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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ ေဆြ်ားေႏြ်ားမႈမ ာ်ားအတြက္ အေျခခအံျဖစ ္ ရည္႐ွိြယထ္ာ်ားသည့္ ဤစာတမ္်ားက ို David Dapice 

(David _Dapice@harvard.edu)က ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၆ခိုႏ စ္တြင္ ရခ ိုင္ျပညန္ယ္သ ို႕ ကြင္်ားဆင္်ားေလလ့ာအၿပ်ီား 

သိုေတသနမ ာ်ားက ို ဆကလ္က္ျပဳလိုပက္ာ ေရ်ားသာ်ားျပဳစိုထာ်ားသည္။ စာတမ်္ားပါ သံို်ားသပ္ခ ကမ္ ာ်ားသည ္

စာတမ်္ား႐ွိ င္၏ ပိုဂၢလ က အျမငသ္ာျဖစၿ္ပီ်ား Proximity၊ ျပညေ္ထာင္စို ျမန္မာႏ ိုငငံ္ေတာ္ အစ ို်ားရ၊ ဟာ်ားဗတ္

တကၠသ ိုလတ္ ို႕၏ ယဆူခ ကမ္ ာ်ားႏ င္ ့ကြြဲျပာ်ားမႈ႐ွိ  ႏ ိုငပ္ါသည။္ ဤစာတမ္်ား အပါအဝင္ မၾကာမီက ေရ်ားသာ်ားျပဳစိုခြဲ႕

ေသာ Ash – Proximity တ ို႔မ  ပူ်ားတြြဲထိုတ္ေဝသည့္ ျမနမ္ာႏ ိုငငံ္ဆ ိုင္ရာ စာတမ္်ားမ ာ်ားက ို 

http://ash.harvard.edu/journal-articles တြင္ ဖတ္႐ွိႈႏ ိုင္ပါသည္။  
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အႏ စ္ခ ဳပတ္င္ျပခ က ္

 

ရခ ိုင္ျပည္နယသ္ည္ မၾကာမကီ ျမန္မာႏ ိုင္ငံ၏ အႏြမ္်ားပါ်ားဆံို်ားျပည္နယ္ျဖစလ္ာၿပီ်ား ခ င်္ားျပည္နယထ္က္ပင္ 

ပ ို၍ဆင္်ားရြဲလာသည္။ အဓ ကေနာက္ခအံေၾကာင်္ားအရာမ ာ ဘာသာေရ်ားပဋ ပကၡျဖစ္ၿပီ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတ မ္်ားေ႐ွိ ာငသ္ူ 

မြတ္စလငဘ္ာသာဝင္မ ာ်ား ေနထ ိုင္ေနေသာ၊ အျခာ်ားသမူ ာ်ားႏ င့္ ဆက္စပ္မႈမ႐ွိ  ဘြဲ သ်ီားသန္႔ျဖစ္ေနေသာ 

ဒိုကၡသည္စခန္်ားႀကီ်ားမ ာ်ားက ိုလည္်ား ေပၚေပါက္ေစခြဲ့ပါသည္။ အျခာ်ားမြတ္စလငဘ္ာသာဝင္ 

တစသ္န္်ားေက ာ္မ ာလည္်ား ပဋ ပကၡေၾကာင္ ့မ မ တ ို႔ လက္႐ွိ  ေနထ ိုငလ္ က္႐ွိ  ေသာ ၿမ ဳ႕နယမ္ ာ်ားတြင္သာ 

အကန္႔အသတ္ခံေနရသည။္ ႏ စ္ေပါင္်ားမ ာ်ားစြာ ႏ ိုင္ငံေတာ္၏ လ စလ္ ်ဴ႐ွိ ဳ ခံရျခင်္ားႏ င့္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈ 

အနည္်ားအက ဥ္်ားသာ႐ွိ  ျခင္်ားတ ို႔ေၾကာင့္လည်္ား ဘာသာမ  ဳ်ားစံိုမ  လူငယလ္ိုပသ္ာ်ားအမ ာ်ားအျပာ်ားက ျပည္နယ္မ  

ထြက္ခြာသြာ်ားခြဲ့ပါသည။္ 

 

ျမန္မာအစ ို်ားရအသစ္အေနျဖင့္ ထ ိုဆ ို်ား႐ွိြာ်ားသည့္ အေနအထာ်ားမ  ဦ်ားျပန္လည္ေစႏ ိုင္ရန ္အခြင့္အလမ္်ား 

႐ွိ  ေနပါသည္။ ထ ိုအေျခအေနက ို ျပင္ဆင္ရန ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကျံပဳခ က္မ ာ်ားက အေထာက္အကူ 

ျပဳႏ ိုင္ပါသည္။ 

1. (၂၀၁၄) ခိုႏ စ္တြင္ ေကာကခ္ံခြဲ့ေသာ ႏ ိုင္ငံလံို်ားဆ ိုငရ္ာ သန္်ားေခါင္စာရင္်ားမ  ဘာသာက ို်ားကြယ္မႈဆ ိုင္ရာ 

အခ က္အလက္မ ာ်ားအရ ျမနမ္ာျပည္တြင္ ေနထ ိုင္ေသာ မဆူလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ား၏ ရာခ ိုင္ႏႈန္်ားမ ာ 

(၁၈၈၂)ခိုႏ စ္ႏ င္ ့ႏႈ င္်ားယ ဥပ္ါက ေျပာင္်ားလြဲမႈ မဆ ိုစေလာကသ္ာ ႐ွိ  ပါသည။္ (အေသ်ားစ တက္ ို 

ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (ခ) မ  သ႐ွိိုပ္ျပပံိုတြင္ ႐ွိႈပါ။) မဆူလင္မ ာ်ား ျမန္မာႏ ိုင္ငံအတြင္်ားသို ႔ 

ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ေနထ ိုငသ္ည္၊ အျခာ်ားဘာသာဝင္မ ာ်ားက ို ဘာသာကူ်ားေျပာင္်ားေစသည၊္ မဆူလင္မ ာ်ားအၾကာ်ား 

ကေလ်ားေမြ်ားဖြာ်ားမႈႏႈန္်ား အဆမတန္ ျမင့္မာ်ားသည ္စသည့္အေၾကာင်္ားအရာမ ာ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံတြင္ 

ယံိုၾကည္က ို်ားကြယသ္ူေပါင္်ား ၉၀%မ  ႐ွိ  သည့္ ဗိုဒၶဘာသာအေနျဖင့္ မူဆလငဘ္ာသာမ  

ၿခ မ္်ားေျခာက္ခံေနရသည္ဆ ိုသည့္ ေျပာဆ ိုမႈမ ာ်ားက ို သန္်ားေခါင္စာရင်္ားပါ ထ ိုအခ ကအ္လက္မ ာ်ားအာ်ား 

အသံို်ားျပဳ၍ ခ ိုင္ခို င္မာမာ ျငင်္ားဆ ိုႏ ိုင္ပါလ မ့္မည္။ ၎တ ို႔က ို လူအမ ာ်ားသ နာ်ားလညလ္ာရန ္ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္ပါက 

ေျခေျချမစ္ျမစ္ မ႐ွိ  ဘြဲ ေျပာဆ ိုျငင်္ားခံိုေနၾကသည့္ ဘာသာေရ်ားအစြန္်ားေရာကအ္ိုပ္စိုမ ာ်ား၏ အဆ ိုမ ာ်ားက ို 

အာ်ားနည္်ားလာေစႏ ိုင္မည္ ျဖစပ္ါသည္။  

2. ရပ္မ ရပ္ဖမ ာ်ားႏ င့္ အစ ို်ားရအရာ႐ွိ  မ ာ်ားထံမ  အၾကံဉာဏ္၊ ေထာက္ခံမႈတ ို႔က ို 

မူဆလငဘ္ာသာဝငတ္စ္ဦ်ားျခင္်ားစီအတြက္ ရယူၿပ်ီား စီစစ္ကာ ရခ ိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ားတြင္ 
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အလိုပ္အက ိုင္႐ွိ ာေဖြရန ္သြာ်ားလာခြင့္ေပ်ားႏ ိုင္သည္။ လံိုျခံဳေရ်ားအတြက္ ေနထ ိုင္ခြင့္လကမ္ တ္မ ာ်ားက ို 

၎တ ို႔အာ်ား ထိုတ္ေပ်ားႏ ိုင္ပါသည္။ ထ ိုလက္မ တ္မ ာ်ားမ ာ ႏ ိုင္ငံသာ်ားျဖစ္ခြင့္ မဟိုတ္ပါ။  

3. ရခ ိုိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ား လိုပသ္ာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားမႈ အာ်ားေကာင္်ားလာၿပီ်ား အလိုပအ္က ိုငအ္ခြင့္အလမ္်ားမ ာ်ား 

တ ို်ားတက္လာသညႏ္ င့္အမ   ဒိုကၡသည္စခန္်ားမ ာ်ားက ို ပ တသ္ မ္်ားႏ ိုင္ပါသည္။ ထ ိုစခန္်ားမ ာ်ားမ  

မူဆလငဘ္ာသာဝင္မ ာ်ားအာ်ား သတူ ို႔၏ မူရင္်ားေနထ ိုင္ရာက ို ျပန္ခြင့္ေပ်ားျခင္်ား၊ ထ ိုေနရာမ ာ်ားတြင္ 

ျပန္လညေ္နထ ိုင္ရန္ လံိုျခံဳမႈမ႐ွိ  ဟို ခစံာ်ားရပါက အျခာ်ားေနရာမ ာ်ားတြင္ အေျခခ ေနထ ိုင္ရန္ 

ကူညီေပ်ားသင့္သည။္  

4. စပါ်ားႏ င္ ့အျခာ်ားသီ်ားႏ ံမ ာ်ားအတြက္ မ  ဳ်ားေကာင္်ားမ  ဳ်ားသန္႕မ ာ်ားက ို ျဖန္႕ေဝေပ်ားရပါမည္။ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ 

အတြင္်ား စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ားက ို အာ်ားေပ်ားႏ ိုငရ္န္ ေရတ ိုအစီအစဥအ္ျဖစ ္ဆညေ္ျမာင္်ားစီမံက န္်ား 

အေသ်ားစာ်ားမ ာ်ားအာ်ား အေကာင္အထညေ္ဖာ္ရမည္။ ထ ိုအခ က္မ ာ်ားက ေျမယာႏ င္ ့အလိုပ္အငအ္ာ်ား၏ 

အက  ဳ်ားအျမတက္ ို ပ ိုမ ိုတ ို်ားပြာ်ားေစသလ ို ဝင္ေငြရ႐ွိ  ေစႏ ိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္်ားမ ာ်ားက ိုလည္်ား 

ျမႇင့္တငေ္ပ်ားပါလ မ့္မည္။  

5. သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္စရ တ္ က ဆင္်ားေစရန္ လ  ပစ္စ္ဓါတအ္ာ်ားျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားေရ်ားစနစ္၊ လမ္်ားမ ာ်ား၊ သင့္ေတာ္သည့္ 

ဆ ပက္မ္်ားမ ာ်ားအာ်ား တ ို်ားခ ြဲ႕ျခင်္ားတ ို႔တြင္ ဆကလ္ကရ္င္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံသြာ်ားရမည္။ 

6. ရခ ိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ား ဘဏ္လိုပ္ငန်္ားမ ာ်ားမ ာ ေကာင်္ားစြာဖြံ႔ၿဖ ဳ်ားမႈ မ႐ွိ  ေသ်ားပါ။ ၎က ို တ ို်ားတက္ေစၿပီ်ား 

အဖြြဲ႕အစည္်ားအာ်ားလံို်ားမ  လကခံ္ႏ ိုင္ေလာကေ္သာ ေငြေၾက်ားစနစ္မ ာ်ားက ို စမ္်ားသပသ္ြာ်ားရမည္။ 

7. ေက ာက္ျဖ်ဴဆ ပ္ကမ္်ားအာ်ား ဆက္လက္ေဆာင႐္ွိြက္မညဆ္ ိုပါက အတ ိုင္်ားအဆျဖင္သ့ာ 

စတင္ျပဳလိုပ္သင့္ၿပီ်ား ျပညန္ယ္မ  ဆံို်ားျဖတပ္ ိုင္ခြင္ ့႐ွိ  ရပါမည္။ တ႐ွိိုတက္ိုမၸဏီမ  

လက္႐ွိ  ကမ္်ားလ မ္်ားထာ်ားသည့္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈႈ အစီအစဥ္မ ာ်ားမ ာ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားအရ အက  ဳ်ားအျမတ္ရ  ရန္ 

မျဖစ္ႏ ိုငပ္ါ။  

 

အထက္ပါအခ က္မ ာ်ားသည ္ထိုတ္လိုပအ္ာ်ားက ို တ ို်ားျမင့္ေစၿပီ်ား ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈက ို က ဆင္်ားေစကာ 

စီ်ားပြာ်ားေရ်ားအခြင့္အလမ်္ားမ ာ်ား ပ ိုမ ိုမ ာ်ားျပာ်ားလာေစမည့္အျပင္ ေနာငတ္ြင္ ရခ ိုင္ျပည္နယ႐္ွိ   မတူညီေသာ 

အိုပ္စိုမ ာ်ားအၾကာ်ား လူမႈေရ်ားပူ်ားေပါင္်ားေဆာင္ရြက္မႈမ ာ်ားက ိုလည္်ား တ ို်ားတကလ္ာေစပါမည္။  
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ေနာက္ခသံမ ိုင္်ား 

 

လြန္ခြဲ့ေသာ ႏ စ္အနည္်ားငယတ္ြင္ ျဖစ္ပြာ်ားလ က္ရ  သည့္ အၾကမ္်ားဖက္မႈစြကသ္ည့္ ဘာသာေရ်ားပဋ ပကၡႏ င့္ 

ယ ဥတ္ြြဲ၍ ရခ ိုင္ျပည္နယ္က ို လသူ အမ ာ်ားဆံို်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထ ိုပဋ ပကၡမ ာ်ားေၾကာင့္ မူဆလင္ ဘာသာဝငေ္ပါင္်ား 

၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔သည ္ဒိုကၡသည္စခန္်ားမ ာ်ားတြင္ ေနထ ိုငေ္နရၿပီ်ား စခန္်ားျပငပ္႐ွိ   ရခ ိုင္ျပည္နယအ္ျခာ်ားေဒသမ ာ်ားမ  

မူဆလငတ္စသ္န္်ားခန္႔အနက ္အမ ာ်ားစိုမ ာလည္်ား သြာ်ားလာလႈပ္႐ွိ ာ်ားခြင့္ အလြန္အမင္်ား ကန္႔သတခ္ံေနရပါသည။္ 

ေနာကဆ္ကတ္ြြဲအျဖစ္ လိုပသ္ာ်ား႐ွိ ာ်ားပါ်ားမႈျပႆနာ ျဖစေ္ပၚလာခြဲ့သည္။ ထ ိုအခ က္ႏ င့္အတ ူသဘာဝႏ င့္ 

အေျခခအံေဆာက္အဦဆ ိုငရ္ာ အဟန္႔အတာ်ားမ ာ်ားက စီ်ားပြာ်ားေရ်ား အခကအ္ခြဲမ ာ်ားက ို ေပၚေပါက္ေစခြဲ့သည္။ 

အခိုအခ  နတ္ြင္ ရခ ိုင္ျပည္နယသ္ည္ ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈ အတ ိုင္်ားအတာႏ င့္သာမက လတူစ္ဦ်ားခ င္်ားဝင္ေငြအေနႏ င့္ပါ 

(တစ္ႏ ိုင္ငံလံို်ားတြင္) အေျခအေနအဆ ို်ားဆံို်ား ျဖစ္ေနၿပီဟို ဆ ိုၾကပါသည္။  

 

အက  ဳ်ားအျမတ္အတြက္မဟိုတသ္ည့္ အဖြြဲ႕အစည္်ားတစ္ခို၏ အဆ ိုအရ  မူဆလငအ္မ ာ်ားစို ေနထ ိုငလ္ က္႐ွိ  ေသာ 

ေမာင္်ားေတာၿမ ဳ ႕နယ္၏ အာဟာရခ  ဳ ႕တြဲမ့ႈႏႈန္်ားမ ာ ကမ႓ာေပၚတြင္ အဆ ို်ားရြာ်ားဆံို်ားထြဲတြင္ ပါဝင္သည္။ 

အစ ို်ားရအေနျဖင္ ့ထ ိုအေျခအေနက ို ေျဖ႐ွိ င်္ားရမည္ ျဖစေ္သာလ္ည္်ား အသံို်ားျပဳႏ ိုငသ္ည့္ အရင္်ားအျမစမ္ ာ်ားမ ာ 

အကန္႔အသတ္႐ွိ  ႏ ိုငပ္ါသည္။ တစ္ခ  နတ္ည္်ားမ ာပင္ အၾကမ္်ားဖကမ္ႈမ ာ်ား ဆကလ္က္ျဖစပ္ြာ်ားႏ ိုင္ေျခ ႐ွိ  ေသာေၾကာင့္ 

စစ္တပ၊္ နယ္ျခာ်ားေစာင့္တပႏ္ င့္ ရြဲတပ္ဖြြဲ႕ဝင္ အမ ာ်ားအျပာ်ားက ို ျပညန္ယ္အႏ ံ႕တြင္ တပ္စြြဲထာ်ားေစၿပီ်ား ၎တ ို႔၏ 

တညေ္နရာမ ာ အမ ာ်ားအာ်ားျဖင့္ ေတာငသ္လူယသ္မာ်ားမ ာ်ား ပ ိုင္ဆ ိုင္သည့္ လယေ္ျမမ ာ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အက  ဳ်ားဆက္မ ာ ေထာင္ႏ င္ခ့ ီေသာ ဗိုဒၶဘာသာႏ င့္  မဆူလငလ္ယသ္မာ်ားမ ာ်ား ေနရာေ႐ွိႊ႕ေျပာင်္ားၾကရျခင္်ား 

ျဖစ္သည။္ 

 

အထက္ပါ လတတ္ေလာျဖစစ္ဥ္မ ာ်ားအျပင ္ျမနမ္ာ့သမ ိုင္်ားတေလ  ာက္မ  ေရ႐ွိ ည္အျမငျ္ဖင္လ့ည်္ား 

သံို်ားသပ္ႏ ိုင္ပါသည္။ ပါေမာကၡ ေဂ  အက္(စ) ဖာနီဗယ ္(J. S. Furnivall) သည ္ႏ စဆ္ယ္ရာစိုႏ စ ္ပထမပ ိုင်္ား၏ 

ျမနမ္ာႏ ိုငငံ္ဆ ိုင္ရာ ပညာရ င္၊ စာေရ်ားဆရာမ ာ်ားအနက္ အထင္႐ွိ ာ်ားဆံို်ားျဖစ္ၿပ်ီား ျမနမ္ာသိုေသတနအသင်္ားက ို 

(၁၉၀၆)ခိုႏ စတ္ြင္ ပူ်ားတြြဲတညေ္ထာငက္ာ ျမနမ္ာအမ  ဳ်ားသမ်ီားတစ္ဥ်ီားႏ င့္ ထ မ်္ားျမာ်ားခြဲပ့ါသည္။ သ၏ူအဆ ိုအရ 

က ိုလ ိုနီစနစ္သည ္ျမန္မာႏ ိုငငံ္၏ ႐ွိ ို်ားရာအစဥအ္လာ လ႕ူအဖြြဲ႔အစည္်ား တညေ္ဆာက္ပံိုက ို ဖ ကဆ္ီ်ားခြဲၿ့ပီ်ား ၎၏ 

ေနရာတြင္ “လူမ  ဳ ်ားစံိုပါဝင္သည့္ လူ႔အဖြြဲ႔အစည္်ား” တစ္ခိုအာ်ား ဖန္တီ်ားခြဲပ့ါသည္။ ထ ိုစနစ္အသစ္တြင္ ကြြဲျပာ်ားမႈ 

မ ာ်ားစြာ႐ွိ  ေသာ ယဥေ္က ်ားမႈစနစ္မ ာ်ားက ို က င့္သံို်ားသမူ ာ်ား ယ ဥတ္ြြဲေနထ ိုင္ၾကေသာ္လည္်ား စီ်ားပြာ်ားေရ်ားက႑အရ 

