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၁။ န ဒါန်ီး 

ရနြောငရ်ရှြောငလ်ြူှု ွံွံ့ ဖ  ျုီးရေီးအသငီ်းသည် လွတလ်ြ်၍ ရငရွ ကီးအအကျ ျုီးအမြတ်ြရှြောရသြော ြညြောရေီး 

အ ွ ွံ့အစည်ီးတစ်ခိုမ စ်ဖြီီး မြနြ်ြောန ိုငင်ရံမြြောကြ် ိုငီ်းရှ  မြည်သူြျြောီး၏ ကံာ့ခ ိုငြ်ှုနငှာ့ ် ဒြီ ိုကရေစီအသွငက်ူီး 

ရမြြောငီ်းရေီး အြောီးရကြောငီ်းခ ိုငြ်ြောရစေန ် သနန ဠြောနခ်ျဖြီီး ကချငြ်ညြောရှငြ်ျြောီးက ၂၀ို၀ို၉ ခိုနစှ်တွင ် စတင ်ွ ွံ့စည်ီး 

တည်ရထြောငခ် ာ့သည်။ စတငတ်ည်ရထြောငခ်ျ နြ်ှစ၍ ေြ်ေွြောလူထိုြျြောီး၊ လူငယ် ရခါငီ်းရဆြောငြ်ျြောီးအတွက် 

စွြ်ီးရဆြောငေ်ည် မြငာ့တ်ငရ်ြီးသညာ့် အစီအစဥ်ြျြောီးက ို လိုြ်က ိုငရ်ဆြောငေွ်က်လျှက်ရှ ဖြီီး အေည်အရသွီးရှ  

ြညြောရေီးဝနရ်ဆြောငြ်ှုြျြောီးက ို ရြီးကြ်ီးလျကရှ် ြါသည်။ ယငီ်းသ ို ာ့လိုြ်က ိုင ် ရဆြောငေွ်ကြ်ှုြျြောီးသည် 

ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  အေြ်ဘက် လူ ာ့အသ ိုငီ်းအဝ ိုငီ်း၏ တက်တကက်ကကက၊ အြောီးတက်သရေြော ြါဝငလ်ြောရစြှုနငှာ့ ်

လူထိုအသ ိုငီ်းအဝ ိုငီ်း၏ မြဿနြော ရမ ရငှီ်းန ိုငြ်ှုစြွ်ီးေည် တ ိုီးတက်မြြှငာ့ြ်ြောီး လြောရစေန ် မြျုစိုြျ ျုီးရထြောငေ်ြောတွင ်

အဓ ကရသြောာ့ချကြ်ျြောီး မ စ်သည်။  

က ိုလ ိုနရီခတ်ြှစတငက်ြော မြနြ်ြောာ့န ိုငင်ရံေီးလှုြ်ရြှောီးြှုတွင ် တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသူ၊ ရကျြောငီ်းသြောီးြျြောီးသည် 

အရေီးကကီီးရသြော အဓ က အခနီ်းကဏ္ဍြ ှအြောီးကျ ျုီးြြောနတ်က် ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးခ ာ့သည်ြြှော သြ ိုငီ်းတွင ်အထငအ်ရှြောီး 

ြင ်မ စ်သည်။ ထ ို ာ့အမြင ်မြနြ်ြောန ိုငင် ံလြွ်လြ်ရေီးေရှ ေန ်ကက ျုီးြနီ်းေြော၌လည်ီး အရေီးကကီီးရသြော အခနီ်းကဏ္ဍြှ 

ြါဝငခ် ာ့ ကသည်ြှြောလည်ီး မငငီ်းဆ ို၍ ြန ိုငြ်ါ။ က ိုလ ိုနရီခတ်ြှ ယခိုလက်ရှ  ဒြီ ိုကရေစီ န ိုငင်ရံေီးစနစ်သ ို ာ့ 

ရမြြောငီ်းလ လြောသည် န ိုငင်ရံေီးမ စ်စဥ်တငွလ်ည်ီး တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ မြနြ်ြောာ့န ိုငင်ရံေီး 

တွင ် ြါဝငြ်တသ်က်လှုြ်ရြှောီးြှုသည် အလွနအ်ရေီးကကီီးရသြော အခနီ်းကဏ္ဍမ စ်ြါသည်။ ထ ို ာ့အမြငရ်နြောင ်

အနြောဂါတ် မြနြ်ြောာ့န ိုငင်ရံေီးမ စ်စဥ်ြျြောီးတွငလ်ည်ီး တကက သ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ လှုြရ်ှြောီး ြါဝငြ်ှု 

သည် ဆက်လက်တည်ဖြ ရနြည် သြောြက ြ ိုြ ို၍ အရေီးကကီီးရသြော အခနီ်းဂဏ္ဍြျြောီး၌လည်ီး ြါဝငလ်ြောြည်ြြှော 

ြလွ ြရသွြင ်မ စ်သည်။  

မြနြ်ြောာ့န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငြ်တ်သကသ်ူ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးအြောီး အြျ ျုီးြျ ျုီးရသြော 

မြစ်ဒဏရ်ြီးမခငီ်း၊ နှ ြ်စက်မခငီ်းြျြောီး အစ ိုီးေရခတ် အဆက်ဆက်ြှ ယရန ာ့ထ တ ိုင ် အထငအ်ရှြောီး ရှ ရနဆ  

မ စ်သည်။ ထ ို ာ့အမြင ် န ိုငင်ရံေီးနငှာ့ ် ဆက်စြ၍် လွတ်လြ်စြွောလှုြ်ရှြောီးခွငာ့အ်ြောီး ြ တြ်ငတ်ြောီးဆီီးမခငီ်းြျြောီး 

မြျုလိုြ်ခ ာ့သည်။ အဆ ိုီးဆံိုီးအရနမ ငာ့ ် ရမြြောဆ ိုခငွာ့န်ငှ ာ့ ် ြညြောသင ်ကြောီးခွငာ့ြ်ျြောီး ြ တ်ြငခ် ာ့မခငီ်း စသညာ့ ် နည်ီးလြ်ီး 

ြျြောီးမ ငာ့ ် အြျြောီးမြည်သူ၊ တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူ ြျြောီးအြောီး ဆယ်စိုနစှ်ြျြောီးစြွော အစ ိုီးေရခတ် 

အဆက်ဆက်ြှ   နှ ြ်ချျုြ်ချယ်လြောခ ာ့ရသြော သြ ိုငီ်းအစဥ်အလြောလည်ီးရှ သည်။ ထ ို ာ့အတူ ၁၉၈၈ ခိုနစှ်၌ 

မ စ်ရြေါ် ခ ာ့ရသြော န ိုငင်ရံေီးနငှာ့ ်ြတ်သက်၍ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့ သြောြက မြည်သူ မြည်သြောီး 
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တ ို ာ့အြောီး နှ ြ်စက်သတ်မ တ်ခ ာ့ြှုသည် မြနြ်ြောာ့သြ ိုငီ်းတွင ် အဆ ိုီးဆံိုီးနငှာ့ ် အေက်စက်ဆံိုီး အမ စ်အြျက်တစ်ခို 

အမ စ် ြှတ်တြ်ီးတင ်ကျနေ်စ်ခ ာ့သည်အထ ြင ်မ စ်သည်။  

အစ ိုီးေရခတ် အဆက်ဆက်၏ အိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ်အေ  ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ န ိုငင်ရံေီးလှုြ်ရှြောီးသူြျြောီးအြောီး 

အြျ ျုီးြျ ျုီး ရသြော နှ ြစ်က်မခငီ်းနငှာ့ ်မြစ်ဒဏရ်ြီးြှုြျြောီးရ ကြောငာ့ ်အြျြောီးမြည်သူလူထို အရနမ ငာ့ ်န ိုငင် ံရေီးတွင ်ြါဝင ်

ြက်သက်မခငီ်းက ို ရ ကြောက်ေံွ ွံ့ မခငီ်း၊ ြိုနီ်းတီီးမခငီ်း၊ နြော ကည်ီးြှုြျြောီးနငှာ့ ် စ တ်ဓါတ်ရေီးေြော ထ ခ ိုက်ြှုြျြောီးလည်ီး 

အလွနဆ် ိုီးေွြောီးစွြော တွယ်ဖင ရနဆ မ စ်သည်။ ထ ို ာ့အမြင ် အစ ိုီးေ ရခတ်အဆက်ဆက်တ ို ာ့၏ န ိုငင်ရံေီး  နှ ြ်ြှု 

ြျြောီးရ ကြောငာ့ ်ြျ ျုီးဆက်သစ် လူငယ်လူေွယ်ြျြောီးသြောြက အြျြောီးမြည်သြူျြောီးသည်လည်ီး န ိုငင် ံရေီး အသ အမြင ်

သ ရှ နြောီးလည်ြှု၌ အလွနအ်ြောီးနည်ီး လြောသည်။  

ဒြီ ိုကရေစီအိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ်တွင ် မြညသ်ူလူထိုတ ို ာ့၏ ြညြောရေီးမြငာ့ြ်ြောီးြှုနငှာ့ ် အြျြောီးမြည်သူဆ ိုငေ်ြော န ိုငင်ရံေီး 

အသ ြညြောအြောီး သ ရှ နြောီးြှုသည် န ိုငင်ရံေီးမ စ်စဥ်တွင် တ ိုက်ရ ိုက် အကျ ျုီးသက်ရေြောကြ်ှု ရှ ရသြောရ ကြောငာ့ ်

အလွနအ်ရေီးကကီီးြါသည်။ ထ ို ာ့အမြင ် ြညြောရေီးတွငအ်မြငာ့ဆ်ံိုီးမ စ်ရသြော တကကသ ိုလ်အဆငာ့၌် ြညြောရလာ့လြော 

ဆည်ီးြူီးရနရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ န ိုငင်ရံေီးအသ အမြငန်ငှာ့ ် န ိုငင်ရံေီးခံယူချက် 

သည်လည်ီး အလွနအ်ရေီးကကီီးသည်။   

ဤသိုရတသနသည် ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းြျြောီး၌ ြညြောရလာ့လြောဆည်ီးြူီးရနရသြော တကကသ ိုလ် 

ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးခံယူချက်၊ န ိုငင်ရံေီးအသ အမြင ် ြည်ြျှသ ရှ နြောီးလည်ထြောီးမခငီ်း 

သြောြက လက်ရှ  မြနြ်ြောန ိုငင်၏ံ ရမြြောငီ်းလ ကျငာ့သ်ံိုီးရနရသြော ဒြီ ိုကရေစီ အိုြ်ချျုြြ်ှုစနစ်တ ို ာ့အရြေါ် ြည်သ ို ာ့ 

ထငမ်ြငရ်နရ ကြောငီ်းက ို အရသီးစ တ် ရလာ့လြောသံိုီးသြ် ထြောီးမခငီ်းမ စ်သည်။ ထ ို ာ့အမြင ်တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူြျြောီးြှ န ိုငင်ရံေီးတွင ် လွြ်လြ်စြွောြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီး ရမြြောဆ ိုန ိုငေ်နသ်ြောြက ၄ငီ်းတ ို ာ့၏ ထငမ်ြငယ်ူဆ 

ချက် နငှာ့ ်အ ကံမြျုချက်ြျြောီးက ိုလည်ီး ထညာ့်တွငီ်း ရေီးသြောီးထြောီးရသြော သိုရတသနစြောတြ်ီး တစ်ရစြောငမ် စ်သည်။  

 

 

 

 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

၂။ သိုရတသနရနြောက်ခံ သြ ိုငီ်းအကျဥ်ီး 

မြနြ်ြောန ိုငင် ံ ြညြောရေီးအတွက် အဂဂလ ြ်အစ ိုီးေြ ှ ခွငာ့မ်ြျုခ ာ့ရသြော သြောသနြောမြျု ရကျြောငီ်းြျြောီး စတင ်ွငာ့လ်ှစ်ကြော 

ရနြောငအ်ခါတွင ် အဂဂလ ြ်လက်ရအြောက်ခံ အ နဒယန ိုငင်ရံှ  ကြောလကကတြောီးတကကသ ိုလ်နငှာ့ ် တွ  က၍် ြထြဆံိုီး 

