


 

 

 

ျမနမ္ာနွိိုငင္ရံ ွိ ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုငး္ေဒသႀက းမ ား၏ 

ဖ ႕ံၿဖွိ းတွိိုးတက္မႈကွိို အေထာက္အကူေပးျခငး္ 

 

ႏွိိုငင္ေံတာ္ န င့္ က႑ဆွိိုငရ္ာ မဝူါဒ တွိို႔ႏ င္ ့ေဒသႏၲရလွိိုအငမ္ ားအား 

ခ ွိနည္ွိ ျခငး္ 
 

က ွိ းစိုကအဲငန္ားဒ 

 

 

 

 

ၾသဂိုတ္ ၂ဝ၁၄ 

  



က ွိ းစိုကအဲငန္ားဒသည္ ဂ ပနအ္ျပည္ျပည္ဆွိိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရ က္ေရးအဖ ႕ဲ (JICA) ၏ ျမန္မာရံိုးခ ဲ တ င္ 

လက္ေထာက္အႀက းအကဲ/အႀက းတန္းကွိိုယ္စားလ ယ္ အျဖစ ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ 

ျမန္မာႏိုွိင္ငံဆွိိုင္ရာ အစ အစဥမ္ ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ ား၏ အသက္ေမ းဝမ္းေက ာင္းမႈ (ဥပမာ-လယ္ယာစွိိုက္ပ  ွိးေရးႏ င့္ 

ေက းလက္ေဒသဖ ံ႕ၿဖွိ းတွိိုးတက္မႈ၊ က န္းမာေရး)၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ ားႏ င့္ အဖ ႕ဲအစည္းလိုပ္ကွိိုင္ႏွိိုင္စ မ္းအား 

တည္ေဆာက္ျခင္း (ဥပမာ - အခ န္ႏ င့္ဆွိိုင္ေသာက႑ႏ င့္ ဘ႑ာေရးႏ င့္သက္ဆွိိုင္ေသာက႑၊ ပညာေရး)ႏ င့္ 

တာရ ည္ခံစ းပ ားေရးဖ ံ႕ၿဖွိ းတွိိုးတက္မႈကွိို (ဥပမာ-ကွိိုယ္ပွိိုင္စ းပ ားေရးက႑၊ စ မ္းအင)္ စသည္တွိို႔ကွိို ျမ င့္တင္ေပးျခင္းမ ား 

ျပ လိုပ္ေနေသာ က  မ္းက င္သူမ ားကွိို ေခါင္းေဆာင္ေနသူတစ္ဥ းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ဂ ပန္အျပည္ျပည္ဆွိိုင္ရာ 

ဖ ံ႕ၿဖွိ းေရးက႑ရ ွိ ဘ႑ာေရးအဖ ႕ဲအစည္းမ ားတ င္ တ င္ ႏ စ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာအလိုပ္ကွိိုင္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုွိကာလအတ င္း 

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမ  း (ေကာ္ပွိိုေရးရ င္း ဘ႑ာေရး)၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမ  း (အာဖရွိက)၊ 

ကွိိုယ္စားလ ယ္(တရိုတ္)ႏ င့္ လက္ေထာင္အႀက းအကဲ ႏ င့္ အႀကံေပး (ရာသ ဥတို ေျပာင္းလဲျခင္းဆွိိုင္ရာရံိုးအဖ ႕ဲ) 

ရာထူးမ ား အပါအဝင ္ အျခားရာထူးမ ားတ င္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ သူသည္ ဂ ပနႏ္ွိိုင္ငံ Keio တကၠသိုွိလ္မ  

စ းပ ားေရးဘ ဲ႔ (B.A Economics) ကွိို ရရ ွိခဲ့ၿပ း ယူႏွိိုက္တက္ကင္းဒမ္းရ ွိ Oxford တကၠသိုွိလ္၏ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ေျပာင္းလဲေရးဆွိိုင္ရာေက ာင္းတ င္ မဟာသွိပၸံဘ ႕ဲကွိို ရရ ွိခဲ့ပါသည္။ ပ ကင္းတကၠသွိိုလ္တ င္လည္း 

တရိုတ္ဘာသာစကားကွိို ေလ႔လာခဲ႔ပါ သည္။ 

အာရ ေဖာငေ္ဒးရ ငး္သည ္ သက္ဝင ္ လႈပ္ရ ားေနေသာ ဖ ံ႕ၿဖွိ းဆဲအာရ ေဒသရ ွိ လူထိုဘဝမ ားကွိို ျမႇင့္တင္ေပးရန ္
ရည္ရ ယ္သည့္ အျမတ္္အစ န္းကွိို ပဓာနမထားေသာ ႏိုွိင္ငံတကာဖ ံ႕ၿဖွိ းေရးအဖ ႕ဲအစည္းတစ္ခိုျဖစ္ပါသည္။ 
ေဖာင္ေဒးရ င္းသည ္အာရ တွိိုက္တ င္ ဆယ္စိုႏ စ္ေျခာက္ခိုၾကာ အလိုပ္လိုပ္ခဲ့ရာမ ရရ ွိလာေသာ အေတ ႕အႀကံ မ ား ႏ င့္ 
ေဒသႏၲရက ၽမ္းက င္မႈမ ားကွိို အေျခခၿံပ း ေဒသတ င္းႏိုွိင္င ံ ၁၈ ႏိုွိင္ငံတ င္ ႐ံိုးမ ား ဖ င့္လ စ္ခ ွိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရ က္လ က္ရ ွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၁ ရာစိုအတ င္းတ င္ အာရ ေဒသ၏ အဓွိကစွိန္ေခၚမႈမ ားျဖစ္သည့္ 
အိုပ္ခ  ပ္မႈစနစ္ႏ င့္ ဥပေဒ၊ စ းပ ားေရးဖ ံ႕ၿဖွိ းတွိိုးတက္မႈ၊ အမ  ွိးသမ းမ ား၏ အေရးပါမႈ အခန္းက႑ျမႇင့္တင္ေရး၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက င္အေရးႏ င့္ ေဒသတ င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရ က္ေရးစေသာ အေရးကွိစၥမ ားကွိို ကွိိုင္တ ယ္ 
ေဆာင္ရ က္ေနပါသည္။  

 

ေက း ဇးူတငအ္သွိအမ တျ္ပ ျခငး္ 

ဤစာတမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတ က္ ဝွိိုင္းဝန္းကူည ေပးၾကေသာ အိုပ္ခ  ပ္ေရးဆွိိုင္ရာမ ားကွိို အထူးျပ ေလ႔လာသူ 

သိုေတသ  Dr. Hamish Nixon၊ အာရ ေဖာင္ေဒးရ င္းမ  အစ အစဥ္နည္းဗ  ဟာ၊ ဆန္းသစ္မႈႏ င့္ ေလ့လာသင္ယူမႈဆွိိုင္ရာ 

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမ  း Dr. Matthew Arnold၊ ျမန္မာ့ဖ ႔  ံၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖ ဲ႔အစည္း-စ းပ ားေရးႏ င့္ 

လူမႈဖ ံ႔ၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအဖ ဲ႔မ  တ ဖဲက္သိုေတသ  ေဒၚစင္ဒ ဂ ွိ းလငး္ တွိို႔အား စာေရးသူမ  အထူးပင္ေက းဇူးတင္ရ ွိေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပလွိိုပါသည္။ အမ ားအယ င္းမ ားပါရ ွိခဲ႔လ  င္ စာေရးသူတာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသွိေပးလွိိုပါသည္။ 

 

ရ ငး္လငး္ခ က ္
ယခိုစာတမ္းတ င္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ က္မ ားသည္ စာတမ္းျပ စိုသူ၏အျမင္မ ားသာျဖစ္ၿပ း စာတမ္းျပ စိုသ ူ
အလိုပ္လိုပ္ကွိိုင္လ က္ရ ွိေသာ အဖ ဲ႕အစည္းႏ င့္ အာရ ေဖာင္ေဒးရ င္းတွိို႔၏ အယူအဆမ ားဟို မမ တ္ယူႏွိိုင္ေၾကာင္းကွိို 
အထူးေဖာ္ျပလွိိုပါသည္။   



စကားခ  း 

သမၼတဥ းသွိန္းစွိန္ အစွိိုးရသည္ ၄င္းတွိို႔ စတင္အာဏာယူသည့္ ၂၀၁၁ ခိုႏ စ္မ စကာ ျပ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ ားအား 
က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္။ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းႏ င့္ ေဒသဆွိိုင္ရာအစွိိုးရမ ား စသည့္ 
က႑မ ားကွိို ႏွိိုင္ငံ၏ ေရရ ည္ဖ ံ႕ၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအတ က္ အခ က္အခ ာက ေသာ ျပ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈက႑မ ား 
အျဖစ္အဓွိကထား ေဆာင္ရ က္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွိိုင္ငံတ င္ အျပည္ျပည္ဆွိိုင္ရာ ဖ ႕ံၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအတ က္ 
အေထာက္အပံ့မ ားရရ ွိရန္ လမ္းပ င့္လာခဲ႔သည့္အေလ ာက္ ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသႀက း (၁၄)ခို၏ အစွိိုးရသစ္မ ားသည္ 
ေဒသႏၱရအစွိိုးရမ ားအျဖစ္ လိုပ္ပွိိုင္ခ င့္မ ား ရရ ွိလာခဲ႔သည္။ ထွိို႔ေၾကာင့္ သမွိိုင္းတစ္ေလ ာက္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈ ျမင့္မားၿပ း 
ထက္ေအာက္အဆင့္ဆင့္ခ  ပ္ကွိိုင္လာခဲ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပွိိုင္းတ င္ ေအာက္ေျခလူထိုကွိို ပူးေပါင္းပါဝင္ေစႏွိို္င္မည့္ 
အခ င့္အလမ္းမ ားလည္း တွိိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သွိို႔ေသာ္ ႏွိိုင္ငံေတာ္ အသ င္ကူးေျပာင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ႏ င့္အမ   
အစွိိုးရအဖ ဲ႕အစည္းေပါင္းစံိုႏ င့္ ၄င္းတွိို႔၏လိုပ္ငန္းမ ားပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္လာေစရန္ ေနျပည္ေတာ္အစွိိုးရမ  မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ က္မ ား 
ႏ င္ ့ ပံ့ပွိိုးမႈမ ားေပးရန္ လိုွိအပ္သည့္အျပင္ ရ ားပါးေသာ အရင္းအျမစ္မ ားကွိို ႏွိိုင္ငံဖ ံ႕ၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအတ က္ 
အေကာင္းဆံိုးအသံိုးခ ေအာင္ အေလးထား ေဆာင္ရ က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထွိိုသွိို႔လိုပ္ေဆာင္ရန္ လွိိုအပ္ခ က္မ ားသည္ 
တစ္ခါတစ္ရံတ င ္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းဆွိိုင္ရာ ေမ  ာ္မ န္းခ က္မ ားႏ င့္ ဗဟွိိုအစွိိုးရက ႏွိိုင္ငံ၏ ဥ းစားေပးကွိစၥမ ားကွိို 
စ မံခန္႔ခ ဲမႈမ ား၊ ပူးေပါင္းလိုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားမႈမ ားအၾကား အထင္အျမင္လ မဲ ားမႈမ ား ျဖစ္လာႏွိိုင္သည္။ 

၄င္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားမ ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကာလအတ င္း  Mr. Kyosuke Inada ေရးသားေသာ ဤသိုေတသန 
စာတမ္းကွိို တင္ျပႏွိိုင္ျခင္းအတ က ္ အာရ ေဖာင္ေဒးရ င္းက မ ားစ ာဝမ္းေျမာက္မွိပါသည္။ ယခို သိုေတသနသည္ 

ႏွိိုင္ငံေတာ္အဆင့္ က႑မ ားအတ က္ အစ အစဥ္ေရးဆ ျဲခင္းမ ားႏ င့္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းဆိုွိင္ရာ 
လိုပ္ငန္းစဥ္အရပ္ရပ္တွိို႔ကွိို ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေအာင္ တ ဖဲက္လိုပ္ေဆာင္ရာတ င္ ႀကံ ေတ ႕ရမည့္ ေျပာင္းလဲမႈႏ င့္ စွိန္ေခၚမႈ 
အေျခအေနမ ားကွိို စမ္းစစ္ေလ႔လာထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းဆွိိုင္ရာ ပညာရပ္ဆွိိုင္ရာစာေပ  ႏ င္ ့
ျမန္မာႏိုွိင္ငံ၏ အသ င္းကူးေျပာင္းမႈ အေျခအေနအေပၚ သံိုးသပ္ခ က္မ ားအျပင္ အတွိတ္ႏ င့္ လက္ရ ွိကာလတ င္ JICA မ  
ေဆာင္ရ က္ေနေသာ ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသအဆင့္ ဖ ႔ံၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရး လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားမ  ရရ ွိခဲ႔ေသာ သင္ခန္းစာမ ား 
အေပၚတ င္လည္း အေျခခံထားပါသည္။ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္း၏ ဖ ဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံိုႏ င့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားကွိို 
ေဒသဆွိိုင္ရာ လွိိုအင္မ ားႏ င့္ ႏွိိုင္ငံအဆင့္ (သွိို႔) ေဒသတ င္းဖ ႔ံၿဖွိ းမႈအတ က္ က႑အလိုွိက ္ ခ မ တ္ထားေသာ မူဝါဒမ ားႏ င့္ 
ကွိိုက္ည ေအာင္ ေသခ ာစ ာ ေရးဆ ရဲန္လိုွိအပ္သည္ဟို Mr. Inada က ၿခံ ငံိုသံိုးသပ္ထားပါသည္။ ထွိိုသွိို႔ ဗဟွိိုႏ င့္ 
ျပည္နယ္/တွိိုင္းအဆင့္ ဖ ႔ံၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအၾကား ဟန္ခ က္ည ည  ေဆာင္ရ က္ႏွိိုင္ရန္အတ က္ သင့္ေလ ာ္သည့္ 
ပံိုေသနည္းရ ာေဖ ရာတ င္ အဓွိကေသာ့ခ က္ သံိုးရပ္ ရ ွိပါသည္။ ၄င္းတွိို႔မ ာ ၁) အထက္မ  ခ မ တ္ေပးေသာ ဥ းစားေပးကွိစၥမ ားႏ င့္ 
ေအာက္ေျခမ လိုွိအပ္ခ က္ အေပၚမူတည္၍ ေဖာ္္ေဆာင္ထားေသာ ဥ းစားေပးကွိစၥမ ားကွိို ေပါင္းစည္းေပးႏွိိုင္မည့္ 
ယႏ ၲရားတစ္ခို၊ ၂) ေအာက္ေျခတ င္ တွိိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လွိိုအပ္ခ က္မ ားႏ င့္ ကွိိုက္ည ေအာင္ 
စဥ္ဆက္မျပတ္ခ ွိန္ညွိ ေနမည့္ မဟာဗ  ဟာစ မံကွိန္းအတ က္ သတင္းအခ က္အလက္မ ား စိုစည္းမႈလိုပ္ငန္းစဥ္ကွိို 
ပွိိုမွိိုနက္ရွိ  င္းစ ာေဆာင္ရ က္ျခင္း၊ ၃) လက္ရ ွိတည္ရ ွိေနေသာ အစွိိုးရအဆင့္ဆင့္မ  အဖ ဲ႔အစည္းမ ားကွိို အေကာင္းဆံိုး 
အသံိုးခ ျခင္း စသည္တွိို႔ျဖစ္သည္။  

ယခိုစာတမ္းသည္ ျမန္မာႏွိိုင္ငံအတ င္း က ယ္ျပန္႔စ ာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္း၏အခန္းက႑ႏ င့္ 
ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးဆွိိုင္ရာ မူဝါဒမ ားအေပၚတ င္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလွိမ့္မည္ဟို ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ ယခိုစာတမ္းတ င္ 
ေဖာ္ျပထားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ က္မ ားသည္ စာတမ္းျပ စိုသူ၏အျမင္မ ားသာျဖစ္ၿပ း စာတမ္းျပ စိုသူ 
အလိုပ္လိုပ္ကွိိုင္လ က္ရ ွိေသာ အဖ ဲ႕အစည္းႏ င့္ အာရ ေဖာင္ေဒးရ င္းတွိို႔၏ အယူအဆမ ားဟို မမ တ္ယူႏွိိုင္ေၾကာင္းကွိို 
အထူးေဖာ္ျပလွိိုပါသည္။  

 

ေဒါက္တာ ကင္မ္နင္းန္ 

ျမန္မာႏွိိုင္ငံ ဌာေနကွိိုယ္စားလ ယ္ 
အာရ ေဖာင္ေဒးရ င္း  
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သင္ခန္းစာမ ားကွိို ထိုတ္ႏိုတ္ကာ ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားရ ွိ အိုပ္ခ  ပ္ေရး ႏ င့္ ေဒသတ င္း ဖ ႔ံၿဖွိ းမႈကွိို ခ ွိန္ညွိ ရာတ င္ 

ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေအာင္ ေဆာငရ္ က္ႏွိိုင္မည့္ အႀကံျပ ခ က္မ ားေပးရန္ ရည္ရ ယ္ပါသည။္ စာတမ္းတ င္ပါဝင္ေသာ 

စွိစစ္ေလ့လာခ က္မ ားကွိို ျမန္မာႏွိိုင္ငံတ င ္JICA မ  လိုပ္ေဆာငၿ္ပ းဆံိုးသ ားၿပ ျဖစ္ေသာ ႏ င့္ လက္ရ ွိေဆာင္ရ က္ေနေသာ 
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က႑အလိုွိက္ ခ မ တ္ထားေသာ မူဝါဒမ ားႏ င့္ ကွိိုက္ည ေအာင္ ေသခ ာစ ာ ေရးဆ ရဲန္လိုွိအပ္သည္ဟို ညႊန္ျပေနပါသည္။ 
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ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။ ၄င္းတွိို႔မ ာ ၁) အထက္မ  ခ မ တ္ေပးေသာ ဥ းစားေပးကွိစၥမ ားႏ င္ ့ ေအာက္ေျခမ လိုွိအပ္ခ က္ 

အေပၚမူတည္၍ ေဖာ္္ေဆာင္ထားေသာ ဥ းစားေပးကွိစၥမ ားကွိို ေပါင္းစည္းေပးႏွိိုင္မည့္ ယႏၲရားတစ္ခို၊ ၂) ေအာက္ေျခတ င္ 

တွိိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လွိိုအပ္ခ က္မ ားႏ င့္ ကွိိုက္ည ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ခ ွိန္ညွိ ေနမည့္ မဟာဗ  ဟာစ မံကွိန္းအတ က္ 

သတင္းအခ က္အလက္မ ား စိုစည္းမႈလိုပ္ငန္းစဥ္ကွိို ပွိိုမွိိုနက္ရွိ  င္းစ ာေဆာင္ရ က္ျခင္း၊ ၃) လက္ရ ွိတည္ရ ွိေနေသာ 

အစွိိုးရအဆင့္ဆင့္မ  အဖ ဲ႔အစည္းမ ားကွိို အေကာင္းဆံိုး အသံိုးခ ျခင္း စသည္တွိို႔ျဖစ္သည္။ 
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အပွိို္ငး္ ၁။ ။ နွိဒါနး္ 

