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တက ေးဇူေး ငလ် ော

စ ားရ ားသူ အရေဖြငေ့့် ဤသရုေသေအ ား ရဆ င့် ွက့် ေ့်နငှေ့့် ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်မှုအ ား 

ေင့်ဖြ ေ့် အခွငေ့့်အရ ားရြားသညေ့့်အေကွ့် အြွ ွဲ့၊ အစီ င့်ခံစ  ဖြစ့်ရဖမ က့်ရ ားအေကွ့် ရငရွ ကား 

ရ  က့်ြံေ့ရြားရသ  ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား ြူားရြေါင့်ား  ေ့်ြံရုငအွြွ ွဲ့ ( နငှေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုအေကွ့် ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် 

 ွက့်မှုဆြိုင့်   ရေ ့်ရေရအဂျင့်စီ ( ေြို ေ့အ ား ရကျားဇူားဥြက   ေင့်ရှြိြေါသည့်။ ဆလြိငု့်ားကျံ ားလျေ့်ရ  င့်ား၊ 

နငှေ့့် စသညေ့့် ဖြင့်ြမ ှရလေ့လ သံုားသြ့်သမူျ ားကြိုလည့်ား ရကျားဇူားေင့် ရှြိငြီား 

၎င့်ားေြို ေ့၏ ြံေ့ြြိုားကူညီမှုမျ ားက ကျွန့်ြု့်ေြို ေ့၏ ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်မှုအ ား ြြိုမြို အ ားရက င့်ားရစခ ေ့ြေါသည့်။ 

ဤအစီ င့်ခစံ သည့် အြွ ွဲ့ မှ နငှေ့့် ေြို ေ့၏ 

ရစေေ ဖြငေ့့် အ ကံဖြ မှုမျ ားရ က ငေ့့် ြြိုငြီား ေြိုားေက့် ရက င့်ားမွေ့်လ ခ ေ့ြေါသည့်။ အစီ င့်ခစံ  ဒဇီြိုင့်ား 

အဖြင့်အဆင့်နငှေ့့် ြံုစခံျ ဖခင့်ား ရဆ င့် ွက့်ရြားြေါရသ  နငှေ့့် ေြို ေ့အ ားလည့်ား 

ရကျားဇူားေင့်ြေါသည့်။ ဤအစ ီင့်ခစံ ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားရသ  အဖမင့်မျ ားသည့် စ ရ ားသ၏ူ 

အရေွားအဖမင့်မျ ားကြိုသ   င့်ဟြ့်ငြီား ၏ ရ  က့်ြံေ့သူမျ ားနငှေ့့် ဖြင့်ြမ ှ

ရလေ့လ သံုားသြ့်သမူျ ား၏  င့်ဖမင့်ယဆူချက့်နငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်မှု လံုားေမရှြိြေါ။



  

 

 

အတ ကောငေ်းအရောမ ောေး

အစီ င့်ခံစ  အကျဉားချ ြ့် ၅ 

၁။ ေြိဒေါေ့်ား ၁၈ 

၂။ ကရေဒေါနြိငု့်င ံ ၂၂ 

၂.၁ ရေ က့်ခံ သမြိငု့်ားရ က င့်ား ၂၂ 

၂.၂ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ ၂၄ 

၂.၃ ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်ကြို အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား၌        

ေ  ားစီ င့်ရ ား၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ ၂၈ 

၂.၄ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားရဒသကကီားအဆငေ့့် ဥြရဒရ ား   ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၊ မူေေါဒနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ား ၂၉ 

၂.၅ ြဋြိဉ ဉ စ ချ ြ့်မျ ား ၃၀ 

၂.၆ ြူားေွ  ရဖမယ  အသံုားချမှုဆြိုင့်   သရ  ေူညီချက့်မျ ား ၃၁ 

၂.၇ ရြေါင့်ားစြ့် ချဉားကမ့်ားမှု - ဖြည့်ေယ့် ၃၄ 

၂.၈ အကျဉားချ ြ့်နငှေ့့် ဖမေ့်မ နြိငု့်ငနံငှေ့့် ဆက့်နယွ့်မှု ၃၆ 

၃။ အသီယီြိုားြီားယ ား နြိငု့်င ံ ၃၉ 

၃.၁ ရေ က့်ခံ သမြိငု့်ားရ က င့်ား ၃၉ 

၃.၂ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ ၄၀ 

၃.၃ ဥြရဒနငှေ့့် မူေေါဒမျ ား၌ ဌ ေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိငု့်ခွငေ့့်ကြို 

အသြိအမေှ့်ဖြ ဖခင့်ား ၄၂ 

၃.၄ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားရဒသကကီားအဆငေ့့် ဥြရဒရ ား   ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၊ မူေေါဒနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ား ၄၃ 

၄။    ဇီားနြိငု့်င ံ ၄၅ 

၄.၁ ရေ က့်ခံ သမြိငု့်ားရ က င့်ား ၄၅ 

၄.၂ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ ၄၆ 

၄.၃ ဥြရဒ၊ မူေေါဒနငှေ့့် ဌ ေေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိငု့်ခွငေ့့်ကြို 

အသြိအမေှ့်ဖြ ဖခင့်ား၌ ေ  ားစီ င့်ရ ား၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ ၄၇ 

၄.၄ ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒရ ား   ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ားနငှေ့့် အရလေ့အ မျ ား ၅၁ 

၅။ ယင့်ားအရေွွဲ့အ ကံ မျ ားသည့် ဖမေ့်မ နြိငု့်ငအံရဖခအရေေွင့် ေူညီရသ  အခက့်အခ ၊ စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားနငှေ့့် 

မည့်သြို ေ့ ဆက့်စြ့်သေည့်ား။ ၅၃ 

ြုံမျ ား 

ြုံ ၁ - ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ လူဦားရ    ခြိငု့်နှုေ့်ား ၂၃ 

ြုံ ၂ - င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ နငှေ့့် ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ ြဋြိဉ ဉ စ ချ ြ့် ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးမှု အရဖခအရေ ၃၀ 

ြုံ ၃ - မုေ့်သံု သစ့်ရေ ကကာီး ၃၃ 



  

 

 

ြုံ ၄ -  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်  ားသညေ့့် ရေ  ရဒသမျ ား ၃၄ 

ြုံ ၅ -  အသီယီြိာုးြီားယ ားရှြိ ရဒသမျ ားနငှေ့့် ဇုံမျ ား ၄၁ 

ြုံ ၆ -    ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ား ေည့်ရှြိ  နငှေ့့် ေြိာုးချ ွဲ့ရေ  မျ ား ၄၆ 

ြုံ ၇ - ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား ေြို ေ့ အေွက့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့်  ြိရေွွဲ့ 

ဆက့်ဆမံှု ဆြိုင့်   ရ ွားချယ့်စ   ေည့်ားလမ့်ားမျ ား ၆၀ 

ြုံ ၈ -  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမနငှေ့့် ယင့်ားေယ့်ရဖမနငှေ့့် သက့်ဆြိငု့်ရသ  ဆံုားဖြေ့်ချမှေ့်ဖခင့်ား 

အခွငေ့့်အ ဏ  သေ့်မှေ့် ေ့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငေ့့်ဖြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ  သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားဆြိုင့်   

ရ ွားချယ့်စ   ေည့်ားလမ့်ားမျ ား ၆၃ 

  



  

 

 

အ  တုကောက ်စောလံေုးမ ောေး

နစှ့်စဉ  ေု့်လုြ့်နြိငု့်သညေ့့် ြမ ဏ 

ဖြည့်ေယ့် ရက င့်စီ

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လက့်ေက့်ကြိုင့် အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား

ေွင့်ား ကွ့် သယံဇ ေ ေူားရြ ့် ေု့်လုြ့်ရ ားလုြ့်ငေ့်ားမျ ား ြွငေ့့်လင့်ားဖမင့်သ မှု 

ရြ ့်ရဆ င့်ရ ား

ရဂဟစေစ့်အရဖခဖြ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု

အသီယီြိာုးြီားယ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ရေ ့်လှေ့်ရ ားဆြိုင့်   ဒမီြိကု က့်ေစ့် ေြ့်ဦား

လွေ့်လြ့်ရသ  သရ    ားအဖမင့် ယူဖခင့်ား 

သစ့်ရေ ရ ား   စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီ

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှ့်ေ့ ရဒသခံမျ ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ားသည့်ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ား 

ကချင့် လွေ့်လြ့်ရ ား အြွ ွဲ့ 

က င့်ေ ီအမျြိ ားသ ား ေြိုားေက့်ရ ား ြေါေီ

က ငေ့့်အမျြိ ားသ ား အစည့်ားအရံုား

ေနြိငု့်ငလံံာုး ြစ့်ခေ့်ေြိုက့်ခြိကု့်မှု  ြ့်စ ရ ားဆြိငု့်   သရ  ေူစ ချ ြ့် 

မွေ့်ဖြည့်သစ့် ြေါေီ

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ား၏ ေယ့်ရဖမနငှေ့့် သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုအေွက့် မူေေါဒ

ဖြည့်ရ  င့်စု ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား ရဆွားရနာွးမှု လုြ့်ငေ့်ားရက ့်မေီ

မူလ ရေ ြိငု့်သူမျ ား၏ ရဖမ

သစ့်ြင့် စြိုက့်ြျြိ ားမှု ခွငေ့့်ဖြ မြိေ ေ့့် လြိုင့်စင့် 



 

