်ား႐ွိ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ားမာ
တင္်ားတင္်ားၾကပ္ၾကပ္ ထန္်ားခ ဳပ္ခံေနရၿပီ်ား သြာ်ားလာေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားခြင့္ မ႐ွိေသာေၾကာင့္ အလြန္ဆင္်ားရြဲၾကသည္။
ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္ထြဲသ႔ို ႏိုင္ငံျခာ်ားဘာသာေရ်ားအစြန်ား္ ေရာက္သမ
ူ ာ်ား ထို်ားေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီ်ားႏင္လ
့ ည္်ား
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘာသာေရ်ားအိုပ္စို တစ္ခႏ
ို င့္တစ္ခအ
ို ၾကာ်ား အၾကမ္်ားဖက္မႈမ ာ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြာ်ားျခင္်ားထက္ပို၍
ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္တ်ားို တက္မအ
ႈ ာ်ား ေႏာင့္ေႏ်ားသြာ်ားေစမည့္အရာ မရပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္အတြင်ား္ မူဆလင္မ ာ်ား၏ ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားသြာ်ားလာႏိုင္ခင
ြ ့က
္ ို ပိုမိုေကာင္်ားမြနေ
္ စရန္ အေလ်ားထာ်ား
လိုပ္ေဆာင္ျခင္်ားျဖင့္ ဘာသာေရ်ားအၾကမ္်ားဖက္မႈ အႏၱရာယ္ကို ေလ ာ့ခ ႏိုင္ပါမည္။ သ႔ေ
ို သာ္ ထလ
ို ိုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ာ
အစြန္်ားေရာက္ ဗိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ား၊ ၎တ႔၏
ို တို႔ျံ ပန္မႈမ ာ်ားကို ႏႈ်ားဆသ
ြ ည့္အေနအထာ်ား မသက္ေရာက္ေစရန္
အျခာ်ားအိုပ္စမ
ို ာ်ားစြာ၏ ေထာက္ခအ
ံ ာ်ားေပ်ားမက
ႈ ို လိုပါသည္။ လက္႐ွိေလ့လာမႈအရ ရခိုငျ္ ပည္ေန မူဆလင္မ ာ်ားမာ
ဘာသာေရ်ားအစြန်ား္ ေရာက္မက
ႈ ို ေထာက္ခံျခင္်ားမျပဳဟို သရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနမ ာ်ား
တို်ားတက္မႈမ႐ွိပါက ထသ
ို တ
ူ ႔၏
ို သေဘာထာ်ားမ ာ်ား ေျပာင္်ားလလ
ြဲ ာႏိုင္ပါသည္။

အစို်ားရယႏၲရာ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦဆင
ို ္ရာ စီမံကန္်ားမ ာ်ားအာ်ား (အနည္်ားဆို်ားံ အစပိုင္်ားတြင္)
ေကာင္်ားမြန္စာြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စမ
ြ ္်ား ႐ွိေကာင္်ားမ႐ွိပါမည္၊ သ႔ေ
ို သာ္ ၎တ႔က
ို ို အာ်ားကို်ားျခင္်ား မ႐ွိဘြဲ
(စီမံကန္်ားလိုပက
္ ိုငလ
္ က္ စြမ္်ားရည္ျမႇင့တ
္ င္ရန္ အခြင့အ
္ ေရ်ားမ႐ွိဘြဲ) အရည္အေသြ်ားပေ
ို ကာင္်ားလာေစရန္မာ
ခက္ခြဲပါသည္။ လူမ ာ်ားႏင့္ အဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားသည္ အလိုပမ
္ တဆင့္ သင္ယတ
ူ တ္ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ သ႔တ
ို ိုင္
အစြမ္်ားအစ႐ွိသူမ ာ်ားအာ်ား ေနရာေပ်ားျခင္်ား၊ ရာထူ်ားတို်ားေပ်ားျခင္်ား၊ စြမ္်ားေဆာင္ရည္မ႐ွိသူမ ာ်ားႏင့္ အဂတ
လက
ို ္စာ်ားသူမ ာ်ားအာ်ား အလိုပမ
္ ထိုတ္ပယ္ျခင္်ား၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ေဘ်ားဖယ္ထာ်ားျခင္်ားစသည္တ႔က
ို ို မလိုပ္ႏိုင္ပါက
စြမ္်ားေဆာင္လိုစတ္ႏင့္ လိုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို ဖြ႔ၿံ ဖဳ်ားေစရန္မာ ခက္ခေ
ြဲ နပါလမ့္မည္။

