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ထိုႏုိင္ငံမ်ားသည္အေျခခံကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔မႈတည္းဟူေသာကိုလိုနီအစဥ္အလာမ်ားမွအဆက္ျဖတ္ၿပီး
ဖတ္ၿပီးစီးပြားေရးကိုနယ္ပယ္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ားကိုေရးဆြဲထားေသာ္လည္းအေကာ
ာ္လည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားလိုအပ္ျပန္သည္။ထိုေငြကိုရရန္အတြက္လည္
ရန္အတြက္လည္းကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုတင္ပို႔ေသာနည္းလမ္းတစ္ခုသာရွိရာကုန္ၾကမ္းမ်ားအေပၚပိုမိုမီခို
မီခိုရျပန္သည္။ထို႔ေၾကာင့္၎တို႔၏ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအားသာခ်က္မ်ားကိုအသံုးခ်ရင္းကုိလိုနီေခတ္ကကုန္ၾ
ကကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္နီယိုလစ္ဘရယ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာအရင္းရွင္စီးပြားေရးေအာက္တြ
းေအာက္တြင္လည္းအေျခခံကုန္စည္မ်ားတင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ဆက္လက္ရွင္သန္ရပ္တည္သ
ပ္တည္သည္။၎တို႔အတြက္ကိုလိုနီလက္သစ္ဝါဒသည္ပို႔စ္ကိုလိုနီဝါဒၿပီးေနာက္ေနာက္တစ္ဆင့္လွမ္
ွမ္းရမည့္ေျခလွမ္းျဖစ္ေနသည္။
(Coronil 2002)
ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈသို႔ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးစနစ္၏အေျပာင္းအလဲမ်ား
လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းကလက္တင္အေမရိကသည္ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈ

Washington

Consensus
မွခြဲထြက္ၿပီးအေျခခံကုန္စည္မ်ားအႀကီးအက်ယ္တင္ပို႔ေသာစီးပြားေရးကိုအေျခခံသည့္ကုန္စည္သေဘာတူ
ဘာတူညီမႈ

Commodities

Consensus

ဘက္သို႔ကူးေျပာင္းခဲ့သည္။သယံဇာတမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ေဒသတြင္း၌အသစ္အ
ေဒသတြင္း၌အသစ္အဆန္းကိစၥမဟုတ္ေသာ္လည္း၂၀ရာစုအကုန္ပိုင္းတြင္ဤလုပ္ငန္းမ်ား၌ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမ်ား
ႏႈန္းမ်ားျမင့္မားလာသည္ကိုေတြ႕ၾကရသည္။ဓနစုေဆာင္းမႈပံုစံေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္သယံဇာတမ်ားရွာ
င့္သယံဇာတမ်ားရွာေဖြ၊တူးေဖာ္၊တင္ပို႔ရာတြင္ထပ္တိုးတန္ဖိုးမ်ားထည့္သြင္းျခင္းမရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ထို
စ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ဤေနရာတြင္အဓိကၫႊန္းဆိုလိုသည္မွာႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးစႏ
ၿဖိဳးစႏုိင္ငံမ်ားမွဝယ္လိုအားမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္အေျခခံကုန္စည္ေစ်းမ်ားျမင့္တက္မႈႏွင္
းျမင့္တက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးစနစ္သစ္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္းကိုကုန္စည္သေဘာတူညီမႈဟု
ည္သေဘာတူညီမႈဟုရည္ၫႊန္းလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုစီးပြားေရးစက္ဝန္းသစ္ေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ားသည္မၾကံဳဖူးေသာႏႈန္းျဖင့္အက်ဳ
်ဳိးအျမတ္ရၾကၿပီးအလြန္လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။

CEPAL

(2011a:

65)

ကေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေပၚထြက္လာေသာ္လည္းအေစာပိ
ပိုင္းကာလမ်ားကတက္ခဲ့သည့္ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားသည္ေငြလဲႏႈန္းတြင္အ
္အသာစီးရမႈကိုအႀကီးအက်ယ္ၾကံဳေတြ႕ရသည္။၂၀၁၀ႏွစ္ကုန္ႏွင့္၂၀၁၁အေစပိုင္းလအနည္းငယ
ငယ္အတြင္းေဒသတြင္းအဓိကကုန္ၾကမ္းပို႔ကုန္မ်ားအားလံုးခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားတိုးတက္သြားခဲ့သည္
ည္။ေျပာင္း၊ပဲပိစပ္ႏွင့္ဂ်ဳံကဲ့သို႔ေသာအစားအစာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္၂၀၁၁ဧၿပီတြင္ေခတ္အဆက္ဆက္
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ယခုေဆာင္းပါးသည္ the Rosa Luxemburg Foundation ကပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္တည္ေထာင္ေသာ the Permanent

Working Group for Alternatives to Development (Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al
Desarrollo 2011) ၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။

က္အျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။သတၳဳႏွင့္တြင္းထြက္မ်ားမွာလည္း၂၀၀၈စီးပြားပ်က္ကပ္ၿပီးေနာက္အျမ
ျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့ဖူးေသာစံခ်ိန္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။CEPAL
ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးႏႈန္းကို၄.၇သတ္မွတ္ထားၿပီး၂၀၁၀ခုႏွစ္က၆% အထိရွိခဲ့သည္
(CEPAL

2011a;

Bárcena

2011

ကိုၾကည့္)။ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားတြင္မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္အတက္အက်မ်ာ
်ားရွိေနေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကမွာမူတိုးတက္မႈႏႈန္းထားကိုဆက္ထိန္းထားႏုိင္မည့္လကၡ
ကၡဏာရွိေနသည္။
ထိုသုိ႔စီးပြားေရးဆက္လက္တိုးတက္မည့္အရိပ္အေယာင္မ်ားရွိေနသည့္တိုင္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၿခ
ၿခိဳးျခံဳေနရျခင္းႏွင့္

structural

adjustement

စီးပြားေရးစနစ္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရမႈမ်ားေၾကာင့္လက္ရွိစနစ္မွာအက္ေၾကာင္းမ်ားစြာေပၚထြက္ေန
ေနၿပီျဖစ္သည္။၁၉၈၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါကအေျခခံကုန္စည္မ်ားႏွင့္စားသံုးကုန္မ်ား၏၀
၏၀ယ္လုိအားေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွာအေျခခံကုန္စည္အဓိကတင္ပို႔သူမ်ားျဖစ္လာ
လာၾကသည္။CEPAL
၏အေစာပို္င္းအစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ယင္းကိုအထင္အရွားေဖာ္ျပထားသည္။၂၀၀၉ခုႏွစ္ကိန္းဂဏန္းမ်
မ်ားကယမန္ႏွစ္ကထက္တိုးတက္လာေနသည္ကိုေဖာ္ျပသည္။အင္ဒီးစ္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္အေျခခံက
ံကုန္စည္တင္ပို႔မႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္၂၀၀၈တြင္၈၁%
တြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းပိုျမင့္ၿပီး၅၉.၈%

ရွိၿပီး၂၀၀၉တြင္၈၂.၃%

မွ၆၃.၁%

ျဖစ္လာသည္။MERCOSUR

သို႔တိုးတက္ခဲ့သည္

(CEPAL

2010)။ယင္းသို႔အေျခခံသို႔ျပန္သြားသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ဦးေဆာင္ေသာႏုိင္ငံမွာဘိုလီးဗီးယားျဖစ္သည္(ယင္း၏ပို႔
႔ကုန္၉၂.၉%

မွာအေျခခံပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္သည္)

(2009)။ထိုျဖစ္စဥ္မွာဘရာဇီးကဲ့သုိ႔ေသာတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ပင္ကူးစက္ၿပီးသမၼတ

Gudynas
Lula

da

Silva

၏သက္တမ္းႏွစ္ဆက္အတြင္းအေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔မႈအခ်ဳိးမွာ၂၀၀၃တြင္၄၈.၅% ရွိရာမွ၂၀၀၉တြင္၆၀.၉%
အထိရွိလာခဲ့သည္။
ဤေနရာတြင္အေျခခံကုန္စည္တင္ပို႔မႈပံုစံသို႔ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဆိုင္ရာအခ်ဳပ္
ပ္အခ်ာအာဏာဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေၾကာင္းေထာက္ျပႏုိင္သည္။အေၾကာင္းမွာဧရာမစိုက္ခင္းႀက
ႀကီးမ်ားမွထုတ္လုပ္လိုက္သမွ်စားနပ္ရိကၡာမ်ားကိုျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ေမြ
မြးျမဴေရးတိရစၧာန္အစားအစာထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးဘက္တြင္ေစ်းကြက္ေတာင္းဆ
းဆိုမႈပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္။အျခားစြမ္းအင္ေလာင္စာမ်ားေစ်းႏႈန္
န္းျမင့္လာျခင္းႏွင့္က်န္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းေနျခင္
င္းမွာလည္းအဓိကအေၾကာင္းျဖစ္သည္။
ကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ေအာက္ရွိစုေဆာင္းမႈပံုစံတြင္ေျမယာ၊အရင္းအျမစ္ႏွင့္နယ္ေျမမ်ားဆံုး႐
း႐ံႈးမႈအျပင္မီခိုမႈႏွင့္ႀကီးစိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈပံုစံအသစ္မ်ားလည္းေပၚထြက္လာသည္။လက္တင္အေမရိကရွိေဝဖန
ဖန္ေရးစာေရးဆရာအမ်ားစုကယင္းပံုစံသည္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံကိုပိုမိုခိုင္မာေအာင
ာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုေထာက္ျပၾကသည္။ထိုစီးပြားေရးမ်ားသည္ျပန္လည္ျပည့္တင္
င္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအလံုးအရင္းႏွင့္ထုတ္ယူသည္သာမကယခင
ခင္ကစီးပြားမျဖစ္ဟုယူဆထားေသာနယ္ေျမသစ္မ်ားကိုပါတိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။တူးေဖာ္ထု
ထုတ္လုပ္ေရးအေျခခံစီးပြားေရးတြင္ေရနံႏွင့္ဓာတ္သတၳဳမ်ားပါဝင္သလိုဧရာမစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ာ
်ားႏွင့္ဇီဝေလာင္စာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းပါဝင္သည္။ယင္းတြင္သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတည္

ည္းကိုအလံုးအရင္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္ဝမႈကိုဖ်က္ဆီးျခင္း၊ေျမယာမ်ားကိုတစ္ဦးတည္းလက္ဝါး
ါးႀကီးအုပ္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္က်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမမ်ားကိုထင္သလိုစီမံ၊ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားလည္းပါ
ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။
ယင္းစီးပြားေရးစနစ္တြင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္မ်ား
(ေရလမ္း၊ဆိပ္ကမ္း၊သမုဒၵရာခ်င္းဆက္လမ္းစသည္)၊စြမ္းအင္စီမံခ်က္မ်ား
(ဧရာမေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား)၊IIRSA ေခၚ the Initiative for the Integration of the Regional
Infrastructure

of

South

America

ကစီမံေရးဆြဲေနေသာဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦစီမံကိန္းမ်ားစသည္တို႔လည္းပါဝင္သည္။
IIRSA
အစီအစဥ္ကိုေတာင္အေမရိကရွိအစိုးရမ်ားကတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေထာက္အကူျ
ူျဖစ္ေစရန္အတြက္၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္လက္ခံသေဘာတူခဲ့သည္။
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒ၏ထင္ရွားေသာေနာက္ထပ္လကၡဏာတစ္ရပ္မွာစီမံခ်က္ႀကီးမ်ား၏ပမာဏႀကီးမာ
မားလြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ထိုစီမံခ်က္မ်ားတြင္ေငြအရင္းအႏီွးႀကီးမားစြာထည့္ဝင္ရၿပီးႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေ
ုေရးရွင္းႀကီးမ်ားပါဝင္ကာစီမံခ်က္မ်ား၏ဆိုးက်ဳိးကိုစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေဒသမ်ားတြင္လူမႈ
မႈ၊စီးပြားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဆိုးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္ခံစားၾကရသည္။
ထိုစီမံခ်က္မ်ားသည္သီးျခားစီရပ္တည္ေသာပို႔ကုန္လုပ္ငန္းစုကြက္ကြက္ကိုသာျဖစ္ထြန္းေစၿပီးေဒသ
ဒသတြင္းအဆင့္ဆင့္တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္တစ္စံုတရာပတ္သက္ျခင္းမရွိေပ။ထို႔ေၾကာင္
င့္လူမႈေရးႏွင့္ေဒသႏၲရအစြဲမ်ားႏွင့္ကင္းကြာမႈမ်ားကိုၾကံဳေတြ႕ရၿပီးလူမႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဝန္းႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်တည္ၿငိမ္မႈအားနည္းေသာႏုိင္ငံတ
ံတကာေစ်းကြက္မ်ားေပၚတြင္သာလံုးဝမီတည္ေနသည္ (Gudynas 2009; Colectivo Voces de Alerta
2011)။စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ပမာဏႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္လက္ရွိလူမႈႏွင့္စီးပြားေရးစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုမ်
မ်ားကိုၿခိမ္းေျခာက္သည္သာမကလူထု၏ေျပာေရးဆိုခြင့္လည္းတစ္စံုတရာမရွိေသာေၾကာင့္ဒီမိုကေ
ကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကိုပါထိပါးေစသည္။လူအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပဋိပကၡေပါင္းစံုႏွင့္ပိုင္းျခားကန္႔သတ
သတ္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး၊ဆန္႔က်င္ခုခံရန္ႀကိဳးစားသူမ်ားကိုရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရအေရးယူျခင္းေၾကာ
ကာင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအသစ္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚေပါက္လာႏုိ္င္သည္။
'သေဘာတူညီမႈ'
အေၾကာင္းေျပာေန႐ံုျဖင့္စီးပြားေရးတြင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီမႈကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္
ည္မဟုတ္ေပ။ထိုသေဘာတူညီမႈသည္၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကရွိခဲ့ေသာသေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ကြ
ကြဲျပားသည္။အထူးသျဖင့္အျခားေသာအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားကိုပယ္ၿပီးနီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒတစ္ခု
ခုတည္းကိုသာယေန႔ေခတ္၏အျငင္းပြားစရာမရွိေသာပန္းတိုင္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ
ဖစ္သည္။နီယိုလစ္ဘရယ္အယူအဆမ်ားႏွင့္

(လက္ဝဲပံုစံ)

တိုးတက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆတို႔ေပါင္းဆံုျခင္းေၾကာင့္မေရရာမႈမ်ားႏွင့္ဝိေရာဓိမ်ားဆက္တိုက္
က္ျဖစ္ပြားေသာေနရာလည္းျဖစ္သည္။
ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈအေၾကာင္းကိုေျပာလ်င္ယခင္အတိတ္ကေခတ္မ်ားႏွင့္ျပတ္ေတာက္ထြက္မႈမ
ႈမ်ားေရာ၊အစဥ္အဆက္ျဖစ္တည္မႈမ်ားပါေရာေထြးေနသည္။ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈေခတ္ကတည္
ည္းပင္ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈသည္ဘက္မမွ်ေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆက္ႏႊယ္မႈမ်

မ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးလက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားအတြက္တရားမွ်တမႈမရွိေသာကမ႓ာ့စနစ္သစ္၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား
ားကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ယင္းသည္ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ေခတ္သစ္အၾကားအခ်ိတ္အဆက္
က္ကိုလည္းဖန္တီးေပးသည္။ႏိုင္ငံမ်ားရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူ
သူပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုပုဂၢလိကပိုင္ျပဳသည့္၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းကပင္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒအတြက္ႏႈန္းစံႏွင့္တရားဥပေဒဆိုင္ရာအေျခခံမ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေနသည္။ယင္းတို႔ကရင္
င္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအတြက္ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာအာမခံခ်က္ကိုေပးသလိုေစ်းကြက္အတက္အက်မ်
မ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီးကုမၸဏီမ်ားဘက္မွအျမဲတမ္းအျမတ္အစြန္းရေနေစရန္ဖန္တီးေပးထားသည္။
သို႔ေသာ္ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္မတူလမ္းခြဲထြက္သည့္ထင္ရွားေသာအစိတ္အပိုင္းအမ်ားအျပားရွိသည္
ည္။၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကဝါရွင္တန္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ဘ႑ာေရးကိစၥကိုထိပ္တန္းတင္ထာ
ထားကာအေဆာက္အဦဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈ

structural

adjustment

ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္ေျပာင္းလဲေရးကိုအဓိကထားလုပ္ေဆာင္သည္။ႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑
က႑ကိုလည္းၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးျခင္း၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းတို႔ျ
႔ျဖင့္သာသတ္မွတ္ထားသည္။ထိုအခ်ိန္ကေတာင္အေမရိကတြင္ႏုိင္ငံေရးအရမင္းမူေသာအေတြးအေခၚ
ခၚမွာနီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒပင္ျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ကႏို္င္ငံေတာ္ႏွင့္လူ႔အဖ
အဖြဲ႕အစည္းအၾကားဆက္သြယ္ခ်က္ကိုပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္သတ္မွတ္ေပးၿပီးအရြယ္အစားႀကီးမားေသာျပည္ပတ
ပတင္ပို႔မႈကိုအဓိကထားေသာတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ေ
္ေဆာင္ရြက္သည္။ထိုမွတစ္ဆင့္နီယိုလစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္သေဘာတူညီမႈကိုေမးခြန္းထုတ္
တ္ေသာတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။အခ်ဳိ႕မွာလည္းေရွး႐ိုးေဘာင္ထဲမွမထြက္ပဲနီ
နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒကိုဆက္လက္ကိုင္စြဲေနၾကသည္။တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားကပိုမိုပြင့္လင္းၿပီးအမယ္
ယ္စံုေသာစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကိုက်င့္သံုးကာႏိုင္ငံေရးက်င့္သံုးပံုႏွင့္လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင္
င့္ဆက္သြယ္ပံုမ်ားတြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္
(ဘုိလီးဗီးယား၊အီေကြေဒါ၊ဗင္နီဇြဲလား၊အာဂ်င္တီးနား၊ဘရာဇီးစသည္)။က်န္ႏုိင္ငံမ်ားမွာမူေရွး႐ိုးစြဲနီယိ
ယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းကိုဆက္လိုက္ၾကသည္ (မကၠဆီကို၊ကိုလံဘီယာ၊ပီ႐ူး)။
ႏို္င္ငံေရးမ်က္ႏွာစာမွၾကည့္ပါကကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္သည္နီယိုလစ္ဘရယ္ေခတ္လြန
ြန္ကာလတြင္အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဆက္စပ္မႈမ်ားႏွင့္အဆက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားအႏုပတိ
တိေလာမျဖစ္စဥ္ကိုျဖတ္သန္းၿပီးႏုိင္ငံေရးအာဏာျဖန႔္က်က္ဆက္ႏႊယ္မႈပံုစံအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚ
ပၚလာသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ထုိသို႔ဆိုသျဖင့္နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒတစ္ခန္းရပ္သြားၿပီဟုမယူဆသင့္ေပ။ထ
။ထိုေနာက္ခံအေျခအေနကသီအိုရီႏွင့္လက္ေတြ႕ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကိုဖန္တီးေပးေနသည္။ထိုစိ
စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ေဂဟေဗဒ၊ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေရးစသည့္နယ္
ယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္တၿပိဳင္နက္ျဖန္႔က်က္တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားႏွင့္ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚက်ဳိးပ်က္ျခင္း
ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈ၏ဝိေသသတစ္ခုမွာေျမယာႏွင့္ဘံုပိုင္ဆိုင္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအေဝမတ
မတည့္ရာမွျဖစ္ေပၚေသာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္သည္။လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာပဋိပကၡအမ်ားအျပားကိုရင္ဆိုင္ရၿပီးယင္းတြင္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာႏုိင္ငံေ

ံေရးႏွင့္သီအိုရီဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္လက္တင္အေမရိကေ
ဝဖန္ေရးအေတြးအေခၚမ်ားအတြင္း၌တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။
႐ုန္းကန္ရင္ဆိုင္ရမႈမ်ားကိုသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေသာျဖစ္စဥ္ဟု

Enrique

Leff

(2006)

ကေခၚတြင္ေသာျဖစ္စဥ္သည္လက္တင္အေမရိကအေတြးအေခၚမ်ားအတြင္းအလွည့္အေျပာင္းမ်ား၊လမ
လမ္းခြဲမ်ားႏွင့္ဖြင့္ဆိုတည္ေဆာက္မႈအသစ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ထုိအလည့္အေျပာင္
င္းမ်ားသည္အစဥ္အလာအသိပညာစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာလူမႈေဗဒ၊ဒႆန၊ႏိုင္ငံေရး၊ေဂဟေဗဒ၊ယဥ္ေ
္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ေလ့လာေရးပညာ၊လူမႈစီးပြားေရး၊အမ်ဳိးသမီး၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်
မ်ားႏွင့္လက္တင္အေမရိက၏ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ
ဝါဒသစ္စသည္တု႔ိတြင္တၿပိဳင္နက္တည္းလိုိ္လိုျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအသိပညာစနစ္မ်ားႏွင့္ေဝဖန္ေရးအစဥ္အလာမ်ားသည္သမိုင္းတြင္ရွိခဲ့ေသာယဥ္ေက်းမႈစံုဝါဒေ
ဒေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊သိမႈေဗဒတြင္ေနရာေပးျခင္းခံရေလ့မရွိေသာေဒသတြင္းအသိပညာစနစ
နစ္မ်ားႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ေလာကအျမင္မ်ားမွလည္းေကာင္းေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။
အသိပညာဆိုင္ရာေဂဟစနစ္ဟု

Boaventura

de

Sousa

Santos

(2007)

ခၚတြင္ေသာစနစ္အတြင္း၌အတိတ္ကာလကေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားႏွင့္ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားပါဝင္ၿပ
ၿပီးလက္တင္အေမရိကတြင္လူမႈသိပၸံႏွင့္လူသား
ဝါဒေကာင္းစြာမျဖစ္ထြန္းမီကပင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည့္အရာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ထိုအသိဥာဏ္္ပံုစံမ်ာ
်ားကိုေကာင္းစြာေၾကျငာေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္၎တို႔ကိုေဒသတြင္းႏွင့္ႏုိ
ုိင္ငံတကာတြင္အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈအားနည္းသည္။ထိုေနာက္ခံအေျခအေနတြင္တူးေဖာ္ေရးစီးပြ
ပြားေမာ္ဒယ္ႏွင့္လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကတစ္ခြင္တျပင္တြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာတိ
တိုးတက္မႈ၊သဘာ
ဝေလာက၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ႏို္င္ငံ/တိုက္ႀကီးတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေသာဥပဓိလကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္
တ္သက္ေသာအျပင္းအထန္ျငင္းခံုရမႈမ်ားကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ထိုအ
ုအျငင္းအခံုမ်ားသည္ယခင္ကႏွင့္မတူပဲျပင္းထန္ကာရာဒီကယ္လည္းဆန္သည္။
ထိုအျငင္းအခံုမ်ားႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚမ်
မ်ားၾကား၌ပင္အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။နီယိုလစ္ဘရယ္
ဝါဒတစ္မိုးလံုးေဖ်ာက္ဆိပ္လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္လ်င္ရာစုသစ္သည္အ
္အေတြးအေခၚလမ္းေၾကာင္းေပါင္းစံုျဖာထြက္၊ခြဲထြက္ကာဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနရာအေျခအေနမ
နမ်ားလည္းပါဝင္ၿပီးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ားကိုဝိေသသျပဳပါသည္။
စနစ္တက်၊ေယဘုယ်မႈျပဳရေသာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သီးျခားအျမင္သံုးမ်ဳိး၊ရပ္တည္ခ်က္သံုးမ်ဳ
်ဳိးရွိသည္ဟုဆိုရမည္။နီယိုလစ္ဘရယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒ၊တိုးတက္ေသာနီယိုလစ္ဘရယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒႏွင့္ဖြံ႕ၿဖ
ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ထိုသုံးမ်ဳိးအေၾကာင္းကိုသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းေဆြး
ြးေႏြးသြားပါမည္။
လစ္ဘရယ္၊ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလက္သစ္

ေခ

ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈကိုေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားရွိလာေသာ္လည္းလစ္ဘရယ္ႏွင့္နီယိုလစ္
စ္ဘရယ္ဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားမွာမူက်ဆံုးသြားျခင္းမရွိေပ။လက္ေတြ႕တြင္ထိုအေျခခံမ်ားသိသိသာသ
ာသာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိေသာ္လည္းကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္အနည္းငယ္ျပင္
င္ဆင္မြမ္းမံမႈေတာ့ရွိလာသည္။ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္နစ္ျမႇပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးေနာက္တြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒျ
ဒျပန္လည္ဦးေထာင္လာၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ေခတ္မီေရးကတိကဝတ္မ်ားကိုသယ
သယ္ေဆာင္လာေသာေႂကြးေၾကာ္သံတစ္ခု၊အယူအဆတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူယခ
ယခင္ကကဲ့သို႔စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚအေျခမခံေတာ့ပဲဧရာမတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား
ားကိုဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒတြင္ယခင္ကအတိုင္းႏုိင္ငံေတာ္ကေစ်းကြက
ြက္ေအာက္တြင္ေနရၿပီးယခုအခါတြင္ႏိုင္ငံစံုေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
(ဧရာမေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေရးႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး)
အေပၚအထူးအေလးအနက္ထားသည္။သဘာဝတရားႀကီးကိုအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း
္း၊မကုန္ခမ္းႏိုင္သည့္အရင္းမ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း႐ႈျမင္ၾကသည္။လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စု
စုႏွစ္ႏွစ္ခုခန္႔ကတည္းကေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေဂဟဆိုင္ရာအေျခခံအယူအဆမ်ားကိုမ်က္ကြယ္ျပဳၾကသည္။
ကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္သည္နီယိုလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚႏွင့္တစ္ကမ႓ာလံုးတြင္တြင္က်ယ္ေသာလ
ာလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားကိုေရာေမႊၿပီးေဝဖန္မႈမ်ားေပ်ာက္ပ်က္သြားေစရန္ႀကိဳးစားသည္။ဥပမာ
မာအားျဖင့္ေရရွည္တည္ျမဲမႈအယူအဆကိုေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီးေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ေရရွည္တည္တံ့ေသာဖြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ဳိးျဖစ္သည္

(Gudynas

2011)။ယင္းတြင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမားမ်ားအၾကံျပဳေသာအကန္႔အသတ္မ်ားကိုေျဖေလွ်ာ့ရန္ႀကိဳးပမ
ပမ္းထားမႈမ်ားရွိသည္။'ေရေရာထားေသာ'

ေရ

ရရွည္တည္တံ့ေရးအယူအဆတြင္သဘာဝတရားကိုအရင္းအႏွီးအျဖစ္ဆက္လက္သေဘာထားၿပီးပတ္
တ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ရက်ဳိးနပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား

Eco-efficient

ႏွင့္နည္းပညာသစ္မ်ားကဖန္တီးေပးမည့္သန္႔ရွင္းေသာထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားဆိုသည္ကိ
ကိုအဓိကအားထားသည္ (Martinez Alier 2005)။
နီယိုလစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ား၏ဒုတိယေဒါက္တိုင္မွာေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈျဖစ္သည္။ယင္းကိ
ကိုႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကအားေပးေထာက္ခံၿပီး၂၀၀၀ခုႏွစ္၌
Compact

Global

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳမႈကိုစတင္ရရွိသည္။ေကာ္ပိုေ

ုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ကမ႓ာ့စီးပြားေရး၏အဓိကဇာတ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္
င္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လူမႈ၊စီးပြား၊ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳႏုိင္ေခ်မ်ားအတြက
ြက္ေဒသခံလူထုႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိ္င္သည့္အေပၚတြင္လည္းေကာ္ပိုရိတ္မ်ားကတာဝန္ယူေျဖ
ျဖရွင္းရမည္ဟူေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္အေပၚတြင္အဓိကအေျခခံထားသည္။
ေကာ္ပိုရိ္တ္လူမႈတာဝန္ယူမႈသည္႐ႈပ္ေထြးဆန္းၾကယ္ေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိဇာတ္ေကာင္မ်
မ်ားအၾကား၌မိုက္ခ႐ိုႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုအသံုးခ်မႈ
(Svampa

2008,

2011a)

ႏွင့္လည္းဆက္စပ္သည္။ထိုစဥ္းစားခ်က္တြင္ပါဝင္ေသာဇာတ္ေကာင္မ်ားအၾကားစနစ္တက်ဆက္စပ္မႈက
ႈကိုယံုၾကည္သည့္အျပင္ႏုိင္ငံေတာ္၏အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္သည္လည္းဇာတ္ေကာင္မ်ာ
်ားပင္ျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။ယင္းတြင္အဓိကအားျဖင့္ထိခိုက္ခံရမည့္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ
မွလူမႈစံေသြဖယ္ေသာထုတ္လုပ္ေရး

socially

discursive

production

မ်ား

(Antonelli

2009)

အတြက္ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ရန္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ေစ့စပ္ေရးသမားမ်ားပါပါဝင္ေသာျဖ
ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ယင္းေဒါက္တိုင္သံုးခုေရရွည္တည္တံ့မည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္ယူမႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ရးတို႔သည့္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုတရားဝင္ျဖစ္ေစမည့္မူေဘာင္တစ္ခုကိုတည္
ည္ေထာင္ေပးသည္။တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ေဒသတြင္းလက္ခံမႈကိုရရွိရန္အတြက္ေဒသခံမ်ားအေပၚ

bio-

political ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပံုစံသြင္းၿပီးေဆာင္ရြက္သည္။
ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္လစ္ဘရယ္လက္သစ္ဝါဒသည္ရက္စက္ၿပီးတဲ့တိုးက်ႏုိ္င္သည္။ဥပ
ဥပမာအားျဖင့္စစ္ေဘာင္က်ယ္ၿပီးတိုက္ပြဲျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားေသာပီ႐ူး၊ကိုလံဘီယာႏွင့္ယခုေနာက္
က္ဆံုးမကၠဆီကိုတို႔ကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပိုသိသာသည္

(Seoane

et

al.

2006)။ပီ႐ူးႏုိင္ငံရွိသမၼတအလန္ဂါဆီယာလက္ထက္တြင္ထင္ရွားေသာဥပမာမွာ 'ျခံေစာင့္ေခြးလကၡဏာမ်ား'
ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ကြန္ဆာေဗးတစ္သတင္းစာ

El

Comercio

of

Lima

တြင္၎ကိုယ္တိုင္ေရးေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ယင္းတြင္အေမဇံုေဒသမွရရွိမည့္သယံဇာတမ်ားကု
ကုိရက္ရက္စက္စက္တူးေဖာ္ထုတ္ယူမည့္၎၏မူ
ဝါဒမ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ဟက္တာသန္းႏွင့္ခ်ီသည့္စီးပြားေရးအရအသံုးမခ်ႏို္င္ေသးေ
းေသာသစ္ေတာမ်ား၊ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိ္းျခင္းမရွိေသာေျမယာမ်ား၊သတၳဳ႐ိုင္းေၾကာရာေပါင္းမ်ား
ားစြာႏွင့္ေရထြက္လုပ္ငန္းႏွင့္အျခားစီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈတစ္စံုတရာမရွိေသာပင္လယ္ျပင
ပင္ဟက္တာသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။ေဒသတြင္းျဖတ္သန္းစီးဆင္းေသာျမစ္မ်ားမွာအက်ဳိးအျမ
ျမတ္မ်ားစြာရႏို္င္ေခ်ရွိေသာ္လည္းလွ်ပ္စစ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းအလ်င္းမရွိပဲပင္လယ္ထဲသို႔အက်ဳိးမဲ့စီးဆင္းသြားရသည္
(García 2007)။
ျခံေစာင့္ေခြးအယူအဆသည္၂၀၀၇ဒီဇင္ဘာတြင္လက္ေတြ႕အသက္ဝင္လာၿပီးလႊတ္ေတာ္ကဂါဆီ
ဆီယာကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ခြင္
င့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္သည္။၂၀၀၈ခုႏွစ္ဇြန္အထိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွဥပေဒေပါင္းတစ္ရာခန္႔ျပဌာန္းခဲ့ရာ၎
ာ၎တို႔အနက္မွ၁၁ခုမွာပီ႐ူးအေမဇံုေတာမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ထိုဥပေဒမ်ားမွာေတာ႐ိုင္း
္းဥပေဒသမ်ားသာျဖစ္ၿပီးဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းမရွိဟုဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်
မ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အန္ဂ်ီအိုမ်ားကကန္႔ကြက္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္၂၀၀၉ဇြန္တြင္အေမဇံုေဒသခံ၃၀ခန္႔ႏွင့္ရဲအရာရွိဆယ္ဦးခန္႔ေသဆံုးၿပီးလူအမ်ားအျပားေပ်
ပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ

Bagua

ဖိႏွိပ္မႈျဖစ္ပြားသည္။ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ဂါဆီယာအစိုးရသည္ေဒသခံ
ခံမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုထိခိုက္ေသာဥပေဒမ်ားကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရသလိုသမုိင္းတေလွ်ာက္
က္အပစ္ပယ္ခံအေမဇံုတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုအေလးထားရေကာင္းမွန္းသိလာခဲ့သည္။ပီ႐ူးအေမဇံုေဒသတ
သတြင္စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏၁၁%
ႏွင့္လူမ်ဳိးေပါင္း၆၆မ်ဳိးေနထိုင္ၿပီး၎တို႔အနက္မွလူမ်ဳိး၁၄မ်ဳိးမွာအေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ထိေ
ိေတြ႕ျခင္းလံုးဝမရွိေပ။
၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္

Ollanta

Humala

ကိုသမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျမင့္တက္လာေသာ္လည္း
Cajamarca

ေဒ

ဒသရွိမိုင္းတြင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာပဋိပကၡတြင္အစိုးရကအၾကမ္းဖက္ေျခမႈန္းေသာနည္းလမ္း
္းကိုဆက္လက္က်င့္သံုးလာျပန္သည္။ထို႔ေၾကာင့္အစဥ္အလာနီယိုလစ္ဘရယ္စီမံခ်က္မ်ား၏နည္
ည္းလမ္းေဟာင္းျဖစ္ေသာအမိန္႔ေပး၊ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံမႈစနစ္သို႔ျပန္သြားျခင္းသာျဖစ္သည္။
တိုးတက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒလက္သစ္၏မ်က္ကြယ္မ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလက္သစ္တိုးတက္ေသာဝါဒႏွင့္လစ္ဘရယ္ဝါဒၾကားတြင္တူညီမႈအမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္းကြဲျ
ဲျပားျခားနားေသာေနရာမ်ားလည္းရွိသည္။အဓိကအားျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြ
ထြန္းမႈအခန္းက႑တို႔ျဖစ္သည္။မည္သို႔ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစလက္ဝဲယိမ္းႏွင့္တိ
တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းမွာမၾကာေသးမီဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းနီယိုလစ္ဘရယ္ဆန
ဆန္႔က်င္ေရးလိႈင္းမ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ
ကိုတက္ႂကြေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လယ္သမားဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္၂၁ရာစု၏အစတြင္လူ႔အဖ
အဖြဲ႕အစည္း၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကိုပံုေဖာ္မည့္မူေဘာင္အသစ္မ်ားေ
းေပၚထြက္လာသလိုအေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကလည္
ည္းအေရးႀကီးေသာလူထုႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားျဖစ္လာသည္။
ဘိုလီးဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒါကဲ့သို႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ျပည္သူမ်ားပိုမိုပါဝင္ခြင့္ရွိလာေသာဖြဲ႕စည္းပံု
ံုအေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားေရးဆြဲၾကရာ၌ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ဝါဒ၊လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္၊ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊

Buen

Vivir
ႏွင့္သဘာဝတရားႀကီး၏ရပိုင္ခြင့္စသည့္အေျခခံအယူအဆမ်ားပါဝင္လာၾကသည္။တၿပိဳင္နက္တည္း
္းပင္ယေန႔ေခတ္လူမႈႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈမ်ားအတြက္ေဂဟႏွင့္ပိုင္နက္ဆိုင္
င္ရာသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္မ်ားကိုလည္းျပဌာန္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္

(Svampa

2011b)။လြန္ခ့ေ
ဲ သာဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းထိုတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ား၏အာဏာေျခကုပ္ပိုမိုျမဲျမ
ျမံလာၿပီးေနာက္တြင္မူအျခားေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားကေရွ႕တန္းေရာက္လာျပန္သည္။တိုးတက္ေသာအစိုး
ုးရမ်ား၏ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ပလက္ေဖာင္းသည္နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒမွခြဲထြက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္
ာ္လည္းထိုအစိုးရမ်ားသည္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ယေန႔အေျခခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈႏွင့္ယွဥ္
ဥ္ၿပီးသဘာဝတရားမွထုတ္ယူသံုးစြဲေရးအယူအဆမ်ားကိုလည္းအားေပးျမႇင့္တင္လာၾကသည္။
ထိုအယူအဆမ်ားသည္လြန္ခဲ့ေသာ၂၅ႏွစ္ခန္႔ကဘိုလီဗီးယားလူမႈေဗဒပညာရွင္
Zavaletta

René

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာအျမတ္၏ဒ႑ာရီဟူသည့္အယူအဆႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနျပန္သည္။ထိ

ထိုဒ႑ာရီယံုတမ္းမွာZavaletta

(2009

[1986]:

29-46)

၏အလိုအရေတာင္အေမရိကတိုက္သည္သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္အေကာင္းဆံုးဆုလာဘ္
ဘ္ကိုရရွိထားသည္ဟူေသာအယူပင္ျဖစ္သည္။ထိုစာေရးသူကလက္တင္အေမရိကရွိလူတိုင္း၏စိတ္ထဲတြင္ရွိ
ွိေသာေရႊအတိၿပီးသည့္ဒ႑ာရီၿမိဳ႕ေတာ္
ကိုဥပမာေပးသည္။စာေရးသူရတနာသိုက္႐ုတ္တရက္ေပၚသလို

El

Dorado
El

Dorado

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေပၚလာျခင္းႏွင့္အလိုလိုရလာေသာသဘာဝဆုလာဘ္မ်ားကိုအျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္စီမံ
မံႏိုင္မည္ဟုမွားယြင္းစြာလက္ခံယူဆျခင္းမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကသားမ်ား၏ေသြးသားထဲတြင္ကိန္
န္းဝပ္ေနၿပီးျဖစ္သည္ဟုေထာက္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုဒ႑ာရီႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္တူသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒအေတြးအေခၚမ်ားမွာZavaletta
အပါအဝင္လက္တင္စာေရးသူအေတာ္မ်ားမ်ား၏အေရးအသားထဲတြင္ပါဝင္ေလ့ရွိသည္။

Fernando

Coronil (2002) ကဗင္နီဇြဲလားရွိဒ႑ာရီႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္းေဝဖန္ေရးသားသလို Alberto Acosta ႏွင့္
Jürgen

Schuldt

တို႔ကလည္းသယံဇာတေပါမ်ားမႈ၏ႀကိမ္စာအေၾကာင္းကိုေရးသားသည္။၎တို႔ကသယံဇာတေပါႂကြယ္ဝျခင္
င္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲရေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိသည္ဟုအတိအလင္းေရးသားခဲ့သည္
2009:

(Schuldt/Acosta

11;

Acosta

2009)။၎တို႔ကတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆင္းရဲမႈတိုးပြားလာျခင္း၊မတရားမႈတိုးပြားလာျခင
ခင္း၊ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုမမွန္ျခင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ျခင္းစသည္
ည္တို႔ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကိုအတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေရးသားသည္။
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္ျခင္း၊အာရွမွဝယ္လိုအားေတာက္ေလွ်ာက္ျမင့္
့္မားေနျခင္းစသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္တူးေဖာ္ေရးဝါဒီမ်ားအေနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားကိုအျ
အျမန္ဆံုးအမီလိုက္ႏုိင္မည္ဟူေသာထင္ေယာင္ထင္မွားမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။သို႔ေသာ္ထိုထင္ျ
္ျမင္မႈမ်ားမည္သည့္အခါမွျဖစ္မလာခဲ့ေပ။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမင္မွားျခင္းသည္ပဋိပကၡေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္။၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏နီယိုလစ္ဘရ
ဘရယ္ဝါဒေၾကာင့္မမွ်တမႈႏွင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားျပန႔္ပြားလာၿပီးတၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ကုန္ၾကမ္းေရာ
ရာင္းခ်မႈ၏အက်ဳိ္းအျဖစ္ကမ႓ာစီးပြားပ်က္ကပ္မ်ား၏အက်ဳိးကိုထင္သေလာက္မခံရျခင္းလည္းရွိလာသည
သည္။ဘ႑ာေရးပိုေငြႏွင့္ႏွစ္စဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းျမင့္မားေသာေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကလမ္းေၾက
ၾကာင္းဟူ၍ႂကြားဝါမႈမ်ားရွိလာကာေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာေပါ
ပါက္ကြဲထြက္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။အီေကြေဒါသမၼတ
Correa

Raphael

ေျပာသကဲ့သုိ႔နီယိုလစ္ဘရယ္ညတာရွည္ႀကီးကုန္ဆံုးေသာအခါ၂၁ရာစုအဝင္အက်ပ္အတည္

ည္းႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာအလုပ္လက္မ့၊ဲ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ႏုိင္ငံစြန္႔ခြာထြက္သြာ
ြားျခင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ယင္းမွာအာဂ်င္တီးနားရွိKirchners
အစိုးရလက္ထက္တြင္သိသာထင္ရွားၿပီးယေန႔ေခတ္လူမႈစီးပြားအၫႊန္းကိန္းမ်ားကိုအာဂ်င္တီးနားစီးပြားပ်က္
က္ေသာ၂၀၀၁- ၂၀၀၂ကာလမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးဖတ္႐ႈေျပာၾကားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။
ဘိုလီးဗီးယား၏ဥပမာမွာလက္တင္အေမရိကတိုက္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမင္မွားျခင္းအတြက္အေကာင္းဆံုးဥပ
ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ႏုိ္င္သည္။အေျခခံကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားကိုႏုိင္ငံပိုင
ုင္သိမ္းျခင္းတို႔တိုက္ဆိုင္ျဖစ္ပြားသျဖင့္ဘိုလီဗီးယားတြင္အစိုးရဝင္ေငြအလြန္အမင္းျမင့္မားသြားၿပီး
ီးလူထုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္းအလြန္အမင္းႀကီးထြားလာခဲ့သည္။သမၼတ၏ဒုတိယသက္တမ္းတြင္တ
္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္စီးပြားေရးကိုထပ္မံတံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။လုပ္ငန္းမ်ားတြင
ြင္တစ္ဦးတည္းလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားၾကၿပီး၂၀၁၀ပတ္ဝန္းက်င္တြင္တစ္ကိုယ္ေတာ္ႀကီ
ကီးစိုးေသာပေရာဂ်က္မ်ားစတင္ခို္င္မာလာသည္။ဘိုလီးဗီးယားအစိုးရသည္ဒု-သမၼတ

Alvaro

García

Linera ေျပာသကဲ့သို႔ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားစက္မႈထြန္းကားမႈလမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးတူးေဖာ္
ာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံေသာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျခခံအေဆာက္အဦစီမံခ်က္ႀ
္ႀကီးမ်ားကိုအဓိကထားေဆာင္ရြက္သည္။လီသီယမ္တူးေဖာ္မႈ၊ႏိုင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကေ
ကေဆာင္ရြက္ေသာဧရာမမိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊IIRSA

ေနာက္ခံျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာလမ္းႏွင့္ေရအ

ရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အျခားစီမံခ်က္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည္။