ကူ်ားလူ်ားဆက္ဆံျခင္်ားမ လြြဲ၍ အျခာ်ားအဓ ပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ လမူႈဆကဆ္ေံရ်ားမ ာ်ား မရ  ၾကပါ။ ထ ိုအေျခအေနမ ာ 
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ေရ႐ွိ ည္မတညတ္ံႏ့ ိုငေ္သာေၾကာင့္ စစ္မ န္သည့္ လမူႈေရ်ား၊ အမ  ဳ်ားသာ်ားေရ်ား ညီၫြတ္မႈက ို ဖန္တီ်ားႏ ိုငရ္န္ 

အဖြြဲ႕အစည္်ားေပါင္်ားစံို အတတူကြပူ်ားေပါင္်ား၍ ျမနမ္ာ့လူ႔အသ ိုင္်ားအဝို င္်ားက ို ျပနလ္ညတ္ညေ္ထာငရ္န္ 

လ ိုအပ္သညဟ္ို ပါေမာကၡ ဖာနီဗယက္ ဆ ိုခြဲပ့ါသည္။ 

 

“အကယ၍္... ထ ိုအခကအ္ခြဲမ ာ်ားက ို မေက ာ္လႊာ်ားႏ ိုင္ခြဲ႔လ  င္ ကြ ႏို္ပ္တ ို႔၏ ေနာငလ္ာေနာကသ္ာ်ားမ ာ်ားသည္ 

အခ  နတ္စ္ခိုအတြင္်ား၊ ဥပေဒမြဲ႔ မင္်ားမြဲ႔စ႐ွိ ိုက ္အျမစ္စြြဲလာၿပ်ီားေနာက္ အေႏ ်ားႏ င္႔ အျမနဆ္ ိုသလ ို ျမနမ္ာႏ ိုင္ငံက ို 

တ႐ွိိုတ္ျပည္၏ ျပည္နယတ္စခ္ိုအေနႏ င္႔သာ ေတြ႕ၾကရေတာ႔မ ာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟူေသာ (၁၉၃၁) ခိုႏ စ္ထိုတ ္

“ျမန္မာႏ ိုင္င ံႏ ိုင္ငံေရ်ားေဘာဂေဗဒ မ တဆ္က္” စာအိုပ္ပါ သူ၏အဆ ိုမ ာ အမ ာ်ားသ ျဖစ္ပါသည္။  

 

ပါေမာကၡ ဖာနီဗယအ္ေနျဖင့္ ထ ိုအခ  နတ္ြင္ တ႐ွိိုတ္ႏ ိုငငံ္အေနျဖင္ ့အငအ္ာ်ားခ ြဲ႕လ ိုသညဟ္ို ဆ ိုလ ိုျခင္်ားမဟိုတ္ပါ၊ 

၎တ ို႔၏ စိုစည္်ားအာ်ားေကာင္်ားၿပီ်ား သမ ိုင္်ားေၾကာင္်ား႐ွိ ည္ေသာ ယဥ္ေက ်ားမႈက အ မ္နီ်ားခ င္်ားျမနမ္ာႏ ိုငငံ္မ  

လစဟ္ာေနေသာ ကြကလ္ပအ္ာ်ား ဧကန္ေနရာယသူြာ်ားလ မ့္မည္ဟို ေျပာလ ိုျခင်္ား ျဖစပ္ါသည္။ ထ ို 

“လူမ  ဳ ်ားစံိုပါဝငသ္ည့္ လူ႕အဖြြဲ႔အစည္်ား” ျပႆနာမ ာ ဗိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ားႏ င္ ့မူဆလငဘ္ာသာဝင္မ ာ်ား ယ ဥတ္ြြဲေန

ထ ိုင္ေနေသာ္လည်္ား တစ္ဦ်ားႏ င့္တစ္ဥ်ီား အယံိုအၾကည ္အျပည္အ့ဝမ႐ွိ  သည့္ ရခ ိုင္ျပညန္ယတ္ြင္ အထ်ူားသ သာပါ

သည္။ ယေန႕အခါတြင္ တ႐ွိိုတ္ႏ ိုငငံ္သည ္(၁၉၃၁) ခိုႏ စ္ထက္ ပ ို၍ေတာင့္တင္်ားေနၿပီ်ား ၎၏ လႊမ္်ားမ ို်ားမႈမ ာလည္်ား 

ပ ိုမ ိုအာ်ားေကာင္်ားလာပါသည္။ ၎၏ “တစ္ႏ ိုငငံ္၊ သမိုဒၵရာႏ စ္ခို” ဟေူသာ အေတြ်ားက ရခ ိုင္ျပညန္ယ္အတြက္ 

အက  ဳ်ားဆက္မ ာ်ား ႐ွိ  လာႏ ိုငပ္ါသည္။ 

 

ဗိုဒၶဘာသာက ိုအေၾကာင္်ားျပၿပ်ီား အၾကမ်္ားဖက္မႈမ ာ်ား ျမင္တ့ကလ္ာျခင္်ား၏ အေၾကာင္်ားအရင္်ား တစ္စ တတ္စ္ပ ိုင္်ားမ ာ 

အမ  ဳ်ားသာ်ားဒီမ ိုကေရစီအဖြြဲ႕ခ ဳပ္ (NLD) က ို ႐ွိႈံ်ားန မ့္ေစလ ိုသမူ ာ်ားမ  ေျမႇာကပ္င္ေ့သြ်ားထ ို်ားမႈမ ာ်ား ပါဝင္သလ ို 

ျမန္မာႏ ိုင္ငသံာ်ားမ ာ်ားအခ  ဳ ႕၏ စ တထ္ြဲတြင္ အျမစတ္ြယ္ေနေသာ ယံိုၾကညခ္ က္မ ာ်ားလည္်ား ပါပါသည္။ မူဆလင္

ဘာသာဝင္မ ာ်ားမ  မ  ဳ်ားပြာ်ားေနၾကၿပီ်ား အျခာ်ားသမူ ာ်ားက ိုလည်္ား ဘာသာကူ်ားေျပာင္်ားေစျခင္်ားျဖင္ ့ဗိုဒၶဘာသာႏ ိုငငံ္ 

တစ္ႏ ိုငငံ္က ို မဆူလငလ္ႊမ်္ားမ ို်ားသည့္ ႏ ိုင္ငံအျဖစ ္ဖနတ္်ီားလ ိုသညဟ္၍ူ လြြဲမ ာ်ားစြာ ဆ ိုၾကပါသည္။ (ဥပမာအျဖစ ္

ယခို အင္ဒ ိုနီ်ား႐ွိ ာ်ားႏ ိုငငံ္ တည႐္ွိ  သည့္ ေဒသတြင္ တစဆ္ယ့္သံို်ားရာစိုမ  တစဆ္ယ့္ေျခာကရ္ာစိုအတြင္်ား ဗိုဒၶဘာသာ

မ  အစၥလာမဘ္ာသာက ို်ားကြယ္မႈသ ို႕ ေျပာင္်ားလြဲယံိုၾကညမ္ႈက ို မဆူလင္ေရ႐ွိ ည္စီမံက န္်ား၏ သက္ေသအျဖစ ္

ေျပာဆ ိုေနၾကပါသည္။ သ ို႔ေသာ္ သမ ိုင်္ားက ို ဆန္်ားစစ္ပါက ထ ိုဘာသာေျပာင်္ားလြဲက ို်ားကြယ္မႈမ ာ ၿင မ္်ားခ မ္်ားၿပီ်ား 

တစ္ျဖည္်ားျဖည္်ားခ င္်ား အလ ိုအေလ ာက္ျဖစသ္ည့္ ျဖစစ္ဥျ္ဖစေ္ၾကာင်္ား သက္ေသျပေနပါသည္။) (၁၈၈၁)ခိုႏ စ ္
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ဗမာႏ ိုငငံ္ သန်္ားေခါငစ္ာရင္်ားအရ မဆူလင္ ဘာသာဝငမ္ ာ ၄.၅% ႐ွိ  ၿပ်ီား (၂၀၁၄)ခိုႏ စ ္ေကာက္ခံခြဲသ့ည့္ 

သန္်ားေခါင္စာရင္်ားက ထိုတ္ျပန္သည့္ မူဆလငအ္ခ  ဳ်ားမ ာ ထ ိုထက္ပငအ္နည္်ားငယ္ ေလ ာန့ည္်ားသည့္အတြက္ 

အထကတ္ြင္ ေဖာ္ျပထာ်ားသည့္ မူဆလငဝ္ါဒ လႊမ်္ားမ ို်ားလာသညဆ္ ိုေသာအခ ကက္ ို လြန္ခြဲ့သည့္ႏ စ္ေပါင်္ား 

(၁၃၀)အတြင္်ား ျမန္မာႏ ိုင္ငံအေျခအေနအတြက၊္ သ ို႔မဟိုတ္ ထ ို႔ထကပ္ ို၍တ ိုေတာင်္ားသည့္ ကာလမ ာ်ားအတြက္ပင ္

မ န္ကန္မႈ မ႐ွိ  ေၾကာင္်ား သ ႏ ိုင္ပါသည္။1 

 

ရခ ိုင္ျပညန္ယ္၏ ေနာက္က က န္ရစခ္ြဲေ့သာ စ်ီားပြာ်ားေရ်ားသည ္ေရ႐ွိ ည္ျပႆနာတစ္ခိုျဖစသ္ည္။ လမ္်ားမ ာ်ားႏ င္ ့

လ  ပ္စစဓ္ာတ္အာ်ား ျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားေရ်ားစနစ္မ ာ်ားမ ာလည္်ား ရခ ိုင္ျပညန္ယတ္ြင္ မည္သည့္အခါကမ  က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 

မ႐ွိ  ခြဲ့ေသာေၾကာင့္ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားအခြင္အ့လမ္်ားမ ာ်ားအတြက္ အဟန္႕အတာ်ား ျဖစေ္နခြဲပ့ါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ 

(ဗိုဒၶဘာသာဝင)္ ရခ ိုင္လငူယ္ အလိုပ္သမာ်ားမ ာ်ားစြာ ျပညန္ယအ္ျပငသ္ ို႕ ထြက္ခြာသြာ်ားခြဲသ့ည။္ ခန္႔မ န္်ားခ က ္

တစ္ခိုအရ လငူယတ္စသ္န္်ားခန္႕ပင္ ထြက္ခြာသြာ်ားခြဲၿ့ပဟီို ဆ ိုပါသည္။ မဆူလငမ္ ာ်ား ထြက္ခြာသြာ်ားမႈမ ာမူ 

အႏၲရာယ္ပ ိုမ ာ်ားၿပီ်ား ကိုနက္ စရ တလ္ည္်ားပ ိုႀကီ်ားသည့္ တရာ်ားမဝင္ေရလမ္်ားခရီ်ားက ိုသာ အသံို်ားျပဳႏ ိုငေ္သာေၾကာင့္ 

ရခ ိုင္မ ာ်ားမ  ထြကခ္ြာမႈအေရအတြကထ္က္ မ ာ်ားစြာနည္်ားၿပ်ီား လဦူ်ားေရ တစသ္ န်္ားသံို်ားေသာင္်ားမ  

တစသ္ န္်ား႐ွိ စ္ေသာင္်ားခန္႔သာ ႐ွိ  ပါလ မ့္မည္။2 ထ ိုကြဲသ့ ို႕ ပညာတတ္မ ာ်ားအာ်ားဆံို်ား႐ွိႈံ်ားလ ိုက္ရမႈႏ င့္ 

အသက္ေမြ်ားဝမ္်ားေက ာင္်ားမႈ ပညာတစ္ခိုခို မတတ္ကၽြမ္်ားေသာ လငူယလ္ိုပသ္ာ်ားမ ာ်ားအာ်ား 

လက္လႊတလ္ ိုက္ရျခင်္ားသညပ္င္ ရခ ိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႔ၿဖ ဳ်ားတ ို်ားတက္မႈ အလာ်ားအလာက ို အႀက်ီားအက ယထ္ ခ ိုက္ေန

ပါသည္။ 

 

ျပႆနာမ ာ်ားအနက ္ေနာကတ္စ္ခိုမ ာ မဆူလငမ္ ာ်ားက မ မ က ိုယ္က ို “႐ွိ ိုဟင္ဂ ာ” ဟို သတ္မ တေ္ခၚဆ ိုျခင္်ားသည ္

၎တ ို႕က ရခ ိုင္ျပညန္ယအ္တြင္်ား နယ္ေျမအစ တ္အပ ိုင္်ားတစ္ခိုက ို ခြြဲထိုတ္ၿပ်ီား တ ိုင္်ားရင်္ားသာ်ားလူမ  ဳ်ားစိုတစ္ခိုအျဖစ ္

                                                           
1  (၁၉၈၃) ခိုႏ စ္ သန္်ားေခါင္စာရင္်ားႏ င့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကၽြမ္်ားက င္သူမ ာ်ား၏ အဆ ိုအရ ထ ိုအခ  နက္ ထိုတ္ျပန္ခြဲ့ေသာ 

မူဆလင္ဘာသာဝင္မ ာ်ား၏ ရာခ ိုင္ႏႈန္်ားက ို အေၾကာင္်ားျပဳ၍ ျပႆနာတက္လာႏ ိုင္ေသာေၾကာင့္ ႐ွိ  ရင္်ားစြြဲထက္ 
ေလ ာ့နည္်ားထိုတ္ျပန္ခြဲ့သည္။ လြန္ခြဲ့ေသာ ႏ စ္သံို်ားဆယ္အတြင္်ား ျမန္မာႏ ိုင္ငံတြင္ ေနထ ိုင္ေသာ မဆူလင္ရာခ ိုင္ႏႈန္်ား 
မဆ ိုစေလာက္ေျပာင္်ားလြဲျခင္်ားမ ာ ျဖစ္ႏ ိုင္ပါသည္။  

 
2  Rakhine State Needs Assessment, September 2015, Center for Diversity and National Harmony, 

Yangon. ရခ ိုင္ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ထြက္ခြာမႈ ပမာဏက ို စာမ က္ႏ ာ ၃၁၊ မူဆလင္ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ထြက္ခြာမႈ ပမာဏက ို စာမ ကႏ္ ာ ၇ 
တ ို႔တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ားပါသည္။ ၎တ ို႔မ ာ (၂၀၁၂) ခိုႏ စ္အတြက္ ခန္႔မ န္်ားခ က္မ ာ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခိုအခ  န္တြင္မူ 
ထ ိုပမာဏထက္ ပ ိုမ ာ်ားေနပါသည္။   
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တရာ်ားဝင္အသ အမ တ္ျပဳမႈ ရယလူ ိုျခင္်ားေၾကာင့္ျဖစသ္ညဟ္ို ရခ ိုငဗ္ိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ားက သသံယ႐ွိ  ေနျခင်္ား

ျဖစ္သည။္ အခ  ဳ႕ေသာ ရခ ိုင္ျပည္သမူ ာ်ားက “႐ွိ ိုဟင္ဂ ာ” ဆ ိုေသာ အသံို်ားအႏႈန္်ားသည ္ထ ိုသမူ ာ်ားက 

ျပည္ပႏ ိုင္ငံျခာ်ား ပရ သတ္မ ာ်ားမ  ၎တ ို႕က ို ေထာက္ခံမႈရ႐ွိ  ရန္ တမင္အသံို်ားျပဳျခင်္ားသာျဖစၿ္ပီ်ား ျပညတ္ြင္်ားတြင္ 

မ မ က ိုယက္ ို ႐ွိ ိုဟင္ဂ ာမ  ဳ်ားႏြယစ္ိုအျဖစ ္အဓ ကမဟိုတဘ္ြဲ မဆူလင္ဘာသာဝင္အျဖစသ္ာ သတ္မ တသ္ညဟ္ို 

ယံိုၾကည္ၾကသည။္ 

 

ဘယ္အရာက မ န္သညဆ္ ိုသညက္ ို သ ရ  ရန္ခက္ခြဲေသာ္လည္်ား ထ ိုစ ို်ား႐ွိြံ႔မႈမ ာ်ားမ ာ လက႐္ွိ  အေျခအေန၏ 

တစ္စ တတ္စ္ပ ိုင္်ား ျဖစေ္သာေၾကာင့္ ၎တ ို႕က ို ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရပါမည္။ စ တ္ဝင္စာ်ားဖြယ္ေကာင္်ားသညမ္ ာ 

(အထငႏ္ င္ ့ကြာျခာ်ားေနသညမ္ ာ) ျပညန္ယအ္တြင္်ား လိုပသ္ာ်ား႐ွိ ာ်ားပါ်ားမႈ ျပႆနာက ို ေျဖ႐ွိ င္်ားႏ ိုင္ရန္ႏ င္ ့

ျပည္နယအ္တြင္်ား မူဆလငအ္ေရအတြက္ ေလ ာက့ ေစရန ္ရခ ိုင္လမူ  ဳ်ားအမ ာ်ားအျပာ်ားက မူဆလင္မ ာ်ားအာ်ား 

ပ ို၍လြတလ္ပစ္ြာ သြာ်ားလာခြင့္ျပဳေစလ ိုသည္။ သ ို႕ေသာ္လည္်ား အခ  ဳ႕ကမူ ထ ိုသမူ ာ်ား ထြကခ္ြာသြာ်ားျခင်္ားျဖင္ ့

“လစဟ္ာသြာ်ားေသာ ကြကလ္ပ္မ ာ်ား” အာ်ား စည္်ားၾကပမ္ႈ အျပည့္အဝမ႐ွိ  သည့္ ျပညန္ယ္ေျမာက္ပ ိုင်္ား 

နယ္စပ္ေဒသမ ာ်ားမ တဆင့္ အလြယတ္က ူဝင္ေရာက္လာႏ ိုင္သည့္ ဘဂၤလာ်ားေဒ႐ွိ ္႕ႏ ိုငငံ္မ  

ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားသူအသစ္မ ာ်ားက အစာ်ားထ ို်ားေနရာယလူ ိုက္ပါလ  င္ ထ်ူားမျခာ်ားနာ်ား႐ွိ  မည္က ို စ ို်ားရ မမ္ကင်္ား 

ျဖစ္ေနေၾကာင္်ားလည္်ား ဖြင္ဟ့ၾကပါသည္။ 

 

နယ္စပလ္ံိုၿခံဳေရ်ား ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္ေစရန္ ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္ေသာ္လည္်ား အဂတ လ ိုက္စာ်ားမႈက ို ထ န္်ားခ ဳပ္ရန္မ ာ 

စီမံခန္႔ခြြဲမႈေကာင်္ားရနလ္ ိုအပ္ၿပီ်ား လံို႔လလည်္ား လ ိုပါသည္။ ရခ ိုင္ျပည္နယေ္န မဆူလငမ္ ာ်ားအေနျဖင့္ 

ထြက္ခြာခြင့္သာရပါက မည္မ  က ထြက္ခြာမည္က ို မသ ႏ ိုင္သလ ို ထြကသ္ြာ်ားသည့္ ပမာဏက ို 

အသစ္ဝငလ္ာႏ ိုင္သူမ ာ်ားမ  မည္မ  ျမန္ျမနဆ္နဆ္န ္အစာ်ားထ ို်ားမညက္ ိုလည်္ား မေသခ ာပါ။ ရခ ိုင္ျပည္နယတ္ြင္ 

လိုပအ္ာ်ားခမ ာ်ား ျမင့္တကလ္ာသညဟ္ူေသာအဆ ိုမ ာ မ နက္န္ၿပ်ီား အလိုပအ္က ိုင္ အခြင့္အလမ္်ား႐ွိ  သည့္ 

ကာလမ ာ်ားတြင္ အမ  ဳ်ားသာ်ားလိုပသ္ာ်ားတစ္ဦ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရကလ္  င ္ေန႔တြက္ ေလ်ားေဒၚလာခန္႔ ရပါသည္။ 

သ ို႔တ ိုင္ ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ ္ႏ ိုင္ငံတြင္လည္်ား ေက ်ားလကလ္ိုပအ္ာ်ားခမ ာ်ားသည္ (၂၀၀၈)ခိုႏ စ္မ စ၍ လ င္ျမန္စြာ 