ရသြောတကကသ ိုလ်အဆငာ့ ် ရကြောလ ြ်အြောီး ၁၉၂၀ိုတွင ် ေနက်ိုန၌်  ွငာ့လ်စှ်န ိုငခ် ာ့သည် (Thein Lwin)။ ေနက်ိုန ်

တကကသ ိုလ် စြီံအိုြ်ချျုြ်ြှုက ို   ဆနရ်သြော ဆနဒမြလိုြ်ရှြောီးြှုက ို ၁၉၂၀ို ဒဇီငဘ်ြောလ ၅ ေက်တငွ ် တကကသ ိုလ် 

ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးက ဦီးရဆြောငက်ြော မြနြ်ြောန ိုငင်၏ံြညြောရေီး လ ိုအြ်ချက်က ို မ ညာ့ဆ်ည်ီးရြီး 

န ိုငသ်ညာ့် ြညြောရေီးစနစ် ရြေါ်ရြါက်လြောေန ် ရတြောငီ်းဆ ိုခ ာ့ ကသည်။ ထ ို ာ့အမြင ် ၁၉၆၂ ခိုနစှ် ဇူလ ိုင ် ၇ 

ေက်ရန ာ့တွငလ်ည်ီး တေြောီးြျှတြှုြရှ ရသြော တကကသ ိုလ် စည်ီးြျဉီးြျြောီးမြျုမြငန် ိုငေ်န ် ဆနဒမြလှုြ်ရှြောီးြှု 

မြျုလိုြ်ခ ာ့သည်။ ၁၉၇၄ ဒဇီငဘ်ြော ၅ ေက်ရန ာ့တငွလ်ည်ီး ဦီးသန ာ့ ် ၏ရိုြ်အရလြောငီ်းအြောီး န ိုငင်ရံတြော်စျြောြနမ ငာ့ ်

သဖဂဂျုလရ်ြီးေန ်ဦီးရနဝငီ်း စစ်အစ ိုီးေအြောီး ဆနဒမြရတြောငီ်းဆ ိုခ ာ့ ကသည်။ ထ ို ာ့အမြင ်မြနြ်ြောန ိုငင် ံလတွ်လြ် ရေီး 

ရှ ေန ် ကက ျုီးြနီ်းြှု၌လည်ီး တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသူ၊ ရကျြောငီ်းသြောီးတ ို ာ့၏ ြါဝငြ်တသ်က်ြှု အခနီ်းကဏ္ဍြှြော 

အကခေြောကျ၍ အလွနအ်ရေီးကကီီးရသြော သြ ိုငီ်းဝငြ်ှတ်တြ်ီးတစ်ေြ်ြငမ် စ်သည်။ ထ ို ာ့ရနြောက် မြနြ်ြောာ့န ိုငင်ရံေီး 

အြောီး အချ ျုီးအရကွွံ့တစ်ခိုသ ို ာ့ ြ ို ာ့ရဆြောငရ်ြီးရသြော မ စ်ေြ်ြှုရြေါ်ရြါက်ခ ာ့ေြော ၁၉၈၈ခိုနစှ် အ ရေီးအခငီ်း၌လည်ီး 

တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ အကခေြောကျ၍ အလွနအ်ရေီးကကီီးရသြော န ိုငင်ရံေီးလှုြ်ရှြောီးြှု 

တစ်ေြ်ြငမ် စ်သည် (U Han Tin, 2000)။  

လက်ရှ အရကြောငအ်ထည်ရ ြော် ကျငာ့သ်ံိုီးရနရသြော ဒြီ ိုကရေစီအိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ်သည်လည်ီး တကကသ ိုလ် 

ရကျြောငသ်ြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ န ိုငင်ရံေီးတငွ ် အြောီးသွနခ်ွနစ် ိုက် ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးြှုရ ကြောငာ့ ် မ စ်ရြေါ် လြောရသြော 

ေလဒဟ်ိုဆ ိုလျင ်ြြှြောီးန ိုငြ်ါ။ ထ ို ာ့ရ ကြောငာ့ ်ဤဒြီ ိုကရေစီအိုြ်ချျုြစ်နစ်အြောီး မြနြ်ြောန ိုငင်နံငှာ့ ် ြ ိုြ ို၍ လ ိုက်ရလျြော 

ညီရထွြှုရှ လြောရစေနန်ငှာ့ ် ြ ိုြ ို၍ ရကြောငီ်းြွနရ်သြောစနစ်သ ို ာ့ ရလျှြောက်လှြ်ီးန ိုငေ်န ် အတွက်သြ ိုငီ်း၌ အဖြ  

အစဥ်အလြောကကီီးြြောီးရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ န ိုငင်ရံေီးတွင ်ြါဝငြ်ှု လှုြ်ရြှောီးြှြောလည်ီး 

စဥ်ဆက်ြမြတ် အဓ က အကခေြောကျရသြော အခနီ်းကဏ္ဍြှ ြါဝငရ်နြည်ြြှော အြှနြ်ငမ် စ်သည်။   

 

 

 

 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

၃။ သိုရတသနေည်ေွယ်ချက်ြျြောီး နငှာ့ ်သိုရတသန နည်ီးစနစ် 

ဤသိုရတသနအြောီး လိုြ်ရဆြောငေ်မခငီ်း၏ အဓ ကေည်ေွယ်ချက်ြျြောီးြှြော- 

၁။ ကချငမ်ြည်နယ်အတငွီ်းရှ  တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး အ ကြောီး အြျြောီးမြည်သူဆ ိုငေ်ြော 

န ိုငင်ရံေီးအသ ြညြော သ ရှ နြောီးလည်ြှုအြောီး ရလာ့လြောေန ်

၂။ ကချငမ်ြည်နယ်အတငွီ်းရှ  တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင်ရံေီးတွင ်ြါဝင ်လှုြ်ရှြောီးြှု၌ 

 ကံျုရတွွံ့ရနေရသြော အတြောီးအဆီီးြျြောီးအြောီး ရလာ့လြောေန ်

၃။ မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီရေစီီးရ ကြောငီ်းအြောီး ကချငမ်ြည်နယ်အတ ိုငီ်းအတြောမ ငာ့ ် အစဥ်တစ ိုက် ရလာ့လြော 

သံိုီးသြ်သွြောီးန ိုငေ်န ်

ဤသိုရတသနသည် ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  တကကသ ိုလ်တွင ်ြညြောသငယ်ူရနရသြော ရကျြောငီ်းသူ၊ ရကျြောငီ်းသြောီးြျြောီး 

၏ န ိုငင်ရံေီးအရြေါ် သ ရှ နြောီးလည်ြှုနငှာ့ ် သရဘြောထြောီးအမြငြ်ျြောီးက ို ရလာ့လြောသံိုီးသြ်န ိုငေ်န ် အေည်အရသွီး 

အရမခမြျု သိုရတသန နည်ီးလြ်ီးအြောီး အဓ ကအသံိုီးမြျုထြောီးြါသည်။ အချက်အလက်ြျြောီး ရကြောက်ယူေြောတငွ ်

တြောဝနခ်ံ သိုရတတီနငှာ့ ်ကွငီ်းဆငီ်းသိုရတသီ ၂ ဦီး တ ို ာ့ြှ ၂၀ို၂၀ို ြတ်လ ြှ ရြလ အတငွီ်း ရကြောကယ်ူခ ာ့သည်။ 

သိုရတသနတွင ် ြါဝငြ်ညာ့်သြူျြောီးက ို ရေွီးချယ်ေြောတွင ် Purposive Sampling နည်ီးလြ်ီးမ ငာ့ ် ရေွီးချယ်ခ ာ့ဖြီီး 

မြစ်ကကီီးနြောီးတကကသ ိုလ်၊ မြစ်ကကီီးနြောီး GTC၊ ြညြောရေီးရကြောလ ြ်၊ KTCS၊ ြ ိုီးညြှငီ်း ရကြောလ ြ်၊ ြ ိုီးညြှငီ်း GTC ၊ 

ဗနီ်းရြြော် ရကြောလ ြ်၊ ဗနီ်းရြြော် GTC၊ ဗနီ်းရြြော ် သူနြောမြျုသြောီး ွြောီး သငတ်နီ်းရကျြောငီ်း၊ ြူတြောအ ို GTC တ ို ာ့ြှ 

တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး (၆၀ို) ဦီးြါဝငြ်ါသည်။ ဤသိုရတဿနတွင ်ြါဝငြ်ညာ့်သူြျြောီးက ို 

ရေွီးချယ်ေြောတွင ်ြ ြ ၏ တကကသ ိုလ်၌ ရကျြောငီ်းသြောီး ရခါငီ်းရဆြောငြ်ျြောီးအမ စ် တြောဝနထ်ြ်ီး ရဆြောငရ်နသူြျြောီး၊ 

လူငယ်ရခါငီ်းရဆြောငြ်ျြောီး၊ န ိုငင်ရံေီးတွင ် စ တ်ြါဝငီ်းစြောီးသူြျြောီးက ို အဓ ကထြောီး ရေွီးချယ် ြါဝငရ်စြါသည်။ 

အချက်အလက်ြျြောီးက ို ရကြောက်ခံေြောတွင ် လူရတွွံ့ ရြီးမြနီ်းမခငီ်း၊ အိုြ်စို ွ ွံ့ ရဆွီးရနီွးမခငီ်း (Focus Group 

Discussion) က ို အသံိုီးမြျုခ ာ့သည်။ အိုြ်စို ွ ွံ့ ရဆွီးရနီွးမခငီ်း အ ွ ွံ့တစ် ွ ွံ့တွင ်၅ ဦီးြှ ၇ ဦီး ြါဝငရ်စဖြီီး သိုရတတီြ ှ

ဦီးရဆြောငရ်ဆွီးရနီွးကြော အချက်အလက်ြျြောီးက ို ရကြောက်ခံခ ာ့သည်။ ြူတြောအ ိုရှ  ြါဝင ်သူြျြောီးက ို  ိုနီ်း၊ Facebook 

Messenger တ ို ာ့ြှတဆငာ့ ်သတငီ်းအချက် အလက်ြျြောီးက ို ရကြောက်ယူခ ာ့သည်။ 

 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

၄။ န ိုငင်ရံေီးြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးြှုဆ ိုငေ်ြော စကြောီးဝ ိုငီ်းနငှာ့ ်ခံစြောီးချက်ြျြောီး 

၄.၁။ တကက သ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသြူျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးဆ ိုငေ်ြော စကြောီး၀ ိုငီ်း  

စကြောီးရမြြောဆ ိုမခငီ်းသည် လူ ာ့သဘြော၀ိုအေ န စစဓူ၀ို ြ ိုီးလငီ်းြ ိုီးချျုြလ်ိုြ်ရဆြောငရ်နရသြော အေြောတစ်ခိုြင ်

မ စ်သည်။ အြျြောီးနငှာ့၀်ို ိုငီ်း ွ ွံ့၍ ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ တစ်ဦီးတစ်ရယြောက်နငှာ့ ်ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း စကြောီးရမြြောဆ ို 

ရဆွီးရနီွး ကေြော၌ ြ ြ စ တ်၀ိုငစ်ြောီးရသြော (သ ို ာ့) ကျွြီ်းကျငရ်သြောအရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီးက ိုသြောလျှင ်ြ ိုြ ိုအရလီးရြီး 

၍ ရမြြောဆ ို ရဆွီးရနီွးတတ် ကသည်။ ထ ိုသ ို ာ့ စကြောီးရမြြောဆ ို ရဆွီးရနီွး ကေြောြှ ရကြောငီ်းကျ ျုီးြျြောီးအရနမ ငာ့် 

ဘြောသြောစကြောီးတ ိုီးတကြ်ှုရှ ရစမခငီ်း၊ လူတစ်ဦီးနငှာ့ ် တစ်ဦီးတ ို ာ့၏ အရတွီးအမြငြ်ျြောီး နှီီးရနြှော လှယ်န ိုငမ်ခငီ်း၊ 

ြ တ်ရဆွ ြ ိုြ ို၍ ွ ွံ့ န ိုငမ်ခငီ်း သြောြက ြ ြ က ိုယ်က ို ယံို ကည်ြှုအြောီးလည်ီး တ ိုီးတက်ရစသည်။ အနြောဂါတ်တငွ ်

မြည်သူအကျ ျုီး န ိုငင်ံာ့အကျ ျုီးအြောီး ဦီးရဆြောငဦ်ီးေွက် မြျုလြောြညာ့် ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းြျြောီး၌ 