ေယဘုယ်ဆိုရေသာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထင္ေယာင္မွားျခင္းသည္လက္တင္အေမရိက၏ႏုိင္ငံေရးစိတ္ကူးဝိညာဥ္ႏွ
ႏွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္ရွိၿပီးႏို္င္ငံေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊သယံဇာတမွရေသာဝင္ေငြမ်ားကိုသံုးၿပီး
ီးအဆင္းရဲဆံုးလူတန္းစားအတြက္ေထာက္ပံ့ေသာလူမႈေပၚလစီမ်ားစသည္တို႔တြင္လည္းထင္ဟပ္
ပ္လ်က္ရွိသည္္။
တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ား၏နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒကိုျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္လာၾကေသာအခါတြင္မူႏို္င
္င္ငံေတာ္သည္စီးပြားေရးက႑တြင္အေရးပါေသာဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျပန္ျဖစ္လာၿပီးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်
မ်ားႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္လာကာဓနျပန္လည္ခြဲေဝမႈကိုပင္ဦးတည္ေဆာင္ရြက
ြက္ႏုိင္လာသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။
ထိုသို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုသိသိသာသာျပန္လည္တိုးျမႇင့္လာသည္မွန္ေသာ္လည္းႏိုင
ုင္ငံေတာ္မွာမည္သည့္အခါတြင္မွလက္ႀကီးသမား

Mega

ဖစ္မလာႏုိင္ေတာ့ေပ။ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္ေသာႏုိင္ငံေတာ္

Player

ျဖ

regulatory

state

အျဖစ္ျပန္လာျခင္းမွာလည္းလူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊အျခားေသာက႑မ်ားအပါအဝင္ပိုမိုစံုလင္ေ
္ေထြျပားလာေသာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကႏုိင္ငံစံုရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားပ
းပါဝင္ေသာေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။
ႏို္င္ငံေတာ္ကျပန္လည္ရယူတည္ေဆာက္ထားေသာဓနခြဲေဝမႈအာဏာမွာနီယိုလစ္ဘရယ္ႏွစ္မ်ား၏
း၏ကာလရွည္ထုတ္လုပ္မႈမွထြက္လာေသာေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကိုမေမ့သင့္ေပ။ထို႔အျပင္
င္၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ကမ႓ာ့ဘဏ္ကေရးဆြဲခဲ့ေသာနစ္နာမႈမ်ားကုိုျပန္လည္ကုစားရန္ရည္ရြ
ရြယ္သည့္လူမႈေပၚလစီမ်ားႏွင့္လည္းဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။အစိုးရမ်ားကစက္မႈထြန္းကားေရးမည္သိ
သို႔ပင္ေႂကြးေၾကာ္ေနပါေစလက္ရွိျဖစ္ေနသည့္စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကအေျခခံကုန္စည္
ည္မ်ားထုတ္လုပ္ေရးကိုသာပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လက္တင္အေမရိကရွိလက္ဝဲဝါဒီမ်ားသည္အရင္းရွင္ဆန္႔က်င္ေရးသို႔မဟုတ္အမ်ားႀကိဳက္အမ်ဳိးသာ
သားေရးမည္သည့္ဝါဒကိုကိုင္စြဲသည္ျဖစ္ေစတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး
ဝါဒကိုဆန္႔က်င္ေသာေဂဟဝါဒီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုမူလက္ခံၾကျခင္းမရွိေပ။ထိုေဂဟဝါဒီေဝဖန္ေရးမ်ားကေ
ကေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈတြင္အေျခခံေသာမာက္စ္ဝါဒ၏အခ်ဳိ႕ေသာေဒါက္တိုင္ႀကီးမ်ားကိုေဝဖန္ၾကသည္။လက္တ
္တင္အေမရိကလက္ဝဲဝါဒီအမ်ားစုသည္ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားမွာအမွန္စင္စစ္ခ်မ္းေသာေသာ
သာအေနာက္တုိင္းအေတြးအေခၚမ်ားမွ

(မလိုအပ္ပဲ)

တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုပင္ယူဆၾကသည္။ထိုအာဂ်င္ဒါသည္စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စက္မႈဖြံ႕ၿ
႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းစႏုိင္ငံမ်ားအၾကားမညီမွ်မႈမ်ားကိုပိုမ်ားေစသည္ဟုလည
လည္းယူဆၾကသည္။
လက္တင္အေမရိက၏တိုးတက္ေသာလက္ဝဲအယူအဆသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဝါဒအေျခခံေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီးကုန္စည္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္လ်က္နီယိုလစ္ဘရ
ဘရယ္ဝါဒႏွင့္ဘံုတူညီမႈမ်ားရွိသည္။အဆိုးဆံုးအေျခအေနတြင္ယင္းကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတ
ႈတာဝန္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒါက္တို္င္သံုးခုကုိနီယိုဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရး
ဝါဒ၏တက္ႂကြလႈပ္ရွားေသာဝင္႐ိုးသံုးခုအျဖစ္သတ္မွတ္လက္ခံသည္။ထိုအယူအဆမ်ားကတူးေဖာ္ထု
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ေဒသခံမ်ားအတြက္အလုပ္အကို္င္မ်ားကိုဖန္တီးေပးသည္ဟုဆိုၾကေ
ကေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္ထိုလုပ္ငန္းမ်ားမွာလုပ္အားထက္စာလ်င္ေငြရင္းကိုအဓိကအားထားရေသ

ေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေဒၚလာတစ္သန္းတိုင္းအတြက္တိုက္႐ိုက္အလုပ္အကိုင္ဖန
ဖန္တီးႏုိင္မႈမွာ၀.၅မွ၂ဦးအထိသာျဖစ္သည္။ေငြရင္းကိုအားျပဳရမႈမ်ားေလအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္
န္တီးမႈနည္းေလ၊အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ထပ္တိုးတန္ဖိုးဖန္တီးမႈနည္းေလပင္ျဖစ္သည္။ဓာတ္သတၳ
တၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္တစ္ကမ႓ာလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္လူေပါင္း၂.၇၅သန္းကိုအလုပ္ေပးႏုိင္ၿပီ
ပီးယင္းမွာစုစုေပါင္းအလုပ္အကိုင္အားလံုး၏၀.၀၉%
သာရွိသည္။မိုင္းတြင္းငယ္မ်ားကလူေပါင္း၁၃သန္းခန္႔ကိုအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္။အျပည္
ည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕၏အဆိုအရသတၳဳတူးေဖာ္ေရးကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ေသာႏုိင္ငံေပါင္း၂၅
၂၅ႏို္င္ငံတြင္၁၉၉၅မွ၂၀၀၀ခုႏွစ္အတြင္းသတၳဳတြင္းလုပ္သားစုစုေပါင္း၏သံုးပံုတစ္ပံုအလုပ္အကိုင္
င္ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။အဓိကအေၾကာင္းမွာလူ႔လုပ္အားကိုနည္းပညာျဖင့္အစားထိုးျခင္းေၾက
ၾကာင့္ျဖစ္သည္ (Colectivo Voces de Alerta 2011: 27)။
ထို႔အျပင္ႏုိင္ငံတကာအလုပ္ခြဲေဝမႈႏွင့္ႏိႈင္းရယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းနိယာမမ်ားအရလက္တင္အေမရိ
ရိကမွာကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႔ေရွာင္လႊဲ၍မရပဲေရာက္ရသည္ဟုတိုးတက္ေသာ
လက္ဝဲသမားမ်ားႏွင့္နီယိုလစ္ဘရယ္တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးကယူဆထားၾကသည္။
တိုးတက္ေသာလက္ဝဲႏွင့္နီယိုလစ္ဘရယ္ႏွစ္ဦးစလံုးတို႔သည္ကမ႓ာ့စီးပြားေရး၏နိမ့္ျမင့္တက္ၾ
္ၾကသံသရာကိုလက္ခံၾကၿပီးကုန္ၾကမ္းထုတ္လုပ္သူႏွင့္ကုန္ေခ်ာႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထုတ္လုပ္သူဟူ
ဟူ၍ကမ႓ာ့စီးပြားေရးတြင္အျခမ္းႏွစ္ျခမ္းျဖစ္ေနျခင္းကိုလည္းလက္ခံထားၾကသည္။တိုးတက္ေသာအ
ာအစိုးရမ်ားသည္လက္တင္အေမရိကတိုက္အားစီးပြားေရးအရကို္ယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ႏို
ိုင္ငံေရးဝန္းက်င္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးကိုစကားလံုးေျပာင္ေျမာက္စြာျဖင့္ေႂကြးေၾ
ေၾကာ္ၾကေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္ႏိုင္ငံတကာလုပ္အားခြဲျခားမႈကိုအညံခံ၊လက္သင့္ခံေနၾက
ၾကရသည္ကိုေတြ႕ရမည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈသည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအမ်ားအျပားကိုေတာင္းဆိ
ဆိုေသာဝါရွင္တန္သေဘာတူညီမႈထက္စာလ်င္ပိုမိုလုပ္သာကိုင္သာရွိၿပီးႏို္င္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုကန
ကန္႔သတ္ျခင္း၊တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္အထိနာေသာရပ္ရြာျပည္သူမ်ား၏ဒီမိုကေရစီ
စီေဖာ္ေဆာင္ေရးကိုကန္႔သတ္ျခင္းစသည္အတားအဆီးအဟန္႔အတားမ်ားရွိေနသည္။
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒကိုေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးအလြန္ဝါဒ
ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈကိုဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာတတိယအေတြးအေခၚလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုရွိသည္။ယင္းကနီ
နီယိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္နီယိုလစ္ဘရယ္ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကိုဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ အက်ပ္အတည္းမ်ားေတြ႕ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ေခတ္မီမႈ၊ ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ
အယူအဆကုိလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလာၾကသည္။ အထူးထင္ရွားသည္မွာ Meadows ၏အစီရင္ခံ
စာျဖစ္ေသာ The Limits to Growth (1972) ထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္ကမ႓ာလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ေသာ
ေဂဟ

ဆိုင္ရာအယူအဆမ်ားျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္အခန္းက႑

ယင္းေဂဟအေတြးအေခၚမ်ားက

ကိုေမးခြန္းထုတ္ၿပီးေတာင္ကမ႓ာျခမ္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔လည္း

တစ္ကမ႓ာလံုးေလွ်ာက္လွမ္းရ

မည့္

သတင္းစကားပါးသည္ (Mealla 2006)။

မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒ၏
စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ
မမွတ္ယူသင့္ေၾကာင္း

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကပင္ လက္တင္အေမရိကမွ ေဝဖန္ေရးဆရာအမ်ားအျပားက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ
သည္ မိုက္ခ႐ိုစေကး လူမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေဇာင္းေပးသည္
ဟုေဝဖန္ၾကသည္။ အမ်ားပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ား
ကို ေလးစားၿပီး ေဒသတြင္းစီးပြားေရးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏုိင္သည္ (Unceta Satrustegui 2009)။
ထိုအခ်ိန္ေလာက္မွာပင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး sustainable development ဟူေသာအယူအဆမွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ားအတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအယူအဆ၏
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားအေၾကာင္းမေျပာခင္ ယင္း၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အယူအဆဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အေတြးအေခၚဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္းရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည္မွာ ပန္း
တိုင္မျဖစ္ပဲ နည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ယေန႔မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိကာ သဘာဝတရား၏
စနစ္ မ်ားအေပၚေလးစားတန္ဖိုးထားမႈကိုေတာင္းဆိုေသာ အယူအဆမ်ားရွိသည္ (ႏိုင္ငံေရးေဂဟေဗဒ၊
နက္႐ိႈင္းေဂဟေဗဒ၊ စီးပြားေရးေဂဟေဗဒစသည္)။ က်န္တစ္ဖက္တြင္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ယံုၾကည္ကိုးစား
ၿပီးထိုနည္းပညာမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ်ကာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆၾကသူမ်ား
ရွိေနသည္။ ပထမအယူအဆကို လူမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဂဟသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားစသည္တို႔က ကိုင္စြဲၾကၿပီး
ဒုတိယစဥ္းစားပံုနည္းလမ္းမွာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားက ေျပာေလ့ရွိေသာ အယူအဆမ်ားပင္
ျဖစ္သည္။
မ်ားမၾကာေသးခင္က ကိုလံဘီယာ ပညာရွင္ Arturo Escobar (2005) က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလြန္ post
development အယူအဆကိုတီထြင္ခ့ၿဲ ပီး အာဏာရွိသူမ်ား၏ လက္ကိုင္တုတ္အေတြးအေခၚျဖစ္ခဲ့ရေသာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကို တစ္စစီၿဖိဳခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ Escobar ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ
ကသံုးေသာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးယႏၲယားမ်ားကို လွစ္ဟျပရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာႏုိင္ငံမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ႏို္င္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္
ထားျခင္း၊ ေဒသတြင္း၊ ႏို္င္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏို္င္ငံတကာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုတည္ေထာင္ျခင္း စသည္တို႔မွာ
လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ေရးယႏၲယားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေခတ္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ေဒသဆိုင္ရာအေတြ႕
အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ေဘးဖယ္ထုတ္သည္ (ယင္းကို အသိပညာသင္းသတ္ျခင္း epistemicide
ဟု Boaventura de Sousa Santos 2007 ကေနာက္ပိုင္းတြင္ေခၚေဝၚသည္)။
၁၉၉၀

ျပည္လြန္

ဝါရွင္တန္သေဘာတူညီခ်က္ကာလမ်ားအတြင္း၌

အဓိကဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ရွိေနျခင္းလည္း
ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑

ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။

ေသးငယ္သြားျခင္းကို

ယခင္က

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္
ယခုကဲ့သို႔

ႏိုင္ငံေတာ္က
အတိုင္းအတာႏွင့္

2

မၾကံဳဖူးခဲ့ေပ ။

ယင္းသည္

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ sustainable development ကို အားေပ်ာ့သြားေအာင္ ေရထိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး
ေဂဟေခတ္မီဆန္းသစ္ေရးအယူ

အဆ၊

ေကာ္ပိုရိတ္လူမႈတာဝန္ႏွင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈစသည္တို႔ႏွင့္

လက္တြဲညီညီျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စားသံုးမႈ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို အႏွစ္သာရေျပာင္းလဲရန္အတြက္ဆိုလ်င္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆက အဓိကအေတြးအေခၚ အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းမွာ အေႏွာက္အယွက္၊
အတားအဆီးျဖစ္လာသည္။

2

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏစ
ွ ္မ်ားအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ႏုိ္ငင
္ ံေရးႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ေရွ႕တန္းေရာက္လာျခင္း

မရွေ
ိ သးေပ။ ထို႔ေနာက္တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားအက်ပ္အတည္းေတြ႕ျခင္းႏွင့္ နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒ
အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ျခင္းႏွင့အ
္ တူ ထိုအယူအဆထြန္းကားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆျပန္လည္အားေကာင္းလာခ်ိန္တြင္ ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္အယူအ
ဆႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ား (ဌာေနတိုင္းရင္းသားအေတြးအေခၚမ်ားအပါ
အဝင္) ကိုတင္သြင္းလာၾကသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလြန္ဝါဒက အဓိကအားျဖင့္ နီယိုလစ္ဘရယ္ႏွင့္ တိုးတက္ေသာ
အေတြးအေခၚမ်ားက ျပန္လည္တင္သြင္းလာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္
သည္။ ၎တို႔က အစဥ္အလာကို ေဖာက္ထြက္ေသာ သဘာဝေလာကအေပၚအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ တင္ျပလာ
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအျမင္၊ ေဂဟအျမင္၊ ေဂဟ-လူ႔ေဘာင္အျမင္၊ ေဂဟ-မဝါဒအျမင္၊
ကိုလိုနီဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဂဟ-ပိုင္နက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအက်ပ္
အတည္းေတြ႕ခ်ိန္တြင္

လူ/လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

သဘာဝတရားအၾကားဆက္ဆံေရးကို

ျပန္လည္

သံုးသပ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
မက္စ္ဝါဒီစီးပြားေရးပညာရွင္

Bob

Jessop

(2011)

က

အက်ပ္အတည္းကိုနားလည္ရန္အတြက္

ျဖစ္စဥ္ ေလး မ်ဳိးကိုရွင္းျပခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္ တစ္ကမ႓ာလံုးေဂဟျပႆနာ (ေရနံ၊ အစားအစာ၊ ေရ)၊
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက်ဆင္းလာျခင္း၊ ဝင္႐ိုးစံုကမ႓ာႏွင့္ တ႐ုတ္ၾသဇာႀကီးလာျခင္း၊ နီယိုလစ္ဘရယ္ႏွင့္
အရင္းရွင္

စနစ္၏

ဝိေရာဓိမ်ားေၾကာင့္

ကမ႓ာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္

စတုတၳအေနႏွင့္

ဘ႑ာအရင္းရွင္ စနစ္၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားဟူ၍ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသည္။
တူးေဖာ္ေရးဝါဒကို ေဝဖန္သံုးသပ္ျခင္းသည္ တစ္ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာေဂဟအက်ပ္အတည္းႏွင့္ သယံဇာတ
တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စားသုံးျခင္းတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ၾသဇာက်
ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယစေသာ တူးေဖာ္ေရးအေျခခံေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏုိ္င္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္း ကိုလို
နီအငယ္စားႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ

ဘရာဇီးစသည္တို႔ေပၚထြက္လာျခင္းကိုလည္း

ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္

ဘ႑ာအရင္းရွင္စနစ္က ေစ်းႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿပီး နီယိုလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပး
လိုက္ေသာ တူးေဖာ္စီးပြားေရးမိုဒယ္မွာ အက်ပ္အတည္းက်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္သတိေပး
သည္။
တူးေဖာ္ေရးေမာ္ဒယ္သည္ ေဂဟစနစ္ကိုသာမက လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္းေဖာက္ဖ်က္လ်က္ရွိသည္။ ပိုဆိုး
သည္မွာ

ထိုရပိုင္ခြင့္မ်ား

ကာကြယ္ထားျခင္း

(ILO

ဥပမာ

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို

Convention

169)

ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ႏုိင္ငံတကာတန္ဖိုးမ်ားျဖင့္
ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကိုျပဌာန္းေပးသည့္ ထုိကြန္ဗန္းရွင္းကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာတြင္
အျငင္းအခံုအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုႏႈန္းစံျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုသံုးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္
တြင္ သိမ္းပိုက္သြားေသာနယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္သည္။ ထိုပဋိပကၡမ်ားကို အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္း
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာမက

အာဂ်င္တီးနားကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားအထိပါ

ပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္

ဆႏၵ

သေဘာထားေကာက္ခံပို္င္ခြင့္အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းမွ
တစ္

ဆင့္လူမႈေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

အဆိုးသံသရာမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြား

သည္။

ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္

တရားစြဲဆိုေသာ

ထို႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္

ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ

ဒီမိုကေရစီအနာဂတ္မွာ မ်ားစြာစိတ္ပူပန္ဖြယ္ျဖစ္ ေနသည္။
ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ Arturo Escobar (2005) ႏွင့္ Edgardo Lander တို႔ေထာက္ျပခဲ့သလို တူးေဖာ္ထုတ္
လုပ္မႈ စီးပြားေရးသည္ ေမာ္ဒန္ျဖစ္မႈ၏အက်ပ္အတည္းပင္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။
တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးမိုဒယ္ကို သံုးၿပီးမ်က္ေမွာက္ေခတ္အက်ပ္အတည္းကို ေကာင္းစြာသ႐ုပ္ေဖာ္
ႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းကိုအလြန္အကြၽံသံုးစြဲပါက ျပႆနာကို အမွန္တကယ္ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္မႈကို

ထိခိုက္သြားေစႏုိင္သည္။

သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအားလံုးကို

ျခံဳငံုသိမ္းက်ဳံးေျပာဆိုျခင္းသည္

အျခားေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ား (ဥပမာ ၿမိဳ႕ျပအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား) ကိုလွ်စ္လ်ဴ႐ႈ
ရာေရာက္ေစသည္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလြန္ဝါဒသည္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလက္သစ္ႏွင့္

တိုးတက္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒအယူအဆမ်ားကိုလည္း

ဆန္႔က်င္ေဝဖန္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိဓနစုေဆာင္းေရးပံုစံႏွင့္ လူအမ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို လုယက္ယူ
မႈပံုစံမ်ားကို

ေဝဖန္ရန္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တိုးတက္ေသာ

နီယိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒီမ်ားသည္

လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခခံေဝဖန္ကန႔္ကြက္မႈမ်ားကိုသာ အေလးအနက္
ထားၿပီး အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို
အေလးအနက္မထားေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းေဒသႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ကန႔္ကြက္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ တူးေဖာ္ေရးအေျခ
ခံစီးပြားေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲပိုင္ဆိုင္မႈလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ေတြ႕ျမင္ေနရ
ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ထိုကိစၥမ်ားကို အျပင္းထန္ဆံုး ေဆြးေႏြးေသာႏုိင္ငံမွာ
အီေကြေဒါျဖစ္သည္။ ေဂဟဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္အတူ Buen Vivir
သမၼာအာဇီဝအယူအဆမွာ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

၏အစားထိုးေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္လာသည္။

အီေကြေဒါ၏

၂၀၀၈

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သဘာဝတရား သည္အေျခခံရပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္။
အီေကြေဒါအစိုးရသည္ သမၼာအာဇီဝက်စြာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ၂၀၀၉- ၂၀၁၃ ကို ေရးဆြဲၿပီး
National Secretary of Planning and Development SENPLADES (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo) ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစရန္ တာဝန္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑
ကိုလည္း ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ၿပီး အေျခခံကုန္စည္မ်ားကို အားထားတင္ပို႔ရေသာဘဝမွ ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္ဝမႈ၊
အသိပညာႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေျချပဳေသာ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပံုစံကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးစားသည္။
သို႔ေသာ္ Rafael Correa အစိုးရသည္ နီယိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းကိုလည္းလိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္တြင္းကန္႔ကြက္မႈ
မ်ားေသာ ဧရာမမိုင္းတြင္းစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ထို႔အျပင္ လူမႈႏွင့္ ပတ္
ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း

ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး

ရာဇဝတ္

ေၾကာင္းျဖင့္ ဖိႏွိပ္အေရးယူသည္။ စုစုေပါင္း လူ ၁၇၀ ခန္႔မွာ အေရးယူခံရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္သမားမ်ား
ကေလး

ကလားဆန္သည္ဟု

အကဲြအျပဲမ်ားေပၚေပါက္

သမၼတကစြပ္စြဲသည္။

လာၿပီး

ေဝဖန္ေသာအေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုျပဳျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကာလက

ရွိခဲ့ေသာ

ညီၫႊတ္ေရးလည္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားရသည္ Montecristi (2008)။ Rafael Correa အာဏာရကာစက
သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဂဟေဗဒ ဟူ၍ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။
ေဂဟအုပ္စုတြင္ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးမွာ ေဘာဂ ေဗဒပညာရွင္ Alberto Acosta ျဖစ္သည္။ ၎မွာ
Constituent

Assembly

in

Montecristi

၏

ဥကၠဌျဖစ္ခဲ့ၿပီး

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးပံုစံကို

အျပင္းထန္ဆံုးေဝဖန္သူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။
ဘိုလီဗီးယားရွိ အေျခအေနမွာလည္း အလားတူအျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာ
ပိုင္မ်ားအၾကားပဋိပကၡေၾကာင့္ Evo Morales ၏ ပထမသက္တမ္းတြင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွ မညီမွ်မႈမ်ား
အေၾကာင္းသိပ္မေပၚလြင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္အတြင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ မညီမွ်မႈမ်ားပိုမို
ေပၚလြင္ထင္ရွားလာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္

အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ

ဥပေဒအမ်ားအျပားသည္

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ထိပ္တိုက္ေတြ႕လာခဲ့သည္။

ထိုဥပေဒမ်ားသည္ လီသီယမ္သတၳဳသိုက္မ်ားမွသည္ အပြင့္သတၳဳတြင္းႀကီးမ်ားအဆံုး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ ျပဌာန္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုိသု႔ိတင္းမာမႈမ်ားရွိလာေသာ အေျခအေနတြင္
အခ်ဳိ႕ေသာဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ CIDOB, the Confederation of Indigenous
Peoples of Eastern Bolivia (Coordinadora de Indígenas del Oriente Boliviano) ႏွင့္ CONAMAQ,
the National Council of Ayllus၊ Marcas of the Qollasuyo (Confederación Nacional de Ayllus y
Marcas del Qollasuyo) စသည္တို႔မွာ ILO convention 169 တြင္ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ၎တို႔၏
သေဘာတူညီခ်က္မရပဲ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎
တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ အမိကမ႓ာေျမကိုကာကြယ္ျခင္း (ဖြဲ႕စည္းပံု
ပါအယူအဆ)

ႏွင့္

တူးေဖာ္မႈစီးပြားေရးစနစ္ၾကား

အႀကီးအက်ယ္အဟပ္ကြာျခားေနျခင္းကို

ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။
ဘိုလီးဗီးယားရွိ ထင္ရွားေသာအလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုမွာ Peoples’ Summit on Climate Change and
the

Rights

of

Mother

ဆန္႔က်င္ထိပ္သီးညီလာ

ထိပ္သီးညီလာခံႏွင့္

Earth
ခံျဖစ္သည္။

အၿပိဳင္က်င္းပေသာ

ဘိုလီးဗီးယားအစိုးရက

Cochabamba

ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ

တရားဝင္ထိပ္သီးညီလာခံမွာ တစ္ကမ႓ာလံုးမွ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုဖိတ္ေခၚၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉
ကိုပင္ေဟဂင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ကြန္ဖရင့္ကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုသတ္မွတ္ေရးဆြဲရန္

ျဖစ္

ေဒသတြင္းၾကံဳေတြ႕ေနရာေသာ

သည္။

သို႔ေသာ္

ထိုကြန္ဖရင့္တြင္

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး

ျပည္တြင္းႏွင့္
ဝါဒ

၏ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည့္ျပည္တြင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔က
‘Workshop

18’

ဘိုလီးဗီးယားရွိ
အမည္ရွိ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

သီးျခားဖိုရမ္တစ္ခုကို

ျပႆနာမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္အတြက္

အၿပိဳင္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္

(ယင္းကို

အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္)။
ေနာက္ထပ္အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ 2011: TIPNIS, the Indigenous Territory and
National Park Isiboro Sécure (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) ျဖစ္သည္။
ယင္းတြင္ လမ္းတစ္ခုျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ရာအစိုးရႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားေတာ့သည္။ TIPNIS မွ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက သီးျခားတည္ရွိေသာ ကိုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္
ခြင့္ရေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုပဋိပကၡတြင္ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစုံရွိသည္။ အစိုးရက လမ္းမသည္ ရပ္ရြာအသိုင္း
အဝိုင္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အဆက္အစပ္တို႔
ကိုဖန္တီးေပးမည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္

ထိုလမ္းမေၾကာင့္

ပတ္ဝန္းက်င္၊

လူမႈဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာကိုသယ္ေဆာင္

လာမည့္

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံခ်က္အမ်ားအျပားလည္းဝင္ေရာက္လာႏို္င္သည္။
လူမ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္ျခင္းမရွိပဲေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

အစိုးရက

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏

ေဒသတြင္းရွိ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို

ခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္းလည္းျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ဓာတ္ဆီအက်ပ္အတည္း Gasolinazo(၂၀၁၀
ဒီဇင္ဘာလတြင္

ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္း႐ုတ္တရက္

ျမင့္တင္သြားၿပီးေနာက္

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေပၚလာၿပီးမွ ေစ်းျပန္ခ်ေပးသည္)3ေပၚေပါက္ၿပီးကတည္းက အစိုးရ၏ တစ္ဖက္သတ္
ဂမူရွဴးထိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။

တိုင္ပင္ေသာအခါ

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

တြင္လည္း

မတိုင္ပင္ျခင္း၊

နီးစပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚၿပီးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ TIPNIS ဦးေဆာင္ေသာ ဌာေန
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

La

Paz

သို႔ခ်ီတက္ၿပီး

အေရးဆို ရာကနဦးတြင္ အစိုးရက ဖိႏွိပ္ေျခမႈန္းရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းမ်ားကို
ဆိုင္းငံ့ေပး လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အဆံုးသတ္ရလာဒ္မည္သို႔ျဖစ္လာမည္ မသဲကြဲေပ။
TIPNIS လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးကိုအေျခခံေသာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဂဟလူ႔ေဘာင္
အေတြးအေခၚ၏

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

အမိကမ႓ာေျမႀကီး(Pachamama)

ကို

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအၾကား တြင္ အထင္အရွားထိပ္တိုက္ေတြ႕ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
တၿပ္ိဳင္နက္တည္းတြင္ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ဘိုလီးဗီးယားကိုမည္သို႔တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍
လည္း

အႀကီးအက်ယ္

တစ္ဖက္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို

သေဘာကြဲလြဲသည္။

အားေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္ ေရးရွိၿပီး က်န္တစ္ဖက္တြင္ လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္ plurinational state
အယူ အဆရွိေနသည္။ ထိုအျငင္းအခံုတြင္ ပညာရွင္အမ်ားအျပားႏွင့္ အေရးပါေသာႏုိ္င္ငံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္
Evo Morales အစိုးရအၾကားသေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ား အထင္အရွားျဖစ္ေပၚသည္။ ၂၀၁၂ ဇြန္လတြင္
အစိုးရဝန္ ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ားလည္းျဖစ္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက Manifesto for the Renewal of the
Process of Change (Manifiesto por la Reconducción del processo de cambio, see
Coordinadora Plurinacional de la Reconducción 2011) ေၾကညာစာတမ္းကိုထုတ္ျပန္သည္။
ထိုေၾကညာစာတမ္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးထက္စာလ်င္ အမ်ဳိးသားေရးကဲသည္ဟုလည္း ေ
ဝဖန္ခံရသည္။ ဒုသမၼတ Alvaro García Linera က ထိုေၾကညာစာတမ္းကို ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုတုန္႔ျပန္ၿပီး
အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ စာတမ္းရွင္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု
ေဝဖန္သည္။ ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္ TIPNIS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္ရေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမုိဒယ္အေပၚ
ေဝဖန္မႈမ်ားကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစသည္။
Kirchners အစိုးရအဆက္ဆက္ (Néstor Kirchner 2003– 2007, Cristina Fernández de Kirchner
2007–2011, 2011 မွ ယေန႔တိုင္) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ အာဂ်င္တီးနားသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္
လ်င္ အစဥ္အလာက်မ္း႐ိုးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚသာႀကီးစိုးၿပီး အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းႏုိ္င္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ အေတြး
အေခၚစံုထြန္းကားျခင္းပင္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡအမ်ား
အျပားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာပဋိပကၡမွာ စကၠဴစက္႐ံုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥ႐ုေဂြးႏွင့္
ျဖစ္ပြားေသာအျငင္းအခံုျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖစ္

ယင္းေၾကာင့္ပင္

Asamblea

ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ambiental

ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား
de

တံတားထိုးေရးကိစၥကို

Gualeguaychú

ေနာက္ထပ္ထင္ရွားေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားမွာ

လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕
Riachuelo

ျမစ္ဝွမ္းညစ္ညမ္းမႈျပႆနာႏွင့္ ေရခဲေတာင္မ်ားထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က
လႊတ္ေတာ္တြင္
3

အႀကီးအက်ယ္ျငင္းခံုေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ

၂၀၀၈

တြင္

ယင္းမွတစ္ဆင့္ the Union of Citizen Councils (Unión de Asambleas Ciudadanas)၊ လူ႔အခြင္အ
့ ေရးအဖြဲ႕မ်ား

ျဖစ္ေသာ the Peace and Justice Service Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) ႏွင့္ the Colectivo Voces de
Alerta စသည္တို႔ေပၚလာသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ား၏အခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း တြင္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးသြားေစေသာ ပဲပိစပ္စိုက္ ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။
ထိုပဋိပကၡၿပီးေနာက္တြင္

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံေရး၏

ဘက္ၿပိဳင္အုပ္စုဖြဲ႕မႈမ်ားေျပာင္းလဲသြားၿပီး

ပညာတတ္အမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ Carta Abierta က ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ ေပါင္းစည္းသြားခဲ့သည္။
ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ပူးေပါင္းမိသြားၿပီးေနာက္တြင္ သတၳဳတြင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားစသည္
တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပြားေသာျပႆနာမ်ားအားလံုးကို အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးဒိုင္းမ်ားသံုးၿပီး အဓိကေျဖ
ရွင္းသည္။ ဗဟိုအစိုးရက ျပည္သူမ်ားလက္မဲ့ျဖစ္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ျငင္းဆိုၿပီး
လူမႈဖူလံုေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအားေကာင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကိုသာ

အဓိက ေဇာင္းေပးေျပာဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈစီးပြားေရးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေဝဖန္ၾကသူ
မ်ားမွာ နယ္ေျမပို္င္ဆိုင္မႈ၊ လူမႈ-ပတ္ဝန္းက်င္စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကိုယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ လက္ဝဲ
အယူအဆတို႔ကို ကိုင္စြဲေသာ ပညာတတ္လႈပ္ရွားမႈ4 ပင္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုလက္ဝဲဝါဒီမ်ားကလည္း အလုပ္ရွင္
အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးမ်ားတစ္ဖက္ေစာင္းနင္းႏုိင္လာျခင္းကို အဓိကကန္႔ကြက္ၾကသည္။
နိဂံုးအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကို လက္ကို္င္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ တိုးတက္ေသာ
လက္ဝဲဝါဒီမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမႇင့္ေရးစေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆမ်ား
၏ျပႆနာရပ္မ်ားကို

ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။

သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္
ႏို္င္ငံ

ေရးႏွင့္

သီအိုရီဆိုင္ရာေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား

တိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ား၏
မကုန္ခမ္းႏို္င္

လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္

အီေကြေဒါႏွင့္

ဘိုလီဗီးယားတို႔ကဲ့

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကိုဆန္႔က်င္ေဝဖန္ေသာ

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

လက္ေတြ႕က်င့္သံုးပံုမ်ားမွာ

ေသာသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားဟူေသာ

သို႔ေသာ္

အကန္႔အသတ္မရွိ

တိုးတက္ေရးႏွင့္

အယူအဆမ်ားေပၚတြင္

အေျခခံထားသည့္

လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မ်ားစြာထပ္တူညီလ်က္ရွိသည္။
အသြင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သီအိုရီထုတ္ျခင္း
လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆကို အေျခခံေပးထားေသာ အာဏာဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးထည္မ်ား
စသည္တို႔ကို တစစီဖဲ့ေခြၽၿပီး ေဝဖန္ေသာ အေတြးအေခၚလႈပ္ရွားမႈေပါင္းစံုကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအလြန္ဝါဒ postdevelopmentalism
ေဝဖန္ေရးအေတြးအေခၚမ်ား

က

စုစည္းေပးထားသည္။
အက်ဳံးဝင္ၿပီး

အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္ရည္ေသာ

စိတ္ကူးထည္၊

ယင္းမွတစ္ဆင့္ေဝဖန္ေရးအေတြး
ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းေနရာေပးရန္

၎တို႔က

လက္တင္အေမရိက

ဌာေနတိုင္းရင္းသားအေျခခံမ်ားေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္
အယူအဆသစ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။
အေခၚမ်ားကို
ဆက္လက္ေတာင္းဆိုလာၾက

ေဒသတြင္းႏွင့္
သည္

(Lander

2000

ႏွင့္အျခား ကိုၾကည့္ပါ)။
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၂၀၁၀ ႏွစ္ကုနတ
္ င
ြ ္ သမၼတက နယ္စပ္ေမွာင္ခလ
ို ုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွိမန
္ င္းလိုေသာေၾကာင့္ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္း

မ်းကို လက္ရွိမွ ၅၇% ႏွင့္ ၈၂% အထိတိုးျမႇင့္လိုက္သည္။ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္
သမၼတအားရာထူးမွဆင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပါျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အမွားကို ဝန္ခံကာ ေစ်းႏႈန္းကို
ျပန္ခ်ေပးလိုက္ရသည္။

ကိုလိုနီဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

အဓိကေဇာင္းေပးသူမ်ားလည္း

အမ်ားအျပားရွိ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္

Buen Vivir၊ ဌာေနႏွင့္ ရပ္ရြာလူ႔ေဘာင္အဓိကဝါဒီမ်ား၊ ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ေဂဟ-ပိုင္နက္အယူ
အဆလက္ကို္င္ထားသူမ်ားစသည္တု႔ိျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ခံအေျခအေနေအာက္တြင္ သဘာဝတရားႀကီး၏
ရပုိင္ခြင့္မ်ားကိုေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး

အီေကြေဒါ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္

ထည့္သြင္း

ျပဌာန္းျခင္းခံရသည္။
ကိုလိုနီဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားမႈ၊ ဖိုဝါဒဆန္႔က်င္မႈ၊ လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္၊ ယဥ္ေက်းမႈစံုအယူအဆႏွင့္ Buen Vivir
စသည္တို႔သည္ ၂၁ ရာစုလက္တင္အေမရိကအေတြးအေခၚမ်ား၏ အေျခခံေက်ာ႐ိုးမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
ထို

အေျခခံအယူအဆမ်ားကို

ဘက္စံုေထာင့္စံုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားေပၚထြက္

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္
လာေရးသည္

အပူတျပင္းခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္

ကိစၥျဖစ္သည္။
လက္ရွိတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးမိုဒယ္ကိုအစားထိုးမည္ျဖစ္ၿပီး

ထိုဘက္စံုေထာင့္စံုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္
လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။

တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏

စေကးႀကီး မားမႈေၾကာင့္ တုန္႔ျပန္မည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း အက်ယ္အျပန္႔စဥ္းစားသုံးသပ္ဖို႔လိုသည္။
လက္ရွိ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးအဆိုျပဳမႈတစ္ခုမွာ ဥ႐ုေဂြးမွ Eduardo Gudynas (2011) ဦးေဆာင္ေသာ the
Latin American Centre for Social Ecology (CLAES) မွတင္သြင္းေသာအဆိုျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းက
လက္ရွိ

တူးေဖာ္ေရးဝါဒ၏

အစားထိုးနည္း

က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားမႈေၾကာင့္

လမ္းမ်ားမွာ

အစားထိုးလဲလွယ္ပစ္ႏုိင္မည့္

အစဥ္အလာေဘာင္အတြင္းမွစဥ္းစားေသာ

မလံုေလာက္ပဲ

အယူအဆ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆႀကီးတစ္ခုလံုးကို

တစ္ခုလိုအပ္သည္ဟု

ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္

စဥ္းစားခ်က္မ်ားကုိေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္မွစဥ္းစားရမည့္အျပင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက Buen Vivir
ဟုေခၚေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္မူေဘာင္တစ္ခုလံုးႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ ရမည္ျဖစ္သည္။
အီေကြေဒါတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအလြန္အားေကာင္းေသာ္လည္း တကယ္တမ္းအေျပာင္းအလဲစတင္
ျဖစ္ပြားေသာေနရာမွာ ပီ႐ူးျဖစ္သည္။ RedGE ဟုေခၚေသာ the Peruvian network for a balanced
Globalisation
က

(Red

peruana

por

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ကေလးတြင္

ေဝငွေပးခဲ့သည္။

una

အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား

ထိုသေဘာထားေၾကညာခ်က္မွာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စီမံမႈ၊

ခိုင္မာေသာ

con

၎တို႔၏

လက္ေတြ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

ေစာင့္ၾကည့္

သေဘာတူညီမႈမပါပဲေဆာင္ရြက္ခြင့္မရသည့္
တူးေဖာ္ေရးဝါဒအလြန္ေခတ္သို႔

Globalización

ထိ္န္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္

Equidad)

ေၾကညာခ်က္ကို
ေျမယာသံုးစြဲမႈ၊

ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႔

အေျခခံမူေဘာင္

တို႔အပါအဝင္

စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကူးေျပာင္းမည့္

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို

အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအဆိုျပဳခ်က္မွာ ဘိုလီးဗီးယားႏွင့္ အီေကြေဒါတို႔ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ရာဒီကယ္ျဖစ္မႈ
အားနည္းၿပီး
အာဂ်င္တီး

လူမ်ဳိးစံုႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္

Buen

နားကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မရွိေသာ

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားျဖစ္
အေျပာင္းအလဲ

ေသာ

Vicente

စသည္တို႔ကို

Vivir

ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း

အေျခအေနတစ္ခုကိုမူ
Sotelo

ႏွင့္

Pedro

ဖန္တီးေပးထားႏုိင္သည္။

Francke

ကိုျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု

(2011)

တို႔ကလည္း

ယူဆၾကသည္။

၎တို႔၏စာအုပ္ထဲတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ ေခ်ရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးထားရာအဓိကအားျဖင့္
အခြန္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈ

(တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္း) ႏွင့္ မိုင္းတြင္းႏွင့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၁
အတြင္း ယာယီပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိထားေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ေရးျဖစ္သည္။

လက္တင္အေမရိက၏

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္

ရဲေဘာ္ရဲ

ဘက္စိတ္အေျခခံစီးပြားေရးမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို အရင္းရွင္စီးပြားေရးပံုစံကို
အစားထိုးရန္အတြက္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။

အဓိကအားျဖင့္

လက္တင္အေမရိတိုက္တြင္

ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိ ေနေသာ စိုက္ပ်ဳိး-ေဂဟစီးပြားေရးႏွင့္ လူအသိုက္အဝိုင္းအေျခခံစီးပြားေရးစသည့္ပံုစံမ်ားကို
အေသအခ်ာေလ့လာၿပီး

အရင္းရွင္စနစ္ကိုအစားထိုးမည့္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္

အက်ဳံးဝင္ေအာင္

ထည့္သြင္း ေပးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရမ်ားက ထိုျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို ေခ်ာင္ထိုးထားၿပီး တူးေဖာ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားက တင္ျပေသာ မယံုၾကည္ရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဇာင္းေပးကာ ျပႆနာ
မ်ားပိုတိုးပြားေအာင္လုပ္မိတတ္ၾကသည္ (Colectivo Voces de Alerta 2011)။ အရင္းရွင္စနစ္ကို
အစားထိုး

မည့္ေဒသတြင္းစီးပြားေရးစနစ္မ်ားအားေကာင္းလာရန္အတြက္ဆိုလ်င္

ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

သာမက

ႏိုင္ငံေတာ္၏

ပံ့ပိုးကူညီမႈလည္း

ျပည္သူမ်ား၏

အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္သည္

(see

Coraggio 2011)။
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ

ဘဝေနမႈပံုစံႏွင့္

အရည္အေသြးကိုအာမခံႏုိင္ေသာ

အေျပာင္းအလဲမိုဒယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအယူအဆအႀကီးအက်ယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ရျခင္း အေၾကာင္း
တစ္ခုမွာ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စားသံုးမႈပံုစံကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးက လိုက္ပါက်င့္သံုးေနၾကျခင္း
ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္

ဘဝအရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ပံုေဖာ္ေသာ

ယဥ္ေက်းမႈ

သေကၤတမ်ားကိုပါ အစဥ္အလာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒက လႊမ္းမုိးေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ပိုေကာင္းေသာဘဝဆို
သည္ကို

ပိုမိုစားသံုးျခင္းဟု

ဖြင့္ဆိုၾကၿပီး

ကုန္စည္သေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပါျဖစ္လာႏုိင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ေကာင္းမြန္ေသာဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ျပန္လည္ေမးျမန္းရန္လိုလာသည္။
အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္

အေျခခံက်ေသာေမးခြန္းမ်ားကို

အနည္းဆံုးမည္မွ်ရလ်င္
ပါအာမခံႏိုင္မည္

ေကာင္းမြန္ေသာဘဝဟုဆိုႏုိင္ၿပီး
နည္း။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္