ျမင့္တကလ္ာလ က္ရ  သည္။3 

                                                           
3  S. Wiggins ႏ င့္ S. Keats တ ို႔မ  ဇြန္လ (၂၀၁၅)ခိုႏ စ္တြင္ ေရ်ားသာ်ားထိုတ္ေဝေသာ “Rural Wages in Asia” 

(http://www.odi.org/publications/ 8747-rural-wages-asia) က ို ႐ွိႈပါ။ ထ ိုေဆာင္်ားပါ်ားအရ (၂၀ဝ၅) မ  (၂၀၁၀) 
အတြင္်ား ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ ္ႏ ိုင္ငံတြင္ ေက ်ားလက္လိုပ္အာ်ားခမ ာ်ား သည္ ၅၀% တ ို်ားျမင့္လာသည္။ ထ ိုအခ  န္မ စ၍ 
စက္႐ွိံိုလိုပ္အာ်ားခမ ာ်ားသည္ သ သာစြာျမင့္တက္လာသည္။ (၂၀၁၄) တြင္ အမ  ဳ ်ားသမီ်ားစက္႐ွိံိုအလိုပ္သမမ ာ်ား၏ တစ္လစာ 

http://www.odi.org/publications/%208747-rural-wages-asia
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ရခို င္ျပည္နယေ္ျမာကဘ္ကတ္ြင္ လတတ္ေလာ ျဖစပ္ြာ်ားခြဲသ့ည့္ မူဆလငအ္စြန္်ားေရာကမ္ ာ်ား၏ 

အၾကမ္်ားဖက္မႈကလည္်ား အထက္ေဖာ္ျပပါ သြာ်ားလာေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ခြင့္က စၥက ို အလ ငအ္ျမန္ နည္်ားလမ်္ား႐ွိ ာေျဖ႐ွိ င္်ားရန ္

အေရ်ားႀကီ်ားေၾကာင္်ား ေထာက္ျပေနပါသည္။ ထ ိုသူမ ာ်ားအာ်ားလံို်ားက ို ယခငအ္တ ိုင္်ား ျပည္နယတ္ြင္်ားတြင္ 

လြတ္လပစ္ြာသြာ်ားလာခြင့္ေပ်ားရန္ ျဖစ္ႏ ို္င္သည့္ အေျခအေနမ႐ွိ  ပါ။ သ ို႔ေသာ္ လိုပ္သာ်ားလို အပ္ခ က္က ို ေျဖ႐ွိ င္်ားရန္ 

တစ္ဦ်ားခ င္်ားစအီတြက္ ရပ္မ ရပ္ဖမ ာ်ားႏ င့္ အစ ို်ားရအရာ႐ွိ  မ ာ်ား၏ အၾကဉံာဏ္က ိုရယၿူပီ်ား စီစစ္ကာ 

ျပည္နယအ္တြင္်ားတြင္ သြာ်ားလာခြင့္ေပ်ားျခင်္ားမ ာမ ူျဖစ္ႏ ိုင္ပါေသ်ားသည။္ ထ ိုသ ို႔စီစစ္ၿပီ်ားသမူ ာ်ားက ို အထ်ူားေနထ ိုင္ခြင့္ 

ကတ္ျပာ်ားမ ာ်ားထိုတ္ေပ်ားႏ ိုင္ပါသည္။ ထ ိုကတ္မ ာ်ားမ ာ ႏ ိုင္ငသံာ်ားျဖစ္ခြင့္ေပ်ားျခင္်ားမဟိုတ္ပါ။ လက္႐ွိ  အေျခအေနက ို 

တ ို်ားတက္လာေအာင္ မျပဳလိုပ္ဘြဲ ဖ ႏ  ပ္သည့္နည္်ားလမ်္ားက ို အာ်ားက ို်ားျခင္်ားက မေက နပ္မႈမ ာ်ားက ို 

ထပတ္ ို်ားလာေစ႐ွိံိုသာမက ဘဂၤလာ်ားေဒ႐ွိ ္႕မ  လက္နကပ္ ိုျပည့္စံိုသည့္ အိုပ္စိုမ ာ်ားက ိုပါ ျမန္မာျပည္ပဋ ပကၡထြဲသ ို႔ 

ဝင္ေရာက္လာေစပါလ မ့္မည္။ ျပညတ္ြင္်ားလံိုျခံဳေရ်ားႏ င့္ ၿင မဝ္ပ္ပ ျပာ်ားမႈမ ာ အေရ်ားႀက်ီားပါသည္။ အလာ်ားတူပင္ 

ရခ ိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ား ေနထ ိုင္ေနသူမ ာ်ားအာ်ားလံို်ား သက္ေမြ်ားဝမ္်ားေက ာင္်ားမႈ ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္ရန္ တစဆ္ငျ့္ပီ်ားတစဆ္င့္ 

ခြင့္ျပဳႏ ိုင္မည့္ နည္်ားလမ်္ားကလည္်ား အေရ်ားႀကီ်ားသည္။  

 

အစ ို်ားရမဟိုတ္ေသာအဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားမ  အခ  ဳ႕ဝနထ္မ္်ားမ ာ်ားက ယခင္ျပႆနာမ ာ်ားသည ္ေဒသခံ 

ျပည္သူမ ာ်ားေၾကာင့္ ျဖစပ္ြာ်ားျခင္်ားမဟိုတဘ္ြဲ “ျပငပ္ေသြ်ားထ ို်ားသူမ ာ်ား”၏ ပေရာဂေၾကာင့္ ျဖစ္သည္၊ အနည္်ားဆံို်ား 

အစပ ိုင္်ားတြင္ ထ ိုသ ို႕ျဖစသ္ည၊္ ၎တ ို႕သည ္အာဏာပ ိုငမ္ ာ်ား၏ ေထာက္ခံမႈက ို တစ္စ တတ္စ္ပ ိုင္်ားရ႐ွိ  သညဟ္ို 

ယဆူၾကသည္။ ထ ိုအျမငမ္ ာ မ န္ကန္ျခင္်ား႐ွိ  ၊ မ႐ွိ   ေျပာရနခ္က္ပါသည္။ သ ို႕ေသာ္လည္်ား မ န္ကန္ပါက အနာဂါတ္

ၿင မ္်ားခ မ်္ားေရ်ား ရ႐ွိ  ရန္အတြက၊္ ျဖစ္ေနဆြဲ အၾကမ္်ားဖက္မႈမ ာ်ား ပ ိုမ ိုဆ ို်ားဝါ်ားလာမည့္ အေနအထာ်ားမ  

ကာကြယရ္န္အတြက္ ထ ိုသ ို႕လႈံ႔ေဆာ္မႈမ  ဳ်ားက ို ထ န္်ားခ ဳပ္ရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

 

                                                           

အနည္်ားဆံို်ားလိုပ္အာ်ားခသည္ ၆၇ ေဒၚလာအထ  ၇၇% တ ို်ားလာၿပီ်ား (၂၀၁၅)တြင္ အစ ို်ားရဝန္ထမ္်ားတစ္ဦ်ား၏ 
အန မ့္ဆံို်ားလစာမ ာ တစ္လလ  င္ ၁၀၃ ေဒၚလာျဖစ္သည္။ ရခ ိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္်ားရ   ေက ်ားလက္အလိုပ္သမာ်ား 
တစ္ဦ်ားသည္ တစ္ေန႔လ  င္ ၄ ေဒၚလာျဖင့္ တစ္ႏ စ္လ  င္ ေလ်ားလသာ လိုပ္က ိုင္ႏ ိုင္သည္။ ဘဂၤလာ်ားေဒ့ရ ္ႏ ိုင္ငံ႐ွိ   
အမ  ဳ်ားသာ်ားမ ာ်ားသည္ ပံိုမ န္အာ်ားျဖင့္ အမ  ဳ်ားသမီ်ားမ ာ်ားထက္ ၃၀ - ၄၀% ဝင္ေငြပ ိုမ ိုရ႐ွိ  ၾကသည္။ 
ထ ိုအမ  ဳ်ားသမီ်ားမ ာ်ားသည္လည္်ား (၂၀၁၄)ခိုႏ စ္မ စ၍ လိုပ္အာ်ားခပ ိုေကာင္်ားသည့္ ေက ်ားလက္အလိုပ္အက ိုင္မ ာ်ားအတြက္ 
ၿမ ဳ႕ျပအာ်ားစြန္႔ခြာလ က္ ႐ွိ  ၾကပါသည္။ အမ  ဳ်ားသာ်ားမ ာ်ားကမူ အာရပ္ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသႏ င့္ ၿမ ဳ႕ျပေဒသမ ာ်ားတြင္ 
ပ ို၍အလိုပ္လိုပ္လ ိုၾကသည္။ ဘဂၤလာ်ားေဒ႐ွိ ္႕ႏ ိုင္ငံတြင္ ေက ်ားလက္ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈသည္ လ  င္ျမန္စြာ က ဆင္်ားေနပါသည္။ 
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သိုေတသနခရီ်ားစဥအ္တြင္်ား သံို်ားသပ္ခ ကမ္ ာ်ား 

 

Proximity-Harvard အဖြြဲ႔သည္ (၂၀၁၆)ခိုႏ စ ္ဇန္နဝါရီ ၂၀ရက္ႏ င္ ့ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္အၾကာ်ား ျမနမ္ာႏ ိုငငံ္ 

ခရီ်ားစဥ္အတြင္်ား ရခ ိုင္ျပညန္ယသ္ ို႕ သြာ်ားေရာက္ခြဲၿ့ပီ်ား၊ ထ ိုခရီ်ားမ ာ (၂၀၁၄)ခိုႏ စမ္ စ၍ တတ ယအႀက မ္ 

သြာ်ားေရာကျ္ခင္်ား ျဖစသ္ည္။ ခရီ်ားစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ က္မ ာ NLD အစ ို်ားရသစအ္တြက္ စ်ီားပြာ်ားေရ်ား 

အလာ်ားအလာမ ာ်ားက ို စ်ူားစမ္်ားေလလ့ာရန္ျဖစသ္ည္။ ရခ ိုငျ္ပည္နယ္႐ွိ   လႊတ္ေတာ္က ိုယစ္ာ်ားလ ယအ္မ ာ်ားစိုမ ာ NLD 

မဟိုတ္ဘြဲ ရခ ိုငအ္မ  ဳ ်ားသာ်ားပါတီ (ANP) မ  ျဖစေ္နေသာေၾကာင့္ အေျခအေနမ ာ အျခာ်ားျပည္နယအ္မ ာ်ားစိုႏ င္ ့

မတဘူြဲ ျပညန္ယအ္စ ို်ားရ ဖြြဲ႔စည္်ားရန္ အနည္်ားငယ္႐ွိႈပေ္ထြ်ားပါသည္။ သမၼတသည ္ NLD ပါတဝီင္တစ္ဦ်ားက ို 

ျပည္နယဝ္န္ႀကီ်ားခ ဳပ္အျဖစ ္တင္ေျမ ာကၿ္ပီ်ားျဖစေ္သာ္လည္်ား ယခိုအခ  နတ္ြင္မူ ANP ၏ ေထာကခံ္မႈက ို မရရ  ပါ။ 

 

သိုေတသနအဖြြဲ႕သည ္စစ္ေတြ၊ ေမာင္်ားေတာႏ င္ ့ေက ာက္ေတာ္ၿမ ဳ႕နယ္မ ာ်ားသ ို႕ သြာ်ားေရာက္ေလလ့ာခြဲသ့ည္။ 

ေမာင္်ားေတာသည ္မဆူလငအ္မ ာ်ားစို ေနထ ိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခိုျဖစၿ္ပီ်ား ေက ာက္ေတာ္တြင္မူ အဓ ကအာ်ားျဖင္ ့

ဗိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ား ေနထ ိုင္ၾကသည္။ (မၾကာေသ်ားခင္က သြာ်ားေရာကခ္ြဲေ့သာ အျခာ်ားသိုေတသနခရီ်ားတြင္မူ 

ေက ာက္ျဖ်ဴက ို အဓ ကထာ်ားေလလ့ာခြဲသ့ည္။) လယ္သမာ်ားမ ာ်ား၊ ေျမယာမြဲအ့လိုပ္သမာ်ားမ ာ်ားမ  အစျပဳ၍ 

စီ်ားပြာ်ားေရ်ားသမာ်ားမ ာ်ား၊ ဆနစ္က္ပ ိုင္ရ င္မ ာ်ားႏ င္ ့ကိုနသ္ညမ္ ာ်ားအထ  လမူ  ဳ ်ားစံိုႏ င့္ ေတြ႔ဆံိုခြဲပ့ါသည္။ ထ ို႕အျပင ္

အစ ို်ားရႏ င္ ့အစ ို်ားရမဟိုတ္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္်ားမ ာ်ားက ိုလည်္ား ေတြ႕ဆံိုခြဲသ့ည္။ သိုေတသန၏ ဦ်ားစာ်ားေပ်ား 

အေၾကာင္်ားအရာမ ာ စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ားျဖစေ္သာ္လည္်ား ေျပာင်္ားေ႐ွိႊ႕ အေျခခ ျခင္်ား၊ လိုပသ္ာ်ားလ ိုအပ္မႈႏ င္ ့

ထိုတ္ကိုနမ္ ာ်ားက ို ေစ ်ားကြကထ္ြဲသ ို႕ တငသ္ြင္်ားျခင္်ားစသည့္ အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားကလည်္ား ေဆြ်ားေႏြ်ားမႈမ ာ်ားတြင္ 

ဆက္စပ္ပါဝငလ္ာခြဲပ့ါသည္။ 

 

ရခ ိုင္ျပည္နယတ္ြင္ စ ိုက္ပ  ဳ ်ားေရ်ားအတြက္ မ  ဳ ်ားေကာင္်ားမ  ဳ်ားသန္႔မ ာ်ား အလြန္လ ိုအပေ္နပါသည္။ ထ ိုအေျခအေနက ို 

ဧရာဝတတီ ိုင်္ား ျမစဝ္ကြ န္်ားေပၚေဒသမ ာတြင္လည္်ား ကြ န္ေတာ္တ ို႔ ေတြ႕႐ွိ  ခြဲ့ပါသည္။ စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ားဝန္ႀကီ်ားဌာနသည ္

မ  ဳ်ားစပ္စပါ်ား မ  ဳ်ားေစ့မ ာ်ားအာ်ား ေပ်ားေဝရနသ္ာ အာ႐ွိံိုစ ိုကေ္နၿပ်ီား အျခာ်ားအသ်ီားအႏ ံမ ာ်ားက ို ဂ႐ွိိုမျပဳေသ်ားဟို 

ၾကာ်ားသ ခြဲ့ရသည္။ သ ို႔ေသာ္ ကြ န္ေတာ္တ ို႔ ျပဳလိုပ္ခြဲသ့ည့္ သိုေတသနအရ ဝန္ႀကီ်ားဌာနမ  ျဖန္႔ေဝေနသည့္ 

မ  ဳ်ားစပ္စပါ်ား မ  ဳ်ားေစ့မ ာ်ားမ ာ ေတာငသ္လူယသ္မာ်ားအမ ာ်ားစိုအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ စပါ်ားအျပင္ အသီ်ားအႏ ံ၊ 

ဟင္်ားသီ်ားဟင်္ား႐ွိြကမ္  ဳ်ားစံိုအတြက္ မ  ဳ ်ားေစမ့ ာ်ားက ို မ  မ  တတခြြဲေဝေပ်ားရနမ္ ာ ျပညေ္ထာင္စိုအဆင့္ႏ င့္ 

ျပည္နယအ္ဆင့္အၾကာ်ား ႏ စဘ္က္လံို်ားတြင္ တာဝန္႐ွိ  သည၊္ ထ ိုသ ို႔ ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္ပါက အက  ဳ်ားအျမတ္ႀက်ီားမာ်ားစြာ 
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ရ႐ွိ  ပါလ မ့္မည္။ ထ ိုအခ က္မ ာ ဆန္စပါ်ားမ  ဳ်ားေစအ့ျပင ္ေျမပြဲႏ င့္ ပြဲတ ို႔ကြဲ့သ ို႔ေသာ အျခာ်ားအရနသ္ီ်ားႏ ံမ ာ်ား 

အတြကလ္ည္်ား အက ံဳ်ားဝင္ပါသည္။ 

 

ဒိုတ ယေတြ႕ရ  ခ က္မ ာ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ စ ိုကပ္  ဳ်ားေရ်ားတြင္ ေရသြင္်ားလိုပက္ ိုင္ျခင်္ားအတြက္ 

အလာ်ားအလာေကာင္်ားမ ာ်ားစြာ ႐ွိ  ႏ ိုင္ေသာ္လည္်ား လက္ေတြ႔တြင္မူ အနည်္ားငယ္သာ လိုပလ္ က္႐ွိ  သည္။ 

ေက ်ား႐ွိြာမ ာ်ားႏ င္ ့အေနေတာ္ျဖစ္သည့္ ေရကန္ႏ င္ ့ေရကာတာအငယစ္ာ်ားမ ာ်ား တူ်ားေဖာ္ၿပီ်ား ေရခ  ဳေခ ာင္်ားမ ာ်ားမ  

ေရမ ာ်ားက ို ေျခာက္ေသြ႕ရာသတီြင္ သ ိုေလ ာင္ပါက မ ို်ားစပါ်ားစ ိုက္ပ  ဳ်ားရ တသ္ မ်္ားၿပီ်ားေနာက္ သီ်ားထပ္စ ိုက္ပ  ဳ ်ားရာတြင္ 

ပ ိုမ ိုေအာင္ျမင္ႏ ိုင္ပါမည္။ ထ ိုေက ်ားရြာအတ ိုင်္ားအတာႏ င့္ တည္ေဆာက္မည့္ အရာမ ာ်ားသည ္ေငြကိုန္ေၾက်ားက  

အလြန္မ ာ်ားမည္မဟိုတဘ္ြဲ ေဒသခံမ ာ်ားက ိုလည္်ား င ာ်ားရမ်္ားႏ ိုင္ပါသည။္ ေက ်ား႐ွိြာအိုပ္စို တာဝန္႐ွိ  သမူ ာ်ားမ  

အသင့္ေတာ္ဆံို်ား ေနရာမ ာ်ားအာ်ား ေရြ်ားခ ယ္ေဖာ္ထိုတ္ႏ ိုင္ၿပီ်ား ကိုနက္ စရ တ္၊ ေရေပ်ားေဝႏ ိုင္မည့္ ေျမဧကႏ င့္ 

လ ိုအပ္ခ က္မ ာ်ားက ို တြကဆ္ၿပီ်ားေနာက္တြင္ ရင်္ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈဘတ္ဂ က္တစ္ခိုက ို ေရ်ားဆြြဲႏ ိုင္ပါသည။္ 

 

ဝန္ထမ်္ားမဟိုတသ္ူမ ာ်ားက အစ ို်ားရယႏၲရာ်ားအေနျဖင့္ ထ ိုစီမကံ န္်ားမ ာ်ားက ို အေသအခ ာ 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ႏ ိုင္လ မ့္မည္ဟို လထူိုယံိုၾကည္မႈ အခ ိုင္အမာမ႐ွိ  ျခင္်ားသည္ အခက္အခြဲတစ္ခို ျဖစ္ပါသည္။ 

ျဖစ္ႏ ိုင္ေသာ နည္်ားလမ္်ားတစခ္ိုမ ာ အညာေဒသတြင္ ျပဳလိုပ္ခြဲ့သည့္အတ ိုင္်ား အစ ို်ားရမဟိုတ္ေသာ 

အဖြြဲ႔အစည္်ားမ ာ်ားအာ်ား ကနထ္႐ွိ ိုက္ေပ်ားၿပီ်ားေနာက ္အစ ို်ားရဘက္မ  နည္်ားပညာကြ မ်္ားက င္ၿပီ်ား အရညအ္ခ င်္ား႐ွိ  သည့္ 

ဝန္ထမ်္ားမ ာ်ားက ို အတ ိုင္ပငခ္မံ ာ်ားအေနျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင်္ားျဖစ္သည္။ လယယ္ာလိုပ္ငန်္ားမ ာ်ားအတြက္ 