ြညြောရလာ့လြော ဆည်ီးြူီးရနရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးသည် ၄ငီ်းတ ို ာ့၏ အြောီးလြ်ရသြော 

အချ နြ်ျြောီး၌ ြည်သ ို ာ့ရသြော အရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီးက ို ြ ိုြ ို၍ ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွး ကသည် ဆ ိုသညာ့် အချက်ြှြောလည်ီး 

အလွနအ်ရေီးကကီီးသည်။  

ဤသိုရတသနအတကွ် ရတွွံ့ဆံိုရြီးမြနီ်းမခငီ်းြှ ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  တကကသ ိုလြ်ျြောီး၌ လက်ရှ  ြညြောရလာ့လြော 

ဆည်ီးြူီးရနရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ န ိုငင်ရံေီးဆ ိုငေ်ြော စကြောီးဝ ိုငီ်းအြောီး ရလာ့လြော 

ဆနီ်းစစ်ြှုမြျုလိုြ်ေြော ြ ြ တ ို ာ့ရှ သညာ့် ြညြောအရေအချငီ်းနငှာ့ ် အလိုြ်အက ိုင ် အခငွာ့အ်လြ်ီး၊ န ိုငင်ရံေီးဆ ိုငေ်ြော 

တနီ်းတူညီြျှြှုအရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီး က ိုအဓ ကရမြြောဆ ို ကသည်က ိုရတွွံ့ေဖြီီး န ိုငင်ရံေီးနငှာ့ ်ြတ်သက်ဖြီီး ရမြြောဆ ို 

ရဆွီးရနီွးြှုြျြောီး အလွနီ်းနည်ီးြါရ ကြောငီ်း က ိုလည်ီး ရတွွံ့ေသည်။    

ထ ို ာ့အတ ူ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့ အ ကြောီးရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွးြှုြျြောီးရသြော အမခြောီး အရ ကြောငီ်း 

အေြော တစ်ခိုြြှော အလိုြ်အက ိုငေ်ရှ ြှု အခွငာ့အ်ရေီးြငမ် စ်သည်။ အလိုြ်အက ိုငရ်ြှောီးြါီးြှုြှြောလည်ီး ကကီီးြြောီးရသြော 

အခက်အခ နငှာ့ ်စ နရ်ခေါ်ြှုတစ်ေြ်ြင ်မ စသ်ည်။ ထ ိုအလိုြ်အက ိုင ်ရြှောီးြါီးြှု နငှာ့ဆ်ကစ်ြ်၍ အစ ိုီးေ၏ စီြံခန ာ့ခ်ွ ြှု 

ညံာ့ ျငီ်းြှုရ ကြောငာ့ရ်လြော၊ မြည်တွငီ်းစစ်၏ ဂေကရ် ိုက်ြှုရ ကြောငာ့ ် မ စ်ရြေါ်လြောမခငီ်းရလြော သ ို ာ့ြဟိုတ် ြ ြ တ ို ာ့၏ 

ေရှ ရနရသြော ြညြောရေီးအေည်အချငီ်း ညံာ့ ျငီ်းြှု ရ ကြောငာ့သ်ြောလျှင ် အလိုြ်အက ိုငေ်ရှ ေန ် ခက်ခ ရနမခငီ်းရလြော 

စရသြော အရတွီးရြါငီ်းြျြောီးစွြောမ ငာ့ ် ရြီးခွနီ်း ြျြောီးထိုတ်ကြော ဇစမ်ြစ်လ ိုက်၊ အရမ ရှြော ရဆွီးရနီွးမ စ် ကသည်က ို 

ရတွွံ့ ရှ ေသည်။  

ထ ိုသ ို ာ့ရသြော န ိုငင်ရံေီး တနီ်းတူညီြျှြှု ြရှ မခငီ်း အရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီးအြောီး တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသူ၊ ရကျြောငီ်းသြောီး 

ြျြောီး ြည်သ ို ာ့ြည်ြံို ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွးမ စ်ရ ကြောငီ်းက ို “ကျွနရ်တြော်တ ို ာ့ မြနြ်ြောန ိုငင် ံ စတငမ် စ်ရြေါ်လြောေတ ာ့ 

အရ ကြောငီ်းကလ  တနီ်းတူညီြျှအခွငာ့အ်ရေီး Federal ရြာ့ါ၊ ခိုဟြောကကီီးက သူတ ို ာ့ ရမြြောရနတ ာ့ (Burma Prosper) 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

မြည်ြကကီီးြှြောြ  အေြ်ီးကကီီးရကြောငီ်းရနရတြောာ့ အဆငြ်ရမြဘူီး။ ကျွနရ်တြောတ် ို ာ့ဘက် (ကချငမ်ြည်နယ်) ြှြော 

ကျရတြောာ့ အဆငြ်ရမြဘူီးရလရနြော်။ ကျွနရ်တြော်တ ို ာ့ြြှော တနီ်းတူညီြျှအခွငာ့အ်လြ်ီး ြရှ ဘူီးဆ ိုတ ာ့အချက် 

တစ်ချက်၊ အ ာ့အရ ကြောငီ်းသွြောီး ရဆွီးရနီွးမ စ်ြါတယ်။အ ာ့တနီ်းတူညီြျှြှု ြရှ တ ာ့အရ ကြောငီ်းရလီးက ို သူငယ်ချငီ်း 

ရတွန ာ့ရတွွံ့တ ာ့ခါြြှော အြျြောီးကကီီးြဟိုတဘ် န ာ့ ဒြီညြောရေီးြ ိုငီ်း ရလီးြှြောြ  ဆက်စြ်ဖြီီးရတြောာ့ ြ ိုဖြီီး ရဆွီးရနွီး 

မ စ်ြါတယ”် ဟူ၍ ဤသိုရတသနအတွက် ရြီးမြနီ်းေြောတွင ် ရှငီ်းလငီ်းရမြြောမြခ ာ့သည်။ စ တဝ်ငစ်ြောီး ွယ်ေြော 

အချက်တစ်ချက်မ စ်ရသြော ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  တကကသ ိုလ်ြျြောီး၏အ ရ ကြောငီ်း ရမြြောဆ ို က ေြော၌ ေနက်ိုန၊် ြနတရလီး 

အစရှ ရသြောဖြ ျုွံ့ ကကီီးြျြောီးြှ တကကသ ိုလ်ြျြောီးနငှ်ာ့ နှု ငီ်းယှဥ်လျှင ်ြ ြ တ ို ာ့ မြည်နယ်ရှ  တကကသ ိုလ်ြျြောီး၏ အ က် က်ြှ 

နှ ြာ့်ကျရနြှု တ ို ာ့အြောီး ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွး ကေြောြှ ဆက်နယွ်ကြော ြ ြ တ ို ာ့၌ တနီ်းတူညီြျှအခွငာ့အ်ရေီးြျြောီး ြေရှ မခငီ်း၊ 

ဗဟ ိုြှ ချျုြ်က ိုငခ်ျယလ်ှယ်ြှု ြျြောီးမြြောီးရနမခငီ်း၊ မြည်နယ်တွငီ်း တည်ဖင ြ်ြှု ြရှ မခငီ်း၊ န ိုငင်ရံေီးြါတီြျြောီး 

အရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်အမခြောီးရသြောန ိုငင်ရံေီး အရ ကြောငီ်းအေြော ြျြောီးဆက်စြ်၍ ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွးမ စ် ကသည်။  

သ ို ာ့ရြြယာ့်လည်ီး န ိုငင်ရံေီးနငှာ့ ် ြတ်သက်၍ ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွးြှုြျြောီး မြျုလိုြ်လျှင ်  ြ်ီးဆီီး ရထြောငခ်ျမခငီ်း၊ 

ညြှငီ်းြနီ်းနှ ြ်စက်ြှုြျြောီးခံေမခငီ်း၊ ြညြောဆည်ီးြူီးမခငီ်းြှ ေြောသက်ြန ် ထိုတ်ြယ် ခံေမခငီ်း၊ အခန ာ့ြ်သငာ့လ်ျှင ်

အသက်အ ိုီးအ ြ်ြျြောီးြငလ်ျှင ်ဆံိုီးရှု ံီးေမခငီ်း စရသြော အိုြ်ချျုြြ်ှု အြောဏြောြ ိုင ်တ ို ာ့၏ လိုြ်ရဆြောငခ်ျကြ်ျြောီးရ ကြောငာ့ ်

၄ငီ်းအရ ကြောငီ်းအေြောနငှာ့ ် ြတ်သက်၍ လွတ်လြ်စွြော ရမြြောဆ ို ရဆွီးရနီွးေန ် အလွနြ်ငခ်က်ခ သည်သြောြက 

ြဝံာ့ြေ  မ စ်ရန ကေသည်။ ထ ို ာ့သ ို ာ့ရသြော အရ ကြောငီ်းအေြော ြျြောီးရ ကြောငာ့ ် န ိုငင်ရံေီးနငှာ့ြ်တသ်က်၍ ရမြြောဆ ို 

ရဆွီးရနီွးြှုအလွနန်ည်ီးြါီးရ ကြောငီ်းအြောီး ဤသိုရတသန အတွက ်ရတွွံ့ဆံိုရြီးမြနီ်းေြောတွင ်မြနလ်ည ်ရမ  ကြောီးသူ 

တစ်ဦီးြှ “ဒါရြြ ာ့ န ိုငင်ရံေီးအရ ကြောငီ်း ရမြြော ကေင ် ြ်ီးဆီီးတြောရတွ ရှ တယ် ဆ ိုဖြီီး ဟ ိုအေငက် က စစရတွက ို 

ရတွီးဖြီီး ရ ကြောက် ကရတြောာ့ သ ြ်ြရမြြော ကဘူီး။ အချငီ်းချငီ်းရမြြော ကေငရ်တြောင ် ရဘီးြတ်ဝနီ်းကျငက် ို 

တစ်ချက်  ကည်ာ့ေတယ်” ဟူ၍ န ိုငင်ရံေီးနငှာ့ ် ြက်သက်ရသြောအရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီးအြောီး လြွ်လြ်စွြောရမြြောဆ ို 

ရဆွီးရနီွးေန ်ခက်ခ ြှုအြောီး ရမြြောမြခ ာ့သည်။ 

 

 

 

 

 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

၄.၂။ န ိုငင်ရံေီးြါ၀ငလ်ှုြ်ရှြောီးြှုအရြေါ်  တံို ာ့မြန်ချက်ြျြောီး 

 

မြည်ရထြောငစ်ိုသြမတမြနြ်ြောန ိုငင်ရံတြောတ်ွင ် န ိုငင်ရံေီးတွငြ်ါ၀ိုငလ်ှုြ်ရှြောီးြှုနငှာ့ ် ြတ်သက်လြောလျှင ် အမငငီ်းြွြောီး 

 ွယ်ေြော က စစေြ်တစ်ခို အမ စ်ရှ ရနသည်ြြှော လွနခ် ာ့ရသြော ဆယစ်ိုနစှ်ြျြောီးစြွောြှ ယရန ာ့ထ တ ိုငြ်ငမ် စ်သည်။ 

ထ ို ာ့အတူ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ သူတ ို ာ့၏ န ိုငင်ရံေီးတွငြ်ါ၀ိုငလ်ှုြ်ရှြောီးြှု အခနီ်းကဏ္ဍြှြောလည်ီး ကန ာ့သ်တ် 

တြောီးဆီီးြှုရမြြောကြ်ျြောီးစွြောနငှာ့ ် ေငဆ် ိုငရ်န ကေသည်ြှြော ယခိုတ ိုငြ်င ် မ စ်သည်။ ဥြြြောအြောီးမ ငာ့ ် - တကကသ ိုလ်  

ရကျြောငီ်းသြောီး၊ သူတ ို ာ့ ရနမ ငာ့ ်န ိုငင်ရံေီးတွင ်ြါ၀ိုငလ်ှုြ်ရှြောီးေနသ်ငာ့သ်ည်၊ ြသငာ့သ်ည် ဟူရသြော ရြီးခွနြ်ှြောလည်ီး 

တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ သူတ ို ာ့ ကြောီးသြောြက မြည်သူလူထိုြျြောီး အ ကြောီး၌လည်ီး ြ ကြောခဏ ထွက်ရြေါ်လြော 