၁.၁ ရညရ္ ယခ္ ကႏ္ င့္ ေနာကခ္သံမွိိုငး္ 

ျမန္မာႏိုွိင္ငံသည ္ သမၼတဥ းသွိန္းစွိန္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၂၀၁၁ ခိုႏ စ္မ စကာ ႏွိိုင္ငံေရး၊ လူမႈစ းပ ားေရး၊ 
အိုပ္ခ  ပ္ေရးႏ င့္ ပိုဂၢလွိကက႑မ ားတ င္ က ယ္ျပန္႔ေသာ ျပ ျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ ား စတင္ခဲ့ပါသည္။ အစွိိုးရသည္ 
ကာလရ ည္၊ တာရ ည္ခံမည့္ ဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈလမ္းေၾကာင္းအတွိိုင္း ေလ ာက္လ မ္းေနစဥ ္ တွိိုးတက္မႈအရ ွိန္ျမ င့္တင္ရန္ႏ င့္ 
ဆင္းရဲမႈေလ ာ့ခ ရန္အတ က္လည္း စ မံခ က္ အေတာ္မ ားမ ားကွိို ပမာဏအေနျဖင့္ စတင္ခဲ႔သည္။ အနာဂတ္အတ က္ 
ေရတွိို၊ေရရ ည္ကာလႏ စ္ခိုလံိုးတ င္ အျပ သေဘာေဆာင္သည့္ အေျခအေနမ ားကွိို ေတ ႔ျမင္ေနရပါသည္။ သွိို႔ေသာ္ 
အျပည္ျပည္ဆွိိုင္ရာေင ေၾကးရံပံိုေင အဖ ဲ႔အစည္းမ  (၂၀၁၃ ခိုႏ စ္တ င္) ေထာက္ျပခဲ႔သည့္အတွိိုင္း ျမန္မာႏွိိုင္ငံအေနျဖင့္ 
အားလံိုးပါဝင္ကာ၊ တာရ ည္ခံျမင့္မားေသာ အေျခခံလူမႈလွိိုအပ္ခ က္မ ားကွိို ျဖည့္စည္းေပးႏွိိုင္မည့္ တွိိုးတက္မႈမ ွိ းကွိို 
အရ ွိန္အဟိုန္ျဖင့္ ရရ ွိႏွိိုင္ရန္အတ က္ လိုပ္ေဆာင္စရာမ ား ရ ွိေနပါေသးသည္။ လည္ပတ္ေနေသာ 
အင္စတ က  းရ င္းမ ားပွိိုမွိိုေကာငး္မ န္ေစေရး၊ စ းပ ားေရးကွိို စ မံခန္႔ခ မဲည့္ မူဝါဒမ ားကွိို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
က န္းမာေရး ႏ င့္ အေျခခံအေဆာက္အဥ  စသည့္ က႑မ ားတ င္ အမ ားျပည္သ ူ အသံိုးစရွိတ္မ ား တွိိုးျမ င့္သံိုးစ ေဲရး 
စသည့္တွိို႔ကွိို ေဆာင္ရ က္ရန ္လွိိုအပ္ေနသည္။ 

လူမ ွိ းေပါင္းစံိုျဖင့္ဖ ဲ႔စည္းထားေသာ၊ ေက းလက္ကွိို အေျခခံေသာ၊ လူဥ းေရထူထပ္မႈအခ ွိ းအစား မမ  တေသာ 
ျမန္မာႏွိိုင္ငံကဲ႔သွိို႔ ႏွိိုင္ငံတစခ္ို ဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတ င္ ေလ ာက္လ မ္းေသာအခါ ေဒသမ ားတ င္ 
တန္းတူည တူခံစားခ င့္မ ား ဖန္တ းထွိန္းသွိမ္းေပးရန္ဟူသည့္ ကွိစၥမ ာ အဓွိကစွိန္ေခၚမႈတစ္ရပျ္ဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ 
ျမန္မာႏွိိုင္ငံ၏ လူဥ းေရသည္ အျခားေဒသတ င္းႏွိိုင္ငံမ ားကဲ႔သွိို႔ ရန္ကိုန္၊ မႏၲေလး စသည့္ ၿမွိ ႕ႀက းျပႀက းမ ားတ င္သာ 
စိုေဝးထူထပ္ေနျခင္းမဟိုတ္ေပ။ ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသႀက း ၁၄ ခို အနက္ ၇ ခို ၌သာလ  င ္ လူဥ းေရ ၅ 
သန္းအထက္ေနထွိိုင္ၿပ း ၄င္းတွိို႔အထဲမ  မည္သည့္ ျပည္နယ/္တွိိုင္းတ င္မ  ၉ သန္းေက ာ္လ န္ျခင္း မရ ွိပါ။ ျမန္မာႏွိိုင္ငံရ ွိ 
လူဥ းေရစိုစိုေပါင္း၏ သံိုးပံိုတစ္ပံိုခန္႔သာလ  င္ ၿမွိ ႕ျပတ င္ ေနထွိိုင္ၾကေၾကာင္းေတ ႔ရ ွိရၿပ း အျခားက န္ရ ွိေသာ သံိုးပံိုႏ စ္ပံိုမ ာ 
ေက းလက္ေဒမ ားတ င္ ျဖန္႔က က္ေနထွိိုင္ၾကသည္။ ထွိိုေက းလက္ေန လူဥ းေရ၏ အမ ားစိုမ ာ 
လယ္ယာစွိိုက္ပ ွိ းေရးလိုပ္ကွိိုင္ၾကသူမ ား ျဖစ္သည္။ ဒိုတွိယအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ ားတ င္ ေနထွိိုင္ေသာ 
လူနည္းစိုမ ားအပါအဝင ္ မတူက ျဲပားသည့္ လူမ ွိ းစိုေပါင္းစံိုကွိို စည္းလံိုးည ည တ္မႈရ ွိေအာင္ ျပ လိုပရ္န္မ ာ 
မလ မဲေသ ေဆာင္ရ က္ရမည့္ အမ ွိ းသားေရးဆွိိုင္ရာ ဥ းစားေပး ကွိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တတွိယအခ က္မ ာ 
ျပည္နယ/္တွိိုင္းမ ားအၾကား တန္းတူည တူရ ွိမႈသည္ အရာအားလံိုးကွိို ေျဖရ င္းေပးႏွိိုင္မည့္ 
ကိုထံိုးတစ္ရပ္မဟိုတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏွိိုင္င ံ ဥ းတည္ေနသည့္ တာရ ည္ခ ံ ႏိုွိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စ ပ ားေရး 
ဖ ႔ံၿဖွိ းတွိိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းတ င္ ထည့္သ င္းလိုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစွိတ္အပွိိုင္းတစ္ခို ျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၃ ခိုႏ စ္ စက္တင္ဘာလတ င္ အာရ ေဖာင္ေဒးရ င္းႏ င့္ ျမနမ္ာ့ဖ ႔  ံၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအရင္းအျမစ္အဖ ဲ႔အစည္း-
စ းပ ားေရးႏ င့္ လူမႈဖ ံ႔ၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးအဖ ဲ႔ တွိို႔က အထက္ပါအေျခအေနမ ားကွိို ေနာကခ္ံထားကာ ျမန္မာႏိုွိင္ငံ 
တွိိုင္းေဒႀက းႏ င့္ ျပည္နယ္မ ားရ ွိ အိုပ္ခ  ပမ္ႈစနစ္ (Nixon et al., 2013) အမည္ျဖင့္ ျပည့္စိုံက ယ္ျပန္႔ေသာ 
အေျခအေနသံိုးသပ္ခ က္တစ္ခိုကွိို ထိုတ္ေဝခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းပဏာမေတ ႔ရ ွိခ က္မ ားကွိို အေျခခံကာ 
အထက္ပါအဖ ဲ႔အစည္းႏ စ္ခိုက ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက း အိုပ္ခ  ပ္မႈဆွိိုငရ္ာေခါင္းစဥ္ႏ င့္ပတ္သက္သည့္ 
ေဆ းေႏ းမႈစာတမ္းမ ားကွိို ထိုတ္ေဝရန ္ ဆံိုးျဖတ္ခဲ႔ပါသည္။ ထွိိုစာတမ္းမ ားသည္ ျမန္မာႏွိိုင္ငံ၏ 
အသ င္ကူးေျပာင္းေရးလိုပ္ငန္းစဥ္အတ က္ အေရးပါသည့္ ကွိစၥရပ္မ ားျဖစ္သည့္အျပင္ ႏွိိုင္ငံအတ င္းတ င္ 
လႈပ္ရ ားေနေသာ ဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈအဖ ဲ႔အစည္းမ ားရရ ွိလာေသာ သင္ခန္းစာမ ားကွိိုလည္း ေကာက္ႏိုတ္ေလ႔လာထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ယခိုစာတမ္းကမူ JICA မ  ျမန္မာႏွိိုင္ငံအတ င္း ေဆာင္ရ က္ခဲ႔ၿပ းေသာႏ င့္ ေဆာင္ရ က္ေနဆဲ 
ဖ ႔ံၿဖွိ းေရးလိုပ္ငန္းမ ားကွိို ေဖာ္ျပ၊အကဲျဖတ္ထားေသာ စာေပမ ားကွိို အေျချပ ထားျခင္းျဖစပ္ါသည္။ 
ထွိိုလိုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္ခ က္မ ားတ င္ တာရ ည္ခံဖ ႔ံၿဖွိ းမႈအတ က္ အဓွိကအေရးႀက းေသာ နယ္ပယ္မ ားျဖစ္သည့္ 
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လယ္ယာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖ ႔ံၿဖွိ းမႈက႑၊ က န္းမာေရးက႑ႏ င့္ အေျခခံအေဆာက္အဥ က႑မ ားအားလံိုး 
ပါဝင္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတ င္ ထည့္သ င္းေလ့လာခဲ႔ေသာ သင္ခန္းစာအားလံိုးမ ရရ ွိသည့္ ေတ ႔ရ ွိခ က္မ ာ ေဒသဆွိိုင္ရာ 
လွိိုအင္မ ားႏ င့္ ႏွိိုင္ငံအဆင့္ (သွိို႔) ေဒသတ င္းဖ ႔ံၿဖွိ းမႈအတ က္ က႑အလိုွိက္ ခ မ တ္ထားေသာ မူဝါဒမ ားႏ င့္ ကွိိုက္ည မည့္ 
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းလိုပင္န္းစဥ္ကွိို ေသခ ာစ ာ ေရးဆ ရဲန္ျဖစ္သည္။  

၁.၂ ဗဟွိိုခ  ပက္ွိိုငမ္ႈေလ ာခ့ ျခငး္ - ေဒသႏၲရအစွိိုးရမ ားအတ က ္  စာေတ ႕သေဘာတရား၊ လကေ္တ ႔ 
လိုပေ္ဆာငခ္ ကမ္ ား ႏ င္ ့ျဖစႏ္ွိိုငေ္ခ မ ား 

ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းသည္ ဗဟွိိုအစွိိုးရမ  ေဒသႏၲရအစွိိုးရမ ားသွိို႔ ႏွိိုင္ငံေရးဆွိိုင ္ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ ပွိိုင္ခ င့္မ ား 
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းဟို Higashikata (ေရးသားေသာရက္စ မဲပါရ ွိ) က အဓွိပၸါယ္ဖ င့္ဆွိိုထားပါသည္။ ျဖစရ္ွိိုးျဖစ္စဥ ္
စာေတ ႔သေဘာတရားအရ ေနာက္ေဖာ္ျပပါျဖစ္စဥ္မ ားတ င္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္း ျပ လိုပ္သင့္သည္ဟို 
ဆွိိုထားသည္။ ၁) ေဒသခံတွိို႔၏ လွိိုအင္မ ားက ေဒသအလွိိုက္က ျဲပားသည္ဆွိိုပါက ၄င္းတွိို႔အစွိိုးရမ ားက ဗဟွိိုအစွိိုးရထက္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ားကွိို ပွိိုမွိိုထွိေရာက္စ ာ ေပးႏွိိုင္စ မ္းရ ွိသည္။ ၂) အကယ္၍ ျပည္သူမ ားက ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈရရ ွိရန္ ေဒသတစ္္ခိုမ တစ္ခိုသွိို႔ လ တ္လပ္စ ာ ေရ ႕ေျပာင္းေနထွိိုငခ္ င့္ ရ ွိသည္ဆွိိုလ  င္ 
ေဒသႏၲရအစွိိုးရမ ားအၾကား ၿပွိ င္ဆွိိုင္မႈမ ား ရ ွိလာမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတ င္ အခ ွိနတ္ွိိုတွိိုႏ င့္ အက ွိ းမ ားၿပ း 
ျပည္သူမ ား၏လွိိုအင္ႏ င့္ ကွိိုက္ည မႈရ ွိျခင္းအျပင ္ နည္းပညာပွိိုင္းဆွိိုင္ရာ ထွိေရာက္မႈမ ားသည ္
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈကွိို တွိိုင္းတာႏွိိုင္ေသာ မ တ္ေက ာက္ျဖစ္သည္ဟို Channa ႏ င့္ Faguet 
(၂၀၁၂) က ဆွိိုသည္။ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္း၏ ေအာင္ျမငမ္ႈဆွိိုရာဝယ ္ “ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ထားေသာ 
အစွိိုးရတစ္ရပ္က လိုပ္ပွိိုင္ခ င့္ရရ ွိထားေသာ အေျခအေန၊အရင္းအျမစ္မ ားကွိိုသာ အသံိုးခ ကာ ပွိိုမ ားေသာ (သွိို႔) 
ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေသာ အမ ားျပည္သူအသံိုးျပ ႏွိိုင္သည့္ အရာ/ဝန္ေဆာင္မႈမ ား ေပးႏွိိုင္ျခင္း” (စာမ က္ႏ ာ ၃) ကွိို 
ဆွိိုလွိိုသည္။ ဘ႑ာေရးဆွိိုင္ရာ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာခ့ ျခင္း၏ ပထမမ ွိ းဆက္ စာေတ ႔သေဘာတရား မူေဘာင္ကွိို 
ေထာက္ခံသူမ ားက အခ ွိန္တွိို အက ွိ းမ ားျခင္းသည္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာခ့ ရန္ ဆ ေဲဆာင္သည့္ 
အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခိုျဖစ္သည္ဟိုျမင္ေၾကာင္း Boex (၂၀၁၃) က ေထာက္ျပထားသည္။ ဒိုတွိယမ ွိ းဆက ္
စာေတ ႔သေဘာတရား မူေဘာင္တ င္မ ူ တာဝန္ယူ၊တာဝန္ခံမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အဓွိက ဆ ေဲဆာင္မႈျဖစ္ၿပ း 
ႏွိိုင္ငံေရးသည ္ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ရန္ အဓွိကေမာင္းႏ င္အားျဖစ္သည္ဟိုလည္း ၄င္းကယံိုၾကည္သည္။ 

လက္ေတ ႔တ င္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ ားေပးရာ ၌ ေဒသႏၲရအစွိိုးရမ ား၏ ထွိေရာက္မႈႏ င့္ တာဝန္ယူ၊တာဝန္ခံႏွိိုင္မႈတွိို႔ကွိို 
ျမ င့္တင္ေပးႏွိိုင္သည့္ အျခားအေျခအေနမ ားလည္း ရ ွိေနပါသည္။ ၄င္းတွိို႔ထဲတ င္ ၁) ေဒသႏၲရအစွိိုးရ၏ 
လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားသည္  ေဒသခံျပည္သ ူ အမ ားစို၏ေရ းခ ယ္မႈကွိို ေရာင္ျပန္ဟပရ္န္၊ မူဝါဒႏ င့္ပတ္သက္ေသာ 
ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားခ မ တ္ရနႏ္ င့္ ၄င္းမူဝါဒမ ားကွိို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ၂) ့ မူဝါဒအလိုွိက္ ေဆာင္ရ က္ခ က္မ ားကွိို 
ေဒသခံမ ားမ  ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ျခင္း - ျပ လိုပ္ႏွိိုင္မည့္ လိုပ္ေဆာင္ႏွိိုင္စ မ္း ႏ င့္ မက္လံိုးမ ား ပါဝင္သည္။ အမ ား၏ 
က ယ္ျပန္႔စ ာ ကွိိုးကားျခင္းခံရေသာ Rondinelli, Nellis ႏ င့္ Cheema (၁၉၈၃) တွိို႔ေရးသားသည့္ 
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းဆွိိုငရ္ာ ေလ့လာခ က္တ င ္ “ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ရန္ ႀကွိ းစားေသာ 
ႏွိိုင္ငံအေတာ္မ ားမ ားတ င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပွိိုင္းတ င္ ျပႆနာမ ားႏ င့္ ႀကံ ေတ ႔ရေလ႔ရ ွိသည္” (စာမ က္ႏ ာ ၁၃) 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗဟွိိုခ  ပက္ွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ရာတ င္ ႏွိိုင္ငတံစ္ခိုခ င္းစ အလိုွိက္ အိုပ္ခ  ပ္ေရးအဆင့္အမ ွိ းမ ွိ းတ င္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရ က္လ က္ရ ွိေသာ သူမ ားအၾကားရ ွိ ဆက္ဆံေရးမ ာ အေရးႀက းသည္ဟို Charbit (၂၀၁၁) ကဆွိိုပါသည္။ 
ထွိို႔အျပင ္ အစွိိုးရတ င္းဆက္ဆံေရးမ ား ႏ င့္ အဆင့္ဆင့္အိုပ္ခ  ပ္ေရးမ ားတ င္ “ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ ားကွိို 
ဗဟွိိုအိုပ္ခ  ပ္မႈေလ ာခ့ ျခင္းအသ င္ျဖင့္ ေဆာင္ရ က္ရန္လွိိုအပ္သည္” (စာမ က္ႏ ာ ၁၃)။ သွိို႔ေသာ္ 
“လိုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏ င့္ လိုပ္ပွိိုင္ခ င့္အာဏာ ခ ေဲဝမႈမ ားသည ္ တွိိုင္းျပည္အလိုွိက္က ာျခားသည္” 
(စာမ က္ႏ ာ ၁၃) ဟိုလည္း Charbit က ဆွိိုပါသည္။ 

Nixon et al. (၂၀၁၃၊ စာမ က္ႏ ာ ၇၆) က “အရပ္သား ဗဟွိိုအစွိိုးရႏ င့္ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက း အစွိိုးရမ ား၊ 
ႏွိိုင္ငံေရးပါတ မ ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖ ဲ႔အစည္းမ ား ၾကားတ င္ရ ွိထားေသာ သေဘာတူည မႈက 
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ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားတ င္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းဆွိိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ ားျပ လိုပရ္န္ လွိိုအပ္ေနမႈမ ားကွိို 
ေရ ႕ဆက္ႏိုွိင္ရန ္ လမ္းဖ င့္ေပးသည္” ဟိုဆွိိုသည္။ ထွိိုသွိို႔ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာခ့ ရန္ စွိတ္အားထက္သန္မႈမ ား 
ျမန္မာႏွိိုင္ငံတ င ္ ရ ွိေနေသာ္လည္း အျခားဖ ႔ံၿဖွိ းဆဲ တွိိုင္းျပည္မ ားႀကံ ေတ ႔ခဲ႔ရေသာ အေထာက္အထားမ ားအရ 
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္း၏ ထွိေရာက္မႈမ ာ ေရေရရာရာ ေကာက္ခ က္ခ ယူႏွိိုင္ျခင္းမရ ွိပဲ ေရာေထ းေသာ 
ရလဒ္မ ားသာ ရရ ွိသည္။ 

