ပျငးံလငး့လာေသာ စီ့ပျာ့ေရ့အချငအလမး
းံ
့မ္ာ့ကုိ အသဵု့ခ္ႏုိငးပါက ေမျ့်မဴေရ့က႑ အလာ့အလာေကာငး့မျနးႏုိငး
-- ဦ့ၿငိမး့ခ္မး့ -စီ့ပျာ့ေရ့ပျငးံလငး့လာမႈႏြငးံအတူ

်ပညးပတငးပို႔မႈတျငး

အဓိကအာ့ထာ့ေနရသညးံ

ေမျ့်မဴေရ့က႑သညး

အဓိကလုပးငနး့ႀကီ့်ဖစးလာႏုိငသ
း ညး။ လကးရအ
ြိ ေ်ခအေနမြာ ်မနးမာႏုိငးငဵရဲ႕ ေ မျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ အေ် ခအေနက
ေအာငး်မငးမႈရရြိေနပါသညး။်မနးမာႏုိငးငဵရဲ႕ လကးရြိေ မျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ကို ်ခဵဳငဵုၿပီ့ ေအာငး်မငးၿပီလာ့လုိ႔ေ်ပာရငး
စီ့ပျာ့်ဖစး ေအာငး်မငးတယးလို႔ ေ်ပာလို႔ရပါသညး။

အ်ပညးံအွေအာငး်မငးၿပီလာ့လို႔ေ်ပာရငး ေအာငး်မငးၿပီလို ႔

ေ်ပာလို႔မရႏုိငးေသ့ပါ။

ေခတးမီတဲံအဆငးံကို မေရာကးေသ့ဘူ့ဆိုရငးေတာငး စီ့ပျာ့်ဖစး ေမျ့်မဴတဲံ အဆငးံကုိ ေရာကးေန

ပါသညး။

ဘာလိလ
ု႔ ညး့ဆိုေတာံ ်မနးမာႏုိငးငဵရဲ႕ ေမျ့်မဴလုပးငနး့ရြငး ေမျ့်မဴသူအခ္ဳိ႔က မိ႐ုိ့ဖလာနညး့ကို သဵု့ေနၾကပါသညး။
ေခတးမီနညး့စနစးေတျကုိ ေလံလာမႈအာ့နညး့်ခငး့၊ က္ငးံသဵု့မႈအာ့နညး့်ခငး့ေၾကာငးံ ကမၻာံေစ့္ကျကးအာ့လဵု့ႏြငးံ
မွငးဆဵံေသာေၾကာငးံ ေ်ပာငး့ေမျ့ရမညး။
ႏိုငးငဵအတျကး ေ မျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ကို

အခုအခ္ိနးကစၿပီ့ လုပးမညးဆိုလြ္ငး

အလာ့အလာေကာငး့ပါသညး။

ႏိုငးငဵတကာ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငး နဲ႔ထိေတျ႔ဆကးဆဵမႈ မ္ာ့လာတဲံ ဒီအခ္ိနးေလ့မြာ အရ ငး့အႏြီ့်ပညးံစဵုေအာငး
ထညးံေပ့ရမညး။ နညး့စနစး ေခတးမီေအာငး လုပးေပ့ရမ ညး။ေစ့္ကျကးေကာငး့ေတျနဲ႔ ခ္ိတးဆကးေပ့မယးဆုိရငး
ႏုိငးငဵရဲ႕ ေမျ့်မဴေရ့
ခု်ဖစးလာႏုိငပ
း ါသညး။

သယဵဇာတႂကျယွ
း မႈဟာ ႏိုငးငဵေတားအတျကး အငးမတနး အာ့ကို့ရတဲံ လုပးငနး့ႀကီ့တစး
အိမးနီ့ခ္ငး့ႏုိငင
း ဵေတျ်ဖစးတဲံ ထုိငး့၊ ဗီယကးနမးတုိ႔နဲ႔ယြဥးရငး ေမျ့်မဴထုတးလုပးမႈက