ရလာ့ရှ ရသြော ရြီးခွနီ်းြျြောီးြှ အရေီးကကီီး ရသြောရြီးခွနီ်းတစ်ခိုဟို ဆ ိုလျှင ်ြှြောီးန ိုငြ်ညြ်ထငြ်ါ။  

ဤသိုရတသနအတကွ် ရလာ့လြောဆနီ်းစစ်မခငီ်းြှေရှ လြောရသြောရတွွံ့ ရှ ချက်ြျြောီးအေ န ိုငင်ရံေီးတွငြ်ါဝင ်

လှုြ်ရှြောီးြှုဆ ိုေြောတွငလ်က်ရှ  မြနြ်ြောန ိုငင်၏ံ တည်ဆ ဥြရဒြျြောီးနငှာ့အ်စ ိုီးေ အဆက်ဆက်က တေြောီးစွ ဆ ို  နှ ြ်ြှု 

ြျြောီး  ရှ ရသြော်လည်ီး န ိုငင် ံရေီးတွင ်ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးသူြျြောီးက ို ရလီးစြောီးအြောီးကျလျှက်ရှ  ရ ကြောငီ်းက ို ရတွွံ့ေ သည်။  

လက်ရှ မြနြ်ြောန ိုငင်၏ံ တည်ဆ ဥြရဒြျြောီးအေ ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ အစ ိုီးေအဆက်ဆက်၏ န ိုငင်ရံေီး 

လှုြ်ရှြောီးသူြျြောီးအြောီး အရေီးယူရထြောငခ်ျ၊ မြစ်ဒဏခ်ျြှတ်ခ ာ့မခငီ်း ြတှ်တြ်ီးြျြောီးရ ကြောငာ့ ် တကကသ ိုလ ်

ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးအရနမ ငာ့ ် န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးမခငီ်းအြောီး ရထြောင ် နှုတ်ခြ်ီးရြေါ်၌ 

လြ်ီးရလျှြောက်ေရသြော အလိုြ်အမ စ် ခံယူထြောီး ကသည်ြှြော ဆယ်စိုြျြောီးစွြော ရှ ရနဖြီ မ စ်သည်။ ထ ိုသ ို ာ့ရသြော 

အရမခအရနြျြောီး ကြောီးြှ လိုြ်ေ က ိုငေ် ၊ ရမြြောေ ဆ ိုေ ရသြော သူြျြောီးအြောီး တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူ 

ြျြောီးြှ အလွနြ်ငရ်လီးစြောီး ကသည်က ိုလည်ီး ဤသိုရတသနြ ှ တစ်ဆငာ့ ် ရလာ့လြောဆနီ်းစစ် ရတွွံ့ ရှ ေသည်။ 

တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးြှ ြ ြ က ိုယ်၌ န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငြ်တသ်က်ြှု ြရှ ရသြော်မငြောီးလည်ီး 

န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါ၀ိုငလ်ှုြ်ရှြောီးရနရသြော သက်တေွူယ်တူ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသြူျြောီးအရြေါ်  

ရလီးစြောီးအြောီးကျမခငီ်းနငှာ့အ်တူ ြျြောီးစွြော ဂိုဏယ်ူရန ကရ ကြောငီ်း ရတွွံ့ ရှ ေသည်။ ထ ိုြျှသြောြက ြ ြ က ိုယ်တ ိုင ်

ြါ၀ိုငလ်ှုြ်ရြှောီးြှု ြမြျုလိုြ်န ိုငသ်ညာ့်အခါတွငလ်ည်ီး ြါ၀ိုငလ်ှုြ်ရြှောီးရနရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူြျြောီးက ို တ ိုက်ရ ိုက်ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ သွယ်၀ို ိုက်၍ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်းအြောီးရြီး၊ အြောီးရမြြှြောက်ကြော 

တတ်န ိုငသ်ြျှ အြောီးရြီးရထြောက်ြံာ့ြှုြျြောီး မြျုလိုြလ်ျှက်ရှ  ရ ကြောငီ်း ရတွွံ့ ရှ ေသည်။  

မြနြ်ြောာ့န ိုငင်ရံေီး၌လည်ီး လူငယ် လူေွယ်ြျြောီးမ စ်ရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏အမြင ်

ြျြောီးအြောီး ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွး အ ကံရြီးတငမ်ြြှုြျြောီးြှြောလည်ီး အလွနအ်ရေီးြါသည်သြောြက  ထ ိုသ ို ာ့မြျုလိုြမ်ခငီ်း 

သည်လည်ီး န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးြှုတစ်ခိုြငမ် စ်သည်။ ထ ိုသ ို ာ့ရသြော လူငယ်ြျြောီး၏ ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွး 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

အ ကံရြီးတငမ်ြြှုြျြောီးအြောီး ြါတီအတွငီ်း၌ရသြောလ်ည်ီးရကြောငီ်း၊ အ ွ ွံ့အစည်ီး အြျ ျုီးြျ ျုီး၌ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း 

လူကကီီးြျြောီးြှ အသ အြှတ်မြျုကြော ရသချြောစွြော ြျှတြှုရှ ရစေန ်လိုြ်ရဆြောငသ်ငာ့ရ် ကြောငီ်း၊ ထ ိုြှသြောလျှင ်လူကကီီး၊ 

လူငယ် နစှ် က်၏ အမြငမ် ငာ့ ်ြ ိုြ ို၍ အဓ ြပြောယ် မြညာ့်စံိုရသြော န ိုငင်ရံေီးလှုြ်ရှြောီးြှုြျြောီးအြောီး လိုြ်ရဆြောငန် ိုငြ်ည်ဟို 

တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးြှ ယံို ကည်ရန ကရ ကြောငီ်း ဤသိုရတသနြှတစဆ်ငာ့ရ်လာ့လြော 

ဆနီ်းစစ် ရတွွံ့ ရှ  ေသည်။ 

ထ ိုသည်သြောြက တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးအြောီး န ိုငင်ရံေီးလှုြ်ရှြောီးြှုြျြောီး၌ အြျြောီးအြောီးမ ငာ့ ်

အသံိုီးချခ ံအဆငာ့ြ်ျှသြော သတ်ြှတ်မခငီ်းခံေကြော လက်ရတွွံ့  အရကြောငအ်ထည် ရ ြော်ရဆြောငေ်ြော၌ အြှနတ်ကယ ်

ြါဝငရ်စြှု အလွနြ်ငအ်ြောီးနည်ီးလျှက်ရှ သည်။ ထ ိုသ ို ာ့ရသြော အရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီးရ ကြောငာ့ ် မ စ်ရြေါ်လြောရသြော 

တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ ခစံြောီးချက်အြောီး “အခိုအရမခအရနန ာ့ဆ ိုရတြောာ့ ကျွနရ်တြော်တ ို ာ့က 

န ိုငင်ရံေီးြှြော အနစ်နြောခံေြယာ့် ြျ ျုီးဆက်ဗျြော။ ဒီာ့ထက်ရကြောငီ်း  ို ာ့အတွက် ကျွနရ်တြော်တ ို ာ့ရတ ွအနစ်နြောခံေအံိုီးြယ်၊ 

စံစြောီးေြယ်ြျ ျုီးဆက ် ြဟိုတ်ရသီးဘူီးဗျြော” ဟ၍ူ လက်ရှ မ စ်ြျက်ရနရသြော အရမခအရနအရြေါ် သံိုီးသြ်၍ 

ရမြြောမြခ ာ့သည်။  

 

၅။ န ိုငင်ရံေီးအသ အမြင ် 

၅.၁။ တကက သ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသြူျြောီး၏ လက်ရှ န ိုငင်ရံေီးအမြင ် 

 

ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  တကကသ ိုရလ်ကျြောငီ်းြျြောီးတွင ် ြညြောရလာ့လြောဆည်ီးြူီးရနရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ န ိုငင်ရံေီးအြောီး နြောီးလည်သရဘြော ရြါကြ်ှုသည်လည်ီး ဒြီ ိုကရေစီ အိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ ်

ရ ြော်ရဆြောငေ်ြော၌ အလွနြ်င ် အရေီးကကီီးသည်။ ရခတ်သစ် မြနြ်ြောာ့သြ ိုငီ်းနငှာ့ ် န ိုငင်ရံေီးတွင ် တကကသ ိုလ ်

ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ ကကီီးြြောီးရသြော အခနီ်းကဏ္ဍြှ ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီး ခ ာ့မခငီ်း သြောဓက ြျြောီးလည်ီးရှ သည်။ 

ဤသိုရတဿနတငွ ် တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ လက်ရှ န ိုငင်ရံေီးအမြငအ်ြောီး သံိုီးသြ် ကည်ာ့ 

ြါက အိုြ်ချျုြ်ခွငာ့ရှ်  အြောဏြောြ ိုငအ်စ ိုီးေအရြေါ် ယံို ကည်ြှု အြောီးနည်ီးမခငီ်း၊ န ိုငင်ရံေီး အရမခခံသရဘြော တေြောီးြျြောီး၊ 

ဒြီ ိုကရေစီနငှာ့ ် ြတ်သက်ရသြောအရ ကြောငီ်း အေြောြျြောီးအြောီး သ ရှ နြောီးလည်ြှုတွငန်ငှာ့ ် လူငယ်တစ်ေြ်လံိုီး 

န ိုငင်ရံေီးတွင ် အြောီးတက်တရေြော ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးြှုတွင ် အြောီးနည်ီးမခငီ်းြျြောီး ရှ ရ ကြောငီ်းက ို ရလာ့လြောရတွွံ့ ရှ ေြါ 

သည်။ ထ ို ာ့ရ ကြောငာ့ ်တကကသ ိုလ်  ရကျြောငီ်းြျြောီးတွင ် ဒြီ ိုကရေစီ တန ် ိုီးအြောီး မြြှငာ့တ်ငရ်ြီးရသြော အရလာ့အကျငာ့၊် 

အရလာ့အထြျြောီးက ို ြျြောီးစြွော နတ်ီီးရြီးေန ် ြျြောီးစြွောလ ိုအြ်ရ ကြောငီ်းက ိုလည်ီး ရတွွံ့ေြည် မ စသ်ည်။ ထ ို ာ့အမြင ်



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

ြတူကွ မြြောီးရသြော ရနြောက်ခံသြ ိုငီ်း၊ ယြောဥ်ရကျီးြှု၊ ခံယူချက်ြျြောီး၊ အမြငြ်ျြောီးက ို နြောီးလည်လက်ခံ လူ ာ့အသ ိုငီ်း 

အဝနီ်းတွင ်သဟဇြောတမ စ်ရအြောငရ်နထ ိုငတ်တ် အရလာ့အထြျြောီး က ိုလည်ီး မြြှငာ့တ်ငရ်ြီးေနလ် ိုအြ်ြါသည်။ 

တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၌ ကကီီးြြောီးရသြောစွြ်ီးရဆြောငန် ိုငြ်ှု အငအ်ြောီးရှ မခငီ်းရ ကြောငာ့န် ိုငင်ရံေီး 

တွင ် ြါဝငြ်တ်သကလ်ှုြ်ရှြောီး သငာ့ရ် ကြောငီ်း သ ို ာ့ရသြော်လည်ီး အစွနီ်း ရေြောက်သြူျြောီးက ာ့သ ို ာ့ လိုြ်ရဆြောငေ်န ်

ြသငာ့ရ် ကြောငီ်း စရသြော ထငမ်ြငယ်ူဆချက်ြျြောီးက ို ဤသိုရတသနအတွက် ရြီးမြနီ်းမခငီ်းအြောီး မြနလ်ည် 

ရမ  ကြောီးေြော၌ “န ိုငင်ရံေီးကဏ္ဍြှြော ရကျြောငီ်းသြောီးတစ်ရယြောက်အရနန ာ့ ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီး   ို ာ့ရကြောငီ်းတယ်။ 

ဘယ်လ ိုလ ဆ ိုရတြောာ့အခွငာ့ထူ်ီးခံ ရတွလ မ စ်တြောရြါ ာ့။ ဖြီီးေင ် မြနြ်ြောန ိုငင်ရံခတ် အဆက်ဆကြ်ှြော န ိုငင်ရံေီးက ို 