ေျခာကေ္သြ႕ရာသီအတြင္်ား ေရေပ်ားေဝျခင္်ားမ ာ အက  ဳ်ားအျမတ္ မ ာ်ားစြာ႐ွိ  ပါလ မ့္မည္။ (ထ ိုသ ို႔ 

စ ိုက္ပ  ဳ ်ားေရ်ားလိုပင္န္်ားမ ာ်ား ခ ြဲ႕ထြင္လိုပက္ ိုင္ႏ ိုင္ရန္ အေျခအေနေပ်ားလာပါက) လိုပသ္ာ်ား၊ ေျမယာႏ စ္မ  ဳ်ားလံို်ားႏ င့္ 

ဆက္စပသ္ည့္ အက  ဳ်ားအျမတ္မ ာ်ားမ ာလည္်ား ျမင့္တကလ္ာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရခ ိုငလ္ယ္သမာ်ားမ ာ်ားႏ င့္ 

ေျမပ ိုင္႐ွိ င္မ ာ်ား အလြန္လ ိုအပေ္နသည့္ မဆူလင ္လိုပသ္ာ်ားမ ာ်ားက ို င ာ်ားရမ္်ားရန ္တြန္်ားအာ်ားတစ္ခို ျဖစလ္ာပါမည္။ 

အျမတ္မ ာ်ားမည့္ သီ်ားထပက္ ို စ ိုက္ပ  ဳ ်ားႏ ိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္်ားသည ္လမူ  ဳ်ားေရ်ားခြြဲျခာ်ားျခင်္ားက ို ဟန္႔တာ်ားသည့္ 

အခြနအ္ေကာကတ္စမ္  ဳ်ား ျဖစလ္ာပါလ မ့္မည္။ ေငြေၾက်ားအျမတအ္စြန္်ားရႏ ိုင္မည့္ အေျခအေနသည္ 

ရခ ိုင္လယသ္မာ်ားမ ာ်ားက ို မူဆလငလ္ိုပသ္ာ်ားမ ာ်ားႏ င့္ ျပနလ္ည္ဆက္ဆရံန္ တ ိုက္တြန္်ားႏ ိုင္ပါသည။္ 

ထ ိုအေျခအေနသည ္အာ်ားလံို်ားအတြက ္ဝင္ေငြလည်္ား တ ို်ားလာေစၿပီ်ား စ ိုက္ပ  ဳ်ားသီ်ားႏ ံမ ာ်ားက ို ထိုတ္လိုပ္ျခင္်ားႏ င့္ 

ထ ိုထိုတက္ိုန္မ ာ်ားက ို ျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားရာတြင္လည္်ား အလိုပအ္က ိုင္မ ာ်ားက ို ဖနတ္ီ်ားေပ်ားပါလ မ့္မည္။ 
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လမ္်ားမ ာ်ားႏ င့္ လ  ပ္စစ္ဓါတအ္ာ်ားတ ို႔အာ်ား ေလာေလာဆယတ္ြင္ ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္ေအာင ္လိုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္်ား 

ဆက္လကလ္ိုပ္ေဆာင္စရာ မ ာ်ားစြာ႐ွိ  ေသ်ားသည။္ ေမာင္်ားေတာၿမ ဳ႕သ ို႔ သြာ်ားရာလမ်္ားက ို မၾကာမီျပင္ဆငရ္န ္

စီစဥ္ထာ်ားသည္ဟို ဆ ိုသည့္တ ိုင္ လက္႐ွိ  တြင္မူ အလြန္ဆ ို်ားဝါ်ား ေနပါသည္။ လ  ပစ္စ္ဓါတအ္ာ်ားက ို ရႏ ိုင္ၿပီ်ား 

မီ်ားမ န္မ နလ္ာပါက ထိုတက္ိုနမ္ ာ်ားက ို စက္မႈလိုပ္ငန်္ားအရ ျပင္ဆင္ျခင္်ားမ ာ ပ ိုမ ိုလြယက္ူၿပ်ီား ပ ို၍က ယ္ျပန္႔စြာလည်္ား 

လိုပက္ ိုငလ္ာႏ ိုင္မည္။ အထက္ပါ အစအီမံမ ာ်ားတြင္ ရခ ိုင္ျပည္နယတ္စ္ဝ မ္်ားမ  ေဒသအာ်ားလံို်ားက ို ထည့္သြင္်ားရန္ 

အေရ်ားႀကီ်ားပါသည္။  

 

စစ္ေတြဆ ပက္မ္်ားႏ င့္ အျခာ်ားဆ ပက္မ္်ားငယ္မ ာ်ားက ို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္်ားသည ္ကိုနက္ စရ တ ္သ ပ္မမ ာ်ားဘြဲ 

အက  ဳ်ားျဖစ္ထြန္်ားႏ ိုင္သညဟ္ို သိုေတသနအရ ေတြ႕႐ွိ  ခြဲပ့ါသည္။ (သ ို႔ေသာ္ ထ ိုအခ ကမ္ ာ 

ေက ာက္ျဖ်ဴဆ ပ္ကမ္်ားအတြက္ မျဖစ္ႏ ိုင္ေၾကာင်္ားက ို ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (က) တြင္ တင္ျပထာ်ားပါသည္။) 

အခ ဳပဆ္ ိုရေသာ္ စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ားႏ င့္ အျခာ်ားဖြ႕ံၿဖ ဳ်ားမႈတ ို႔အာ်ား ျမႇင့္တင္ရနအ္တြက္ အေျခခအံေဆာက္အဦမ ာ်ား 

တ ို်ားတက္ဖြံ႕ၿဖ ဳ ်ားေစသည့္ လိုပင္န္်ားက ို ဆကလ္ကလ္ိုပက္ ိုငရ္န္ႏ င့္ အ႐ွိ  န္ျမႇင့္ရန ္မျဖစ္မေနလ ိုအပသ္ည္။ 

 

ခရီ်ားစဥအ္တြင္်ား အဩံဖြယအ္ေကာင်္ားဆံို်ား ေတြ႔႐ွိ  ခ က္မ ာ မဆူလင္မ ာ်ား လြတလ္ပစ္ြာသြာ်ားလာမႈက ို ခြင့္ျပဳျခင္်ားအာ်ား 

ေထာက္ခသံူမ ာ်ားတြင္ မဆူလင္မ ာ်ား က ိုယ္တ ိုင္သာမကဘြဲ ရခ ိုင္ျပည္သူ အမ ာ်ားအျပာ်ားကပင္ 

ပါဝင္ေနျခင္်ားျဖစသ္ည္။ ေျမယာမြဲ့မဆူလင္မ ာ်ားသည ္အသက္ေမြ်ားဝမ္်ားေက ာင်္ားမႈ အတြက္ ယခငက္ 

ၿမ ဳ႕နယတ္စ္ၿမ ဳ႕နယ္မ  အျခာ်ားတစ္ခိုသ ို႔ လ ည့္လည၍္ သမန္်ားျပင္ျခင်္ား၊ ရ တသ္ မ်္ားျခင္်ားႏ င့္ 

ေဆာကလ္ိုပ္ေရ်ားလိုပင္န္်ားမ ာ်ား လိုပက္ ိုင္ၾကသည္။ လက္႐ွိ  တြင္မူ သြာ်ားလာမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ က္မ ာ်ားေၾကာင့္ 

ထ ိုကြဲ့သ ို႔ျပဳလိုပ္ရန္ အလြန္ခက္ခြဲသည၊္ သ ို႔မဟိုတ္ မျဖစ္ႏ ိုင္ေတာ့ပါ။ ရလဒ္မ ာ ဝင္ေငြႏ င္ ့သံို်ားစြြဲႏ ိုင္စြမ္်ား 

အလြန္န မ့္ဆင္်ားလာၿပ်ီား ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈႏႈန္်ားလည္်ား မ ာ်ားစြာျမင့္တကလ္ာသည္။ (ေျမပ ိုင႐္ွိ င္) ရခ ိုငလ္ူမ  ဳ ်ားမ ာ်ား 

အေနျဖင္ ့စက္ပစၥည္်ားအႀကီ်ားစာ်ားမ ာ်ားက ို အသံို်ားမျပဳပါက ယခငအ္တ ိုင္်ားအတာအတ ိုင္်ား လယ္ယာလိုပင္န္်ား 

လိုပက္ ိုင္ႏ ိုင္စြမ္်ား မ႐ွိ  ေတာ့ေစသည္အထ  ၾကပ္တည္်ားလာပါသည္။ ေခ ်ားေငြက ိုလည်္ား အတ ိုင္်ားအတာ 

တစ္ခိုအထ သာ ရႏ ိုင္ေသာေၾကာင့္ ထ ိုကြဲသ့ ို႔ လိုပသ္ာ်ားမ ာ်ားက ို ဆံို်ား႐ွိံႈ်ားမႈအာ်ား ကာျပန္ရန္မ ာ ခကခ္ြဲပါသည္။ 

(ထ ို႔အျပင္ စကယ္ႏၱရာ်ားႀက်ီားမ ာ်ားအာ်ား အသံို်ားခ ရန္မ ာ ပထမဦ်ားစြာ ေျမညႇ ရပါမည္။ ေစ ်ားႀကီ်ားၿပ်ီား ကိုနက္ စရ တ္ 

တတ္ႏ ိုင္သည့္တ ိုင္ ႏ စ္ေပါင္်ားမ ာ်ားစြာ အခ  န္ယရူပါလ မ့္မည္။) မူဆလငမ္ ာ်ားအာ်ား ရခ ိုင္ျပည္နယ္အတြင္်ား 

လြတ္လပစ္ြာသြာ်ားလာခြင့္ျပဳရန္ က စၥအာ်ား အေသအခ ာ ေဆြ်ားေႏြ်ားတ ိုငပ္င္ရန္ လ ိုအပ္ေသာ္လည္်ား မ  ဳ်ားေစ့၊ ေရႏ င္ ့

အေဆာကအ္ဦဆ ိုင္ရာ ရင်္ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈမ ာ်ားႏ င့္ ပူ်ားတြြဲစီမပံါက ကန္႔သတထ္ာ်ားမႈက ို ေလ  ာ့ခ ရန္ ေထာက္ခံခ ကက္ ို 

လူအမ ာ်ားအျပာ်ားထံမ ၊ သ ို႔မဟိုတ္ အာ်ားလံို်ားထံမ ပင္ ရ႐ွိ  ရန ္ျဖစ္ႏ ိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္်ား လိုပ္သာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားမႈ 
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ပ ိုမ ိုအာ်ားေကာင္်ားလာျခင်္ား တစ္ခိုတည်္ားကပင္လ  င္ စ ိုက္ပ  ဳ ်ားေရ်ားထိုတလ္ိုပ္မႈအာ်ား ပ ိုမ ိုျမင့္တကေ္စရန္ႏ င္ ့

ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈ က ဆင္်ားေစရန္အတြက ္မည္သည့္အျခာ်ားမဝူါဒထက္မဆ ို ပ ိုမ ိုထ ေရာကပ္ါလ မ့္မည္။ 

 

အေရ်ားႀကီ်ားသည့္ အေၾကာင္်ားအရာတစ္ခိုမ ာ ဒိုကၡသည္စခန္်ားမ ာ်ားက ို ပ တသ္ မ်္ားသည့္အခါ ထ ိုစခန္်ားမ ာ်ားထြဲတြင္ 

လက္႐ွိ  ေနထ ိုငလ္ က္႐ွိ  သည့္ မြတ္စလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင ္ေနထ ိုင္ႏ ိုငမ္ည္နည္်ားဟူသည့္ 

အေၾကာင္်ားျဖစသ္ည္။ မြတ္စလင္မ ာ်ားကမူ အမ ာ်ားအာ်ားျဖင့္ သတူ ို႔၏ ယခငအ္ မ္မ ာ်ားတြင္ 

ျပန္လညေ္နထ ိုင္လ ိုသညဟ္ို ေျပာၾကေသာ္လည္်ား ၎တ ို႔၏ ဗိုဒၶဘာသာ အ မ္န်ီားခ င္်ားမ ာ်ားကမ ူထ ိုသူမ ာ်ားအာ်ား 

ျပန္မလာေစလ ိုေၾကာင္်ား ဆ ိုၾကသည္။ အေၾကာင္်ားရင္်ားခံမ ာ စ ို်ား႐ွိြ႕ံစ တတ္စဝ္က၊္ ပြြဲလန္႔တိုန္်ား 

ဖ ာခင္်ားလ ိုသည့္စ တ္က တစဝ္က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည။္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ ယခငက္ မဆူလင္မ ာ်ား 

ပ ိုင္ဆ ိုင္ခြဲသ့ည့္ ေျမမ ာ်ားက ို ဗိုဒၶဘာသာမ ာ်ားက သ မ္်ားယူႏ ိုင္လာၿပီ်ား ထ ိုေျမေတာ္ေတာ္မ ာ်ားမ ာ်ားမ ာလည်္ား 

ေနရာေကာင္်ားတြင္ ႐ွိ  ေနၾကသည္။ ေယဘိုယ အာ်ားျဖင့္ မြတ္စလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ မ မ ေနရာသ ို႔ ျပနလ္ာလ ိုက 

ျပန္လာခြင့္ျပဳျခင္်ား၊ ထ ိုသ ို႔မဟိုတဘ္ြဲ ေနရာသစသ္ ို႔ ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားလ ိုပါက ေ႐ွိႊ႕ေျပာင်္ားႏ ိုင္ေစရန ္

အေထာကအ္ကူေပ်ားျခင္်ား တစ္ခိုခိုက ို လိုပ္ႏ ိုင္ရန ္ေ႐ွိြ်ားခ ယမ္ႈေပ်ားသင့္ပါသည္။ အခ  ဳ႕မဆူလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ 

ေနရာအသစတ္ြင္ ပ ိုလံိုျခံဳစ တ္ခ ႏ ိုင္မည္ဟိုလည်္ား ဆံို်ားျဖတ္ေကာင္်ား ဆံို်ားျဖတ္ႏ ိုင္ပါသည္။ လတတ္ေလာတြင္ 

ပဋ ပကၡအေျခအေနမ ာ တစေ္က ာ့ျပနဆ္ ို်ားဝါ်ားလာသည့္အတြက္ ထ ိုသို ႔ဆံို်ားျဖတ္ျခင္်ားက ၎တ ို႔အတြက္ 

အႏၲရာယ္ပ ိုကင္်ားႏ ိုင္ပါသည္။ ျပန္လညေ္နရာခ ထာ်ားရာတြင္ ရြဲအင္အာ်ားက ို ခ ိုင္မာေတာင့္တင္်ားေစျခင်္ား၊ 

အစီအစဥက္ ို ႐ွိ င်္ား႐ွိ င္်ားလင္်ားလင္်ား ေျပာျပျခင္်ားႏ င့္ အျခာ်ားလိုပ္ငန်္ားမ ာ်ားတ ို႔က အေထာက္အကူျဖစ္ႏ ိုင္ပါသည္။ 

 

ေနာကထ္ပ္ေမ်ားရမည့္ ေမ်ားခြန္်ားတစခ္ိုမ ာ မဆူလင္မ ာ်ားက ို ရခ ိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ားသာမကဘြဲ ျမနမ္ာႏ ိုင္ငံ႐ွိ   

က န္ျပည္နယမ္ ာ်ားႏ င့္ တ ိုင္်ားေဒသႀကီ်ားမ ာ်ားတြင္ပါ သြာ်ားလာခြင့္ေပ်ား၊ မေပ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထ ိုအခ က္က ို 

ျပည္ေထာင္စိုအတ ိုင်္ားအတာျဖင့္ ဆံို်ားျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္ ရခ ိုင္ျပည္နယမ္  ႏ ိုင္ငံေရ်ားပါတီမ ာ်ား 

အာ်ားလံို်ားက ထ ိုအခ ကက္ ို တစ္စိုတစ္စည္်ားတည္်ား (ေတာင္်ားဆ ိုခ ကအ္ေနျဖင့္၊ ဥပေဒအေနျဖင့္ မဟိုတ္) 

ပူ်ားေပါင်္ားေထာကခ္ံပါက အသစ္ေ႐ွိြ်ားေကာကတ္ငေ္ျမႇာကခ္ံထာ်ားရေသာ ျပညေ္ထာင္စိုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္်ား 

ေျပာင္်ားလြဲေဆာင႐္ွိြက္ရာတြင္ လ ငျ္မန္စြာ အေလ်ားေပ်ား၍ စဥ္်ားစာ်ားပါလ မ့္မည္။4 

                                                           
4  ထ ိုအခ က္မ ာ ႏ ိုင္ငသံာ်ားျဖစခ္ြင့္ေပ်ားလ ိုက္ျခင္်ား မဟိုတ္ပါ။ ျမန္မာႏ ိုင္ငတံြင္ ကာလၾကာ႐ွိ ည္စြာ ေနထ ိုင္လာၾကေသာ 

မူဆလင္မ ာ်ားက ို ႏ ိုင္ငသံာ်ားအဆင့္မဟိုတ္သည့္ ေနထ ိုင္ခြင့္ႏ င့္ ေ႐ွိြ႕လ ာ်ားသြာ်ားလာခြင့္ ေပ်ားႏ ိုင္ပါသည္။ ႏ ိုင္ငသံာ်ား 
ျဖစ္လ ိုသူမ ာ်ားအတြက ္ဘာသာစကာ်ား၊ ႏ ိုင္ငေံတာ္အလံအာ်ား အေလ်ားျပဳျခင္်ား အစ႐ွိ  ေသာ စမ္်ားသပ္မႈမ ာ်ားက 
သင့္ေတာ္သည္ဟို ယူဆပါကလည္်ား ထ ိုသ ို႕ျပဳလိုပ္ႏ ိုင္ပါသည္။ စ တ္ဝငစ္ာ်ားဖြယေ္ကာင္်ားသည္မ ာ မူဆလင္တစ္ဦ်ားက 
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မၾကာေသ်ားမီက အၾကမ်္ားဖကမ္ႈမ ာ်ား ထပ္မျံဖစ္ေပၚခြဲသ့ည့္အတြက္ မူဆလငဘ္ာသာဝင္မ ာ်ား တစ္ဥ်ီားခ င်္ားစကီ ို 

စီစစ္ၿပီ်ား သြာ်ားလာခြင့္ေပ်ားျခင္်ားက ို ပထမအဆင့္အျဖစ္ လိုပေ္ဆာင္ႏ ိုင္ပါသည္။ မူဆလငလ္ူငယ္မ ာ်ား 

တကၠသ ိုလ္ပညာသငရ္န္ ရနက္ိုနသ္ ို႔ထြက္ခြာသြာ်ားမည္မ ာ လက္ခတမ္လြြဲျဖစ္ၿပီ်ား စီ်ားပြာ်ားေရ်ားသမာ်ားမ ာ်ားကလည်္ား 

မ တ္႐ွိ ာရန္ႏ င္ ့အေရာင္်ားအဝယ္မ ာ်ား ျပဳလိုပရ္န္ အျခာ်ားေဒသမ ာ်ားသ ို႔ သြာ်ားေရာကလ္ညပ္တ္ႏ ိုင္ေျခ ႐ွိ  သညဟ္ို 

အမ ာ်ားစို၏ ထင္ၾကပါသည္။ သ ို႔ေသာ္ ထ ိုသူမ ာ်ားအေနျဖင့္ ရခ ိုင္ျပည္နယမ္  အၿပ်ီားအပ ိုင္ေ႐ွိႊ႕ေျပာင်္ားသြာ်ားမည္ဟို 

မဆ ိုလ ိုပါ။ ေျမယာမြဲ ့အလိုပသ္မာ်ားမ ာ်ားအေနျဖင့္ လိုပသ္ာ်ားလ ိုအပ္ခ က္ အျမြဲ႐ွိ  ေနၿပီ်ား တစ္ႏ စ္ပတလ္ံို်ား 

ဝင္ေငြရ႐ွိ  ႏ ိုင္သည့္ အလိုပအ္က ိုင္မ ာ်ားအာ်ား လက္လ မ္်ားမီႏ ိုင္ေသာ ရခ ိုင္ျပည္နယ္အျပင္သ ို႔  

