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လူငယ္ဘက္ စ္ုံဖ ုံၿဖ  ိဳးေရိဳး း ြေ အ္္အိဳး ္ကြျဖ ္ေလ လအျ င္ိဳး 

 

္ဖ ြ႕္္ညိ္ဳး္ေေကအငိ္ဳး 

Inya Economics ိည္ ္ၿိဳးး အိဳးေရိဳးမူ၀ ဒဒ၊ ္ၿိဳးး အိဳးေရိဳး  င္  ိက္ျ စင္ေိအ စိေ ိနမ္အိဳးက စ ္္ စိဳးရ  င္  

မူ၀ ဒေရိဳးျ ြိ မူ္အိဳး္အိဳး စိေ ိန ေ  ႕ရ   ္က္မ္အိဳး းုံ း စိဳးေးိဳး  စင္ိည္  ္  က္ ရည္ရ ယ္ ည္ေထအင္ထအိဳးိည္  

္္ စိဳးရမဟစ ္ိည္  ဘက္မလစ က္ေိအ ္ဖ ြ႕္္ည္ိဳး ္ ္စ ျဖ္္ိ ည္္။ ဤ္ဖ ြ႕္္ည္ိဳးက စ ရန္ကစန္္ ၿိဳးး အိဳးေရိဳး  ကတ  ိစလ္ မ  

လူငယ္ စိေ ၿိမ္အိဳးမ  ဖ ြ႕္ည္ိဳးထအိဳးေိအ စိေ ိန ္ဖ ြ႕္္ည္ိဳး  ္္ စျဖ္္း ိည္္။   

မ မ   စ႕္ဖ ြ႕မ  ထစ ္ေ၀ေိအ Product မ္အိဳးမ အ Inya Economic Journal ((လ  ္္ေက မ္)ဒ၊ Policy Researchဒ၊ Survey 

Researchဒ၊ Economic Briefingဒ၊ Commentaryဒ၊ Annual Report ( ္ ္ ္္  ္္ေက မ)္  င္လ Book   စ႕ဘြ ျဖ္း္  ယ္္။  

 

လူငယ္ဘက္္စုံဖ ုံၿဖ  ိဳးေရိဳး း ြေ အ္  င္  လငူယမ္္အိဳး၏ ေနအက ္ု္ံ ေေကအငိ္ဳး္ရငိ္ဳး 

 

္နအဂ ္ ျမနမ္အလလူေဘအင္္ဖ ြ႕္္ည္ိဳး  စိဳး က္ေရိဳး္  က္ လူငယ္မ္အိဳးိည္ ္ဓ ကက္ေိအ ္ န္ိဳးကကမ  

း ၀င္ ေနေေကအင္္ ္ စိဳးရ္ေနျဖင္  ္  ိ္မ  ္ျး ထအိဳးိည္္။ ထ စ္  ိ္မ  ္ျး မမႈက စ ေဖအ္ေျအင္ိည္ ္ေနျဖင္  

လူငယ္ဘက္္စုံဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳး း ြေ အ္က စ ္္ စိဳးရမ  ဥၿိဳး္ၿိဳး၍ ဒၿဇင္ဘအလ ္ေ္အး စင္ိဳး ၂၀၁၇  စ  ္္  င္ိဳးဒ၊ ရန္ကစန္ ကတ  ိစလ္၌ 

က္င္ိဳးး ြ ိည္္။  

 

ထ စ  ိစလ း ြက္င္ိဳးး  စင္ေရိဳး္  က္ ဥၿိဳး္ၿိဳးေကအ္မ ၿက စ ဖ ြ႕္ည္ိဳး၍ ေဖအ္ေျအင္ ြ ိည္္။ ထ စဥၿိဳး္ၿိဳးေကအ္မ ၿ  င္ 

ျးညေ္ထအင္္စ၀နႀ္ကၿိဳး ေဒ က္ အေဖျမင္ ဒ၊ ေကအ္မ ၿ၀င္္ ျဖ္ ္ ျးည္ေထအင္္ စ၀န္ႀကၿိဳးမ္အိဳး  

ဖ္္ေကိည္  ေဒ က္ အမ္  ိဳး  ိမ္ိဳးႀကၿိဳး ဒ၊ ေဒ က္ျမင္ ေထ ိဳးဒ၊ ရန္ကစန္  စင္ိဳးေဒိႀကၿိဳး ၀န္ႀကၿိဳး ္ း္ ဥၿိဳးၿဖ  ိဳးမင္ိဳး  ိန္ိဳး  င္  

ဒစ  ယ၀န္ႀကၿိဳးဗ စလ္ ္ း္ ေ္အင္္  စိဳး  င္  ဥၿိဳး္ စိဳးေ္အင္ဒ၊   စင္ိဳးေဒိႀကၿိဳး္္ စိဳးရ၀န္ႀကၿိဳးမ္အိဳးဒ၊ 

ရန္ကစန္  စင္ိဳး္္္္ အန ္ း္ဒစ  ယ  စင္ိဳးမ  ိဳး  င္  ျဖ္ေ္ျမအက္ေရိဳး ဥၿိဳး္ၿိဳးေကအ္မ ၿ ၀ငမ္္အိဳးဒ၊ လစး္ငန္ိဳးေကအ္မ ၿဒ၊ ျးေ္ကအ္မ ၿ 

မ္အိဳးျဖင္  း ၀ငေ္း င္ိဳး္းဖ္ ြ႕္ည္ိဳးထအိဳးိည္္။  
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ျးနေ္ကအိဳးေရိဳး၀န္ႀကၿိဳး္ေနျဖင္  ျမန္မအ ္ ဖ ြ႕္္ည္ိဳးက စ လ  ္လး္မမႈဒ၊ ဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳး  စိဳး က္မမႈ   င္  ေက ယ္၀ ္မ္ိဳးိအမမႈျ စ 

္ေျ  ုံ နဖ္ စိဳးမ္အိဳးျဖင္  ဖန္ ၿိဳး ည္ေျအက္လ္က္ရ  ရအ ္နအဂ ္ျမနမ္အ လူလေဘအင္္ ဖ ြ႕္္ည္ိဳး ဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳး  စိဳး က္ေရိဳး္  က္ 

လူငယ္မ္အိဳးိည္ ္ဓ က က္ေိအ ္ န္ိဳးကကမ  း ၀င္ေနိည္ဟစ ျ စိည္္။ ထ စလ္ျးင္ ္ျ စး  း ြိ ည ္

လူငယ္ေရိဳးရအမူ၀ ဒျး္အန္ိဳး  စငရ္န္လည္ိဳး ္ေထအက္္ကူျး ိည္  း ြေ အ္လည္ိဳးျဖ္္ိည္ ဟစ ျ စိည္္။ 

 

ယ င္္ ္ စိဳးရမ္အိဳး္ေနျဖင္လ လူငယ္မ္အိဳး၏ ္ န္ိဳးကကက စ လ္္လ္္ရ္မႈ႕ထအိဳးိညမ္ အ ျယ္္စ  ္္မ္အိဳး္ အ ေကအ ြ႕ျးၿ 

ျဖ္း္ ိည္္။ ျးင္  င္ိဳးဒ၊ ျးညး္ ္ဖ ြ႕္္ည္ိဳး ္နည္ိဳးငယ္ေလအက္ကိအ လူငယ္မ္အိဳး 

ဖ ုံျဖ  ိဳး  စိဳး က္ေ္ဖ စ႕လစးေ္ျအငေ္းိဳး  စင္ေကိည္က စ ေ  ႕ရ  ရး ိည္္။ ျမနမ္အ  စငင္ုံ  င ္ ၂၀၁၅ေရ ိဳးေကအက္း ြ  င္ 