 

ဤအစီ င့်ခံစ သည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်ကြို ကျငေ့့်သံုားရသ  အစြိာုး မျ ား ရှြိငြီား ဖြညေ့့်စံုကကယ့်ေရသ  

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စု အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ားနငှေ့့် အုြ့်စုမျ ားလည့်ားရှြိ   ကရေဒေါ၊ အသီယီြိာုးြီားယ ားနငှေ့့် 

   ဇီား စသညေ့့် နြိငု့်င ံ သံုားနြိငု့်င၌ံ ခွငေ့့်ဖြ   ားငြီား အသြိအမှေ့်ဖြ   ားရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားနငှေ့့် 

ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ား ဆြိုင့်   အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ရလေ့လ   ားြေါသည့်။ ဤအစ ီင့်ခံစ အကျဉားချ ြ့်၏ အဓြိက 

အ ရံုစြိုက့်မှုမှ  ကရေဒေါ နြိငု့်ငဖံြစ့်ငြီား ၂၀၁၉ ရအ က့်ေြိ ု /နြိေုင့်  ေွင့် ကျင့်ားြခ ေ့ရသ  ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ ြလှယ့်ရ ားစီမခံျက့်၏  ဟြိခုျက့် ဖြစ့်ရသ ရ က ငေ့့် ဖြစ့်သည့်။ 

 ည့် ွယ့်ချက့်မှ  ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒမျ ားေွင့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် အဆငေ့့်မျ ား၌ 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု မည့်သြို ေ့ အသြိမှေ့်ဖြ   ားသည့်၊  ြိ ု အသြိ အမှေ့်ဖြ မှုမျ ားကြိ ု

ေ  ားစီ င့် ံာုး၊ ဖြေ့် ံာုးမျ ား၊ ဥြရဒနငှေ့့် စည့်ားမျဉားမျ ားနငှေ့့် ရဖမယ အသံုားချမှု စီမံချက့်ေြို ေ့ေွင့် မည့်သြို ေ့ 

အေည့်ဖြ   ားသည့် ေြို ေ့ကြို ရလေ့လ  ေ့်ဖြစ့်သည့်။ ဤရလေ့လ မှုအကျဉားချ ြ့်၏  ည့် ွယ့်ချက့်မှ  

ယင့်ားအရဖခအရေမျ ားကြို ရလေ့လ  ေ့်ဖြစ့်ငြီား ၂၁   စုြင့်လံု ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားဖြစ့်စဉေွင့် ြေါေင့်ရသ  

အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား အရေဖြငေ့့် ရြေါ်ရြေါက့်လ မညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်ေွင့် ရဖမယ ၊ သ  ေ 

သယံဇ ေမျ ားနငှေ့့် အ ဏ  ခွ ရေမှုမျ ားနငှေ့့်ြေ့်သက့်ငြီား အရဖြရှ ရေရသ ရ က ငေ့့် ယင့်ားအရဖခအရေမျ ားမှ  

ဖမေ့်မ နြိငု့်င ံအရေအ  ားအေွက့် အသံာုးေင့်နြိငု့်ရသ  သင့်ခေ့်ားစ မျ ားကြို မီားရမ င့်ား ြိာုးဖြ  ားြေါသည့်။ 

၂၀၁၉ ခုနစှ့် စက့်ေင့်  လမှ စ၍ ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ အမျြိ ားသ ားအဆငေ့့် ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားဖြစ့်စဉသည့် သ  ေ 

သယဇံ ေဆြိုင့်   စမီံအြု့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့်ဆက့်နယွ့်ရသ  ဖြဿေ မျ ားနငှေ့့်ြေ့်သက့်ငြီား ရဆွားရနာွးရဖြ ဆြိုမှု 

အေည့်ားအကျဉား သ   ညေ့့်သငွ့်ားခ ေ့သည့် ( ၂၀၁၉)။ ဖမေ့်မ နြိငု့်ငေံွင့် နစှ့်ြက့် အြစ့်အခေ့် ြ့်စ ရ ား 

သရ  ေညူီမှု လက့်မေှ့်ရ ား ြိာုး  ားရသ  အြွ ွဲ့ ၁၉ ြွ ွဲ့  မှ အြွ ွဲ့ ၅ြွ ွဲ့ သ လျှင့် သ  ေ သယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့် ဆြိုင့်   ကြိစစ ြ့်မျ ားကြို ေင့်ဖြ ကငြီား  ဟြိုချ ြ့်ကြိုင့်ရသ  ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား ၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုကြို 

ဆက့်လက့်  ြိေ့်ား  ား စဉေွင့် အြစ့်အခေ့် ြ့်စ ရ ား သရ  ေူညီမှုမျ ားသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

လက့်ေက့်ကြိုင့်အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား ( အ ား ၎င့်ားေြို ေ့၏ စမီအံုြ့်ချ ြ့်မှု ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ ရ ား က့် 

သယဇံ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား  ေု့်ယူသံုားစွ ဖခင့်ားနငှေ့့် ေင့်ရင ွရှြိရအ င့် ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားေြို ေ့ကြို 

ဆက့်လက့်ခွငေ့့်ဖြ   ားသည့်။ ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ လက့်ရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် သည့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားရဒသကကီားမျ ားကြို 

အ ဏ  အေည့်ားငယ့်သ  ရြား  ားငြီား ေေြိယအလ  စီမအံုြ့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား (ဥြမ - 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား စမီအံြု့်ချ ြ့်မှု) မျ ားကြို မည့်သြို ေ့ အသြိအမေှ့်ဖြ   ားသည့် ကြို ဤစေစ့်ေွင့် လံာုးေ ဖြဌ ေ့်ား  ားဖခင့်ား 

မရှြိြေါ။

ကတနဒါ 

၁၈၀၀ နစှ့်မျ ားနငှေ့့် ၁၉၀၀ အရစ ြြိုင့်ားနစှ့်မျ ားေွင့် သရ  ေူညီချက့်မျ ားသည့် အရေ က့် က့်သြို ေ့ ဦားေည့် 

ခ ေ့ရသ ရ က ငေ့့် င ြိေြိသျှ   ုင့်မနငှေ့့် ကရေဒေါ အစြိာုး မျ ားသည့် ကရေဒေါ ရဒသခံမျ ားနငှေ့့် ြဋြိဉ ဉ စ ချ ြ့်မျ ား 

လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးခ ေ့ ကသည့်။ သြို ေ့ရသ ့် င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ  ေယ့်ရဖမအမျ ားစေုွင့် စ ချ ြ့်မျ ား မည့်သညေ့့် 

အခေါမျှ လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးခ ေ့ဖခင့်ား မရှြိခ ေ့ြေါ။  ြိေုယ့်ရဖမမျ ားကြို ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ား  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့် 

အစရီငခ်ံစော အက ဉေးခ ျုြ် 



 

 

 

ရေ ြိငု့် လ ရသ  ေယ့်ရဖမမျ ားအဖြစ့် အသြိအမှေ့် ဖြ   ားရသ ရ က ငေ့့် ဖြစ့်သည့်။ ကရေဒေါ အစြိာုး ၏ 

မူေေါဒမျ ားနငှေ့့် ဥြရဒမျ ားသည့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ေမျ ားကြိ ု

 ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားဖခင့်ား မရှြိသညေ့့် အရလေ့အ ကြို ြုံမှေ့်ဟု ယူဆသွ ားရစငြီား ရဒသခံမျ ားအေွက့် 

ရကျ င့်ားမျ ား ၊ ယဉရကျားမှုနငှေ့့် ြွ လမ့်ား သ င့်အမျြိ ားမျြိ ား ေြို ေ့ကြို ြြိေ့်ြင့်ဖခင့်ားမျ ားမှေဆငေ့့် အင့်အ ားကကီားရသ  

အသြိုက့်အေြိုင့်ား၏ ယဉရကျားမှု ဓရလေ့ ံာုးစံ မျ ားကြို ၎င့်ားေြို ေ့အ ား လြိုက့်ေ  ေ့် ြြိအ ားရြားခ ေ့သည့်။ 

 ံာုးေမ့်ားအစဉအလ အ  စမီံ အုြ့်ချ ြ့်မှု ြုံစံမျ ားနငှေ့့် ယဉ ရကျားမှုမျ ားသည့် ဥြရဒနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ရေငြီား 

ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ား၏ အဓြိက မူေေါဒမှ  ၁၈၇၆ ခုနစှ့် အြိနဒြိယအက့်ဥြရဒ ဖြစ့်ငြီား ယင့်ားဥြရဒသည့် ေြိုင့်ားဖြည့်၏ 

ရေ  အနှံ ေ့အဖြ ားေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် ယရေ ေ့ကရေဒေါ အ က ား ဆက့်ဆရံ ားအရြေါ် 

အဓြိကအ ားဖြငေ့့်  ြိေ့်ားချ ြ့် လ မ့်ားမြိာုး  ားဆ ဖြစ့်သည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စု မျ ားနငှေ့့် 

က လေ ရှည့်ဖြစ့်ရေရသ  အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားကြို ရဖြရှင့်ား ေ့် နစှ့်ရြေါင့်ားမျ ားစွ  က  အစြိုား ၏ 

မစွမ့်ားရဆ င့်နြိငု့်မှုနငှေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ နြိငု့်ငရံ ား အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားအ က ား 