သြာ်ားေရာကႏ္ ိုင္သည္ဟို အခ  ဳ ႕က ခန္႔မ န္်ားပါသည္။ (ေမာင္်ားေတာမ  အလိုပသ္မာ်ားတစဦ္်ားက သူ႕အေနျဖင့္ 

လက္႐ွိ  အေျခအေနအရ တစႏ္ စ္လ  င္ ေလ်ားလမ   အလိုပ္႐ွိ  ပါက “ကေံကာင္်ား”သညဟ္ို ေျပာပါသည္။) 

 

အခ  ဳ႕ကလည္်ား အလိုပသ္မာ်ားမ ာ်ားက ို ရခ ိုင္ျပညန္ယ္အတြင္်ား သြာ်ားလာခြင္ျ့ပဳခြဲလ့  င္ ျပည္နယ္ျပငပ္သ ို႕ 

ထြက္ခြာသြာ်ားျခင်္ားက ို ေလ ာက့ ေစႏ ိုငမ္ည္ဟို ယဆူၾကသည္။ ရခ ိုင္ျပညန္ယအ္ျပငသ္ ို႕ မူဆလငအ္ေတာ္မ ာ်ားမ ာ်ား 

ထြက္ခြာသြာ်ားပါက ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ မ္ လမူ ာ်ား ထပ္မံဝင္ေရာက္ လာႏ ိုငေ္ျခ႐ွိ  ေၾကာင်္ား လအူမ ာ်ားစိုက 

ယံိုၾကည္ၾကသည။္ သ ို႕ေသာ္လည္်ား ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ ႏ္ ိုငငံ္အတြင္်ားတြင္ လိုပသ္ာ်ားလစာမ ာ်ား လ ငျ္မန္စြာ 

တ ို်ားတက္လာသညႏ္ င္အ့မ   ထ ိုႏ ိုငငံ္မ လမူ ာ်ား ရခ ိုင္ျပညန္ယသ္ ို႕ ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕႔အေျခခ လ ိုမႈမ ာလည္်ား 

နည္်ားပါ်ားသြာ်ားႏ ိုင္ပါသည္။ ၿခံဳၾကည့္ပါက မူဆလင္မ ာ်ားအာ်ားလံို်ားက ို ရခ ိုင္ျပညန္ယအ္တြင္်ား လြတလ္ပ္စြာ 

သြာ်ားလာခြင့္ျပဳျခင်္ားမဟိုတဘ္ြဲ စီစစ္ၿပီ်ား အခ  ဳ႕သူမ ာ်ားက ိုသာ သြာ်ားလာခြင့္ ျပဳျခင္်ားကပင္ အလိုပ္သမာ်ားမ ာ်ားစြာ 

ထြက္ခြာသြာ်ားျခင်္ားက ို ေလ  ာ့ခ ႏ ိုင္ပါလ မ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ ၎တ ို႕ေနထ ိုင္ရာတြင္၊ သို ႔မဟိုတ ္

အနီ်ားအပါ်ားတြင္ အၿမြဲတေစရႏ ိုင္သည့္ အလိုပ္မ ာ်ား ေပၚေပါကလ္ာပါလ မ့္မည္။ မည္သ ို႔ပင္ျဖစ္ေစ 

မူဆလငအ္စြန္်ားေရာကဝ္ါဒအေပၚ စ ို်ား႐ွိြံ႕ပူပန္မႈမ ာ်ား႐ွိ  သည့္အတြက္ ၎တ ို႔၏ ႏ ိုင္ငံအႏ ံ႔ သြာ်ားလာခြင္႔က စၥက ို 

ေဆြ်ားေႏြ်ားရန္မ ာ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျဖစ္ႏ ိုင္ဦ်ားမည ္မဟိုတ္ပါ။  

 

သိုေတသနခရီ်ားအတြင္်ား ေတြ႔ဆံိုေမ်ားျမန္်ားရာတြင္ ေခ ်ားေငြက စၥက ို ထပ္ဖနတ္လြဲလြဲ ၾကာ်ားခြဲ့ရပါသည္။ ဘဏ္မ ာ်ားက ို 

အမ ာ်ားအာ်ားျဖင့္ လကလ္ မ္်ားမမီႏ ိုင္ေၾကာင္်ား၊ ပ ိုကဆ္ံေခ ်ားယရူာတြင ္အတ ို်ားႏႈန္်ား ၁၀% ခန္႔ ေပ်ားရျခင္်ားေၾကာင့္ 

                                                           

သူ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံအလကံ ို အေနာက္တ ိုင္်ားနည္်ားျဖင့္ (ညာဘက္လက္က ို နဖူ်ားေပၚတင္ျခင္်ားျဖင့္) အေလ်ားျပဳႏ ိုင္
ေသာ္လည္်ား အလံက ို ဦ်ားၫြတ္ရမည့္ ျမန္မာအေလ်ားျပဳနည္်ားက ို ဘာသာေရ်ားအရ မလ ိုလာ်ားဟိုဆ ိုခြဲ့သည္။ ႏ စ္ဦ်ားႏ စ္ဘက္ 
အဆင္ေျပေသာ နည္်ားတစ္နည္်ားက ို ႐ွိ ာလ ိုက ႐ွိ ာရပါမည္။  



ရခ ိုင္ျပည္နယ္ဆ ိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစ ို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား 

စာမ ကႏ္ ာ 15 of 27 
 

 
 

စက္မ ာ်ားဝယ္ယရူာတြင္၊ ယိုတ္စြအဆံို်ား ဓာတ္ေျမဩဇာမ ာ်ား သံို်ားစြြဲရန္ပင္ အခက္အခြဲျဖစ္ေနေၾကာင္်ားက ိုလည္်ား 

အာ်ားလံို်ားက တညတီည္်ား ေျပာၾကပါသည္။ မဆူလင္ေဒသမ ာ်ားတြင္ အတ ို်ားေပ်ားျခင္်ားက ို ဘာသာေရ်ားအရ 

တာ်ားျမစ္ထာ်ားေသာေၾကာင့္ ေခ ်ားေငြယူရန ္ပ ိုခက္ခြဲေသာ္လည္်ား ဝန္ေဆာငခ္ေပ်ားျခင္်ား၊ အျမတအ္စြန္်ားက ို 

ခြြဲေဝေပ်ားျခင္်ားစသည့္ နည္်ားမ ာ်ားျဖင့္ အာပတလ္ြတေ္စႏ ိုင္ပါသည္။ လ ိုအပသ္ည့္ ေခ ်ားေငြက ို 

ထိုတ္ေပ်ားႏ ိုင္မည္ဆ ိုပါက အစၥလာမဘ္ာသာအရ ခြင့္ျပဳႏ ိုင္သည့္ နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားက ို အသံို်ားျပဳ ၍ မဆူလင္ႏ င္ ့

ဗိုဒၶဘာသာႏ စ္ဘကလ္ံို်ားအာ်ား ေခ ်ားေပ်ားႏ ိုင္မည့္နည္်ားက ို ေလလ့ာသင့္သည္။5  

 

ေခ ်ားေငြက ို ပံိုမ န္ျပန္ဆပ္ရမည့္နည္်ားမ ာ ရာသဦတိုေဖာကျ္ပန္ျခင္်ားႏ င့္ ပ ို်ားမႊာ်ားဒဏ္မ ာ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ ာ်ားပါက 

သမာ်ား႐ွိ ို်ားက မဟိုတ္သည့္ အျခာ်ားနည္်ားမ ာ်ားမ ာ စြန္႔စာ်ားမႈက ို ေလ ာ့ခ ေပ်ားႏ ိုင္ၿပီ်ား လူႀက ဳကပ္ ိုမ ာ်ားပါလ မ့္မည္။ 

သ ို႔တ ိုင္ေအာင္ ေခ ်ားေငြထိုတေ္ပ်ားလ ိုက္ျခင္်ား တစ္ခိုတည်္ားျဖင့္ မ  ဳ်ားေကာင္်ားမ  ဳ ်ားသန္႔မ ာ်ား ဝယယ္ူႏ ိုင္ရန္၊ ေျမဆလီႊာ 

စမ္်ားသပ္ျခင္်ားႏ င္ ့ပ ို်ားမႊာ်ားမ ာ်ားႏ င့္ ပတသ္ကသ္ည့္အခ က္အလက္မ ာ်ား ျဖန္႔ေဝရန၊္ သ်ီားထပ္စ ိုက္ပ  ဳ်ားျခင်္ားအတြက္ 

လမ္်ားမ ာ်ားႏ င့္ ေရသြင္်ားေရထိုတ္စနစ္မ ာ်ားက ို ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္လာေစရန္ လိုပ္ေဆာငရ္နမ္လ ိုေတာ႔ဟို 

ဆ ိုလ ိုျခင္်ားမဟိုတ္ပါ။ ထ ိုလိုပင္န္်ားမ ာ်ားႏ င့္ ေခ ်ားေငြက စၥ လြယက္ူေစရန ္စီစဥ္ေပ်ားျခင်္ားတ ို႔က 

အျပနအ္လ န္အေထာကအ္ကူ ျပဳၾကပါသည္။  

 

ေဒသခမံ ာ်ားမ  ထိုတေ္ဖာ္ေျပာၾကာ်ားခြဲသ့ည့္ အျခာ်ားအခ ကတ္စ္ခိုမ ာ ကမ္်ား႐ွိ ို်ားတန်္ားတေလ  ာက္႐ွိ   ေရလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ား၊ 

ငါ်ားအေရအတြက္ က ဆင္်ားလာျခင္်ား ျဖစ္သည္။ မဆူလင္မ သာ်ားစို အမ ာ်ားအျပာ်ားမ ာ သမာ်ား႐ွိ ို်ားက  တစ္ႏ ိုင္တစပ္ ိုင္ 

ငါ်ားဖမ္်ားနည္်ားက ို အသံို်ားျပဳၾကသည္။ သ ို႔ေသာ္ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားမ  ငါ်ားဖမ္်ားသေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ားႏ င့္ ပ ိုကက္ြန္မ ာ်ားသည ္

ေရသတၱဝါမ ာ်ားအာ်ား ပ ိုကစ္ တတ္ ိုက္က ံဳ ်ားယူကာ အသ ိုကအ္ျပံဳအလို က္ ပ က္စီ်ားေစေသာေၾကာင့္ ငါ်ားပမာဏမ ာ်ားက ို 

                                                           
5 အစၥလာမ္ဘ႑ာေရ်ားကိုမၸဏီမ ာ်ားသည္ ဘာသာေရ်ားကန္႔သတ္ခ က္ေၾကာင့္ အတ ို်ားမယူဘြဲ မူရာဘာဟာ(murabahah)ေခၚ 
ဝန္ေဆာင္ခမ ာ်ား ေကာက္ခံျခင္်ား၊ မူဒါရာဘာ(mudharabah)ေခၚ စြန္႔စာ်ားမႈက ို မ  ေဝျခင္်ား - ဥပမာဆ ိုပါက 
ဓါတ္ေျမဩဇာဝယ္ယူရန္ ထိုတ္ေပ်ားလ ိုက္သည့္ ေခ ်ားေငြေၾကာင့္ အထြက္တ ို်ားလာပါက အျမတ္၏ တစ္စ တ္တစ္ပ ိုင္်ားက ို 
ဘဏ္မ ရယူျခင္်ား - စသည့္ အာပတ္လြတ္သည့္ ေခ ်ားေငြပံိုစံအမ  ဳ ်ားမ  ဳ်ားက ို ေပ်ားႏ ိုင္ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္ ရာသီဥတို 
ဆ ို်ားဝါ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ပ ို်ားမႊာ်ားဒဏ္က ေရာက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သီ်ားႏ ံမ ာ်ား ပ က္စီ်ားပါက ဘဏ္မ  ျပန္ေကာက္ခံရမည့္ 
ဝန္ေဆာင္ခမ ာ်ား၊ အျမတ္အစြန္်ားမ ာ်ားက ို မေကာက္ခံေတာ႔ပါ၊ သ ို႔မဟိုတ္ ေခ ်ားေငြပံိုစံအေပၚ မူတည္၍ အရင္်ားက ိုပါ 
မယူေတာ့ပါ။ ထ ိုကြဲ့သ ို႔ေသာ နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားက ို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္မေဖာ္မီ လူအနည္်ားငယ္ျဖင့္ 
စမ္်ားသပ္ျခင္်ားျဖင့္ (မေအာငျ္မင္ပါက) ဆံို်ား႐ွိံႈ်ားမႈမ ာ်ားက ို ကန္႔သတ္ႏ ိုင္ၿပီ်ား လိုပ္ထံို်ားလိုပ္နည္်ားမ ာ်ားက ိုလည္်ား သင့္ေတာ္သလ ို 
ျပဳျပင္သြာ်ားႏ ိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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အလြန္အကြ ံ က ဆင်္ားသြာ်ားေစသည္။ ထ ိုအေျခအေနက ို အဖတ္ဆညရ္န္ ေရလိုပင္န္်ားဆ ိုင္ရာ ဥပေဒမ ာ်ားအတ ိုင္်ား 

ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ွိြက္ရန္ လ ိုအပသ္ည္။6  

 

ကမ္်ား႐ွိ ို်ားတန္်ား ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါ်ားဖမ္်ားႏ ိုင္မႈ က ဆင္်ားလာျခင္်ားအတြက္ အစာ်ားထ ို်ားနည္်ားလမ္်ားတစခ္ိုမ ာ ငါ်ားႏ င့္ပိုစြန္ 

ေမြ်ားျမ်ဴေရ်ားကန္မ ာ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သ ို႔ေသာ္ထ ိုလိုပ္ငန္်ားမ ာ ေျမပ ိုင္ဆ ိုင္မႈ ခ ိုင္မာရနလ္ို အပ္ၿပီ်ား အရင္်ားအႏ ီ်ား 

ပမာဏႀက်ီားႀကီ်ားလည္်ား လ ိုပါသည္။ ရခ ိုင္ျပည္နယအ္ေနျဖင့္ သဘာဝအေလ ာက္ ငါ်ားဖမ်္ားရန္ႏ င့္ 

ငါ်ားေမြ်ားျမ်ဴေရ်ားလိုပ္ငန္်ား လိုပက္ ိုင္ရန ္ႏ စ္မ  ဳ်ားလံို်ားအတြက္ အလာ်ားအလာ အလြန္ေကာင္်ားသည။္ ထ ိုလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားက ို 

ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ လိုပက္ ိုငႏ္ ိုင္ပါက ငါ်ားမ ာ်ားက ို ျပငဆ္ငသ္ည့္ အလိုပ္အက ိုငမ္ ာ်ားႏ င့္ ရခ ိုင္ျပည္နယ္ျပငပ္သ ို႔ 

တင္ပ ို႔ေရာင္်ားခ ျခင္်ား စသည့္လိုပ္ငန်္ားမ ာ်ားက ိုလည္်ား ဦ်ားတည္ေစပါလ မ့္မည္။ 

 

စ ိုက္ပ  ဳ ်ားေရ်ားႏ င့္ ပတသ္က္သည့္ အျခာ်ားအေၾကာင္်ားအရာတစ္ခိုမ ာ ေျမယာက စၥျဖစ္ပါသည္။ ေျမပမာဏအာ်ားလံို်ား၏ 

၁၀%ခန္႔က ို စစ္တပ္၊ နယ္ျခာ်ားေစာင့္တပ္ႏ င့္ ရြဲတ ို႔က သ မ္်ားယူၿပီ်ား ျဖစ္ႏ ိုင္ေလာကသ္ည္။ မ ာ်ားေသာအာ်ားျဖင့္ 

ထ ိုေျမမ ာ်ားက ို မလူပ ိုင႐္ွိ င္မ ာ်ားအာ်ား ျပနလ္ည ္“င ာ်ားရမ်္ား”ၿပီ်ား ရ တသ္ မ္်ားရသည့္ သ်ီားႏ ံမ ာ်ား၏ ၂၅ – ၄၀% ခန္႔က ို 

ေျမင ာ်ားရမ်္ားခအေနႏ င္ ့ေကာက္ခသံည္။ တစ္ခါတစ္ရတံြင္ မူလပ ိုင္႐ွိ င္မဟိုတ္သမူ ာ်ားအာ်ားလည်္ား 

င ာ်ားရမ္်ားေရာင္်ားခ ၾကသလ ို ေဂါကက္ြင္်ားကြဲသ့ ို႔ေသာ အျခာ်ားအေၾကာင္်ားမ ာ်ားအတြကလ္ည်္ား အသံို်ားျပဳၾကသည္။ 

 

ေျမယာတြင္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇပ္ႏ ံမႈ ျပဳလိုပ္ပါက ထြက္ႏႈန္်ားတ ို်ားျမင့္ေစႏ ိုင္ေသာ္လည္်ား ပ ိုငဆ္ ိုငခ္ြင္ ့မခ ိုင္ၿမြဲပါက 

စြန္႔စာ်ားမႈႀကီ်ားမာ်ားၿပီ်ား ေျမသ မ်္ားခံရသည့္ မ သာ်ားစိုမ ာ်ားက ိုလည္်ား အေျခအေနပ ိုဆ ို်ားေစႏ ိုင္ပါသည္။ 

(ေျမအရညအ္ေသြ်ား ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္ေစရန္ ပ ိုင္႐ွိ င္မ ာ်ားက ေငြကိုန္ေၾက်ားက ခံလ  င္ အက  ဳ်ားအျမတ ္

မ ာ်ားႏ ိုင္ေသာ္လည္်ား ေျမသ မ္်ားခံရပါက မ မ တ ို႔မ  စို က္ထိုတထ္ာ်ားသည့္ အရင်္ားပင္ ဆံို်ား႐ွိ ံဳ်ားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 

ဖြတ္မရ၊ ဓာ်ားမဆံို်ားသည့္ အေျခအေနသ ို႔ ေရာက္သြာ်ားပါလ မ့္မည္။) ထ ိုက စၥသည္ လိုပသ္ာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားမႈ၊ မ  ဳ်ားေစ၊့ 

ေခ ်ားေငြႏ င္ ့စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရတ ို႔မ   ျပႆနာ မႀက်ီားေသာ္လည္်ား က ိုငတ္ြယေ္ျဖ႐ွိ င်္ားရမည့္ အခ ကတ္စ္ခ က္ ျဖစ္သည္။ 

လက္႐ွိ  ဥပေဒမ ာ်ားအရ စစတ္ပ္ပ ိုင္ေျမမ ာ်ားက ို ျပနလ္ည္စံိုစမ္်ားစစ္ေဆ်ားျခင္်ား၊ သ ို႔မဟိုတ္ ဥပေဒေၾကာင္်ားအရ 
                                                           
6 အင္ဒ ိုနီ်ား႐ွိ ာ်ားအစ ို်ားရသည္ ငါ်ားဖမ္်ားသေဘၤာမ ာ်ားအာ်ားလံို်ားက ို စစ္ေဆ်ားျခင္်ားျဖင့္ ၎၏ သမိုဒၵရာပ ိုင္နက္က ို တင္်ားၾကပ္စြာ 
ေစာင့္ေ႐ွိ ာက္သည္။ တရာ်ားမဝငသ္ေဘၤာမ ာ်ားက ို ေတြ႕႐ွိ  ပါက မ ာ်ားေသာအာ်ားျဖင့္ သေဘၤာသာ်ားမ ာ်ားက ို 
လံိုျခံဳရာတစ္ေနရာသ ို႔ ဖယ္ယူၿပီ်ားေနာက္ သေဘၤာက ို ႏ စ္ျမႇပပ္ါသည္။ ထ ိုနည္်ားလမ္်ားျဖင့္ တရာ်ားမဝင္ငါ်ားဖမ္်ားျခင္်ားက ို 
ေလ  ာ့ခ လ က္႐ွိ  သည္။ 

 



ရခ ိုင္ျပည္နယဆ္ ိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစ ို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ်္ားစာ်ားစရာမ ာ်ား 

စာမ ကႏ္ ာ 17 of 27 
 

 
 

သံို်ားသပ္ျခင်္ားတ ို႔ မလိုပ္ႏ ိုင္ေၾကာင္်ား နာ်ားလညထ္ာ်ားပါသည။္ အထူ်ားသျဖင့္ လယယ္ာေျမမ ာ်ားအတြက္ 

