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အက ဥး္ခ ဳပ ္

 

ဤစွ်ာ္မ္း္တင္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအ္တက္ ္ပမ္ေ္ွ္်ာ၊ အမ ိဳ းသွ်ားဒ မိကုေရစ  အဖတဲ႔ခ ဳပ္ ဥ းေဆွ်ာငသ္ည့္ အစိးုရ၊ 

္ိုင္းရင္းသွ်ားလက္နက္ကိုငအ္ဖတဲ႕မ ွ်ားႏ င္ ့ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ လ္ုပ္သ ူလုပ္ငန္း႐ င္ႀက းမ ွ်ားအၾကွ်ား ႏုိင္ငံေရးအရ 

“အေမ  ွ္်ာအျမင္ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ”္စ္ခု လုိအပ္ေၾကွ်ာင္း ္င္ျပ္ွ်ားသည္။ ္ိအုေပးအယူ၏ 

အဓကိအခ ကမ္ ွ်ာ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ ေက ွ်ာက္စမိ္း္န္ဖိုးအွ်ားလံုး၏ ္က္ဝက္ခန္႔ကို အခတန္ေကွ်ာက္ခရံန္ 

လိုအပ္ၿပ း  ရ႐ လိွ်ာသည့္ ဝငေ္ငတမ ွ်ားကို မည္သို႔ခတဲေဝသံုးစတမဲည္ဆိသုည့္ အခ ကအ္ွ်ားလည္း 

အခတန္မေကွ်ာက္မ ကပင ္ႀကိဳ္င္ညိညႏိႈင္း္ွ်ားရန ္လိအုပ္ပါသည္။ ခိုင္မွ်ာသည့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးကိ ု

္ည္ေဆွ်ာက္ရန္ႏ င့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေ္ွ်ာငစ္ုစနစက္ို အေျခခံေကွ်ာင္းေပၚ္တင္ ေဖွ္်ာေဆွ်ာင္ႏုိင္ရန္ 

္ိုအေမ  ွ္်ာအျမင္ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယကူို လိအုပ္ပါသည္။ 

 

္ည္ၿမသဲည့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးကို အေသအခ ွ်ာရယူႏုိင္ရန္မ ွ်ာ အလတန္္က ယ္ျပန္႔ၿပ း ႐ႈေ္ွ်ာင့္စံုမ  

စဥ္းစွ်ားလုပက္ိုင္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္္စ္ခုျဖစသ္ည္။ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၊ အစိုးရႏ င္ ့အပစ္အခ္ရ္ပ္စေဲရး စွ်ာခ ဳပအ္ွ်ား 

လက္မ ္မ္္ိးုရေသးသည့္ က န္္ ိုင္းရင္းသွ်ား လက္နကက္ိုင္အဖတဲ႔အစည္းမ ွ်ားအၾကွ်ား စစ္မ နသ္ည့္ 

အေပးအယူမ ွ်ားလညး္ လိုအပ္ပါသည။္ ႏုိင္ငံေရး အေမ  ွ္်ာအျမင္ႀက းမွ်ားစတွ်ာ အေပးအယူျပဳလုပ္မညဆ္ိုပါက 

ျပည္နယမ္ ွ်ားကို အ္ိုင္းအ္ွ်ာ္စ္ခအု္ ိလတ္လ္ပ္စတွ်ာစ မံအုပ္ခ ဳပ္ခတင့္ ေပးရနလ္ိုအပ္ၿပ း 

သဘွ်ာဝသယဇံွ်ာ္မ ွ်ားမ  ရ႐ ိေသွ်ာ အျမ္္ေငတမ ွ်ားကိလုည္း ခတဲေဝေပးရပါလိမ့္မည္။ ္ိုနည္းလမး္ျဖင့္ 

္ပ္မေ္ွ္်ာႏ င့္ ္ိုင္းရင္းသွ်ား၊ ႏ စ္ဘကလ္ံုးမ  လက္နကက္ိုင္ ္ပ္ဖတဲ႔မ ွ်ားအေနျဖင့္ လကလ္ႊ္္ရမည့္ 

ဝင္ေငတမ ွ်ားကိ ုအစွ်ား္ိုးေပးႏုိင္မည္ျဖစသ္ည္။ ္ို႔အျပင ္ကခ င္ျပည္နယ္ ္ုိး္က္ဖတ႔ံၿဖိဳးမႈအ္တက္ အသံုးစရိ္္၊ 

ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ္ စ္ဝန္းမ  အျခွ်ားေဒသမ ွ်ား္တင္  အမ ိဳးသွ်ားဒ မိုကေရစ  အဖတဲ႔ခ ဳပ္ အစိုးရမ  ခ မ ္္္ ွ်ားသည့္ 

ဥ းစွ်ားေပးမူမ ွ်ားႏ င့္အည  ဖတ႔ံၿဖိဳးေရးကို ေဖွ္်ာေဆွ်ာင္ႏုိင္ရန ္ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံစရိ္္မ ွ်ားကိ ုရ႐ ိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခငက္ျပဳလုပ္ခဲေ့သွ်ာ ၿငိမး္ခ မ္းေရးျဖစ္စဥမ္ ွ်ားမ ွ်ာ ္ပ္မေ္ွ္်ာ၏ လိအုငဘ္ကသ္ို႔ယိမ္းၿပ း သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္ 

အျမ္္ေငတခတဲေဝေရး၊ ေျမႏ င့္ပ္သ္က္ေသွ်ာ ကစိၥရပ္မ ွ်ားကို မေဆတးေႏတးခဲ့ပါ။ ယခုစွ်ာ္မ္း္တင္ ပါဝငသ္ည့္ 

အ္က္ပါအခ က္မ ွ်ားသည္ ယခငလ္မ္းစဥ္ႏ င့္ မ္ေူၾကွ်ာင္း သ္ိျပဳေစလိုပါသည္။  

 

သဘွ်ာဝသယဇံွ်ာ္မ ွ်ားမ  ရ႐ ိသည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို ေအွ်ာက္ပါအ္ိုင္း ခတဲေဝႏုိင္ပါသည ္-  

 ္ပ္မေ္ွ္်ာအေနျဖင့္ လက္႐ ိ္ တင္ စွ်ာရင္းျပင္ပမ ရေနသည့္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းဝငေ္ငတမ ွ်ားကိ ု

လက္လႊ္ ္ရမည့္အ္တက္ အစွ်ား္ိးုအျဖစ ္္ပ္မေ္ွ္်ာ၏ ္ရွ်ားဝင္အသံုးစရိ္ ္ကိ ု္ိးုျမညင့္ေပးျခင္း  
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 ေကအိုင္ေအႏ င္ ့အျခွ်ား ္ိုငး္ရင္းသွ်ားလက္နက္ကိငု္္ပဖ္တဲ႔မ ွ်ားမ  ေခါငး္ေဆွ်ာင္မ ွ်ားႏ င့္ အဖတဲ႔ဝင္မ ွ်ား 

လက္သင့္ခံႏုိင္မည့္ အလုပအ္ကိငု္အခတင့္အလမ္းမ ွ်ား ဖန္္  းႏုိင္ရန ္က သင့္စရိ္အ္္တက္ 

အသံုးျပဳျခင္း။ ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ေဆွ်ာကလ္ုပ္ေရးႏ င့္ ရဘဲကဆ္ိုင္ရွ်ာ က႑မ ွ်ား္တင္ လပုက္ိုင္ႏုိင္ရန္ 

သင္္ န္းေပးျခငး္၊ အလုပ္အကိုင္မ ွ်ား ဖန္္  းေပးျခင္း္ို႔ကို မည္သည့္ညိညႏိႈင္းမႈမ ိဳး္တင္မဆို 

္ည့္သတင္းႏုိင္ပါသည္။  

 

 ကခ င္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံလူဥ းေရ၏အခ ိဳးျဖစသ္ည့္ သံုးရွ်ာခိုင္ႏႈန္း္က္ အဆမ ွ်ားစတွ်ာပိသုည့္ 

သယံဇွ်ာ္ဝင္ေငတေဝစုအွ်ား ရ႐ ိႏုိင္ရန ္အမ ိဳ းသွ်ားဒ မိုကေရစ  အဖတဲ႔ခ ဳပ္ အစိးုရမ  အွ်ာမခေံပးႏုိင္သည္။ 

္ိုဝင္ေငတပမွ်ာဏမ  အခ ိဳ႕အဝကက္ို လကန္ကစ္တန္႔လႊ္သ္ည့္ ေကအိုင္ေအ္ပ္ဖတဲ႔ဝင္မ ွ်ားကို 

အလပု္အကိုင္ခန္႔အပ္ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ကခ င္ျပည္နယ္နည္း္ ူျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ 

အျခွ်ားေဒသမ ွ်ားကလည္း ေက ွ်ာက္စိမး္မ ရသည့္ အက ိဳးအျမ္္ကိ ုခံစွ်ားခတင့္႐ ိသင့္သည္ဟု အစိုးရမ  

မျဖစ္မေန္ိကု္္ တန္း သင့္ပါသည္။  

ဤစွ်ာ္မ္းကိ ုအေမးအေျဖပံုစံျဖင့္ ဆက္လက္္ င္ျပသတွ်ားပါမည္။  

 

၁။ ေက ွ်ာကစ္မိး္ေရွ်ာငး္ရေငတပမွ်ာဏ မညမ္  ႐ သိနညး္။  

္ိုပမွ်ာဏအ္တက္ အေသအခ ွ်ာသုေ္သနျပဳလုပ္္ ွ်ားသည့္ လ္္္ ေလွ်ာအျဖစဆ္ံုး ခန္႔မ န္းခ က္ကိ ုGlobal 

Witness မ  ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပ း (၂၀၁၄)ခုႏ စ္အ္တက္ အလတန္ဆံုး အေမရိကနေ္ဒၚလွ်ာ ၃၁ ဘ လ ယံမ   ႐ ႏုိိင္သည္ဟပုင္ 

္ု္ ္ျပန္ခဲ့ပါသည။္ အမ န္္ ကယ ္ပမွ်ာဏမ ွ်ာ ၎၏္က္ဝက္ခန္႔ ေဒၚလွ်ာ ၁၅ ဘ လ ယံသွ်ာ ႐ သိညဆ္ိုေစ 

အလတန္္န္ဖိုးႀက းမွ်ားေနပါေသးသည္။ ္ရွ်ားဝင္ခန္႔မ န္းခ ကအ္ရ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ၏ စုစေုပါင္းအမ ိဳးသွ်ားဝင္ေငတမ ွ်ာ 

(၂၀၁၄)ခုႏ စ္္တင္ ေဒၚလွ်ာ ၇၀ဘ လ ယပံင္ မ႐ ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း္နဖ္ိုးမ ွ်ာ ္ိုပမွ်ာဏ၏ 

ငါးပံု္စ္ပံုခန္႔လည္း ျဖစသ္ည္။  

 

အမ ိဳးသွ်ားဒ မိကုေရစ  အဖတဲ႔ခ ဳပ္မ  လပု္္ံုးလပု္နည္းမ ွ်ားကို ျပဳျပင္ေျပွ်ာင္းလဲမညက္ို စိးုရမိ္သည့္အ္တက ္

ကုမၸဏ မ ွ်ားမ  ေက ွ်ာကစ္ိမ္းမိငု္း္တင္းလပု္ငန္းအွ်ား (၂၀၁၅)ခုႏ စ္္တင္ အရ ိန္အဟုန္မ ွ်ားစတွ်ာ ္ိးုျမညင့္ခဲ့သည္။ 

္ရွ်ားဝင္္ု္ ္ျပန္ခ က္မ ွ်ားအရ ္ိုႏ စ္္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ ္လုပမ္ႈ အေလးခ ိနမ္ ွ်ာ (၂၀၁၄)ခုႏ စ္္က္ ၂.၃ဆ 

ပိုခဲ့သည္။ ္ို္ု္ လ္ုပ္မႈႏႈန္းသည္ မ္န္္ ဆျဖစခ္ဲ့ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အနွ်ာဂ္္စ မကံိန္းအ္တက္ 
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္ူးေဖွ္်ာမႈပမွ်ာဏႏ င္ ့ေရွ်ာင္းရေငတကိ ု္တက္ခ ကရ္ွ်ာ္တင္ ္ို္ က္မ ွ်ားစတွ်ာ ေလ  ွ်ာ့ခ သင့္ပါသည္။ (၂၀၁၁)ခုႏ စ ္

ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပ္မႈ ္န္ဖိုးကိ ုဟွ်ားဗ္္္ ကသၠို္လမ္  ေဒၚလွ်ာ ၈ ဘ လ ယဟံု ခန္႔မ န္းခဲသ့ည္။ 

ယခလုက႐္ ိ္န္ဖိုးမ ွ်ာ ္ိပုမွ်ာဏႏ င့္ အနည္းအမ ွ်ား ကဲတျပွ်ားမႈ႐ ိႏုိင္ေသွ္်ာလည္း ယခုစွ်ာ္မ္း္တင္ အနွ်ာဂ္ ္

ေက ွ်ာက္စိမး္ေရွ်ာငး္ခ မႈ လပုင္န္းစ စဥ္ရန္အ္တက္ ဥပမွ်ာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါမည္။ ေနွ်ာင္္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္းမ  

ရ႐ ိႏုိင္မည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ာ အဆမ္န္မ ွ်ားျပွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိုအခ က္ကိ ု္ည့္မ္တက္ပါက ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 

ၿငိမ္းခ မး္ေရးရ႐ ိရန္ျဖစေ္စ၊ လူမႈအသိငု္းအဝုိင္း္စ္ခလုံုး အ္ိငု္းအ္ွ်ာႏ င့္ ခ မ္းသွ်ာၾကတယ္ဝလွ်ာရန္ျဖစေ္စ 

ခက္ခပဲါလိမ့္မည္။  

 

Global Witness ၏ ္ု္ ္ျပန္ခ ကအ္ရ ေက ွ်ာက္စိမ္းေရွ်ာင္းခ မႈ ဝင္ေငတမ ွ်ာ ေဒၚလွ်ာဘ လ ယံသနး္ေပါငး္ 

ဆယ္ဂဏန္းႏ င့္ ခ  ၍႐ ိေၾကွ်ာင္း၊ သုိ႔မဟု္ ္ ဟွ်ားဗ္္္ ကသၠိုလ၏္ ခန္႔မ န္းခ က္ျဖစသ္ည့္ ္ိုပမွ်ာဏ္က္ 

မ ွ်ားစတွ်ာနည္းပါးေသွ်ာ ေဒၚလွ်ာ႐ စ္ဘ လ ယံခန္႔ ႐ ိေၾကွ်ာင္းကိ ုအခ ိဳ ႕အဖတဲ႔အစည္းမ ွ်ားက သေဘွ်ာမ္ဘူဲ 

္ိကုိန္းဂဏနး္မ ွ်ား္က္ ေလ ွ်ာ့နည္းေၾကွ်ာင္း ဆိၾုကပါသည္။ သို႔ေသွ္်ာ ္ုိေဝဖန္ခ က္မ ွ်ားမ ွ်ာ 

မမ န္ကနေ္ၾကွ်ာင္းကို ေ္ွ်ာက္ျပေနသည့္ အခ ကမ္ ွ်ားစတွ်ာလည္း ႐ ိေနပါသည္။  

 

ပ္မအခ က္ - ကလုသမဂၢ၏ ကနု္သတယ္မႈအခ ကအ္လက္မ ွ်ားဆိငု္ရွ်ာ စွ်ာ္မး္အရ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 

(၂၀၁၄)ခုႏ စ္္တင္ ျမန္မွ်ာႏုိငင္ံမ  အေမရကိန္ေဒၚလွ်ာ ၁၂.၃ ဘ လ ယံ ္န္ဖိးု႐ သိည ့္ေက ွ်ာက္စိမး္ႏ င့္ 

အျခွ်ားရ္နွ်ာမ ွ်ားကိ ု္ငသ္တင္းခဲ့သည္။ ္ိုပမွ်ာဏ အွ်ားလံုးန းပါးမ ွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္္န္ဖိုးျဖစ္ရန ္

ေသခ ွ်ာလုန းပါး႐ ိသည့္အျပင ္္႐ု္ ္ႏုိင္ငံ၏ ေက ွ်ာက္စမိ္း္ငသ္တင္းမႈအခတနမ္ ွ်ာ ျမင္မ့ွ်ားၿပ း ေမ ွ်ာငခ္ုိနည္းလမ္းျဖင့္ 

သယ္ေဆွ်ာငလ္ွ်ာရနလ္ည္း လတယ္ကူေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အမ န္္ ငသ္တင္းသည့္ ္နဖ္ိုး္ကလ္ည္း 

ေလ ွ်ာ့နည္းေနမည္ျဖစသ္ည္။  

 

ဒု္ယိအခ က္ - ခိုငလ္ံုေသွ်ာ အစ ရင္ခံစွ်ာမ ွ်ား၏ အဆိုအရ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံ႐ ိ ေက ွ်ာကစ္ိမး္လုပ္ငန္း္တင္ 

လူေပါင္းသိန္းႏ င့္ခ  ၍ အလုပလ္ုပက္ိုင္ေနၾကသည္။ ္ိကု႑မ ွ်ာ (၂၀၀၅)ခႏု စ္မ  အစျပဳၿပ း 

အ႐ ိနအ္ဟနု္ႀက းစတွ်ာျဖင့္ က ယ္ျပန္႔လွ်ာခဲသ့ည္။ ကတမ္က ိဳးၿမိဳ႕႐ ိ ၿမိဳ႕နယ္္ စ္ၿမိဳ ႕နယ္္ ည္း္တင ္

လုပသ္ွ်ားႏ စ္သိနး္႐ ိၿပ း ယူနန္ျပည္နယ္္ တင္မ ူလပု္သွ်ားငါးေသွ်ာင္း႐ ိပါသည္။ ္ိကုဲသ့ုိ႔ မ ွ်ားျပွ်ားလ ေသွ်ာ 

လုပသ္ွ်ားအေရအ္တက္မ ွ်ာ (္ိသုူမ ွ်ား အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ေလွ်ာကသ္ည့္ ကုန္ၾကမ္း႐ ိႏုိင္ေသွ်ာ) 

က ွ်ာက္စိမး္အလတန္အကၽတ ံ္ူးေဖွ်ာ္မႈႏ င့္ ည ညတ္ပ္ါသည္။  
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္္ိယအခ က္ - အရညအ္ေသတးအလတန္ေကွ်ာင္းမတန္ၿပ း အဖိုး္ိကု္္န္လ သည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္အ႐ုိင္း္ုံးႀက းမ ွ်ား 

္ူးေဖွ္်ာရ႐ ိ္ွ်ားေၾကွ်ာငး္၊ ၎္ို႔အနက ္အနည္းဆံုး္စ္ခုကို လံုးဝအခတန္မေဆွ်ာငဘ္ဲ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံသို႔ 

္ိကု္႐ုိက္သယ္ေဆွ်ာငသ္တွ်ားခဲ့ေၾကွ်ာင္း သ္င္းမ ွ်ားလည္း ္တက္ေပၚေနပါသည။္ ္ိကုဲသ့ို႔ 

္ရွ်ားမဝင္ေမ ွ်ာင္ခိလုမ္းမ  ္ု္ ယ္ူသတွ်ားခဲ့ေသွ်ာ ေက ွ်ာကစ္မိ္း္ံုး ္စ္ခုျခငး္စ သည္ပင ္ေဒၚလွ်ာသန္းရွ်ာႏ င့္ခ  ၍ 

္န္ဖိုး႐ ိမည္ျဖစ္ၿပ း ္ို္ ကပ္င္ ပိုမ ွ်ားႏုိင္ပါသည။္  

 

စ္ု္ ၳအခ က ္- ကၽတန္ေ္ွ္်ာသုေ္သနျပဳလုပ္ၿပ းေနွ်ာက္ ္တက္ခ က္္ွ်ားေသွ်ာ ခန္႔မ န္း္န္ဖိုးမ ွ်ားကို 

ေက ွ်ာက္စိမး္လပု္ငန္းအွ်ား ္ဲ္ ဲဝင္ဝင ္သနိွ်ားလည္ေသွ်ာ ကၽတမး္က ငသ္ူမ ွ်ားႏ င့္ ေဆတးေႏတးခဲ့ပါသည္။ ္ို႔ေနွ်ာက ္

အရညအ္ေသတးအေကွ်ာင္းဆံုးျဖစ္ေသွ်ာ အရည္ေက ွ်ာက္ႏ င့္ အ္ည္ေက ွ်ာက္္ ို႔အ္တက ္္ူးေဖွ္်ာၿပ း 

အေလးခ ိနႏ္ င္ ့္န္ဖိးု္ို႔ကို အမ န္ႏ င္ ့ပုိမုိန းစပ္ေစရန္ ္တက္ခ က္ခဲ့ပါသည။္ ္ူးေဖွ္်ာသည့္ 

မိုင္း္တင္းေနရွ်ာအေပၚမူ္ ည၍္ ေက ွ်ာက္စိမး္အရည္ကတွ်ာျခွ်ားမႈကုိ ္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ားသည့္္ိုင္ 

အရညအ္ေကွ်ာငး္ဆံုး၊ ္နဖ္ိးုအႀက းဆံုး (ေက ွ်ာကစ္မိး္္နဖ္ိးု စစုေုပါငး္၏ ၉၀% ေက ွ္်ာ) ေက ွ်ာကမ္ ွ်ားမ ွ်ာ 

အေလးခ နိအ္ရ ၅% ပင ္မ႐ ပိါ။ ္ို္ ပိ္္ နး္ေက ွ်ာကအ္ွ်ားလံုးန းပါး ္းူေဖွ္်ာရသမ  ကိလုညး္ ျမနမ္ွ်ာႏုိငင္သံို႔ 

အခတနေ္ပးေဆွ်ာငခ္ဲျ့ခငး္မ႐ ဘိ ဲ္႐ု္ ႏုိ္ငင္သံို႔သွ်ာ ္ိကု႐္ိကု္္ ငပ္ို႔ခဲပ့ါသည။္ ္ိအုခ ကက္ပင္ 

ေနျပည္ေ္ွ္်ာေက ွ်ာက္မ က္ျပပတဲမ ွ်ား္တင္ ္ရွ်ားဝင္ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္နဖ္ိးုႏ င့္ 

ယခသုုေ္သနစွ်ာ္မ္း္တင္ ကၽတနေ္္ွ္်ာခန္႔မ န္း္ွ်ားေသွ်ာ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံမ  ္ူးေဖွ္်ာရ႐ ိသည္ ့ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္န္ဖိးု 

(အေသးစိ္ ္ကိ ုေနွ်ာကဆ္က္္ တဲ ဃ ္တင္႐ႈပါ) ္ို႔အၾကွ်ား ကတွ်ာျခွ်ားခ က္ အဆမ္န္ႀက းမွ်ားေနသည့္ 

အေၾကွ်ာင္းရင္းျဖစပ္ါသည္။  

 

္ရွ်ားဝင္္ု္ ္ျပန္ခ က္မ ွ်ားအရ ေက ွ်ာက္စမိ္း္ူးေဖွ္်ာမႈႏႈန္း အလတန္ျမင့္္ကလ္ွ်ာေၾကွ်ာင္း အ္က္္ တင္ 

ေဖွ္်ာျပၿပ းျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄)ခုႏ စ္္တင္ က လိဂုရမ္ သန္းေပါင္း ၁၂.၇၅ မ  (၂၀၁၅)ခုႏ စ္္တင္ က လိသုန္းေပါင္း ၃၀ 

န းပါးအ္ိ ္ိုးျမညင့္္ူးေဖွ္်ာခဲ့ပါသည္။ ေစ းကတက္္ တင္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ားစုပံုလွ်ာၿပ း ေရွ်ာငး္လိအုွ်ား 

မ ွ်ားလွ်ာသည္ႏ င့္အမ   အရည္ညံ့ေက ွ်ာက္စမိ္း္ို႔၏ ေစ းကလည္း ္စဟ္ုန္္ ိုး က ဆင္းလွ်ာခဲသ့ည္။ 

မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ေက ွ်ာက္စိမး္ကုနသ္ည္္ စ္ဥ း၏ အဆိအုရ က လို ္စရ္ွ်ာ႔ငါးဆယ္ခန္႔႐ ိ အလယ္အလ္္အဆင့္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္္ုံုး္စ္ခုမ ွ်ာ (၂၀၁၃)ခုႏ စ္္တင္ က ပသ္ိနး္ငါးေ္ွ်ာင္ေစ းေပါကခ္ဲ့ေသွ္်ာလည္း ပုိင္႐ င္မ  

မေရွ်ာင္းခဲသ့ျဖင့္ ေစ း္ျဖညး္ျဖည္းက လွ်ာရွ်ာမ  (၂၀၁၆)ခႏု စ္္တင္ က ပသ္ိန္းေလးရွ်ာျဖင့္သွ်ာ 

အေရွ်ာငး္အဝယ္ျဖစ္သတွ်ားခဲ့ပါသည္။  
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သို႔ေသွ္်ာလည္း ္ိပ္္ နး္အဆင့္႐ ိသည့္ ေက ွ်ာကေ္ကွ်ာငး္မ ွ်ားမ ွ်ာ ္ိုသုိ႔ေစ းက လွ်ာျခငး္ မ႐ ိပါ။ အခ ိဳ႕သူမ ွ်ား၏ 

အဆိအုရ ္႐ု္ လ္ူမ ိဳ းမ ွ်ားက ္ိုအရည္အေသတးျမင္ ့ေက ွ်ာက္မ ွ်ားကိ ုအလတန္ႏ စ္သက္စတဲမကသ္ျဖင့္ 

ေရွ်ာင္းအွ်ား႐ သိမ   ဝယ္လိအုွ်ား႐ ိေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ဟ ုေျပွ်ာၾကပါသည္။ အခ ိဳ႕ကလည္း ္ိပ္္ န္းအရည္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားအွ်ား ရငး္ႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈ္စ္ခုအေနျဖင့္ ဆကလ္က္ၿပ း ခုိင္ခုိင္မွ်ာမွ်ာ႐ ေိနေစရန္၊ 

လုပ္ငနး္႐ င္ႀက းမ ွ်ားက ၎္ို႔သိုေလ ွ်ာင္္ ွ်ားသည့္ ္ိုေက ွ်ာက္မ ွ်ား၏ ္န္ဖိးုကိ ုမက ေစရန္ 

္စ္ဥ းႏ င့္္စ္ဥ းပးူေပါငး္ၿပ း ေက ွ်ာက္စိမး္ေစ းကတကက္ို ဂိဏ္ုးဂဏဆန္ဆန္ ္ိန္းခ ဳပ္္ ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ဟု 

ဆိုၾကသည။္  

 

မည္သည့္အေၾကွ်ာင္းေၾကွ်ာင့္ပင္ျဖစ္ေစ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပက္တက္မ ွ်ား ္ပ္မံခ ေပးျခငး္ကို 

ေခ္ၱရပဆ္ိုငး္မညဟ္ူေသွ်ာ လ္္္ေလွ်ာဆံုးျဖ္ခ္ ကက္ ေစ းကတကအ္္တင္း္တင္ 

ေက ွ်ာက္မ ွ်ားပံုေနျခင္းေၾကွ်ာင့္ အေျခအေနမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနျခင္းကို ပံုမ န္အေနအ္ွ်ားသို႔ ္ျဖည္းျဖညး္ 

ျပန္လညေ္ရွ်ာက္႐ ိေစပါလိမ့္မည္။ သိေုလ ွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ပမွ်ာဏကို အမ ိဳးမ ိဳး 

မ န္းဆေနၾကေသွ္်ာလည္း အနည္းဆံုး ငါးႏ စ္စွ်ာအေရွ်ာင္းအ္တက္၊ ္ို္က္ပိ၍ု ၾကွ်ာ႐ ည္စတွ်ာပင္ 

လံုေလွ်ာက္ႏုိင္ေျခ ႐ ိပါသည္။1  

 

သိုေလ ွ်ာင္္ ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ားအနက္ အရညအ္ေသတးျမင့္ေက ွ်ာက္ အေျမွ်ာကအ္ျမွ်ားပါဝင္ေနပါက 

အခတန္ေကွ်ာက္ခံရွ်ာ္တင္ ျပႆနွ်ာ႐ ိႏုိင္ပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ္်ာ အခတနမ္ ွ်ားေပးေဆွ်ာင္ႏုိင္ရန္ 

သိုေလ ွ်ာင္္ ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ား၏ ္က္ဝက္ကိ ုေရွ်ာင္းခ ရပါလိမ့္မည္။ အနွ်ာဂ္္္ ု္ ္လုပမ္ႈကိသုွ်ာ 

္ိန္းခ ဳပ္မ္ွ်ားႏုိင္ပါက ေက ွ်ာက္ေကွ်ာင္းမ ွ်ားမ ွ်ာလညး္ ေစ းကတကအ္္တင္း ေပါမ ွ်ားလွ်ာၿပ း ေစ းကိ ု

က ေစပါလမိ့္မည္။  

 

                                                           
1  ခန္႔မ န္းခ က္္စ္ခုအရ အက ိဳး္ူဖက္စပ္ကုမၸဏ မ ွ်ားႏ င့္ ပုဂၢလကိကုမၸဏ မ ွ်ားမ  ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအ္တင္း 
သိုေလ ွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ခ ိန္ေပါင္း ငါးေသွ်ာင္းခန္႔႐ ိၿပ း ေနျပညေ္္ွ်ာ္္တင္ ေက ွ်ာက္မ က္ရ္နွ်ာျပပတဲ 
္စ္ႀကိမ္က င္းပ္ိုင္း ပ  မ္းမ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ ္န္ခ ိန္မ ွ်ာ ၂၀၀၀ခန္႔၊ ္႐ု္္ျပည္ ျပပတဲ္ စ္ခု္တင ္ပ မ္းမ  ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ 
္န္ခ ိန္မ ွ်ာ ၁၅၀ - ၄၀၀ အၾကွ်ား ႐ ိသည္။ (ျမန္မွ်ာ့ေက ွ်ာက္မ က္ပတမဲ ွ်ားကို ္စ္ႏ စ္လ  င္ ၂ - ၃ ႀကိမ္သွ်ာ 
က င္းပေလ့႐ ိေသွ္်ာလည္း ္႐ု္္ႏိုင္ငံ္တင္မူ ေက ွ်ာက္စမိ္းလက္ကွ်ားေစ းကတက္႐ ိသည့္ ၿမိဳ႕္ိုင္း္တင္ ္စ္ႏ စ္လ  င္ 
အႀကိမ္၂၀စ မ   က င္းပေလ့ ႐ ိပါသည္။) ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္မႈမ ွ်ား ရပ္ဆိုင္းသတွ်ားသည့္္ိုင္ 
ေရွ်ာင္းဝယ္ေဖွ်ာက္ကွ်ားမႈမ ွ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ္႐ု္္ႏိုင္ငံအ္တင္း သိုေလ ွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း 
အေလးခ ိန္ပမွ်ာဏကို မသိႏုိင္ေသွ်ာ္လည္း ျမန္မွ်ာျပည္္တင္ ေလ ွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ား္က္ ္န္ဖိုးအရ 
ပို၍မ ွ်ားႏုိင္ပါသည္။  



ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ  ွ်ာ္အျမင္ ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ 