Channa and ႏ င့္ Faguet တွိို႔ (၂၀၁၂) သည္ လ န္ခဲ႔ေသာ ၂၅ ႏ စ္အတ င္းက ထိုတ္ေဝခဲ႔ေသာ စာေပမ ားကွိို 
ေစ႔စပ္ေသခ ာစ ာေလ့လာၿပ း ဖ ံ႔ၿဖွိ းဆဲႏွိိုင္ငံမ ားရ ွိ က န္းမာေရးႏ င့္ ပညာေရးက႑မ ားကွိို စွိတ္ျဖာသံိုးသပ္ျခင္း 
မ ားကွိိုလည္း ၄င္းတွိို႔ ကွိိုယ္တွိိုင္ျပ လိုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ ား၏ လွိိုအပ္ခ က္မ ားႏ င့္ 
ကွိိုက္ည ေအာင္ျပ လိုပႏ္ွိိုင္သည္၊ နည္းပညာပွိိုင္းဆွိိုင္ရာထွိေရာက္မႈမ ားကွိို ရယူဖန္တ းႏွိိုင္သည္ဟိုေသာ 
သက္ေသအေထာက္အထား အနည္းငယ္သာ ၄င္းတွိို႔ေတ ႔ရ ွိခဲ႔သည္။ “စစ္တမ္းေကာက္ယူခ က္မ ားတ င္ ေတ ႔ရ ွိခ က္အရ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးေသာ က႑မ ားတ င ္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္း၏ အက ွိ းသက္ေရာက္မႈကွိို 
သက္ေသအေထာက္အထားမ ာ ခွိိုင္လံိုမႈ အားနည္းျခင္း၊ မျပည့္စံိုျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတ င ္ က လဲ ဆဲန္႔က င္ျခင္းမ ား 
ရ ွိေၾကာင္း၊ ထွိိုေနရာတ င ္စာေရးသူတွိို႔ လွိိုရာဖက္သွိို႔ယွိမ္းကာ ဖတ္ထားေသာ စာေပမ ားက အေလးသာေနပါေၾကာင္း” 
(စာမ က္ႏ ာ ၁) ၄င္းတွိို႔က ေကာက္ခ က္ခ သည။္ သွိို႔ေသာ္ ဖ ံ႔ၿဖွိ းဆဲႏွိိုင္ငံမ ားရ ွိ ေအာက္ေျခလထူိုအဆင့္ စ မံကွိန္းမ ား၏  
အစ ရင္ခံစာအခ ွိ ႕တ င္မူ ရလဒ္ေကာင္းမ ားေတ ႔ရသည္။ ဥပမာ - အင္ဒွိိုန းရ ားႏွိိုင္ငံတ င ္ ရန္ပံိုေင ရရ ွိရန ္ယ ဥ္ၿပွိ င္ျခင္း၊ 
ေဒသဆွိိုင္ရာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားရရ ွိႏွိိုင္မႈကွိို အက ွိ းရ ွိစ ာအသံိုးခ ျခင္းတွိို႔ေၾကာင့္ လမ္းေဆာက္လိုပ္ေရး 
စ မံခ က္မ ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတ င္ ကိုန္က စရွိတ္သက္သာၿပ း ထွိေရာက္မႈရ ွိေၾကာင္း Chavis (၂၀၁၀) က 
ေတ ႔ရ ွိခဲ႔သည္။ 

တွိိုင္းရင္းသားေပါင္းစံိုႏ င့္ ဖ ဲ႔စည္းထားၿပ း ေက းလက္ကွိိုအေျခခကံာ လူဥ းေရသွိပ္သည္းမႈ ပ ံ႕ႏ ံ႔ေသာ ျမန္မာႏွိိုင္ငံအဖွိို႔ 
နယ္ေျမေဒသမ ား တန္းတူည တူဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးသည္ အမ ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရ ွိၿပ း ေရရ ည္ထွိန္းထားႏွိိုင္မည့္ 
တွိိုးတက္မႈအတ က္ အခရာပင္ျဖစ္သည္။ ႏွိိုင္ငံ ၂၆ ခို၏ နယ္နမွိတ္မ ားအၾကားသာတူည မ  မႈႏ င့္ ဘ႑ာေရးႏ င့္ ႏွိိုင္ငံေရး 
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းတွိို႔အၾကား ဆက္ႏ ယ္ခ က္မ ားကွိို Rodrizuez-Pose ႏ င့္ Ezcurra (၂၀၁၀) တွိို႔က 
ဆန္းစစ္ေလ့လာခ က္မ ားျပ လိုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုွိသွိို႔ျပ လိုပ္ရာတ င္ “ဝင္ေင နည္းပါးေသာ ႏွိိုင္ငံမ ားတ င္ ဘ႑ာေရးဆွိိုင္ရာ 
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းေၾကာင့္ နယ္ေျမေဒသမ ားအၾကား မည မ  မႈမ ားျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္” (စာမ က္ႏ ာ ၆၃၇) 
ထွိိုအခါ “ႏွိိုင္ငံေရးဆွိိုင္ရာ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းေၾကာင့္ရရ ွိေသာ ေကာင္းက ွိ းမ ားက ထွိိုမည မ  မႈမ ားကွိို 
ခိုေထမေပးႏွိိုင္” (စာမ က္ႏ ာ ၆၃၈) ေၾကာင္း ေတ ႔ရ ွိရသည္။ 
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အပွိိုငး္ ၂။ ။ ျမနမ္ာႏွိိုငင္အံတ ငး္ ေဒသဆွိိုငရ္ာဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈႏ င့္ ဗဟွိိုခ  ပက္ွိိုငမ္ႈေလ ာခ့ ျခငး္တွိို႔၏ 
လကရ္ ွိအေျခအေန 

၂.၁ ဗဟွိိုခ  ပက္ွိိုငမ္ႈေလ ာခ့ ျခငး္၏ လကရ္ ွိအေျခအေန 

ျမနမ္ာႏွိိုင္ငံကွိို အိုပခ္  ပေ္ရးအရ ျပညန္ယ္ ၇ ခို၊ တွိိုငး္ေဒသႀက း ၇ ခို ခ ျဲခားထားၿပ း ၿမွိ ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ 
ေနျပညေ္တာ္တစ္ခိုသာလ  င ္ ျပညေ္ထာငစ္ိုနယ္ေျမအျဖစသ္တ္မ တ္ထားသည္။ တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားတ င ္
ဗမာလူမ ွိ းအမ ားစို ေနထွိိုင္ၿပ း ျပညန္ယ္မ ားတ င ္ ေနထွိိုင္သူအမ ားစိုမ ာ တွိိုင္းရငး္သားမ ားျဖစ္ၾကသည။္ 
တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားႏ င့္ ျပညန္ယ္မ ားအားလံိုးသည ္ တူည ေသာ အေျခအေနရ ွိသည္ဟို မ းမ းတင ္ (၂၀၁၃) 
ကဆွိိုသည။္ အဓွိကၿမွိ ႕ႀက းမ ားျဖစေ္သာ (ျပညေ္ထာငစ္ိုနယ္ေျမ) ေနျပညေ္တာ္၊ (ရန္ကိုန္တွိိုင္းေဒသႀက း 
အတ င္းရ ွိ ခရွိိုင ္၄ ခို မ ၿမွိ ႕နယ္ေပါငး္ ၄၄ ခိုပါဝငေ္သာ) ရန္ကိုန္ၿမွိ ႕၊ (မႏၲေလးတွိိုင္းေဒသႀက းအတ င္းရ ွိ ခရွိိုင ္၇ 
ခိုအနက္မ  တစခ္ိုျဖစေ္သာ) မႏၲေလးၿမွိ ႕ တွိို႔မ  စညပ္င္သာယာေရးေကာ္မတ မ ားသည ္ အျခားတွိိုင္းျပညမ္ ားရ ွိ 
ၿမွိ ႕ေတာ္အစွိိုးရမ ားႏ င့္တူည ေသာ တာဝနမ္ ားယရူသည္။ 

ျမန္မာႏွိိုင္ငံ၏ လက္ရ ွိအိုပ္ခ  ပ္ေရးစနစ္ကွိို ပံိုစံ ၁ တ င္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ပံိုစ ံ(၁) ျမန္မာႏွိို္င္ငံ၏ လက္ရ ွိအိုပ္ခ  ပ္ေရးစနစ္ 

 

မူရင္း: မ းမ းတင္ ၂၀၁၃ 

Nixon et al. (၂၀၁၃) က ျမန္မာႏွိိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားတ င္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းကွိို ၁) ႏွိိုင္ငံေရး 
(အာဏာႏ င့္တာဝန္ယူ၊တာဝန္ခမံႈ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း) ၂) အိုပ္ခ  ပ္ေရး (စ မံခန္႔ခ မဲႈတာဝန္မ ား) ၃) ဘ႑ာေရး 
(အသံိုးစရွိတ္တာဝန္မ ားႏ င့္ ဘ႑ာေရးဆွိိုင္ရာအရင္းအျမစမ္ ားကွိိုအခ ွိ းက သံိုးစ ေဲရး) စသည့္ ရ  ေထာင့္သံိုးမ ွိ းမ  
ပွိိုင္းျခားေလ့လာခဲ႔ပါသည္။ ၄င္းတွိို႔၏ေတ ႔ရ ွိခ က္မ ားအရ ျမန္မာႏွိိုင္ငံသည္ ေဖာ္ျပပါရ  ေထာင့္အားလံိုးတ င္ 
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈ အလ န္အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ရ  ေထာင့္သံိုးမ ွိ းအၾကား တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ျခင္းမ ွိ းေၾကာင့္ 
ျပည္သူ႔လွိိုအပ္ခ က္မ ားကွိို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မတတ္ႏွိိုင္သည့္ ေဒသဆွိိုင္ရာအစွိိုးရမ ားကွိို 
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အာဏာေပးလွိိုက္မွိျခင္းမ ွိ းလည္း ျဖစ္လာႏွိိုင္သည္။ ၄င္းတွိို႔ ေလ႔လာေတ ႔ရ ွိခ က္မ ားကွိို အေျခခ၍ံ ေအာက္ပါ 
အသ င္းကူးေျပာင္းေရးဆွိိုင္ရာ ဥ းစားေပးမႈမ ားလိုပ္ေဆာင္ရန္ Nixon et al. က အႀကံေပးထားသည္ (စာမ က္ႏ ာ ၈၅)။ 

 ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက း အစွိိုးရမ ားရ ွိ အိုပ္ခ  ပ္ေရးႏ င့္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ ား၏ ထွိေရာက္မႈကွိို 
ဆန္းစစ္ျခင္း 

 ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္ ဝန္ႀက းဌာနမ ားတ င ္ က႑အလိုွိက္/ေဒသအလွိိုက္ ဗဟွိိုအိုပ္ခ  ပ္မႈေလ ာ့ခ ကာ 
အထက္သွိို႔တာဝန္ခံသည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္ကွိို ပွိိုမွိိုနက္နက္ရ ွိ င္းရ ွိ င္ျပ လိုပ္ျခင္း 

 ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက း အစွိိုးရမ ား၏ တာဝန္မ ားကွိို အတွိိုင္းအတာပွိိုမွိိုက ယ္ျပန္႔ေအာင္ 
လိုပ္ေဆာင္ျခင္း  

 ျပည္သူ႔အသံိုးစရွိတ္ စ မံခန္႔ခ မဲႈ၊ ဘတ္ဂ က္ခ မ တ္ျခင္းႏ င့္ အရင္းအျမစ္သံိုးစ မဲႈမ ားကွိို 
ပွိိုမွိိုအားေကာင္းေအာင္ ျပ လိုပ္ျခင္း 

 ထင္သာျမင္သာရ ွိၿပ း နည္းဥပေဒကွိို အေျခခံသည့္ အစွိိုးရတ င္း ဘ႑ာေရးစနစ္ႏ င့္ 
သဘာဝအရင္းအျမစ္ခ ေဲဝမႈ လိုပ္ထံိုးလိုပ္နည္းမ ား ေဖာ္ထိုတ္ရန္ ႏ င့္  

 ျပည္နယ/္တွိို္င္းေဒသႀက းမ ား၏ စ မ္းေဆာင္ႏွိိုင္ရည္ႏ င့္ ႏွိိုင္ငံေရးဆွိိုင္ရာလိုပ္ပွိိုငခ္ င့္မ ားကွိို 
ပွိိုမွိိုခိုွိင္မာေစျခင္း တွိို႔႔ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စိုဝန္ႀက းမ ား၊ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းမ ား၏ ဝန္ႀက းခ  ပမ္ ားႏ င့္ ဒို-ဝန္ႀက းမ ား ကွိို ၂၀၁၃ ခိုႏ စ ္
စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တ င္ ေျပာၾကားေသာ မွိန္႔ခ နး္တ င္ သမၼၼတ ဥ းသွိန္းစွိန္က ၄င္းႏ င့္၄င္းအစွိိုးရအဖဲ ႔ 
အိုပ္ခ  ပ္ခ င့္က န္ရ ွိေသာ လ ၃၀ သက္တမ္းအတ င္းႀကံ ေတ ႔ရမည့္ အဓွိကစွိ္န္ေခၚခ က္မ ားကွိို ေဖာ္ျပသ ားခဲ႔သည္။ 
သမၼၼတႀက းက လူထို၏အေျခခံလွိိုအပ္ခ က္မ ားကွိို ျဖည့္စည္းေပးႏွိိုင္မည့္ လူထိုဗဟွိိုိုျပ ဖ ႔ံၿဖွိ းေရး နည္းလမ္းကွိို 
ဥ းစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရ ယ္ထားေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ထွိိုသွိို႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတ င ္
ျပည္ေထာင္စိုဝန္ႀက းဌာနမ ားႏ င့္ ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက းအဆင့္ ဝန္ႀက းဌာနမ ားအၾကား ထပ္တူက ေသာ 
လိုပ္ေဆာင္မႈမ ားကွိို ေရ ာင္ရ ားရန္ႏ င့္ ျပည္နယႏ္ င့္တွိိုင္းေဒသႀက းအစွိိုးရမ ားသွိို႔ လိုပ္ပွိိုင္ခ င့္မ ား 
ပွိိုမွိိုလႊဲေျပာင္းေပးရန္လည္း သမၼၼတႀက းက တွိိုက္တ န္းခဲ႔သည္။ လိုပ္ပွိိုင္ခ င့္မ ားဆွိိုရာဝယ္ ေဒသႏၲရအိုပ္ခ  ပ္မႈေအာက္ရ ွိ 
ၿမွိ ႕နယ္မ ားကွိို ႀက းၾကပ္ျခင္း၊ သက္ဆွိိုင္ရာ လူသားအရင္းအျမစ္မ ားကွိို စ မံခန္႔ခ ျဲခင္းႏ င့္ စ မ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ 
သ ားလာရခက္ခဲေသာ ေဒသမ ားတ င္ မူလတန္းျပဆရာ/မမ ားႏ င့္ က န္းမာေရးလိုပ္သားမ ားကွိို ခန္႔အပ္ျခင္း 
တွိို႔လည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထွိို႔အျပင္ ၿမွိ ႕နယ္မ ားသည္ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းမ ား ဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈအတ က ္
အေျခခံအိုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟို သမၼၼတႀက းက ယံိုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ၿမွိ ႕နယ္အိုပ္ခ  ပေ္ရးဝန္ထမ္းမ ားကွိို 
အားျဖည့္ေပးရန္၊ ၄င္းတွိို႔၏ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားက ျပည္သူမ ား၏ လွိိုအပ္ခ က္မ ားကွိို ထင္ဟပ္ေနေစရနႏ္ င့္ 
လႊတ္ေတာ္ကွိိုယ္စားလ ယ္မ ားကွိို ၿမွိ ႕နယ္ေကာ္မတ မ ားသွိို႔ ဖွိတ္ေခၚျခင္းမ ား ေဆာင္ရ က္ရန ္တွိိုက္တ န္းခဲ႔သည္။ 

၂.၂ ေဒသဆွိိုငရ္ာဖ ႕ံၿဖွိ းတွိိုးတကမ္ႈ၏ လကရ္ ွိအေျခအေနမ ား 

ျမန္မာႏွိိုင္ငံသည ္ကမာ ၻ႔ဖြ႔ံၿဖိ ိဳးမႈေနာက္အက်ဆံုိဳးႏိုင္ငံမ်ာိဳးတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထာိဳးရသည္။ သို႔ေသာ္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကိဳးရန္ပံုေငြအဖြြဲ႔ (၂၀၁၃)က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၉/၂၀၁၀ မွစ၍ ႏ စ္စဥ္ျပည္တ င္း 
အသားတင္ကိုန္ထိုတ္လိုပ္မႈသည္ ၅ ရာခွိိုင္ႏႈန္းအထက္ တိုွိးတက္ေနခဲ႔သည္မ ာ အားရေလာက္စရာ ပင္ျဖစ္သည္။ 
အေၾကာင္းမ ာ က ယ္ျပန္႔စ ာလိုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသ င္ကူးေျပာင္းမႈလိုပ္ငန္းစဥ္မ ားေၾကာင့္ စ းပ ားေရးက႑တ င္ 
စွိတ္ခ ယံိုၾကည္မႈမ ား တွိိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ႏ င့္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တ င္ျပ လိုပ္ခဲ႔ေသာ 
ဘက္စံိုပါဝင္ေသာ လူေနထွိိုင္မႈအေျခအေန အကဲျဖတ္မႈမ ားတ င္  (Integrated Household Living Conditions 
Assessments (IHLCA)) အွိမ္ေထာင္စိုအဆင့္ လူမႈေရးက႑ လွိိုအပ္ခ က္မ ားျဖစ္သည့္ လ  ပ္စစ္မ း၊ သန္႔ရ င္းေသာ 
ေသာက္ေရ၊ က န္းမာေရးေစာင့္ေရ ာက္မႈ ႏ င့္ အလယ္/အထက္တန္းအဆင့္ ေက ာင္းပညာသင္ယူမႈ စသည္တွိို႔ 
သွိသွိသာသာ ေကာင္းမ န္လာသည္ကွိို ေတ ႔ရသည္။ ထိုွိ႔အတူပင ္ ဆင္းရဲမ ေဲတမႈႏႈန္းက ဆင္းလာျခင္း၊ 
မည မ  မႈမ ားေလ ာ့နည္းလာျခင္း ႏ င့္ အွိမ္ေထာင္စိုအဆင့္ ေၾက းၿမ မ ားေလ ာ့နည္းသ ားျခင္း စသည့္ 
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စ းပ ားေရးႏ င့္သက္ဆွိိုင္ေသာ က႑ရပ္မ ားတ င္လည္း သွိသွိသာသာ တွိိုးတက္မႈမ ားရ ွိလာခဲ႔သည္။ 
အဆင္းရဲဆံိုးလူတန္းစားသည္ ေျမယာမဲ႔မႈ ျပႆနာကွိို အမ ားဆံိုးခံစားေနရသူမ ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတွိို႔ၾကားထဲတ င္ 
အလိုပ္လက္မဲ႔ႏႈန္းက ဆင္းသ ားၿပ း အစားအေသာက္အတ က္ အသံိုးျပ ေသာဝင္ေင ပမာဏလည္း တွိိုးလာခဲ႔သည္ 
(IHLCA Project Technical Unit 2011)။ သွိို႔ေသာ္ IHLCA ၏စစ္တမ္းပါ သတင္းအခ က္အလက္မ ားမ ာ 
တွိက မႈအားနည္းႏွိိုင္သျဖင့္ ၄င္းမ ရလဒ္မ ားကွိို အဓွိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတ င္ သတွိရ ွိသင့္ပါေသးသည္။ 