 င့် က ားရစေ့ရ ား အေွက့် ရေ င့်ားဆြိမုှု ြြိုမြို အ ားရက င့်ားလ ဖခင့်ားေြို ေ့သည့် အရဖြ င့်ားအလ ေ ြ့်ကြိ ု

ဖြစ့်ရြေါ်ရစခ ေ့ြေါသည့်။ ၁၉၈၂ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံအက့်ဥြရဒသည့် အခေ့်ား ၃၅ ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားရသ  

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ ရှြိနငှေ့့်ငြီားသ ား ေြိုင့်ား င့်ားသ ားအခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိမှေ့်ဖြ ခ ေ့ငြီား အေည့်ဖြ ရြားခ ေ့ သည့်။ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်   

အသြိအမေှ့်ဖြ မှုက ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား ၎င့်ားေြို ေ့  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ခ ေ့ရသ  

ေယ့်ရဖမမျ ားေွင့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိငု့်ခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ား ေ့် ၎င့်ားေြို၏ ရေ က့်ဆက့်ေွ  

ရေ င့်ားဆြိုမှုမျ ားအေွက့် ဥြရဒရ ား   အရဖခခံစေစ့်ကြို ေည့်ရဆ က့်ရြားလြိုက့်သည့်။ 

၁၉၉၂ ခုနစှ့်ေွင့် ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား အစြိုား မျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေ့၏ ကြိယု့်ြြိုင့်အမြိေ ေ့့်အ ဏ  သက့်ရ  က့်မှု၊ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒအ  ြယ့်ဒ ယ့်နငှေ့့် ရဒသဆြိုင့်  အဆငေ့့် အစြိုား မျ ားမှ လုံားေကင့်ားလွေ့်ငြီား ကြိုယ့်ြြိငု့် 

ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့်ေြို ေ့ကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားမညေ့့် ချ ားလ့်လြို ေ့ရေ င့်ား သရ  ေူညီချက့်နငှေ့့်အညီ ရရှ ွဲ့ဆက့် ေ့်  ည့် ွယ့်ချက့်ရှြိခ ေ့ 

ရသ ့်လည့်ား  ြိသုရ  ေူညီချက့်သည့် လူ ဆုနဒခံယူြွ ေွင့် ရှုာံးေြိမေ့့်ခ ေ့သည့်။ ၁၉၈၀ နစှ့်မျ ားကေည့်ားက 

မျ ားမှ ေြိုင့် က ားရသ  ေ  ားရံုား ဖြစ့်စဉမျ ားအရြေါ် အရဖခခံငြီား ၁၉၈၂ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ အက့် 

ဥြရဒ အခေ့်ား ၃၅ ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားရသ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၏ အေြိုင့်ားအေ ကြိ ု အဆံုားအဖြေ့်ရြား ေ့်မှ  

ေ  ားရံုား မျ ားရြေါ်ေွင့် မူေည့်ခ ေ့သည့်။ ၂၀၀၄ နငှေ့့် ၂၀၀၅ ခုနစှ့်ေွင့် ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ေ  ားရံုားချ ြ့်က 

ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ  (သစ့်ရေ ရ ား   ေေ့်ကကီား) ( ဖြည့်ေယ့်)၊ 

နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ  (စီမံကြိေ့်ား အက ဖြေ့် ဆေ့်ားစစ့်မှု ဒေါရြိုက့်ေ )နငှေ့့် 

နငှေ့့် ကရေဒေါ (ကရေဒေါ အရမအွနစှ့်ဆြိုင့်   ေေ့်ကကီား) ေြို ေ့ြေါေင့်သညေ့့် ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ား အရြေါ် သက့်ရ  က့်မှုရှြိရသ  ဆံာုးဖြေ့်ချက့်မျ ားအရြေါ် မျ ားနငှေ့့် ရဆွားရနာွး ေ့် 

ေ ေေ့်ကြို ရေ က့်ဆံုားေငွ့် အေည့်ဖြ ရြားလြိုက့်ရသ  ဆံုားဖြေ့်ချက့် သံုားခုေွ ကြို  ေု့်ဖြေ့် 

ရ ကည ရြားခ ေ့သည့်။ ဤေ  ားရံုား စီ င့် ံာုးမျ ားသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားအ  အက အကွယ့်ရြားမှုမျ ားကြို စေင့်ေည့်ရဆ က့်ခ ေ့ငြီား ရဆွားရနာွးမှု 

ဖြ လုြ့် ေ့်  ု င့်မ၏ ေ ေေ့်အေွက့် အရဖခခံသရ  ေ  ားကြိ ု ေ ားလည့်လွယ့်ရအ င့် ရှင့်ားလင့်ားရြားခ ေ့ငြီား 



 

 

 

အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်မှုအေွက့် ရယ ုယျ မူရ  င့် ေစ့်ခု ချမှေ့်ရြားခ ေ့သည့်။ ဆံုားဖြေ့်ချက့် 

သံုားခုေွ ၏ အ င့်က  ဖြစ့်စဉမှ  ၏ ေညီေညွေ့် ေည့်ားရသ  ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဖြစ့်ငြီား  ြိ ု

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ေငွ့် နြိငု့်ငရံေ ့် ေ  ားရံုားချ ြ့်က   ုင့်မ (ရဒသအဆငေ့့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု 

စေစ့်မျ ားေငွ့်) အရေဖြငေ့့် ဖြစ့်နြိငု့်ရဖခရှြိရသ  သြို ေ့မဟုေ့် စေင့်ရြ ့်ရဆ င့်ရေရသ  ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ 

စ ချ ြ့်ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ဆြိုား ွ ားစွ  သက့်ရ  က့်နြိငု့်ရသ  လုြ့် ြ့်မျြိ ား ဖြ လုြ့်  ေ့်  ည့် ွယ့်သညေ့့်အခေါ 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် ေြိငု့်ြင့်ရဆွားရနာွး ေ့် ေ ေေ့်ရှြိသည့်။ 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားစွ  ရြေါ်ရြေါက့်လ ငြီား ယင့်ားလုြ့် 

ငေ့်ားစဉမျ ားေွင့်  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိုင့်လ ရသ  ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ဆံာုးဖြေ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ရှြိသူမျ ားအဖြစ့် 

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အ ဏ အ ား အသြိအမှေ့်ဖြ မှုေငွ့် ကွ ဖြ ားမှု အမျြိ ားမျြိ ားရှြိရေသည့်။ 

စ ချ ြ့်ဆြိုင့်   ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးမှုမျ ားကြို င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ ေွင့် မျ ားနငှေ့့် 

လုြ့်ရဆ င့်ရေဆ ဖြစ့်ငြီား   စု နစှ့်ရြေါင့်ား  က ရှည့်စွ  အ ား ေု့်မှုမျ ားဖြစ့်သညေ့့်အဖြင့် 

လက့်ေစ့်ဆုြ့်စ သ လျှင့် အဆငေ့့် ၅နငှေ့့် ရေ က့်ဆံာုး အဆငေ့့် ငြီားရဖမ က့်ဖခင့်ားသြို ေ့ ရ  က့်ရှြိ ကသည့်။ မြိမြိ 

ကြိုယ့်ြြိုင့် ရဖမယ မျ ားကြို စမီံ အုြ့်ချ ြ့်နြိငု့် ေ့် လူမျြိ ား ေြို ေ့ ၏ နစှ့်ရြေါင့်ား ၁၁၃ နစှ့် အ ား ေု့်မှုမျ ား 

ငြီားသညေ့့်ရေ က့် ၂၀၀၀ ခုနစှ့် ေွင့် အကျြိ ားသက့်ရ  က့်မှု ရှြိလ ရသ  ကြိုလမ့် ယီ ၏ ြ မ ရခေ့်သစ့် 

စ ချ ြ့်သည့် လူမျြိ ားေြို ေ့၏ ရေ က့်ဆံာုး သရ  ေူညီချက့် ဖြစ့်သည့်။ မျ ားနငှေ့့် 

ဖြည့်ေယ့်ေြို ေ့အ က ား အစြိာုး အချင့်ားချင့်ား ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးမှုမျ ား အြေါအေင့် ြူားေွ  ရဖမယ  အသံုားချမှုဆြိုင့်   

သရ  ေူညီမှုမျ ားနငှေ့့် ဥြရဒရ ား   အမြိေ ေ့့်ရ ကည ချက့်မျ ားကြို ဆက့်လက့် ကကြိ ားြမ့်ား ရဆ င့် ွက့်ခ ေ့ ကသည့်။ 

ဤသြို ေ့ ရဆ င့် ွက့်ခ ေ့သည့်မှ  ၁၂နစှ့် ရကျ ့်လ ငြီဖြစ့်ငြီား ဟေ့်ေ  ၆.၄ သေ့်ားရကျ ့် ရဖမယ နငှေ့့် သစ့်ရေ  

အသံုားချမှု (ဧက ၁၅.၉ သေ့်ား)ကြို ဖြေ့်လည့် သံုားသြ့်နြိငု့်ခ ေ့သညေ့့် သမြိုင့်ားေင့် မုေ့်သံု 

သစ့်ရေ ကကီားဆြိုင့်   သရ  ေူညီချက့်မျ ားကြိ ု ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစခ ေ့ငြီား ၂၀၁၆ ခုနစှ့်ေွင့် 