ထ ိုအခ က္အာ်ား ေျပာင္်ားလြဲႏ ိုင္ပါက မတရာ်ားေျမသ မ်္ားယူမႈမ ာ်ားက ို ျပနလ္ည္ျပင္ဆင္ႏ ိုင္မည္ျဖစ္ၿပီ်ား 

မ သာ်ားစိုအမ ာ်ားအျပာ်ားကလည္်ား သူတ ို႔၏ အသက္ေမြ်ားဝမ်္ားေက ာင္်ားမႈအာ်ား ျပနလ္ည္ရ႐ွိ  ႏ ိုင္ပါမည္။ 

(ရခ ိုင္ျပည္နယဖ္ြံ႕ၿဖ ဳ ်ားမႈအတြက္ ကမ္်ားေျခတစ္ေလ  ာက္မ  ေျမမ ာ်ားသ မ်္ားယူျခင္်ားက ို ဤစာတမ္်ားတြင္ 

ထည့္သြင္်ားေဆြ်ားေႏြ်ားထာ်ားျခင်္ား မရ  ပါ။) 

 

အခ ဳပဆ္ ိုရေသာ္ စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ားက႑တြင္ ရခ ိုိုင္ျပည္နယ္၏ ထိုတ္လိုပႏ္ို င္စြမ္်ားႏ င္ ့ထိုတလ္ိုပ္မႈပမာဏ ႏ စ္ခိုလံို်ားတြင္ 

ဖြံ႔ၿဖ ဳ်ားတ ို်ားတက္ရန္ အာ်ားသာသည့္ အလာ်ားအလာေကာင္်ားမ ာ်ားစြာ ႐ွိ  သည္။ ျပညန္ယအ္တြင္်ား 

လိုပသ္ာ်ားေ႐ွိြ႕လ ာ်ားႏ ိုင္မႈက ို ပ ိုမ ိုေကာင်္ားမြန္ေစျခင္်ားသည္ ပထမဆံို်ားလိုပ္ရမည့္၊ အကိုနအ္က လည်္ား 

အနည္်ားဆံို်ားျဖစ္သည့္ ေျခလ မ္်ားျဖစသ္ည္။ ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြနသ္ည့္ မ  ဳ်ားေစမ့ ာ်ား ျဖန္႔ျဖ်ဴ်ားေပ်ားျခင္်ားႏ င့္ 

အေသ်ားစာ်ားေရထ န္်ားခ ဳပ္မႈ စီမကံ န္်ားမ ာ်ားတြင္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇပ္ႏ ံျခင်္ားတ ို႔မ ာ ဒိုတ ယဦ်ားစာ်ားေပ်ားမႈမ ာ်ားျဖစသ္ည္။ 

အက  ဳ်ားအျမတ္မ ာ်ား ခ က္ခ င္်ားရေစႏ ိုင္သည့္အျပင္ ေျမႏ င့္လိုပသ္ာ်ားစရ တအ္တြက ္စ ိုကထ္ိုတ္ရသည့္ အရင္်ားမ  

ျပန္လညရ္႐ွိ  မည့္ အျမတက္ ိုလည္်ား ေ႐ွိ ်ားမေႏ ာင္်ားပင ္တ ို်ားျမင့္ေစပါလ မ့္မည္။ ေခ ်ားေငြက ို လြယ္ကူစြာ ရ႐ွိ  ေစရန္ႏ င္ ့

သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ေရ်ားစနစက္ ို ယခိုထက္ ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြနေ္စရန္တ ို႔မ ာ ေနာကလ္ိုပ္ရမည့္အဆင့္မ ာ်ားျဖစ္ၿပီ်ား 

အခ  နလ္ည္်ား ၾကာပါလ မ့္မည္။ လ  ပ္စစ္ဓါတအ္ာ်ားေပ်ားစနစႏ္ င့္ ေပ်ားေဝႏ ိုင္သည့္ လ  ပစ္စဓ္ါတအ္ာ်ား ပမာဏတ ို႔က ို 

ဆက္လက္ခ ြဲ႕ထြင္ပါက (ေလာေလာဆယတ္ြင္ မီ်ားမရေသာေၾကာင့္) အငဂ္ ငက္ ို အသံို်ားျပဳ၍ ေရတင္ေနရသည့္ 

စ ိုက္ပ  ဳ ်ားေရ်ားကိုနက္ စရ တက္ ို ေလ ာက့ ေစႏ ိုင္ၿပီ်ား စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ားက႑၏ အလာ်ားအလာမ ာ်ားက ို 

ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္လာေစပါလ မ့္မည္။ ယခင္ေျမသ မ်္ားမႈမ ာ်ားက ို ျပနလ္ည္စံိုစမ္်ားေပ်ားျခင္်ား အပါအဝင္ 

ေျမယာပ ိုင္ဆ ိုင္ခြင့္ကာလ၊ ပ ိုင္ဆ ိုင္ခြင့္ခ ိုင္မာမႈတ ို႔ႏ င့္ ပတသ္က္၍ ေဆာင္႐ွိြက္ေပ်ားႏ ိုင္သမ  က ို 

ေဆာင္႐ွိြက္ေပ်ားျခင်္ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖ ဳ်ားတ ို်ားတက္မႈ၊ တရာ်ားမ  တမႈႏ င့္ တန်္ားတူညမီ  မႈတ ို႔က ို အာ်ားေပ်ားရာေရာက္ပါမည္။ 

 

အထက္ေဖာ္ျပပါအခ က္မ ာ်ားက ို တစ္စိုတစ္စည္်ားတည္်ား အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏ ိုင္္ပါက 

ဗိုဒၶဘာသာဝင္မ ာ်ားအေနျဖင့္  ၎တ ို႔၏ ေျမယာမ ာ်ားတြင္ မဆူလင္မ ာ်ား အလိုပလ္ိုပက္ ိုငႏ္ ိုင္ခြင့္အတြက္ 

ေထာက္ခံေစရန္ အာ်ားေကာင်္ားသည့္ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားတြန္်ားအာ်ားမ ာ်ားက ို ဖနတ္ီ်ားေပ်ားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ 

ယခိုလက႐္ွိ  တြင္ မဆူလင္မ ာ်ားအေနျဖင့္ သြာ်ားလာလႈပ္႐ွိ ာ်ားခြင့္ႏ င့္ ရခ ိုင္ျပည္နယျ္ပင္ပသ ို႔ ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားခြင့္တ ို႕က ို 

ကန္႔သတခ္ံထာ်ားရေသာေၾကာင့္ လိုပ္သာ်ား႐ွိ ာ်ားပါ်ားမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည၊္ အထက္ပါ အေျခအေနမ ာ်ားက ို 

လိုပ္ေဆာင္ႏ ိုင္ပါက ယခိုထက္ပင္ လိုပသ္ာ်ားလ ိုအပ္ခ က ္ပ ိုမ ိုတ ို်ားျမင့္လာမည္ ျဖစသ္ည။္ ထ ိုေျခလ မ္်ားမ ာ်ားသည္ 

ရခ ိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ား႐ွိ   လူမႈအဖြြဲ႔အစည္်ားအာ်ားလံို်ားႏ င့္ နယေ္ျမအမ ာ်ားစို၏ ဝင္ေငြက ိုတ ို်ားေစၿပီ်ား ရနက္ိုနႏ္ င္ ့
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အျခာ်ားေနရာမ ာ်ားသ ို႔ ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားသြာ်ားသမူ ာ်ားက ိုလည္်ား ရခ ိုင္ျပည္နယသ္ ို႔ ျပနလ္ည္အေျခခ ရန္ 

ဆြြဲေဆာင္ႏ ိုင္ေကာင္်ား ဆြြဲေဆာင္ႏ ိုင္ပါလ မ့္မည္။ 

 

အာ်ားသာခ က္၊ အာ်ားနည္်ားခ က္ သံို်ားသပ္မႈ 

 

စီ်ားပြာ်ားေရ်ားလိုပ္ငန္်ားမ ာ်ားတြင္ မဟာဗ ်ဴဟာေျမာကအ္ေနအထာ်ားအာ်ား ျခံဳငံိုသံို်ားသပသ္ည့္ နည္်ားလမ္်ားတစ္မ  ဳ်ားက ို 

SWOT ဟို ေခၚပါသည ္- အဓ ပၸါယမ္ ာ အာ်ားသာခ က္မ ာ်ား (Strengths)၊ အာ်ားနည္်ားခ ကမ္ ာ်ား (Weaknesses)၊ 

အခြင့္အလမ္်ားမ ာ်ား (Opportunities)ႏ င့္ အႏၲရာယ္မ ာ်ား (Threats) ျဖစ္သည။္ စ်ီားပြာ်ားေရ်ားလိုပ္ငန္်ားတစ္ခို၏ 

အနာဂတက္ ို အက  ဳ်ားသက္ေရာက္မႈ႐ွိ  ေစမည့္ အတြင္်ား၊ အျပင္ အေၾကာင္်ားအရင္်ားမ ာ်ားက ို ျခံဳငံိုသံို်ားသပ္ရာတြင္ 

အသံို်ားဝင္ေသာ နည္်ားလမ္်ားတစ္ခို ျဖစသ္ည္။ ထ ိုနည္်ားလမ္်ားက ို ယခိုတြင္ ရခ ိုင္ျပည္နယ၏္ စီ်ားပြာ်ားေရ်ားက ို 

ဆန္်ားစစ္ရာ၌ အသံို်ားျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္်ား သံို်ားသပသ္ည့္စနစ္မ ာမူ အလာ်ားတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

အခ  ဳ႕က စၥမ ာ်ားသည ္အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားစြာႏ င့္ အက ံဳ်ားဝင္ၿပီ်ား ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ စ ိုကပ္  ဳ်ားေရ်ားက႑အျပင္ 

၎တ ို႔က ိုပါ ထည့္သြင္်ားသံို်ားသပ္ပါမည္။  
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အာ်ားသာခ က္မ ာ်ား 

 

 ပထဝအီေနအထာ်ားအရ အ ႏၵ ယ၊ 

တ႐ွိိုတ္ႏ ိုင္ငံတ ို႔ႏ င့္ နီ်ားကပ္ျခင်္ား 

 ဘဂၤလာ်ားပငလ္ယ္ေအာ္တြင္ သမိုဒၵရာႏ င့္ 

မ က္ႏ ာခ င္်ားဆ ိုင ္အေနအထာ်ားတြင္႐ွိ  ျခင္်ား 

 ရန္ကိုနသ္ြာ်ားရာလမ္်ား အဆင့္ျမႇင့္မႈမ ာ မၾကာမီ 

ၿပီ်ားဆံို်ားမည္ျဖစ္ျခင္်ား  

 ေျမာကဦ္်ားေဒသတြင္ 

ခရီ်ားသြာ်ားလိုပ္ငန္်ားအတြက္ 

ေနရာေကာင္်ားမ ာ်ား႐ွိ  ျခင္်ား 

 ျပည္နယတ္ြင္်ား အိုပ္ခ ဳပမ္ႈစနစ္ကလည္်ား 

ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္လာႏ ိုင္ျခင္်ား  

အာ်ားနည္်ားခ က္မ ာ်ား 

 

 အေျခခအံေအာက္ဦ၊ အစ ို်ားရ၏ 

လိုပက္ ိုင္ႏ ိုင္စြမ္်ား  

 ပညာတတ္မ ာ်ား ျပညန္ယတ္ြင္်ားမ  

ထြက္ခြာသြာ်ားမႈ ျမင့္ျခင္်ား၊ လိုပ္သာ်ားခ 

ျမင့္မာ်ားျခင္်ား  

 ဘာသာေရ်ား တင္်ားမာမႈ  

 ဝင္ေငြနည္်ားျခင္်ား၊ စီ်ားပြာ်ားေရ်ား အာ်ားနည္်ားျခင္်ား  

 သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္စရ တ္ ျမင့္ျခင္်ား၊ 

ေခ ်ားေငြအတြက ္အတ ို်ားႏႈန္်ား ျမင့္ျခင္်ား 

အခြင့္အလမ္်ားမ ာ်ား 

 

 (ဒိုကၡသည္စခန်္ားမ ာ်ား ပ တသ္ မ္်ားျခင္်ားျဖင့္) 

ေဒသတြင္်ား လိုပသ္ာ်ားလ ိုအပခ္ ကက္ ို 

ျဖည့္ဆည်္ားေပ်ားႏ ိုင္ျခင္်ား  

 လမ္်ား၊ စြမ်္ားအငႏ္ င့္ ဆည္ေျမာင္်ားတ ို႔အာ်ား 

ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္ေအာင္ ျပဳလိုပႏ္ ိုင္ျခင္်ား  

 စ ိုက္ပ  ဳ ်ားေရ်ားတြင္ သီ်ားထပ္စ ိုကပ္  ဳ်ားႏ ိုင္ျခင္်ား၊ 

အထြက္ႏႈန္်ားတ ို်ားေစႏ ိုင္ျခင္်ား 

 စစ္ေတြဆ ပက္မ္်ားက ို ပ ိုမ ိုေကာင္်ားမြန္ေစျခင္်ား  

 အ႐ွိြယ္ေကာင္်ားလိုပသ္ာ်ားမ ာ်ားက ို 

ျပန္လညဆ္ြြဲေဆာင္ျခင္်ား   

အႏၲရာယ္မ ာ်ား  

 

 ဘာသာေရ်ားပဋ ပကၡ ျပနလ္ည္ျဖစ္ပြာ်ားျခင္်ား  

 ႏ ိုင္ငံရပ္ျခာ်ားမ  အစၥလာမအ္ၾကမ္်ားဖက္မႈ 

ဝင္ေရာက္လာႏ ိုင္ျခင္်ား  

 ေျမသ မ်္ားဆည္်ားမႈမ ာ်ားေၾကာင့္ ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈ 

တ ို်ားျမင့္လာျခင္်ား  

 အ မ္နီ်ားခ င္်ားႏ ိုင္ငံမ ာ်ားမ  ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားလာမႈမ ာ်ားက ို 

မထ န္်ားခ ဳပ္ႏ ိုင္ျခင္်ား  

 သဘာဝပတ္ဝန္်ားက င္ ယ ိုယြင္်ားလာမႈ၊ 

ရာသီဥတို ေဖာက္ျပန္ျခင္်ား 
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ဤဇယာ်ားထြဲသ ို႔ အခ ကအ္လက္အသစမ္ ာ်ားက ို ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏ ိုင္သကြဲသ့ ို႔ အခ  ဳ႕အခ က္မ ာ်ားက ိုလည္်ား 

ထိုတ္ႏႈတ္ႏ ိုင္ပါသည္။ ဦ်ားစာ်ားေပ်ားလိုပ္ရမည့္ လိုပင္န္်ားမ ာ်ား၊ အထက္ပါ မူဝါဒမ ာ်ားအၾကာ်ား တစ္ခိုႏ င့္တစခ္ို 

အခ  တ္အဆက္မ ာ်ားက ို မေဖာ္ျပထာ်ားသည့္တ ိုင ္က႑စံိုမ  ထည့္သြင္်ားစဥ်္ားစာ်ားရမည့္ အခ က္မ ာ်ားက ို 

တင္ျပထာ်ားပါသည။္ ဥပမာအာ်ားျဖင့္ စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ားက႑ တ ို်ားတက္ေစရန္ႏ င့္ ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈ ေလ ာ့နည်္ားလာေစရန ္

ဘက္ေပါင်္ားစံိုမ  သံို်ားသပလ္ ိုပါက ေအာက္ပါအေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားက ို ထည့္သြင္်ားရပါမည ္- လိုပသ္ာ်ားမ ာ်ား 

လြတ္လပစ္ြာ သြာ်ားလာႏ ိုင္ျခင္်ား၊ ေျမယာပ ိုငဆ္ ိုင္ႏ ိုင္မႈက ို ခ ိုင္မာေစျခင်္ား၊ မ  ဳ်ားေစ့ေကာင္်ားမ ာ်ားႏ င့္ လယယ္ာဆ ိုင္ရာ 

အခ က္အလက္မ ာ်ား ျဖန္႔ေဝေပ်ားျခင္်ား၊ လမ္်ားပန္်ားႏ င့္ ေရသြင္်ားေရထိုတ္စနစ္မ ာ်ားတြင္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံျခင္်ား၊ စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ား 

ထိုတ္ကိုနမ္ ာ်ားက ို စီမံျခင္်ားႏ င့္ လယ္ယာလိုပင္န္်ား သြင္်ားအာ်ားစိုမ ာ်ားအတြက္ ဘဏ္မ ာ်ားမ  ေခ ်ားေငြထိုတ္ေပ်ားရန္ 

တ ိုက္တြန္်ားျခင်္ား။  

 

ယခိုသိုေတသနစာတမ္်ား၏ အဓ ကဆ ိုလ ိုရင်္ားမ ာ ရခ ိုင္ျပည္နယ္တြင္ စ ိုက္ပ  ဳ်ားေရ်ား ထိုတက္ိုန္ပမာဏ၊ 

လိုပသ္ာ်ားလ ိုအပ္ခ က္ႏ င့္ ကိုန္ထိုတ္စြမ္်ားအာ်ားမ ာ်ား အဆမတနတ္ ို်ားျမင့္လာရန္မ ာ ျဖစ္န ိုငေ္ျခ႐ွိ  ေၾကာင္်ား ျဖစ္ပါသည။္ 

အထကတ္ြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့ၿပီ်ားသည္ ့နည္်ားလမ္်ားမ ာ်ားက ို က င့္သံို်ားပါက ဗိုဒၶဘာသာဝင ္ေျမပ ိုင႐္ွိ င္မ ာ်ား၊ 

စီ်ားပြာ်ားေရ်ားလိုပ္ငန္်ား႐ွိ င္မ ာ်ား အေနျဖင့္ မူဆလင္မ ာ်ားက ို လိုပသ္ာ်ားအျဖစ ္င ာ်ားရမ္်ားလာေစရန္ တြန္်ားအာ်ားတစ္ခို 

ျဖစ္လာၿပီ်ား ၎တ ို႔ ရခ ိုိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ား လြတ္လပ္စြာသြာ်ားလာျခင္်ားက ိုလည္်ား ေထာကခ္ံလာမည့္ အေျခအေန 

ေပ်ားပါလ မ့္မည္။ တစ္ႏ စ္တာပတလ္ည္ လိုပသ္ာ်ားမ ာ်ားက ို ပ ိုမ ိုကာလၾကာ႐ွိ ည္စြာ လ ိုအပ္လာပါက (အလိုပအ္က ိုင္ 

အခြင့္အလမ္်ားမ ာ်ား ပ ိုမ ိုမ ာ်ားျပာ်ားလာပါက) ဆင္်ားရြဲႏြမ္်ားပါ်ားမႈက ို ေလ ာ့က ေစပါလ မ့္မည္။ 

အထက္ပါအခ က္မ ာ်ားအနကမ္  မည္သည့္အရာက ိုမ   အတင္်ားအက ပ ္လိုပ္ခ ိုင္်ားရန္ မလ ိုအပ္ပါ။ သ ို႔ေသာ္ 

ကာလၾကာလာသညႏ္ င့္အမ   ပူ်ားေပါင္်ားေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက  ဳ်ားအျမတတ္ ို႔က ို လူမ ာ်ားပ ို၍ သ ျမင္လာမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

SWOT နည္်ားလမ္်ားအရ သံို်ားသပ္ရာတြင္ ႏ ိုင္ငံရပ္ျခာ်ားမ  အစၥလာမအ္ၾကမ္်ားဖက္မႈ ဝငေ္ရာကလ္ာႏ ိုင္ျခင္်ားက ိုလည္်ား 

ေဖာ္ျပထာ်ားသည္။ ထ ိုအခ ကက္ ို ေလ်ားနက္စြာ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားရပါမည္။ ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ ္ ႏ ိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရ်ား 

အယသူီ်ားသူမ ာ်ား႐ွိ  ေနၿပီ်ား နယစ္ပ္မ ာလည္်ား မလံိုျခံဳပါ။ ရခ ိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပ ိုင္်ား႐ွိ   မဆူလငဘ္ာသာဝင္မ ာ်ားမ ာ 