တစ္ႏွိိုင္ငံလံိုးဆွိိုင္ရာ ညႊန္းကွိန္းမ ားက အလားအလာေကာင္းမ ားညႊန္ျပေနသလွိို IHLCA စစ္တမ္းကလည္း 
မည မ  မႈမ ားေလ ာ့နည္းလာသည္ဟို ျပသေနေသာ္လည္း Schmitt-Degenhardt (၂၀၁၃) က 
ျမန္မာႏွိိုင္ငံဆင္းရဲမ ေဲတရျခင္း၏ ေဒသအလိုွိက္ အေၾကာင္းျပခ က္မ ားကွိို စွိစစပ္ွိိုင္းျခားၿပ း ဤသိုွိ႔ 
ေကာက္ခ က္ခ ခဲ႔ပါသည္။ “ေဒသအလွိိုက္ရ  ေထာင့္မ ားကွိို ထည့္သ င္းစဥ္းစားလွိိုက္ေသာအခါ ဆင္းရဲ၊ ခ မ္းသာ က ာဟမႈ 
ညႊန္းကွိန္းအားလံိုး ျမင့္တက္လာသည္” (စာမ က္ႏ ာ ၅၁)။ သာဓကအေနျဖင့္ဆွိိုရလ  င္ ဆင္းရဲမ ေဲတမႈသည ္
ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားအၾကား အလ န္ျခားနားသည္။ ဆင္းရဲမႈအျမင့္ဆံိုးအဆင့္ သံိုးခိုမ ာ ခ င္းျပည္နယ္တ င ္၇၃ 
ရာခွိိုင္ႏႈန္း၊ ရခွိိုင္ျပည္နယ္တ င္ ၄၄ ရာခွိိုင္ႏႈန္း ႏ င့္ ရ မ္းျပည္နယ္တ င္ ၃၃ ရာခွိိုင္ႏႈန္းတွိို႔ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမႈအနွိမ့္ဆံိုး 
အဆင့္သံိုးခိုမ ာ ကယားျပည္နယ္တ င္ ၁၁ ရာခွိိုင္ႏႈန္း၊ စစ္ကွိိုင္းတွိိုင္းေဒသႀက းတ င္ ၁၅ ရာခွိိုင္ႏႈန္းႏ င့္ 
ရန္ကိုန္တွိိုင္းေဒသႀက းတ င္ ၁၆ ရာခွိိုင္ႏႈန္းတွိို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းထား၏ အလားအလာမ ာလည္း 
ေကာင္းမ န္လာျခင္းမရ ွိပါ။ တစ္ႏွိိုင္ငံလံိုးအတွိိုင္းအတာျဖင့္ၾကည့္လ  င္၂၀၀၅ ခိုႏ စ္တ င ္ ၂၉.၆ ရာခွိိုင္ႏႈန္းမ  ၂၀၁၀ 
ခိုႏ စ္တ င ္ ၂၂.၇ ရာခွိိုင္ႏႈန္းသွိို႔ က ဆင္းသ ားေသာ္လည္း ၄င္းတွိိုးတက္လာမႈသည္ ျပည္နယ္ႏ င့္ 
တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားအၾကားတ င္ သွိသွိသာသာ မည မ  မႈမ ားရ ွိသည္။ က န္ေဒသအားလံိုးတ င္ ဆင္းရဲမ ေဲတမႈ ၆၆ 
ရာခွိိုင္ႏႈန္းအထွိက ဆင္းသ ားေသာ္လည္း ကရင္၊ ရခွိိုင္၊ ဧရာဝတ ႏ င့္ ရန္ကိုန္တွိိုင္းတွိို႔တ င္ ဆင္းရဲမ ေဲတမႈ ညႊန္းကွိန္းမ ား 
ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ 

Schmitt-Degenhardt (၂၀၁၃) က ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသႀက း ၇ ခိုကွိိုေရ းခ ယ၍္ အေရးပါေသာ စံႏႈန္း ၁၂ ခို 
ကွိိုအသံိုးျပ ကာ ေစ့စပ္နက္နေဲသာ ေလ့လာမႈတစ္ခိုကွိို ျပ လိုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထွိိုသွိို႔ျပ လိုပ္ရာတ င္ လက္ရ ွိအေျခအေနႏ င့္ 
ဆင္းရဲမ ေဲတမႈ၊ တန္းတူည တူမရ ွိမႈတွိို႔ကွိို ကွိိုယ္စားျပ သည့္ စံႏႈန္း မ ားအျပင ္ဆင္းရဲေသာမွိသားစိုတစ္ခိုတ င္ ရ ွိႏွိိုင္သည့္ 
ဝင္ေင ၊ ဝင္ေင အလားအလာ၊ အသံိုးစရွိတ္မ ား စသည္တွိို႔ကွိိုပါ ထည္သ င္းေလ့လာခဲ႔သည္။ ၄င္းေလ့လာခ က္က 
ျမန္မာႏွိိုင္ငံရ ွိ ျပညန္ယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းမ ား၏ လက္ရ ွိစ းပ ားေရးအေျခအေနႏ င့္ ဖ ႔ံၿဖွိ းမႈဆွိိုင္ရာ ျဖစ္ႏွိိုင္ေခ  
က ာဟမႈမ ားကွိို ပံိုေဖာ္ျပသည္။ ထွိိုက ာျခားခ က္မ ားသည္ မတူည ေသာလိုွိအင္မ ားကွိို အံဝင္ခ င္က  ေျဖရ င္းေပးႏွိိုင္သည့္ 
ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းကွိို တွိိုးျမ င့္လိုပ္ေဆာင္ရန ္အေၾကာင္းျပခ က္မ ား ျဖစ္ႏွိိုင္သလွိို ေဒသဆွိိုင္ရာ က ာဟမႈမ ားကွိို 
ပွိိုဆွိိုးလာေစႏွိိုင္သည့္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းမ ွိ း မျပ လိုပ္ရန္တားဆ းသည့္ အေၾကာင္းျပခ က္မ ားလည္း 
ျဖစ္ႏွိိုင္လာႏွိိုင္ပါသည္။ နည္းပညာပွိိုမွိိုအဆင့္ျမင့္ေသာ ထိုတ္ကိုန္မ ား၊ စွိိုက္ပ ွိ းေရးလိုပ္ငန္းမ ား၊ 
အေျခခံအေဆာက္အဥ မ ား (အထူးသျဖင့္ လ  ပ္စစ္၊ သတင္းအခ က္အလက္ဆွိိုင္ရာ နည္းပညာႏ င့္ ဆက္သ ယ္ေရး) 
စသည္တွိို႔ကွိို အမ ွိ းမ ွိ းေျပာင္းလဲ ထိုတ္လိုပ္ရန္ ရင္းႏ  းျမ ပႏ္ ံမႈမ ာ အေရးႀက းေၾကာင္းကွိိုလည္း ၄င္းစာတမ္းက 
အတည္ျပ သည့္အျပင္ ႀကွိ တင္ခန္႔မ န္းႏွိိုင္သည့္ Macro-စ းပ ားေရး မူေဘာင္မ ားရ ွိရန ္ အေရးႀက းေၾကာင္းလည္း 
ေဖာ္ျပထားသည္။ 
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အပွိို္ငး္ ၃။ ။ ျမနမ္ာႏွိိုငင္ ံ ေဒသတ ငး္ ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးဆွိိုငရ္ာ လႈပရ္ ားမႈမ ားမ  ရရ ွိလာေသာ 
သငခ္နး္စာမ ား 

အျခားဖ ံ႔ၿဖွိ းဆဲႏွိိုင္ငံမ ားႏ င့္ ျမနမ္ာႏွိိုင္ငံတ င္ ေဒသဆွိိုင္ရာ ဖ ႔ံၿဖွိ းေရးႏ င့္ ဆက္စပ္ေသာ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္းႏ င့္ 
ပတ္သက္သည့္ ပညာရပဆ္ွိိုင္ရာသေဘာတရားမ ားႏ င့္ လက္ေတ ႔အေထာက္အထားမ ားကွိို ေရ ႕ပွိိုင္းတ င္ 
ဆန္းစစ္ခဲ႔ၿပ းျဖစ္သည္။ ယခိုအပွိိုင္းသည္ ထွိိုနားလည္မႈမ ားအေပၚ အေျချပ ၿပ း ျမနမ္ာႏွိိုင္ငံတ င္ ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရး 
ကွိစၥမ ားလိုပ္ေဆာင္ရာမ  ရရ ွိလာေသာ သင္ခန္းစာမ ားကွိို ထိုတ္ႏိုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္ခန္းစာမ ားအားလံိုးသည္ 
JICA မ  ျမန္မာႏွိိုင္ငံအတ င္း ေဆာင္ရ က္ခဲ႔ၿပ းေသာႏ င့္ ေဆာင္ရ က္ေနဆဲ ဖ ႔ံၿဖွိ းေရးလိုပ္ငန္းမ ားကွိို 
ေဖာ္ျပ၊အကဲျဖတ္ထားေသာ စာေပမ ားကွိို အေျချပ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထွိိုလိုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္ခ က္မ ားတ င္ 
တာရ ည္ခံဖ ႔ံၿဖွိ းမႈအတ က္ အဓွိကအေရးႀက းေသာ နယ္ပယ္မ ားျဖစ္သည့္ လယ္ယာႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖ ႔ံၿဖွိ းမႈက႑၊ 
က န္းမာေရးက႑ႏ င့္ အေျခခံအေဆာက္အဥ က႑မ ားအားလံိုး ပါဝငပ္ါသည္။. ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာမ ားသည ္
ဟန္ခ က္ည ေသာ ေဒသဆွိိုင္ရာဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈ ရရ ွိေစရန္ ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက းအစွိိုးရမ ားအား 
ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေအာင္လိုပ္ေဆာင္ရာ၌ လမ္းညႊန္ခ က္မ ားအျဖစ္ အသံိုးျပ ႏွိိုင္မည္ဟို စာေရးသူအေနျဖင့္ 
ေမ  ာ္လင့္ပါသည္။ 

၃.၁ ေက းလကဖ္ ံ႔ၿဖွိ းေရးမေူဘာငႏ္ င့္ လယယ္ာစွိိုကပ္ ွိ းေရးကွိို ပံိုေဖာ္ျခငး္ 

ပထမျဖစ္စဥ္သည္ (JICA 2010) ျမန္မာႏွိိုင္ငံအလယ္ပွိိုင္း ပူျပင္းေျခာက္ေသ ႔ေသာ ေဒသတ င္ ဂ ပန္အျပည္ျပည္ဆွိိုင္ရာ 

ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးေအဂ င္စ  (JICA) မ  ေဆာင္ရ က္ေနေသာ လယ္ယာစွိိုက္ပ ွိ းေရးႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးအတ က္ 

ေရ ႕ေျပးစမ္းသပ္စ မံကွိန္း လိုပ္ငန္းမ ားအား ေလ့လာမႈမ  ျဖစ္သည္။ ၄င္းစ မံကွိန္းကွိို 

ျမန္မာႏွိိုင္ငံေက းလက္ေဒသမ ားတ င္ တာရ ည္ခံဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အလ န္အဓွိကက သည့္ 

လယ္ယာစွိိုက္ပ ွိ းေရးက႑ကွိို ျမ င့္တင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရ ယ္ခ က္ျဖင့္ JICA မ  ၂၀၀၆ မ  ၂၀၁၀ အတ င္း 

လိုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။၂၀၁၃ ႏွိိုဝင္ဘာလတ င္ က င္းပခဲ႔ေသာ ေက းလက္ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရး 

နည္းဗ  ဟာမူေဘာင္ေရးဆ ျဲခင္းဆွိိုင္ရာ အမ ွိ းသားအလိုပ္ရံိုေဆ းေႏ းပ အဲတ က္ သမၼၼတ ဥ းသွိန္းစွိန္ေျပာၾကားခဲ႔ေသာ 

အဖ င့္အမ ာစကားတ င္ “ေက းလက္ေဒျပည္သူမ ား၏ အသက္ေမ းဝမ္းေက ာင္း က႑မ ားျဖစေ္သာ 

လယ္ယာစွိိုက္ပ ွိ းေရးႏ င့္ ေမ းျမ ေရးက႑တွိို႔တ င္ဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈရ ွိမ သာလ  င္ ထွိိုျပည္သူမ ား ဆင္းရဲမႈေလ ာ့က ကာ 

ဝင္ေင ရရ ွိမည္ျဖစ္သည္”။ ျမနမ္ာႏွိိုင္ငံ အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေသာေဒသမ ားတ င္ မႏၲေလးတွိိုင္း၊ မေက းတွိိုင္းႏ င့္ 
စစ္ကွိိုင္းတွိိုင္းတွိို႔မ  ခရွိိုင ္ ၁၁ ခိုႏ င့္ ၿမွိ ႕နယ ္ ၅၁ ခိုပါဝင္သည္။ ထွိိုေဒသသည္ ျမန္မာႏွိိုင္ငံေျမအက ယ္အဝန္း၏ ၁၁ 

ရာခွိိုင္ႏႈန္းရ ွိၿပ း လူဥ းေရစိုစိုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခွိိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေနထွိိုင္လ က္ရ ွိသည္။ ထွိိုေဒသရ ွိ လယ္ယာစွိိုက္ပ ွိ းေရးႏ င့္ 

ေမ းျမ ေရးက႑မ  တစ္ဥ းခ င္း ထိုတ္လိုပ္ႏွိိုင္သည့္ပမာဏမ ာ တွိိုင္းျပည္၏ပ မ္းမ  ပမာဏထက္ ပွိိုမ ားသည္။ 

၄င္းက႑မ ားျဖင့္ တစ္ႏိုွိင္ငံလိုံးအတ က္ အေရးပါသည့္ အေျခအေနတ င္ ေနရာယူထားႏွိိုင္ေသာ္ျငားလည္း 

အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေဒသသည္ ရာသ ဥတိုေျပာင္းလဲမႈႏ င့္ မွိိုးေခါင္မႈဒဏ္မ ား (တစ္ႏ စ္လ  င္မွိိုးေရခ ွိန္ ၇၀၀ မ  ၁၀၀၀ 

စင္တ မ တာသာရသည္)ကွိို ခံစားေနရသည္။ JICA ၏ေလ့လာမႈမ ားက ေဖာ္ျပပါအေျခအေနတ င ္

အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေဒသအတ င္း ဆင္းရဲမ ေဲတမႈ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ ာ့ခ ေရးႏ င့္ ေဒသတ င္းဖ ႔ံၿဖွိ းမႈ အတ က္ 

လိုပ္ငန္းအစ အစဥ္မ ားခ မ တ္ျခင္း၊ အစွိိုးရ၊ ျပည္သူလူထို၊ လယ္သမားမ ားႏ င့္ အျခားပါဝင္ေဆာင္ရ က္ေနသူအားလံိုးကွိို 

စ မ္းေဆာင္ရည္တွိိုးျမ င့္ေပးျခင္းစသည္တွိို႔ျပ လိုပ္ေပးရန္ ရည္ရ ယ္ပါသည္။ 
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ဤေလ့လာမႈကွိို အဆင့္ႏ စ္ဆင့္တ င္ ျပ လိုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပထမအဆင့္တ င္ အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေဒသတစ္ခိုလံိုးအား 
သဘာဝအေျခအေနမ ားေပၚမတူည္၍ ေျမသ င္ျပင ္ ငါးမ ွိ း ခ ျဲခားသတ္မ တ္ၿပ းေနာက္တ င ္ ဖ ႔ံ႔ၿဖွိ းေရးမူေဘာငႏ္ စ္ခိုကွိို 

ေရးဆ သဲည္။ ပထမတစ္ခိုမ ာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္ေပါင္းစံိုကွိို ျပည္ေထာငစ္ိုအစွိိုးရ ဝန္ႀက းဌာနမ ား၏ 

တာဝန္မ ားႏ င့္ကွိိုက္ည သည့္ က႑ခိုႏ စ္ခိုအတ င္းသွိို႔ ခ ခဲ ထားေသာ macro အဆင့္မူေဘာင္တစ္ခို ျဖစ္သည္။ ထွိို 

ခိုႏ စ္ခိုမ ာ လယ္ယာစွိိုက္ပ ွိ းေရး၊ ေမ းျမ ေရး၊ အေသးစားစက္မႈလိုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဥ ၊ 

က န္းမာေရးႏ င့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ထွိန္းသွိမ္းေရးတွိို႔ ျဖစ္သည္။ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားႏ င့္ က႑မ ားကွိို ၁) 

ျပည္ေထာင္စို၊ ေဒသဆွိိုငရ္ာႏ င့္ ခရွိိုင္ အစွိိုးရအရာရ ွိမ ား ၂) ၿမွိ ႕နယ္အရာရ ွိမ ား ႏ င့္ ၃) ေက းရ ာကွိိုယ္စားလ ယ္မ ား 

စသည့္ မတူည ေသာအလႊာသံိုးခိုမ  ပါဝင္ေဆာင္ရ က္မည့္သူ႔မ ား၏ ဥ းစားေပးမႈမ ားအလွိိုက္ 

အဆင့္သတ္မ တ္ထားသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ သဘာဝအေလ ာက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမသ င္ျပင္ပံိုစံငါးခိုႏ င့္ 

သင့္ေလ ာ္မည့္ လိုပ္ငန္းမ ားကွိို ေရ းခ ယ္ျခင္းႏ င့္ ဥ းစားေပးမ ားခ မ တ္ျခင္း ျပ လိုပ္သည။္ ၿပ းေနာက ္ လူမႈေရး၊ 

ဆင္းရဲသူမ ားအတ က္အက ွိ းျဖစ္ထ န္းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက င္ဆွိိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ ားအပါအဝင ္

ရည္ရ ယ္ထားေသာလိုပ္ငန္းေဆာင္တာမ ား၏ ျဖစ္ႏွိိုင္ေခ ၊ လိုပ္ငန္းေဆာင္ရ က္မည့္ ေအဂ င္စ ၊ ခန္႔မ န္းကိုန္က စရွိတ ္

စေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ား ထိုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ မူေဘာင္ကွိို ၿပ းေျမာက္ေစသည္။ Macro အဆင့္ 

ေဒသဆွိိုင္ရာဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈမူေဘာင္ကွိို ပံိုစ ံ(၂) တ င္ျပသထားပါသည္။ 