စွ်ာမ ကႏ္ ွ်ာ  9 of 46 
 

၂။ ေက ွ်ာကစ္မိး္အ္တက ္ျဖစႏုိ္ငေ္ျခ႐ သိည့္ အခတနႏ္ႈနး္မ ွ်ာ မညမ္  နညး္။  

 

ေက ွ်ာက္စိမး္္းူေဖွ္်ာရွ်ာ္တင ္ကုနက္ စရိ္ ္မ ွ်ာ အေရွ်ာင္း္န္ဖိုး၏ ၁၀%ႏႈန္းပင္ မ႐ သိည့္အ္တက္ နည္းသညဟ္ု 

ဆိုႏိုင္ပါသည။္ ္စ္နည္းဆိေုသွ္်ာ ေရွ်ာင္းခ ေငတမ  အခတန္၊ လုပ္ငနး္စရိ္ ္ႏ င့္ အျခွ်ား္ရွ်ားမဝင္ ေပးေခ ရမႈမ ွ်ားကို 

္ု္ ္ႏု္္လိကု္ၿပ းေနွ်ာက္ က န္ေငတမ ွ်ားမ ွ်ာ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ အျမ္္မ ွ်ားပင ္ျဖစ္ပါသည။္ သို႔ေသွ္်ာလညး္ 

အခ ိဳ႕လပု္ငန္း႐ င္မ ွ်ားအေနျဖင့္ အရညအ္ေသတးေကွ်ာင္းေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စမိ္းအမ ွ်ားအျပွ်ားပါဝငသ္ည့္ 

အ႐ိုင္း္ံုးမ ွ်ားကို ္ူးေဖွ္်ာရ႐ ိပါက အျမ္္မ ွ်ားမ ွ်ားရမည္ျဖစ္ၿပ း ကံမေကွ်ာငး္သည့္ လုပင္န္း႐ င္မ ွ်ားအ္တက္မူ 

အရင္းေၾက႐ံုမ  သွ်ာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသွ္်ာလည္း အေကွ်ာင္းဆံုး၊ ္န္ဖိးုအ႐ ဆိံုး ေက ွ်ာက္စိမး္္ံုးမ ွ်ားမ ွ်ာ 

အေလးခ ိနန္ည္းပါးၿပ း အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္လည္း ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံသို႔ ေမ ွ်ာင္ခုိလမ္းမ  သယယ္သူတွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

မည္သကူ အျမ္္မ ွ်ားမ ွ်ား ရေနသည၊္ မည္သကူ အေျခအေနမဟန္ေၾကွ်ာငး္ကို ္ိ္ ိပပေျပွ်ာဆိရုန္ 

ခက္ခသဲည္။  

 

ေကအိုင္ေအမ  အသံုးျပဳသည့္ အခတနေ္ကွ်ာက္နည္းမ ွ်ာ အေကွ်ာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္ပါသည။္ ္ိုစနစ္္ တင္ 

သ္င္းေပးသမူ ွ်ား ေနရွ်ာအႏ ံ႔႐ ိေနၿပ း ္န္ဖိုး႐ ိေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္္ုံုး္စ္ခကုို ္ူးေဖွ်ာ္ရသည့္အခါ 

္ိသု္ငး္ေပးမ ွ်ားက အေၾကွ်ာင္းၾကွ်ားသည္ႏ င့္ ေကအိငုေ္အ အခတနေ္ကွ်ာက္ခသံူမ ွ်ားက လုပင္န္း႐ င္္ သံို႔ 

လွ်ာေရွ်ာက္ေကွ်ာက္ခသံည့္နည္း ျဖစ္ပါသည။္ ေက ွ်ာက္စမိ္း္းူေဖွ္်ာမႈ၏ အခ က္အခ ွ်ာျဖစ္ေသွ်ာ 

ဖွ်ားကန္႔ေဒသ္တင္ ေကအိုငေ္အမ  အခတနေ္ကွ်ာက္ခသံူ ဆယ္ေယွ်ာက္သည ္(ယခင)္ သ္ၱဳ္တင္းဝန္ႀက းဌွ်ာနမ  

ေ္ွ်ာင္ေပါင္းမ ွ်ားစတွ်ာေသွ်ာ ဝန္္မ္းမ ွ်ား္က္ အခတန္ပမွ်ာဏ ပို၍ေကွ်ာက္ခႏုိံင္ပါသည။္ အဘယ့္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ္်ာ 

ေကအိုင္ေအမ  ေကွ်ာက္ခသံည့္ အခတနက္ိုေ႐ ွ်ာင္ပါက ကိယု္္ ိလက္ေရွ်ာက ္အၾကမး္ဖက္ခံ 

ရႏုိင္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္လည္း ျဖစႏ္ိုင္ပါသည္။ သို႔ေသွ္်ာ အခတနစ္ည္းၾကပ္ရွ်ာ္တင္ အရညအ္ေသတးအျမင့္ဆံုးေသွ်ာ 

ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားကိသုွ်ာ အဓကိပစ္မ ္ ္္ ွ်ားသည့္စနစ္က အရည္နမိ့္ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားကိသုွ်ာ ္ူးေဖွ္်ာရ႐ ိသည့္၊ 

အျမ္္သပိ္မက နသ္ည့္ လုပင္န္း႐ င္မ ွ်ားကုိလည္း အခတန္ေၾကွ်ာင့္ ဝန္္ ုပ္ဝန္ပိးု အလတန္အကၽတံမျဖစ္ေစဘ ဲ

ဆက္လကလ္ုပက္ိုင္ ေစႏုိင္ပါလိမ့္မည္။  

 

ေက ွ်ာက္စိမး္ႏ င့္ႏႈိင္းယ ဥ္ပါက အျခွ်ားသဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္မ ွ်ား၏ ္ု္ ္လုပမ္ႈကနု္က စရိ္ ္ႏ င့္ ္နဖ္ိုးအခ ိဳးမ ွ်ာ 

ပုိမိုျမင့္မွ်ားပါသည္၊ ္နည္းဆိုေသွ္်ာ အျမ္္ပိုနည္းပါသည္။ ဥပမွ်ာဆိလု  င ္အငဒ္ိုန း႐ ွ်ားႏုိင္ငံ၊ အွ်ာေခ ျပညန္ယ္မ  

သဘွ်ာဝသယဇံွ်ာ္က႑၏ ပမွ်ာဏမ ွ်ာ ၂၀၁၀ - ၁၁ ဘ႑ွ်ာေရးႏ စ္္တင္ အေမရိကနေ္ဒၚလွ်ာ ၁.၅ 

ဘ လ ယံျဖစ္ၿပ း ္ို္ နဖ္ိုး၏ အမ ွ်ားစုကိ ုသဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႔မ  ရခဲသ့ည္။ အွ်ာေခ ျပည္နယ္၏ ဓါ္္ေငတ႔မ ေဝစုမ ွ်ာ 



ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ  ွ်ာ္အျမင္ ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ 

စွ်ာမ ကႏ္ ွ်ာ  10 of 46 
 

အသွ်ား္င္အျမ္၏္ ၇၀% ျဖစ္ေသွ္်ာလည္း2 ္ိုႏ စ္က ေဒၚလွ်ာ ၈၀ မ လ ယသံွ်ာ ရခဲ့ပါသည္။ 

္နည္းအွ်ားျဖင့္ဆိုေသွ္်ာ သဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႔၏ ္ု္ ္လပု္မႈစရိ္္မ ွ်ာ အလတန္ျမင့္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အျမ္္၏၇၀%မ ွ်ာ 

ေရွ်ာင္းခ ္န္ဖိးုစုစုေပါင္း၏ ၆%ပင္ မ႐ ိပါ။  

 

လက႐္ ိ္ တင ္ျမနမ္ွ်ာအစိးုရမ  ္ရွ်ားဝငေ္ကွ်ာကခ္ရံ႐ ေိသွ်ာ အခတနမ္ ွ်ာ ္းူေဖွ္်ာရသည့္ ေက ွ်ာကစ္မိး္မ ွ်ား္နဖ္ိးု၏ 

၃% ခန္႔သွ်ာ ႐ ေိသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အလတနန္ညး္သညဟ္ ုဆိႏုိုငၿ္ပ း ္ိ ု၃% အနကမ္  မဆိစုေလွ်ာကက္ိသုွ်ာ 

ကခ ငျ္ပညန္ယက္ ရ႐ ပိါသည။္ ေအွ်ာက္ပါပံု္တင္ (၂၀၁၄)ခုႏ စ္အ္တင္း ေက ွ်ာက္စိမ္းအေရွ်ာငး္္န္ဖိုးမ ွ်ားကို 

ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားၿပ း စုစုေပါင္းခန္႔မ န္း္နဖ္ိုး ေဒၚလွ်ာ ၁၅ ဘ လ ယံအနကမ္  အစိမ္းေရွ်ာင္ျဖင့္ ျပ္ွ်ားေသွ်ာ ၁ 

ဘ လ ယကံသွ်ာ ္ရွ်ားဝငအ္ေရွ်ာင္းျဖစသ္ည။္  

  

  

                                                           
2  အင္ဒိုန း႐ ွ်ားႏုိင္ငံမ  အွ်ာေခ ျပညန္ယ္သည္ ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရ၊ ္ပ္မေ္ွ်ာ္္ို႔ႏ င့္ ႏ စ္ေပါင္းၾကွ်ာ႐ ည္စတွ်ာ 
စစ္မက္ျဖစပ္တွ်ားခဲ့သည္။ ္ိုပဋိပကၡကို အဆံုးသ္္ရန္ ေဒသ္တက္ သဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႔ေရွ်ာင္းရေငတမ  အသွ်ား္င္အျမ္္ 
၇၀% ကို ျပည္နယ္သို႔ ခတေဲဝေပးပါမည္ဟု သေဘွ်ာ္ူည ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးစွ်ာခ ဳပ္ကို ခ ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 
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(၂၀၁၄)ခုႏ စ္အ္တက ္ေက ွ်ာက္စိမ္းေရွ်ာင္းခ ပံု ခန္႔မ န္းခ က္ သ႐ုပ္ျပပံု  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကခ င္ျပည္နယ္မ  ေက ွ်ာက္စမိ္း္ု္ လ္ုပသ္ူမ ွ်ားႏ င့္ ေ္တ႔ဆံုေမးျမန္းရွ်ာ္တင္ ဝ္ိုင္းရငး္သွ်ားမဟု္ သ္ည့္ 

(ကခ င၊္ သို႔ ဗမွ်ာ အစ႐ သိည့္) စ းပတွ်ားေရးလုပ္ငနး္႐ င္မ ွ်ားက ၎္ို႔အေနျဖင့္ ္ရွ်ားဝင္အခတန္ေငတႏ င့္ ္ရွ်ားမဝင ္

ေပးကမ္းရမႈမ ွ်ား စုစုေပါင္းပါက ေက ွ်ာက္စမိ္း္န္ဖိုး၏ ၅၀% ပင္ ႐ ိေနၿပ ျဖစ္ေၾကွ်ာငး္ ဆိုၾကပါသည္။ 

ဝ္ိုင္းရင္းသွ်ားႏ င့္ ္႐ု္ လ္ူမ ိဳးမ ွ်ားမ ွ်ာမူ ္ိုမ  မေပးရဟလုည္း ေျပွ်ာၾကသည္။ ဤစွ်ာ္မး္္တင္ 

(၂၀၁၄)ခုႏ စ္အ္တက ္္ု္ လ္ုပ္ေသွ်ာ ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္နဖ္ိုးအွ်ား ၁၅ ဘ လ ယံေဒၚလွ်ာဟု ေလ ွ်ာေ့လ ွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ 

ခန္႔မ န္း္ွ်ားရွ်ာ ္ိုပမွ်ာဏကိ ုမည္သကူ မည္မ  ရသညက္ို ေနွ်ာကဆ္က္္ တဲ (ခ)္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။ ၎မ ွ်ာ 

ရ႐ ိႏုိင္သမ   အခ ကအ္လကအ္ေပၚ အေျခခံ္ ွ်ားသည့္အ္တက္ ္ိုအ္ိုင္း ျဖစသ္ညဟ္ု ကံေသကံမ မဆိုႏုိင္ပါ။ 

္ိုေဝစ၏ု အႏ စ္ခ ဳပ္ကိ ုစွ်ာမ က္ႏ ွ်ာ (၁၄)္တင္ ္င္ျပ္ွ်ားရွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ လ္ုပ္မႈမ  

အျမ္္္တကသ္ူမ ွ်ားအနက ္ကုမၸဏ မ ွ်ား၊ အျခွ်ားအုပ္စုမ ွ်ားႏ င့္ ႏိႈင္းယ ဥ္ပါက ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအစိုးရႏ င့္ 

ေကအိုင္ေအပငလ္  င္ မေျပွ်ာျပေလွ်ာကသ္ည့္ ပမွ်ာဏသွ်ာ ရ႐ ိေနသည္ကိ ုေ္တ႕ႏုိင္ပါသည္။  

 

ေနွ်ာင္လွ်ာမည့္ႏ စ္မ ွ်ား္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ကိ ုေဒၚလွ်ာ ၈ ဘ လ ယံ္နဖ္ိုးအ္ ိ ္ိန္း္ိနး္သိမး္သိမး္ ္ု္ ္လပု္ၿပ း 

အျခွ်ား္ရွ်ားမဝင္ေပးရေသွ်ာ ဆက္ေၾကးမ ွ်ားကို မေကွ်ာက္ခံႏုိင္ေအွ်ာင ္စ မ၍ံ ္ရွ်ားဝင္အခတန ္၅၀% ကုိသွ်ာ 

အက ိဳး္ူ္ု္္လုပ္မႈ - ျမန္မွ်ာက ပ္ျဖင္ ့ေရွ်ာင္းခ ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖုိုး - ေဒၚလွ်ာ မ လ ယံ ၅၀  

္ရွ်ားဝင ္

္ု္္လုပ္သည္ ့
ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး 

္ရွ်ားမဝင ္

၁ ဘ လ ယံ ၁၄ ဘ လ ယံ 

အက ိဳး္ူ္ု္္လုပ္မႈ - ယူ႐ိုေငတျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖုိုး - ေဒၚလွ်ာ မ လ ယံ ၄၀၀  

ပုဂၢလိက္ု္္လုပ္မႈ - ျမန္မွ်ာက ပ+္ယူ႐ိုေငတျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖုိုး - ေဒၚလွ်ာ မ လ ယံ ၅၅၀ 

္ရွ်ားဝင ္
 

္ရွ်ားမဝင ္ ျမန္မွ်ာ၊ ကခ င္္ိုင္းရင္းသွ်ား လုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ားမ  ္ု္္လုပ္ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး - ေဒၚလွ်ာ မ လ ယံ ၄၀၀၀  

္႐ု္္၊ ဝ လုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ားမ  ္ု္္လုပ္ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး - ေဒၚလွ်ာ 
မ လ ယ ံ၁၀၀၀၀ 
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စည္းၾကပ္မည္ဆိုပါက ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအ္တင္း ခတဲေဝသံုးစတႏ္ုိဲင္ရန ္အခတန ္ေဒၚလွ်ာ ၄ ဘ လ ယရံ႐ ိပါလိမ့္မည္။ 

္ိုပမွ်ာဏမ ွ်ာ လက္႐ ိ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင္ ့ေက ွ်ာကစ္ိမ္းမ ရေနေသွ်ာ ဝင္ေငတ၏ ဆယဆ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက ွ်ာက္စိမး္လပု္ငန္းကို ရင္းႏ  းကၽတမ္းဝငသ္ူမ ွ်ားႏ င့္ ေ္တ႔ဆံုေမးျမန္းခ က္မ ွ်ားႏ င့္ အျခွ်ားအခ က္အလက္မ ွ်ားအရ 

္ရွ်ားမဝင ္ေပးေဆွ်ာင္ခမ ွ်ား၊ ဆက္ေၾကးမ ွ်ား မ႐ ိပါက ၅၀% အခတန္ေကွ်ာက္ႏုိင္ရန္မ ွ်ာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသွ္်ာ 

မည္သကူ ေက ွ်ာက္မေအွ်ာငသ္ျဖင့္ အခတန္ေလ ွ်ာ့ေပါေ့ပးသင့္သည္၊ မည္သူက ေက ွ်ာက္ေကွ်ာင္းရသျဖင့္ 

အျမ္္မ ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ၅၀% အခတန္ေဆွ်ာင္ရန ္္္္ႏ္ုိင္သညဟ္၍ူ ခတဲျခွ်ားသည့္ နည္းလမး္္စခ္ုကိ ု

လုိပါလိမ့္မည္။3  

 

ေအွ်ာက္ပါ သ႐ပု္ျပပံုမ ွ်ာ အပက္ မပက္ ျဖစသ္ည္ဟ ုမဆိုႏုိင္ေသွ္်ာလည္း ကၽတန္ေ္ွ္်ာ္ို႔ သုေ္သနအဖတဲ႔မ  

ယခအုခ ိနအ္္ိ ျပဳလုပ္ၿပ းခဲေ့သွ်ာ ေ္တ႔ဆံုေမးျမနး္မႈမ ွ်ားကို အေျခခံ္ ွ်ားသည့္ မ န္းဆခ က္ျဖစပ္ါသည္။ 

္ိုအခ က္အလက္မ ွ်ား ္တကခ္ က္္ ွ်ားပံုႏ င့္ လစဟ္ွ်ာကတက္မ ွ်ားကိ ုေနွ်ာကဆ္က္္ တ ဲ(ခ)ႏ င့္ (ဂ)္ို႔္တင္ 

အေသးစိ္ ္ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားပါသည္။ ္ိသုို႔ မေရရွ်ာမႈမ ွ်ား႐ ိေနသည့္္ိုင္၊ ေက ွ်ာက္စိမ္း္နဖ္ိုးကိ ု

ေလ  ွ်ာ့ေပါ၍့မ န္း္ွ်ားသည့္္ိငု္ အဓကိဆိလုိုရင္းမ ွ်ာ (၂၀၁၄)ခုႏ စ္ ္တက္႐ ိသည့္ ္ရွ်ားဝင္ေပးေဆွ်ာင္ရသည့္ 

လို္င္စင္၊ လုပ္ငနး္လပု္ကိုငခ္တင့္၊ အခတန္မ ွ်ားမ ွ်ာ ၃ - ၄% သွ်ာ႐ ိၿပ း ္ု္ လ္ုပ္မႈစရိ္ က္လည္း ၁၀% 

ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ မမ ွ်ားလ ပါ။ ယခလုက္႐ ိ္ တင္ အျမ္အ္္တက္ဆံုးသမူ ွ်ားမ ွ်ာ ပုဂၢလကိ ္ု္ လ္ုပသ္ူမ ွ်ားႏ င့္ 

အျခွ်ားအဆကအ္သတယ္႐ ိေသွ်ာ၊ အွ်ာဏွ်ာ႐ ိေသွ်ာအပု္စုမ ွ်ားမ  ရေနသည့္ ေဘးေပါက္ဝင္ေငတမ ွ်ား ျဖစသ္ည္။ 

ေက ွ်ာက္စိမး္္းူေဖွ္်ာမႈလုပင္န္း လုပ္္ ံုးစဥ္လွ်ာမ ွ်ားကို  ျပန္လညသ္ံုးသပ္ပါက ယေန႔အေျခအေနသည္ 

ေနွ်ာကဆ္က္္ တ ဲ(င)္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားသည့္ ကိုလိနု ေခ္မ္္ိုင္မ  က င့္သံုးခဲ့သည့္ပံုစံႏ င္ ့

အလတန္ကတွ်ာျခွ်ားသညက္ိလုညး္ ေ္တ႕ႏုိင္ပါသည္။  

  

                                                           
3  ္ု္္လုပ္မႈစရိ္္မ ွ်ား ႀက းျမင့္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အခတန္မ ွ်ာ ဝန္္ုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္သည္ဟု ေက ွ်ာက္လုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ားက 
ဆိုေလ့႐ ိသည္။ ကံမေကွ်ာင္း၍ ေက ွ်ာက္မေအွ်ာငပ္ါက ္ိုအခ က္မ ွ်ာ ျဖစ္ႏုိင္ေသွ္်ာလည္း အမ ွ်ားစုအ္တက္မ ွ်ာမူ 
အျခွ်ားေပးေဆွ်ာင္ရမႈမ ွ်ားမ႐ ိဘဲ ္ရွ်ားဝင္အခတန္ ၅၀% ကိုသွ်ာ ေပးမည္ဆိုပါက အျမ္္ရေနဥ းပါလိမ့္မည္။ 
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(၂၀၁၄) ္တင ္ေရွ်ာငး္ခ ရသည့္ ေက ွ်ာကစ္မိး္္နဖ္ိးု၏ ေဝစကုိ ုခန္႔မ နး္ခ က ္ 

- စုစုေပါင္းအေရွ်ာင္း္န္ဖိုးကို ေဒၚလွ်ာ (၁၅) ဘ လ ယဟံု ယဆူပါသည ္

 

 

 
 

၃။ ေက ွ်ာကစ္မိး္မ  ရသည့္ဝငေ္ငတကိ ုမညက္ဲသ့ို႔ခတဲေဝႏုိငသ္နညး္။ 

 

အေရးအႀက းဆံုးအခ က္မ ွ်ာ သဘွ်ာဝသယဇံွ်ာ္မ  ရ႐ သိည့္ဝင္ေငတမ ွ်ားကိ ုခတဲေဝသည့္ ျဖစ္စဥ္မ ွ်ာ 

ကၽတမ္းက င္ပညွ်ာ႐ ငမ္ ွ်ားမ  ပံုေသ္တက္ေပးရမည့္ ကိစၥမဟု္ ဘ္ဲ ႏုိင္ငံေရးအရ ညိညႏိႈင္းရမည္ ့ကစိၥျဖစ္ပါသည္။ 

ေလွ်ာေလွ်ာဆယ္္တင္ ္ရွ်ားမဝင္ ေပးေဆွ်ာင္ေနရမႈမ ွ်ားေၾကွ်ာင့္ မည္သကူ မည္မ  ရေနသညက္ို ္ိ္ ိက က  

မသိႏုိင္သည့္အ္တက ္မူၾကမး္္စ္ရပ္ေဖွ္်ာေဆွ်ာငရ္န္ပင္ ခက္ခပဲါသည္။ ေအွ်ာကပ္ါသ႐ပု္ျပပံု္တင္ နည္း္စခ္ုကိ ု

နမူနွ်ာအျဖစ ္ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားပါသည္။  

 

  

$ 0.8B
5.3% $ 2.5B

16.7%

$ 9.7 B
64.7%

$ 1.5 B
10%

$ 0.5B
3.3%

ေကအုိင္ေအ 

အဆက္အသတယ္၊ အွ်ာဏွ်ာ႐ ိေသွ်ာ 
မိသွ်ားစုမ ွ်ားအပါအဝင္ အျခွ်ားသူမ ွ်ား 

ဝ၊ သုိ႔ ္႐ု္္ပိုင္ သ္ၱဳ္ူးေဖွ်ာ္သည့္ 
ကုမၸဏ မ ွ်ား 

ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္ရွ်ာ္တင္ ကုနက္ စရိ္္ 

ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္သူမ ွ်ား အွ်ားလံုး္ံမ  
ႏိုင္ငံေ္ွ္်ာဝင္ေငတ 
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အေရွ်ာင္ျခယ္္ ွ်ားသည့္ 

ဧရိယွ်ာ္တင္ပါဝင္ေသွ်ာ အုပ္စမု ွ်ားသည ္

္ိုဝင္ေငတကိ ုမည္သုိ႔ခတဲေဝရမည္ဆိကုုိ 

ညိညႏိႈင္းရပါမည္။  

ေက ွ်ာကစ္မိး္မ ရ႐ သိည့္ ဝငေ္ငတမ ွ်ားကိ ုအနွ်ာဂ္္္ တင ္ခတဲေဝႏုိငပ္ံု နညး္္စန္ညး္  

(ေအွ်ာက္ပါပံုမ ွ်ာ ပံုေသျဖစရ္မည္ဟု မဆိလုုိပါ။ သက္ဆိငုသ္ူမ ွ်ားအၾကွ်ား ညိညႏိႈင္းႏိုင္ပါသည။္) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

စ းပတွ်ားေရးလပုင္နး္မ ွ်ား 
ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒႏ င့္အည  ဖတဲ႔စည္း္ွ်ားရမည္။ 
ဗမွ်ာမ ွ်ား၊ ေဒသခံ ကခ င္မ ွ်ား၊ ႏိုင္ငံျခွ်ားသွ်ားမ ွ်ား 
မည္သူမဆိ ု္စ္ဥ း္ည္းျဖစ္ေစ၊ ဖက္စပ္ျဖစ္ေစ 
လုပ္ကိုင္သည္ ့ကုမၸဏ မ ွ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  

ေက ွ်ာကစ္မိး္လပုက္တကမ္ ွ်ား 

ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစုိးရ ကခ ငျ္ပညန္ယ ္

အခတနေ္ပးေဆွ်ာငၿ္ပ း ဝငေ္ငတ  
(္ု္ လ္ပုမ္ႈ၏ ၅၀%) 
ေဒၚလွ်ာ ၄ ဘ လ ယ ံ

ျပညန္ယမ္ ွ်ားႏ င့္ 
္ိငုး္ေဒသၾက းမ ွ်ား* 

 

လိငုစ္ငအ္ပႏ္ ငး္သည့္ ေကွ္်ာမ္  
ျပည္ေ္ွ်ာငစ္ုအစးုရ - သယံဇွ်ာ္ႏ င့္ 
သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ ္ိန္းသိမ္းေရး 

ဝန္ႀက းဌွ်ာန (ယခင္ သ္ၱဳ တ္င္း ဝန္ႀက းဌွ်ာန)၊ 
ဘ႑ွ်ာေရး ဝန္ႀက းဌွ်ာန၊ ကခ င္ျပည္နယ ္

အစုိးရ 

အၿပိဳင္အဆိုင္ ္င္ဒါစနစ္မ ္ဆင့္ ္ူးေဖွ်ာ္ခတင့္လိုင္စင္ကို ခ ေပးရမည္။  

္ပမ္ေ္ွ္်ာအသုံး
စရိ္  ္ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈမ ွ်ား 

ႏ စ္စဥ္ ေဒၚလွ်ာ ၈ဘ လ ယ ံ
အေရွ်ာင္းရေငတ (ခန္႔မ န္းေျခ) 

၈၀ - ၉၅% 

* ျပည္နယ္ခုႏ စ္ခုႏ င့္ ္ိုင္းေဒသႀက း 
ခုႏ စ္ခု္ို႔အၾကွ်ား သယံဇွ်ာ္မ ရသည့္ 
အျမ္္ေငတကုိ ခတေဲဝရပါမည္။  

 ေနျပည္ေ္ွ္်ာႏ င့္ အျခွ်ားျပည္ တ္င္းေစ းကတက္မ ွ်ား 
 ္႐ု္္ႏုိင္ငံ ေ႐ႊလ ၊ ကတမ္းက ိဳး 

၅ - ၂၀% 

ေဆွ်ာငရ္မည့္အခတန ္
 (္ု္ လ္ပုမ္ႈ၏ ၅၀%) 
ေဒၚလွ်ာ ၄ ဘ လ ယ ံ
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အင္ဒုိန း႐ ွ်ားႏုိင္ငံ၊ အွ်ာေခ ျပည္နယ္္ စ္ခလုံုး၏ အစိုးရအသံုးစရိ္အ္ရ လူ္ စ္ဥ းခ င္းစ အ္တက ္

္စ္ႏ စ္ပ မ္းမ  စရိ္ ္မ ွ်ာ ေဒၚလွ်ာငါးရွ်ာျဖစသ္ည္။ ႏုိင္ငံသွ်ား္စဥ္ းခ ငး္စ အ္တက္ ညိညယူ္ ွ်ားသည့္ 

အမ ိဳးသွ်ားဝင္ေငတမ ွ်ာ အင္ဒိုန း႐ ွ်ား္တင္ ္စ္ႏ စ္လ  င ္ေဒၚလွ်ာ ္စေ္သွ်ာင္းေက ွ္်ာ၍ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ္က ္

ႏ စ္ဆပိသုည္။ အွ်ာေခ မ ရသည့္ ေဝစုမ ွ်ာ ႏုိင္ငံ္တင္း အျခွ်ားျပည္နယ္မ ွ်ားႏ င့္ယ ဥ္လ  ငလ္ည္း ပိုမ ွ်ားသျဖင္ ့

ေဒၚလွ်ာငါးရွ်ာမ ွ်ာ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ္က္ ပိ၍ုၾကတယဝ္ေသွ်ာ အငဒ္ိုန း႐ ွ်ားအဆင့္အ္န္းႏ င့္ပငလ္  င္ ရကေ္ရွ်ာသညဟ္ု 

ဆိုႏုိင္ပါသည။္ အွ်ာေခ ႏ င့္္န္း္ ူကခ င္ျပည္နယ္္ တင္လည္း လူ္စဥ္ းခ ငး္စ  ္စ္ႏ စေ္ဒၚလွ်ာငါးရွ်ာ 

အစိုးရအသံုးစရိ္္ ရမည္ဆိလု  င္ ျပည္နယ္္ စ္ခလုံုးအ္တက္ (လူေပါငး္ ၁.၆ သန္းခန္႔ ႐ ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္) ေဒၚလွ်ာ 

၈၀၀ မ လ ယံ လုိမည္ျဖစ္ၿပ း ္ိုဝင္ေငတကိ ုေက ွ်ာက္စိမ္းမ  ရႏုိင္ပါသည္။  

 

္ိသုန္း႐ စရ္ွ်ာသည ္ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပင္န္းမ  ႏုိင္ငံေ္ွ္်ာအေနျဖင့္ ရ႐ ိမည့္ ခန္႔မ န္းဝငေ္ငတ ေဒၚလွ်ာ ၄ဘ လ ယံ၏ 

၂၀% ျဖစ္ၿပ း ကခ င္ျပည္နယအ္ေနျဖင့္ အမ ွ်ားဆံုးရ႐ ိႏုိင္ေသွ်ာ ပမွ်ာဏျဖစသ္ညဟ္ု ဆိုၾကပါစိ႕ု။ သို႔မဟု္ ္ 

အွ်ာေခ ျပည္နယ္က သဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႕ ဝင္ေငတစုစုေပါင္း၏ ေဝစုအျဖစ္ရသည့္ ရွ်ာခုိင္ႏႈန္းပမွ်ာဏအ္ိင္ုး 

ကခ င္ျပည္နယ္မ  ရမည္ဆိပုါက ေက ွ်ာက္စမိ္းဝင္ေငတ၏ ၅% ကို ရပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသွ်ာ္ ကခ င္ျပည္နယ္္ တင္ 

ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈ နည္းပါးျခင္း၊ (အေဆွ်ာကအ္ဥ ႏ င္ ့အမ ွ်ားသံုးလမး္ပန္း္ံ္ ွ်ားမ ွ်ား) ပ ကစ္ းမႈ မ ွ်ားျပွ်ားျခင္း၊ 

ေနွ်ာင္္တင ္လကန္ကစ္တန္႔လႊ္ ္မည့္သူမ ွ်ားကိ ုအလုပအ္ကိုင္မ ွ်ားေပးရနလ္ိုျခင္း္ို႔ေၾကွ်ာင့္ လက္ေ္တ႔က က  