တင္်ားတင္်ားၾကပ္ၾကပ္ ထ န္်ားခ ဳပ္ခံေနရၿပီ်ား သြာ်ားလာေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားခြင့္ မ႐ွိ  ေသာေၾကာင့္ အလြန္ဆင္်ားရြဲၾကသည။္ 

ရခ ိုင္ျပည္နယထ္ြဲသ ို႔ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားဘာသာေရ်ားအစြန်္ားေရာကသ္မူ ာ်ား ထ ို်ားေဖာကဝ္င္ေရာက္ၿပ်ီားႏ င္လ့ည်္ား 

ျဖစ္ႏ ိုင္ပါသည္။ ဘာသာေရ်ားအိုပ္စို တစ္ခိုႏ င့္တစ္ခိုအၾကာ်ား အၾကမ်္ားဖက္မႈမ ာ်ား ျပနလ္ည္ျဖစ္ပြာ်ားျခင္်ားထကပ္ ို၍ 

ရခ ိုင္ျပည္နယတ္ ို်ားတကမ္ႈအာ်ား ေႏ ာင့္ေႏ ်ားသြာ်ားေစမည့္အရာ မရ  ပါ။ 



ရခ ိုင္ျပည္နယဆ္ ိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစ ို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ်္ားစာ်ားစရာမ ာ်ား 

စာမ ကႏ္ ာ 21 of 27 
 

 
 

 

ရခ ိုင္ျပည္နယအ္တြင္်ား မဆူလင္မ ာ်ား၏ ေ႐ွိႊ႕ေျပာင္်ားသြာ်ားလာႏ ိုင္ခြင့္က ို ပ ိုမ ိုေကာင်္ားမြနေ္စရန္ အေလ်ားထာ်ား 

လိုပ္ေဆာင္ျခင္်ားျဖင့္ ဘာသာေရ်ားအၾကမ်္ားဖက္မႈ အႏၱရာယက္ ို ေလ ာခ့ ႏ ိုင္ပါမည္။ သ ို႔ေသာ္ ထ ိုလိုပ္ေဆာင္မႈမ ာ 

အစြန္်ားေရာက္ ဗိုဒၶဘာသာဝငမ္ ာ်ား၊ ၎တ ို႔၏ တိုံ႔ျပန္မႈမ ာ်ားက ို ႏ ႈ်ားဆြသည့္အေနအထာ်ား မသက္ေရာက္ေစရန္ 

အျခာ်ားအိုပ္စိုမ ာ်ားစြာ၏ ေထာက္ခအံာ်ားေပ်ားမႈက ို လ ိုပါသည။္ လက္႐ွိ  ေလလ့ာမႈအရ ရခ ိုငျ္ပည္ေန မဆူလင္မ ာ်ားမ ာ 

ဘာသာေရ်ားအစြန်္ားေရာက္မႈက ို ေထာက္ခံျခင္်ားမျပဳဟို သ ရပါသည။္ သို ႔ေသာ္ အေျခအေနမ ာ်ား 

တ ို်ားတက္မႈမ႐ွိ  ပါက ထ ိုသတူ ို႔၏ သေဘာထာ်ားမ ာ်ား ေျပာင္်ားလြဲလာႏ ိုင္ပါသည္။  

 

အစ ို်ားရယႏၲရာ်ားအေနျဖင္ ့အေျခခံအေဆာကအ္ဦဆ ိုင္ရာ စမီံက န္်ားမ ာ်ားအာ်ား (အနည်္ားဆံို်ား အစပ ိုင္်ားတြင္)  

ေကာင်္ားမြန္စြာ အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ႏ ိုင္စြမ္်ား ႐ွိ  ေကာင္်ားမ ႐ွိ  ပါမည္၊ သ ို႔ေသာ္ ၎တ ို႔က ို အာ်ားက ို်ားျခင္်ား မ႐ွိ  ဘြဲ 

(စီမံက န်္ားလိုပက္ ိုငလ္ က္ စြမ္်ားရည္ျမႇင့္တင္ရန္ အခြင့္အေရ်ားမ႐ွိ  ဘြဲ) အရညအ္ေသြ်ားပ ိုေကာင္်ားလာေစရန္မ ာ 

ခက္ခြဲပါသည။္ လူမ ာ်ားႏ င့္ အဖြြဲ႕အစည်္ားမ ာ်ားသည ္အလိုပမ္ တဆင့္ သငယ္တူတ္ေျမာကႏ္ ိုင္ပါသည္။ သ ို႔တ ိုင္ 

အစြမ္်ားအစ႐ွိ  သူမ ာ်ားအာ်ား ေနရာေပ်ားျခင်္ား၊ ရာထ်ူားတ ို်ားေပ်ားျခင္်ား၊ စြမ္်ားေဆာင္ရည္မ႐ွိ  သမူ ာ်ားႏ င္ ့အဂတ  

လ ိုက္စာ်ားသူမ ာ်ားအာ်ား အလိုပမ္  ထိုတ္ပယ္ျခင်္ား၊ သ ို႔မဟိုတ္ ေဘ်ားဖယထ္ာ်ားျခင္်ားစသညတ္ ို႔က ို မလိုပ္ႏ ိုင္ပါက 

စြမ္်ားေဆာငလ္ ိုစ တ္ႏ င့္ လိုပ္ရည္က ိုင္ရညက္ ို ဖြံ႔ၿဖ ဳ်ားေစရန္မ ာ ခက္ခြဲေနပါလ မ့္မည္။  

  

စီမံက န်္ားႀက်ီားမ ာ်ားအတြက္ အနည္်ားဆံို်ား ပိုဂၢလ ကကနထ္႐ွိ ိုကတ္ာမ ာ်ားက ို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အစ ို်ားရယႏၲရာ်ားက ို 

အသံို်ားျပဳရန္ လ ိုအပပ္ါမည္။ ျပင္ပမ  အတ ိုင္ပင္ခအံင္ဂ င္နယီာမ ာ်ား ခန္႔အပ္ျခင္်ား၊ သ ို႔မဟိုတ္ အစ ို်ားရႏ င့္အတူ 

လိုပ္ငန်္ားက ို ၾကပ္မတ္ႏ ိုင္သူမ ာ်ားက ို င ာ်ားရမ္်ားျခင်္ားျဖင္ ့စီမကံ န္်ားအရည္အေသြ်ား ေကာင္်ားမြနေ္စရန္၊ ကိုနက္ စရ တ ္

သင့္တင့္မ  တေစရနသ္ာမက အစ ို်ားရဝနထ္မ္်ားမ ာ်ား၏ အရည္အေသြ်ားတ ို်ားတက္ေစရနလ္ည္်ား အေထာကအ္ကူ 

ျပဳပါလ မ့္မည္။ 

 

စီမံက န်္ားငယ္မ ာ်ားအတြက ္အစ ို်ားရမဟိုတသ္ည့္ အဖြြဲ႔အစည်္ားမ ာ်ားက ို အသံို်ားျပဳရန္မ ာ အထ်ူားသျဖင့္ 

ထ ိုအဖြြဲ႔အစည္်ားမ ာ်ားက စီမကံ န္်ားအတ ိုင္ပငခ္ံအျဖစ္ အရညအ္ေသြ်ားျပည့္ဝေသာ အစ ို်ားရ အင္ဂ ငန္ီယာမ ာ်ား 

သို ႔မဟိုတ ္ျပင္ပမ  ကြ မ္်ားက ငသ္ူမ ာ်ားက ို ခန္႔အပ္ပါက ျဖစ္ႏ ိုင္ပါသည။္ အေတြ႕အႀကံဳရ  ေသာ အစ ို်ားရမဟိုတသ္ည့္ 

အဖြြဲ႔အစည္်ားမ  အငဂ္ င္နယီာမ ာ်ားႏ င့္ ပူ်ားေပါင္်ားလိုပ္ေဆာငပ္ါက စီမကံ န္်ား၏ ေအာကေ္ျခအဆင့္အတြက္ 



ရခ ိုင္ျပည္နယ္ဆ ိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစ ို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား 

စာမ ကႏ္ ာ 22 of 27 
 

 
 

လ ိုအပ္ေသာစြမ္်ားရည္မ ာ်ားလည္်ား တ ို်ားတကလ္ာႏ ိုင္သည။္ ေသာကသ္ံို်ားေရအစ႐ွိ  သညတ္ ို႔အတြက္ 

အသံို်ားျပဳႏ ိုင္ေသာ ေရကန္ငယ္မ ာ်ား၊ ေရတြင္်ားမ ာ်ား (ေက ာကထ္ူသည့္ ေဒသမ ာ်ားတြင္မူ ေနရာက ို အေသအခ ာ 

ေ႐ွိြ်ားခ ယ္ရပါမည္)7 ႏ င့္ ျမစ္ေခ ာင္်ားမ ာ်ားမ  ေရခ  ဳမ ာ်ားက ို ထ န္်ားသ မ္်ားရန္အတြက္ ေရကာတာအငယ္စာ်ား သ ို႔ 

ယာယီတမံမ ာ်ားမ ာ ေရသ ိုေလ ာင္ရနႏ္ င့္ ေရက ို လ ိုသည့္အေလ ာက္ ထ န္်ားခ ဳပ္ႏ ိုင္ရန္ အသံို်ားဝင္ပါလ မ့္မည္။  

 

ေရေပ်ားေဝႏ ိုငျ္ခင္်ားေၾကာင့္ သ်ီားထပ္စ ိုက္ပ  ဳ်ားႏ ိုင္ပါက ထ ိုသ်ီားႏ ံသည္ ဆနစ္ပါ်ားမဟိုတသ္ည့္တ ိုင္ 

အထြက္ႏႈန္်ားေကာင္်ားလ  င ္အက  ဳ်ားေက ်ားဇူ်ား အလြန္မ ာ်ားပါမည္။ လယသ္မာ်ားအမ ာ်ားအျပာ်ားသည ္

ေျခာကေ္သြ႕ရာသတီြင္ ဟင္်ားသီ်ားဟင္်ား႐ွိြက္မ ာ်ား၊ ေျမပြဲ၊ ကိုလာ်ားပြဲစ မ္်ားႏ င့္ အျခာ်ားပြဲမ ာ်ားက ို စ ိုက္ပ  ဳ်ားေလ့႐ွိ  သည္။ 

၎တ ို႔သည ္စပါ်ားႏ င့္ယ ဥလ္  င္ ေရပမာဏနည္်ားနည်္ားသာ လ ိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေျမဧကပ ို၍လည္်ား 

စ ိုက္ပ  ဳ ်ားႏ ိုင္သည္။ သ်ီားႏ ံမ  ဳ်ားစံို စ ိုက္ပ  ဳ ်ားျခင်္ားျဖင့္ ပ ို်ားမႊာ်ားေရာဂါမ ာ်ားက ိုလည်္ား ေလ ာပ့ါ်ားေစၿပီ်ား ေျမဆီလႊာ၏ 

အရညအ္ေသြ်ားက ို ပ ိုမ ိုေကာင်္ားမြန္လာေစႏ ိုင္ပါသည္။  

 

ေက ာက္ျဖ်ဴစီမကံ န္်ားမ ာ ယခိုစာတမ်္ား၏ အဓ ကအေၾကာင္်ားအရာ မဟိုတ္ေသာေၾကာင့္ SWOT သံို်ားသပ္မႈတြင္ 

မထည့္သြင္်ားထာ်ားပါ။ သ ို႔ေသာ္ ကြ န္ေတာ္တ ို႔၏ ယခငသ္ိုေတသနခရီ်ားစဥ္မ ာ်ားႏ င့္ ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ 

စံိုစမ္်ားစစ္ေဆ်ားမႈမ ာ်ားအရ ေက ာက္ျဖ်ဴအတြက္ လ ာထာ်ားသည့္ စီမကံ န္်ားဆ ိုင္ရာ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇပ္ႏ ံမ ာ်ားမ  စီ်ားပြာ်ားေရ်ား 

အက  ဳ်ားအျမတ္ရ႐ွိ  ႏ ိုင္ရန္မ ာ ေမ်ားခြန္်ားထိုတ္ဖြယ္ ေကာင္်ားလ သည္။ ထ ိုအေၾကာင္်ားအရာႏ င့္ ပတသ္ကသ္ည့္ 

သံို်ားသပ္မႈက ို ေနာက္ဆကတ္ြြဲ (က) တြင္ ေဖာ္ျပထာ်ားပါသည္။ 

 

 

                                                           
7  ဘဂၤလာ်ားေဒ့႐ွိ ္ႏ ိုင္ငံတြင္ ေျမေအာက္ေရထြဲ၌ စ န္(အဆ ပ္)ပါဝင္ေလ႔႐ွိ  ေသာေၾကာင့္ ရခ ိုင္ျပညန္ယ္တြင္လည္်ား 

စမ္်ားသပ္မႈမ ာ်ား ျပဳလိုပ္သင့္သည္။ UNICEF သ ို႔မဟိုတ္ အျခာ်ားအေထာက္အပံ့ေပ်ားသည့္ အဖြြဲ႔အစည္်ားမ ာ်ားအေနျဖင့္ 
ထ ိုစမ္်ားသပ္မႈလိုပ္ရာတြင္ ကူညီေကာင္်ား ကူညီႏ ိုင္ေသာ္လည္်ား ေရ႐ွိ ည္အတြက္မူ ျပည္နယ္အဆင့္ ဓါတ္ခြြဲခန္်ားတစ္ခိုက ို 
တည္ေဆာက္ထာ်ားသင့္သည္။ စ န္မ ာ အလြန္အကြ ံစာ်ားသံို်ားမ ပါက ေသဆံို်ားေစႏ ိုင္ၿပီ်ား ထ ိုအဆင့္မေရာက္မီတြင္လည္်ား 
က န္်ားမာေရ်ားဆ ိုင္ရာ ျပႆနာမ ာ်ားစြာက ို ျဖစ္ေစႏ ိုင္သည္။ ထ ိုအႏၲရာယ္မ ာ်ားက ို ေလ ာ့ပါ်ားေစရန္ ကိုန္က စရ တ္နည္်ားသည့္ 
ေရစစ္မ ာ်ားက ိုလည္်ား အသံို်ားျပဳႏ ိုင္ပါသည္။  



ရခ ိုင္ျပည္နယ္ဆ ိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစ ို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ္်ားစာ်ားစရာမ ာ်ား 
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (က) - ေက ာက္ျဖ်ဴဆ ပ္ကမ္်ားႏ င့္ စကမ္ႈဇိုန ္

 

ေက ာက္ျဖ်ဴေဒသ အန်ီားတစဝ္ ိုကတ္ြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏ င့္ ေရနံစ မ္်ားမ ာ်ားက ို သယယ္သူည့္ တ႐ွိိုတ္ပ ိုကလ္ ိုင္်ားမ ာ်ား 

ကမ္်ားေပၚသ ို႔တကလ္ာၿပီ်ား တ႐ွိိုတ္ႏ ိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သ ို႔သြာ်ားရာ၏ အစလည္်ား ျဖစသ္ည္။ 

ထ ိုပ ိုက္လ ိုင္်ားမ ာ်ားသည္ တ႐ွိိုတ္ႏ ိုင္ငံအတြက ္အေရ်ားႀကီ်ားေသာ္လည္်ား ယခိုသံို်ားသပမ္ႈတြင္ မပါဝငပ္ါ။ ၎တ ို႔၏ 

လံိုျခံဳေရ်ား၊ ထ ို႔ေနာက္ ရခ ိုငျ္ပည္နယ္မ  ရ႐ွိ  မည့္ ျဖတ္သန္်ားခတ ို႔ႏ င့္ ပတ္သကသ္ည့္ သေဘာတူညထီာ်ားၿပ်ီား 

အခ က္မ ာ်ားက ို ေလ်ားစာ်ားလ ိုက္နာရပါမည္။  

 

လက္႐ွိ  လ ာထာ်ားသည့္ ဆ ပက္မ္်ားႏ င့္ စက္မႈဇိုနဆ္ ိုငရ္ာ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈသည္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပႏ္ ံမႈအသစ္ ျဖစ္ပါသည။္ 

ေက ာက္ျဖ်ဴတြင္ အလြန္နကသ္ည့္ ဆ ပက္မ္်ားတစခ္ိုရ  ၿပီ်ား အေလ်ားခ  န ္တန္ခ  န္စိုစိုေပါင်္ား သ န်္ားေက ာ္သည့္ 

သေဘၤာမ ာ်ား ျဖတသ္န္်ားသြာ်ားလာႏ ိုင္သည္။ ထ ိုလ ာထာ်ားသည့္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈသည ္အၿပီ်ားအစ်ီား ေဒၚလာ ၇ 

ဘလီီယ ံ(ေဒၚလာ ၇ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ကိုနက္ မည္ဟို သတင္်ားထြက္ေနသည္။  

 

ရခ ိုင္ျပည္နယ၏္ လူဦ်ားေရမ ာ ျမန္မာႏ ိုင္ငံလူဦ်ားေရ၏ ၆% ျဖစ္ၿပီ်ား အေရအတြကအ္ာ်ားျဖင့္ သံို်ားသန်္ားေက ာ္႐ွိ  သည္။ 

ျပည္နယ၏္ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားကိုနသ္ြယ္မႈက ို လူဦ်ားေရႏ င့္ အခ  ဳ ်ားခ ပါက ေဒၚလာ ၂ ဘလီယီံ (ေဒၚလာ ၂ ၀၀၀ ၀၀၀ 

၀၀၀) က သင့္ပါမည္၊ သ ို႔ေသာ္ သဘာဝဓါတေ္ငြ႕ႏ င့္ ေရနံစ မ္်ားက ို မထည့္သြင္်ားပါက ထ ိုပမာဏထက္ 

ေလ ာက့ မည္ျဖစသ္ည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆ ိုေသာ္ သဘာဝဓါတေ္ငြ႕ႏ င့္ ေရနံစ မ္်ားတ ို႔အတြက္ လ ာထာ်ားသည့္ 

ဆ ပက္မ္်ားက ို အသံို်ားျပဳမည္မဟိုတ္ဘြဲ ပ ိုက္လ ိုင္်ားမ ာ်ား အေပၚတြင္သာ အာ်ားထာ်ားေနရသည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ၎တ ို႔က ို 

ကိုနသ္ြယမ္ႈတန္ဖ ို်ားစိုစိုေပါင္်ားမ  ထိုတ္ႏိုတသ္ံို်ားသပ္ပါမည။္ 

 

ယူနန္ျပည္နယသ္ ို႔ သြာ်ားရာလမ္်ားသည္ ႐ွိ ည္လ ာ်ားၿပ်ီား ေကာင္်ားမြန္မႈလည္်ား မ႐ွိ  ေသာေၾကာင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏ င့္ 

ေရနံစ မ္်ားအျပင္ အျခာ်ားျမနမ္ာျပည္မ  သြင္်ားကိုန္မ ာ်ား နည္်ားပါ်ားပါသည္။ (ေက ာက္ျဖ်ဴႏ င့္ ယ ဥ္ပါက ဗယီကန္မ္ႏ ိုင္ငံ႐ွိ   

ဟ ိုင္ဖိုနဆ္ ပက္မ္်ားမ ာ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ၿမ ဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကူမင္်ားႏ င့္ ပ ို၍န်ီားၿပီ်ား လမ်္ားပန္်ားအဆကအ္သြယလ္ည္်ား 

ေကာင်္ားမြန္ပါသည္။) ယနူန္ျပည္နယ္၏ စိုစိုေပါင္်ားကိုနသ္ြယ္မႈမ ာ ေဒၚလာ ၃၀ ဘလီယီံ (ေဒၚလာ ၃၀ ၀၀၀ ၀၀၀ 

၀၀၀) ႐ွိ  ပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏ င့္ ေရနံစ မ္်ားမပါဝင္ပါက ရခ ိုင-္ယူနနလ္မ်္ားက ို အဆင့္ျမႇင့္သည့္တ ိုင ္

ေက ာက္ျဖ်ဴဆ ပ္ကမ္်ား အသံို်ားျပဳမႈမ ာ အမ ာ်ားဆံို်ား ေဒၚလာ ၆ ဘလီယီံ (ေဒၚလာ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)သာ 