အနာဂတ္ကိုထိခိုက္ေစျခင္းမရွိပဲ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို မည္သို႔ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္မည္နည္း။ ေက်းကြၽန္ျပဳမႈႏွင့္
ဖ်က္ဆီးမႈပံုစံသစ္မ်ားျဖစ္ေသာ

ကိုလိုနီလက္သစ္

ကိုလိုနီသိမႈကိုမည္သို႔ဖ်က္ဆီးၿပီး

လူမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

မည္သို႔ေျဖရွင္းႏုိင္မည္နည္း။

အေျပာင္းအလဲအတြက္

ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု

တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္မည္သို႔တည္ေဆာက္မည္နည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္လိုအပ္လာသည္။
ဤေနရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းႏို္င္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုသံုးမ်ဳိးကို တင္ျပလိုသည္။
ပထမတစ္ခုမွာ မက္စ္ဝါဒီေဘာဂေဗဒပညာရွင္ Manfred Max-Neef ၏ အယူအဆျဖစ္သည္။ ၎က
လူသားလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္

အကန္႔အသတ္မရွိပဲ

ေခတ္တစ္ေခတ္မွတစ္ေခတ္၊

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုႏွင့္

တစ္ခုအေျပာင္းအလဲရွိသည္ဟု မွတ္ယူၾကျခင္းမွာ မမွန္ဟုဆိုသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အမွန္တကယ္လိုအပ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏို္င္ေသာနည္းလမ္းမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈကို မသိၾကျခင္း
ျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္

အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

သမိုင္းေခတ္မ်ားအားလံုးအတြက္

ေခတ္တစ္ေခတ္ႏွင့္

တစ္ေခတ္၊

အေျခခံလူသားလိုအပ္ခ်က္

ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုႏွင့္

တစ္ခုၾကား

မ်ားမွာ

ေျပာင္းလဲ

သည္မွာ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေသာနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္ (MaxNeef 1993: 50-1)။

ထုို႔ေၾကာင့္ လူမႈ၊ စီးပြားႏွင့္ ႏို္င္ငံေရးစနစ္အသီးသီးသည္ အေျခခံအားျဖင့္တူညီေသာ လူသားလိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျဖည့္တင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္မွာလည္း ထိုလိုအပ္ခ်က္
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကုန္စည္မ်ားမွာ လူသားလိုအပ္ခ်က္
ကိုျဖည့္ဆည္းရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးေသာအရာမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတု႔ိအတြက္ ဘဝကိုေပးဆပ္ရေသာ
အခါ အဓိပၸါယ္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားဆန္ေသာစီးပြားေရးစနစ္ကိုတည္ေဆာက္ရာ
တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုျဖည့္ဆည္းေသာနည္းလမ္းမ်ားအၾကား အႏုပတိေလာမနည္းျဖင့္ ဆက္
ႏြယ္ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္လာသည္ဟု ဆက္လက္ေရးသားထားသည္ (ယင္း)။
ဒုတိယအေနႏွင့္ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္ကမ႓ာျခမ္းတြင္ရွိေသာ လူ႔အသိုင္းအဝို္င္းစီးပြားေရးပံုစံမ်ား
ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ဘဝအတြက္ စီးပြားေရး economy for life အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ေသာ Franz
Hinkelammert

၏အယူအဆမွာလည္း

ယင္းအယူအဆအရ

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္

လူသားလုပ္အားသည္

(Hinkelammert/Mora

အသံုးခ်တန္ဖိုးႏွင့္

2005)။

ဘဝအတြက္

အေထာက္အပံ့မ်ားဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ခြဲျခားလုပ္ကိုင္မႈစ သည္တို႔မွာ
ဘဝစဥ္ဆက္မျပတ္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

လူသားဆိုသည္မွာ

လိုအပ္

ခ်က္မ်ားရွိေသာ သတၱဝါတစ္မ်ဳိးျဖစ္္ၿပီး ဘဝရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳဝန္းက်င္ကိုလည္း
တည္ေဆာက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဝတန္ဖိုးမ်ားတြင္ အသံုးဝင္မႈတန္ဖိုးအျပင္ ရပ္တည္မႈတန္ဖိုးလည္းပါဝင္
သည္ကို သတိျပဳမိရန္လိုသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တု႔ိသည္ အလုပ္တန္ဖိုးေပၚတြင္သာ အေျခမတည္ပဲ ဘဝတန္ဖိုးေပၚ
တြင္လည္း အေျခတည္ရန္လိုအပ္သည္ (ယင္း၊ Hinkelammert စာအုပ္ေ၀ဖန္ေသာ Vargas Soler 2008
ကိုလည္းၾကည့္)။
Hinkelammert ၏အယူအဆမွာ တတိယတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေဂဟအမ်ဳိးသမီးဝါဒီမ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
က်င့္ဝတ္ အယူအဆျဖစ္သည္။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ပ်ံ႕ပြားေရးႏွင့္ သက္
ဆိုင္ေသာ

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးမႈ၊

က်န္းမာေရး၊

ခံစားမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဝင္ဆံ့ေစရန္ ကူညီမႈစသည္တု႔ိပါဝင္သည္ (Pascual/Yayo
Herrero 2010: 3; León 2009 ကိုလည္းၾကည့္)။ ယင္းမွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ဆိုေသာအယူအဆႏွင့္ ကြဲ
လြဲယံုသာမက

လူသားလိုအပ္ခ်က္ကို

လစ္ဟာေနေသာေၾကာင့္ျဖည့္ဆည္းရမည့္အရာမ်ားဟု

မေကာက္ယူပဲ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးယဥ္ေက်းမႈကိုအေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ျပသည္။ အျပန္အလွန္အက်ဳိး
မ်ားမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျဖည့္ဖက္ျဖစ္မႈစသည့္တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ လူမႈႏွင့္ ေဂဟဆိုင္ရာ ညီၫႊတ္မွ်တမႈ
ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုတည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

၂၁

ရာစုလက္တင္အေမရိကအေတြးအေခၚမ်ားသည္

သိမႈဆို္င္ရာစနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုၿပီး လူသားႏွင့္ လူမႈလိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာ သီအိုရီအသစ္
တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္လည္း ႀကိဳးစားသည္။ ထိုသီအိုရီမွာ အားေကာင္းေသာ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအယူ
အဆအတြက္သာမက

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း

အႏွိမ္ခံမ်ားကိုပါ

ေရွ႕တန္းတင္ေနရာေပးေသာ

ယဥ္ေက်းမႈစံု စနစ္တစ္ခုထြန္းကားလာေရးအတြက္ပါ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငေ
ံ တာ္ႏွင့္စီးပြားေရးအတြက္စပ
ံ ုံစတ
ံ စ္ရပ္အျဖစ္က်င့္သုံးရမည့္သမၼာအာဇီဝ (Buen Vivir)5
RaúlPradaAlcoreza6
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”

ႏွင့္

“တုိးတက္ေရး”

ဆိုသည့္ေဝါဟာရႏွစ္ခုကိုမိမိတုိ႔မိခင္ဘာသာစကားမ်ားတြင္ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အတိက်ဆုံးဘာသာျပန္ရန္အတြက္ေဝါ
န္အတြက္ေဝါဟာရေဗဒကို၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းအထိဌာေနတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကရွာေဖြခဲ့ၾကသည္
းကရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ထုိသုိ႔ၾကဳိပမ္းၾကရွာေဖြရျခင္းမွာဘာသာေဗဒ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ
တြက္မဟုတ္ဘဲကြဲျပားေသာေလာကအျမင္ႏွစ္ရပ္၏မကုိက္ညီမႈကိုနားလည္ေစရန္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။တ
ဖစ္သည္။တစ္ဖက္တြင္မူႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”ဟုဆုိသည့္ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခ့ေ
ဲ သာမူဝါဒမ်ားရွိၿပီးအျခားတစ္ဖက္တြင္မူဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအျမင္သ
းအျမင္သစ္တစ္ရပ္အျဖစ္သဘာဝတရားႏွွင့္အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ျခင္းသေဘာတရားကိုအေျခခံထားသည့္ဌာ
ံထားသည့္ဌာေနတုိင္းရင္းသား

“ဘက္စုံေလာကအျမင္”

တစ္ရပ္ရွိေနသည္။ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္စီမံကိန္းဦးတည္သူမ်ားၾကားလုံး၀ကု
ကားလုံး၀ကုိက္ညီျခင္းမရွိခဲ့ဘဲနားလည္မႈအလြဲမ်ားကိုေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ “ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”ႏွင့္ “တုိးတက္ေရး”
ဆုိသည့္ေဝါဟာရႏွစ္တြင္ပါ၀င္သည့္႐ုပ္၀တၳဳကုန္ပစၥည္းမ်ားပုိင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္သည္ဟူေသာ
တုိးတက္သည္ဟူေသာအေနာက္တုိင္းအသိကိုထင္ဟပ္သည့္ေဝါဟာရမ်ဳိးမည္သည့္ဌာေနတုိင္းရင္သားဘာ
င္းရင္သားဘာသာစကားတြင္မွမရွိေပ။

ထုိေဝါဟာရမ်ားႏွင့္နီးစပ္သည့္အီမရာဆူမာကြာမနား

(theAymarasumaqamaña)

က်ဴခၽြာဆူမက္ေကာ္ေဆး
(theQuechuasumakkawsay)ႏွင့္ဂြာရာနီနႏၵီရီက(ုိ theGuaraniñandereco)

ေဝါဟာရမ်ားကိုအၾကံျပဳခဲ့ၾ

့ၾကသည့္တုိင္ယင္းေဝါဟာရမ်ားသည္လုံးဝမဆုိင္သည့္အဓိပၸာယ္ထြက္ေစသလုိဖြံ႕ၿဖဳိးေရးသေဘာတရားႏွင္
ေဘာတရားႏွင့္ပင္ဆန္႔က်င္ေနၾကသည္မ်ားပင္ရွိသည္။ေျမာက္ျမားလွစြာေသာဌာေနတုိင္းရင္းသားဘာ
င္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားၾကားအေျခခံကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိၾကသည့္တုိင္

“စံျပဘ၀”

ပုံစံတစ္ရပ္ဆုိင္ရာသေဘာတရား၌မူ၄င္းတုိ႔အားလုံးတစ္သေဘာတည္းရွိၾကသည္မွာစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာ
ယ္ေကာင္းလွသည္။ယင္းသေဘာတရားအရလူသားႏွင့္သဘာဝတရားကုိခြဲျခားထားျခင္းမရွိဘဲျပန္လ
ရွိဘဲျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၏႐ုပ္ဘ၀ႏွင့္လူမႈေရးႏွင့္နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာဘ၀ဆုိင္ရာထုတ္လုပ္ျခင္းၾကားခြဲ
ပ္ျခင္းၾကားခြဲျခားမရႏုိင္ေသာအျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိသည္။ေယာက်ၤား၊မိန္းမဟူသည္မွာလည္းသ
သည္မွာလည္းသဘာဝတရားႀကီးႏွင့္အတူမိခင္ကမၻာေျမ၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးျမင့္ျမတ္အယူရွိသည္
တ္အယူရွိသည့္သဘာ၀တရားႀကီးကုိယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈအေလ့အထမ်ားေၾကာင့္၄င္းတုိ႔ၾကားႏွစ္ဖက္အျ
ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ရပ္ရြာသဘာ၀စုစုည္းစည္းရွိျခင္းတုိ႔ရွိၾကသည္။

ယခုေလာကအျမင္၏ေတြးေခၚပုံတြင္အခ်ဳိ႕ေသာလက္ေတြ႕ၾကသည့္ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားရွိၾကသည္။အကယ္၍
“သဘာ၀တရားကျမင့္ျမတ္သည္ဆုိလွ်င္လူတုိ႔သည္ရွင္သန္ေနထုိင္မႈအတြက္လုိအပ္သေလာက္သာမိခ
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ိခင္္သဘာ၀တရားထံမွရယူသင့္သည္။သဘာ၀တရားကရွင္သင္ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ပိုင္ဆုိင္လုိစိတ္လည္
ည္းရွိမည္ဟုနားလည္ထားသည့္အတြက္သဘာ၀တရားကိုဆုိးဆုိးရြားရြားဆက္ဆံလွ်င္လူသားတုိ႔လု
လုိအပ္ေသာအရာ၀တၳဳမ်ားကိုေပးအပ္ရန္သဘာ၀တရားကဆုိင္းငံ့ထားလိမ့္မည္။ယင္းေလာကအျမင
မင္မ်ားအရလူအသုိင္းအ၀ိုင္းကၾကား၀င္ေပးသည့္သဘာဝတရားႏွင့္ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ကိုထူေထာင
ာင္ၿပီးေယာက်ၤားႏွင့္မိန္းမဟူသည္မွာဆက္ဆံေရးသုိ႔မဟုတ္ရပ္ရြာကြန္ရက္မ်ား၏အပ်က္တရားမဟ
မဟုတ္ေၾကာင္းနားလည္ထားၾကသည္။ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္မွီခုိမႈ၏အ
၏အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖစ္ထြန္းသည့္အခ်ိန္တြက္သာျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီးအျပတ္အလွန္ဆက္ဆံေရးရွိၿပီးစည္းလု
လုံးညီညြတ္သည့္ဘ၀ဆုိသည့္အဓိပၸာယ္ျဖင့္စံကုိသတ္မွတ္ၾကသည္။

ဌာေနတုိင္းရင္းသား၊အရင္းရွင္ႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္ဆုိသည့္ယဥ္ေက်းမႈအျမင္ႏွစ္ရပ္ရွိေၾကာ
ကာင္းကုိေလ့လာမႈအရအတည္ျပဳခဲ့သည္။ထုိသုိ႔ဆုိရျခင္းမွာအေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္၍ဆုိရျခင္းမဟုတ
ုတ္။အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္း၂၀၀၆၂၀၁၁ေရးဆြဲစဥ္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးရာ၍ဗဟုသုတၾကြယ္၀သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာႏိုင္ငံျခားေရး
ရး၀န္ႀကီးေဒးဗစ္ခ်ဳိကြီဟြမ္ကာကထုိေခါင္းစဥ္ကုိျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သမၼာအာဇီ၀(Buen
Vivir)ဆုိေသာအယူအဆကိုျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒတြင္ပထမဆုံးအၾကိမ္ျဖစ္ေရွ႕တန္းတင္ထားၿပီးငါးႏွစ္စီမ
ီမံကိန္း၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ထ
၌ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့သည္။
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အင္ဒီးန္အႏြယ္၀င္မ်ားအတြက္သမၼာအာဇီ၀

(Buen

Vivir)

ဆုိသည္မွာကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္မႈမွအစာဟာအာရျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း၏စံတစ္ရပ
ရပ္ျဖစ္လာျခင္းအားေက်နပ္ႏွစ္သက္သည္အသိမ်ဳိးကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။အစားအစာသုံးေဆာင္
င္မႈအသိတြင္အာဟာရအတြက္မွ်သာမဟုတ္ဘဲသဘာ၀တရား၏သက္ရွိအင္အားစုမ်ားႏွင့္လူ႔အသုိ္င္းအ၀
အ၀ုိင္း၏သာယာ၀ေျပာမႈၾကားမွ်ေျချဖင့္လည္းၾကည့္သည္။ထုိသို႔ျဖင့္ဘ၀ႏွင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျ
္ျခင္းတုိ႔လုိက္ၾကရမည့္အင္အားမ်ားျဖစ္ေသာေရ၊ရာဦဥတု၊ေျမ၊လူတုိ႔၏ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအ
ႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္မိမိတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိအရာမ်ားကိုစီးဆင္းေစခဲ့သည္။အလုပ္ႏွင့္ထုတ္လုပ္ျခင
ခင္းသည္ပြဲေတာ္၏စုေပါင္းအေလ့အထမ်ားျဖစ္ၾကည္သည္။
(အလုပ္ႏွင့္လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းပြဲေတာ္မ်ားကိုခြဲျခားမရဆုိေတာ့အယူအဆျဖစ္သည္)။ဘ၀ျပန္လည္ေမြးဖြားျဖစ္ထြ
ထြန္းလာေစရန္အတြက္ျဖစ္ႏုိင္မည့္ရင္းျမစ္မ်ားကိုအသုံးျပဳရသည့္အတြက္သာယာ၀ေျပာမႈကိုလည္
ည္းစုေပါင္းၿပီးခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
၁။လူမႈေရးစည္းလုံးညီညြတ္မႈလူသားသည္လူအခ်င္းခ်င္းအျခားတစ္နည္းဆုိရလွ်င္လူ႔အသုိက္အ၀န္းျဖင့္အတူတကြေဆာင္ရြက္
က္မွသာေပါမ်ားၾကြယ္၀ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သုိ႔အရာမ်ားကုိရရွိႏုိင္မည့္ဟုတင္ကူးယူဆခ်က္ရွိသည္။
၂။ထုတ္လုပ္ျခင္း- လူအသုိက္အ၀န္းလုပ္ငန္းအျပန္အလွန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ရလဒ္
၃။လုပ္သားအင္အားစုကိုေမြးထုတ္ျခင္းႏွင့္မိသားစုကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္မိသားစုတာ၀န္ျဖစ္
စ္ၿပီးစုေပါင္းထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၄။ကၽြန္းကိုင္းမွီကိုင္းကၽြန္းမွီဆုိသလုိအျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုျဖစ္ထြန္းေစသည့္ကြဲျပားျခာ
ခားနားေသာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားႏွင့္အရည္အေသြးစ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားရွိသည့္လူသားမ်ားၾက
ၾကားအျပန္အလွန္မီွိခုိမႈရွိၿပီးျဖစ္ကာဘုံသင္ယူမႈအတြက္အျခခံအုတ္ျမစ္လည္းျဖစ္ေပသည္။

၅။ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အလုပ္ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္သဘာ၀တရားကိုေလးစားရမည္ျဖစ္သလုိသဘ
သဘာ၀တရားႏွင့္လည္းသဟဇာတျဖစ္ရမည္။

၆။သဘာသတရားသည္ျမင့္ျမတ္ၿပီးပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္သာျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္းသမၼာအာဇီ၀

(Buen

Vivir)

၏မ်က္ႏွာစာႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည္အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္အေလ့အထကိုကိုယ္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ
ငံေရးတုိ႔ႏွင့္အတူကြဲျပားေအာင္ပုိ္င္းျခားရမည္ျဖစ္သည္။ယခင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရအေတြ႕အ
႕အႀကဳံသည္ဘုိလီးဗီးယား၏ေဒသဆုိင္ရာ၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာမ်ဳိးစုံမႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက
ဆက္ေနသည့္အတြက္သေဘာတရားတစ္ခုတည္းသို႔မဟုတ္အနက္ေကာက္ယူမႈတစ္မ်ဳိးတည္းထုတ္ယူ
ယူဆင္ျခင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။သုိ႔ေသာ္လည္းဘုံသေဘာျဖစ္ၿပီးလူမႈေရးအရမွ်ေ၀ထားသည့္သာယာ
ယာ၀ေျပာမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီးအနည္းဆုံးသေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုထားရွိသည့္မ်ဳိးစုံကြဲျပားၿပီးအလြန္ပင
ပင္မ်ားျပားစုံလင္ေနသည့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အျခားအျမင္တစ္ရပ္ကိုထူေထာင္ရန္ကုိယ္က်င့္တရားပု
ပုိင္းဆုုိင္ရာႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာမ်က္ႏွာစာမွေရြ႕ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ယင္းမ်က္ႏွာစာသည္သဘာဝတရား
(ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အိမ္)၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္အစုအေပါင္းေသာ(တစ္ဦးခ်င္းကိုေပါင္းထားျခင္းမဟုတ္)ကုိေကာ
ကာက္ယူထားၿပီးယင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္မရွိခ့ဲလွ်င္မိမိတို႔၏ဘ၀မ်ားေမြးဖြားႏုိင္မည္မဟုတ္
တ္ေပဟုယူဆထားသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္သမၼာအာဇီဝ(Buen

Vivir)

ဆုိသည္မွဘဝအတြက္ေလးစားမႈကိုအေျခခံသည့္ဘုံဓေလ့တစ္ရပ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းဟုေကာက
ာက္ယူႏုိင္ေပသည္။
ဘုိလီးဗီးယားႏွင့္အီေကြေဒါတုိ႔၏ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္သမၼာအာဇီ၀(Buen
Vivir)သေဘာတရားကိုႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အစုိးရဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ထ
။ထုိသုိ႔ျပဌာန္းျခင္းမွာကုိလုိနီဆန္႔က်င္ေရးထင္ရွားသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးပထမဆု
ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ယင္းသေဘာတရား၏ေရေသာက္ျမစ္မွာဌာေနတုိင္းရင္းသားေလာလအျ
အျမင္ျဖစ္သည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးမိမိတုိ႔၏ဓေလ့၊ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတူယွဥ္တ
္တြဲေနထုိင္မႈမ်ားအတြက္ႏုိင္ငံစုံလမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အားျပဳၿပီးထူေထာင္ေရးျဖစ္သည္။သမၼာအာဇီ၀(Buen
Vivir)
ဆုိသည္မွာအဆုိပါပန္းတုိင္မ်ား၏အနည္းဆုံးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရွိသည့္ဆုံရပ္တစ္ခု၊ပုံစံတစ္ရပ္ျ
္ျဖစ္လာေစရန္ျဖစ္ျပီးစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္မရည္ရြယ္သလုိလူမ်ဳိးဗဟုိျပဳသုိ႔မဟုတ္ပုရိသပဓာ
ဓာနျဖစ္လာေစရန္လည္းမရည္ရြယ္ေပ။လူ႔အသုိက္အ၀န္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ကုိယ္ပုိင္ေလာကအျမင
မင္ႏွင့္ဓေလ့မ်ားႏွင့္အညီဘ၀အတြက္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပါင္းစုံခ်မွ
မွတ္ျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ား၏အေျခခံမူႏွင့္ပန္းတုိင္လည္းျဖစ္သလုိႏုိင္ငံေတာ္၏စံပုံႏွင့္စီးပြားေရးစ
းစံပုံမ်ားအတြက္အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္းျဖစ္ေသာသမၼာအာဇီ၀

(Buen

Vivir)ဆုိသည္မွာမ်ဳိးစုံကြဲျပားမည့္သက္ရွိမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ခြဲေ၀ျခင္းအရည္အေသြးၾကားသဟဇာတ
ာတျဖစ္ေသာဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ဌာေနတုိင္းရင္းသားစံေၾကာင့္ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္စုံတစ္ရာေသာလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံျခင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိေက်ာ္လြန္သည့္သမၼာအာဇီ
ဇီ၀တြင္လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားပါ၀င္ၿပီးသဘာ၀တရား၏မ်ဳိးကြဲစုံလင္မႈမ်ားကိုျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းေစေ
စေရးကိုပ်က္စီေစျခင္းမရွိဘဲမိမိတုိင္းျပည္တြင္ေနထုိင္သူမ်ား၏ဘ၀ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းအတ
အတြက္အေျခခံအေျခအေနမ်ားကုိႏိုင္ငံေတာ္ကအာမခံေပးရမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။လူ႔ဘ
႔ဘ၀ရွင္သန္ခြင့္မ်ား(အစားအစာ၊ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)
ဆက္လက္ခုိင္ျမဲေစရန္ႏွင့္လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ားတြင္စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာလည
လည္းပါ၀င္ေ၀ရန္အတြက္ဖလွယ္ေနေသာေစ်းကြက္စနစ္တစ္ခုလည္းပါ၀င္သည္။

သမၼာအာဇီ၀(Buen

Vivir)သေဘာတရားဆီသုိ႔ျပင္းျပင္ထန္ထန္ဦးတည္ေနသည့္တုိင္

“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”ဆုိေသာေဝါဟာရမွာလုိခင္စရာေကာ
“လုိအပ္စရာ”ပါျဖစ္ေနသည့္ေတာက္ပထင္ရွားသည့္ခ်ီးက်ဴးထုိက္ဖြယ္ရာအုိင္ဒီယာမ်ားအျဖစ္အင္အာ
အားႀကီးမားသည္ဒ႑ာရီတစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲပင္။ထုိေဝါဟာရႏွင့္ဆက္စက္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲေဝါ
ဝါဟာရမ်ားအျဖစ္တုိးတက္ေရး၊ေခတ္သစ္လူေနမႈဘ၀၊ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲျခင္း၊စက္မႈေတာ္လွ
လွန္ေရး၊နည္းပညာအစရွိသည့္ေဝါဟာရမ်ားကလည္းရွိေနၿပီးပုိၿပီးေယဘုယ်က်က်ေျပာရလွ်င္ေရွ႕ဆ
႕ဆုိလွမ္းခ်ီေခတ္သစ္ဆီဆိုသည့္အုိင္ဒီယာမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီးပုံရိပ္အားျဖင့္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ဆီအဆီးအတာ
တားမဲ့ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးျဖစ္ၿပီးေျမာက္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားလုိျဖစ္လာရမည္ဆုိေသာအုိင္ဒီ
ဒီယာမ်ားျဖစ္ေပသည္။
ထုိ

“စံ”

ပုံစံတစ္ရပ္ကိုေရာက္ရွိရန္မူ၀ါဒမ်ားကိုက်င့္သုံးရာတြင္အေမရိကတုိက္တြင္က်င့္သုံးခဲ့သည့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင္
င့္တစ္ထပ္တည္းမဟုတ္လွ်င္ပင္အလားတူပုံစံမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ထုိသုိ႔က်င့္သုံးရာတြင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ား၌ေခတ္သစ္နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးမွသည္စက္မႈလ
ႈလယ္ယာစနစ္ဆီသုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း၊ၿမဳိ႕ျပဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုစတင္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္ၿပီးႏုိင္ငံေရးႏွင
ွင့္ပညာေရးတြင္မူႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကိုဦးတည္ေစမည့္ဓေလ့စံမ်ားသတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္းကိုတုိ
ုိက္တြန္းအားေပးသည္။စားသုံးမႈ(consumption)အတြက္လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏အျပဳအမူမ်ားတစ္ပုံစံတည္းျဖစ
ဖစ္ေစရန္ပုံသြင္းထားၿပီးကုိယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီအတြက္အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္ေစမည့္မူ၀ါဒမ်ားကိ
ကိုအသုံးျပဳသည္။အျခားတစ္နည္းျဖင့္ေျပာရလွ်င္ႏုိင္ငံေရးမဆန္ေသာလူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္
ည္။ခ်ဳပ္၍ဆုိရလွ်င္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကိုဘယ္ေသာအခါကမွထည့္သြင
ြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳသလုိဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားသည္လည္းထုိနည္းတူပင္ျဖစ္ကာတိုင္
င္းျပည္၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံမႈကိုလုံးဝလ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ပုံစံတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ဌာေနတုိင္းရင္းသားဓေလ့မ်ဳိးစုံလြန္းေသာတုိင္းျပည္တစ္ခုတြင္ယင္းဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပုံစံႏွင့္အနာဂတ္
တ္အျမင္ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္တာရွည္မခံ႐ုံသာမကတကယ့္ကိုလည္းတန္းတူညီမွ်မႈမရွိေပ။ဘုိလီးဗီးယာစီ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလူတန္းစားသည္စက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကုိမည္သည့္အခါကမွအားမစုိက္ခဲ့သလု
လုိတကယ့္ေခတ္သစ္ဘူဇြာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္လည္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္တာရွည္ခံမ
ံမည္မဟုတ္၊ထုိနည္းတူပင္လက္တစ္ဆုပ္စာလူတန္းစားကသာႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္
က္ၿပီးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုရရွိေနေသာေၾကာင့္လည္းတန္းတူညီမွ်မႈရွိမ
ိမည္မဟုတ္ေပ။အႀကီးမားဆုံးအဆီးအတားတစ္ရပ္မွာဘုိလီဗီးယားဘူူဇြာတစ္ေယာက္မ်ားသည္မိမိတုိ
ုိ႔၏အဆင့္အတန္းကိုျမင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္သည္ဟုတိတိပပအသိအမွတ္ျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္သလ
သလုိျပဳလာေအာင္လည္းလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။၄င္းတုိ႔သည္အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ေခတ္
တ္မီေသာ္လည္းကမၻာ့ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကိုမဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သျဖင့္တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ေခတ္
တ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသည္သာျဖစ္သည္။တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ထုိသူတုိ႔သည့္ဖံ႕ြ ၿဖဳိးဆဲ”ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ”တြင္စိ
တ္၀င္စားမႈမျပဘဲဌာေနတုိင္းရင္းသားလုပ္သားအင္အားစုကိုသာသုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ႏုိင္ငံေတာ္ကု
ကုိလည္းအရင္းအတြက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္သာအသုံးျပဳၿပီးစီမံကိန္းမ်ားကိုလက္ခံသည့္အိမ္
မ္ရွင္ကိုလည္း

“ေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္”

မည့္ပုံျပထားေသာ္လည္းေနာက္ဆုံးတြင္မေအာင္ျမင္မႈကိုသာအေမြထားခဲ့သည္။တစ္နည္းထပ္ေျ
ေျပာရလွ်င္ေခတ္မီျခင္းသုိ႔သြားရလမ္းဆုိသည္မွာအေျခခံအားျဖင့္အေကာင္ႀကီးအျမီးရွည္
ည္သူမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီးေျမသိမ္းျခင္း၊လုပ္ခေစ်းေပါေပါကုိကုိယ္က်ဳိးအတြက္သုံးျခင္းႏွ
ႏွင့္အာဏာႏွင့္အခြင့္ထူးခံျခင္းမ်ားစုစည္းျခင္းတုိ႔သာျဖစ္သည္။
သမုိင္းဆုိင္ရာယင္းလစ္ဟာကြက္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္းအေပၚဆက္လက
လက္ယုံၾကည္ရန္မွာလည္းမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ဘူဇြာလူတန္းစားမ်ားကယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရ
းရန္မစြမ္းသားသည့္အတြက္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏တုိက္႐ုိက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႀကဳံရၿပီးႏု
ႏုိင္ငံေတာ္အျခားပုံစံတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးးအတြက္အျခားလမ္းေၾကာင္းေဖာက္ျခ
ျခင္းတို႔တြင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကဦးေဆာင္ေနရာကိုရယူၾကရေတာ့သည္။
ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရည္မွန္းခ်က္စံပုံစံ(သုိ႔မဟုတ္
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္အျခားပုံတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေစ)အျဖစ္သမၼာအာဇီ၀(Beun

Vivir)

သည္အနာဂတ္အတြက္အျမင္သစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးလမ္းညႊန္မႈေပးကာစိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္
စ္သည္။ဤသည္မွာသဒၵါေဗဒအရသုိ႔မဟုတ္သေဘာတရားေရးရာအရအေျပာင္းအလဲတစ္ခုသာမဟုတ
ုတ္ေပ။သမၼာအာဇီဝ(Beun
Vivir)၏အာ႐ုံသိမႈဆုိင္ရာအရႏွင့္လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိၾကည့္လွ်င္


ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆုိသည္မွာတစ္ခုတည္းသို႔မဟုတ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသေဘာမဟုတ္ေတာ့ဘဲမ်ဳိးစုံသေဘ
ေဘာသာျဖစ္သည္။အဘက္ဘက္ကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ဟုနားလည္းသေဘာေပါက္ထားၿပီးတ
းတစ္ပုံစံတည္းမဟုတ္သည့္အေျခအေနမ်ားကုိေျဖရွင္းႏုိင္ရမည္ျဖစ္ကာလူမႈေရး၊ႏုိင္င
္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွင့္ဓေလ့ဆုိင္ရာမ်က္ႏွာစာအားလုံးထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။



ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆုိသည္သည္မွာအေရအတြက္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုသာမဟုတ္ေတာ့ဘဲကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွ
ႏွင့္ပုဂၢလဘ၀မ်ား၊နာမ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ဥာဏပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္ထြန္းမ်ားကုိလူ႔အသုိင္
င္းအ၀ုိင္းကခံစားစံစားမႈကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အရည္အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္
စ္စဥ္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။စုေပါင္းခံစားစံစားျခင္း၊ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားေဆြးေႏြအေျ

ေျဖရွာႏိုင္စြမ္း၊မည္သည့္အရာသည္
“ဘုံ”ျဖစ္သည္ဆုိေသာနားလည္မႈအတြက္အေျခခံအဂၤါရပ္တစ္ခုသတ္မွတ္ထားသည့္ဓေလ့မ်
မ်ားစသည့္တုိ႔ကိုေရွးဦးမဆြကပင္တစ္ပုံစံတည္းရယူခံစားႏုိင္စြမ္းရွိလာမည့္တစ္ဖက္သတ္ခ်မ
်မွတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အဓိပၸာယ္မ်ားျဖစ္သည္။


ဥစၥာဓနမ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးတုိ႔သည္အနာဂတ္အတြက္လုိလားဖြယ္ရ
္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲလူ႔အသုိက္အ၀န္းအခ်င္းခ်င္းၾကားႏွင့္လူအသုိက္အ
္အ၀န္းႏွင့္သဘာ၀တရားၾကားသဟဇာတျဖစ္ျဖစ္အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္နည္
ည္လမ္းမ်ားသာျဖစ္ေတာ့သည္။



လူပုဂၢဳိတစ္ဦးခ်င္းအေပၚဦးတည္ျခင္းသည္လည္းအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး၊အျပန္အလွန္
န္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားေဆြးေႏြးေရးတုိ႔အတြက္လမ္းေၾကာင္းတ
းတစ္ခုေပၚလာေစသည္။လူသားမ်ားၾကားအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးသည္ပဓာနျဖစ္လာၿပီးသာ
သာယာ၀ေျပာမႈဆုိသည္မွာအျခားသူမ်ားအားအျမတ္ထုတ္ျခင္းအေပၚမူတည္မေနဘဲဌာေနတုိင္းရ
းရင္းသားမ်ား၏ဓေလ့မ်ားကုိထည့္သြင္းမစဥ္းစားမႈနည္းလာျခင္းအေပၚမွာသာမူတည္ေနေပသည္။

သမၼာအာဇီ၀ဆုိသည္မွာကမၻာေလာကကို႐ႈျမင္ရာတြင္ကြဲျပားျခားနားသည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
(လူမ်ဳိးစုဗဟုိျပဳ၀ါဒမွသည္ဘက္စုံေလာကအျမင္သုိ႔ေရြ႕လာျခင္းျဖစ္သည္)။ထုိအခ်က္သည္ေခတ္မီမႈႏွင္
င့္အရင္းရွင္းစနစ္အတြက္ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ထုိအခ်က္သည္ဥစၥာဓနထ
နထြန္းမႈလုိအပ္ခ်က္ကိုျငင္းဆုိသေလာ၊သုိ႔တည္းမဟုတ္စီးပြားေရးကိုအေသးငယ္ဆုံးျဖစ္ေစသေ
သေလာ။ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါ။ဦးတည္ခ်က္မ်ားကသိသိသာသာႀကီးေျပာင္းလဲလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ထိေရ
ေရာက္ႏုိင္စြမ္း၊အသုံးခ်ႏုိင္စြမ္းႏွင့္အမ်ားဆုံးအျမတ္သည္ဆီေလ်ာ္မႈကိုဆုံး႐ႈံးႏုိင္စြမ္းတ
းတုိ႔ကိုတြက္ခ်က္ျခင္းစသည့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္လူသားတုိ႔၏အသက္ရွင္ရပ္တုိင္ႏုိင္မႈ၊သ
၊သဘာ၀တရားအျဖစ္႐ႈျမင္မႈ၊အျပန္အလွန္မီွေနရသည္သက္ရွိမ်ားျဖစ္မႈစသည္တုိ႔အတြက္သဘာ၀တ
၀တရားသို႔မဟုတ္လူ႔အသုိက္အ၀န္းမွစြန္႔ခြာရျခင္းမ်ဳိးမရွိသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေစသည္။သ
။သမၼာအာဇီဝဆိုသည္မွာ

axiological

မူ

(ဥပမာ-ထုတ္လုပ္မႈသည္တန္ဖိုးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚစသည္)

ဖစ္ၿပီးထုတ္ကုန္၏အသုံးျပဳတန္ဖုိးဆုိင္ရာ႐ုပ္၀တၳဳလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္၀ေစရန္အတြက္သာမကဘဲလြတ
ြတ္လပ္ျခင္း၏အျခားတန္ဖုိးမ်ားကိုလည္းျပည့္ဝေ၀ရမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔အခ်က္မ်ားအျပင္အေနာက္တုိ
ုိင္းအျမင္ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစသာလြတ္လပ္မႈမ်ဳိးသုိ႔ေရာက္ရွိေစမည္မဟုတ္ေသာလြတ္လပ္မႈဆုိသည
သည္မွာလူသားသည္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္မိမိတုိ႔ဘဝမ်ား၊မိမိတုိ႔၏သဘာ၀တရား၊မိမိတုိ႔အသုိက္အ၀န္
န္း၏အေၾကာင္းတရားမ်ားအေပၚသက္ေရာက္မည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္တုိက္႐ုိက္လြမ္းမုိးႏိုင္စြမ္
မ္းရွိျခင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးအသိအရဓေလ့စုံျဖစ္ရေပမည္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အင္စတီက်ဴရွင္းဆုိင္ရာေတာ္လွန္ေရး
ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္တြင္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကိုေလးစားလုိက္နာၿပီးအကာအကြယ္ေပးသ
းသည့္လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ျခင္
င္းပါဝင္သည္။ဘုိလီးဗီးယားဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝအေ
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းျပဌာန္းထားကာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္တရားမ

ျဖ

းမွ်တမႈရွိေစရန္ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကုိျမႇင့္တင္ျခင္း၊ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ေလးစားလုိက္နာျ
ာျခင္းမ်ားကိုလည္းအျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
လုိအပ္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိင္ရာေတာ္လွန္ေရးဆုိသည္မွာအစုိးရဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ဳိးစု
စုံျဖစ္ထြန္းေစေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား႐ုိး႐ုိးရွင္းရွင္းျပ
ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းထက္ေက်ာ္လြန္ရမည္ျဖစ္ၿပီးအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မယုံၾကည္မႈႏွင့္စစ္ေဆးမႈမ
ႈမ်ားကိုအေျခခံၿပီးပုိၿပီးေခတ္မီကာ၊ဆင္ျခင္မႈက်က်ျဖင့္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီနည္းက်က်ေဆာင္ရြက္ၿပီးအခ်ဳိ႕ေန
ေနရာမ်ားတြင္မူယုံၾကည္မႈအေပၚမူတည္ၿပီးအမ်ားသေဘာတူအေျချပဳရပ္ရြာအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္အမ
အမ်ားျပည္သူတာဝန္ခံမႈတုိ႔ရွိျဖင့္ရပ္ရြာအသုိ္င္းအဝုိင္းအေပၚပုိၿပီးဦးတည္ရမည္ျဖစ္သည္။ထ
။ထုိသုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ေဒသဆုိင္ရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီေဒသလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ခ်ဳပ္
ပ္စီမံရာ၌လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ားခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္မူေဘာင္တ
္တြင္၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္စီမံ၊ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ေဒသအဆင့္အစုိးရႏွင့္ဆက္
က္ဆံရာတြင္အစုိးရဌာနမ်ားကစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရမည္။
သက္ဆုိင္ရာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကမိမိတုိ႔စြမ္းရည္ျဖင့္မိမိတုိ႔ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေစၿပီးႏုိင္ငံ
ငံေတာ္အစုိးရ၏နယ္ပယ္မွာျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ပဓာနက်ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္
စ္သည္ဟူေသာအျမင္ကုိလက္ခံသည့္အတြက္ထုိေတာ္လွန္ေရးမွာအလြန္အမင္းသိသာထင္ရွားသည္
ည့္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္။အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ႏို္င္ငံေတာ္ယႏၲရားႏွင္
င့္စနစ္မ်ားကိုအလြယ္တကူလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးခံမည့္သူမ်ားမဟုတ္သျဖင့္အခြင့္ထူးခံ၊အာဏာရွင္၊အတၱသ
ၱသမား၊လူမ်ဳိးေရးဝါဒီႏွင့္ဖိုႀကီးစိုးေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကိုဆက္လက္က်င့္သံုးေနဦးမည္ျဖစ္သည
သည္ဟုမွတ္ယူရမည္။ယင္းသည္ပင္လက္ရွိအစိုးမ်ား၏ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲေနလိုမႈႏွင့္ျပည္သူ႔ဘဝျ
ဝျပႆနာအမွန္မ်ားကိုမေျဖရွင္းႏုိင္မႈအေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ေနသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားကျပည္သူ႔ေရးရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္မူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိဗဟု
ဟုိက်က်စီမံျခင္းမရွိေသာ္လည္းလက္ရွိအာဏာႏွင့္အခြင့္ထူးခံျခင္းဆက္ဆံေရးကိုမူဆက္လက္ထ
္ထိန္းသိမ္းထားသည္။အဖြဲ႕အစည္းနွင့္မူ၀ါဒမ်ား၏လူ႔အသုိက္အဝန္းအေျချပဳပုံစံသစ္မ်ားသည္အေ
အေျခခုိင္ရန္လုိအပ္ၿပီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မႈရန္အစုအဖြဲ႕လုိက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည္
ည့္စုံရမည္ျဖစ္သည္။
ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားတြင္အမိန္႔ေပး၊ထိန္းခ်ဳပ္ဆုိသည့္ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ဖဲ႕ြ စည္းတည္ေဆာက္ပုံျဖင့္
့္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္အုပ္ခ်ဳပ္ခံႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားၾကားယင္းသုိ႔ေသာဆက္ဆံ
ဆံေရးကိုမေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ေပ။၂၀ရာစုအကုန္ပုိင္းပုိင္မွသာေဒသတစ္တစ္ဝွမ္းဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
မႈေျဖေလွ်ာ့ထားေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုအစုိးရမ်ားကစတင္ခဲ့ၾကၿပီးေအာက္ေျခအစုိးရအဆင့္ဆင္
င့္သုိ႔ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားစတင္ခဲ့ေလသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္းယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံသည္အခ်ဳိ႕ေသာျပည္သူ႔ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရပ္
ပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားေသာအျခားေဒသႏၱရအစုိးရမ်ားမွတစ္ဆင့္ေပ
ေပးႏုိင္မည့္ေအာက္ေျခမွအထက္သုိ႔ျပန္တက္သည့္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားေပၚထြန္းေစသည
သည့္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ေဒသႏၱရႏွင့္ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရအဆင့္ဆင့္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင
ဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံကုိ၁၈၀ဒီဂရီခ်ဳိးခ်ခဲ့သည္။ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံမ်ားတြင္
င္အစုိးရကိုပုံစံႏွစ္ရပ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏုိင္သည္။ပထမနည္းမွာအစုိးရဌာနမ်ား၊ျမဴနီစပယ္မ