သံုးသပ္ပါက ၅% ္က္ပိုရရန္လိုပါလိမ့္မည္။ ကခ ငျ္ပညန္ယအ္္တက္ ေဝစကုို ခတဲေဝေပးၿပ းေနွ်ာက ္

က န္ပမွ်ာဏကို အျခွ်ားႏုိင္ငံမ ွ်ား္တင္ ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရအွ်ား ဝင္ေငတေပးေဆွ်ာငသ္ည့္ စနစ္ျဖင့္ ေပးႏုိင္ပါသည္။  

 

သို႔ေသွ္်ာ ေက ွ်ာက္စမိ္းမ ရရန႐္ ိသည့္ အခတနမ္ ွ်ားကို အျပည့္အဝေကွ်ာက္ခံႏုိင္ရန္ ္ပ္မေ္ွ္်ာမ  ္က္္ ကၾ္ကတၾကတ 

ပါဝင္ရနလ္ည္း လိအုပသ္ည္။ ္ပအ္ေနျဖင္ ့စွ်ာရင္းျပင္ပမ  ရေနေသွ်ာ အျခွ်ားဝင္ေငတမ ွ်ားကို 

လက္လႊ္ ္ရမည့္အ္တက္ ္စ္နည္းနည္းျဖင့္ အစွ်ား္ိုးေပးရန္ လိုပါသည။္4 ေက ွ်ာကစ္ိမ္းမ  

ရသည့္ဝင္ေငတမ ွ်ားကိ ုအမ ိဳးသွ်ားဒ မိကုေရစ အဖတဲ႔ခ ဳပ္ အစိးုရမ  ္စ္ႏုိင္ငံလံုး အ္ိုငး္အ္ွ်ာျဖင့္ အေရးႀက းသည့္ 

အျခွ်ားလုပ္ငန္းေဆွ်ာင္္ ွ်ာမ ွ်ားကိ ုအေကွ်ာငအ္္ည္ေဖွ္်ာရွ်ာ္တင ္သံုးစတရဲနလ္ည္း လိအုပ္သျဖင့္ ္ိုအခ ကက္ို 

သ္ိမူ၍ ္ပ္မေ္ွ္်ာ၏ ေဝစု မည္ေ႐တ႕မည္မ   ျဖစသ္င့္သည္ဆိသုည္ကိ ုညိညႏိႈင္းရပါလမိ့္မည္။ 

                                                           
4  ္ိုသုိ႔္ရွ်ားမဝင္ အျမ္္္တက္ေနေသွ်ာသူမ ွ်ားအနက္ အက ိဳးအျမ္္အရဆံုးသူမ ွ်ားမ ွ်ာ  
လက္႐ ိ္ွ်ာဝန္္မ္းေဆွ်ာင္ေနေသွ်ာ ္ပ္မေ္ွ်ာ္သွ်ားမ ွ်ားသွ်ာ ျဖစ္သည္ဟု မဆုိလိုပါ။ သို႔ေသွ်ာ္ ေ္တ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ 
အခ ိဳ႕က ္ပ္အေနျဖင့္ ္ိုဝင္ေငတအခ ိဳ႕အဝက္ကို ရ႐ ိေနေၾကွ်ာငး္ ဆိုၾကပါသည္။ အမ ိဳးသွ်ားဒ မိုကေရစ အဖတဲ႔ခ ဳပ္ 
အစိုးရႏ င့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္၊ အၿငိမ္းစွ်ားယူၿပ းသူမ ွ်ားအပါအဝင္ ္ပ္မေ္ွ္်ာသွ်ားအခ ိဳ႕ရ႐ ိေနသည္ဟုဆိုေသွ်ာ 
္ရွ်ားမဝင္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို ျဖ္ေ္္ွ်ာက္ရန္ စသည္္ို႔မ ွ်ာ ေပါေ့သးေသးမဟု္္သည့္ ဆံုးျဖ္္ခ က္မ ွ်ားျဖစပ္ါသည္။ 
္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ ပူးေပါင္းေဆွ်ာင္႐တက္မႈ အျပည့္အဝရ႐ ိရန္ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ ္ရွ်ားဝင္အသံုးစရိ္္ကို ္ိုးျမညင့္ေပးရန္ 
လုိေကွ်ာင္းလုိပါလိမ့္မည္။ 
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ယခအုေၾကွ်ာင္းအရွ်ာႏ င့္ ဆက္စပ၍္ ကိလုိုန ေခ္္မ္ိုငမ္  (၁၈၀၀)ျပည့္ႏ စ္မ ွ်ား္စ္ဝုိကက္ ဗမွ်ာဘုရငႏ္ င္ ့

ကခ ငသ္ူေကွ်ာငး္မ ိဳးမ ွ်ားအၾကွ်ား ေက ွ်ာက္စိမ္းအျမ္္ေငတမ ွ်ားအွ်ား မည့္သို႔ခတဲေဝခဲသ့ည္၊ ႏ စ္ဘကလ္ံုးမ  

ေဝစုမည္မ  ရသညက္ို သမိုငး္ေၾကွ်ာငး္ ျပနလ္ နေ္လလ့ွ်ာႏုိငပ္ါသည္။ (အေသးစိ္ ္ကိ ုေနွ်ာကဆ္က္္တ ဲ(င) ္တင္ 

႐ႈပါ။ ္ိအုခ ိနက္ပင ္္႐ု္ ေ္က ွ်ာက္္ ူးသူမ ွ်ား၏ က႑ႀက းမွ်ားခဲ့ေၾကွ်ာင္းလညး္ ျမငႏ္ိုင္ပါသည္။)  

 

ၿငိမ္းခ မး္ေရးစွ်ာခ ဳပက္ို ေဖွ္်ာေဆွ်ာင္ရွ်ာ္တင္ အ္ငး္အဓမၼ ဖိအွ်ားေပးျခငး္မဟု္ဘ္ဲ မ နမ္ န္ကနက္န ္

အွ်ားလံုးသေဘွ်ာ္ူႏုိင္မည့္ အေနအ္ွ်ားအ္ ိညိညႏိႈင္းပါက ္ပ္မေ္ွ္်ာ၏ ္ပသ္ွ်ားအေရအ္တက္ႏ င့္ 

အသံုးစရိ္ က္ို ္ျဖည္းျဖည္းေလ  ွ်ာ့ခ ရန ္ျဖစ္ႏ္ုိင္ပါသည္။ သို႔ေသွ္်ာလည္း လူေလ  ွ်ာသ့ည္ ့ပမွ်ာဏအ္ိငု္း 

အသံုးစရိ္ က္ို ေလ  ွ်ာ့ခ ႏုိင္မည္မဟု္ ္ေၾကွ်ာင္းလညး္ သ္ိျပဳရပါမည္။ အဘယ့္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ္်ာ 

္ပ္မေ္ွ္်ာအေနျဖင့္လည္း လက္နကအ္ငအ္ွ်ား ပိုမိုေကွ်ာင္းမတနလ္ွ်ာေစရနႏ္ င့္ 

စတမ္းေဆွ်ာင္ရည္္ိုး္ကလ္ွ်ာေစရန္ သင္္ န္းမ ွ်ားအ္တက ္ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံလိုမည္ျဖစ္ၿပ း ္ိုအရွ်ာႏ စ္ခုလံုးမ ွ်ာ 

ကုနက္ စရိ္ ္မ ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ျဖစသ္ည္။ အငဒ္ိုန း႐ ွ်ားႏုိင္ငံ၊ အွ်ာေခ ပဋိပကၡကို သေဘွ်ာ္ူေျဖ႐ ငး္အၿပ း 

ေခ္္မ ေသွ်ာ၊ ္ပ္မေ္ွ္်ာမ  ္သ း္ျခွ်ားျဖစ္ေသွ်ာ ရဲ္ ပဖ္တဲ႔ကို ္ည္ေ္ွ်ာငရ္နလ္ည္း လိုေကွ်ာင္းလိုပါမည္။ 

 

ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအဆင့္မ  ရ႐ သိည္ ့ဝင္ေငတမ ွ်ားကို မည္သို႔မည္ပံုခတဲေဝမည္ဆိသုည္မ ွ်ာ အျငငး္ပတွ်ားႏုိင္ဖတယ ္

အခ က္္ စ္ခ က္ ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဝင္ေငတအွ်ား မည္သို႔ခတဲေဝမည္ ဆိသုညက္ို ဒ မိကုေရစ က င့္သံုးသည့္ 

ႏုိင္ငံမ ွ်ားအွ်ားလံုး္တင္ လႊ္ေ္္ွ္်ာက ဆံုးျဖ္္ရသညမ္ ွ်ာ ္ံုးစံျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသွ္်ာ အေမရကိန္ေဒၚလွ်ာ 

ဘ လ ယံႏ င့္ခ  ေသွ်ာ ဝင္ေငတမ ွ်ား ႐ု္ ္ခ ည္း္တက္ေပၚလွ်ာပါက ္ိုေငတမ ွ်ားကို မမိိ္ို႔ ရသင့္သညဟ္ု 

ေ္ွ်ာငး္ဆိုေသွ်ာ အပု္စုမ ွ်ားလည္း ေပၚေပါကလ္ွ်ာပါလိမ့္မည္။ ္ိုကစိၥကို ေျဖ႐ ငး္ရန္္ စ္နည္းမ ွ်ာ ျပည္နယ္၊ 

္ိုင္းေဒသႀက း၊ ္ို႔္က္ပိ၍ု ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ ွ်ားအ္ိ မည္သို႔ရန္ပံုေငတခတဲေဝေပးမညဆ္ိသုည့္ ပံုေသနည္းကိ ု

ႀကိဳ္င္္ ွ်ား႐ ရိန္ျဖစသ္ည္။  

 

လတယ္ကူ႐ိးု႐ င္းသည့္နည္း္စ္နည္းမ ွ်ာ အငဒ္ိုန း႐ ွ်ား္တင္ ္တင္္တင္က ယ္က ယ ္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေက းလက္ေဒသ 

အေျခခအံေဆွ်ာက္အဥ  အစ အစဥ္မ ွ်ား (Inpres Programs) အရ ေဒသ္စ္ခု္ တင္ ေန္ိုင္ေသွ်ာ 

လူအေရအ္တက္ေပၚမူ္ ည၍္ ခတဲေဝေပးရန္ျဖစသ္ည္။ သို႔ေသွ္်ာ ္ိအုစ အစဥ္မ ွ်ားကို လက္ေ္တ႔ 

အေကွ်ာငအ္္ညေ္ဖွ္်ာရွ်ာ္တင္ ေဒသ္စ္ခုခ င္းစ ၏ မဖတ႔ံၿဖိဳး၊ မ္ိုး္က္မႈႏ င့္ အျခွ်ားအခ က္မ ွ်ားကိုပါ 

္ည့္သတင္းစဥး္စွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ လဥူ းေရအေပၚသွ်ာ မူ္ ည္သည့္ ္သမ္္္ ည္းျဖစ္ေသွ်ာ ပံုေသနည္းမ ွ်ားကို 

သင့္ေ္ွ္်ာသည့္အ္ိုငး္ ျပငဆ္င္ၿပ းမ  အသံုးျပဳၾကသည္။  
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ဒု္ယိနည္း္စန္ည္းမ ွ်ာ ေဒသ၏အက ယအ္ဝနး္အေပၚမူ္ ည္ၿပ း စ္ုရန္းမိုင္အ္ိုငး္ ဝင္ေငတကို 

ခတဲေဝေပးရန္ျဖစသ္ည္။ ္ိုနည္းကိ ုက င့္သံုးပါက က ယ္ျပန္႔ၿပ း လဥူ းေရနည္းပါးေသွ်ာ ေဒသမ ွ်ားအေနျဖင့္ 

လမ္းပန္း္ံ္ွ်ား ္ည္ေဆွ်ာက္ရွ်ာႏ င့္ လ  ပ္စစ္မ းသတယ္္ န္းရွ်ာ္တင္ လူဥ းေရမ ွ်ားေသွ်ာ ေဒသမ ွ်ား္က္ 

ကုနက္ စရိ္ ္မ ွ်ားမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ၎္ို႔အ္တက္ ္တက္ေျခကိကု္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသွ္်ာလည္း 

မ္ူည သည့္၊ လိအုပ္ခ က္မ ွ်ားလညး္ ကတျဲပွ်ားသည့္ ေဒသမ ွ်ားအၾကွ်ား ္စ္ဥ းႏ င့္္စ္ဥ း အျငငး္ပတွ်ားဖတယ္ရွ်ာမ ွ်ားကိ ု

အ္္္ႏုိင္ဆံုးေလ  ွ်ာ့ခ ၿပ း အမ ွ်ားလကခ္ံႏုိင္မည့္နည္းမ ွ်ာ ဝင္ေငတခတဲေဝသည့္ ပံုေသနည္း ခ မ ္ရ္ွ်ာ္တင္ 

လူဥ းေရႏ င့္ ဧရိယွ်ာႏ စ္ခုစလံုးအွ်ား ္ည့္သတင္း္တက္ခ ကရ္န္ပင္ျဖစသ္ည္။ ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ဝင္ေငတ 

အေမရကိန္ေဒၚလွ်ာ ၁ ဘ လ ယကံို ္ိုအခ ကႏ္ စ္ခ ကလ္ံုးအွ်ား ္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ား၍ မည္သို႔ခတဲေဝႏုိင္သည္ ့

နမူနွ်ာကိ ုေနွ်ာကဆ္က္္တ ဲ(က)္တင္ ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားပါသည္။  

 

၄။ ႏုိငင္ေံရးအရ အေမ  ွ္်ာအျမင ္ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ္ တင ္သကဆ္ိငုသ္အူွ်ားလံုးကိ ု

္ည့္သတငး္စဥး္စွ်ားပါမညလ္ွ်ား။  

 

သက္ဆိုငသ္ူမ ွ်ားအွ်ားလံုးကို ျဖစ္ႏုိင္သ၍ ပါဝင္ေစရပါမည္။ ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္ူးေဖွ္်ာသည့္လုပ္ငနး္္တင္ 

ႀက းစိးုေနေသွ်ာ ဝႏ င္ ့ကိုးကန္႔ ကုမၸဏ မ ွ်ားအေနျဖင္ ့ဆကလ္ကလ္ုပက္ိုငလ္ုိပါက အေပးအယူ္ တင္ 

ပါဝငလ္ွ်ာေစရန ္အခတင့္အလမ္းေပးႏုိင္ေသွ္်ာလည္း ္ိသုမူ ွ်ား ပါဝငလ္ွ်ာသည့္အခ ိန္အ္ိ စွ်ာင့္ဆိုင္းရန္ 

မလိအုပ္ပါ။ ပူးေပါင္း၍ အေပးအယူလပု္မည္ဆိုပါက ္ိသုမူ ွ်ားအေနျဖင့္ ကမုၸဏ အ္တက္ ္ွ်ား႐ သိည့္ 

လံုျခံဳေရးႏ င့္ လက္နကက္ိုင္္ ပ္မ ွ်ားကို စတန္႔လႊ္ ္ရမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ သေဘွ်ာ္ူေသွ္်ာမ  ္ူပါလမိ့္မည္။ 

သို႔ေသွ္်ာလည္း မပူးေပါင္းပါက ေက ွ်ာက္စမိ္းလုပ္ငန္းလုပက္ိုင္ခတင့္ လုိင္စင္မ ွ်ားကို ဆံုး႐ံႈးမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

မိမိ္ို႔၏ ေ႐တးခ ယ္မႈကိ ုျပနလ္ညသ္ံုးသပသ္ည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ္ို႔အ္ပူင္ ကိုးကန္႔ေဒသအေနျဖင့္လညး္ 

္႐ု္ ္ႏုိင္ငံ၏ ေ္ွ်ာက္ခံခ ကက္ို ေနွ်ာကက္တယ္မ  ဆကလ္က္ရေနပါက လက္နက္စတန္႔ရန္ သေဘွ်ာ္လူိမ့္မည္ 

မဟု္ ္ပါ။5 ကိးုကန္႔္ို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ ွ်ာ လိလုွ်ားအပ္ေသွ္်ာလည္း ္ိအုခ ကက္ို ငဲက့တက္ေနရေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

က နသ္ည့္ ္ိုငး္ရင္းသွ်ားအပု္စုမ ွ်ားအွ်ားလံုး၊ ္ပ္မေ္ွ္်ာႏ င့္ အမ ိဳးသွ်ားဒ မိကုေရစ  အဖတဲ႔ခ ဳပ္ဥ းေဆွ်ာင္သည့္ 

အစိုးရ္ို႔အၾကွ်ား မဟွ်ာမိ္ဖ္တဲ႔စည္းၿပ း အ္ူ္ ကတလပု္ေဆွ်ာင္ရမည့္ အေရးကို ေႏ ွ်ာင္ေ့ႏ းေစျခငး္ မျဖစသ္င့္ပါ။  

 

အမ ိဳးသွ်ားဒ မိကုေရစ  အဖတဲ႔ခ ဳပ္အစိုးရမ  ျပညန္ယမ္ ွ်ားကို အ္ိငု္းအ္ွ်ာ္စခ္ုအ္ိ 

ကုိယ္ပိုငလ္တ္လ္ပခ္တင့္ေပးျခင္း၊ ေဒသဖတ႔ံၿဖိဳး္ိုး္က္ေရးအ္တက္ သယံဇွ်ာ္မ ရသည္ ့ဝင္ေငတမ ွ်ားကို 

                                                           
5  ္႐ု္္ကုမၸဏ မ ွ်ားအေနျဖင့္ အခတန္ ၅၀% ကိုေပးေဆွ်ာင္သည့္အျပင္ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ မ္ိခိုက္ေစရန္အ္တက္ 
ေက ွ်ာက္္ူးၿပ းေနွ်ာက္ ျပန္လည္႐ င္းလင္းေပးမည္ဆိုပါက ၎္ို႔ကို လုပ္ကိုင္ခတင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ကိုင္ရမည့္ 
္ွ်ာဝန္မ ွ်ား၊ အခတင့္အေရးမ ွ်ားမ ွ်ာ ဝကုမၸဏ မ ွ်ားႏ င့္ ္န္း္ူပင္ ျဖစ္ပါသည္။  
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္စ္စိ္ ္္ စ္ပိုင္း ခတဲေဝေပးျခင္းႏ င့္ ္ိုင္းရင္းသွ်ားေဒသမ ွ်ား္တင္ သဘွ်ာဝပ္ဝ္န္းက ငက္ို 

္ိခိကု္ဖ က္စ းျခင္းမျပဳဘဲ ၎္ို႔အွ်ား အေလး္ွ်ားပါက ္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝငလ္ိုစိ္ ္ 

႐ ိလွ်ာႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စ းပတွ်ားေရးအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ ိၿပ း လက္ေ္တ႕ဆနသ္ည့္ အေပးအယူမ ွ်ားကိ ု

ျပဳလုပျ္ခင္းသည ္ျမန္မွ်ာႏုိင္ငမံ  ္ိုငး္ရင္းသွ်ား ပဋိပကၡမ ွ်ားကို ေျဖ႐ င္းျခင္းအ္တက္ အဓကိနည္းလမး္ 

ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္အွ်ားကိုးသည့္ စစ္ဘက္ေရးရွ်ာ ဖိအွ်ားေပးျခင္းသည ္ပဋပိကၡကို ဖိႏ ိပ္္ွ်ားႏုိင္ေသွ္်ာလည္း 

ေရ႐ ည္္ည္္ံသ့ည့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးႏ င့္ စည္းလံုးည ညတ္မ္ႈကို ဖန္္  းႏုိင္မည္ မဟု္ ္ပါ။  

 

ၿငိမ္းခ မး္ေရးႏ င္ ့စည္းလံုးည ညတ္ ္မႈ ေဖွ္်ာေဆွ်ာင္ရွ်ာ္တင္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအ္တက ္အ္ူးအေလး္ွ်ားရမည့္ 

အခ က္မ ွ်ာ ရခုိင္ျပည္နယ ္အေျခအေနပင္ျဖစသ္ည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္္ တင္ အငအ္ွ်ားႀက းသူမ ွ်ားျဖစသ္ည့္ 

ဗုဒၶဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ား၏ မဆူလင္ဘွ်ာသွ်ာဝငမ္ ွ်ားအေပၚ ္င္ျမင္ခ က္မ ွ်ားသည ္အယအူဆမ ွ်ားအေပၚ 

အေျခခံ္ ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အလတႀဲက းလတေဲနသည္လညး္ ႐ ိပါသည။္ ္ိသုူအခ ိဳ႕၏အဆိုအရ ရခိုငျ္ပည္နယ္္ တင္ 

မူဆလင္္ စသ္န္းေက ွ္်ာ ္ရွ်ားမဝင္ေန္ိုငေ္နၿပ း ၎္ို႔အွ်ားလံုးကို ျပည္နယ္္တင္းမ  

ႏ င္္ု္ သ္င့္သည္ဟလုညး္ ေျပွ်ာေနၾကသည္။ သုိ႔ေသွ္်ာ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ္တင္ ေန္ိုငလ္ က္႐ သိည့္ 

မူဆလငဘ္ွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ား၏ ရွ်ာခိုင္ႏႈန္းမ ွ်ာ (၁၈၈၂)ခုႏ စ္မ  ရွ်ာခိုင္ႏႈန္းႏ င့္ ႏိႈင္းယ ဥပ္ါက အေျပွ်ာင္းအလ ဲ

သိပ္မ႐ ေိသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိုေျပွ်ာဆိုခ က္မ ွ်ားသည္ အခ ကအ္လက္မ ွ်ားႏ င္ ့မကိုက္ည ပါ။  

 

အၾကမ္းဖက္မႈအမ ွ်ားစုမ ွ်ာ အစတန္းေရွ်ာက္ ဗဒုၶဘွ်ာသွ်ာအုပစ္မု ွ်ား၏ လႈံ႔ေဆွ္်ာမႈေၾကွ်ာင့္ ျဖစပ္ါသည္။ 

အက ိဳးဆက္အျဖစ္ မဆူလငဘ္ွ်ာသွ်ာဝင္ေပါင္း ္စသ္ိနး္မ  ္စသ္ိနး္ခတအဲၾကွ်ားမ ွ်ာ ေန္ိုင္မႈအဆင့္အ္နး္ 

အလတန္နိမ့္ပါးသည့္ ဒကုၡသည္စခန္းမ ွ်ား္တင္ ပိ္ ္မိေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယအ္္တင္း ႐ ိေနသည့္ အျခွ်ားမူဆလင ္

ဆယ္သိနး္ခန္႔အနက္ အမ ွ်ားစုမ ွ်ာ ဒကုၡသည္စခနး္အ္တင္း မဟု္ သ္ည့္္ိုင္ ျပည္နယအ္္တင္း္တင္ပင ္

လတ္ ္လပစ္တွ်ာ သတွ်ားလွ်ာႏုိင္ျခင္းမ႐ ဘိဲ ျပညန္ယ္ေျမွ်ာက္ဘက္ပိုင္း္တင္သွ်ာ ေန္ိုင္ေနၾကရသည္။ 

္ိုအေနအ္ွ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္္ တင္ ္ငး္မွ်ာမႈမ ွ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚေစၿပ း ျပညန္ယစ္ းပတွ်ားေရးကို 

ဖ က္စ းခဲ႐့ံုသွ်ာမက ယခု္ က္ပိ၍ုပင္ ႀက းမွ်ားသည့္ ျပႆနွ်ာမ ွ်ားကိ ုေနွ်ာကဆ္က္္ တဲ 

ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည။္ ္ိအုေျခအေနကိ ုမျဖစ္မေန ေျဖ႐ ငး္ရပါမည္။  

 

အိမ္န းခ င္း ဘဂၤလွ်ားေဒ႐ ္႕ႏုိင္ငံ္တင္ ျဖစ္ေပၚေနေသွ်ာ အစၥလွ်ာမအ္စတနး္ေရွ်ာက္ဝါဒ အွ်ားေကွ်ာင္းလွ်ာသည့္ 

ျပႆနွ်ာကို သ္ိမူၿပ း ္ိမု ွ်ာကဲသ့ို႔ပင္ အျခွ်ားသမူ ွ်ားလုပသ္ည့္ လုပ္ငန္းကို ဖ က္စ းေႏ ွ်ာင့္ယ က္ျခငး္၊ ္ိနး္မႏုိင္ 

သိမ္းမရသည့္ အေျခအေနစသည္္ ို႔ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံသို႔ မကးူစကလ္ွ်ာမ  ျပည္္ တင္းအဖတဲ႔အစည္းမ ွ်ားအၾကွ်ား 

ကတလဲတမဲႈမ ွ်ားကိ ုမိမိ္ ို႔ဘွ်ာသွ်ာ ေျဖ႐ င္းရန္လိအုပ္ပါသည္။ အ္က္္ တင္ ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားသည့္အ္ိငု္း ျမန္မွ်ာႏုိင္င ံ

လူဥ းေရ္တင္ မဆူလင္မ ွ်ားပါဝင္မႈ အခ ိဳးမ ွ်ာ ္ိုးျမင့္လွ်ာျခင္းမ႐ ဘိ ဲကွ်ာလၾကွ်ာ႐ ည္စတွ်ာ ္န္႔ေနသည့္အခ ကက္ 
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မူဆလင္မ ွ်ားက အျခွ်ားဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ားကို မမိိ္ို႔ဘွ်ာသွ်ာသို႔ ကူးေျပွ်ာင္းေစသည၊္ ျမနမ္ွ်ာျပည္္တင္းသို႔ 

ဝင္လွ်ာသည္၊ ၎္ို႔၏ သွ်ားသမ းေမတးဖတွ်ားမႈႏႈန္းမ ွ်ာ အလတနအ္ကၽတံျမင့္မွ်ားေနသညဟ္ူေသွ်ာ ေျပွ်ာဆိုမႈမ ွ်ား 

မ ွ်ားယတင္းေနေၾကွ်ာင္း ေ္ွ်ာက္ျပေနပါသည္။  

 

ရခုိင္ျပည္နယအ္္တင္း ဆညေ္ျမွ်ာင္းမ ွ်ား၊ လမ္းမ ွ်ားႏ င္ ့လ  ပ္စစ္ဓွ်ာ္္အွ်ားက႑္ို႔္တင္ ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံသည့္ 

ဖတံ႕ၿဖိဳးေရးအစ အစဥ္္ စ္ခသုည္ အလုပလ္ုပလ္ိုသူ္ ိုငး္အ္တက္ အလုပအ္ကိုငအ္ခတင့္အလမ္းမ ွ်ား 

ဖန္္ းေပးမည္ျဖစ္ၿပ း လက႐္ ိျပႆနွ်ာကို ေျဖ႐ င္းရွ်ာ္တင ္ပ္မအဆင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အလုပအ္ကိုင္ 

အ္တက္ ျပည္နယ္အႏ ံ႔ လတ္ လ္ပ္စတွ်ာသတွ်ားလွ်ာခတင့္ကို ္ပ္္ ိုးေပးျခင္းသည ္ျပညသ္လူူ္ ုအၾကွ်ား၊ 

ရခုိင္အမ ိဳးသွ်ား ပါ္ ဝင္မ ွ်ားအၾကွ်ားပင ္ေ္ွ်ာကခ္ံမႈ အခိငု္အမွ်ာရႏုိင္ပါသည္။ ္ိသုုိ႔ အေျပွ်ာငး္အလဲမလုပ္မ  

ရခုိင္ျပည္နယလ္ႊ္ ေ္္ွ္်ာ၏ ေ္ွ်ာက္ခံမႈကိလုည္း ရယရူမည္ျဖစသ္ည္။  

 

္ို္ က္ပင္ ပိုမိေုကွ်ာင္းမတနသ္ည့္ အေျခအေနမ ွ်ာ ႏုိင္ငသံွ်ားမ ္ ္ပံု္ငက္္္ အျပည့္အဝ 

မရေသးသမူ ွ်ားအပါအဝင ္မဆူလင္မ ွ်ားကိ ုျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအႏ ံ႔ လတ္ လ္ပ္စတွ်ာသတွ်ားလွ်ာခတင့္ေပးျခင္းပင္ ျဖစသ္ည္။ 

္ိသုုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္မ ွ်ာ ခက္ခပဲါသည္။ သို႔ေသွ္်ာ ္ိုနည္းျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယအ္္တင္း မဆူလင္ဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ား 

ရွ်ာခုိင္ႏႈန္းျမင့္မွ်ားေနျခင္းကိ ုေလ  ွ်ာ့ခ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပ း ္င္းမွ်ာမႈမ ွ်ားအွ်ားလညး္ ေလ ွ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။ 

ႏုိင္ငံသွ်ားျဖစ္ခတင့္ကို မည္သို႔ဆံုးျဖ္္မည္ဆိုေသွ်ာ ခက္ခနဲက္နသဲည့္ အခ က္မ ွ်ားကို 

သ္္မ ္ေ္နသည့္အေ္ွ်ာအ္တင္း ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ္တင္ ကွ်ာလၾကွ်ာ႐ ည္စတွ်ာ ေန္ိုငလ္ွ်ာခဲေ့ၾကွ်ာငး္ 

္င္႐ ွ်ားသည့္သူမ ွ်ားအွ်ား အလုပလ္ုပက္ိုင္ႏုိင္၊ အသက္ေမတးဝမ္းေၾကွ်ာငး္မႈ ႐ ွ်ာေဖတႏုိင္သည္ ့

အခတင့္အေရးေပးႏုိင္ပါသည္။ ျပည္္တင္းလံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ ွ်ားအ္တက္ ္ိုသမူ ွ်ားကို ေန္ိုင္ခတင့္လက္မ ္ ္မ ွ်ား 

္ု္ ္ေပးႏုိင္ပါသည္။  

 

ဆည္ေျမွ်ာင္းစနစ ္္ိုး္ကလ္ွ်ာသည္ႏ င့္အမ   ဧကအလုိက္ သ းႏ ံ္တက္ႏႈန္းအလွ်ားအလွ်ာမ ွ်ာလည္း 

ပုိမုိေကွ်ာင္းမတန္လွ်ာၿပ း လယယ္ွ်ာလုပသ္ွ်ားလုိအပ္ခ က္မ ွ်ာလည္း ျမင့္မွ်ားလွ်ာပါလိမ့္မည္။ ္ိအုေနအ္ွ်ား္တင္ 

ေျမပုိင္႐ င္မ ွ်ား (အမ ွ်ားစုမ ွ်ာ ဗဒုၶဘွ်ာသွ်ာျဖစ္သည္) အေနျဖင့္ မူဆလငဘ္ွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ားကို အလပု္သမွ်ားအျဖစ္ 

အသံုးျပဳရန္ ပိုမိလုိလုွ်ားလွ်ာပါလိမ့္မည္။ ပညွ်ာ္္္ ဗဒုၶဘွ်ာသွ်ာ လူငယလ္ူ႐တယ္မ ွ်ားကလည္း 

ေဆွ်ာကလ္ုပ္ေရးလုပင္န္းမ ွ်ားကို စိ္ ္ဝငစ္ွ်ားလိမ့္မည္မဟု္ ္ပါ။ ၎္ို႔အမ ွ်ားစုမ ွ်ာ ရခုိင္ျပည္နယ္မ ပင္ 