စီမံကန္်ားႀကီ်ားမ ာ်ားအတြက္ အနည္်ားဆို်ားံ ပိုဂလ
ၢ ကကန္ထ႐ွိက
ို တ
္ ာမ ာ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အစ်ားို ရယႏၲရာ်ားကို
အသံို်ားျပဳရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ျပင္ပမ အတင
ို ္ပင္ခအ
ံ င္ဂ င္နယ
ီ ာမ ာ်ား ခန္႔အပ္ျခင္်ား၊ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အစို်ားရႏင့္အတူ
လိုပ္ငန္်ားကို ၾကပ္မတ္ႏိုင္သူမ ာ်ားကို ငာ်ားရမ္်ားျခင္်ားျဖင့္ စီမက
ံ န္်ားအရည္အေသြ်ား ေကာင္်ားမန
ြ ေ
္ စရန္၊ ကိုနက
္ စရတ္
သင့္တင့္မ တေစရန္သာမက အစို်ားရဝန္ထမ္်ားမ ာ်ား၏ အရည္အေသြ်ားတို်ားတက္ေစရန္လည္်ား အေထာက္အကူ
ျပဳပါလမ့္မည္။

စီမံကန္်ားငယ္မ ာ်ားအတြက္ အစို်ားရမဟိုတသ
္ ည့္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ ာ်ားကို အသံို်ားျပဳရန္မာ အထူ်ားသျဖင့္
ထိုအဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ ာ်ားက စီမက
ံ န္်ားအတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ အရည္အေသြ်ားျပည့္ဝေသာ အစို်ားရ အင္ဂ င္နီယာမ ာ်ား
သို႔မဟိုတ္ ျပင္ပမ ကြ မ္်ားက င္သူမ ာ်ားကို ခန္႔အပ္ပါက ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေတြ႕အႀကံဳရေသာ အစို်ားရမဟိုတသ
္ ည့္
အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ အင္ဂ င္နယ
ီ ာမ ာ်ားႏင့္ ပူ်ားေပါင္်ားလိုပ္ေဆာင္ပါက စီမက
ံ န္်ား၏ ေအာက္ေျခအဆင့္အတြက္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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လိုအပ္ေသာစြမ္်ားရည္မ ာ်ားလည္်ား တို်ားတက္လာႏိုင္သည္။ ေသာက္သို်ားံ ေရအစ႐ွိသည္တ႔အ
ို တြက္
အသံို်ားျပဳႏိုင္ေသာ ေရကန္ငယ္မ ာ်ား၊ ေရတြင္်ားမ ာ်ား (ေက ာက္ထူသည့္ ေဒသမ ာ်ားတြင္မူ ေနရာကို အေသအခ ာ
ေ႐ွိြ်ားခ ယ္ရပါမည္)7 ႏင့္ ျမစ္ေခ ာင္်ားမ ာ်ားမ ေရခ ဳမ ာ်ားကို ထန္်ားသမ္်ားရန္အတြက္ ေရကာတာအငယ္စာ်ား သ႔ို
ယာယီတမံမ ာ်ားမာ ေရသိုေလာင္ရန္ႏင့္ ေရကို လသ
ို ည့္အေလ ာက္ ထန္်ားခ ဳပ္ႏိုင္ရန္ အသံို်ားဝင္ပါလမ့္မည္။

ေရေပ်ားေဝႏိုငျ္ ခင္်ားေၾကာင့္ သီ်ားထပ္စက
ို ္ပ ဳ်ားႏိုင္ပါက ထိုသ်ားီ ႏံသည္ ဆန္စပါ်ားမဟိုတသ
္ ည့္တိုင္
အထြက္ႏႈန္်ားေကာင္်ားလ င္ အက ဳ်ားေက ်ားဇူ်ား အလြန္မ ာ်ားပါမည္။ လယ္သမာ်ားအမ ာ်ားအျပာ်ားသည္
ေျခာက္ေသြ႕ရာသီတြင္ ဟင္်ားသီ်ားဟင္်ား႐ွိက
ြ ္မ ာ်ား၊ ေျမပြဲ၊ ကိုလာ်ားပစ
ြဲ မ္်ားႏင့္ အျခာ်ားပြဲမ ာ်ားကို စိုက္ပ ဳ်ားေလ့႐ွိသည္။
၎တ႔သ
ို ည္ စပါ်ားႏင့္ယဥ္လ င္ ေရပမာဏနည္်ားနည္်ားသာ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေျမဧကပို၍လည္်ား
စိုက္ပ ဳ်ားႏိုင္သည္။ သီ်ားႏံမ ဳ်ားစိုံ စိုက္ပ ဳ်ားျခင္်ားျဖင့္ ပို်ားမႊာ်ားေရာဂါမ ာ်ားကိုလည္်ား ေလ ာ့ပါ်ားေစၿပီ်ား ေျမဆီလႊာ၏
အရည္အေသြ်ားကို ပိုမိုေကာင္်ားမြန္လာေစႏိုင္ပါသည္။