အရမြြောငီ်းအလ ၊  အရေွွံ့တစ်ခိုက ို လိုြ်ရြီးတြော ရကျြောငီ်းသြောီး ရတွြ ဆ ိုရတြောာ့ ရကျြောငီ်းသြောီးရတ ွ န ိုငင်ရံေီးြှြော 

ြါဝငတ်ြောက ရကြောငီ်းတယ်။ လိုြ်တ ာ့ အခါြှြောလည်ီး အစွနီ်းြရေြောက်  ို ာ့ရတြောာ့လ ိုတြောရြါ ာ့” ဟူ၍ ရမြြောမြခ ာ့သည်။ 

ထ ို ာ့အမြင ် လက်ရှ မြနြ်ြောာ့န ိုငင် ံရေီးတွင ် လူငယြ်ျြောီးအြောီး လက်တွ ရခေါ်ရဆြောင ် ရနေြောရြီးြှု အြောီးနည်ီးမခငီ်း၊ 

အိုြ်ချျုြ်ခွငာ့အ်ြောဏြောြ ိုင ်အစ ိုီးေြှလည်ီး ယံို ကည်ြှုကငီ်းြ ာ့မခငီ်း၊ အချငီ်းချငီ်း ရလီးစြောီးြှု ကငီ်းြ ာ့ရနမခငီ်း စရသြော 

မြဿနြောြျြောီး မ စ်ြျကတ်ည်ရှ လျက်ရှ ရ ကြောငီ်းအြောီး ဤသိုရတသန အတွက ် ရြီးမြနီ်းေြော၌ “ဒါရတွ ကရတြောာ့ 

လက်ရှ အစ ိုီးေတ ို ာ့၊ မြနြ်ြောန ိုငင်ြံှြောရှ တ ာ့ အိုြ်ချျုြရ်ေီး အြောဏြောြ ိုငအ်ြ ိုငီ်းက ရကျြောငီ်းသြောီးရတွက ို လက်ြခံ 

န ိုငဘ်ူီး။ ဒရီကျြောငီ်းသြောီးရတွက လငူယ် မ စ်ရနတယ်၊ သူတ ို ာ့ြှြော လိုြ်ချငစ် တ်ရတွ အမြညာ့်ရှ တယ်၊ လိုြ်န ိုငစ်ွြ်ီး 

လည်ီးရှ တယ်။ ဒါရြြယာ့် ဒ ီ (Senior) လူကကီီးရတွ၊ ဒနီ ိုငင်ရံတြော်အစ ိုီးေရတွက ြယံိုဘူီး။ လူငယ်ရတွ/ 

ရကျြောငီ်းသြောီးရတွက ို ြယံိုတြော ရ ကြောငာ့ ်နစှ်ဦီးနစှ ်က် အလိုြ်လိုြ်လ ို ာ့ ြေဘူီး” ဟူ၍ တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့ြှ လက်ရှ  မ စ်ြျက် ကံျုရတွွံ့ရနေရသြော န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးန ိုငြ်ှု အရမခအရနအြောီး 

အြောီးြလ ို အြောီးြေ မ စ်ရနြံိုက ို ရမြြောမြခ ာ့ ကသည်။ 

ဤသိုရတသနအတကွ် ရတွွံ့ဆံိုရြီးမြနီ်းေြောတငွ ် မြနလ်ည်ရမ  ကြောီးသူတစ်ဦီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး 

အရနမ ငာ့ ် န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါ၀ိုငလ်ှုြ်ရြှောီးမခငီ်းြမြျုန ိုငသ်ည် ရှ ရသြော်မငြောီးလည်ီး အနည်ီးဆံိုီး၄င်ီး၏ အရမခခံ 

သရဘြောတေြောီးြျြောီးအြောီး နြောီးလည်သရဘြောရြါက်သည်အထ  ကက ျုီးစြောီး ရလာ့လြောသငယ်ူသငာ့ရ် ကြောငီ်းက ို 

“ြြါဝငန် ိုငေ်ငရ်တြောင ် ရလာ့လြောသင်ာ့တယလ် ို ာ့ထငတ်ယ် န ိုငင်သံြောီး ြှနေ်င ် န ိုငင်ရံေီးရတြောာ့နြောီးလည်သငာ့တ်ယ် 

လ ို ာ့ထငတ်ယ်” ဟူ၍ သူ၏ထငမ်ြငယ်ူဆချက်အြောီး ရဝြျှခ ာ့သည်။ ထ ို ာ့အမြင ် ငယ်ေွယ်စဥ်ြစှ၍ န ိုငင်ရံေီးတွင ်

ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးြှသြောလျှင ်အရလာ့အကျငာ့ ်တစ်ခို အမ စ်သ ို ာ့ရမြြောငီ်းလ လြောြည် သြောြက ၄ငီ်းနငှာ့ြ်တ်သက်သညာ့ ်

အရတွွံ့အ ကံျုနငှာ့ ် အသ ြညြောြျြောီး ြ ိုြ ို၍တ ိုီးလြောြည်မ စ်ရ ကြောငီ်းက ို ဤသိုရတသနအတွက် ရြီးမြနီ်းေြောတွင ်

လက်ခံရမ  ကြောီးသူြှ “လူကကီီးမ စ်ြှ ထလိုြ်ေငရ်တြောာ့ ဒလီ ိုရတွီးရခေါ်တ ာ့ အြ ိုငီ်းြှြော သ ြ်ဖြီီးစဉီးစြောီး န ိုငတ်ြောြျ ျုီး 

ြရှ ဘူီးရြါ ာ့။ ဒါရ ကြောငာ့ ်ငယ်ငယ်ကတည်ီးက ဒနီ ိုငင်ရံေီးက ို စ တ်ဝငစ်ြောီးြယ်ဆ ိုေင ်ဒါဟြော အရလာ့အကျငာ့တ်စ်ခို 

မ စ်သွြောီးတယ်ရြါ ာ့။ တမ ည်ီးမ ည်ီးကကီီးလြောရလ န ိုငင်ရံေီး ြှြောြ ိုဖြီီး ထ ထ ဝငဝ်ငရှ် ြယ်။ ဖြီီးရတြောာ့ဆငရ်မခ 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

သံိုီးသြ်န ိုငြ်ယ်၊ တ ိုီးတက်ရအြောငလ်ိုြ်န ိုငြ်ယရ်ြါ ာ့။ ဒါရ ကြောငာ့ြ် ို ာ့ တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီးရတွကလ  

န ိုငင်ရံေီးြှြော ြါဝငသ်ငာ့ြ်ါတယ်။” ဟူ၍ သ၏ူအမြငန်ငှာ့ခ်ံယူချက်အြောီး ရမြြောမြခ ာ့သည်။ 

ထ ို ာ့အတူ ရကျြောငီ်းြျြောီးတွငလ်ည်ီး ဒြီ ိုကရေစီနငှာ့ ် ြတ်သက်ရသြော အရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီးအြောီး ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူြျြောီးက ို သင ်ကြောီးရြီးြှသြောလျှင ် ဒြီ ိုကရေစီန ိုငင်ရံေီးစနစ်၊ ရကြောငီ်းြွနတ် ာ့ စီြံအိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ်ရတ ွ

က ို ရ ြော်ရဆြောငေ်ြော၌ ြ ိုြ ိုမြနဆ်နအ်ကျ ျုီးရှ ြည ် မ စ်သည်။ မြည်သူြျြောီး သ ကျွြ်ီးနြောီးလည်ြှု ြရှ ရသြော 

စနစ်တစ်ခိုအြောီး သင ်ကြောီးမြသရြီးြှု ြရှ ြ  ရရှွံ့ဆက်ရနြည်ဆ ိုလျှင ် ထ ိုစနစ်အြောီးတတ်ကျွြ်ီးသူ လူအချ ျုွံ့ ြှ 

အခွငာ့အ်ရေီးယူကြော ြ ြ အကျ ျုီးအတကွ် အသံိုီးချ သွြောီးန ိုငသ်ည် သြောြက ြ ိုြ ို၍ဆ ိုီးေွြောီးရသြော အမ စ်ြျြောီး 

န ိုငင်တံစ်ဝနီ်း မ စ်ရြေါ်လြောန ိုငသ်ည် (Yoldas, 2015)။ ၄ငီ်းအရ ကြောငီ်းအေြောနငှာ့ ် ြတ်သက်၍ ဤသိုရတသန 

အတွက် ရြီးမြနီ်းေြော၌ “ဖြီီးရတြောာ့ သူတ ို ာ့ဒြီ ိုကရေစီစနစ်က ို ရခေါ်ရဆြောင ်သြွောီးြယ်ဆ ိုေင ်ဒြီ ိုကရေစြီှြောရတြောာ့ ဒ ီ

Human Right ကအမြညာ့်အဝရှ ေြယ်ရြာ့ါ၊ အ ဆ ိုေင ် သူတ ို ာ့အစကတည်ီးက ကျွနရ်တြော်တ ို ာ့ ရတွက ို ဘြောလ ို ာ့ 

Human Right ဆ ိုတြောက ို ဃဂနဏရှငီ်းရှငီ်းလငီ်းလငီ်း သ ရအြောင ်ြသငခ် ာ့ဘ န ာ့ ဒလီူ ာ့အခငွာ့ရ်ေီးရတွ ဘြောရတွရှ  

တယ ် ရမြြောဖြီီးသွြောီးလ ို ာ့ကရတြောာ့ သက်ရေြောက်ြှုက ရှ န ိုငြ်လြောီးရြာ့ါ။ အ ရ ကြောငာ့ ်သူတ ို ာ့ဒြီ ိုကရေစီ က ိုသွြောီးချင ်

တယ် မြညသ်ူရတွက ို တကယ်ချစ်တယ်ဆ ိုေင ် ဒခီွငာ့အ်ရေီးရတွက ို ရကျြောငီ်းြြှောကတည်ီးက သတူ ို ာ့ သငရ်ြီး 

သငာ့တ်ယ်ထငတ်ယ်၊ အ ရ ကြောငာ့ ် ြညြောရေီးဝနက်ကီီးဆီ ရေြောက်ြယ်ဆ ိုေင ် ရကျြောငီ်းြှြောဒအီခွငာ့အ်ရေီးန ာ့ 

ြတ်သက်ဖြီီး၊ ဒြီ ိုကရေစီရတွက ိုရြာ့ါ သငရ်ြီးရစချငတ်ယ်လ ို ာ့ရတြောငီ်း ဆ ိုတယ်ရြာ့ါ။” ဟူ၍ မြနလ်ည် 

ရမ  ကြောီးသူြှ သ၏ူ ထငမ်ြငယ်ူဆချက်ြျြောီးက ို ရမြြောမြခ ာ့မခငီ်း သြောြက ြညြောရေီးဝနက်ကီီး ဌြောန က ိုလည်ီး 

ရတြောငီ်းဆ ိုမခငီ်းမ စ်သည်။ န ိုငင်ရံေီးဟူသညြ်ှြော ြ ြ နငှာ့ဆ်က်စြ်ရနရသြော ြတဝ်နီ်းကျင၊် အလိုြ်အက ိုင၊် 

စီီးြွြောီး ရေီး၊ လူြှုရေီး၊ ြညြောရေီး စရသြောအရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီး ြါဝငြ်တ်သက ်ဆက်စြ်ရနသညက် ို မငငီ်းဆ ို၍ 

ေြည် ြဟိုတြ်ါ။ ထ ို ာ့ရ ကြောင်ာ့ ြ ြ တ ို ာ့၏ န စစဓူဝ ရမြြောဆ ို မြျုြူရဆြောငေွ်က်ြျြောီး သည်လည်ီး တစန်ည်ီးြဟိုတ် 

တစ်နည်ီးမ ငာ့ ် န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငြ်တ်သကရ်နသည် က ိုသတ မြျုြ သငာ့သ်ည်။ ထ ိုအရ ကြောငီ်းအေြောနငှာ့ ်

ြတ်သက်၍ တကကသ ိုလ်  ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး သြောြက အြျြောီးမြည်သူလူထိုြျြောီးသည်လည်ီး 

သ ရှ နြောီးလည်သငာ့ရ် ကြောငီ်းအြောီး လက်ခံရမ  ကြောီးသူတစ်ဦီးြှ “ကျွနရ်တြော်နြောီးလည်တြောကရတြောာ့ ဆနဒမြတြော၊ 