္တက္ခတွ်ာသတွ်ားၿပ  ျဖစသ္ည္။ သို႔္ိုင္ေအွ်ာင္ မဆူလငအ္လုပသ္မွ်ားမ ွ်ား က န္႐ ိေနေသးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

္ိုေဆွ်ာက္လပု္ေရးႏ င့္ အေျခခံအေဆွ်ာက္အဥ ဆိငု္ရွ်ာ လုပ္ငနး္မ ွ်ားကိ ုဆကလ္ုပ္ေဆွ်ာင္႐တက္ႏုိင္ပါေသးသည္။ 

ျခံဳငံု၍သံုးသပမ္ည္ဆိပုါက အ္က္ေဖွ္်ာျပပါနည္းလမ္းမ ွ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုငအ္ခတင့္အလမ္းမ ွ်ားကို ္ိုးျမညင့္ႏိုင္ၿပ း 

ဆင္းရမဲတဲေ္မႈ၊ ္စဖ္က္ႏ င့္္စ္ဖက္ အဆင္မေျပျဖစ္မႈမ ွ်ားကိလုည္း ေလ  ွ်ာ့ခ ႏုိင္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

အႏၲရွ်ာယ္မ ွ်ားသည့္ အေျခအေနကို ္နိး္သမိ္းႏုိင္မည္ ျဖစပ္ါသည္။  
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ေယဘုယ အွ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ မ္းေရးသေဘွ်ာ္ူည မႈမ ွ်ား ခုိင္ခိုင္မွ်ာမွ်ာ ႐ ၊ိ မ႐ ိဆိသုည့္ 

အခ ကသ္ည ္လူငယ္လ႐ူတယမ္ ွ်ားအ္တက္ ၎္ို႔လက္သင့္ခံႏုိင္ေလွ်ာက္သည့္ အလုပအ္ကိငု္မ ွ်ားကို 

ဖန္္ းေပးမည့္ ခိုင္မွ်ာေသွ်ာစ းပတွ်ားေရး္စရ္ပ္အေပၚ မူ္ ည္ပါသည။္ အဘယ့္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ္်ာ 

္ိသုူမ ွ်ားအေနျဖင့္ အလုပလ္က္ကိုငမ္႐ ိပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ ွ်ား စ္င၊္ သို႔မဟု္ ္ျပန္လညလ္ုပက္ိုင္ 

ပါလိမ့္မည္။ လမ္းမ ွ်ား၊ ေရကွ်ာ္ွ်ာႏ င့္ ေရေပးေဝမႈစနစ္မ ွ်ား၊ လ  ပ္စစျ္ဖန္႔ျဖမးမႈစနစ္ႏ င္ ့အျခွ်ားေသွ်ာ 

အေျခခအံေဆွ်ာက္အဥ မ ွ်ားကို ္ည္ေဆွ်ာက္ရနလ္ည္း လိုအပ္ေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ လက္နက္စတန္႔သူမ ွ်ားႏ င့္ 

အျခွ်ားသူမ ွ်ားအွ်ား ္ိုစ မကံနိ္းမ ွ်ား္တင္ ပါဝငလ္ုပက္ုိင္ႏိုငရ္န္ သင္ၾကွ်ားေပးသည့္ အစ အစဥ္္ စ္ခု္ ွ်ား႐ ပိါက 

မည္သည့္ၿငိမ္းခ မး္ေရး သေဘွ်ာ္ူည ခ က္မ ိဳးမဆို အဓတန္႔႐ ည္ရန္ အေ္ွ်ာကအ္ကူျဖစေ္စပါလိမ့္မည္။  

 

၅။ ဖတဲ႔စညး္ပံုအေျခခဥံပေဒႏ င့္ ဤကစိၥ္ို႔ စပလ္ ဥး္မႈ ႐ ပိါသလွ်ား။  

 

လက္႐ ိ္တင္ က င့္သံုးေနေသွ်ာ ဖတဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိ ုစစ္အစိုးရဟဆုိုႏုိင္သည့္ အစုိးရအဖတဲ႔က ျပဳစုခဲၿ့ပ း 

၎ကိအု္ည္ျပဳခဲသ့ည့္ မမဲ ွ်ား၏ ္ရွ်ားဝင္မႈမ ွ်ာလည္း မခုိင္မွ်ာပါ။ သို႔ေသွ္်ာလညး္ ္ိအုေျခခံဥပေဒကို 

ယခု္ ွ်ာဝနယ္ူေနေသွ်ာ အစိုးရအဖတဲ႔ လည္ပ္္ရန္ အသံုးမျပဳႏုိင္၊ ္ို႔အျပင ္အနွ်ာဂ္္အ္တက္ 

လိုအပ္သည့္အေျပွ်ာင္းအလမဲ ွ်ားကို ညိညႏိႈင္းရနအ္္တက ္မူၾကမ္းအျဖစ ္အသံုးမျပဳႏုိင္ဟ ုမဆိလုိုပါ။  

 

မည္သည့္ အရပသ္ွ်ားအစိးုရအဖတဲ႔မဆို မိမိ္ ို႔ဥ းေဆွ်ာငသ္ည္ ့အုပ္ခ ဳပ္ေရးစနစ္္ တင္ ႏုိင္ငံႏ င့္သကဆ္ိုငသ္ည့္ 

အဖတဲ႔မ ွ်ားအွ်ားလံုးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆွ်ာင္႐တက္မ သွ်ာ ္ပ္မေ္ွ်ာ္အွ်ား ဒ မိကုေရစ လမး္ေၾကွ်ာင္းသည ္

ေဘးအႏၲရွ်ာယ္မ႐ ဘိ ဲဆကလ္က္ေလ  ွ်ာက္လ မး္သင့္ေၾကွ်ာင္း သကေ္သျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

အစိုးရအဖတဲ႔အသစ္၏ မဝူါဒမ ွ်ားသည ္ႀကိဳ္င္္တကဆ္မႈ မ႐ ိဘဲ ပရမ္းပ္ွ်ာျဖစ္ေနပါက၊ 

လက္႐ ိလပု္ငန္းေဆွ်ာင္္ွ်ာမ ွ်ားကိ ုအေႏ ွ်ာင့္အယ က္ျဖစေ္စပါက၊ သို႔မဟု္ ္္ိုး္ကဖ္တ႔ံၿဖိဳးမႈကို မျဖစ္ေစပါက 

္ပ္မေ္ွ္်ာအေနျဖင့္ လက္႐ စိနစ္္တင္ ၎္ို႔ အခုိင္အမွ်ာရ႐ ိ္ွ်ားၿပ းျဖစ္သည့္ ၾသဇွ်ာအွ်ာဏွ်ာကို လက္လႊ္ ္ရန္ 

လက္္တန္႔ေနပါလိမ့္မည္။ အစိုးရအဖတဲ႔အေနျဖင့္ စတမ္းေဆွ်ာင္ရည္႐ ိေၾကွ်ာင္း ျပသရန္ႏ င့္ မိမိ္ို႔အွ်ား 

အျခွ်ားသူမ ွ်ားက ယံုၾကညက္ိးုစွ်ားလွ်ာေစရန္မ ွ်ာ အခ ိနလ္ုိပါမည္။ ္ို႔ေၾကွ်ာင့္ အေျခခံဥပေဒကိ ု

မည္ကွ်ာမ္ၱမဟု္ ဘ္ဲ အေသအခ ွ်ာျပငဆ္င္ရန္မ ွ်ာ ႏ စ္ႏ င့္ခ  ၍ အခ ိနယ္ူရန္ လုိေကွ်ာင္းလိုပါလမိ့္မည္။ 

သို႔ေသွ္်ာလည္း အေျခခံဥပေဒက ခတင့္မျပဳသည့္ ကစိၥမ ွ်ားကို ဥပဒလ္တ္သ္ည့္ နည္းမ ွ်ား (ဥပမွ်ာ 

ေဒၚေအွ်ာငဆ္နး္စုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼ္မျဖစႏုိ္င္ေသွ္်ာလည္း လက္ေ္တ႔္တင္ အစိုးရအဖတဲ႔ႏ င့္ 

အမ ိဳးသွ်ားဒ မိကုေရစ အဖတဲ႔ခ ဳပ္ကို ဥ းေဆွ်ာင္ေနျခင္း) ေ႐ ႕ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ္ိကုဲ့သုိ႔ အမ န္ႏ င္ ့
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ပုိန းစပ္ေသွ်ာ လက္ေ္တ႔က သည့္ ေခါင္းေဆွ်ာင္မႈမ ိဳးက ယံုၾကည္မႈ္ ည္ေဆွ်ာက္ျခင္းကို 

ပုိမုိေအွ်ာင္ျမင္ႏုိင္ေစပါသည္။  

 

ဖတဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ္တင္ ္ိကုဲ့သို႔ အနွ်ာအဆွ်ာမ ွ်ား ႐ ေိနပါေသးသည္။ သို႔ေသွ္်ာလည္း 

ေက ွ်ာက္စိမး္က႑ႏ င့္သွ်ာ သက္ဆိုငသ္ည့္ ႏုိင္ငံေရးအေပးအယအူ္တက ္အေျခခံဥပေဒကိ ု

လက္ငင္းျပင္ဆင္ရန ္မလိအုပ္ေသးပါ၊ ေနွ်ာင္္ တင္လည္း လိုအပ္မည္၊ မလိအုပ္မည္ဟ ုမေသခ ွ်ာပါ။ သို႔ေသွ္်ာ 

အဖတဲ႔အစည္းမ ွ်ားအွ်ားလံုးမ  အေမ  ွ္်ာအျမင္ႀက းမွ်ားစတွ်ာ အေပးအယ ူျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ္စ္ဖက္ႏ င့္္စ္ဖက္ 

ယံုၾကည္မႈ္ ိုးပတွ်ားလွ်ာၿပ း ေနွ်ာင္္တင ္အေျခခံဥပေဒအွ်ား ျပင္ဆင္ရန္လုိအပသ္ည့္ ေရခေံျမခံေကွ်ာင္းမ ွ်ားကို 

ေပၚေပါကလ္ွ်ာေစပါလိမ့္မည္။  

 

အက ယဆ္ိုရေသွ္်ာ ယံုၾကညမ္ႈ္ည္ေဆွ်ာက္ၿပ းေနွ်ာက္္တင္ ္ိုငး္ရင္းသွ်ားပဋပိကၡကို အဆံုးသ္္ႏုိင္ျခင္း၊ 

ဘွ်ာသွ်ာေရး အျငင္းပတွ်ားမႈမ ွ်ားကို ေလ ွ်ာ႔နည္းေစျခင္း၊ ္င္းမွ်ာမႈမ ွ်ားကို ေလ ွ်ာ့ခ ကွ်ာ ပိမုိအုွ်ားေကွ်ာငး္၊ 

ေပ ွ်ာ့ေျပွ်ာငး္ၿပ း ည ညတ္ ္သည့္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံေ္ွ္်ာကို ဖန္္  းေစႏုိင္မည့္ စ းပတွ်ားေရးႏ င့္ လူမႈေရးဆိငု္ရွ်ာ 

္ိုး္က္မႈမ ွ်ားကိ ုေဖွ္်ာေဆွ်ာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အေျခခဥံပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန ္အေျခအေနကို 

ေပၚေပါကလ္ွ်ာေစႏုိင္ပါသည။္  

 

၆။ ္ိအုေပးအယအူျပင ္အျခွ်ားနညး္လမး္မ ွ်ား ရ ပိါသလွ်ား။ 

 

ေက ွ်ာက္စိမး္လပု္ငန္းကို လူ္ စ္စကု ဆကလ္က္ခ ဳပက္ိငု္္ွ်ားၿပ း ႏုိင္ငံဖတံ႔ၿဖိဳး္ိုး္ကမ္ႈအ္တက ္အက ိဳးအျမ္ ္

မဆိုစေလွ်ာကက္ိုသွ်ာ ရ႐ ပိါက ကခ ငျ္ပည္နယ္အ္တင္း ္ည္္ ံ့သည့္ ၿငိမး္ခ မ္းေရး ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ညိညႏိႈင္းရန္၊ 

အမ ိဳးသွ်ားဒ မိကုေရစ အဖတဲ႔ခ ဳပ္ အစိးုရအေနျဖင့္ ေ႐ ႕ဆက္္ ိုးႏုိင္ရန္မ ွ်ာ အလတန္ပင ္ခကခ္ပဲါလမိ့္မည္။ 

ဘ လ ယံမ ွ်ားစတွ်ာခ  ၍ ္ိုက္္ န္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ္စ္ခလုံုး၏ စ းပတွ်ားေရးက႑ႏ င္ ့ယ ဥ္လ င္ပင ္

ပမွ်ာဏအလတန္ႀက းမွ်ားၿပ း လက္႐ ိ္ တင္ မည္သူမဆိ ုႏုိင္သစူွ်ားစ္မ္းဆိသုည့္ အေျခအေနလညး္ ျဖစေ္နသည္။ 

ေက ွ်ာက္စိမး္သည ္ျမနမ္ွ်ာႏုိင္ငံအ္တက ္အဖိးု္န္ရ္နွ်ာသိကု္ႀက းပမွ်ာျဖစ္ေသွ္်ာလညး္ 

္ိုမ ရသည့္ဝင္ေငတမ ွ်ားကိ ုလက္႐ ိ္ တင္ အစိုးရအသံုးစရိ္ႏ္ င့္ ဖတံ႕ၿဖိဳး္ိုး္က္မႈအ္တက ္အနညး္ငယသ္ွ်ာ 

အသံုးျပဳႏုိင္ၿပ း အမ ွ်ားစကုိုိ လက္္စဆ္ုပစ္ွ်ာ အုပ္စုမ ွ်ားကသွ်ာ ရေနသည။္  

 

ဤမ   ႐ုပ္ပ ကဆ္င္းပ က္ျဖစ္ေနသည့္ အေနအ္ွ်ား္တင္ ဒ မိုကေရစ နည္းလမ္းႏ င့္အည  

ေ႐တးခ ယ္္ င္ေျမညွ်ာက္္ ွ်ားျခငး္ခံရသည့္ အစိုးရ္စ္ရပမ္  ၿငမိ္းခ မ္းေရး၊ သုိ႔မဟု္ ္ ္ိးု္က္မႈကို 
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ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ေပးရန ္မျဖစ္ႏ္ုိင္ပါ။ ေ႐ ႕ဆကသ္တွ်ားႏုိင္သည့္္ိုင္ ္ိုး္က္မႈအမ န္ရရန္ အဆမ ွ်ားစတွ်ာ 

ပို၍ခက္ခပဲါလိမ့္မည္။ ပဋိပကၡ္တင္ ပါဝင္ေနသည့္ အဖတဲ႔အစည္းမ ွ်ားအေနျဖင့္လညး္ ္စ္ဖက္ႏ င့္္စ္ဖက္ 

ညိညႏိႈင္းလိုက္ေလ ွ်ာရန္ အေၾကွ်ာင္း႐ ိလိမ့္မည္ မဟု္ ္ပါ။ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံမ ွ်ာ အွ်ားအင္ခ ည့္နဲ႔၊ ဆင္းရဲမတဲေ္ၿပ း 

စိ္္ဝမး္ကတျဲပွ်ားကွ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ွ်ား ျပည့္ႏ က္ေနသည့္အျပင္ ႏ္ုိင္ငံျခွ်ား္ိငု္းျပညမ္ ွ်ား၏ လႊမ္းမိးုမႈကိုလညး္ 

ခံေနရပါလိမ့္မည္။  

 

အ္က္္ တင္ ေဖွ္်ာျပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ “အေမ  ွ္်ာအျမင္ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ” ျပဳလုပရ္န္မ ွ်ာ 

အလတန္ခက္ခပဲါသည္။ သို႔ေသွ္်ာ ္ိသုို႔မလုပ္ပါက ေနွ်ာငဆ္က္္တျဲဖစလ္ွ်ာမည့္ အေျခအေနကို 

ေဖွ္်ာျပရန္အေကွ်ာင္းဆံးုနည္းလမ္းမ ွ်ာ (၁၉၃၁)ခုႏ စ္က ျမနမ္ွ်ာ့အေရးကၽတမ္းက ငသ္ူ ပညွ်ာ႐ င္ ေဂ  အက္စ ္

ဖွ်ာန ဗယက္ ေျပွ်ာၾကွ်ားခဲ့သည့္ ေအွ်ာက္ပါ အဆိအုရပင ္ျဖစ္ပါသည ္။  

“အကယ၍္ အခကအ္ခဲမ ွ်ားကို မေက ွ္်ာလႊွ်ားႏုိင္ခဲ့လ  င ္အခ ိန္္စ္ခုအ္တင္း ဥပေဒမဲ႔၊ မင္းမဲ႔စ႐ုိက္ 

အျမစ္စတဲလွ်ာၿပ းေနွ်ာက္ ကၽတႏ္ုပ္္ ို႔၏ ေနွ်ာငလ္ွ်ာေနွ်ာကသ္ွ်ားမ ွ်ားသည္ ျမနမ္ွ်ာႏုိင္ငံကို 

အေႏ းႏ င့္အျမန္ဆိသုလုိ ္႐ု္္ႏုိင္ငံ၏ ျပညန္ယ္္ စခ္အုေနႏ င့္သွ်ာ ေ္တ႕ၾကရေ္ွ်ာ့မ ွ်ာ 

ျဖစ္ပါ္ယ။္”6 

 

ေက ွ်ာက္စိမး္ကစိၥႏ င့္ ပ္သ္ကသ္ည့္ အေပးအယူကိ ုမျပဳလုပ္ပါက ေနွ်ာက္ဆံုးရလဒ္မ ွ်ာ ႏ္ုိင္ငံ၏ အခ ဳပအ္ျခွ်ာကို 

လက္လႊ္ ဆ္ံုး႐ႈံးျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ၎မ ွ်ာလည္း ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံ၏ အင္အွ်ားႀက းမႈေၾကွ်ာင့္ မဟု္ ္၊ 

ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ၏ ခ ည့္နဲ႔ယိုယတင္းမႈေၾကွ်ာင့္သွ်ာ ျဖစ္ပါသည္။  

 

 

                                                           
6  အ္က္ပါ ေဖွ္်ာျပခ က္ကို (၁၉၃၁)ခုႏ စ္္တင္ ္ု္္ေဝေသွ်ာ “ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးေဘွ်ာဂေဗဒ မိ္္ဆက္” စွ်ာအုပ္မ  
ကိုးကွ်ားပါသည္။ ဖွ်ာန ဗယ္၏အဆိုအရ ကိုလိုန စနစ္သည္ စ းပတွ်ားေရးအက ိဳးအ္တက္ မ္ူကတျဲပွ်ားေသွ်ာသူမ ွ်ား 
အ္ူ္ကတ ္တယဲ ဥ္ေန္ိုင္ေသွ်ာ လူမႈပ္္ဝန္းက င္ကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသွ္်ာလည္း နက္နဲသည့္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏ င့္ 
ယဥ္ေက းမႈ ကူးလူးဖလ ယ္ျခင္း္ို႔ကို မျဖစ္ေစခဲပ့ါ။ ္ိုအေျခအေနသည္ ခိုင္မွ်ာမႈ မ႐ ိခဲ့ေၾကွ်ာင္း၊ 
အွ်ားလံုးေက နပ္လက္ခံၿပ း ည ညတ္္ေသွ်ာ စုစည္းသည့္ ႏိုင္ငံ္စ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လွ်ာေစရန ္အု္္ျမစ္အသစ္ 
လိုအပ္ေၾကွ်ာင္းကို ႀကိဳ္င္ျမငခ္ဲ့ပါသည္။ 
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၇။ ္ိအုေပးအယူ္ တင ္အျခွ်ားမညသ္ည့္အခ ကမ္ ွ်ား ပါဝငပ္ါသနညး္။  

 

ကခ င္ျပည္နယ္အ္တက္ အျခွ်ားအေရးႀက းသည့္ ကိစၥ္စ္ခုမ ွ်ာ ေရအွ်ားလ  ပ္စစ္စ မကံနိ္းႀက းမ ွ်ား၏ 

္ည္ေဆွ်ာက္မည့္ ပံုစံႏ င္ ့၎္ို႔ကို မည္သို႔စ စစ္ကွ်ာ ခတင့္ျပဳခ က္ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ က္မ ွ်ားျဖစသ္ည္။ 

(၂၀၁၀)ခုႏ စ္မ္ိုင္မ  ျမန္မွ်ာအစိုးရမ  သေဘွ်ာ္လူက္ခံခဲသ့ည့္ စွ်ာခ ဳပ္ပါ အခ က္မ ွ်ားမ ွ်ာ ႏုိင္ငံအ္တက ္

အလတန္နစ္နွ်ာေစသည့္အျပင္ ္ိုစ မကံိန္းမ ွ်ား အေကွ်ာငအ္္ည္ေဖွ္်ာျခင္းျဖင့္ ေရလႊမး္မိးုခံရမည့္ ေနရွ်ာမ ွ်ား္တင္ 

ေန္ိုငလ္ က္႐ သိည့္ ကခ ငလ္ူမ ိဳးမ ွ်ား၏ သေဘွ်ာ္ွ်ားကိလုည္း လံုးဝန းပါး လ စလ္ မ႐ႈခဲ့သည္။ 

္ိလုုပ္နည္းကိုင္နည္းမ ွ်ားသည္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငကံို ည ညတ္ ္ေစရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသွ်ာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ 

စံမ ွ်ားႏ င္ ့ေဘွ်ာင္မဝငပ္ါ။  

 

လူ္ ုအမ ွ်ား ဆန္႔က င္ၾကသည့္ ျမစဆ္ံုေရကွ်ာ္ွ်ာစ မကံိနး္အွ်ား ယခင္အစိုးရမ  ေ႐ ႕ဆက္မ္ိုးလိုေၾကွ်ာင္း 

ျပသခဲသ့ည္။ ္ို႔အျပင္ အမ ိဳးသွ်ားဒ မိကုေရစ  အဖတဲ႔ခ ဳပ္မ  အဖတဲ႔ဝင္မ ွ်ားႏ င့္ ကၽတမ္းက င္ပညွ်ာ႐ င္မ ွ်ား 

ကုိယ္္ိုငက္လည္း ္ိဆုညက္ို္ ည္ေဆွ်ာကျ္ခင္းျဖင့္ ျဖစေ္ပၚလွ်ာမည့္ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ဆိငု္ရွ်ာႏ င့္ 

ေဒသ္တင္း ဆိုးက ိဳးမ ွ်ားကို စိးုရိမ္လ က႐္ ိသည။္ သို႔္ိုင္ေအွ်ာင္ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္စွ်ာခ ဳပအ္ရ 

သေဘွ်ာ္ူည ္ွ်ားေသွ်ာ အခ က္မ ွ်ားအ္ိငု္းသွ်ာ ေ႐ ႕ဆက္္ ိုးလိုေၾကွ်ာင္း အရပိ္အျမတက္ျပေနပါသည္။  

 

ေနွ်ာ္ေဝႏုိင္ငံ၏ အၾကျံပဳခ ကမ္ ွ်ာ ေရအွ်ားလ  ပ္စစ္အ္တက္ အၾကေံပးေကွ္်ာမ႐ င္္ စ္ခု ္ူေ္ွ်ာင္ၿပ း ္ိုက႑ႏ င့္ 

သက္ဆိုငေ္သွ်ာ၊ မ္ူေသွ်ာနယ္ပယ္မ ွ်ားမ  အဖတဲ႔မ ွ်ားႏ င္ ့ကၽတမ္းက င္သမူ ွ်ားကို ပါဝင္ေစရန၊္ မည္သည့္ 

ေရအွ်ားလ  ပ္စစ္ စ မံကနိ္းႀက းမ ွ်ားကိုမဆို ယခငအ္စိုးရမ  သေဘွ်ာ္ူည ္ွ်ားၿပ းသည့္္ိုင္ ၎္ို႔ 

ဆက္လက္ေဆွ်ာကလ္ုပ္ေရးႏ င့္ ပ္္သကသ္ည့္ အေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားကို ျပနလ္ညသ္ံုးသပ္ရန္ျဖစသ္ည္။ 

္ိုအေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ား္တင္ ကုနက္ စရိ္ ္၊ သဘွ်ာဝပ္ဝ္န္းက ငဆ္ိုင္ရွ်ာ အက ိဳးဆက္မ ွ်ား၊ ေဒသခံ္ ို႔၏ 

အျမင္ႏ င့္ စ မကံိန္းေဖွ္်ာေဆွ်ာင္မည့္ ေနရွ်ာ္စခ္ုခ င္းစ ္တင ္္ည္ေဆွ်ာက္ပံု ပံုစံအမ ိဳးမ ိဳးအနက္ မည္သညက္ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ ိသည ္စသည္္ ို႔ျဖစ္ပါသည္။ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံႏ င့္ အေက အလည္ေဆတးေႏတးႏိုင္ရန္မ ွ်ာ 

္ိုအေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားႏ င္ ့စပ္လ ဥး္သည့္ အခ က္အလက္မ ွ်ား၊ ႐ႈေ္ွ်ာင့္အမ ိဳးမ ိဳး္ို႔ကို ႀကိဳ္င္ 

စဥ္းစွ်ားသိနွ်ားလညရ္န္ လိအုပ္ပါသည။္  

 

ေက ွ်ာက္စိမး္ႏ င္ ့ေရအွ်ားလ  ပ္စစ္ က႑္ို႔္တင္အ္တက္ ခ မ ္ရ္မည့္ ဆံုးျဖ္္ခ ကမ္ ွ်ားမ ွ်ာ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံႏ င့္ 

ပ္သ္ကေ္နမႈ္ ို႔ေၾကွ်ာင့္ ပိ၍ုပင္ ႐ႈပ္ေ္တးေနပါသည္။ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ၏ 

ၿငိမ္းခ မး္ေရးျဖစ္စဥ္္ တင္ ပါဝင္လိုေၾကွ်ာငး္ ေျပွ်ာဆို္ ွ်ားၿပ း ျဖစ္ပါသည္။ ္႐ု္ႏုိ္င္ငံ္ု္ ္ 

အဆင့္ျမင္လ့က္နက္မ ွ်ားကို ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ ပဋပိကၡ္တင္ ္ိကု္ခိကု္ေနေသွ်ာ ႏ စ္ဖကလ္ံုးအွ်ား 

(အေဝးမ ္ ိနး္ခ ဳပႏုိ္င္သည့္ ေဝဟငသ္ံုးယွ်ာဥမ္ ွ်ားအွ်ား ္ပ္မေ္ွ္်ာသို႔၊ ေလယွ်ာဥ္မ ွ်ားကို ပစခ္ ႏုိင္သည့္ 



ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ  ွ်ာ္အျမင္ ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ 

စွ်ာမ ကႏ္ ွ်ာ  24 of 46 
 

ဒံုးက ည္မ ွ်ားအွ်ား ဝလက္နကက္ိုင္အဖတဲမ ွ်ားသို႔) ေရွ်ာင္းခ ေပးေနသည္၊ သို႔မဟု္ ္ ပ့ံပိုးေပးေနသညဟ္ု 

ခိုင္လံုေသွ်ာသ္င္းမ ွ်ားက ဆိုၾကပါသည္။ ္႐ု္ ္္ ပ္မေ္ွ္်ာမ  စစသ္ွ်ားမ ွ်ားသည္ပင ္႐ မ္းျပညန္ယ႐္ ိ 

္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားဘကမ္  ဝငေ္ရွ်ာက္္ ိကု္ခိကု္ေပးေနသည္ဟလုည္း အ္ည္မျပဳႏုိင္ေသွ်ာ သ္င္းမ ွ်ားလည္း 

္တက္ေပၚေနသည္။ အ္ိုခ ဳပ္ဆိုရလ  င ္္႐ု္ႏုိ္င္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအေပၚ ဖအိွ်ားေပးႏုိင္သည့္  

နည္းလမ္းမ ွ်ားစတွ်ာ ႐ ေိနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိအုေနအ္ွ်ားကိလုည္း ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံမ  ရင္ဆိငုေ္ျဖ႐ င္းရန ္လိုအပသ္ည္။  

 

အ္က္ပါေဖွ္်ာျပပါ အခ က္မ ွ်ားအျပင္ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံ၏ “္စ္ႏိုင္ငံ၊ သမဒုၵရွ်ာႏ စ္ခ”ု နည္းဗ မဟွ်ာအရ 

ေက ွ်ာက္ျဖမဆိပ္ကမ္းကို အိႏၵိယသမုဒၵရွ်ာေပၚ္တင္ ေမး္င္ေနသည့္ ္႐ု္ပ္ုိင္ အေျခစိုက္စခနး္အျဖစ္၊ 

သို႔မဟု္ ္မပုိင္သည့္္ိုင ္၎္ို႔ၾသဇွ်ာလႊမ္းမိးုသည့္ ေနရွ်ာအျဖစ္ျပဳလုပ္ရန ္စိ္ ္ဝငစ္ွ်ားေနသည္မ ွ်ာ 

႐ င္းပါသည္။ ္ိုေဒသ္တင္ ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈမ ွ်ား အႀက းအက ယ္ျပဳလုပ္ရန္မ ွ်ာ စ းပတွ်ားေရး႐ႈေ္ွ်ာင့္မ  သံုးသပလ္  င္ 

္တက္ေျခလံုးဝ မကိုက္ႏုိင္ေသွ္်ာလည္း လုပေ္ဆွ်ာင္ရန္ ္႐ု္ ္္ို႔က အၾကံျပဳ္ွ်ားသည္။ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံကိ ု

အုပ္ခ ဳပ္ေနသည့္ ကတန္ျမမနစပ္ါ္ က ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးပါ္ မ  ေခါင္းေဆွ်ာင္္ စ္ဥ းအွ်ား ဖိ္ ္ၾကွ်ားဧည့္ခံခဲ့ၿပ း 

ခရ းစဥအ္္တင္း ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္္ တင္ ျပဳလပု္လိသုည့္ ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈ အႀက းစွ်ားမ ွ်ားကိ ု

္င္ျပခဲသ့ည္။ ၎္ို႔အနက ္္႐ု္ ္္ ို႔ အမ န္္ စက္ယ္ လုိလွ်ားသည့္အရွ်ာမ ွ်ာ သူ္ ို႔္ိန္းခ ဳပ္ႏုိင္မည့္ 

ေက ွ်ာက္ျဖမဆိပ္ကမ္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ္ိအုခ ကက္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံကိ ုအက ဥ္း္ဲ၊ အက ပ္္ ဲ 

ေရွ်ာက္ေစပါသည္။ ၿငိမ္းခ မ္းေရးကိ ုႏုိင္ငံပိုင္နက္အွ်ား ္ိ္ ိပပ ္ိနး္ခ ဳပႏုိ္င္ခတင့္၊ သို႔မဟု္ ္ သယဇံွ်ာ္၊ 

သ္ၱဳႏ င့္ ေရအွ်ားလ  ပ္စစ္္ ို႔မ  ေနွ်ာင္္ တင္ရ႐ ိလွ်ာႏုိင္သည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားႏ င့္ လလဲ ယယ္ူရမည့္ 

အေနအ္ွ်ားေရွ်ာက္ေနပါသည္။ ယခုေဖွ္်ာျပ္ွ်ားသည္္ ို႔မ ွ်ာ အက ဥး္မ  သွ်ာျဖစေ္သွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