ပိုံစ ံ(၂) အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေဒသမ ားအတ က္ Macro အဆင့္ ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈမူေဘာင ္သရိုပ္ျပဇယား 

မူရင္း ၂၀၁၀ ခိုႏ စ္ထိုတ္ JICA အစ ရင္ခံစာ၊ စာမ က္ႏ ာ ၄-၃၉ မ  ပံိုစ ံ၄.၅ ကွိို အေျခခ၍ံ စာေရးသူမ  ျပန္လည္တင္ျပသည္  
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Micro အဆင့္မူေဘာင္ကွိို ဒိုတွိယတစ္ခိုအျဖစ ္ JICA မ  ေရးဆ ခဲဲ႔သည္။ ဤမူေဘာင္ေအာက္တ င္ က႑ သွိို႔မဟိုတ္ 

လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားအလွိိုက္ ဥ းစားေပးမ ား ခ မ တ္ထားျခင္း မရ ွိပ ဲ ၄င္းအစား အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေဒသအတ င္း 

အေတ ႔မ ားေသာ အသက္ေမ းဝမ္းေက ာင္းလိုပ္ငန္း ငါးခိုကွိို ေဖာ္ထိုတ္သည္။ ၄င္းတွိို႔မ ာ အရင္းအျမစ္ခ မ္းသာသည့္ 

လယ္သမား၊ အရင္းအျမစ္ဆင္းရဲသည့္ လယ္သမား၊ ေမ းျမ ေရးလိုပ္သည့္ လယ္သမား၊ 

အွိမ္တ င္းလက္မႈလိုပ္ငန္းလိုပ္ကွိိုင္သူမ ားႏ င့္ က ပန္းလယ္လိုပ္သားမ ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထွိိုအိုပ္စိုတစ္ခိုျခင္းစ ကွိို 

ပစ္မ တ္ထား အက ွိ းမ ားေစမည့္ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားအျပင္ ရ ာသားမ ားအားလံိုးအတ က္ အက ွိ းရ ွိေစမည့္ 

လိုပ္ငန္းမ ားျဖစ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဥ ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးလိုပ္ငန္းမ ားကွိို စာရင္းျပ စိုပါသည္။ ေနာက္ဆံိုးအေနျဖင့္ 

သဘာဝအေလ ာက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေျမအေနအထားငါးခိုမ  တစ္ခိုခ င္းစ တ င္ ေရရ ည္ခမံည့္ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ား 

ကွိိုထည့္သ င္းစဥ္းစားပါသည္။ Micro အဆင့္ဖ ဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံိုကွိို ပံိုစံ ၃တ င္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပံိုစ ံ (၃) အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေဒသမ ားအတ က္ Micro အဆင့္ ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈမေူဘာင ္ သရိုပ္ျပဇယား 

 

မူရင္း ၂၀၁၀ ခိုႏ စ္ထိုတ္ JICA အစ ရင္ခံစာ၊ စာမ က္ႏ ာ ၄-၉၇ မ  ပံိုစ ံ၄.၆.၂ ကွိို အေျခခ၍ံ စာေရးသူမ  ျပနလ္ည္တင္ျပသည္ 
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ေလ့လာမႈဒိုတွိယအဆင့္တ င္ မူေဘာင္ႏ စ္ခိုကွိို အေျချပ ထားသည့္ ေရ ႕ေျပးစ မံကွိန္းမ ားကွိို အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခိုႏ စ္ ဘ႑ာေရးႏ စ္တ င္ သဘာဝေျမအေနအထား ငါးခိုအတ င္းရ ွိ ၿမွိ ႕နယ္ေျခာက္ခိုမ  
ရ ာေျခာက္ရ ာကွိို စ မံကွိန္းတည္ေနရာမ ားအျဖစ္ေရ းခ ယ္ခဲ႔ပါသည္။ ထွိိုစ မံကွိန္းမ ားကွိို 
‘ေအာက္ေျခမ အထက္သွိို႔သ ားေသာပံိုစံ’ (Micro အဆင့္မူေဘာင္ကွိို အသံိုးျပ သည္ဟိုဆွိိုလွိိုျခင္းျဖစ္သည္) 
အျဖစ္ေရ းခ ယ္ခဲ႔သည္။ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားသည္ ျပည္ေထာင္စိုဝန္ႀက းဌာနမ ားက စ မံက ပ္ကဲသည့္ 
က႑မ ားအျဖစ္သာ တည္ရ ွိေနျခင္းမဟိုတ္သည့္အတ က္ က ယ္ျပန္႔စ ာလိုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက းလက္ဖ ႔ံၿဖွိ းမႈ 
အစ အစဥ္မ ားဟို သတ္မ တ္ႏွိိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ဘ႑ေရးႏ စ္တ င ္ ၂၀၀၇ ခိုႏ စ္ကေရ းခ ယ္ထားေသာ 
ၿမွိ ႕နယ္ေျခာက္ခိုအပါအဝင္ ၁၂ ၿမွိ ႕နယ္ကွိို ေရ ႕ေျပးစ မံကွိန္းေဒသမ ားအျဖစ္ ေရ းခ ယ္ခဲ႔သည္။ယခိုအႀကွိမ္တ င္ 
လိုပ္ငန္းမ ားကွိို “အထက္မ ေအာင္ေျခသွိို႔သ ားေသာပံိုစံ” (Macro အဆင့္မူေဘာင္ကွိိုဆွိိုလွိိုျခင္းျဖစ္သည္) 
ျဖင့္သ ားေသာ္လည္း ဥ းစားေပးမ ားခ မ တ္ရာတ င္ ၿမွိ ႕နယ္၊ေက းရ ာအဆင့္မ လာေသာ အျမင္မ ားကွိိုလည္း 
ထည့္သ င္းစဥ္းစားခဲ႔သည္။ Macro အဆင့္တ င္ စတင္ခဲ႔ေသာစ မကံွိန္းမ ားျဖစ္သည့္အေလ ာက္ 
ေက းရ ာတစ္ခိုတည္းတ င္သာမဟိုတ္ပဲ ပွိိုမွိိုက ယ္ျပန္စ ာေဆာင္ရ က္ရန္ ရည္ရ ယ္သည္။ ထွိို႔ေၾကာင့္ 
အစွိိုးရမ တွိိုးခ ဲ႕ဝန္ထမ္းမ ားကွိို စ မံကွိန္းမ ားတ င္အသံိုးျပ ေသာ ခ ဥ္းကပ္နည္းမ ွိ းစံိုတ င္ အက ွိ းရ ွိရ ွိအသံိုးခ ခဲ႔သည္။ 

ေလ႔လာမႈမ  က႑အလွိိုက္ႀကံ ေတ ႕ခဲ႔ရေသာ ဗဟိုသိုတမ ားရရ ွိေစခဲ႔သည့္ သင္ခန္းစာမ ားအျပင္ 
ေဒသတ င္းဖ ႔ံၿဖွိ းေရးမူေဘာငမ္ ား ခ မ တ္ျခင္းႏ င့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတ င္ အသံိုးျပ ႏွိိုင္မည့္ အျခားအေရးႀက းေသာ 
အႀကံျပ ခ က္မ ားလည္းရရ ွိခဲ႔သည္။ ပထမဥ းစ ာ သက္ဆွိိုင္ရာဝန္ႀက းဌာနမ ားခ မ တထ္ားသည့္ Macro 
မူဝါဒစ မံခ က္မ ားႏ င့္အည  ေက းရ ာအဆင့္လိုပ္ငန္းမ ား က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရ ကရ္ာတ င္ ညွိ ႏွိႈင္းေပးမည့္ 
ေဒသဆွိိုင္ရာအစွိိုးရအဖ ဲ႔အစည္းမ ားကွိို ထူေထာင္ရန္ ေလ႔လာမႈစာတမ္းတ င္ အႀကံျပ ထားသည္။ Micro 
အဆင့္မူေဘာင္မ ားတ င္ တင္ျပထားေသာ ေအာက္ေျခမ အထက္သွိို႔သ ားသည့္ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားသည္ 
ေက းရ ာေနျပည္သူမ ား၏ အသက္ေမ းဝမ္းေက ာင္းကွိို ပစ္မ တ္ထားလိုပ္ေဆာင္ေသာ က႑ေပါင္းစံိုပါဝင္သျဖင့္ 
ဝန္ႀက းဌာနေပါင္းစံိုႏ င့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းကွိို အသံိုးျပ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒိုတွိယအေနျဖင့္ Macro 
အဆင့္လိုပ္ငန္းမ ားႏ င့္ ေအာက္ေျခမ အထက္သွိို႔သ ားသည့္လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားသည္ နည္းဗ  ဟာတက  
လွိိုက္ေလ ာည ေထ ရ ွိေနသင့္သည္ဟို တွိိုက္တ န္းထားသည္။ ေအာက္ေျခမ အစျပ ေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားႏ င့္ 
အဆင့္ျမင့္ မူဝါဒပန္းတွိိုင္မ ား၏ ခ ွိတ္ဆက္မႈမ ားကွိို ရ င္းရ င္းလင္းလင္းသွိထားျခင္းအားျဖင့္ 
ေရ းဥ းစ မံကွိန္းမ ားေအာင္ျမင္လ  င္ ထွိိုလိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားကွိို အန းအနားေဒသမ ားတ င ္
ခ ဲ႕ထ င္လိုပ္ကွိိုင္ႏွိိုင္သည္။တတွိယအေနျဖင့္ က င္းဆင္းလိုပ္ေဆာင္မႈမ ရရ ွိလာေသာ အေတ ႔အႀကံ မ ားအရ 
မွိမွိအသွိိုက္အဝန္းအတ င္းေလ႔လာသင္ယူျခင္း (peer-to-peer learning) ၏ အေရးႀက းမႈကွိို ေထာက္ျပထားသည္။  
ျမန္မာႏွိိုင္ငံတ င ္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကွိို အထက္မ  ေအာက္ေျခသွိို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းက အေတာ္အတန ္
ထွိေရာက္မႈရ ွိသည္။ ေလ႔လာေရးအသင္းသည္ ဗဟွိိုအစွိိုးရမ လာေသာ ညႊန္ၾကားခ က္မ ားကွိို တွိက ေသခ ာစ ာ 
တံို႔ျပန္ႏွိိုင္သည့္ တွိိုးခ ဲ႕ဝန္ထမ္းအေတာ္မ ားမ ားႏ င့္ ႀကံ ေတ ႔ခဲ႔ရသည္။ ၄င္းတွိို႔က အစိုွိးရ၏ ရည္မ န္းခ က္မ ား၊ ဥပမာ 
သတ္မ တ္ေဒသတစ္ခိုအတ က္ ႏ စ္စဥ္စပါးထိုတ္လိုပ္မႈပမာဏ စသည္တွိို႔ကွိို အေသအခ ာနားလည္ထားသည္။ သွိို႔ေသာ္ 
ေလ႔လာမႈျပ လိုပ္ေနစဥ္အခ ွိန္အတ င္းတ င္ ထိုွိတွိိုးခ ဲ႕ဝန္ထမ္းမ ားထံမ  အမ န္တကယ္က င္းဆင္းေလ႔လာမႈႏ င့္ 
ပတ္သက္ေသာ အေတ ႔အႀကံ မ ားကွိို မၾကားသွိရသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထွိို႔အျပင္ တူည ေသာေနရာေဒသအတ င္း 
အလိုပ္လိုပ္ကွိိုင္ေနသူမ ားအၾကား သတင္းအခ က္အလက္ ေဝမ  ျခင္းမ ာလည္း နည္းပါးသည္။ 
စ မံကွိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ႀကံ ေတ ႔ခဲ႔ရေသာ သင္ခန္းစာမ ားကွိို ပါဝင္ေဆာင္ရ က္ေနသူမ ားအၾကား 
ဖလ ယ္မႈမ ားရ ွိလာေအာင္ ေဆာင္ရ က္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတွိို႔၏စ မ္းေဆာင္ရည္ႏ င့္ လက္ေတ ႔ဗဟိုသိုတမ ားကွိို 
တွိိုးပ ားလာေစႏွိိုင္ပါသည္။ ထွိိုသွိို႔ဆွိိုလ  င္ လိုပ္ငန္းတာဝန္မ ားကွိို ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေအာင္ ေဆာင္ရ က္ႏွိိုင္ရံိုမက 
အနာဂတ္အတ က္ မူေဘာင္မ ားေဖာ္ေဆာင္ရာတ င္လည္း အေထာက္အကူျပ ႏွိိုင္ပါလွိမ့္မည္။ 
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၃.၂ အေျခခကံ နး္မာေရးဝနထ္မး္မ ား၏ စ မး္ေဆာငရ္ညျ္မ င့္တငေ္ပးျခငး္ 

ဒိုတွိယျဖစ္စဥ္မ ာ ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက း ၁၄ ခိုမ  အစွိိုးရဝန္ထမ္းမ ား အားလံိုးႏ င့္ အေျခခံက န္းမာေရးဝန္ထမး္ 
ေရ းဥ းစ မံကွိန္းၿမွိ ႕နယ္ ၁၇ ခို (ထွိိုအထဲတ င္ ျပည္နယ္/တွိိုင္း ၁၄ ခိုစ မ  အနည္းဆံိုး ၁ ၿမွိ ႕နယ္ပါဝင္သည္) ကွိို 
အေထာက္အပ႔ံေပးျခင္းအားျဖင့္ အေျခခံက န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ ား၏ စ မ္းေဆာင္ရည္ကွိို ျမ င့္တင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ 
ထွိိုစ မံကွိန္းကွိို ၂၀၀၉ ခိုႏ စ္တ င္ စတင္ခဲ႔ၿပ း ၂၀၁၄ ေမလတ င္ (JICA 2011) 
အဆံိုးသတ္ႏွိိုင္လွိမ္႔မည္ဟိုခန္႔မ န္းထားသည္။ ျမန္မာႏွိိုင္ငံတ င္ ၿမွိ ႕နယ္ႏ င့္ေအာက္ အိုပ္ခ  ပေ္ရးအဆင့္မ ားတ င္ 
ေရ ႕တန္းမ ေန၍ က န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ ား ေပးေနသည့္ အေျခခံက န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔ရ ွိသည္။ 
စ မံကွိန္းပံိုစံႏ င့္ပတ္သက္သည့္ မ တ္တမ္းမ တ္ရာမ ားအရ မွိခငႏ္ င့္ေမ းကင္းစကေလးငယ္မ ား အေသအေပ ာက္ႏႈန္းႏ င့္ 
ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ ားေၾကာင့္ေသဆံိုးမႈတွိို႔ ျမင့္မားရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ ားထတဲ င္ 
အေျခခံက န္းမာေရးဝန္ထမ္း မလံိုေလာက္ျခင္းႏ င့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈအဆင့္အတန္း နွိမ္႔က ျခင္းတွိို႔ လည္းပါဝင္သည္။ ၂၀၁၃ 
ၾသဂိုတ္လက သမၼၼတ ဥ းသွိန္းစွိန္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ မွိန္႔ခ န္းအတွိိုင္း လက္ရ ွိဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ေရးဆွိိုင္ရာ 
အသ င္ကူးေျပာင္းမႈမ ားေအာကတ္ င္ က န္းမာေရးက႑ေအာက္ရ ွိ ေဒသဆွိိုင္ရာလူသားအရင္းအျမစ္ စ မံခန္႔ခ မဲႈကွိို 
ျပန္လည္သံိုးသပ္ေနၿပ းျဖစ္သည္။ ထွိိုအေျခအေနတ င ္ အေျခခံက န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ ား၏ စ မ္းေဆာင္ရည ္
ျမ င့္တင္ေပးမည့္ စ မံကွိန္းမ ားကွိို ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းအဆင့္ ႏ င့္ ၿမွိ ႕နယ္အဆင့္ 
သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔မ ားက ပွိို႔ခ ေသာ အလိုပ္ခ င္သင္ၾကားေရးအစ အစဥ္မ ားမ ားမ တစ္ဆင့္ ျပ လိုပ္သ ားရန္ရ ွိပါသည္။ 