အငြီားသေ့်နြိငု့်ခ ေ့သည့်။ ကမ့်ားရြို ားေေ့်ား ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မဟ မြိေ့် ြူားရြေါင့်ားမှု ဖြစ့်သညေ့့် 

ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မှုသည့် ေြို ေ့၏  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့် ေယ့်ရဖမမျ ားေွင့်  ြိေ့်ားသြိမ့်ား 

ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ား အရဖခဖြ  စီားြွ ားရ ား ြုံစံအသစ့်ကြိ ု ြေ့်ေီားေည့်ရဆ က့်  ေွင့် 

ရခေါင့်ားရဆ င့်မှုကြို အခြိုင့်အမ  ရဖြ ဆြိုခ ေ့သည့်။ င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ေယ့်ရဖမနငှေ့့် အစြိာုး ၏ 

ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ားမှုဆြိငု့်   စုရြေါင့်ားစွမ့်ား ည့်သည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် 

 ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားကြို မ ြိခြိုက့်   ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒရအ က့်ေွင့် ရဖမယ  အသံာုးချမှု ရမျှ ့်မှေ့်ားချက့်ကြိ ု

သေ့်မှေ့် ေ့် ၎င့်ားေြို ေ့အ ား ခွငေ့့်ဖြ ရြားခ ေ့သည့်။ 

ဖြည့်ေယ့် ရက င့်စီသည့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ကမ့်ားရြို ားေေ့်ား အောီးအေ ားေွင့်ရှြိရသ  

ကျွေ့်ားစုမျ ားရြေါ် ရှြိ ၎င့်ားေြို ေ့  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမအ ား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ 

အခွငေ့့် အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်အဖြစ့် အခြိုင့်အမ  ရဖြ ဆြို ေ့် နစှ့်ရြေါင့်ား ၄၀ ရကျ ့် က  စေစ့်ကျငြီား 

မဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် ချဉားကြ့်မှု ေည့်ားလမ့်ားမျ ားကြို လုြ့်ရဆ င့်ခ ေ့သည့်။ ေ ားဆာီးြြိေ့်ဆြို ေ့မှုမျ ား၊ ဥြရဒအ  

အရ ားယူ ရဆ င့် ွက့်ချက့် မျ ား၊ ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ား  ားရသ  ရဖမယ အသံာုးချမှု အစအီစဉမျ ား၊ ြယ့်ဒ ယ့် 

ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး နငှေ့့် ေွ ြက့် စီမံခေ ေ့့်ခွ ဖခင့်ားဆြိငု့်   လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ား၊ စ ချ ြ့်ဆြိငု့်   ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးမှုမျ ား၊ 



 

 

 

သစ့်ရေ ရ ား   လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်  ရှြိ ရအ င့် ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား၊ မဆုေ့်မေစ့် ကကြိ ားြမ့်ားမှု၊ အချြိေ့်ကြိုက့် 

လုြ့်ရဆ င့်မှုေြို ေ့ အြေါအေင့် ေည့်ားလမ့်ားမျ ားစွ  ရြေါင့်ားစြ့်ငြီား အချြိေ့်က လ ေခု က သညေ့့်အခေါ 

စွမ့်ားရဆ င့်နြိငု့်ခ ေ့ဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ ဖြည့်ေယ့်၏ ဖြစ့်စဉသည့် ကရေဒေါနြိငု့်ငေံွင့် အ င့်က  ဖြစ့်သည့်။ 

၂၀၀၃ခုနစှ့်ေွင့် လက့်ခံကျငေ့့်သံုားခ ေ့သညေ့့် ဖြည့်ေယ့်၏ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒသည့် ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏  ြြိငု့်ခွငေ့့်နငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားဆြိုင့်   ဖြဿေ မျ ားကြို ရဖြလည့်ရအ င့် ရဖြရှင့်ား ေ့်နငှေ့့် 

လူမျြိ ားေြို ေ့နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမယ မျ ားအ က ား ဆက့်နယွ့်မှုကြို   သက့်ြေ့် ဆက့်ရှြိရေရစ ေ့် 

ရသချ ရစရ ားအေွက့် အ ား အ ဏ အဖြညေ့့်အေ အြ့်နငှ့်ား  ားသည့်။ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် အမျြိ ားသ ားဥယျ ဉအ ား ေွ ြက့်စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုေြို ေ့အေွက့် သည့် 

    ေင့်ားေင့်ား ရဖြ ဆြိုလ ငြီား လုြ့်ကြိုင့် ရဆ င့် ွက့်လ သည့်မှ  ၂၅နစှ့် ရှြိငြီဖြစ့်ရသ  ေွ ြက့် စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုဆြိုင့်   

သရ   ေူညီချက့်မျ ားနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားမျ ားအ ား လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးခ ေ့သည့်။ ၂၀၀၅ ခုနစှ့်ေွင့် က 

ကျွေ့်ားစုမျ ား၏ အ ားမ ေ့် ဦားရမ ေ့လ ဖခင့်ား ဟု သြိ ကရသ  ဆနဒဖြမှုမျ ားကြိ ု

ဦားရဆ င့်ခ ေ့ငြီား ယင့်ားဆနဒဖြမှုသည့် သစ့်ရေ ရ ား   ဖြဿေ မျ ားရှြိရသ  ကျွေ့်ားစုမျ ားရှြိ လူမျြိ ားမျ ားနငှေ့့် 

လူမျြိ ား မဟုေ့်သမူျ ားအ ားလုံားကြို လှုံွဲ့ရဆ ့်ရြားခ ေ့ငြီား အရမွအနစှ့်ဖြစ့်ရသ  သစ့်ရေ မျ ားဖြ ေ့်ားေီားဖခင့်ားမှ 

က ကွယ့် ေ့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု ကုမပဏနီငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေြို ေ့ကြိ ုကေ ေ့့်သေ့်ေ ားဖမစ့်က  

ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ  (သစ့်ရေ ရ ား   ေေ့်ကကာီး) ရှြိ ကရေဒေါနြိငု့်င ံ ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဆြိုင့်   

ေ  ားရံုားချ ြ့်) နငှေ့့် ရဆွားရနာွး ေ့် ဖြည့်ေယ့်၌ ေ ေေ့်ရှြိသည့်ဟု သက့်ရ  က့်မှုအ ားရက င့်ားရသ  ဥြရဒ ဖြစ့်စဉ 

ေခုက ဖြဌ ေ့်ားလြိုက့်သညေ့့် အရေအ  ားကြို ဖြစ့်ရြေါ်ရစခ ေ့သည့်။ ဤသည့်က င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  

ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် အရက င့်ား က့်သြို ေ့ ဦားေည့်ရသ  ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ားမှုမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ သညေ့့် အရဖခအရေကြိ ု

ြေ့်ေီားရြားခ ေ့သညေ့့် ြူားေွ  ကျွေ့်ားစုအ ားလုံား၏ သရ    ားကြို ရြေါ် ကွ့်လ ရစခ ေ့သည့်။ 

ဖြည့်ေယ့်သည့် လက့်ရှြိေွင့် အမျြိ ားသ ား ဥယျ ဉ) အဖြင့် က့်ရှြိ က ကွယ့် ြိေ့်ားသြိမ့်ား 

  ားသညေ့့် ရေ  မျ ားကြို  ြိေ့်ားချ ြ့်လျက့်ရှြိငြီား ရှြိ သစ့် ေု့်လုြ့်မှုဆြိငု့်   ရဆ င့် ွက့်ချက့် 

အမျ ား စုကြိုလည့်ား  ြိေ့်ားချ ြ့်  ားသည့်။ အကကီားဆံုား သစ့်ရေ ရ ား   လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်ကြို  ရှြိ  ားက  

သစ့်ရေ  ကုမပဏကီြိ ု  ရူ  င့်ခ ေ့ငြီား ယင့်ားကုမပဏ၏ီ အစု ရယှ့်ယ ေင့်မျ ားမှ  

ဖြည့်ေယ့်သ ားမျ ားဖြစ့် ကသည့်။  ြိ ု ကုမပဏသီည့် ဖြည့်ေယ့်၏ သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်နငှေ့့် 

ယဉရကျားမှုအရမွအနစှ့်မျ ားကြို က ကွယ့်  ေွင့် စီားြွ ားရ ား အခွငေ့့်အလမ့်ားမျ ားကြို ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။ 

မဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ အသံာုးချမှု သရ  ေူညီချက့် သည့် ၂၀၁၀ ခနုစှ့်ေွင့် ရဒသဆြိငု့်   

အစြိုား က အေည့်ဖြ ရြားလြိုက့်ရသ  ဥြရဒရ ား   အမြိေ ေ့့်ည ေ့် က ားချက့် မျ ားဖြစ့်ငြီား 

 ြိသုရ  ေူညီချက့်သည့် ရဖမယ အသံာုးချမှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့်  ည့် ွယ့်ချက့်မျ ားကြိုလည့်ား ချ 

မှေ့်  ားသည့်။ ၂၀၁၁ ခုနစှ့်ေွင့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေြို ေ့သည့် ြူားေွ  ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ရ ား 

ဖြစ့်စဉမှ ေဆငေ့့် ြြိုမြိ ု အလုြ့်ဖြစ့်ရသ  ဆက့်ဆရံ ားကြို ြေ့်ေီားေည့်ရဆ က့် ေ့် ဖြေ့်လည့်သငေ့့်ဖမေ့်ရ ား 

