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အက ဥ္းခ ဳပ္

ဤစွ်ာ္မ္း္တင္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအ္တက္ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၊ အမ ဳိ းသွ်ားဒမိက
ု ေရစ အဖတခ
႔ဲ ဳပ္ ဥးေဆွ်ာင္သည့္ အစိးု ရ၊
္ိုင္းရင္းသွ်ားလက္နက္ကိုငအ
္ ဖတဲ႕မ ွ်ားႏင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္လ
္ ုပ္သူ လုပ္ငန္း႐င္ႀကးမ ွ်ားအၾကွ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ
“အေမ ွ်ာ္အျမင္ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ”္စ္ခု လုိအပ္ေၾကွ်ာင္း ္င္ျပ္ွ်ားသည္။ ္ိအ
ု ေပးအယူ၏
အဓိကအခ က္မွ်ာ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္န္ဖိုးအွ်ားလံုး၏ ္က္ဝက္ခန္႔ကို အခတန္ေကွ်ာက္ခရ
ံ န္
လိုအပ္ၿပး ရ႐လ
ိ ွ်ာသည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို မည္သ႔ခ
ို တဲေဝသံုးစတမ
ဲ ည္ဆသ
ို ည့္ အခ က္အွ်ားလည္း
အခတန္မေကွ်ာက္မကပင္ ႀကိဳ္င္ညိညႏိႈင္း္ွ်ားရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ ခိုင္မွ်ာသည့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးကို
္ည္ေဆွ်ာက္ရန္ႏင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေ္ွ်ာင္စုစနစ္ကို အေျခခံေကွ်ာင္းေပၚ္တင္ ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ႏိုင္ရန္
္ိုအေမ ွ်ာ္အျမင္ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူကို လိအ
ု ပ္ပါသည္။

္ည္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးကို အေသအခ ွ်ာရယူႏိုင္ရန္မွ်ာ အလတန္က ယ္ျပန္႔ၿပး ႐ႈေ္ွ်ာင့္စံုမ
စဥ္းစွ်ားလုပက
္ ိုင္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္္စ္ခုျဖစ္သည္။ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၊ အစိုးရႏင့္ အပစ္အခ္္ရပ္စေ
ဲ ရး စွ်ာခ ဳပ္အွ်ား
လက္မ္္မ္ိးု ရေသးသည့္ က န္္ိုင္းရင္းသွ်ား လက္နက္ကိုင္အဖတ႔အ
ဲ စည္းမ ွ်ားအၾကွ်ား စစ္မန္သည့္
အေပးအယူမ ွ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အေမ ွ်ာ္အျမင္ႀကးမွ်ားစတွ်ာ အေပးအယူျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက
ျပည္နယ္မ ွ်ားကို အ္ိုင္းအ္ွ်ာ္စ္ခအ
ု ္ိ လတ္လ
္ ပ္စွ်ာတ စမံအုပ္ခ ဳပ္ခတင့္ ေပးရန္လိုအပ္ၿပး
သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္မ ွ်ားမ ရ႐ိေသွ်ာ အျမ္္ေငတမ ွ်ားကိလ
ု ည္း ခတဲေဝေပးရပါလိမ့မ
္ ည္။ ္ိုနည္းလမ္းျဖင့္
္ပ္မေ္ွ်ာ္ႏင့္ ္ိုင္းရင္းသွ်ား၊ ႏစ္ဘက္လုးံ မ လက္နက္ကိုင္ ္ပ္ဖ႔မ
ဲတ ွ်ားအေနျဖင့္ လက္လႊ္္ရမည့္
ဝင္ေငတမ ွ်ားကို အစွ်ား္ိုးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ္ိ႔အ
ု ျပင္ ကခ င္ျပည္နယ္ ္ုိး္က္ဖ႔ံၿတ ဖိဳးမႈအ္တက္ အသံုးစရိ္္၊
ျမန္မွ်ာႏိုင္င္
ံ စ္ဝန္းမ အျခွ်ားေဒသမ ွ်ား္တင္ အမ ိဳးသွ်ားဒမိုကေရစ အဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္ အစိုးရမ ခ မ္္္ွ်ားသည့္
ဥးစွ်ားေပးမူမ ွ်ားႏင့္အည ဖတ႔ံၿဖိဳးေရးကို ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ႏိုင္ရန္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံစရိ္္မ ွ်ားကို ရ႐ိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္ကျပဳလုပ္ခေ
့ဲ သွ်ာ ၿငိမး္ ခ မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ ွ်ားမွ်ာ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ လိအ
ု င္ဘက္သ႔ယ
ို ိမ္းၿပး သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္
အျမ္္ေငတခတဲေဝေရး၊ ေျမႏင့္ပ္္သက္ေသွ်ာ ကိစၥရပ္မ ွ်ားကို မေဆတးေႏတးခဲ့ပါ။ ယခုစွ်ာ္မ္း္တင္ ပါဝင္သည့္
အ္က္ပါအခ က္မ ွ်ားသည္ ယခင္လမ္းစဥ္ႏင့္ မ္ူေၾကွ်ာင္း သ္ိျပဳေစလိုပါသည္။

သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္မ ွ်ားမ ရ႐ိသည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို ေအွ်ာက္ပါအ္ိုင္း ခတဲေဝႏိုင္ပါသည္ 

္ပ္မေ္ွ်ာ္အေနျဖင့္ လက္႐္
ိ တင္ စွ်ာရင္းျပင္ပမရေနသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းဝင္ေငတမ ွ်ားကို
လက္လ္
ႊ ္ရမည့္အ္တက္ အစွ်ား္ိးု အျဖစ္ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ ္ရွ်ားဝင္အသံုးစရိ္္ကို ္ိးု ျမညင့္ေပးျခင္း
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ေကအိုင္ေအႏင့္ အျခွ်ား ္ိုငး္ ရင္းသွ်ားလက္နက္ကင
ို ္္ပ္ဖတဲ႔မ ွ်ားမ ေခါင္းေဆွ်ာင္မ ွ်ားႏင့္ အဖတ႔ဝ
ဲ င္မ ွ်ား
လက္သင့္ခံႏိုင္မည့္ အလုပအ
္ ကိင
ု ္အခတင့အ
္ လမ္းမ ွ်ား ဖန္္းႏိုင္ရန္ က သင့္စရိ္အ
္ ္တက္
အသံုးျပဳျခင္း။ ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ေဆွ်ာက္လုပ္ေရးႏင့္ ရဲဘက္ဆိုင္ရွ်ာ က႑မ ွ်ား္တင္ လုပက
္ ိုင္ႏိုင္ရန္
သင္္န္းေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မ ွ်ား ဖန္္းေပးျခင္း္ိ႔က
ု ို မည္သည့္ညိညႏိႈင္းမႈမ ိဳး္တင္မဆို
္ည့္သတင္းႏိုင္ပါသည္။



ကခ င္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံလူဥးေရ၏အခ ိဳးျဖစ္သည့္ သံုးရွ်ာခိုင္ႏႈန္း္က္ အဆမ ွ်ားစတွ်ာပိသ
ု ည့္
သယံဇွ်ာ္ဝင္ေငတေဝစုအွ်ား ရ႐ိႏိုင္ရန္ အမ ဳိ းသွ်ားဒမိုကေရစ အဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္ အစိးု ရမ အွ်ာမခံေပးႏိုင္သည္။
္ိုဝင္ေငတပမွ်ာဏမ အခ ိဳ႕အဝက္ကို လက္နက္စတန႔လ
္ ႊ္သ
္ ည့္ ေကအိုင္ေအ္ပ္ဖ႔ဝ
ဲတ င္မ ွ်ားကို
အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကခ င္ျပည္နယ္နည္း္ူ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ
အျခွ်ားေဒသမ ွ်ားကလည္း ေက ွ်ာက္စိမး္ မရသည့္ အက ိဳးအျမ္္ကို ခံစွ်ားခတင္႐
့ ိသင့္သည္ဟု အစိုးရမ
မျဖစ္မေန္ိက
ု ္
္ န
တ း္ သင့္ပါသည္။

ဤစွ်ာ္မ္းကို အေမးအေျဖပံုစံျဖင့္ ဆက္လက္္င္ျပသတွ်ားပါမည္။

၁။ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ ေရွ်ာင္းရေငတပမွ်ာဏ မည္မ ႐သ
ိ နည္း။
္ိုပမွ်ာဏအ္တက္ အေသအခ ွ်ာသုေ္သနျပဳလုပ္
္ ွ်ားသည့္ လ္္္ေလွ်ာအျဖစ္ဆုးံ ခန္႔မန္းခ က္ကို Global
Witness မ ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပး (၂၀၁၄)ခုႏစ္အ္တက္ အလတနဆ
္ ုးံ အေမရိကန္ေဒၚလွ်ာ ၃၁ ဘလယံမ ႐ႏ
ိ ိုင္သည္ဟပ
ု င္
္ု္္ျပန္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အမန္္ကယ္ ပမွ်ာဏမွ်ာ ၎၏္က္ဝက္ခန္႔ ေဒၚလွ်ာ ၁၅ ဘလယံသွ်ာ ႐သ
ိ ည္ဆိုေစ
အလတန္္န္ဖိုးႀကးမွ်ားေနပါေသးသည္။ ္ရွ်ားဝင္ခန္႔မန္းခ က္အရ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ၏ စုစေ
ု ပါင္းအမ ိဳးသွ်ားဝင္ေငတမွ်ာ
(၂၀၁၄)ခုႏစ္္တင္ ေဒၚလွ်ာ ၇၀ဘလယံပင္ မ႐ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း္န္ဖိုးမွ်ာ ္ိုပမွ်ာဏ၏
ငါးပံု္စ္ပုခ
ံ န္႔လည္း ျဖစ္သည္။

အမ ိဳးသွ်ားဒမိက
ု ေရစ အဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္မ လုပ္္ုးံ လုပ္နည္းမ ွ်ားကို ျပဳျပင္ေျပွ်ာင္းလဲမည္ကို စိးု ရိမ္သည့္အ္တက္
ကုမၸဏမ ွ်ားမ ေက ွ်ာက္စိမ္းမိင
ု ္း္တငး္ လုပ္ငန္းအွ်ား (၂၀၁၅)ခုႏစ္္တင္ အရိန္အဟုန္မ ွ်ားစတွ်ာ ္ိးု ျမညင့ခ
္ ဲ့သည္။
္ရွ်ားဝင္္္
ု ္ျပန္ခ က္မ ွ်ားအရ ္ိုႏစ္္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္္လုပမ
္ ႈ အေလးခ ိနမ
္ ွ်ာ (၂၀၁၄)ခုႏစ္္က္ ၂.၃ဆ
ပိုခ့သ
ဲ ည္။ ္ို္္
ု လ
္ ုပ္မႈႏန
ႈ ္းသည္ မ္န္္ဆျဖစ္ခဲ့ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အနွ်ာဂ္္စမံကိန္းအ္တက္

ႏိုင္ငေ
ံ ရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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္ူးေဖွ်ာ္မႈပမွ်ာဏႏင့္ ေရွ်ာင္းရေငတကို ္တက္ခ က္ရွ်ာ္တင္ ္ိ္
ု က္မ ွ်ားစတွ်ာ ေလ ွ်ာ့ခ သင့္ပါသည္။ (၂၀၁၁)ခုႏစ္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပ္မႈ ္န္ဖိုးကို ဟွ်ားဗ္္္ကၠသ္လ
ို မ
္ ေဒၚလွ်ာ ၈ ဘလယံဟု ခန္႔မန္းခဲသ
့ ည္။
ယခုလက္႐ိ္န္ဖိုးမွ်ာ ္ိပ
ု မွ်ာဏႏင့္ အနည္းအမ ွ်ား ကဲျတ ပွ်ားမႈ႐ိႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း ယခုစွ်ာ္မ္း္တင္ အနွ်ာဂ္္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ေရွ်ာင္းခ မႈ လုပင
္ န္းစစဥ္ရန္အ္တက္ ဥပမွ်ာအျဖစ္ အသံုးျပဳပါမည္။ ေနွ်ာင္္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္းမ
ရ႐ိႏိုင္မည့္ ဝင္ေငတမွ်ာ အဆမ္န္မ ွ်ားျပွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိုအခ က္ကို ္ည့္မ္တက္ပါက ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
ၿငိမ္းခ မ္းေရးရ႐ိရန္ျဖစ္ေစ၊ လူမအ
ႈ သိင
ု ္းအဝုိင္း္စ္ခလ
ု ုးံ အ္ိင
ု ္းအ္ွ်ာႏင့္ ခ မ္းသွ်ာၾကတယ္ဝလွ်ာရန္ျဖစ္ေစ
ခက္ခဲပါလိမ့မ
္ ည္။

Global Witness ၏ ္ု္္ျပန္ခ က္အရ ေက ွ်ာက္စိမ္းေရွ်ာင္းခ မႈ ဝင္ေငတမွ်ာ ေဒၚလွ်ာဘလယံသန္းေပါင္း
ဆယ္ဂဏန္းႏင့္ ခ ၍႐ိေၾကွ်ာင္း၊ သုိ႔မဟု္္ ဟွ်ားဗ္္္ကၠသိုလ၏
္ ခန္႔မန္းခ က္ျဖစ္သည့္ ္ိုပမွ်ာဏ္က္
မ ွ်ားစတွ်ာနည္းပါးေသွ်ာ ေဒၚလွ်ာ႐စ္ဘလယံခန္႔ ႐ိေၾကွ်ာင္းကို အခ ဳိ ႕အဖတ႔အ
ဲ စည္းမ ွ်ားက သေဘွ်ာမ္ူဘဲ
္ိက
ု ိန္းဂဏန္းမ ွ်ား္က္ ေလ ွ်ာ့နည္းေၾကွ်ာင္း ဆိၾု ကပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ ္ုိေဝဖန္ခ က္မ ွ်ားမွ်ာ
မမန္ကန္ေၾကွ်ာင္းကို ေ္ွ်ာက္ျပေနသည့္ အခ က္မ ွ်ားစတွ်ာလည္း ႐ိေနပါသည္။

ပ္မအခ က္ - ကုလသမဂၢ၏ ကုန္သယ
တ ္မအ
ႈ ခ က္အလက္မ ွ်ားဆိင
ု ္ရွ်ာ စွ်ာ္မ္းအရ ္႐ု္္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္
(၂၀၁၄)ခုႏစ္္တင္ ျမန္မွ်ာႏိုငင
္ ံမ အေမရိကန္ေဒၚလွ်ာ ၁၂.၃ ဘလယံ ္န္ဖးို ႐သ
ိ ည္ ့ေက ွ်ာက္စိမး္ ႏင့္
အျခွ်ားရ္နွ်ာမ ွ်ားကို ္င္သင
တ ္းခဲ့သည္။ ္ိုပမွ်ာဏ အွ်ားလံုးနးပါးမွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္န္ဖိုးျဖစ္ရန္
ေသခ ွ်ာလုနးပါး႐ိသည့္အျပင္ ္႐ု္္ႏိုင္ငံ၏ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္င္သတင္းမႈအခတနမ
္ ွ်ာ ျမင္မ
့ ွ်ားၿပး ေမွ်ာင္ခိန
ု ည္းလမ္းျဖင့္
သယ္ေဆွ်ာင္လွ်ာရန္လည္း လတယ္ကူေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အမန္္င္သတင္းသည့္ ္န္ဖိုး္က္လည္း
ေလ ွ်ာ့နည္းေနမည္ျဖစ္သည္။

ဒု္ယ
ိ အခ က္ - ခိုငလ
္ ုေ
ံ သွ်ာ အစရင္ခံစွ်ာမ ွ်ား၏ အဆိုအရ ္႐ု္္ႏိုင္ငံ႐ိ ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္း္တင္
လူေပါင္းသိန္းႏင့္ခ ၍ အလုပလ
္ ုပက
္ ိုင္ေနၾကသည္။ ္ိက
ု ႑မွ်ာ (၂၀၀၅)ခုႏစ္မ အစျပဳၿပး
အ႐ိနအ
္ ဟုန္ႀကးစတွ်ာျဖင့္ က ယ္ျပန္႔လွ်ာခဲသ
့ ည္။ ကတမ္က ိဳးၿမိဳ႕႐ိ ၿမိဳ႕နယ္္စ္ၿမိဳ႕နယ္္ည္း္တင္
လုပသ
္ ွ်ားႏစ္သိနး္ ႐ိၿပး ယူနန္ျပည္နယ္္တင္မူ လုပ္သွ်ားငါးေသွ်ာင္း႐ိပါသည္။ ္ိက
ု သ
ဲ့ ိ႔ု မ ွ်ားျပွ်ားလေသွ်ာ
လုပသ
္ ွ်ားအေရအ္တက္မွ်ာ (္ိသ
ု ူမ ွ်ား အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေလွ်ာက္သည့္ ကုန္ၾကမ္း႐ိႏိုင္ေသွ်ာ)
က ွ်ာက္စိမး္ အလတနအ
္ ကၽတံ ္ူးေဖွ်ာ္မႈႏင့္ ညညတ္ပ
္ ါသည္။

ႏိုင္ငေ
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္္ိယအခ က္ - အရည္အေသတးအလတန္ေကွ်ာင္းမတန္ၿပး အဖိုး္ိက
ု ္္န္လသည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ အ႐ုိင္း္ုံးႀကးမ ွ်ား
္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ိ္ွ်ားေၾကွ်ာင္း၊ ၎္ိ႔အ
ု နက္ အနည္းဆံုး္စ္ခုကို လံုးဝအခတန္မေဆွ်ာင္ဘဲ ္႐ု္္ႏိုင္ငံသ႔ို
္ိက
ု ္႐ိက
ု ္သယ္ေဆွ်ာင္သတွ်ားခဲ့ေၾကွ်ာင္း သ္င္းမ ွ်ားလည္း ္တက္ေပၚေနပါသည္။ ္ိက
ု သ
ဲ့ ႔ို
္ရွ်ားမဝင္ေမွ်ာင္ခလ
ို မ္းမ ္ု္ယ
္ ူသတွ်ားခဲ့ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္ံုး ္စ္ခုျခင္းစသည္ပင္ ေဒၚလွ်ာသန္းရွ်ာႏင့္ခ ၍
္န္ဖိုး႐ိမည္ျဖစ္ၿပး ္ိ္
ု က္ပင္ ပိုမ ွ်ားႏိုင္ပါသည္။

စ္ု္ၳအခ က္ - ကၽတန္ေ္ွ်ာ္သုေ္သနျပဳလုပ္ၿပးေနွ်ာက္ ္တက္ခ က္္ွ်ားေသွ်ာ ခန္႔မန္း္န္ဖိုးမ ွ်ားကို
ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းအွ်ား ္ဲ္ဲဝင္ဝင္ သိနွ်ားလည္ေသွ်ာ ကၽတမး္ က င္သူမ ွ်ားႏင့္ ေဆတးေႏတးခဲ့ပါသည္။ ္ိ႔ေ
ု နွ်ာက္
အရည္အေသတးအေကွ်ာင္းဆံုးျဖစ္ေသွ်ာ အရည္ေက ွ်ာက္ႏင့္ အ္ည္ေက ွ်ာက္္႔အ
ို ္တက္ ္ူးေဖွ်ာ္ၿပး
အေလးခ ိနႏ
္ င့္ ္န္ဖးို ္ိ႔က
ု ို အမန္ႏင့္ ပိမ
ု န
ုိ းစပ္ေစရန္ ္တက္ခ က္ခဲ့ပါသည္။ ္ူးေဖွ်ာ္သည့္
မိုင္း္တင္းေနရွ်ာအေပၚမူ္ည္၍ ေက ွ်ာက္စိမး္ အရည္ကွ်ာတ ျခွ်ားမႈကို ္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ားသည့္္ိုင္
အရည္အေကွ်ာင္းဆံုး၊ ္န္ဖးို အႀကးဆံုး (ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ ္န္ဖးို စုစေ
ု ပါင္း၏ ၉၀% ေက ွ်ာ္) ေက ွ်ာက္မ ွ်ားမွ်ာ
အေလးခ န
ိ အ
္ ရ ၅% ပင္ မ႐ပ
ိ ါ။ ္ိ္
ု ပ
ိ ္
္ န္းေက ွ်ာက္အွ်ားလံုးနးပါး ္ူးေဖွ်ာ္ရသမ ကိလ
ု ည္း ျမန္မွ်ာႏိုငင
္ သ
ံ ႔ို
အခတနေ
္ ပးေဆွ်ာင္ချဲ့ ခင္းမ႐ဘ
ိ ဲ ္႐ု္ႏ
္ ိုငင
္ သ
ံ ႔သ
ို ွ်ာ ္ိက
ု ႐
္ က
ို ္
္ င္ပ႔ခ
ို ပ
ဲ့ ါသည္။ ္ိအ
ု ခ က္ကပင္
ေနျပည္ေ္ွ်ာ္ေက ွ်ာက္မ က္ျပပတဲမ ွ်ား္တင္ ္ရွ်ားဝင္ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖးို ႏင့္
ယခုသုေ္သနစွ်ာ္မ္း္တင္ ကၽတနေ
္ ္ွ်ာ္ခန္႔မန္း္ွ်ားေသွ်ာ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံမ ္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ိသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖးို
(အေသးစိ္္ကို ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ ဃ ္တင္႐ႈပါ) ္ိ႔အ
ု ၾကွ်ား ကတွ်ာျခွ်ားခ က္ အဆမ္န္ႀကးမွ်ားေနသည့္
အေၾကွ်ာင္းရင္းျဖစ္ပါသည္။

္ရွ်ားဝင္္္
ု ္ျပန္ခ က္မ ွ်ားအရ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္ူးေဖွ်ာ္မႈႏန
ႈ ္း အလတန္ျမင့္္က္လွ်ာေၾကွ်ာင္း အ္က္္တင္
ေဖွ်ာ္ျပၿပးျဖစ္သည္။ (၂၀၁၄)ခုႏစ္္တင္ ကလိဂ
ု ရမ္ သန္းေပါင္း ၁၂.၇၅ မ (၂၀၁၅)ခုႏစ္္တင္ ကလိသ
ု န္းေပါင္း ၃၀
နးပါးအ္ိ ္ိုးျမညင့္
္ ူးေဖွ်ာ္ခဲ့ပါသည္။ ေစ းကတက္
္ တင္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ားစုပုလ
ံ ွ်ာၿပး ေရွ်ာင္းလိအ
ု ွ်ား
မ ွ်ားလွ်ာသည္ႏင့္အမ အရည္ည့ံေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္ိ႔၏
ု ေစ းကလည္း ္စ္ဟုန္
္ ိုး က ဆင္းလွ်ာခဲသ
့ ည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ ေက ွ်ာက္စိမး္ ကုနသ
္ ည္္စ္ဥး၏ အဆိအ
ု ရ ကလို ္စ္ရွ်ာ႔ငါးဆယ္ခန္႔႐ိ အလယ္အလ္္အဆင့္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ုုးံ ္စ္ခုမွ်ာ (၂၀၁၃)ခုႏစ္္တင္ က ပ္သိနး္ ငါးေ္ွ်ာင္ေစ းေပါက္ခဲ့ေသွ်ာ္လည္း ပိင
ု ႐
္ င္မ
မေရွ်ာင္းခဲသ
့ ျဖင့္ ေစ း္ျဖည္းျဖည္းက လွ်ာရွ်ာမ (၂၀၁၆)ခုႏစ္္တင္ က ပ္သိန္းေလးရွ်ာျဖင့္သွ်ာ
အေရွ်ာင္းအဝယ္ျဖစ္သွ်ာတ းခဲ့ပါသည္။
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သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း ္ိပ္
္ န္းအဆင့္႐ိသည့္ ေက ွ်ာက္ေကွ်ာင္းမ ွ်ားမွ်ာ ္ိုသိ႔ေ
ု စ းက လွ်ာျခင္း မ႐ိပါ။ အခ ိဳ႕သူမ ွ်ား၏
အဆိအ
ု ရ ္႐ု္လ
္ ူမ ဳိ းမ ွ်ားက ္ိုအရည္အေသတးျမင့္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ားကို အလတနႏ
္ စ္သက္စတဲမက္သျဖင့္
ေရွ်ာင္းအွ်ား႐သ
ိ မ ဝယ္လအ
ို ွ်ား႐ိေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ဟု ေျပွ်ာၾကပါသည္။ အခ ိဳ႕ကလည္း ္ိပ္
္ န္းအရည္
ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားအွ်ား ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈ္စ္ခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္ၿပး ခိင
ု ခ
္ င
ုိ မ
္ ွ်ာမွ်ာ႐ေ
ိ နေစရန္၊
လုပ္ငန္း႐င္ႀကးမ ွ်ားက ၎္ိ႔သ
ု ိုေလွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ္ိုေက ွ်ာက္မ ွ်ား၏ ္န္ဖးို ကို မက ေစရန္
္စ္ဥးႏင့္္စ္ဥးပူးေပါင္းၿပး ေက ွ်ာက္စိမး္ ေစ းကတကက
္ ို ဂိဏ
ု ္းဂဏဆန္ဆန္ ္ိန္းခ ဳပ္္ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ဟု
ဆိုၾကသည္။
မည္သည့္အေၾကွ်ာင္းေၾကွ်ာင့္ပင္ျဖစ္ေစ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပက
္ က
တ ္မ ွ်ား ္ပ္မံခ ေပးျခင္းကို
ေခ္ၱရပ္ဆိုငး္ မည္ဟူေသွ်ာ လ္္္ေလွ်ာဆံုးျဖ္္ခ က္က ေစ းကတကအ
္ ္တင္း္တင္
ေက ွ်ာက္မ ွ်ားပံုေနျခင္းေၾကွ်ာင့္ အေျခအေနမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနျခင္းကို ပံုမန္အေနအ္ွ်ားသိ႔ု ္ျဖည္းျဖည္း
ျပန္လည္ေရွ်ာက္႐ိေစပါလိမ့မ
္ ည္။ သိေ
ု လွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ပမွ်ာဏကို အမ ိဳးမ ိဳး
မန္းဆေနၾကေသွ်ာ္လည္း အနည္းဆံုး ငါးႏစ္စွ်ာအေရွ်ာင္းအ္တက္၊ ္ို္က္ပ၍
ို ၾကွ်ာ႐ည္စတွ်ာပင္
လံုေလွ်ာက္ႏိုင္ေျခ ႐ိပါသည္။1
သိုေလွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ားအနက္ အရည္အေသတးျမင့္ေက ွ်ာက္ အေျမွ်ာက္အျမွ်ားပါဝင္ေနပါက
အခတန္ေကွ်ာက္ခံရွ်ာ္တင္ ျပႆနွ်ာ႐ိႏိုင္ပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ်ာ္ အခတနမ
္ ွ်ားေပးေဆွ်ာင္ႏိုင္ရန္
သိုေလွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ား၏ ္က္ဝက္ကို ေရွ်ာင္းခ ရပါလိမ့မ
္ ည္။ အနွ်ာဂ္္္္
ု ္လုပမ
္ ႈကသ
ို ွ်ာ
္ိန္းခ ဳပ္မ္ွ်ားႏိုင္ပါက ေက ွ်ာက္ေကွ်ာင္းမ ွ်ားမွ်ာလည္း ေစ းကတကအ
္ ္တင္း ေပါမ ွ်ားလွ်ာၿပး ေစ းကို
က ေစပါလိမ့မ
္ ည္။

1

ခန္႔မန္းခ က္္စ္ခုအရ အက ိဳး္ူဖက္စပ္ကုမၸဏမ ွ်ားႏင့္ ပုဂၢလက
ိ ကုမၸဏမ ွ်ားမ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအ္တင္း
သိုေလွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ခ ိန္ေပါင္း ငါးေသွ်ာင္းခန္႔႐ိၿပး ေနျပည္ေ္ွ်ာ္္တင္ ေက ွ်ာက္မ က္ရ္နွ်ာျပပတဲ
္စ္ႀကိမ္က င္းပ္ိုင္း ပ မ္းမ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ ္န္ခ ိန္မွ်ာ ၂၀၀၀ခန္႔၊ ္႐ု္္ျပည္ ျပပတ္
ဲ စ္ခု္တင္ ပ မ္းမ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္
္န္ခ ိန္မွ်ာ ၁၅၀ - ၄၀၀ အၾကွ်ား ႐ိသည္။ (ျမန္မွ်ာ့ေက ွ်ာက္မ က္ပမ
တဲ ွ်ားကို ္စ္ႏစ္လ င္ ၂ - ၃ ႀကိမ္သွ်ာ
က င္းပေလ့႐ိေသွ်ာ္လည္း ္႐ု္္ႏိုင္ငံ္တင္မူ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းလက္ကွ်ားေစ းကတက္႐ိသည့္ ၿမိဳ႕္ိုင္း္တင္ ္စ္ႏစ္လ င္
အႀကိမ္၂၀စမ က င္းပေလ့ ႐ိပါသည္။) ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္မႈမ ွ်ား ရပ္ဆိုင္းသတွ်ားသည့္္ိုင္
ေရွ်ာင္းဝယ္ေဖွ်ာက္ကွ်ားမႈမ ွ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါလိမ့မ
္ ည္။ ္႐ု္္ႏိုင္ငံအ္တင္း သိုေလွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း
အေလးခ ိန္ပမွ်ာဏကို မသိႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း ျမန္မွ်ာျပည္္တင္ ေလွ်ာင္္ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္မ ွ်ား္က္ ္န္ဖိုးအရ
ပို၍မ ွ်ားႏိုင္ပါသည္။
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၂။ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ အ္တက္ ျဖစ္ႏိုငေ
္ ျခ႐သ
ိ ည့္ အခတနႏ
္ ႈနး္ မွ်ာ မည္မ နည္း။

ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ူးေဖွ်ာ္ရွ်ာ္တင္ ကုနက
္ စရိ္္မွ်ာ အေရွ်ာင္း္န္ဖိုး၏ ၁၀%ႏႈန္းပင္ မ႐သ
ိ ည့္အ္တက္ နည္းသည္ဟု
ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ္စ္နည္းဆိေ
ု သွ်ာ္ ေရွ်ာင္းခ ေငတမ အခတန္၊ လုပ္ငန္းစရိ္္ႏင့္ အျခွ်ား္ရွ်ားမဝင္ ေပးေခ ရမႈမ ွ်ားကို
္ု္္ႏု္္လက
ို ္ၿပးေနွ်ာက္ က န္ေငတမ ွ်ားမွ်ာ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ အျမ္္မ ွ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း
အခ ိဳ႕လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသတးေကွ်ာင္းေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းအမ ွ်ားအျပွ်ားပါဝင္သည့္
အ႐ိုင္း္ံုးမ ွ်ားကို ္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ိပါက အျမ္္မ ွ်ားမ ွ်ားရမည္ျဖစ္ၿပး ကံမေကွ်ာင္းသည့္ လုပင
္ န္း႐င္မ ွ်ားအ္တက္မူ
အရင္းေၾက႐ံုမ သွ်ာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း အေကွ်ာင္းဆံုး၊ ္န္ဖးို အ႐ဆ
ိ ုးံ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ံုးမ ွ်ားမွ်ာ
အေလးခ ိနန
္ ည္းပါးၿပး အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္လည္း ္႐ု္္ႏိုင္ငံသ႔ို ေမွ်ာင္ခလ
ုိ မ္းမ သယ္ယသ
ူ တွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
မည္သက
ူ အျမ္္မ ွ်ားမ ွ်ား ရေနသည္၊ မည္သက
ူ အေျခအေနမဟန္ေၾကွ်ာင္းကို ္ိ္ိပပေျပွ်ာဆိရ
ု န္
ခက္ခသ
ဲ ည္။

ေကအိုင္ေအမ အသံုးျပဳသည့္ အခတနေ
္ ကွ်ာက္နည္းမွ်ာ အေကွ်ာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ္ိုစနစ္္တင္
သ္င္းေပးသူမ ွ်ား ေနရွ်ာအႏံ႔႐ိေနၿပး ္န္ဖိုး႐ိေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ုုးံ ္စ္ခက
ု ို ္ူးေဖွ်ာ္ရသည့္အခါ
္ိသ
ု ္င္းေပးမ ွ်ားက အေၾကွ်ာင္းၾကွ်ားသည္ႏင့္ ေကအိင
ု ေ
္ အ အခတနေ
္ ကွ်ာက္ခသ
ံ ူမ ွ်ားက လုပင
္ န္း႐င္္သ
ံ ႔ို
လွ်ာေရွ်ာက္ေကွ်ာက္ခသ
ံ ည့္နည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္ူးေဖွ်ာ္မႈ၏ အခ က္အခ ွ်ာျဖစ္ေသွ်ာ
ဖွ်ားကန္႔ေဒသ္တင္ ေကအိုငေ
္ အမ အခတနေ
္ ကွ်ာက္ခသ
ံ ူ ဆယ္ေယွ်ာက္သည္ (ယခင္) သ္ၱဳ္တင္းဝန္ႀကးဌွ်ာနမ
ေ္ွ်ာင္ေပါင္းမ ွ်ားစတွ်ာေသွ်ာ ဝန္္မ္းမ ွ်ား္က္ အခတန္ပမွ်ာဏ ပို၍ေကွ်ာက္ခႏ
ံ ိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ်ာ္
ေကအိုင္ေအမ ေကွ်ာက္ခသ
ံ ည့္ အခတနက
္ ိုေ႐ွ်ာင္ပါက ကိယ
ု ္
္ ိလက္ေရွ်ာက္ အၾကမ္းဖက္ခံ
ရႏိင
ု ေ
္ သွ်ာေၾကွ်ာင္လ
့ ည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ အခတနစ
္ ည္းၾကပ္ရွ်ာ္တင္ အရည္အေသတးအျမင့္ဆုးံ ေသွ်ာ
ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားကိသ
ု ွ်ာ အဓိကပစ္မ္္္ွ်ားသည့္စနစ္က အရည္နမ
ိ ့ေ
္ က ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားကိသ
ု ွ်ာ ္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ိသည့္၊
အျမ္္သပ
ိ ္မက န္သည့္ လုပင
္ န္း႐င္မ ွ်ားကုိလည္း အခတန္ေၾကွ်ာင့္ ဝန္္ုပ္ဝန္ပးို အလတနအ
္ ကၽတံမျဖစ္ေစဘဲ
ဆက္လက္လုပက
္ ိုင္ ေစႏိုင္ပါလိမ့မ
္ ည္။

ေက ွ်ာက္စိမး္ ႏင့္ႏႈိင္းယဥ္ပါက အျခွ်ားသဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္မ ွ်ား၏ ္ု္္လုပမ
္ ႈကန
ု ္က စရိ္္ႏင့္ ္န္ဖိုးအခ ိဳးမွ်ာ
ပိမ
ု ျို မင္မ
့ ွ်ားပါသည္၊ ္နည္းဆိုေသွ်ာ္ အျမ္္ပိုနည္းပါသည္။ ဥပမွ်ာဆိလ
ု င္ အင္ဒိုနး႐ွ်ားႏိုင္ငံ၊ အွ်ာေခ ျပည္နယ္မ
သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္က႑၏ ပမွ်ာဏမွ်ာ ၂၀၁၀ - ၁၁ ဘ႑ွ်ာေရးႏစ္္တင္ အေမရိကန္ေဒၚလွ်ာ ၁.၅
ဘလယံျဖစ္ၿပး ္ိ္
ု န္ဖိုး၏ အမ ွ်ားစုကို သဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႔မ ရခဲသ
့ ည္။ အွ်ာေခ ျပည္နယ္၏ ဓါ္္ေငတ႔မေဝစုမွ်ာ

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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အသွ်ား္င္အျမ္္၏ ၇၀% ျဖစ္ေသွ်ာ္လည္း2 ္ိုႏစ္က ေဒၚလွ်ာ ၈၀ မလယံသွ်ာ ရခဲ့ပါသည္။
္နည္းအွ်ားျဖင့္ဆိုေသွ်ာ္ သဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႔၏ ္ု္္လပ
ု ္မစ
ႈ ရိ္္မွ်ာ အလတန္ျမင့္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အျမ္္၏၇၀%မွ်ာ
ေရွ်ာင္းခ ္န္ဖးို စုစုေပါင္း၏ ၆%ပင္ မ႐ိပါ။

လက္႐္
ိ င
တ ္ ျမန္မွ်ာအစိးု ရမ ္ရွ်ားဝင္ေကွ်ာက္ခရ
ံ ႐ေ
ိ သွ်ာ အခတနမ
္ ွ်ာ ္ူးေဖွ်ာ္ရသည့္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ မ ွ်ား္န္ဖးို ၏
၃% ခန္႔သွ်ာ ႐ေ
ိ သွ်ာေၾကွ်ာင့္ အလတနန
္ ည္းသည္ဟု ဆိႏ
ု ိုငၿ္ ပး ္ို ၃% အနက္မ မဆိစ
ု ေလွ်ာက္ကသ
ို ွ်ာ
ကခ င္ျပည္နယ္က ရ႐ပ
ိ ါသည္။ ေအွ်ာက္ပါပံု္တင္ (၂၀၁၄)ခုႏစ္အ္တင္း ေက ွ်ာက္စိမ္းအေရွ်ာင္း္န္ဖိုးမ ွ်ားကို
ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားၿပး စုစုေပါင္းခန္႔မန္း္န္ဖိုး ေဒၚလွ်ာ ၁၅ ဘလယံအနက္မ အစိမ္းေရွ်ာင္ျဖင့္ ျပ္ွ်ားေသွ်ာ ၁
ဘလယံကသွ်ာ ္ရွ်ားဝင္အေရွ်ာင္းျဖစ္သည္။

2

အင္ဒိုနး႐ွ်ားႏိုင္ငံမ အွ်ာေခ ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရ၊ ္ပ္မေ္ွ်ာ္္ို႔ႏင့္ ႏစ္ေပါင္းၾကွ်ာ႐ည္စတွ်ာ
စစ္မက္ျဖစ္ပတွ်ားခဲ့သည္။ ္ိုပဋိပကၡကို အဆံုးသ္္ရန္ ေဒသ္တက္ သဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႔ေရွ်ာင္းရေငတမ အသွ်ား္င္အျမ္္
၇၀% ကို ျပည္နယ္သို႔ ခတေ
ဲ ဝေပးပါမည္ဟု သေဘွ်ာ္ူညျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးစွ်ာခ ဳပ္ကို ခ ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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(၂၀၁၄)ခုႏစ္အ္တက္ ေက ွ်ာက္စိမ္းေရွ်ာင္းခ ပံု ခန္႔မန္းခ က္ သ႐ုပ္ျပပံု

္ု္္လုပ္သည့္
ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး

္ရွ်ားဝင္

၁ ဘလယံ

၁၄ ဘလယံ

္ရွ်ားဝင္

္ရွ်ားမဝင္

အက ိဳး္ူ္ု္္လုပ္မႈ - ျမန္မွ်ာက ပ္ျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး - ေဒၚလွ်ာ မလယံ ၅၀
အက ိဳး္ူ္ု္္လုပ္မႈ - ယူ႐ိုေငတျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး - ေဒၚလွ်ာ မလယံ ၄၀၀
ပုဂၢလိက္ု္္လုပ္မႈ - ျမန္မွ်ာက ပ္+ယူ႐ိုေငတျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး - ေဒၚလွ်ာ မလယံ ၅၅၀

္ရွ်ားမဝင္

ျမန္မွ်ာ၊ ကခ င္္ိုင္းရင္းသွ်ား လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားမ ္ု္္လုပ္ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး - ေဒၚလွ်ာ မလယံ ၄၀၀၀
္႐ု္္၊ ဝ လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားမ ္ု္္လုပ္ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုး - ေဒၚလွ်ာ
မလယံ ၁၀၀၀၀

ကခ င္ျပည္နယ္မ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္ု္လ
္ ုပသ
္ ူမ ွ်ားႏင့္ ေ္တ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းရွ်ာ္တင္ ဝ္ိုင္းရင္းသွ်ားမဟု္သ
္ ည့္
(ကခ င္၊ သိ႔ု ဗမွ်ာ အစ႐သ
ိ ည့္) စးပတွ်ားေရးလုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားက ၎္ိ႔အ
ု ေနျဖင့္ ္ရွ်ားဝင္အခတန္ေငတႏင့္ ္ရွ်ားမဝင္
ေပးကမ္းရမႈမ ွ်ား စုစုေပါင္းပါက ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္န္ဖိုး၏ ၅၀% ပင္ ႐ိေနၿပျဖစ္ေၾကွ်ာင္း ဆိုၾကပါသည္။
ဝ္ိုင္းရင္းသွ်ားႏင့္ ္႐ု္လ
္ ူမ ိဳးမ ွ်ားမွ်ာမူ ္ိုမ မေပးရဟုလည္း ေျပွ်ာၾကသည္။ ဤစွ်ာ္မ္း္တင္
(၂၀၁၄)ခုႏစ္အ္တက္ ္ု္လ
္ ုပ္ေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုးအွ်ား ၁၅ ဘလယံေဒၚလွ်ာဟု ေလ ွ်ာ့ေလ ွ်ာ့ေပါ့ေပါ့
ခန္မ
႔ န္း္ွ်ားရွ်ာ ္ိုပမွ်ာဏကို မည္သက
ူ မည္မ ရသည္ကို ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (ခ)္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။ ၎မွ်ာ
ရ႐ိႏိုင္သမ အခ က္အလက္အေပၚ အေျခခံ္ွ်ားသည့္အ္တက္ ္ိုအ္ိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ကံေသကံမ မဆိုႏိုင္ပါ။
္ိုေဝစု၏ အႏစ္ခ ဳပ္ကို စွ်ာမ က္ႏွ်ာ (၁၄)္တင္ ္င္ျပ္ွ်ားရွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္လ
္ ုပ္မမ
ႈ
အျမ္္္က
တ သ
္ ူမ ွ်ားအနက္ ကုမၸဏမ ွ်ား၊ အျခွ်ားအုပ္စုမ ွ်ားႏင့္ ႏိႈင္းယဥ္ပါက ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအစိုးရႏင့္
ေကအိုင္ေအပင္လ င္ မေျပွ်ာျပေလွ်ာက္သည့္ ပမွ်ာဏသွ်ာ ရ႐ိေနသည္ကို ေ္တ႕ႏိုင္ပါသည္။

ေနွ်ာင္လွ်ာမည့္ႏစ္မ ွ်ား္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ကို ေဒၚလွ်ာ ၈ ဘလယံ္န္ဖိုးအ္ိ ္ိန္း္ိနး္ သိမး္ သိမး္ ္ု္္လပ
ု ္ၿပး
အျခွ်ား္ရွ်ားမဝင္ေပးရေသွ်ာ ဆက္ေၾကးမ ွ်ားကို မေကွ်ာက္ခံႏိုင္ေအွ်ာင္ စမံ၍ ္ရွ်ားဝင္အခတန္ ၅၀% ကုိသွ်ာ

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
စွ်ာမ က္ႏွ်ာ 12 of 46

စည္းၾကပ္မည္ဆိုပါက ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအ္တင္း ခတဲေဝသံုးစတႏ
ဲ ို္င္ရန္ အခတန္ ေဒၚလွ်ာ ၄ ဘလယံရ႐ိပါလိမ့မ
္ ည္။
္ိုပမွ်ာဏမွ်ာ လက္႐ိ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းမရေနေသွ်ာ ဝင္ေငတ၏ ဆယ္ဆလည္း ျဖစ္ပါသည္။
ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းကို ရင္းႏးကၽတမ္းဝင္သူမ ွ်ားႏင့္ ေ္တ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းခ က္မ ွ်ားႏင့္ အျခွ်ားအခ က္အလက္မ ွ်ားအရ
္ရွ်ားမဝင္ ေပးေဆွ်ာင္ခမ ွ်ား၊ ဆက္ေၾကးမ ွ်ား မ႐ိပါက ၅၀% အခတန္ေကွ်ာက္ႏိုင္ရန္မွ်ာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္
မည္သက
ူ ေက ွ်ာက္မေအွ်ာင္သျဖင့္ အခတန္ေလ ွ်ာ့ေပါ့ေပးသင့္သည္၊ မည္သူက ေက ွ်ာက္ေကွ်ာင္းရသျဖင့္
အျမ္္မ ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ၅၀% အခတန္ေဆွ်ာင္ရန္ ္္္ႏို္င္သည္ဟ၍
ူ ခတဲျခွ်ားသည့္ နည္းလမ္း္စ္ခုကို
လုိပါလိမ့မ
္ ည္။3

ေအွ်ာက္ပါ သ႐ုပ္ျပပံုမွ်ာ အပ္က မပ္က ျဖစ္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း ကၽတန္ေ္ွ်ာ္္႔ို သုေ္သနအဖတ႔မ
ဲ
ယခုအခ ိနအ
္ ္ိ ျပဳလုပ္ၿပးခဲေ
့ သွ်ာ ေ္တ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းမႈမ ွ်ားကို အေျခခံ္ွ်ားသည့္ မန္းဆခ က္ျဖစ္ပါသည္။
္ိုအခ က္အလက္မ ွ်ား ္တကခ
္ က္္ွ်ားပံုႏင့္ လစ္ဟွ်ာကတက္မ ွ်ားကို ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (ခ)ႏင့္ (ဂ)္ိ႔္
ု တင္
အေသးစိ္္ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။ ္ိသ
ု ႔ို မေရရွ်ာမႈမ ွ်ား႐ိေနသည့္္ိုင္၊ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုးကို
ေလ ွ်ာ့ေပါ့၍မန္း္ွ်ားသည့္္င
ို ္ အဓိကဆိလ
ု ိုရင္းမွ်ာ (၂၀၁၄)ခုႏစ္ ္တက္႐ိသည့္ ္ရွ်ားဝင္ေပးေဆွ်ာင္ရသည့္
လိ္င
ု ္စင္၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုငခ
္ င
တ ့္၊ အခတန္မ ွ်ားမွ်ာ ၃ - ၄% သွ်ာ႐ိၿပး ္ု္လ
္ ုပ္မႈစရိ္က
္ လည္း ၁၀%
ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ မမ ွ်ားလပါ။ ယခုလက္႐္
ိ တင္ အျမ္္အ္တက္ဆုးံ သူမ ွ်ားမွ်ာ ပုဂလ
ၢ က
ိ ္ု္လ
္ ုပသ
္ ူမ ွ်ားႏင့္
အျခွ်ားအဆက္အသတယ္႐ိေသွ်ာ၊ အွ်ာဏွ်ာ႐ိေသွ်ာအုပ္စုမ ွ်ားမ ရေနသည့္ ေဘးေပါက္ဝင္ေငတမ ွ်ား ျဖစ္သည္။
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ူးေဖွ်ာ္မႈလုပင
္ န္း လုပ္
္ ုးံ စဥ္လွ်ာမ ွ်ားကို ျပန္လည္သုးံ သပ္ပါက ယေန႔အေျခအေနသည္
ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (င)္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားသည့္ ကိုလန
ို ေခ္္မ္ိုင္မ က င့္သုးံ ခဲ့သည့္ပံုစံႏင့္
အလတန္ကတွ်ာျခွ်ားသည္ကလ
ို ည္း ေ္တ႕ႏိုင္ပါသည္။

3

္ု္္လုပ္မႈစရိ္္မ ွ်ား ႀကးျမင့္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အခတန္မွ်ာ ဝန္္ုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္သည္ဟု ေက ွ်ာက္လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားက
ဆိုေလ့႐ိသည္။ ကံမေကွ်ာင္း၍ ေက ွ်ာက္မေအွ်ာင္ပါက ္ိုအခ က္မွ်ာ ျဖစ္ႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း အမ ွ်ားစုအ္တက္မွ်ာမူ
အျခွ်ားေပးေဆွ်ာင္ရမႈမ ွ်ားမ႐ိဘဲ ္ရွ်ားဝင္အခတန္ ၅၀% ကိုသွ်ာ ေပးမည္ဆိုပါက အျမ္္ရေနဥးပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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(၂၀၁၄) ္တင္ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ ္န္ဖးို ၏ ေဝစုကို ခန္႔မန္းခ က္
- စုစုေပါင္းအေရွ်ာင္း္န္ဖိုးကို ေဒၚလွ်ာ (၁၅) ဘလယံဟု ယူဆပါသည္

$ 1.5 B
10%

$ 0.5B

$ 0.8B

3.3%

5.3%

ေကအိုင္ေအ

$ 2.5B
16.7%

အဆက္အသတယ္၊ အွ်ာဏွ်ာ႐ိေသွ်ာ
မိသွ်ားစုမ ွ်ားအပါအဝင္ အျခွ်ားသူမ ွ်ား
ဝ၊ သုိ႔ ္႐ု္္ပိုင္ သ္ၱဳ္ူးေဖွ်ာ္သည့္
ကုမၸဏမ ွ်ား
ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္ရွ်ာ္တင္ ကုနက
္ စရိ္္
ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္သူမ ွ်ား အွ်ားလံုး္ံမ

$ 9.7 B

ႏိုင္ငံေ္ွ်ာ္ဝင္ေငတ

64.7%

၃။ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ မ ရသည့္ဝင္ေငတကို မည္ကသ
ဲ့ ႔ခ
ို ေ
တဲ ဝႏိုငသ
္ နည္း။

အေရးအႀကးဆံုးအခ က္မွ်ာ သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္မ ရ႐သ
ိ ည့္ဝင္ေငတမ ွ်ားကို ခတဲေဝသည့္ ျဖစ္စဥ္မွ်ာ
ကၽတမ္းက င္ပညွ်ာ႐င္မ ွ်ားမ ပံုေသ္တက္ေပးရမည့္ ကိစၥမဟု္ဘ
္ ဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ညိႏ
ည ိႈင္းရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
ေလွ်ာေလွ်ာဆယ္္င
တ ္ ္ရွ်ားမဝင္ ေပးေဆွ်ာင္ေနရမႈမ ွ်ားေၾကွ်ာင့္ မည္သက
ူ မည္မ ရေနသည္ကို ္ိ္ိက က
မသိႏိုင္သည့္အ္တက္ မူၾကမ္း္စ္ရပ္ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ရန္ပင္ ခက္ခဲပါသည္။ ေအွ်ာက္ပါသ႐ုပ္ျပပံု္တင္ နည္း္စ္ခုကို
နမူနွ်ာအျဖစ္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ မရ႐သ
ိ ည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို အနွ်ာဂ္္္င
တ ္ ခတေ
ဲ ဝႏိုငပ
္ ုံ နည္း္စ္နည္း
(ေအွ်ာက္ပါပံုမွ်ာ ပံုေသျဖစ္ရမည္ဟု မဆိလ
ု ိပ
ု ါ။ သက္ဆင
ို သ
္ ူမ ွ်ားအၾကွ်ား ညိညႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။)

လိင
ု စ
္ င္အပ္ႏင္းသည့္ ေကွ်ာ္မ္
ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစုးရ - သယံဇွ်ာ္ႏင့္
သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ ္ိန္းသိမ္းေရး
ဝန္ႀကးဌွ်ာန (ယခင္ သ္ၱဳ္တင္း ဝန္ႀကးဌွ်ာန)၊
ဘ႑ွ်ာေရး ဝန္ႀကးဌွ်ာန၊ ကခ င္ျပည္နယ္
အစုိးရ
အၿပိဳင္အဆိုင္ ္င္ဒါစနစ္မ္ဆင့္ ္ူးေဖွ်ာ္ခတင့လ
္ ိုင္စင္ကို ခ ေပးရမည္။

စးပတွ်ားေရးလုပင
္ န္းမ ွ်ား
ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏင့္အည ဖတ႔စ
ဲ ည္း္ွ်ားရမည္။
ဗမွ်ာမ ွ်ား၊ ေဒသခံ ကခ င္မ ွ်ား၊ ႏိုင္ငံျခွ်ားသွ်ားမ ွ်ား
မည္သူမဆို ္စ္ဥး္ည္းျဖစ္ေစ၊ ဖက္စပ္ျဖစ္ေစ
လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏမ ွ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈမ ွ်ား

္ပ္မေ္ွ်ာ္အသံုး
စရိ္္

ျပည္နယ္မ ွ်ားႏင့္
္ိင
ု း္ ေဒသၾကးမ ွ်ား*
* ျပည္နယ္ခုႏစ္ခုႏင့္ ္ိုင္းေဒသႀကး

ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ လုပက
္ က
တ မ
္ ွ်ား

ခုႏစ္ခု္ို႔အၾကွ်ား သယံဇွ်ာ္မရသည့္
အျမ္္ေငတကို ခတေ
ဲ ဝရပါမည္။

ႏစ္စဥ္ ေဒၚလွ်ာ ၈ဘလယံ
အေရွ်ာင္းရေငတ (ခန္႔မန္းေျခ)

ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိးု ရ

ကခ င္ျပည္နယ္

 ေနျပည္ေ္ွ်ာ္ႏင့္ အျခွ်ားျပည္္င
တ ္းေစ းကတကမ
္ ွ်ား

္႐ု္ႏ
္ ိုင္ငံ ေ႐ႊလ၊ ကတမး္ က ိဳး

၈၀ - ၉၅%

အခတနေ
္ ပးေဆွ်ာင္ၿပး ဝင္ေငတ
(္ု္လ
္ ပ
ု မ
္ ၏
ႈ ၅၀%)
ေဒၚလွ်ာ ၄ ဘလယံ

ေဆွ်ာင္ရမည့္အခတန္
(္ု္လ
္ ပ
ု မ
္ ၏
ႈ ၅၀%)
ေဒၚလွ်ာ ၄ ဘလယံ

၅ - ၂၀%

အေရွ်ာင္ျခယ္္ွ်ားသည့္
ဧရိယွ်ာ္တင္ပါဝင္ေသွ်ာ အုပ္စမ
ု ွ်ားသည္
္ိုဝင္ေငတကို မည္သိ႔ခ
ု တဲေဝရမည္ဆက
ို ို
ညိညႏိႈင္းရပါမည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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အင္ဒိန
ု း႐ွ်ားႏိုင္ငံ၊ အွ်ာေခ ျပည္နယ္္စ္ခလ
ု ုးံ ၏ အစိုးရအသံုးစရိ္အ
္ ရ လူ္စ္ဥးခ င္းစအ္တက္
္စ္ႏစ္ပ မ္းမ စရိ္္မွ်ာ ေဒၚလွ်ာငါးရွ်ာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသွ်ား္စ္ဥးခ င္းစအ္တက္ ညိယ
ည ္
ူ ွ်ားသည့္
အမ ိဳးသွ်ားဝင္ေငတမွ်ာ အင္ဒိုနး႐ွ်ား္တင္ ္စ္ႏစ္လ င္ ေဒၚလွ်ာ ္စ္ေသွ်ာင္းေက ွ်ာ္၍ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ္က္
ႏစ္ဆပိသ
ု ည္။ အွ်ာေခ မရသည့္ ေဝစုမွ်ာ ႏိုင္ငံ္တင္း အျခွ်ားျပည္နယ္မ ွ်ားႏင့္ယဥ္လ င္လည္း ပိုမ ွ်ားသျဖင့္
ေဒၚလွ်ာငါးရွ်ာမွ်ာ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ္က္ ပိ၍
ု ၾကတယဝ
္ ေသွ်ာ အင္ဒိုနး႐ွ်ားအဆင့္အ္န္းႏင့္ပင္လ င္ ရက္ေရွ်ာသည္ဟု
ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အွ်ာေခ ႏင့္္န္း္ူ ကခ င္ျပည္နယ္္တငလ
္ ည္း လူ္စ္ဥးခ င္းစ ္စ္ႏစ္ေဒၚလွ်ာငါးရွ်ာ
အစိုးရအသံုးစရိ္္ ရမည္ဆလ
ို င္ ျပည္နယ္္စ္ခလ
ု ုးံ အ္တက္ (လူေပါင္း ၁.၆ သန္းခန္႔ ႐ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္) ေဒၚလွ်ာ
၈၀၀ မလယံ လုိမည္ျဖစ္ၿပး ္ိုဝင္ေငတကို ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ရႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
္ိသ
ု န္း႐စ္ရွ်ာသည္ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပင
္ န္းမ ႏိုင္ငံေ္ွ်ာ္အေနျဖင့္ ရ႐ိမည့္ ခန္႔မန္းဝင္ေငတ ေဒၚလွ်ာ ၄ဘလယံ၏
၂၀% ျဖစ္ၿပး ကခ င္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ အမ ွ်ားဆံုးရ႐ိႏိုင္ေသွ်ာ ပမွ်ာဏျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါစိ႕ု ။ သိ႔မ
ု ဟု္္
အွ်ာေခ ျပည္နယ္က သဘွ်ာဝဓါ္္ေငတ႕ ဝင္ေငတစုစုေပါင္း၏ ေဝစုအျဖစ္ရသည့္ ရွ်ာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ပမွ်ာဏအ္ိင
ု း္
ကခ င္ျပည္နယ္မ ရမည္ဆပ
ို ါက ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းဝင္ေငတ၏ ၅% ကို ရပါလိမ့မ
္ ည္။ သုိ႔ေသွ်ာ္ ကခ င္ျပည္နယ္္တင္
ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈ နည္းပါးျခင္း၊ (အေဆွ်ာက္အဥႏင့္ အမ ွ်ားသံုးလမ္းပန္း္ံ္ွ်ားမ ွ်ား) ပ က္စးမႈ မ ွ်ားျပွ်ားျခင္း၊
ေနွ်ာင္္င
တ ္ လက္နက္စတန႔လ
္ ္
ႊ ္မည့္သူမ ွ်ားကို အလုပအ
္ ကိုင္မ ွ်ားေပးရန္လိုျခင္း္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ လက္ေ္တ႔က က
သံုးသပ္ပါက ၅% ္က္ပိုရရန္လိုပါလိမ့မ
္ ည္။ ကခ င္ျပည္နယ္အ္တက္ ေဝစုကို ခတဲေဝေပးၿပးေနွ်ာက္
က န္ပမွ်ာဏကို အျခွ်ားႏိုင္ငံမ ွ်ား္တင္ ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရအွ်ား ဝင္ေငတေပးေဆွ်ာင္သည့္ စနစ္ျဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။
သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းမရရန္႐ိသည့္ အခတနမ
္ ွ်ားကို အျပည့္အဝေကွ်ာက္ခံႏိုင္ရန္ ္ပ္မေ္ွ်ာ္မ ္က္္က္ၾကတၾကတ
ပါဝင္ရန္လည္း လိအ
ု ပ္သည္။ ္ပ္အေနျဖင့္ စွ်ာရင္းျပင္ပမ ရေနေသွ်ာ အျခွ်ားဝင္ေငတမ ွ်ားကို
လက္လ္
ႊ ္ရမည့္အ္တက္ ္စ္နည္းနည္းျဖင့္ အစွ်ား္ိုးေပးရန္ လိုပါသည္။4 ေက ွ်ာက္စိမ္းမ
ရသည့္ဝင္ေငတမ ွ်ားကို အမ ိဳးသွ်ားဒမိက
ု ေရစအဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္ အစိးု ရမ ္စ္ႏိုင္ငံလုးံ အ္ိုငး္ အ္ွ်ာျဖင့္ အေရးႀကးသည့္
အျခွ်ားလုပ္ငန္းေဆွ်ာင္္ွ်ာမ ွ်ားကို အေကွ်ာင္အ္ည္ေဖွ်ာ္ရွ်ာ္တင္ သံုးစတရ
ဲ န္လည္း လိအ
ု ပ္သျဖင့္ ္ိုအခ က္ကို
သ္ိမူ၍ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ ေဝစု မည္ေ႐တ႕မည္မ ျဖစ္သင့္သည္ဆသ
ို ည္ကို ညိညႏိႈင္းရပါလိမ့္မည္။
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္ိုသုိ႔္ရွ်ားမဝင္ အျမ္္္တက္ေနေသွ်ာသူမ ွ်ားအနက္ အက ိဳးအျမ္္အရဆံုးသူမ ွ်ားမွ်ာ
လက္႐ိ္ွ်ာဝန္္မ္းေဆွ်ာင္ေနေသွ်ာ ္ပ္မေ္ွ်ာ္သွ်ားမ ွ်ားသွ်ာ ျဖစ္သည္ဟု မဆုိလိုပါ။ သို႔ေသွ်ာ္ ေ္တ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ
အခ ိဳ႕က ္ပ္အေနျဖင့္ ္ိုဝင္ေငတအခ ိဳ႕အဝက္ကို ရ႐ိေနေၾကွ်ာင္း ဆိုၾကပါသည္။ အမ ိဳးသွ်ားဒမိုကေရစအဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္
အစိုးရႏင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္၊ အၿငိမ္းစွ်ားယူၿပးသူမ ွ်ားအပါအဝင္ ္ပ္မေ္ွ်ာ္သွ်ားအခ ိဳ႕ရ႐ိေနသည္ဟုဆိုေသွ်ာ
္ရွ်ားမဝင္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို ျဖ္္ေ္ွ်ာက္ရန္ စသည္္ို႔မွ်ာ ေပါ့ေသးေသးမဟု္္သည့္ ဆံုးျဖ္္ခ က္မ ွ်ားျဖစ္ပါသည္။
္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ ပူးေပါင္းေဆွ်ာင္႐က
တ ္မႈ အျပည့္အဝရ႐ိရန္ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ ္ရွ်ားဝင္အသံုးစရိ္္ကို ္ိုးျမညင့္ေပးရန္
လုိေကွ်ာင္းလုိပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငေ
ံ ရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ယခုအေၾကွ်ာင္းအရွ်ာႏင့္ ဆက္စပ္၍ ကိလ
ု ိုနေခ္္မ္ိုငမ
္ (၁၈၀၀)ျပည့္ႏစ္မ ွ်ား္စ္ဝိက
ု က
္ ဗမွ်ာဘုရင္ႏင့္
ကခ င္သူေကွ်ာင္းမ ိဳးမ ွ်ားအၾကွ်ား ေက ွ်ာက္စိမ္းအျမ္္ေငတမ ွ်ားအွ်ား မည့္သ႔ခ
ို တဲေဝခဲသ
့ ည္၊ ႏစ္ဘက္လုးံ မ
ေဝစုမည္မ ရသည္ကို သမိုငး္ ေၾကွ်ာင္း ျပန္လန္ေလ့လွ်ာႏိုငပ
္ ါသည္။ (အေသးစိ္္ကို ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (င) ္တင္
႐ႈပါ။ ္ိအ
ု ခ ိနက
္ ပင္ ္႐ု္ေ
္ က ွ်ာက္္ူးသူမ ွ်ား၏ က႑ႀကးမွ်ားခဲ့ေၾကွ်ာင္းလည္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။)
ၿငိမ္းခ မ္းေရးစွ်ာခ ဳပ္ကို ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ရွ်ာ္တင္ အ္င္းအဓမၼ ဖိအွ်ားေပးျခင္းမဟု္ဘ
္ ဲ မန္မန္ကန္ကန္
အွ်ားလံုးသေဘွ်ာ္ူႏိုင္မည့္ အေနအ္ွ်ားအ္ိ ညိညႏိႈင္းပါက ္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ ္ပ္သွ်ားအေရအ္တက္ႏင့္
အသံုးစရိ္က
္ ို ္ျဖည္းျဖည္းေလ ွ်ာ့ခ ရန္ ျဖစ္ႏို္င္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း လူေလ ွ်ာ့သည့္ ပမွ်ာဏအ္ိင
ု ္း
အသံုးစရိ္က
္ ို ေလ ွ်ာ့ခ ႏိုင္မည္မဟု္္ေၾကွ်ာင္းလည္း သ္ိျပဳရပါမည္။ အဘယ့္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ်ာ္
္ပ္မေ္ွ်ာ္အေနျဖင့္လည္း လက္နက္အင္အွ်ား ပိုမိုေကွ်ာင္းမတနလ
္ ွ်ာေစရန္ႏင့္
စတမ္းေဆွ်ာင္ရည္္ိုး္က္လွ်ာေစရန္ သင္္န္းမ ွ်ားအ္တက္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံလိုမည္ျဖစ္ၿပး ္ိုအရွ်ာႏစ္ခုလုးံ မွ်ာ
ကုနက
္ စရိ္္မ ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနး႐ွ်ားႏိုင္ငံ၊ အွ်ာေခ ပဋိပကၡကို သေဘွ်ာ္ူေျဖ႐င္းအၿပး
ေခ္္မေသွ်ာ၊ ္ပ္မေ္ွ်ာ္မ ္သး္ျခွ်ားျဖစ္ေသွ်ာ ရဲ္ပ္ဖတဲ႔ကို ္ည္ေ္ွ်ာင္ရန္လည္း လိုေကွ်ာင္းလိုပါမည္။
ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအဆင့္မ ရ႐သ
ိ ည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို မည္သ႔မ
ို ည္ပံုခဲတေဝမည္ဆသ
ို ည္မွ်ာ အျငင္းပတွ်ားႏိုင္ဖယ
တ ္
အခ က္္စ္ခ က္ ျဖစ္သည္။ ဗဟုိဝင္ေငတအွ်ား မည္သ႔ခ
ို တဲေဝမည္ ဆိသ
ု ည္ကို ဒမိက
ု ေရစက င့္သုးံ သည့္
ႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ်ားအွ်ားလံုး္တင္ လႊ္ေ
္ ္ွ်ာ္က ဆံုးျဖ္္ရသည္မွ်ာ ္ံုးစံျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ အေမရိကန္ေဒၚလွ်ာ
ဘလယံႏင့္ခ ေသွ်ာ ဝင္ေငတမ ွ်ား ႐ု္္ခ ည္း္တက္ေပၚလွ်ာပါက ္ိုေငတမ ွ်ားကို မိမိ္႔ို ရသင့္သည္ဟု
ေ္ွ်ာင္းဆိုေသွ်ာ အုပ္စုမ ွ်ားလည္း ေပၚေပါက္လွ်ာပါလိမ့မ
္ ည္။ ္ိုကစ
ိ ၥကို ေျဖ႐င္းရန္္စ္နည္းမွ်ာ ျပည္နယ္၊
္ိုင္းေဒသႀကး၊ ္ိ႔္
ု က္ပ၍
ို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ ွ်ားအ္ိ မည္သ႔ရ
ို န္ပံုေငတခတဲေဝေပးမည္ဆသ
ို ည့္ ပံုေသနည္းကို
ႀကိဳ္င္္ွ်ား႐ရ
ိ န္ျဖစ္သည္။

လတယ္ကူ႐းို ႐င္းသည့္နည္း္စ္နည္းမွ်ာ အင္ဒိုနး႐ွ်ား္တင္ ္တင္
္ တငက
္ ယ္က ယ္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေက းလက္ေဒသ
အေျခခံအေဆွ်ာက္အဥ အစအစဥ္မ ွ်ား (Inpres Programs) အရ ေဒသ္စ္ခ္
ု တင္ ေန္ိုင္ေသွ်ာ
လူအေရအ္တက္ေပၚမူ္ည္၍ ခတဲေဝေပးရန္ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ ္ိအ
ု စအစဥ္မ ွ်ားကို လက္ေ္တ႔
အေကွ်ာင္အ္ည္ေဖွ်ာ္ရွ်ာ္တင္ ေဒသ္စ္ခုခ င္းစ၏ မဖတ႔ံၿဖိဳး၊ မ္ိုး္က္မႈႏင့္ အျခွ်ားအခ က္မ ွ်ားကိုပါ
္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ လူဥးေရအေပၚသွ်ာ မူ္ည္သည့္ ္သမ္္္ည္းျဖစ္ေသွ်ာ ပံုေသနည္းမ ွ်ားကို
သင့္ေ္ွ်ာ္သည့္အ္ိုငး္ ျပင္ဆင္ၿပးမ အသံုးျပဳၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ဒု္ယ
ိ နည္း္စ္နည္းမွ်ာ ေဒသ၏အက ယ္အဝန္းအေပၚမူ္ည္ၿပး စ္ုရန္းမိုင္အ္ိုငး္ ဝင္ေငတကို
ခဲတေဝေပးရန္ျဖစ္သည္။ ္ိုနည္းကို က င့္သံုးပါက က ယ္ျပန္႔ၿပး လူဥးေရနည္းပါးေသွ်ာ ေဒသမ ွ်ားအေနျဖင့္
လမ္းပန္း္ံ္ွ်ား ္ည္ေဆွ်ာက္ရွ်ာႏင့္ လ ပ္စစ္မးသတယ္
္ န္းရွ်ာ္တင္ လူဥးေရမ ွ်ားေသွ်ာ ေဒသမ ွ်ား္က္
ကုနက
္ စရိ္္မ ွ်ားမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ၎္ိ႔အ
ု ္တက္ ္တက္ေျခကိက
ု ္ႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း
မ္ူညသည့္၊ လိအ
ု ပ္ခ က္မ ွ်ားလည္း ကတျဲ ပွ်ားသည့္ ေဒသမ ွ်ားအၾကွ်ား ္စ္ဥးႏင့္္စ္ဥး အျငင္းပတွ်ားဖတယ္ရွ်ာမ ွ်ားကို
အ္္္ႏိုင္ဆုးံ ေလ ွ်ာ့ခ ၿပး အမ ွ်ားလက္ခံႏိုင္မည့္နည္းမွ်ာ ဝင္ေငတခတဲေဝသည့္ ပံုေသနည္း ခ မ္္ရွ်ာ္တင္
လူဥးေရႏင့္ ဧရိယွ်ာႏစ္ခုစလံုးအွ်ား ္ည့္သတင္း္တက္ခ က္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ဝင္ေငတ
အေမရိကန္ေဒၚလွ်ာ ၁ ဘလယံကို ္ိုအခ က္ႏစ္ခ က္လုးံ အွ်ား ္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ား၍ မည္သ႔ခ
ို တဲေဝႏိုင္သည့္
နမူနွ်ာကို ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (က)္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။

၄။ ႏိုငင
္ ေ
ံ ရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ္င
တ ္ သက္ဆင
ို သ
္ အ
ူ ွ်ားလံုးကို
္ည့္သင
တ း္ စဥ္းစွ်ားပါမည္လွ်ား။
သက္ဆိုငသ
္ ူမ ွ်ားအွ်ားလံုးကို ျဖစ္ႏိုင္သ၍ ပါဝင္ေစရပါမည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္သည့္လုပ္ငန္း္တင္
ႀကးစိးု ေနေသွ်ာ ဝႏင့္ ကိုးကန္႔ ကုမၸဏမ ွ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပက
္ ိုငလ
္ ိပ
ု ါက အေပးအယူ္တင္
ပါဝင္လွ်ာေစရန္ အခတင့အ
္ လမ္းေပးႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း ္ိသ
ု မ
ူ ွ်ား ပါဝင္လွ်ာသည့္အခ ိန္အ္ိ စွ်ာင့္ဆိုင္းရန္
မလိအ
ု ပ္ပါ။ ပူးေပါင္း၍ အေပးအယူလပ
ု ္မည္ဆိုပါက ္ိသ
ု မ
ူ ွ်ားအေနျဖင့္ ကုမၸဏအ္တက္ ္ွ်ား႐သ
ိ ည့္
လံုျခံဳေရးႏင့္ လက္နက္ကိုင္
္ ပ္မ ွ်ားကို စတန႔လ
္ ္
ႊ ္ရမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ သေဘွ်ာ္ူေသွ်ာ္မ ္ူပါလိမ့မ
္ ည္။
သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း မပူးေပါင္းပါက ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းလုပ္ငန္းလုပက
္ ိုင္ခင
တ ့္ လုိင္စင္မ ွ်ားကို ဆံုး႐ံႈးမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
မိမိ္႔၏
ို ေ႐တးခ ယ္မႈကို ျပန္လည္သုးံ သပ္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ္ိ႔အ
ု ္ူပင္ ကိုးကန္႔ေဒသအေနျဖင့္လည္း
္႐ု္္ႏိုင္ငံ၏ ေ္ွ်ာက္ခံခ က္ကို ေနွ်ာက္ကယ
တ ္မ ဆက္လက္ရေနပါက လက္နက္စန
တ ္႔ရန္ သေဘွ်ာ္ူလိမ့မ
္ ည္
မဟု္္ပါ။5 ကိးု ကန္႔္ို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွ်ာ လိလ
ု ွ်ားအပ္ေသွ်ာ္လည္း ္ိအ
ု ခ က္ကို ငဲက
့ က
တ ္ေနရေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
က န္သည့္ ္ိုငး္ ရင္းသွ်ားအုပ္စုမ ွ်ားအွ်ားလံုး၊ ္ပ္မေ္ွ်ာ္ႏင့္ အမ ိဳးသွ်ားဒမိက
ု ေရစ အဖတဲ႔ခ ဳပ္ဥးေဆွ်ာင္သည့္
အစိုးရ္ိ႔အ
ု ၾကွ်ား မဟွ်ာမိ္ဖ
္ တဲ႔စည္းၿပး အ္ူ္ကတလပ
ု ္ေဆွ်ာင္ရမည့္ အေရးကို ေႏွ်ာင္ေ
့ ႏးေစျခင္း မျဖစ္သင့္ပါ။
အမ ိဳးသွ်ားဒမိက
ု ေရစ အဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္အစိုးရမ ျပည္နယ္မ ွ်ားကို အ္ိင
ု ္းအ္ွ်ာ္စ္ခုအ္ိ
ကုိယ္ပိုငလ
္ တ္လ
္ ပ္ခတင့ေ
္ ပးျခင္း၊ ေဒသဖတ႔ံၿဖိဳး္ိုး္က္ေရးအ္တက္ သယံဇွ်ာ္မရသည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို
5

္႐ု္္ကုမၸဏမ ွ်ားအေနျဖင့္ အခတန္ ၅၀% ကိုေပးေဆွ်ာင္သည့္အျပင္ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ မ္ိခိုက္ေစရန္အ္တက္
ေက ွ်ာက္္ူးၿပးေနွ်ာက္ ျပန္လည္႐င္းလင္းေပးမည္ဆိုပါက ၎္ို႔ကို လုပ္ကိုင္ခတင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ကိုင္ရမည့္
္ွ်ာဝန္မ ွ်ား၊ အခတင့အ
္ ေရးမ ွ်ားမွ်ာ ဝကုမၸဏမ ွ်ားႏင့္ ္န္း္ူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငေ
ံ ရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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္စ္စ္
ိ ္
္ စ္ပိုင္း ခတဲေဝေပးျခင္းႏင့္ ္ိုင္းရင္းသွ်ားေဒသမ ွ်ား္တင္ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ကို
္ိခက
ို ္ဖ က္စးျခင္းမျပဳဘဲ ၎္ိ႔အ
ု ွ်ား အေလး္ွ်ားပါက ္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လိုစ္
ိ ္
႐ိလွ်ာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စးပတွ်ားေရးအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ိၿပး လက္ေ္တ႕ဆန္သည့္ အေပးအယူမ ွ်ားကို
ျပဳလုပျ္ ခင္းသည္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငမ
ံ ္ိုငး္ ရင္းသွ်ား ပဋိပကၡမ ွ်ားကို ေျဖ႐င္းျခင္းအ္တက္ အဓိကနည္းလမ္း
ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္အွ်ားကိုးသည့္ စစ္ဘက္ေရးရွ်ာ ဖိအွ်ားေပးျခင္းသည္ ပဋိပကၡကို ဖိႏိပ္္ွ်ားႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း
ေရ႐ည္္ည္္သ
ံ့ ည့္ ၿငိမ္းခ မ္းေရးႏင့္ စည္းလံုးညညတ္မ
္ က
ႈ ို ဖန္္းႏိုင္မည္ မဟု္္ပါ။

ၿငိမ္းခ မ္းေရးႏင့္ စည္းလံုးညညတ္္မႈ ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ရွ်ာ္တင္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအ္တက္ အ္ူးအေလး္ွ်ားရမည့္
အခ က္မွ်ာ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္္တင္ အင္အွ်ားႀကးသူမ ွ်ားျဖစ္သည့္
ဗုဒၶဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ား၏ မူဆလင္ဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ားအေပၚ ္င္ျမင္ခ က္မ ွ်ားသည္ အယူအဆမွ်ားအေပၚ
အေျခခံ္ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အလတႀဲ ကးလတေ
ဲ နသည္လည္း ႐ိပါသည္။ ္ိသ
ု ူအခ ိဳ႕၏အဆိုအရ ရခိုငျ္ ပည္နယ္္တင္
မူဆလင္္စ္သန္းေက ွ်ာ္ ္ရွ်ားမဝင္ေန္ိုငေ
္ နၿပး ၎္ိ႔အ
ု ွ်ားလံုးကို ျပည္နယ္္တငး္ မ
ႏင္္္
ု သ
္ င့္သည္ဟလ
ု ည္း ေျပွ်ာေနၾကသည္။ သုိ႔ေသွ်ာ္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ္တင္ ေန္ိုငလ
္ က္႐သ
ိ ည့္
မူဆလင္ဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ား၏ ရွ်ာခိုင္ႏႈန္းမွ်ာ (၁၈၈၂)ခုႏစ္မ ရွ်ာခိုင္ႏႈန္းႏင့္ ႏိႈင္းယဥ္ပါက အေျပွ်ာင္းအလဲ
သိပ္မ႐ေ
ိ သွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိုေျပွ်ာဆိုခ က္မ ွ်ားသည္ အခ က္အလက္မ ွ်ားႏင့္ မကိုက္ညပါ။
အၾကမ္းဖက္မအ
ႈ မ ွ်ားစုမွ်ာ အစတန္းေရွ်ာက္ ဗုဒၶဘွ်ာသွ်ာအုပစ
္ မ
ု ွ်ား၏ လႈံ႔ေဆွ်ာ္မႈေၾကွ်ာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
အက ိဳးဆက္အျဖစ္ မူဆလင္ဘွ်ာသွ်ာဝင္ေပါင္း ္စ္သိနး္ မ ္စ္သိနး္ ခတအ
ဲ ၾကွ်ားမွ်ာ ေန္ိုင္မအ
ႈ ဆင့္အ္န္း
အလတန္နိမ့ပ
္ ါးသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ ွ်ား္တင္ ပိ္္မိေနသည္။ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္အ္တငး္ ႐ိေနသည့္ အျခွ်ားမူဆလင္
ဆယ္သိနး္ ခန္႔အနက္ အမ ွ်ားစုမွ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းအ္တငး္ မဟု္သ
္ ည့္္ိုင္ ျပည္နယ္အ္တင္း္တင္ပင္
လတ္္လပ္စတွ်ာ သတွ်ားလွ်ာႏိုင္ျခင္းမ႐ဘ
ိ ဲ ျပည္နယ္ေျမွ်ာက္ဘက္ပိုင္း္တငသ
္ ွ်ာ ေန္ိုင္ေနၾကရသည္။
္ိုအေနအ္ွ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္္တင္ ္င္းမွ်ာမႈမ ွ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပး ျပည္နယ္စးပတွ်ားေရးကို
ဖ က္စးခဲ႐
့ ုသ
ံ ွ်ာမက ယခု္က္ပ၍
ို ပင္ ႀကးမွ်ားသည့္ ျပႆနွ်ာမ ွ်ားကို ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ
ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ္ိအ
ု ေျခအေနကို မျဖစ္မေန ေျဖ႐င္းရပါမည္။
အိမ္နးခ င္း ဘဂၤလွ်ားေဒ႐္႕ႏိုင္ငံ္တင္ ျဖစ္ေပၚေနေသွ်ာ အစၥလွ်ာမ္အစတနး္ ေရွ်ာက္ဝါဒ အွ်ားေကွ်ာင္းလွ်ာသည့္
ျပႆနွ်ာကို သ္ိမူၿပး ္ိမ
ု ွ်ာကဲသ
့ ႔ပ
ို င္ အျခွ်ားသူမ ွ်ားလုပသ
္ ည့္ လုပ္ငန္းကို ဖ က္စးေႏွ်ာင့္ယက္ျခင္း၊ ္ိနး္ မႏိုင္
သိမ္းမရသည့္ အေျခအေနစသည္္႔ို ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံသ႔ို မကူးစက္လွ်ာမ ျပည္္တင္းအဖတ႔အ
ဲ စည္းမ ွ်ားအၾကွ်ား
ကတလ
ဲ မ
တဲ ႈမ ွ်ားကို မိမ္
ိ ႔ဘ
ို ွ်ာသွ်ာ ေျဖ႐င္းရန္လအ
ုိ ပ္ပါသည္။ အ္က္္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားသည့္အ္ိင
ု ္း ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ
လူဥးေရ္တင္ မူဆလင္မ ွ်ားပါဝင္မႈ အခ ိဳးမွ်ာ ္ိုးျမင့္လွ်ာျခင္းမ႐ဘ
ိ ဲ ကွ်ာလၾကွ်ာ႐ည္စတွ်ာ ္န္႔ေနသည့္အခ က္က

ႏိုင္ငေ
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မူဆလင္မ ွ်ားက အျခွ်ားဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ားကို မိမိ္႔ဘ
ို ွ်ာသွ်ာသိ႔ု ကူးေျပွ်ာင္းေစသည္၊ ျမန္မွ်ာျပည္္င
တ ္းသိ႔ု
ဝင္လွ်ာသည္၊ ၎္ိ႔၏
ု သွ်ားသမးေမတးဖတွ်ားမႈႏႈန္းမွ်ာ အလတနအ
္ ကၽတံျမင့္မွ်ားေနသည္ဟူေသွ်ာ ေျပွ်ာဆိုမႈမ ွ်ား
မွ်ားယတင္းေနေၾကွ်ာင္း ေ္ွ်ာက္ျပေနပါသည္။
ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္အ္တငး္ ဆည္ေျမွ်ာင္းမ ွ်ား၊ လမ္းမ ွ်ားႏင့္ လ ပ္စစ္ဓွ်ာ္္အွ်ားက႑္ိ႔္
ု တင္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံသည့္
ဖတံ႕ၿဖိဳးေရးအစအစဥ္္စ္ခသ
ု ည္ အလုပလ
္ ုပလ
္ ိုသ္
ူ ိုငး္ အ္တက္ အလုပအ
္ ကိုငအ
္ ခတင့အ
္ လမ္းမ ွ်ား
ဖန္္းေပးမည္ျဖစ္ၿပး လက္႐ိျပႆနွ်ာကို ေျဖ႐င္းရွ်ာ္တင္ ပ္မအဆင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အလုပအ
္ ကိုင္
အ္တက္ ျပည္နယ္အႏံ႔ လတ္လ
္ ပ္စွ်ာတ သတွ်ားလွ်ာခတင့က
္ ို ္ပ္္ိုးေပးျခင္းသည္ ျပည္သလ
ူ ္
ူ ုအၾကွ်ား၊
ရခုိင္အမ ိဳးသွ်ား ပါ္ဝင္မ ွ်ားအၾကွ်ားပင္ ေ္ွ်ာက္ခံမႈ အခိင
ု ္အမွ်ာရႏိုင္ပါသည္။ ္ိသ
ု ိ႔ု အေျပွ်ာင္းအလဲမလုပ္မ
ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္လ္
ႊ ေ
္ ္ွ်ာ္၏ ေ္ွ်ာက္ခံမက
ႈ လ
ို ည္း ရယူရမည္ျဖစ္သည္။
္ိ္
ု က္ပင္ ပိုမေ
ို ကွ်ာင္းမတနသ
္ ည့္ အေျခအေနမွ်ာ ႏိုင္ငသ
ံ ွ်ားမ္္ပု္
ံ င္က္္ အျပည့္အဝ
မရေသးသူမ ွ်ားအပါအဝင္ မူဆလင္မ ွ်ားကို ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအႏံ႔ လတ္လ
္ ပ္စွ်ာတ သတွ်ားလွ်ာခတင့ေ
္ ပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
္ိသ
ု ိ႔ျု ပဳလုပ္ႏိုင္ရန္မွ်ာ ခက္ခပ
ဲ ါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ ္ိုနည္းျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အ္တင္း မူဆလင္ဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ား
ရွ်ာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ျမင္မ
့ ွ်ားေနျခင္းကို ေလ ွ်ာ့ခ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပး ္င္းမွ်ာမႈမ ွ်ားအွ်ားလည္း ေလ ွ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္။
ႏိင
ု င
္ သ
ံ ွ်ားျဖစ္ခင
တ က
့္ ုိ မည္သ႔ဆ
ို ုးံ ျဖ္္မည္ဆိုေသွ်ာ ခက္ခန
ဲ က္နသ
ဲ ည့္ အခ က္မ ွ်ားကို
သ္္မ္္ေနသည့္အေ္ွ်ာအ္တင္း ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ္တင္ ကွ်ာလၾကွ်ာ႐ည္စတွ်ာ ေန္ိုငလ
္ ွ်ာခဲေ
့ ၾကွ်ာင္း
္င္႐ွ်ားသည့္သူမ ွ်ားအွ်ား အလုပလ
္ ုပက
္ ိုင္ႏိုင္၊ အသက္ေမတးဝမ္းေၾကွ်ာင္းမႈ ႐ွ်ာေဖတႏိုင္သည့္
အခတင့အ
္ ေရးေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္္တငး္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ ွ်ားအ္တက္ ္ိုသမ
ူ ွ်ားကို ေန္ိုင္ခင
တ ့လ
္ က္မ္္မ ွ်ား
္ု္္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဆည္ေျမွ်ာင္းစနစ္ ္ိုး္က္လွ်ာသည္ႏင့္အမ ဧကအလုိက္ သးႏံ္က
တ ္ႏႈန္းအလွ်ားအလွ်ာမွ်ာလည္း
ပိမ
ု ေ
ုိ ကွ်ာင္းမတနလ
္ ွ်ာၿပး လယ္ယွ်ာလုပသ
္ ွ်ားလုိအပ္ခ က္မွ်ာလည္း ျမင့္မွ်ားလွ်ာပါလိမ့မ
္ ည္။ ္ိအ
ု ေနအ္ွ်ား္တင္
ေျမပိင
ု ႐
္ င္မ ွ်ား (အမ ွ်ားစုမွ်ာ ဗုဒၶဘွ်ာသွ်ာျဖစ္သည္) အေနျဖင့္ မူဆလင္ဘွ်ာသွ်ာဝင္မ ွ်ားကို အလုပ္သမွ်ားအျဖစ္
အသံုးျပဳရန္ ပိုမလ
ို လ
ို ွ်ားလွ်ာပါလိမ့မ
္ ည္။ ပညွ်ာ္္္ ဗုဒၶဘွ်ာသွ်ာ လူငယ္လူ႐ယ
တ ္မ ွ်ားကလည္း
ေဆွ်ာက္လုပ္ေရးလုပင
္ န္းမ ွ်ားကို စိ္္ဝင္စွ်ားလိမ့မ
္ ည္မဟု္္ပါ။ ၎္ိ႔အ
ု မ ွ်ားစုမွ်ာ ရခုိင္ျပည္နယ္မပင္
္တက္ခတွ်ာသတွ်ားၿပ ျဖစ္သည္။ သိ႔္
ု ိုင္ေအွ်ာင္ မူဆလင္အလုပသ
္ မွ်ားမ ွ်ား က န္႐ိေနေသးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
္ိုေဆွ်ာက္လပ
ု ္ေရးႏင့္ အေျခခံအေဆွ်ာက္အဥဆိင
ု ္ရွ်ာ လုပ္ငန္းမ ွ်ားကို ဆက္လုပ္ေဆွ်ာင္႐က
တ ္ႏိုင္ပါေသးသည္။
ျခံဳငံု၍သံုးသပ္မည္ဆပ
ို ါက အ္က္ေဖွ်ာ္ျပပါနည္းလမ္းမ ွ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုငအ
္ ခတင့အ
္ လမ္းမ ွ်ားကို ္ိုးျမညင့ႏ
္ ိုင္ၿပး
ဆင္းရဲမတဲေ္မႈ၊ ္စ္ဖက္ႏင့္္စ္ဖက္ အဆင္မေျပျဖစ္မႈမ ွ်ားကိလ
ု ည္း ေလ ွ်ာ့ခ ႏိုင္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
အႏၲရွ်ာယ္မ ွ်ားသည့္ အေျခအေနကို ္ိနး္ သိမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ေယဘုယ အွ်ားျဖင့္ သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ မ္းေရးသေဘွ်ာ္ူညမႈမ ွ်ား ခုိင္ခိုင္မွ်ာမွ်ာ ႐၊ိ မ႐ိဆသ
ို ည့္
အခ က္သည္ လူငယ္လ႐
ူ တယမ
္ ွ်ားအ္တက္ ၎္ိ႔လ
ု က္သင့္ခံႏိုင္ေလွ်ာက္သည့္ အလုပအ
္ ကိင
ု ္မ ွ်ားကို
ဖန္္းေပးမည့္ ခိုင္မွ်ာေသွ်ာစးပတွ်ားေရး္စ္ရပ္အေပၚ မူ္ည္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကွ်ာင့္ဆိုေသွ်ာ္
္ိသ
ု ူမ ွ်ားအေနျဖင့္ အလုပလ
္ က္ကိုငမ
္ ႐ိပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ ွ်ား စ္င္၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ျပန္လည္လုပက
္ ိုင္
ပါလိမ့မ
္ ည္။ လမ္းမ ွ်ား၊ ေရကွ်ာ္ွ်ာႏင့္ ေရေပးေဝမႈစနစ္မ ွ်ား၊ လ ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖမးမႈစနစ္ႏင့္ အျခွ်ားေသွ်ာ
အေျခခံအေဆွ်ာက္အဥမ ွ်ားကို ္ည္ေဆွ်ာက္ရန္လည္း လိုအပ္ေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ လက္နက္စတန႔သ
္ ူမ ွ်ားႏင့္
အျခွ်ားသူမ ွ်ားအွ်ား ္ိုစမံကန
ိ ္းမ ွ်ား္တင္ ပါဝင္လုပက
္ ိင
ု ္ႏိုငရ
္ န္ သင္ၾကွ်ားေပးသည့္ အစအစဥ္္စ္ခ္
ု ွ်ား႐ပ
ိ ါက
မည္သည့္ၿငိမ္းခ မ္းေရး သေဘွ်ာ္ူညခ က္မ ိဳးမဆို အဓတန႔႐
္ ည္ရန္ အေ္ွ်ာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့မ
္ ည္။