ြါတီ ွ ွံ့တြောရတွ၊ လွှတ်ရတြော် က ိုယစ်ြောီးလှယ်၊ န ိုငင်ရံေီးြါတီရတွ ွ ွံ့တ ာ့အေြောက ိုြ  န ိုငင်ရံေီးလ ို ာ့ ြရခေါ်ဘူီးလ ို ာ့ 

ထငတ်ယ်ရြါ ာ့။ က ိုယာ့် န ိုငင်ရံကြောငီ်း   ို ာ့အတကွ ် စဉစြောီးဖြီီးအလိုြ်ရလီးတစ်ခို လိုြလ် ိုက်တြောလ  န ိုငင်ရံေီး 

လိုြ်တြောြ ရြါ ာ့။ က ိုယာ့်န ိုငင်ရံကြောငီ်း  ို ာ့ ရကြောငီ်းကျ ျုီးတစ်ခို လိုြ်လ ိုကတ်ြောကလ ြ  န ိုငင်ရံေီးလ ို ာ့ြ မြငြ်ါတယ်။ 

သူြျြောီးလ ိုြျ ျုီး လ ိုက်ရအြော်ရနြှ န ိုငင်ရံေီး လိုြ်တြောြဟိုတ်ဘူီးရြါ ာ့။ ဖြီီးရတြောာ့ က ိုယ်ဝနထ်ြ်ီးမ စလ်ြောဖြီဆ ိုေငလ်  

န ိုငင်အံတွက်ဘယ်လ ိုြျ ျုီး အရကြောငီ်းဆံိုီး မ စ်ရအြောင ်ရြီးဆြ်ြယ် ဆ ိုတြောကလ  န ိုငင်ရံေီးြ ရြါ ာ့” ဟူ၍ သူ၏ 

န ိုငင်ရံေီးခံယူချက်အြောီး ရှငီ်းလငီ်း ရမြြောမြ ခ ာ့သည်။ 



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

သ ို ာ့ရသြော်လည်ီး န ိုငင်ရံေီးြှြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးနငှာ့ ် ဆက်စြ်ြှုြရှ  ဟူ၍ ခံယူထြောီး က 

သူြျြောီးလည်ီးြျြောီးစွြောရှ ရနရ ကြောငီ်း ဤသိုရတသန မြနလ်ည်လက်ခံရမ  ကြောီးရသြော အရမ ြျြောီးအြောီးရလာ့လြော 

ဆနီ်းစစ်မခငီ်းအြောီးမ ငာ့ ်ရတွွံ့ မြငသ် ရှ ေြါသည်။ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူတစ်ဦီး အရနမ ငာ့ ်ရကျြောငီ်းစြောက ိုသြော 

ရလာ့လြောဆည်ီးြူီးသငာ့ရ် ကြောငီ်း၊ ရကျြောငီ်းစည်ီးကြ်ီးအြောီး အမြညာ့်အဝ လ ိုက်နြောသငာ့ရ် ကြောငီ်း၊ အမြငရ်လြောက၌ 

မ စ်ြျက်ရနရသြော န ိုငင်ရံေီးက စစြျြောီးအြောီး ရကျြောငီ်းတွငီ်းသ ို ာ့ ယူရဆြောင ် ြလြောသငာ့ရ် ကြောငီ်းနငှာ့ ် န ိုငင်ရံေီးြှြော 

ြ ြ တ ို ာ့ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူ ြျြောီးနငှာ့ ် ြသက်ဆ ိုငရ်သြော အေြောမ စ်ရ ကြောငီ်းစရသြော ြတူညီ ကွ မြြောီးရသြော 

ခံယူချက် အမြငြ်ျြောီး သည်လည်ီး ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးစွြော၌ ခ ိုငြ်ြောစွြောရှ  ရနရသီးရ ကြောငီ်းအြောီး 

“ကျွနရ်တြော်တ ို ာ့ ရကျြောငီ်းြှြောက န ိုငင်ရံေီးန ာ့ြတသ်က်တ ာ့ အ ရ ကြောငီ်းအေြောရတွလည်ီး ြသငဘ်ီူး၊ ဖြီီးရတြောာ့ 

န ိုငင်ရံေီးလှုြ်ရှြောီးြှုြှြောလည်ီး ြြါဝငခ် ိုငီ်းဘူီးရလ။ ဘြောရ ကြောငာ့လ် ဆ ိုရတြောာ့ ကျွနရ်တြော်တ ို ာ့န ာ့ ြသကဆ် ိုငဘ်ူီးလ ို ာ့ြ  

ခံယူထြောီးတြောရလ။ ငယက်တည်ီးကလ  ြရလာ့လြောဘူီးရလ။ Social Media ရတွြှြောရတွွံ့ေငရ်တြောင ်

ရကျြော်လ ိုက်တြောြျြောီးတယ်။ က ိုယ်န ာ့ြဆ ိုငသ်လ ိုြ ရနတယ်။ ရကျြောငီ်းစြောရတွက ို ရကြောငီ်းရကြောငီ်းကက ျုီးစြောီး  ို ာ့ကြ  

အဓ ကကျတြောရြါ ာ့”ဟူ၍ သူ၏ ထငမ်ြငြ်ှုနငှာ့ ်ခံယခူျက်အြောီး ရှငီ်းလငီ်း ရမြြောမြခ ာ့သည်။ 

 

၅.၂။ လက်ရှ အိုြ်ချြုြ်ြှုစနစ်နငှာ့ ်ဒြီ ိုကရေစီ အဓ ြပြောယ်ရ ြော်ရဆြောငြ်ှု 

 

ယခိုလက်ရှ  မြနြ်ြောန ိုငင်၏ံအိုြ်ချျုြ်ရေီးစနစသ်ည် စစ်အိုြ်ချျုြ်ရေီးြှ ဒြီ ိုကရေစီအိုြ်ချျုြ်ရေီးစနစ်သ ို ာ့ 

ကက ျုီးစြောီးရမြြောငီ်းလ ရနသည်က ို ြျက်မြငက် ိုယ်ရတွွံ့ ရတွွံ့  ကျံုရန ကေြါသည်။ ၂၀ို၁၀ို ခိုနစှ်ြ ှ စတငက်ြော 

ဒြီ ိုကရေစီ အိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ်အြောီး မြနလ်ည်စတငရ်မြြောငီ်းလ  ကျငာ့သ်ံိုီးရနဖြီမ စ်ရသြော်လည်ီး လ ိုအြ်ချက်ြျြောီး 

ရမြြောက်ြျြောီးစွြော ရှ ရနသည်ြြှောလည်ီး မငငီ်းဆန၍်ြေရသြော အချက်တစ်ချကြ်ငမ် စသ်ည်။ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူြျြောီးအရနမ ငာ့ ် ြ ြ တ ို ာ့၏ အရတွီးအရခေါ်၊ ယူဆချက်၊ ထငမ်ြငြ်ှုြျြောီးအြောီး လွတ်လြ်စွြော ထိုတ်ရ ြော် 

ရမြြောဆ ိုခွငာ့အ်ြောီးအစ ိုီးေြှရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ ရကျြောငီ်းဆေြော/ဆေြောြနငှာ့ ်အြောဏြောြ ိုငြ်ျြောီးြှရသြော် လည်ီးရကြောငီ်း 

အဆငာ့ဆ်ငာ့ ်ြ တ်ြငဖ်ခ ြ်ီးရချြောက်ြှုြျြောီး မြျုလိုြ်ြည် ဆ ိုြါက အငြ်တနြ်ှလွ ြြှောီးရသြော အချက်ြငမ် စ်ြါသည်။ 

ြ ြ ၏ ထငမ်ြငယ်ူဆချက်ြျြောီးအြောီး ဥြ ရဒနငှာ့အ်ညီ လွတ်လြ်စွြော ထိုတ်ရ ြော်ရမြြောဆ ို လိုြ်ရဆြောငခ်ွငာ့ြ်ျြောီး 

ရှ ရသြော်မငြောီးလည်ီး လက်ရတွွံ့တငွြ်ူ  ွ ွံ့စည်ီးြံိုအရမခခံဥြရဒ၌ မြဌြောနီ်းချက်တစ်ခို အမ စ် ြါရှ ရနဖြီီး အမြည်ာ့အဝ 

အသံိုီးချန ိုငခ်ွငာ့ ်ြရှ မခငီ်းအရြေါ် အမငငီ်းအခံိုြျြောီးစွြောလည်ီး မ စ်ရြေါ်လျှက်ရှ သည်။ မြည်သူ ာ့ေ ြျြောီးအရြေါ် ယံို ကည် 

အြောီးက ိုီးထ ိုက်ရသြော ထငမ်ြငယ်ူဆချက် အြောီးနည်ီးရနရ ကြောငီ်းက ို သိုရတသန တွင ်ြါဝငသ်တူစ်ဦီးက “ေ ရတ ွ

လ ိုက် ကညာ့်တြောကလည်ီး မြည်သူက ို ကြောကယွတ်ြောြဟိုတ်ြ  အြှြောီးဘြောရှ လ ၊ ရှ ေင ် အရေီးယ ူ ို ာ့ြ လ ိုက်ရန 

တယ်လ ို ာ့မြငြ်ါတယ်” ဟူ၍မြနလ်ည်ရမ  ကြောီးသူြှ သူ၏ထငမ်ြငြ်ှုအြောီး ရမြြောမြခ ာ့သည်။ ထ ို ာ့အမြင ်











NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

အရ ကြောငီ်းအေြော ခစံြောီးချက်ြျြောီးရ ကြောင်ာ့ ြ ြ တ ို ာ့၏သြောီး၊ သြီီးြျြောီးအြောီး န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငြ်တ်သကြ်ှု 

ြမြျုလိုြ်ေန ်ြ ဘြျြောီးြှ ြ ြ တ ို ာ့ တတ်စြွ်ီးသြျှ တြောီးမြစ် ကမခငီ်းမ စ်သည်။  

ဆယ်စိုနစှ်ရြါငီ်းြျြောီးစွြော အြျြောီးမြည်သူဆ ိုငေ်ြောန ိုငင်ရံေီးအသ ြညြောအြောီး ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွး သင ်ကြောီးြှုအလွန ်

နည်ီးြါီးခ ာ့သည်သြောြက ယခိုအချ နအ်ခါ၌လည်ီး ရကျြောငီ်းြျြောီးတွင ် ရသချြောစြွော သင ်ကြောီးြ ို ာ့ချ ရဆွီးရနီွးြှုြျြောီး 

မြျုလိုြ်န ိုငမ်ခငီ်းြရှ ရသြောအခါ ၄ငီ်းအသ ြညြောနငှာ့ြ်က်သက်၍ တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး 

သ ရှ နြောီးလည်ြှု အြောီးနည်ီးရနေမခငီ်းမ စ်သည်။ ဤက ာ့သ ို ာ့ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးအြောီး 

န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငြ်တ်သက် လှုြ်ရြှောီးြှု အြောီးနည်ီးေမခငီ်း၏ အရ ကြောငီ်းအေငီ်းသည် အြျြောီးမြည်သူ 

လူထိုဆ ိုငန် ိုငင်ရံေီးအသ ြညြောအြောီး သင ်ကြောီးြ ို ာ့ချ ရဆွီးရနီွးန ိုငမ်ခငီ်းြရှ ခ ာ့ြှု၏ အကျ ျုီးဆက် တစ်ခိုမ စ်ရ ကြောငီ်း 

ြှတ်ယူေြည် မ စ်ြါသည်။ 

 

၆.၃။ တေြောီးဥြ ရဒစ ိုီးြ ိုီးြှုအြောီး အဓ ြပြောယ် ွငာ့ဆ် ိုမခငီ်း 

 

တေြောီးဥြရဒစ ိုီးြ ိုီးြှုဟို ဆ ိုေြောတွင ်အစ ိုီးေအေြောထြ်ီး၊ အေြောရှ ြျြောီး နငှာ့ ် န ိုငင်သံြောီးြျြောီးအြောီးလံိုီးက တေြောီးဥြရဒ 

ရအြောက်တွင ် တရမြီးညီ စ ိုီးြ ိုီးရစမခငီ်းမ စ်သည်။ ထ ိုအဓ ြပါယ် ွငာ့ဆ် ိုချက်တွင ် တေြောီးစီေငရ်ေီးစနစ် နငှာ့် 