႐ွိ  ပါလ မ့္မည္။ ယူနနမ္  ေက ာက္ျဖ်ဴသ ို႔ ေဒၚလာ ၂၀ ဘလီယီံ (ေဒၚလာ ၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) တန္ဖ ို်ား႐ွိ   



ရခ ိုင္ျပည္နယဆ္ ိုင္ရာ မူဝါဒမ ာ်ား - ျပည္နယ္အစ ို်ားရအသစ္အတြက္ ထည့္သြင္်ားစဥ်္ားစာ်ားစရာမ ာ်ား 
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ရထာ်ားလမ်္ားက ို ေဖာကလ္ိုပ္ပါက (ယခိုေလာေလာဆယ္တြင္ ထ ိုအစအီစဥ္ မ႐ွိ  ေသ်ားပါ) ရခ ိုင္ျပည္နယမ္  

ျဖတသ္န္်ားသြာ်ားသည့္ ကိုန္သြယ္မႈပမာဏမ ာ ႏ စ္ဆ တ ို်ားေကာင္်ားတ ို်ားလာႏ ိုင္ပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏ င္ ့

ေရနံစ မ္်ားက ို ထိုတ္ႏိုတထ္ာ်ားသည့္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ စိုစိုေပါင္်ားကိုနသ္ြယမ္ႈတစ္ဝက္၊ သ ို႔ ေဒၚလာ ၁၂ ဘလီယီံ 

(ေဒၚလာ ၁၂ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) တနဖ္ ို်ား႐ွိ  ပါသည္။ ေက ာက္စ မ္်ားႏ င့္ ဆနတ္ ို႔က ို မဆူယမ္ တဆင့္ 

ဆက္လကတ္င္ပ ို႔မည္ျဖစ္ၿပ်ီား တ႐ွိိုတ္ႏ ိုင္ငံမ  ျမန္မာႏ ိုင္ငံသ ို႔ ပ ို႔ကိုန္အမ ာ်ားစိုသညလ္ည္်ား ရခ ိုင္ျပည္နယမ္  

တစဆ္င့္သြာ်ားမညမ္ဟိုတ္ပါ။ (ေရနကဆ္ ပက္မ္်ားက ို အသံို်ားျပဳမည္မဟိုတသ္ည့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏ င့္ 

ေရနံစ မ္်ားထိုတႏ္ိုတၿ္ပီ်ား) ရခ ိုင္ျပည္နယ္၏ စိုစိုေပါင္်ားကိုနသ္ြယ္မႈသည္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘလီယီံ (ေဒၚလာ ၁၄ ၀၀၀ 

၀၀၀ ၀၀၀) ပင္ မ႐ွိ  ပါ။ ဗယီက္နမ္ေတာငပ္ ိုင္်ား ကိုနသ္ြယမ္ႈတန္ဖ ို်ား၏ ဆယ္ပံိုတစ္ပံိုထကလ္ည္်ား 

နည္်ားမည္ျဖစသ္ည္။ 

 

ဗီယက္နမ္ႏ ိုင္င ံေတာင္ပ ိုင္်ား႐ွိ   ေဗာင္ေတာင္ျပည္နယ္၌ ေရနကဆ္ ပက္မ္်ား ခိုနစ္ခိုက ို တည္ေဆာက္ရာတြင္ 

စိုစိုေပါင္်ား ေဒၚလာ ၂ ဘလီယီံ (ေဒၚလာ ၂ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)သာ ကိုနက္ ခြဲ့ပါသည္။ ထ ိုဆ ပ္ကမ္်ားမ ာ်ားမ ာ 

ေဒသတြင္်ားေန လအူေရအတြက္ သ န္်ားသံို်ားရာက ို ဝန္ေဆာင္မႈေပ်ားၿပီ်ား ကိုနသ္ြယ္မႈတန္ဖ ို်ားမ ာလည္်ား ေဒၚလာ ၁၄၀ 

ဘလီီယ ံ(ေဒၚလာ ၁၄၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ႐ွိ  သည္။ ဆ ိုငဂ္ံိုေဒသ႐ွိ   ဆ ပက္မ္်ားမ ာ်ားမ  ကိုန္သြယ္မႈလိုပ္ငန္်ားက ို 

ခြြဲေဝလိုပက္ ိုငေ္နေသာေၾကာင့္ ေဗာင္ေတာငမ္  ဆ ပက္မ္်ားမ ာ်ား၏ လိုပႏ္ ိုင္စြမ္်ား ၂၀%က ိုသာ အသံို်ားျပဳေနပါသည္။ 

(ဆ ိုလ ိုသည္မ ာ ရခို င္ေဒသထက္ လူဦ်ားေရပ ိုမ ိုထူထပ္ၿပီ်ား ကိုနသ္ြယမ္ႈတန္ဖ ို်ား အမ ာ်ားအျပာ်ားက ို 

က ိုငတ္ြယေ္နသည့္တ ိုင္၊ ထ ိုထက္လည်္ား ပမာဏငါ်ားဆပ ို၍ က ိုငတ္ြယ္ႏ ိုင္စြမ္်ား႐ွိ  သည့္တ ိုင္ ထ ိုဆ ပက္မ္်ားခိုႏ စ္ခိုက ို 

တည္ေဆာက္စရ တ္မ ာ ေက ာက္ျဖ်ဴဆ ပ္ကမ္်ား၏ သံို်ားပံိုတစပ္ံိုမ  ပင္မ႐ွိ  ပါ။) 

 

ထ ိုအခ က္အလက္မ ာ်ားႏ င့္ ႏ ႈင္်ားယ ဥသ္ံို်ားသပပ္ါက လာမည့္ႏ စ္ေပါင္်ားမ ာ်ားစြာအတြက္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏ င့္ 

ေရနံစ မ္်ားမပါဝင္သည့္ ရခ ိုင္ျပည္နယ္၏ ကိုန္သြယ္မႈအာ်ားလံို်ားက ို က ိုငတ္ြယ္ႏ ိုင္ေစရန္ ေက ာက္ျဖ်ဴဆ ပ္ကမ္်ားတြင္ 

ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈမ ာ ေဒၚလာ ၅၀ဝ မီလယီ ံ(ေဒၚလာ ၅၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)ပင္ မလ ိုအပဟ္ို သ ႏ ိုင္ပါသည။္ ထ ို႔အျပင္ 

ျပည္နယအ္တြင္်ား လိုပသ္ာ်ား႐ွိ ာ်ားပါ်ားမႈေၾကာင့္ စက္မႈဇိုနမ္ ာလည္်ား အလာ်ားအလာ နည္်ားႏ ိုင္သည့္အတြက ္

အသင့္အတင့္ထက္ပ ို၍ အတ ိုင္်ားအတာႀကီ်ားႀကီ်ားမာ်ားမာ်ား မတည္ေဆာက္သင့္ပါ။ ကြ န္ေတာ္တ ို႔၏ အျမငအ္ရ 

ေက ာက္ျဖ်ဴအတြက္ လက္႐ွိ  လ ာထာ်ားသည့္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈ ပမာဏမ ာ အေရ ႕ေတာငအ္ာ႐ွိ ႐ွိ   

အလာ်ားတူေဒသမ ာ်ားမ  ဆ ပက္မ္်ား၊ အေျခခ ံအေဆာကအ္ဦႏ င့္ စက္မႈဇိုနဆ္ ိုငရ္ာ ရင်္ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈမ ာ်ားႏ င့္ 

ႏ ႈင္်ားယ ဥ္လ  င္ မတန္မဆ တန္ဖ ို်ားအလြန္မ ာ်ားေနပါသည္။  
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ပ ို၍သတ ျပဳသင့္သည့္ အခ က္မ ာ ကိုနတ္ငသ္ေဘၤာမ ာ်ားတြင္ အငယ္-အလတ္ႏ င့္ အႀကီ်ားဟ၍ူ 

ႏ စ္မ  ဳ်ားႏ စ္စာ်ား႐ွိ  သည္။ သေဘၤာ အငယ္-အလတ္မ ာ်ားမ ာ ဆ ပ္ကမ္်ားငယမ္ ာ်ားမ  ကိုန္မ ာ်ားက ို သယယ္ူၿပီ်ား 

စင္ကာပကူြဲသ့ ို႔ေသာ ဆ ပက္မ္်ားႀက်ီားမ ာ်ားက ို ပ ို႔ေဆာင္ေပ်ားပါသည္။ ထ ိုအခ ကအ္ခ ာက သည့္ 

ဆ ပက္မ္်ားႀကီ်ားမ ာ်ားတြင္ ႀက်ီားမာ်ားသည့္ “မ ခငသ္ေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ား” မ တဆင့္ ကိုန္မ ာ်ားက ို ဥေရာပ သ ို႔မဟိုတ ္

အေမရ ကသ ို႔ ဆက္လကသ္ယ္ေဆာင္ပါသည္။ ထ ို“ကူ်ားတ ို႔” သေဘၤာ အငယ္-အလတ္မ ာ်ားမ ာ ကိုန္ေသတၲာ 

ရာဂဏန္်ား၊ သ ို႔ ေထာင္ဂဏန္်ားအနည္်ားငယအ္ထ  သယေ္ဆာင္ႏ ိုင္ၿပီ်ား ဆ ပ္ကမ်္ားတြင္ ေရအနက္ ၁၀ – 

၁၂မီတာအၾကာ်ားသာ လ ိုအပပ္ါသည္။ “မ ခင္သေဘၤာႀက်ီားမ ာ်ား” မ ာမ ူကိုန္ေသတၲာ တစေ္သာင်္ားေက ာ္ 

တင္ေဆာင္ႏ ိုင္ၿပီ်ား ေရအနက ္၁၅မတီာေက ာ္ လ ိုအပ္ပါသည္။8 

 

“မ ခငသ္ေဘၤာႀက်ီားမ ာ်ား”မ ာ ေန႔စဥ္အသံို်ားျပဳစရ တ္ ျမင့္မာ်ားေသာေၾကာင့္ ကိုန္ေသတၲာအနည္်ားငယ္သာ ရ႐ွိ  ႏ ိုင္မည့္ 

ဆ ပက္မ္်ားငယ္မ ာ်ားသ ို႔ ဆ ိုကက္ပ္ရန ္အခ  န္ေပ်ားႏ ိုင္မည္မဟိုတ္ပါ။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ယူနန္ျပည္နယ္မ  ကိုန္သြယ္မႈက ို 

ထည့္သြင္်ားစဥ်္ားစာ်ားသည့္တ ိုင ္ရခ ိုင္ျပည္နယသ္ည္ “မ ခငသ္ေဘၤာႀကီ်ားမ ာ်ား” ႏ င့္ယ ဥလ္  င္ “ကူ်ားတ ို႔” သေဘၤာမ ာ်ားက ို 

ပ ို၍အသံို်ားျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ လူဦ်ားေရပ ိုမ ိုထထူပ္ၿပီ်ား လိုပ္ငန်္ားမ ာ်ားအတြက္လည္်ား အလာ်ားအလာ 

ပ ိုေကာင်္ားသည့္ ႐ွိ  ႏ င့္ၿပီ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ေတြဆ ပက္မ်္ားက ို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္်ားက ပ ို၍အသံို်ားဝင္ပါမည္။ 

ယခိုလက႐္ွိ  တြင္လည်္ား အ ႏၵ ယႏ ိုင္ငံမ  ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇဳပ္ႏ ံမႈျဖင့္ စစ္ေတြဆ ပက္မ္်ားက ို အဆင့္ျမႇင့္ေနၿပီျဖစေ္သာ္လည္်ား 

ပ ိုမ ိုတ ို်ားတက္ေစရန္ ျပဳလိုပႏ္ ိုင္ပါေသ်ားသည္။  

 

ေက ာက္ျဖ်ဴစီမကံ န္်ားက ို စီ်ားပြာ်ားေရ်ား႐ွိႈေထာင့္မ  သံို်ားသပ္ပါက က  ဳ ်ားေၾကာင္်ားခ ိုငလ္ံိုျခင္်ားမ႐ွိ  ပါ။ ထ ို႔ေၾကာင့္ 

ထ ိုစီမကံ န္်ားအတြက္ ရခ ိုငျ္ပည္နယ္၏ အနည္်ားအပါ်ားသာ႐ွိ  သည့္ ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇပ္ႏ ံမႈဆ ိုင္ရာ ရန္ပံိုေငြမ ာ်ားက ို 

အသံို်ားမျပဳသင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္ ရန္ပံိုေငြက ိုပင ္အသံို်ားမျပဳသင့္ဟို ဆ ိုလ ိုပါသည။္ ထ ို႔အျပင ္

                                                           
8  ကိုန္ေသတၱာတစ္ခိုတြင္ ပါဝငေ္သာ ကိုန္မ ာ်ားမ ာ ေဒၚလာငါ်ားေသာင္်ားခန္႔ ပ မ္်ားမ  တနဖ္ ို်ား႐ွိ  ပါသည္။ ထ ို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၁ 

ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀) ကိုန္သြယ္မႈတန္ဖ ို်ားအတြက္ ကိုန္ေသတၱာ အလံို်ားႏ စ္ေသာင္်ားဟို 
တြက္ႏ ိုင္ပါသည္။ ရခ ိုင္-ယူနန္ရထာ်ားလမ္်ား မ႐ွိ  ပါက ရခ ိုင္ျပည္နယ္၏ ကိုန္သြယ္မႈမ ာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခြဲ့သည့္အတ ိုင္်ား 
ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၆ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀)ခန္႔ တန္ဖ ို်ား႐ွိ  မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက ာက္ျဖ်ဴတြင္ ကိုန္ေသတၱာ 
တစ္သ န္်ားႏ စ္ေသာင္်ားဟို ခန္႔မ န္်ားရသည္။ ကိုန္ေသတၱာတစ္လံို်ားလ  င္ ဆ ပ္ကမ္်ားအသံို်ားျပဳခ ေဒၚလာတစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ္ 
ေကာက္ခံပါက တစ္ႏ စ္ဝင္ေငြမ ာ ေဒၚလာ ၂၀ မီလီယံ (ေဒၚလာ ၂၀ ၀၀၀ ၀၀၀)ေအာက္သာ ရ႐ွိ  ပါမည္။ ထ ိုေၾကာင့္ 
ျပန္လည္ရ႐ွိ  မည့္ ပမာဏႏ င့္ ႏ ႈင္်ားဆပါက ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇပ္ႏ ံမႈအေနျဖင့္ ေဒၚလာသ န္်ားေထာင္ဂဏန္်ား အနည္်ားငယ္သာ 
(ေဒၚလာမီလီယံ ရာဂဏန္်ားသာ) ရင္်ားႏ ီ်ားျမႇပ္ႏ ံသင့္သည္။  
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ထ ိုစီမကံ န္်ားက ို မည္သူက ပ ိုငဆ္ ိုငထ္ န္်ားခ ဳပ္ႏ ိုင္မည္၊ မညသ္ည့္ႏ ိုင္ငံ၏ ဥပေဒက ို အသံို်ားျပဳမည္9 ဆ ိုသည့္ 

အခ က္မ ာ်ားက ိုပါ စဥ်္ားစာ်ားသင့္ေသာ္လည္်ား ၎တ ို႔မ ာ ယခိုသိုေတသနစာတမ္်ား၏ အတ ိုင္်ားအတာတြင္ 

အက ံဳ်ားမဝင္ေသာေၾကာင့္ မထည့္သြင္်ားထာ်ားပါ။10  

  

                                                           
9  ဆ ပ္ကမ္်ားအမ ာ်ားစိုက ို အ မ္႐ွိ င္ႏ ိုင္ငံ၏ အစ ို်ားရမ ာ်ားမ သာ ထ န္်ားခ ဳပခ္ြင့္႐ွိ  ပါသည္။ ႏ ိုင္ငံျခာ်ားကိုမၸဏီ၊ အစ ို်ားရမ ာ်ားက 

ပ ိုင္ဆ ိုင္ေလ့မ႐ွိ  ပါ။ 
 
10  ေက ာက္ျဖ်ဴအနီ်ားတစ္ဝ ိုက္႐ွိ   ေျမအမ ာ်ားက ို တ႐ွိိုတ္ကိုမၸဏီမ ာ်ားက ဝယ္ယူထာ်ားသည္၊ ေဒသအတြင္်ားတြင္ 

ကိုန္်ားတြင္်ားသဘာဝဓါတ္ေငြ႔သ ိုက္မ ာ်ားလည္်ား ႐ွိ  ႏ ိုင္သည္ဟူေသာ ေကာလဟာလမ ာ်ားက ို သိုေတသနခရီ်ားအတြင္်ား 
ၾကာ်ားခြဲ့ရေသာ္လည္်ား ထ ိုသတင္်ားမ ာ်ား မ န္၊ မမ န္ အတည္ျပဳရန္ အခ  န္မရခြဲ့ပါ။ မ န္ကန္ခြဲ့ပါက ထ ိုအခ က္မ ာ်ားသည္ 
ေက ာက္ျဖ်ဴေဒသအေပၚ တ႐ွိိုတ္ႏ ိုင္ငံ၏ စ တ္ဝင္စာ်ားမႈက ို ႐ွိ င္်ားျပေကာင္်ား႐ွိ င္်ားျပႏ ိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  
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ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ (ခ) – (၁၈၈၂) ခိုႏ စ္မ စ၍ ျမန္မာႏ ိုင္ငတံြင္ ဘာသာက ို်ားကြယ္မႈအလ ိုက္ လူဦ်ားေရအခ  ဳ်ား 
 

 

စာက ို်ား - (၁၈၈၂) ၊ (၁၉၃၁) ၊ (၁၉၈၃) ႏ င္ ့(၂၀၁၄) ခိုႏ စ၊္ ႏ ိုင္ငံလံို်ားဆ ိုင္ရာ သန်္ားေခါင္်ားစာရင္်ား 

ထိုတ္ျပန္ခ က္မ ာ်ား 

 

မူဆလင္မ ာ်ား ျမန္မာႏ ိုင္ငံအတြင္်ားသို ႔ ေျပာင္်ားေ႐ွိႊ႕ေနထ ိုငသ္ည္၊ အျခာ်ားဘာသာဝင္မ ာ်ားက ို 

ဘာသာကူ်ားေျပာင္်ားေစသည္၊ မူဆလင္မ ာ်ားအၾကာ်ား ကေလ်ားေမြ်ားဖြာ်ားမႈႏႈန္်ား အဆမတန ္ျမင့္မာ်ားသည္ စသည့္ 

အေၾကာင္်ားအရာမ ာ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏ ိုင္ငံသာ်ားမ ာ်ား၏ ဘာသာက ို်ားကြယမ္ႈပံိုစံမ ာ်ား ေျပာင်္ားလြဲလာသည္၊ 

အထ်ူားသျဖင့္ မူဆလငက္ ို်ားကြယ္မႈ ပ ိုမ ိုျမင့္တက္လာသည ္စသည့္ ေျပာဆ ိုမႈမ ာ်ားမ ာ မမ န္ကန္ပါ။ လြန္ခြဲသ့ည့္ 

ႏ စ္ေပါင္်ားတစရ္ာေက ာ္အတြင္်ား အေျခအေနမ ာ်ားႏ င့္လည္်ား က ိုက္ညီမႈမ႐ွိ  ပါ။ ျမန္မာႏ ိုင္ငတံြင္ ဗိုဒၶဘာသာက ို 

သက္ဝငယ္ံိုၾကည္မႈမ ာ အျခာ်ားဘာသာမ ာ်ားႏ င့္ ႏ ႈင္်ားယ ဥ္ပါက ခ ိုငမ္ာလ သည့္အျပင္ အေျခအေနေျပာင်္ားသြာ်ားမည့္ 

အရ ပအ္ေယာငလ္ည္်ား မေတြ႔ရပါ။ ေနာကဆ္ံို်ားျပဳလိုပ္ခြဲသ့ည္ ့သန်္ားေခါငစ္ာရင္်ားႏ စ္ခိုအရ ခရစယ္ာနဘ္ာသာ 

က ို်ားကြယ္မႈမ ာမူ (၁၉၈၃)ခိုႏ စ္မ စ၍ တ ို်ားတကလ္ာခြဲ့ပါသည။္  
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