ေက ာက္ျဖ်ဴစီမက
ံ န္်ားမာ ယခိုစာတမ္်ား၏ အဓကအေၾကာင္်ားအရာ မဟိုတ္ေသာေၾကာင့္ SWOT သံို်ားသပ္မတ
ႈ ြင္
မထည့္သြင္်ားထာ်ားပါ။ သ႔ေ
ို သာ္ ကြ န္ေတာ္တို႔၏ ယခင္သိုေတသနခရီ်ားစဥ္မ ာ်ားႏင့္ ေနာက္ဆက္တြြဲ
စံိုစမ္်ားစစ္ေဆ်ားမႈမ ာ်ားအရ ေက ာက္ျဖ်ဴအတြက္ လ ာထာ်ားသည့္ စီမက
ံ န္်ားဆိုင္ရာ ရင္်ားႏီ်ားျမႇပ္ႏံမ ာ်ားမ စီ်ားပြာ်ားေရ်ား
အက ဳ်ားအျမတ္ရ႐ွိႏိုင္ရန္မာ ေမ်ားခြန္်ားထတ
ို ္ဖယ
ြ ္ ေကာင္်ားလသည္။ ထအ
ို ေၾကာင္်ားအရာႏင့္ ပတ္သက္သည့္
သံို်ားသပ္မက
ႈ ို ေနာက္ဆက္တြြဲ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ားပါသည္။
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ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ္ႏိုင္ငံတြင္ ေျမေအာက္ေရထြဲ၌ စန္(အဆပ္)ပါဝင္ေလ႔႐ွိေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္်ား
စမ္်ားသပ္မႈမ ာ်ား ျပဳလိုပ္သင့္သည္။ UNICEF သို႔မဟိုတ္ အျခာ်ားအေထာက္အပံ့ေပ်ားသည့္ အဖြ႔အ
ြဲ စည္်ားမ ာ်ားအေနျဖင့္
ထိုစမ္်ားသပ္မႈလိုပ္ရာတြင္ ကူညီေကာင္်ား ကူညီႏိုင္ေသာ္လည္်ား ေရ႐ွိည္အတြက္မူ ျပည္နယ္အဆင့္ ဓါတ္ခခ
ြြဲ န္်ားတစ္ခိုကို
တည္ေဆာက္ထာ်ားသင့္သည္။ စန္မာ အလြန္အကြ ံစာ်ားသံို်ားမပါက ေသဆံို်ားေစႏိုင္ၿပီ်ား ထိုအဆင့္မေရာက္မီတြင္လည္်ား
က န္်ားမာေရ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ ာ်ားစြာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထိုအႏၲရာယ္မ ာ်ားကို ေလ ာ့ပါ်ားေစရန္ ကိုန္က စရတ္နည္်ားသည့္
ေရစစ္မ ာ်ားကိုလည္်ား အသံို်ားျပဳႏိုင္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ေနာက္ဆက္တြြဲ (က) - ေက ာက္ျဖ်ဴဆပ္ကမ္်ားႏင့္ စက္မႈဇန
ို ္

ေက ာက္ျဖ်ဴေဒသ အနီ်ားတစ္ဝိုကတ
္ ြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္ ေရနံစမ္်ားမ ာ်ားကို သယ္ယသ
ူ ည့္ တ႐ွိိုတ္ပက
ို လ
္ ိုင္်ားမ ာ်ား
ကမ္်ားေပၚသ႔တ
ို က္လာၿပီ်ား တ႐ွိိုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သ႔သ
ို ြာ်ားရာ၏ အစလည္်ား ျဖစ္သည္။
ထိုပက
ို ္လင
ို ္်ားမ ာ်ားသည္ တ႐ွိိုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရ်ားႀကီ်ားေသာ္လည္်ား ယခိုသို်ားံ သပ္မႈတင
ြ ္ မပါဝင္ပါ။ ၎တ႔၏
ို
လံိုျခံဳေရ်ား၊ ထ႔ေ
ို နာက္ ရခိုငျ္ ပည္နယ္မ ရ႐ွိမည့္ ျဖတ္သန္်ားခတ႔ႏ
ို င့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညထ
ီ ာ်ားၿပီ်ား
အခ က္မ ာ်ားကို ေလ်ားစာ်ားလက
ို ္နာရပါမည္။