္  စင္ရရ  လအေိအ ္မ္  ိဳးိအိဳးဒၿမ စကေရ္ၿ္ ဖ ြ႕ ္ းမ္  ္္ စိဳးရ္ေနျဖင္လ  အ၀န္ယူေနေိအ ယ စ၂၀၁၇ကအလ  ငမ္ူ 

လူငယ္မ္အိဳး၏ ္ န္ိဳးကက  စိဳး က္လအေ္ရန္ း စမ စဥၿိဳး္အိဳးေးိဳးလစး္ေျအင္လအိည္က စ ေ  ႕ရိည္္။ 

းုံစ(၁) ္ ိက္္ စး္္ စ  င္လ က္အိဳး/မ ္လ စက ္လဥူၿိဳးေရ (၂၀၁၄)  

 

္ရင္ိဳး္ျမ္္ - ၂၀၁၄ ိန္ိဳးေ  င္္ အရင္ိဳး 
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္ထက္း းုံစ(၁)  င ္ ျမနမ္အ  စင္ငုံ  င ္ ၁၅  ္္မ  (၄  ္ ္ ္  ငရ္  ေိအ ္လစး္လစး ္ စင္္  မ္ိဳးရ  ေိအ လူဥၿိဳးေရမ အ ္စ္ စေး င္ိဳး 

လူဥၿိဳးေရ ္ေရ္  က္၏ (၀ရအ  စင ္မႈန္ိဳးေက္အ္ရ  ိည္က စေ  ႕ရိည္္။ ျမန္မအ  စင္ငုံ၏ လူငယ္ဥၿိဳးေရ္ ္  ိဳးိည္ 

ျမင္လ က္လ္က္ရ  ျးၿိဳး လူငယ္ဥၿိဳးေရမ္အိဳးျးအိဳးေနိည္လ္  က္ ျမန္မအ  စင္ငုံိည ္“လူဥၿိဳးေရ ျစလအဘ္”က စ ရရ    ု္ံ အိဳးေနေေကအင္ိဳး 

လူဥၿိဳးေရး ရမ္္က ေဖအ္ည န္ိဳးေနး ိည ္ဟစ ၂၀၁၄ ိန္ေ  င္ိဳး္အရင္ိဳး  င ္ ုိံစိဳးိး္ေဖအ္ျးထအိဳးး ိည္္။  

 

းုံစ (၂) ္ ိက္္ စး္္ စ  င္လ က္အိဳး/မ္လစ က္ လဥူၿိဳးေရ (၁၉၇၃ဒ၊ ၁၉၈၃ဒ၊ ၂၀၁၄) 

 

 

္ရင္ိဳး္ျမ္္ - ၂၀၁၄ ိန္ိဳးေ  င္္ အရင္ိဳး 

 

ျမနမ္အ  စင္ငုံ  င္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးဥၿိဳးေရိည္ လူဥၿိဳး္စ္စေး င္ိဳး၏ ၅၁.၈ရအ  စင ္နူ္ိဳးရ  ိည္လ္  က္ လူဥၿိဳးေရ 

ညၿမ ္မမႈရ  ိည္က စ ေ  ႕ရမည္ျဖ္္ိည္္။ ျမနမ္အ  စင္ငုံ၏ ္ေျ ္ေနိည္ ္ထက္း  းုံစမ္အိဳးက စ ေကည္႕ျ င္ိဳး္အိဳးျဖင္လ 

လူငယ္မ္အိဳး၏ ္ န္ိဳးကကဒ၊ ္လစး္္ က စငရ္ရ  မမႈဒ၊ းညအေရိဳး  င္လ က္န္ိဳးမအေရိဳး  စ႕ကက  စ႕က စ ျမင္လ င္ရနမ္ အ ေိ ္အေး က္ 

လစး္ေျအင္ရမည္လ ္ ္က္ျဖ္္ိည္က စေ  ႕ရး ိည္္။  
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ေလလလအမမႈ နညိ္ဳး္န္ ္

ဤ္ကြျဖ ္ေလ လအမမႈ  င္  ္ ္က္္လက္ေကအက္ယူမမႈ  င္ က င္ိဳးျင္ိဳးေလလလအျ င္ိဳးျဖင္လ 

္ ္က္္လက္မ္အိဳး ေကအက္ယူ ြ ိည္္။ က င္ိဳးျင္ိဳး ေကအက္ယူ ရအ  င္ က္းန္ိဳးနည္ိဳးျဖင္  ေကအက္ယူ ြ ၿးၿိဳးဒ၊ 

 ္္ ္ န္ ည္ိဳး  င္ ေကအက္ယူ ြ ျ င္ိဳးျဖ္္ိည္္။ နမူနအေကအက္ယူရအ  င္ ္စ္စေး င္ိဳး္အိဳးျဖင္  ၄( ဥၿိဳး ေကအက္ယူ  စင္ ြ ိည္္။ 

ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳး္္အိဳးမ္အိဳး္အိဳးလစုံိဳးး ၀င ္ စင္ေ္ရန္ း ြက္င္ိဳးးိည္လ  ကတ  ိစလ္နယ္  ္္ စလစုံိဳး္အိဳး ္က္ ုံိဳး၀ငေ္္ရန္ 

္ ္က္္လက္မ္အိဳး ျဖန္လက္က္ေကအက္ယူ ြ ိည္္။ 

ေျဖျ စိ မူ္အိဳး၏ ေနအက ္ု္ံ  ္က္္ လကမ္္အိဳး 

 

ေျဖျ စိူ ဥၿိဳးေရ ရအ စ င ္မႈန္ိဳး 
မ ၂( ဥၿိဳး ၅၇ % 
က္အိဳး ၂၀ ဥၿိဳး ၄၃ % 
္စ္စေး င္ိဳး ေျဖျ စိူ ၄( ဥၿိဳး ၁၀၀ % 

 

မ မ   စလ Inya Economics ္ေနျဖင္  ္္ စိဳးရိ္္လက္ထက္  င္ းထမဥၿိဳးျစုံိဳးက္င္ိဳးးေိအ 

လူငယ္ဘက္္စုံဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳးး ြေ အ္  င္  း ္ိက္၍ း ြေ အ္္ၿးၿိဳး  င္ ျန္ိဳး္္ေ္လ လအမမႈမ္အိဳးက စ လစး ္ြ ိည္္။ 

္ ္က္္လက္မ္အိဳးေကအက္ယူရအ  င္ ေျဖျ စိူ ္စ္စေး င္ိဳး (က္အိဳး/မ) ၄( ဥၿိဳးက စ ေမိဳးျမန္ိဳး  စင ္ြ ိည္္။ ္ျ စး  ္စ္စေး င္ိဳး 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး  င္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးေျဖျ စိူ ္စ္စေး င္ိဳး ၂( ဥၿိဳးရ  ၿးၿိဳးဒ၊ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္  ၅၇ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး ရ  ိည္္။ ေျဖျ စိူ 

္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳးမ အ ္စ္ စေး င္ိဳး္အိဳးျဖင္  ၂၀ ဥၿိဳး န္လရ  ၿးၿိဳးဒ၊ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္  ၄၃ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးရ  ိည္္။ က္အိဳးဒ၊ မ ေျဖျ စိူမ္အိဳး ၏ 

ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ မ္အိဳး္ အ က အျ အိဳးမမႈမရ  ေိအေေကအင္  လ င္က ြျးအိဳးမမႈေးေပၚမူ ည္၍ ေျဖျ စိည္  ္ေျဖမ္အိဳးိည္ မ္အိဳး္ အ 

က ြလ ြ ္က္ မရ    စင္ ေေကအင္ိဳး မ မ   စလ္ေနျဖင္  ယူျး ိည္္။  
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းုံစ  ၃၆ ေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ ္ိက္္း စင္ိဳး္ျ အိဳးမ္အိဳး 