လုြ့် ံာုး လုြ့်ေည့်ားနငှေ့့် ကျငေ့့်ေေ့်ဆြိုင့်   သရ  ေူညီမှုကြို လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးခ ေ့ငြီား ရှြိ ရဖမယ နငှေ့့် 

သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုအေွက့် ြြိုငြီား သငေ့့်ေငေ့့်ရလျ က့်ြေ့်ရသ  ေည့်ားစေစ့်ေခု 

ရြေါ် ကွ့် လ ခ ေ့သည့်။ ဤလုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားသည့် နငှေ့့်   ုင့်မ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ား၏ ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ားမှု 



 

 

 

ဖြစ့်စဉေွင့် နစှ့်ေြိုား အဆငေ့့်ကြို ခြိုင့်မ ရစသည့်။ ဤသရ  ေူညီမှုသည့် စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီကြိ ု

ေည့်ရ  င့် ရြားခ ေ့ငြီား ယင့်ားရက င့်စီေွင့် မဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ နငှေ့့်အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိငု့်   

ဆံုားဖြေ့်ချက့် အမျြိ ားအစ ား မျ ားနငှေ့့် အ င့်ားအဖမစ့်ဆြိငု့်   ဆံုားဖြေ့်ချက့် အမျြိ ားအစ ားမျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်ရသ  

ြူားေွ  ဆံာုးဖြေ့်ချက့်မျ ား ချမှေ့် ေ့် အခွငေ့့်အ ဏ ရှြိသည့်။ စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီသည့် ၂၀၁၁ 

ခုနစှ့်ေွင့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ခ ေ့ငြီား ရှြိ ရဖမယ အသံာုးချမှု  ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားအေွက့် ြင့်ေြိငု့် 

ဆံုားဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ရြားသညေ့့် ရေ  ဖြစ့်လ ခ ေ့သည့်။ 

င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ဖြည့်ေယ့်သည့် နငှေ့့် ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့် ေ့် ၎င့်ား၏ ေ ေေ့်ကြိ ု

ြျက့်ကွက့်ခ ေ့သည့်ဟု ရံုားရေ ့်က ဆံုားဖြေ့်ခ ေ့သညေ့့်အခေါ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် င ြိေြိသျှ 

ကြိုလမ့် ယီ ဆြိငု့်   ၂၀၁၄ ခုနစှ့် ေ  ားရံုားချ ြ့် ဆံာုးဖြေ့်ချက့်သည့်  ံာုး မ့်ားအစဉအလ  အသစ့်ေခုကြိ ု

ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစခ ေ့ငြီား ရေ င့်ားဆြို  ားသညေ့့် ရေ  မျ ားေွင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏  ြြိုင့်ခွငေ့့် 

ရ ကည ဖခင့်ားကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားလြိုက့် သည့်။ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏  ြြိငု့်ခွငေ့့်နငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား 

အသြိအမေှ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ကဏ္ဍသစ့်ေ ြ့်ကြို ြွငေ့့်လှစ့်ရြားလြိုက့်သည့်။ ယခု 

အဆံုားအဖြေ့်ရြား မညေ့့် ကြိစစမှ  မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ားက ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား  ြြိုင့်ခွငေ့့် ရှြိသညေ့့် 

ရဖမယ မျ ားအရြေါ် သက့်ရ  က့်မှု ရှြိမည့်ဆြိုသည့် ဖြစ့်ငြီား ယင့်ားဥြရဒမျ ားမှ  ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   

လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် အ ဏ မျ ားနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏ စည့်ားမျဉားမျ ားနငှေ့့် အညီ ရြေါ်ရြေါက့်လ ရသ  

ဥြရဒ၊ ရဒသဆြိုင့်  နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စု ဥြရဒမျ ားကြိ ုရြေါင့်ားစြ့်  ားဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ ၂၀၁၈ 

ခုနစှ့်ေွင့် ကရေဒေါ အစြိုား က ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စု မျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ခြိုင့်မ လ ရစ ေ့် 

၎င့်ား၏ ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် မူေေါဒမျ ားအ ား ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ  ေ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ ေစ့်ခုကြို စေင့်ခ ေ့ငြီား 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် အရက င့်အ ည့် ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား 

မူရ  င့် မှ ေဆငေ့့် အစြိာုး အရေဖြငေ့့် လက့်မှေ့်ရ ား  ြိာုး  ားရသ  စ ချ ြ့်မျ ားနငှေ့့် သရ   ေူညီချက့်မျ ားကြိ ု

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရဆ င့် ွက့်လျက့်ရှြိသည့်။ 

အသီယီ ေုးြီေးယောေး

အသီယီြိာုးြီားယ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ရေ ့်လှေ့်ရ ားဆြိုင့်   ဒမီြိကု က့်ေစ့် ေြ့်ဦား အရေဖြငေ့့် ၁၉၉၁ ခုနစှ့် 

ေွင့် အ ဏ  ယူခ ေ့ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား ကြိယု့်ြြိုင့် ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့်ဆြိုင့်   အယူအဆကြို မြိေ့်ဆက့်ရြားခ ေ့ငြီားချြိေ့်က 

စငြီား ဖြဿေ မျ ား အရှြိေ့် ဖမ ငေ့့်ေက့်လ ရေရသ ့်လည့်ား အသီယီြိာုးြီားယ ားသည့်  ဟြိုချ ြ့်ကြိုင့်မှု 

ဖြ လုြ့်  ားသညေ့့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု အရဖခဖြ  လွေ့်ရဖမ က့်ရ ား ေြ့်ဦားမျ ားအ က ား 

အကကီားအကျယ့် ြဋြိြကခမျ ား  ကံ ရေွွဲ့ခံစ ားခ ေ့ သညေ့့် အရဖခအရေမှ ြြိုမြို ေည့်ငငြိမ့်ရသ  အရေအ  ားသြို ေ့ 

အသွင့်ကာူးရဖြ င့်ား လ ရေသည့်။ ၁၉၉၄ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒက ကြိယု့်ြြိုင့်ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့်အေွက့် 

နြိငု့်ငသံ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားကြို ေ  ားေင့် ခွငေ့့်ဖြ ရြားခ ေ့ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ားရဒသ အမျ ားစုအရြေါ် အရဖခခံငြီား 

ဖြည့်ေယ့်မျ ား စေင့်ြွ ွဲ့စည့်ားခ ေ့သည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား နြိငု့်ငရံ ားအ  အရေဖြငေ့့် ချ ြ့်ကြိုင့်  ားသည့်ဟု 

ရှုဖမင့်ခံ ရသ ရ က ငေ့့် ယင့်ားဖြစ့်စဉသည့် ေ  ားေင့်ဖြစ့်မှုကြို ဆံုားရှုာံးခ ေ့သည့်။ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား မဟုေ့်ရသ  

လူေည့်ားစု မျြိ ားနယွ့်စမုျ ားက ေြိုင့်ား င့်ားသ ားရဒသေြိုင့်ားေငွ့် ရေ ြိငု့်လျက့်ရှြိငြီား ဤသည့်က 



 

 

 

မရ မေွက့်နြိငု့်ရသ  လူေည့်ားစုမျ ားစွ ကြို ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစသည့်။ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဖြည့်သူ ေ့စစ့်မျ ားက ြြို၍ 

စစ့်ရ ားအ  ရဆ ့် သစည့်ားရံုားလ  ကငြီား အြိမ့်ောီးချင့်ား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဖြည့်ေယ့်မျ ား အ က ား ြဋြိြကခမျ ားနငှေ့့်၊ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားနငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမဟုေ့်ရသ  အြွ ွဲ့မျ ား က ား ြဋြိြကခမျ ား ဖြစ့်လ ခ ေ့သည့်။ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ရဒသမျ ား၏ ေယ့်ေြိမြိေ့်မျ ားအ ား အရသားစြိေ့်ချဖြဖခင့်ားနငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စု မျ ားနငှေ့့် ဖြင့်ြမှ 

 င့်ားနှာီးဖမ  ြ့်နှသံူမျ ား (အ ာူးသဖြငေ့့် စြိုက့်ြျြိ ား စီားြွ ားလုြ့်ငေ့်ားမျ ားေွင့်) အေကွ့် ရဖမယ  အသံုားချခွငေ့့်ဆြိုင့်   

ဦားစ ားရြားမှုမျ ားအရြေါ် မူေည့်ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့် ရအ က့်ေွင့် ၂၀၁၄ 

ခုနစှ့်ကေည့်ားက ြဋြိြကခသည့် ရဖမယ နငှေ့့်ေယ့်ရဖမဆြိုင့်   ရဖြရငှ့်ား၍မ နြိငု့်ရသ  ြုစဆ မျ ားနငှေ့့် အဓြိက 

ြေ့်သက့် ရေသည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား ရကျားလက့်ရဒသေွင့်ရေသမူျ ားနငှေ့့် ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ား 

 ေွ့်ယက့်စြိုက့်ြျြိ ား ကသူမျ ားသည့် ဖြင့်ြမှ လ ရသ   င့်ားနှာီးဖမ  ြ့်နှသံူမျ ား  ံ ရဖမယ  အသံုားချခွငေ့့် 

ဆံုားရှုာံး က ငြီား ေြိုားြွ ားလ ရသ  အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ရှ ားြေါား ဖြေ့်လြ့်မှုမျ ားရ က ငေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