စ မံကွိန္း၏ ရလဒ္မ ားအျဖစ ္၁) ေကာင္းမ န္လည္ပတ္ေနေသာ ဗဟွိိုေလ႔က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔ (ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္) 
၂) သင္ၾကားမႈႏ င့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ား ထိုတ္ျပန္မည့္စနစ္ထေူထာင္ျခင္း (ၿမွိ ႕နယ္မ  
ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္အထွိ အစ ရင္ခံရန)္ ၃) ေလ့က င့္ေရးႏ င့္ သင္ၾကားေရး နည္းစနစ္မ ားႏ င့္ပတ္သက္ေသာ 
စ မံခန္႔ခ မဲႈကွိို အားျဖည့္ေပးရန္ ၄) အထက္မ  ေအာက္ေျခအဆင့္ သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔မ ားအား ႀက းၾကပ္က ပ္ကဲျခင္းကွိို 
ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေစရန္ စသျဖင့္ ရည္ရ ယ္ထားပါသည္။ ဒ ဇင္ဘာ ၂၀၁၁ တ င္ ျပ လိုပ္ခဲ႔ေသာ 
ကာလလယ္သံိုးသပ္ခ က္တ င္ အထက္ပါ စ မံကွိနး္ရလဒ္ေလးခိုႏ င့္ပတ္သက္ေသာ တွိိုးတက္မႈမ ားကွိို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမရလဒ္အတ က္ ညႊန္ၾကားေရးမ  းမ ားႏ င့္ က န္းမာေရးဝန္ႀက းဌာနမ  
အျခားဝန္ထမ္းမ ားပါဝင္ေသာ ဗဟွိိုေလ့က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔ကွိို ၂၀၁၀ ခိုႏ စ္တ င္ဖ ဲ႔စည္းၿပ း ထွိိုအခ ွိန္မ စ၍ 
ေလးလပတ္အစည္းအေဝးမ ား ျပ လိုပ္လ က္ရ ွိသည။္ သွိို႔ေသာ္လည္း ဗဟွိိုေလ့က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔သည္ ၄င္းတွိို႔၏ 
တာဝန္ႏ င့္ ဝတ ၱရားမ ားကွိို ေမ  ာ္လင့္ထားသေလာက္ ျဖည့္ဆည္းႏွိိုင္ျခင္းမရ ွိသည္ကွိို ကာလလယ္သံိုးသပ္ခ က္တ င္ 
ေတ ႔ရသလွိို ၄င္းတွိို႔အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ရ ွိအဖ ဲ႔မ ား ေလ့က င့္သင္ၾကားမႈအစ အစဥ္ေရးဆ ရဲာတ င္ 
လမ္းညႊန္ခ က္မ ား၊ ပံ႔ပွိိုးမႈမ ားႏ င့္ ႀက းႀကပ္က ပ္ကဲမႈမ ား ေပးရန္လွိိုအပ္ေနသည္။ ဒိုတွိယရလဒ္အေနျဖင့္ 
ေလ့က င့္သင္ၾကားမႈဆွိိုင္ရာ သတင္းအခ က္အလက္ထိုတ္ျပန္ေရးစနစ္ကွိို ၂၀၁၀ ခိုႏ စ္တ င္ တရားဝင္စတင္ခဲ႔ၿပ း 
၄င္းလက္ကွိိုင္စာအိုပ္တ င္ သတင္းအခ က္အလက္စ းဆင္းမႈႏ င့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ ကမ္ ား၊ အစ ရငခ္ံစာပံိုစံမ ား၊ 
ေလ့က င့္သင္ၾကားမႈအမ ွိ းမ ွိ းကွိို သတ္မ တ္သည့္စနစ္ စသည္တွိို႔ကွိို ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားသည္။ 
ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက း ေလ့က င့္ေရးအဖ ဲ႔အခ ွိ ႕မ ာ ၄င္းတွိို႔၏ ရလဒ္မ ားကွိို ဗဟွိိုေလ့က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔သိုွိ႔ 
အစ ရင္ခံရာတ င္ ေအာင္ျမငမ္ႈရ ွိေသာ္လည္း အစ ရငခ္ံစာတ င္ပါဝင္ေသာ အခ က္အလက္မ ားကွိို ေသခ ာစ ာ 
ခ ျဲခမ္းစွိတ္ျဖာမရ ွိသလွိို ၄င္းတွိို႔၏အနာဂတ္ သင္တန္းမ ားအတ က္ ျပင္ဆင္ရာတ င္လည္း အသံိုးခ မႈမရ ွိသည္ကွိို 
ကာလလယ္သံိုးသပ္မႈတ င္ ေတ ႔ရပါသည္။ တတွိယရလဒ္ႏ င့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက း ႏ င့္ ၿမွိ ႕နယ္အဆင့္ 
ေလ့က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔မ ား၏ တာဝန္ႏ င့္ဝတၱရားမ ားကွိို ရ င္းလင္းစ ာေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အခ ွိ ႕အဖ ဲ႔မ ားသည္ 
တစ္ႏ စ္လံိုးအတ က္ ၄င္းတွိို႔လိုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကွိစၥမ ားကွိို လမ္းညႊန္ေပးမည့္ ႏ စ္စဥ္သငတ္န္းပွိို႔ခ မႈအစ အစဥ္ကွိို 
ျပ စိုႏွိိုင္ျခင္းမရ ွိေၾကာင္း ေတ ႔ရ ွိရသည္။ ေနာက္ဆံိုးရလဒ္ႏ င့္ဆက္စပ္၍မ ူ ေရ ႕ေျပးစ မံကွိန္းၿမွိ ႕နယ္မ ားရ ွိ 
သင္ၾကားမႈအဖ ဲ႔အမ ားစိုသည္ ေက းလက္က န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ ားတ င္ အေထာက္အကူျပ  
ႀက းၾကပ္မႈမ ားကွိိုျပ လိုပ္ေနသည္။ တစ္ခ ွိန္တည္းတ င္ ျပညန္ယ္/တွိိုင္းေဒသႀက း ေလ့က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔မ ားကမူ 
ဘ႑ာေရးႏ င့္ လူအရင္းအျမစ္ဆွိိုင္ရာ အားနည္းခ က္မ ားေၾကာင့္ ၿမွိ ႕နယ္အဆင့္ အဖ ဲ႔မ ားကွိိုႀက းၾကပ္က ပ္က ရဲန္ 
ရိုန္းကန္အားထိုတ္ေနရသည္။  
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အထက္ပါ ေလ့လာအကဲခတ္ခ က္မ ားကွိို အေျချပ ကာ ျပညန္ယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားရ ွိ ေက းလက္ေဒသမ ားတ င္ 
အရည္အေသ းျပည့္ဝေသာ က န္းမာေရးဝန္ေဆာငမ္ႈမ ား ေပးအပ္ရာ၌ အဓွိကက ေသာ အစွိိုးရအဆင့္ဆင့္တ င္ 
စ မ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈမ ား ျပ လိုပ္ရာ၌ အသံိုးျပ ႏွိိုင္ေသာ လက္ေတ ႔သင္ခန္းစာမ ားကွိို 
ကာလလယ္သံိုးသပ္ခ က္ကေဖာ္ျပေပးသည္။ပထမအေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းႏ င့္ ၿမွိ ႕နယ္အဆင့္တွိိုတ င္ 
ေခါင္းေဆာင္ပွိိုင္းအေျပာင္းအလဲ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနျခင္းက အလိုပ္ခ င္သင္ၾကာေရး ေရရ ည္ချံခင္းႏ င့္ 
၄င္းကွိိုေခ ာေမ ႔စ ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ကွိစၥမ ားကွိို ေႏ ာင့္ေႏ းေစေၾကာင္း သံိုးသပ္ခ က္တ င္ေတ ႔ရ ွိရသည္။ 
ေဒသတွိိုင္းရ ွိ က န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ ားကွိို ဥ းစ းလ က္ရ ွိေသာ ျပညန္ယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းက န္းမာေရး 
ညႊန္ၾကားေရးမ  းမ ား၊ ဒိုတွိယညႊန္ၾကားေရးမ  းမ ားႏ င့္ ၿမွိ ႕နယ္စ မံခန္႔ခ ေဲရး အရာရ ွိမ ားသည္ လက္ရ ွိရာထူးတ င္ 
လိုပ္သက္ၾကာျမင့္ေသာ၊ ေဒသအေျခအေနႏ င့္ ကၽ မ္းဝင္ၿပ းျဖစ္ေသာ၊ ေဒသအႏ ံ႔က န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးရန ္
လႈပ္ရ ားသ ားလာႏွိိုင္ေသာ ၿမွိ ႕နယ္က န္းမာေရး အရာရ ွိမ ား၏ အကူအည လွိိုအပ္သည္။ ထွိိုအေရးႀက းေတ ႔ရ ွိခ က္မ ားကွိို 
ၾကည့္လ  င္ လူသားအရင္းအျမစ္မ ား ခ ေဲဝခန္႔ထားမႈအတ က္ ထွိေရာက္ေသာဆိုံးျဖတ္ခ က္ခ ႏွိိုင္ရန္ ေဒသအတ င္း 
စ မ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေပးရန ္ လိုွိအပ္ေနေၾကာင္းေတ ႔ရသည္။ ဒိုတွိယအေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက း 
အဆင့္မ ားတ င္ စ မ္းေဆာင္ရည္ ခ ွိ ႕တဲ႔ေနေၾကာင္းေတ ႔ရ ွိရသည္။ ေရ ႕ေျပး ၿမွိ ႕နယ္ေလက့ င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔မ ားက 
ေအာက္ေျခတ င ္ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔လိုပ္ေဆာင္ေနသလွိို ဗဟွိိုေလ့က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔ကလည္း 
ကိုလသမဂ ၢမ ေထာက္ပံ႔ေသာ က န္းမာေရးအစ အစဥမ္ ားတ င္ ပွိို႔ခ မႈမ ား ျပ လိုပႏ္ွိိုင္သည့္ အတွိိုင္းအတာတစ္ခိုအထွိ 
ကၽ မ္းက င္မႈႏ င့္ အသွိပညာမ ားကွိို ရရ ွိလာခဲ႔သည္။ သွိို႔ရာတ င္ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းအဆင့္ရ ွိ 
ေလ့က င့္သင္ၾကားေရးအဖ ဲ႔မ ားသည္ ေမ  ာ္မ န္းထားေသာ တာဝန္ႏ င့္ဝတ ၱရားမ ားကွိို ျပည့္မ  စ ာ 
မေဆာင္ရ က္ႏွိိုင္ေသးေၾကာင္းေတ ႔ရ ွိရသည္။ တတွိယအေနျဖင့္ ေရ ႕ေျပးအျဖစ္ေဆာငရ္ က္ေနေသာၿမွိ ႕နယ္မ ားမ  
အေလ႔အထေကာင္းမ ားကွိို ႏွိိုင္ငံတ င္းရ ွိအျခားေဒသမ ားသွိို႔ ျဖန္႔ေဝေပးရန ္ ခ ဲ႕ထ င္မႈနည္းဗ  ဟာတစ္ခိုလွိိုအပ္သည္။ 
စတိုတ ၴ အေနျဖင့္ ၿမွိ ႕နယ္မ ားသည္ သင္တန္းအစ အစဥ္မ ားကွိို တစ္ႏ စ္ပတ္လံိုး ေတာင္းဆွိို၊ လွိိုအပ္ခ က္မ ားအလိုွိက္ 
ေျပာင္းလဲျပ လိုပေ္ပးေနေၾကာင္းေတ ႔ရ ွိရသည္။ ထိုွိသွိို႔ ၿမွိ ႕နယမ္ ားတ င္ ေတာင္းဆွိိုခ က္အလွိိုက္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ 
ေဒသဆွိိုင္ရာလွိိုအင္မ ားႏ င့္ တွိိုင္း/ေဒသႀက းအဖ ဲ႔၏ ႏ စ္အစပွိိုင္းတ င္ျပ လိုပ္ထားေသာ ႏ စ္စဥ္စ မံခ က္မ ားကွိို 
အေျချပ ထားသည့္ ႀက းၾကပ္မႈလိုပ္ငန္းမ ားအၾကား က ာဟမႈမ ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထွိို႔ေၾကာင့္သံိုးသပ္ခ က္စာတမ္းက 
လစဥ္အစ ရင္ခစံာမ ားကွိိုသင္ၾကားမႈႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားထိုတ္ျပန္သည့္စနစ္သွိို႔ 
ပွိိုေပးသင့္ေၾကာင္းအႀကံေပးထားသည္။ သွိို႔မ သာလ  င္ အထက္အဆင့္ရ ွိအဖ ဲ႔မ ားက ေအာက္ေျခမ  
ျပ ျပင္ေျပာင္းလဲခ က္မ ားကွိိုသွိရ ွိၿပ း ၄င္းတွိို႔၏ႏ စ္စဥ္ စ မံခ က္မ ားကွိိုလည္း လိုွိက္ပါေျပာင္းလဲႏွိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၃ ေဒသဆွိိုငရ္ာ အေျခခအံေဆာကအ္ဥ မ ားကွိို ဖ ံ ႔ၿဖွိ းေစျခငး္  

မၾကာေသးမ က စတင္ခဲ႔ေသာ အေမရွိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၂၀ ခန္႔ (ထွိိုအထဲမ  ေဒၚလာသန္း ၁၇၀ ခန္႔မ ာ 
အတွိိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ ႏွိိုင္ငံျခားေခ းေင မ ားျဖစ္သည္)သံိုးစ ရဲန္စ စဥ္ထားေသာ ဆင္းရဲမ ေဲတမႈေလ ာ့ခ ရန္အတ က္ 
ေဒသဆွိိုင္ရာဖ ႔ံၿဖွိ းေရးစ မံကွိန္း (Regional Development Project for Poverty Reduction) အဆင့္ ၁ သည္ 
တတွိယျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းစ မံကွိန္းေင မ ားကွိို ျပည္နယ္ႏ င့္တွိိုင္းေဒသႀက း ၁၄ ခိုစလံိုးတ င ္
အေျခခံအေဆာက္အဥ မ ား (လမ္းတံတားမ ား၊ လ  ပ္စစ္ႏ င့္ ေရေပးေဝေရးမ ား) တည္ေဆာက္ျပ ျပငရ္န္အတ က္ 
သံိုးစ မဲည္ျဖစ္သည္။ စ မံကွိနး္ရည္မ န္းခ က္မ ားအရ ရနက္ိုန္တွိိုင္းႏ င့္ မႏၲေလးတွိိုင္းတွိို႔ရ ွိ ၿမွိ ႕ျပေဒသမ ားကွိို 
ခ န္လ ပ္ထားခဲ႔သည္။ တစ္ႏွိိုင္ငံလိုံးအတွိိုင္းအတာျဖင့္ ပ မ္းမ   ၂၆ ရာခွိိုင္ႏႈန္းသာ လ  ပ္စစ္မ းရရ ွိၿပ း၊ 
သန္႔ရ င္းေသာေသာက္သံိုးေရ ရရ ွိမႈမ ာ ၇၀ ရာခွိိုင္ႏႈန္း ႏ င့္ ေက ာက္ခင္းမ က္ႏ ာျပင္ရ ွိေသာလမ္း ၁၂ 
ရာခွိိုင္ႏႈန္းသာရ ွိသည္ကွိို ေတ ႔ရျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏွိိုင္ငံသည္ အေျခခအံေဆာက္အဥ ပွိိုင္းတ င္ 
အားနည္းေနေၾကာင္းေတ ႔ရၿပ း ေက းလက္ေဒသမ ားတ င္ ပွိိုမွိိုဆွိိုးရ ားသည္ (လ  ပ္စစ္မ းရရ ွိမႈ ၁၆ ရာခွိိုင္ႏႈန္း ႏ င့္ 
သန္႔ရ င္းေသာ ေသာက္သံိုးေရရရ ွိမႈ ၆၀ ရာခွိိုင္ႏႈန္း)။ 

အထက္ပါေခ းေင မ  စ မံကွိန္းအခ ဲ ၇၉ ခို (ေဒသတ င္းပငမ္လမ္းႀက းမ ား (ကတ ၱရာႏွင့္ ကြန္ကရစ္) ၂၁ ခု ႏွင့္ 
၄င္ိဳးလမ္ိဳးမ်ာိဳးေပၚရွိ ၁၀၀ မတီာထက္မရွည္ေသာ တံတာိဳးမ်ာိဳး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အာိဳးရရွိေရိဳး စီမံကိန္ိဳးအခြြဲ ၂၈ ခ ု
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(ထိုတ္လႊတ္၊ ျဖန္႔ျဖ ိဳးေရိဳးလိုင္ိဳး ၂၀၊ ဓာတ္အားခ ရဲံိုႏ င့္ ထရန္စေဖာ္မာ၊ လ  ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ ၇ ခိုလဲလ ယ္ရန္ႏ င့္ 
အေသးစားေရအားလ  ပ္စစ္ ၁ ခို) ႏ င့္ ေရေပးေဝေရးပွိိုက္လိုွိင္မ ားႏ င့္ ေရသန္႔စင္စက္ စ မံကွိန္းအခ ဲ ၃၀ တွိို႔ကွိို 
ေထာက္ပံ႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထွိိုစ မံကွိန္းမ ားကွိို ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္ဝန္ႀက းဌာနမ ားက စ မံေဆာင္ရ က္မညျ္ဖစ္ၿပ း 
၄င္းတွိို႔၏တာဝန္မ ားမ ာ ၁) အမ ွိ းသားစ မံကွိန္းႏ င့္ စ းပ ားေရးဖ ံ႔ၿဖွိ းတွိိုးတက္မႈ ဝန္ႀက းဌာနေအာက္ရ ွိ 
ႏွိိုင္ငံျခားစ းပ ားဆက္သ ယ္ေရးဥ းစ းဌာနက ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္ဝန္ႀက းဌာနႏ င့္ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက း 
အစွိိုးရမ ားအၾကား စ မံခန္႔ခ ေဲရးႏ င့္ ည ွိႏွိႈင္းေဆာင္ရ က္ေရး အတ က္ တာဝန္ရ ွိသည္၊ ၂) 
ေဆာက္လိုပ္ေရးဝန္ႀက းဌာနေအာက္ရ ွိ ျပည္သူ႔ေဆာက္လိုပ္ေရးလိုပ္ငန္းက လမ္းေဖာက္လိုပ္ေရး စ မံကွိန္းအခ မဲ ားကွိို 
ေဆာင္ရ က္သည္၊ ၃) လ  ပ္စစ္စ မ္းအားဝန္ႀက းဌာနေအာက္ရ ွိ လ  ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝေရးလိုပ္ငန္းက 
လ  ပ္စစ္ႏ င့္ပတ္သက္ေသာ စ မံကွိန္းအခ မဲ ားကွိို တာဝန္ယူထားသည္၊ ၄) ယခို ေမ းျမ ေရး၊ ေရလိုပ္ငန္းႏ င့္ 
ေက းလက္ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးဝန္ႀက းဌာနေအာက္ရ ွိ ေက းလက္ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးဥ းစ ဌာနက ေရေပးေဝေရး 
စ မံကွိန္းအခ မဲ ားအတ က္ တာဝန္ရ ွိသည္။ 

ဇယား ၁။ ဆင္းရဲမ ေဲတမႈေလ ာ့ခ ရန္အတ က္ ေဒသဆွိိုင္ရာဖ ႔ံၿဖွိ းေရးစ မံကွိန္းေအာက္ရ ွိ စ မံကွိန္းအခ မဲ ား (အဆင့္ ၁) 

လမ္းႏ င့္တံတား စ မံကွိန္းအခ ဲမ ား ((တစ္လမး္သ ား) ႏွိိုင္လ န္ကတ ၱရာခင္း ၁၉ ခို + က န္ကရစ္ခငး္လမ္း ၂ 

ခို ႏ င့္ ၄င္းလမ္းမ ားေပၚရ ွိ မ တာ ၁၀၀ ထက္မပွိိုေသာ တတံားမ ား = စိုစိုေပါင္း ၂၁ ခို)  

လ  ပ္စစ္ဓာတ္အား စ မကံွိန္းအခ မဲ ား (အေသးႏ င္ ့ အလတ္စား 

လ  ပ္စစ္ဓာတ္အားထိုတလ္ႊတ္ျဖန္႔ျဖ းေရးလွိိုင္းမ ား ျပ ျပင/္တွိိုးခ ႕ဲျခငး္၊ ဓာတအ္ားခ ဲရံိုမ ားႏ င့္ 

ထရန္စေဖာ္မာမ ား ျပ ျပင္ျခင္း ၂၀ ခို + လ  ပစ္စ္ဓာတ္အားေပးစကအ္သစလ္ဲလ ယ္ျခငး္ ၇ ခို + 

အေသးစားေရအားလ  ပ္စစစ္က္ရံို ျပ ျပင္ရန ္၁ ခို =စိုစိုေပါင္း ၂၈ ခို)  

ေရေပးေဝေရး စ မံကွိန္းအခ မဲ ား (ေရေပးေဝေရးလွိိုငး္မ ားျပ ျပင/္တွိိုးခ ဲ႕ျခငး္ ႏ င့္ ေက းလက္ၿမွိ ႕မ ားတ င္ 

ေရသန္႔စက္ရံိုမ ားတည္ေဆာက္ျခငး္ ၃၀ ခို) 

မူရငး္ JICA (၂၀၁၃) 