နညး့ေသ့သညး။ သယဵဇာတက သူတို႔ထကး ႂကျယး
ဒါကိုအသဵု့ခ္ၿပီ့ ေပါႂကျယး ွတဲံသယဵဇာတကုိ

ွသညး။ အခု စီ့ပျာ့ေရ့

အာ့

အချငး့အလမး့ရရြိသညးံအတူ

နညး့စနစး ေကာငး့ေကာငး့နဲ႔လုပးမယးဆိုရငး ေရြ႕အလာ့အလာ

1

အငးမတနးေကာငး့တဲံ လုပးငနး့်ဖစးသညး။း ွငးေငျေတျလညး့ အမ္ာ့ႀကီ့ရမညး။ ထုိငး့နဲ႔ ဗီယကးနမးတို႔ထကးေတာငး
ႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့ သာသျာ့ႏုိငသ
း ညး၊၊
ဒီလုပးငနး့က စုိကးပ္ဳိ့ေရ့ၿပီ့ရငး အေတား အာ့ကို့ရတဲံ လုပးငနး့်ဖစးတယး။
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့
်မနးမာႏုိငးငဵ ေတာငးသူ လယးသမာ့မ္ာ့သညး

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့်ဖငးံ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့်ပဳေနၾကေသားလညး့

နညး့ပညာအလုဵအေလာကးမရြိ၍ ေခတးစ နစးႏြငးံ အဵ ွငးေသာ ွငးေငျမရရြိၾကပါသညး။ အခ္ဳိ႕ေသာႏြစးမ္ာ့တျငး
ရာသီဥတုမမြနး်ခငး့၊ ေရႀကီ့်ခငး့၊ ေရလႊမး့မို့်ခငး့၊ ဖ္ကးပို့မ္ာ့ က္ေရာကး်ခငး့တုိ႔က ေက့္လကးေနစိုကးပ္ဳိ့သူ
မိသာ့စု၏ဘွတစးခုလုဵ့ကို ေခ္ဖ္ကး

ပစးေတာံသညး။ ထုိအခါ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့အရငး့အႏြီ့မ္ာ့်ဖစးေသာ

တိရစၦာနးမ္ာ့မြအစ ရရာပစၥညး့မ္ာ့ကို ေရာငး့ခ္ရေတာံသညး။ ထုိသို႔ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ အရငး့အႏြီ့မ္ာ့ မရြိေတာံသညးံ
အခါ၎တုိ႔၏ မိသာ့စုဘ

ွမ္ာ့မြာ ပို၍ယိမး့ယိုငးလာသညး။ ထုိအခါ ေက္ာငး့သူေက္ာငး့သာ့အရျယး

ကေလ့ငယးမ္ာ့ပငး စာသငး ခနး့ကိုစျနး႔ၿပီ့ ၿမိဳ႕တကး၍ အလုပးရြာရသညး။

ယခုအခ္ိနးတျငး ေက့္လကးမ္ာ့တျငး

ေနထုိငးသူမ္ာ့ထကး ၿမိဳ႕ေပၐေနထုိငးသူ ဦ့ေရက ပိုမ္ာ့ေနၿပီ်ဖစးသညး။ ဤအက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့က
ေက့္လကးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့အေပၐ သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေပၐလာသညး။ အဓိကမြာ ေက့္လကးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့တျငး
လုပးအာ့ရြာ့ပါ့လာ်ခငး့်ဖစးသညး။
စျမး့အငး
စိုကးပ္ဳိ့ေရ့လုပးငနး့အခ္ဳိ႕တျငး စျမး့အငးႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့ လုိအပးသညး။ စျမး့အငးမလုဵေလာကးေသာသူမ္ာ့်ဖငးံ
အစာ့ထို့လုပးေဆာငး၍ မရႏုိငးပါ။ ေရခပး်ခငး့ ထငး့ေချ်ခငး့ အလုပးမ္ဳိ့ပငးလြ္ငး လုပးအာ့စျမး့အငးလုိအပးပါသညး။
က္နး့မာႀကဵ႕ခိုငမ
း ႈ က္ဆငး့ေနေသာ မိသာ့စုမ္ာ့အတျငး့ ထုိသို႔စျမး့အငး မ္ာ့မ္ာ့သုဵ့ရမညးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ပုဵစဵကို
ေဖားေဆာငး၍ မရႏုိငးပါ။ပညာႏြငးံေငျလုပးအာ့သကးသာ နညး့ပညာကိုေဖားေဆာငးရာတျငး ပညာႏြငးံေငျ
လိုအပးပါသညး။
ေခတးမမီေတာံတဲံ လယးယာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့နညး့လမး့ေတျကို သုေတသနလုပး်ပီ့ တီထျငးမြဳ
ွနးေဆာငးမြဳအသစးေတျႏြငးံ တို့ခ္ဲ႕

လုပးႏိုငးမြ ေ

က္ားလႊာ့ႏိုငးမယးလို႔ ဇနးန

ွါရီလ

အသစးေတျနဲ ံ
14

ရကးေနံက

ရနးကုနးမြာ်ပဳလုပးတဲံ ေဆျ့ေႏျ့ပဲျမြာ တငး်ပၾကပါသညး ။ကုနးသညး/စကးမႈ အသငး့ခ္ဳပး တျငး Organization for
Economic Co -Operation And Development (OECD), UNESCAP ႏြငံး Hanna Seidel Foundation တို႔
ပူ့ေပါငး့်ပဳလုပသ
း ညံး 'OECD Muti-dimensional Review of Myanmar " ပျဲကုိ က္ငး့ ပ်ပဳလုပးခဲံၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့
ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈႏြငးံ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့တို့တကးေရ့ အဖျဲ႕
အေသ့စိတးေလံလာ သုဵ့သပးမႈႏြငးံ အႀ

(OECD)၏ ်မနးမာႏုိငးငဵအေပၐ ဘကးေပါငး့စုဵမြ
ကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို ထုတး်ပနးခဲံတာ်ဖစးပါ

ေဆျ့ေႏျ့ေနသူေတျဟာ လုပးငနး့ရြငးေတျ်ဖစးသလို လုပးငနး့ရြငးေ
စဥး့စာ့ပဵုရတာကို ေတျ႔

တျ ပါ ွငးႏိုငးေရ့နဲ

ရပါသညး။း တကယးေတာံ ်မနးမာႏိုငးငဵအေနနဲံ

သညး။

အလုပး်ဖစးေရ့ကိုသာ

က ေမျ့်မဴေရ့ကို အေ်ခခဵ

စဥး့စာ့ရမြာ်ဖစးပါသညး။

2

ဥေရာပက နယူ့ဇီလနး ႏိုငးငဵလို႔ ေ် ပာလိုကးရငး အရငးဆဵု့်မငးမိတာ က ႏို႔စာ့ႏျာ့မႏြငးံ ႏို႔
်မကးစိုကး၍ ႏျာ့ေမျ့်ပီ့ တစးကမၻာလဵု့ကို ေရာငး့စာ့ေနပါ
စီ့ပျာ့ေရ့အရ တျကးေ်ခကိုကးရငး အေနာကးႏို

မႈနဗ
း႔ ူ့်ဖစး ပါသညး။း

သညး။ တကယးလို႔ စပါ့၊ ပဲ၊ ႏြမး့၊ ေ်ပာငး့က

ငးငဵေတျက လကးလျတးခဵမြာမဟုတးပါ ။ နယူ့ဇီလနး

ႏိုငးငဵက

စကးမြဳလုပးငနး့အစာ့ ႏျာ့ေမျ့်မဴေရ့ကို ဘာေၾကာငးံ ဦ့စာ့ေပ့လုပးေနသလဲ စဥး့စာ့ဖိုံ လိုပါသညး။စပါ့၊ ပဲ ၊ ႏြမး့၊
ေ်ပာငး့ အစရိြတဲံ သီ့ႏဵြေတျ

ကေန ွငးေငျရ်ပီ့ ခ္မး့သာတဲံ ႏိုငးငဵ

ဆနးအမ္ာ့ဆဵု့ ထုတးလုပးေရာငး့ခ္တဲံ ထိုငး့ႏိုငးငဵက လယး

မေတျ႕မိေသ့ပါ။ ကမၻာမြာ ႏြစး
သမာ့ေတျ အေၾကျ့နစးေနတုနး့ပါ

ဘာေၾကာငးံလညး့ဆိုးတာံ စပါ့၊ ပဲ ၊ ႏြမး့၊ ေ်ပာငး့ စတဲံ သီ့ႏဵြေတျဟာ သျငး့အာ့စုက
ကုနးက္်ပီ့ အ်မတးရမြ ရာခိုငးႏြဳနး့
ေတာငးသူေတျက

ှွွ

(၀ွ)
။

၈ွ ရာခိုငးႏြုနး့ေက္ား

ဿွ ေလာကးပဲရႏုိငသ
း ညး။ ဒါေပမယးံ သဘာ ွေဘ့ခဵရလို ံပ္ကးဆီ့ရငး

ရာခိုငးႏြဳနး့ခဵရသညး။ ဒါေၾကာငးံ တစးႏြစးပ္ကးရငး

၀

ႏြစးအေၾကျ့ဆပးလ႔ုိ

မေၾကဘူ့်ဖစးေနပါသညး။သျငး့အာ့စု ၈ွ ရာခိုငးႏြဳနး့လဵု့ဟာ စီ့ပျာ့ေရ့သမာ့ေတျရဲ ံအက္ဳိ့စီ့ပျာ့်ဖစးပါ သညး။
အဲံဒီလို စျနး ံစာ့ရ်ပီ့ အ်မတးနညး့တဲံ စပါ့၊ ပဲ၊ ႏြမး့၊ ေ်ပာငး့ စိုကးဖို ံကို

စဥး့စာ့တာက တကယးံကို

တလဲျ်ဖစးေနပါသညး။
ေစ့္ကျကးအရၾကညးံမယးဆိုရငး ်မနးမာႏိုငးငဵက ကဲၽျ၊ ႏျာ့၊ သို့၊ ဆိတ၊း ႏျာ့ေနာကး ကို အိမးနီနာ့ခ္ငး့ ႏိုငးငဵေတျက
ထျကးသေလာကးွယးေနပါသညး။ သာမနး ေတာငးသူေတျကိုယးတိုငးက နယးစပးမြာ သျာ့ေရာငး့ႏိုငးတဲံ
လုပးငနး့်ဖစးသညး။ ဒါေၾကာငးံ ေမျ့်မဴေရ့သာ ်မနး

မာႏိုငးငဵနဲ

အသငးံေတားဆဵု့်ဖစးပါသညး။

ႏိုငးငဵတကာကိုၾကညးံရငး ေတျ႔ႏိုငးတာက တျကးေ်ခကိုကးတာကို ထုတးလုပး်ပီ့ လိုအပးတာကို ွယးစာ့ႏုိငးသညး။
်ဖစးႏိုငးရငး ွငးေငျေကာငး့တဲံ ေမျ့်မဴေရ့လုပး်ပီ့ စပါ့ ွယးစာ့ရငးလညး့ တျကးေ်ခကိုကးပါ သညး။း ႏိုငးငဵေတား
လဵု်ခဵဳေရ့အတျကးဆိုရငးေတာံ စပါ့ကို ်ပညးတျ ငး့စာ့ေလာကးရဵုသာ စိုကး်ပီ့ က္နးတာကို ေမျ့်မဴ့ေရ့ ဒါမြမဟုတး
တျကးေ်ခကိုကးတဲံ သီ့ႏဵြစိုကးပ္ဳိ့ေရ့နဲ ံအစာ့ထို့သငးံပါ သညး။ မိမိတို႔ႏိုငးငဵ၏ အမ္ာ့စုေသာ ေက့္လကးေန
ၿပညးသူမ္ာ့ ၿဖစးသညးံ ေတာငးသူလယးသမာ့ဘွ ၿမႇငးံတငးေဆာငးရျကးရတျငး ေမျ့်မဴေရ့လုပးငနး့ ကုိ ဦ့စာ့ေပ့
လုပးငနး့အၿဖစး စဥး့စာ့သငးံေၾကာငး့ေရ့သာ့ပါသညး။
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