လူေည့်ားစုမျ ားသည့် ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ားရေ ြိငု့်လ  က သည့်။ 

နြိငု့်င၏ံ မူေေါဒမျ ား ချမှေ့် အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ဖခင့်ား၊ စီားြွ ားရ ား၊ လူမှုရ ားနငှေ့့် ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား ကြိစစ ြ့်မျ ား 

အေွက့် မဟ  ျျူဟ မျ ားနငှေ့့် အစီအစဉမျ ား၊ ရဖမယ နငှေ့့် အဖခ ားရသ  သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားနငှေ့့် အဖခ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားအြေါအေင့် အသီယီြိာုးြီားယ ား အုြ့်ချ ြ့်မှုသည့်  ဟြိ ု

အစြိုား ၏ သြိသ  င့်ရှ ားရသ   သဇ လ မ့်ားမြိာုးမှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အ ဏ မျ ားကြို ခြိငု့်မ လ ရစသည့်။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် 

ဖြည့်ေယ့်မျ ားက ြယ့်ဒ ယ့် ဥြရဒမျ ားနငှေ့့်အညီ ရဖမယ နငှေ့့် အဖခ ား သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြိ ု

စီမံအုြ့်ချ ြ့်ငြီား ၎င့်ား ေြို ေ့သည့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့်ဆြိုင့်ရသ  အခွေ့် ဏ္ဍ မျ ားအရြေါ် အခွေ့်နငှေ့့်အရက က့်ခွေ့်မျ ား 

စည့်ား ကြ့် ရက က့်ခံ နြိငု့်သည့်။ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ကြိုယ့်ြြိငု့်ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့်ကြို ခွငေ့့်ဖြ  ေ့် ၁၉၉၄ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒဆြိငု့်    ည့် ွယ့်ချက့် ရှြိခ ေ့ 

ရသ ့်လည့်ား အသီယီြိုားြီားယ ားသည့် ြရဒသ  ဇ့် ရဖမရငှ့် လူေေ့်ားစ ားကြို အဖမစ့်ဖြ ေ့်ြစ့် ေ့် ၁၉၇၅ ခုနစှ့်ေွင့် 

ရကျားလက့်ရဒသရှြိ ရဖမယ အ ားလုံားကြို ဖြည့်သူြြိငု့်သြိမ့်ားခ ေ့သညေ့့် ရဖမယ  အုြ့်ချ ြ့်မှုစေစ့်ကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ား 

  ားခ ေ့သည့်။ သြို ေ့ရသ ့် ရေ က့်ြြိုင့်ားေငွ့်  ဟြိုအစြိုား နငှေ့့်အေူ ရဖမယ  ြြိုင့်ဆြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ ကြို ေစုေစည့်ားေည့်ား 

ဖြစ့်ရအ င့် လုြ့်ရဆ င့်ခ ေ့သည့်။  ြို ေ့အဖြင့် ရကျားလက့်ရဒသရှြိ ရဖမယ မျ ားအရြေါ်  ဟြိုအစြိုား ၏ လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် 

အ ဏ ကြို ရေ င့်သူ လယ့်သမ ား အသင့်ားအြွ ွဲ့မျ ားမှ စမီံအုြ့်ချ ြ့်ငြီား ရဖမယ  အသံာုးချခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ား 

ရြားအြ့် ြြိုင့်ခွငေ့့်ရှြိငြီား  ြိအုခွငေ့့်အရ ားမျ ားက ကြိုယ့်ြြိုင့်ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့်ကြို  ရူ  င့်ငြီား ရ  က့်ခံအ ားရြား ေ့် 

ေြိုင့်ား င့်ား သ ား အြု့်ချ ြ့်မှုစေစ့်မျ ားကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားဖခင့်ား က့် ချ ြ့်ကြိုင့်မှု လက့်ေက့်မျ ားအဖြစ့်   ားရှြိဖခင့်ား 

ဖြစ့်သည့်။  ြိသုြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက အကျငေ့့်ြျက့် ဖခစ ားမှုမျ ားကြို  ဟြို ချ ြ့်ကြိုင့်မှု ရလျှ ေ့ချရြားငြီား 

ရဒသဆြိုင့်   ဆံာုးဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်မှုမျ ားအ ား အ ားရလျ ေ့ရစသည့်။ ရဖမယ  အေည့်ားငယ့်သ  ြြိုင့်ဆြိငု့်ရသ  

လယ့်သမ ားမျ ား ရဖမယ  အခွငေ့့် အရ ားမျ ားကြို ေေ့်ားေူ ရှြိရစ ေ့် ရဆ င့် ွက့်ရြားသညေ့့် အသီယီြိုားြီားယ ား 

ရဖမယ မူေေါဒနငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့် အရဖခခံမူမျ ားအ က ား ဆေ ေ့့်ကျင့် ကွ လွ မှု 

ဖြစ့်ရြေါ်ရစသည့်။ 

အ ဏ  သက့်ရ  က့်မှု၊ ေယ့်ရဖမဆြိုင့်   စီ င့်ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် နြိငု့်ငသံ ား ဖြစ့်ဖခင့်ားဆြိငု့်   အရဖခခံမူမျ ားသည့် 

ဖြည့်ေယ့်၏ ြြိငု့်ဆြိုင့်မှု၊ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု စေစ့်နငှေ့့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့်ဆြိုင့်   



 

 

 

 ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့် မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  သရ  ေ  ားမျ ားအရြေါ် မူေည့်ငြီား ကွ ဖြ ားမှုရှြိသည့်။  ဟြိ ု

အစြိုား မျ ားအရေဖြငေ့့် ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ အခွငေ့့်အရ ားကြို ခြိုင့်ခြိုင့်မ မ  

ရဖြ ဆြိုရေရသ ့်လည့်ား ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့် ဆြိငု့်    ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်မျ ားကြို ေြိငု့်ားဖြည့်၏ ရေ   

ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင့် ကျငေ့့်သံုားလ  ကသည့်။  ြိစုေစ့်မျ ားေွင့် ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ားအေွက့် မျြိ ားနယွ့်စ ု

အကကီားအက မျ ားကသ  ေ ေေ့်ရှြိသည့်။ ဖြည့်ေွင့်ား နြိငု့်ငသံ ား ဖြစ့်မှု သည့် မျြိ ားနယွ့်စအုရြေါ်ေွင့် မူေည့်ငြီား 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမဟုေ့်ရသ  မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအဖြင့် အဖခ ား ဌ ရေ ေြိငု့်ား  င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားကြိ ု

ချေ့်လှြ့်  ားသည့်။ ယင့်ားမှ  ရဒသ  ရှြိ ကကီားစြိာုးမှု ြြိုမျ ားရသ  ေြိငု့်ား င့်ားသ ား အုြ့်စ ု

မျ ားအ ားလုံားအေွက့်လည့်ား ေူညီရသ  အခွငေ့့်အရ ားကြိုသ  ရ  က့်ြံေ့ရြားသညေ့့် 

ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့် နငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ကွ လွ ရေသည့်။ အသီယီြိာုးြီယ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ က 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားရ ား   စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားကြိ ု ရဖြရှင့်ား ေ့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးဆြိုင့်   

ြွ ွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်မှုအဖြစ့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်၏ ကေ ေ့့်သေ့်ချက့် မျ ားကြိ ု

မီားရမ င့်ား ြိာုးဖြရေသည့်။ ဤအရေွွဲ့အ ကံ သည့် အမျ ားဆံုား အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ား ဖြစ့်ရြေါ်ရသ  နြိငု့်ငရံ ား 

အခင့်ားအကျင့်ားနငှေ့့် အစြိာုး  အဆငေ့့်ဆငေ့့်ေြိုင့်ားေွင့် မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် အ ားလုံားြေါေင့်မှု အရဖခခံမူမျ ားကြိ ု

ဖမ ငေ့့်ေင့် ရဆ င့် ွက့်ရေရသ  ရသချ  ဂရေုစြိုက့် ေည့်ရဆ က့်  ားသညေ့့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုးဆြိငု့်   

စေစ့်မျ ား၏ အရ ားြေါမှုကြိလုည့်ား လှစ့်ဟဖြရေသည့်။

ဘရောဇီေး

မူလရေ ြိငု့်သူမျ ား၏ ရဖမ- သြို ေ့မဟုေ့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ားသည့်    ဇီား 

နြိငု့်င၏ံ ရဖမယ ဧကမျ ား၏ ၁၃   ခြိုင့်နှုေ့်ားကြို ရေ  ယူ  ားငြီား ၉၈   ခြိုင့်နှုေ့်ားသည့် အရမဇုေ့် သ  ေ 

သစ့်ရေ ကကာီးေွင့် ရှြိသည့်။ လူဦားရ    ူြ့်ရသ  ကမ့်ားရြို ားေေ့်ားရဒသမျ ားမှ ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ားရေ ြိငု့်မှုမျ ား ေြိာုးမျ ား 

လ ရသ  က ငေ့့်    ဇီားနငှေ့့် ၎င့်ား၏ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအ က ား ဆက့်ဆရံ ားသည့် ရေားလံရသ  

သစ့်ရေ ဧ ြိယ မျ ားကြို မ က ခဏ ကြိုလြိုေဖီြ  အ ကမ့်ားြက့် သြိမ့်ားြြိကု့်အုြ့်ချ ြ့်ဖခင့်ား အဖြစ့်သြို ေ့ ဦားေည့်ရစခ ေ့ 