စ မံကွိန္းမ ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ ွိန္သာရ ွိေသးေသာ္လည္း ကနဥ းအဆင့္မ ာပင ္အျမင္ဖ င့္ေပးသည့္ 
သင္ခန္းစာအခ ွိ ႕ကွိိုေတ ႕ေနရၿပ ျဖစ္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ ျပည္ေထာငစ္ိုအဆင့္ရ ွိ က႑မ ားအၾကား 
ည ွိႏႈွိင္းေဆာင္ရ က္မႈမ ားျပ လိုပရ္န္ပင္ စွိန္ေခၚမႈႀက းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ သက္ဆွိိုင္ရာဝန္ႀက းဌာနမ ားမ  
ကွိိုယ္စားလ ယ္မ ားပါဝင္ေသာ စ မံကွိန္းစ မံခန္႔ခ မဲႈအဖ ဲ႔ ဖ ဲ႔စည္းရန္ပင ္ လအေတာ္ၾကာေနာက္က ခဲ႔သည္။ 
ထွိိုထက္အေရးႀက းသည့္ ကွိစၥမ ာ ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက းအခ ွိ ႕က ဥ းစားေပးေဆာင္ရ ကလ္ွိိုေသာ စ မံကွိန္းမ ားမ ာ 
ျပည္ေထာင္စိုဝန္ႀက းဌာနမ ား၏ အျမင္မ ားႏ င့္က ျဲပားေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက းအစွိိုးရမ ားက 
အေဆာတလ င္လွိိုအပ္ေနေသာ စ မံကွိန္းမ ားကွိို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၄င္းတွိို႔ေဒသရနပ္ံိုေင မ ားကွိို အသံိုးျပ ရန ္
အႀကံျပ ျခင္းမ ားပင္ရ ွိသည္။ က႑ဆွိိုင္ရာမူဝါဒေဖာ္ေဆာင္သူမ ားႏ င့္ ေဒသဆွိိုင္ရာပါဝင္ေဆာင္ရ က္သူမ ား၏ 
အျမင္မ ားကွိို ခ ွိန္ညွိ ေပးရန္ အဖ ဲ႔အစည္းဆွိိုင္ရာ ညွိ ႏွိႈင္းေဆာင္ရ က္မႈအစ အစဥ္တစ္ခိုတည္းျဖင့္ 
မလံိုေလာက္ႏွိိုင္ေပ။ထွိို႔အျပင ္ ဤေတ ႔ရ ွိမႈက ရ င္းလင္းေသာ ဗဟိုွိအဆင့္ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ က္မ ားကွိို အေျခခံကာ 
ေဒသဆွိိုင္ရာ ဆံိုးျဖတ္ခ က္ခ မ တ္ျခင္းသည္ ေဒသဆွိိုင္ရာလွိိုအင္မ ားကွိို ထင္ဟပ္ေစရံိုသာမက လိုပ္ငန္းလိုပ္ကွိိုင္မႈ 
ကွိိုလည္း ျမန္ဆန္ေစသည္ဟို ေဖာ္ျပေနသည။္ 

ဒိုတွိယအေနျဖင့္ တင္းၾကပ္ေသာ ႏ စ္စဥ္ဘတ္ဂ က္စ မံခန္႔ခ မဲႈသည္ စ မံကွိန္းကွိို ေခ ာေမ ႔စ ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ 
အတားအဆ းတစ္ခို ျဖစ္လာႏွိိုင္ပါသည္။ ႏွိိုင္ငံျခားမ  အတွိိုးႏႈန္းသက္သာစ ာႏ င့္ ထိုတ္ေပးထားေသာ ေခ းေင သည ္
စ မံကွိန္းအခ မဲ ား၏ အမ န္တကယ္တွိိုးတက္မႈေပၚမူတည္၍ ႏ စ္ကာလၾကာရ ည္ရႏွိိုင္ေသာ္လည္း သက္ဆွိိုင္ရာ 
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ဝန္ႀက းဌာနမ ားသည ္ စ မံကွိန္းအခ တဲစ္ခိုတွိိုင္းအတ က္ လွိိုအပ္ေသာဘတ္ဂ က္မ ားကွိို ႏ စ္စဥ္ေတာင္းယူ ရသည္။ 
ထိုွိသွိို႔ေတာင္းယူရာတ င္ ၿပ းခဲ႔ေသာဘ႑ာေရးႏ စ္အတ င္းမ  ဘတ္ဂ က္တ က္ခ က္မႈ ပံိုေသနည္းအတွိိုင္း 
သ ားရမည္ျဖစ္သည္။ စ မံကွိန္းေအာက္ရ ွိ ကိုန္ပစၥည္းမ ားႏ င့္ ဝန္ေဆာင္မႈကန္ထရွိိုက္မ ားကွိို 
အၿပွိ င္အဆွိိုငေ္လလံစနစ္ျဖင့္ ရယူရသည္။ ထွိို႔အတ က္ေၾကာင့္ စ မံကွိန္းအခ ၏ဲ ကိုန္က စရွိတ္ႏ င့္ အခ ွိန္ကာလ 
ၾကာျမင့္မႈသည္ ေလလံဆ သဲည့္ ရလဒ္ေပၚမူတည္ကာ အေျပာင္းအလဲရ ွိႏွိိုင္သည္။ ထွိို႔အျပင ္
ေဆာက္လိုပ္ေရးအလိုပ္အမ ားစိုကွိို ေျခာက္ေသ ႔ေသာရာသ ဥတိုရ ွိသည့္ ႏ စ္တစ္ဝက္တ င္ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရသည္။ အထက္ပါအေျခအေနအားလံိုးကွိို ထည့္သ င္းစဥ္းစားလိုွိက္လ  င္ ႏ စ္စဥ္ ေင ေၾကးအသံိုးစရွိတ္ဘတ္ဂ က္ကွိို 
တင္းၾကပ္စ ာ ထွိန္းခ  ပ္ထားပါက  ဆံိုးျဖတ္ခ က္အလ င္တလွိိုခ ျခင္း၊ အလိုပ္မ ားေႏ ာင္းေႏ းျခင္းစသည့္ 
မလွိိုလားအပ္ေသာကွိစၥမ ား ေပၚေပါက္လာႏွိိုင္ပါသည္။ 

တတွိယအေနျဖင့္ ေဒသတ င္းရ ွိ ၿမွိ ႕ျပေရေပးေဝေရးလိုပင္န္းမ ားကွိို ႀက းၾကပ္က ပ္ကဲရန ္ သင့္ေတာ္ေသာ 
ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္ ဝန္ႀက းဌာန မရ ွိေပ။ ထွိိုစ မံကွိန္းေအာက္တ င္ ေက းလက္ေဒသဖ ႔ံၿဖွိ းေရးဥ းစ းဌာနကွိို 
ေရေပးေဝေရးဆွိိုင္ရာ စ မံကွိန္းအခ မဲ ား ေဆာင္ရ က္ရန္ေရ းခ ယ္ထားသည္။ သွိို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စိုအစွိိုးရအတ င္း 
ေက းလက္ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးဥ းစ းဌာန၏ တာဝန္အမ န္မ ာ ေက းလက္ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးေဆာင္ရ က္ရန္သာျဖစ္သည္။ 
သွိို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းဌာနသည္ ေဒသတ င္း ၿမွိ ႕ျပေရေပးေဝမႈစနစ္အေၾကာင္းကွိို ေကာင္းစ ာမသွိရ ွိေပ။ 
ဤကွိစၥမ ားကွိို မ ားေသာအားျဖင့္ ၿမွိ ႕စည္ပင္သာယာေရးအဖ ဲ႔မ ားက ကွိိုင္တ ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထွိိုအဖ ဲ႔မ ားသည္ 
ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက း ဖ ံ႔ၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရးရာ ဝန္ႀက းႏ င့္ တွိိုက္ရွိိုက္အဆက္အသ ယ္ရ ွိသည္။ အျခား 
ျပည္နယ/္တွိိုင္းေဒသႀက းအဆင့္ က႑အလိုွိက္ထားရ ွိေသာ ဌာနမ ားကမူ ျပညေ္ထာငစ္ိုအဆင့္ ဝန္ႀက းဌာနသိုွိ႔ 
တွိိုက္ရွိိုက္တာဝန္ခံရသည္ ဟို Nixon et al. ကေဖာ္ျပထားသည္ (ပံိုစ ံ ၆၊ စာမ က္ႏ ာ ၁၆)။ သွိို႔ေသာ္ 
ထွိိုဆက္ႏ ယ္မႈမ ားအေပၚ ၄င္းတွိို႔ ျပ လိုပ္ခဲ႔ေသာ ကနဥ းေလ့လာခ က္မ ားသည္ အတ င္းက က  
စွိစစ္ထားျခင္းမဟိုတ္ေသးပါ။ ေဒသဆွိိုင္ရာ ျမ န စပယ္အမ ားစိုမ ာ ရနက္ိုန္ႏ င့္ မႏၲေလးတွိို႔ရ ွိ 
ၿမွိ ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတ မ ားကဲ႔သွိို အသင္းအဖ ဲ႔ဆွိိုင္ရာ ဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈမ ား မရ ွိေသးေၾကာင္းေတ ႔ရသည္။ 
၄င္းၿမွိ ႕ႀက းမ ားရ ွိ ေကာ္မတ မ ားသည္ အျခားတွိိုင္းျပည္မ ားရ ွိ ၿမွိ ႕ေတာ္အစွိိုးရမ ားကဲ႔သွိို႔ေသာ 
တာဝန္မ ားကွိိုယူထားသည္ (မ းမ းတင္ ၂၀၁၃)။ 

အထက္တ င္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ေခ းေင စ မံကွိန္းသည္ ျပင္ပမ ေခၚယူထားေသာ အႀကံေပး ပိုဂွိၢ လ္မ ား၏ အကူအည ျဖင့္ 
ျပႆနာမ ားကွိို စစ္ေဆးေျဖရ င္းရန္ႏ င့္ စ မကံွိန္းကွိိုေခ ာေမ ႔စ ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏွိိုင္ရန္ 
ရည္ရ ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ပမ လာေသာ ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးလိုပ္ကွိိုင္သည့္ မွိတ္ဖက္အဖ ဲ႔အစည္းမ ားသည္ ျပည္တ င္း 
လွိိုအပ္ခ က္မ ားကွိို အတွိိုင္းအတာတစ္ခိုအထွိသာ ျဖည့္ဆည္းေပႏွိိုင္သည္။ ေဒသတ င္းဖ ႔ံၿဖွိ းတွိိုးတက္ေရး 
လိုပ္ေဆာင္လွိိုသည္ဆွိိုလ  င္ အေျခခံအေဆာက္အဥ မ ားႏ င့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ားကွိို ပွိိုမွိိုတွိိုးတက္ေအာင္ 
ေထာက္ပံ႔ေပးႏွိိုင္မည့္ အိုပ္ခ  ပမ္ႈစနစ္ကွိို ေဖာ္ထိုတ္ရန္ ျမန္မာႏွိိုင္ငံအေနႏ င့္စဥ္းစားသင့္သည္။   
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အပွိိုငး္ ၄။ ။ ေဆ းေႏ းခ က ္ႏ င့္ ေရ ႕ဆကရ္မည့္လိုပင္နး္စဥမ္ ား 

လက္ေတ ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ  ရရ ွိလာေသာသင္ခနး္စာမ ားက ျမန္မာႏွိိုင္ငံတ င္ ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေသာ 

ေဒသႏၲရအိုပ္ခ  ပေ္ရးစနစ္ႏ င့္ ဟန္ခ က္ည ေသာ ေဒသဆွိိုင္ရာဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈရရ ွိရန္ ေလ ာက္လ မ္းရမည့္ 

အနာဂတ္ဥ းတည္ခ က္အေၾကာင္း ဘာေျပာပါသနည္း။ ဗဟွိိုအစွိိုးရမ  ေဒသဆွိိုင္ရာအစွိိုးရမ ားသွိို႔ 

အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ စာေတ ႔သေဘာတရားအရ အေလးသာေနေသာ္လည္း လက္ေတ ႔အေထာက္အထား 

မ ားအရမူ ေဒသဆွိိုင္ရာ လွိိုအင္မ ားႏ င့္ ႏွိိုင္ငံအဆင့္ (သွိို႔) ေဒသတ င္းဖ ႔ံၿဖွိ းမႈအတ က္ က႑အလိုွိက္ ခ မ တ္ထားေသာ 

မူဝါဒမ ားႏ င့္ ကွိိုက္ည မည့္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းလိုပ္ငန္းစဥ္ကွိို ေသခ ာစ ာ ေရးဆ ႏဲွိိုင္မ သာလ  င္ 

ထွိေရာက္မႈရ ွိမည္ဆွိိုသည္။ ဤစာတမ္းပါ သင္ခန္းစာမ ားမ  ဟန္ခ က္ည ေသာ ေဒသႏၲရဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈအတ က ္

သင့္ေလ ာ္ေသာပံိုေသနည္းတစ္ခိုရ ာေဖ ရာတ င္ အေရးႀက းသည့္ လိုပ္ငန္း သံိုးရပ္ရရ ွိလာသည္။ ၄င္းတွိို႔မ ာ ၁) 

“အထက္မ ေအာက္ေျခသွိို႔သ ားေသာပံိုစံ” ႏ င့္ “ေအာက္ေျခမ အထက္သွိို႔သ ားေသာပံိုစံ” တွိို႔မ  ဥ းစားေပးကွိစၥရပ္မ ားကွိို 

ေပါင္းစည္းေပးမည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ေဖာ္ထိုတ္ရန္ ၂) မဟာဗ  ဟာအစ အစဥမ္ ားကွိို ေအာက္ေျခလိုွိအပ္ခ က္မ ားႏ င့္ 

ကွိိုက္ည ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတေ္ျပာင္းလဲရာ၌ အသံိုးျပ ႏွိိုင္သည့္ ဗဟွိိုသတင္းအခ က္အလက္ခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈ လိုပ္ငန္းစဥ္ကွိို 

နက္နက္ရ ွိ င္းရ ွိ င္းေဆာငရ္ က္ရန္ ၃) လက္ရ ွိအစိုွိးရအဆင့္အားလံိုး၌ရ ွိေသာ အဖ ဲ႔အစည္းမ ားကွိို အေကာင္းဆံိုး 

အသံိုးခ ရန ္တွိို႔ျဖစ္သည္။ 

၄.၁ “အထကမ္ ေအာကေ္ျခသွိို႔သ ားေသာပံိုစ”ံ ႏ င့္ “ေအာကေ္ျခမ အထကသ္ွိို႔သ ားေသာပံိုစ”ံ တွိို႔မ  
ဥ းစားေပးကွိစၥရပမ္ ားကွိို ေပါငး္စညး္ေပးမည့္ နညး္လမး္တစရ္ပေ္ဖာ္ထိုတျ္ခငး္ 

ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈေလ ာ့ခ ျခင္းေၾကာင့္ အစွိိုးရသည္ ေဒသႏၲရလွိိုအင္မ ားကွိို သွိရ ွိလာႏွိိုင္ၿပ း 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာငမ္ႈလိုပ္ငန္းမ ားကွိို ပွိိုမွိိုထွိေရာက္စ ာ ေပးေဆာင္လာႏွိိုင္လွိမ္႔မည္ဟို စာေတ ႔သေဘာတရားမ ားက 
ဆွိိုသည္။ သွိို႔ေသာ္ JICA မ  ၂၀၁၀ ခိုႏ စ္တ င္ ျပ လိုပ္ခဲ႔ေသာ အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေသာေဒသမ ားရ ွိ 
လယ္ယာစွိိုက္ပ ွိ းေရးႏ င့္ ေက းလက္ေဒသဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈမ ားအေၾကာငး္ စာတမ္းတ င္ ေက းရ ာကွိိုယ္စားလ ယ္မ ားက ၄င္းတွိို႔၏ 
ဝင္ေင ႏ င့္ အသက္ေမ းဝမ္းေက ာင္းလိုပ္ငန္းမ ား အေပၚ တွိိုက္ရွိိုက္အက ွိ းသက္ေရာက္မႈရ ွိေသာ လိုပ္ေဆာင္ခ ကႏ္ င့္ 
က႑မ ား (ဥပမာ - အွိမ္တ င္းလက္မႈလိုပ္ငန္းမ ားႏ င့္ ေမ းျမ ေရးလိုပ္ငန္း) ကွိိုသာ ဥ းစားေပးလိုပ္ေဆာင္ေလ႔ရ ွိေၾကာင္း 
ေတ ႔ရသည္။ အေပၚအဆင့္ရ ွိ အစွိိုးရအရာရ ွိဝန္ထမ္းမ ားက အေျခခအံေဆာက္အဥ ႏ င့္ ပညာေရး စသည့္ 
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာငမ္ႈေပးျခင္းႏ င့္ ပတ္သက္ေသာ လိုပ္ငန္မ ားကွိို အေထာက္အကူေပးေလ႔ရ ွိေသာေၾကာင့္ 
၄င္းအခ က္ႏ စ္ခိုမ ာ က ျဲပားေနသည္။ ထွိို႔အျပင္ JICA (၂၀၁၀) ၏အဆွိိုအရ 
“ေအာက္ေျခမ အထက္သွိို႔သ ားေသာပံိုစံ”ရ ွိသည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္မ ားမ ာ လွိိုအပ္ခ က္ေပၚမူတည္ကာ စ မံထားျခင္းေၾကာင့္ 
ပွိိုမွိိုအကိုန္အက မ ားေၾကာင္းေတ ႔ရသည္။ ၄င္းလိုပ္ငန္းစဥ္မ ားကွိို ျဖစ္ႏွိိုင္ေခ ရ ွိသည့္ စ မံကွိန္းမ ားအေပၚ အေျခမခံပဲ၊ 
ျဖစ္ခ င္သည့္ ဆႏၵမ ားအေပၚ အေျခခံထားပါက ဘ႑ာေရးအရေရာ နည္းပညာအရပါ အလားအလာမေကာင္းႏွိိုင္ပါ။ 
Macro မူဝါဒသည္ ေအာက္ေျခမ အထက္သွိို႔လာေသာ ေတာင္းဆွိိုခ က္မ ားကွိို ခ င့္ခ ွိန္အကဲျဖတ္ရန္ လွိိုအပ္သလွိို 
တိုွိင္းျပည္အတ င္းရ ွိေဒသမ ားအၾကား အလ ားလွိိုက္မည မ  မႈမ ားကွိိုလည္း ကွိိုင္တ ယ္ေျဖရ င္းရမညျ္ဖစ္သည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တ င္မ ူ အထက္မ ေအာက္ေျခသွိို႔သ ားသည့္လိုပ္ငန္းမ ားမ ာ ပွိိုမွိိုထွိေရာကေ္သာ ရင္းႏ  းျမ  ပ္ႏ ံမႈမ ားဟို 
ထင္ရဖ ယ္ရ ွိေသာ္လည္း ၄င္းတွိို႔သည္ ေအာက္ေျခရ ွိလိုွိအပ္ခ က္မ ားႏ င့္ မကွိိုက္ည မႈမ ား ျဖစ္ႏွိိုင္ပါေသးသည္။ 
ထွိို႔ေၾကာင့္ Macro မူဝါဒကွိို လက္ေတ ႔က မက  စမ္းစစ္ရနအ္တ က္လည္း Micro မူဝါဒ လွိိုအပ္ပါသည္။ 

ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈကွိို အားေပးေသာ ေဆ းေႏ းခ က္မ ားႏ င့္ ေရ ႕အပွိိုင္းမ ားမ  ညွိ ႏႈွိင္းေရးအဖ ဲ႔မ ားထားရ ွိရန္ 
အႀကံျပ ခ က္မ ားက အဖ ဲ႔အစည္းဆွိိုင္ရာမူေဘာငမ္ ားသည္ ျပည္သူ႔လိုွိအင္မ ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏ င့္ 
ေဒသဖ ံံ႔ၿဖွိ းေရးဆွိိုင္ရာနည္းပညာ ထွိေရာက္မႈမ ားအတ က္ ေျဖရ င္းခ က္မ ားေပးႏွိိုင္လွိမ့္မည္ဟို ယူဆၾကသည္။ သွိို႔ေသာ္ 
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ေဒသဆွိိုင္ရာ အေျခခအံေဆာက္အဥ တည္ေဆာက္သည့္ ျဖစ္စဥ္တ င္ ေတ ႔ရ ွိခဲ႔ရသည့္အတွိိုင္း က႑အလိုွိက္ 
မူဝါဒခ မ တ္သူမ ားႏ င့္ ေဒသမ ပါဝင္ေဆာင္ရ က္သူမ ား၏ က ျဲပားေသာအျမငမ္ ားကွိို ေစ႔စပ္ေပးရန္မ ာ 
ညွိ ႏွိႈင္းေရးအဖ ဲ႔အစည္းတစ္မ ွိ းတည္းျဖင့္  မလံိုေလာက္ႏွိိုငေ္ပ။ ထွိို႔အျပင ္ အစွိိုးရအဆင့္ဆင့္မ  ပါဝင္ေနသူမ ား၏ 
အျမင္အမ ွိ းမ ွိ းကွိို ေပါင္းစပ္ေပးႏွိိုင္မည့္ ေဒသဖ ႔ံၿဖွိ းမႈဆွိိုင္ရာ နည္းဗ  ဟာမူေဘာင္တစ္ခိုကွိို 
ေဖာ္ထိုတ္မည့္နည္းလမ္းလည္း လွိိုအပ္ေနပါေသးသည္။ အေျခခကံ န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ ား 
စ မ္းေဆာင္ရည္တွိိုးျမ င့္မႈစ မံကွိနး္၏ ကာလလယ္သံိုးသပ္ခ က္က အႀကံျပ ထားသည့္အတွိိုင္း - ေအာက္ေျခရ ွိ 
လႈပ္ရ ားမႈမ ားႏ င့္ အထက္မ မူဝါဒပန္းတွိိုင္မ ားကွိို ခ ွိတ္ဆက္ေပးရန ္ အားထိုတ္ရာတ င္လည္း 
ေကာင္းမ န္စ ာလည္ပတ္ႏွိိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုွိအပ္ပါလွိမ့္မည္။သွိို႔ေသာ္ 
အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္ေသ ႔ေဒသ ဖ ံ႔ၿဖွိ းေရးကွိိုေလ႔လာရာတ င္ က႑မ ားႏ င့္လိုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားအား 
အစဥ္လွိိုက္စ ရာ၌အသံိုးျပ ခဲ႔ေသာ ရွိိုးရ င္းသည့္နည္းလမ္းသည္ ျမန္မာႏွိိုင္ငံအတ က္သင့္ေလ ာ္မႈရ ွိ၊မရ ွိကွိို ထပ္ေလာင္း 
ေလ႔လာမႈမ ားျပ လိုပရ္န ္ လိုွိသည္။ မည္သည့္အဆင့္မ ပါဝင္ေဆာင္ရ က္သူမ ားက ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားကွိို ခ မ တ္မည္၊ 
မည္သည့္အဆင့္က အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ ားကွိို ေဆာင္ရ က္သင့္သည္ စသည္တွိို႔ကွိိုဆံိုးျဖတ္ရာတ င္ 
ေပါင္းစပ္နည္းဗ  ဟာမူေဘာငက္ွိို စ မံရာ၌ ၄င္းတွိို႔ မည္မ  ထွိေရာက္ကၽ မ္းက င္သည့္အေပၚ အေျခခံသင့္သည္။ 
ထွိို႔အတူပင္ လံိုေလာက္သည့္ေင ေၾကးအရင္းအျမစမ္ ားကွိို လိုွိအပ္သည့္ေနရာ၊ လိုွိအပ္သည့္အခ ွိန္ (အထူးသျဖင့္ 
ေင လံိုးေင ရင္းအသံိုးစရွိတ္ကဲ႔သွိို႔ ႏ စ္ကာလမ ားစ ာ ေင ေၾကးေထာက္ပံ႔မႈလိုွိအပ္ေသာ)တ င္ေပးႏွိိုင္ေအာင္ 
ဘ႑ာေရးစနစ္သည္လည္း ေျပာင္းလ ယ္ျပငလ္ ယ္ရ ွိသင့္သည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀက းဌာနမ  
စတင္ေဆာင္ရ က္လ က္ရ ွိေသာ လက္ရ ွိျပည္သူ႔ဘ႑ာစ မံခန္႔ခ မဲႈ အသ င္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ျပင္လ ယ္ေျပာင္းလ ယ္ၿပ း 
ဘ႑ာေရးနည္းနာမ ားကွိိုလည္း ဆက္လက္ထွိန္းထားမည့္ ကာလအလယ္အလတ္ၾကာျမင့္ေသာ 
ဘတ္ဂ က္စနစ္တစ္ခိုကွိို ဖန္တ းႏွိိုင္လွိမ့္မည္ဟို ေမ  ာ္လင့္ရပါသည္။ 

၄.၂ မဟာဗ  ဟာအစ အစဥမ္ ားကွိို ေအာကေ္ျခလိုွိအပခ္ ကမ္ ားႏ င့္ ကွိိုကည္ ေအာင ္
စဥဆ္ကမ္ျပတေ္ျပာငး္လရဲာ၌ အသံိုးျပ ႏွိိုငသ္ည့္ ဗဟွိိုသတငး္အခ ကအ္လကခ္  ပက္ွိိုငမ္ႈ လိုပင္နး္စဥက္ွိို 
နကန္ကရ္ ွိ ငး္ရ ွိ ငး္ေဆာငရ္ ကျ္ခငး္ 

ေဒသတ င္းဖ ံ႔ၿဖွိ းေရး၏ ေပါင္းစပ္နည္းဗ  ဟာမူေဘာင္မ  အက ွိ းမ ားႏွိိုင္သမ  မ ားေအာင္လိုပရ္န္ ေနာက္ပါကွိစၥရပ္မ ားကွိို 

ေဆာင္ရ က္ရမည္ျဖစ္သည္။ မူေဘာင္ေအာက္တ င္ အဆွိိုျပ ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ 

မူဝါဒလိုပ္ေဆာင္မႈမ ားသည္ ထွိေရာက္ေသခ ာမႈရ ွိေစရန္ လွိိုအပ္သလွိိုေျပာင္းလဲေနရမည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းမ ား ႏ င့္ ေအာက္ေျခရ ွိလွိိုအပ္ခ က္မ ားႏ င့္ ကွိိုက္ည ေစရန ္ မူေဘာင္ကွိို 

ပွိိုမွိိုေကာင္းမ န္ေစျခင္းမ ားလိုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းမ ားရ ွိ နည္းဗ  ဟာအစ အစဥ္မ ား၏ 

အေျပာင္းအလဲမ ားသည ္ အဓွိပၸါယ္ရ ွိေသာ ျပ ျပငေ္ျပာင္းလဲမႈမ ားျဖစ္ေစရန္ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကွိို 

အလ ားလွိိုက္အျပင္ အထက္ႏ င့္ေအာက္သွိို႔လည္း မ  ေဝေနရမည္။အလယ္ပွိိုင္းေျခာက္္ေသ ႔ေဒသဖ ႔ံၿဖွိ းေရးအေၾကာင္း 

ေလ႔လာမႈတ င္ေတ ႔ရ ွိခဲ႔သည့္အတွိိုင္း ျမန္မာႏွိိုင္ငံတ င္ တူည ေသာေဒသတ င္ လိုပ္ကွိိုင္ေဆာင္ရ က္ေနသူမ ားအၾကား 

သတင္းအခ က္အလက္ခ ေဲဝမႈသည္ ထွိေရာက္ေသာ အထက္မ ေအာက္သွိို႔ သတင္းအခ က္အလက္ခ ေဲဝမႈႏ င့္ယ ဥ္လ  င္ 

အားနည္းေနေသးသည္။ ထွိို႔အျပင ္ ၂၀၁၃ ခိုႏ စ္ ၾသဂိုတ္လ ၉ ရက္ေန႔က သမၼၼတဥ းသွိန္းစွိန္ ေျပာၾကားခဲ႔ေသာ 

မွိန္႔ခ န္းတ င္ လူမႈစ းပ ားေရးဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈလိုပ္ငန္းမ ားကွိို ထွိေရာက္စ ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏွိိုင္ရန္ 

ေအာက္ေျခမ မ န္ကန္ေသာ သတင္းအခ က္လက္ေကာက္ယူိုျခင္းမ ားကွိို  ၿမွိ ႕နယ္မ ားတ င္ ျပ လိုပ္ရန္လွိိုေၾကာငး္ 

ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ၿမွိ ႕နယ္မ ားတ င္ တွိက မ န္ကန္ေသာ သတင္းအခ က္အလက္ေကာက္ယူရန ္

ပ က္က က္ေနျခင္းသာမက ေကာက္ယူရရ ွိေသာ ကွိန္းဂဏန္း၊စာရင္းမ ားသည္ အထက္ရ ွိ ျပည္ေထာင္စို 

ဝန္ႀက းဌာနမ ားႏ င့္ ထိုွိ႔ထက္ျမင့္ေသာ အစွိိုးရအဆင့္မ ားကွိိုပါ ေရာက္ရ ွိမႈမရ ွိျခင္းကွိို   ဤအခ က္က ေဖာ္ညႊန္းေနသည္။ 
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အမ န္အားျဖင့္ အေျခခံက န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ ား၏ စ မ္းေဆာင္ရည္ျမ င့္တင္မႈစ မံကွိန္း ကာလလယ္သံိုးသပ္ခ က္အရ 

ၿမွိ ႕နယ္မ ားသည ္ အထက္အဖ ဲ႔အစည္းမ ားကွိို အခ ွိနမ္ န္အစ ရင္ခႏံွိိုင္ပံိုေပၚသည္။ ထွိိုထက္အေရးႀက းသည္မ ာ 

၄င္းတွိို႔သည္ ေအာက္ေျခလွိိုအပ္ခ က္မ ားအလွိိုက္ လိုွိက္ပါေျပာင္းလဲႏွိိုင္စ မ္းရ ွိေၾကာင္းေတ ႔ရသည္။ သွိို႔ေသာ္ 

အစွိိုးရဖ ဲ႔စည္းပံိုတစ္ခိုလံိုးတ င္ အစ ရင္ခံလာေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကွိို အစ အစဥ္မ ားခ မ တ္ရာတ င္ 

အသံိုးျပ ႏွိိုင္စ မ္းႏ င့္ ၿမွိ ႕နယ္အဆင့္အေျခအေနမ ားအလိုွိက္ ႏ စ္စဥ္အစ အစဥ္မ ား၏ အေျပာင္းအလဲမ ားအေပၚရရ ွိေသာ 

အခ က္အလက္ခ ေဲဝႏွိိုင္စ မ္း ခ ွိ တဲ႔ေနေၾကာင္းေတ ႕ရသည္။ ရရ ွိလာေသာအေထာက္အထားမ ားကွိို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 

က င္းဆင္းရာမ ရရ ွိလာေသာ သတင္းအခ က္အလက္မ ားကွိို မ န္ကန္စ ာေကာက္ယူျခင္းႏ င့္ 

စ မံကွိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မေအာက္ျမင္သည့္အခ ွိန္္မ ားတ င္ပင္ အထက္သွိို႔လ င္ျမန္စ ာသတင္းပွိို႔ေသာ 

အေလ႔အထျပ လိုပ္ရန ္ လွိိုအပ္ေၾကာင္းေတ ႔ႏွိိုင္သည္။ ဗဟွိိုအစွိိုးရသည္ ေအာက္ေျခအိုပ္ခ  ပေ္ရးအဖ ဲ႔အစည္းမ ားသွိို႔ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း ျပ သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပ သည္ျဖစ္ေစ က င္းထဲရ ွိအေျခအေနမ ားကွိို သွိရ ွိေနရန္လွိိုအပ္သည္။ 

အေၾကာင္းမ ာ ေဒသဆွိိုင္ရာဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈအတ က္ ဥ းတည္ခ က္အေျပာင္းအလဲမ ားႏ င့္ နည္းဗ  ဟာက က လမ္းညႊန္မႈမ ား 

ျပ လိုပ္ႏွိိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

၄.၃ လကရ္ ွိအစိုွိးရအဆင့္အားလံိုး၌ရ ွိေသာ အဖ ဲ႔အစညး္မ ားကွိို အေကာငး္ဆံိုးအသံိုးခ ျခငး္ 

ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုငမ္ႈကွိို အားေပးေသာစာေပမ ားက ျပည္ေထာင္စိုအစွိိုးရအဆင့္မ  ေဒသႏၲရအဆင့္သွိို႔ အာဏာႏ င့္တာဝန္မ ား 
ျပန္လည္ခ ေဲဝေပးေရးစေသာ အဖ ဲ႔အစည္းအတ င္းအေျပာင္းအလဲမ ားသည္ ေဒသႏၲရအိုပ္ခ  ပ္ေရးကွိို အားျဖည့္ျခင္းဟို 
ဆွိိုၾကသည္။ ျမန္မာႏွိိုင္ငံအတ င္းရ ွိ လက္ေတ ႔ျဖစ္စဥ္မ ားမ  သင္ခန္းစာမ ားကမ ူ လက္ရ ွိဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေအာက္ရ ွိ 
အစွိိုးရစနစ္၏ အခ ွိ ႕အစွိတ္အပွိိုင္းမ ားသည္ ၄င္းတွိို႔လိုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္မ ားကွိို ထမ္းေဆာင္ရာတ င္ပင ္
စ မ္းေဆာင္ရည္အားနည္း ေနေၾကာင္းေတ ႔ရသည္။  ဥပမာ ေဒသတ င္းအေျခခံအေဆာကအ္ဥ စ မံကွိန္း ျဖစ္စဥ္တ င ္
ၿမွိ ႕ျပေရေပးေဝေရးလိုပ္ေဆာငမ္ႈမ ားကွိို ႀက းၾကပ္က ပ္ကဲမည့္ သင့္ေလ ာ္ေသာ ျပည္ေထာင္စိုအဆင့္ဝန္ႀက းဌာန 
မရ ွိေၾကာင္းေတ ႔ရသည္။ ထိုွိ႔အျပင္ ေဒသႏၲရအိုပ္ခ  ပမ္ႈေအာက္ရ ွိၿမွိ ႕၊ၿမွိ ႕နယ္မ ားသည္ အဖ ဲ႔အစည္းဖ ံ႔ၿဖွိ းမႈ 
အားနည္းေနေၾကာင္းေတ ႔ရသည္။ အေျခခံက န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ ားကွိို အားျဖည့္ေပးသည့္စ မံကွိန္းကွိို 
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စိုဝန္ႀက းဌာနမ ားႏ င့္ ေရ ႕ေျပးၿမွိ ႕နယ္မ ားက ၄င္းတွိို႔၏စ မ္းေဆာင္ရည္မ ားကွိို 
ျပသႏွိိုင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းအစွိိုးရမ ားကမူ ၄င္းတွိို႔၏တာဝန္မ ားကွိို ေက ပ န္စ ာထမ္းေဆာင္ရန ္
အရင္းအျမစ္မ ားလွိိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေတ ႔ရသည္။ က န္းမာေရးက႑ရ ွိ လက္ရ ွိလူ႔စ မ္းအားအရင္းအျမစ္ 
စ မံခန္႔ခ မဲႈစနစ္သည္ ျပညန္ယ္/တွိိုင္းေဒသႀက းႏ င့္ ၿမွိ ႕နယ္အဆင့္တိုွိ႔တ င္ ေခါငး္ေဆာင္အေျပာင္းအလဲ 
မၾကာခဏျပ လိုပ္ရန ္ တ န္းအားေပးလ က္ရ ွိသည္။ ထွိိုအခ က္က လိုပ္ငန္းခ င္အတ င္း ေလ႔က င့္သင္ၾကားမႈမ ားကွိို 
ေရရ ည္ခံေအာင္ေဆာင္ရ ကျ္ခငး္ႏ င့္ ေခ ာေမ ႔စ ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတွိို႔တ င္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ 

မည္သည့္အဆင့္မ ပါဝင္ေဆာငရ္ က္သူမ ားက ဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားကွိို ခ မ တ္မည္၊ မည္သည့္အဆင့္က 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ ားကွိိုေဆာင္ရ က္သင့္သည္ စသည္တွိို႔ကွိိုေရ းခ ယ္ရာတ င္ ေပါင္းစပ္နည္းဗ  ဟာမူေဘာင္ကွိို 
စ မံရာ၌ ၄င္းတွိို႔ မည္မ  ထွိေရာက္ကၽ မ္းက င္သည့္အေပၚ အေျခခံသင့္သည္။ျမန္မာကဲ့သွိို႔ အစွိိုးရစနစ္အတ င္းရ ွိ 
အစွိတ္အပွိိုင္းအေတာ္မ ားမ ားကွိို စစ္ေဆးျပ ျပင္ရန္လွိိုအပေ္နသည္ ႏွိိုင္ငံမ ွိ းတ  င္ ဗဟွိိုခ  ပ္ကွိိုင္မႈေလ ာ့ခ ျခင္း 
ျပ လိုပ္သင့္၊မလိုပ္သင့္ ဆံိုးျဖတ္ရာ၌ ဌာနမ ားႏ င့္ လူစ မ္းအားအရင္းအျမစ္မ ား ျပန္လည္ေနရာခ လ  င ္
ကိုန္က မည့္စရွိတ္မ ားကွိို အဓွိကထည့္သ င္းစဥ္းစားသင့္သည္။ အဖ ႔ဲအစည္းမ ားႏ င့္ လူသားအရင္းအျမစ္ 
စ မံခန႔္ခ ဲ႔မႈစနစမ္ ားကွိို အသ င္ကူးေျပာင္းရာတ င္ အခ ွိန္ယူရျခင္းႏ င့္ လက္ရ ွိအိုပ္ခ  ပ္သူမ ားက 
အသ င္ကူးေျပာင္းမႈမ ားဆက္လက္ျပ လိုပ္ရန္ အခ ွိန္တွိိုအတ င္းေအာင္ျမင္ႏွိိုင္သည့္ ကွိစ ၥရပ္မ်ာိဳးအေပၚ 
အာရံုစိုက္လ်က္ရွိသည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာနည္ိဳးလမ္ိဳးတစ္ခုမွာ လက္ရ ွိအစိုွိးရအဆင့္ အားလံိုး၌ရ ွိေသာ 
အဖ ဲ႔အစည္းမ ားကွိို အကဲျဖတ္အ၍ အေကာင္းဆံိုးအသံိုးခ ရန္ျဖစ္သည္။ Charbit (၂၀၁၁) 
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ကအေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ႔သလွိိုပင္ အေျပာင္းအလဲမ ားျပ လိုပ္ရာတ င္ ကိုန္က မည့္စရွိတ္ေပၚမူတည္ကာ 
အနည္းဆံိုးေရတွိို၊ ျဖစ္ႏွိိုင္လ  င္ ေရရ ည္အတ က္ မျဖစမ္ေနလိုွိအပ္ေသာ ကွိစၥျဖစ္သည္။ 
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