 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ ္ိက္္း စင္ိဳး္ျ အိဳးက စ ေလ လအရအ  င္ ္စ္ စေး င္ိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ ၅၇ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးိည္ ၁၈-၂၁   ္ ္ 

္ိက္္စး္္စျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ ဒစ  ယ္မ္အိဳးျစုံိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးိည္ ္ိက္ ၁၄-၁၇   ္္ ္စး္္ စျဖ္ျ္းၿိဳး ္ျ စး  ္ိက္္စး္္စ၏ 

ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည ္ ၂( ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖ္္ ိည္္။    ယေျဖျ စိူ ္မ္အိဳးျစုံိဳးျဖ္္ိည္  ္ိက္္စး္္ စ ၂၂-၂၅   ္္္ စး္္ စ၏ 

ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ ၁၁ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးျဖ္း္ ိည္္။  

္နည္ိဳးျစုံိဳး ေျဖျ စိူမ္အိဳးမ အ ၃၀   ္ ္   င္  ္ထက္ ေျဖျ စိ ူမ္အိဳးျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္  ၄ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးိအရ  ိည္္။ 

္ိက္္စး္္စ  ္ ္စ ္င္ိဳး္ၿရ   ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိမၿိဳးဒ၊ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳး၏ း ၀င္မမႈက စ ေလ လအရအ  င္ ၁၄-၁၇   ္ ္ 

္ိက္္စး္္စ  င္ ္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးမ အ ၇၅ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးမ အ ၂၅ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးျဖ္္ိည္္။ ၁၈-၂၁ 

္ိက္္စး္္စ  င္ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳးမ အ ၃၅ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ က္န္ (၅ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးိည္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးျဖ္္ိည္္။  

္စ္စေး င္ိဳးေျဖျ စမမႈ  င္ ္မ္အိဳးျစုံိဳး ္ိက္္စး္္ စျဖ္္ိည္  ၁၈-၂၁ ္ိက္္စး္္စ  င္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးိညဒ္၊ 

ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳးထက္ း စမ္အိဳးေနေေကအင္ိဳးေ  ႕ရိည္္။ ၂၂-၂၅ ္ိက္္စး္္စ  င္ ္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးိည္ 

၂၀ ရအ  စငရ္  ၿးၿိဳးဒ၊ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးမ အ ၈၀ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးရ  လိည္္။ ္ျ စး  ္ိက္္စး္္ စ  င္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးိည ္

္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳး ထက္ း စမ္အိဳးေနေးိည္္။ ္ိက္ ၃၀  င္  ္ထက္ ္စး္္စ  င္ ေျဖျ စက္အိဳး/မ ိည္ 

္ ္  ိဳးညၿမ ္ိည္္။  
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ေျဖျ စိ မူ္အိဳး၏ ္လစး္္ က စင ္

 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး ဥၿိဳးေရ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး 
ေက္အင္ိဳးိူ/ ိအိဳး ၃၅ ဥၿိဳး ၇( % 
္လစး္လစး ္ ၁၀ ဥၿိဳး ၂၂ % 
္လစး္ ္္ဖက္ဒ၊ ေက္အင္ိဳး ္ဖ္က္ ၁ ဥၿိဳး ၂ % 
္စ္စေး င္ိဳး ၄( ဥၿိဳး ၁၀၀ % 
 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ ္လစး္္က စင္မ္အိဳးက စေလ လအရအ  င္ ေျဖျ စိူ ္မ္အိဳး္စိည္ ေက္အင္ိဳးိူဒ၊ ေက္အင္ိဳးိအိဳးမ္အိဳးျဖ္္း ိည္္။ 

ေျဖျ စိူ ္စ္စေး င္ိဳး၏ ၇( ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ ေက္အင္ိဳးိူ/ိအိဳးမ္အိဳးျဖ္္ေကၿးၿိဳးဒ၊ ၂၂ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးမ အ လက္ရ    င ္

္လစး္လစး္က စင္လ ္က္ရ  ိူမ္အိဳးျဖ္္ေက ိည္္။ ္စ္ စေး င္ိဳး  င္ ္လစး္ ္္ဖက္ဒ၊ ေက္အင္ိဳး ္ဖ္က္လစး္က စင္လ္က္ရ  ိူမ အ ၂ 

ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိအရ  ိည္္။  

 

 

ေမိဳး  နိ္ဳး (၁) းစုံ (၄) း ြေ အ္ိ ငိ္ဳးရရ  မမႈ (္စ္ စေး ငိ္ဳး) 
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ဤး ြေ အ္  င္  း ္ိက္ၿးၿိဳး ျးည္ိူမ္အိဳး  ိရ  ေ္ရန္ ေေကျငအရအ  င္ ္္ စိဳးရ္ေနျဖင္  

္မ္အိဳးျးည္ိူမ္အိဳးလက္လ မ္ိဳးမ ၿ  စင္ိည္  ေကအိဳး ုံမၿဒၿယအမ္အိဳး္ အက စ ္ စိုံိဳးျး  ြ ိည္္။ ယ စး ြေ အ္  င္  း ္ိက္ၿးၿိဳး 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး္ေနျဖင္  မည္ိည္  ိ င္ိဳး္ရင္ိဳး္ျမ္္က ရရ  ိည္က စ ေလ လအရအ  င္ ေျဖျ စိူ ္စ္ စေး င္ိဳး၏ ၃၈ 

ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည ္ ိူငယ္ ္င္ိဳး/ မ  ္ေျ မ္အိဳးမ   ္္ျင္   ိရ  ျ င္ိဳးျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ ဒစ  ယ ္မ္အိဳးျစုံိဳးျဖ္္ိည္  ၃၀ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးိည ္

လူမမႈက န္ယက္ (Facebook) မ   ္္ျင္   ိရ  ရိည္ဟစ ေျဖျ စေကိည္္။    ယ္မ္အိဳးျစုံိဳးမ အ ၁၄ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖ္္ိည္္။ 

္ျ စး  ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ ္ ၿိိဳး ၿိိဳးေိအ  ကတ  ိစလ္မ္အိဳးမ   ္္ျင္   ိရိည္ဟစ ျ စေကိည္္။ ထ စလ္ျးင္ 

ေျဖျ စိူ္စ္စေး င္ိဳး၏ ၁၀ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ ရစး္ ုိံမ   ္္ျင္   ိရ  ေကၿးၿိဳးဒ၊ က္န္ရအ  စင္ မႈန္ိဳးမ္အိဳးျဖ္္ိည္  ၄ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးိည္ 

လမ္ိဳးေးေပၚရ   ေေကအ္ျငအျ စင္ိဳးဘစ ္မ္အိဳး  င္  ေေကအ္ျငအျ စင္ိဳးဘစ ္မ္အိဳး မ   ္္ျင္   ိရ  ေကိည္ဟစ ္ ၿိိဳး ၿိိဳးေျဖျ စေကိည္္။  

ေမိဳး  န္ိဳး (၁) းုံစ  ၅၆ း ြေ အ္္ေေကအင္ိဳးက စ ဘယ္ကေန  ိရ  း ိလြ? (က္အိဳး/မ   မႈင္္ိဳးယ ဥေ္ဖအ္ျး ္က္) 

 

ေျဖျ စိူ က္အိဳး/မ က စ ္ေျ ျး ၍ ေလ လအရအ  င္ ဤး ြိ  င္ိဳးက စ လူမမႈက န္ယက္မ   ိရ  ေကိည္  ေျဖျ စိူ္မ္အိဳး္စမ အ 

္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးျဖ္္ေကိည္္။ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္  (၇ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳးမ အ ၃၃ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖ္္ိည္္။ ရစး္ ုိံမ  

 ္္ျင္  ိ င္ိဳးရရ  မမႈမ အ ္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးိညဒ္၊ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးထက္ း စမ္အိဳးေနိည္ဒ၊ ရအ  စင္ မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္  

္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးိည္ (၀ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးရ  ၿးၿိဳးဒ၊ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးမ အ ၄၀ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးရ  ိည္္။ က္နရ္  ေိအ Media 

လမ္ိဳးေေကအင္ိဳးမ္အိဳးမ အ ရအ  စင္ မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္  မ္အိဳး္ အက အျ အိဳးမမႈမရ  ေး္။ 
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ေမိဳး  န္ိဳး (၂) းုံစ  (၆ မ မ ္   က္ ဤး ြေ အ္မ  ဘအ္က္  ိဳး္ျမ ္ရမည္ဟစ ေမ ္အ္လင္လး ိနည္ိဳး? 

 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ ေမ ္အ္လင္  ္က္မ္အိဳးက စ မ မ   စလ္ေနျဖင္  ေလ လအ ြ း ိည္္။ ဤး ြိ စ လလအေရအက္ ြ ေိအ 

ေျဖျ စိူမ္အိဳးိည္ ေမ ္အ္လင္  ္က္္ ၿိိဳး ၿိိဳးျဖင္  လအေရအက္ ြ ေကိည္္။ ထ စ္ ေျ ္ေနက စ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးဒ၊ 

္မ္  ိဳးိအိဳး္ေကအိဳး က ြျးအိဳးမမႈက စ ေလ လအရအ   င္ ္ စးညအဗဟစိ စ  ရရ  ရန္ ေမ ္အ္လင္  ္က္မ္အိဳးကစ  ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိမၿိဳး (၉ 

ရအ  စင ္မႈန္ိဳးက ေျဖျ စထအိဳးေကၿးၿိဳးဒ၊ ္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳး မ အ ၃၁ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးရ  ိည္္။ က္နမ္အေရိဳးဗဟစ စိ ဒ၊ 

းညအေရိဳးဗဟစ စိ ဒ၊ ္အိဳးက္အိဳးဒ၊   င္  ေဖ္အ္ေျဖေရိဳး ္  က္ ေမ ္ အ္လင္ ၍ လအေကိူမ္အိဳး  င္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးဒ၊ 

္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးမ အက အျ အိဳးမမႈ မရ  ေး္။ 

  ိစလေိအ္ ္လစး္္က စင္  င္  း ္ိက္၍ ေမ ္အ္လင ္မမႈ  င္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳး ေျဖျ စိူမ္အိဳးက ္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးထက္ 

း စမ္အိဳးိည္္။ ရအ စ င္ မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္  ္မ္  ိဳးိမၿိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးမ အ ၇၁ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳးမ အ ၂၉ 

ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖ္္ိည္္။ ထ စလေေကအင္  ဤး ြေ အ္ လအေရအက္ရျ င္ိဳး၏ ္မ္  ိဳးမ္  ိဳးေိအ ေမ ္အ္လင္  ္က္မ္အိဳးမ  

ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးိည္ ္လစး္္ က စင္္   င္ ္လမ္ိဳး  င္  း ္ိက္ၿးၿိဳး း စ၍ ္  ္၀င္္ အိဳးလ္က္ရ  ေကိည္္။ 

 ိစလေိအ္လည္ိဳး ေျဖျ စိူ္မ္အိဳး္စိည္ ေက္အင္ိဳးိူ/ ေက္အင္ိဳးိအိဳးမ္အိဳးျဖ္ေ္ိအ္လည္ိဳး ္လစး္္က စင္္  င္ ္လမ္ိဳး 

ရရ  ေရိဳးက စ ္  ္၀င္္ အိဳးိည္က စ ထငရ္ အိဳး္ အေ  ႕ရ  ရး ိည္္။  
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ေမိဳး  နိ္ဳး (၃) းစုံ (၇) း ြေ အ္က စ လ ည္ လညေ္လ လအၿးၿိဳးေနအက ္္  ေ္က္နးမ္မႈ (ေျဖျ စိ  ူ္စ္ စေး ငိ္ဳး) 

 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ း ြေ အ္က စ လအေရအက္ေလ လအ ြ ၿးၿိဳးေနအက္  င္ ္  ္ေက္နးမ္မႈရ  ဒ၊ မရ  က စ ေလ လအရန္လည္ိဳး 

လ စ္းေ္းိည္္။ ထ စလေေကအင္  မ မ   စလ္ေနျဖင္  ေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ ္  ္ေက္နးမ္မႈမ္အိဳးက စ ေလ လအရအ  င္ ေျဖျ စိူ ္စ္ စေး င္ိဳး၏ 

၃( ရအ စ င္ မႈန္ိဳးိည ္ လ န္္  အမ  ္  ္ေက္နးမ္မႈ ရ  ေကေေကအင္ိဳးေျဖျ စေကိည္္။ ေျဖျ စိူ၏ ၅( ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ 

္  ္ေက္နး္မမႈရ  ိည္ဟစေျဖျ စေကၿးၿိဳးဒ၊ ္  ္ေက္နး္မမႈ မရ  ဟစ ေျဖျ စိူမ္အိဳးမ အ ၄ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိအရ  ေိအေေကအင္  ေျဖျ စိူ ၉၀ 

ရအ စ င ္မႈန္ိဳးိည္ ္  ္ေက္နးမ္မႈရ  ိည္ဟစ ္ဓ းၸ ယ္ိက္ေရအက္း ိည္္။  

 

းုံစ  ၈၆ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳး္အိဳး ရအ  စင္ မႈန္ိဳးျဖင္လေဖအ္ျး ္က္ 
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ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိမၿိဳး/ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳးက စ   ြျ အိဳးေလ လအရအ  င္ ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳး  င္ ္လ န္္  ္ေက္နးမ္မႈရ  ိည္  င္  

္  ္ေက္နး္မမႈရ  း ိည္ျ စိည္  ရအ  စင္ မႈန္ိဳးိည္ ္မ္အိဳးျစုံိဳးျဖ္္ိ ည္္။ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး္အိဳးျဖင္    ္္ စေး င္ိဳးး က ၉၅ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး 

(၄၅%+၅၀%) ရ  ိည္္။ ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိအိဳး  င္ ္နည္ိဳးျစုံိဳးျဖ္္ိည္  ၅ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ ္  ္ေက္နး္မမႈ 

မရ  ေေကအင္ိဳးေျဖျ စေကိည္္။ 

ေမိဳး  န္ိဳး (၃) ဤး ြေ အ္က စ လအေရအက္ရျ င္ိဳး္ေးေပၚ ္  ္ေက္နးမ္မႈ ရ  း ိလအိဳး? 

းုံစ  ၉၆ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳး္အိဳး ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖင္လေဖအ္ျး ္က္ 

 

ေျဖျ စိူ္မ ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳး၏ ္  ္ေက္နး္မမႈမ္အိဳးက စ  စငိ္ဳး အရအ  င္ ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိမၿိဳး္စ္ စေး င္ိဳး  င္ 

္  ္ေက္နး္မမႈရ  ိည္ဟစ ေျဖျ စိူမ္အိဳးိည္ ၈၈ ရအ  စင ္မႈန္ိဳး ((၄%+၂၄%) ရ  ိည္္။ ၄ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးေိအ 

ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳးိည္ ္  ္ေက္နး္မမႈမရ  ဟစေျဖျ စ ေကၿးၿိဳးဒ၊ ၈ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ ဤး ြေ အ္မ  ္  ္ေက္နး္မမႈ 

ရရ  ိည္/မရရ  ိည္က စ ၎  စလက စယ္  စင္ မ  ိေး္။  

ေမိဳး  နိ္ဳး (၄) လငူယေ္  ္   က ္ဘက္္ ုံစဖ ုံျဖ  ိဳး  စိဳး ကရ္န ္ယ စလ စး ြေ အ္မ္  ိဳး က္ငိ္ဳးးျ ငိ္ဳး္ေးေပၚ ္ျမင ္

 

္ထက္း  ္ဖ င္လေမိဳး  န္ိဳးက စ ေမိဳးျမန္ိဳးရအ  င ္ ေျဖျ စိူမ္အိဳးမ  း ြေ အ္၏ ္ၿမုံ န္လ  ြမမႈက စ း စမ စေကအင္ိဳးမ န္ိင္လေေကအင္ိဳး 

္ေကုံျး ေကး ိည္္။ ထ စ႕္ျးင္ ဤး ြေ အ္မ္  ိဳးက စ   ္္  စငိ္ဳးလစး္ိင္လေေကအင္ိဳးဒ၊ ရန္ကစန္ ကတ  ိစလ္မ အမ  မဟစ ္ဘြ 

 ္္ျ အိဳးနယ္ေ  မ အလြ လစး္ိင္ ေေကအင္ိဳး ္ေကုံျး ေကး ိည္္။ ဤး ြေ အ္ိည္ ေက္အင္ိဳးိအိဳး/ိူမ္အိဳး္  က္ 

းညအေရိဳးျ စင္ရအ ္  ိးညအမ္အိဳး ဖန္ ၿိဳးေးိဳးမမႈဒ၊ ္လစး္္က စင္မ္အိဳး ရ အေးိဳး  စငမ္မႈ ္ေးေပၚ  င္ ေကအင္ိဳးမ န္ိည္ဟစ ထင္ျမင္ျးၿိဳး 
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IT း စင္ိဳး  င္  ိိအေိအ ္ျမငမ္္အိဳး ရရ   ြလိည္ဟစ  ိရး ိည္္။ ထ စလ္ျးင္ ဤး ြေ အ္ိည္ လူငယ္ေ  ရြ႕ ဖန္ ၿိဳးမမႈဒ၊ 

ႀက  ိဳး္အိဳး္အိဳးထစ ္မမႈဒ၊ ကအယဒ၊ဥအဏဒ၊ ္ မ္ိဳးရညေ္  က စ ေဖအ္ထစ ္  င္ ရိည္လ း ြျဖ္္ိည္႕္  က္ ္က္  ိဳးရ  ေေကအင္ိဳး 

ထင္ျမင္ေကး ိည္္။  

ေမိဳး  နိ္ဳး (၅) ဤး ြေ အ္ရြ႕ ္အိဳးိအ ္ကေ္  နြ႕ ္အိဳးနညိ္ဳး ္ကက္ ဘအေ  လြ 

 

္အိဳးိအ ္ကမ္္အိဳး 

ဤး ြေ အ္၏ ္အိဳးိအ ္က္မ္အိဳးမ အ ဗဟစ စိ မ္အိဳး္ အရရ  ၿးၿိဳး လူငယ္ေ   ႀက  ိဳး္အိဳး ္င္္   ္ ေးေပၚလ ငေ္္ျ င္ိဳးဒ၊ 

လူငယ္ေ  ္  ္င္ိဳး ္င္ိဳး ေ  လျစုံ  စင္ျ င္ိဳးဒ၊  ၿထ င္္ မ္ိဳးိး္မမႈမ္အိဳး ေ  လရျ င္ိဳးဒ၊ ္အ္စးမ္္အိဳး ၀ယ္လ စ႕ရျ င္ိဳးဒ၊ 

္အိဳးက္အိဳးေ  ၿး  ငး္ ြမ္အိဳးဒ၊ ဂ မ္ိဳးမ္အိဳးေျအ   စင္ျ င္ိဳး   စ႕ဘြ ျဖ္း္  ယ္္။  

္အိဳးနညိ္ဳး ္ကမ္္အိဳး 

ဤး ြေ အ္၏ ္အိဳးနည္ိဳး ္က္မ္အိဳးမ အ ေက္အင္ိဳး  စင္ိဳး မး ၀င္  စင္ျ င္ိဳးဒ၊ း ြေ အ္ကေးိဳးေိအ   က္ေိအ 

Massage ေးိဳး  စင္ျ င္ိဳးထက္ ေဖ္အ္ေျဖေရိဳးး ြ းုံစ္ုံျဖ္ေ္နျ င္ိဳးဒ၊ Smoking Area မရ  ျ င္ိဳးဒ၊ ္ 

္ မ္ိအမ္အိဳးဒ၊ ္မ   က္းစုံမ္အိဳး မလုံစေလအက္ျ င္ိဳးဒ၊ ္အ္စးေ္ရအင္ိဳး ္ေိအ ေ္္ိဳး န္

ေ္္ိဳး န္ိဳး္နၿိဳး  င္ ေဖ္အ္ေျဖး ြရ  ေိအေေကအင္လ  ျူညုံမမႈရ  ျ င္ိဳး  င္လ Recreation Center ္နၿိဳး္၀ စက္  င္ ္နလုံ္ိက္ 

မေကအင္ိဳးျ င္ိဳး  စ႕ ျဖ္ေ္ေကအင္ိဳး ေျဖျ စေက း ိည္္။ ထ စ႕္ျးင္ Guest Speaker မ္အိဳးမ အ 

္ စးညအိမအိဳးမ္အိဳးထက္ လူငယ္မ္အိဳးဘ၀္  က္ ္ က္  ိဳးရ  ေ္  စငေ္ိအ ္ထင္ကရလူမ္အိဳးက စိအ ဖ  ္ေ

ဖ  ္ေကအိဳးိင္လေေကအင္ိဳး ေျဖျ စေကး ိည္္။ ဤး ြေ အ္  င္ ေက္အင္ိဳးိအိဳးမ္အိဳး၏   စငင္ုံေရိဳး 

  စငင္ုံေရိဳး  င္လ း ္ိက္၍ လ  ္လး္္  အေျ ိဳးေ  ိဳး  စင္ိည္လ ္  င္ိဳး္ေရိဳးနည္ိဳးး ိဳးျ င္ိဳး ္ိည္ျဖင္လ ေျဖျ စေကး ိည္္။ 
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ေမိဳး  န္ိဳး  (၆ းစုံ  ၁၀၆ ယ စလ စ း ြေ အ္မ္  ိဳးက စ ္ျ အိဳး ကတ  ိစလ္မ္အိဳး  င္ လစးမ္ယ္ျ စရင္ လအဖ စလ ျ ၵရ  း ိလအိဳး 

 

 

ယ စး ြေ အ္ိည္ ကမအရ  ္ၿမ  ႕နယ္ရ   ရန္ကစန္ ကတ  ိစလ္  င္ က္င္ိဳးးျး လစး ္ြ ျ င္ိဳးျဖ္္ိည္္။ ထ စလေေကအင္  ယ စကြ  ိစ လ 

လူငယ္ဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳးး ြေ အ္မ္  ိဳးက စ ရန္ကစန္ၿမ  ႕ရ   ္ျ အိဳးေိအ ကတိ  စလ္္ ၿိိဳး ၿိိဳး  င္ က္င္ိဳးးျး လစးမ္ည္ျ စး က ယ စကြ  ိစလ 

လအေရအက္ရန္ ျ ၵရ  ဒ၊ မရ   ေမိဳးျမနရ္အ  င္ ေျဖျ စိူ ္စ္ စေး င္ိဳး၏ ၈၇ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ လအေရအက္ေလ လအရန ္

ျ ၵရ  ေကိည္ဟစ ေျဖျ စေကိည္္။ ၁၃ ရအ စ င ္မႈန္ိဳး္ေနျဖင္  လအေရအက္ရန္ ျ ၵမရ  ေေကအင္ိဳးေျဖျ စေကိည္္။ ထ စလေေကအင္လ 

ယ စကြလ  ိစလ း ြေ အ္မ္  ိဳးက စ ္ျ အိဳး ကတ  ိစလ္မ္အိဳး  င္ က္င္ိဳးးေးိဳးရန္ ္ဥ္ိဳး္အိဳးိင္လး ိည္္။  

္မ္  ိဳးိမၿိဳး/ ္မ္  ိဳးိအိဳး္ေကအိဳး ္ျ စး  ေမိဳး  န္ိဳး္ေးေပၚ ေျဖျ စမမႈမ္အိဳးက စ ေလ လအရအ  င္ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးေျဖျ စိူ ္စ္စေး င္ိဳး  င္ 

၁၅ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ ရန္ကစန္ၿမ  ႕ရ   ္ျ အိဳးေိအ  ကတ  ိစ္လ္မ္အိဳး  င္ က္င္ိဳးးး က လအေရအက္ေလ လအရန ္

ျ ၵမရ  ေေကအင္ိဳးေျဖျ စေကၿးၿိဳး ဒ၊ ၈၅ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္  ိအိဳးေရအက္ရန္ ျ ၵရ  ေကိည္္။ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳး၏ 

ေျဖျ စမမႈမ္အိဳးက စ ေလ လအရအ  င္ ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိအိဳး္စ္စ  ေး င္ိဳး  င္ ၉၀ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည ္

္ျ အိဳး ကတ  ိစလ္မ္အိဳး  င္လည္ိဳးျး လစး္း က  ိအိဳးေရအက္ရန ္ ျ ၵရ  ေကၿးၿိဳးဒ၊ ၁၀ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္  ိအိဳးေရအက္ရန္ 

္  ္၀င္္အိဳးမမႈမရ  ေကေး္။ 
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ေမိဳး  နိ္ဳး (၇) ဒၿး ြေ အ္က လငူယေ္  က စ ဘယလ္ စ Massage မ္  ိဳးေးိဳး  စင ္ယလ္ စ႕ ထငး္ ိလြ 

 

ဤး ြေ အ္ိည္ ဗဟစ စိ  ေးိဳးျ င္ိဳးဒ၊ ဘက္္စုံဖ ုံလၿဖ  ိဳးမမ္ႈ   က္ ္က္  ိဳးရ  ျ င္ိဳးဒ၊ လူငယ္မ္အိဳး၏  ၿထ ငဖ္န္ ၿိဳးလ စေိအ္  ္ဒ၊ ္

္ိ္္္ ိ္ေ္ိအ  ၿထ င္ျန္ိဳးိ္မ္မႈမ္အိဳးဒ၊  ိျမင္လ စ္   ္  င္  လစး္ရည္က စငရ္ည္   စိဳး က္လအ  စင္ျ င္ိဳးဒ၊ နည္ိဳးးညအဒ၊ ္ 

နည္ိဳးးညအဒ၊ ္ စးညအဒ၊ ဗဟစ စိ ဒ၊ ္  ိးညအ ္္ ရ  ေိအ Massageမ္အိဳး ေးိဳး  စင္ေေကအင္ိဳးဒ၊ လူငယ္မ္အိဳးက စ ႀက  ိဳး

ႀက  ိဳး္အိဳး ္င္္   ္ဒ၊ ေ္အင္ျမင ္္င္္   ္မ္အိဳးဒ၊ ္အဖ ္ ္င္္   ္ဒ၊ ္ေ  ိဳးိ္္ ္ျမင္ိ္မ္္အိဳး ရေ္  စငေ္ေကအင္ိဳး ေျဖေကအိဳးေ

ေျဖေကအိဳးေကိည္က စ ေ  ႕ရး ိည္္။  

ေမိဳး  နိ္ဳး(၈) းုံစ(၁၁) မ မ ္   က ္ဤး ြမ  ဘအေ  ႕ေလ႕လအရရ   ြလး ိလြ 

 

ေျဖျ စိူ ္စ္စေး င္ိဳး 

 

 

ေျဖျ စိူမ္အိဳး္ေနျဖင္  မည္ိည္  ဗဟစ စိ မ္အိဳးက စေလ လအ ြ ေလ လအရရ   ြ း ိလြ ျ စိည္ ေမိဳး  န္ိဳးက စ ေမိဳးျမနရ္အ  င္ 

ေျဖျ စိူ ္စ္ စေး င္ိဳး၏ ၃၈ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည ္ းညအေရိဳး  င္  း ္ိက္၍ ေလ လအ ြ   စင္ ြ ေကၿးၿိဳးဒ၊ ၂၂ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးိည္ 

္နစးညအ  င္  း ္ိက္၍ ဗဟစ စိ  ရ ြ ေကိည္ဟစ ေျဖျ စေကိည္္။    ယ္မ္အိဳးျစုံိဳးျဖ္္ိည္ ၁၄ ရအ စ င္ မႈန္ိဳးေိအ 

ေျဖျ စိူမ္အိဳးိည္ ၎  စလ္ေနျဖင္  ေဖ္အ္ေျဖေရိဳး ဗ ဟစ စိ မ္အိဳးရရ   ြ ိည္ဟစျ စေကိည္္။ ္လစး္္က စငဒ္၊ ္အိဳးက္အိဳး 

က္န္မအေရိဳး ဗဟစ စိ  မ္အိဳးိည္ ္နည္ိဳးငယ္ျစုံိဳးေိအ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးမ္အိဳး ျဖ္ေ္ကိည္္။  
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းုံစ  ၁၂၆ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိအိဳးမ္အိဳး္အိဳး ရအ  စင ္မႈန္ိဳးျဖင္လေဖအ္ျး ္က္ 

 

ဤး ြမ  ေလ လအ ြ ေိအ ဗဟစ စိ မ္အိဳး  င္  း ္ိက္ၿးၿိဳး ္မ္  ိဳးိအိဳးေျဖျ စိူမ္အိဳးက စ ေလ လအရအ  င္ ေျဖျ စိူ 

္မ္  ိဳးိအိဳး္စ္စေး င္ိဳး  င္ ၄၇ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ းညအေရိဳး  င္  း ္ိက္ေိအ ဗဟစ စိ မ္အိဳးက စ ရရ   ြ ၿးၿိဳးဒ၊ ၁၇ ရအ  စင ္မႈန္ိဳးိည္ 

္ စးညအဗဟစ စိ မ္အိဳးက စ ရရ   ြ ေက ိည္ဟစ ေျဖျ စေကိည္္။ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိအိဳး္စ္ စေး င္ိဳး၏ ၁၄ ရအ စ င ္မႈန္ိဳးိည္ 

က္န္မအေရိဳးဗဟစ စိ က စ ေျဖျ စ ြ ေကၿးၿိဳးဒ၊ ္လစး္္ က စင္ဒ၊ ေဖ္အ္ေျဖေရိဳးဒ၊ ္အိဳးက္အိဳး ္ိည္  ဗဟစ စိ မ္အိဳးက စ ရရ   ြ ိည္  

ေျဖျ စိူမ္အိဳးမ အ ရအ  စင္ မႈန္ိဳး္နည္ိဳးငယ္ိအရ  ေကိည္္။ 

းုံစ  ၁၃၆ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳး္အိဳး ရအ  စင္ မႈန္ိဳးျဖင္လေဖအ္ျး ္က္ 

 



16 
 

ေျဖျ စိူ္မ္  ိဳးိမၿိဳးမ္အိဳး  င္ ယ စး ြေ အ္မ  ေလ လအ  စင္ ြ မမႈမ္အိဳးက စေမိဳးျမနရ္အ  င္ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိမၿိဳး္စ္ စေး င္ိဳး  င္ ၃၁ 

ရအ စ င ္မႈန္ိဳးိည ္ းညအေရိဳး  င္  း ္ိက္၍ ေလ လအ  စင္ ြ ၿးၿဒ၊ ၂၅ ရအ စ င ္မႈန္ိဳးိည ္ ္ စးညအဗဟစ စိ က စ 

 ေလ လအ ြ ေကိည္ဟစေျဖျ စေကိည္္။ ေဖ္အ္ေျဖေရိဳး  င္  း ္ိက္ေိအ ဗဟစ စိ မ္အိဳးက စ ေလ လအရရ   ြ ိည္ဟစ 

ေျဖျ စေိအ ရအ  စင္ မႈန္ိဳးမ အ ေျဖျ စိူ ္မ္  ိဳးိမၿိဳး္စ္ စေး င္ိဳး  င္ ၁( ရအ  စင္ မႈန္ိဳးရ  ိည္္။  

 

ေျ ိဳးေ  ိဳး ္က ္ င္  ္ႀကုံျး  ္ကမ္္အိဳး  

 

လူငယ္မ္အိဳးက စ ထ ေ  ႕ျက္ျုံ  စင္ိည္   ိစလမဟစ ္ းညအေးိဳးမမႈမ္အိဳးက စ ျး လစး ္ စင္ိည္ ေကအိဳး ုံ လမ္ိဳးေေကအင္ိဳးမ အ 

Facebook ကြ႕  ိစလ လူမမႈက န္ယက္မ္အိဳးျဖ္ေ္ေကအင္ိဳး ေ  ႕ရ  ရမည္ျဖ္္ိည္္။ ထ စေေကအင္  ေျဖျ စိူမ္အိဳး၏ Digital Literacy 

မ္အိဳးိည္ ေကအင္ိဳးမ နေ္ိအ ္ေျ ္ေန  ငရ္  ေနိည္ ္  က္ ၎က စ္ စိုံိဳးျး ၍ 

လူငယ္မ္အိဳးဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးလစးင္န္ိဳးမ္အိဳးက စလစးေ္ျအင ္ စင္မည္ျဖ္္ိည္္။  ိစလေိအ္လည္ိဳး ယ စေလ လအမမႈိည ္

ျမနမ္အ  စင္ငုံလစုံိဳးရ  လူငယ္မ္အိဳးက စ ကစ ယ္္အိဳးျး  င္ျးထအိဳးျ င္ိဳးမရ  ေး္။  

္မ္  ိဳးိအိဳးဒၿမ စကေရ္ၿ္ ဖ ြလ ္ း္  အ၀န္ယူေနေိအ ္္ စိဳးရလက္ထက္ းထမျစုံိဳး္ႀက မ္က္င္ိဳးးေိအ လူငယ္ဘက္္စုံ 

ဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳးး ြေ အ္ိည္ လူိအိဳး္ရင္ိဳးျမ္္က စ ေမ ိဳးထစ ္ေးိဳးေိအ း ြေ အ္ျဖ္္ိည္ဟစ ဒစ  ယိမၼ  ဥၿိဳးျမင္ ေျ ကျ စိည္္။ 

လူိအိဳး္ရင္ိဳး္ျမ္မ္္အိဳးက စ ေမ ိဳးထစ ္ေးိဳး  စငရ္န္္   က္ ဤး ြေ အ္ိည္ ္ေရိဳးေကၿိဳးေိအ ေျ လ မ္ိဳးျဖ္ေ္းလ မ္ မည္္။ 

စိ လေိအ္လည္ိဳး ္မ န္ ကယ္ လူိအိဳး္ရင္ိဳး္ျမ္မ္္အိဳးေမ ိဳးထစ ္ေးိဳး  စငရ္န္္   က္ မ န္ကနေ္ိအ ္လစး္ျဖ္္မည္႕ 

လူငယ္မ၀ူ ဒမ္အိဳးေရိဳးျ ြရန္လ စ္ းေ္နေိိဳးိည္္။  

ယ စေဖအ္ေျအငမ္မႈိည ္ လူငယ္မူ၀ ဒမရ  ေိိဳးဘြ ေဖအ္ေျအင္ ြ ေိအ NLD္္စ ိဳးရ၏ း ြဥၿိဳးထ က္ လူငယ္ဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳး 

္္ၿ္ ္ဥ္ ္္ စျဖ္္ိည္္။  ိစလေိအ္လည္ိဳး လူငယ္ဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳး ္္ၿ္္ဥမ္္အိဳးက စ ေဖအ္ေျအငရ္အ  င ္္ဓ က  အ၀နရ္  ေိအ 

၀န္ႀကၿိဳး္အနမ အ လူမမႈ၀န္ထမ္ိဳး  င္  ကယ္ျယ္ေရိဳး ၀န္ႀကၿိဳး္အန ျဖ္ေ္ိအ္လည္ိဳးဒ၊ ယ စ လူငယ္ဘက္္စုံဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳး း ြေ အ္က စ 

ဥၿိဳးေျအင္ေိအ က္င္ိဳးးေရိဳး ဥၿိဳး္ၿိဳးေကအ္မ ၿဥကတ္မ အ ျးန္ေကအိဳးေရ ၀န္ႀကၿိဳး္အနမ  

ျးညေ္ထအင္္စ၀နႀ္ကၿိဳး ေဒ က္ အေဖျမင္ ျဖ္္ိည္္။ နအယကမ အ ဒစ  ယိမၼ  ဥၿိဳးျမင္ ေျ ျဖ္္ၿးၿိဳးဒ၊ 

ျးညေ္ထအင္္စ၀နႀ္ကၿိဳးမ္အိဳးျဖ္္ေကေိအ ေဒ က္ အရနမ္္  ိဳး  ိမ္ိဳးႀကၿိဳးဒ၊ ေဒ က္ အျမင္ ေထ ဒ၊ ရန္ကစန္  စင္ိဳးေဒိႀကၿိဳး ၀န္ႀကၿိဳး ္ း ္

ဥၿိဳးၿဖ  ိဳးမင္ိဳး  ိန္ိဳး  င ္ ဒစ  ယ၀န္ႀကၿိဳး  ္း ္ဗ စလ္ ္ း္ ေ္အင္္ စ ိဳး  င္    စင္ိဳးေဒိႀကၿိဳး မ္အိဳးဒ၊ ရန္ကစန္  စင္ိဳး္္္္အ ္ း္ဒစ  ယ  စင္ိဳးမ  ိဳး  င္  
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း ြေ အ္က္င္ိဳးးေရိဳး ဥၿိဳး္ၿေကအ္မ ၿ၀ငမ္္အိဳးဒ၊ လစး္ငန္ိဳးေကအ္မ ၿဒ၊ ျး္ေကအ္မ ၿ  င္  ္အနျ စင ္ ရအ 

 အ၀နရ္  ိူမ္အိဳးး ၀င္ိည္ဟစျ စိည္္။1  

ေဖအ္ျး ္က္မ္အိဳး္ရ လူမမႈ၀န္ထမ္ိဳး  င္  ကယ္ျယ္ေရိဳး၀န္ႀကၿိဳး္အန၏ း ၀ငေ္ျအင္ရ က္မမႈမ အ 

မ္အိဳး္ အမေးေပၚလ ငေ္ေကအင္ိဳးေ  ႕ရိည္္။ ထ စလ္ျးင္ ယ စလူငယ္ဖ ုံ႕ၿဖ  ိဳးေရိဳးး ြေ အ္ိည္ ျမနမ္အ  စင္ငုံ၏ ျးညန္ယ္  င္  

  စင္ိဳး္ ၿိိဳး ၿိိဳး  င္ ေနထ စင္ေကေိအ လူငယ္မ္အိဳး  စိဳး က္မမႈ္  က္လည္ိဳး မည္ကြ  ိစလ မ ္ေ၀  ိအိဳးမလြျ စိည္မ အ ေျဖျ စရန္ 

က္န္ရ  ေနေိိဳးေိအ ေမိဳး  န္ိဳးမ္အိဳးျဖ္္ိည္္။  

္ဘယ္ေေကအင္  ျ စေိအ ယ စကြ  ိစလ   စင္ငုံေ အ္မ  ႀကၿိဳးမမႈက္င္ိဳးးေိအ လူငယ္ဖ ုံလၿဖ  ိဳးေရိဳးး ြမ္အိဳးိည္ ၿမ  ႕ျ း  င္ 

ေနထ စင္ေကေိအ လူငယ္မ္အိဳး ္  က္ ေလ လအိင္ယူ  စင္ေိအ ္ေျ ္ေနက စ 

ဖန္ိဳး ၿိဳးေးိဳးထအိဳးၿးၿိဳးဒ၊ ေက္ိဳးလက္ေနလူငယ္မ္အိဳး္  က္ ္က္ ုံိဳး၀င္ျ င္ိဳးမရ  ေး္။ ထ စလေေကအင္  မ မ   စလ္ေနျဖင္   ္ ္ စင္ငုံလစုံိဳးရ   

လူငယ္မ္အိဳးက စ ္က္ ုံိဳး၀င ္ စင္ေိအ  ိစလမဟစ ္ ္အိဳးလစုံိဳးက စ ကစ ယ္္အိဳးျး   စင္ေိအ လူငယ္မမႈ၀ ဒ ေးေပၚေး က္လအေ္ရန္စ 

  စက္  န္ိဳးး ိည္္။  

မ မ   စ႕၏ မ၀ူ ဒျ စငရ္အ ္ေကုံျး  ္က္မ္အိဳးမ အ ေ္အက္း ္  စင္ိဳးျဖ္္း ိည္  -  

(က) လူငယ္မ္အိဳး္  က္ မူ၀ ဒ ္မ  ္ရအ  င္ ္္ စိဳးရမ  လူမမႈက န္ယက္ကြလ  ိစလေိအ နည္ိဳးးညအမ္အိဳးက စ 

ထ ေရအက္္ အ္ ုိံစိဳးျး ရန ္

( ) ဗလင ိဳး န ္ င္လ ျးည္လ္ုံစေိအ ဘက္္ုံစလူငယ္ဖ ုံျဖ  ိဳးေရိဳး ္ေျ ္ေနျဖ္္လအေ္ရန္မ အ လူငယ္မ္အိဳး၏ းညအေရိဳး  င္လ 

က္န္ိဳးမအေရိဳးကက္  က္ ္ ုိံစိဳး္ရ  ္က စ ္္ စိဳးရမ  ျမင္လ ငရ္မည္ ျဖ္္ိည ္

(ဂ) လူငယ္မ္အိဳး၏ းညအေရိဳးကက  စိဳး က္ေ္ရန္ ဘအိအရးမ္္  ိဳး္ုံစ္  က္   စငင္ုံျ အိဳးးညအေ အ္ိင္ေးိဳးိည္လ 

္  င္လ္ေရိဳးမ္အိဳးက စ ္္ စိဳးရမ  း စမ စ လစးေ္ျအငေ္းိဳးိင္လိည္ 

(ဃ) လူငယ္မ္အိဳး၏ က္န္ိဳးမအေရိဳးကက  စိဳး က္ေ္ရန္ ငယ္ရ ယ္္ဥ္္ ိက္္ရ ယ္  င္ ္အဟအရျးည္႕မၿ ္ အ ရရ  ေ္ရန္ 

္္ စိဳးရမ  ေျအငရ္ က္ေးိဳးရန ္

                                                             
1 ျမန္မအ ္လင္ိဳးဒ၊ ၂၇ဒ၊  စ ၀င္ဘအဒ၊ ၂၀၁၇  စ  ္္ 
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(င) ျမနမ္အ  စင္ငုံ  င ္ လူငယ္မ္အိဳး၏ မ စလ္ဘ စင္ိဳးဖစန္ိဳးက စငေ္ျအငမ္မႈိည္ မ္အိဳးျးအိဳးလအိည္လ္  က္ လူငယ္မ္အိဳး 

္င္ အနက္ ုိံစိဳး၍ ေလလလအ  စင္ရန္ ္ မြလ ္င္ အနက္ ုိံစိဳး္ ြ  စင္ေိအ ေနရအမ္အိဳးက စ ္္ စိဳးရမ  ျးညန္ယ္  င္လ 

  စင္ိဳးေဒိေကၿိဳးမ္အိဳး္အိဳးလုံစိဳး  င္ လစးေ္ျအငေ္းိဳးရန ္

(္) မ မ   စ႕ေလလလအရေိအ ္ ္က္္လက္မ္အိဳး္ရ လူငယ္မ္အိဳး ္လစး္္က စင္ရရ  ရန္  က္ ြေနိည္က စေ  ႕ရး ိည္္။ 

လူငယ္မ္အိဳး၏ လူဥၿိဳးေရ္စ္ စေး င္ိဳးိည္  ္္  စငင္ုံလုံစိဳး လူဥၿိဳးေရ၏ (၀ရအ  စင ္မႈန္ိဳးေက္အ္ရ  ိည္လ္  က္ ္ျ စး  

လူဥၿိဳးေရ္စး္္စိည္ ္လစး္္ က စငမ္ရရ  း က ၄င္ိဳး  စ႕မ  ျးန္႕း အိဳးလအမည္လ ေနအက္မ္  ိဳးျက္မ္အိဳး္ေးေပၚျ စိဳးက္  ိဳးမ္အိဳး 

ိက္ေရအက္လအမည္ျဖ္္ိည္ဒ၊2 ထ စလေေကအင္လ လူငယ္မ္အိဳး၏ ေရရ ည္ ္လစး္္ က စင္ ည္ ုံေ္ရန္ ္္ စိဳးရမ  

္လစး္္ က စငဖ္န္ ၿိဳးမမႈမ္အိဳး ျး လစးေ္းိဳးရန ္

(ျ) လူငယ္  စ႕၏ လ စ္း ္္က္မ္အိဳးဒ၊ ဘ၀္အမ ုံ ္က္ရရ  ေရိဳးဒ၊ ၄င္ိဳး  စ႕လစး ္္င္ေိအ ္ မမ္က္မ္အိဳးဒ၊ ေမ ္အ္လင္လ ္က္မ္အိဳးက စ 

 ိရ    စင္ရန ္ င္လ လက္ေ  ႕္ေကအင္္ ထညေ္ဖအ္  စငေ္ိအ မ၀ူ ဒ ္မ  ္  စင္ရန္္  က္ စိေ ိနျး ႕ိင္လး ိည္္။ ္။  

                                                             
2 ဥးမအ - ိက္ေကၿိဳး လူဥၿိဳးေရမ္အိဳးေိအ လူ္စး္္စက စ ိက္ငယ္လူဥၿိဳးေရ နည္ိဳးေိအ လူ္စး္ စ္က ၄င္ိဳး  စ႕၏လူမမႈေရိဳးဒ၊ ္ၿိဳးး အိဳးေရိဳး အ၀န္က စ ထမ္ိဳးထအိဳးရမည္႕ 
ဂ္းန္  စင္ငုံ၏ ျးိနအမ္  ိဳးျဖ္္ိည္္။ 