ဥြရဒ၏ သတ်ြတှ်မြဌါနီ်းချက်ြျြောီးတွငလ်ည်ီး ကက ျုတင ်အဓ ြပါယ် ွငာ့ဆ် ို သတ်ြတှ်ချက်ြျြောီး ဝငဖ်ြီီး ဥြရဒြျြောီး 

အြောီးလံိုီးသည် လူအြောီးလံိုီးက ို ခွ မခြောီးြှုြရှ ဘ  တရမြီးညီ တက်ရေြောက်ေြည်မ စသ်ည် (Tamanaha, 2012)။ 

န ိုငင်ရံေီးတွင ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးသြောြက မြည်သူလူထိုအြောီးလံိုီး လွတ်လြ်စြွော ြါဝင်လှုြ်ရှြောီးခွငာ့ ်

ေရှ ေနအ်တွက် လက်ရှ ကျငာ့သ်ံိုီးလျက်ရှ ရသြော ဥြရဒအချ ျုွံ့အြောီး ြ ိုြ ိုလက်ရတွွံ့ကျ အသံိုီးမြျုန ိုငေ်န ် မြနလ်ည် 

မြျုမြငသ်ငာ့သ်ညသ်ြောြက ထ ိုဥြရဒြျြောီးအြောီး ြည်သူြဆ ို ခခငီ်းချက်ြရှ  လ ိုက်နြော ကျငာ့သ်ံိုီးေနလ်ည်ီး လ ိုအြ် 

လျက် ရှ ရနြါသည်။ လက်ရှ  စည်ီးြံိုအရမခခံဥြရဒ၌ ရေီးသြောီး ရ ြော်မြထြောီးရသြော အချ ျုွံ့ ဥြရဒြျြောီးြှြောြှု ြ ြ ၏ 

စ တ်ဆနဒအရလျြောက ် အဓ ြပြောယ်ရမြြောက်ြျြောီးစွြော  ွငာ့ဆ် ိုန ိုငမ်ခငီ်း၊ တ ကျရသချြောရသြော အဓ ြပြောယ် ွငာ့ဆ် ိုြှု 

အြောီးနည်ီးမခငီ်း စရသြောအြောီးနည်ီးချက်ြျြောီးတ ို ာ့ရ ကြောငာ့ရ်သြောလ်ည်ီးရကြောငီ်း၊ ထ ိုဥြရဒြျြောီးအြောီး လကတ်စ်လံိုီးမခြောီး 

အသံိုီးချရနသူတ ို ာ့ရ ကြောငာ့ ် ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း တေြောီးဥြရဒစ ိုီးြ ိုီးြှုြှြော အလွနြ်ငအ်ြောီးနည်ီး လျှက်ရှ ရနသည်။ 

ဤသိုရတသန အတကွ် ရြီးမြနီ်းြှုြျြောီးအြောီး ရမ  ကြောီးေြောတွငလ်ည်ီး “ညီြရမြြောတ ာ့ အတ ိုငီ်းြါြ ။ ဒြီ ိုကရေစီလ ို ာ့ 

ရမြြောရြြ ာ့ ၂၀ို၀ို၈  ွ ွံ့စည်ီးြံိုအရမခခံဥြရဒ ြရမြြောငီ်းရသီးသ၍ရတြောာ့ န ိုငင်ရံေီးြှြော လွတ်လြ်စွြော လှုြ်ရှြောီးန ိုင ် ို ာ့က 

အခွငာ့န်ည်ီးြါီးရနအံိုီးြယ်လ ို ာ့ မြငြ် တယ”် ဟူ၍လက်ရှ ကျငာ့သ်ံိုီးလျက်ရှ  ရနရသြော  ွ ွံ့စည်ီးြံို အရမခခံဥြရဒ 

အရြေါ် ရဝ နရ်ထြောက်မြခ ာ့သည်။  



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

တေြောီးဥြရဒစ ိုီးြ ိုီးြှုအြောီး တ ိုက်ရ ိုက်ရ ြော်မြလျှကရ်ှ ရသြော တေြောီးစီေငရ်ေီးကဏ္ဍ၌လည်ီး မြည်သြူျြောီးအတွက် 

ရြီးခွနီ်းြျြောီးစွြောနငှာ့ ် အြောီးက ိုီးေန ် အလွနြ်ငခ်ကခ် လျှက်ရှ ရနရ ကြောငီ်းက ို ဤသိုရတသနအတွက ် ရမ  ကြောီး 

ရြီးသူြှ အရတွွံ့အ ကျံုနငှာ့ ် ထငမ်ြငယ်ူဆချက်အချ ျုွံ့အြောီး “တစ်မခြောီးန ိုငင်ရံတွလ ိုြ  မြနြ်ြောန ိုငင်ြံှြောလည်ီး 

ဥြ ရဒရတွရတြောာ့ ရှ ြါတယ်။ ဒါရြြယာ့် ကြွောမခြောီးတြောကရတြောာ့၊ ဥြြြောအရနန ာ့ သြူျြောီးန ိုငင်ြံြှော လူသတ်ြှုမ စ်တယ် 

ဆ ိုေင၊် အြှုက ို ရသချြောစံိုစြ်ီးတယ်၊ ဘက်ြလ ိုက်ဘူီး၊ အြျြောီးအြောီးမ ငာ့ ် အြှနတ်ေြောီးရြေါ်တယ်။ ဒါရြြယာ့ ်

ဒြီှြောကရတြောာ့ တစ်မခြောီးစီြ ။ အြှုရတြောင ်ရြျြောကသ်ွြောီး ရသီးတယ်” ဟူ၍ ြွငာ့လ်ငီ်းစြွောရမြြောမြခ ာ့သည်။  

ထ ို ာ့အမြင ် မြည်သူတ ို ာ့၏ ြညြောရေီး၊ စီီးြွြောီးရေီးစရသြော ကဏ္ဍြျြောီးတငွလ်ည်ီး တေြောီးဥြရဒစ ိုီးြ ိုီးြှု အလွနြ်င ်

အြောီးနည်ီးြှုရှ ရနရ ကြောငီ်းက ို သိုရတဿနတွင ်ြါဝငသ်ူြှ “လယ်ယြော ရတွက ို ကရတြောာ့ ကက ျုကသ်လ ို မြနသ် ြ်ီး 

တယ်။ ြညြောရေီး၊ စီီးြွြောီးရေီးရတွြှြောလည်ီး သူတ ို ာ့ ကက ျုက်သလ ို   နှ ြ်ထြောီးတြောြ ။ တေြောီးြျှတတယ် ဆ ိုတြောက 

ရဝလြောရဝီးြ ” ဟို ရမြြောဆ ိုရမ  ကြောီးခ ာ့သည်။ 

ထ ိုသည်သြောြက တေြောီးဥရြဒစ ိုီးြ ိုီးြှုနငှ်ာ့ ြတသ်က်၍ လက်ရှ  ၂၀ို၀ို၈ ွ ွံ့စည်ီးြံိုအရမခခံဥြရဒ တွငရ်ေီးသြောီး 

ထြောီးရသြောအခွငာ့အ်ရေီးြျြောီးြငလ်ျှင ် မြည်သြူျြောီး ခံစြောီးခွငာ့ေ်ရှ ေန ် ြရသချြောြရေေြောလျှက်ရှ ရ ကြောငီ်း  

ဤသိုရတသနအတကွ် ရမ  ကြောီးေြောတွင ်“ဒါရြြယာ့်လ  ရှ မြနရ်တြောာ့လ  ဆနဒထိုတ်ရ ြော်မြတြောတ ို ာ့ ဘြောတ ို ာ့ရှ ေငလ်  

 ြ်ီးတြောြ ။ န ိုငင်သံြောီးခွငာ့ရ်ေီးရတြောာ့ ြရှ ဘူီးလ ို ာ့ရတြောာ့ မြငတ်ြောြ ။ ချမြထြောီးြယ်ဆ ိုေငလ်  စြောရြေါ်ြှြောြ ထြောီးြယ် 

လ ို ာ့ြ မြငြ်ါတယ်။ လက်ရတွွံ့ကရတြောာ့ န ိုငင်သံြောီးတ ိုငီ်း န ိုငင်သံြောီးအခွငာ့အ်ရေီးက ို ခံစြောီးေြယ်လ ို ာ့ြထငြ်ါဘူီး” ဟို 

ထငမ်ြငယ်ူဆချက်နငှာ့ ်အရတွွံ့အ ကျံု အချ ျုွံ့အြောီး ရမြြောမြခ ာ့သည်။  

 

 

 

 

န ဂံိုီးနငှာ့ ်အ ကံမြြုချက်ြျြောီး 

 

ဤသိုရတသနသည် တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းြျြောီးတငွ ်ြညြောရလာ့လြောဆည်ီးြူီးရနရသြော တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ လက်ရှ  မြနြ်ြောာ့န ိုငင်ရံေီးနငှာ့ြ်တ်သက်ရသြော ထငမ်ြငယ်ူဆချက်ြျြောီး၊ အရတွွံ့  ကံျုြျြောီးနငှာ့ ်

သ ရှ နြောီးလည် တတ်ကျွြ်ီးြှုြျြောီး၌ အရမခခံကြော ရလာ့လြောသံိုီးသြ်  ရေီးသြောီးထြောီးမခငီ်း မ စ်သည်။  

ရနြောငလ်ြောြညာ့်အနြောဂတ်တွင ် ဦီးရဆြောငဦ်ီးေွက်မြျုြညာ့်သူြျြောီးမ စ်ရသြော တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူ 

တ ို ာ့၏ န စစဓူဝ ရတွီးရတြောရမြြောဆ ိုြှု ကျငာ့ ်ကံြှုြျြောီးသည်လည်ီး ကချငမ်ြည်နယ်အတွက် သြောြက န ိုငင်ရံတြော ်



NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE 

မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

အတွက်ြါ အလွနအ်ရေီးကကီီးလှြါသည်။ ဤသိုရတသန ရလာ့လြောရတွွံ့ ရှ ချက်အေ တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူတ ို ာ့၏ စကြောီးဝ ိုငီ်းတွင ်အစ ိုီးေ၏ စြီံခန ာ့ခ်ွ ြှု အြောီးနည်ီးမခငီ်း၊ ရကျြောငီ်း၏ ြူဝါဒနငှာ့ ်စည်ီးကြ်ီးြျြောီးအြောီး 

ြရကျနြ်မခငီ်း၊ န ိုငင်ရံေီး၊ စီီးြွြောီးရေီး၊ ြညြောရေီးနငှာ့ ်ြတ်သက်ရသြော အရ ကြောငီ်း အေြောြျြောီးအြောီး ရဆွီးရနီွးမခငီ်း 

ြျြောီး ရှ ရသြော်မငြောီးလည်ီး အြျြောီးအြောီးမ ငာ့ ် ရြျြော်ြွ ေွငြ်ွ နငှာ့ ် အမခြောီးလူငယ်သဘြောဝ အရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီး က ိုသြော 

ြ ိုြ ိုရမြြောဆ ို ရဆွီးရနီွး ကသည်က ို ရတွွံ့ ရှ ေသည။် ထ ိုသ ို ာ့ရသြော အရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီး မ စ်ရြေါ်ရနမခငီ်းသည် 

ရကျြောငီ်းတွငီ်း၌ သက်ဆ ိုငေ်ြောဘြောသြောေြြ်ျြောီးအြောီးနငှာ့ ် ြ ြ စ တဝ်ငစ်ြောီးရသြော အရ ကြောငီ်းအေြောြျြောီးအြောီး 

လွတ်လြ်စြွော ရမြြောဆ ိုရဆွီးရနီွးြ ိုငခ်ွငာ့အ်ြောီး ြ တ်ြငတ်ြောီးဆီီးထြောီးမခငီ်းရ ကြောငာ့ ် မ စ်ရြေါ်ရနမခငီ်း သြောြက 

ရကြောငီ်းြွနရ်သြောြညြောရေီး ြေရှ ြှုနငှာ့ ်ရကျြောငီ်းအိုြ်ချျုြ်ြှုဆ ိုင ်အခွငာ့အ်ြောဏြောြ ိုငအ်ြောီး ဗဟ ိုအစ ိုီးေြှ ကန ာ့သ်တ ်