္ပ္မံေလလ့ွ်ာရနလ္ိအုပ္ၿပ း ္စ္ႏုိင္ငံလံုးႏ င့္ သကဆ္ိုငသ္ည့္ အျခွ်ားအေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားႏ င့္ ဆက္စပ္၍ 

အႏုလံု၊ ပဋလိံု အေသအခ ွ်ာ ဆင္ျခငသ္ံုးသပရ္ပါမည္။  
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ေနွ်ာကဆ္က္္ တ ဲ(က) - လဥူ းေရႏ င့္ ေျမဧရယိွ်ာအေပၚမူ္ ည၍္ ဝငေ္ငတကိ ုေဝစခုတဲသည္ ့ဥပမွ်ာ 

 

ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို ျပည္နယ္ႏ င့္ ္ိငု္းေဒသႀက းမ ွ်ားအွ်ား ခတဲေဝေပးသည့္ 

နည္းဥပမွ်ာကို ေအွ်ာက္ပါဇယွ်ား္တင္ ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားပါသည။္ ဤနည္းကို ၿမိဳ ႕နယအ္ဆင့္အ္ပိင္ သံုးလိုပါက 

သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဖကဒ္ရယစ္နစ္ကို အမ န္္ စက္ယ္ က င့္သံုးလိုပါက ႏုိင္ငံဝ့င္ေငတကိ ုအသံုးစရိ္ ္အျဖစ္ 

္ဆင့္ၿပ း္ဆင့္ ခတဲေဝေပးသည့္ နည္းလမ္း္စ္ခု မျဖစမ္ေနလိအုပ္ပါသည။္  

ေအွ်ာက္ပါဇယွ်ားအ္တက္ လဥူ းေရကို မၾကွ်ာမ က ္ု္ ္ျပန္ခဲ့ေသွ်ာ သန္းေခါင္စွ်ာရငး္မ  ရယူ္ ွ်ားၿပ း ျပညန္ယႏ္ င့္ 

္ိုင္းေဒသႀက းမ ွ်ား္ို႔၏ ဧရယိွ်ာအက ယအ္ဝနး္ကိလုည္း အသံုးျပဳ္ွ်ားသည္။ လူဥ းေရအေရအ္တက္မ ွ်ာ 

ေ္ွ်ာင္ခ  ႐ ိၿပ း (ျပသ္ွ်ားသည့္ နံပါ္က္ို ္စ္ေ္ွ်ာင္ႏ င့္ ေျမညွ်ာက္ပါ) ဧရိယွ်ာကိလုညး္ စ္ုရန္းက လုိမ ္ွ်ာ 

္စ္ေ္ွ်ာင္ႏ င့္ ေျမညွ်ာက္ရပါမည္။      

 
ျပညန္ယ၊္ ္ိငုး္ေဒသႀက း လဥူ းေရ ဧရယိွ်ာ ၁ စ္ရုနး္က လိမု ္ ွ်ာ႐  ိလဥူ းေရ 
ဧရွ်ာဝ္  ၅,၃ဝဝ ၃၅.ဝ ၁၅၁ 
ပခဲူး ၄,၉ဝဝ ၃၉.၄ ၁၂၄ 
မေကတး ၃,၉ဝဝ ၄၄.၈ ၈၇ 
မႏၲေလး ၆,၂ဝဝ ၃၇.၉ ၁၆၄ 
ေနျပည္ေ္ွ္်ာ ၁,၂ဝဝ ၇.၁ ၁၆၉ 
စစ္ကိုငး္ ၅,၃ဝဝ ၉၃.၇ ၅၇ 
္နသၤွ်ာရ  ၁,၄ဝဝ ၄၄.၃ ၃၂ 
ရန္ကုန ္ ၇,၄ဝဝ ၁ဝ.၃ ၇၁၈ 
္ိငုး္ေဒသႀက းမ ွ်ား ၃၅,၆ဝဝ ၃၁၂.၅ ၁၁၄ 

 
ခ င္း ၅ဝဝ ၃၆.ဝ ၁၄ 
ကခ င ္ ၁,၇ဝဝ ၈၉.ဝ ၁၉ 
ကယွ်ား ၃ဝဝ ၁၁.၇ ၂၆ 
ကရင ္ ၁,၆ဝဝ ၃ဝ.၄ ၅၃ 
မတန ္ ၂,၁ဝဝ ၁၂.၃ ၁၇၁ 
ရခုိင္ ၃,၂ဝဝ ၃၆.၈ ၈၇ 
ရ မ္း ၅,၈ဝဝ ၁၅၅.၈ ၃၇ 
ျပညန္ယမ္ ွ်ား ၁၅,၂ဝဝ ၃၇၂ ၄၁ 
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အ္က္ပါ ဇယွ်ား္တင္ အမ ွ်ားသိၿပ းသည့္ အခ က္အလကမ္ ွ်ားကို ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားသည္။ ျမန္မွ်ာႏ္ုိင္ငံမ  လဥူ းေရ 

အမ ွ်ားစုျဖစသ္ည့္ သံုးပံုႏ စ္ပံုေက ွ္်ာမ ွ်ာ ္ိုင္းေဒသႀက းမ ွ်ား္တင္ ေန္ို္င္ေသွ္်ာလည္း ္ိငု္းျပည္၏ ဧရယိွ်ာအမ ွ်ားစ ု

၅၄% မ ွ်ာ ျပည္နယ္မ ွ်ားျဖစသ္ည္။ ျခတင္းခ ကအ္ျဖစ ္မေကတး၊ စစက္ိုင္းႏ င္ ့္နသၤွ်ာရ ္ ိုင္းေဒသႀက းမ ွ်ား္တင္ 

လူဥ းေရ္ူ္ ပ္မႈမ႐ ဘိ ဲျပညန္ယ္မ ွ်ားျဖစသ္ည့္ မတန္ႏ င္ ့ရခိငု္္ို႔မ ွ်ာ အျခွ်ားေဒသမ ွ်ားႏ င့္ ႏိႈင္းယ ဥ္ပါက 

အသင့္အ္င္ ့ပိုမ ွ်ားေသွ္်ာလည္း ေယဘယု အွ်ားျဖင့္ ္ိုငး္ေဒသႀက းမ ွ်ားမ ွ်ာ ျပညန္ယ္မ ွ်ား္က္ပိ၍ု 

လူဥ းေရသပိ္သညး္ပါသည္။  

 
လူဥ းေရသပိ္သညး္သည့္ ေဒသမ ွ်ား္တင္ ေက ွ်ာငး္မ ွ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ ွ်ားႏ င့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုငရ္ွ်ာ 

အေျခခအံေဆွ်ာက္အဥ မ ွ်ားအ္တက္ ႏုိင္ငံံဘ႑ွ်ာမ  ဝင္ေငတပိုမိုလိအုပ္ပါမည္။ လူနည္းသည့္ေနရွ်ာမ ွ်ား္တင္မ ူ

လမ္းပန္းဆကသ္တယ္ေရးႏ င့္ အျခွ်ားအေဆွ်ာက္အဥ မ ွ်ားအ္တက္ ကုနက္ စရိ္ ္ ပိပုါလိမ့္မည္။ (ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ 

လ  ပ္စစ္မ းသတယ္္ နး္ေပးရွ်ာ္တင္ လူဥ းေရနည္းေသွ်ာေဒသမ ွ်ား္တင္ ္စ္အမိ္ေ္ွ်ာငစ္ုခ င္းအ္တက ္

ပ  မ္းမ  ကုနက္ ေငတမ ွ်ာ ပိုျမင့္ပါသည္။) ဖကဒ္ရယ္စနစ္ ပ ပ ျပင္ျပင္ အလုပ္ျဖစ္ေစရနအ္္တက္ ေဒသခ ံ

အစိုးရအဖတဲ႔မ ွ်ား လည္ပ္္ႏုိင္မည့္ ေငတေၾကးအရငး္အႏ  း လိအုပ္ပါသည္။ ျပည္ေ္ွ်ာင္စအုစိုးရအေနျဖင္ ့

ျပည္နယႏ္ င့္ ္ိုင္းေဒသႀက းအစိုးရမ ွ်ားအွ်ား အသံုးစရိ္ေ္ငတ ပမွ်ာဏ္စ္ခကုိ ုပံုမ န္ေပးႏုိင္မည္ဆိပုါက 

နယ္ခအံစိုးရမ ွ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎္ို႔၏ လုပ္ငနး္ေဆွ်ာင္္ ွ်ာမ ွ်ားကို ပိ၍ု္ိ္ိေရွ်ာက္ေရွ်ာက ္

ေဆွ်ာင႐္တက္ႏုိင္ရန ္အေ္ွ်ာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။  

 

ေျမေအွ်ာကသ္ယံဇွ်ာ္မ ွ်ားႏ င့္ ေနွ်ာင္္ တင္ ေရအွ်ားလ  ပ္စစ္မ ရမည့္ ဝင္ေငတအမ ွ်ားစုကိ ုျပည္နယ္မ ွ်ားမ  

ရျခင္းျဖစသ္ည ္(၎္ို႔မ ွ်ာ ျပည္နယ္မ ွ်ား္တင္ ္ည႐္ သိည)္ ဆိသုည္မ ွ်ာ ျငင္းမရပါ။ ္ို႔ေၾကွ်ာင့္ ္ိုဝင္ေငတမ ွ်ားကို 

ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရမ  မရယမူ  အိမ႐္ င္ ျပညန္ယ၊္ သို႔မဟု္ ္ ္ိုင္းေဒသႀက းမ  ္စ္စိ္ ္္ စ္ပိုင္း 

္ိကု္႐ိုကရ္သင့္ပါသည။္ အခ ိဳ႕ျပညန္ယ္မ ွ်ားမ ွ်ာ သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္ မၾကတယ္ဝသည့္အ္တက္ 

ဝင္ေငတနည္းမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ျပည္ေ္ွ်ာင္စအုစိုးရအေနျဖင့္လညး္ မိမိ္ ို႔ရ႐ ိသည္ ့ဗဟိရုန္ပံုေငတမ  

အခ ိဳ႕အဝကက္ို ္ိုေဒသမ ွ်ားအွ်ား ခတဲေဝေပးရန္ လိအုပ္ပါသည္။  

 

နမူနွ်ာအေနျဖင္ ့ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ္ တင္ ေဒသမ ွ်ားအၾကွ်ား ခတဲေဝသံုးစတရဲန္ ေဒၚလွ်ာ္စဘ္ လ ယံ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀) 

႐ ိသညဟ္ု ဆိုၾကပါစို႔။ လူဥ းေရအခ ိဳးျဖင့္ ေပးေဝမည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံသွ်ားေပါင္း သန္းငါးဆယ္ (၅၀,၀၀၀,၀၀၀) 

႐ ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္စ္ဥ းလ  င္ ေဒၚလွ်ာႏ စ္ဆယ္ခန္႔ ရပါလိမ့္မည္။ အျခွ်ားေနွ်ာက္္ ပ္္ စန္ည္းမ ွ်ာ ဧရိယွ်ာႏ င့္ 

္တက္ခ က္၍ေပးရနျ္ဖစသ္ည။္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငအံက ယအ္ဝနး္မ ွ်ာ စ္ုရန္းက လိုမ ္ ွ်ာ ေျခွ်ာကသ္ိန္း႐ စေ္သွ်ာင္းခန္႔ 

ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္စယ္ူနစလ္  င္ ေဒၚလွ်ာ ၁၄၅၀ ခန္႔ရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသွ္်ာ ဒု္ယိနည္းလမး္မ ွ်ာ 

လက္ေ္တ႔က သည့္ နည္းလမ္းမဟု္ ္ပါ။ ္ိုင္းေဒသႀက းအမ ွ်ားစုအေနျဖင့္ မိမိ္ ို႔ေဝစုပိုရမည့္ 
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လူဥ းေရပ  မ္းမ  နည္းကိ ုလိလုွ်ားမည္ျဖစ္ၿပ း ျပည္နယအ္မ ွ်ားစုကမူ ဧရယိွ်ာပ မး္မ  နညး္ကိ ုက င့္သံုးလိုပါလိမ့္မည္။ 

လက္ေ္တ႔္တင္မူ ္ိုဝင္ေငတမ ွ်ား၏ အခ ိဳ႕အဝကက္ို လူဥ းေရအေပၚ မူ္ ည၍္လည္းေကွ်ာင္း၊ အခ ိဳ႕ကို 

ဧရိယွ်ာအေပၚမူ္ ည၍္လညး္ေကွ်ာင္း၊ ႏ စ္နည္းစလံုးကိ ု္ည့္သတင္းစဥး္စွ်ားသည့္ ္္ယိနည္းကို 

အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။  

 

ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင္ ့ဝင္ေငတ၏ သံုးပံုႏ စ္ပံုကို လူဥ းေရ၊ က န ္သံုးပံု္စ္ပံုကို ဧရယိွ်ာအေပၚ မူ္ ည၍္ ခတဲေဝမည္ဟု 

ဆိုၾကပါစို႔။ ္ိုနည္းအ္ိငု္း ္တက္ခ က္ပါက ေဒသခံအစိးုရမ ွ်ားအေနျဖင့္ မိမိ္ ို႔၏ ဧရယိွ်ာအ္တင္း ေန္ိုငသ္ ူ

္စ္ဥ း္စေ္ယွ်ာက္္ ိုင္းအ္တက္ ၁၃ ေဒၚလွ်ာရ႐ ိမည္ျဖစ္ၿပ း စ္ုရနး္က လိုမ ္ ွ်ာ ္စ္ယူနစ္္ ိုငး္အ္တက္ 

ေဒၚလွ်ာ ၄၈၄ ရမည္ျဖစသ္ည္။ ္ို႔ေၾကွ်ာင့္ ေဒၚလွ်ာ္စဘ္ လ ယအံနက္ ္ိုင္းေဒသႀက းမ ွ်ားမ  ေဒၚလွ်ာ သန္း 

၆၂၀၊ ျပည္နယ္မ ွ်ားမ  ေဒၚလွ်ာ သနး္ ၃၈၀ ခန္႔ ရပါလိမ့္မည္။ ္ိငု္းေဒသႀက း၊ သို႔မဟု္ ္ ျပည္နယမ္ ွ်ားအေနျဖင့္ 

ပုိ၍ နည္းနည္းရသင့္သည္၊ သို႔မဟု္ ္မ ွ်ားမ ွ်ားရသင့္သည္ဟု ယဆူပါက လူဥ းေရ သံုးပံုႏ စ္ပံု - ဧရိယွ်ာ 

သံုးပံု္စ္ပံုအခ ိဳ းကို စိ္ ္္ ိငု္းက  ညိညႏုိင္ပါသည။္  

 

အ္က္ေဖွ္်ာျပပါ ပံုေသနည္းကို သံုးမည္ဆိုပါက ္ိငု္းေဒသႀက းမ ွ်ား္တင္ ေန္ိုငသ္ူ္ ို႔အေနျဖင့္ ္စ္ဥ းလ  င္ 

၁၇.၄ ေဒၚလွ်ာ၊ ျပည္နယ္မ ွ်ား္တင္ ေန္ိငု္သူ္ ို႔အေနျဖင့္ ၂၅ ေဒၚလွ်ာ အသ းသ း ရပါမည္။ လဥူ းေရျဖင့္သွ်ာ 

္တက္ခ က္ပါက မည္သူမဆို ္စ္ဥ းလ  င္ ၁၉.၇ ေဒၚလွ်ာရပါလိမ့္မည္။  

 

ေအွ်ာက္ပါဇယွ်ား္တင္ ေဝစုခတဲသည့္ ပံုစံအမ ိဳးမ ိဳ းကို ႏိႈင္းယ ဥ္္ွ်ားၿပ း ဒႆမဂဏန္းမ ွ်ား၏ အနည္းစပဆ္ံုး 

ပမွ်ာဏကိ ုေဖွ္်ာျပ္ွ်ားပါသည္။ လဥူ းေရ သံုးပံုႏ စ္ပံ ု- ဧရိယွ်ာ သံုးပံု္စ္ပံုအခ ိဳးမ ွ်ာ ႏ စ္မ ိဳးလံုးကို 

္ည့္သတင္းစဥး္စွ်ား္ွ်ားသည့္ ္္ယိနည္းလမ္း၏ ဥပမွ်ာ္စ္ခသုွ်ာျဖစၿ္ပ း ျမန္မွ်ာႏ္ုိင္ငအံ္တက္ 

မျဖစ္မေနသံးုသင့္သည္ဟု မဆိလုုိပါ။  
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ဥပမွ်ာေပး္ွ်ားသည့္ ေဒၚလွ်ာ၁ဘ လ ယံကိ ုဖက္ဒရယ္မအူရ ဝင္ေငတခတဲေဝျပျခင္း  

(ေအွ်ာက္ပါကိန္းဂဏန္းမ ွ်ားမ ွ်ာ ေဒၚလွ်ာ မ လ ယံျဖင့္ ျဖစ္ပါသည)္  

 
္ိငုး္ေဒသႀက းမ ွ်ား/ 
ျပညန္ယမ္ ွ်ား 

ေဒၚလွ်ာ ၁ဘ လ ယကံိ ု
လဥူ းေရျဖင့္ 
ခတဲေဝျခငး္ 

ေဒၚလွ်ာ ၁ဘ လ ယကံိ ု
စ္ရုနး္က လိမု ္ ွ်ာျဖင့္ 
ခတဲေဝျခငး္ 

ေဒၚလွ်ာ ၁ဘ လ ယကံိ ု
လဥူ းေရ၊ ဧရယိွ်ာျဖင့္ 
ခတဲေဝျခငး္ 
(၂/၃ လဥူ းေရအရ၊ 
၁/၃ ေျမေနရွ်ာအရ) 

္ိငုး္ေဒသႀက းမ ွ်ား 
ဧရွ်ာဝ္  ၁ဝ၄ ၅၁  ၈၆  
ပခဲူး ၉၆ ၅၈  ၈၃  
မေကတး ၇၇ ၆၅  ၇၃  
မႏၲေလး ၁၂၂ ၅၅  ၁ဝဝ  
ေနျပည္ေ္ွ္်ာ ၂၄ ၁ဝ  ၁၉  
စစ္ကိုငး္ ၁ဝ၄ ၁၃၇  ၁၁၅  
ရန္ကုန ္ ၂၈ ၆၅  ၄ဝ  
္နသၤွ်ာရ  ၁၄၆  ၁၅  ၁ဝ၂  
္ိငုး္ေဒသႀက း စစုေုပါငး္ ၇ဝ၁  ၄၅၆  ၆၁၉ 

  
ျပညန္ယမ္ ွ်ား 
ခ င္း ၁ဝ  ၅၃  ၂၄  
ကခ င ္ ၃၃  ၁၃ဝ  ၆၆  
ကယွ်ား ၆  ၁၇  ၁ဝ  
ကရင ္ ၃၂  ၄၄  ၃၅  
မတန ္ ၄၁  ၁၈  ၃၄ 
ရခုိင္ ၆၃  ၅၄  ၆ဝ  
႐ မ္း ၁၁၄  ၂၂၈  ၁၅၂  
ျပညန္ယ ္စစုေုပါငး္ ၂၉၉  ၅၄၄  ၃၈၁ 
    
စစုေုပါငး္ ၁,ဝဝဝ     ၁,ဝဝဝ ၁,ဝဝဝ  
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ျပည္နယအ္ခ ိဳ ႕္တင္ ကို္ယ္ပိုငအ္ုပ္ခ ဳပ္ခတင့္ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ ွ်ား႐ ိသည့္အ္တက္ ၎္ို႔ကို ျပည္နယအ္စိုးရျဖင့္ 

ေပါင္းစညး္ရန္မ ွ်ာ အခ ိန္ၾကွ်ာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင္ ့ပညွ်ာေရးကဲ့သို႔ေသွ်ာ က႑မ ွ်ားအ္တက္ 

အသံုးစရိ္ က္ို ္ိုေဒသမ ွ်ားသို႔ ္ိကု္႐ိကု္ခတဲေဝေပးလိုက္ျခင္းအွ်ားျဖင့္ ၎္ို႔အေနျဖင့္ အုပ္ခ ဳပသ္ည့္္ွ်ာဝနက္ို 

အ္ိငု္းအ္ွ်ာ္စခ္ုအ္ိ ခတဲယူႏုိင္ၿပ း အုပ္ခ ဳပ္စတမ္းရည္ကိလုည္း ္ိးု္ကလ္ွ်ာေစရန္ ေဆွ်ာင္႐တက္ႏုိင္သည့္ 

အခတင့္အလမ္းကို ရ႐ိ မည္ျဖစသ္ည္။ မၾကွ်ာေသးမ က ေ႐တးေကွ်ာက္္ င္ေျမညွ်ာက္ခခံဲ့ရသည္ ့

ျပည္နယအ္စိုးရသစ္မ ွ်ားႏ င့္ ယခငက္ အစိုးရအွ်ာဏွ်ာစက ္မလႊမး္မိုးသည့္ ေဒသမ ွ်ား႐ ိ ္ိုင္းရင္းသွ်ားအုပ္ခ ဳပ္မႈ 

စနစ္ႏ စ္ခု္ို႔ကို ေပါင္းစညး္ရန္မ ွ်ာ ယခုေလွ်ာေလွ်ာဆယ္္ တင္ အခက္အချဲဖစ္ေနေသွ္်ာလည္း 

၎ကိုေျဖ႐ င္းရွ်ာ္တင္ အ္ကက္ဆိုခဲသ့ည့္ ဝင္ေငတႏ င္ ့္ွ်ာဝနအ္ဆင့္ဆင့္ခတဲယူသည့္ နည္းလမ္းက 

အေ္ွ်ာကအ္ကူျပဳႏုိင္ပါသည္။  

 

အ္က္ပါအၾကံျပဳခ က္သည ္ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအေနျဖင္ ့အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ နည္းလမး္မ ွ်ားစတွ်ာအနက္ 

္စ္ခသုွ်ာျဖစပ္ါသည္။ ပံုေသနည္းသံုးျခင္း၏ အွ်ားသွ်ာခ က္မ ွ်ာ ပတင့္လင္းျမငသ္ွ်ာမႈ႐ ိျခငး္ႏ င့္ မည္သအူေနျဖင့္ 

ေဝစုမည္မ  ရမည္ကိ ုႀကိဳ္ငခ္န္႔မ န္းႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစသ္ည္။ ျပည္နယ္မ ွ်ားႏ င့္ ္ိုင္းေဒသႀက းမ ွ်ားအၾကွ်ား 

အ္ူ္ ူပးူေပါငး္ေဆွ်ာင္႐တကသ္ည့္ မဟွ်ာမိ္ ္ဖတဲ႔မႈမ ွ်ား၊ ပိုမိေုခ ွ်ာေမတ႔သည့္ ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူမ ွ်ားႏ င့္ 

္စ္ႏိုင္ငံလံုးအ္ိုင္းအ္ွ်ာျဖင့္ ေဆွ်ာင႐္တက္ျခငး္စသည္္ ို႔ကိုလညး္ ျဖစ္လွ်ာေစႏုိင္ပါသည္။ 

ေဒသအစုိးရအဖတဲ႔မ ွ်ားရ႐ ိမည့္ ေဝစုပမွ်ာဏကို ႀကိဳ္ငသ္ိႏုိင္ၿပ း ္ိုပမွ်ာဏမ ွ်ာလည္း အေျပွ်ာင္းအလ ဲ

အနည္းငယသ္ွ်ာ႐ ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ (ျခတင္းခ ကအ္ျဖစ္ ေဒသ္တင္း အခတန္ေကွ်ာကခ္ံသည့္ပမွ်ာဏအွ်ား ေျပွ်ာင္းလဲပါက 

ေဒသအစိုးရ၏ ဝင္ေငတအ္ိးုအေလ ွ်ာ႔႐ ႏိိုင္ပါသည)္ ၎္ို႔အေနျဖင့္ ဖတ႔ံၿဖိဳး္ိးု္က္မႈကို ေဖွ္်ာေဆွ်ာင္ရန ္

ဝင္ေငတကိ ုမည္သို႔ခတဲေဝသံုးစတႏုိဲင္မည္ဆိသုည့္အခ ကက္ို အေသအခ ွ်ာအွ်ာ႐ုံစုိက္ႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည။္ 

ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအေနျဖင္ ့ေက ွ်ာက္စိမ္းမ  အခတနအ္ေကွ်ာကမ္ ွ်ား ္ပ္ေဆွ်ာင္းရ႐ ိမည္ဆိုပါလ  င္ ၎္ို႔အွ်ား 

ဗဟုိအစုိးရ၏ လိုေငတျပေနသည့္ ဘ႑ွ်ာေရးအေျခအေနကို ပိုမိေုကွ်ာင္းမတနလ္ွ်ာေစရန ္သံုးစတျဲခင္းႏ င့္ 

္ပ္မေ္ွ္်ာ၏ အသံုးစရိ္ အ္္တက္ ္ုိုးျမညင့္ေပးၿပ းသည့္္ိုင္ ျပည္နယ္ႏ င့္ ္ိုငး္ေဒသႀက းမ ွ်ားအ္တက္ 

ခတဲေဝေပးရန ္ဝင္ေငတမ ွ်ားစတွ်ာ က န္႐ ႏုိိင္ပါသည္။  
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ေနွ်ာကဆ္က္္ တ ဲ(ခ) - ေက ွ်ာကစ္မိး္လပုင္နး္မ  မညသ္မူညသ္ုိ႔ အျမ္္္ တကေ္နသညဆ္ိသုည့္ သ႐ပုျ္ပပံုအွ်ား 

အေသးစိ္ ႐္ ငး္လငး္ခ က ္

 

ေက ွ်ာက္စိမး္လပု္ငန္းမ  မည္သကူ မည္မ  အျမ္္္ တက္ေနသညဆ္ိုသညမ္ ွ်ာ အ္ည္္က  

မသိေသးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ သုေ္သနဆကလ္ကလ္ုပ္ကိငု္ရန္ လိအုပ္ပါသည။္ သို႔ေသွ္်ာ လူေ္ွ္်ာေ္ွ္်ာမ ွ်ားမ ွ်ားက 

မိမိ္ို႔သိ္ ွ်ားၿပ းသည့္ အေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားကို ္ု္ ္ေဖွ်ာ္ေျပွ်ာဆိရုန္ ဝန္ေလးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိသုို႔ 

လုပ္ေဆွ်ာင္ရန္မ ွ်ာလည္း ခက္ခပဲါသည္။  

 

သို႔္ိုင္ေအွ်ာင္ အခ ိဳ႕အခ ကအ္လက္မ ွ်ားမ ွ်ာ ႐ င္းလငး္ပါသည္။ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံက (၂၀၁၄)ခုႏ စ္္တင္ ျမနမ္ွ်ာႏုိင္ငံမ  

ေဒၚလွ်ာ ၁၂.၃ ဘ လ ယံ္ နဖ္ိုး႐ ိေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ႏ င့္ အျခွ်ားေက ွ်ာကမ္ က္မ ွ်ားကို ္င္ပို႔ခဲ့သညဟ္ဆုိုၿပ း 

္ိုပမွ်ာဏ၏ အမ ွ်ားစုမ ွ်ာလည္း ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားသွ်ာ ျဖစ္သည္။ ၎္ို႔အျပင္ ္င္ပို႔သူမ ွ်ားအေနျဖင့္ 

္႐ု္ ္ႏုိင္ငံသို႔ သယယ္ူသတွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စမိ္းအခ ိဳ႕ကိ ုအခတန္မေဆွ်ာငလ္ိသုျဖင့္ သ္င္းမပို႔ျခင္းမ ွ်ာ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလတန္မ ွ်ားပါသည။္ ္ို႔အျပင ္ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအ္တင္း အသံုးျပဳရန၊္ အျခွ်ားႏုိင္ငံမ ွ်ားသို႔ ္င္ပို႔ရန ္

ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားလညး္ ႐ ိဥ းမည္ ျဖစ္ပါသည။္ ္ို႔ေၾကွ်ာင့္ (၂၀၁၄)ခုႏ စ္အ္တက္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ လ္ုပ္မႈမ ွ်ာ 

ေဒၚလွ်ာ ၁၅ ဘ လ ယဟံ ုခန္႔မ န္းပါက ေလ ွ်ာေ့လ ွ်ာ့ေပါ့ေပါ ့ခန္႔မ န္းသညဟ္ုပင ္ဆို္ႏုိင္သည္။ ္ိပုမွ်ာဏမ ွ်ာ 

Global Witness က (၂၀၁၄)ခုႏ စ္အ္တက္ ခန္႔မ န္းသည့္ အမ ွ်ားဆံုး္နဖ္ိုး၏ ္က္ဝက္မ  ပင္ မ႐ ိပါ။ ္ို႔အျပင္ 

(၂၀၁၅)ခုႏ စ္္တင္ ေက ွ်ာက္္ ူးေဖွ္်ာေရး အႀက းအက ယ္ျပဳလုပခ္ဲ့သည့္အ္တက္ ္ို္က္ပင္ ပို၍မ ွ်ားမည့္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္ပမွ်ာဏကိလုညး္ ္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ား္ွ်ားျခင္း မ႐ ိပါ။ (အခ ဳပဆ္ိုေသွ္်ာ ၁၅ ဘ လ ယံမ ွ်ာ အလတန္မ ပင ္

ေလ ွ်ာ့ေပါ့္ ွ်ားသည့္ ္န္ဖိးုျဖစ္သည့္အ္တက ္္ို္ က္နည္းႏုိင္စရွ်ာမ႐ ိပါ။) 

 

သဘွ်ာဝသယဇံွ်ာ္မ ွ်ား ္ု္ ယ္ူရွ်ာ္တင္ ပတင့္လငး္ျမငသ္ွ်ာမႈႏ င့္ ္ွ်ာဝန္ခမံႈအ္တက္ လိကု္နွ်ာရန ္

သ္္မ ္္္ ွ်ားေသွ်ာ ႏုိင္ငံ္ကွ်ာစံႏႈနး္ျဖစသ္ည့္ EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) 

အစ အစဥ္၏ ္ု္ ္ျပနခ္ ကအ္ရ ဘ႑ွ်ာေရးဝန္ႀက းဌွ်ာနက (၂၀၁၄)ခုႏ စ္္တင္ အစိးုရအခတန္ႏ င့္ လပု္ပိုင္ခတင့္မ ွ်ား 

အ္တက္ ေဒၚလွ်ာ ၀.၄၂ ဘ လ ယံရ႐ ိခဲသ့ည္။ သ္ၱဳ္တင္းဝန္ႀက းဌွ်ာနမ  ရ႐ သိည့္ လုပပ္ိုင္ခတင့္ေၾကးမ ွ်ားကိုပါ 

္ည့္ေပါင္းပါက သ္ၱဳ္တင္းက႑မ  အစိုးရဝင္ေငတစုစုေပါင္းမ ွ်ာ ေဒၚလွ်ာ ၀.၅ ဘ လ ယံ ျဖစ္သည။္ ေနျပည္ေ္ွ္်ာ 

ေက ွ်ာက္မ က္ျပပတဲ္တင္ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ အရည္အေသတးနမိ့္ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားမ ွ်ာ 