သည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား    ဇီား၏ ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒသည့် ရဖြ င့်ရဖြ င့်ားေင့်ားေင့်ား ရရှ ွဲ့ဆက့်ငြီား 

အင့်ဒာီးယေ့်ားေြို ေ့သည့် ၎င့်ားေြို ေ့  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ခ ေ့ရသ  ရဖမယ မျ ားအေွက့် မူြြိုင့် အခွငေ့့်အရ ား 

ရှြိသငေ့့်ငြီား ယင့်ားရဖမယ မျ ားကြို ေယ့်ရဖမ ြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ရြား ေ့် ဖြည့်ရ  င့်စုေွင့် ေ ေေ့်ရှြိငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ 

ြြိုင့်ဆြိုင့်မှုမျ ားအ ားလံာုးကြို ရလားစ ားမှုရှြိက  က ကွယ့်ြေါမည့် (အြြိုဒ့် ၂၃၁) ဟု အသြိအမှေ့်ဖြ လြိုက့်သည့်။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ အြြိုဒ့် ၂၃၁ ေွင့် ြေါေင့်ရသ  ဆြိသုညေ့့် အသံာုးအနှုေ့်ားသည့်    ဇီားလူမျြိ ား 

ဥြရဒရအ က့်ရှြိ ရရာှးအကျဆံုားနငှေ့့် အ ဏ အရှြိဆံုား ရဖမယ  ြြိငု့်ခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားကြို  င့်ဟြ့်ြေါသည့်။ 

ဤသည့်က လ မ့်ားဖခံ မှုရှြိရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားဆြိငု့်   အရဖခခံ မူမျ ားနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအေွက့် 

မူရ  င့် ေစ့်ခု ြံေ့ြြိုားရြားရသ ့်လည့်ား ဤအခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ဖခင့်ား အရသားစြိေ့်ကြိ ု

ရြ ့် ေု့် ေ့်မှ  အစြိာုး အရေဖြငေ့့် ဖြဌ ေ့်ား  ားသညေ့့် အဖခ ားရသ  ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားရြေါ်ေွင့် 

မူေည့်သည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား ဤဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့် အဖြညေ့့်အေ  ေု့်ဖြေ့်  ားဖခင့်ားမရှြိရသား   

၁၉၇၃ ခုနစှ့် အင့်ားဒယီေ့်ား ဥြရဒ (ဥြရဒ ၆၀၀၁/၇၃) ၏ အခေ့်ားကဏ္ဍ ဆက့်လက့်ရှြိရေဆ  ဖြစ့်ရစသည့်။ 



 

 

 

ဤသည့်မှ  ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအေွက့် ဖြဌ ေ့်ား  ားရသ  

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် အလွေ့် ရသွြယ့် ရေရသ ့်လည့်ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားကြို ဖြည့်ေယ့်၏ 

အုြ့်ချ ြ့်ခံ ကရလားမျ ားအဖြစ့် ဆက့်ဆ ံလျက့်ရှြိသည့် ( ၏ လုြ့်ငေ့်ားရဆ င့်ေ မျ ား ရအ က့်မှ)။ ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားနငှေ့့် ရဖမယ  မျ ားရှြိ သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား က ကွယ့်ဖခင့်ား၊ 

ဖြေ့်လည့် ဖြညေ့့်ေင့်ားဖခင့်ား၊  ြိေ့်ားသြိမ့်ားဖခင့်ားနငှေ့့် ရ ရှည့် သံုားစွ ဖခင့်ားေြို ေ့ကြို ဖမ ငေ့့်ေင့်ရဆ င့် ွက့် ေ့် 

 ည့် ွယ့်ချက့်ဖြငေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ား၏ ေယ့်ရဖမနငှေ့့် သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိငု့်   

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုအေွက့် မူေေါဒ ကြို ၂၀၁၂ ေွင့် စေင့်ခ ေ့ငြီား (၂၀၁၂ ခုနစှ့် ဇွေ့်လ ၅ က့်၊ သမမေရံုား အမြိေ ေ့့် 

ေြံေါေ့် ၇၇၄၇) ၎င့်ားသည့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ ရဒသမျ ားေွင့် ေယ့်ရဖမ နငှေ့့် သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုအစီအစဉမျ ားကြို ရဆ င့် ွက့် ေ့် အရ ားြေါရသ ရဖခလှမ့်ား ဖြစ့်ခ ေ့ သည့်။ 

မူလရေ ြိငု့်သူေြို ေ့ ရဖမအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ မှု  ရှြိ ေ့် အေွက့် လြိုအြ့်ရသ  ၏ ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ား 

သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ေေက့်သ  ငြီားဆံာုးရသားငြီား ကေဦား သက့်ေမ့်ားကေု့်ဆံုား က့် အငြီား ၂၆ နစှ့် 

ရှြိခ ေ့ငြီဖြစ့်သည့်။ ဥြရဒရ ား   အ ားငြြိ င့်မှုမျ ား ဖြစ့်နြိငု့်ြွယ့်ရှြိငြီား ယင့်ားရေ  ရဒသမျ ားသည့် မ က  ခဏ 

ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ားရေ ြိငု့်သူမျ ား၊ သေတ  လုြ့်ငေ့်ားနငှေ့့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု ကုမပဏမီျ ား၏ ေ  ားမေင့် ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ား 

 ကံ  ရလေ့ရှြိသည့်။ ဤသည့်က ၁၉၈၈ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင့် ရဖမယ  သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား နငှေ့့် 

ဆက့်စြ့်ရသ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၏  ာူးဖခ ားမှုကြို အသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့် စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားကြို ရ  က့်ဖြရေသည့်။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အေည့်ဖြ   ြိေ့်ားသြိမ့်ားရြားရသ  ေ  ားရံုားမျ ား၏ 

အခေ့်ားကဏ္ဍသည့် အ ားေည့်ားလျက့်ရှြိငြီား ရဖမယ  ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဥြရဒရ ား    ံာုးေမ့်ားေခု သေ့်မှေ့်ရြားသညေ့့် 

ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားချက့်သည့် ရဖမယ  ြဋြိြကခမျ ားစွ ကြို ရဖြရှင့်ား ေ့် မလုံရလ က့်ြေါ။ အမှေ့် စင့်စစ့် 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားသည့် အစြိာုး  ြြိုင့်ဆြိငု့်မှု ဖြစ့်ငြီား ဌ ား မ့်ား အသံာုးချခွငေ့့်ရှြိသည့်ဆြိုသညေ့့် အဆြိုကြိ ု

အ ားရက င့်ားရစသည့်။ မျ ား အေွက့် စစ့်မှေ့်ရသ  အ ဏ  ခွ ရေရြားမှု နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့် စီမံ အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် 

မရှြိဖခင့်ား၊ အ ဏ  သက့်ရ  က့်မှု ရှြိ ေ့် အရဖခခံဟု သေ့်မှေ့်နြိငု့်ရသ  မျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့် 

ဥြရဒရ ား   မူရ  င့်ေခု မရှြိဖခင့်ားနငှေ့့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ားနငှေ့့် ရမွားဖမျူရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၏ အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားကြိ ု

ကြိုယ့်စ ားဖြ ရသ  လ ေ့်ရေ ့်ဆြိုင့်   ရကျားလက့်ရဒသ မူေေါဒ အစည့်ားအရေားမှ  ကွ့်ရြေါ်လ သညေ့့် 

 သဇ လ မ့်ားမြိုားမှုမျ ားသည့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို သြိသြိသ သ  ရလျ ေ့ြေါားရစသည့်။ 

ဤသည့်က ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ လက့်ရအ က့်ေွင့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား  င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ 

အခွငေ့့်အရ ား အေြိုင့်ားအေ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရလားရလားေက့်ေက့် ရမားခွေ့်ား ေု့်လြိုက့် ငြီား လက့်ရှြိ နြိငု့်ငရံ ား 

အရဖခအရေသည့် ြဋြိြကခ အရေအ  ားကြိုသ  ဦားေည့်ရေသည့်။ 

ယငေ်းအတ ွှေ့အ ကျံုမ ောေးသည် ပမန်မောန ငုင် ံအတပခအတနနငှ  ်မညသ် ု   ြ သ်က် 

ဆကစ်ြ် တနသနည်ေး။

ကရေဒေါ၊ အသီယီြိုားြီားယ ားနငှေ့့်    ားဇီားနြိငု့်ငမံျ ားမှ အရေွွဲ့အ ကံ မျ ားသည့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုးဆြိုင့်   

အုြ့်ချ ြ့် မှု ယနတ  ား အရေဖြငေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်သည့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား မေူကွ ဖြ ားမှုဆြိုင့်   



 

 

 

စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားကြိ ုကြိုင့်ေွယ့်ရဖြရှင့်ား ေ့် မလုံရလ က့်ရ က င့်ား လှစ့်ဟဖြရေသည့်။ ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ား အ ေွက့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်   ကေြိကေေ့်မျ ားရှြိရသ ့်လည့်ား 

ယင့်ားနြိငု့်ငသံံာုးခုလုံားေွင့်  ြိကု ေ့သြို ေ့ ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားက ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒမျ ားေွင့် ဖြဌ ေ့်ား  ားသက ေ့သြို ေ့ 