္မ်ားႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရဌာေနတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားသုိ႔ဗဟုိအစုိးရကလုပ
ုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ဒုတိနည္းမွာရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသည္ေဒသဆုိင
ိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအထိေအာက္မွအေပၚသုိ႔ပုံစံသြားသည့္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိလႊဲေျပာင္းေပး
ပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္၏အရည္အေသြးမွာေဒသႏၱရအအဆင
ဆင့္တြင့္အလုပ္ပမာဏမည္မွ်ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသနည္းႏွင့္မိမိတုိ႔စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္နယ္ပယ္အ
္အတြင္းေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အုိင္ဒီယာမ်ဳိးစုံကိုအဆင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌အစုိးရဌာနမ်ားကထင္ဟပ္
ပ္ပုံနည္းလမ္းတုိ႔အေပၚမူတည္သည္။ယင္းသည္ကုိလုိနီႏုိင္ငံဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံကိုျပန္လည္
ည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ျခင္းဆီသို႔သြားျခင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားတြင္ရပ္ရြာအေျခခ
ခခံမူမ်ားကိုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာျဖစ္စဥ္
ဥ္မ်ားတြင္အေနာက္တုိင္းေခတ္မီတကၠႏုိခရက္က်ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အေလ့အထမ်ားအေကာ
ကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ခုိင္မာသည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ဌာေနတုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရနယ္ေျမမ်ားကိုမူေဘာင္က်က်အသိအမ
အမွတ္ျပဳျခင္းဆုိသည္မွာ၄င္းတုိ႔၏ဓေလ့ထုံတမ္းမ်ားကိုအစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ေပါင္းစဥ္
ဥ္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ျဖစ္ၿပီးေခတ္သစ္/ဆင္ျခင္နည္းလမ္းက်က်ႏွင့္ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းပုံစံ
စံႏွစ္ခုလုံးကိုလည္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္လုိက္ဖက္ရွိမႈရန္ရန္လည္းလုိအပ္သည္။ေခတ္မီၿပီ
ပီးတကၠႏုိခရက္ျဖစ္သည့္စနစ္ႏွင့္ပုံစံတုိ႔ကိုအစုိးရက႑တစ္ခုခု၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ကိုက
ုက္ညီေစရန္ျပင္ဆင္ရမည္။ရပ္ရြာစနစ္သည္သည္အရရညအေသြးရပုိၿပီးနက္႐ႈိင္းကာအမ်ားသေဘာ
ဘာညီအေျခခံကြန္ရက္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္တုိင္ျပႆနာမ်ားကိုေဆြးေႏြး
ြးျခင္းႏွင့္ျပႆနာမ်ားအေျဖရွာျခင္းအတြက္ဖုိရမ္မ်ားေပၚထြက္လာေစၿပီးစုေပါင္းေဆာင္ရြ
ရြက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီးအျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ကြန္ရက္မ်ားကိုထူေထာင္ေပးသည္။

အစုိးရ၏နယ္ေျမဆုိင္ရာႏွင့္က႑ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားကုိလည္းျပန္လည္စဥ္းစားရန္လည္
ည္းလုိအပ္သည္။က႑ဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားသည္နယ္ေျမဆုိင္ရာအဆင့္တစ္ခုတြင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္
က္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္တစ္စုံတစ္ရာေသာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာရန္ႀကဳိးပမ္းရာတြင္မထ
မထိေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံသည္မိမိတုိ႔၏က႑ဆုိင္ရာအျ
အျမင္မွတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျဖင့္ရပ္ရြာ၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆုိင္ရာ၊ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေ
အေနမ်ားကုိေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္အေကာင္းဆုံးအေျဖရွာမ်ားကိုစဥ္စားရွာေဖြမည့္က႑ဆုိင္ရာအဖြဲ
ြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမည့္တုိင္းျပည္၏ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး၏နယ္ေျမဆုိင္ရာေတာင္းဆုိင္ခ်က္
က္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္သည္။
အမိကမၻာေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အသိပညာႏွင့္အေလ့အထဆုိင္ရာဓေလ့မ်ဳိးစုံကုိအသိအမွတ္ျပဳ
ပဳေလးစားသည့္အမိကမ႓ာေျမဥပေဒသႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားတြင္ႏုိင္ငံ
ငံေတာ္၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားလကၡဏာကိုေဖာ္ျပထားရမည္။ႏုိင္ငံေတာ္သည္ဆုိမွာအမိကမ
ကမၻာေျမကိုေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကိုတာ၀န္သိသိစီမံကန္နယ္ေျမဆုိင္ရာရပ
ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကတာ၀န္မ်ားမွ်ေ၀ယူျခင္းတုိ႔ျဖင့္ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္
စ္သည္။ယေန႔ကမ႓ာတြင္ရင္ဆုိင္ေနရေသာညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကဲ့သုိ႔ေသာျပႆနာမ
ာမ်ားသည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတြက္အသစ္ျဖစ္ေနၾကၿပီးကမၻာေျမ၏သဘာ၀ပတ္၀

္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္အေျဖမ်ားကိုရွာေဖြေျဖရွင္းရန္အင္အားႏွင့္ရင္းျမစ္ကိုအာ
အားကုန္သုံးစြဲလာရသည့္အေျခအေနသုိ႔ဆုိက္ေရာက္လာသည္။မိခင္ကမၻာေျမႀကီးကိုေစာင့္ေရွ
ရွာက္ရန္လူမ်ား၏အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ႐ုိးရာအသိပညာႏွင့္အေလ့အထမ်ားအားေပးၿပီးရင္းျမစ္မ်ားကိုတာ၀န္သိ
သိသိသုံးစြဲရန္အားေပးျခင္းျပဳရမည္ျဖစ္သလုိယဥ္ေက်းမႈမ်ားၾကားပုံမွန္မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္း
္းမ်ားႏွင့္အေျဖမ်ားထြက္ေပးေပၚလာေစရန္
“အသိပညာေဆြးေႏြးပြဲ”တစ္ရပ္ျဖင့္လုိအပ္ေသာသိပၸံႏွင့္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုလည္းႏိုင္ငံေ
ံေတာ္ကတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာဆုိင္ရာစီးပြားေရးဆီသိ႔ု
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏စတုတၱအခန္းသည္ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းျဖစ္
စ္ၿပီးစီမံေရးပုံစံသစ္၏ဥစၥာဓနႏွင့္႐ႈပ္ေထြးမႈအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထားသည္။က႑စုံစီးပြားေရးျဖင္
င့္စတင္ထားၿပီးရပ္ရြာ၊ႏုိင္ငံေတာ္၊ပုဂၢလိကႏွင့္သမ၀ါယမစသည့္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပုံစံအမ်ဳိးမ်
မ်ဳိးပါ၀င္သည္။စီးပြားေရးပုံစံသည္လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာဆုိင္ရာစီးပြားေရးပုံစံတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးကိ
ကိုရည္ရြယ္ထားသည့္စုေပါင္းသာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္အတူတစ္ဦးခ်င္းအက်ဳိးစီးပြားကိုေဖာ္ေဆာ
ဆာင္မည့္သမၼာအာဇီ၀(Buen Vivir) ဆီသုိ႔ဦးတည္ထားသည္။
ယင္းလူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာဆုိင္ရာစီးပြားေရးကိုမည္သုိ႔တည္ေဆာက္မည္နည္း။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ
ဥပေဒအရႏုိင္ငံေတာ္သည္မူလဌာေနတုိင္းရင္းသားႏွင့္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္
ည့္အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီးလူမႈဘ၀ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းရန္ႏွ
ႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္မ်ားကုိျဖစ္ထြန္းေရးးတုိ႔ျဖင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးကိုအသိအမွတ္ျပဳ၊ေလးစားလုိ
ုိက္နာၿပီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကာျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ (အပုိဒ္၃၀၇)
စီးပြားေရးပုံစံသစ္ကုိေဖာ္ေဆာင္သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ရွိေနသည့္ဒုတိယမ်က္ႏွာစာမွာႏိုင္ငံ
ငံေတာ္အားမည္သုိ႔အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသနည္းဆုိသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးပုံစံသစ္အ
္အရထြက္ေပၚလာမည့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ေနာက္ထပ္ပုံစံသစ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္လာမည့္အေလ်ာက္ထုိအခ်က
်က္ကိုေမ့မထားသင့္ေပ။ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားသကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံေတ
ေတာ္သစ္၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္အမ်ားျပည္သူပါ၀င္မႈႏွင့္တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈမ်ားျဖင့္လူမႈေ
ႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးစီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္သစ္သည္
စီးပြားေရးကိုလမ္းညႊန္ေစာင့္ၾကည့္(အထူးသျဖင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္က႑မ်ား)ၿပီးကုန္စည္ႏွင့္၀န
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိထုတ္လုပ္ျခင္း၊ျဖန္႔ျဖဴျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ကုိစည္းၾကပ
ကပ္ကာလူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးတန္းတူညီမွ်မႈျမႇင့္တင္ရန္အတြက္စီးပြားေရးတြင္တုိက္႐ုိက္ပါ
ပါ၀င္ၿပီးျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးႏုိင္ေသာႏွင့္ျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးႏုိင္စြမ္းမရွိေသာသဘာ၀ရင္
င္းျမစ္မ်ား၏စက္မႈလုပ္ငန္းအသြင္းေျပာင္းျခင္းကုိျမႇင့္တင္ေနခ်ိန္တြင္စီးပြားေရးထုတ္လုပ္မႈပုံစ
ံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေပါင္းစပ္ရ၍တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေလးစားၿပီးကာကြယ္ရင္
င္းတုိင္းျပည္၏ဥစၥာဓနႏွင့္စီးပြားေရးရင္းျမစ္မ်ားအတြက္သင့္သေလာက္ရမည့္ထုတ္လု
လုပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုျမႇင့္တင္ၿပီးမည္သည့္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္
ပ္ငန္မ်ားသည္အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံေရးပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လာမည္ကုိဆု
ဆုံးျဖတ္ကာျပည္သူ႔မ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္တုိင္ပင္ႏွီးေႏွာမႈတုိ႔ျဖင့္အေထြေထြဖံ႕ြ ၿဖဳိးေရးစီမံကိန္
န္းမ်ားကိုပုံမွန္ေရးဆြဲၿပီးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းအသြင္ေျပာင္းလဲမႈျ

ႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္သုေတသန၊နည္းပညာအကူအညီႏွင့္နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြ
တြက္စီးပြားေရးရင္းျမစ္မ်ားကိုစီမန္႔ခန္႔ခြဲ၍ေလေၾကာင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုစည္းၾက
ၾကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (ပုဒ္မ-၃၁၆)
က႑မ်ဳိးစုံစီးပြားေရးတစ္ရပ္ႏုိင္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုမည္သုိ႔နားလည္ႏိုင္မည္နည္း
္း။အသြင္ေျပာင္းေနဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးတစ္ရပ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္စီးပြားေရး
ရး၊လူမႈေရး၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဓေလ့ဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ထြန္းေနသလား။ႏုိင္ငံပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင
ွင့္ႏုိင္ငံပုိင္အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပုံစံတစ္ရပ္
ပ္ကုိနားလည္ျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုပုံေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ယင္းသုိ႔ေသာစီ
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းပုံစံမ်ားတြင္ေအာက္ပါဦးတည္ခ်က္မ်ားရွိၾကသည္။
သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုဘုိလီဗီးယားျပည္သူမ်ား၏အမည္ျဖင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ကုန္
န္ထုတ္လုပ္ေရးပတ္လမ္းမ်ားနွင့္စက္မႈအသြင္ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ထိန
ိန္းခ်ဳပ္မႈကိုက်င့္သုံးရန္၊ေသာက္သုံးေရႏွင့္မိလႅာအညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈအေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်
မ်ားကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတုိက္႐ုိက္ထုတ္လုပ္ရန္၊စီးပြားေရးဒီမုိကေ
ကေရစီႏွင့္အစားအစာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုတုိးျမႇင့္ရန္ႏွင့္၄င္းအဖြဲ႕စည္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြ
ခြမ
ဲ ႈ၏လႈမႈေရးဆုိင္ရာၾကီးၾကပ္မႈတြင္ပါ၀င္မႈႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္
တ္တုိ႔တြင္အလုပ္သမားပါ၀င္မႈတုိ႔အားအာမခံေပးရန္။ (ပုဒ္မ၃၀၉)

အစုိးရစနစ္သည္ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖစ္ၿပီးတုိက္႐ုိက္ဒီမုိကေရစီ
စီစနစ္က်င့္သုံးျခင္းအပါအ၀င္လူမႈပါ၀င္မႈႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပါအ၀င္ကုိယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီႏွင့္ရပ္ရြာ
ြာဒီမုိကေရစီျဖစ္ရမည္။ယင္းသည္လက္တင္အေမရိက၌
“ႏုိင္ငံေတာ္အရင္းရွင္၀ါဒ”ဟုေခၚၾကသည့္တုိင္းျပည္ကုိစက္မႈအသြင္ေျပာင္းၿပီးသြင္းကုန္အစားထုိးရန္ႀ
္ႀကဳိးပမ္းခဲ့သည့္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီအစုိးရမ်ား၏အေတြ႕အၾကဳံမွရရွိသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မူျခားနားသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္းပင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည့္စီပြားေရးပ
းပုံစံသစ္သည္႐ႈပ္ေထြးၿပီးအသြင္းကူူးေျပာင္းေရးကာလတြက္ဝိေရာဓိမ်ားအျပည့္အဝျဖစ္ေပၚေစသည္။
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး”
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား၊သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိစက္မႈအသြင္ေျပာင္းေရး
ရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးၾကားတင္းမာမႈမ်ားရ
းရွိေနသည္မွအထင္းသားေပၚလြင္ေနသည္။ယင္းတင္းမာမႈမ်ားအားလုံးသည္စီးပြားေရးဆုိင္ရာအဖ
အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ျပႆနာမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။အသြင္ကူးေ
းေျပာင္းေရးကာလတြင္ေမးရမည့္ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။က႑စုံစီးပြားေရးမွ
(အရင္းရွင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ၏ဗုိလ္က်စုိးမုိးျခင္းျဖင့္မည္သူ၏တည္ေဆာက္ပုံကိုပုံေဖာ္သနည္
ည္းႏွင့္အရင္းရွင္ကမၻာစီးပြားေရးအားျဖင့္အခင္းအက်င္းတစ္ခုမွဆုံးျဖတ္သနည္း)။လူမႈေရးႏွင့္ရပ္ရြာအသ
အသုိက္အ၀န္းဆုိင္ရာစီးပြားေရးဆီသုိ႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မည္သုိ႔ေရႊ႕ႏုိင္မည္နည္း။ထုိပန္းတုိင္ကိ
ကိုေရာက္ရွိေအာင္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ႏုိင္ငံေတာ္စီးပြားေရး၏နယ္ပယ္ဆုိသည္မွာ
ွာအဘယ္နည္းႏွင့္အျခားေသာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းပုံစံမ်ားႏွင့္အတူယင္းကိုမည္သုိ႔အ

႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္နည္း။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ၏လႊမ္းၿခဳံမႈႏွင့္ဖြဲ႕စည္းမႈနယ္ပယ္ဆု
ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။ယင္းသည္စက္မႈေတာ္လွန္ေရး၏အသြင္အျပင္ကိုပင္တစ္ပတ္ျပန္လည္
ည္ေစသလားသုိ႔မဟုတ္ေက်ာ္လြန္သြားေစသလား။ယင္းသည္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကိုမည္သုိ႔ထ
႔ထိန္းသိမ္းထားသနည္း၊အစားအဟာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုမည္သို႔ျပည့္မီေစသနည္း။မိ
မိခင္ကမၻာေျမႀကီးကုိမည္သုိ႔ေလးစားႏုိင္ၿပီးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမွ်ေျခကိုရရွိေစသနည္း။
း။အစကနဦးမွစၿပီးမိမိတုိ႔တက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္သမၼာအာဇီ၀(Buen
Vivir)အားသမုိင္းဆုိင္ရာအရႏွင့္ဓေလ့ဆုိင္ရာအရျဖစ္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေစရန္အတြက္အေျခအ
ခအေနမ်ားကိုဖန္တီးေပသည့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကိုနားလည္သေဘာ
ဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္အပုိင္းမ်ားႏွင့္အဆင့္မ်ားပါ၀င္ေနသည့္တုိင္ႀကဳိတင္ခ်မွ
မွတ္ထားသည့္ပန္းတုိင္မ်ားဆီသုိ႔စမွတ္ကတည္းကတုိက္႐ုိက္သြားႏုိင္ေပမည္။ႏုိင္ငံေတာ္၏စီ
စီးပြားေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အျမင္မွၾကည့္လွ်င္စီးပြားေရးပုံစံသစ္ဆုိသည္မွာကုန္ၾကမ္းမ်ားတင္
င္ပုိ႔မႈကိုသာအားကုိးေနရသည့္ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ကျပဌာန္းသည့္တည္ေဆာက
ာက္ပုံမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီးမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားစက္မႈအသြင္ေျပာင္းမႈအားႏုိင္
င္ငံေတာ္ဦးေဆာင္မႈအပါအ၀င္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္ပုံစံတစ္ရပ္ကုိစတင္ပုံေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ဘုိ
ုိလီးဗီးယား၏သတၱဳမ်ားႏွင့္ဟိုက္ဒ႐ုိကာဗြန္မ်ားသည္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ရမည္ဟုဖြ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသလုိevaporiticsediments,lithiumandbrine
စသည္တုိ႔သည္လည္းထုိနည္းတူပင္ျဖစ္ၿပီးယင္းတုိ႔တြင္သစ္ေတာ၊ေရႏွင့္စြမ္းအင္ရင္းျမစ္မ်ား
ားကိုလည္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဥစၥာဓနအျဖစ္ေဖာ္ျပထားၿပီးထုိအရာမ်ားကိုစက္မႈအသြင္ေျပာင္းေ
းေရးအတြက္သုံးမည္ဆုိလွ်င္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးအတြက္လည္းထည့္သြင္းေဖာ္
ာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ျပႆနာမွာသဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကိုစက္မႈအသြင္ေျပာင္းျခင္းဆုိသည
သည္မွာအဘယ္နည္းဆုိသည့္နားလည္မႈအေပၚမူတည္ေနၿပီစက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားလုိက္ခဲ့သည္
ည့္စက္မႈေတာ္လွန္ေရးရင္သြင္ျပင္မ်ားကိုနားလည္ေရးလားသုိ႔တည္းမဟုတ္နည္းပညာေတာ္လွ
လွန္ေရးႏွင့္႐ုိးရာနည္းပညာမ်ားျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေရးေပါင္းစပ္ထားသည္အျခား

epistemological

ကိုနားလည္ေရးလာဆုိသည္မွာဒြဟျဖစ္စရာပင္။
အဓိကက်ေသာအျခားေမးခြန္းတစ္ရပ္မွာယင္းစီးပြားေရးပုံစံသစ္သည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ
ႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္လူမႈေတာ္္လွန္ေရးတတိယလႈိင္းလမ္းေၾကာင္းကိုပြင့္သြားေစမလားဆ
းဆုိသည့္ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။နီယုိလစ္ဘရယ္မူဝါဒမ်ားကပုံေဖာ္ျပဌာန္းသည့္ “လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး”
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ေကာ္ပုိရိတ္ကမၻာလုံးဆုိင္ရာျပဳမႈႏွင့္ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳျခင္းပုံစံမ်ား၊ပုိင္ဆုိင္မႈမ်
မ်ားစြန္႔လႊတ္ေစျခင္းစသည္တုိ႔ကိုဌာေနတုိင္းရင္းသားအတုိက္အခံမ်ားကစိန္ေခၚခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
အရင္းရွင္စီးပြားေရးတြင္ႀကီးစုိးထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အစြန္အဖ်ားႏိုင္ငံမ်ားၾကားမမွ်တသည္ဖလွ
လွယ္မႈဆုိင္ရာနာတာရွည္ျပႆနာကိုတုိက္ဖ်က္ႏုိင္မည့္ေရွ႕သုိ႔လွမ္းခ်ီႏုိင္မည့္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ

ခ်ိတ္ဆက္မႈျဖတ္ေတာက္ျခင္းမဟာဗ်ဴဟာပင္ျဖစ္ၿပီးျပည္တြင္းႏွင့္ေဒသတြင္းေစ်းကြက္အားေကာင္
င္းေရးဆုိင္ရာေစ်းကြက္ဖံ႕ြ ၿဖဳိးမႈကိုဦးတည္ျခင္းျဖစ္သည္။အခ်ိတ္အဆက္မ်ားျဖတ္ေတာင္ျခင္းဆု
ဆုိသည္မွာလည္းအစားအစာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ျပည္သူ႔အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ
္မ်ားကုိျပည့္စုံေစျခင္းႏွင့္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကိုသမၼာအာဇီဝသုိ႔ဦးတည္ေစျခင္းတုိ႔ကိုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

က႑စုံစီးပြားေရးနယ္ပယ္- ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္ေသာစာရင္း၏အသြင္ေျပာင္းမႈ
က႑စုံစီးပြားေရး၏ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုမွာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏အကန္႔အသတ္မ်ားအတြက္ထည့္သြင္
င္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္အတူျပန္လည္ျပည့္ၿဖဳိးႏုိင္ေသာသဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားထုတ္ယူမႈ၊ရပ္ရြာစိ
စိးပြားေရး၊သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးတုိ႔တြင္အျမတ္မ်ားကို
ိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္သဘာ၀တရားႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္စာရင္း(ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ)
ကုိအသြင္ေျပာင္းေရးျဖစ္သည္။က႑စုံစီးပြားေရးပုံစံတြင္မ႑ဳိင္ေျခာက္ခုရွိသည္။
၁။ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္ဌာနမ်ားတြင္တက္တက္ၾကြၾကြရွိေစရန္ႏုိင္ငံေတာ္
“ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး”ကုိတုိးခ်ဲ႕ျခင္း။ထုိအခ်က္သည္စီးပြားေရးအရအျမတ္ကုိပုိမုိျဖစ္ထြန္း
္းေစသည့္အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေသာေၾကာင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဟုိက္ဒ႐ုိကာဗြန္က႑
က႑၏ကုန္ထုတ္စြမ္းအားျမင့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚႏုိင္ငံေတာ္ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသင့္သည္။
၂။ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔မႈကိုအားထားေနရျခင္းအားေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကိုစက္
က္မႈအသြင္ေျပာင္းျခင္း။
၃။အေသးစားႏွင့္အလတ္စားေက်းလက္ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးကိ
ကိုေခတ္မီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္နည္းပညာအဆင္ျမႇင့္တင္ျခင္း။
၄။တုိင္းျပည္၌ဥစၥာဓနမ်ားဆက္လက္က်ရွိေနေစေရးကိုအာမခံမႈျဖင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးကိုျမႇင့္တင္ရန္၊အ
၊အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ျပည္
ည္သူမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္ၾကား၀င္မႈပုိမိုအားေကာင္းလာေစရန္စီးပြားေရး
ရးဆုိင္ရာအျမတ္ကို ‘ျပန္လည္ခြဲေ၀သူႏွင့္ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ” ႏုိင္ငံေတာ္ကေဆာင္ရြက္ရမည္။
၅။ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ဦးစားေပးျဖစ္ၿပီးၿပီးမွသာပု
ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၆။ခံစားထုိက္သူႏွင့္အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိသူအျဖစ္ရပ္ရြာစီးပြားေရးတြင္ယင္းသို႔ေသာအသိအမွတ္ျပဳမႈ
နွင့္ျမႇင့္တင္ေပးမႈမ်ားပါ၀င္ရမည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သည္အဓိကဇာတ္ေကာင္တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ေနသည့္အေလ်ာက္ျပည္သူပုိင္၊ဖက္စပ္ (ျပည္သူပုိင္ပုဂၢလိကပုိင္)ႏွင့္ပုဂၢလိက-သမ၀ါယမရပ္ရြာက႑စုံစီးပြားေရးကုိလမ္းစဥ္သုံးရပ္ျဖင့္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရသည္။
ပထမလမ္းစဥ္တြင္ဘိုလီဗီးယားျပည္သူမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈႏွင့္၀င္ေငြအေပၚအဓိကအက်ဳိးသက
သက္ေရာက္မႈရွိမည့္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားတင္ပုိ႔ျခင္းတြင္ပ
္ပါ၀င္ေနသည့္ဟုိက္ဒ႐ုိကာဗြန္၊သတၱဳတြင္းႏွင့္အစားအေသာက္က႑ဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျ
္ျပည္သူပုိင္ကုမၸဏီၾကီးမ်ားပါ၀င္ၿပီးထုိလုပ္ငန္းမ်ားသည္တုိင္းျပည္တစ္၀ွန္းေဒသႏၱရဆုိင္ရာရပ
ရပ္ရြာမ်ား၏သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ား၏အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ဥစၥာဓနရွာေဖြျခင္းႏွင့္ျပည္လည္ခြ

ခြဲေ၀ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရသည္။မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျပည္သူပုိင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ကုန္ထုတ္စြ
စြမ္းအားကြန္ရက္မ်ား၏ေမာင္းႏွင္သူမ်ားျဖစ္လာရမည္ျဖစ္ကာအျခားေသာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ကုန္
န္ထုန္စြမ္းအားက႑မ်ားကိုအင္အားျဖစ္ေစမည့္ပထဝီေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ထုတ္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈအမ်ဳိးမ်
မ်ဳိးႏွင့္ေပါင္းစည္းရမည္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယလမ္းစဥ္တြင္ေဒသအဆင့္
(ဌာနမ်ား၊ေဒသမ်ား၊ျမဴနီစပယ္မ်ား)ကိုဦးစားေပးထားသည့္ဖက္စပ္မၸဏီမ်ားပါ၀င္ၿပီးကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္၀င္
င္ေငြရရွိမႈတုိးျမင့္ေစရန္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊အသြင္ေျပာင္းေရး၊စက္မႈလယ္ယာေစ်းကြက္ရွာေဖြေ
ြေရး၊အျခားမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားအားေဒသခံရပ္ရြာအဖြ႕ဲ အစည္းလက္တြဲေဆာင္
င္ရြက္ရာတြင္ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကပုိင္အရင္းအႏွီးကိုေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ဖက္စပ္ကုမ
ုမၸဏီမ်ားသည္ေနာက္ဆုံးကုန္ေခ်ာအဆင့္၌တန္းဖုိးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္မားေစေရ
ေရးအတြက္အျခားနည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးေရးကိုအာမခံေပးထားၿပီးပုဂၢလိကရပ္ရြာစီးပြားရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ကုန္ထုတ္ကြန္ရက္မ်ားတြင္အဓိကက်ေသာအခ်ိတ္အ
အဆက္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
တတိယလမ္းစဥ္တြင္ေက်းလက္ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပေဒသမ်ားရွိကုန္ထုတ္ႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းသမ၀ါယမမ်ား၊လက္
က္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပုဂၢလိကရပ္ရြာလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။ပုဂၢလိကႏွင့္ရပ္ရြာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းတြင
ြင္ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ကုန္စည္ႏွင့္၀န္းေဆာင္မႈမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကိုျမႇင့္တင္ရမည္။ပုဂၢလိကရပ္ရြာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ၿမဳိ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ဘ႑ာေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးမဟုတ္ေသာ၀န္ေဆ
ေဆာင္မႈမ်ားမွအေထာက္အပံ့မ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔မႈကိုမွီခုိအားထားေနရမႈကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးစားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင့္သဘာ၀တရားႏွင
ွင့္သဟဇာတျဖစ္ေသာကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု(ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ)ရရွိရန္အသြင္ေျပာင္းမည့္သဘာ၀ရင
ရင္းျမစ္မ်ားကိုစက္မႈအသြင္းေျပာင္းမႈအားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊သတၱဳတြင္း၊စက္မႈလုပ္ငန္း၊အစားအေ
အေသာက္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ႏိုင္ငံပုိင္ကုမၸစီမ်ားမွတစ္ဆင့္ပါ၀င္မည့္က႑စုံစီးပြားေရး
ရးလုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုခ်ဲ႕ထြင္မႈျပဳရသည္။
ထုိလမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္သည္ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာနယ္ေျမမ်ားခြဲျခားသတ္မွတ္မႈျပဳၿပီး
(ခ်ာကိုတြင္ဓာတ္ေငြ၊ပန္တာနယ္တြင္သံႏွင့္

slat

flats

တြင္လစ္သူရီယမ္)

အျခားဖက္စက္လုပ္ငန္း၊ပုဂၢလိက-ရပ္ရြာသမ၀ါယမ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ယင္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရင္းျမစ
မစ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအားေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းရသည္။
ထုိသုိ႔ျဖင့္ေဒသဆုိင္ရာကုန္ထုတ္စာရင္းမ်ားကိုလည္းျဖည့္စြက္ၿပီးရပ္ရြာ၊ပုဂၢလိကႏွင့္ဖက္စက္ကုမၸဏီ
ဏီမ်ား၊အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ေဒသႏၱရေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ပဓာနက်ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုထတ္
တ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သလုိျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အတြက္လည္းတန္ဖုိးျမႇင့္ကု
ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ဓေလ့ဆုိင္ရာစီမံကိန္းမ်ား

၂၀၀၀၂၀၀၅ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ႏုိင္ငံေရးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါသလား။ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည
သည္ဆုိေသာအေျဖကိုသံသယကင္းကင္းျဖင့္ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ
တာ္အားယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံ၊ရပ္ရြာအေျချပဳေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္ပုိင္ဆံ
ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ရသည္ဟူေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ပါရွိသည့္ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္
စ္ရပ္ကိုအတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးေနာက္ျဖစ္သည္။ဤသည္မွာစီမံကိန္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ကုိလုိနီျပဳမႈက
ႈကိုဆန္႔က်င္ေသာပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစသည့္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းၾကားဆက္ဆံ
ဆံေရးသစ္ျဖစ္ထြန္းလာၿပီးႏုိင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ရပ္
ပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းပုံစံမ်ားသည္ကုိလုိနီေခတ္ႏွင့္သမၼတႏုိင္ႏုိင္ငံေတာ္ေခတ္မ်ားတစ္
စ္ေလွ်ာက္တြင္လည္းဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ့ၿပီးကုန္သြယ္ေရး၊ေငြ၊အရင္းတုိ႔ၾကားတြင္လည္းပိတ္မိေနခဲ့ၿပ
ၿပီးအရင္းရွင္ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္းက်ဆင္းခဲ့သည့္တုိင္ယေန႔ေခတ္တြင္အရင္းရွင္စနစ္တြန္းလွန္ေရးပု
ပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
ရပ္ရြာအသုိက္အ၀န္းမ်ား၊ရပ္ရြာပုံစံမ်ားႏွင့္ရပ္ရြာက႑စုံစနစ္မ်ားသည္အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ျဖစ
ဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္ဟုဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ဆုိထားသည္။ဤသည္မွာသမၼာအာဇီ၀(Buen

Vivir)

ကုိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ႏုိင္ငံေရးအရအနက္ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ာ
်ား၏ကုိလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတုိင္ပြဲႏွင့္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏အရင္းရွင္စနစ္ဆန္႔က်
က်င္ေရးလူမႈတုိက္ပြဲအားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

လႈမႈတုိက္ပြဲမ်ားကဖြင့္ေပးလုိက္သည့္မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းမွာေတာင္းဆုိထားသည့္ပန္းတုိင္မ်
မ်ားသုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္သလုိလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ပုံစံမ်ား၊အေလ့အထမ်ားႏွင့္အင္စတီက်ဴးရ
းရွင္းမ်ားအျပင္တန္ဖုိးမ်ားပါေျပာင္းလဲသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ဤသည္မွာစည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ရာတြင
ြင္ျပည္သူမ်ား၏ညီညြတ္ေသာအင္အား၊ျပည္သူမ်ား၏ဖန္တီးႏိုင္စြမ္အားႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ျပင္းျပေသ
ေသာစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္သည္။သမၼာအာဇီ၀(Buen

Vivir)

ဆုိသည့္ေ၀ါဟာရကိုဘုိလီးဗီယားႏွင့္အီေကြေဒါတုိ႔တြင္ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရအျဖစ္ဘာသာျပန္
န္ရာတြင္ဆူမာကာမာနာ

(sumaqamaña)ႏွင့္ဆူမက္ေကာ္ေဆး

(sumak

kawsay)

အျဖစ္ဘာသာျပန္ၾကသည္။ဤသည္မွာရည္ရြယ္ရွိရွိျဖင့္အနက္ေကာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္စက္၀ုိ
ုိင္းၾကားလည္ပတ္ျခင္း၊အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ေခတ္မီမႈအားေ၀ဖန္မႈအသစ္အတြက္လမ္းေၾကာင္းတစ
တစ္ရပ္ပြင့္သြားေစရန္ဌာေနတုိင္းရင္းသားဘက္စုံေလာကအျမင္ကုိအနက္ေကာက္မႈအသစ္ျဖစ္ေ
္ေအာင္ျပန္ဆုိထားျခင္းျဖစ္ၿပီးသဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအက်ပ္အတည္း၏ဆုိးရြားျပင္းထန
ထန္လွေသာအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိသိသာေစခဲ့သည္။
Buen

Vivir

သုိ႔မဟုတ္

‘သမၼာအာဇီ၀”

ကုိမည္သုိ႔ရရွိႏိုင္မည္နည္း။အဓိကေသာ့ခ်က္မွာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုမည္သုိ႔ပုံေဖာ္ၿပီးမည္သုိ႔ဥ
႔ဦးေဆာင္သနည္းဆုိသည့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။အျခားတစ္နည္းဆုိရလွ်င္အရင္းရွင္ကမၻာ၏ဆက္
က္ဆံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ရာတည္ေဆာက္ပုံမ်ားကုိမည္သုိ႔အသြင္ေျပာင္းမည္နည္းႏွင့္ထုတ္လုပ္ျ
္ျခင္းႏွင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ၾကားအခ်ိတ္အဆက္ကိုမည္သုိ႔ခ်ဳိးဖ်က္မည္နည္းဆုိသည္
ည့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ပထမဦးစြာ လူမႈဘ၀အားျဖင့္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္လုိက္သည့္နိမိတ္သ႑ာ

႑ာန္သည္အရင္းရွင္အဓိပၸာယ္အဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ကြဲလြဲျခင္း၊ဒုတိယအေနျဖင့္အျခားကုန္ထုတ္ဆ
္ဆက္ဆံေရး၏ပုံစံတစ္ရပ္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဓေလ့ဆုိင္ရာခုခံေတ
ေတာ္လွန္မႈသည္အလြန္အေရးႀကီးၿပီးရပ္ရြာအေတြ႕အၾကဳံအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားျပန္လည္ရရွိေရး
ရးသည္လည္းအလြန္အေရးႀကီးသည္။

ဤသည္ပင္လွ်င္မစုမစည္း၊အပုိင္းပုိင္းအစစ၊အမွီအခုိမလြတ္၊တက္ႂကြလြန္ပုိ႔ကုန္အေျချပဳအေ
အေျခအေနမွသည္ျပည့္ျပည့္၀၀၊ဇီ၀ဆုိ္င္ရာ၊လူႈေရးဆုိင္ရာ၊စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေဂဟေဗဒျဖင
ဖင့္ေနထုိင္ႏုိင္ၾကမည့္အစားအစာ၊နည္းပညာ၊စြမ္းအင္၊စီးပြားေရး၊ဘ႑ာေရးအဘက္ဘက္ကလုံ
ုံၿခဳံေအာင္လည္းျဖစ္ေစမည့္ေခတ္သုိ႔ျပည္သူမ်ားေနထုိင္ၾကမည့္အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်မွတ္ျ
္ျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။ကုန္သည္၀ါဒီသို႔မဟုတ္အရင္းရွင္မ်ားမဟုတ္ဘဲဘုိလီးဗီးယားသည္အျခားစနစ္
စ္ျဖင့္ေစ်းကြက္စနစ္သုိ႔ျပန္ဦးတည္သြားႏုိင္ေသာ္လည္းဘ၀၏အႏွစ္သာရျပည့္၀မႈအျမင္မွၾကည္
ည့္လွ်င္သူ႔ကမၻာကုိယ့္ကမၻာဆုံးရာ၊သူ႔လူကုိယ့္လူဆုံရာ၊သူ႔ဓေလ့ကုိယ့္ဓေလ့ဆုံရာ၊သူ႔ဇီ၀ကုိယ့္ဇီ၀ဆုံရာမ
ာမ်ဳိးကြဲစုံလင္လက္တြဲယွဥ္ႏုိင္သည့္တန္ဖုိးမ်ားကိုကုိယ္စားျပဳႏုိင္မည့္ေစ်းကြက္စနစ္ေတာ့ျဖစ္ရေပမည္။
မွတ္စုမ်ား၏
၁။ယင္းစာသားတြင္၂၀၁၀၌မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးေရာလ္ပရာဒါ၏ညႊန္ၾကားမႈ
မႈျဖင့္ေရးဆြဲခ့သ
ဲ ည့္
“သမၼာအာဇီ၀အတြက္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံစီမံကိန္း’ဆုိသည့္စာတမ္း၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္
ည္။ယင္းစီမံကိန္းကိုထုိႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္အစုိးရအဖြဲ႕ကအတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းဘုိလီးဗီးယာ
ယားအစုိးရ၏ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ Buen Vivir
ဆုိသည့္ေ၀ါဟာရမွာစပိန္ေ၀ါဟာရျဖစ္ၿပီးသမၼာအာဇီ၀ဟုျမန္မာလုိအနီးစပ္ဆုံးျပန္ဆုိႏုိင္မည
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္းလက္တင္အေမရိကဘာသာစကားတြင္ထုိထက္ပုိသည့္အဓိပၸာယ္ရွိေနၿပီးအထူ
ထူးသျဖင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားေနာက္ခံတြင္ျဖစ္သည္။ Buen Vivir
ဆုိသည့္ေဝါဟာရအေပၚကြန္ဆက္က်ဴရယ္ဆုိင္ရာအလုပ္သည္သာအေရးႀကီးသည္ဟုယူဆၿပီးယခုစာ
စာအုပ္တြင္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
၂။ဘုိလီဗီးယား၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးေဟာင္းႏ
းႏွင့္ဘုိလီးဗီးယားတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း။ဆန္အန္ဒေရ႕စ္တကၠသ
ၠသိုလ္၊ႏုိင္ငံေရးသီအုိရီပါေမာကၡ။ကြန္ျမဴနာသုေတသနအဖြဲ႕၀င္။မိခင္ကမၻာေျမအက္ဥပေဒေရး
ရးဆြဲစဥ္ကာလအတြင္းညီညြတ္ေရးစာခ်ဳပ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏အၾကံေပး။
၃။
“ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ကမ႓ာေျမႀကီး၏ပုိင္ရွင္လည္းမဟုတ္သလုိအရွင္သခင္လည္းမဟုတ္ၾကေပ။ကၽြႏု္
ု္ပ္တုိ႔ကေတာေတာင္ေရေျမတုိ႔၏အစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိယူလုိလွ်င္ေတာေတာင္ေရေျမတုိ႔၏အ
၏အရွင္သခင္ထံခြင့္ေတာင္းရေပမည္။အင္ဒီးန္မိခင္ကမၻာေျမႀကီးအားေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေလွ်ာက္လွ
လွ်င္မိခင္ကမၻာေျမႀကီးကလည္းေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပလိမ့္မည္။”Luz
(သမၼာအာဇီ၀အတြက္ယဥ္ေက်းမွဴမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္၊၂၀၁၀-၂၀၁၅ပါကုိးကားခ်က္)

María

Calvo

၄။
“ေျမၾကီးသည္ျပည့္ၿဖဳိးၾကြယ္၀ေသာမိခင္ျဖစ္သည္။ေနစရာမ်ားလည္းေပး၏။စားေရရိကၡာအလုိငွာစုိက္ပ
္ပ်ဳိးစားေသာက္ရန္စုိက္ခင္းမ်ားကိုလည္းေပး၏။သဘာဝလက္ေဆာင္ေရႏွင့္ေလတုိ႔လည္းေပ
ေပး၏။ဤသုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ဆုိေသာသေဘာတရားသည္အေျခခံ
ခံပင္ျဖစ္ေပသည္။ကမၻာေျမေပၚရွိအျခားေသာသက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာလူဆုိသည္
ည္မွာလည္းသက္ရွိအသုိက္အ၀န္းတြင္အတူအကြေနထုိင္သူတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္စုိက္ပ်ဳ
်ဳိးေမြးျမဴျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရျခင္းအရည္အခ်င္းဆုိသည္မွာအသီးမ်ားကိုထပ္ခါထပ္ခါအဆက္မျပ
ျပတ္သီးေစသည့္အသုိက္အ၀န္းတစ္ခု၊ဘ၀ရပ္၀န္းတစ္ခုကုိအထြတ္အျမတ္ထားျခင္း၏တစ္ခုတည
တည္းေသာစြမ္းရည္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။CarlosMamani(သမၼာအာဇီ၀အတြက္ယဥ္ေက်းမွဴမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေ
ံေတာ္၊၂၀၁၀-၂၀၁၅ပါကုိးကားခ်က္)
၅။ေတပီ

(Taypi)

ဆုိသည္မွာႏွစ္ခုတြဲစနစ္တစ္ခု၏ႏွစ္ဖက္အားၿပဳဳိင္မႈဆုံရာအလယ္သို႔မဟုတ္ဗဟိုေနရာဟုဆုိသည္။ဆု
ဆုံၾကသည္အပုိင္းရပ္မွာawqa

(ရန္သူ၊အတုိက္အခံ)

ဖစ္ၿပီးအျခားနည္းျဖင့္ေျပာရလွ်င္မတူညီမႈမ်ားထြန္းကားရာဟုဆုိရေပမည္။ (Beltrán,2003:77)။
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“သမၼာအာဇီ၀”အတြက္ကိလ
ု ုိနီျပဳမႈကိဆ
ု န္႔က်င္ျခင္းႏွင့အ
္ ဖၾကီးစုိးေသာေခတ္ကိုဖ်က္သမ
ိ ္းျခင္း
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ကယ္လာ၀ါယာျပည္ကအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၊အထူးသျဖင့္ဌာေနတုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးတစ္ေ
္ေယာက္အေနနဲ႕က်မျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့လမ္း၊က်မလုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္အကုိင္ေတြန႔ဲက်မဘဝဇာတ္ေၾကာင္
င္းအရမိခင္ကမၻာေျမနဲ႔အတူတကြေနထုိင္ဖုိ႔၊အျခားေသာဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြန႔အ
ဲ တူတကြေနထ
နထုိင္ဖုိ႔က်မသင္ယူခဲ့ရတယ္။ကယ္လာ၀ါယာျပည္ဆုိတာက
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ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔တည္ေထာင္ထားထာၿပီးဘယ္သူ႔ဘယ္သူကမွဘယ္သူ႔ဘယ္သူထက္ျမင့္ျမတ္တယ္

ယ္ဆုိတာမရွိပါဘူး။အဲဒီအေတြ႕အႀကဳံေတြအရေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္က်မတုိ႔ဟာဘုိးဘြားဘီဘင္ေတြရဲ႕အသ
အသိပညာဗဟုသုတပုံစံမ်ဳိးကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ႀကဳိးပမ္းေနၾကတယ္လုိ႔ဆုိရမယ္။က်မတုိ႔ရ
႔ရ႕ဲ အသိပညာေတြဟာတန္ဖိုးမဲ့တယ္၊က်မတုိ႔လူေတြဟာနိမ့္က်တယ္လုိ႔က်မတုိ႔ယုံၾကည္ေအာင္ကုိလုိ
ုိနီစနစ္ကလုပ္ခ်င္ခဲ့တဲ့အတြက္ကုိလုိနီစနစ္ကိုဆန္႔က်င္ျခင္းဟာဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြအတြက္
က္ဂုဏ္သိကၡာကိုျပန္ဆယ္ျခင္းပါပဲ။
က်မေမြးရပ္ေျမ
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ကေနက်မလုပ္တဲ့အစုိးရ႐ုံးအထိခရီးလမ္းကုိက်မေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရၿပီးရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔စတင္လုပ္ကု
ကုိင္ခဲ့ပါတယ္။က်မစာေရးတတ္၊ဖတ္တတ္ျဖစ္ေတာ့႐ုံးမွာအရာရွိလုပ္ေနတဲ့က်မအတြက္အေထာက္အကူျဖ
ျဖစ္တာေပါ့။က်မငယ္ငယ္တုန္းကအေမေဘးနားေနၿပီးအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းယူတာေတြ၊ဆုံးျဖတ္
တ္ခ်က္မွတ္တမ္းယူတာေတြကူေရးေပးခဲ့ရတယ္။က်မကခပ္ငယ္ငယ္ကတည္းလူငယ္န႔အ
ဲ မ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အ
႕အစည္းေတြမွာတက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ခ့တ
ဲ ာ။ခ်ာရာဇာနီျမဴနီစပယ္မွာတုန္းကရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြန႔ဲ
ဲ႔အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ကၽြန္မအတြက္အခြင့္အလမ္းေတြရခဲ့ၿပီးအမ်ဳိးသမီးေတြကိုစာအေရးအဖတ္သင္ဖုိ႔ကူညီေပး
ပးၿပီးသူတုိ႔ေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကိုသိလာေအာင္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။က်မအသက္ငယ္ေပမယ့္ဘူတစၥစာဆား
ားဗီျဒာျပည္နယ္ရ႕ဲ ခ႐ုိင္ခြဲမွာေရြးေကာက္ခံရတယ္။ဒါေပမယ့္က်မအသက္ေၾကာင့္ရာထူးတာ၀န
၀န္ကုိမထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါဘူး။
၂၀၀၆မွာေတာ့တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္က်မအေရြးေကာက္ခံရပါတယ
တယ္။ပထမဆုံးအေနနဲ႔ဘြာတစၥတာဆာဗီျဒာျပည္နယ္ကိုကုိယ္စားျပဳဖုိ႔ကာလာ၀ါယာေနရွင္းမွာခန္႔အပ္ခံခ
ံခဲ့ရပါတယ္။တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေခၚယူရာမွာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိယ္စားျပဳမႈအတြက္ျပဌာန္းထာ
ထားတဲ့အထူးဥပေဒအရအမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသားတစ္တြဲစီႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတစ္လွည့္၊အမ်ဳိးသားတစ္လွည့္ခန္
န္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းအျခားျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္အုိမာဆူရပ္စႏွင့္မူနီကတ္စ္အပါအ၀င
၀င္က်မမဲဆႏၵနယ္အတြက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးေကာက္ရာတြင္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္က်မတစ္
စ္ေယာက္သာအေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။က်မကိုခန္႔အပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့အစဥ္အလာအရအမ်ဳိးသားေခါ