ေစ းႏႈနး္က ဆငး္လွ်ာေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ (၂၀၁၅)ခုႏ စ္အ္တက္ အစိုးရဝင္ေငတမ ွ်ာ ေဒၚလွ်ာ ၀.၅ ဘ လ ယံ္ ကပ္င္ 

နည္းႏုိင္ေျခ႐ ိပါသည္။ ္ိုျပပတဲမ ွ်ား႐ ိ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းအမ ွ်ားစကုို အစိုးရ-ပုဂၢလကိ ဖက္စပက္ုမၸဏ မ ွ်ားမ  
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္ူးေဖွ္်ာ္ု္လ္ုပ္ျခငး္ျဖစ္ၿပ း သ္ၱဳ္တင္းက႑မ  အစိုးရဝင္ေငတအမ ွ်ားစကုိလုည္း ္ိုေက ွ်ာက္စိမး္ 

အေရွ်ာငး္အဝယ္မ ွ်ားမ  ရ႐ သိည္။  

 

ကခ င္ျပည္နယ္ႏ င့္ ရန္ကနု္ၿမိဳ ႕္တင္ သုေ္သနအ္တက္ ကၽတန္ေ္ွ္်ာ္ို႔ ေ္တ႔ဆံုေမးျမနး္ခဲ့သူမ ွ်ား၏ 

ေျပွ်ာၾကွ်ားခ က္မ ွ်ားအရ ေကအိုင္ေအ ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပသ္ူမ ွ်ားအေပၚမူ္ ည၍္ အခတန္ပံုစံအမ ိဳ းမ ိဳးျဖင့္ 

ေကွ်ာက္ခလံ က္႐ ိၿပ း ျပည္ေ္ွ်ာင္စအုစိုးရ္က္ပင ္ပိ၍ုမ ွ်ားမ ွ်ား ေကွ်ာကခ္ံႏုိင္သညဟ္ ုသိရပါသည္။7 

ကၽတန္ေ္ွ္်ာ္ို႔အေနျဖင္ ့ေကအိုင္ေအမ  အခတန ္ေဒၚလွ်ာ ၀.၈ ဘ လ ယံ ေကွ်ာက္ခံႏုိင္ခဲသ့ညဟ္ု ခန္႔မ န္းပါသည္။  

 

ေ္တ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ ွ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ္ု္ လ္ုပ္မႈစရိ္က္ို ၁၀% ဟ ုခန္႔မ န္း္ွ်ားရွ်ာ8 ္ိုပမွ်ာဏ္တင္ 

အလပု္သမွ်ားခ၊ ဓါ္ဆ္ ၊ ဒယ္ဇယ္စရိ္ ္၊ ပစၥည္းကိရယိွ်ာမ ွ်ားႏ င့္ အျခွ်ားအရင္းအႏ  းအ္တက္ လုိအပ္ေငတ္ ို႔ 

ပါဝင္ပါသည္။ ၁၀% ဆိသုည္မ ွ်ာ အနည္းငယ္ပိ၍ု ခန္႔မ န္း္ွ်ားျခင္းျဖစ္ၿပ း သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ 

                                                           
7  ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအ္တက္ ေကအိုင္ေအမ  အဖိုးအခမညမ္  ေကွ်ာက္ခံေနသည္ကို အ္ိအက မသိႏုိင္ပါ၊ သို႔ေသွ်ာ္ 
ေကအိုင္ေအ “အခတန္ေကွ်ာက္ခသံူ” ဝန္္မ္းမ ွ်ား ္စ္ဒါဇင္ပင္ မျပည့္ေသွ်ာ္လည္း ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ား္ံမ  
ပိုက္ဆံေကွ်ာက္ခံရွ်ာ္တင္ ကခ ငျ္ပည္နယ္႐ ိ အစိုးရဝန္္မ္းေပါငး္ ္စ္ေ္ွ်ာင္ေက ွ်ာ္္က္ပင္ ပိ၍ုအလုပ္ျဖစ္ေၾကွ်ာင္း၊ 
အခတန္ပိုရေၾကွ်ာင္း ေ္တ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအမ ွ်ားက ေျပွ်ာၾကပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ္န္ဖိုးအမ ွ်ားစုမ ွ်ာ ပမွ်ာဏ 
နည္းေသွ်ာ္လည္း ္န္ဖိုးအလတန္ျမင့္သည့္ အရည္အေသတးအေကွ်ာင္းဆံုးေက ွ်ာက္မ ွ်ားသွ်ာျဖစ္သည္။ သ္င္းေပးမ ွ်ား 
အေနျဖင့္ ္ို္ိပ္္န္းေက ွ်ာက္မ ွ်ား မည္သူမ ္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ ိသညဆ္ိုသည္ကို ေကအိုင္ေအအွ်ား ေျပွ်ာႏုိင္ပါက 
ပိုက္ဆံရေၾကွ်ာင္း၊ ေကအိုင္ေအ “အခတန္ေကွ်ာက္ခံသူ” ဝန္္မ္းမ ွ်ားက ္ိုေက ွ်ာက္ေအွ်ာင္သူမ ွ်ားကို 
အဆက္အသတယ္လုပ္ၿပ း ေက ွ်ာက္္န္ဖိုး၏ ရွ်ာခိုင္ႏႈန္းအရ ေ္ွ်ာင္းခံေၾကွ်ာင္း၊ ေက ွ်ာက္စိမ္းကို ေရွ်ာင္းခ ၿပ း 
ေငတေပၚသည့္အ္ိ ေစွ်ာင့္ႏိုင္ေၾကွ်ာင္း၊ အခတန္မေပးပါက မိမိ္ို႔အေနျဖင့္ အႏၲရွ်ာယ္႐ ိႏိုင္သျဖင့္ 
ေက ွ်ာက္လုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ားမ  ေပးေဆွ်ာင္ၾကေၾကွ်ာင္းလည္း ေျပွ်ာၾကပါသည္။  

 
8  ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္္လုပ္မႈစရိ္က္ို ခန္႔မ န္းရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသွ်ာ္ လုပ္ငန္း႐ င္ႀက းမ ွ်ားအေနျဖင့္ ္စ္ဥ းလ  င္ 
စက္ကိရိယွ်ာ၊ ေရစုပ္စက္၊ လုပက္ိုင္ခတင့္မ ွ်ားအ္တက္ ကနဥ းရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံေငတ ေဒၚလွ်ာ ၂၀၀ မ လ ယံမ   လတယ္လင့္္ကူပင္ 
ကုန္က ႏိုင္ၿပ း လုပ္ငန္းလည္ပ္္ေနသည္ႏ င့္အမ   ္စ္ပ္္လ  င္ ေဒၚလွ်ာ ၁မ လ ယံခန္႔လည္း သံုးစတေဲနရပါမည္။ 
စက္မ ွ်ားမ ွ်ာ ေလးႏ စ္ခန္႔ အသံုးခံႏိုင္ၿပ း ေက ွ်ာက္္ူးလုပ္ငန္းမ ွ်ာလည္း ပံုမ န္ရပ္နွ်ားသည့္ ကွ်ာလမ ွ်ား ႐ ိပါသည္။ 
္ိုအခ က္မ ွ်ားကိုပါ ္ည့္္တက္ပါက လုပ္ငန္းႀက းမ ွ်ားအ္တက္ စုစုေပါင္း ႏ စ္စဥ္ကုန္က စရိ္္မ ွ်ာ ေဒၚလွ်ာ ၁၀၀ 
မ လ ယံခန္႔ ႐ ိပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္း႐ င္ႀက းမ ွ်ားအေနျဖင့္ ႏ စ္စဥ္္ ူးေဖွ်ာ္ႏိုင္သည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုးမ ွ်ာ 
္စ္ဘ လ ယံေက ွ်ာ္သျဖင့္ ကုန္က စရိ္္ႏ င့္ ႏိႈင္းယ ဥ္ပါက  ၁၀% ပင ္မ႐ ိပါ။ ေက ွ်ာက္္ူးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 
သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ ္ိခိုက္မႈ ျပန္လည္ျပင္ဆငျ္ခင္းကို ေလွ်ာေလွ်ာဆယ္္တင္ မျပဳလုပ္ေသွ္်ာလည္း ္ိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက 
ကုန္က စရိ္္မ ွ်ာ ၁၀% ္က္ ပိလုွ်ာႏိုင္ပါသည္။ ေျမေအွ်ာက္္ူးေဖွ္်ာမႈမ ွ်ား မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည္ဆိုပါက 
ကုန္က စရိ္္ပိုမ ွ်ားလွ်ာရန္ ေသခ ွ်ာပါသည္။  



ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ  ွ်ာ္အျမင္ ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ 
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ျပန္လည္္ ိနး္သမိ္း စရိ္္မ ွ်ားကိုပါ ္ည့္သတင္းပါက ၁၀% ခန္႔ ႐ ႏုိိင္ပါသည။္ ္ို ၁၀% ္တင္ ္ရွ်ားဝင္ႏ င့္ 

္ရွ်ားဝင္မဟု္သ္ည့္ အခတနမ္ ွ်ား၊ လုပက္ိုငခ္တင့္မ ွ်ားႏ င့္ အျခွ်ားက သင့္ေငတမ ွ်ား မပါဝင္ပါ။  

 

ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပ္မႈ၏ ၈၀ - ၈၅%ကိ ုဝႏ င္ ့္႐ု္ ္ ပိငု္႐ င္မ ွ်ား (သို႔ အင ွ်ားလုပက္ိငု္သူမ ွ်ား) က 

လက္ဝါးႀက းအုပ္္ ွ်ားၿပ း ေက ွ်ာက္စိမး္က႑၏ ၁၅ - ၂၀% ကိသုွ်ာ ဗမွ်ာႏ င့္ ဝမဟု္သ္ည္ ့

အျခွ်ား္ိုငး္ရင္းသွ်ားမ ွ်ားက ပိုင္သည၊္ သို႔မဟု္ ္င ွ်ားရမ္းလုပက္ို္င္ႏိုင္သညဟ္လုည္း ေ္တ႔ဆံုခဲ့သူမ ွ်ားက 

ကၽတန္ေ္ွ္်ာ္ို႔အွ်ား ေျပွ်ာၾကပါသည္။ အႀက းဆံုးကုမၸဏ မ ွ်ား၊ သို႔ စ းပတွ်ားေရးလုပင္န္း႐ င္္ စ္ဥ း္ည္းမ  

္ိန္းခ ဳပ္ေသွ်ာ အုပ္စု္  ူကမုၸဏ မ ွ်ားမ ွ်ာ အေရအ္တကအ္ွ်ားျဖင့္ ၆ - ၁၀ အၾကွ်ားသွ်ာ႐ ိၿပ း ၎္ို႔မ  

္ု္ ္လုပေ္သွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ပမွ်ာဏမ ွ်ာ စုစုေပါင္း ္ု္ လ္ုပ္မႈ၏ ေလးပံုသံုးပံုမ   ျဖစ္ပါသည္။ ဗမွ်ာႏ င့္ 

ဝမဟု္ သ္ည့္ အျခွ်ား္ိုငး္ရင္းသွ်ား လုပ္ငနး္႐ င္မ ွ်ားမ  လက္႐ ိေပးေနရသည့္ ္ရွ်ားဝငႏ္ င့္ 

္ရွ်ားဝင္မဟု္သ္ည့္ အခတနမ္ ွ်ား၊ လုပက္ိုငခ္တင့္မ ွ်ားႏ င့္ အျခွ်ားက သင့္ေငတမ ွ်ားမ ွ်ာ ္ူးေဖွ်ာ္ရသည့္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္ေရွ်ာငး္ခ ေငတ၏ ္က္ဝကခ္န္႔ျဖစ္ေသွ္်ာလညး္ ဝႏ င့္ ္႐ု္ ္္ ို႔မ ွ်ာမ ူ္ို္ က္နည္း၍ 

ေပးရသည္ဟလုညး္ ၾကွ်ားသခိဲ့ရသည္။  

 

ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပသ္ူမ ွ်ားမ  ၾသဇွ်ာအွ်ာဏွ်ာ႐ သိည့္ မသိွ်ားစမု ွ်ားအွ်ား ေငတေပးရသည္ဟု ဆိုၾကေသွ္်ာလည္း 

မည္မ  ေပးေနရသည္ဆိသုညမ္ ွ်ာ မ႐ င္းလငး္ပါ။ စွ်ာမ က္ႏ ွ်ာ (၁၄) ႐ ိ သ႐ုပ္ျပပံု္တင္ ္ိကုုနက္ စရိ္ ္မ ွ်ားကို 

သ္္သ္္ေဖွ္်ာျပမ္ွ်ားဘဲ “ဝ၊ သုိ႔ ္႐ု္ ္ပိုင္ သ္ၱဳ္ူးေဖွ်ာ္သည့္ ကုမၸဏ မ ွ်ား” ႏ င္ ့“အဆကအ္သတယ၊္ 

အွ်ာဏွ်ာ႐ ိေသွ်ာ မသိွ်ားစုမ ွ်ားအပါအဝင္ အျခွ်ားသမူ ွ်ား”စသည့္ အပိုင္းမ ွ်ား္တင္ ပူး္တဲ္ တက္ခ က္္ွ်ားပါသည္။  

 

သ႐ုပ္ျပပံုမ  အဓကိေဖွ္်ာျပလိသုည့္အခ က္မ ွ်ာ ေက ွ်ာကစ္ိမး္မ ရ႐ သိည့္ ဝင္ေငတအမ ွ်ားစသုည ္ပဂုၢလကိအက ိဳး 

အ္တကသ္ွ်ာ ျဖစ္ေနၿပ း အခတန္ႏ င့္ အျခွ်ားက သင့္ေငတမ ွ်ားအျဖစ္ ္ရွ်ားဝင ္ဝင္ေငတမ ွ်ာ ္ူးေဖွ္်ာရေသွ်ာ 

ေက ွ်ာက္စိမး္္န္ဖိုး၏ ၃ - ၄% သွ်ာ႐ ိၿပ း အလတန္နည္းေနသည္။ (အ္က္္ တင္ ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားသည့္အ္ိငု္း 

္ိုင္းရင္းသွ်ား ္ု္ လ္ုပသ္အူခ ိဳ႕အေနျဖင့္ ေပးေဆွ်ာင္ေနရသည့္ အခတန္စုစုေပါင္းမ ွ်ာ ၅၀% ခန္႔ ျဖစ္သည္။) 

္စ္နည္းဆိုေသွ္်ာ အခ ိဳ႕လုပင္န္း႐ င္မ ွ်ားမ  ္ရွ်ားဝင္ အခတန္ေကွ်ာက္ခံခတင့္႐ ိသည့္ အစုိးရႏ င္ ့္ုိသုိ႔အခတင့္မ႐ သိည့္ 

အျခွ်ားအုပ္စမု ွ်ားကို ေပးေနရသည့္ ပမွ်ာဏစုစုေပါင္းမ ွ်ာ ႏုိင္ငံေ္ွ္်ာမ  ရ႐ ေိနသည့္ ္ရွ်ားဝင္အခတန္ ၃ - ၄% ၏ 

္စဆ္ယ့္ငါးဆမ   ျမင့္မွ်ားေနပါသည္။   

 



 

ေနွ်ာကဆ္က္္ တ ဲ(ဂ) - (၂၀၁၆)ခႏု စ ္ေက ွ်ာကစ္မိး္လပုင္နး္ကိ္ု သေဘွ်ာအွ်ားျဖင့္ ခန္႔မ နး္ခ က ္

  

ေက ်ာက္စမိး္ ထုတ္လုပမ္ႈ/ေရ်ာငး္ခ မႈ
ခန္႔မနွး္ေျခ တန္ ိးု (၂ဝ၁၄)

$ ၁၅ ဘီလီယံ

တရ်ားဝင္ လမ္းေၾက်ာငး္မ ်ား
(သတ ၱဳတြင္းအခြန္ ၂ဝ% = ေက ်ာက္မ က္ပြြဲ

ေရ်ာင္းခ တန္ ိုး၏ ၁ %)
$ ၁ ဘီလီယံ

JV အေရ်ာငး္ (MMK)                               
- ၅%

$ ၅ဝ မီလီယံ

စီးပြ်ားေရးအခြန္ - ၁၅%                
ေက ်ာက္မ က္ပြြဲေၾကး - ဝ.၈၅%                
MGE ေဝစု - ၂၁.၀၄%                  
ထုတ္လုပ္သေူဝစု - ၆၃.၁၁%

အစိုးရဝင္ေငြ - ၃၆.၈၉% -
$ ၁၈.၅မီလီယံ

JV အေရ်ာငး္ (EUR)                               
- ၄ဝ%

$ ၄ဝဝ မီလီယံ

စီးပြ်ားေရးအခြန္ - ၁၅%                 
IRD + လုပ္ကိုင္ခြင့္ - ၈.၅%               
ေက ်ာက္မ က္ပြြဲေၾကး - ဝ.၇၆%                               
Incentive fee - ဝ.၇၆%           
MGE ေဝစု - ၁၈.၇၅%                
ထုတ္လုပ္သေူဝစု - ၅၆.၂၃%

အစိုးရဝင္ေငြ - ၄၃.၇၇% -
$ ၁၇၅.၁ မီလီယံ

ပုဂၢလိကအေရ်ာငး္
(MMK, EUR) - ၅၅%

$ ၅၅ဝ မီလီယံ

စီးပြ်ားေရးအခြန္ - ၁၅%                
ေက ်ာက္မ က္ပြြဲေၾကး - ဝ.၈၅%                
ထုတ္လုပ္သေူဝစု - ၈၄.၁၅%

အစိုးရဝင္ေငြ - ၁၅.၈၅% -
$ ၈၇.၂မီလီယံ

တရ်ားမဝင္ လမ္းေၾက်ာငး္မ ်ား

$ ၁၄ ဘီလီယံ

တ႐ုတ္/ ဝ

$ ၁ဝ ဘီီလီယံ

ေကအုိင္ေအ - ၃% (ခန္႔မွန္း)                 
အျခ်ား - ၁၇% (ခန္႔မွန္း)                
ထုတ္လုပ္သေူဝစု - ၈ဝ% 
(ခန္႔မွန္း)

တရ်ားမဝင္ေပးေခ မႈမ ်ား-
၂၀% - $၂ ဘီလီယံ

ဗမ်ာ/ ကခ င္ အစရွသိည့္

$ ၄ ဘီီလီယံ

ေကအုိင္ေအ - ၁ဝ%                  
အျခ်ားေပးေခ မႈမ ်ား - ၁၅%                 
ထုတ္လုပ္သေူဝစု - ၇၅% 

တရ်ားမဝင္ေပးေခ မႈမ ်ား - ၂၅% 
- $၁ ဘီလီယံ

ေကအုိငေ္အ (ဗမွ်ာ- ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္နဖ္ိးု၏ 

၁၀% အခတန္၊ ဝလုပ္ငန္း႐ င္ -  ၃%)  
$ ၁ဝဝ မ လ ယ ံ

အစိးုရေဝစ ု                                                     

- လိုငစ္င္ေၾကး (ခန္႔မ န္း) = $ ၁ဝ မ လ ယံ                                                  

- သ္ၱဳ္တင္းအခတန ္= $ ၁ဝ မ လ ယံ                                                          

- JV အေရွ်ာင္း (MMK) = $ ၁၈.၅ မ လ ယံ                          

- JV အေရွ်ာင္း (EUR) = $ ၁၇၅.၁ မ လ ယံ               

- ပုဂၢလိကအေရွ်ာင္း (MMK, EUR) = $ ၈၇.၂ မ လ ယ ံ

$ ၃ဝဝ.၈ မ လ ယံ 

္ရွ်ားဝငေ္က ွ်ာက္စမိး္ေရွ်ာငး္ဝယ္မႈမ  ေကအုိငေ္အ ေဝစ ု                                           

- ေက ွ်ာက္စမိ္း္န္ဖိုး၏ ၁ဝ% = $ ၁ဝဝ မ လ ယ ံ

$ ၁ဝဝ မ လ ယံ 

 

္ရွ်ားမဝငေ္က ွ်ာက္စမိး္ 

ေရွ်ာငး္ဝယ္မႈမ  ေကအုိငေ္အ 

ေဝစ ု                                           

- ္႐ု္ /္ဝ = $ ၃ဝဝ 

မ လ ယံ၊ ဗမွ်ာ/ကခ င ္= $ 

၄ဝဝ မ လ ယ ံ
$ ၇ဝဝ မ လ ယံ 

 

အျခွ်ားေပးေဆွ်ာငရ္ေငတ၊ ဆက္ေၾကး - နမနူွ်ာမ ွ်ား                                            

- ဝလမူ ိဳး သ္ၱဳ္တင္းလိုင္စင္ပုိင္႐ ငမ္ ွ်ား                     

- သ္ၱဳ္တင္းလိငု္စင္မ ွ်ားကို အမ န္္ စက္ယ္ 

ပိုငဆ္ိုငသ္ူမ ွ်ား                                           

- ္ပမ္ေ္ွ္်ာမ   ပုဂၢိဳလ္အခ ိဳ႕ (လုပပ္ိုငခ္တင့္မ႐ ပိါ)              

- ျပည္နယ္အစိုးရႏ င့္ သ္ၱဳ္တငး္အရွ်ာရ မိ ွ်ား 



 

ေနွ်ာကဆ္က္္ တ ဲ(ဃ) - နမနူွ်ာအျဖစ ္ေက ွ်ာကစ္မိး္က လိ ု္စေ္သွ်ာငး္္တင ္ပါ႐ ႏုိိငေ္သွ်ာ 

ေက ွ်ာကအ္ရညအ္ဆင့္ဆင့္ ခတဲျခွ်ားျပပံု 

  

အမ ိဳ းအစွ်ား ပါ႐ ႏ္ုိိငသ္ည့္ 
အေလးခ နိ ္

၁ က လိ ုေစ းႏႈနး္ 
(ေဒၚလွ်ာ) 

္နဖ္ိးု    
(ေဒၚလွ်ာ) 

စစုေုပါငး္ ္နဖ္ိးု၏ 
အခ ိဳ း 

Imperial ၁ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ၄၆.၅၀% 
Commercial ၃၅၀ ၈၀,၀၀၀ ၂၈,၀၀၀,၀၀၀ ၅၂.၂၀% 
အသွ်ားေက ွ်ာက္ (A) ၆၅၀ ၈၀၀ ၅၂၀,၀၀၀ ၁.၀၀% 
အသွ်ားေက ွ်ာက္ (B) ၁,၀၀၀ ၇၅ ၇၅,၀၀၀ ၀.၁၀% 
အသွ်ားေက ွ်ာက္ (C) ၂,၀၀၀ ၃၀ ၆၀,၀၀၀ ၀.၁၀% 
အသွ်ားေက ွ်ာက္ (Dႏ င္ ့
အျခွ်ား အဆင့္နိမ့္မ ွ်ား) 

၅,၉၉၉ ၁၀ ၆၀,၄၉၀ ၀.၁၀% 

စုစုေပါင္း ၁၀,၀၀၀ - ၅၃,၇၁၅,၄၉၀ ၁၀၀.၀၀% 
 

အ္က္ပါ္နဖ္ိုးမ ွ်ားကို ေက ွ်ာက္စိမး္ကုန္သည္မ ွ်ား၊ သ္ၱဳ္တင္းကၽတမး္က ငသ္ူမ ွ်ား၊ ပညွ်ာ႐ င္မ ွ်ားႏ င္ ့

ေ္တ႔ဆံုေမးျမန္းၿပ းေနွ်ာက္ ္တက္ခ က္္ ွ်ားျခင္းျဖစသ္ည္။ ္ူးေဖွ္်ာရ႐ ိေသွ်ာ ေက ွ်ာကစ္မိ္းအစိုငအ္ခဲမ ွ်ားမ ွ်ာ 

အ္က္ပါပ  မ္းမ  ္န္ဖိုးမ ွ်ားႏ င့္ ကတွ်ာျခွ်ားႏုိင္ပါသည္။ အမ ိဳ းအစွ်ား္စ္္ န္း္ညး္ အ္တင္း္တင္ပင္ 

ေစ းႏႈနး္ကတွ်ာဟမႈ အလတန္မ ွ်ားႏိုင္သလို ေရွ်ာင္းခ သည့္အခ နိ္ေပၚမူ္ ည၍္လည္း ကတလဲတႏုိဲင္သည္။ ကၽတန္ေ္ွ္်ာ္ို႔ 

ၾကွ်ားခ့ဲရသည့္ အျဖစ္အပ က္္ စ္ခအုရ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံ္တင္ ႐ ိေနေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္္ံုး္စ္ခသုည္ (၂၀၀၀) မ  

(၂၀၁၁)ခုႏ စ္အ္တင္း ္႐ု္ ယ္တမ္ေငတ္ န္ဖိးုအရ အဆ္စ္ရွ်ာ ေစ း္ကသ္တွ်ားေၾကွ်ာင္းသိရသည္။ အျခွ်ား 

အျဖစအ္ပ က္္ စ္ခု္ တင္လည္း ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံမ  ေက ွ်ာက္စမိ္း္ုးံ္စခ္ုသည္ (၂၀၁၃) မ  (၂၀၁၆)ခုႏ စ္အ္တင္း 

ျမန္မွ်ာက ပ္ေငတ္ န္ဖိးုအရ ေစ းႏႈန္းဆယ္ပံုကိုးပံု (၉၀%) ္ိုးက သတွ်ားခဲေ့ၾကွ်ာင္း ၾကွ်ားရပါသည္။ 

ေက ွ်ာက္စိမး္္ံုးမ ွ်ားမ ွ်ာ ပံုေသမ႐ ဘိ ဲ္စ္ခႏု င့္္စ္ခု ကတွ်ာျခွ်ားၿပ း ၎္ို႔၏ေပါက္ေစ းမ ွ်ာ ေစ းကတကအ္ေပၚလညး္ 

မူ္ည္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္န္ဖိုးအ္အိက ကို သ္္မ န္ရနမ္လတယ္ကူ့ပါ။  
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ေနွ်ာကဆ္က္္ တ ဲ(င) - ျမနမ္ွ်ာႏုိငင္ ံေက ွ်ာကစ္မိး္္းူေဖွ္်ာမႈ သမိငုး္ေၾကွ်ာငး္၊ (၁၈၀၀) – (၂၀၁၆) ခႏု စ ္

 

အေစွ်ာပိုငး္ကွ်ာလမ ွ်ား 

ယခု္ တင္ ကခ င္ျပည္နယဟ္ေုခၚဆိုေသွ်ာ ေဒသမ ္တကသ္ည့္ ေက ွ်ာက္စမိ္းကို ျမနမ္ွ်ာႏိုင္ငံမ  ္႐ု္ ္ႏ္ုိင္ငံသို႔ 

(၁၃)ရွ်ာစုႏ စ္္တင္ စ္ငသ္ယ္ပို႔ခဲ့ပါသည။္ သို႔ေသွ္်ာ လံုျခံဳေရးစိ္ ္ခ ရမႈ မ႐ ျိခင္း၊ လမ္းပန္းအဆကအ္သတယ ္

ဆိုးဝါးျခင္းႏ င့္ င က္ဖ ွ်ားရန္္ ို႔ေၾကွ်ာင့္ ပံုမ န္ကုနသ္တယ္မႈ ဖတံ႔ၿဖိဳးျခင္း မ႐ ိခဲပ့ါ။ (၁၇၀၀)ႏ စ္ေႏ ွ်ာင္းပိုငး္္တင္ 

္ိုအေျခအေနမ ွ်ား စ္င္ေျပွ်ာင္းလလဲွ်ာေသွ္်ာလည္း ္႐ု္က္ုန္သည္မ ွ်ား၏ အေသအေပ ွ်ာက္ႏႈန္းမ ွ်ားမ ွ်ာ 

ျမင့္မွ်ားဆဲျဖစ္ပါသည္။ (၁၈၀၀)ခုႏ စ္ပုိင္းမ ွ်ားအစ္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ကုန္သတယ္မႈကိ ုျမန္မွ်ာဘုရင္မ ွ်ားမ  

သ္ိျပဳမလိွ်ာပါသည။္ ေအွ်ာက္ေဖွ္်ာျပပါ (၁၈၈၈)ခုႏ စ္က အေနွ်ာက္္ ိုင္းေလလ့ွ်ာသူ္ စ္ဥ းမ  ေရးသွ်ားခဲသ့ည့္ 

ကနဥ း ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပင္န္းအေၾကွ်ာင္း သမိုင္းမ ္ ္္ မ္းႏ င့္ ေဖွ္်ာျပခ က္မ  (၁၈၀၀)ခုႏ စ ္အေစွ်ာပိုင္းမ ွ်ားအ္တင္း 

ဗမွ်ာ - ကခ င္ ဆကဆ္ံေရးကို ေလလ့ွ်ာသိျမင္ႏုိင္ပါသည္။  

 

“ယခုရွ်ာစုႏ စ ္[၁၈၀၀] အေစွ်ာပိုင္းမ စ၍ ျမန္မွ်ာဘုရင္မ ွ်ားသည္ ေက ွ်ာက္စမိ္းကုနသ္တယ္မႈ၏ အေရးပါပံုႏ င္ ့၎္ို႔ 

ေကွ်ာက္ခံႏုိင္မည့္ အခတန္ပမွ်ာဏကို စ္ငသ္္ိ္ ွ်ားမလိွ်ာပံုရသည္။ (၁၈၀၆)ခုႏ စ္္တင္ ဗမွ်ာပုိင္ 

အခတန္စခန္း္စ္ခကုို ယခု္ တင္ မိုးေကွ်ာငး္ဟ ုအမည္္တငေ္နၿပ ျဖစသ္ည့္ ၿမိဳ႕္တင္ ္ညေ္္ွ်ာင္ခဲၿ့ပ း 

ကုနသ္တယမ္ႈကိ ုအေႏ ွ်ာင့္အယ က္မျဖစ္ေစရန္ႏ င့္ ္ညၿ္ငမိ္ပိျပွ်ားမႈ ႐ ိေစရန ္ေက ွ်ာက္္ ူးႏုိင္သည့္ ရွ်ာသ အ္တင္း 

သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ား္တင္ စစအ္ရွ်ာ႐ ိ္စ္ဥ း ဥ းေဆွ်ာင္သည့္ ္ပ္သွ်ားသံုးဆယ္ခန္႔ပါဝင္ေသွ်ာ လံုျခံဳေရးအဖတဲ႔ဝင္မ ွ်ားကို 

ပုံမ န္္ွ်ား႐ ိခဲသ့ည္။ သူေကွ်ာင္းမ ိဳးျဖစသ္ည့္ မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ ႕စွ်ား အမ္္ႀက းက ္ုိ္္ပ္ဖတဲ႔ဝင္မ ွ်ားႏ င့္အ္ူ 

အျမဲ္ စ္ေစ လုိက္ပါေလ႐့ ိၿပ း ၎၏အ္းူ္ွ်ာဝန္မ ွ်ာ ေ္ွ်ာင္ေပၚေဒသ ္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားကိ ု

အုပ္ခ ဳပ္ရန္ျဖစသ္ည္။ အရွ်ာေရွ်ာက္ေသွ်ာ ကခ င္ေစွ္်ာဘတွ်ားမ ွ်ားကလည္း မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚ္တင္ 

ဗမွ်ာၿမိဳ႕စွ်ားအမ္္ႀက းႏ င့္ ဆံုေ္တ႔ၿပ း သ္ၱဳ္တင္းသို႔ ပင့္ေဆွ်ာငက္ွ်ာ ္ိုေဒသ္တင္ ႐ ိေနသမ  ကွ်ာလပ္လ္ံုး 

ဧည့္ခံေဖ ွ္်ာေျဖေလ႐့ သိည္။  

 

္ိုအခ ိန္္ တင္ မိးုေကွ်ာင္းၿမိဳ႕မ ွ်ာ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ၏ ေက ွ်ာက္စမိ္းေရွ်ာင္းဝယေ္ဖွ်ာက္ကွ်ားရွ်ာ အခ က္အခ ွ်ာေနရွ်ာ 

ျဖစ္လွ်ာၿပ  ျဖစသ္ည။္ ္႐ု္ လ္ူမ ိဳးမ ွ်ားအေနျဖင့္ သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ားအ္ိ သတွ်ားေလသ့တွ်ား္ နည္းပါးပါေသးသည္။ 

ေ႐တ္ တန္းခၽတမဟ္ုေခၚသည့္ မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕ႏ င့္ မ က္ႏ ွ်ာခ င္းဆိငု္္တင္႐ ိေသွ်ာ ရွ်ာသ အလိကု္ ပတဲေစ းႀက းမ ွ်ား 

က င္းပေလ့႐ ိသည့္ သေဲသွ်ာင္္တန္းေနသည့္ေနရွ်ာသုိ႔ ကခ င္လမူ ိဳးမ ွ်ားကိယု္္ိုင ္ေက ွ်ာက္စိမး္္ုံုးမ ွ်ားကိ ု

သယ္ေဆွ်ာငလ္ွ်ာေလ့႐ သိည။္ ဗမွ်ာလူမ ိဳး အခတန္ႀက းၾကပသ္ကူ ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ား အေရွ်ာင္းအဝယ္ျဖစ္အၿပ း 



ႏိုင္ငေံရးအရ အေမ  ွ္်ာအျမင္ ႀက းမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပသ္လ ဲ

စွ်ာမ ကႏ္ ွ်ာ  37 of 46 
 

မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ ႕မ  ္ု္ ယ္ူသယ္ေဆွ်ာင္ေ္ွ်ာ့မည့္ အခါမ သွ်ာ အခတန္စည္းၾကပ္ပါသည္။ ေရွ်ာင္းခ သည့္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္္န္ဖိုး၏ ၃၃% ကို အခတန္ေကွ်ာက္ခံၿပ းေနွ်ာက္ သယ္ေဆွ်ာင္ခတင့္လက္မ ္ က္ို ္ု္ေ္ပးသည္။ 

္ိလုက္မ ္ က္ို မုိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕မ  ျမစေ္ၾကွ်ာင္းျဖင္ ့္စ္ည္ွ်ာခရ းအကတွ်ာအေဝး႐ ိသည့္ ္ွ်ာေပၚၿမိဳ႕္တင္ 

အေျခစိကုသ္ည့္ အခတနအ္ရွ်ာ႐ ိ၏ လက္ေ္ွ်ာက္မ  ္ဖန္ျပန္စစ္ေဆးပါသည္။ ္ုိ႔ေနွ်ာက္္ တင္မူ 

္ိုေက ွ်ာက္စိမ္း္ံုးကိ ုျမန္မွ်ာျပည္္စလ္ႊွ်ား ေနွ်ာက္္ ပအ္ခတန္အေကွ်ာက္မ႐ ိေ္ွ်ာဘ့ဲ သယ္ယူေရွ်ာင္းဝယ္ႏုိင္ၿပ  

ျဖစ္သည။္  

 

အခတန္မည္မ  ေကွ်ာကခ္ံရမည္ကို သ္္မ ္ ္ရန္ ရွ်ာျဖ္္သည့္ ဝန္္ မ္းက ေက ွ်ာက္စမိ္း္ံုး၏္န္ဖိးုကိ ု

ဆံုးျဖ္္ပါသည။္ သုိ႔ေသွ္်ာလည္း ္ိုရွ်ာျဖ္သ္ူက ကုန္သည္မ ွ်ားႏ င့္ အခတန္ေကွ်ာကခ္သံည့္ ဝန္္မ္းႏ င့္ 

ပူးေပါငး္ကွ်ာ ေက ွ်ာက္္ န္ဖိုးအမ န္၏ သံုးပံု္စ္ပံုကိုသွ်ာ ေဖွ်ာ္ျပေလ့႐ ိပါသည္။ ္ို႔ေၾကွ်ာင့္ ေပးေဆွ်ာငရ္သည့္ 

အခတန္ပမွ်ာဏမ ွ်ာ နည္းပါးၿပ း လုပ္ငနး္မ ွ်ား ေခ ွ်ာေမတ႕သည့္အျပင္ ကုနသ္ည္မ ွ်ားႏ င့္ အေကွ်ာက္ခတန ္

အရွ်ာ႐ မိ ွ်ားအၾကွ်ား အ္စအ္ေငါလ့တန္စတွ်ာနည္းပါးသည္။ အခတနက္ို ေငတေခ ွ်ာငး္မ ွ်ားျဖင္ ့ေပးေဆွ်ာင္ရရွ်ာ 

အစပိုင္း္တင္ ေငတသွ်ားအစစက္ို သံုးၾကေသွ္်ာလည္း ေနွ်ာက္ပိုင္း္တငမ္ ူခပဲမွ်ာဏမ ွ်ားမ ွ်ားကိ ုအခတန္ေပါ့ေစရန္ 

ေရွ်ာေႏ ွ်ာလွ်ာခဲသ့ည္။ (၁၈၇၄)ခုႏ စ္အ္ိ အိႏၵိယႏုိင္ငံသံုး ႐ူပ းေငတကို ္တင္္တင္က ယက္ ယ္ မသံုးေသးပါ။  

 

မိုးေကွ်ာင္း္တင္ ေပးရသည့္အခတနအ္ျပင္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းအ္တက္ အျခွ်ား ္ရွ်ားဝင္ႏ င္ ့္ရွ်ားမဝင္ 

ေပးေဆွ်ာင္ရသည့္ အခမ ွ်ားလည္း ႐ ိပါေသးသည္။ ၎္ို႔ကို သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ားႏ င့္ ္ိမု  ္စရ္ကခ္ရ းအေဝး႐ ိ 

နမ ွ်ားေက ွ်ာကဆ္ိပ္ (နန္းရဆပိ္) ဆိသုည့္ေနရွ်ာ္တင္ ေအွ်ာက္ပါအ္ိုင္း ေပးရပါသည။္  

၁။ သ္ၱဳ္တင္းသို႔ ကုနသ္တယရ္န္လွ်ာသူမ ွ်ားကို ္စလ္လ  င္ ္စမ္္ႏ္ႈန္းျဖင့္ ဗမွ်ာအရွ်ာ႐ ိက 

ေကွ်ာက္ခသံည္။ ဗမွ်ာမ ွ်ားႏ င့္ သ္ၱဳ္တင္းမ  အလုပသ္မွ်ားမ ွ်ားကိုမူ ကင္းလတ္ ္ခတင့္ ျပဳပါသည္။  

၂။ သ္ၱဳ္တင္းမ  နမ ွ်ားေက ွ်ာကဆ္ိပ္သုိ႔သတွ်ားမည့္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္စ္္တသဲယယ္ူခတင့္ 

လက္မ ္္္ စေ္စွ်ာငအ္္တက ္ႏ စ္မ္္ခတဲေကွ်ာက္ခသံည္။  

၃။ နမ ွ်ားေက ွ်ာကဆ္ိပ္သုိ႔ ေရွ်ာက္႐ လိွ်ာသည့္ ေက ွ်ာက္စမိ္း္စ္္ တအဲ္တက္ ္စက္ ပ ္(္စ္႐ူပ း)ႏႈန္းျဖင့္ 

္ိုေဒသ္တင္ အၿမဲ႐ံုး္ုိင္ေသွ်ာ မိးုေကွ်ာင္းအခတနအ္ရွ်ာ႐ ၏ိ ကိယု္စွ်ားလ ယက္ ေကွ်ာက္ခသံည္။  

အ္က္ပါ အခတန္မ ွ်ားအနက ္ပ္မႏ င္ ့္္ယိအခတန္မ ွ်ားကို ္ရွ်ားဝငသ္ည၊္ ဒု္ ိယမ ွ်ာမူ သ္ၱဳ္တင္းအရွ်ာ႐ ိ၏ 

ေအွ်ာက္လက္ငယသ္ွ်ားမ ွ်ားအ္တက္ ္ရွ်ားမဝငေ္ပးေဆွ်ာင္ရမႈဟ ု္႐ု္္္ ို႔က ျမင္ပါသည္။ 

ေပးေဆွ်ာင္ရမႈမ ွ်ားမ ွ်ာ ္စ္ႏ စ္ႏ င့္ ္စ္ႏ စ္အၾကွ်ား အနညး္ငယက္တျဲပွ်ားမႈ ႐ ပိါသည္။  
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သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ား္တင္ေသွ္်ာလည္းေကွ်ာင္း၊ ္ိမု  မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ သယယ္သူတွ်ားမည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္္ံုးမ ွ်ားကို 

လည္းေကွ်ာငး္ ကခ ငလ္ူမ ိဳးမ ွ်ားမ  အေကွ်ာက္မယူပါ။ ေဒသ္တက ္ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားအွ်ားလံုးကိ ုကခ င္မ ွ်ားကသွ်ာ 

လံုးဝဥႆံုပိုင္ဆိိုငသ္ညဟ္ု အျခွ်ားသူမ ွ်ားက လက္ခံၿပ း ၎္ို႔၏ ရပုိင္ခတင့္မ ွ်ားကိလုည္း ေကွ်ာင္းစတွ်ာနွ်ားလညက္ွ်ာ 

ေလးစွ်ားပံုလည္း ရပါသည္။ ္ိုအခ က္ကိ ုဗမွ်ာဘုရငအ္ေနျဖင့္လည္း မည္ေသွ်ာအခါကမ   အျငင္းပတွ်ားခဲ့ျခင္း 

မ႐ ိခဲ့ပါ။ ကခ င္မ ွ်ား္မံ  ေက ွ်ာက္စိမး္ကိ ုဗမွ်ာဘုရငက္ ဝယယ္ူေနခဲသ့ည့္ အခ ိနအ္္တင္း အျခွ်ားသူမ ွ်ား 

မဝယ္ေစႏုိင္ရန ္ပိ္ ္ပင္ခဲသ့ည္အ္သိွ်ာ အလတန္ဆံုး ခ ဳပက္ိုင္ခဲ့ေၾကွ်ာငး္ကုိ ေအွ်ာက္္တင္ ္ပမ္ံ႐ င္းလငး္ပါမည္။ 

္ို႔အ္ူပင္ ကခ ငလ္ူမ ိဳ းမ ွ်ားအေနျဖင့္လညး္ ဘုရင့္အရွ်ာ႐ ိိမ ွ်ားကို သ္ၱဳ္တင္းသို႔ ဝင္ခတင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ 

လည္းေကွ်ာငး္၊ ဘုရင္၏ အသံုးေ္ွ္်ာအ္တက ္ေက ွ်ာက္စမိ္းမ ွ်ားကို သ္္မ ္ ္္ ွ်ားသည့္ အ္ိုင္းအ္ွ်ာ 

္စ္ခအု္ိ မေျပွ်ာပေလွ်ာကေ္သွ်ာ ေစ းႏႈန္းျဖင့္ အရွ်ာ႐ ိ္မ ွ်ားမ ္ဆင့္ ဝယ္ယခူတင့္ျပဳျခင္းျဖင့္လညး္ေကွ်ာင္း၊ 

္ိုအရွ်ာ႐ ိမ ွ်ားမ  သ္္မ ္ ္သည့္ အေကွ်ာကအ္ခတန္မ ွ်ားႏ င့္ အခ ိဳ႕ ၾကွ်ားဝင္ေဆွ်ာင္႐တက္မႈမ ွ်ားက 

ေက ွ်ာက္စိမး္၏ေစ းကို ္ိခိကုသ္ည့္္ိုင္ လကခ္ံျခင္းျဖင့္လည္းေကွ်ာငး္ ဗမွ်ာဘုရင္သည ္

ေရေျမသ့ခင္ျဖစေ္ၾကွ်ာင္းကို အသအိမ ္ ္ ျပဳေပးခဲ့ပါသည။္ ဆကလ္က္၍ ကခ ငသ္ူေကွ်ာင္းမ ိဳး 

ေစွ်ာ္ဘတွ်ားမ ွ်ားအေနျဖင္ ့ေက ွ်ာက္စိမး္လုပင္န္း လုပက္ိုငေ္သွ်ာ ကခ င္လမူ ိဳးမ ွ်ားအေပၚ္တင္ ္ည္႐ သိည့္ 

အခတင့္အွ်ာဏွ်ာကို ဆက္လကေ္ဖွ်ာ္ျပသတွ်ားပါမည္။  

 

အ္က္ေဖွ္်ာျပပါစနစ္ေအွ်ာက္္ တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္လုပ္ငန္းသည္ ႏ စ္ေပါငး္မ ွ်ားစတွ်ာ ္ိုး္က္္တန္းကွ်ားခ့ဲသည္။ 

(၁၈၃၁) မ  (၁၈၄၀)ခုႏ စ္မ ွ်ားအၾကွ်ား အေအွ်ာင္ျမငဆ္ံုးျဖစခ္ဲ့ၿပ း ္ိကုွ်ာလ္တင္ အနည္းဆံုး ္႐ု္ လ္ူမ ိဳး 

အေယွ်ာက႐္ စ္ရွ်ာ၊ ႐ မ္းလူမ ိဳးေျခွ်ာကရ္ွ်ာ္ို႔က ေရွ်ာငး္ဝယေ္ဖွ်ာကက္ွ်ားရွ်ာ္တင္လည္းေကွ်ာင္း၊ သ္ၱဳ္တင္း္တင္ 

အလပု္သမွ်ားအျဖစလ္ည္းေကွ်ာင္း ႏ စ္စဥ္လုပက္ိုငခ္ဲ့ၾကသည္။ ္တက္႐ သိမ  ေက ွ်ာက္္ ံုးမ ွ်ားကို ္ိုအခ ိနက္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္ေရွ်ာငး္ဝယ္ေဖွ်ာကက္ွ်ားရွ်ာ၏ ဗဟိုခ က္မျဖစသ္ည့္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ အ္က္ကဆိုခဲသ့ည့္ 

လမ္းမ ွ်ားမ  ္စ္နည္းနညး္ျဖင့္ သယ္ေဆွ်ာငသ္တွ်ားပါသည္။ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းကုနသ္တယ္မႈကိ ု

ကတမ္း္ံု္႐ု္္ကနု္သည္မ ွ်ားက လက္ဝါးႀက းအုပ္္ ွ်ားၿပ း ္ိသုူမ ွ်ားကပင ္ေက ွ်ာက္အ႐ုိုင္း္ုးံမ ွ်ားကိ ု

လက္ကွ်ားဝယ္ယကူွ်ာ ျဖ္္ေ္ွ်ာက္ၿပ း အေခ ွ်ာသ္ရ္န္ ကတမ္း္ံုေဒသသို႔ သယ္ေဆွ်ာင္ၾကပါသည္။” 

 

စွ်ာေရးသူ - ဒဗလ မ ဝါရ ၊ (၁၈၈၈)ခုႏ စ္။  

စွ်ာကိုး - ဟွ်ာ့္စ္္၊ (၁၉၁၂)ခႏု စ္။ ဗမွ်ာဂ့ဇက္၊ ျမစ္ႀက းနွ်ားခ႐ုိင္။  
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(၁၉၀၀)ခုႏ စ္မ ွ်ားမ  ေက ွ်ာကစ္ိမ္းလပု္ငန္းအွ်ား ၿဗိ္ ိသ  ဗိလု္မ မးႀက း္စ္ဥ း၏ ေဖွ္်ာျပခ က ္

“ေက ်ာက္စမိ္းတြင္းပိိုင႐္ င္ ကခ င္လမူ ိဳးမ ွ်ားႏ င့္ ္႐ု္က္ုနသ္ည္မ ွ်ားအၾကွ်ား ေက ွ်ာက္စမိ္းေရွ်ာင္းဝယ ္

ေဖွ်ာကက္ွ်ားမႈပမွ်ာဏမ ွ်ာ အလတန္ႀက းမွ်ားသည္။ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းဆုိသည္မ ွ်ာ အစိမ္းေရွ်ာင႐္ ၿိပ း 

ေက ွ်ာက္စိမး္္တင္းမ ွ်ားႏ င့္ ဥ႐ုျမစ္ျပင္္ စ္ေလ  ွ်ာက္္ တင္ ေက ွ်ာက္အ္ံုးလိကု္၊ သို႔ အျပင္လိကု္ ေ္တ႔ရ္္္သည္။ 

္႐ု္္မ ွ်ားက ကခ င္မ ွ်ားကို ေက ွ်ာက္စိမး္္းူေဖွ္်ာခတင့္ လိုငစ္င္ေၾကးေပးၿပ းေနွ်ာက ္အျခွ်ားသူမ ွ်ားကို 

င ွ်ားရမ္းလုပက္ိုင္ခတင့္ ျပန္လည္ခ ေပးၾကသည္။ ္ိသုူမ ွ်ားက မိမိ္ ို႔၏ လုပက္တက္မ ွ်ား္တင္ ္ူးေဖွ္်ာၾကၿပ း 

ေက ွ်ာက္စိမး္ကိ ုအ္ံုးလိကု္၊ အခလဲိကု္ ္ု္ ္ယူၾကသည။္ ္ို႔ေနွ်ာက္ နနး္ရဆိပ္သို႔ ကနု္းေၾကွ်ာင္းျဖင့္၊ ကွ်ာမိငု္း၊ 

မိုးေကွ်ာင္းႏ င္ ့ဗန္းေမွ္်ာၿမိဳ႕မ ွ်ားသို႔ ေရေၾကွ်ာင္းျဖင့္ သယယ္ပူို႔ေဆွ်ာငၾ္ကပါသည္။ 

 

ေက ွ်ာက္စိမး္္ုးံႀက း္စ္္ ံုးအွ်ား ္ု္ ္႐ ည္္ တင္ လ  ိဳ ၿပ း ႐ မ္း၊ ္႐ု္ ္ ကလူ  အေယွ်ာက္ႏ စ္ဆယ္ခန္႔္ို႔က 

ပခံုး္တင္္မ္းကွ်ာ မႏုိင္မနင္း သယယ္ူေနသညက္ိုလညး္ ကၽတန္ေ္ွ္်ာကိယု္္ို္င္ မ က္ျမင္ေ္တ႔ခဲ့ရသည။္ 

္ိုေက ွ်ာက္စိမ္း္ံုး္တကသ္ည့္ လုပက္တကအ္ွ်ား င ွ်ားရမး္္ွ်ားသူ၏ ကုိယ္စွ်ားလ ယ္္ သံုိ႔ သယ္ေဆွ်ာငသ္တွ်ားရွ်ာ 

္ိသုူက ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ႐ူပ းငါးေ္ွ်ာငဟ္ု ေစ းသ္မ္ ္သ္ညဟ္ု ဆိုပါစို႔။ လိုင္စငယ္ူ္ ွ်ားသည့္ ္႐ု္ လ္ူမ ိဳးက 

္ိုပမွ်ာဏကို ေပးေဆွ်ာငရ္နသ္ေဘွ်ာ္ူပါက ေက ွ်ာက္္ ံုးကို ျဖ္ေ္္ွ်ာက္ရန္ ္႐ု္ ႏ္ိုင္ငံသို႔ 

သယ္ယသူတွ်ားႏုိင္ပါသည္။ ကၽတန္ေ္ွ့္်ာအျမငအ္ရ ္႐ု္ လ္မူ ိဳးမ ွ်ားသည္သွ်ာ ေက ွ်ာက္စမိ္းကိ ု

မည္သို႔္ျဖ္္ေ္ွ်ာက္ရမည္ကို နွ်ားလည္ၾကသည။္ ္ိုသို႔ျဖ္္ေ္ွ်ာက္ၿပ းေနွ်ာက္ ေက ွ်ာက္္ ံုးမ ွ်ာ ႏ စ္ဆမက 

ေစ း္ိုးႏုိင္သလို အဖိုးလံုးဝမ္နသ္ညလ္ည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။” 

 

ဗိုလ္မ မးႀက း ဂၽတန ္ေပးလ္၊ “သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ား ျပႆနွ်ာ” ေဆွ်ာင္းပါး၊ လန္ဒန္္ ိုငး္သ္ငး္စွ်ာ၊ (၁၈၉၃)ခုႏ စ ္

ေက ွ်ာက္စိမး္ မိ္ သ္ဟွ်ာ စွ်ာေစွ်ာင္ (၁၉၈၈)ခုႏ စ္မ  ျပနလ္ည္ကူးယူ ေဖွ္်ာျပပါသည။္  

သမိုင္းအက ယ္ႏ င့္ အျခွ်ားအေသးစိ္ အ္ခ ကအ္လက္မ ွ်ားကို http://www.ruby-sapphire.com/burma-
jade-mines.htm ္တင္ ႐ႈႏုိင္ပါသည္။  

 

http://www.ruby-sapphire.com/burma-jade-mines.htm
http://www.ruby-sapphire.com/burma-jade-mines.htm
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ဒု္ယိကမွ်ာၻစစ္ႀက းအၿပ း ေက ွ်ာက္စိမး္္းူေဖွ္်ာမႈႏ င့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ေစ းကတက ္

ဒု္ယိကမွ်ာၻစစ္ၿပ းခ ိနႏ္ င့္ (၁၉၉၀)ခုႏ စ္မ ွ်ား ၾကွ်ားကွ်ာလ္တင္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္ု္ ္လုပမ္ႈနည္းပါးၿပ း 

္စ္ႏုိင္္စ္ပိငု္္းူေဖွ္်ာမႈ မ ွ်ားခဲ့ပါသည္။ (၁၉၉၀) မ  (၁၉၉၂)ခုႏ စ္အ္တင္း ္ု္ေ္ဖွ္်ာမႈမ ွ်ာ ္ရွ်ားဝငစ္ွ်ာရင္းအရ 

္စ္ႏ စ္လ  င ္္န္ႏ စ္ရွ်ာသွ်ာ ႐ ိခဲ့သည္။9 (၁၉၉၅ - ၁၉၉၆) ခုႏ စ္္ိုင ္မ ္ ္္ မ္းဝင္္ ူးေဖွ်ာ္မႈမ ွ်ာ ္စ္ႏ စ္္တင္ 

္န္ႏ စ္ေ္ွ်ာင္ မျပည့္ခဲ့ပါ။ ဗို္လ္ခ ဳပ္ခင္ညတန္႔မ  ဥ းေဆွ်ာငခ္ ဳပ္ဆိုခဲသ့ည့္ အပစအ္ခ္္ရပစ္ေဲရး 

သေဘွ်ာ္ူည မႈမ ွ်ား ယူၿပ းသည့္ေနွ်ာက္္ တင္မ ူ္ူးေဖွ္်ာမႈႏႈန္း ္ိုးျမင့္လွ်ာခဲပ့ါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပ္မႈမ ွ်ာ 

(၂၀၀၀ - ၀၁)္တင္ ္န္ေပါငး္ ္စ္ေသွ်ာင္း္စ္ေ္ွ်ာငသ္ို႔လည္းေကွ်ာငး္၊ (၂၀၀၅ - ၀၆)္တင္ ္န္ေပါင္း 

ႏ စ္ေသွ်ာင္းအ္လိည္းေကွ်ာင္း ျမင့္္ကလ္ွ်ာခဲ့ၿပ း (၁၉၉၅)ခုႏ စ္ ္ူးေဖွ္်ာမႈ၏ ဆယ္ဆျဖစ္ပါသည္။10 

စကအ္င္အွ်ားကို မ ွ်ားမ ွ်ားသံုးလွ်ာႏုိင္ျခင္းႏ င့္ စဥဆ္က္မျပ္္ ပဋိပကၡမ ွ်ား မ႐ ေိ္ွ်ာျ့ခင္းကလည္း ္ိသုို႔ 

ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားပိုမို္ ု္လ္ပု္ႏိုင္ေစရန္ အေ္ွ်ာကအ္ကျူပဳခဲ့ပါသည္။  

 

(၂၀၁၀ - ၂၀၁၂)ႏ စ္ပိုင္းမ ွ်ား္တင္ ႏ စ္စဥ္ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပ္မႈ ္န္ေလးေသွ်ာင္းေက ွ္်ာ္ိုင္ 

္ပ္မံျမင့္္ကလ္ွ်ာေသွ်ာအခါ္တင္မူ လိုအပသ္ည့္ အရင္းအႏ  းပမွ်ာဏက ကခ ငလ္ုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ားႏ င္ ့အခ ိဳ ႕ဗမွ်ာ 

လုပ္ငနး္႐ င္မ ွ်ားအ္တက္ပင္ ေက ွ်ာက္စိမး္က႑္တင္ ပါဝငလ္ုပက္ိုင္ရနအ္္တက ္အဟန္႔အ္ွ်ားျဖစလ္ွ်ာပါသည။္ 

ဝႏ င့္ ္႐ု္ ္ကုမၸဏ မ ွ်ားက ္ျဖည္းျဖည္းပိုမိလုႊမး္မိုးလွ်ာၿပ း သူ္ို႔၏ မူးယစေ္ဆးဝါးလုပ္ငနး္မ  ရ႐ ေိသွ်ာ 

အျမ္္မ ွ်ားႏ င့္ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံမ  ဘဏ္ေခ းေငတမ ွ်ားကလည္း ္စိ္ ္္ေဒသ အေ္ွ်ာကအ္ကူျဖစ္ေစခဲသ့ည္။  

 

သုိ႔ေသွ္်ာ ္ိအုေျခအေနသို႔ ဆိကု္ေရွ်ာက္ခဲ့ျခငး္မ ွ်ာ အရငး္အႏ  း္စ္ခု္ ည္းေၾကွ်ာင့္ မဟု္ ္ပါ။ (အျခွ်ား 

္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားႏ င့္ ယ ဥ္လ  င္) ဝလူမ ိဳးမ ွ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံႏုိင္သည့္ က႑ပိ၍ုနည္းပါးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္လပု္ငန္း္တင္ ပံုေအွ်ာခဲသ့ည္။ ဝႏ င္ ့္႐ု္ ္္ ို႔က အရစဲတန္႔ရန္ မ႐တ႕ံခဲ့ေသွ္်ာလည္း 

ျမန္မွ်ာလုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ားမ ွ်ာမူ အျမ္္မေသခ ွ်ာသည့္ လုပင္န္း္တင္ အရင္းအႏ  းမ ွ်ားစတွ်ာ မျမညပ္ႏ ံလိုေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ 

ကုိယ္္ိုငလ္ုပင္န္းႀက းမလုပဘ္ဲ လုပက္ိုင္ခတင့္ပါမစက္ိသုွ်ာ ေလ  ွ်ာက္္ ွ်ားျခင္း၊ ္စ္ႏုိင္္စ္ပိုငသ္ွ်ာ လုပက္ိုငျ္ခင္း၊ 

သုိ႔မဟု္ ္ေက ွ်ာက္စိမး္မ ရ႐ သိည့္အျမ္္မ ွ်ားကို အမ ွ်ားအွ်ားျဖင္ ့အျခွ်ားစ းပတွ်ားေရးလပု္ငန္းမ ွ်ား္တင္ ျပနလ္ည ္

အသံုးျပဳျခင္း္ို႔ ျပဳခဲ့သည္။ ္႐ု္္ႏုိင္ငံ၏ စ းပတွ်ားေရး္ိးု္က္လွ်ာသည္ႏ င့္အမ   ေက ွ်ာက္စိမး္ေစ း 

ပိုေကွ်ာငး္လွ်ာမည့္အခ က္ကိလုည္း ႀကိဳ္င္မသႏုိိင္ခဲ့ပါ။ ္႐ု္္ဘဏ္စနစ္္ တင္ အ္ိးုႏႈန္းမ ွ်ားကို 

ကန္႔သ္္္ ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ေသွ္်ာလည္းေကွ်ာငး္၊ ္႐ု္ႏ္ိုင္ငံ၏ စေ္ွ်ာ႔ေစ းကတက္ႏ င့္ အိမ္ျခံေျမလပု္ငန္းမ ွ်ာ 

                                                           
9 (၁၉၉၇) ခႏု စ္္ု္္ ႏ စ္ခ ဳပ္စွ်ာရင္းအင္းစွ်ာအုပ္၊ (၁၉၉၀ - ၁၉၉၁) ႏ င့္ (၁၉၉၁ - ၁၉၉၂)စွ်ာရင္းအ္တက္ စွ်ာမ က္ႏ ွ်ာ ၁၆၁  
10  (၂၀၀၈) ခႏု စ္္ု္္ ႏ စ္ခ ဳပ္စွ်ာရင္းအင္းစွ်ာအုပ္၊ (၁၉၉၅ - ၉၆)၊ (၂၀၀၀ - ၀၁)၊ (၂၀၀၅ - ၀၆)စွ်ာရင္းအ္တက္ 
စွ်ာမ က္ႏ ွ်ာ ၁၆၅ 
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ခုိင္မွ်ာမႈမ႐ ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ေသွ်ာ္လည္းေကွ်ာင္း ခ မ္းသွ်ာၾကတယ္ဝေသွ်ာ ္႐ု္လ္ူမ ိဳးမ ွ်ားက ေက ွ်ာက္စမိ္း္တင္ 

ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈျပဳလုပသ္ည္မ ွ်ာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းေရွ်ာင္းဝယမ္ႈမ ွ်ာ အျခွ်ားလုပ္ငန္းမ ွ်ားႏ င့္ 

ႏိႈင္းယ ဥ္ပါက လသူိနည္းပါးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ဥပေဒေၾကွ်ာင္းႏ င့္ အခတန္ကိစၥရပ္မ ွ်ားဆိငု္ရွ်ာ စစ္ေဆးမႈကို 

ေ႐ ွ်ာင္ၾကဥ္လုိသည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကိ ုသံုးစတရဲန္ ေနရွ်ာေကွ်ာငး္ျဖစ္သည္။  

 

(၂၀၁၁)ခုႏ စ္္တင္ အရညအ္ေသတးအလတန္ေကွ်ာင္းသည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္အ႐ိုင္း္ံုး္စ္ခ၏ု ္စ္ကိ လို္ န္ဖိုးမ ွ်ာ 

ေဒၚလွ်ာ ၁၅၇ ၀၀၀၊ သုို႔မဟု္ ္ ္႐ု္ယ္တမ္ေငတ ဆယသ္နိ္းျဖစ္ၿပ း (၂၀၀၀)ခုႏ စ္ေစ းႏႈန္း္တင္ ္စ္က လိလု  င ္

ယတမ္ေငတ္ စ္ေသွ်ာင္းသွ်ာ ျဖစေ္သွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္႐ု္ေ္ငတ္ နဖ္ိုးအရ အဆ္စ္ရွ်ာ ျမင့္္ကလ္ွ်ာျခင္းျဖစသ္ည္။11 

(၂၀၁၄)္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ဘယက္္ စက္ံုးကို ေဒၚလွ်ာ ၂၇ သန္းျဖင့္ ေရွ်ာငး္ခ ခဲသ့ည္။12 ္းူေဖွ္်ာ္ု္ ္လပု္မႈ 

္ိုးျမင့္လွ်ာေသွ္်ာလညး္ အရည္အေသတးေကွ်ာငး္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းမ ွ်ား ္ိုကဲသ့ုိ႔ ္နဖ္ိုးျမင့္ေနသည္မ ွ်ာ 

ဝယလ္ိုအွ်ားေကွ်ာင္းျခင္းႏ င့္ ေနွ်ာင္္တင္ျပနလ္ည္ေရွ်ာင္းခ ရန္ ေလ ွ်ာင္္ ွ်ားျခင္း္ို႔ေၾကွ်ာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

 

လ္္္ေလွ်ာ အေျခအေန13 

 

္ု္ ္လုပမ္ႈ ျမင့္မွ်ားလွ်ာျခငး္၊ စကက္ိရယိွ်ာအသံုးျပဳမႈ ပိုမ ွ်ားလွ်ာျခင္းႏ င့္ ရွ်ာသ မေ႐ ွ်ာင ္္ူးေဖွ္်ာျခင္း 

အ္က္္ တင္ေဖွ္်ာျပခဲ့သည့္အ္ိုင္း ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ လ္ုပမ္ႈသည္ (၁၉၉၀)ခုႏ စ္္တင္ ္န္ေပါင္း 

ရွ်ာဂဏန္းျဖင့္သွ်ာ ႐ ရိွ်ာမ  (၂၀၁၀)္တင္ ္န္ေလးေသွ်ာင္းေက ွ္်ာ၊ (၂၀၁၅)ခုႏ စ္္တင္ ္န္သံုးေသွ်ာငး္န းပါးအ္ ိ

္စဟ္ုန္္ ိုးျမင့္္ကလ္ွ်ာခဲသ့ည္။ (ေအွ်ာက္ပါသ႐ုပ္ျပပံု္တင္ အေသးစိ္ ္ေဖွ္်ာျပ္ွ်ားပါသည္။) ္ို႔အ္ူ 

ေက ွ်ာက္စိမး္္တင္းကို ဖတင့္၍္ူးသည့္ နည္းစနစက္ိလုည္း ပို၍အသံုးမ ွ်ားလွ်ာသည။္ ယခင္ကမ ူ

လက္ျဖင့္္ူးသည့္နည္းႏ င့္ ဒိငု္းနမိကု္ခတဲသည့္နည္းလမ္းကိ ုသံုး၍ ္စႏုိ္င္္စ္ပိုင္ ေက ွ်ာက္္ ူးခဲ့ၾကေသွ္်ာလည္း 

ယခအုခါ္တင္ ္တင္း္းူစကႀ္က းမ ွ်ား၊ ဘဒူိုဇွ်ာမ ွ်ား၊ ကုန္္ င္ကွ်ားမ ွ်ားကိအုသံုးျပဳကွ်ာ မိုးရွ်ာသ ပငမ္ေ႐ ွ်ာင္ 

ေန႔၊ညမေ႐တးေ္ွ်ာ့ဘ ဲႏ စ္ပ္လ္ည္ ္ူးေဖွ္်ာေနၾကသည္။ သ္ၱဳ္တင္း္ူးေဖွ္်ာရွ်ာ္တင္ လိကု္နွ်ာရမည့္ 

စည္းကမ္းမ ွ်ား ေျပွ်ာင္းလဲမည္ကို စိးု႐တံ႕ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေ္ွ်ာင္မ ွ်ားကို အလံုးလိကု ္ၿဖိဳခ ၍ ေက ွ်ာကစ္ိမ္း႐ ွ်ာေဖတျခငး္၊ 

အသံုးမလိုေ္ွ်ာ႔သည့္ ေျမစွ်ာပံုႀက းမ ွ်ားကို ္ရွ်ားမဝင္စတန္႔ပစ္ျခင္း္ို႔ကလညး္ ေျမၿပိဳက ျခင္းႏ င့္ 

အျခွ်ားသဘွ်ာဝပ္္ဝနး္က င္ ္ိခိကု္မႈမ ွ်ားစသည့္ အႏၲရွ်ာယ္္ ို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ္ိသုုိ႔ 
                                                           
11  http://www.chinadaily.com.cn/2011-11/30/content_14184678.htm  
12  http://www.nytimes.com/2015/05/14/fashion/beyond-green-jade.html?_r=0   
13  ႏ စ္ခ ဳပ္စွ်ာရင္းအင္း စွ်ာအုပ္မ ွ်ားႏ င့္ အျခွ်ား္ရွ်ားဝင္အခ က္အလက္မ ွ်ား 

http://www.chinadaily.com.cn/2011-11/30/content_14184678.htm
http://www.nytimes.com/2015/05/14/fashion/beyond-green-jade.html?_r=0
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ေျမၿပိဳက ျခငး္ေၾကွ်ာင့္ လူေပါင္းရွ်ာေက ွ္်ာ ေသဆံုးခဲ့ၿပ း ျဖစပ္ါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္း္းူသည္ ့လုပင္န္းကို 

အႀက းအက ယလ္ုပက္ိုငလ္ိုပါက ကနဥ း ရငး္ႏ  းျမညပ္ႏ ံရန ္အနည္းဆံုး ေဒၚလွ်ာသန္းႏ စ္ရွ်ာလုိအပ္ၿပ း 

အလပု္သမွ်ား၊ စက္ကရိိယွ်ာႏ င့္ ဒ ဇယ္စရိ္ ္မ ွ်ားက ္စပ္္လ္  င္ ေဒၚလွ်ာ္စသ္နး္ခန္႔ ကနု္က ႏုိင္ပါသည္။ 

သို႔ေသွ္်ာ ေက ွ်ာက္စမိ္းေရွ်ာင္းခ သည့္အ္တက ္ေဒၚလွ်ာသန္းေပါငး္ရွ်ာႏ င့္ခ  ၍၊ ္ို႔မဟု္ ္ ္ိုပမွ်ာဏ္က္ပင ္

ေက ွ္်ာလတန္၍ ျပန္ရႏုိင္ပါသည။္  

 

 

 

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန မေရရွ်ာျခင္း၊ အရငး္အႏ  းမ ွ်ားမ ွ်ား စိကု္္ ု္္ႏုိင္ျခင္း၊ ္တင္း္ူးစက္ႀက းမ ွ်ား၊ ဘဒူိုဇွ်ာမ ွ်ား၊ 

ကုန္္ ငက္ွ်ားမ ွ်ားစသည့္ ေခ္္မ နည္းပညွ်ာ ကိရယိွ်ာမ ွ်ားအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းႏ င္ ့ေရ္ု္ စ္က္ အသံုးျပဳ၍ 

ေရမ ွ်ားကို ပက္္ ု္ ္ႏုိင္ျခင္း္ို႔ေၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးသည့္ႏႈန္းမ ွ်ာ မၾကွ်ာေသးမ ႏ စ္မ ွ်ားအ္တင္း 

ျမင့္္ကလ္ွ်ာခဲသ့ည္။ (၂၀၁၂) – (၂၀၁၄) ခုႏ စ္မ ွ်ားအၾကွ်ား္တင္ ္ရွ်ားဝင္ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္းူေဖွ္်ာမႈကို 

ပိ္္ပင္ခဲပ့ါသည္။  (၂၀၀၅) – (၂၀၁၀) ခႏု စ္အၾကွ်ား ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပ္မႈမ ွ်ာ ႏ စ္ဆမက 

္ိုး္က္လွ်ာခဲ့သည္။ ္ရွ်ားဝင္အခ ကအ္လက္မ ွ်ားအရလည္း (၂၀၁၄)္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ လ္ုပ္မႈႏႈနး္မ ွ်ာ 

၁၂.၇၅ က လိသုန္း႐ ိၿပ း (၂၀၁၅)္တင္မ ူက လိသုန္း ၃၀န းပါးအ္ိ ျမင့္္ကလ္ွ်ာခဲပ့ါသည္။ (၂၀၁၄)ခႏု စ ္

ဒ ဇင္ဘွ်ာလ္တင္ ္ု္ လ္ုပသ္ည့္ ေက ွ်ာက္စမိ္းမ ွ်ာ (၂၀၁၅)ခုန စ္ ဒ ဇင္ဘွ်ာ္တင္ ္ု္လ္ုပသ္ည့္ ပမွ်ာဏ၏ 

္က္ဝကပ္င္ မ႐ ိပါ။  
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ေက ွ်ာက္စိမး္္းူေဖွ္်ာမႈ ္ိုသုိ႔ အလတန္အကၽတံျမင့္္ကလ္ွ်ာျခင္းေၾကွ်ာင့္ အရညအ္ေသတးနိမ့္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းမ ွ်ား၏ 

ေစ းႏႈနး္မ ွ်ားက ဆင္းလွ်ာေသွ်ာ္လည္း အရည္အေကွ်ာငး္ဆံုးေက ွ်ာကမ္ ွ်ား၏ ေစ းမ ွ်ာမူ ္ခိိုက္မႈသိပ္မ႐ ဟိ ု

သိရပါသည္။ ယခု္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္္းူေဖွ္်ာသည့္လုပ္ငနး္ကို ရွ်ာသ အလိကု္၊ ေန႔္တင္သွ်ာ မဟု္ ္ေ္ွ်ာဘ့ဲ 

္စ္ႏ စ္ပ္လ္ံုး ေန႔ညမေ႐ ွ်ာင္ လုပႏုိ္င္လွ်ာၿပ  ျဖစသ္ည္။ ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပ္ျခင္းႏ င့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းႏ င့္ 

ဆက္စပသ္ည့္ အျခွ်ားလုပင္န္းမ ွ်ားအွ်ားလံုး္တင္ လပု္သွ်ားေပါင္း သိနး္ခ  ၍ လုပက္ိုင္ေနရသညဟ္လုည္း 

ခန္႔မ န္းရပါသည္။  

ေက ွ်ာက္စိမး္အေခ ွ်ာ္ု္ ္လပု္သည့္ လုပင္န္းမ ွ်ာ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံ္တင္ မျဖစ္္ တန္းေသးပါ။ ္ိလုုပ္ငန္းကို 

္တင္္တင္က ယ္က ယလ္ုပ္ႏုိငသ္ည္မ ွ်ာ ္႐ု္ ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပ း ႏ စ္ေပါင္း္စရ္ွ်ာေက ွ္်ာပင္ လပု္ကိုငလ္ွ်ာခဲ့ၿပ းလည္း 

ျဖစ္ပါသည္။ ္ိလုုပ္ငနး္၏ ဗဟိုခ က္မမ ွ်ာ ကတမ္းက ိဳးျဖစ္ၿပ း ယူနနျ္ပည္နယ္္ တင္လည္း လုပသ္ွ်ားေပါင္း 

ေလးသိန္းမ  ငါးသနိ္းၾကွ်ားျဖင့္ အနညး္ငယ ္လုပက္ိုင္ပါသည္။  

 

ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံအေနျဖင္ ့ေက ွ်ာက္စိမ္းမ  ရ႐ိ ႏိုင္မည့္ အခတနဘ္႑ွ်ာမ ွ်ားကို လုိအပ္ပါသည္။ သိေုလ ွ်ာင္္ွ်ားသည့္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားကလည္း ႐ ႏိ င့္ၿပ းျဖစေ္သွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမး္္ု္ လ္ုပသ္ည့္ လုပင္န္းကိ ု

အ္င္းအၾကပ္ကိုင္္ တယ္ပါက အရွ်ာေရွ်ာကလ္ိမ့္မည္မဟု္ ္ပါ။ ္ို႔ေၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းအေခ ွ်ာ္ည္ 

္ု္ ္လုပေ္ရးႏ င့္ ပ္သ္္သ္ည့္ ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈမ ွ်ား ျမနမ္ွ်ာႏိုင္ငသံို႔ ဝင္လွ်ာေစလိပုါက 

လက္႐ ိ္ု္ လ္ုပ္ေနသူမ ွ်ားႏ င့္ ပူးေပါင္းသည့္နည္းလမး္က ပို္ ိေရွ်ာက္ပါလမိ့္မည္။ ္႐ု္ ္ႏ္ုိင္ငံ္တင္ 

လုပသ္ွ်ားခမ ွ်ား ျမင့္္ကလ္ွ်ာျခင္းက အေခ ွ်ာ္ညလ္ုပ္ငနး္ ျမန္မွ်ာႏုိင္ငံသို႔ ေရွ်ာက႐္ ိလွ်ာရန ္္တန္းအွ်ား္စ္ရပ ္

ျဖစေ္သွ္်ာလည္း ႏုိင္ငံ္တင္းလပု္သွ်ားမ ွ်ားကို ေလက့ င့္သင္ၾကွ်ားေပးျခငး္၊ ျမန္မွ်ာ္ု္ ္လပု္သူမ ွ်ား 

အသင္းအဖတဲ႔္စ္ခကုို ္ည္ေ္ွ်ာင္ျခင္း၊ လုပင္န္းႏ င့္ ္ု္ က္ုန္မ ွ်ားကိ ုလသူိမ ွ်ားေစရန ္ေၾကျငွ်ာျခငး္၊ 

လိုအပ္မည့္ နည္းပညွ်ာႏ င္ ့ရင္းႏ  းျမညပ္ႏ ံမႈစသည္္ ို႔ကို ျမနမ္ွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စဥ္းစွ်ားေျဖ႐ င္းရန္ လုိပါလိမ့္မည္။  

 

ေရွ်ာင္းလုိအွ်ား၊ ဝယလ္ိအုွ်ားႏ င့္ သကဆ္ိုငသ္ည့္အေၾကွ်ာင္းရပ္မ ွ်ား 

ေက ွ်ာက္စိမး္္တင္ ရငး္ႏ  းျမညပႏ္ ံမႈ အမ ွ်ားစမု ွ်ာ ္႐ု္ ္ႏ္ုိင္ငံမ  ေခ းေငတမ ွ်ားျဖစ္ၿပ း လ္္္ ေလွ်ာ္တင္ 

္ိုေခ းေငတမ ွ်ားႏ င္ ့ပ္သ္က၍္ ပုိ၍္င္း္င္းၾကပၾ္ကပ္ကိငု္္တယ္လွ်ာျခင္းသည ္ေက ွ်ာက္စိမ္း ေရွ်ာငး္လုိအွ်ား၊ 

ဝယလ္ိုအွ်ား ႏ စ္ရပလ္ံုးကို ႐ိုက္ခ္္မႈ႐ သိည္။ ႐ႈပ္ေ္တးသည့္ ့ကိစၥ္စရ္ပ္လည္းျဖစ္ၿပ း ေနွ်ာင္္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ 

္ု္ ္လုပမ္ႈပမွ်ာဏကိလုည္း ေလ ွ်ာ့က ေစႏုိင္ပါသည္။ အရည္အေသတးအေကွ်ာင္းဆံုး ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားကို 

္႐ု္္ႏုိင္ငံ္တင္ ယခင္က ္ရွ်ားဝင္ဘ႑ွ်ာေရးစနစအ္ျပင္မ  (္ရွ်ားဥပေဒအျပင္မ ) ပိုင္ဆိုင္မႈလကလ္ႊဲရွ်ာ္တင္ 

အသံုးျပဳခဲေ့သွ္်ာလညး္ ယခု္ တင္ အက င့္ပ က္ျခစွ်ားမႈ္ ိကု္ဖ က္ေနမႈက ဝယ္လိအုွ်ားကို ေလ ွ်ာက့ ေစႏုိင္ပါသည။္ 
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္စ္ဖက္္ တင္လည္း ခ မ္းသွ်ာၾကတယ္ဝသည့္ ္႐ု္္လမူ ိဳးမ ွ်ား ပိုမ ွ်ားလွ်ာသည့္အ္တက္ ္ိသုူမ ွ်ားက 

စ းပတွ်ားေရးအရ၊ ္ံုး္မး္စဥလ္ွ်ာအရ ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားကိ ုပိုဝယလ္ွ်ာၿပ း အ္ူးသျဖင့္ အိမ္ျခံေျမႏ င့္ 

စေ္ွ်ာ့ေစ းကတက္ အေျခအေနမေကွ်ာင္းပါက ေနွ်ာင္္ တင္ ဝယလ္ိုအွ်ားကို ဆကလ္က္္ ိန္း္ွ်ားရန္ 

ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အရည္အေကွ်ာင္းဆံုး ေက ွ်ာက္စိမ္း၏ေစ းႏႈန္း ္ိးုက လွ်ာပါက ၾကတယဝ္မႈ၏ အမ ္ ္အသွ်ား 

ဂုဏ္ပုဒ္္ စ္ခအုေနမ  အဆင့္က လွ်ာၿပ း လူႀကိဳက္နည္းလွ်ာမည္ေလွ်ာ၊ သို႔မဟု္ ္ေစ းျပန္္ က္လွ်ာမည့္အေပၚ 

ေမ  ွ္်ာမ န္းၿပ း သိုေလ ွ်ာငလ္ိသုမူ ွ်ားေၾကွ်ာင့္ လူႀကိဳက္မ ွ်ားလွ်ာမည္ေလွ်ာကိ ုမဆိုႏုိင္ပါ။ သို႔ေသွ္်ာ လက္႐ ိ 

ကခ င္ျပည္နယ္္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္းအလတန္အကၽတံ ္ု္လ္ပု္ေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ရ႐ ိသည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ပမွ်ာဏ၊ 

္န္ဖိုး္ို႔မ ွ်ာ အလတန္မ ွ်ားပါသည္။ သုိ႔ေသွ္်ာ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ ္ိခိကု္မႈအွ်ား ဂ႐ုျပဳမႈ မ႐ ဘိ ဲေပးေဆွ်ာငသ္ည့္ 

အခတန္မ ွ်ားမ ွ်ာလည္း မဆိုစေလွ်ာက္သွ်ာ႐ ိပါသည္။  

 

ကခ င္ျပည္နယ္္တင္ ေန္ိုငသ္ူအခ ိဳ႕က ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္ူးေဖွ်ာ္မႈႏ င့္ လက္ဥ းပိုင္း 

ေရွ်ာင္းဝယ္ေဖွ်ာကက္ွ်ားမႈ္ို႔အ္တက္ လက္႐ ိစည္းၾကပ္မႈမ ွ်ာ ေပါ့ေလ ွ်ာေ့နေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိလုုပ္ငန္းမ ွ်ားကိ ု

အေသအခ ွ်ာ ၾကပ္မ္္ႏ္ုိင္ေစရန္ ပ္မအဆင့္အေနျဖင့္ ေက ွ်ာက္စိမး္္တင္းမ ွ်ားကိ ုအခ ိန္ကွ်ာလ္စ္ခအု္ိ 

လံုးဝပိ္သ္ိမ္းလိကုသ္င့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ္ိုကဲသ့ို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ဆိးုက ိဳးမ ွ်ာ ဖွ်ားကန္႔္တင္႐ သိည့္ 

သိန္းခ  ေသွ်ာ အလပု္သမွ်ားမ ွ်ားအ္တက္ အလုပအ္ကိုင္ ခက္ခေဲစမည္ျဖစ္သည္။ ေကွ်ာင္းက ိဳ းရရနမ္ ွ်ာမူ 

ေက ွ်ာက္စိမး္လပု္ငန္းကို ၾကပ္ၾကပ္မ္္မ္္ ကိုင္္ တယ္ႏုိင္ေစရန္ ခ မ ္ ္ရဥ းမည့္ မူဝါဒမ ွ်ား၊ ေနွ်ာကဆ္က္္တ ဲ

လုပ္ေဆွ်ာင္ခ ကမ္ ွ်ား၊ သို႔မဟု္ ္ ္ညဆ္ဲဥပေဒမ ွ်ားကိုပင္ အေကွ်ာငအ္္ညေ္ဖွ္်ာႏိုင္ျခင္း္တင္ မူ္ ည္ပါသည္။ 

လက္႐ ိ္တင္ အစိုးရသစအ္ေနျဖင့္ သက္္မး္ကုန္သတွ်ားသည့္ လုပပ္ိုင္ခတင့္မ ွ်ားကို သက္္ မ္း္ိုးေပးျခငး္ 

မျပဳေ္ွ်ာ႔ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ရွ်ားဝင္ သ္ၱဳ္တင္းလုပ္ငနး္မ ွ်ား အွ်ားလံုးန းပါး (၂၀၁၈)ခုႏ စ္ကုန္္ တင္ 

ရပ္ဆိုငး္သတွ်ားေ္ွ်ာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရမေဆးေက ွ်ာက႐္ ွ်ာေဖတသူမ ွ်ားကို ္ိန္းခ ဳပ္ရန္မ ွ်ာ ခကခ္ၿဲပ း ္ပမ္ေ္ွ္်ာ၊ 

သို႔ အစိုးရမ  ္ဲ္ဝဲင္ဝင ္မေဆွ်ာင္႐တက္ပါက ္ိလုုပ္ငန္းမ ွ်ာ ဆကလ္က္ျဖစ္ေပၚေနပါလမိ့္မည္။ 

 

(၂၀၁၅)ခုႏ စ္္တင္ ျပငဆ္င္္ ွ်ားသည့္ သ္ၱဳ္တင္းဥပေဒအရ ေက ွ်ာက္စိမ္း္တင္း အႀက းႏ င့္အလ္္မ ွ်ား 

လုပက္ိုင္ခတင့္ကို ဗဟုိအစုိးရမ  ဆံုးျဖ္္ႏုိင္ၿပ း ္တင္းငယ္ႏ င့္ ္စ္ပိုင္္ စ္ႏ္ုိင္ လုပ္ပိုင္ခတင့္ကို ကခ ငျ္ပည္နယ္ 

အစိုးရမ  ္ိန္းခ ဳပ္္ ွ်ားပါသည္။  
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ကခ င္ျပည္နယ္္တင္ က န္႐ ေိနသးသည့္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းပမွ်ာဏ  

အလိအုေလ ွ်ာက ္ေမးေလ့႐ သိည့္ အခ က္္ စ္ခုမ ွ်ာ ကခ င္ျပည္နယ္မ  ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ား မည္မ  ၾကွ်ာၾကွ်ာ 

ခံပါဥ းမည္နည္း ဟ၍ူပင္ျဖစသ္ည္။ ေက ွ်ာကစ္ိမ္း္တင္ ပ္မအမ ိဳးအစွ်ား (primary) ႏ င့္ ဒု္ ယိအမ ိဳးအစွ်ား 

(secondary) ဟ၍ူ ႏ စ္မ ိဳး႐ ပိါသည္။ ယခလုုပ္ကိငု္ေနသည့္ ေက ွ်ာကစ္ိမ္းလုပ္ငနး္မ ွ်ာ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ 

ဖတင့္၍္ူးသည့္ နည္းစနစက္ိအုသံုးျပဳေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ဒု္ယိအမ ိဳးအစွ်ားကိ ု္ု္ ္ေဖွ္်ာႏိုင္ၿပ း ႐ သိမ  ေက ွ်ာက္္ို႔၏ 

သံုးပံုႏ စ္ပံုကို ္ူးေဖွ္်ာၿပ းျဖစပ္ါသည္။ ပ္မအမ ိဳးအစွ်ားမ ွ်ာမူ ေ္ွ်ာင္မ ွ်ားအ္တင္း႐ ိၿပ း ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း္ူးရန္ 

လုိအပ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အနညး္ငယ္မ  သွ်ာ ္းူယႏုိူင္ပါေသးသည္။ ကခ င္ျပည္နယ္္ တင္ ပ္မအမ ိဳးအစွ်ား 

ေက ွ်ာက္စိမး္မ ွ်ားစတွ်ာ က န္႐ ေိနေသးသညဟ္ု ဆိုၾကပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ ယ္ူရွ်ာ္တင္ 

လိုဏ္ေခါင္းအဝမ ွ်ားမ သွ်ာ ္ု္ ္ယူရမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အဝင္အ္တက္ႏ င့္ အခတနေ္ကွ်ာက္ခံျခငး္ကို 

္ိန္းခ ဳပ္ရန ္ပိုမိလုတယ္ကပူါလိမ့္မည္။ ေလွ်ာေလွ်ာဆယ ္္ူးေဖွ္်ာေနသည့္နည္းႏ င့္ ႏိႈင္းယ ဥ္ပါက 

ပ္္ဝနး္က င္အေပၚ ္ခိိုကမ္ႈမ ွ်ားကိလုည္း ေလ  ွ်ာ့ခ ႏုိင္ေျခ ႐ ိပါသည္။  

 

ဖတင့္၍္ူးသည့္ နည္းစနစ၏္ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ အက ိဳးဆက္မ ွ်ားကိ ုေလ့လွ်ာရန ္စ စဥ္္ွ်ားသညဟ္ ု

ၾကွ်ားသိရၿပ း ေနွ်ာကဆ္က္္ တအဲျဖစ္ ေျမစွ်ာမ ွ်ားကို ပိုိ၍ေသေသခ ွ်ာခ ွ်ာ စတန္႔ပစ္ရန္လုိအပသ္ညဟ္ု ဆိုပါက 

သ္ၱဳ္တင္း္ူးသည့္စရိ္္မ ွ်ာ အနညး္ငယျ္မင့္္ကလ္ွ်ာပါမည္။ လိုဏ္ေခါငး္ေဖွ်ာက္ျခငး္မ ွ်ာ ဖတင့္၍္ူးသည့္ 

နည္းစနစ္္ က ္ေယဘုယ အွ်ားျဖင့္ စရိ္္စက ပိမု ွ်ားေလ့႐ ိပါသည္။ သို႔ေသွ္်ာလည္း လက္႐ ကိ င့္သံုးေနသည့္ 

ဖတင့္၍္ူးေဖွ္်ာျခင္းသည ္ေက ွ်ာက္စိမး္္နဖ္ိုး၏ ၁၀%ပင္ မ႐ ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ စရိ္အ္နညး္ငယ ္ပိုမ ွ်ားလွ်ာျခင္းက 

္ု္ ္လုပသ္ူမ ွ်ားအ္တက ္ျပႆနွ်ာမဟု္ပ္ါ။    

 

နိဂုံး 

ေက ွ်ာက္စိမး္လပု္ငန္းအ္တက္ ေနွ်ာင္အသံုးျပဳရန ္မူဝါဒခ မ ္္ရသည့္ လုပင္န္းစဥမ္ ွ်ာ ခက္ခပဲါသည။္ 

္ု္ ္လုပသ္ ူလပု္ငန္း႐ င္ႀက းမ ွ်ားမ ွ်ာ သိသုိသုိပသ္ိပ္ ႐ လိ ၿပ း လုပ္ပိုင္ခတင့္လုိင္စင္ သက္္ မ္းမကုနသ္မ  ၊ မျပဳျပင ္

မေျပွ်ာင္းလဲပါက လိုငစ္င္အသစ္မရႏုိင္သမ   ေက ွ်ာက္စမိ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပွ်ာင္းလဲေရး္တင္ လက္္ တပဲါဝငရ္န္ 

အလွ်ားအလွ်ာနည္းပါးပါသည္။ ္ု္ လ္ုပသ္ူမ ွ်ားႏ င့္ ကနု္သညအ္မ ွ်ားစုမ ွ်ာလည္း ယခုလက္႐ အိ္ိုငး္ 

ေက ွ်ာက္စိမး္ေမ ွ်ာငခ္ိုကးူရန္ အခေၾကးေငတ အနည္းငယသ္ွ်ာ ေပးကမ္းရသည့္စနစ္မ  

အျမ္္္တက္ေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေျပွ်ာငး္လလဲိုၾကမည္ မဟု္ ္ပါ။ ေကအိုငေ္အ အပါအဝင္ ၾကွ်ားေပါက္ဝင္ေငတ 

ရေနသူမ ွ်ား အေနျဖင့္လည္း သူ္ ို႔၏ဝင္ေငတကိ ု္ခိုိက္မည္ကို လိလုွ်ားလိမ့္မည္ မဟု္ ္ပါ။ 

သ္ၱဳ္တင္းဝန္ႀက းဌွ်ာန္တင္း ဝန္္မး္မ ွ်ားႏ င့္ ျပင္ပ ပညွ်ာ႐ င္မ ွ်ားအၾကွ်ား ႐ိုးသွ်ား္္က္ၽတမ္းသူမ ွ်ား 
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႐ ိေသွ္်ာလည္း ၎္ို႔မ ွ်ာ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ လ စ္လ မ႐ႈခေံနရပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပင္န္းအ္တက္ 

္ရွ်ားနည္းလမ္းက ၿပ း သင့္ေ္ွ္်ာသည့္ အခတနအ္ေကွ်ာကက္ိ1ု4 ေသခ ွ်ာေကွ်ာကခ္ံရႏုိင္ေစရန္ လိုအပသ္ည့္ 

မူေဘွ်ာငမ္ ွ်ားႏ င့္ နည္းစနစ္မ ွ်ားကိ ုခ မ ္ ္ႏုိင္ရန္မ ွ်ာ ္ိုဝန္္ မ္းမ ွ်ား၊ ပညွ်ာ႐ င္မ ွ်ားကို ႐ ွ်ာေဖတၿပ း 

္ု္ ္လုပသ္ူမ ွ်ားႏ င့္ အ္ူ္ ကတ ပးူေပါငး္လပု္ကိငု္ရန္ မျဖစ္မေနလိအုပ္ပါသည္။  

                                                           
14  အရည္အေကွ်ာင္းဆံုး ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားကိုသွ်ာ အခတန္ေကွ်ာကသ္ည့္စနစ္သည္ အရည္နိမ့္ေက ွ်ာက္မ ွ်ားကို 
္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ ိ္ွ်ားသည့္ “ကံမေကွ်ာင္းေသွ်ာ” လုပ္ငန္း႐ င္မ ွ်ားအွ်ား ႀက းေလးသည့္အခတန္ ေဆွ်ာင္ရမည့္ဒဏ္မ  
ကင္းလတ္္ေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၊ ေကအိုင္ေအ၊ အမ ိဳ းသွ်ား ဒ မိုကေရစ အဖတဲ႔ခ ဳပ္အစိုးရႏ င့္ လုပ္ငန္း႐ င္ႀက းမ ွ်ား 
(ကုမၸဏ အမ ွ်ားႏ င့္ ္ူးေဖွ်ာ္မႈလုပ္ငန္း အမ ွ်ားစုကို ္ိန္းခ ဳပ္္ွ်ားသည့္ ဝ၊ ္႐ု္္လူမ ိဳး ပိုင္႐ ငဆ္ယ္ဥ းခန္႔) အၾကွ်ား္တင္ 
ေက ွ်ာက္စိမ္းကို အခတန္ေကွ်ာကခ္ံႏုိင္မည့္ နည္းစနစ္အ္တက္ အွ်ားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ သေဘွ်ာ္ူည မႈ္စ္ခုကို 
ခ မ ္္မည္ဆိုပါက ေကအိုငေ္အမ  အသံုးျပဳေနေသွ်ာ အျမ္မ္ ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္တင္းမ ွ်ားကို 
အျခွ်ားေက ွ်ာက္စိမ္း္တင္းမ ွ်ားမ  မည္သုိ႔စ စစ္သည္ဟူေသွ်ာနည္းကို ေလ့လွ်ာသင့္ပါသည္။  