အလုြ့်မဖြစ့်ြေါ။ ကရေဒေါနငှေ့့်    ဇီား ေြို ေ့ေွင့် ရှြိနငှေ့့်ငြီားသ ား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား/ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ 

အခွငေ့့်အရ ားေြို ေ့ကြို ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒက အသြိမှေ့်ဖြ   ားခ ေ့ရသ ့်လည့်ား  ြိအုခွငေ့့်အရ ားမျ ား 

မည့်သညေ့့်ရေ  မှ ေွင့် ဖြစ့်ရြေါ်လ  မည့် (   ဇီားေွင့် ရဆ င့် ွက့်ခ ေ့ရသ ့်လည့်ား ေေက့်ကြိသု  

ြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ရြားနြိငု့်ခ ေ့သည့်)၊ ယင့်ားရဒသမျ ားေွင့် မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား သက့်ရ  က့်မှု ရှြိမည့် 

(   ဇီားေွင့် ရဆ င့် ွက့်ရြားခ ေ့ရသ ့်လည့်ား ၂၀၁၂ ခုနစှ့် ဥြရဒသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒ အခေ့်ား 

၂၃၁ ကြို အရက င့်အ ည့် ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်နြိငု့် ေ့်အေွက့်  ည့် ွယ့်ခ ေ့ဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်)၊ ယင့်ားဥြရဒမျ ား 

သြို ေ့မဟုေ့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားမျ ားသည့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေခုလုံားနငှေ့့် မည့်သြို ေ့ သက့်ဆြိငု့်သည့် ဆြိုသည့်ေြို ေ့ကြိ ု

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒက ခွ ဖခ ား သေ့်မှေ့်ရြားနြိငု့်ဖခင့်ား မရှြိခ ေ့ြေါ။ ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ 

အခငွေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်    ည့် ွယ့်ချက့်ကြို ရှင့်ား လင့်ား ဆံုားဖြေ့် ေ့် 

ေ  ားရံုားမျ ားအရြေါ် လ  ချဖခင့်ားသည့် ရှုြ့်ရ ာွးမှုကြို ဖြစ့်လ ရစသည့်။ အသီယီြိုားြီားယ ားေွင့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ဖြည့်ေယ့်မျ ားရှြိ အဓြိကကျရသ  ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားကြို ဦားစ ားရြားဖခင့်ားက မရ  

မေွက့်နြိငု့်ရသ  လူေည့်ားစုမျ ားကြို ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစခ ေ့ငြီား  ြိသုြို ေ့ ဖြစ့်ရြေါ်လ ဖခင့်ားက ရြေါင့်ားစည့်ား  ားသညေ့့် 

ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့် ဖြစ့်ေည့်မှုကြို ဆံုားရှု ံားရစငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ားြဋြိြကခမျ ားနငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဖြစ့်ေည့်မှုအရြေါ် 

အလွေ့်အကျွံ မှီခြိအု ားဖြ မှုကြိသု  ြုံကကာီး ချ ွဲ့ရြားလြိုက့် သက ေ့သြို ေ့ ဖြစ့်ရစခ ေ့သည့်။ ယင့်ားအရဖခအရေမျ ား အ ားလုံား 

ေွင့် အ ားရက င့်ားသညေ့့်  ဟြို (   ဇီား နငှေ့့် အသီယီြိာုးြီယ ားေြို ေ့ေွင့်) သြို ေ့မဟုေ့် ရဒသ (ကရေဒေါေွင့်) ဆြိငု့်   

အစြိုား   ြိေ့်ားချ ြ့်မှုကြိ ု  ြိေ့်ားသြိမ့်ားဖခင့်ားက လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ နငှေ့့်  သဇ သက့်ရ  က့်မှုေြို ေ့အ ား 

ရဖြရလျ ေ့ရြားသညေ့့် အဓြိြပ ယ့်ဖြညေ့့်ေရသ   ဟြို ချ ြ့်ကြိုင့်မှု ရလျှ ေ့ချရြားဖခင့်ားနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ရေငြီား ရဖမယ နငှေ့့် 

သ  ေ သယံ ဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့် ကဏ္ဍမျ ားေွင့် အသြိသ အဖမင့်သ ဆံုား ဖြစ့်သည့်။ 

ဤအရဖခအရေမျ ားအ ားလံာုးေွင့် ရဖမယ  သည့် ရရှားဦားရေ ြိငု့်သူ/ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၏ 

အဓြိကကျရသ  အရဖခခံစေစ့်ဖြစ့်ငြီား ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားေငွ့် ကြိုယ့်ြြိငု့် စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုဆြိုင့်   

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား လုံရလ က့်ရသ  အသြိ အမှေ့်ဖြ မှု မရှြိလျှင့် ြဋြိြကခမျ ား ဆက့်လက့်ငြီား 

ကကီား  ွားရေဦားမည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ကရေဒေါနငှေ့့်    ဇီားေွင့် အင့်ဒာီးယေ့်ား အက့်ဥြရဒနငှေ့့် အင့်ဒာီးယေ့်ား ဥြရဒမျ ားသည့် အရဖခခံအ ားဖြငေ့့် 

 ဟြိုအစြိုား  အ ား အြု့် ြိေ့်ားသ ူအဖြစ့်၊ ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား အုြ့် ြိေ့်ားခံ သ ားသမီားအဖြစ့် ရှြိရေရစရသ  

ဆက့်ဆ ံ ရ ားမျြိ ားကြို သေ့်မေှ့်ရြားသည့်။ ဤစေစ့်မျ ား  ရှြိ နစှ့်နြိငု့်ငလံံာုး၏  လဒ့်မ ှ ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား အေွက့် ဒကုခရ  က့်ရစသည့်။ အရဖခအရေ နစှ့်ခုလံုားေွင့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒမျ ား က့် 

ရရှ ွဲ့ရ  က့်ရေသညေ့့် ယင့်ားမူေေါဒမျ ားနငှေ့့် ကြိုလြိုေ ီ အစြိုား မျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအ က ား ဆက့်ဆရံ ား ြုံစံ မျ ားသည့် အရဖြ င့်ားအလ ကြို  င့်ဟြ့် ေ့် ေြိငု့်ားဖြည့်၏ 

ဥြရဒဖြ ရ ားစေစ့်ကြို အလံာုးစံု စစ့်ရဆား ဖြ ဖြင့်ဖခင့်ား မလုြ့်နြိငု့်လျှင့် ဖြေ့်လည့် ြယ့်ြျက့် ေ့် ခက့်ခ သည့်။ 

ဤသည့်မှ  ယင့်ားနြိငု့်ငမံျ ားေွင့် ယခုအချြိေ့် ြိ မဖြစ့်လ ရသားြေါ။ ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိငု့်   



 

 

 

ရဖမယ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု ဤစေစ့်မျ ား  ေွင့် လုံရလ က့်စွ  ဖြဌ ေ့်ား  ားဖခင့်ား မရှြိြေါ။ ရဖမယ နငှေ့့် 

ြေ့်သက့်လ လျှင့်  ညေ့့်သငွ့်ား စဉားစ ားရြားဖခင့်ားသည့် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ ၊ ေယ့်ရဖမရ ား   ဥြရဒ ရ ား   

အ ဏ နငှေ့့် နြိငု့်ငသံ ားဖြစ့်မှု အရဖခခံမူမျ ားနငှေ့့် စီမံအြု့်ချ ြ့်မှု အလ   အဆငေ့့်ဆငေ့့်ေွင့် ၎င့်ားေြို ေ့ မည့်သြို ေ့ 

ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားသည့် ဆြိုသည့်ေြို ေ့နငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သည့်။ အသီယီြိာုးြီားယ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ က ဖြသရေသက ေ့သြို ေ့ 

စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုဆြိငု့်    ဟြိခုျ ြ့်ကြိုင့်မှု ရလျှ ေ့ချဖခင့်ား (သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား အ ဏ  ကင့်ားမ ေ့ဖခင့်ား) မှသည့် 

 ဟြို ြိေ့်ားချ ြ့်မှု ရအ က့်ေွင့် ြြို၍ ရဒသနငှေ့့်ရလျ ့်ညီရသ  လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်အ ဏ  ြွ ွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြုံမျ ား 

ဥြမ အ ားဖြငေ့့် ရဒသေွင့်ားေွင့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုဆြိုင့်    ြိေ့်ားချ ြ့်မှုကြိ ု အသံုားဖြ  ေ့် ေွ ြက့် 

ရ ွားချယ့်ဖခင့်ား ခံ  ား သညေ့့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားနငှေ့့် အစဉအလ အ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် အ ဏ  

ြွ ွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြုံမျ ားသည့် အကျငေ့့်ြျက့်ဖခစ ားမှုနငှေ့့် မေည့်ငငြိမ့်ရသ  အ ဏ အရဖြ င့်ားအလ  

အသစ့်မျ ားကြို ဦားေည့်ရစသည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ယဉရကျားမှုသည့် အရဖခခံအ ားဖြငေ့့် 

ရဖမယ နငှေ့့်ဆက့်နယွ့်ဖခင့်ားရ က ငေ့့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ ရ ား   အခင့်ားအကျင့်ားေွင့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအဖြစ့် ေူညီရသ  အခေ့်ားေွင့် ရဖမယ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ားရြားဖခင့်ားက 

ဤဆက့်နယွ့်မှုကြိ ု သြိသ  င့်ရှ ားရစသည့်။ ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခ ံ ