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ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၄ မတ ္ ၃၀ မွ ဧၿပီ ၁၀ အထ ိ ျပဳလုပ္ရန ္ စီစဥ္ထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးကၽြတ္ 
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ၏ အေရးႀကီးေသာ အခုိက္အတန္႔တြင္ တင္းမာမႈမ်ား 
ေပၚေပါက္လာေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပိုမိုအေရးႀကီးေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ဳိးတြင္ 
မလိုအပ္ပဲ ရန္စသလုိျဖစ္ႏိုင္ေသာ၊ ေသြးကြဲႏိုင္ေသာ လူမ်ဳိးစု၊ ကိုးကြယ္မႈဘာသာ၊ 
ႏိုင္သံသားအဆင့ ္ စေသာကိစၥမ်ားကို ဆိငု္းငံ့ထားရန္ ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ လူဦးေရဆိုင္ရာ 
ေမြးခြန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးရန္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အေရးေပၚျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ အလွဴရွင္ 
မ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္က ေပးေနေသာ လတ္တေလာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး 
အႏၱရာယ္မ်ားကိ ု ခံစားသိရွိေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္းမွ အေရးပါေသာ အဖြဲ႔မ်ားစြာက ထုတ္ေဖာ္ 
တင္ျပထားၾကသည့္ အလြန္အမင္း စႏိုးစေနာင့္ျဖစ္မႈမ်ားကို လက္ခံတုန္႔ျပန္ရန္ လိုလုိလားလားရိွ 
ေၾကာင္း ျပသႏိုင္သည္။ 
 တိက်ေသာ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း 
ေရးဆြဲမႈႏွင့ ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး 
ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာမွ စီစဥ္လာသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ေမးခြန္းေပါင္း ၄၁ ခု 
ပါ၀င္ကာ အလြန္ရႈတ္ေထြးၿပီး အႏၱရာယ္မ်ား တင္းၾကမ္းျပည့္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ေဒသတြင္း ကြဲျပားစံုလင္မႈအမ်ားဆံုး တိုင္းျပည္မ်ားထတဲြင္ ပါ၀င္ၿပီး တိုင္းရင္းသား 
အမ်ဳိးအစားခြျဲခင္းကို အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ယ္လွယ္ေနသည္ဟု 
တိုင္းရင္းသားအသုိင္းအ၀ိုင္းက ယံုၾကည္ထားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစုကိစၥသည ္ ေရာေထြးေသာ၊ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အကဆဲတ္ေသာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္အာဏာရွင္ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈသုိ႔ 
ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းကို ထိန္းေက်ာင္းေနရသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္ 
နယ္နမိတအ္တြင္း ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ၊ အထပ္ထပ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ 
တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း အဆံုးသတ္ရန္ ရုန္းကန္ေနရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင ္
လက္ရွိလပိုင္းမ်ားအတြင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ႀကီးထြားလာေသာ ဗမာ-ဗုဒၶဘာသာ 
အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္ကို ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အဆိုပါတင္းမာမႈမ်ား 



ေနာက္ထပ္တိုးပြားလာေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ လိုအပ္ခ်က ္ရွိေနသည္။ 
 သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသံုးျပဳေနေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးအစားခြသဲည့္ 
စနစ္သည္ မ်ားစြာ ေ၀ဖန္ခံေနရေသာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားက တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး 
စာရင္းေဟာင္းကို အေျခခံထားၿပီး အျပစ္အနာမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည္။ အခ်ိဳ႔ကိစၥမ်ားတြင္ 
၎စနစ္သည္ အမ်ိဳးအစားခြမဲႈ မ်ားလြန္းသည္။ (ဥပမာ-အရြယ္အစားေသးေသာ ခ်င္းအုပ္စုတြင္ 
၅၃ မ်ဳိးခြျဲခားထားရာ၊ အမ်ားစုမွာ မ်ဳိးႏြယ္ဘာသာစကားဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ ခိုင္လံုမႈမရွိေသာ ရြာအမည္၊ အုပ္စုအမည္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္)။ 
အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္မ ူ သီးျခားမ်ဳိးႏြယ္လကၡဏာ ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ 
ေပါင္းထားသည္ကိ ု ေတြ႔ရသည္။ (ဥပမာ-ပေလာင္၊ လားဟူ၊ အင္းသားစေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
လူမ်ဳိးစုအေျမာက္အမ်ားကိ ု ၎တို႔ႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္(သို႔) ဘာသာစကားဆုိင္ရာ မည္သို႔မွ် 
မဆက္စပ္ေသာ ရွမ္းလူမ်ဳိး၏ မ်ဳိးကြဲအျဖစ္ သြတ္သြင္းထားသည္။) တိုင္းရင္းသား 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲမ်ားအပါအ၀င္ အဆိုပါ 
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားစြာက သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ထားေသာ 
ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကရာ၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသုိင္း 
အ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၫႇိႏိႈင္းမႈကို အေျခခံ၍ အမ်ဳိးအစားျပန္ခြရဲန္ အခ်ိဳ႔က 
ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။ 
 တိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးအစားခြမဲႈသည္ မ်ဳိးႏြယ္စုအေထာက္အထားထက္ ပုိမိုေက်ာ္လြန္ေသာ 
ဆက္စပ္မႈရွိေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ရိုက္ အမ်ဳိးအစားသတ္မွတ္မႈမ်ား ရွိလာလိမ့္မည္။ 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္လူဦးေရပမာဏ ျပည့္မီေသာ 
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြက္ လူမ်ိဳးစုအရ သတ္မွတ္ေပးေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားရာ၊ 
ကိုယ္စားျပဳေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔မ်ိဳးႏြယ္ကုိ 
လြဲမွားသတ္မွတ္ျခင္း(သို႔) အျခားမ်ဳိးႏြယ္ေအာက္ သြတ္သြင္းျခင္းခံရပါက ႏိုင္ငံေရးအရ 
ကုိယ္စားျပဳခြင့ ္ ဆံုးရႈံးသြားမည္ကို ပူပန္ေနၾကသည္။ လူမ်ဳိးေရာေႏွာမႈကို တင္ျပရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွ၍ မ်ဳိးႏြယ္အေထာက္အထား တစ္ခုတည္းသို႔ အတင္းေပါင္းထည့္မႈသည္ 
အခ်ိဳ႔အုပ္စုငယ္မ်ားအတြက္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သြားမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။  

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသည္လည္း ေနာက္ထပ္ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥတစ္ခု 
တိုးလာေစသည္။ တိုင္းျပည္တြင္း ႀကီးထြားလာေသာ ဗမာ-ဗုဒၶဘာသာ 
အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒ (၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈသည္ နမူနာျဖစ္) သည ္ ျမန္မာႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ 
လူမ်ားစုႀကီးအေပၚ မြတ္ဆလင္တို႔က ခ်ယ္လွယ္ေနၿပီဟူေသာ ယံုတမ္းစကား ပံုျပင္ကို 
ဇာတ္လမ္းထိုးလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္ထားေသာ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈကို ယခ ု
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈက အဆင္ျခငမ္ဲ့စြာ ေထာက္ခံအားေပးရာ ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။ 



ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မြတ္ဆလင္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ယံုၾကည္ထားၾကေသာ ကိန္းဂဏန္းမွာ ၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္းပါ အခ်က္အလက္ ျဖစ္သည္။ 
သို႔ရာတြင္ ထိုေနာက္ပိုင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ကိန္းဂဏန္းအမွန္မွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေနၿပီဟု 
ခိုင္ခိုင္မာမာ ညႊန္ျပမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ပိုမုိလက္သင့္ခံထိုက္ေသာ 
ကိန္းဂဏန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးထားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ယခုေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ရလာဒ္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ကထက္ 
မြတ္ဆလင္လူဦးေရ သံုးေလးဆတုိးလာသည့္ အေထာက္အထားကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲ 
ေဖာ္ထုတ္မိသလုိ ျဖစ္သြားႏိုင္ေပရာ၊ အစြန္းေရာက ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လက္ကမ္းေခၚသည့္ 
အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈတစ္ခ ုျဖစ္သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိသည္။ 
 လူမ်ဳိးအမည္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စေသာကိစၥရပ္မ်ားသည္ 
မၾကာေသးမီက ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားရာေဒသ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ 
သိသိသာသာ ေရာသမေမႊလ်က္ရွိသည္။ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအမ်ားစုက ၎တို႔၏ 
မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ 
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ပိတ္ပင္ ခံထားရသည့္ၾကားမွ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးပြားေနသည္ဟု 
ယူဆရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္လူဦးေရႏွင့္ ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲ၀င္ေနရသည္ဟု ခံစား 
ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ၀ိေရာဓိျဖစ္ဖြယ္ အေထာက္အထားတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ထပ္ဖန္တစ္လဲလဲ ေျပာခဲ့ၾကေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည ္ မၾကာေသးမီွက 
ဘဂၤလာေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ဟူေသာ စကားကုိသာ ရခိုင္တို႔က 
စြကဲိုင္ေျပာဆိုၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင ္မြတ္ဆလင္လူဦးေရ၏ တရား၀င ္ကိန္းဂဏန္းအမွန္ကို 
လူအမ်ားသိသြားခ်ိန္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အျပင္၊ မၾကာေသးမွီက 
တရားမ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား ဟူေသာဇာတ္လမ္းကို အနာဂါတ္တြင္ ဆက္ေျပာရန္ 
အခက္ေတြ႔ဖြယ္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ အေျခခံ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ယခုသန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္ 
ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟု ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူပန္ေနၾကမည့္အခ်က္ကုိ 
သံသယရွိစရာမလိုေပ။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ပါ၀င္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေနာက္ထပ္ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ စိမ့္၀င္လာ ေနသည္ဟုလည္း 
ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တိုင္ၾကားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ စိမ့္၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းလာမႈကုိ 
တားဆီးရန္အတြက္ လက္နက္ကုိင္ ရခိုင္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ျပဳရန္ 
ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တိုင္းျပည္၏ အသြင္ေျပာင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အလြန္အကဆဲတ္ေသာ 
အခိုက္အတန္႔သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ကြာဟခ်က္မ်ားကိ ု ေပါင္းကူးေစ့စပ္ရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ 
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ အုပ္စုအားလံုး ထိေတြ႔ၫွိႏိႈင္းကာ ႏုနယ္ေသာအဆင့္သို႔ 
ေရာက္ရွိေနသည။္ ၂၀၀၅ ႏွစ္ကုန္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားသည္ လက္ရွိမ်ဳိးဆက္တြင္ ပထမဆုံး 



သိသိသာသာ လြတ္လပ္မွ်တေသာ မဲေပးပြမဲ်ားျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကုိ 
အေျခခံက်က် အသြင္ေျပာင္းေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလသည္ 
ရုတ္တရက္ အေျပာင္းအလမဲ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနရိွသည္။ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ 
အျငင္းပြားစရာ နယ္ေျမေဒသမ်ားသုိ႔ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ျမင္မႈနည္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 
အခ်ိန္မေလာက္မငွ ေကာက္ခံမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ရွိရင္းစြအဲေနအထားကုိ 
ထပ္မံရႈတ္ေထြးသြားေစလိမ့္မည္။ 
 လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္ အျခားဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါ ဧရာမ 
လုပ္ငန္းႀကီးအတြက္ နည္းပညာအပုိင္း၊ စီမံမႈအပိုင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအားလံုးကုိ ၿပီးခဲ့ေသာ 
ႏွစ္ႏွစ္ကာလ အတြင္း မေမာတမ္း အားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးခံထိုက္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးပိုင္း(အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၊ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား)က 
သိသိသာသာ အပူအပင္နည္းစြာျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ 
လတ္တေလာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာ တိုင္းျပည္မ်ဳိးအတြက ္အျခား 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ႏွင့္ ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္မႈ အေျခအေနမ်ားမွ ႏိႈင္းယွဥ္စရာ သင္ခန္းစာမ်ားက 
ေလ့လာအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ အႏၱရာယ္မ်ား သိသိသာသာ 
ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
 သို႔ျဖစ္ရာ သန္းေခါင္စာရင္း ပံုစံျဖည့္စာရြက္၏ ပထမေမးခြန္းေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ အသက္၊ 
က်ား/မ၊ အိမ္ေထာင္ ရွိ/မရွိ အစရိွသည့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အဓိကေမးခြန္းမ်ားျဖင့္သာ 
သန္းေခါင္စာရင္းကို အကန္႔အသတ္လုပ္ရန ္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၫိွႏိႈင္းျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္မီွပါေသးသည္။ 
ယင္းသုိ႔ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အကဆဲတ္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အေထာက္အထားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံသားကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားစရာကိစၥရပ္မ်ားကို မတို႔မထိပ ဲ အေရးႀကီးဆုံး 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ယူေပးပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ လိုအပခ္်က္ရွိေသာ 
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ အကဆဲတ္ပြိဳင့္ေရာက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖံု စံုလင္ကြျဲပားသည့္ 
ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ မ်ားစြာႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္မွ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္၊ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ နည္းပညာရႈတ္ေထြးမႈ အခက္အခဲမွာ 
မေျပာပေလာက္ေသာ အေသးအမႊားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 
 