ခါင္းေဆာင္ကုိသာေရြးေလ့ရွိတဲ့အျခားျပည္နယ္မ်ားကေနဆန္႔က်င္တြန္းလွန္မႈမ်ားရွိတယ္။ဒါဟာအဖႀကီးစု
စုိးတဲ့၀ါဒကိုသာအျမဲလက္ခံခဲ့တဲ့ေနရာမွာက်မကအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ
ပါပဲ။အဲ့ေနာက္မွာေတာ့က်မကုိျပန္ေပးဆြဲၿပီးႏုတ္ထြက္စာမွာလက္မွတ္ေရးထုိးေပးဖုိ႔အတင္းအၾ
အၾကပ္ဖိအားေပးခဲ့တယ္။ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့က်မဆႏၵမပါဘဲသူတုိ႔လုိသလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္စာရြ
ရြက္အလြတ္တစ္ရြက္ေပၚမွာလက္မွတ္ထုိးခုိင္းၿပီးအေပးအယူလုပ္ခဲ့ရတယ္။ဒါကုိသာက်မဆန္႔က်င္ခဲ့ရင
ရင္က်မကိုလက္စားေခ်မယ္လုိ႔လည္းသူတုိ႔ေတြကျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ကံေကာင္းခဲ့တာ
တာကရပ္ရြာကေနၿပီးက်မကိုကယ္တင္ဖုိ႔စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာပါပဲ။အဲသလုိန႔အ
ဲ မ်ဳိးသမီးေတြန႔ဲလူငယ္ေ
္ေတြအပါအ၀င္ရပ္ရြာကလည္းကူညီက်မကလည္း႐ုန္းကန္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့က်မလည္းတုိင္းျပဳ
ပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာက်မအဓိကတု
တုိက္ပြ၀
ဲ င္ခဲ့တာကေတာ့ကာလ၀ါယာလူမ်ဳိးစုျပည္နယ္ကိုယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္
က္ျဖစ္ႏုိင္မယ့္ဌာေနတုိင္းရင္းသာျပည္နယ္၃၆ခုထဲကျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ျ
႔ျဖစ္သလုိကာလာ၀ါယာရဲ႕မာခ်ာဂ်ဴယာဘာသာစကားနဲ႔ဌာေနတုိင္းရင္းသားကုိယ္ပုိင္စီရင္ျပဌာန္းခြင
ြင့္ကိုအသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။တရားေရးမွာကုိလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္မႈအတြက္လည္းက်မတုိက္ပြ၀
ဲ င္
င္ခဲ့သလုိဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕တုိင္းရင္းေဆးေတြကိုတန္ဖုိးထားဖုိ႔လည္းက်မတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ
ခဲ့ပါတယ္။တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကာကြယ္ဖို႔အတြက္ကလည္းက်မ
်မအတြက္ေနာက္ထပ္ခက္ခဲတဲ့တုိက္ပြဲတစ္ခုပါပဲ။ဒါေတြအားလုံးဟာသမၼာအာဇီ၀(Buen

Vivir)

ကိုအေျခခံတ့ဲယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိအပ္တဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေကာ္မတီမွာအမ်ားစုကပါတီအသီးသီးနဲ႔လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးကအမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားေတြျဖစ္ေ
္ေနတယ္ဆုိေပမယ့္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ လူမႈဖြံ႕ၿဖဳိးေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္အေ
အေနနဲ႔ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ထဲမွာျပဌာန္းခ်က္ေလးတစ္ခုခုေလာက္ထည့္သြင္းႏိုင္ဖုိ႔ႀကဳ
ကဳိးပမ္းရတယ္လည္းမလြယ္ျပန္ပါဘူး။အတုိက္အခံပါတီေတြကအမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေတြကေတ
ေတာင္ဌာေနတုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ျပဌာန္းမယ့္အပုိဒ္ေတြကိုဆန္႔က်င္ၾကတာပါ။
ါ။ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလေလးမွာေတာင္အသက္ရွင္ရပ္တည္ခင
ြ ့္ဆုိတဲ့အခြင့္အေရးကိုအမ်ဳိးသမီးကု
ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိယ္တုိင္ကဆန္႔က်င္ၾကတာပါ။သူတုိ႔သေဘာကေတာ့ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းကုိပု
ပုိၿပီးအားေပးသလုိျဖစ္မွာစုိးတာေၾကာင့္ကုိယ္၀န္တားတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခ်ဳိ႕အသုံးျပဳတာကုိရာ
ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ျပဌာန္းခ်င္ၾကတာပါ။ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ကာလမွအသက္ရွင္ရပ္တည္ပုိင္ခင
ြ ့္အုိင္ဒီယာ
ယာသည္အဖႀကီးစုိးေသာ၀ါဒပင္ျဖစ္သည္။ယင္းအုိင္ဒီယာသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွလာသည္ဆုိေသာ
သာ္လည္းစီးပြားေရးအင္အားရွိေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွလာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ကုိယ္၀န္
န္တားျခင္းအတါက္အတြက္ေဆး၀ါးတစ္ခုခုကုိသုံးရသည့္၀င္ေငြနည္းေသာဌာေနတုိင္းရင္းသားအမ်ဳိးသမ
သမီးမ်ား၊ေက်းလက္ေဒသမွအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီလွျခင္းမရွိေပ။

၂၀၁၀တြင္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျခားေမာင္ေတြအကိုေတြအစ္မေတြညီမေတြန႔ဲအတူကုိလုိနီ
နီဆန္႔က်င္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးကဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့အဖၾကီးစုိးမႈေျဖေလွ်ာ့ေရး႐ုံးကို၀
ု၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕လက္ေအာက္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးယေန႔အခ်ိန္အထိက်မအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနခဲ့ပါတယ္။
Ayllu
ကေနအစုိးရ႐ုံးတစ္ခုဆီသုိ႔က်မလာခဲ့တဲ့ခရီးလမ္းမွာေတာ့ခြဲျခားဆက္ဆံမႈန႔ဲအျမတ္ထုတ္မႈကင္းေ၀း
၀းၿပီးေအာက္မွအထက္သို႔သြားတဲ့မွ်တၿပီးသဟဇာတျဖစ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တည္ေဆာင္ရာမွာသမၼ
မၼာအာဇီ၀

(Buen

Vivir)

ရဲ႕သေဘာတရားအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔အေတြ႕အၾကဳံအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲဘ
့ ုိလီးဗီးယားရဲ႕ဌာေနတုိင္းရင္းသား၃၆မ်ဳိးစလုံးကို
ိုယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရာမွာထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္ဆုိတာကုိသင္ယူခဲ့ရပါတယ္။
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ဥာဏ္ပညာမွသမၼာအာဇီ၀ (Buen Vivir)
က်မတုိ႔ရ႕ဲ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔
ayllus

ေတြရဲ႕ရွင္သန္ေနထုိင္ပုံကိုသာဓကယူမွသာသမၼာအာဇီ၀ဆုိတဲ့သေဘာတရားကိုထူေထာင္ႏိုင္မွာပါ။

ါ။ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းဆုိရာမွာလူသားေတြ၊တိရစာၦန္ေတြန႔မ
ဲ ိခင္ကမၻာေျမႀကီးအစရွိတဲ့သက္ရွိေတြအာ
အားလုံးနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာဆုိရင္ကေလးဘ၀ကတည္းကသက
သက္ရွိေတြကိုေလးစားတတ္ဖုိ႔သင္ၾကားေပးၾကပါတယ္။က်မတုိ႔ရဲ႕ဘုိးဘြားေတြအတြက္ေတာ့က်မတု
တုိ႔ပတ္၀န္းက်င္ကရွိရွိသမွ်ေရေျမေတာေတာင္ေတြအပါအ၀င္အားလုံးဟာသက္ရွိေတြပါပဲ။သက္တန္႔
္႔ဆုိတာလည္းေရကေနျဖာထြက္လာတဲ့အလင္းတန္းျဖစ္တဲ့အတြက္အသက္ရွိပါတယ္။သဘာ၀တရားထဲမွာရ
ာရွိရွိသမွ်အရာအားလုံးမွာခ်ာခ်ာ-၀ါမီျဖစ္တယ္၊ေျပာရမယ္ဆုိရင္သူ႔ခ်ိန္ခြင္လွ်ာနဲ႔သူရွိတယ္ေပါ့။
ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာမင္ခ(Mink’a)

ႏွင့္ေအနီ

တုိ႔လုိအဖြဲ႕အစည္းပုံစံမ်ားကုိလည္းသင္ယူရပါတယ္။မင္ခ
ဆုိတာကေတာ့လူတုိင္းအတြက္အလုပ္လုပ္တဲ့အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးေအနီ

(Ayni)
(Mink’a)
(Ayni)

ဆုိတာေတာ့သူ႔အတြက္ကုိယ့္အတြက္အျပန္အလွန္အလုပ္လုပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ေဒသရ
သရဲ႕ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြကုိလည္းဘာတာစနစ္န႔ဲလဲလွယ္ၾကၿပီးကာလ၀ါယာလူမ
ူမ်ဳိးစုျပည္နယ္ရဲ႕ကုိယ္ပုိ္င္စီးပြားေရးကိုထုတ္လုပ္ဖုိ႔န႔မ
ဲ ်ဳိးကြဲစုံလင္ေစဖုိ႔ည္းလုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါ
ပါတယ္။။မုိးေခါင္ေရရွားဒါမွမဟုတ္ေရႀကီးတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာအစာအာဟာရကိုအနည္းဆုံးငါးႏွစ္ေက
ေက်ာ္စာျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ဖုိအစားအေသာက္မ်ားနဲ႔ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုသုိေလွာင္တဲ့ဘုိးဘြ
ဘြားတုိ႔ရ႕ဲ ဥာဏ္ပညာျဖစ္တဲ့ပီယာ၀က္စ္(pirwas)
ဆုိတာကုိလည္းလက္ကုိင္ထားဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။မိခင္ကမၻာေျမၾကီးကက်မတုိ႔ကိုေပးအပ္
ပ္တာကိုအလဟႆမျဖစ္ရေလေအာင္

ayllu

မွာက်မတုိ႔ထုတ္လုပ္သမွ်ကိုအကုန္မစားသုံးရဘူးဆုိတဲ့အုိင္ဒီယာလည္းက်မတုိ႔မွာရွိပါတယ္္။ေကာက္ပဲသ
ဲသီးႏွံေတြကိုအလွည့္က်စနစ္န႔စ
ဲ ုိက္ပ်ဳိးတဲ့ကြာပါနာ(Qapana)

ဆုိတဲ့စနစ္ကေတာ့အမိကမၻာေျမႀကီးကိုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္စမ
ြ ္းရွိၿပီးကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္
ည္ကုိလည္းဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္ပါတယ္။၀ါကီ

(Waki)

ဆိုတာကေတာ့ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္းသုိ႔မဟုတ္နာမက်န္းျခင္းဒါမွမဟုတ္အျခားအေၾကာင္းေၾကာ
ကာင္းေတြေၾကာင့္မျမင္သာတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြရွိေနသူကိုလက္ေဆာင္အျဖစ္ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းပဲျ
ဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔က်မတုိ႔ေတြသမၼာအာဇီ၀ဆုိတဲ့သေဘာတရားကုိထူေထာင္ရာမွာဒီဥာ
ဥာဏ္ပညာေတြအားလုံးကုိေပါင္းစည္အသုံးျပဳဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ကုိလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင္
င့္အဖႀကီးစုိးသည့္စနစ္ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း
သမၼာအာဇီ၀သေဘာတရားကုိထူေထာင္ရာတြင္ကိုလုိနီစနစ္အားျဖင့္ႀကီးစုိးျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင္
င့္အျမတ္ထုတ္ျခင္းၾကားဆက္ဆံေရးကိုဖယ္ရွားၿပီးအဖၾကီးစုိးသည့္စနစ္ကုိလည္းဖ်က္သိမ္းရန္လုိ
ုိအပ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ဒုတိယ၀န္ႀကီးဌာနတြင္မိမိတုိ႔ႀကဳိးပမ္းရွာေဖြၾကသည္မွာ
၁။အဖႀကီးစုိးမႈႏွင့္ကုိလုိနီစနစ္ၾကားဆက္ႏြယ္ေနသည့္ၾကီးစုိးျခယ္လွယ္ေသာလူမႈဆက္ဆံေရး
ရးကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီးျမင္သာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
၂။အဖၾကီးစုိးမႈႏွင့္ကုိလုိနီစုိးမုိးျခယ္လွယ္မႈအေဆာက္အအုံမ်ားကုိမတည္ၿငိမ္ေအာက္ျပဳလုပ္ၿပ
ၿပီးယင္းတုိ႔အားအၾကပ္ေတြ႕ေအာင္လုပ္ရန္။
၃။မိခင္ကမၻာေျမႏွင့္မွ်ေျခရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မွ်တၿပီးသဟဇာတျဖစ္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ
တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ရန္စုိးမုိးျခယ္လွယ္သည့္ယင္းလူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကိုအသြင္ေျပာင္းရမည္။
အဖႀကီးစုိးသည့္စနစ္ဖယ္ရွားေရးဆုိင္ရာကုိလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး႐ုံးမွာရွိတဲ့က်မတုိ႔ရဲ
ရဲ႕မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကေတာ့
“ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ဘုိးဘုိးေတြရဲ႕တန္ဖုိးမ်ားကိုအေျခခံတ့လ
ဲ က္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း”
အစီအစဥ္ကိုထူေထာင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားရဲ႕မိသားစုဖြ႕ဲ စည္းပုံပုံစံမ်ားကိုျပန္လည္အသက
သက္သြင္းေရးအေတြ႕အႀကဳံတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈန႔ဲဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔မူလျပည္သ
္သူမ်ားရဲ႕အသိပညာစနစ္မ်ားကိုျပန္ထည္ထူေထာင္ရန္န႔ခ
ဲ ုိင္ျမဲေစေရးတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။အဖၾကီးစုိးေ
းေသာစနစ္အေပၚအေျခခံထားတဲ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဟာအခုအခ်ိန္မွာအၾကပ္အတည္းဆုိ္က္ေ
္ေနၿပီးဆုိတာကိုလည္းေထာက္ျပသင့္ပါတယ္။လူအဖြဲ႕အစည္းကိုအသြင္ေျပာင္းၿပီးယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး
ိးစုံႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ႏုိင္ငံေတာ္ကဒါကုိထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးကုိလု
လုိနီစနစ္န႔အ
ဲ ဖႀကီးစုိးတဲ့စနစ္တုိ႔ရဲ႕အသီးအသြင့္ေတြျဖစ္တဲ့မိသားစုဖြဲ႕စည္းပုံကိုၾကီးစုိးျခယ္လွယ္ထာ
ထားတဲ့ပုံစံေတြကိုေျပာင္းကိုေျပာင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊မူလေနျပည္သူမ်ားနဲ႔ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကအာဏာကိုက်င့္သုံးျခင္
င္းက်မတုိ႔ျပန္လည္ပုံေဖာ္ရမွာျဖစ္ၿပီးရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းေတြမွာအာဏာက်င့္သုံးမႈပုံစံေတြန႔ခ
ဲ ်ိတ္
တ္ဆက္ေနၿပီးဘုိးေဘးတုိ႔ရဲ႕လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းပုံစံကိုအျမစ္ျပတ္သြားေစတဲ့ကုိလုိနစ္စနစ္နဲ

နဲ႔ဘုရားေက်ာင္းေတြေရာက္လာခဲ့တာေၾကာင့္က်မတုိ႔ဟာဘုိးေဘးေတြရဲ႕မူလဇစ္ျမစ္ပုံစံကိုျပန္
န္သြားၾကရပါမယ္။ကုိလုိနီေခတ္ကတည္းကရာထူးအာဏာရယူလုိသည့္လင္မယားသည္ကက္သလစ္ဘုရာ
ရားေက်ာင္းရဲ႕စံအတုိင္းလက္ထပ္ထိမ္းျမားရမည့္ဟုဆုိခဲ့တဲ့အတြက္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္
င္းေတြဟာဘုရားေက်ာင္းရဲ႕အဖႀကီးစုိးတဲ့စံအတုိင္းျဖစ္ခဲ့ၾကတာမ်ားပါတယ္။ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္း
္းအတြင္းမွေတာ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားတဲ့လင္မယားဆုိတာကိုဂ်ိတ္

(အီမာရာမွာ)

ဒါမွမဟုတ္႐ူနာ

(က်ဴခၽြာမွာ)
သိၾကပါတယ္။လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီးမွာသာသူတုိ႔ဟာေျမယာကိုရယူသုံးစြဲႏိုင္ၿပီးလက္ထက္ထိမ္းျမ
ျမားထာတဲ့လင္မယားကမိခင္ကမၻာေျမႀကီး၏ကုိးကြယ္ယုံၾကည့္ျခင္းအေလ့အထမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏုိ
ုိင္ၿပီးအာဏာပုိင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ဌာေနတုိင္းရင္းသားရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ု
၀ုိင္းေတြမွာေတာ့အာဏာပုိင္ေနရာေတြမွလင္မယားေတြကပူးတြဲယူၾကရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔
ိ႔ဘုိးေဘးေတြရဲ႕အသိပညာေပၚအေျခခံတဲ့လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈပုံစံကုိျပန္လည္အသက္သြင္းဖု
ဖုိ႔အရမ္းအေရးႀကီးၿပီးေကာင္းမြန္းတဲ့ဥာဏ္ပညာေတြျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းဖုိ႔န႔ဲဆုိးရြားတဲ့အေလ့အထေတ
ေတြကိုပယ္ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႔အလြန္ပအ
ဲ ေရးႀကီးလွပါတယ္။
ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမွာအဖႀကီးစုိးတဲ့ကုိလုိနီစနစ္ၾကီးစိုး
ုးျခယ္လွယ္မႈန႔ဲသူတုိ႔ကိုက႑အသီးသီးမွာေနရာခ်ထားမႈစတာေတြမွာကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းဟာဗဟု
ဟုိခ်က္က်တဲ့အခန္းက႑တစ္ရပ္မွာရွိေနတယ္ဆုိတာေဖာ္ျပဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။အမ်ဳိးသားေတြကအိ
အိမ္ေထာင္စုကိုေထာက္ပံ့သူန႔ဲအိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္န႔ဲရွိေနၿပီးအမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့သားသမီးေမြးဖြာ
ြားေပးရမယ့္ေနရာမွာပဲရွိေနပါတယ္။ဘုရားေက်ာင္းကသြင္းထားတဲ့ဒီအုိင္ဒီယာေတြမွာေတြန႔ဲ
ဲ႔အတူေယ႐ႈရဲ႕သာ၀က၁၂ပါးစလုံးဟာအမ်ဳိးသားေတြပဲျဖစ္တာေၾကာင့္သား၁၂ေယာက္ေမြးတဲ့မိခင
ခင္ေတြဟာဘာအျပစ္မွမခံစားရဘဲေကာင္းကင္ဘုံကိုတုိက္႐ုိက္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ယုံၾက
ၾကည္ကုိးကြယ္မႈမ်ဳိးရလာပါလိမ့္မယ္။ဒါဟာတကယ့္ကုိအမ်ဳိးသားပဓာန၀ါဒစစ္စစ္ပါပဲ။
ဌာေနတုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔မိမိတုိ႔ဟာဆင္းဆင္းရဲရဲန႔ပ
ဲ ညာမတတ္ဘဲေနရတာကုိသူ႔တုိ႔ဘ၀ပ
၀ပဲလုိ႔လက္ခံလာေစဖုိ႔အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခန္းက႑ကိုေနရာခ်တာဟာစုိးမုိးျခယ္လွယ္တဲ့ပုံစံတစ္ရပ
ရပ္ျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသမီးေတြဟာနိဗၺာန္ဘုံကိုေရာက္ရမယ္ဆုိတဲ့အေတြးနဲ႔သူတုိ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးကေလး
လးထိန္းရင္းနဲ႔ကုန္ဆုံးေစခဲ့ရပါတယ္။
ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံဘုိလီးဗီးယားႏုိင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲသည့္ကာလနဲ႔မိသားစုပုံစံသစ္မ်ားတည္ေဆာ
ဆာက္ျခင္းဟာယခုကာလမွာလင္န႔မ
ဲ ယားအျပန္အလွန္ရွိၿပီးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚအေျခခံတ့ဆ
ဲ က္ဆံေရးမ်
မ်ဳိးမိသားစုအတြင္းပုိမုိအားေကာင္းလာမည္ဆုိလွ်င္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏုိင္ငံေတာ္ဟာပုိမုိအားေကာင
ာင္းခုိင္မာလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ယခုကာလမွာေတာ့အဖၾကီးစုိးတဲ့မိသားစုေတြဟာအမ်ဳိးသားကစုိးမုိးျ
းျခယ္လွယ္မႈအေပၚအေျခခံထားတာေၾကာင့္အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ရသလုိရလဒ္အျဖစ္မိသားစုက
ုကြဲရတာေတြလည္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။က်မတုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့အျခားနည္းလမ္းနဲ႔မိသားစုပုံစံ
စံသစ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ျဖစ္ၿပီးအဖႀကီးစုိးတဲ့စနစ္ကိုဖ်က္ပစ္ဖုိ႔အေျခခံလည္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီမိသားစုပု

ပုံစံသစ္ေတြဟာတစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန္႔ပုံစံေတြမဟုတ္ဘဲမိသားစုတြင္းမွာကုိအဆင္အေသြးစုံလင္ေနမွာျ
ာျဖစ္ပါတယ္။
ဥပေဒေတြကိုေျပာင္း၊ဒါမွမဟုတ္ကုိလုိနီစနစ္ကိုအေျခခံထားတဲ့လစ္ဘရယ္၀ါဒမွည္လြတ္လပ္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈ
မႈမ်ဳိးစုံဥပေဒေတြဆီကိုေရြ႕ၿပီးယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံတစ္ရပ္ထူေထာင္ရာလမ္းဆီကိုဦးတည္းမယ့္ကု
ကုိလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္ျခင္းနဲ႔အဖႀကီးစုိးမႈဖ်က္သိမ္းျခင္းအျမင္ေတြန႔ဲဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင
ာင္းလဲေရးေတြကိုေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔လက္ရွိမိသားစုက်င့္၀တ္စံႏႈန္းေတြကိုေျပာင္
င္းၿပီးအေရာင္အေသြးစုံလင္တဲ့မိသာစုက်င့္၀င္စံႏႈန္းေတြန႔အ
ဲ စားထုိးရမွာပါ။အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ႐ုံးေတြ
တြရဲ႕စနစ္ေတြအားလုံးမွာမိန္းမ၊ေယာက်ၤားအစုံထားဖုိ႔န႔ျဲ ပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒေတြေရးဆြဲရာမွာအမ်ဳိးသမီးေတြ
တြန႔ဲမိသားစုပုံစံသစ္ေတြအတြက္ပါထည့္သြင္းေရးဆြြဲဖုိ႔အတြက္ဥပေဒေတြန႔ဲဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေ
ဒေတြကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔လည္းက်မတုိ႔ႀကဳိးပမ္းေနပါတယ္။ႏုိင္ငံေတာ္အင္စတီးက်ဴးရွင္းေတ
ေတြမွာအမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသားဘက္ညီညီခန္႔အပ္ထားလွ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ေတြင္အဖႀကီးစုိးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်
ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကင္စဦးဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအာေအနီျဖင့္ဘ၀သစ္ကုိစတင္ႏိုင္ရန္ရပ္ရြာတစ္ခုလုံးက၀ုိင္း၀န္ကူညီၾက
ၾကရတဲ့ရပ္ရြာအသိုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရဆုိလွ်င္ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္ကိုတည္
ည္ေဆာက္ရာတြင္

ayllus

ျဖ

ဖင့္ေအာက္မွအထက္သုိ႔တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီးမိသားစုဟာေန႔စဥ္ဘ၀မွာအေသးငယ္ဆုံးေသာနယ
နယ္ပယ္တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္မွာေတာ့ကုိလုိနီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္
ပ္ငန္းစဥ္ရ႕ဲ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္အဖႀကီးစုိးမႈဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္လမ္းေၾကာင္းေတြကိုလည္း
္းဖြင့္ေပးထားပါတယ္။အမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသားနဲ႔မိခင္ကမၻာေျမၾကားဘက္ညီမႈ၊ကၽြန္းကိုင္းမွီကုိင္းကၽြန္းမွီ
ွီျဖစ္မႈန႔သ
ဲ ဟဇာတျဖစ္မႈတုိ႔ဆုိတဲ့သေဘာတရားေတြဟာတရားကုိယ္သေဘာမွ်သာမဟုတ္ဘဲအေျပ
ျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ရရဲ႕စိတ္ဓာတ္(ajayu)
ဖစ္တယ္ဆုိတာကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေစဖုိ႔ႀကဳိးပမ္းေနတဲ့ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕လႈပ္ရွားမ
းမႈမ်ားနဲ႔အယူအဆသေဘာတရာမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖ

သယံဇာတထုတ္ယူေရးေခတ္အလြနသ
္ ိ႔အ
ု သြင္ကးူ ေျပာင္းမႈမ်ားလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား၊လ
၊လုပ္ေဆာင္ရမည့္နယ္ပယ္မ်ား

Eduardo Gudynas1
လက္တင္အေမရိကတြင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပုံစံမ်ားသည္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ပုံစံမ
ံမ်ားမဟုတ္ေပ။ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ျခင္းကုိသာမွီခုိေနရသည့္အတြက္ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးအတ
အတြက္ႀကီးစြာေသာအတားအဆီးမ်ားရွိျဖစ္ေပၚေနသလုိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမ်ားမႈလည္းဆက
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာအရ၌ပင္မ်က္ႏွ
ႏွာစာစုံအက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ၿပီးလက္တင္အေမရိကတုိင္းျပည္အခ်ဳိ႕၌စီးပြားေရး
ရးပြေပါက္တုိးေနသည့္အေျခအေနကိုေက်ာ္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ဆုိးရြားလွေသာႏုိင္ငံတကာစီ
စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးျပႆနာမ်ားကိုမလြဲမေသြေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သလုိကမၻာလုံးဆုိင္ရာရာသီဥတု
တုေျပာင္းလဲမႈ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္းမလြဲမေသြေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္သတိထားစရားမ်ားရွိသည့္တုိင္ေတာင္အေမရိကတုိင္းျပည္မ်ားသည္
ည္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကုိအလုံးအရင္းႏွင့္တူးေဖာ္ထုတ္ယူၿပီးကမၻာလုံးဆုိင္ရာေစ်းကြက္တြင္
င္းသို႔တလေဟာေရာင္းခ်မႈကိုအေျခခံသည့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပုံစံတစ္ရပ္ကုိျမဲျမဲျမံျမံဆက္လက္ဆုပ္ကုိင
ိင္ထားဆဲျဖစ္သည္။သယံဇာတထုတ္ယူေရးဆီသုိ႔အင္ႏွင့္အားႏွင့္တူ႐ူေနသည့္လမ္းေၾကာင္းကိ
ကိုျမင္ေနရၿပီးမူလက႑မ်ားျဖစ္သည့္သတၱဳတြင္းသုိ႔မဟုတ္ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးတြ
တြင္သာမကစက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ပါေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးသည္
ည္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကိုအားျပဳသည္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္လာၿပီးအခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ယင
ယင္းတုိ႔၏သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုက႑စုံတြင္အင္တုိက္အားတုိက္ေဆာင္
င္ရြက္ေနၾကၿပီးျဖစ္ကာထုိသုိ႔မဟုတ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားကယခုအခါတြင္သတၱဳတြင္းသုိ႔မဟုတ္ေရနံတြ
တြင္းမ်ားကိုတူးေဖာ္ရန္ႀကဳိးပမ္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္အီေကြေဒါကဲ့သုိ႔ေရနံထုတ္လုပ
ုပ္သည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကအၾကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းကိုျမႇင့္တင္ရန္ႀကဳိးပမ္းေနခ်ိန္တြင္
င္လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုအထူးျပဳသည္ႏုိင္ငံတစ္ငံျဖစ္ေသာဥ႐ုေဂြးကလည္းသံ႐ုိးထုတ္ရန္တူးေဖာ္
ာ္ေရးကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အားစုိက္လာသည္။

ယင္းတုိင္းျပည္မ်ားအားလုံးတြင္ထုိသုိ႔ေသာသယံဇာထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္အလြန္ဆုိးရြာ
ြားေသာတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္လူထုဆႏၵျပႈမ်ားကုိကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။အေၾကာ
ကာင္းအရင္းကားမ်ဳိးစုံလွသည္။သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆ
္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားမွသည္႐ုိးရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ျ

္ျခင္း၊ရပ္ရြာမ်ားကိုအဓၶမေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းျခင္းမွသည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ျခိမ္းေျ
ေျခာက္မႈမ်ားအထိပါ၀င္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၊ႏုိင္ငံေတာ္ကရယူထားသည့္အျမတ္ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔မဟုတ္
တ္သတ္မွတ္ထားသည့္အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမဟာဗ်ဴစာတစ္ရပ္ျဖစ္သယံဇာတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကပါ
ပါ၀င္သည့္အခန္းက႑ကဲ့သုိ႔မ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ပမာဏကြာျခားမႈမ်ားရွိသည့္တုိင္ယင္းသုိ႔ေသာအ
ာအေျခအေနမ်ားကိုအဆုိပါႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္သမား႐ုိးက်သယံ
ယံဇာတထုတ္ယူေရးႏွင့္တုိးတက္ေသာသယံဇာထုတ္ယူေရးၾကားပုိင္းျခားသမႈျပဳရန္လုိအပ္လာေပသည္။
(Gudynas,
2009b)။စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအတြက္သဘာ၀ကိုအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအုိင္ဒီယာမ်ား
ားသည္အျမဲမျပတ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ဟုနားလည္ျခင္းမ်ုိးကဲ့သုိ႔ေသ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာတုိးတြက္
က္မႈ၏အဆင့္လုိက္ျဖစ္စဥ္တြင္ဘုံတူညီေသာမ်က္ႏွာစာအခ်ဳိ႕ရွိသည္။

အဆုိပါအေျခအေနမ်ားအရ
“သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြြံ႔ၿဖဳိးေရးကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကိ
ကိုလည္းမျဖစ္မေနကုိင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ထုိသုိ႔မဟုတ္လွ်င္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္
န္းမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းႏွင့္ၾကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရး
ရးသည္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။အျခားတစ္နည္းျဖင့္ဆုိရလွ်င္မီခုိရမႈကိုခ်ဳိ
ဳိးဖ်က္ၿပီးေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္သယံဇာတထုတ္ယူေရးကာလအလြန္ေခတ္ကိုသမား႐ုိးက်မ
်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခန္းတြင္သယံဇာတထုတ္ယူေရးကာလအလြန္ေခတ္သုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္မည့္ျဖစ္ႏ
္ႏုိင္ဖြယ္ရာနည္းလမ္းမ်ား၏မ်က္ႏွာစာအခ်ဳိ႕ကိုဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ယခုေလ့လာသု
သုံးသပ္ခ်က္သည္အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးသုိ႔

“အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ား”

သုိ႔မဟုတ္

“သမၼာအာဇီ၀သုိ႔အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ား”ဟုေခၚဆုိသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန
ရန္လက္တင္အေမရိလူမႈေဂဟစင္တာရွိအဖြဲ႕ႏွင့္စာေရးသူတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေလ့လာမႈ၏အစိတ္အပုိင္း
္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

သယံဇာတူေဖာ္ေရးအလြန္ကာလသုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆုိလွ်င္

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးအလြန္ေခတ္သုိ႔သြားရာလမ္းတြင္ဘာကုိဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိသည
သည့္အဆုိမ်ားစာရင္းကိုျပသေရးကိုယခုေနရာတြင္သုံးသပ္ရန္မွာအလြန္ပင္က်ယ္ျပန္႔လွေသာ္လည
လည္းအေရးပါဆုံးေသာအဆုိအခ်ဳိ႕ကုိသာယခုေဆာင္းပါးတြင္ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆုံးေသာအခ်က္ကိုေျပာပါဆုိလွ်င္အဓိကက်ေသာသယံဇာတထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လူမႈေ
ႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈႀကီးမ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆုိရန္လုိအပ္သည္
ည္။ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမွသည္သဘာ၀ရင္းျမစ္ေနရာမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈအထိအဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား၏သက
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသက္ေသသာဓကမ်ားအပုံအပင္ရွိသည္။ဥပမာအားျဖင့္ဧရာမသတၱဳ
ၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္က်ယ္ျပန္႔ေသာသဘာ၀ရင္းျမစ
မစ္ေဒသမ်ားဆီသုိ႔ခ်ဲ႕ထြင္ေနၿပီးဇီ၀မ်ဳိးစုံကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္အႏၲရာယ္ျမင့္
့္ျမင့္မားမားျဖစ္ေပၚေနသည္။ (Dematteis and Szymczak, 2008).

ထုိ႔ျပင္မ်ားစြာေသာသယံဇာတထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျမင့္ျမင့္မားမားျဖစ္ေပၚလာဖြယ္
ယ္ရွိသည့္ပဋိပကၡအလားအလာမ်ားကိုလည္းအေရးေပၚကုိင္တြယ္ရန္လုိအပ္ေပသည္။တင္းမားမႈမ်
မ်ားသည္ေနရာမ်ားစြာတြင္အလြန္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေပၚေနၿပီးအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္အၾကမ္းဖက္မႈ
မႈမ်ားအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းသြားၿပီးဒီမုိကေရစီ၏ဆန္႔က်င္ေသာအျဖစ္မ်ဳိးသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၾကသည္

(ဥပမာ

De Echave et al., 2009 ျဖစ္ရပ္မ်ား)။

မိမိတို႔စိတ္ထဲတြင္သိမွတ္ထားၾကရမည္မွာသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးသည္အလြန္ပင္အကန္႔အသတ္ရွ
ရွိေသာစီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ကုိသာျဖစ္ထြန္းေစသည္။ဥပမာလူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
င္ဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ားသည္စီးပြားေရးအတြက္အလြန္ၾကီးမားသည့္ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီးလုပ္သားကထု
ထုတ္လုပ္သည့္ပမာဏသည္အနည္ဆုံးျဖစ္ၿပီးပဓာနကုန္စည္မ်ားအေပၚသာဦးတည္ထားကာမ်ဳိးစုံေသာထုတ္လ
္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုေလွ်ာ့က်ေစသည္။ (Acosta, 2009).

သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားအေပၚမွီခုိေနသည့္က႑မ်ားစြာ

(ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြသုိက္ပမာဏ)

သည္လည္းမၾကာေသာအနာဂတ္တြင္အရွိန္ကုန္သြားမည္ဆုိသည္ကိုလည္းေမ့မထားသင့္ေပ။သ
။သဘာ၀ေနရာသစ္မ်ားသုိ႔တူးေဖာ္မႈမ်ားေရႊ႕သြားျခင္းဆုိသည္မွာလူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက
းက်င္ဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈမ်ားျမင့္ျမင့္မားမားရွိေနသည္ကိုျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ေနာက္တစ္ခု

ခုမွာထုိသုိ႔ေနရာသစ္မ်ားတြင္တူးေဖာ္ျခင္းမွာအလုပ္ျဖစ္မည္ေလာ၊ယေန႔ေခတ္နည္းပညာမ်ား၏အကန္႔အ
႔အသတ္မ်ားရွိေနသေလာဆုိသည္မွာမေသခ်ာေပ။

ေနာက္ဆုံးတြင္မူကမၻာလုံးဆုိင္ရာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ာထုတ္ယူမႈအ
ႈအေပၚျပင္းစြာေသာအကန္႔အသတ္မ်ားသက္ေရာက္လာခဲ့သည္။အကယ္၍မိမိတုိ႔ကသာကမၻာႀကီးပူေ
ူေႏြးလာမႈေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကိုကာကြယ္လုိလွ်င္မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္မ်ားတြင္က်န္ရွိ
ွိေနေသးေသာေရနံမ်ားကိုမီး႐ႈိ႕မပစ္ဘဲထားမည္ျဖစ္ၿပီးယင္းတုိ႔ကိုတူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းျပဳျခင္းမ
းမွာအဓိပၸာယ္မရွိေပ။

ယင္းျပႆနာမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ယေန႔ေတာင္အေမရိကသည္
“သယံဇာတကုိအေလာသုံးဆယ္”ထုတ္ယူေနသည္ကိုျမင္ရၿပီျဖစ္ၿပီးထုတ္ယူမႈမ်ားကိုလည္းၾကီးၾကီးမားမား
ားသုိ႔မဟုတ္ပမာဏမ်ားမ်ားစားထုတ္ယူေနၿပီးလူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သက္ေရာက္မႈမ်ား
ားလည္းႀကီးႀကီးမားမားေနရာထိခုိက္မႈမ်ားကိုမူထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိေပ။သယံဇာ
ဇာတထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္မ်ားထားခဲ့သည့္အဆုိးက်ဳိးမ်ားကိုကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္မွာတုိင္းျပ
ျပည္တြင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာျဖစ္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေပၚသာမ
ာမွီခုိထားရသည့္စီးပြားေရးသည္အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးသို႔မဟုတ္အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေရးအတြက္အက်ဳိးစီ
စီးပြားကုိမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္သယံဇာတထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္ကာလသမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ဆီသု
သုိ႔သြားရန္အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနသည္။ယင္းကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ရန္လုိ၊မလုိကုိအေျခအတင္ျငင
ငင္းခုံေနၾကမည့္ကာလမဟုတ္ေတာ့ေပ။ထုိ႔အစားသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေ
အေပၚမွီခုိေနရမႈကိုခ်ဳိးဖ်က္ေရးအတြက္ရႏုိင္မည့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကိုသာစဥ္းစားရန္လုိ
ုိအပ္ေပသည္။တကယ္တမ္းတြင္ယင္းကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးမည့္တုိင္းျပည္မ်ားသည္
ည္မၾကာေသးေသာအနာဂတ္တြက္မလြဲမေသြေရာက္ရွိလာေတာ့မည့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူ
ယူေရးကာလအလြန္ေခတ္တစ္ခုကိုကုိင္တြယ္ရန္ျပင္ဆင္ထားၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္
့္ေဆြးေႏြးရာတြင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကိုမည္သုိ႔ကုိင္တြယ္မည္နည္းအေပၚအာ႐ုံစုိက္ၿပ
ၿပီးမည္သည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔သြားမည္၊မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ေဆာင္ရြက္မည္၊တည္ေဆာက္ရာ
ရာတြင္မည္သူတုိ႔ပါ၀င္မည္ႏွင့္မည္သည့္ပန္းတုိင္မ်ားသုိ႔ေရာက္ေအာင္သြားမည္ကိုသာဦးတည္
ည္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကာလလြန္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာေခတ္တစ္ခုအတြက္အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္
က္မ်ားရွိသည့္တုိင္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကရမည္သည့္အကန္႔အသတ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္းရွိေနဆဲပင
ပင္ျဖစ္သည္။အခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းျပည္မ်ားတြင္အုိင္ဒီယာအမ်ားစုကိုအစုိးရမ်ားႏွင့္လူအသုိင္းအ၀ုိင
ိင္း၏အေတာ္မ်ားမ်ားကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးအခ်ဳိ႕တုိင္းျပည္မ်ားတြင္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုအရ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။အီေကြေဒါတုိင္းျပည္ဥပမာကိုၾကည့္လွ်င္
“သမၼာအာဇီ၀”ဆုိင္ရာအမ်ဳိးသားစီမံကိန္း၂၀၀၉-၂၀၁၃

(SENPLADES,

2009)

တြင္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကာလအလြန္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ပါရွိေသာ္လည္းအဆုိပါရည္
ည္မွန္းခ်က္ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမပါရွိေပ။လက္ရွိအစု
စုိးရ၏မူ၀ါဒမ်ားသည္အဆုိပါလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ေနသည္။

ယင္းအကန္႔အသတ္မ်ားအျပင္
“သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား”အတြက္လုိအပ္ခ်က္ကုိအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအက္တာမ်ားကယူေဆာင္
င္လာခဲ့ၾကသည္လည္းရွိသည္။ထုိ႔သုိ႔သူတစ္လူငါတစ္မင္းျဖစ္ေနမည့္အစားခုိင္ခုိင္မာမာရွိေသာလုပ္ငန
ငန္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီးစမ္းသပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ပုိၿပီးကန္႔ကန္႔သတ္သတ္ျဖစ္လာေပမည္။ထိေရာက္ၿပီးခု
ခုိုင္ခုိင္မာမာရွိကာသုံးရႏုိင္မည့္အေျပာင္းအလဲအတြက္လုပ္ငန္းမ်ားမည္သုိ႔ေဖာ္ေဆာင္မည္
ည္နည္းဆုိသည့္အခ်က္တြင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္အကန္႔အသတ္မ်ားကားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ျပႆနာမွာ
ွာမ်ားစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းျဖစ္သည္။ပထမဆုံးအေနျဖင့္သမား႐ုိးက်
က်မဟုတ္ေသာယင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိမည္သည္ေနရာသို႔ဦးတည္မည္နည္းကုိရွင္းရွင္းလင္းရွ
ရွင္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးဒုတိယအေနျဖင့္တကယ့္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္အုိင္ဒီယာမ်ားကိုခ်မွတ္ေရးပင္
င္ျဖစ္သည္။ေအာက္တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္အပုိင္းတြင္ယင္းမ်က္ႏွာစာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္
န္ႀကဳိးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီးအျပည့္အ၀မဟုတ္သည့္တုိင္ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည့္လမ္းစဥ္မ်ား
ားကိုေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမမ်ား- ဦးတည္ရာမ်ားႏွင့္ပန္းတုိင္မ်ား
သယံဇာတမ်ားအေလာသုံးဆယ္အလြန္အမင္းထုတ္ယူျခင္းမွအသြင္ကူးေျပာင္းရန္မွာမ်ားစြာေသာ
သာအေႏွာင့္အယွက္အဆီးအတားမ်ားကုိေက်ာ္လႊားရမည္ျဖစ္သည္။အရွည္တည္တဲ့ေသာသမား႐ုိးက်ဖ
်ဖြံ႕ၿဖဳိးတြင္ယင္း၏အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ထိခုိက္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည့္သက္ေသသာဓက
ဓကမ်ားအားလုံးရွိသည့္တုိင္ယင္းဖြံ႕ၿဖဳိးမႈသည္နက္နက္႐ႈိင္းရႈိင္းအျမစ္တြယ္ေနၿပီးမိမိတုိ႔ဓေလ့တြင္

“ေခတ္မီမႈ”ႏွင့္
“တုိးတက္မႈ”၏အုိင္ဒီယုိလုိဂ်ီမ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္အခုအခံမ်ားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။သမား႐ုိးက်မဟ
မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ်ားကိုရွာေဖြရန္လုိအပ္သည္ကိုအခ်ဳိ႕သူမ်ားကမယုံၾကည္ၾကသည့္တုိင္အခ်ဳိ႕သူမ်
မ်ားကမႈျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာအေပၚအင္ႏွင့္အားႏွင့္ဆုပ္ကုိင္ထားၾကသျဖင့္ေနာက္ဆုံးတြင္တုိးတ
းတက္ေသာအစုိးရမ်ားသည္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးမႈမ်ားကိုကုိယ္စားျပဳၿပီးျဖစ္သည္ဟုယုံ
ုံၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
ယင္းသေဘာထားမ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကေသာ္လည္းထုိအေၾက
ၾကာင္းမ်ားကိုေဆြးေႏြးလွ်င္ယခုအခန္း၏နယ္ပယ္ကုိေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္မည္သည့္အတြက
ြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးဆုိင္ရာမ်ားကိုေအာက္ေျခမွတ္စုတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပထာ
ထားသည္။သတၱဳတြင္သုိ႔မဟုတ္ေရနံလုပ္ငန္းက႑မွခြာသည္သယံဇာတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးမွသမား႐ုိ
ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအုိင္ဒီယာမ်ားသည္နလပိန္းတုံးအုိင္ဒီယာမ်ား၊မျဖစ္ညစ္က်ယ္အုိင္ဒီယာ
ယာမ်ား၊အႏၱရာယ္ရွိေသာသုိ႔မဟုတ္မျဖစ္ႏုိင္ေသာအုိင္ဒီယာမ်ားအျဖစ္ပယ္ခ်ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည
သည္ဟုဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ယေန႔ေခတ္တြင္တုိးတက္ေသာအစုိးရမ်ားဆုိၿပီးမိမိတုိ႔ကုိယ္ကိုေ
ုေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားအျဖစ္ယုံၾကည္ေနၾကသူမ်ားရွိေနၾကည္သည့္အတြက္တစ္ခုတည္းေသာသမု
မုဓိ၀ိေရာဓိမွာ၄င္းတုိ႔သည္အသြင္ေျပာင္းေရးကိုျငင္းဆုိၿပီးသမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ
လမ္းမ်ားကိုလည္းေၾကာက္ရြံ႕ကာအစဥ္အလာအ႐ုိးစြဲခုခံကာကြယ္မႈမ်ားျပဳေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးေခတ္အလြန္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ
းမ်ားအေၾကာင္းကုိစဥ္းစားရာတြင္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား၏ခုိင္လုံမႈကိုကာကြယ္ရ
္ရန္ႏွင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကိုစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီးထုိအခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကာ
ကားရန္လုိအပ္ေပသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေခတ္ၿပဳိင္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအေတြးအေခၚမ်ားကေပးသည့္“သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား
”

သည္မလုံေလာက္ျခင္း

(အထူးသျဖင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးကိုကုိင္တြယ္ေရးအတြက္မလုံေလာက္ျခင္း)ကိုအသိအမွတ္ျပဳၿ
ၿပီးသမား႐ုိးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအုိင္ဒီယာမ်ားကိုမိမိတုိ႔စြန္႔လႊတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၀ါဒလြန္ေ၀ဖန္မႈမ
ႈမ်ားအတြင္းေနာက္ထပ္ဆက္လက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအုိင္ဒီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးရရွိရန္သမား႐ုိးက်မ
်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုေတြးေခၚၾကရမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိတုိ႔ရည္ရြယ္သည္မွာ
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား” ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ျဖစ္ေပသည္။

ပင္မေရစီးအေတြးအေခၚမ်ားသည္သမား႐ုိးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအုိင္ဒီယာမ်ားအတြင္းအျဖစ္သေဘာႏွင့္တစ္
စ္စိတ္တစ္ပုိင္းသာရွိသည့္

“သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးနည္းလမ္း”

နာမည္ခံနည္းလမ္းမ်ားကိုသာဦးတည္သည္။ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၀ါဒ၏လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္
င္ရာထိခုိက္မႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီအနညးဆုံးျဖစ္ေစရန္အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီလုိအပ္သည့္ခ်
ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာစီးပြားေရးအရအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏ
္ႏုိင္လွ်င္ယင္းတုိ႔အနက္မွအခ်ဳိ႕အုိင္ဒီယာမ်ားသည္အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ႏုိင
ိင္ေပသည္။ေအာက္ေျခလူတန္းစားတစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ဥစၥာဓနျပန္လည္ခြဲေ၀ရန္အေရးေပၚလုိအပ္မႈက
ႈကိုလည္းယင္းတုိ႔ကေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီးပုိၿပီးအေကာင္အထည္ရွိေသာအသြင္ေျပာင္းမႈကိုျဖ
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ယင္းတုိ႔ရပ္တည္မႈအရ
“သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား”သည္အျမဲျပည္စုံေနမည္မဟုတ္ဘဲလက္ရွိျပႆနာကိ
ကိုအဓိပၸာယ္ရွိေသာအေျဖမ်ားကုိလည္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ဖံြ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ဖြံ႕ၿဖဳိး
ိးေရး၏သေဘာတရားေရးရာအေျခခံတစ္ရပ္လုံးကိုစိန္ေခၚၿပီးသဘာ၀တရားႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚနာ
နားလည္ပုံ၊ယင္း၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္က်ယ္ေျပာလွေသာခံစစ္ကုိစိန္ေခၚျခင္းပင္ျဖစ္သည္
ည္။အျခားသေဘာတရားေရးရာအုတ္ျမစ္မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္အလြန္တရာကြဲျပားျခားနားလွေသာမဟ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားဆီသုိ႔သြားရန္လက္ရွိဖြံ႕ၿဖဳိးေရးစဥ္းစားပုံမ်ား၏နယ္ပယ္ကိုခ်ဳိးဖ်က္ရည္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ
ဖစ္သည္။

သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္သမၼာအာဇီ၀

“Buen

ဟုေခၚဆုိသည့္အုိင္ဒီယာမ်ားကိုေပါင္းစည္းျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ေရာယွက္ေနသည္။သမၼာအာဇီ၀

Vivir”
“Buen

Vivir”

သည္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္ကာလသို႔အသြင္းကူးေျပာင္းေရးအတြက္လမ္းညြန္
န္ခ်က္တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္သမၼာအာဇီ၀

“Buen

Vivir”

ကုိ၄င္း၏သေဘာတရားေရးရာတုိးတက္ေရးအတြက္ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင
ဖင့္လည္းေကာင္း၊စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတစ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ေခတ္ၿပဳိင္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတြင္ယင္း၏ထုတ္ေ
္ေဖာ္ျပသမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊သဘာတရားကိုအလြန္အမင္းထုတ္ယူမႈကိုၾကည္ျခင္းျဖင့္လည္း
္းေကာင္း၊႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းဆုိင္ရာၾကား၀င္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္းလကၡဏာရပ္မ်ားကိုခြ
ခြဲျခားႏိုင္ေပသည္။သမၼာအာဇီ၀

“Buen

Vivir”

ဆုိသည္မွာ႐ုပ္၀တၳဳပုိင္းဆုိင္ရာၾကြယ္၀မႈထက္ေက်ာ္သည့္အဓိပၸာယ္ျဖင့္

(စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာခ်မ္းသာမႈ)

အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာဘ၀ကိုျပည္သူမ်ားရရွိေစရန္လည္းႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္သလုိလူသားဗဟုိျပဳ(သဘာ၀
တရားအပါအ၀င္)

၀ါဒထက္လည္းေက်ာ္လြန္ေပသည္။သမၼာအာဇီ၀

“Buen

Vivir”

သေဘာတရားတြင္သဘာတရားရွိတန္ဖုိးမ်ားကိုလည္းအသိအမွတ္ျပဳထားသျဖင့္သဘာ၀တရားကိုထိမ္း
္းသိမ္းရန္မွာျပည္တြင္းႏွင့္ကမၻာလုံးဆုိ္င္ရာႏွစ္ရပ္စလုံး၏ဂုဏ္သိကၡာပင္ျဖစ္သည္။ယင္းအျမင
မင္အရလူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္သဘာ၀တရားကိုခြဲျခား႐ႈျမင္မႈကိုေက်ာ္လြန္ရန္ရည္ရြယ္ထားသလုိစက္မႈဖြံ႕ၿဖဳ
ဖဳိးၿပီးႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ဘ၀ေနထုိင္မႈပုံစံႏွင့္ဓေလ့မ်ားကိုမိမိတုိ႔ႏိုင္ငံမ်ားကအတုယူရမည္ဟူေသာသ
ာသမား႐ုိးက်သမုိင္းအျမင္မ်ားကိုလည္းခ်ဳိးဖ်က္ရန္ရည္ရြယ္သည္။

သမၼာအာဇီ၀

“Buen

Vivir”

၏အုိင္ဒီယာမ်ားသည္ဌာေနတုိင္းရင္းသားဓေလ့မ်ားမွအဓိကထုတ္ယူထားသည့္အုိင္ဒီယာမ်ားျဖစ္ၿပီ
ပီးမူလဘူတအရပင္ဓေလ့ခ်င္းယွက္ႏြယ္ေနၾကသည့္အုိင္ဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ယင္းတုိ႔ဥေရာပအ
ပအေျချပဳဗုိလ္က်စုိးမုိးေရးႏွင့္ကြဲလြဲေသာ္လည္းယင္းတုိ႔ေနာက္အတိတ္ကိုျပန္သြားျခင္းမရ
မရွိသလုိပုံစံခ်ထားသည့္အျပဳအမူမ်ဳိးမ်ားလည္းမရွိေပ။ထုိအစားအသိပညာစနစ္မ်ဳိးစံၾကားအျပန္အလွန္ရွိမႈ
မႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသာပါ၀င္သည္။ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္သမၼာအာဇီ၀

“Buen

Vivir”

သည္မရွိမျဖစ္မဟုတ္ေသာ၀ါဒျဖစ္ၿပီးထုိအတြက္ေဖာ္ျမဴလာလည္းမရွိသျဖင့္သမုိင္းဆုိင္ရာ၊လူမႈဘ
ႈဘ၀ဆုိင္ရာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအခင္းအက်င္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္တည္ေဆာက္
က္ရမည္ျဖစ္သည္။

အရွင္းလင္းဆုံးဆုိရလွ်င္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီသာမကရပ္ရြာအ၀ုိင္းအ၀ုိင္းတြင္သမၼာအာဇီ၀
Vivir”

“Buen

သည္ျဖစ္ထြန္းလာဖြယ္ရွိသျဖင့္မိမိတုိ႔ႏွင့္သဘာ၀တရားအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္မႈကိုဖ်က္ဆီးေနသည့္

“သယံဇာတမ်ားအေလာတႀကီးအလြန္အမင္းထုတ္ယူျခင္း”ကုိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာျဖစ္ႏုိင္ဖြယ
ြယ္လမ္းစမျမင္ေပ။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္ကြန္ရက္မ်ား
ယင္းအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္သမား႐ုိးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးမွသည္သမၼာအာဇီ၀

“Buen

သုိ႔ေရႊ႕သည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစမည့္ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္႐ႈျ
ႈျမင္ၾကသည္။ယင္းသည္ေဒသခံမ်ားမွလုပ္ေဆာင္သည့္မ်ားစြာမထင္ရွားလွေသာျပဳျပင္မႈမ်ားမွသည္
ည္ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ရွိသည့္အသြင္ေျပာင္းျခင္းမ်ားကုိပမာဏအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္
စ္႐ႈျမင္ၾကသည္။

Vivir”

သမား႐ုိးက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလမ္းစဥ္မ်ားမွဖယ္ခာြ ၿပီးေျပာင္းလဲလုိျခင္းသည္သမၼာအာဇီ၀

“Buen

Vivri”

အေပၚတြင္စူးစူးနစ္နစ္အာ႐ုံစုိက္သည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္အျခားသူမ်ားအာ
အားျဖစ္ႏုိင္သမွ်တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္မိမိတုိ႔ပုိႏွစ္သက္သည့္အနာဂတ္တစ္ခုပုံေဖာ္ရာတြင္ျဖစ
ဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာမ်ားအတြက္လူမႈေရးႏွင့္ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈရွိေစမည့္စံျပဳထုိက္ေသာလု
လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ခုကိုလည္းျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။လက္ရွိျဖစ္စဥ္မ်ားကိုပုံေပးလာေစရန္ပုိမုိ
ုိႏွစ္သက္သည့္အေျခအေနမ်ားမွတစ္ဆင့္ထိေရာက္ၿပီးအသိစိတ္ရွိရွိၿပီးေဆာင္ရြက္ေသာတန္ဖုိးမ်ာ
်ားႏွင့္ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားလည္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ (Voros, 2003).

ယင္းအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားကုိေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ရန္မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
န္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းလုိအပ္သည္။ပထမဆုံးအေနျဖင့္သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလမ္းစဥ္မ်
မ်ားသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းသည္မိမိတုိ႔ဘ၀အတြင္းအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္သိ
သိသာထင္ရွားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုအၾကံျပဳထားၿပီးအေျခခုိင္ခုိင္တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီ
ပီးလူမႈေထာက္ခံမႈအေျခခံကိုႀကီးထြားလာေအာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိျဖစ္
စ္ခ်င္သလုိသုိ႔မဟုတ္ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္သလုိႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ
မႈအင္အားတစ္ခုတည္းေၾကာင့္လည္းအေျဖထြက္ေပၚလာမည္မဟုတ္သျဖင့္အာဏာရွင္ဆန္ေသာအျပဳအမ
အမူမ်ဳိးကိုလည္းနည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္
ည္ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေသာေထာက္ခံမႈမ်ဳိးလုိအပ္သျဖင့္အမ်ားသေဘာကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရယူၿပီးအၿပဳ
ပဳိင္အဆုိင္ရွိေသာအျငင္းအခုံမ်ားကုိလည္းလက္ခံႀကဳိဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္

“သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္း”

မ်ားဆုိသည္မွာမည္သုိ႔မည္ပုံျဖစ္သည္ဆုိေသာျပည့္စုံၿပီးတိက်ေသခ်ာေသာအုိင္ဒီယာလည္းမရ
မရွိေပ။ယင္းသည္ျဖစ္ထြန္ေနေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္အစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိပုံေဖာ္ၾက
ၾကည့္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အမွားမ်ားမွသင္ယ
္ယူကာမတူညီေသာက႑အသီးသီးၾကားခ်ိတ္ဆက္ၿပီးအၾကံဥာဏ္ရယူျခင္းျဖင့္ပုိမုိေကာင္းမြန္ျ
္ျပည့္စုံလာေပမည္။

တစ္ခ်ိ္န္တည္းမွာပင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္တုိင္းျပည္မ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိရန္လု
လုိအပ္ၿပီးအျခားေဒသဆုိင္ရာေပါင္းစည္းမႈပုံစံမ်ားကိုလည္းလုိအပ္သည္။သယံဇာတူးေဖာ္ထုတ္ယ
္ယူေရးအလြန္ေခတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိတုိင္းျပည္တစ္ျပည္တည္းကအေကာင္အထည္ေဖာ

ဖာ္၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚလာေစရန္လက္တင္အေမရိကအတြင္းညႇိႏႈိင္းေဆာ
ဆာင္ရြက္မႈအဆင့္တစ္ခုခုအထိလုိအပ္ၿပီးအနည္းဆုံးအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားၾကားသဟဇာတျဖစ္ရန္အခ
အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုယူရမည္ျဖစ္သည္။

ထပ္ေျပာပါဥိးမည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ယခုအဆုိျပဳထားခ်က္မ်ားမွာအေပၚယံေျပာင္းလဲမႈမ်ားသို႔မဟုတ္
“ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး၏သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား”
သုိ႔ျပန္သြားျခင္းမဟုတ္ေပ။။ဤေနရာတြင္မိမိတို႔ဆုိလုိသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာဖြံ႕ၿဖဳိးေရးရွိအင
အင္အားျပင္ေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကိုရည္ရြယ္သည္။ယခုလမ္းေၾကာင္းသည္႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားႏ
းႏွင့္စြမ္းအင္တုိ႔ကိုအလြန္အမင္းစားသုံးသည့္ေခတ္ၿပဳိင္အရင္းရွင္းစနစ္ျငင္းပယ္ၿပီးသေဘာမ
ာမတူညီဆုံးေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္သည္။အင္ႏွင့္အားႏွင့္ေျပာင္
င္းလဲေရးသည္အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည္။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုေထာက္ခံသည့္အဆုိမ်ားတြင္
င္အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္အလ်ံပယ္ေပါၾကြယ္၀ၿပီးစားသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားေဖာေဖာ္သီသီရွိတ
ိတာေနရာတကာစက္ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳၿပီးလူတစ္ကုိယ္ယာဥ္တစ္စီးျဖစ္ရမည္ဆုိေသာစိတ္ကူးယဥ္ပုံေဖာ္
ာ္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုတ္ဆုိသည္ကုိရွင္းလင္းထားရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္အေျပာင္းအလဲ၏မတူကြဲျပားေသာအပုိင္းမ်ားကုိသည္အရည္အေသြးျပည
ပည့္၀ေသာဘ၀ႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအျပဳသေဘာေဆာင္
င္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီးအေျ
ေျပာင္းအလဲသစ္မ်ားကိုလည္းျဖစ္ထြန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစဥ္မ်ားသည္ထုိက္သင့္သည့္ညီမွ်မႈရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္တြ
တြင္အက်ဳိးအျမတ္မခံစားရေသးသူမ်ားအတြက္ေနာက္ထပ္၀န္ထုပ္၀န္ပုိးမ်ားမျဖစ္ေပၚလာသင့္ေပ။ဒီ
ဒီမုိကရက္တစ္နည္းလမ္းတက်ျဖင့္ႏုိင္ငံသားမ်ားကေပးအပ္သည့္တရား၀င္ျဖစ္မႈကိုလည္းရရွိေစရမ
ရမည္။ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈရွိရမည္လည္းျဖစ္ၿပီးမတူကြဲျပားေသာအစိတ္အပုိင္းအားလုံးသည္ကုိင္းက
းကၽြန္းမွီကၽြန္းကုိင္းမွီျဖစ္ရမည္။ယင္းလမ္းစဥ္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္အတြက္အသြင္ကူးေျပာင္းေရ
ေရးသည္နားလည္လြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးတကယ္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္လည္
ည္းျဖစ္ရေပမည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအေပၚအဓိကထည့္၀င္မႈမ်ား

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္တုိက္႐ုိက္သုိ႔မဟုတ္သြယ္၀ုိက္ထည့္၀င္မႈမ်ားစ
းစြာရွိၾကသည္။ယင္းတုိ႔အနက္မွအနည္းငယ္ကိုအက်ဥ္းမွ်ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္မတူကြဲျပားေသာလမ
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုပုံေဖာ္ရန္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္။၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလယ္မွစၿပီးဆီ
ဆီဒင္အေျချပဳကမၻာလုံးဆုိင္ရာအုပ္စုမ်ားကကြဲျပားျခားနားေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္သမာ
မား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာအခင္းအက်င္းမ်ားကိုရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။အျပည့္စုံဆုံးေသာအဆုိျပဳခ်က္မွာ
“မဟာအသြင္ကူးေျပာင္းေရး”ျဖစ္ၿပီးအနာဂတ္အခင္းအက်င္းသည္စံသတ္မွတ္ထားေသာပါ၀င္ျဖည္
ည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေအာက္
(႐ုပ္၀တၳဳမဟုတ္ေသာမ်က္ႏွာစာမ်ားအပါအ၀င္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးႏွ
ႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာဘ၀အပါအ၀င္) တြင္အသြင္ေျပာင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ (Raskin et al., 2002)
ကုိ႐ႈပါ။

“ဥေရာပေရရွည္တည္တံ့ေရးအစီအစဥ္”
ႏွင့္ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရွိရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ၀တ္ပုိတယ္အင္စတီက်ဳမွသုေတသနပညာရွင္မ်ာ
်ား၏အားထုတ္မႈမ်ားကလည္းအလြန္ပင္ၾသဇာေညာင္းလွသည္။၄င္းတုိ႔ကစီးပြားေရး၏
“႐ုပ္ဘ၀ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း”

“ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာေနာက္ျပန္ဆြဲမႈ”

“သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္”

စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔သေဘာတရားမ်ားကိုျမႇင့္တင္သလုိအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္အုိင္ဒီယာမ်
မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

(Sachs

et

al.,

1998)။ဥပမာအားျဖင့္လက္တင္အေမရိကရွိေတာင္ပုိင္းကုန္းေဒသတြင္လည္းအလားတူအေတြ႕အႀကဳ
ကဳံမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္လည္းရွိသည္။အျခားရင္းျမစ္မ်ားၾကားတြင္ဖံြ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမရွိသုိ႔
“က်စ္လစ္ေသာႏုိင္ငံ” စီးပြားေရး၊ “ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း” စသည့္လႈပ္ရွားမႈပုံစံမ်ားျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္၏ကမၻာလုံးဆုိင္ရာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာမႈကလ
ကလက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ေလ့လာမႈမ်ားစြာအနက္မွပထမဆုံးေသာေလ့လာမႈျ
ႈျဖစ္သည့္အခင္းအက်င္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္

(ဥပမာ-

လက္တင္အေမရိကႏွင့္ကာေရဘီယန္ဂ်ီအီးအုိ၂၀၀၃ႏွင့္မာကုိဆာဂ်ီအီးအုိ၂၀၀၈)တြင္လည္းစံအျဖစ္ထားရမ
မည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ရည္မွန္းထားသည္။ဇီ၀မ်ဳိးကြဲစုံလင္မႈကိုထိန္းသိ
သိမ္းႏုိင္ေစရန္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဆုိင္ရာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအားထုတ္မႈမ်ားစြာသည္သဘာ၀ပတ္၀န
၀န္းက်င္နယ္ပယ္မွထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ (Parris and Kates, 2003).

ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိယ္တုိင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မႈမ်ားအနက္႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာသုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏ
းႏွင့္ေဒသခံဒူေပနာေပခံႏိုင္မႈႏွင့္ကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကိုအေလးထာ
ထားသည့္ယူေကႏွင့္ယူအက္စ္ရွိ

“အသြင္ကူးေျပာင္းေရးၿမဳိ႕မ်ား”

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေဖာ္ျပသင့္ေပသည္။

(Hopkins, 2008).

ေတာင္အေမရိကတြင္လည္းႏုိင္ငံသားမ်ားကုိယ္တုိင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေ
ၚေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ယင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္သယံဇာတထုတ္ယူေရးေခတ္လြန္ကာအဆုိျပဳခ်က္မ်ား၌ထည္
ည့္သြားထားသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏အေမဇုန္ေဒသတြင္ေရနံတူးေဖာ္ထုတ္ယူမႈ
မႈမ်ားကိုရပ္နားထားေရးအတြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသုိ႔မဟုတ္ပီ႐ူးရွိသတၱဳတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္
တ္သက္ၿပီးႀကဳိတင္အသိေပးသေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းအတြက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားစသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွ
ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မ်ားမၾကာေသေသးကာလတြင္အ႐ႈပ္ေထြးဆုံးႏွင့္ေတြးစကားေကာင္းသည့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အျဖစ္
“သမား႐ုိးက်မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွသည္သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဆီသုိ႔”ဆုိသည့္ေခါင္းစဥ္
ဥ္ေအာက္တြင္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ပီ႐ူးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။မၽွတျခင္းႏွင့္ ကမၻာလုံးဆက္ႏြယ္မႈအတြက္ ပ
ပီ႐ူးကြန္ရက္က

ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို စ

တင္ ေဆာ္ဩခဲ့ၿပီးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကြ

ကြန္ရက္ေပါင္းမ်ားစြာကို အတူပူးေပါင္းလာၾကေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆြ
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ခ်
ခ်ဥ္းကပ္ဆြဲေဆာင္ကာ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ
ပတ္သက္၍
က္သည့္ ပ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္
ဏာမ အ

စီအစဥ္မ်ားကို တ

သင္တန္းေပး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခ

င္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေလ့က်င့္ သင
င္း၊ မီဒီယာမ်ားကိုေခၚယူ ျခင္း၊ သယ

သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလဆီသို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အကူးအေျပာင္း အေနအထားမ်ားကို
(သဘာ၀

ဝန္းက်င္၊ စြမ္းအင္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းစသည္တို႔ အပါအဝင္)

ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ တင္ျပ ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။)

Alayza

ႏွင့္ Gudynas

တို႔မွ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၁ တြင္႐ႈ
ပီ႐ူးတို႔၏
လို“
လိုလား
မ်ားအျဖစ္

သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ“နည္းလမ္းမ်ားမွသည္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ေရးဆီသို႔
ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြငအပ္
္
ခ်က္ရွိေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ႐ႈခင္း႐ႈကြက္မ်ားကို

”
”

ေတာင့္တမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းခ်က္ မ်
စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပသည္။ ပထမဆုံး တာထြက္မွတ္တြင္ ရွိခဲ့သည္က သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈ

“

လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ အေျခခံထားေသာတိုးတက္မႈမ်ားသည္

မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းအကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည္ ဟူ
ဟူသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင
ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္း သိရွိေစရန္

ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍

”

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို ျပည္သူတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားရန္ ဟူ
ဟူသည့္အေနအထားသစ္မ်ားသို႔ဦးတည္ဖို႔

”

သင့္လာသည္။ ထိုသို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္အကူးအေျပာင္း အေျခအေနက“ို သတ္မွတ္ရန္ စတင္မႈ ၊”
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈႏွင့္ ထိန္းကြပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပါ၀င္မႈႏွင့္ စြ“မ္းရည္တိုမွ
႔ သည္နယ္ပယ္ ”
အႏွံ႔အျပားတြင္သူမတူသည့္သဘာဝဝန္းက်င္ လုံၿခဳံေဘးကင္းေရး အစီအမံမ်ား၊ ပထ
ပထဝီေဒသမ်ားကို အ

ရွည္တည္တံ့စြာ အ

သုံးျပဳႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ စီ

စီမံကိန္းခ်မွတ္မႈမ်ား၊ သ

ဘာဝ ပ

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား အစရွိသည့္ ကြဲျပားသည့္ သီ
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္ အ စိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ဆက္ဦးတည္သည္။ယင္းေနာက္မွာေတာ့ သယံဇာတမ်ားကို
ထုတ္ယူျခင္းအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားတည္မွီေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံတို႔ကို
ဇီဝမ်ိဳးကြဲစုံလင္မႈကို

“

စြန္႔ခ်ိန္တန္ၿပီ၊

ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအစား ယင္းသယံဇာတတို႔ကို ဆင

ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ အရွည္တည္တံ့ေအာင္ အသုံးျပဳဖို႔လိုသည္ဟူသည့္ အ
ျပည္သူတို“

”

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားထပ္မံထည့္သြင္းလာသည္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့႔၏

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မည
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေလးစားမည္၊ သိ
သို႔ျဖစ္၍

ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈကို လြတ္လပ္ေစ၊ ေရွ႕တန္းတင္၊ အသ

အသိေပးေသာအားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ပါမည္

”

ဟူသည့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ကို ေမြးေစရန္ တိုက္တြန္းသည္။
ဤကဲ့သို႔

အမ်ိဳးအစားျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပၚ အေျခခံကာ ၂၀၁၁

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈထံ

ခုႏွစ္တြင္ ဖြ
သမား႐ိုးက်မဟုတ္ဘဲ

ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အခင္းအက်င္းတစ္ခု ျဖ
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္း အခင္းအက်င္းသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ဤသ
ဤသို႔ေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အျမင္မၽွေဝမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္၍ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပလုပ္ရန္ အခ
အခင္းအက်င္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ထိုထည့္ဝင္မႈမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ထင
ထင္ဟပ္လ်က္ရွိၿပီး

အခ်ိဳ႕အေနအထားမ်ားတြင္

ေဝဖန္စိစစ္သ႐ုပ္ခြဲမႈမ်ား၊ န

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားပါဝင္၍ အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တို႔ ပါရွိသည္။ ဤသည္က ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသ

ိသည္မွာ က်ယ္ျပန္႔ ကြဲျပားေသာ စိတ္ကူးမ်ား၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အျ
အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာတို႔သည္ အ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္ဟု၍ ျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ နတၳိ၊ မ်ိဳးသုဥ္းမႈ နတၳိ
သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလသို႔

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ မလ

မလႊဲသာ မေရွာင္သာ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ဆင
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေ
ပေပ်ာက္ေရး ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ဇီဝ

မ်ိဳးကြဲစုံ တည္ရွိမႈတြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈအသစ္မ်ား ထပ

ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေ
အေနအထားမ်ားႏွင့္ သဘာဝတရား၏ ရပိုင္ခြင္းမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရမည္ဟု ဆိုသည့္ ဘူယန္
န္ဗီဗာ
အျမင္ေပၚ အေျခခံသည့္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္က
အေျခအေနႏွစ္ရပ္မွာ တူညီသည့္ အေရးႀကီးမႈမ်ားသာ ျဖစ္

(ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား ပ်က္စီးမႈ)

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာသဘာဝသယံဇာတမ်ားကို

အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ကု

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို စီစဥ္ျခင္းတို႔တြင္ သဘာဝ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကန
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဘဝအရည္အေသြးဆိုင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည
သည္။

သယံဇာတထုတ္ယူမႈအလြန္

ကာလသမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ န

နည္းလမ္းမ်ားသည္ လူတိုင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈစည္း သတ္မွတ္ခ်က္၏ အထ
အထက္တြင္သာ
အလြန္အကၽြံ

မျဖစ္မေန

ေရာက္ရွိေနေအာင္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ အလ

စားသုံးမႈပုံစံသည္

မညီမၽွမႈကို

ဖန္တီးရာေရာက္ၿပီး လူအမ်ားအား ဆ

ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႔ တြန္းထည့္သလို ျဖစ္သည့္အျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သဘ
သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ႀကီးမားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရေစႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင
ာင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကိုအလြန္အကၽြံထုတ္ယူျခင္း၊ ပစ
ပစၥလက္ခတ္အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို တန
တန္ျပန္ႏိုင္ရန္လိုအပ္လာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သမ
သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ဆင
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အလြန္အကၽြံ သုံးစြဲမႈ အဆ
အဆုံးသတ္ေရးတို႔ကိုပါ လိုအပ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ စပ
စပ္လ်ဥ္း၍သဘာဝတရားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မႈအတြက္အကန္႔အသတ္မ်ားကို ထာ
ထားရွိရန္

လိုအပ္လာသည္။

ထိုအကန္႔အသတ္မ်ားသည္

ဇီဝမ်ိဳးကြဲစုံ

ေဂဟစနစ္တည္တံ့မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းမႈေပးႏိုင္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ သဘ

တည္ရွိမႈႏွင့္ ေဂ

သဘာဝ တရားႀကီး၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိ
ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

ေက်ာ္လြန္သည့္အခါ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈကို အာ

အားကိုးအားထားျပဳသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔ ႀက
ႀကဳံရေလ့ရွိသည့္အတိုင္း သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ႀကီးမားစြာ ျဖ
ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဂ
ေဂဟ စ

နစ္အတြင္းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေ

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစသည္။ ထိုအခါ မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာတို႔လည္း မ်ိဳးသုဥ္းပ်က္စီးကုန္ၾကရသည္။
ပုံ

တြင္

(၁)

ထိုကန္႔သတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပုံေဖာ္ျပထားသည္။ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္မႈနယ္ပယ္သည္ ပုံပါနယ္နိမိတ္ သတ္မွ
သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္း၌သာ ရွိေနသည္။ ယင္းနယ္နိမိတ္သည္ သဘ
သဘာဝတရား၏

သြင္မူဂုဏ္အဂၤါ ပ်က္ယြင္းေစျခင္းမရွိဟု အာမခံႏိုင္ေသာ အတ

အတိုင္းအတာအတြင္း လူသားတို႔အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝအရည္အေသြးကို ရရ
ရရွိခံစားႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ျဖစ္ေ
္ေစ၊ ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ ကြဲျပားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔ ျမင္ရႏိုင္သည္။
ဤနယ္ပယ္တြင္

မည္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ မည

မည္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္မဆို ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနသည္။ ဤ

အ

ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ လူ
လူတိုင္းအေပၚ တ

စ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းေသာ စားသုံးမႈပုံစံကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ မဟ

မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ မျဖစ္သည့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေသာ စီ
စီမံကိန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဘူယန္ဗီဗာ အယ
အယူအဆ၏

သက္ေရာက္မႈေပၚ အေျခခံလၽွင္ လူတ

စ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ယဥ

ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ခ်င္းစီ၏ အေနအထားမ်ား ကြဲျပားစြာ ရွိေနၾကသည္ကို ေမ့ေဖ်ာက္ထားျခင္း မရွိပါ။
ဤအျမင္သစ္ကိုက်င့္သုံးရန္လၽွင္ အေရးႀကီးေသာ အေ
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ
အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ားကို ျမင့္မားစြာ စားေသာက္သုံးစြဲမႈေပၚ အေ
အေျခခံ၍ျဖစ္ေပၚလာၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈႀကီးမားေသာ စက
စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမ်ားကိုအတုယူကာ ယင
ယင္းတို႔နည္းအတိုင္း လိုက္သင့္သည္ဟူေသာ အျမင္မွားမ်ားကို စြ
စြန္႔လႊတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ယခုဆိုလိုသည့္ သ

သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားတြင္သူတစ္ပါးတို႔အား အတုခိုးထားသည့္ ဖြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတို႔အတြက္
လူမႈဘဝ

ေရွ႕ဆက္ရန္အနာဂတ္မရွိပါ။ သို႔ျဖစ္၍ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူ
သာယာဝေျပာမႈတို႔အၾကား တိုက္႐ိုက္က်ၿပီး အ

အခိုင္အမာ

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟူေသာအစဥ္အလာ အယူအဆမ်ားမွာ အဓိပၸါယ္ မရွိ႐ုံမက ဦး

ဦးစားေပးၫႊန္းကိန္းအျဖစ္ ဂ်ီဒီပီကို ထည့္တြက္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။
ယေန႔ေခတ္

ေတာင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ လူ

လူဦးေရ၏ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ စည္း၏ ေအ
ေအာက္တြင္ အ
အၿမဲတမ္းရွိေနၾကသည္။အနည္းငယ္မၽွေသာ လူ
လူရည္တတ္တို႔ကသာ ေပါႂကြယ္ဝစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ (၁ ပါ ႐ုပ္ပုံအတိုင္း - ပုံ)
အဆိုျပဳလိုသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အလြန္မ်ားျပားလွသည့္ လူမ်ားကို ဆင
ဆင္းရဲမြဲေတမႈစည္း၏ အထက္သို႔ ဆြဲတင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘု
ဘုန္းေဘာလေအာ သုံးစြဲမႈမ်ားအား ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သဘ
သဘာဝတရားႀကီးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ စာ
စားေသာက္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ

အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လု

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုလၽွင္ စီးပြားေရး တစ္ရပ္လုံး၏ မတူကြဲျပားေသာ က
က႑မ်ားကို

ျပန္လည္ခ်ိန္ၫွိရျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေပလိမ့္မည္။ သယ

သယံဇာတ

ထုတ္ေဖာ္မႈကို သိသိသာသာ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ ျဖ

ျဖစ္ေသာ္လည္းဘဝအရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ စာ)
ကို

လိုအပ္လာမည္

(စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ပိုမိုေဆာက္လုပ္ျခင္း

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာ
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ တိုးတက္မႈမ်ားအားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္ရာက်ေသာ္လည္း ေတာင္အေမရိက တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အျခားသေ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထက္

အခ်ိဳ႕ေသာ

က႑မ်ားတြင္

တိုးတက္မႈ

ရွိပါသည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ စက္မႈထြန္းကားေသာ ႏိ
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဤသို႔ေသာ အကူးအေျပာင္းမ်ားသည္ အျခားအရာမ်ားထက္ တိုးတ
ပို၍ လိုအပ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။

က္မႈကို ဇက္သတ္ရန္ ပိ

စားသုံးမႈတြင္
မြဲေတမႈစည္းႏွင့္ ေပါႂကြယ္မႈစည္းတို႔အျပင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို သင့္တင့္မၽွတစြာ သု
သုံးစြဲမႈစည္းတို႔ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ အရွည္တည္တံ့မႈနယ္ပယ္ ရွ
ရွိေနမွသာ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစုံလင္မႈႏွင့္ ေဂဟစ

နစ္ ေကာင္းမြန္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အာ

အာမခံခ်က္ ရွိႏိုင္ပါသည္။
သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလြန္ ကာလသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ေရွ႕တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အပိုင္းမ်ား၌ ဘူယန္ဗီဗာ အယ
အယူအဆေပၚအေျခခံကာ သ
သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေသာ သယ
သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလသို႔ အကူးအေျပာင္း မူေဘာင္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ

ယခုဆက္လက္၍

အဆိုပါ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေသာ အစ

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုဆက္လက္တင္ျပရန္ ဆီေလ်ာ္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ န
နည္းလမ္း တစ္ခုတစ္ေလမၽွျဖင့္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပု
ပုံေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။ သယံဇာတ ထု
ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမွ တတ္ႏိုင္သမၽွ ေဝးေဝးေရွာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိ
ကို ရွာေဖြတင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမအပိုင္းမွာ

မွ

”သားေကာင္ကိုအမဲလိုက္သလို လိုက္ေနသည့္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မ“ႈ

”သတိႀကီးစြာထားေသာသယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈသို႔“

ျဖတ္ျဖတ္လက္လက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ
ပတ္သက္၍

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္း၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥ

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္အထိ က်
က်င့္သုံးႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤတ
ဤတြင္
အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းပညာမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း၊ ကုစားမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းစြန္႔လႊတ္ျခင္းမ်ားကိ
ကို

သင့္ေလ်ာ္သည့္ အတိုင္းအတာပမာဏထိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေ

အေနအထားမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူမႈေရး

နစ

နစ္နာေၾကးေပးမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်
ခ်မွတ္က်င့္သုံးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္သာ ဆီ
ဆီေလ်ာ္မႈအရွိဆုံး ဦးတည္သင့္ဆုံးကိစၥမ်ားအျဖစ္ ဆိုေနသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အေမရိကတိုက္ တစ
တစ္ဝွမ္းတြင္ အႏွံ႔အျပား ေတ
ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ ျပင္းထန္ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိ
လိုအပ္ပါသည္။

သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ပ်က္စီးေစမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစရန္ အေ

အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းတြင္ အျ
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားအေပၚ တည္မွီေနရျခင္းကို ေလၽွာ႔ခ်ၿပီး ႏိ
ႏိုင္ငံအား သူ႕အစြမ္းအစျဖင့္ ျပန္လည္၍ လည္ပတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ဆီသို႔

ဆက္လက္အာ႐ုံစိုက္ရန္

”မလႊဲသာ မေရွာင္သာသယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ရျခင္း“

ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေနာက္ဆုံးခ်န္ထားရမည့္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိ
ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီ႐ုံမ

ၽွထိသာ ျဖစ္ေစသင့္သည္။

တစ

တစ္နည္းေျပာရလၽွင္ လူမ်ား၏ဘဝအရည္အေသြးကို ပုံ ၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အရ
အရွည္တည္တံ့မည့္ နယ္ပယ္အတြင္း ေသခ်ာစြာ ရွိေနေစရန္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍

သယံဇာတ

ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈ လု

လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို လုံးဝရပ္တန္႔ပစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္
င္ရာ

အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသ၏ စီ

စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အမွန္တကယ္ လိ
လိုအပ္သည့္ပမာဏကို ဆ

က္လက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ခ်န္ထားၿပီး ေရရွည္အတြက္ အ႐ြယ္အစား ခ်

ခ်ဳံ႕လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ တင
တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ လ
လမ္းေၾကာင္းသည္လည္း အနည္းဆုံးသို႔ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိ

ထိုထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ကု

ကုန္းေျမတိုက္၏ ေဈးကြက္အတြင္းသို႔သာ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ထားရာ ေရာက္ေစေပမည္။
ထုတ္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈေပၚ တည

သယံဇာတ

တည္မွီေနရျခင္းကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စီ
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သ

က္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ် ျပဳျပင္ႏိုင္ေစရန္ လု

လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ က႑မ်ားကို စပ္ဆက္ရာ အပိုင္းက႑မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လ်က္ ဆက
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။ ယင္းတို႔မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ သယ
သယံဇာတမ်ားကို

တန္ဖိုးထားမႈအထိ

အသုံးခ်

႐ႈေထာင္မ်ားအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္ပယ္မ်ားအားလုံးတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစ
ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မျဖစ္မေန
ပါရွိရမည့္ အ

ပါ

စိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားေဒသႏၲရအဆင့္မွ ႏိ

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ကုန္းေျမတိုက္ႀကီး တစ္ခုလုံးအဆင့္ထိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိ
လိုသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ

အဆိုျပဳလိုသည္မွာ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျဖန္႔က်က္ေနရာယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ၿပီး သီ
သီးျခားစီ ခြဲ၍ သုံးသပ္ဆန္းစစ္မႈ မျ
မျပဳသင့္ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔သည္ အားလုံးခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွ
ရွိေနၿပီးတစ္စုံလုံး က်င့္သုံးသင့္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ယင္းတို႔ကို ၿခဳံငုံတ င္ျပပါမည္။ အေသးစိတ္မ်ားကုိ)
Gudynas,

2011a

တြင္

ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ ဤအ ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ ယင္းတို႔ထဲမွ အႏ

အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္(
၁။ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ပထမဆုံး
မျဖစ္မေန

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္မွာ သ

ယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မျ

ရွိရန္လိုအပ္ေသာ ထိေရာက္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။တစ္ဆက္တည္းတြင္ ထြက္ကုန္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကို လူမႈေရးႏွင့္ သဘာ
ဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ သဘ
သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတ
သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ တြင္းထြက္ပစၥည္းႏွင့္ ေရန
ရနံထုတ္လုပ္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား၏လက္ရွိ အေနအထားကို ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္။ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အက
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပည့္စုံမႈမရွိဘဲ ဆန္းစစ္ထားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း လူ
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံ

စံႏႈန္းမ်ားကို ေလၽွာ႔ေပးထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထိ
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအားႀကီးၾကပ္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ထိ
ထိုသို႔
ထိုသို႔ေသာ

ျဖစ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရးတႀကီးလုပ္ရမည့္ အဆင့္တစ္ခုမွာ ထိ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံးရန္ ျဖစ္သည္။

သယံဇာတ

သယ

ထုတ္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ တင္းက်ပ္လိုက္သည့္အခါ ယင

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိတ္သိမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကပါလိမ့္မည္။
ထို႔အတူ

လက္ရွိ

သယံဇာတ

ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ သယ

ထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စည

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ေစ
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။ စည
စည္းကမ္းၾကပ္မတ္မႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ သက
သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္လုံးမွသည္ ေနာက္ဆုံး ပိတ္သိမ္းသည့္အထိ လႊမ္းၿခဳံမႈရွိရမည္။
ဒုတိယအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ သယံဇာတ ထု
ထုတ္ယူမႈမွ

ရရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းကို ဆု

ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ယ
သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သ

င္းတို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘ
က္ေရာက္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔

ဤသ

လုပ္ရျခင္း ရ

ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ

ထုတ္ေဖာ္လိုက္ေသာ သယံဇာတတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ သိ

သို႔မဟုတ္
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ပို၍ ခံစားခြင့္ရရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။ လြန္စြာ နည္းပါးေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရ
ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုသာ အက်ိဳးအျမတ္ ေပၚေပါက္ေစၿပီး ဆက
ဆက္လက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ မက္လုံးတို႔ ပို၍ စြဲၿမဲခိုင္လာေစသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသယံဇာတမ်ားကို ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ရာတြင္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရမႈမ်ား၊ သဘ
သဘာဝဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ျပန္လည္သန္႔စင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အဖ
အဖိုးအခမ်ား၊

ေရအသုံးျပဳမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဆုံး႐ႈံးမႈ နစ္နာေၾကး စသည္တို႔ကိုပါ ထည

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လိုသည္။ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝ

န္းက်င္ဆိုင္ရာ အပ

အပိုင္းမ်ားအားလုံးကို ေဈးႏႈန္းအတြင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမည္ မဟုတ္သည္ကို အသ
အသိအမွတ္ျပဳပါက အ
အနည္းဆုံး ျပန္လည္တြက္ခ်က္မႈကိုေတာ့ ျပဳလုပ္ရေပမည္။ တြင္းထြက္ပစၥည္း၊ ေရ
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကဲ့သို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္သည္ ပိ
ပို၍

ႀကီးမားလာႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးအရ တြ

တြက္ေျခမကိုက္ဘဲ ရွိလာႏိုင္သည္။ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ ဝယ္ယူစားသုံးမႈ နည

နည္းပါးက်ဆင္းလာသည့္အခါ ထိုသို႔ သယံဇာတထုတ္ယူမႈႏႈန္းလည္း က်
က်ဆင္းလာႏိုင္သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ပူ
ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမွ ႏိုင္ငံတကာမွ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေဈးႏႈန္းပိုမိုသက္
က္သာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထံသို႔ ဦးတည္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။
သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စေတးက်ခံရမႈမ်ားကို ထည
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈ မ်ားႏွင့္အတူ လူ
လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ သတ
သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ အစဥ္အလာ လက္ခံထားၾကသည့္က်ခံရမႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ဆန္းစစ္မႈတြင္
င္

အေရးႀကီးသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားဆီသို႔ဦးတည္ႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ မ်

မ်ားစြာေသာ သ

ယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ႀက

ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈႀကီးမ်ားအျဖစ္ တင္ျပၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ထိ
ထိုသို႔

သတ္မွတ္ေနၾကျခင္းမွာ ယင္းတို႔အတြက္ က်ခံလိုက္ရေသာ သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စရိတ္စကမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ တြက္ခ်က္ေသာေၾကာင့္ ျဖ
ျဖစ္သည္။ ယ

င္းတို႔သည္ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္မႈတြင္ မျမ

ရွိေနၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ

င္ရေသာ အရင္းအႏွီးမ်ားပုံစံျဖင့္ ရွ
ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ကုန္က်ခံရမႈမ်ားကို ထည

ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါက ေဘာဂေဗ

ဒ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ဆိ

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ႐ႈျမင္ႏိုင္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔သည္ အျ
အျမတ္ထက္

အ႐ႈံးက အေလးသာေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္လာ ပါလိမ့္မည္။ အစဥ္အလာ

လက

လက္ခံထားၾကသည့္ က်ခံရမႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ဆန္းစစ္မႈကို မွန္ကန္စြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္လၽွင္ သယ
သယံဇာတ

ထုတ္ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းတြင္ ပါ

ပါဝင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။
သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအပိုင္းသည္ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ အက
အကူးအေျပာင္းမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့
အီေကြေဒါႏိုင္ငံမွ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္)ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ပင္သဘာဝတရားကို မျဖစ္မေန
တန္ဖိုးထားစရာ

တစ္ခအျဖစ္
ု

(

အေျခခံထားရမည္။ သိမွ
ု႔ သာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိ

စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ားမွာ အပိုေဆာင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအရည္အေသြးႏွင့္ တို
တိုက္႐ိုက္စပ္ဆက္မႈရွိေနသည့္ ဗဟိုခ်က္က်သည့္ အေလးထားစရာအျဖစ္ ထားရွိႏိုင္ေပမည္။ ဇီဝမ်ိဳးကြဲစု
စုံ

တည္ရွိမႈကို

အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လူတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း သဘ

သဘာဝဝန္းက်င္ေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္မလာေစရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ထိ
ထိုသို႔

မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လၽွင္လူတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုး႐ြားသည့္ အက

အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္မူ

ျပန္ျပည့္ၿဖိဳးလာၿမဲျဖစ္ေသာ သဘာဝသံဇာတတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္မႈသည္ ယင

ယင္းတို႔ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳး လာသည့္ ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္လြန္သင့္သည္မွာ ရွင္းလင္းပါသ

ည္။ သိ

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ေဂဟေဗဒႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးရမႈ မရ

သို႔ျဖစ္၍

မရွိေစရန္ ခ်ိန္ၫွိေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို အခ
အခ်ိဳးအစားက်နစြာ

ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သ

တ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသင့္သည္။ ထိ

ထို႔နည္းတူပင္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ ဟူသည္မွာလည္း စန
စနစ္တက်

သတ္မွတ္ထားသည့္ က

ကန္႔သတ္နယ္နိမိတ္မ်ား

ထားရွိရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ထိေရာက္စြာ စီမံခ

န္႔ခြဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္မႈပင္ ျဖ

ျဖစ္သည္။ ကုန္းေျမတိုက္ႀကီး တစ္ခုလုံး၏ ကြျဲ ပားေသာ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည္
ည့္ကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ားသတ္မွတ္ထားႏိုင္မွသာ ယင
ယင္းေဂဟစနစ္တို႔သည္ အရွည္တည္တံ့ရွင္သန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ လု
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေျမယာအသုံးျပဳမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ရရွိႏိုင္မႈတို႔အေပၚ ထပ
ထပ္ပိုးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။

ဤေနရာတြင္

လူမႈေရးအပိုင္းက႑သည္လည္း တန

တန္းတူရည္တူပင္သက္ဆိုင္ၿပီးဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားရန္ လိ
လိုအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းထက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား အသ

အသုံးျပဳမႈအေပၚတင္းၾကပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ထားရွိမွသာ ကုန္းေျမတိုက္ႀကီး တစ္ခုလုံးရွိ လူ
လူ မ ် ာ း ၏

လို အ ပ္ ခ ် က္ တို ႔ကို

ပဓာနထား

ေ ျ ပ လ ည္ ေ စ ႏ ိုင္ မ ည္

ျဖ

ျဖစ္ကာဆင္းရဲမြဲေတမႈလည္း ပေပ်ာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႐ု
႐ုပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္မ်ား အေ
အေလအလြင့္ ျဖစ္မႈကို ေရွာင္က်ဥ္ကာ အလြန္အကၽြံစားသုံးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာ ေရာက္သည့္ျပင္ လူ
လူတို႔၏ ဘဝအရည္အေသြးကိုလည္း ပိုမိုဂ႐ုတစိုက္ရွိရာ က်ႏိုင္ပါသည္။
၂။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို ေရာင္းဝယ္မႈအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သတ္မွတ္ျခင္း
ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈသည္ သဘ
သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို
ႏိုင္ငံတကာ၌ ေရာင္းဝယ္ၾကရာတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလာေစမည္မွာ အေသ
ေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။ ကု
ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားလည္း ေဈးႏႈန္းႀကီးမားလာၿပီး ဝယ
ဝယ္ယူရန္

အလားအလာရွိသူမ်ားသည္

ပို၍

ေဈးသက္သာသည့္ အျခားေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အျခား ရင

ရင္းျမစ္မ်ားဘက္သို႔ လွည့္သြားၾကေပလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိ

ႏိုင္ငံေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တင္းၾကပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား တင
တင္ပို႔မႈ၌
က်ဆင္းသြားၿပီး မ

ေရာင္းလိုအားလည္း က်
ည္သူမၽွ ဝ

င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤနည္းျဖင့္ သယ

သယံဇာတ
ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလတြင္ ယင္းတို႔အား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ အေရအတြက္ေရာအမ်ိဳးအမည
မည္အားျဖင့္ပါ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ယင္းတို႔အား ပဓာနထားကာ တင္ပို႔မႈကို သိသိသာသာ က်
က်ဆင္းသြားေစလိမ့္မည္။
အကယ္၍

ထိုသို႔ေသာ

ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကို ေတာင္အေမရိကရွိ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္လၽွင္ သယ
သယံဇာတ

ထုတ္ေဖာ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္း တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေျ

ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အီေကြေဒါႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ လု
လုပ္ေဆာင္ပါက အ

လားတူသယံဇာတမ်ား ရ

ရရွိႏိုင္မည့္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံသို႔ လုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အိ
အိမ္နီးခ်င္းအစိုးရသည္ယင္းအေျခအေနကို အျ
အျမတ္ထုတ္လိုပါက

အပိုေဆာင္း အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားခြင္မ်ားေပးၿပီး ႏိ

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိ
တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ စိတ္ကူးၾကည့္၍ မရႏိုင္သည့္ ကိ
ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေခ်။

သို႔ျဖစ္၍ထိုသို႔ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဒသတစ္ခုလုံးအဆင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိ
ွိရန္ လိုအပ္သည္။ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ က်ခံရမႈမ်ားကို ထည
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားၾကား၌ ဟန
ဟန္ခ်က္ညီရန္

လိုအပ္သည္။

အကူးအေျပာင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ိဳးကို ႏိုင္ငံမ်ားစြာ စုဖြဲ႕
အထင္အရွားပင္

ဤတြင္

ၿခဳံငုံေဖာ္ျပလိုသည့္ အက

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္မွာ အထ
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အန

အန္ဒီယန္ကြန္ျမဴနတီ ႏွင့္ မာကိုဆာတို႔ကဲ့သို႔ လက္ရွိေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူ
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လု
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘ

ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈ က်ဆင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဤျဖစ္စဥ္သည္ အသ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားစြာကို ႀကဳံရေလ့ရ
့ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္

(ျပည္ပတင္ပို႔မႈႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာ ရရွိမႈတို႔တြင္)

ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ

ေဝဖန္မႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ရန္ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေမာ္ဒယ္မွ ရွ

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။ ပထ
ပထမအခ်က္မွာ

တင္ပို႔မႈပမာဏအားျဖင့္ က်

က်ဆင္းလာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားရေသာ္လည္း ဝင္ေငြတြင္ မ်
မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း ထိခိုက္သြားေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ ေရ
ေရနံ စ

ည္အေရအတြက္ ေလၽွာ႔ေရာင္းခ်ရေသာ္လည္း ယခင္ကထက္ ပိုမ်ားေသာ ေဈ

ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအားျဖင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ကု
ကုစားရန္

ေငြလိုအပ္မႈေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေငြကို ေခၽြတာစုေဆာင္းႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္

ည္။တတိယအခ်က္မွာသယံဇာတ
ထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ ပံ့ပိုးမႈျပဳရသည့္ ေငြမ်ားကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ထိုေငြမ်ားကို အျခာ
ခားရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

အသုံးျပဳႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ သယံဇာတ ထု

ထုတ္ေဖာ္မႈမွ ဖန္တီးေပးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား နည္းပါးလာၿပီး ယင္းတို႔ကို အသြင္ေျပာင္းျခင္း
္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပုံစံခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျ
အျခားက႑မ်ားသို႔

အလုပ္အကိုင္မ်ား

ေပၚထြန္းလာၿပီး အလုပ္အကိုင္ ဆုံး႐ႈံးမႈကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခ

အခ်ိဳ႕ေသာ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပပါမည္။

၃။ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ စီးပြားေရး
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း လု
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သာေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထမ္းပိုးထားရသည့္ ပံ
ပံ့ပိုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

လၽွင္ျမန္စြာ ဖ

ယ္ရွားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ထိ

ထိန္းသိမ္းထားရသည့္ ပံ့ပိုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ ေခၚဆိုၾကၿပီး ယင္းတို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘ
သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သ

က္ေရာက္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစကာ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လု

လုပ္သာကိုင္သာ

ရွိေနေစသည္။ သ

ယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ

ပတ္သက္လၽွင္

ယင္းသို႔ေသာ ပံ့ပိုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္ အ

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ရမႈမ်ား၊ စြ
စြမ္းအင္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ သတၳဳတြင္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ေရပံ့ပိုးရမႈမ်ားကို ေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ေသာ

ပံ့ပိုးစရိတ္မ်ားသည္

ျပည္သူ႕ရန္ပုံေငြကို ေလ်ာ့နည္းေစ႐ုံမၽွ မကဘဲ

ေင

ေငြကို လိုအပ္သည့္ခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲၿပီး ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိ
ထို႔ေၾကာင့္အကူးအေျပာင္းဆိုင္ရာ အဆိုျပဳရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရသည့္ ပံ့ပိုးစရိတ္မ်ားကို သဘ
သဘာဝဝန္းက်င္အရည္အေသြး ျမင့္မားျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စီ
စီးပြားေရး ရ

လာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းတို႔ရရွိသည့္ တရားဝင္က်ခံရမည့္ ပံ

ပံ့ပိုးစရိတ္မ်ားအျဖစ္

ေျပာင္းလဲရန္ အႀကံျပဳၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ပံ့ပိုးစရိတ္မ်ားကို ဥပမာအားျဖင့္

သဘာဝဝန္းက်င္ေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးၿပီး စြမ္းအင္အနည္းအက်ဥ္းသာ လိုအပ္ကာ လုပ္သား)
(လုပ္သားအင္အား

ပိုမိုခန္႔ထားႏိုင္မည့္

ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးမႈကဲ့သို႔ေသာ

ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အတြ

ေဒသတြင္း စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈကိုလည္း ပိုမိုဦးတည္ႏိုင္သည္။

ေခတ္သစ္သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိလိုက္သည့္ ပိ
ပိုမိုျမင့္မားေသာ အခ်ိဳးအစားရွိသည့္ ပိုေငြမ်ားသည္ အျခားစီးပြားေရး က႑မ်ားကို ထိ
ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခင္းအက်င္းျဖစ္သည္။ ထိ
ထိုသို႔ လိုအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲတြင္ အဖိုးအခမ်ား ေကာက္ခံျခင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈ မ ဟုတ္ဘဲ သ )
ႏွင့္ သင္

(သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို

တူးေဖာ္ရယူျခင္းအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္ ေငြ

သင့္တင့္သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို ေပးေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိ
အဖိုးအခ

ေကာက္ခံမႈ လြန္စြာနည္းပါးသက္သာၿပီး အခြန္စနစ္မ်ားတြင္လည္း ယိုေပါက္မ်ားစြာ ရွိေနက

နကာ ထိေရာက္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္မႈ မရွိေခ်။
ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ
အခြန္ေငြမ်ား ျဖည္းျဖည္းခ်င္း မ်ားျပားလာသည္ကို လက
လက္ခံလာသကဲ့သို႔

မၾကာေသးမီကလည္း ပီ႐ူးႏိုင္ငံတြင္

အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အခ)ြန္ျပန္လည္ စည္းၾကပ္သင့္ေၾကာင္း
ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား စသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

(

သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ရပ္ကို ၂၀
၂၀၁၁

ခုႏွစ္က ဆိုတီလိုႏွင့္ဖရန္ကီတို႔က ပီ႐ူးႏိုင္ငံကို အေျခခံကာ သ႐ုပ္ခြဲ ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ သူ
ကြဲျပားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ပီ

သူတို႔သည္
ပီ႐ူး၌

၂၀၀၇

ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀

၂၀၁၁
ခုႏွစ္အတြင္း သတၳဳႏွင့္ ေရနံထုတ္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ပိတ္သိမ္
မ္းမႈႏွင့္အတူ က်န္ရွိသည့္ လည
လည္ပတ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအခြန္စည္းက်ပ္မႈကို ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ျဖစ္ရပ္လည္း အပါအဝင္ ျဖ
ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ လုံးဝပိတ္သိမ္းသည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ၏ စီ
စီးပြားေရးအေပၚ သ က္ေရာက္မႈရွိလာသည္။ အက ယ္၍ က်န္ရွိ လည္ပတ္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို အျမ တ္၏ ၅၀
၅၀

ရာခိုင္ႏႈန္းအား အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံပါက ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြမ်ား ပိ

ပိုမိုရရွိလာသည္။

ထို႔ျပင္

ႏိုင္ငံတကာ အရ

အရံေငြ ထားရွိမႈလည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဤေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သယံဇာတ ထု
ထုတ္ေဖာ္မႈကို အားကိုးမွီခိုေနျခင္းကို တန္ျပန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေသ
ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ
မူဝါဒမ်ားကို
ဤေလ့လာမႈအရ

ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေ
သယံဇာတ

တူးေဖာ္မႉ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ စီ

စီးပြားေရးၿပိဳယိုင္လဲက်မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု တစ္သမတ္တည္း မဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈက႑ က်ဳံ႕လာသည္ႏွင့္အမၽွ လယ
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ၊

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကဲ့သို႔ အျခားက႑မ်ားသည္ ပိ

ပိုမိုအမ်ိဳးအစားစုံလင္က်ယ္ျပန္႔လာပါလိမ့္မည္။

၄။

ေစ်းကြက္ႏွင့္ အရင္းအႏွီး

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလြန္အျမင္အရအရင္းအႏွီးကိုဥပေဒျဖင့္ ထိ
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္စနစ္ ေက
ေကာင္းမြန္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လ

က

လက္ရွိအၾကပ္အတည္းက ထိုအခ်က္ကို ပိုၿပီး အေရးပါသည့္ အေနအထားေရာက္ေအာင္ တြ
တြန္းပို႔ေပးေနသည္။ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ထုတ္က႑မ်ားတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ အရ
အရင္းအႏွီးအမ်ားစုသည္ လက္တင္အေမရိက ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆ
အဆုံးသတ္ေနၾကသည္။ ဥ

ပမာအားျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေျမဝယ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ သတ

သတၱဳႏွင့္ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကိ
ကို
ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အရင္းအႏွီး လြတ္လပ္စြာစီးဆင္းမႈကဥပေဒျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈထက္ ပိုမိုအေရး
ရးပါသလိုျဖစ္ေနသည့္ အျခ
ဤက႑တြင္

အေနကို ေျပာင္းျပန္လွန္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္လာသည္။ ဤက
အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ၎တို႔တြင္

ေဒသတြင္း ဘ႑ာေရး အေျ“ခအေနသစ္)

”ေတာင္ပိုင္းဘဏ္တစ္ခုမွ လူ

လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္းကို ပုံေဖာ္ျခင္း သို႔
သို႔မဟုတ္

(

စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ လူထု

လူထုက

ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ သ

ဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈ

ဂ)်က္ဆင္ေျပာခဲ့သလို စသည္တ႔ို ပါဝင္သည္။ (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ“
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္ႏိုင္သည့္ အယူအဆကို ”ေစ်းကြက္“
ပုံေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အရင္းရွင္အၿပိဳင္အဆိုင္ ေစ်းကြက္ကို အေလးထားေလ့ရွိၾက
မ်ားေသာအားျဖင့္ အရင္းရွင္အၿပိဳင္အဆိုင္ ေစ်းကြက္ကို အေလးထားေလ့ရွိၾကသည္။ လက္တင္အေမရိကတြ
တြင္
အျခားတန္းတူအေရးပါေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကိုမႈ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကသည္။ေဘးဖယ္ထားၾကသည္။ ကြယ္
ယ္ဝွက္ထားၾကသည္။

ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ လူမႈစုစည္းမႈသေဘာကို အေ

အေျခခံသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားလည္းရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေက်းလက္ သို႔မဟုတ္ ဌာ
ဌာေနတိုင္းရင္းသား အသိုက္အဝန္းမွ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္စနစ္ ႏွင့္ အလဲအလွယ္စနစ္မ်
မ်ား

ပါဝင္ၾကေလ့ရွိရာ၊

ထည့္စဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနတတ္သည္။ အသ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက ေစ်းကြက္၏ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ပိုၿပီး သိ
သိသာထင္ရွားလာေစရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံတစ္မ်ိဳးကို ထိ
ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သူမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အစဥ္အလာေဘာဂေဗဒပညာရပ္က အရ
အရင္းအႏွီးကို ခ်ဥ္းကပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ခ်
ခ်ဥ္းကပ္ရမည္။ စီးပြားေရး တန္ဖိုးမ်ားကို တည့္မတ္ႏိုင္လၽွင္ပင္ အကန္႔အ

သတ္မ်ား ရွ

ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေလၽွာ႔ခ်ေရးမူဝါဒႏွင့္ လမ္းခြဲၿပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ိဳးစုံကို လမ္းေၾကာင္းမ်ားမ်ာ
်ား ဖြင့္ႏိုင္ေလေကာင္းေလျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ တန္ဖိုးမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္အတ
အတြက္

နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထိ

ထိုနည္းလမ္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဘာသာတရား၊ ပတ
ပတ္ဝန္းက်င္ စ
လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအေ

သျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သဘာဝမွာ ျပဌာန္းေသာ တန္ဖိုးမ်ား
(ဆက္စပ္မရႏိုင္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား

ထိုအေျခအေနကို လ

က္ခံလိုက္ပါက သ

သဘာဝတရားဟူသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ဝ ယ္ယူမရ၊ ေရာင္းခ်မရ၊အရင္းအႏွီးအျဖစ္ သတ္မွတ္၍မရေသာ
ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္တန္ဖိုးထားအပ္သည့္ အေမြအႏွစ္တစ္ခုသဖြယ္သာ ႐ႈျမင္ႏိုင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
၅။

မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾ

ကာင္းအခ်က္မ်ားအရ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ေစ်းကြက္ကို ဥပ

ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပုံစံမ်ိဳးစုံ ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပေနသည္။ တိ
တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖစ္ႏိုင္သလို၊ သြယ္ဝိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမ်
မ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္အတြက္
ကြပ္ကဲေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအ

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္း ကြ
ပ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကိုလည္း ေဖာ္ျပေနသ

ည္။ ႏိ

ႏိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကဲ့သိုပင္ တန္းတူလည္ပတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ စံ
စံႏႈန္းေလၽွာ႔ခ်သတ္မွတ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းေသာ စြ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားစသည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ လူ
လူမႈအေျချပဳ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပုံစံလိုအပ္သည္။ အရ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စ
စတင္ၿပီး ေစ်းကြက္ကိုေရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုပါ သက္ေရာက္မႈရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ဲ႕ထြင္စဥ
စဥ္းစားေသာ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပြ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝခ်ထားမႈပုံစံႏွင့္ ထိ
ထိေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို
ိုေသာ္ အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘ႑ာမ်ားကို ဆိုး႐ြားစြာ သုံးစြဲျခင္း၊ သု
သုံးစြဲသည့္ အ

ခ်ိန္ မ

မွန္ကန္ျခင္း၊ အသုံးဝင္မဝင္ သံ

သံသယဝင္စရာေကာင္းေသာ ကိ
ကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္း စသည္တို႔မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက ႏိုင္ငံေတာ္ကို က်
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားသာမက၊ ဘယ
ဘယ္လိုစုစည္းေဆာင္႐ြက္သည္၊ ဘယ္လိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည္၊ ဘယ္လို ဗဟ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်သည္ စသည့္အေနအထားမ်ားပါ ပါဝင္လာရသည္။

ေဖ

ထိုအေျခအေနတြင္ ထိေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်
ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤအခ်က္ကို အေလးထားေဆြးေႏြးရျခင္းမွာ အမ်ားျပည္သူ
သူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္အခါ ေပ
ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ အစားထိုးခံရျခင္းတို႔ကို ႀက
ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံခ်က္မ်ားမွာ ကိုယ့္ဝင္ေငြႏွင့္ ကိ
ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ ေမၽွာ္မွန္းလာၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေစ်းကြက္ဟ)ူသည့္ ယု
ယုတၱိက

ဝင္ေရာက္လာၿပီး၊ အ

အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရာင္းထုတ္ရန္အထိပင္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ရွ
ရွိလာၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။(
Buen

Vivir

ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ကို

သို႔
သိသိသာသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသည္ ထိ
ေရွာင္လႊဲလိုက္ႏိုင္ၿပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ကို ထည

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳပဲ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သည္။ ထိ
ထိုအေျခအေနတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ တစ
တစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး၊ အမ်ားပါဝင္မႈ ပိ
ပိုမိုအားေကာင္းေသာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္
။

အခ်ိဳ႕ေသာ

(အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ိဳးဟူသည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲပင္ ျဖစ္သည္)

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူဝါဒဥပမာအခ်ိဳ႕သည္
သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈလြန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမိုခိုင္ခိုင္မာမာ တ
တင္ျပႏိုင္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကိုေဖာ္ျပသင့္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မူ
မူဝါဒမ်ားကို

ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ပ

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သဘာဝခရီးသြားလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အျခား
အစိမ္းေရာ“င္ အရင္းရွင္စနစ္၏ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း အေျခအေနေလာက္ကို ပတ္ဝ ”
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေနရသည့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ အေနအထားကို
အေနအထားကို

အဆုံးသတ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်းလ

က္ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားျပ

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်မွတ္က်င့္သုံးရန္ အေ
အေရးတႀကီးလိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကို ေက်းလက္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကို စိ
စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျချပဳပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကိ
ကိုက္ညီသည့္ ကုန္ထုတ္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ အသ
အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားက ေက
ေက်းလက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ နယ္ေျမအေျချပဳ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၏ အေ
အေရးပါမႈကိုလည္း အ

သိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သယ

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈဟူသည္မွာ နယ္ေျမကို ပ်က္ဆီးေစျခင္း၊ အပ
အပိုင္းပိုင္းကြဲေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္၊ ထိုအျခအေနကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားတြင္ ႏိုငံ္၏ ဘက္စုံမည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ကြာဟမႈမ်ားကို ေပ
ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်
ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ နယ
နယ္ေျမစီမံမႈလည္း လိုအပ္သည္။ ပူ
ပူးေပါင္းၫွိႏႈီင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားအတြက္ ႏိ
ႏိုင္ငံအဆင့္သာမက၊ ေဒသတြင္းအဆင့္တြင္ပါ ႏိ
ႏိုင္ငံသားမ်ား တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ႏိုင္သည့္ လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိရန္ လိုအပ္သည္။

၆။

လူေနမႈ အရည္အေသြးႏွင့္ လူမႈမူဝါဒမ်ား

သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလြန္ လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးမည္ဆိုပါက တစ
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မည္မၽွဆက္စပ္သည္ဟု ထင္ရေစကာမူ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလၽွ
ၽွာ႔ခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုကို ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ လိ
လိုအပ္သည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေငြကို အျ

အျခားတစ္ေနရာရာက ရွာေဖြရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ သာမန္စီးပြားေရးနည္
ည္းလမ္းအတိုင္း ေငြေၾကးျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၏ အလြန္ လူ
လူမႈတရားမၽွတမႈ စိတ္ကူးကိုလည္း ျမႇင့္တင္ရာေရာက္သည္။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအသုံးစရိတ္မ်ားကို ျပန္လည္စီစဥ္ျခင္းသည္ မျဖစ္မေန အေရးပါသည့္ စိ
စိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ကန္႔သတ္ပစ္ေသာ၊ တူး
ူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ လူ
လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေသာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈလြန္ ေစ်းကြက္တြ
တြင္

အမွန္အကန္

စုေငြမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိ

ထိုစုေငြမ်ားကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ အေျခအေနရ ေငြေၾကးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္လည္း တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ပ
ပါဝင္လာႏိုင္သည္။ ထိုနည္းလမ္းက ျပင္းထန္ၿပီး အေရးေပၚ

လိုအပ္ေနသည့္ ဆင

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အေ
အေျခအေနမ်ားကို ရ

င္ဆိုင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစတြင္ ထိ

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နားလည္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၎သည္ လူမႈေရးဆိုင
ုင္ရာ မူဝါဒ၏ အေျခခံ မျဖစ္သင့္သလို၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ
မူဝါဒကိုလည္း စီးပြားေရး ပံ့ပိုးကူညီမႈအဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ အဆင့္မေလၽွာ႔ခ်သင့္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေ
႔ေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို အပိုအေနျဖင့္သာ လိုအပ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္၊ လိ

လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ကာလတိုမ်ားအတြင္းသာ အသုံးျပဳသင့္သည္။ အလုပ္အကိုင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်
ခ်ဲ႕ထြင့္ျခင္း၊ ပညာေရးစနစ္ကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈဖုံလုံေရးကို ပိ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္။
ထို႔အျပင္

လူမႈတရားမၽွတမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆ

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လက
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္

ေငြေၾကးတန္ဖိုးျဖင့္ အစားထိုးေပးေလ်ာ္မႈမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အသုံးျပဳမႈအၾကား

း ပိတ္မိေနသည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈျဖစ္သည္။ လူ
လူမႈတရားမၽွတမႈဟူသည္မွာ

သာမန္

ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ိဳးထက္ မ်ားစြာ ပိုသ

အႀကိမ္မ်ားစြာ

ည္။ အထက္တြင္ အႀ

ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသလိုပင္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ ႏိ

ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာသုံးစြဲမႈမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ဟူသည့္အခ်က္ကို ေဖ
ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔အတူ အေျခခံလုပ္ခလစာစသည့္ ျငင္းခုံမႈမ်ားအပါအဝင္ က႑
က႑လိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပန္လည္ပါဝင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ အိုင္လိဆီယက္စ္ ဖာနန္ဒက္စ္ ပါ )
.…အဖြဲ႕၊ ၂၀၁၁(
လူမႈေရး မူဝါဒမ်ားသည္နယ္ပယ္စုံကို ထိစပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆုံး ထိ
ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ရမည့္အနည္းဆုံး အခ
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါဆိုလၽွင္ အာ
အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ပညာေရးကို ေဖ
ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ႏိ
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ထိုအ
ဘရာဇီးအပါအဝင္
အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ

ခ်က္သည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွသည္။ ဘရ

ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္ ကမၻာကို စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေနသည့္တိုင္ အာ
ျပႆနာကိုရင္ဆိုင္ရသည္။ လူမႈေရး မူဝါဒမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဆက
ဆက္စပ္ေနသင့္သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ေဒသတြင္း လိုအပ္သည့္ အစားအစာ

ပမာဏကို

လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၇။ ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ တြဲဖက္ျခင္း

လိ

အထက္တြင္

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သယ

သယံဇာတ

ထုတ္ေဖာ္မႈလြန္ကာလ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ထီ

ထီးတည္း ေဆာင္႐ြက္႐ုံျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္။ ႏိ
ႏိုင္ငံအမ်ား စုဖြဲ႕၍ ၫွိႏႈိင္းပူးေပါင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္မေန လိုအ

ပ္သည္။ သိ

သို႔ျဖစ္၍ ေဒသတစ္ခုလုံး ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
ယေန႔ေခတ္တြင္

ေတာင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆင္တူသည့္ ကု

ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ ျပည္ပတင္ပို႔လ်က္ ရွိၾကသည္။ ယင္းအေျခအေနကို အန္တုႏိုင္ရန္မွာ ေဈ
ေဈးႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို ဥပမာအားျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်
မ်ား သတ္မွတ္ကာ ဝိုင္းဝန္းစုဖြဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ န

ည္းလမ္းမ်ားတြင္က႑အသီးသီးကို အားေကာင္းေစရန္ ေဒသလုံး ပူ

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ သယံဇာတမ်ားကို ေဝမၽွပိုင္ဆိုင္လိုလၽွင္ ကုန္းေျမတိ
တိုက္ႀကီးအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဥပ
ဥပမာအားျဖင့္ ေတာင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လယ
လယ္ယာက႑အတြင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကလၽွင္ ေဒသတြင္း စားေသာက္ကုန္ ထု
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက အခ်င္းခ်င္း ဦးစားေပး

ေရ

ေရာင္းခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့စားေသာက္ကုန္ ေဈးကြက္ႀကီးအေပၚ အားကိုးမွီခိုမႈ ျပဳရန္မလိုေတာ
တာ့ဘဲ

ကုန္းေျမတိုက္ႀကီး တစ္ခုလုံးရွိ လူမ်ားအတြက္ စာ

စားေသာက္ကုန္မ်ား ဖ
ဖန္တီးေရာင္းခ်ႏိုင္လာကာ အာဟာရျပတ္လပ္မႈကိုအျမန္ဆုံး ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည္ ျဖ
ျဖစ္သည္။ သ

ဘာဝအတိုင္း ရွိေနသာဧရိယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွအစ၊ ကုန္ထုတ္ လု

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး တန္းတူရည္တူပါဝင္ျခင္းအထိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဒ
ေဒသအလိုက္ ပူးေပါင္းျခင္း လိုအပ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေရခံေျမခံ ျဖ

ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒသ

တြင္းညီၫြတ္ေရးဟု ေခၚဆိုႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိ

ႏိုင္ငံတကာ ေရာင္းဝယ္ကုန္သြယ္မႈသည္ လုံးဝျငင္းဆန္ရမည့္အရာ မဟုတ္ေခ်။ သိ
သို႔ေသာ္ ကုန္းေျမတိုက္ႀကီးအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ အေနအထားသိ
သို႔

လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ ေဒသတြင္း ညီၫြတ္မႈမ်ိဳးသည္ တစ

တစ္စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္း ျဖစ္လာၿပီး ကမ
ကမၻာလုံးပတ္သက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ျဖစ္စဥ္ႀကီးေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည့္ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈကို ျပန္လည္ရရွိေစမည္ ျဖစ
ဖစ္သည္။
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

အမွန္ေတာ့ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ မဟ
ကိုယ္တိုင္

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရာ ေရာက္သည့္အတြက္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ႀကီး၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္မွ
ွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။ ခပ္တိုတို ဆိုရလၽွင္ ဝယ္လိုအား သိ
နိမ့္တစ္ဖုံ ျမင့္တစ္လွည့္ ျဖစ္ေနသည့္ ကမၻာ့ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ထု

သို႔မဟုတ္

ထုတ္လုပ္မႈကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အေျခအေနမွ ကာကြယ္ရာလည္း ေရာက္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ

တစ္ေဒသလုံး ညီၫြတ္မႈရွိေရး အဆိုျပဳခ်က္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေဒသတြင္း အလ

အလြတ္သေဘာ
)CEPAL,

စုဖြဲ႕ၾကသည့္ လ

က္ရွိလက္တင္အေမရိက မ

1994ေဖာ္ျပခ်က္အရ။

ဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။

ထိုအျမင္အရ

ဆိုလၽွင္

(

ကုန္းေျမတိုက္ႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္
လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႉေပၚ အေျခခံ၍ ပိုမိုခိုင္မာေစရမည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းမွာ ကမၻာတစ္ခုလုံး လႊ
လႊမ္းၿခဳံစပ္ဆက္ ပ
ပတ္သက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲတြင္ နီးနီးစပ္စပ္ ပါ
ပါဝင္လိုႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏိုင္သည္။ ေဒသညီၫြတ္မႈေအာက္တြင္မူ ထိုသို႔မဟ
မဟုတ္ဘဲ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆု

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏိ
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နားလည္မႈထားရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍

ေဒသတြင္း ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား မျ

မျဖစ္မေန
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္သည့္ မူေဘာင္စံ
စံႏႈန္း သ

တ္မွတ္မႈမ်ားရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဤ

အဆိုျပဳခ်က္အရ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီသည္ လက

လက္ရွိေႂကြးေၾကာ္ေနၾကသည့္ ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ ရပ္တည္မႈ ဆိုသည္ထက္ ပိုလြန္သည့္ ညီ
ညီၫြတ္မႈ ရွိရန္လိုသည္။ေဒသတြင္း ကိ
ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈအရ ဘုံတူညီသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ဦး
ဦးစားေပးေဆာင္႐က
ြ ္ရမည့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားမွာ စာ
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မႈကဲ့သို႔ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဤေနရာ၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တင္ျပလိုသည္မွာ ကမ
ကမၻာလႊမ္းၿခဳံစပ္ဆက္မႈျဖစ္စဥ္မွ ခ်မွတ္လာသည့္ မွ
မွီခိုအားကိုးမႈမ်ားကို

ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခု ရရ

ရရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း အုပ္စုဖြဲ႕ကာ က်န္သူမ်ားႏွင့္ သီ
သီးျခားရပ္တည္သြားသည့္ အေနအထားကို မဆိုလိုေပ။ ေဒသတြင္း ဆု
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္မ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး ကမၻာႀကီးႏွင့္ ဆက
ဆက္သြယ္မႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေျ
ေျပလည္ေစႏိုင့္ ႏွစ္လမ္းသြား သေဘာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္ ဤတြင္ အဆ
အဆိုျပဳထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအရ ကု
ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအျပင္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားရွိေနျခင္းကို မျ
မျဖစ္မေန

ျပန္လည္သုံးသပ္ ခ်ိန္ဆရန္ လိုအပ္သည္။ အ

အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားတြင္ဤသို႔ ႏွစ္လမ္းသြားသေဘာသည္ ၁၉၈၈

ခုႏွစ္က ဆမာရ္အမင္ တင

တင္ျပအဆိုျပသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈအား ဆန
ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံက်သည့္ ကြဲျပားမႈမ်ားလည္း ရွ
ရွိပါသည္။

ယင္းမွာ အ

သြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ား စု

စုဖြဲ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု လက္ခံျခင္းႏွင့္ ကြ
ကြဲျပားသည့္ ေဒသ

တြင္း စုစည္းမႈကို ပုံေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တ

ယေန႔

စ္နည္းအားျဖင့္ ယေ
ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးအား ေဒသအေျခခံ ႐ႈေထာင့္မွ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္နည္းျဖင့္ ခ
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို႔

အတြက္လည္း ကုန္းေျမ တိုက္တစ္ခုအတြင္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ တစ

တစ္မူကြဲျပား၍ လိုအပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
၈။ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး
သယံဇာတထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ ကာလသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိေစမည့္ အဂၤါရပ္ အ

စ

အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအား ဖြ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ စြဲစြဲလမ္းလမ္း လိုလားမႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္ လိ
လိုေၾကာင္း ျမင္သာပါလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တိ
တိုးတက္မႈတို႔သည္

သီးျခားစီရွိေနသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘူယန္ဗီဗာ အယ

အယူအဆအရ မျဖစ္မေန ေ႐ြးခ်ယ္ရသည့္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ပါသည္။
မတူကြဲျပားသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ာ
်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ သု
သုံးစြဲမႈကို

ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း အသ

အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆန္႔

က်င္ေရးႏွင့္ တူ

တူညီပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကုန္ထုတ္လပ္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ သြင္းအားစု အန ည္းငယ္မၽွကို အသုံးျပဳၿပီး ထိ
ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲကာ စြမ္းအင္အနည္းငယ္သာ လိုအ
ကာဘြန္

ပ္ေတာ့ျခင္း၊ ကာ
ထုတ္လႊတ္မႈ

ေလၽွာ႔ခ်ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစကာ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ သု
သုံးစြဲမႈ အစီအစဥ္ စသည္တို႔ကို ပိုမိုၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သဘာဝ သယံဇာတမ်ားအား ဝယ္လိုအားကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆန္႔က်င္ေရးသည္ မျဖစ္မေန လိ
လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အသုံးဝင္မႈသက္တမ္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးမႈမျဖစ္မီ တတ္ႏိုင္သမၽွ ၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးပြားလာျခ)
တိုးပြားလာျခင္းထက္ အသုံးတည့္မႈကို ပိုမိုေဇာင္းေပးရန္၊ပစၥည္းသစ္မ်ားႏွင့္ အၿ
အၿမဲတမ္း အ

စားထိုးလဲလွယ္ေနရျခင္းထက္ တာရွည္အသုံးခံရန္အျပင္

ထိေရာက္စြာ အ

(

အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လိုအပ္သည္။ ဤအခ်က္အပါအဝင္ အျခားေသာ
အျခားေသာ အ

စိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ပါ ေျပလ

ည္မႈရွိႏိုင္ေစရန္ ဘုန္းေဘာလေအာ သုံးစြဲမႈ

ဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ဝယ္ယူစားသုံးမႈ ဟု ဆိုရာတြင္ ပစ
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈထက္ အ

သုံးဝင္မႈကို ဦးစားေပးလာေစသင့္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လူတိုင္းတြင္ ကားပိုင္ဆိုင္ရန္ မလို)
မလိုအပ္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ

လိုအပ္ခ်က္ကို

အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ၿပီး

သက္သာထိေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူသုံး ပိ
ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ႏိုင္ေစသည္။(
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑
သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလသို႔

ကူးေျပာင္းရာတြင္ ပိ

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝအ
ဦးတည္သည္မွာ

ရည္အေသြးမ်ားကို ဦး

မွန္ေသာ္လည္း အနာဂတ္သည္ ယခင္ကေလာက္ ေခ်ာင္ခ်ိမည္မဟုတ္သည္မွာ သံ

သံသယဝင္ဖြယ္

မရွိသည့္ အ

အခ်က္တစ္ခုသာ
စားသုံးမႈမ်ား၊

ျဖစ္သည္။ လ

က္ရွိ ေပၚေပါက္ေနေသာ အလြန္အကၽြံ စာ

ေဖာေဖာသီသီ ဘုန္းေဘာလေအာ စားသုံးမႈ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကို စြန္႔

လႊတ္ႏိုင္ရန္ လိ

လိုအပ္ပါသည္။ ဘဝအရည္အေသြးဟူသည္မွာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ပြားမ်ားတိုးပြားျခင္းသက္သက္ မဟ
မဟုတ္ပါ။

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ညီေသာ၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ၊ စိ

စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားအထိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ လိ
လိုအပ္ပါသည္။

ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေနမွ ရက္ေရာေပးကမ္း ပြဲလမ္းခံရန္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ညီ

ညီၫြတ္သည္မဟုတ္ပါ။ တ
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္သတ္မွတ္တန္ဖိုးမ်ားကို စီးပြားေရးပုံစံသက္သက္ျဖင့္ ၾကည့္ကာ ခ်
ခ်ဳံႏိုင္သေလာက္ခ်ဳံေရးကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ၿပီး အျ
အျခားေသာ အျမင္႐ႈေထာင့္မ်ားမွ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ အဆ

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသ
ဤသည္တို႔ႏွင့္ အျ
အျခားအပိုင္းက႑မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္အရင္းရွင္စနစ္လြန္ အန
အနာဂတ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလသို႔

အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ လူမႈနယ္ပယ္အတြင္း ႀကီးမားေသာ စိ

စိန္ေခၚမႈႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပါ
ပါတီႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ပုံတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သတၱဳ

တူ

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ တြင္က်ယ္လ်က္ရွိေသာပင္မေရစီးယဥ္ေက်းမႈႀကီးတ
းတြင္ သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္စရာ ျဖစ္ေနသည္အတြက္ ေရနံတြင္းသာ ေအာင္လၽွင္ဥစၥာဓန ႂက
ႂကြယ္ဝလာေပမည္ဟူေသာ အိပ္မက္မ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ ထိ
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုးတက္မႈဟူေသာ အယူအဆတြင္ မျဖစ္မေန ပါ
ပါဝင္ရေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသဖြယ္ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍

သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလဟူသည္

ထိုသို႔ေသာ

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ အျခားတစ္ပါးေသာ အရ
အရပ္သို႔

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားျခင္းသက္သက္ကိုသာ မရည္ၫႊန္းဘဲ ယဥ

ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သည္။ သိ
သိသာထင္ရွားသည့္ တ

င္းမာမႈႏွင့္ ဝိ

ဝိေရာဓိမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ မ်
မ်ားစြာေသာ သ

က္ဆိုင္သူမ်ားမွ အ

ထိုသူတို႔တြင္

တိုက္အခံ ျပဳမႈတို႔ကိုလည္း အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ခံရႏိုင္သည္။ ထိ

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

ဆုံး႐ႈံးရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေသာ စီ

စီးပြားေရးသမားမ်ားလည္း ပါႏိုင္သည္။ အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို လက
လက္လႊတ္ရမွာ

စိုး႐ြံ႕ေနသာ

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလည္း ပါႏိုင္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႐ု

႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ သုံးစြဲလာၾကသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ အစ
အစိတ္အပိုင္းတို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈအလြန္ကာလ၏ ႏိ

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေ
အေျပာင္းအလဲ နယ္ေျမသည္ ႐ႈပ္ေထြးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအ
ဤအေရးကိစၥတို႔ကို

ေကာင္းမြန္က်င္လည္စြာ ထည့္သြင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း မရ

မရွိလၽွင္ ေထာက္ျပစရာအခ်ိဳ႕ ရွိလာပါလိမ့္မည္။
လက္ရွိ

စားသုံးမႈပုံစံကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ႏွင့္ ႐ိ

႐ိုးရွင္းထိေရာက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား လိ
လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ယင္းတို႔မွာ လြန္လြန္ကဲကဲ သုံးစြဲမႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ စြ
စြမ္းအင္ႏွင့္ အရာဝ

တၳဳမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ မၽ

မၽွေျချဖင့္ ေရရွည္အထားခံသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း၊ ျပန္
န္လည္အသုံးျပဳျခင္း၊ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဝမၽွအသုံးျပဳျခင္း စသည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ျမ
ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ကိ
ကိစၥရပ္အမ်ိဳးစုံကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပ
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဝယ္ယူစားသုံးမႈပဓာန ဝါဒ

ကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး စနစ္ယႏၲရားမ်ား ထူ

ထူေထာင္ျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈရွိေစေသာ အစီအမံမ်ားႏွင့္ စည
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္တင္းၾကပ္ႏိုင္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေပၚေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီ
ဒီမိုကေရစီ

တည္ေဆာက္မႈပုံစံမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းရန္၊ လုံေလာက္သည့္ လူမႈ

ပါဝင္မႈမ်ား ရရ

ရရွိေစရန္၊ ေဈးကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈမ်ားကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္တို႔ လိုအ
အခါ၌

သမား႐ိုးက်

စည

ပ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ယေန႔ေခတ္ အခ

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းကိုသာ ေဆာင္႐ြက္၍ သမၼတတ

င္ျမႇာက္ကာ အာ

အာဏာပုံေပးေရးကို အေလးထားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ ပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ လူ
လူမႈေရးက႑မွ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈ အက
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိၿပီး ဂု
ဂုဏ္သတင္းက်ဆင္းေနရသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကို အဖ
အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိ
ထိုလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေခါင္းမာစြာရပ္တည္မည္ဆိုလၽွင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ႀက
ႀကီးၾကပ္

ေစာင့္ၾကည့္မႈတို႔အတြက္ စနစ္ယႏၲရားမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ေရာ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည

သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သယံဇာတ ထုတ္ယူရန္တို႔ပါ ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိ
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ စနစ္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို က်
က်ယ္ျပန္႔႐ုံမက အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရးမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ပုံေဖာ္၍ အစ
အစြဲအလမ္းႀကီးမႈကို အျမစ္မွဖယ္ရွားရန္တို႔အတြက္ပါ ဤေဒသအတြင္း ဒီမိုကေရစီ အေ
အေျခခံမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ လိုအပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ လားရာအတိုင္း ႏိ
ႏိုင္ငံေရးကို အသစ္ျပန္လည္ပုံေဖာ္ထူေထာင္ရန္မွာ အျခားေသာ

အစ

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကို လိုလားေသာ အစ
အစိုးရတို႔
လုပ္လက္စ

ရရွိလာတိုင္း အျခားေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခုံမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ကာ လု
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ပင္ ေက်နပ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းက ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ႏိ
ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔၏ အဆင့္အတန္းကို ထိ

လြ

ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ပင္ လိုအ

ပ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သယံဇာတ ထုတ္ေဖာ္မႈအလြန္ကာလတြင္ ပိ

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈဘဝအထိုင္မ်ားေပၚ အေျခခံကာ ေရွ႕

ဆက္ရမည့္လမ္းကို ဆက

ဆက္လက္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။
ေနာက္ပိုင္းဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ပိ
ပိုမိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပရလၽွင္ လူမႈမ

ၽွတမႈကို ရည

ရည္႐ြယ္သည့္ ေ႐ႊ႕ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ျပန္
န္လည္သစ္လြင္လာေစရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔သို႔ ေရွ႕ဆက္ရန္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အယူဝါဒမ်ား၊
း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္တည္းမႈအယူအဆတို႔အေပၚ စြဲလမ္းမႈတို႔ကို စြန္႔လႊန္ႏိုင္ရန္၊ သဘ
သဘာဝဝန္းက်င္၊ လိင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ႏြယ္မႈဆိုင္ရာ အေ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈသစ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို နာ
နားလည္ရန္ ခက္ခဲမႈတို႔မွ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ )Gudynas ၊ 2010b ကို ႐ႈ(
အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ ကြဲျပားၾကမည္မွာ ရွင္းပါသည္။ အခ
အခ်ိဳ႕အေနအထားမ်ားတြင္
လုံးဝတိခနဲျဖတ္ကာ၊ ေတာ္လွန္ေရးဆန္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ိဳး လိုအပ္တတ္သလို အခ
အခ်ိဳ႕အေနအထားတို႔အတြက္
ထိုသို႔

တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိ

ခ်ဥ္းကပ္ပုံခ်င္း မတူညီသည္ကိုလည္း အတင္းညိႇယူရန္ မလိုအပ္ပါ။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျ

အျပန္အလွန္

ျဖည့္စြမ္းၿပီး ျဖစ္ရန္သာလိုရင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သယံဇာတ ထု

ထုတ္ယူမႈကို

အခ်ိဳ႕ေသာ

မျဖစ္မေန

အေျခအေနမ်ားတြင္ တိခနဲ ျဖတ္ရန္လိုအပ္သည့္တိုင္ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ကာလတစ္ခုအထိ ဆိ
ဆိုင္းငံ့လက္ခံထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကဳံရသည္လည္း ရွိပါသည္။ အခ
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စ

စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ အေျပာင္းအလဲ မည
မည္မၽွ

ခရီးတြင္သည္၊

အရာေရာက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ

ျပဳသည္ျဖစ္ေစ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းက ျပဳသည္ျဖစ္ေစ သယ
သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈလြန္

ကာလအတြက္

သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွ

ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပုံစံမ်ားကို စြန္႔ခြာႏိုင္ေရး တစ
တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ရာ ထိုအျမင္မွဆိုလၽွင္ အာ
အားလုံးသည္ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္သည့္သဖြယ္ ျမင္စရာ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဟူသည့္ အယ
အယူအဆသည္

ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္သလို ပိုမိုက်ယ္ဝန္းရန္လည္း လိ

လိုအပ္သည္။နယ္ေျမပိုင္းဆိုင္ရာ အျမ
တရားမၽွတမႈ၏

င္အျပင္ သဘာဝဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အျမင္လည္း လိုအပ္သည္။ တရ

နယ္နိမိတ္သည္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခ

အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး ခြျဲ ခမ္းေဝမၽွမႈ ပု
ပုံစံမ်ားကို
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ သဘာဝတရား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသ

ေက်ာ္လြန္၍ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ပါ

အသိအမွတ္ျပဳမႈတို႔အထိ ျဖန္႔က်က္သင့္ေပသည္။ လက
လက္တင္အေမရိက
ေဒသတြင္ ထိုသို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈအခ်င္းခ်င္း အျ
အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာယွက္ႏြယ္မႈ ခ်ဥ္းကပ္ပုံေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္။ ထိ
ထိုသို႔ေသာအခါမ်ားတြင္

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သိနားလည္မႈ စနစ္မ်ား၏ ထည

ထည့္ဝင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ယင္းတို႔ကို လုံးဝပစ္ပယ္ရန္၊ အစားထိုးရန္ လိ
လိုအပ္ျခင္းမရွိပါ။ အနာဂတ္တစ္ခုအတြက္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ နည
နည္းလမ္းမ်ားသည္ေဒသတစ္ခု၏ပညတ္ထားသည့္ သိနားလည္မႈမ်ားေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ကာ လိုလား
ားစရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရန္ လိုအပ္လွပါသည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္ရလၽွင္

ဤသို႔ေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔သည္ သမိုင္းကို ဖန္တီးသည္
ည့္သူ တ
ရွိေနၾကပါသည္။ သ

စ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းတို႔၏ လက္ဝယ္တြင္ ရွ
ယံဇာတ ထုတ္ယူေရးအလြန္ ကာလသို႔ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္လူတစ္ဦးခ်င္း တစ

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေျခလွမ္းမ်ားမွသာ စတင္ပါသည္။ သူတို႔

၏ ပမာေဆာင္ လု

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ ထိုလမ္းစဥ္ႀကီးသို႔ တက္လွမ္းရာတြင္ အျခားသူမ်ားပါ ပါ
ပါဝင္လာေစရန္ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစပါေတာ့သည္။
မွတ္စုမ်ား

၁။ Researcher at the Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo,
Uruguay (www.ambiental.net); MSc in social ecology.

1.

Different ideas have been presented at workshops and seminars supported by the

Rosa Luxemburg Foundation in Ecuador, as well as similar activities CLAES has been
carrying out in other countries in the region (particularly Peru and Bolivia, and to a lesser
extent in Argentina, Brazil, Colombia and Uruguay) since 2009. Various aspects have been
published in different media in Bolivia, Ecuador and Peru; a general framework for these
transitions was presented in the journal Ecuador Debate (Gudynas, 2011).

2.

For a critical analysis of development and the ideologies of “progress” and “modernity”

that run through it, see my chapter “Debates on development and alternatives to it in
Latin America: a brief heterodox guide,” in this book.

3.

“Peru and the extractive model: an agenda for the new government and necessary

transition scenarios” was presented to society and political parties in March 2011 by the
following organisations: Asociación Nacional de Centros (ANC), Asociación Pro Derechos
Humanos (APRODEH), Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Conferencia
Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES), CooperAcción, Derecho, Ambiente y
Recursos Naturales (DAR), Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz),
Forum Solidaridad Perú, Grupo Allpa, Grupo Propuesta Ciudadana, Instituto de Promoción
para la Gestión del Agua (IPROGA), Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático
(MOCICC), Red Jubileo Perú, Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE),
Red Muqui, Revenue Watch Institute, Comisión Andina de Juristas, Movimiento Manuela
Ramos, Red Tukuy Rikuy, Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Consejo
Machiguenga del Río Urubamba, and Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).
See <http://redge.org.pe/node/637>.

5. See <http://www.transiciones.org>.
6.

သယံဇာတ

ထုတ္ေဖာ္မႈလြန္ကာလသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေ

အေျခခံက်သည့္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသးေသာ္လည္း ေန
ေနရာအခက္အခဲအရ ေဖာ္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔မွာ တည
တည္ၿငိမ္သည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ပိ
ပို၍ျပည့္စုံသည့္ အျမင္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ Jackson (2009)ႏွင့္ Victor (2010) တို႔ကို ႐ႈပါ။

အဓိကေဝါဟာရမ်ား
Androcentric: ပုရိသပဓာနဝါဒ
အမ်ဳိးသားမ်ား၏အျမင္႐ႈေထာင့္ကိုအဓိကထားေသာခ်ဥ္းကပ္ဆင္ျခင္ပံုျဖစ္သည္။မူရင္းဂရိေဝါဟာရ ANERDROS
မွလာၿပီးဖိုသဘာဝဝိေသသကိုမသဘာဝႏွင့္နတ္ဖုရားမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္သတ္မွတ္ေသာအယူအဆ
အဆျဖစ္သည္။လက္ရွိႏုိင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈစနစ္မ်ားတြင္ပုရိသပဓာနဝါဒကအဓိကေနရာမွလႊမ
ႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည္။
Autonomy: ကို္ယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္
ဂရိမွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီးကို္ယ္ပိုင္ဥပေဒျပဌာန္းသတ္မွတ္ျခင္းဟုအနက္ရင္းထြက္ကာႏိုင္ငံ
ငံေရးႏွင့္သီအိုရီနယ္တြင္အသိရခက္ေသာအနက္ထြက္သည္။မတူညီေသာနယ္ပယ္ႏွင့္ေနာက္ခ
္ခံေပၚမူတည္၍အနက္အမ်ဳိးမ်ဳိးထြက္သည့္အျပင္ႏို္င္ငံေရးနယ္တြင္လည္းအလြန္ကြဲျပားျခားန
းနားေသာအနက္ဖြင့္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္သံုးစြဲၾကသည္။လက္တင္အေမရိကတြင္မူဌာေနတိုင္းရင္းသာ
သားမ်ားကအဓိကသံုးစြဲၿပီးေက်ာင္းသားမ်ား၊လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကလည္းသံ
သံုးစြဲၾကသည္။ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္အယူအဆကိုအဓိကအသံုးျပဳေသာေနရာသံုးေနရာရ
ာရွိသည္။ယင္းတို႔မွာယဥ္ေက်းမႈ- လူမႈအဆက္အစပ္ေနရာ၊ႏိုင္ငံေရး- ဥပေဒအဆက္အစပ္ေနရာႏွင့္ပိုင္နက္စီးပြားေရးအဆက္အစပ္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ထိုနယ္ပယ္သံုးခုမွာလည္းအခ်င္းခ်င္းသိသိသာသာ
သာစည္းျခားထားျခင္းမရွိပဲလက္တင္အေမရိကတြင္ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္အယူအဆကိုအျပ
ျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းလည္းမရွိေပ။လႈပ္ရွားမႈအမ်ားစုကမူအထက္ပါနယ္ပယ္သ
္သံုးခုအမွန္တကယ္ေပါင္းစည္းသြားမွသာလ်င္စစ္မွန္ေသာကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ကိုရႏိုင
ုင္သည္ဟုလက္ခံယူဆၾကသည္။
အထူးသျဖင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ေတာင္းဆိုျခင္
င္းမ်ားသည္အီေကြေဒါႏွင့္ဘိုလီးဗီးယားႏုိုင္ငံမ်ားရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္မ်ားႏွင့္အတူ
တူျပန္လည္ႏိုးၾကားထႂကြလာသည္။မကၠဆီကိုရွိ

Zapatista

လႈပ္ရွားမႈတြင္မူကို္ယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ျပဌာန္းခြင့္ကိုႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာဂလိုဘယ္ျဖစ္စဥ္

(proceso

social

global)

အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးအဂတိလိုက္စား၍ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားသာႀကီးစိုးေသာအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ
းရမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးကိုဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္ၾကသည္။၎တို႔ကကိုယ္ပိုင္ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္တရားစီရင္
င္ေရးစနစ္မ်ားကိုျပဌာန္းၿပီးလူမ်ဳိးစုႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအမွတ္လကၡဏာမ်ားကိုအေလးအနက္ထားသည္။
Cosmovision: ေလာကအျမင္
ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ကိုယ္ပိုင္ကမ႓ာ့အျမင္၊အာ႐ံုခံစားမႈ၊ဆင္ျခင္မွတ္ယူပံုႏွင့္ေမွ်ာ္ျမင္ေတြးေခ
ေခၚပံုတို႔ရွိၾကသည္။ထိုမတူညီေသာအရာမ်ားစုေပါင္းထားေသာအစုအေပါင္းကို
သို႔မဟုတ္ေလာကအျမင္ဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။မူရင္းမွာဂ်ာမန္စကားလံုး
မွလာျခင္းျဖစ္ၿပီးကမ႓ာႏွင့္ေလ့လာျခင္း၊႐ႈျမင္ျခင္းကိုေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Cosmovision
Weltanshauung

ထိုအယူအဆကိုဂ်ာမန္ေတြးေခၚပညာရွင္

Alexander

von

Humboldt

ကဘာသာစကားႏွင့္စကားေျပာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဒႆနမ်ားတြင္ထည့္သြင္းသံုးစြဲသည္။ေနာက္
က္ပိုင္းတြင္ကန္႔ထ္ႏွင့္ေဟဂယ္တို႔ကလူအစုတစ္စု၏ဒႆန၊ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဆင
ဆင္ျခင္ေတြးေတာပံုမ်ားကိုရည္ၫႊန္းၿပီးသံုးစြဲသည္။
အင္ဒီစ္ေတာင္တန္းႏိုင္ငံမ်ားရွိဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကိုင္စြဲလာ
လာေသာေလာကအျမင္ကိုဆက္လက္ကိုင္စြဲထားၾကသည္။ထိုအျမင္မွာရပ္ရြာလူ႔အသိုက္အဝိုင္းကိုအေျခခ
ခခံၿပီးသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီသဟဇာတျဖစ္မႈကိုအဓိကဦးစားေပးသည္။
Decolonisation/Decolonial: ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ဝါဒ
ကိုလိုနီအုပ္စိုးမႈေအာက္၌ေနခဲ့ရေသာသမိုင္းဆိုင္ရာဘံုအေတြ႕အၾကံဳအေပၚအေျခခံၿပီးေပၚေပါက
ါက္လာေသာအယူအဆျဖစ္သည္။

Walter

Mignolo

ႏွင့္

Arturo

Escobar

တို႔၏အလိုအရကိုလိုနီဝါဒသည္အင္အားသံုးၿပီးအုပ္စိုးခံယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္အသိပညာမ်ားကိုဖိႏွိပ္
ပ္သုတ္သင္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသာျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ကိုလိုနီအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားသည္ထိုကိစၥကိုမည္
ည္သည့္အခါကမွအျပည့္အဝေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ကိုလိုီနီဝါဒကိုဆန္႔က်
က်င္ၿပီးသိမႈအေျခခံအသစ္မ်ားဆက္လက္ေပၚထြက္လာကာယေန႔ေခတ္ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမ
းမႈဆိုင္ရာေတာင္းဆိုမႈမ်ားဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ဝါဒသည္လက္ရွိႏွင့္မတူေသာ

'ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အသိပညာမ်ား'

ကိုရွာေဖြသလိုကိုလိုနီေခတ္မတိုင္ခင္ကတည္ရွိခ့ေ
ဲ သာ၊ကိုလိုနီဝါဒကိုဆန္႔က်င္ၿပီးေပၚေပါက္လာေသာ
'ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ားႏွင့္အသိပညာမ်ား' ကိုလည္းရွာေဖြသည္။
ကိုလိုနီဝါဒသည္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္၎တို႔တင္သြင္းလိုသည့္အျမင္တစ
တစ္မ်ဳိးထဲကိုသာအသိအမွတ္ျပဳၿပီးအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္သဘ
သဘာဝေလာကႀကီးကိုပင္ပစ္ပယ္ဖယ္ထုတ္လိုသည့္သေဘာရွိသည္။ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ဝါဒကထိုပစ္ပယ္ဖိႏ
ႏွိပ္မႈမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးအပစ္ပယ္ခံမ်ားက၎တို႔၏လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းလာေအာင
ာင္လမ္းျပေပးသလိုတၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ဥပေဒစနစ္ကဲ့သို႔ေသာကိုလိုနီအေမြခံမ်ားအတြင္းမတူကြဲျပား
ားေသာသိမႈမ်ားႏွင့္လူမ်ားကိုထည့္သြင္းေစျခင္းလည္းပါဝင္သည္။ (Plurinational ကိုလည္းၾကည့္)
Endogenous development: ေဒသႏၲရထိန္းခ်ဳပ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္မ်ားအျဖစ္ေဒသႏၲရႏွင့္ေဒသတြင္းျဖစ္တည္မႈမ်ားကိုထည
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအယူအဆ၏အဓိကလကၡဏာရပ္သံုးခုမွာမည္သို႔ေသာဖြံ
ြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေရြးခ်ယ္မည္ကိုသက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္း၌သာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ျဖစ္စဥ္/အဆင့္မ်ားကိုေဒသတြင္း၌သ
၌သာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုလည္းေဒသတြင္း၌သာမွ်ေဝျခင္းတို႔ျဖစ
ဖစ္သည္။ယင္းအယူအဆကိုဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံအစိုးရကစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့သလိုအခ်
ခ်ဳိ႕ေသာလယ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္းစိုက္ပ်ဳိးေရးေဂဟစနစ္ႏွင့္လယ္သမားအေျချပဳစီးပြ
ပြားေရးစနစ္တို႔ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္သံုးစြဲၾကသည္။
Extractivism: သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး

လက္တင္စကား

extrahere

မွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး

'တစ္စံုတရာကိုဆြဲထုတ္ျခင္း'

ဟုအဓိပၸါယ္ထြက္သည္။သတၳဳတြင္း၊ေရနံႏွင့္သီးႏွံတစ္မ်ဳိးတည္းအႀကီးအက်ယ္စိုက္ေသာစိုက္ခင္းမ်ားကိ
ကိုဆိုလိုသည္။ထို႔အျပင္ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရးအတြက္သယံဇာတမ်ားထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းအားလံုး
ုးလည္းအက်ဳံးဝင္သည္။ထိုအယူအဆသည္ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကကုန္ၾကမ္းမ်ားထုတ္လုပ္၊တူးေဖာ္ၿ
္ၿပီးေျမာက္ပုိင္းႏို္င္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔ကာယင္းတို႔မွတစ္ဖန္စက္မႈကုန္ေခ်ာမ်ားကိုျပန္လည္တင္ပို႔ေ
႔ေသာႏို္င္ငံတကာအလုပ္ခြဲေဝမႈပံုစံကိုလည္းမီးေမာင္းထိုးျပသည္။မ်ားေသာအားျဖင့္အစိုးရမ
ရမ်ားကသယံဇာတထုတ္ယူခြင့္ကိုႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအားေရာင္းခ်သည္။၎တို႔သည္ဥစၥာဓနမ်ားကိုအ
ုအတိုင္းအဆမရွိထုတ္ယူခြင့္ရၾကၿပီး၊လူ႔အခြင့္အေရးသို႔မဟုတ္ရပ္ရြာလူထုကိုေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္
င္း၊တင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာရျခင္းမ်ားမွလည္းကင္းလြတ္ခြင့္ရေလ့ရွိၾကသည္။သယ
သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးဝါဒကိုက်မ္း႐ိုး
ဝါဒႏွင့္နီယိုသယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးဝါဒဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။
Intercultural: ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ျခင္း
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကားတြင္အျပန္အလွန္တန္းတူဆက္ဆံေရးႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳေရးမ်ားပါဝင္ေသာဒိုင္
င္ယာေလာ့ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ထိုျဖစ္္စဥ္တြင္အာဏာဆက္ႏႊ
ႏႊယ္မႈမွာအလြန္အေရးႀကီးသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ယဥ္ေက်းမႈဒိုင္ယာေလာ့ႏွင့္ဖလွယ္ျခ
ျခင္းမ်ားသည္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာကိုလိုနီျပဳမႈႏွင့္သိမ္းသြင္းမႈမ်ားဆီသို႔ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္
ည္။ထိေရာက္ေသာယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းမ်ားသည္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကားဒိုင္ယာေလာ့ခ္ႏွင့္ယ
့ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ဆင့္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ားသည္စီးပြားေရး၊ေဂဟေဗဒႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလႊ
လႊမ္းမိုးမႈမရွိေသာအာဏာဆက္ႏႊယ္မႈအခင္းအက်င္းတြင္ျဖစ္ပြားသည္။
Buen Vivir: ေကာင္းစြာရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္း (သမၼာအာဇီဝ)
ထိုက်င့္ဝတ္ႏွင့္အယူအဆဆိုင္ရာသေဘာတရားသည္အင္ဒီးစ္ေတာင္တန္းႏွင့္အေမဇံုရပ္ဝန္းရွိ
ွိအစဥ္အလာဌာေနတိုင္းရင္းသား႐ိုးရာမ်ားမွဆင္းသက္လာၿပီး

quechua

ဘာသာစကားျဖင့္

sumak

kawsay၊ Aymara ဘာသာျဖင့္ suma qamaña ႏွင့္ Guarani တြင္ ñande reko ဟုေခၚတြင္သည္
(Medina
2006)။လူသားႏွင့္သဘာဝေလာကႀကီးအၾကားအလံုးစံုလႊမ္းျခံဳၿပီး၊ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီ
ညီေထြျဖစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာစနစ္မ်ားႏွင့္ဘဝေနမႈပံုစံမ်ားကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ထိ္ုအယူအဆတြင္ဘဝလည္ပတ္ပြားစီးမႈ၏ဗဟိုခ်က္ဝင္႐ိုးမွာရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ၿပီးအျပန္အလွန္မီခိုမႈ
မႈႏွင့္အျပန္အလွန္အက်ဳိးျဖစ္ေစမႈသေဘာတရားမ်ားအေပၚတြင္မီတည္ေနသည္

(Azcarrunz

2011)။ယင္းကိုေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ႂကြယ္ဝစြာေနထိုင္ျခင္းဟုေခၚၿပီးမိမိတို႔ရပ္ရြာ၊
ာ၊ကမ႓ာႀကီး၊စၾကာဝဌာႏွင့္ဘဝ/သမိုင္းစက္ဝန္းမ်ားႏွင့္ဟန္ခ်က္ညီစြာေနထိုင္ျခင္းလည္းမည္ေပသည
သည္။ယင္းတြင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလႊမ္းမိုးမႈမရွိေပ။ေကာင္းမြန္စြာရွင္သန္ေနထိုင္ျခင္းသည္ႏိုင္ငံ
ငံေရးပေရာဂ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီးလူမ်ားစုဆံုးျဖတ္ခ်က္အစားဘံုသေဘာတူညီမႈကိုရွာေဖြျခင္း၊ရပ္
ပ္ရြာဘံုလိုအပ္ခ်က္ကိုတစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ထက္ဦးစားေပးျခင္းစသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ဟန္ခ်က္ညီမႈ
မႈကိုထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာင္းစြာရွင္သန္ေနထုိင္ျခင္း

(သမၼာအာဇီဝ)

Buen

Vivir

သည္အရင္းရွင္ယုတိၱတြင္ရွိေသာပိုေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ပ
။ပိုေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ျခင္းသည္အကန္႔အသတ္မရွိတိုးတက္ျခင္း၊စားသံုးမႈႏွင့္ဓနစုစည္းမႈတ
ႈတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ေလာဘစိတ္အတြက္ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္အျခားသူမ်ားကိုဆင္းရဲမႈႏွင့္ေခါင္းပံု
ံုျဖတ္ခံဘဝမ်ားအတြင္းေနထိုင္ေစျခင္းစသည္္တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။
ထိုေဝါဟာရသည္အီေကြေဒါ

(၂၀၀၈)

ႏွင့္ဘိုလီးဗီးယား

(၂၀၀၉)

ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားတြင္လူအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳမီႏွင့္ျပဳၿပီ
ပီးကာလမ်ားတြင္ဆက္လက္ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားလည္းၾကံဳရသည္။
Mestizo: စပိန္ႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားမွေပါက္ဖြားလာသူမ်ား
အေမရိကကိုစပိန္အုပ္စိုးစဥ္အခ်ိန္ကာလမ်ားကစပိန္ႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမိဘမ်ားမွေမြးဖြားသူမ်ားကိ
ကိုရည္ၫႊန္းေသာစကားျဖစ္သည္။ထိုကာလမ်ားအတြင္းကလူမ်ဳိးကြဲျပားမႈသည္လူမႈလူတန္းစားႏွင့္ရပ
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုသတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိရာစပိန္တြင္ေမြးသူမ်ားကလူတန္းစားပိရမစ္တြင္ထိပ္ဆံုးေနရာက
ာကိုရသည္။ထို႔ေနာက္စပိန္မိဘမ်ားကအေမရိကတြင္ေမြးဖြားေသာ
မ်ား၊ဌာေနတိုင္းရင္းသားႏွင့္စပိန္သို႔မဟုတ္

criollos

criollos
မ်ားမွေပါက္ဖြားသည့္

Mestizo

မ်ားစသည္ျဖင့္အဆင့္ဆင့္ရွိၿပီးပိရမစ္၏ေအာက္ဆံုးတြင္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အာဖရိ
ရိကမွတင္သြင္းလာေသာေက်းကြၽန္မ်ားရွိၾကသည္။အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ
Prada

Svampa

တို႔က

ႏွင့္

mestizo

သိမႈသည္ကိုယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္ကိုေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႕အစည္းမ်
မ်ားအတြက္အေရးပါၿပီး Plurinational State တည္ေထာင္ရာတြင္လည္းအေရးပါသည္ဟုဆိုၾကသည္။
Neocolonial: ကိုလိုနီလက္သစ္ဝါဒ
စက္မႈဖံ႕ြ ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားက၎တို႔၏ကိုလိုနီနယ္ပယ္ေဟာင္းမ်ားကိုလြတ္လပ္ေရးေပးၿပီးေနာက္ဆက္
က္လက္လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္သံုးစြဲေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုရည္ၫႊန္းသည္။ယင္းသည္ႏိုင္ငံေရးအ
းအရထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ၊ကိုလိုနီေဟာင္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္သံုးစြဲေသာစီးပြားေရး၊
း၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအားလံုးကိုရည္ရြယ္သည္။မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ေခ်းေငြမ်ား၊ကုန္
န္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမူဝါဒမ်ား၊ႏို္င္ငံတကာကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈႏွ
ႏွင့္အကန္႔အသတ္မဲ့စားသံုးျခင္းတို႔ကိုအားေပးသည့္ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ားပါဝင္သည္။
Neodevelopmentalism: ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒသစ္/နီယိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒ
လက္တင္အေမရိကရွိတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားသည္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုရည္
ည္ရြယ္သည့္မူဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုခ်မွတ္ရာတြင္နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒႏွင့္မတူညီေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိ
တိုင္းခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ရာတြင္နီယိုလစ္ဘရယ္ဝါဒကိုဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုဆန္႔က်င္ျ
္ျခင္းမဟုတ္ပဲတိုးတက္ေသာအစိုးရမ်ားသည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၊စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀ
းႀကီးမ်ားႏွင့္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွရရွိေသာအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုခြဲေဝေရးစသည္တို႔တ
႔တြင္အေလးအနက္ထားၾကသည္။ေဝဖန္သူမ်ားကထိုေပၚလစီမ်ားသည္တူးေဖာ္သံုးစြဲေရးဝါဒကိုအားေပးၿပီ

ပီးႏုိင္ငံတကာလုပ္အားခြဲေဝမႈႏွင့္ေတာင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ားကိုလက္ေဝခံစီးပြားေရးမ်ားျဖစ
ဖစ္လာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအားေပးေနသည္ဟုဆိုၾကသည္။
နီယိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒသည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္တိုးတက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာလူမႈေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ
(ဆိုးက်ဳိး)
သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာေစာေၾကာရန္ပ်က္ကြက္သည္။ထို႔အျပင္တူးေဖာ္သံုးစ
းစြဲေရးဝါဒ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာလူမႈစီးပြားပဋိပကၡမ်ားကိုလွ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသို႔မ
႔မဟုတ္ဖိႏွိပ္ဖံုးအုပ္ျခင္းမ်ားလည္းေဆာင္ရြက္သည္ဟုဆိုသည္။
Neoextractivism: ေခတ္သစ္သယံဇာတထုတ္ယူေရးပုံစံ
တူးေဖာ္သံုးစြဲေရးဝါဒႏွင့္နီယိုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝါဒတို႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ေခတ္ၿပိဳင္တူးေဖာ္သံုးစြဲေရး
ဝါဒသည္ဘ႑ာအရင္းႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားသည္မိုင္းတြင္းမ်ား၊ေရနံ
နံတြင္းမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွအႀကီးအက်ယ္အျမတ္ထြက္ၾက႐ံုသာမကကုန္ၾကမ္းမ်ားဝယ္ယူျခ
ျခင္း၊ေစ်းကစားျခင္းႏွင့္တစ္ဆင့္ခံဘ႑ာေရးေစ်းကြက္မ်ားမွလည္းအျမတ္ထြက္ေနၾကသည
သည္။ယင္းမွတစ္ဆင့္သဘာဝတရားႀကီးကို
(ဇီဝမ်ဳိးစံုႂကြယ္ဝမႈ၊သစ္ေတာမ်ား၊စြန္႔ထုတ္မႈႏွင့္ေဂဟစနစ္ျဖစ္စဥ္မ်ားစသည္)
ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳမႈႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီးဘ႑ာေရးပံုစံအသစ္တစ္မ်ဳိးကို
ိုေပၚေပါက္လာေစသည္။ယင္းမွာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျချပဳဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းလာျ
ာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
Gudynas

ႏွင့္

Svampa

တို႔ကနီယိုတူးေဖာ္သံုးစြဲေရးဝါဒတြင္ႏို္င္ငံေတာ္မ်ား၏အခန္းက႑ကအဓိကက်ေနေၾကာ
ကာင္းေထာက္ျပၾကသည္။အထူးသျဖင့္တိုးတက္ေသာလက္တင္အေမရိကအစိုးရမ်ားအၾကားတြင္ျဖစ္
စ္သည္။ယင္းတြင္ႏိုင္ငံပိုင္ကုပၼဏီမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားကိုအခြန္တိုးျမႇ
မႇင့္ေကာက္ခံျခင္းစသည့္နည္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္းႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြတိုးတက္ေစၿပီးလူမႈေရးမူ
ဝါဒမ်ားအတြက္ရန္ပံုေငြမ်ားကိုရရွိေစသည္။
Neo-extractism
အေပၚေဝဖန္ေသာေဝဖန္ခ်က္မ်ားမွာဆက္လက္ဆီေလ်ာ္ေနၿပီးလက္တင္အေမရိကတြင္သံယံဇာတတူ
တူးေဖာ္သံုးစြဲေရးဝါဒအေပၚမီခိုရမႈမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ေဝဖန္မႈမ်ားပိုမိုဆီေလ်
လ်ာ္လာသည္ဟုပင္ဆိုႏုိ္င္သည္။
Pachamama: မိခင္ကမ႓ာေျမ
Pachamama သည္ quechua ႏွင့္ Aymara တို႔၏စၾကာဝဌာအယူအဆမွလာျခင္းျဖစ္သည္။ Pacha
မွာကမ႓ာၿဂိဳဟ္၊ေလာက၊စၾကာဝဌာဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး

Mama

မွာမိခင္ျဖစ္သည္။ယင္းကိုမ်ားေသာအားျဖင့္အမိကမ႓ာေျမဟုဘာသာျပန္ဆိုေလ့ရွိသည္။ယင္းတြ
တြင္အသက္ဇီဝ၊စြမ္းအင္၊လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လိုအင္ဆႏၵမ်ားအပါအဝင္အရာခပ္သိမ္းပါဝင္သည္။အင္ဒီးစ္ေတ
ေတာင္တန္းရွိဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္
သည္ေျမကမ႓ာႀကီးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေဖာ္ျပေနသည္။၎တို႔ကလူတို႔သည္ေျမႀကီ

Pachamama

ကီးႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဟုယူဆၿပီးေျမႀကီးကိုပိုင္ဆိုင္သည္ဟုမယူဆေခ်။ထို႔ေၾကာင့္အေနာက္တိုင္းဥပ
ဥပေဒစနစ္တြင္ကဲ့သို႔ေျမယာကိုပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံမ်ဳိးအတိအက်မရွိေပ။ယင္းအစားေျမကမ႓ာႏွင္
င့္လူသားမ်ားအၾကားေလးစားမႈ၊ဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္သဟဇာတျဖစ္မႈတို႔ကိုတန္ဖုိးထားသည္။
အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

Pachamama

ကိုအမိကမ႓ာႀကီးဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းကိုပင္ေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ကမ႓ာႀကီး၏မ်ဳိးပြား/ပြားစည္းႏုိင္
င္မႈတစ္မ်ဳိးတည္းကိုတန္ဖိုးထားၿပီးဖိုဝါဒဆန္ဆန္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းေၾကာင့္

Pachamama

၏ေထြျပားဆန္းက်ယ္မႈကိုေလ်ာ့ခ်ပစ္ၿပီးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္အသံုးခ်ခံတစ္ခုအျဖစ
ဖစ္သို႔ေရာက္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္းေထာက္ျပၾကသည္။
Plurinational: ယဥ္ေက်းမႈစံုႏိုင္ငံေတာ္
ႏို္င္ငံေတာ္ဟူေသာအယူအဆကိုအေျခခံမွျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္

Plurinational

State

အယူအဆ၏အေျခခံျဖစ္သည္။ယင္းတြင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈယုတၱိမူေဘာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ဌာေနတိုင္
င္းရင္းသားမ်ား၊လယ္သမားမ်ား၊ၿမိဳ႕ျပလူတန္းစားမ်ား၊အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊အလုပ္သမားမ်ားႏွင္
င့္လူလတ္တန္းစားမ်ား၏အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္လူမႈအေလ့အက်င့္မ်ားအားလံုးကိုႏိုင္ငံေတာ
တာ္အတြင္း၌တန္းတူရပ္တည္ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းအယူအဆကိုလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်
မ်ားႏွင့္ဌာေနတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္အီေကြေဒါႏွင့္ဘိုလီးဗီးယားႏ
းႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအတြင္းထည့္သြင္းထားသည္။
ဤနည္းအားျဖင့္

plurinational

ႏွင့္

interculturality

အယူအဆမ်ားမွာဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။သို႔ရာတြင္ထိုအယူအဆမ်ားကိုႏိုင္ငံအတြင္းလက္ေတြ႕က်င့္သ
့သံုးရာ၌တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားသည္။အထူးသျဖင့္

Plurinational

တိုင္းျပည္အတြင္းရွိဌာေနတိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္းေကာင
ာင္း၊စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားကေထာက္ပံ့ေပးထားေသာေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊တို
ိုက္႐ိုက္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ
ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊သဘာဝသယံဇာတမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္တူးေဖာ္သံုးစြဲခြင့္ႏွင့္
့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္းတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။
Periphery: အစြန္အဖ်ား
The

Economic

Commission

for

Latin

America

and

the

Caribbean

(ECLAC)

က၁၉၅၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းကေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာမီခိုမႈႏွင့္တစ္ဆင့္ခံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသီအိုရီမ်ားသည္လ
္လက္တင္အေမရိကစီးပြားေရးမ်ားမွာႏိုင္ငံတကာအလုပ္ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္
ည္ဟုဖြင့္ဆိုျပသည္။သီအိုရီအရအရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္တြင္အခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ား၏စီးပြားေရးမ်ား
ား၏ဗဟိုခ်က္မတြင္ရွိၿပီးအခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းျပည္မ်ားကအစြန္အဖ်ားတြင္ရွိသည္။
Prebisch

ႏွင့္

the

ရွိပညာရွင္မ်ားကဗဟိုခ်က္ရွိစီးပြားေရးမ်ားသည္ျပည္တြင္းအားႏွင့္ေပၚေပါက္ၿပီးက႑ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
မႈလည္းရွိသည္ဟုဖြင့္ဆိုသည္။စီးပြားေရးအတြင္းရွိက႑ေပါင္းစံုမွာတန္းတူဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတာ္၏
္၏ေထာက္ပံ့မႈရရွိေသာျပည္တြင္းေစ်းကြက္လည္းေကာင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးသည္။ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္

CEPAL

့္အစြန္အဖ်ားစီးပြားေရးမ်ားမွာမူျပည္ပေစ်းကြက္ကိုမီခိုရၿပီးသယံဇာတတြင္းထြက္သို႔မဟုတ္စိုက္ပ်ဳိးေရးထြ
ထြက္ကုန္အမ်ဳိးအစားအနည္းငယ္တင္ပို႔ျခင္းအေပၚ

(ဥပမာ-

ေကာ္ဖီ၊ကိုကိုး၊ပဲပိစပ္၊အမဲသားႏွင့္သၾကားစသည္)
အဓိကမီခိုအားထားသည္။ယင္းသည္ႏို္င္ငံၾကားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈသို႔မဟုတ္ျပည္တြင္းလက္ဝါးႀကီ
ကီးအုပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနၿပီးက်န္စီးပြားေရးက႑မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။
Re-primarisation: ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္း
နီယိုလစ္ဘရယ္ေပၚလစီမ်ားတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စုအတြင္
င္းေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကိုရည္ၫႊန္းေသာေဝါဟာရျဖစ္သည္။အ
။အဓိကစီးပြားေရးက႑

(ထုတ္လုပ္မႈသို႔မဟုတ္သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈ)

သည္အျခားေသာက႑မ်ားထက္သိသိသာသာပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းကိုရည္ရြယ္သည္။ထိုထုတ္ကုန္မ်ားကုိေနာ
နာက္ထပ္အေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ပဲျပည္ပသို႔တန္းၿပီး
ီးတင္ပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ဥပမာအားျဖင့္ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားျပဳျပင္ေသာ

maquilas

အမည္ရွိစက္႐ံုလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီးအခြန္နည္းေသာ၊မေပးရေသာေဒသမ်ားတြင္တည္ေထာင္ထားကာအ
ာအလုပ္သမားမ်ားကိုလည္းနိမ့္ပါးေသာလခကိုသာေပးႏိုင္သည္။ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ေနာက္ျပန္
န္ဆုတ္ျခင္းသည္တည္ဆဲစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုအားနည္းခ်ိနဲ႔သြားေစၿပီးယင္းျဖစ္စဥ္မွာတိုးတက္ေသာ
သာအစိုးရမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ျဖစ္ပြားသည္။ယင္းလက္ဝဲအစိုးရမ်ားသည္အေျခခံကုန္စည္
ည္မ်ားတင္ပို႔ျခင္းသက္သက္ကိုသာမီခိုေနရသည့္အျဖစ္ကိုျပင္ဆင္မည္ဟုကတိျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
Rights of Nature: သဘာဝ၏ရပိုင္ခြင့္
အကယ္၍သဘာဝေလာကႀကီးႏွင့္အမိကမ႓ာေျမသည္ကိုယ္ပိုင္ဥပဓိအမွတ္အသားရွိေသာသက္ရွိႏွင့္သ
့သက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ပါကယင္းတို႔တြင္ကိုယ္ပိုင္ရပိုင္ခြင့္မ်ားရွိရန္လိုသည္။ထိုအခ်က္
က္မွာဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအရသက္ေရာက္မႈရွိသည္။သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုကာကြယ္
ယ္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္
စ္ၿပီးသဘာဝတရားႀကီးကသဘာဝအရင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းအျဖစ္လည္
ည္းေကာင္းလူသားတို႔ကိုေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ရေပ။ထို႔အျပင္သဘာဝေလာကႀက
ႀကီး၌ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒရပိုင္ခြင့္ရွိေနၿပီးပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကိုေရွ႕တန္းတင္ျခင္းႏွင့္ထိပ္တိုက္ေတြ
တြ႕ရန္ရွိေနသည္။
အီေကြေဒါႏိုင္ငံ၏၂၀၀၉ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒႏွင့္ဘိုလီးဗီးယားတြင္၂၀၁၁ခုႏွစ္ကျပဌာန္းေသာဥပ
ဥပေဒမ်ားတြင္သဘာဝတရားႀကီး၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားထဲတြင္ထည့္သြင္းထားသည္။သိ
သို႔ရာတြင္ထိုအစိုးရမ်ားကပင္သယံဇာတတူးေဖာ္သံုးစြဲမႈကိုအားေပးေသာမူ
၀ါဒမ်ားကိုလည္းက်င့္သံုးၾကျပန္ရာထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာအဓိကအေၾက
ၾကာင္းရင္းမ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္။
အျခားအသံုးဝင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား
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