လက္႐ွိလ ာထာ်ားသည့္ ဆပ္ကမ္်ားႏင့္ စက္မႈဇိုနဆ
္ ိုငရ
္ ာ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈသည္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈအသစ္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက ာက္ျဖ်ဴတြင္ အလြန္နက္သည့္ ဆပ္ကမ္်ားတစ္ခိုရၿပီ်ား အေလ်ားခ န္ တန္ခ န္စစ
ို ိုေပါင္်ား သန္်ားေက ာ္သည့္
သေဘၤာမ ာ်ား ျဖတ္သန္်ားသြာ်ားလာႏိုင္သည္။ ထလ
ို ာထာ်ားသည့္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈသည္ အၿပီ်ားအစီ်ား ေဒၚလာ ၇
ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ကိုနက
္ မည္ဟို သတင္်ားထက
ြ ္ေနသည္။

ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္၏ လူဦ်ားေရမာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦ်ားေရ၏ ၆% ျဖစ္ၿပီ်ား အေရအတြကအ
္ ာ်ားျဖင့္ သံို်ားသန္်ားေက ာ္႐ွိသည္။
ျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံျခာ်ားကိုနသ
္ ယ
ြ ္မက
ႈ ို လူဦ်ားေရႏင့္ အခ ဳ်ားခ ပါက ေဒၚလာ ၂ ဘီလယ
ီ ံ (ေဒၚလာ ၂ ၀၀၀ ၀၀၀
၀၀၀) က သင့္ပါမည္၊ သ႔ေ
ို သာ္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္ ေရနံစမ္်ားကို မထည့္သြင္်ားပါက ထပ
ို မာဏထက္
ေလ ာ့က မည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္ ေရနံစမ္်ားတ႔အ
ို တြက္ လ ာထာ်ားသည့္
ဆပ္ကမ္်ားကို အသံို်ားျပဳမည္မဟိုတ္ဘြဲ ပက
ို ္လင
ို ္်ားမ ာ်ား အေပၚတြင္သာ အာ်ားထာ်ားေနရသည္။ ထ႔ေ
ို ၾကာင့္ ၎တ႔က
ို ို
ကိုနသ
္ ြယမ
္ ႈတန္ဖို်ားစိုစေ
ို ပါင္်ားမ ထိုတ္ႏိုတသ
္ ို်ားံ သပ္ပါမည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သ႔ို သြာ်ားရာလမ္်ားသည္ ႐ွိည္လ ာ်ားၿပီ်ား ေကာင္်ားမြန္မလ
ႈ ည္်ား မ႐ွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္
ေရနံစမ္်ားအျပင္ အျခာ်ားျမန္မာျပည္မ သြင္်ားကိုန္မ ာ်ား နည္်ားပါ်ားပါသည္။ (ေက ာက္ျဖ်ဴႏင့္ ယဥ္ပါက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ႐ွိ
ဟိုင္ဖိုနဆ
္ ပ္ကမ္်ားမာ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ၿမဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကူမင္်ားႏင့္ ပို၍နီ်ားၿပီ်ား လမ္်ားပန္်ားအဆက္အသြယလ
္ ည္်ား
ေကာင္်ားမြန္ပါသည္။) ယူနန္ျပည္နယ္၏ စိုစိုေပါင္်ားကိုနသ
္ ယ
ြ ္မႈမာ ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလယ
ီ ံ (ေဒၚလာ ၃၀ ၀၀၀ ၀၀၀
၀၀၀) ႐ွိပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္ ေရနံစမ္်ားမပါဝင္ပါက ရခင
ို -္ ယူနန္လမ္်ားကို အဆင့္ျမႇင့္သည့္တိုင္
ေက ာက္ျဖ်ဴဆပ္ကမ္်ား အသံို်ားျပဳမႈမာ အမ ာ်ားဆို်ားံ ေဒၚလာ ၆ ဘီလယ
ီ ံ (ေဒၚလာ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)သာ
႐ွိပါလမ့္မည္။ ယူနန္မ ေက ာက္ျဖ်ဴသ႔ို ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလယ
ီ ံ (ေဒၚလာ ၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) တန္ဖို်ား႐ွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆင
ို ္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ရထာ်ားလမ္်ားကို ေဖာက္လိုပ္ပါက (ယခိုေလာေလာဆယ္တင
ြ ္ ထအ
ို စီအစဥ္ မ႐ွိေသ်ားပါ) ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္မ
ျဖတ္သန္်ားသြာ်ားသည့္ ကိုန္သယ
ြ ္မႈပမာဏမာ ႏစ္ဆ တ်ားို ေကာင္်ားတို်ားလာႏိုင္ပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္
ေရနံစမ္်ားကို ထိုတ္ႏိုတထ
္ ာ်ားသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ စိုစေ
ို ပါင္်ားကိုနသ
္ ြယမ
္ ႈတစ္ဝက္၊ သ႔ို ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလယ
ီ ံ
(ေဒၚလာ ၁၂ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) တန္ဖို်ား႐ွိပါသည္။ ေက ာက္စမ္်ားႏင့္ ဆန္တ႔က
ို ို မူဆယ္မတဆင့္
ဆက္လက္တင္ပ႔မ
ို ည္ျဖစ္ၿပီ်ား တ႐ွိိုတ္ႏိုင္ငံမ ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔ို ပ႔က
ို ိုန္အမ ာ်ားစသ
ို ည္လည္်ား ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္မ
တစ္ဆင့္သြာ်ားမည္မဟိုတ္ပါ။ (ေရနက္ဆပ္ကမ္်ားကို အသံို်ားျပဳမည္မဟိုတသ
္ ည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္
ေရနံစမ္်ားထတ
ို ႏ
္ တ
ို ၿ္ ပီ်ား) ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စိုစိုေပါင္်ားကိုနသ
္ ယ
ြ ္မသ
ႈ ည္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလယ
ီ ံ (ေဒၚလာ ၁၄ ၀၀၀
၀၀၀ ၀၀၀) ပင္ မ႐ွိပါ။ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္်ား ကိုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈတန္ဖ်ားို ၏ ဆယ္ပိုတ
ံ စ္ပိုထ
ံ က္လည္်ား
နည္်ားမည္ျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပင
ို ္်ား႐ွိ ေဗာင္ေတာင္ျပည္နယ္၌ ေရနက္ဆပ္ကမ္်ား ခိုနစ္ခက
ို ို တည္ေဆာက္ရာတြင္
စိုစိုေပါင္်ား ေဒၚလာ ၂ ဘီလယ
ီ ံ (ေဒၚလာ ၂ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)သာ ကိုနက
္ ခြဲ့ပါသည္။ ထဆ
ို ပ္ကမ္်ားမ ာ်ားမာ
ေဒသတြင်ား္ ေန လူအေရအတြက္ သန္်ားသို်ားံ ရာကို ဝန္ေဆာင္မႈေပ်ားၿပီ်ား ကိုနသ
္ ြယ္မတ
ႈ န္ဖို်ားမာလည္်ား ေဒၚလာ ၁၄၀
ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁၄၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ႐ွိသည္။ ဆိုငဂ
္ ံိုေဒသ႐ွိ ဆပ္ကမ္်ားမ ာ်ားမ ကိုန္သယ
ြ ္မလ
ႈ ိုပ္ငန္်ားကို
ခြြဲေဝလိုပက
္ ိုငေ
္ နေသာေၾကာင့္ ေဗာင္ေတာင္မ ဆပ္ကမ္်ားမ ာ်ား၏ လိုပႏ
္ ိုင္စမ
ြ ္်ား ၂၀%ကသ
ို ာ အသံို်ားျပဳေနပါသည္။
(ဆိုလသ
ို ည္မာ ရခိုင္ေဒသထက္ လူဦ်ားေရပိုမထ
ို ူထပ္ၿပီ်ား ကိုနသ
္ ြယမ
္ ႈတန္ဖို်ား အမ ာ်ားအျပာ်ားကို
ကိုငတ
္ ြယေ
္ နသည့္တိုင္၊ ထထ
ို က္လည္်ား ပမာဏငါ်ားဆပ၍
ို ကိုငတ
္ ယ
ြ ္ႏိုင္စမ
ြ ္်ား႐ွိသည့္တိုင္ ထဆ
ို ပ္ကမ္်ားခႏ
ို စ္ခိုကို
တည္ေဆာက္စရတ္မာ ေက ာက္ျဖ်ဴဆပ္ကမ္်ား၏ သံို်ားပိုတ
ံ စ္ပံိုမ ပင္မ႐ွိပါ။)

ထိုအခ က္အလက္မ ာ်ားႏင့္ ႏႈင္်ားယဥ္သို်ားံ သပ္ပါက လာမည့္ႏစ္ေပါင္်ားမ ာ်ားစာြ အတြက္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏင့္
ေရနံစမ္်ားမပါဝင္သည့္ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္၏ ကိုန္သယ
ြ ္မအ
ႈ ာ်ားလို်ားံ ကို ကိုငတ
္ ယ
ြ ္ႏိုင္ေစရန္ ေက ာက္ျဖ်ဴဆပ္ကမ္်ားတြင္
ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈမာ ေဒၚလာ ၅၀ဝ မီလယ
ီ ံ (ေဒၚလာ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)ပင္ မလိုအပ္ဟို သႏိုင္ပါသည္။ ထ႔အ
ို ျပင္
ျပည္နယ္အတြင္်ား လိုပသ
္ ာ်ား႐ွိာ်ားပါ်ားမႈေၾကာင့္ စက္မႈဇိုနမ
္ ာလည္်ား အလာ်ားအလာ နည္်ားႏိုင္သည့္အတြက္
အသင့္အတင့္ထက္ပ၍
ို အတိုင္်ားအတာႀကီ်ားႀကီ်ားမာ်ားမာ်ား မတည္ေဆာက္သင့္ပါ။ ကြ န္ေတာ္တ႔၏
ို အျမင္အရ
ေက ာက္ျဖ်ဴအတြက္ လက္႐ွိလ ာထာ်ားသည့္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈ ပမာဏမာ အေရ႕ေတာင္အာ႐ွိ႐ွိ
အလာ်ားတူေဒသမ ာ်ားမ ဆပ္ကမ္်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏင့္ စက္မႈဇိုနဆ
္ ိုငရ
္ ာ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈမ ာ်ားႏင့္
ႏႈင္်ားယဥ္လ င္ မတန္မဆ တန္ဖို်ားအလြန္မ ာ်ားေနပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ပို၍သတျပဳသင့္သည့္ အခ က္မာ ကိုနတ
္ င္သေဘၤာမ ာ်ားတြင္ အငယ္-အလတ္ႏင့္ အႀကီ်ားဟ၍
ူ
ႏစ္မ ဳ်ားႏစ္စာ်ား႐ွိသည္။ သေဘၤာ အငယ္-အလတ္မ ာ်ားမာ ဆပ္ကမ္်ားငယ္မ ာ်ားမ ကိုန္မ ာ်ားကို သယ္ယူၿပီ်ား
စင္ကာပူကသ
ြဲ့ ႔ေ
ို သာ ဆပ္ကမ္်ားႀကီ်ားမ ာ်ားကို ပ႔ေ
ို ဆာင္ေပ်ားပါသည္။ ထအ
ို ခ က္အခ ာက သည့္
ဆပ္ကမ္်ားႀကီ်ားမ ာ်ားတြင္ ႀကီ်ားမာ်ားသည့္ “မခင္သေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ား” မတဆင့္ ကိုန္မ ာ်ားကို ဥေရာပ သ႔မ
ို ဟိုတ္
အေမရကသ႔ို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ပါသည္။ ထို“ကူ်ားတ႔”ို သေဘၤာ အငယ္-အလတ္မ ာ်ားမာ ကိုန္ေသတၲာ
ရာဂဏန္်ား၊ သ႔ို ေထာင္ဂဏန္်ားအနည္်ားငယ္အထ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီ်ား ဆပ္ကမ္်ားတြင္ ေရအနက္ ၁၀ –
၁၂မီတာအၾကာ်ားသာ လအ
ို ပ္ပါသည္။ “မခင္သေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ား” မာမူ ကိုန္ေသတၲာ တစ္ေသာင္်ားေက ာ္
တင္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီ်ား ေရအနက္ ၁၅မီတာေက ာ္ လအ
ို ပ္ပါသည္။8

“မခင္သေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ား”မာ ေန႔စဥ္အသံို်ားျပဳစရတ္ ျမင့္မာ်ားေသာေၾကာင့္ ကိုန္ေသတၲာအနည္်ားငယ္သာ ရ႐ွိႏိုင္မည့္
ဆပ္ကမ္်ားငယ္မ ာ်ားသ႔ို ဆက
ို က
္ ပ္ရန္ အခ န္ေပ်ားႏိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။ ထ႔ေ
ို ၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္မ ကိုန္သယ
ြ ္မက
ႈ ို
ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားသည့္တိုင္ ရခင
ို ျ္ ပည္နယ္သည္ “မခင္သေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ား” ႏင့္ယဥ္လ င္ “ကူ်ားတ႔”ို သေဘၤာမ ာ်ားကို
ပို၍အသံို်ားျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထ႔ေ
ို ၾကာင့္ လူဦ်ားေရပိုမထ
ို ထ
ူ ပ္ၿပီ်ား လိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားအတြက္လည္်ား အလာ်ားအလာ
ပိုေကာင္်ားသည့္ ႐ွိႏင္ၿ့ ပီ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ေတြဆပ္ကမ္်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္်ားက ပ၍
ို အသံို်ားဝင္ပါမည္။
ယခိုလက္႐ွိတြင္လည္်ား အႏၵယႏိုင္ငံမ ရင္်ားႏီ်ားျမႇဳပ္ႏံမႈျဖင့္ စစ္ေတြဆပ္ကမ္်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္်ား
ပမ
ို ိုတို်ားတက္ေစရန္ ျပဳလိုပႏ
္ ိုင္ပါေသ်ားသည္။

ေက ာက္ျဖ်ဴစီမက
ံ န္်ားကို စီ်ားပြာ်ားေရ်ား႐ွိႈေထာင့္မ သံို်ားသပ္ပါက က ဳ်ားေၾကာင္်ားခိုငလ
္ ိုျံ ခင္်ားမ႐ွိပါ။ ထ႔ေ
ို ၾကာင့္
ထိုစီမက
ံ န္်ားအတြက္ ရခိုငျ္ ပည္နယ္၏ အနည္်ားအပါ်ားသာ႐ွိသည့္ ရင္်ားႏီ်ားျမႇပ္ႏံမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံိုေငြမ ာ်ားကို
အသံို်ားမျပဳသင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္ ရန္ပိုေ
ံ ငြကိုပင္ အသံို်ားမျပဳသင့္ဟို ဆိုလိုပါသည္။ ထ႔အ
ို ျပင္

8

ကိုန္ေသတၱာတစ္ခိုတြင္ ပါဝင္ေသာ ကိုန္မ ာ်ားမာ ေဒၚလာငါ်ားေသာင္်ားခန္႔ ပ မ္်ားမ တန္ဖို်ား႐ွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၁
ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ကိုန္သြယ္မႈတန္ဖို်ားအတြက္ ကိုန္ေသတၱာ အလံို်ားႏစ္ေသာင္်ားဟို
တြက္ႏိုင္ပါသည္။ ရခိုင္-ယူနန္ရထာ်ားလမ္်ား မ႐ွိပါက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ကိုန္သြယ္မႈမာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္အတိုင္်ား
ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)ခန္႔ တန္ဖို်ား႐ွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက ာက္ျဖ်ဴတြင္ ကိုန္ေသတၱာ
တစ္သန္်ားႏစ္ေသာင္်ားဟို ခန္႔မန္်ားရသည္။ ကိုန္ေသတၱာတစ္လံို်ားလ င္ ဆပ္ကမ္်ားအသံို်ားျပဳခ ေဒၚလာတစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္
ေကာက္ခံပါက တစ္ႏစ္ဝင္ေငြမာ ေဒၚလာ ၂၀ မီလီယံ (ေဒၚလာ ၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀)ေအာက္သာ ရ႐ွိပါမည္။ ထိုေၾကာင့္
ျပန္လည္ရ႐ွိမည့္ ပမာဏႏင့္ ႏႈင္်ားဆပါက ရင္်ားႏီ်ားျမႇပ္ႏံမႈအေနျဖင့္ ေဒၚလာသန္်ားေထာင္ဂဏန္်ား အနည္်ားငယ္သာ
(ေဒၚလာမီလီယံ ရာဂဏန္်ားသာ) ရင္်ားႏီ်ားျမႇပ္ႏံသင့္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ထိုစီမက
ံ န္်ားကို မည္သူက ပိုငဆ
္ ိုငထ
္ န္်ားခ ဳပ္ႏိုင္မည္၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကို အသံို်ားျပဳမည္9 ဆသ
ို ည့္
အခ က္မ ာ်ားကပ
ို ါ စဥ္်ားစာ်ားသင့္ေသာ္လည္်ား ၎တ႔မ
ို ာ ယခိုသိုေတသနစာတမ္်ား၏ အတင
ို ္်ားအတာတြင္
အက ံဳ်ားမဝင္ေသာေၾကာင့္ မထည့္သြင္်ားထာ်ားပါ။10

9

ဆပ္ကမ္်ားအမ ာ်ားစိုကို အမ္႐ွိင္ႏိုင္ငံ၏ အစို်ားရမ ာ်ားမသာ ထန္်ားခ ဳပ္ခြင့႐ွိ
္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခာ်ားကိုမၸဏီ၊ အစို်ားရမ ာ်ားက
ပိုင္ဆိုင္ေလ့မ႐ွိပါ။

10

ေက ာက္ျဖ်ဴအနီ်ားတစ္ဝိုက္႐ွိ ေျမအမ ာ်ားကို တ႐ွိိုတ္ကိုမၸဏီမ ာ်ားက ဝယ္ယူထာ်ားသည္၊ ေဒသအတြင္်ားတြင္
ကိုန္်ားတြင္်ားသဘာဝဓါတ္ေငြ႔သိုက္မ ာ်ားလည္်ား ႐ွိႏိုင္သည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ ာ်ားကို သိုေတသနခရီ်ားအတြင္်ား
ၾကာ်ားခြဲ့ရေသာ္လည္်ား ထိုသတင္်ားမ ာ်ား မန္၊ မမန္ အတည္ျပဳရန္ အခ န္မရခြဲ့ပါ။ မန္ကန္ခြဲ့ပါက ထိုအခ က္မ ာ်ားသည္
ေက ာက္ျဖ်ဴေဒသအေပၚ တ႐ွိိုတ္ႏိုင္ငံ၏ စတ္ဝင္စာ်ားမႈကို ႐ွိင္်ားျပေကာင္်ား႐ွိင္်ားျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား
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ေနာက္ဆက္တြြဲ (ခ) – (၁၈၈၂) ခိုႏစ္မစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ င
ြ ္ ဘာသာကို်ားကယ
ြ ္မအ
ႈ လက
ို ္ လူဦ်ားေရအခ ဳ်ား

SHARE OF RELIGION IN BURMA/MYANMAR,
1882-2014
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စာကို်ား - (၁၈၈၂) ၊ (၁၉၃၁) ၊ (၁၉၈၃) ႏင့္ (၂၀၁၄) ခိုႏစ္၊ ႏိုင္ငံလို်ားံ ဆိုင္ရာ သန္်ားေခါင္်ားစာရင္်ား
ထိုတ္ျပန္ခ က္မ ာ်ား

မူဆလင္မ ာ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္်ားသ႔ို ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ေနထိုငသ
္ ည္၊ အျခာ်ားဘာသာဝင္မ ာ်ားကို
ဘာသာကူ်ားေျပာင္်ားေစသည္၊ မူဆလင္မ ာ်ားအၾကာ်ား ကေလ်ားေမြ်ားဖြာ်ားမႈႏႈန္်ား အဆမတန္ ျမင့္မာ်ားသည္ စသည့္
အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာ်ားမ ာ်ား၏ ဘာသာကို်ားကြယမ
္ ႈပိုစ
ံ ံမ ာ်ား ေျပာင္်ားလလ
ြဲ ာသည္၊
အထူ်ားသျဖင့္ မူဆလင္ကို်ားကယ
ြ ္မႈ ပမ
ို ိုျမင့္တက္လာသည္ စသည့္ ေျပာဆိုမႈမ ာ်ားမာ မမန္ကန္ပါ။ လြန္ခသ
ြဲ့ ည့္
ႏစ္ေပါင္်ားတစ္ရာေက ာ္အတြင္်ား အေျခအေနမ ာ်ားႏင့္လည္်ား ကက
ို ္ညီမႈမ႐ွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ ြင္ ဗိုဒၶဘာသာကို
သက္ဝင္ယိုၾံ ကည္မႈမာ အျခာ်ားဘာသာမ ာ်ားႏင့္ ႏႈင္်ားယဥ္ပါက ခိုငမ
္ ာလသည့္အျပင္ အေျခအေနေျပာင္်ားသြာ်ားမည့္
အရပ္အေယာင္လည္်ား မေတြ႔ရပါ။ ေနာက္ဆို်ားံ ျပဳလိုပ္ခသ
့ြဲ ည့္ သန္်ားေခါင္စာရင္်ားႏစ္ခိုအရ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ကို်ားကယ
ြ ္မႈမာမူ (၁၉၈၃)ခိုႏစ္မစ၍ တို်ားတက္လာခြဲ့ပါသည္။