ချျုြ်က ိုငြ်ှု ြျြောီးမြြောီးရနရသြောရ ကြောငာ့မ် စ်သည်။ 

ဒြီ ိုကရေစီစနစ်အြောီး လက်ရတွွံ့အရကြောငအ်ထည်ရ ြော် ရဆြောငေွ်က်ေြောတွင ် တကကသ ိုလရ်ကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင်ရံေီးတွင ်လတွ်လြစ်ွြောြါဝငခ်ွငာ့ ်ေရှ ေနြ်ှြောလည်ီး အလွနြ်င ်အရေီးကကီီးလှသည်။ ရလာ့လြော 

ဆနီ်းစစ်ချက်ြျြောီးအေ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင် ံရေီးတွင ် လတွ်လြစ်ွြော ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီး 

န ိုငရ်သြော အခွငာ့အ်ရေီးြျြောီးရှ ရသြောမ်ငြောီးလည်ီး လက်ရတွွံ့ တွင ် အရကြောငအ်ထည် ရဆြောငေွ်က်ေန ် အလွနြ်င ်

ခက်ခ လျှက်ရှ ြါသည်။ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းြျြောီးြ ှြူဝါဒ၊ စည်ီးြျဥ်ီးစည်ီးကြ်ီးြျြောီး ချြှတ်ကြော တ ိုက်ရ ိုက်ရသြော် 

လည်ီးရကြောငီ်း၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ရသြောလ်ည်ီးရကြောငီ်း တကကသ ိုလ် ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင်ရံေီးနငှာ့် 

ြတ်သက် ဆက်နယွ်ြှု ရလျြောာ့ကျရစေန ်ရဆြောငေွ်က်လျှက်ရှ ရနသည်။  

ထ ို ာ့အမြင ် ြ ဘြျြောီးြှ သြောီးသြီီးြျြောီးအြောီး န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငြ်တ်သက ် လှုြ်ရှြောီးခွငာ့အ်ြောီး ြ တ်ြငထ်ြောီးရှ ြှု 

ြှြောလည်ီး ဒြီ ိုကရေစီစနစ်  ွံွံ့ ဖ  ျုီးတ ိုီးတက်ြှုအတွက်ဆံိုီးရှု ံီးြှု တစ်ခိုြငမ် စ်သည်။ ထ ိုသည်သြောြက 

ြတ်ဝနီ်းကျငတ် ို ာ့၏ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင်ရံေီးတွင ် ြါဝငြ်တ်သက်ြှုအြောီး 

အြောီးရြီးကက ျုဆ ို အသ အြှတ်မြျုမခငီ်းထက် အဆ ိုီးမြငြ်ှုြျြောီးမ ငာ့ ် အမြစတ်ငရ်ဝ နရ်ှု ံ ွံ့ချမခငီ်း ကြ ိုြ ို၍အြောီး 

ရကြောငီ်းရနသည်။ ထ ိုသ ို ာ့ရသြော အမြစ်တငရ်ဝ နြ်ှုြျြောီးက ိုသြော ဆက်လက်၍ အြောီး ရြီးအြောီးရမြြောက် ကျငာ့သ်ံိုီးရန 

  ို ာ့ေန ်ြသငာ့ရ်တြော်ရတြောာ့ြါ။  

ဤသိုရတသန၏ ရလာ့လြောဆနီ်းစစ် ရတွွံ့ ရှ ချကအ်ေ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ အြျြောီး 

မြည်သူဆ ိုငေ်ြောန ိုငင်ရံေီး အသ ြညြော အြောီးနည်ီးြှုက ို အထငသ်ြောီးရတွွံ့ မြငန် ိုငသ်ည်။ ၄ငီ်းတ ို ာ့၏ အသ ြညြော 

သ ရှ နြောီးလည်ြှု အြောီးနည်ီးမခငီ်းသည်လည်ီး တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင်ရံေီးတွင ်

ြါဝငန် ိုငေ်န ် အလွနခ်က်ခ တွန ာ့ဆ်ိုတ ် ရနေမခငီ်း၏ အရ ကြောငီ်းတစ်ေြ်မ စ်သည်။ တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ 

ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင်ရံေီးတွငြ် ိုြ ို၍ လွတ်လြ်စြွော ြါဝငလ်ှုြ်ရြှောီး လြောန ိုငေ်နအ်တွက် အြျြောီးမြည်သူဆ ိုငေ်ြော 

န ိုငင်ရံေီး အသ ြညြောရြီး သငတ်နီ်းြျြောီးမ ငာ့ ် ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ ရကျြောငီ်း၌ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ ြီဒယီြောြှ 
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မြနြ်ြောာ့ဒြီ ိုကရေစီ ရေစီီးရ ကြောငီ်းနငှာ့ ်ကချငမ်ြည်နယ်ရှ တကက သ ိုလ်ြျြောီးြှ ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး၏ န ိုငင်ရံေီးအမြင် 

 

တစ်ဆငာ့ ်အသ ြညြော ရြီးမခငီ်းမ ငာ့ ်ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း အြျ ျုီးြျ ျုီးရသြောနည်ီးလြ်ီးြျြောီးမ ငာ့ ်ကျယက်ျယ်မြန ာ့မ်ြန ာ့ ်

ြ ိုြ ို၍ သင ်ကြောီး ြ ို ာ့ချရြီးေန ်လ ိုအြလ်ျက်ရှ သည်။  

ထ ို ာ့အမြင ် န ိုငင်တံစ်န ိုငင်တံွင ် ဒြီ ိုကရေစီအိုြ်ချျုြြ်ှုစနစ် ရ ြော်ရဆြောငေ်ြော၌ တေြောီးဥြရဒစ ိုီးြ ိုီးြှု အြောီးရကြောငီ်း  ို ာ့ 

သည်လည်ီး အလွနအ်ရေီးကကီီးရသြော အစ တ်အြ ိုငီ်းကကီီးတစ်ခိုမ စ်သည်။ မြနြ်ြောန ိုငင်သံည်လည်ီး ဒြီ ိုကရေစီ 

အိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ်အြောီး စတငက်ျငာ့သ်ံိုီးရသြော န ိုငင်အံမ စ်တည်ရှ ရနဖြီ မ စ်ရသြော်မငြောီးလည်ီး ဤသိုရတသန 

ရတွွံ့ ရှ ချက်အေ ဥြရဒစ ိုီးြ ိုီးြှု အရမခအရနြှြော ြျြောီးစွြောအြောီးနည်ီးလျှက်ရှ ရနသည်။ အမငငီ်းြွြောီး ွယ်ေြော 

ဥြရဒြျြောီးအြောီး မြဌြောနီ်းထြောီးရှ မခငီ်း သြောြက ထ ိုဥြရဒြျြောီးအြောီး လက်ရတွွံ့အသံိုီးချေြော၌ လည်ီး ြှနြ်ှနက်နက်န ်

ရဆြောငေွ်က်ြှု ြရှ သညက် ို ရတွွံ့ ရှ ေသည်။ မြည်သူြျြောီး နငှာ့ ် တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီးအြောီး 

အကြောအကွယ် ရြီးေနထ်က် ဖခ ြ်ီးရချြောက်၊ နှ ြ်ကကွ်ေနအ်တွက် တေြောီးဥြရဒအြောီး အိုြ်ချျုြြ်ှုအြောဏြောြ ိုငြ်ျြောီးြှ 

ြ ိုြ ို၍ အသံိုီးချရန ကသည် က ိုရတွွံ့ ရှ ေသည်။  

ဤသိုရတသနအြောီးမ ငာ့ ် ရလာ့လြောဆနီ်းစစ်၍ ေရှ လြောရသြောအချက်အလက်ြျြောီးအရြေါ် အမခခံကြော ဒြီ ိုကရေစီ 

အိုြ်ချျုြ်ြှုစနစ် အရကြောငအ်ထည်ရ ြော်ရဆြောငေ်ြော၌ ြ ိုြ ို၍ ရအြောငမ်ြငက်ြော နည်ီးလြ်ီးတကျမ စ်ရစ  ို ာ့ေန ်

အလ ို ာ့ငြှော ရအြောက်ြါအ ကံျုမြျုချက် အချ ျုွံ့အြောီး ြညြောရေီးဝနက်ကီီးဌြောနနငှာ့ ် မြည်ထ ရေီးဝနက်ကီီးဌြောနတ ို ာ့အြောီး 

ေည်ညွှနီ်းကြော ရေီးသြောီးရ ြော်မြမခငီ်းမ စ်သည်။  

ြထြဦီးဆံိုီးအရနမ ငာ့ ်အြျြောီးမြည်သူဆ ိုငေ်ြောန ိုငင်ရံေီးအသ ြညြောအြောီး အနြောဂတ်လူငယ်ြျြောီး ြ ိုြ ို သ ရှ နြောီးလည် 

သရဘြောရြါကလ်ြောရစေနအ်တွက် အရမခခံြညြောရကျြောငီ်းြျြောီးြှ စတငက်ြော နည်ီးစနစ်တကျ လွတ်လြ်စြွော 

ဘက်လ ိုက်ြှု ြရှ ရစြ  သင ်ကြောီးြ ို ာ့ချရြီးရစေန။်   

ဒိုတ ယအရနမ ငာ့ ် ရကျြောငီ်းထွက်လ ိုက်ေရသြောသြူျြောီး၊ ရကျြောငီ်းြရနလ ိုက်ေရသြောသူြျြောီး၊ ရကျြောငီ်း မြငြ်၌ 

ရှငသ်နလ်ှုြ်ရှြောီးရနသူ အသကအ်ေွယ်ြရေွီး အြျြောီးမြည်သူဆ ိုငေ်ြော န ိုငင်ရံေီး အသ ြညြောအြောီး သ ရှ နြောီးလည် 

သရဘြောရြါကလ်ြောရစေနအ်တွက် န ိုငင်ရံတြော ် အ ွ ွံ့အစည်ီးြျြောီးြှ ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း၊ အမခြောီးရသြော 

အ ွ ွံ့အစည်ီးြျြောီးြှ ရသြော်လည်ီးရကြောငီ်း ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  နယ်ြယ်အေြ်ေြ်သ ို ာ့ လွတ်လြ်စွြော သင ်ကြောီးြ ို ာ့ချ 

ရြီးန ိုငေ်န ်ထ ိုအ ွ ွံ့အစည်ီး ြျြောီးအြောီး ြ ိုြ ို၍ သင ်ကြောီးြ ို ာ့ချခွငာ့ရ်ြီးေန။်  

တတ ယအရနမ ငာ့ ် ကချငမ်ြည်နယ်ရှ  တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းြျြောီး ကဏ္ဍအြျ ျုီးြျ ျုီး၌ြ ိုြ ို၍  ွံွံ့ ဖ  ျုီးတ ိုီးတက်လြော 

ရစေန ်ဗဟ ိုြှချျုြက် ိုငြ်ှုရလျြောာ့ချကြော က ိုယ်ြ ိုင ်မြဌြောနီ်းအိုြ်ချျုြ်ခွငာ့ ်ရြီးေန။်  
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စတိုတထ အရနမ ငာ့ ်တကကသ ိုလ်ရကျြောငီ်းသြောီး၊ ရကျြောငီ်းသူြျြောီး န ိုငင်ရံေီးတွင ်လွတ်လြ်စွြော ြါဝငလ်ှုြ်ရှြောီးန ိုငေ်န ်

အတွက် တကကသ ိုလ်၌ လက်ရှ  မြဌြောနီ်းလ ိုက်နြော ကျငာ့သ်ံိုီးရနရသြော ြဝူါဒြျြောီး၊ စဥ်ီးြျဥ်ီး စည်ီးကြ်ီးြျြောီးအြောီး 

ရသချြောစွြောမြနလ်ည် စီစစ်ကြော ရမြြောငီ်းလ ရေီးသြောီး မြဌြောနီ်း ကျငာ့သ်ံိုီးေန။်  

ြဥစြအရနမ ငာ့ ် ြည်သူြဆ ို တေြောီးဥြရဒစ ိုီးြ ိုီးြှုအြောီး ဥြရဒတွငမ်ြဌနီ်းထြောီးသညာ့်အတ ိုငီ်း ဘက်လ ိုက်ြှု၊ 

ြျက်နြှောသြော ရြီးြှုြရှ ြ  ြ ိုြ ိုတငီ်းကျြ်စြွောလ ိုက်နြော ကျငာ့သ်ံိုီး အရေီးယူရဆြောငေွ်က်ေန ်တ ို ာ့မ စ်ြါသည်။ 
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