၅။ ဖတ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏင့္ ဤကိစၥ္႔ ို စပ္လ ဥ္းမႈ ႐ပ
ိ ါသလွ်ား။
လက္႐ိ္င
တ ္ က င့္သုးံ ေနေသွ်ာ ဖတ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို စစ္အစိုးရဟုဆိုႏိုင္သည့္ အစုိးရအဖတ႔က
ဲ ျပဳစုခၿဲ့ ပး
၎ကိအ
ု ္ည္ျပဳခဲသ
့ ည့္ မဲမ ွ်ား၏ ္ရွ်ားဝင္မႈမွ်ာလည္း မခုိင္မွ်ာပါ။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း ္ိအ
ု ေျခခံဥပေဒကို
ယခု္ွ်ာဝန္ယူေနေသွ်ာ အစိုးရအဖတ႔ဲ လည္ပ္္ရန္ အသံုးမျပဳႏိုင္၊ ္ိ႔အ
ု ျပင္ အနွ်ာဂ္္အ္တက္
လိုအပ္သည့္အေျပွ်ာင္းအလဲမ ွ်ားကို ညိညႏိႈင္းရန္အ္တက္ မူၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးမျပဳႏိုင္ဟု မဆိလ
ု ိုပါ။
မည္သည့္ အရပ္သွ်ားအစိးု ရအဖတ႔မ
ဲ ဆို မိမ္
ိ ႔ဥ
ို းေဆွ်ာင္သည့္ အုပ္ခ ဳပ္ေရးစနစ္္တင္ ႏိုင္ငံႏင့္သက္ဆိုငသ
္ ည့္
အဖတ႔မ
ဲ ွ်ားအွ်ားလံုးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆွ်ာင္႐က
တ ္မသွ်ာ ္ပ္မေ္ွ်ာ္အွ်ား ဒမိက
ု ေရစလမ္းေၾကွ်ာင္းသည္
ေဘးအႏၲရွ်ာယ္မ႐ဘ
ိ ဲ ဆက္လက္ေလ ွ်ာက္လမ္းသင့္ေၾကွ်ာင္း သက္ေသျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရအဖတ႔အ
ဲ သစ္၏ မူဝါဒမ ွ်ားသည္ ႀကိဳ္င္္က
တ ဆ
္ မႈ မ႐ိဘဲ ပရမ္းပ္ွ်ာျဖစ္ေနပါက၊
လက္႐ိလပ
ု ္ငန္းေဆွ်ာင္္ွ်ာမ ွ်ားကို အေႏွ်ာင့္အယက္ျဖစ္ေစပါက၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ္ိုး္က္ဖတ႔ံၿဖိဳးမႈကို မျဖစ္ေစပါက
္ပ္မေ္ွ်ာ္အေနျဖင့္ လက္႐စ
ိ နစ္္တင္ ၎္ိ႔ု အခုိင္အမွ်ာရ႐ိ္ွ်ားၿပးျဖစ္သည့္ ၾသဇွ်ာအွ်ာဏွ်ာကို လက္လ္
ႊ ္ရန္
လက္္တန႔ေ
္ နပါလိမ့မ
္ ည္။ အစိုးရအဖတ႔အ
ဲ ေနျဖင့္ စတမ္းေဆွ်ာင္ရည္႐ိေၾကွ်ာင္း ျပသရန္ႏင့္ မိမိ္႔အ
ို ွ်ား
အျခွ်ားသူမ ွ်ားက ယံုၾကည္ကးို စွ်ားလွ်ာေစရန္မွ်ာ အခ ိနလ
္ ိပ
ု ါမည္။ ္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ အေျခခံဥပေဒကို
မည္ကွ်ာမ္ၱမဟု္ဘ
္ ဲ အေသအခ ွ်ာျပင္ဆင္ရန္မွ်ာ ႏစ္ႏင့္ခ ၍ အခ ိနယ
္ ူရန္ လုိေကွ်ာင္းလိုပါလိမ့မ
္ ည္။
သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း အေျခခံဥပေဒက ခတင့မ
္ ျပဳသည့္ ကိစၥမ ွ်ားကို ဥပဒ္လတ္သ
္ ည့္ နည္းမ ွ်ား (ဥပမွ်ာ
ေဒၚေအွ်ာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼ္မျဖစ္ႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း လက္ေ္တ႔္တင္ အစိုးရအဖတ႔ႏ
ဲ င့္
အမ ိဳးသွ်ားဒမိက
ု ေရစအဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္ကို ဥးေဆွ်ာင္ေနျခင္း) ေ႐႕ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ္ိက
ု ဲ့သိ႔ု အမန္ႏင့္
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ပိုနးစပ္ေသွ်ာ လက္ေ္တ႔က သည့္ ေခါင္းေဆွ်ာင္မႈမ ိဳးက ယံုၾကည္မ္
ႈ ည္ေဆွ်ာက္ျခင္းကို
ပိမ
ု ေ
ုိ အွ်ာင္ျမင္ႏင
ုိ ေ
္ စပါသည္။
ဖဲတ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ္တင္ ္ိက
ု ဲ့သ႔ို အနွ်ာအဆွ်ာမ ွ်ား ႐ေ
ိ နပါေသးသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း
ေက ွ်ာက္စိမး္ က႑ႏင့္သွ်ာ သက္ဆိုငသ
္ ည့္ ႏိုင္ငံေရးအေပးအယူအ္တက္ အေျခခံဥပေဒကို
လက္ငင္းျပင္ဆင္ရန္ မလိအ
ု ပ္ေသးပါ၊ ေနွ်ာင္္တငလ
္ ည္း လိုအပ္မည္၊ မလိအ
ု ပ္မည္ဟု မေသခ ွ်ာပါ။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္
အဖတ႔အ
ဲ စည္းမ ွ်ားအွ်ားလံုးမ အေမ ွ်ာ္အျမင္ႀကးမွ်ားစတွ်ာ အေပးအယူ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ္စ္ဖက္ႏင့္္စ္ဖက္
ယံုၾကည္မ္
ႈ ိုးပတွ်ားလွ်ာၿပး ေနွ်ာင္္တင္ အေျခခံဥပေဒအွ်ား ျပင္ဆင္ရန္လိအ
ု ပ္သည့္ ေရခံေျမခံေကွ်ာင္းမ ွ်ားကို
ေပၚေပါက္လွ်ာေစပါလိမ့မ
္ ည္။
အက ယ္ဆိုရေသွ်ာ္ ယံုၾကည္မႈ္ည္ေဆွ်ာက္ၿပးေနွ်ာက္္င
တ ္ ္ိုငး္ ရင္းသွ်ားပဋိပကၡကို အဆံုးသ္္ႏိုင္ျခင္း၊
ဘွ်ာသွ်ာေရး အျငင္းပတွ်ားမႈမ ွ်ားကို ေလ ွ်ာ႔နည္းေစျခင္း၊ ္င္းမွ်ာမႈမ ွ်ားကို ေလ ွ်ာ့ခ ကွ်ာ ပိမ
ု အ
ို ွ်ားေကွ်ာင္း၊
ေပ ွ်ာ့ေျပွ်ာင္းၿပး ညညတ္္သည့္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံေ္ွ်ာ္ကို ဖန္္းေစႏိုင္မည့္ စးပတွ်ားေရးႏင့္ လူမႈေရးဆိင
ု ္ရွ်ာ
္ိုး္က္မႈမ ွ်ားကို ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အေျခအေနကို
ေပၚေပါက္လွ်ာေစႏိုင္ပါသည္။

၆။ ္ိအ
ု ေပးအယူအျပင္ အျခွ်ားနည္းလမ္းမ ွ်ား ရပ
ိ ါသလွ်ား။

ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းကို လူ္စ္စက
ု ဆက္လက္ခ ဳပ္ကင
ို ္္ွ်ားၿပး ႏိုင္ငံဖ႔ၿံတ ဖိဳး္ိုး္က္မႈအ္တက္ အက ိဳးအျမ္္
မဆိုစေလွ်ာက္ကိုသွ်ာ ရ႐ပ
ိ ါက ကခ င္ျပည္နယ္အ္တငး္ ္ည္္ံ့သည့္ ၿငိမး္ ခ မ္းေရး ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ညိညႏိႈင္းရန္၊
အမ ိဳးသွ်ားဒမိက
ု ေရစအဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္ အစိးု ရအေနျဖင့္ ေ႐႕ဆက္္ိုးႏိုင္ရန္မွ်ာ အလတန္ပင္ ခက္ခဲပါလိမ့မ
္ ည္။
ဘလယံမ ွ်ားစတွ်ာခ ၍ ္ိုက္
္ န္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ္စ္ခလ
ု ုးံ ၏ စးပတွ်ားေရးက႑ႏင့္ ယဥ္လ င္ပင္
ပမွ်ာဏအလတန္ႀကးမွ်ားၿပး လက္႐္
ိ တင္ မည္သူမဆို ႏိုင္သစ
ူ ွ်ားစ္မ္းဆိသ
ု ည့္ အေျခအေနလည္း ျဖစ္ေနသည္။
ေက ွ်ာက္စိမး္ သည္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအ္တက္ အဖိးု ္န္ရ္နွ်ာသိက
ု ္ႀကးပမွ်ာျဖစ္ေသွ်ာ္လည္း
္ိုမရသည့္ဝင္ေငတမ ွ်ားကို လက္႐္
ိ တင္ အစိုးရအသံုးစရိ္ႏ
္ င့္ ဖတံ႕ၿဖိဳး္ိုး္က္မႈအ္တက္ အနည္းငယ္သွ်ာ
အသံုးျပဳႏိုင္ၿပး အမ ွ်ားစုကို လက္္စ္ဆုပစ
္ ွ်ာ အုပ္စုမ ွ်ားကသွ်ာ ရေနသည္။

ဤမ ႐ုပ္ပ က္ဆင္းပ က္ျဖစ္ေနသည့္ အေနအ္ွ်ား္တင္ ဒမိုကေရစနည္းလမ္းႏင့္အည
ေ႐တးခ ယ္္င္ေျမညွ်ာက္္ွ်ားျခင္းခံရသည့္ အစိုးရ္စ္ရပ္မ ၿငိမ္းခ မ္းေရး၊ သုိ႔မဟု္္ ္ိးု ္က္မက
ႈ ို
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ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ေပးရန္ မျဖစ္ႏို္င္ပါ။ ေ႐႕ဆက္သတွ်ားႏိုင္သည့္္ိုင္ ္ိုး္က္မအ
ႈ မန္ရရန္ အဆမ ွ်ားစတွ်ာ
ပို၍ခက္ခဲပါလိမ့မ
္ ည္။ ပဋိပကၡ္တင္ ပါဝင္ေနသည့္ အဖတ႔အ
ဲ စည္းမ ွ်ားအေနျဖင့္လည္း ္စ္ဖက္ႏင့္္စ္ဖက္
ညိညႏိႈင္းလိုက္ေလ ွ်ာရန္ အေၾကွ်ာင္း႐ိလိမ့မ
္ ည္ မဟု္္ပါ။ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံမွ်ာ အွ်ားအင္ခ ည့္နဲ႔၊ ဆင္းရဲမေ
ဲတ ္ၿပး
စိ္္ဝမ္းကတျဲ ပွ်ားကွ်ာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ွ်ား ျပည့္ႏက္ေနသည့္အျပင္ ႏို္င္ငံျခွ်ား္ိင
ု ္းျပည္မ ွ်ား၏ လႊမ္းမိးု မႈကိုလည္း
ခံေနရပါလိမ့မ
္ ည္။

အ္က္္တင္ ေဖွ်ာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ “အေမ ွ်ာ္အျမင္ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ” ျပဳလုပရ
္ န္မွ်ာ
အလတန္ခက္ခဲပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ ္ိသ
ု ႔မ
ို လုပ္ပါက ေနွ်ာင္ဆက္္ျတဲ ဖစ္လွ်ာမည့္ အေျခအေနကို
ေဖွ်ာ္ျပရန္အေကွ်ာင္းဆံးု နည္းလမ္းမွ်ာ (၁၉၃၁)ခုႏစ္က ျမန္မွ်ာ့အေရးကၽတမ္းက င္သူ ပညွ်ာ႐င္ ေဂ အက္စ္
ဖွ်ာနဗယ္က ေျပွ်ာၾကွ်ားခဲ့သည့္ ေအွ်ာက္ပါ အဆိအ
ု ရပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။
“အကယ္၍ အခက္အခဲမ ွ်ားကို မေက ွ်ာ္လႊွ်ားႏိုင္ခ့ဲလ င္ အခ ိန္္စ္ခုအ္တငး္ ဥပေဒမဲ႔၊ မင္းမဲ႔စ႐ုိက္
အျမစ္စလ
ဲတ ွ်ာၿပးေနွ်ာက္ ကၽတႏု္ပ္
္ ႔၏
ို ေနွ်ာင္လွ်ာေနွ်ာက္သွ်ားမ ွ်ားသည္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံကို
အေႏးႏင့္အျမန္ဆသ
ို လုိ ္႐ု္္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္္စ္ခအ
ု ေနႏင့္သွ်ာ ေ္တ႕ၾကရေ္ွ်ာ့မွ်ာ
ျဖစ္ပါ္ယ္။”6

ေက ွ်ာက္စိမး္ ကိစၥႏင့္ ပ္္သက္သည့္ အေပးအယူကို မျပဳလုပ္ပါက ေနွ်ာက္ဆုးံ ရလဒ္မွ်ာ ႏို္င္ငံ၏ အခ ဳပ္အျခွ်ာကို
လက္လ္
ႊ ဆ
္ ုးံ ႐ႈံးျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့မ
္ ည္။ ၎မွ်ာလည္း ္႐ု္္ႏိုင္ငံ၏ အင္အွ်ားႀကးမႈေၾကွ်ာင့္ မဟု္္၊
ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ၏ ခ ည့္န႔ယ
ဲ ိုယတငး္ မႈေၾကွ်ာင့္သွ်ာ ျဖစ္ပါသည္။

6

အ္က္ပါ ေဖွ်ာ္ျပခ က္ကို (၁၉၃၁)ခုႏစ္္တင္ ္ု္္ေဝေသွ်ာ “ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေရးေဘွ်ာဂေဗဒ မိ္္ဆက္” စွ်ာအုပ္မ
ကိုးကွ်ားပါသည္။ ဖွ်ာနဗယ္၏အဆိုအရ ကိုလိုနစနစ္သည္ စးပတွ်ားေရးအက ိဳးအ္တက္ မ္ူကတဲျပွ်ားေသွ်ာသူမ ွ်ား
အ္ူ္ကတ ္တယ
ဲ ဥ္ေန္ိုင္ေသွ်ာ လူမႈပ္္ဝန္းက င္ကို ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသွ်ာ္လည္း နက္နဲသည့္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏင့္
ယဥ္ေက းမႈ ကူးလူးဖလယ္ျခင္း္ို႔ကို မျဖစ္ေစခဲပ
့ ါ။ ္ိုအေျခအေနသည္ ခိုင္မွ်ာမႈ မ႐ိခဲ့ေၾကွ်ာင္း၊
အွ်ားလံုးေက နပ္လက္ခံၿပး ညညတ္္ေသွ်ာ စုစည္းသည့္ ႏိုင္ငံ္စ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လွ်ာေစရန္ အု္္ျမစ္အသစ္
လိုအပ္ေၾကွ်ာင္းကို ႀကိဳ္င္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
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၇။ ္ိအ
ု ေပးအယူ္င
တ ္ အျခွ်ားမည္သည့္အခ က္မ ွ်ား ပါဝင္ပါသနည္း။
ကခ င္ျပည္နယ္အ္တက္ အျခွ်ားအေရးႀကးသည့္ ကိစၥ္စ္ခုမွ်ာ ေရအွ်ားလ ပ္စစ္စမံကန
ိ ္းႀကးမ ွ်ား၏
္ည္ေဆွ်ာက္မည့္ ပံုစံႏင့္ ၎္ိ႔က
ု ို မည္သ႔စ
ို စစ္ကွ်ာ ခတင့္ျပဳခ က္ေပးမည္ဆိုသည့္ အခ က္မ ွ်ားျဖစ္သည္။
(၂၀၁၀)ခုႏစ္မ္ိုင္မ ျမန္မွ်ာအစိုးရမ သေဘွ်ာ္ူလက္ခံခသ
့ဲ ည့္ စွ်ာခ ဳပ္ပါ အခ က္မ ွ်ားမွ်ာ ႏိုင္ငံအ္တက္
အလတန္နစ္နွ်ာေစသည့္အျပင္ ္ိုစမံကိန္းမ ွ်ား အေကွ်ာင္အ္ည္ေဖွ်ာ္ျခင္းျဖင့္ ေရလႊမး္ မိးု ခံရမည့္ ေနရွ်ာမ ွ်ား္တင္
ေန္ိုငလ
္ က္႐သ
ိ ည့္ ကခ င္လူမ ိဳးမ ွ်ား၏ သေဘွ်ာ္ွ်ားကိလ
ု ည္း လံုးဝနးပါး လ စ္လ မ႐ႈခဲ့သည္။
္ိလ
ု ုပ္နည္းကိုင္နည္းမ ွ်ားသည္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငက
ံ ို ညညတ္္ေစရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသွ်ာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏
စံမ ွ်ားႏင့္ ေဘွ်ာင္မဝင္ပါ။
လူ္ုအမ ွ်ား ဆန္႔က င္ၾကသည့္ ျမစ္ဆုေ
ံ ရကွ်ာ္ွ်ာစမံကိနး္ အွ်ား ယခင္အစိုးရမ ေ႐႕ဆက္မ္ိုးလိုေၾကွ်ာင္း
ျပသခဲသ
့ ည္။ ္ိ႔အ
ု ျပင္ အမ ိဳးသွ်ားဒမိက
ု ေရစ အဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္မ အဖတ႔ဝ
ဲ င္မ ွ်ားႏင့္ ကၽတမ္းက င္ပညွ်ာ႐င္မ ွ်ား
ကုိယ္္ိုငက
္ လည္း ္ိဆ
ု ည္က္
ို ည္ေဆွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလွ်ာမည့္ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ဆင
ို ္ရွ်ာႏင့္
ေဒသ္တငး္ ဆိုးက ိဳးမ ွ်ားကို စိးု ရိမ္လ က္႐ိသည္။ သိ႔္
ု ိုင္ေအွ်ာင္ ္႐ု္္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခင္စွ်ာခ ဳပ္အရ
သေဘွ်ာ္ူည္ွ်ားေသွ်ာ အခ က္မ ွ်ားအ္ိင
ု ္းသွ်ာ ေ႐႕ဆက္္ိုးလိုေၾကွ်ာင္း အရိပ္အျမတက္ျပေနပါသည္။
ေနွ်ာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ အၾကံျပဳခ က္မွ်ာ ေရအွ်ားလ ပ္စစ္အ္တက္ အၾကံေပးေကွ်ာ္မ႐င္္စ္ခု ္ူေ္ွ်ာင္ၿပး ္ိုက႑ႏင့္
သက္ဆိုငေ
္ သွ်ာ၊ မ္ူေသွ်ာနယ္ပယ္မ ွ်ားမ အဖတ႔မ
ဲ ွ်ားႏင့္ ကၽတမ္းက င္သမ
ူ ွ်ားကို ပါဝင္ေစရန္၊ မည္သည့္
ေရအွ်ားလ ပ္စစ္ စမံကန
ိ ္းႀကးမ ွ်ားကိုမဆို ယခင္အစိုးရမ သေဘွ်ာ္ူည္ွ်ားၿပးသည့္္ိုင္ ၎္ိ႔ု
ဆက္လက္ေဆွ်ာက္လုပ္ေရးႏင့္ ပ္္သက္သည့္ အေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားကို ျပန္လည္သုးံ သပ္ရန္ျဖစ္သည္။
္ိုအေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ား္တင္ ကုနက
္ စရိ္္၊ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ဆိုင္ရွ်ာ အက ိဳးဆက္မ ွ်ား၊ ေဒသခံ္႔၏
ို
အျမင္ႏင့္ စမံကိန္းေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္မည့္ ေနရွ်ာ္စ္ခုခ င္းစ္တင္ ္ည္ေဆွ်ာက္ပုံ ပံုစံအမ ိဳးမ ိဳးအနက္ မည္သည္က
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ိသည္ စသည္္႔ျို ဖစ္ပါသည္။ ္႐ု္္ႏိုင္ငံႏင့္ အေက အလည္ေဆတးေႏတးႏိုင္ရန္မွ်ာ
္ိုအေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားႏင့္ စပ္လ ဥ္းသည့္ အခ က္အလက္မ ွ်ား၊ ႐ႈေ္ွ်ာင့္အမ ိဳးမ ိဳး္ိ႔က
ု ို ႀကိဳ္င္
စဥ္းစွ်ားသိနွ်ားလည္ရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။
ေက ွ်ာက္စိမး္ ႏင့္ ေရအွ်ားလ ပ္စစ္ က႑္ိ႔္
ု တင္အ္တက္ ခ မ္္ရမည့္ ဆံုးျဖ္္ခ က္မ ွ်ားမွ်ာ ္႐ု္္ႏိုင္ငံႏင့္
ပ္္သက္ေနမႈ္႔ေ
ို ၾကွ်ာင့္ ပိ၍
ု ပင္ ႐ႈပ္ေ္တးေနပါသည္။ ္႐ု္္ႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ၏
ၿငိမ္းခ မ္းေရးျဖစ္စဥ္္တင္ ပါဝင္လိုေၾကွ်ာင္း ေျပွ်ာဆိ္
ု ွ်ားၿပး ျဖစ္ပါသည္။ ္႐ု္ႏ
္ ိုင္ငံ္္
ု ္
အဆင့္ျမင္လ
့ က္နက္မ ွ်ားကို ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ ပဋိပကၡ္တင္ ္ိက
ု ္ခက
ို ္ေနေသွ်ာ ႏစ္ဖက္လုးံ အွ်ား
(အေဝးမ္ိနး္ ခ ဳပ္ႏိုင္သည့္ ေဝဟင္သုးံ ယွ်ာဥ္မ ွ်ားအွ်ား ္ပ္မေ္ွ်ာ္သ႔၊ို ေလယွ်ာဥ္မ ွ်ားကို ပစ္ခ ႏိုင္သည့္
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ဒံုးက ည္မ ွ်ားအွ်ား ဝလက္နက္ကိုငအ
္ ဖတဲမ ွ်ားသိ႔)ု ေရွ်ာင္းခ ေပးေနသည္၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ပ့ံပိုးေပးေနသည္ဟု
ခိုင္လုေ
ံ သွ်ာသ္င္းမ ွ်ားက ဆိုၾကပါသည္။ ္႐ု္္
္ ပ္မေ္ွ်ာ္မ စစ္သွ်ားမ ွ်ားသည္ပင္ ႐မ္းျပည္နယ္႐ိ
္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားဘက္မ ဝင္ေရွ်ာက္္က
ို ္ခက
ို ္ေပးေနသည္ဟလ
ု ည္း အ္ည္မျပဳႏိုင္ေသွ်ာ သ္င္းမ ွ်ားလည္း
္တက္ေပၚေနသည္။ အ္ိုခ ဳပ္ဆိုရလ င္ ္႐ု္ႏ
္ ိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအွ်ားေပးႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ ွ်ားစတွ်ာ ႐ေ
ိ နေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိအ
ု ေနအ္ွ်ားကိလ
ု ည္း ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံမ ရင္ဆင
ို ေ
္ ျဖ႐င္းရန္ လိုအပ္သည္။
အ္က္ပါေဖွ်ာ္ျပပါ အခ က္မ ွ်ားအျပင္ ္႐ု္္ႏိုင္ငံ၏ “္စ္ႏိုင္ငံ၊ သမုဒၵရွ်ာႏစ္ခ”ု နည္းဗ မဟွ်ာအရ
ေက ွ်ာက္ျဖမဆိပ္ကမ္းကို အိႏၵိယသမုဒၵရွ်ာေပၚ္တင္ ေမး္င္ေနသည့္ ္႐ု္ပ
္ ိင
ု ္ အေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္၊
သိ႔မ
ု ဟု္္ မပုိင္သည့္္ိုင္ ၎္ိ႔ၾု သဇွ်ာလႊမ္းမိးု သည့္ ေနရွ်ာအျဖစ္ျပဳလုပ္ရန္ စိ္္ဝင္စွ်ားေနသည္မွ်ာ
႐င္းပါသည္။ ္ိုေဒသ္တင္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈမ ွ်ား အႀကးအက ယ္ျပဳလုပ္ရန္မွ်ာ စးပတွ်ားေရး႐ႈေ္ွ်ာင့္မ သံုးသပ္လ င္
္တက္ေျခလံုးဝ မကိုက္ႏိုင္ေသွ်ာ္လည္း လုပေ
္ ဆွ်ာင္ရန္ ္႐ု္္္႔က
ို အၾကံျပဳ္ွ်ားသည္။ ္႐ု္္ႏိုင္ငံကို
အုပ္ခ ဳပ္ေနသည့္ ကတန္ျမမနစ္ပါ္က ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါ္မ ေခါင္းေဆွ်ာင္္စ္ဥးအွ်ား ဖိ္္ၾကွ်ားဧည့္ခံခ့ၿဲ ပး
ခရးစဥ္အ္တင္း ္႐ု္္ႏိုင္ငံက ရခုိင္ျပည္နယ္္တင္ ျပဳလုပ္လသ
ို ည့္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈ အႀကးစွ်ားမ ွ်ားကို
္င္ျပခဲသ
့ ည္။ ၎္ိ႔အ
ု နက္ ္႐ု္္
္ ႔ို အမန္္စ္ကယ္ လုိလွ်ားသည့္အရွ်ာမွ်ာ သူ္႔္
ို ိန္းခ ဳပ္ႏိုင္မည့္
ေက ွ်ာက္ျဖမဆိပ္ကမ္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ္ိအ
ု ခ က္က ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံကို အက ဥ္း္ဲ၊ အက ပ္္ဲ
ေရွ်ာက္ေစပါသည္။ ၿငိမ္းခ မ္းေရးကို ႏိုင္ငံပိုင္နက္အွ်ား ္ိ္ိပပ ္ိနး္ ခ ဳပ္ႏိုင္ခင
တ ့္၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ သယံဇွ်ာ္၊
သ္ၱဳႏင့္ ေရအွ်ားလ ပ္စစ္္႔မ
ို ေနွ်ာင္္တင္ရ႐ိလွ်ာႏိုင္သည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားႏင့္ လဲလယ္ယူရမည့္
အေနအ္ွ်ားေရွ်ာက္ေနပါသည္။ ယခုေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားသည္္႔မ
ို ွ်ာ အက ဥ္းမ သွ်ာျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
္ပ္မံေလ့လွ်ာရန္လအ
ို ပ္ၿပး ္စ္ႏိုင္ငံလုးံ ႏင့္ သက္ဆိုငသ
္ ည့္ အျခွ်ားအေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားႏင့္ ဆက္စပ္၍
အႏုလု၊ံ ပဋိလုံ အေသအခ ွ်ာ ဆင္ျခင္သုးံ သပ္ရပါမည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (က) - လူဥးေရႏင့္ ေျမဧရိယွ်ာအေပၚမူ္ည္၍ ဝင္ေငတကို ေဝစုခသ
တဲ ည့္ ဥပမွ်ာ

ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို ျပည္နယ္ႏင့္ ္ိင
ု ္းေဒသႀကးမ ွ်ားအွ်ား ခတဲေဝေပးသည့္
နည္းဥပမွ်ာကို ေအွ်ာက္ပါဇယွ်ား္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။ ဤနည္းကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အ္ိပင္ သံုးလိုပါက
သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အမန္္စ္ကယ္ က င့္သုးံ လိုပါက ႏိုင္ငဝ
ံ့ င္ေငတကို အသံုးစရိ္္အျဖစ္
္ဆင့္ၿပး္ဆင့္ ခတဲေဝေပးသည့္ နည္းလမ္း္စ္ခု မျဖစ္မေနလိအ
ု ပ္ပါသည္။
ေအွ်ာက္ပါဇယွ်ားအ္တက္ လူဥးေရကို မၾကွ်ာမက ္ု္္ျပန္ခ့ေ
ဲ သွ်ာ သန္းေခါင္စွ်ာရင္းမ ရယူ္ွ်ားၿပး ျပည္နယ္ႏင့္
္ိုင္းေဒသႀကးမ ွ်ား္ိ႔၏
ု ဧရိယွ်ာအက ယ္အဝန္းကိလ
ု ည္း အသံုးျပဳ္ွ်ားသည္။ လူဥးေရအေရအ္တက္မွ်ာ
ေ္ွ်ာင္ခ ႐ိၿပး (ျပသ္ွ်ားသည့္ နံပါ္္ကို ္စ္ေ္ွ်ာင္ႏင့္ ေျမညွ်ာက္ပါ) ဧရိယွ်ာကိလ
ု ည္း စ္ုရန္းကလုိမ္ွ်ာ
္စ္ေ္ွ်ာင္ႏင့္ ေျမညွ်ာက္ရပါမည္။

ျပည္နယ္၊ ္ိင
ု း္ ေဒသႀကး

လူဥးေရ

ဧရိယွ်ာ

၁ စ္ုရန္းကလိမ
ု ္ွ်ာ႐ိ လူဥးေရ

ဧရွ်ာဝ္

၅,၃ဝဝ

၃၅.ဝ

၁၅၁

ပဲခူး

၄,၉ဝဝ

၃၉.၄

၁၂၄

မေကတး

၃,၉ဝဝ

၄၄.၈

၈၇

မႏၲေလး

၆,၂ဝဝ

၃၇.၉

၁၆၄

ေနျပည္ေ္ွ်ာ္

၁,၂ဝဝ

၇.၁

၁၆၉

စစ္ကိုငး္

၅,၃ဝဝ

၉၃.၇

၅၇

္နသၤွ်ာရ

၁,၄ဝဝ

၄၄.၃

၃၂

ရန္ကုန္

၇,၄ဝဝ

၁ဝ.၃

၇၁၈

၃၅,၆ဝဝ

၃၁၂.၅

၁၁၄

၅ဝဝ

၃၆.ဝ

၁၄

၁,၇ဝဝ

၈၉.ဝ

၁၉

၃ဝဝ

၁၁.၇

၂၆

ကရင္

၁,၆ဝဝ

၃ဝ.၄

၅၃

မတန္

၂,၁ဝဝ

၁၂.၃

၁၇၁

ရခိင
ု ္

၃,၂ဝဝ

၃၆.၈

၈၇

ရမ္း

၅,၈ဝဝ

၁၅၅.၈

၃၇

၁၅,၂ဝဝ

၃၇၂

၄၁

္ိင
ု း္ ေဒသႀကးမ ွ်ား
ခ င္း
ကခ င္
ကယွ်ား

ျပည္နယ္မ ွ်ား

ႏိုင္ငေ
ံ ရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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အ္က္ပါ ဇယွ်ား္တင္ အမ ွ်ားသိၿပးသည့္ အခ က္အလက္မ ွ်ားကို ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားသည္။ ျမန္မွ်ာႏို္င္ငံမ လူဥးေရ
အမ ွ်ားစုျဖစ္သည့္ သံုးပံုႏစ္ပံုေက ွ်ာ္မွ်ာ ္ိုင္းေဒသႀကးမ ွ်ား္တင္ ေန္ိ္င
ု ္ေသွ်ာ္လည္း ္ိင
ု ္းျပည္၏ ဧရိယွ်ာအမ ွ်ားစု
၅၄% မွ်ာ ျပည္နယ္မ ွ်ားျဖစ္သည္။ ျခတင္းခ က္အျဖစ္ မေကတး၊ စစ္ကိုင္းႏင့္ ္နသၤွ်ာရ္ိုင္းေဒသႀကးမ ွ်ား္တင္
လူဥးေရ္ူ္ပ္မမ
ႈ ႐ဘ
ိ ဲ ျပည္နယ္မ ွ်ားျဖစ္သည့္ မတန္ႏင့္ ရခိင
ု ္္႔မ
ို ွ်ာ အျခွ်ားေဒသမ ွ်ားႏင့္ ႏိႈင္းယဥ္ပါက
အသင့္အ္င့္ ပိုမ ွ်ားေသွ်ာ္လည္း ေယဘုယ အွ်ားျဖင့္ ္ိုငး္ ေဒသႀကးမ ွ်ားမွ်ာ ျပည္နယ္မ ွ်ား္က္ပ၍
ို
လူဥးေရသိပ္သည္းပါသည္။

လူဥးေရသိပ္သည္းသည့္ ေဒသမ ွ်ား္တင္ ေက ွ်ာင္းမ ွ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ ွ်ားႏင့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုငရ
္ ွ်ာ
အေျခခံအေဆွ်ာက္အဥမ ွ်ားအ္တက္ ႏိုင္ငံဘ႑ွ်ာမ ဝင္ေငတပိုမိုလအ
ို ပ္ပါမည္။ လူနည္းသည့္ေနရွ်ာမ ွ်ား္တင္မူ
လမ္းပန္းဆက္သယ
တ ္ေရးႏင့္ အျခွ်ားအေဆွ်ာက္အဥမ ွ်ားအ္တက္ ကုနက
္ စရိ္္ ပိပ
ု ါလိမ့မ
္ ည္။ (ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္
လ ပ္စစ္မးသတယ္
္ န္းေပးရွ်ာ္တင္ လူဥးေရနည္းေသွ်ာေဒသမ ွ်ား္တင္ ္စ္အမ
ိ ္ေ္ွ်ာင္စုခ င္းအ္တက္
ပ မ္းမ ကုနက
္ ေငတမွ်ာ ပိုျမင့္ပါသည္။) ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပပျပင္ျပင္ အလုပ္ျဖစ္ေစရန္အ္တက္ ေဒသခံ
အစိုးရအဖတ႔မ
ဲ ွ်ား လည္ပ္္ႏိုင္မည့္ ေငတေၾကးအရင္းအႏး လိအ
ု ပ္ပါသည္။ ျပည္ေ္ွ်ာင္စအ
ု စိုးရအေနျဖင့္
ျပည္နယ္ႏင့္ ္ိုင္းေဒသႀကးအစိုးရမ ွ်ားအွ်ား အသံုးစရိ္ေ
္ ငတ ပမွ်ာဏ္စ္ခက
ု ို ပုမ
ံ န္ေပးႏိင
ု မ
္ ည္ဆပ
ုိ ါက
နယ္ခအ
ံ စိုးရမ ွ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎္ိ႔၏
ု လုပ္ငန္းေဆွ်ာင္္ွ်ာမ ွ်ားကို ပိ၍
ု ္ိ္ိေရွ်ာက္ေရွ်ာက္
ေဆွ်ာင္႐က
တ ္ႏိုင္ရန္ အေ္ွ်ာက္အကူျပဳပါလိမ့မ
္ ည္။
ေျမေအွ်ာက္သယံဇွ်ာ္မ ွ်ားႏင့္ ေနွ်ာင္္တင္ ေရအွ်ားလ ပ္စစ္မရမည့္ ဝင္ေငတအမ ွ်ားစုကို ျပည္နယ္မ ွ်ားမ
ရျခင္းျဖစ္သည္ (၎္ိ႔မ
ု ွ်ာ ျပည္နယ္မ ွ်ား္တင္ ္ည္႐သ
ိ ည္) ဆိသ
ု ည္မွ်ာ ျငင္းမရပါ။ ္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ ္ိုဝင္ေငတမ ွ်ားကို
ျပည္ေ္ွ်ာင္စုအစိုးရမ မရယူမ အိမ႐
္ င္ ျပည္နယ္၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ္ိုင္းေဒသႀကးမ ္စ္စ္
ိ ္
္ စ္ပိုင္း
္ိက
ု ္႐ိုကရ
္ သင့္ပါသည္။ အခ ိဳ႕ျပည္နယ္မ ွ်ားမွ်ာ သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္ မၾကတယ္ဝသည့္အ္တက္
ဝင္ေငတနည္းမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ျပည္ေ္ွ်ာင္စအ
ု စိုးရအေနျဖင့္လည္း မိမ္
ိ ႔ရ
ို ႐ိသည့္ ဗဟိရ
ု န္ပုေ
ံ ငတမ
အခ ိဳ႕အဝက္ကို ္ိုေဒသမ ွ်ားအွ်ား ခတဲေဝေပးရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။
နမူနွ်ာအေနျဖင့္ ျမန္မွ်ာႏိုင္င္
ံ တင္ ေဒသမ ွ်ားအၾကွ်ား ခတဲေဝသံုးစတရ
ဲ န္ ေဒၚလွ်ာ္စ္ဘလယံ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀)
႐ိသည္ဟု ဆိုၾကပါစိ႔။ု လူဥးေရအခ ိဳးျဖင့္ ေပးေဝမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံသွ်ားေပါင္း သန္းငါးဆယ္ (၅၀,၀၀၀,၀၀၀)
႐ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္စ္ဥးလ င္ ေဒၚလွ်ာႏစ္ဆယ္ခန္႔ ရပါလိမ့မ
္ ည္။ အျခွ်ားေနွ်ာက္္ပ္္စ္နည္းမွ်ာ ဧရိယွ်ာႏင့္
္တက္ခ က္၍ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငအ
ံ က ယ္အဝန္းမွ်ာ စ္ုရန္းကလိုမ္ွ်ာ ေျခွ်ာက္သိန္း႐စ္ေသွ်ာင္းခန္႔
ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္စ္ယူနစ္လ င္ ေဒၚလွ်ာ ၁၄၅၀ ခန္႔ရပါလိမ့မ
္ ည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ ဒု္ယ
ိ နည္းလမ္းမွ်ာ
လက္ေ္တ႔က သည့္ နည္းလမ္းမဟု္္ပါ။ ္ိုင္းေဒသႀကးအမ ွ်ားစုအေနျဖင့္ မိမ္
ိ ႔ေ
ို ဝစုပိုရမည့္
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လူဥးေရပ မ္းမ နည္းကို လိလ
ု ွ်ားမည္ျဖစ္ၿပး ျပည္နယ္အမ ွ်ားစုကမူ ဧရိယွ်ာပ မ္းမ နည္းကို က င့္သုးံ လိုပါလိမ့မ
္ ည္။
လက္ေ္တ႔္တငမ
္ ူ ္ိုဝင္ေငတမ ွ်ား၏ အခ ိဳ႕အဝက္ကို လူဥးေရအေပၚ မူ္ည္၍လည္းေကွ်ာင္း၊ အခ ိဳ႕ကို
ဧရိယွ်ာအေပၚမူ္ည္၍လည္းေကွ်ာင္း၊ ႏစ္နည္းစလံုးကို ္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ားသည့္ ္္ိယနည္းကို
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ဝင္ေငတ၏ သံုးပံုႏစ္ပုက
ံ ို လူဥးေရ၊ က န္ သံုးပံု္စ္ပုက
ံ ို ဧရိယွ်ာအေပၚ မူ္ည္၍ ခတဲေဝမည္ဟု
ဆိုၾကပါစိ႔။ု ္ိုနည္းအ္ိင
ု ္း ္တက္ခ က္ပါက ေဒသခံအစိးု ရမ ွ်ားအေနျဖင့္ မိမ္
ိ ႔၏
ို ဧရိယွ်ာအ္တငး္ ေန္ိုငသ
္ ူ
္စ္ဥး္စ္ေယွ်ာက္္ိုင္းအ္တက္ ၁၃ ေဒၚလွ်ာရ႐ိမည္ျဖစ္ၿပး စ္ုရန္းကလိုမ္ွ်ာ ္စ္ယူနစ္္ိုငး္ အ္တက္
ေဒၚလွ်ာ ၄၈၄ ရမည္ျဖစ္သည္။ ္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ ေဒၚလွ်ာ္စ္ဘလယံအနက္ ္ိုင္းေဒသႀကးမ ွ်ားမ ေဒၚလွ်ာ သန္း
၆၂၀၊ ျပည္နယ္မ ွ်ားမ ေဒၚလွ်ာ သန္း ၃၈၀ ခန္႔ ရပါလိမ့မ
္ ည္။ ္ိင
ု ္းေဒသႀကး၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ျပည္နယ္မ ွ်ားအေနျဖင့္
ပိ၍
ု နည္းနည္းရသင့္သည္၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ မ ွ်ားမ ွ်ားရသင့္သည္ဟု ယူဆပါက လူဥးေရ သံုးပံုႏစ္ပုံ - ဧရိယွ်ာ
သံုးပံု္စ္ပုအ
ံ ခ ဳိ းကို စိ္္
္ င
ို ္းက ညိညႏိုင္ပါသည္။
အ္က္ေဖွ်ာ္ျပပါ ပံုေသနည္းကို သံုးမည္ဆိုပါက ္ိင
ု ္းေဒသႀကးမ ွ်ား္တင္ ေန္ိုငသ
္ ္
ူ ႔အ
ို ေနျဖင့္ ္စ္ဥးလ င္
၁၇.၄ ေဒၚလွ်ာ၊ ျပည္နယ္မ ွ်ား္တင္ ေန္ိင
ု ္သ္
ူ ႔အ
ို ေနျဖင့္ ၂၅ ေဒၚလွ်ာ အသးသး ရပါမည္။ လူဥးေရျဖင့္သွ်ာ
္တက္ခ က္ပါက မည္သူမဆို ္စ္ဥးလ င္ ၁၉.၇ ေဒၚလွ်ာရပါလိမ့မ
္ ည္။
ေအွ်ာက္ပါဇယွ်ား္တင္ ေဝစုခသ
ဲတ ည့္ ပံုစံအမ ိဳးမ ဳိ းကို ႏိႈင္းယဥ္္ွ်ားၿပး ဒႆမဂဏန္းမ ွ်ား၏ အနည္းစပ္ဆုးံ
ပမွ်ာဏကို ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။ လူဥးေရ သံုးပံုႏစ္ပံု - ဧရိယွ်ာ သံုးပံု္စ္ပုအ
ံ ခ ိဳးမွ်ာ ႏစ္မ ိဳးလံုးကို
္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ား္ွ်ားသည့္ ္္ိယနည္းလမ္း၏ ဥပမွ်ာ္စ္ခသ
ု ွ်ာျဖစ္ၿပး ျမန္မွ်ာႏို္င္ငအ
ံ ္တက္
မျဖစ္မေနသံးု သင္သ
့ ည္ဟု မဆိလ
ု ိပ
ု ါ။
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ဥပမွ်ာေပး္ွ်ားသည့္ ေဒၚလွ်ာ၁ဘလယံကို ဖက္ဒရယ္မအ
ူ ရ ဝင္ေငတခတဲေဝျပျခင္း
(ေအွ်ာက္ပါကိန္းဂဏန္းမ ွ်ားမွ်ာ ေဒၚလွ်ာ မလယံျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္)
္ိင
ု း္ ေဒသႀကးမ ွ်ား/

ေဒၚလွ်ာ ၁ဘလယံကို

ေဒၚလွ်ာ ၁ဘလယံကို

ေဒၚလွ်ာ ၁ဘလယံကို

ျပည္နယ္မ ွ်ား

လူဥးေရျဖင့္

စ္ုရန္းကလိမ
ု ္ွ်ာျဖင့္

လူဥးေရ၊ ဧရိယွ်ာျဖင့္

ခတေ
ဲ ဝျခင္း

ခတေ
ဲ ဝျခင္း

ခတေ
ဲ ဝျခင္း
(၂/၃ လူဥးေရအရ၊
၁/၃ ေျမေနရွ်ာအရ)

္ိင
ု း္ ေဒသႀကးမ ွ်ား
ဧရွ်ာဝ္

၁ဝ၄

၅၁

၈၆

ပဲခူး

၉၆

၅၈

၈၃

မေကတး

၇၇

၆၅

၇၃

မႏၲေလး

၁၂၂

၅၅

၁ဝဝ

၂၄

၁ဝ

၁၉

စစ္ကိုငး္

၁ဝ၄

၁၃၇

၁၁၅

ရန္ကုန္

၂၈

၆၅

၄ဝ

္နသၤွ်ာရ

၁၄၆

၁၅

၁ဝ၂

္ိင
ု း္ ေဒသႀကး စုစေ
ု ပါင္း

၇ဝ၁

၄၅၆

၆၁၉

ခ င္း

၁ဝ

၅၃

၂၄

ကခ င္

၃၃

၁၃ဝ

၆၆

၆

၁၇

၁ဝ

ကရင္

၃၂

၄၄

၃၅

မတန္

၄၁

၁၈

၃၄

ရခိင
ု ္

၆၃

၅၄

၆ဝ

႐မ္း

၁၁၄

၂၂၈

၁၅၂

ျပည္နယ္ စုစေ
ု ပါင္း

၂၉၉

၅၄၄

၃၈၁

၁,ဝဝဝ

၁,ဝဝဝ

၁,ဝဝဝ

ေနျပည္ေ္ွ်ာ္

ျပည္နယ္မ ွ်ား

ကယွ်ား

စုစေ
ု ပါင္း
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ျပည္နယ္အခ ဳိ ႕္တင္ ကိ္ယ
ု ္ပိုငအ
္ ုပ္ခ ဳပ္ခင
တ ့ရ
္ သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ ွ်ား႐ိသည့္အ္တက္ ၎္ိ႔က
ု ို ျပည္နယ္အစိုးရျဖင့္
ေပါင္းစည္းရန္မွ်ာ အခ ိန္ၾကွ်ာႏိုင္ပါသည္။ ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ပညွ်ာေရးကဲ့သ႔ေ
ို သွ်ာ က႑မ ွ်ားအ္တက္
အသံုးစရိ္က
္ ို ္ိုေဒသမ ွ်ားသိ႔ု ္ိက
ု ္႐က
ို ္ခတဲေဝေပးလိုက္ျခင္းအွ်ားျဖင့္ ၎္ိ႔အ
ု ေနျဖင့္ အုပ္ခ ဳပ္သည့္္ွ်ာဝန္ကို
အ္ိင
ု ္းအ္ွ်ာ္စ္ခုအ္ိ ခတယ
ဲ ူႏိုင္ၿပး အုပ္ခ ဳပ္စမ
တ ္းရည္ကလ
ို ည္း ္ိးု ္က္လွ်ာေစရန္ ေဆွ်ာင္႐က
တ ္ႏိုင္သည့္
အခတင့အ
္ လမ္းကို ရ႐ိမည္ျဖစ္သည္။ မၾကွ်ာေသးမက ေ႐တးေကွ်ာက္္င္ေျမညွ်ာက္ခခ
ံ ဲ့ရသည့္
ျပည္နယ္အစိုးရသစ္မ ွ်ားႏင့္ ယခင္က အစိုးရအွ်ာဏွ်ာစက္ မလႊမး္ မိုးသည့္ ေဒသမ ွ်ား႐ိ ္ိုင္းရင္းသွ်ားအုပ္ခ ဳပ္မႈ
စနစ္ႏစ္ခု္႔က
ို ို ေပါင္းစည္းရန္မွ်ာ ယခုေလွ်ာေလွ်ာဆယ္္တင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနေသွ်ာ္လည္း
၎ကိုေျဖ႐င္းရွ်ာ္တင္ အ္က္ကဆိုခသ
ဲ့ ည့္ ဝင္ေငတႏင့္ ္ွ်ာဝန္အဆင့္ဆင့္ခတဲယူသည့္ နည္းလမ္းက
အေ္ွ်ာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

အ္က္ပါအၾကံျပဳခ က္သည္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ ွ်ားစတွ်ာအနက္
္စ္ခသ
ု ွ်ာျဖစ္ပါသည္။ ပံုေသနည္းသံုးျခင္း၏ အွ်ားသွ်ာခ က္မွ်ာ ပတင့လ
္ င္းျမင္သွ်ာမႈ႐ိျခင္းႏင့္ မည္သအ
ူ ေနျဖင့္
ေဝစုမည္မ ရမည္ကို ႀကိဳ္င္ခန္႔မန္းႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္မ ွ်ားႏင့္ ္ိုင္းေဒသႀကးမ ွ်ားအၾကွ်ား
အ္ူ္ူပးူ ေပါင္းေဆွ်ာင္႐က
တ သ
္ ည့္ မဟွ်ာမိ္္ဖ႔မ
တဲ ႈမ ွ်ား၊ ပိုမေ
ို ခ ွ်ာေမတ႔သည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး အေပးအယူမ ွ်ားႏင့္
္စ္ႏုိင္ငံလုးံ အ္ိုင္းအ္ွ်ာျဖင့္ ေဆွ်ာင္႐က
တ ္ျခင္းစသည္္႔က
ို ိုလည္း ျဖစ္လွ်ာေစႏိုင္ပါသည္။
ေဒသအစုိးရအဖတ႔မ
ဲ ွ်ားရ႐ိမည့္ ေဝစုပမွ်ာဏကို ႀကိဳ္င္သိႏိုင္ၿပး ္ိုပမွ်ာဏမွ်ာလည္း အေျပွ်ာင္းအလဲ
အနည္းငယ္သွ်ာ႐ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ (ျခတင္းခ က္အျဖစ္ ေဒသ္တင္း အခတန္ေကွ်ာက္ခံသည့္ပမွ်ာဏအွ်ား ေျပွ်ာင္းလဲပါက
ေဒသအစိုးရ၏ ဝင္ေငတအ္ိးု အေလ ွ်ာ႔႐ႏ
ိ ိုင္ပါသည္) ၎္ိ႔အ
ု ေနျဖင့္ ဖတ႔ံၿဖိဳး္ိးု ္က္မက
ႈ ို ေဖွ်ာ္ေဆွ်ာင္ရန္
ဝင္ေငတကို မည္သ႔ခ
ို တဲေဝသံုးစတႏ
ဲ ိုင္မည္ဆသ
ို ည့္အခ က္ကို အေသအခ ွ်ာအွ်ာ႐ုံစိက
ု ္ႏိုင္လိမ့မ
္ ည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းမ အခတနအ
္ ေကွ်ာက္မ ွ်ား ္ပ္ေဆွ်ာင္းရ႐ိမည္ဆိုပါလ င္ ၎္ိ႔အ
ု ွ်ား
ဗဟုိအစုိးရ၏ လိုေငတျပေနသည့္ ဘ႑ွ်ာေရးအေျခအေနကို ပိုမေ
ို ကွ်ာင္းမတနလ
္ ွ်ာေစရန္ သံုးစတျဲ ခင္းႏင့္
္ပ္မေ္ွ်ာ္၏ အသံုးစရိ္အ
္ ္တက္ ္ုိုးျမညင့ေ
္ ပးၿပးသည့္္ိုင္ ျပည္နယ္ႏင့္ ္ိုငး္ ေဒသႀကးမ ွ်ားအ္တက္
ခတဲေဝေပးရန္ ဝင္ေငတမ ွ်ားစတွ်ာ က န္႐ႏ
ိ ိုင္ပါသည္။
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ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (ခ) - ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ လုပင
္ န္းမ မည္သမ
ူ ည္သိ႔ ု အျမ္္္က
တ ေ
္ နသည္ဆသ
ို ည့္ သ႐ုပျ္ ပပံုအွ်ား
အေသးစိ္႐
္ င္းလင္းခ က္

ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းမ မည္သက
ူ မည္မ အျမ္္္က
တ ္ေနသည္ဆိုသည္မွ်ာ အ္ည္္က
မသိေသးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ သုေ္သနဆက္လက္လုပ္ကင
ို ္ရန္ လိအ
ု ပ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ လူေ္ွ်ာ္ေ္ွ်ာ္မ ွ်ားမ ွ်ားက
မိမိ္႔သ
ို ္
ိ ွ်ားၿပးသည့္ အေၾကွ်ာင္းအရွ်ာမ ွ်ားကို ္ု္္ေဖွ်ာ္ေျပွ်ာဆိရ
ု န္ ဝန္ေလးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိသ
ု ႔ို
လုပ္ေဆွ်ာင္ရန္မွ်ာလည္း ခက္ခဲပါသည္။

သိ႔္
ု ိုင္ေအွ်ာင္ အခ ိဳ႕အခ က္အလက္မ ွ်ားမွ်ာ ႐င္းလင္းပါသည္။ ္႐ု္္ႏိုင္ငံက (၂၀၁၄)ခုႏစ္္င
တ ္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံမ
ေဒၚလွ်ာ ၁၂.၃ ဘလယံ္န္ဖိုး႐ိေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ ႏင့္ အျခွ်ားေက ွ်ာက္မ က္မ ွ်ားကို ္င္ပ႔ခ
ို ဲ့သည္ဟဆ
ု ိုၿပး
္ိုပမွ်ာဏ၏ အမ ွ်ားစုမွ်ာလည္း ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားသွ်ာ ျဖစ္သည္။ ၎္ိ႔အ
ု ျပင္ ္င္ပ႔သ
ို ူမ ွ်ားအေနျဖင့္
္႐ု္္ႏိုင္ငံသ႔ို သယ္ယူသွ်ာတ းသည့္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းအခ ိဳ႕ကို အခတန္မေဆွ်ာင္လသ
ို ျဖင့္ သ္င္းမပိ႔ျု ခင္းမွ်ာ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလတန္မ ွ်ားပါသည္။ ္ိ႔အ
ု ျပင္ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအ္တင္း အသံုးျပဳရန္၊ အျခွ်ားႏိုင္ငံမ ွ်ားသိ႔ု ္င္ပ႔ရ
ို န္
ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားလည္း ႐ိဥးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ (၂၀၁၄)ခုႏစ္အ္တက္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္လ
္ ုပ္မႈမွ်ာ
ေဒၚလွ်ာ ၁၅ ဘလယံဟု ခန္႔မန္းပါက ေလ ွ်ာ့ေလ ွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ခန္႔မန္းသည္ဟုပင္ ဆိ္ႏ
ု ိုင္သည္။ ္ိပ
ု မွ်ာဏမွ်ာ
Global Witness က (၂၀၁၄)ခုႏစ္အ္တက္ ခန္႔မန္းသည့္ အမ ွ်ားဆံုး္န္ဖိုး၏ ္က္ဝက္မ ပင္ မ႐ိပါ။ ္ိ႔အ
ု ျပင္
(၂၀၁၅)ခုႏစ္္တင္ ေက ွ်ာက္္ူးေဖွ်ာ္ေရး အႀကးအက ယ္ျပဳလုပခ
္ ဲ့သည့္အ္တက္ ္ို္က္ပင္ ပို၍မ ွ်ားမည့္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ပမွ်ာဏကိလ
ု ည္း ္ည့္သတင္းစဥ္းစွ်ား္ွ်ားျခင္း မ႐ိပါ။ (အခ ဳပ္ဆိုေသွ်ာ္ ၁၅ ဘလယံမွ်ာ အလတန္မပင္
ေလ ွ်ာ့ေပါ့္ွ်ားသည့္ ္န္ဖးို ျဖစ္သည့္အ္တက္ ္ိ္
ု က္နည္းႏိုင္စရွ်ာမ႐ိပါ။)

သဘွ်ာဝသယံဇွ်ာ္မ ွ်ား ္ု္ယ
္ ူရွ်ာ္တင္ ပတင့လ
္ င္းျမင္သွ်ာမႈႏင့္ ္ွ်ာဝန္ခမ
ံ ႈအ္တက္ လိက
ု ္နွ်ာရန္
သ္္မ္္္ွ်ားေသွ်ာ ႏိုင္ငံ္ကွ်ာစံႏႈနး္ ျဖစ္သည့္ EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)
အစအစဥ္၏ ္ု္္ျပန္ခ က္အရ ဘ႑ွ်ာေရးဝန္ႀကးဌွ်ာနက (၂၀၁၄)ခုႏစ္္တင္ အစိးု ရအခတန္ႏင့္ လုပ္ပိုင္ခင
တ ့မ
္ ွ်ား
အ္တက္ ေဒၚလွ်ာ ၀.၄၂ ဘလယံရ႐ိခသ
ဲ့ ည္။ သ္ၱဳ္တင္းဝန္ႀကးဌွ်ာနမ ရ႐သ
ိ ည့္ လုပပ
္ ိုင္ခင
တ ့ေ
္ ၾကးမ ွ်ားကိုပါ
္ည့္ေပါင္းပါက သ္ၱဳ္တင္းက႑မ အစိုးရဝင္ေငတစုစုေပါင္းမွ်ာ ေဒၚလွ်ာ ၀.၅ ဘလယံ ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေ္ွ်ာ္
ေက ွ်ာက္မ က္ျပပတဲ္င
တ ္ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ရသည့္ အရည္အေသတးနိမ့ေ
္ က ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားမွ်ာ
ေစ းႏႈနး္ က ဆင္းလွ်ာေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ (၂၀၁၅)ခုႏစ္အ္တက္ အစိုးရဝင္ေငတမွ်ာ ေဒၚလွ်ာ ၀.၅ ဘလယံ္က္ပင္
နည္းႏိုင္ေျခ႐ိပါသည္။ ္ိုျပပတမ
ဲ ွ်ား႐ိ ေက ွ်ာက္စိမ္းအမ ွ်ားစုကို အစိုးရ-ပုဂလ
ၢ က
ိ ဖက္စပ္ကုမၸဏမ ွ်ားမ
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္ူးေဖွ်ာ္္ု္လ
္ ုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပး သ္ၱဳ္တင္းက႑မ အစိုးရဝင္ေငတအမ ွ်ားစုကလ
ို ည္း ္ိုေက ွ်ာက္စိမး္
အေရွ်ာင္းအဝယ္မ ွ်ားမ ရ႐သ
ိ ည္။

ကခ င္ျပည္နယ္ႏင့္ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕္တင္ သုေ္သနအ္တက္ ကၽတန္ေ္ွ်ာ္္႔ို ေ္တ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းခဲ့သူမ ွ်ား၏
ေျပွ်ာၾကွ်ားခ က္မ ွ်ားအရ ေကအိုင္ေအ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပသ
္ ူမ ွ်ားအေပၚမူ္ည္၍ အခတန္ပုစ
ံ ံအမ ဳိ းမ ိဳးျဖင့္
ေကွ်ာက္ခလ
ံ က္႐ိၿပး ျပည္ေ္ွ်ာင္စအ
ု စိုးရ္က္ပင္ ပိ၍
ု မ ွ်ားမ ွ်ား ေကွ်ာက္ခံႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။7
ကၽတန္ေ္ွ်ာ္္႔အ
ို ေနျဖင့္ ေကအိုင္ေအမ အခတန္ ေဒၚလွ်ာ ၀.၈ ဘလယံ ေကွ်ာက္ခံႏိုင္ခသ
့ဲ ည္ဟု ခန္႔မန္းပါသည္။

ေ္တ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ ွ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ္ု္လ
္ ုပ္မစ
ႈ ရိ္က
္ ို ၁၀% ဟု ခန္႔မန္း္ွ်ားရွ်ာ8 ္ိုပမွ်ာဏ္တင္
အလုပ္သမွ်ားခ၊ ဓါ္္ဆ၊ ဒယ္ဇယ္စရိ္္၊ ပစၥည္းကိရယ
ိ ွ်ာမ ွ်ားႏင့္ အျခွ်ားအရင္းအႏးအ္တက္ လုိအပ္ေငတ္႔ို
ပါဝင္ပါသည္။ ၁၀% ဆိသ
ု ည္မွ်ာ အနည္းငယ္ပ၍
ို ခန္႔မန္း္ွ်ားျခင္းျဖစ္ၿပး သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္

7

ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအ္တက္ ေကအိုင္ေအမ အဖိုးအခမည္မ ေကွ်ာက္ခံေနသည္ကို အ္ိအက မသိႏိုင္ပါ၊ သို႔ေသွ်ာ္
ေကအိုင္ေအ “အခတန္ေကွ်ာက္ခသ
ံ ူ” ဝန္္မ္းမ ွ်ား ္စ္ဒါဇင္ပင္ မျပည့္ေသွ်ာ္လည္း ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ား္ံမ
ပိုက္ဆံေကွ်ာက္ခံရွ်ာ္တင္ ကခ င္ျပည္နယ္႐ိ အစိုးရဝန္္မ္းေပါင္း ္စ္ေ္ွ်ာင္ေက ွ်ာ္္က္ပင္ ပိ၍
ု အလုပ္ျဖစ္ေၾကွ်ာင္း၊
အခတန္ပိုရေၾကွ်ာင္း ေ္တ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအမ ွ်ားက ေျပွ်ာၾကပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၏ ္န္ဖိုးအမ ွ်ားစုမွ်ာ ပမွ်ာဏ
နည္းေသွ်ာ္လည္း ္န္ဖိုးအလတန္ျမင့္သည့္ အရည္အေသတးအေကွ်ာင္းဆံုးေက ွ်ာက္မ ွ်ားသွ်ာျဖစ္သည္။ သ္င္းေပးမ ွ်ား
အေနျဖင့္ ္ို္ိပ္္န္းေက ွ်ာက္မ ွ်ား မည္သူမ္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ိသည္ဆိုသည္ကို ေကအိုင္ေအအွ်ား ေျပွ်ာႏိုင္ပါက
ပိုက္ဆံရေၾကွ်ာင္း၊ ေကအိုင္ေအ “အခတန္ေကွ်ာက္ခံသူ” ဝန္္မ္းမ ွ်ားက ္ိုေက ွ်ာက္ေအွ်ာင္သူမ ွ်ားကို
အဆက္အသတယ္လုပ္ၿပး ေက ွ်ာက္္န္ဖိုး၏ ရွ်ာခိုင္ႏႈန္းအရ ေ္ွ်ာင္းခံေၾကွ်ာင္း၊ ေက ွ်ာက္စိမ္းကို ေရွ်ာင္းခ ၿပး
ေငတေပၚသည့္အ္ိ ေစွ်ာင့္ႏိုင္ေၾကွ်ာင္း၊ အခတန္မေပးပါက မိမိ္႔အ
ို ေနျဖင့္ အႏၲရွ်ာယ္႐ိႏိုင္သျဖင့္
ေက ွ်ာက္လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားမ ေပးေဆွ်ာင္ၾကေၾကွ်ာင္းလည္း ေျပွ်ာၾကပါသည္။
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ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္္လုပ္မႈစရိ္က
္ ို ခန္႔မန္းရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသွ်ာ္ လုပ္ငန္း႐င္ႀကးမ ွ်ားအေနျဖင့္ ္စ္ဥးလ င္
စက္ကိရိယွ်ာ၊ ေရစုပ္စက္၊ လုပက
္ ိုင္ခတင့မ
္ ွ်ားအ္တက္ ကနဥးရင္းႏးျမညပ္ႏံေငတ ေဒၚလွ်ာ ၂၀၀ မလယံမ လတယ္လင့္္ကူပင္
ကုန္က ႏိုင္ၿပး လုပ္ငန္းလည္ပ္္ေနသည္ႏင့္အမ ္စ္ပ္္လ င္ ေဒၚလွ်ာ ၁မလယံခန္႔လည္း သံုးစတေ
ဲ နရပါမည္။
စက္မ ွ်ားမွ်ာ ေလးႏစ္ခန္႔ အသံုးခံႏိုင္ၿပး ေက ွ်ာက္္ူးလုပ္ငန္းမွ်ာလည္း ပံုမန္ရပ္နွ်ားသည့္ ကွ်ာလမ ွ်ား ႐ိပါသည္။
္ိုအခ က္မ ွ်ားကိုပါ ္ည့္္တက္ပါက လုပ္ငန္းႀကးမ ွ်ားအ္တက္ စုစုေပါင္း ႏစ္စဥ္ကုန္က စရိ္္မွ်ာ ေဒၚလွ်ာ ၁၀၀
မလယံခန္႔ ႐ိပါလိမ့မ
္ ည္။ လုပ္ငန္း႐င္ႀကးမ ွ်ားအေနျဖင့္ ႏစ္စဥ္္ူးေဖွ်ာ္ႏိုင္သည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖိုးမွ်ာ
္စ္ဘလယံေက ွ်ာ္သျဖင့္ ကုန္က စရိ္္ႏင့္ ႏိႈင္းယဥ္ပါက ၁၀% ပင္ မ႐ိပါ။ ေက ွ်ာက္္ူးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ ္ိခိုက္မႈ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေလွ်ာေလွ်ာဆယ္္တင္ မျပဳလုပ္ေသွ်ာ္လည္း ္ိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက
ကုန္က စရိ္္မွ်ာ ၁၀% ္က္ ပိလ
ု ွ်ာႏိုင္ပါသည္။ ေျမေအွ်ာက္္ူးေဖွ်ာ္မႈမ ွ်ား မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည္ဆိုပါက
ကုန္က စရိ္္ပိုမ ွ်ားလွ်ာရန္ ေသခ ွ်ာပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
စွ်ာမ က္ႏွ်ာ 32 of 46

ျပန္လည္္ိနး္ သိမ္း စရိ္္မ ွ်ားကိုပါ ္ည့္သတင္းပါက ၁၀% ခန္႔ ႐ႏ
ိ ိုင္ပါသည္။ ္ို ၁၀% ္တင္ ္ရွ်ားဝင္ႏင့္
္ရွ်ားဝင္မဟု္သ
္ ည့္ အခတနမ
္ ွ်ား၊ လုပက
္ ိုငခ
္ တင့မ
္ ွ်ားႏင့္ အျခွ်ားက သင့္ေငတမ ွ်ား မပါဝင္ပါ။

ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပ္မ၏
ႈ ၈၀ - ၈၅%ကို ဝႏင့္ ္႐ု္္ ပိင
ု ္႐င္မ ွ်ား (သိ႔ု အငွ်ားလုပက
္ င
ို ္သူမ ွ်ား) က
လက္ဝါးႀကးအုပ္
္ ွ်ားၿပး ေက ွ်ာက္စိမး္ က႑၏ ၁၅ - ၂၀% ကိသ
ု ွ်ာ ဗမွ်ာႏင့္ ဝမဟု္သ
္ ည့္
အျခွ်ား္ိုငး္ ရင္းသွ်ားမ ွ်ားက ပိုင္သည္၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ငွ်ားရမ္းလုပက
္ ္င
ို ္ႏိုင္သည္ဟလ
ု ည္း ေ္တ႔ဆုခ
ံ ဲ့သူမ ွ်ားက
ကၽတန္ေ္ွ်ာ္္႔အ
ို ွ်ား ေျပွ်ာၾကပါသည္။ အႀကးဆံုးကုမၸဏမ ွ်ား၊ သိ႔ု စးပတွ်ားေရးလုပင
္ န္း႐င္္စ္ဥး္ည္းမ
္ိန္းခ ဳပ္ေသွ်ာ အုပ္စ္
ု ူ ကုမၸဏမ ွ်ားမွ်ာ အေရအ္တကအ
္ ွ်ားျဖင့္ ၆ - ၁၀ အၾကွ်ားသွ်ာ႐ိၿပး ၎္ိ႔မ
ု
္ု္္လုပေ
္ သွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ ပမွ်ာဏမွ်ာ စုစုေပါင္း ္ု္လ
္ ုပ္မႈ၏ ေလးပံုသုးံ ပံုမ ျဖစ္ပါသည္။ ဗမွ်ာႏင့္
ဝမဟု္သ
္ ည့္ အျခွ်ား္ိုငး္ ရင္းသွ်ား လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားမ လက္႐ိေပးေနရသည့္ ္ရွ်ားဝင္ႏင့္
္ရွ်ားဝင္မဟု္သ
္ ည့္ အခတနမ
္ ွ်ား၊ လုပက
္ ိုငခ
္ တင့မ
္ ွ်ားႏင့္ အျခွ်ားက သင့္ေငတမ ွ်ားမွ်ာ ္ူးေဖွ်ာ္ရသည့္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ေရွ်ာင္းခ ေငတ၏ ္က္ဝက္ခန္႔ျဖစ္ေသွ်ာ္လည္း ဝႏင့္ ္႐ု္္
္ ႔မ
ို ွ်ာမူ ္ိ္
ု က္နည္း၍
ေပးရသည္ဟလ
ု ည္း ၾကွ်ားသိခဲ့ရသည္။

ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပသ
္ ူမ ွ်ားမ ၾသဇွ်ာအွ်ာဏွ်ာ႐သ
ိ ည့္ မိသွ်ားစုမ ွ်ားအွ်ား ေငတေပးရသည္ဟု ဆိုၾကေသွ်ာ္လည္း
မည္မ ေပးေနရသည္ဆသ
ို ည္မွ်ာ မ႐င္းလင္းပါ။ စွ်ာမ က္ႏွ်ာ (၁၄) ႐ိ သ႐ုပ္ျပပံု္တင္ ္ိက
ု ုနက
္ စရိ္္မ ွ်ားကို
သ္္သ္္ေဖွ်ာ္ျပမ္ွ်ားဘဲ “ဝ၊ သုိ႔ ္႐ု္္ပိုင္ သ္ၱဳ္ူးေဖွ်ာ္သည့္ ကုမၸဏမ ွ်ား” ႏင့္ “အဆက္အသတယ၊္
အွ်ာဏွ်ာ႐ိေသွ်ာ မိသွ်ားစုမ ွ်ားအပါအဝင္ အျခွ်ားသူမ ွ်ား”စသည့္ အပိုင္းမ ွ်ား္တင္ ပူး္တ္
ဲ က
တ ္ခ က္္ွ်ားပါသည္။

သ႐ုပ္ျပပံုမ အဓိကေဖွ်ာ္ျပလိသ
ု ည့္အခ က္မွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ မရ႐သ
ိ ည့္ ဝင္ေငတအမ ွ်ားစုသည္ ပုဂလ
ၢ က
ိ အက ိဳး
အ္တကသ
္ ွ်ာ ျဖစ္ေနၿပး အခတန္ႏင့္ အျခွ်ားက သင့္ေငတမ ွ်ားအျဖစ္ ္ရွ်ားဝင္ ဝင္ေငတမွ်ာ ္ူးေဖွ်ာ္ရေသွ်ာ
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္န္ဖိုး၏ ၃ - ၄% သွ်ာ႐ိၿပး အလတနန
္ ည္းေနသည္။ (အ္က္္တင္ ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားသည့္အ္ိင
ု ္း
္ိုင္းရင္းသွ်ား ္ု္လ
္ ုပသ
္ အ
ူ ခ ိဳ႕အေနျဖင့္ ေပးေဆွ်ာင္ေနရသည့္ အခတန္စုစုေပါင္းမွ်ာ ၅၀% ခန္႔ ျဖစ္သည္။)
္စ္နည္းဆိုေသွ်ာ္ အခ ိဳ႕လုပင
္ န္း႐င္မ ွ်ားမ ္ရွ်ားဝင္ အခတန္ေကွ်ာက္ခံခင
တ ့႐
္ ိသည့္ အစုိးရႏင့္ ္ုိသုိ႔အခတင့မ
္ ႐သ
ိ ည့္
အျခွ်ားအုပ္စမ
ု ွ်ားကို ေပးေနရသည့္ ပမွ်ာဏစုစုေပါင္းမွ်ာ ႏိုင္ငံေ္ွ်ာ္မ ရ႐ေ
ိ နသည့္ ္ရွ်ားဝင္အခတန္ ၃ - ၄% ၏
္စ္ဆယ့္ငါးဆမ ျမင့္မွ်ားေနပါသည္။

ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (ဂ) - (၂၀၁၆)ခုႏစ္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ လုပင
္ န္းကိ္ု သေဘွ်ာအွ်ားျဖင့္ ခန္႔မန္းခ က္
ေက ်ာက္စမ
ိ း္ ထုတ္လပ
ု မ
္ /ႈ ေရ်ာင္းခ မႈ
ခန္႔မန
ွ း္ ေျခ တန္ းို (၂ဝ၁၄)
$ ၁၅ ဘီလီယံ

တရ်ားဝင္ လမ္းေၾက်ာင္းမ ်ား
(သတၱဳတြင္းအခြန္ ၂ဝ% = ေက ်ာက္မ က္ပြြဲ
ေရ်ာင္းခ တန္ ိုး၏ ၁ %)

ေကအိင
ု ေ
္ အ (ဗမွ်ာ- ေက ွ်ာက္စိမ္း္န္ဖးို ၏
၁၀% အခတန္၊ ဝလုပ္ငန္း႐င္ - ၃%)

$ ၁ ဘီလီယံ

JV အေရ်ာင္း (MMK)
- ၅%

JV အေရ်ာင္း (EUR)
- ၄ဝ%

$ ၅ဝ မီလီယံ

$ ၄ဝဝ မီလီယံ

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

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

အစိုးရဝင္ေငြ - ၃၆.၈၉% $ ၁၈.၅မီလီယံ

အစိုးရဝင္ေငြ - ၄၃.၇၇% $ ၁၇၅.၁ မီလီယံ

တရ်ားမဝင္ လမ္းေၾက်ာင္းမ ်ား

$ ၁ဝဝ မလယံ

$ ၁၄ ဘီလီယံ

ပုဂၢလက
ိ အေရ်ာင္း
(MMK, EUR) - ၅၅%

တ႐ုတ/္ ဝ

$ ၅၅ဝ မီလီယံ
စီးပြ်ားေရးအခြန္ - ၁၅%
ေက ်ာက္မ က္ပြြဲေၾကး - ဝ.၈၅%
ထုတ္လုပ္သေ
ူ ဝစု - ၈၄.၁၅%

ဗမ်ာ/ ကခ င္ အစရွသ
ိ ည့္

$ ၁ဝ ဘီီလီယံ
ေကအိုင္ေအ - ၃% (ခန္႔မွန္း)
အျခ်ား - ၁၇% (ခန္႔မွန္း)
ထုတ္လုပ္သေ
ူ ဝစု - ၈ဝ%
(ခန္႔မွန္း)

တရ်ားမဝင္ေပးေခ မႈမ ်ား၂၀% - $၂ ဘီလီယံ

အစိုးရဝင္ေငြ - ၁၅.၈၅% $ ၈၇.၂မီလီယံ

$ ၄ ဘီီလီယံ
ေကအိုင္ေအ - ၁ဝ%
အျခ်ားေပးေခ မႈမ ်ား - ၁၅%
ထုတ္လုပ္သေ
ူ ဝစု - ၇၅%

တရ်ားမဝင္ေပးေခ မႈမ ်ား - ၂၅%
- $၁ ဘီလီယံ

အစိးု ရေဝစု

္ရွ်ားဝင္ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ ေရွ်ာင္းဝယ္မမ
ႈ ေကအိင
ု ေ
္ အ ေဝစု

္ရွ်ားမဝင္ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္

အျခွ်ားေပးေဆွ်ာင္ရေငတ၊ ဆက္ေၾကး - နမူနွ်ာမ ွ်ား

- လိုငစ
္ င္ေၾကး (ခန္႔မန္း) = $ ၁ဝ မလယံ

- ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္န္ဖိုး၏ ၁ဝ% = $ ၁ဝဝ မလယံ

ေရွ်ာင္းဝယ္မမ
ႈ ေကအိင
ု ေ
္ အ

- ဝလူမ ိဳး သ္ၱဳ္တင္းလိုင္စင္ပိင
ု ္႐င္မ ွ်ား

- သ္ၱဳ္တင္းအခတန္ = $ ၁ဝ မလယံ

ေဝစု

- သ္ၱဳ္တင္းလိင
ု ္စင္မ ွ်ားကို အမန္္စ္ကယ္

- JV အေရွ်ာင္း (MMK) = $ ၁၈.၅ မလယံ

- ္႐ု္/္ ဝ = $ ၃ဝဝ

ပိုငဆ
္ ိုငသ
္ ူမ ွ်ား

- JV အေရွ်ာင္း (EUR) = $ ၁၇၅.၁ မလယံ

မလယံ၊ ဗမွ်ာ/ကခ င္ = $

- ္ပ္မေ္ွ်ာ္မ ပုဂၢိဳလ္အခ ိဳ႕ (လုပပ
္ ိုငခ
္ င
တ ့္မ႐ပ
ိ ါ)

၄ဝဝ မလယံ

- ျပည္နယ္အစိုးရႏင့္ သ္ၱဳ္တငး္ အရွ်ာရမ
ိ ွ်ား

- ပုဂလ
ၢ ိကအေရွ်ာင္း (MMK, EUR) = $ ၈၇.၂ မလယံ
$ ၃ဝဝ.၈ မလယံ

$ ၁ဝဝ မလယံ

$ ၇ဝဝ မလယံ

ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (ဃ) - နမူနွ်ာအျဖစ္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ ကလို ္စ္ေသွ်ာင္း္တင္ ပါ႐ႏ
ိ ိုငေ
္ သွ်ာ
ေက ွ်ာက္အရည္အဆင့္ဆင့္ ခတျဲ ခွ်ားျပပံု

အမ ဳိ းအစွ်ား

ပါ႐ႏ
ိ ို္ငသ
္ ည့္

၁ ကလို ေစ းႏႈနး္

္န္ဖးို

စုစေ
ု ပါင္း ္န္ဖးို ၏

အေလးခ န
ိ ္

(ေဒၚလွ်ာ)

(ေဒၚလွ်ာ)

အခ ဳိ း

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 (Dႏင့္

၅,၉၉၉

၁၀

၆၀,၄၉၀

၀.၁၀%

၁၀,၀၀၀

-

၅၃,၇၁၅,၄၉၀

၁၀၀.၀၀%

Imperial

အျခွ်ား အဆင့္နိမ့မ
္ ွ်ား)
စုစုေပါင္း

အ္က္ပါ္န္ဖိုးမ ွ်ားကို ေက ွ်ာက္စိမး္ ကုန္သည္မ ွ်ား၊ သ္ၱဳ္တင္းကၽတမး္ က င္သူမ ွ်ား၊ ပညွ်ာ႐င္မ ွ်ားႏင့္
ေ္တ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းၿပးေနွ်ာက္ ္တက္ခ က္္ွ်ားျခင္းျဖစ္သည္။ ္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ိေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းအစိုငအ
္ ခဲမ ွ်ားမွ်ာ
အ္က္ပါပ မ္းမ ္န္ဖိုးမ ွ်ားႏင့္ ကတွ်ာျခွ်ားႏိုင္ပါသည္။ အမ ဳိ းအစွ်ား္စ္္န္း္ည္း အ္တင္း္တငပ
္ င္
ေစ းႏႈနး္ ကတွ်ာဟမႈ အလတန္မ ွ်ားႏိုင္သလို ေရွ်ာင္းခ သည့္အခ န
ိ ္ေပၚမူ္ည္၍လည္း ကတလ
ဲ ႏ
တဲ ိုင္သည္။ ကၽတန္ေ္ွ်ာ္္႔ို
ၾကွ်ားခ့ဲရသည့္ အျဖစ္အပ က္္စ္ခအ
ု ရ ္႐ု္္ႏိုင္ငံ္တင္ ႐ိေနေသွ်ာ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ံုး္စ္ခသ
ု ည္ (၂၀၀၀) မ
(၂၀၁၁)ခုႏစ္အ္တင္း ္႐ု္ယ
္ တမ္ေငတ္န္ဖးို အရ အဆ္စ္ရွ်ာ ေစ း္က္သတွ်ားေၾကွ်ာင္းသိရသည္။ အျခွ်ား
အျဖစ္အပ က္္စ္ခ္
ု တငလ
္ ည္း ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံမ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္ုးံ ္စ္ခုသည္ (၂၀၁၃) မ (၂၀၁၆)ခုႏစ္အ္တင္း
ျမန္မွ်ာက ပ္ေငတ္န္ဖးို အရ ေစ းႏႈန္းဆယ္ပုက
ံ ိုးပံု (၉၀%) ္ိုးက သတွ်ားခဲေ
့ ၾကွ်ာင္း ၾကွ်ားရပါသည္။
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ံုးမ ွ်ားမွ်ာ ပံုေသမ႐ဘ
ိ ဲ ္စ္ခႏ
ု င့္္စ္ခု ကတွ်ာျခွ်ားၿပး ၎္ိ႔၏
ု ေပါက္ေစ းမွ်ာ ေစ းကတကအ
္ ေပၚလည္း
မူ္ည္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္န္ဖိုးအ္ိအက ကို သ္္မန္ရန္မလတယ္ကူ့ပါ။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ (င) - ျမန္မွ်ာႏိုငင
္ ံ ေက ွ်ာက္စမ
ိ း္ ္ူးေဖွ်ာ္မႈ သမိင
ု း္ ေၾကွ်ာင္း၊ (၁၈၀၀) – (၂၀၁၆) ခုႏစ္

အေစွ်ာပိုငး္ ကွ်ာလမ ွ်ား
ယခု္တင္ ကခ င္ျပည္နယ္ဟေ
ု ခၚဆိုေသွ်ာ ေဒသမ္တကသ
္ ည့္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းကို ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံမ ္႐ု္္ႏို္င္ငံသ႔ို
(၁၃)ရွ်ာစုႏစ္္တင္ စ္င္သယ္ပ႔ခ
ို ဲ့ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ လံုျခံဳေရးစိ္္ခ ရမႈ မ႐ျိ ခင္း၊ လမ္းပန္းအဆက္အသတယ္
ဆိုးဝါးျခင္းႏင့္ ငက္ဖ ွ်ားရန္္႔ေ
ို ၾကွ်ာင့္ ပံုမန္ကုနသ
္ ယ
တ ္မႈ ဖတ႔ၿံ ဖိဳးျခင္း မ႐ိခပ
့ဲ ါ။ (၁၇၀၀)ႏစ္ေႏွ်ာင္းပိုငး္ ္တင္
္ိုအေျခအေနမ ွ်ား စ္င္ေျပွ်ာင္းလဲလွ်ာေသွ်ာ္လည္း ္႐ု္က
္ ုန္သည္မ ွ်ား၏ အေသအေပ ွ်ာက္ႏႈန္းမ ွ်ားမွ်ာ
ျမင့္မွ်ားဆဲျဖစ္ပါသည္။ (၁၈၀၀)ခုႏစ္ပုိင္းမ ွ်ားအစ္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ကုန္သယ
တ ္မက
ႈ ို ျမန္မွ်ာဘုရင္မ ွ်ားမ
သ္ိျပဳမိလွ်ာပါသည္။ ေအွ်ာက္ေဖွ်ာ္ျပပါ (၁၈၈၈)ခုႏစ္က အေနွ်ာက္္ိုင္းေလ့လွ်ာသူ္စ္ဥးမ ေရးသွ်ားခဲသ
့ ည့္
ကနဥး ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပင
္ န္းအေၾကွ်ာင္း သမိုင္းမ္္္မ္းႏင့္ ေဖွ်ာ္ျပခ က္မ (၁၈၀၀)ခုႏစ္ အေစွ်ာပိုင္းမ ွ်ားအ္တင္း
ဗမွ်ာ - ကခ င္ ဆက္ဆံေရးကို ေလ့လွ်ာသိျမင္ႏိုင္ပါသည္။

“ယခုရွ်ာစုႏစ္ [၁၈၀၀] အေစွ်ာပိုင္းမစ၍ ျမန္မွ်ာဘုရင္မ ွ်ားသည္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းကုနသ
္ ယ
တ ္မႈ၏ အေရးပါပံုႏင့္ ၎္ိ႔ု
ေကွ်ာက္ခံႏိုင္မည့္ အခတန္ပမွ်ာဏကို စ္င္သ္ိ္ွ်ားမိလွ်ာပံုရသည္။ (၁၈၀၆)ခုႏစ္္တင္ ဗမွ်ာပိင
ု ္
အခတန္စခန္း္စ္ခက
ု ို ယခု္င
တ ္ မိုးေကွ်ာင္းဟု အမည္္င
တ ေ
္ နၿပျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕္တင္ ္ည္ေ္ွ်ာင္ခၿ့ဲ ပး
ကုနသ
္ တယမ
္ ႈကို အေႏွ်ာင့္အယက္မျဖစ္ေစရန္ႏင့္ ္ည္ၿငိမ္ပိျပွ်ားမႈ ႐ိေစရန္ ေက ွ်ာက္္ူးႏိုင္သည့္ ရွ်ာသအ္တငး္
သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ား္တင္ စစ္အရွ်ာ႐ိ္စ္ဥး ဥးေဆွ်ာင္သည့္ ္ပ္သွ်ားသံုးဆယ္ခန္႔ပါဝင္ေသွ်ာ လံုျခံဳေရးအဖတ႔ဝ
ဲ င္မ ွ်ားကို
ပံမ
ု န္္ွ်ား႐ိခသ
့ဲ ည္။ သူေကွ်ာင္းမ ိဳးျဖစ္သည့္ မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕စွ်ား အမ္္ႀကးက ္ုိ္္ပ္ဖ႔ဝ
ဲတ င္မ ွ်ားႏင့္အ္ူ
အျမဲ္စ္ေစ လုိက္ပါေလ့႐ိၿပး ၎၏အ္ူး္ွ်ာဝန္မွ်ာ ေ္ွ်ာင္ေပၚေဒသ ္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားကို
အုပ္ခ ဳပ္ရန္ျဖစ္သည္။ အရွ်ာေရွ်ာက္ေသွ်ာ ကခ င္ေစွ်ာ္ဘတွ်ားမ ွ်ားကလည္း မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕ေပၚ္တင္
ဗမွ်ာၿမိဳ႕စွ်ားအမ္္ႀကးႏင့္ ဆံုေ္တ႔ၿပး သ္ၱဳ္တင္းသိ႔ု ပင့္ေဆွ်ာင္ကွ်ာ ္ိုေဒသ္တင္ ႐ိေနသမ ကွ်ာလပ္္လုးံ
ဧည့္ခံေဖ ွ်ာ္ေျဖေလ့႐သ
ိ ည္။

္ိုအခ ိန္
္ တင္ မိးု ေကွ်ာင္းၿမိဳ႕မွ်ာ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ၏ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းေရွ်ာင္းဝယ္ေဖွ်ာက္ကွ်ားရွ်ာ အခ က္အခ ွ်ာေနရွ်ာ
ျဖစ္လွ်ာၿပ ျဖစ္သည္။ ္႐ု္လ
္ ူမ ိဳးမ ွ်ားအေနျဖင့္ သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ားအ္ိ သတွ်ားေလ့သတွ်ား္ နည္းပါးပါေသးသည္။
ေ႐တ္တနး္ ခၽတမဟ
္ ုေခၚသည့္ မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕ႏင့္ မ က္ႏွ်ာခ င္းဆိင
ု ္္တင္႐ိေသွ်ာ ရွ်ာသအလိက
ု ္ ပတဲေစ းႀကးမ ွ်ား
က င္းပေလ့႐ိသည့္ သဲေသွ်ာင္္တန္းေနသည့္ေနရွ်ာသုိ႔ ကခ င္လမ
ူ ိဳးမ ွ်ားကိယ
ု ္္ိုင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ုုးံ မ ွ်ားကို
သယ္ေဆွ်ာင္လွ်ာေလ့႐သ
ိ ည္။ ဗမွ်ာလူမ ိဳး အခတန္ႀကးၾကပ္သက
ူ ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ား အေရွ်ာင္းအဝယ္ျဖစ္အၿပး

ႏိုင္ငေ
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မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕မ ္ု္ယ
္ ူသယ္ေဆွ်ာင္ေ္ွ်ာ့မည့္ အခါမသွ်ာ အခတန္စည္းၾကပ္ပါသည္။ ေရွ်ာင္းခ သည့္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္န္ဖိုး၏ ၃၃% ကို အခတန္ေကွ်ာက္ခံၿပးေနွ်ာက္ သယ္ေဆွ်ာင္ခင
တ ့လ
္ က္မ္္ကို ္ု္ေ
္ ပးသည္။
္ိလ
ု က္မ္္ကို မုိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕မ ျမစ္ေၾကွ်ာင္းျဖင့္ ္စ္ည္ွ်ာခရးအကတွ်ာအေဝး႐ိသည့္ ္ွ်ာေပၚၿမိဳ႕္တင္
အေျခစိက
ု သ
္ ည့္ အခတနအ
္ ရွ်ာ႐ိ၏ လက္ေ္ွ်ာက္မ ္ဖန္ျပန္စစ္ေဆးပါသည္။ ္ုိ႔ေနွ်ာက္္တင္မူ
္ိုေက ွ်ာက္စိမ္း္ံုးကို ျမန္မွ်ာျပည္္စ္လႊွ်ား ေနွ်ာက္္ပ္အခတန္အေကွ်ာက္မ႐ိေ္ွ်ာ့ဘဲ သယ္ယူေရွ်ာင္းဝယ္ႏိုင္ၿပ
ျဖစ္သည္။

အခတန္မည္မ ေကွ်ာက္ခံရမည္ကို သ္္မ္္ရန္ ရွ်ာျဖ္္သည့္ ဝန္္မ္းက ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္ံုး၏္န္ဖးို ကို
ဆံုးျဖ္္ပါသည္။ သုိ႔ေသွ်ာ္လည္း ္ိုရွ်ာျဖ္္သူက ကုန္သည္မ ွ်ားႏင့္ အခတန္ေကွ်ာက္ခသ
ံ ည့္ ဝန္္မ္းႏင့္
ပူးေပါင္းကွ်ာ ေက ွ်ာက္္န္ဖိုးအမန္၏ သံုးပံု္စ္ပုက
ံ ိုသွ်ာ ေဖွ်ာ္ျပေလ့႐ိပါသည္။ ္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ ေပးေဆွ်ာင္ရသည့္
အခတန္ပမွ်ာဏမွ်ာ နည္းပါးၿပး လုပ္ငန္းမ ွ်ား ေခ ွ်ာေမတ႕သည့္အျပင္ ကုနသ
္ ည္မ ွ်ားႏင့္ အေကွ်ာက္ခတန္
အရွ်ာ႐မ
ိ ွ်ားအၾကွ်ား အ္စ္အေငါ့လတန္စတွ်ာနည္းပါးသည္။ အခတနက
္ ို ေငတေခ ွ်ာင္းမ ွ်ားျဖင့္ ေပးေဆွ်ာင္ရရွ်ာ
အစပိုင္း္တင္ ေငတသွ်ားအစစ္ကို သံုးၾကေသွ်ာ္လည္း ေနွ်ာက္ပိုင္း္တငမ
္ ူ ခဲပမွ်ာဏမ ွ်ားမ ွ်ားကို အခတန္ေပါ့ေစရန္
ေရွ်ာေႏွ်ာလွ်ာခဲသ
့ ည္။ (၁၈၇၄)ခုႏစ္အ္ိ အိႏၵိယႏိုင္ငံသုးံ ႐ူပးေငတကို ္တင္
္ တငက
္ ယ္က ယ္ မသံုးေသးပါ။

မိုးေကွ်ာင္း္တင္ ေပးရသည့္အခတနအ
္ ျပင္ ေက ွ်ာက္စိမ္းအ္တက္ အျခွ်ား ္ရွ်ားဝင္ႏင့္ ္ရွ်ားမဝင္
ေပးေဆွ်ာင္ရသည့္ အခမ ွ်ားလည္း ႐ိပါေသးသည္။ ၎္ိ႔က
ု ို သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ားႏင့္ ္ိမ
ု ္စ္ရက္ခရးအေဝး႐ိ
နမ ွ်ားေက ွ်ာက္ဆိပ္ (နန္းရဆိပ္) ဆိသ
ု ည့္ေနရွ်ာ္တင္ ေအွ်ာက္ပါအ္ိုင္း ေပးရပါသည္။
၁။ သ္ၱဳ္တငး္ သိ႔ု ကုနသ
္ တယရ
္ န္လွ်ာသူမ ွ်ားကို ္စ္လလ င္ ္စ္မ္္ႏႈန္းျဖင့္ ဗမွ်ာအရွ်ာ႐ိက
ေကွ်ာက္ခသ
ံ ည္။ ဗမွ်ာမ ွ်ားႏင့္ သ္ၱဳ္တင္းမ အလုပသ
္ မွ်ားမ ွ်ားကိုမူ ကင္းလတ္္ခတင့္ ျပဳပါသည္။
၂။ သ္ၱဳ္တငး္ မ နမ ွ်ားေက ွ်ာက္ဆိပ္သိ႔သ
ု တွ်ားမည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္စ္္သ
တဲ ယ္ယူခတင့္
လက္မ္္္စ္ေစွ်ာင္အ္တက္ ႏစ္မ္္ခတဲေကွ်ာက္ခသ
ံ ည္။
၃။ နမ ွ်ားေက ွ်ာက္ဆိပ္သိ႔ု ေရွ်ာက္႐လ
ိ ွ်ာသည့္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္စ္္အ
တဲ ္တက္ ္စ္က ပ္ (္စ္႐ူပး)ႏႈန္းျဖင့္
္ိုေဒသ္တင္ အၿမဲ႐ုးံ ္ုိင္ေသွ်ာ မိးု ေကွ်ာင္းအခတနအ
္ ရွ်ာ႐၏
ိ ကိယ
ု ္စွ်ားလယ္က ေကွ်ာက္ခသ
ံ ည္။
အ္က္ပါ အခတန္မ ွ်ားအနက္ ပ္မႏင့္ ္္ိယအခတန္မ ွ်ားကို ္ရွ်ားဝင္သည္၊ ဒု္ိယမွ်ာမူ သ္ၱဳ္တငး္ အရွ်ာ႐ိ၏
ေအွ်ာက္လက္ငယ္သွ်ားမ ွ်ားအ္တက္ ္ရွ်ားမဝင္ေပးေဆွ်ာင္ရမႈဟု ္႐ု္္
္ ႔က
ို ျမင္ပါသည္။
ေပးေဆွ်ာင္ရမႈမ ွ်ားမွ်ာ ္စ္ႏစ္ႏင့္ ္စ္ႏစ္အၾကွ်ား အနည္းငယ္ကျတဲ ပွ်ားမႈ ႐ပ
ိ ါသည္။

ႏိုင္ငေ
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သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ား္တင္ေသွ်ာ္လည္းေကွ်ာင္း၊ ္ိမ
ု မိုးေကွ်ာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ သယ္ယသ
ူ တွ်ားမည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ံုးမ ွ်ားကို
လည္းေကွ်ာင္း ကခ င္လူမ ိဳးမ ွ်ားမ အေကွ်ာက္မယူပါ။ ေဒသ္တက္ ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားအွ်ားလံုးကို ကခ င္မ ွ်ားကသွ်ာ
လံုးဝဥႆံုပိုင္ဆိုငသ
္ ည္ဟု အျခွ်ားသူမ ွ်ားက လက္ခံၿပး ၎္ိ႔၏
ု ရပိင
ု ခ
္ တငမ
့္ ွ်ားကိလ
ု ည္း ေကွ်ာင္းစတွ်ာနွ်ားလည္ကွ်ာ
ေလးစွ်ားပံုလည္း ရပါသည္။ ္ိုအခ က္ကို ဗမွ်ာဘုရင္အေနျဖင့္လည္း မည္ေသွ်ာအခါကမ အျငင္းပတွ်ားခဲ့ျခင္း
မ႐ိခဲ့ပါ။ ကခ င္မ ွ်ား္ံမ ေက ွ်ာက္စိမး္ ကို ဗမွ်ာဘုရင္က ဝယ္ယူေနခဲသ
့ ည့္ အခ ိနအ
္ ္တင္း အျခွ်ားသူမ ွ်ား
မဝယ္ေစႏိုင္ရန္ ပိ္္ပင္ခသ
့ဲ ည္အ္ိသွ်ာ အလတနဆ
္ ုးံ ခ ဳပ္ကိုင္ခ့ေ
ဲ ၾကွ်ာင္းကုိ ေအွ်ာက္္င
တ ္ ္ပ္မံ႐င္းလင္းပါမည္။
္ိ႔အ
ု ္ူပင္ ကခ င္လူမ ဳိ းမ ွ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘုရင့္အရွ်ာ႐ိမ ွ်ားကို သ္ၱဳ္တင္းသိ႔ု ဝင္ခင
တ ့္ျပဳျခင္းျဖင့္
လည္းေကွ်ာင္း၊ ဘုရင္၏ အသံုးေ္ွ်ာ္အ္တက္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းမ ွ်ားကို သ္္မ္္္ွ်ားသည့္ အ္ိုင္းအ္ွ်ာ
္စ္ခအ
ု ္ိ မေျပွ်ာပေလွ်ာက္ေသွ်ာ ေစ းႏႈန္းျဖင့္ အရွ်ာ႐္မ
ိ ွ်ားမ္ဆင့္ ဝယ္ယခ
ူ တင့ျ္ ပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကွ်ာင္း၊
္ိုအရွ်ာ႐ိမ ွ်ားမ သ္္မ္္သည့္ အေကွ်ာက္အခတန္မ ွ်ားႏင့္ အခ ိဳ႕ ၾကွ်ားဝင္ေဆွ်ာင္႐က
တ ္မမ
ႈ ွ်ားက
ေက ွ်ာက္စိမး္ ၏ေစ းကို ္ိခက
ို သ
္ ည့္္ိုင္ လက္ခံျခင္းျဖင့္လည္းေကွ်ာင္း ဗမွ်ာဘုရင္သည္
ေရေျမ့သခင္ျဖစ္ေၾကွ်ာင္းကို အသိအမ္္ ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ကခ င္သူေကွ်ာင္းမ ိဳး
ေစွ်ာ္ဘတွ်ားမ ွ်ားအေနျဖင့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပင
္ န္း လုပက
္ ိုငေ
္ သွ်ာ ကခ င္လမ
ူ ိဳးမ ွ်ားအေပၚ္တင္ ္ည္႐သ
ိ ည့္
အခတင့အ
္ ွ်ာဏွ်ာကို ဆက္လက္ေဖွ်ာ္ျပသတွ်ားပါမည္။

အ္က္ေဖွ်ာ္ျပပါစနစ္ေအွ်ာက္္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းသည္ ႏစ္ေပါင္းမ ွ်ားစတွ်ာ ္ိုး္က္္တနး္ ကွ်ားခ့ဲသည္။
(၁၈၃၁) မ (၁၈၄၀)ခုႏစ္မ ွ်ားအၾကွ်ား အေအွ်ာင္ျမင္ဆုးံ ျဖစ္ခဲ့ၿပး ္ိက
ု ွ်ာလ္တင္ အနည္းဆံုး ္႐ု္လ
္ ူမ ိဳး
အေယွ်ာက္႐စ္ရွ်ာ၊ ႐မ္းလူမ ိဳးေျခွ်ာက္ရွ်ာ္ိ႔က
ု ေရွ်ာင္းဝယ္ေဖွ်ာက္ကွ်ားရွ်ာ္တင္လည္းေကွ်ာင္း၊ သ္ၱဳ္တင္း္တင္
အလုပ္သမွ်ားအျဖစ္လည္းေကွ်ာင္း ႏစ္စဥ္လုပက
္ ိုငခ
္ ဲ့ၾကသည္။ ္တက္႐သ
ိ မ ေက ွ်ာက္္ုးံ မ ွ်ားကို ္ိုအခ ိနက
္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ေရွ်ာင္းဝယ္ေဖွ်ာက္ကွ်ားရွ်ာ၏ ဗဟိုခ က္မျဖစ္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္သ႔ို အ္က္ကဆိုခသ
ဲ့ ည့္
လမ္းမ ွ်ားမ ္စ္နည္းနည္းျဖင့္ သယ္ေဆွ်ာင္သတွ်ားပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းကုနသ
္ ယ
တ ္မႈကို
ကတမ္း္ံု္႐ု္္ကန
ု ္သည္မ ွ်ားက လက္ဝါးႀကးအုပ္
္ ွ်ားၿပး ္ိသ
ု ူမ ွ်ားကပင္ ေက ွ်ာက္အ႐ုိုင္း္ုးံ မ ွ်ားကို
လက္ကွ်ားဝယ္ယက
ူ ွ်ာ ျဖ္္ေ္ွ်ာက္ၿပး အေခ ွ်ာသ္္ရန္ ကတမ္း္ံုေဒသသိ႔ု သယ္ေဆွ်ာင္ၾကပါသည္။”

စွ်ာေရးသူ - ဒဗလ မ ဝါရ၊ (၁၈၈၈)ခုႏစ္။
စွ်ာကိုး - ဟွ်ာ့္စ
္ ္၊ (၁၉၁၂)ခုႏစ္။ ဗမွ်ာ့ဂဇက္၊ ျမစ္ႀကးနွ်ားခ႐ုိင္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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(၁၉၀၀)ခုႏစ္မ ွ်ားမ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအွ်ား ၿဗိ္ိသ ဗိလ
ု ္မမးႀကး္စ္ဥး၏ ေဖွ်ာ္ျပခ က္
“ေက ်ာက္စမ
ိ ္းတြင္းပိိုင႐
္ င္ ကခ င္လမ
ူ ိဳးမ ွ်ားႏင့္ ္႐ု္က
္ ုနသ
္ ည္မ ွ်ားအၾကွ်ား ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းေရွ်ာင္းဝယ္
ေဖွ်ာက္ကွ်ားမႈပမွ်ာဏမွ်ာ အလတန္ႀကးမွ်ားသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းဆုိသည္မွ်ာ အစိမ္းေရွ်ာင္႐ၿိ ပး
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္တင္းမ ွ်ားႏင့္ ဥ႐ုျမစ္ျပင္္စ္ေလ ွ်ာက္္တင္ ေက ွ်ာက္အ္ံုးလိက
ု ္၊ သိ႔ု အျပင္လက
ို ္ ေ္တ႔ရ္္္သည္။
္႐ု္္မ ွ်ားက ကခ င္မ ွ်ားကို ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ူးေဖွ်ာ္ခတင့္ လိုငစ
္ င္ေၾကးေပးၿပးေနွ်ာက္ အျခွ်ားသူမ ွ်ားကို
ငွ်ားရမ္းလုပက
္ ိုင္ခင
တ ့္ ျပန္လည္ခ ေပးၾကသည္။ ္ိသ
ု ူမ ွ်ားက မိမ္
ိ ႔၏
ို လုပက
္ တက္မ ွ်ား္တင္ ္ူးေဖွ်ာ္ၾကၿပး
ေက ွ်ာက္စိမး္ ကို အ္ံုးလိက
ု ္၊ အခဲလက
ို ္ ္ု္္ယူၾကသည္။ ္ိ႔ေ
ု နွ်ာက္ နန္းရဆိပ္သ႔ို ကုန္းေၾကွ်ာင္းျဖင့္၊ ကွ်ာမိင
ု ္း၊
မိုးေကွ်ာင္းႏင့္ ဗန္းေမွ်ာ္ၿမိဳ႕မ ွ်ားသိ႔ု ေရေၾကွ်ာင္းျဖင့္ သယ္ယပ
ူ ို႔ေဆွ်ာင္ၾကပါသည္။

ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ုးံ ႀကး္စ္္ုးံ အွ်ား ္ု္္႐ည္္တင္ လ ဳိ ၿပး ႐မ္း၊ ္႐ု္္ ကူလ အေယွ်ာက္ႏစ္ဆယ္ခန္႔္႔က
ို
ပခံုး္တင္္မ္းကွ်ာ မႏိုင္မနင္း သယ္ယူေနသည္ကိုလည္း ကၽတန္ေ္ွ်ာ္ကယ
ို ္္္င
ို ္ မ က္ျမင္ေ္တ႔ခဲ့ရသည္။
္ိုေက ွ်ာက္စိမ္း္ံုး္တကသ
္ ည့္ လုပက
္ က
တ အ
္ ွ်ား ငွ်ားရမ္း္ွ်ားသူ၏ ကုိယ္စွ်ားလယ္္သ
ံ ိ႔ု သယ္ေဆွ်ာင္သတွ်ားရွ်ာ
္ိသ
ု ူက ဥပမွ်ာအွ်ားျဖင့္ ႐ူပးငါးေ္ွ်ာင္ဟု ေစ းသ္္မ္္သည္ဟု ဆိုပါစိ႔။ု လိုင္စင္ယ္
ူ ွ်ားသည့္ ္႐ု္လ
္ ူမ ိဳးက
္ိုပမွ်ာဏကို ေပးေဆွ်ာင္ရန္သေဘွ်ာ္ူပါက ေက ွ်ာက္္ုးံ ကို ျဖ္္ေ္ွ်ာက္ရန္ ္႐ု္ႏ
္ ိုင္ငံသ႔ို
သယ္ယသ
ူ တွ်ားႏိုင္ပါသည္။ ကၽတန္ေ္ွ်ာ့္အျမင္အရ ္႐ု္လ
္ မ
ူ ိဳးမ ွ်ားသည္သွ်ာ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းကို
မည္သ႔္ျို ဖ္္ေ္ွ်ာက္ရမည္ကို နွ်ားလည္ၾကသည္။ ္ိုသ႔ျို ဖ္္ေ္ွ်ာက္ၿပးေနွ်ာက္ ေက ွ်ာက္္ုးံ မွ်ာ ႏစ္ဆမက
ေစ း္ိုးႏိုင္သလို အဖိုးလံုးဝမ္န္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။”

ဗိုလ္မမးႀကး ဂၽတန္ ေပးလ္၊ “သ္ၱဳ္တင္းမ ွ်ား ျပႆနွ်ာ” ေဆွ်ာင္းပါး၊ လန္ဒန္္ိုငး္ သ္င္းစွ်ာ၊ (၁၈၉၃)ခုႏစ္
ေက ွ်ာက္စိမး္ မိ္သ
္ ဟွ်ာ စွ်ာေစွ်ာင္ (၁၉၈၈)ခုႏစ္မ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖွ်ာ္ျပပါသည္။
သမိုင္းအက ယ္ႏင့္ အျခွ်ားအေသးစိ္အ
္ ခ က္အလက္မ ွ်ားကို http://www.ruby-sapphire.com/burmajade-mines.htm ္တင္ ႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ဒု္ယ
ိ ကမွ်ာၻစစ္ႀကးအၿပး ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ူးေဖွ်ာ္မႈႏင့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ေစ းကတက္
ဒု္ယ
ိ ကမွ်ာၻစစ္ၿပးခ ိနႏ
္ င့္ (၁၉၉၀)ခုႏစ္မ ွ်ား ၾကွ်ားကွ်ာလ္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္္လုပမ
္ ႈနည္းပါးၿပး
္စ္ႏိုင္္စ္ပင
ို ္္းူ ေဖွ်ာ္မႈ မ ွ်ားခဲ့ပါသည္။ (၁၉၉၀) မ (၁၉၉၂)ခုႏစ္အ္တင္း ္ု္ေ
္ ဖွ်ာ္မႈမွ်ာ ္ရွ်ားဝင္စွ်ာရင္းအရ
္စ္ႏစ္လ င္ ္န္ႏစ္ရွ်ာသွ်ာ ႐ိခ့သ
ဲ ည္။9 (၁၉၉၅ - ၁၉၉၆) ခုႏစ္္ိုင္ မ္္္မ္းဝင္္ူးေဖွ်ာ္မႈမွ်ာ ္စ္ႏစ္္တင္
္န္ႏစ္ေ္ွ်ာင္ မျပည့္ခဲ့ပါ။ ဗိ္လ
ု ္ခ ဳပ္ခင္ညတန႔မ
္ ဥးေဆွ်ာင္ခ ဳပ္ဆိုခသ
ဲ့ ည့္ အပစ္အခ္္ရပ္စဲေရး
သေဘွ်ာ္ူညမႈမ ွ်ား ယူၿပးသည့္ေနွ်ာက္္တင္မူ ္ူးေဖွ်ာ္မႈႏန
ႈ ္း ္ိုးျမင့္လွ်ာခဲပ
့ ါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပ္မႈမွ်ာ
(၂၀၀၀ - ၀၁)္တင္ ္န္ေပါင္း ္စ္ေသွ်ာင္း္စ္ေ္ွ်ာင္သ႔လ
ို ည္းေကွ်ာင္း၊ (၂၀၀၅ - ၀၆)္တင္ ္န္ေပါင္း
ႏစ္ေသွ်ာင္းအ္ိလည္းေကွ်ာင္း ျမင့္္က္လွ်ာခဲ့ၿပး (၁၉၉၅)ခုႏစ္ ္ူးေဖွ်ာ္မႈ၏ ဆယ္ဆျဖစ္ပါသည္။10
စက္အင္အွ်ားကို မ ွ်ားမ ွ်ားသံုးလွ်ာႏိုင္ျခင္းႏင့္ စဥ္ဆက္မျပ္္ ပဋိပကၡမ ွ်ား မ႐ေ
ိ ္ွ်ာ့ျခင္းကလည္း ္ိသ
ု ႔ို
ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားပိုမ္
ို ု္လ
္ ပ
ု ္ႏိုင္ေစရန္ အေ္ွ်ာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။

(၂၀၁၀ - ၂၀၁၂)ႏစ္ပိုင္းမ ွ်ား္တင္ ႏစ္စဥ္ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပ္မႈ ္န္ေလးေသွ်ာင္းေက ွ်ာ္္ိုင္
္ပ္မံျမင့္္က္လွ်ာေသွ်ာအခါ္တငမ
္ ူ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏးပမွ်ာဏက ကခ င္လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားႏင့္ အခ ဳိ ႕ဗမွ်ာ
လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားအ္တက္ပင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ က႑္တင္ ပါဝင္လုပက
္ ိုင္ရန္အ္တက္ အဟန္႔အ္ွ်ားျဖစ္လွ်ာပါသည္။
ဝႏင့္ ္႐ု္္ ကုမၸဏမ ွ်ားက ္ျဖည္းျဖည္းပိုမလ
ို ႊမး္ မိုးလွ်ာၿပး သူ္႔၏
ို မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ ရ႐ေ
ိ သွ်ာ
အျမ္္မ ွ်ားႏင့္ ္႐ု္္ႏိုင္ငံမ ဘဏ္ေခ းေငတမ ွ်ားကလည္း ္စိ္္္ေဒသ အေ္ွ်ာက္အကူျဖစ္ေစခဲသ
့ ည္။

သုိ႔ေသွ်ာ္ ္ိအ
ု ေျခအေနသိ႔ု ဆိက
ု ္ေရွ်ာက္ခဲ့ျခင္းမွ်ာ အရင္းအႏး္စ္ခ္
ု ည္းေၾကွ်ာင့္ မဟု္္ပါ။ (အျခွ်ား
္ိုင္းရင္းသွ်ားမ ွ်ားႏင့္ ယဥ္လ င္) ဝလူမ ိဳးမ ွ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံႏိုင္သည့္ က႑ပိ၍
ု နည္းပါးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္း္တင္ ပံုေအွ်ာခဲသ
့ ည္။ ဝႏင့္ ္႐ု္္
္ ႔က
ို အရဲစတနရ
႔္ န္ မ႐တ႕ံ ခဲ့ေသွ်ာ္လည္း
ျမန္မွ်ာလုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားမွ်ာမူ အျမ္္မေသခ ွ်ာသည့္ လုပင
္ န္း္တင္ အရင္းအႏးမ ွ်ားစတွ်ာ မျမညပ္ႏံလိုေသွ်ာေၾကွ်ာင့္
ကုိယ္္ိုငလ
္ ုပင
္ န္းႀကးမလုပဘ
္ ဲ လုပက
္ ိုင္ခင
တ ့ပ
္ ါမစ္ကသ
ို ွ်ာ ေလ ွ်ာက္္ွ်ားျခင္း၊ ္စ္ႏိုင္္စ္ပိုငသ
္ ွ်ာ လုပက
္ ိုငျ္ ခင္း၊
သုိ႔မဟု္္ ေက ွ်ာက္စိမး္ မရ႐သ
ိ ည့္အျမ္္မ ွ်ားကို အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ အျခွ်ားစးပတွ်ားေရးလုပ္ငန္းမ ွ်ား္တင္ ျပန္လည္
အသံုးျပဳျခင္း္ိ႔ု ျပဳခဲ့သည္။ ္႐ု္္ႏိုင္ငံ၏ စးပတွ်ားေရး္ိးု ္က္လွ်ာသည္ႏင့္အမ ေက ွ်ာက္စိမး္ ေစ း
ပိုေကွ်ာင္းလွ်ာမည့္အခ က္ကလ
ို ည္း ႀကိဳ္င္မသိႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါ။ ္႐ု္္ဘဏ္စနစ္္တင္ အ္ိးု ႏႈန္းမ ွ်ားကို
ကန္႔သ္္္ွ်ားေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ေသွ်ာ္လည္းေကွ်ာင္း၊ ္႐ု္ႏ
္ ိုင္ငံ၏ စေ္ွ်ာ႔ေစ းကတက္ႏင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွ်ာ
9

(၁၉၉၇) ခုႏစ္္ု္္ ႏစ္ခ ဳပ္စွ်ာရင္းအင္းစွ်ာအုပ္၊ (၁၉၉၀ - ၁၉၉၁) ႏင့္ (၁၉၉၁ - ၁၉၉၂)စွ်ာရင္းအ္တက္ စွ်ာမ က္ႏွ်ာ ၁၆၁

10

(၂၀၀၈) ခုႏစ္္ု္္ ႏစ္ခ ဳပ္စွ်ာရင္းအင္းစွ်ာအုပ္၊ (၁၉၉၅ - ၉၆)၊ (၂၀၀၀ - ၀၁)၊ (၂၀၀၅ - ၀၆)စွ်ာရင္းအ္တက္
စွ်ာမ က္ႏွ်ာ ၁၆၅
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ခိင
ု မ
္ ွ်ာမႈမ႐ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ေသွ်ာ္လည္းေကွ်ာင္း ခ မ္းသွ်ာၾကတယ္ဝေသွ်ာ ္႐ု္လ
္ ူမ ိဳးမ ွ်ားက ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္း္တင္
ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈျပဳလုပသ
္ ည္မွ်ာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းေရွ်ာင္းဝယ္မႈမွ်ာ အျခွ်ားလုပ္ငန္းမ ွ်ားႏင့္
ႏိႈင္းယဥ္ပါက လူသိနည္းပါးေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ဥပေဒေၾကွ်ာင္းႏင့္ အခတန္ကိစၥရပ္မ ွ်ားဆိင
ု ္ရွ်ာ စစ္ေဆးမႈကို
ေ႐ွ်ာင္ၾကဥ္လိသ
ု ည့္ ဝင္ေငတမ ွ်ားကို သံုးစတရ
ဲ န္ ေနရွ်ာေကွ်ာင္းျဖစ္သည္။

(၂၀၁၁)ခုႏစ္္တင္ အရည္အေသတးအလတန္ေကွ်ာင္းသည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ အ႐ုိင္း္ံုး္စ္ခ၏
ု ္စ္ကလိ
ိ ္
ု န္ဖိုးမွ်ာ
ေဒၚလွ်ာ ၁၅၇ ၀၀၀၊ သုို႔မဟု္္ ္႐ု္ယ
္ တမ္ေငတ ဆယ္သန
ိ ္းျဖစ္ၿပး (၂၀၀၀)ခုႏစ္ေစ းႏႈန္း္တင္ ္စ္ကလိလ
ု င္
ယတမ္ေငတ္စ္ေသွ်ာင္းသွ်ာ ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္႐ု္ေ
္ ငတ္န္ဖိုးအရ အဆ္စ္ရွ်ာ ျမင့္္က္လွ်ာျခင္းျဖစ္သည္။11
(၂၀၁၄)္တင္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ဘယက္္စ္ကုးံ ကို ေဒၚလွ်ာ ၂၇ သန္းျဖင့္ ေရွ်ာင္းခ ခဲသ
့ ည္။12 ္ူးေဖွ်ာ္္္
ု ္လပ
ု ္မႈ
္ိုးျမင့္လွ်ာေသွ်ာ္လည္း အရည္အေသတးေကွ်ာင္း ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ား ္ိုကသ
ဲ့ ိ႔ု ္န္ဖိုးျမင့္ေနသည္မွ်ာ
ဝယ္လိုအွ်ားေကွ်ာင္းျခင္းႏင့္ ေနွ်ာင္္င
တ ္ျပန္လည္ေရွ်ာင္းခ ရန္ ေလွ်ာင္္ွ်ားျခင္း္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လ္္္ေလွ်ာ အေျခအေန13

္ု္္လုပမ
္ ႈ ျမင့္မွ်ားလွ်ာျခင္း၊ စက္ကိရယ
ိ ွ်ာအသံုးျပဳမႈ ပိုမ ွ်ားလွ်ာျခင္းႏင့္ ရွ်ာသမေ႐ွ်ာင္ ္ူးေဖွ်ာ္ျခင္း
အ္က္္တင္ေဖွ်ာ္ျပခဲ့သည့္အ္ိုင္း ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္လ
္ ုပမ
္ ႈသည္ (၁၉၉၀)ခုႏစ္္တင္ ္န္ေပါင္း
ရွ်ာဂဏန္းျဖင့္သွ်ာ ႐ရ
ိ ွ်ာမ (၂၀၁၀)္တင္ ္န္ေလးေသွ်ာင္းေက ွ်ာ္၊ (၂၀၁၅)ခုႏစ္္တင္ ္န္သုးံ ေသွ်ာင္းနးပါးအ္ိ
္စ္ဟုန္
္ ိုးျမင့္္က္လွ်ာခဲသ
့ ည္။ (ေအွ်ာက္ပါသ႐ုပ္ျပပံု္တင္ အေသးစိ္္ေဖွ်ာ္ျပ္ွ်ားပါသည္။) ္ိ႔အ
ု ္ူ
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္တင္းကို ဖတင္၍
့ ္ူးသည့္ နည္းစနစ္ကလ
ို ည္း ပို၍အသံုးမ ွ်ားလွ်ာသည္။ ယခင္ကမူ
လက္ျဖင့္္ူးသည့္နည္းႏင့္ ဒိင
ု ္းနမိက
ု ္ခသ
တဲ ည့္နည္းလမ္းကို သံုး၍ ္စ္ႏိုင္္စ္ပိုင္ ေက ွ်ာက္္ူးခဲ့ၾကေသွ်ာ္လည္း
ယခုအခါ္တင္ ္တင္း္ူးစက္ႀကးမ ွ်ား၊ ဘူဒိုဇွ်ာမ ွ်ား၊ ကုန္
္ င္ကွ်ားမ ွ်ားကိအ
ု သံုးျပဳကွ်ာ မိုးရွ်ာသပင္မေ႐ွ်ာင္
ေန႔၊ညမေ႐တးေ္ွ်ာ့ဘဲ ႏစ္ပ္္လည္ ္ူးေဖွ်ာ္ေနၾကသည္။ သ္ၱဳ္တင္း္ူးေဖွ်ာ္ရွ်ာ္တင္ လိက
ု ္နွ်ာရမည့္
စည္းကမ္းမ ွ်ား ေျပွ်ာင္းလဲမည္ကို စိးု ႐တံ႕ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေ္ွ်ာင္မ ွ်ားကို အလံုးလိက
ု ္ ၿဖိဳခ ၍ ေက ွ်ာက္စိမ္း႐ွ်ာေဖတျခင္း၊
အသံုးမလိုေ္ွ်ာ႔သည့္ ေျမစွ်ာပံုႀကးမ ွ်ားကို ္ရွ်ားမဝင္စန
တ ႔ပ
္ စ္ျခင္း္ိ႔က
ု လည္း ေျမၿပိဳက ျခင္းႏင့္
အျခွ်ားသဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ ္ိခက
ို ္မႈမ ွ်ားစသည့္ အႏၲရွ်ာယ္္႔က
ို ို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ္ိသ
ု ိ႔ု
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 ွ်ား

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
စွ်ာမ က္ႏွ်ာ 42 of 46

ေျမၿပိဳက ျခင္းေၾကွ်ာင့္ လူေပါင္းရွ်ာေက ွ်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပး ျဖစ္ပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးသည့္ လုပင
္ န္းကို
အႀကးအက ယ္လုပက
္ ိုငလ
္ ိုပါက ကနဥး ရင္းႏးျမညပ္ႏံရန္ အနည္းဆံုး ေဒၚလွ်ာသန္းႏစ္ရွ်ာလုိအပ္ၿပး
အလုပ္သမွ်ား၊ စက္ကရ
ိ ိယွ်ာႏင့္ ဒဇယ္စရိ္္မ ွ်ားက ္စ္ပ္္လ င္ ေဒၚလွ်ာ္စ္သန္းခန္႔ ကုန္က ႏိုင္ပါသည္။
သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းေရွ်ာင္းခ သည့္အ္တက္ ေဒၚလွ်ာသန္းေပါင္းရွ်ာႏင့္ခ ၍၊ ္ိ႔မ
ု ဟု္္ ္ိုပမွ်ာဏ္က္ပင္
ေက ွ်ာ္လတန၍
္ ျပန္ရႏိုင္ပါသည္။

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအေျခအေန မေရရွ်ာျခင္း၊ အရင္းအႏးမ ွ်ားမ ွ်ား စိက
ု ္
္ ု္္ႏိုင္ျခင္း၊ ္တင္း္ူးစက္ႀကးမ ွ်ား၊ ဘူဒိုဇွ်ာမ ွ်ား၊
ကုန္
္ င္ကွ်ားမ ွ်ားစသည့္ ေခ္္မနည္းပညွ်ာ ကိရယ
ိ ွ်ာမ ွ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းႏင့္ ေရ္ု္စ
္ က္ အသံုးျပဳ၍
ေရမ ွ်ားကို ပက္္္
ု ္ႏိုင္ျခင္း္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးသည့္ႏႈန္းမွ်ာ မၾကွ်ာေသးမႏစ္မ ွ်ားအ္တငး္
ျမင့္္က္လွ်ာခဲသ
့ ည္။ (၂၀၁၂) – (၂၀၁၄) ခုႏစ္မ ွ်ားအၾကွ်ား္တင္ ္ရွ်ားဝင္ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္မႈကို
ပိ္္ပင္ခပ
့ဲ ါသည္။ (၂၀၀၅) – (၂၀၁၀) ခုႏစ္အၾကွ်ား ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပ္မႈမွ်ာ ႏစ္ဆမက
္ိုး္က္လွ်ာခဲ့သည္။ ္ရွ်ားဝင္အခ က္အလက္မ ွ်ားအရလည္း (၂၀၁၄)္တင္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္လ
္ ုပ္မႈႏႈနး္ မွ်ာ
၁၂.၇၅ ကလိသ
ု န္း႐ိၿပး (၂၀၁၅)္တင္မူ ကလိသ
ု န္း ၃၀နးပါးအ္ိ ျမင့္္က္လွ်ာခဲပ
့ ါသည္။ (၂၀၁၄)ခုႏစ္
ဒဇင္ဘွ်ာလ္တင္ ္ု္လ
္ ုပသ
္ ည့္ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းမွ်ာ (၂၀၁၅)ခုနစ္ ဒဇင္ဘွ်ာ္တင္ ္ု္လ
္ ုပသ
္ ည့္ ပမွ်ာဏ၏
္က္ဝက္ပင္ မ႐ိပါ။

ႏိုင္ငေ
ံ ရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ူးေဖွ်ာ္မႈ ္ိုသိ႔ု အလတနအ
္ ကၽတံျမင့္္က္လွ်ာျခင္းေၾကွ်ာင့္ အရည္အေသတးနိမ့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ား၏
ေစ းႏႈနး္ မ ွ်ားက ဆင္းလွ်ာေသွ်ာ္လည္း အရည္အေကွ်ာင္းဆံုးေက ွ်ာက္မ ွ်ား၏ ေစ းမွ်ာမူ ္ိခိုက္မသ
ႈ ိပ္မ႐ဟ
ိ ု
သိရပါသည္။ ယခု္င
တ ္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ူးေဖွ်ာ္သည့္လုပ္ငန္းကို ရွ်ာသအလိက
ု ္၊ ေန႔္တငသ
္ ွ်ာ မဟု္္ေ္ွ်ာ့ဘဲ
္စ္ႏစ္ပ္္လုးံ ေန႔ညမေ႐ွ်ာင္ လုပႏ
္ ိုင္လွ်ာၿပ ျဖစ္သည္။ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပ္ျခင္းႏင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းႏင့္
ဆက္စပ္သည့္ အျခွ်ားလုပင
္ န္းမ ွ်ားအွ်ားလံုး္တင္ လုပ္သွ်ားေပါင္း သိနး္ ခ ၍ လုပက
္ ိုင္ေနရသည္ဟလ
ု ည္း
ခန္မ
႔ န္းရပါသည္။
ေက ွ်ာက္စိမး္ အေခ ွ်ာ္ု္္လပ
ု ္သည့္ လုပင
္ န္းမွ်ာ ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံ္တင္ မျဖစ္္တနး္ ေသးပါ။ ္ိလ
ု ုပ္ငန္းကို
္တင္
္ တငက
္ ယ္က ယ္လုပ္ႏိုငသ
္ ည္မွ်ာ ္႐ု္္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပး ႏစ္ေပါင္း္စ္ရွ်ာေက ွ်ာ္ပင္ လုပ္ကိုငလ
္ ွ်ာခဲ့ၿပးလည္း
ျဖစ္ပါသည္။ ္ိလ
ု ုပ္ငန္း၏ ဗဟိုခ က္မမွ်ာ ကတမ္းက ိဳးျဖစ္ၿပး ယူနန္ျပည္နယ္္တငလ
္ ည္း လုပသ
္ ွ်ားေပါင္း
ေလးသိန္းမ ငါးသိန္းၾကွ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္ လုပက
္ ိုင္ပါသည္။

ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ရ႐ိႏိုင္မည့္ အခတနဘ
္ ႑ွ်ာမ ွ်ားကို လုိအပ္ပါသည္။ သိေ
ု လွ်ာင္္ွ်ားသည့္
ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားကလည္း ႐ႏ
ိ င့္ၿပးျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္ု္လ
္ ုပသ
္ ည့္ လုပင
္ န္းကို
အ္င္းအၾကပ္ကိုင္
္ ယ
တ ္ပါက အရွ်ာေရွ်ာက္လိမ့မ
္ ည္မဟု္္ပါ။ ္ိ႔ေ
ု ၾကွ်ာင့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းအေခ ွ်ာ္ည္
္ု္္လုပေ
္ ရးႏင့္ ပ္္သ္္သည့္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈမ ွ်ား ျမန္မွ်ာႏိုင္ငသ
ံ ႔ို ဝင္လွ်ာေစလိပ
ု ါက
လက္႐ိ္္
ု လ
္ ုပ္ေနသူမ ွ်ားႏင့္ ပူးေပါင္းသည့္နည္းလမ္းက ပိ္
ု ိေရွ်ာက္ပါလိမ့မ
္ ည္။ ္႐ု္္ႏို္င္ငံ္တင္
လုပသ
္ ွ်ားခမ ွ်ား ျမင့္္က္လွ်ာျခင္းက အေခ ွ်ာ္ည္လုပ္ငန္း ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံသ႔ို ေရွ်ာက္႐ိလွ်ာရန္ ္တန္းအွ်ား္စ္ရပ္
ျဖစ္ေသွ်ာ္လည္း ႏိုင္ငံ္င
တ ္းလုပ္သွ်ားမ ွ်ားကို ေလ့က င့္သင္ၾကွ်ားေပးျခင္း၊ ျမန္မွ်ာ္ု္္လပ
ု ္သူမ ွ်ား
အသင္းအဖတ႔္
ဲ စ္ခက
ု ို ္ည္ေ္ွ်ာင္ျခင္း၊ လုပင
္ န္းႏင့္ ္ု္က
္ ုန္မ ွ်ားကို လူသိမ ွ်ားေစရန္ ေၾကျငွ်ာျခင္း၊
လိုအပ္မည့္ နည္းပညွ်ာႏင့္ ရင္းႏးျမညပ္ႏံမႈစသည္္႔က
ို ို ျမန္မွ်ာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စဥ္းစွ်ားေျဖ႐င္းရန္ လုိပါလိမ့မ
္ ည္။

ေရွ်ာင္းလုိအွ်ား၊ ဝယ္လအ
ို ွ်ားႏင့္ သက္ဆိုငသ
္ ည့္အေၾကွ်ာင္းရပ္မ ွ်ား
ေက ွ်ာက္စိမး္ ္တင္ ရင္းႏးျမညပႏ
္ ံမႈ အမ ွ်ားစုမွ်ာ ္႐ု္္ႏို္င္ငံမ ေခ းေငတမ ွ်ားျဖစ္ၿပး လ္္္ေလွ်ာ္တင္
္ိုေခ းေငတမ ွ်ားႏင့္ ပ္္သက္၍ ပိ၍
ု ္င္း္င္းၾကပ္ၾကပ္ကင
ို ္္ယ
တ ္လွ်ာျခင္းသည္ ေက ွ်ာက္စိမ္း ေရွ်ာင္းလုိအွ်ား၊
ဝယ္လိုအွ်ား ႏစ္ရပ္လုးံ ကို ႐ုိက္ခ္္မႈ႐သ
ိ ည္။ ႐ႈပ္ေ္တးသည့္ ့ကိစၥ္စ္ရပ္လည္းျဖစ္ၿပး ေနွ်ာင္္င
တ ္ ေက ွ်ာက္စိမး္
္ု္္လုပမ
္ ႈပမွ်ာဏကိလ
ု ည္း ေလ ွ်ာ့က ေစႏိုင္ပါသည္။ အရည္အေသတးအေကွ်ာင္းဆံုး ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားကို
္႐ု္္ႏိုင္ငံ္တင္ ယခင္က ္ရွ်ားဝင္ဘ႑ွ်ာေရးစနစ္အျပင္မ (္ရွ်ားဥပေဒအျပင္မ) ပိုင္ဆိုင္မလ
ႈ က္လဲရ
ႊ ွ်ာ္တင္
အသံုးျပဳခဲေ
့ သွ်ာ္လည္း ယခု္တင္ အက င့္ပ က္ျခစွ်ားမႈ္က
ို ္ဖ က္ေနမႈက ဝယ္လအ
ို ွ်ားကို ေလ ွ်ာ့က ေစႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငေ
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္စ္ဖက္္တငလ
္ ည္း ခ မ္းသွ်ာၾကတယ္ဝသည့္ ္႐ု္္လမ
ူ ိဳးမ ွ်ား ပိုမ ွ်ားလွ်ာသည့္အ္တက္ ္ိသ
ု ူမ ွ်ားက
စးပတွ်ားေရးအရ၊ ္ံုး္မ္းစဥ္လွ်ာအရ ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားကို ပိုဝယ္လွ်ာၿပး အ္ူးသျဖင့္ အိမ္ျခံေျမႏင့္
စေ္ွ်ာ့ေစ းကတက္ အေျခအေနမေကွ်ာင္းပါက ေနွ်ာင္္တင္ ဝယ္လိုအွ်ားကို ဆက္လက္္ိန္း္ွ်ားရန္
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အရည္အေကွ်ာင္းဆံုး ေက ွ်ာက္စိမ္း၏ေစ းႏႈန္း ္ိးု က လွ်ာပါက ၾကတယဝ
္ မႈ၏ အမ္္အသွ်ား
ဂုဏ္ပုဒ္
္ စ္ခအ
ု ေနမ အဆင့္က လွ်ာၿပး လူႀကိဳက္နည္းလွ်ာမည္ေလွ်ာ၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ေစ းျပန္္က္လွ်ာမည့္အေပၚ
ေမ ွ်ာ္မန္းၿပး သိုေလွ်ာင္လသ
ို မ
ူ ွ်ားေၾကွ်ာင့္ လူႀကိဳက္မ ွ်ားလွ်ာမည္ေလွ်ာကို မဆိုႏိုင္ပါ။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္ လက္႐ိ
ကခ င္ျပည္နယ္္င
တ ္ ေက ွ်ာက္စိမ္းအလတနအ
္ ကၽတံ ္ု္လ
္ ပ
ု ္ေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ရ႐ိသည့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ပမွ်ာဏ၊
္န္ဖိုး္ိ႔မ
ု ွ်ာ အလတနမ
္ ွ်ားပါသည္။ သုိ႔ေသွ်ာ္ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ ္ိခက
ို ္မႈအွ်ား ဂ႐ုျပဳမႈ မ႐ဘ
ိ ဲ ေပးေဆွ်ာင္သည့္
အခတန္မ ွ်ားမွ်ာလည္း မဆိုစေလွ်ာက္သွ်ာ႐ိပါသည္။

ကခ င္ျပည္နယ္္င
တ ္ ေန္ိုငသ
္ ူအခ ိဳ႕က ေက ွ်ာက္စိမ္း္ူးေဖွ်ာ္မႈႏင့္ လက္ဥးပိုင္း
ေရွ်ာင္းဝယ္ေဖွ်ာက္ကွ်ားမႈ္႔အ
ို ္တက္ လက္႐ိစည္းၾကပ္မမ
ႈ ွ်ာ ေပါ့ေလ ွ်ာ့ေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ိလ
ု ုပ္ငန္းမ ွ်ားကို
အေသအခ ွ်ာ ၾကပ္မ္္ႏို္င္ေစရန္ ပ္မအဆင့္အေနျဖင့္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္တင္းမ ွ်ားကို အခ ိန္ကွ်ာလ္စ္ခအ
ု ္ိ
လံုးဝပိ္သ
္ ိမ္းလိက
ု သ
္ င့္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ္ိုကသ
ဲ့ ႔ို ျပဳလုပ္ျခင္း၏ ဆိးု က ိဳးမွ်ာ ဖွ်ားကန္႔္တင္႐သ
ိ ည့္
သိန္းခ ေသွ်ာ အလုပ္သမွ်ားမ ွ်ားအ္တက္ အလုပအ
္ ကိုင္ ခက္ခဲေစမည္ျဖစ္သည္။ ေကွ်ာင္းက ဳိ းရရန္မွ်ာမူ
ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းကို ၾကပ္ၾကပ္မ္္မ္္ ကိုင္
္ ယ
တ ္ႏိုင္ေစရန္ ခ မ္္ရဥးမည့္ မူဝါဒမ ွ်ား၊ ေနွ်ာက္ဆက္္တဲ
လုပ္ေဆွ်ာင္ခ က္မ ွ်ား၊ သိ႔မ
ု ဟု္္ ္ည္ဆဲဥပေဒမ ွ်ားကိုပင္ အေကွ်ာင္အ္ည္ေဖွ်ာ္ႏိုင္ျခင္း္တင္ မူ္ည္ပါသည္။
လက္႐ိ္င
တ ္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ သက္္မ္းကုန္သွ်ာတ းသည့္ လုပပ
္ ိုင္ခင
တ ့မ
္ ွ်ားကို သက္္မ္း္ိုးေပးျခင္း
မျပဳေ္ွ်ာ႔ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ္ရွ်ားဝင္ သ္ၱဳ္တင္းလုပ္ငန္းမ ွ်ား အွ်ားလံုးနးပါး (၂၀၁၈)ခုႏစ္ကုန္
္ တင္
ရပ္ဆိုငး္ သတွ်ားေ္ွ်ာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရမေဆးေက ွ်ာက္႐ွ်ာေဖတသူမ ွ်ားကို ္ိန္းခ ဳပ္ရန္မွ်ာ ခက္ခဲၿပး ္ပ္မေ္ွ်ာ္၊
သိ႔ု အစိုးရမ ္ဲ္ဝ
ဲ င္ဝင္ မေဆွ်ာင္႐က
တ ္ပါက ္ိလ
ု ုပ္ငန္းမွ်ာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါလိမ့္မည္။

(၂၀၁၅)ခုႏစ္္တင္ ျပင္ဆင္္ွ်ားသည့္ သ္ၱဳ္တငး္ ဥပေဒအရ ေက ွ်ာက္စိမ္း္တင္း အႀကးႏင့္အလ္္မ ွ်ား
လုပက
္ ိုင္ခင
တ ့က
္ ို ဗဟုိအစုိးရမ ဆံုးျဖ္္ႏိုင္ၿပး ္တငး္ ငယ္ႏင့္ ္စ္ပိုင္
္ စ္ႏို္င္ လုပ္ပိုင္ခင
တ ့က
္ ို ကခ င္ျပည္နယ္
အစိုးရမ ္ိန္းခ ဳပ္္ွ်ားပါသည္။

ႏိုင္ငေ
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ကခ င္ျပည္နယ္္င
တ ္ က န္႐ေ
ိ နသးသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းပမွ်ာဏ
အလိအ
ု ေလ ွ်ာက္ ေမးေလ့႐သ
ိ ည့္ အခ က္္စ္ခုမွ်ာ ကခ င္ျပည္နယ္မ ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ား မည္မ ၾကွ်ာၾကွ်ာ
ခံပါဥးမည္နည္း ဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္း္တင္ ပ္မအမ ိဳးအစွ်ား (primary) ႏင့္ ဒု္ယ
ိ အမ ိဳးအစွ်ား
(secondary) ဟူ၍ ႏစ္မ ိဳး႐ပ
ိ ါသည္။ ယခုလုပ္ကင
ို ္ေနသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းမွ်ာ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္
ဖတင့္၍္ူးသည့္ နည္းစနစ္ကအ
ို သံုးျပဳေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ဒု္ယ
ိ အမ ိဳးအစွ်ားကို ္ု္္ေဖွ်ာ္ႏိုင္ၿပး ႐သ
ိ မ ေက ွ်ာက္္႔၏
ို
သံုးပံုႏစ္ပုက
ံ ို ္ူးေဖွ်ာ္ၿပးျဖစ္ပါသည္။ ပ္မအမ ိဳးအစွ်ားမွ်ာမူ ေ္ွ်ာင္မ ွ်ားအ္တငး္ ႐ိၿပး ဥမင္လိုဏေ
္ ခါင္း္ူးရန္
လုိအပ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အနည္းငယ္မ သွ်ာ ္ူးယူႏိုင္ပါေသးသည္။ ကခ င္ျပည္နယ္္တင္ ပ္မအမ ိဳးအစွ်ား
ေက ွ်ာက္စိမး္ မ ွ်ားစတွ်ာ က န္႐ေ
ိ နေသးသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္း္ု္ယ
္ ူရွ်ာ္တင္
လိုဏ္ေခါင္းအဝမ ွ်ားမသွ်ာ ္ု္္ယူရမည္ျဖစ္ေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ အဝင္အ္တက္ႏင့္ အခတနေ
္ ကွ်ာက္ခံျခင္းကို
္ိန္းခ ဳပ္ရန္ ပိုမလ
ို ယ
တ ္ကပ
ူ ါလိမ့မ
္ ည္။ ေလွ်ာေလွ်ာဆယ္ ္ူးေဖွ်ာ္ေနသည့္နည္းႏင့္ ႏိႈင္းယဥ္ပါက
ပ္္ဝန္းက င္အေပၚ ္ိခိုကမ
္ ႈမ ွ်ားကိလ
ု ည္း ေလ ွ်ာ့ခ ႏိုင္ေျခ ႐ိပါသည္။

ဖတင့္၍္ူးသည့္ နည္းစနစ္၏ သဘွ်ာဝပ္္ဝန္းက င္ အက ိဳးဆက္မ ွ်ားကို ေလ့လွ်ာရန္ စစဥ္္ွ်ားသည္ဟု
ၾကွ်ားသိရၿပး ေနွ်ာက္ဆက္္အ
တဲ ျဖစ္ ေျမစွ်ာမ ွ်ားကို ပိိ၍
ု ေသေသခ ွ်ာခ ွ်ာ စတန႔ပ
္ စ္ရန္လိအ
ု ပ္သည္ဟု ဆိုပါက
သ္ၱဳ္တင္း္ူးသည့္စရိ္္မွ်ာ အနည္းငယ္ျမင့္္က္လွ်ာပါမည္။ လိုဏ္ေခါင္းေဖွ်ာက္ျခင္းမွ်ာ ဖတင္၍
့ ္ူးသည့္
နည္းစနစ္္က္ ေယဘုယ အွ်ားျဖင့္ စရိ္္စက ပိမ
ု ွ်ားေလ့႐ိပါသည္။ သိ႔ေ
ု သွ်ာ္လည္း လက္႐က
ိ င့္သုးံ ေနသည့္
ဖတင့္၍္ူးေဖွ်ာ္ျခင္းသည္ ေက ွ်ာက္စိမး္ ္န္ဖိုး၏ ၁၀%ပင္ မ႐ိေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ စရိ္အ
္ နည္းငယ္ ပိုမ ွ်ားလွ်ာျခင္းက
္ု္္လုပသ
္ ူမ ွ်ားအ္တက္ ျပႆနွ်ာမဟု္ပ
္ ါ။

နိဂးုံ
ေက ွ်ာက္စိမး္ လုပ္ငန္းအ္တက္ ေနွ်ာင္အသံုးျပဳရန္ မူဝါဒခ မ္္ရသည့္ လုပင
္ န္းစဥ္မွ်ာ ခက္ခဲပါသည္။
္ု္္လုပသ
္ ူ လုပ္ငန္း႐င္ႀကးမ ွ်ားမွ်ာ သိသ
ု သ
ို ိပသ
္ ိပ္ ႐လ
ိ ၿပး လုပ္ပိုင္ခင
တ ့လ
္ ိင
ု ္စင္ သက္္မ္းမကုနသ
္ မ ၊ မျပဳျပင္
မေျပွ်ာင္းလဲပါက လိုငစ
္ င္အသစ္မရႏိုင္သမ ေက ွ်ာက္စမ
ိ ္းက႑ ျပဳျပင္ေျပွ်ာင္းလဲေရး္တင္ လက္္ပ
တဲ ါဝင္ရန္
အလွ်ားအလွ်ာနည္းပါးပါသည္။ ္ု္လ
္ ုပသ
္ ူမ ွ်ားႏင့္ ကုန္သည္အမ ွ်ားစုမွ်ာလည္း ယခုလက္႐အ
ိ ္ိုငး္
ေက ွ်ာက္စိမး္ ေမွ်ာင္ခိုကးူ ရန္ အခေၾကးေငတ အနည္းငယ္သွ်ာ ေပးကမ္းရသည့္စနစ္မ
အျမ္္္က
တ ္ေနေသွ်ာေၾကွ်ာင့္ ေျပွ်ာင္းလဲလိုၾကမည္ မဟု္္ပါ။ ေကအိုငေ
္ အ အပါအဝင္ ၾကွ်ားေပါက္ဝင္ေငတ
ရေနသူမ ွ်ား အေနျဖင့္လည္း သူ္႔၏
ို ဝင္ေငတကို ္ိခိက
ု ္မည္ကို လိလ
ု ွ်ားလိမ့မ
္ ည္ မဟု္္ပါ။
သ္ၱဳ္တင္းဝန္ႀကးဌွ်ာန္တင္း ဝန္္မ္းမ ွ်ားႏင့္ ျပင္ပ ပညွ်ာ႐င္မ ွ်ားအၾကွ်ား ႐ိုးသွ်ား္္္ကၽတမ္းသူမ ွ်ား

ႏိုင္ငံေရးအရ အေမ ွ်ာ္အျမင္ ႀကးမွ်ားသည့္ အေပးအယူ - ဘွ်ာလဲ၊ ဘွ်ာေၾကွ်ာင့္ လိုအပ္သလဲ
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႐ိေသွ်ာ္လည္း ၎္ိ႔မ
ု ွ်ာ အမ ွ်ားအွ်ားျဖင့္ လ စ္လ မ႐ႈခေ
ံ နရပါသည္။ ေက ွ်ာက္စိမ္းလုပင
္ န္းအ္တက္
္ရွ်ားနည္းလမ္းက ၿပး သင့္ေ္ွ်ာ္သည့္ အခတနအ
္ ေကွ်ာက္က14
ို ေသခ ွ်ာေကွ်ာက္ခံရႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည့္
မူေဘွ်ာင္မ ွ်ားႏင့္ နည္းစနစ္မ ွ်ားကို ခ မ္္ႏိုင္ရန္မွ်ာ ္ိုဝန္္မ္းမ ွ်ား၊ ပညွ်ာ႐င္မ ွ်ားကို ႐ွ်ာေဖတၿပး
္ု္္လုပသ
္ ူမ ွ်ားႏင့္ အ္ူ္ကတ ပူးေပါင္းလုပ္ကင
ို ္ရန္ မျဖစ္မေနလိအ
ု ပ္ပါသည္။

14

အရည္အေကွ်ာင္းဆံုး ေက ွ်ာက္စိမ္းမ ွ်ားကိုသွ်ာ အခတန္ေကွ်ာက္သည့္စနစ္သည္ အရည္နိမ့ေ
္ က ွ်ာက္မ ွ်ားကို
္ူးေဖွ်ာ္ရ႐ိ္ွ်ားသည့္ “ကံမေကွ်ာင္းေသွ်ာ” လုပ္ငန္း႐င္မ ွ်ားအွ်ား ႀကးေလးသည့္အခတန္ ေဆွ်ာင္ရမည့္ဒဏ္မ
ကင္းလတ္္ေစႏိုင္ပါလိမ့မ
္ ည္။ ္ပ္မေ္ွ်ာ္၊ ေကအိုင္ေအ၊ အမ ဳိ းသွ်ား ဒမိုကေရစအဖတ႔ခ
ဲ ဳပ္အစိုးရႏင့္ လုပ္ငန္း႐င္ႀကးမ ွ်ား
(ကုမၸဏအမ ွ်ားႏင့္ ္ူးေဖွ်ာ္မႈလုပ္ငန္း အမ ွ်ားစုကို ္ိန္းခ ဳပ္္ွ်ားသည့္ ဝ၊ ္႐ု္္လူမ ိဳး ပိုင္႐င္ဆယ္ဥးခန္႔) အၾကွ်ား္တင္
ေက ွ်ာက္စိမ္းကို အခတန္ေကွ်ာက္ခံႏိုင္မည့္ နည္းစနစ္အ္တက္ အွ်ားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ သေဘွ်ာ္ူညမႈ္စ္ခုကို
ခ မ္္မည္ဆိုပါက ေကအိုငေ
္ အမ အသံုးျပဳေနေသွ်ာ အျမ္္မ ွ်ားသည့္ ေက ွ်ာက္စိမ္း္တင္းမ ွ်ားကို
အျခွ်ားေက ွ်ာက္စိမ္း္တင္းမ ွ်ားမ မည္သုိ႔စစစ္သည္ဟူေသွ်ာနည္းကို ေလ့လွ်ာသင့္ပါသည္။

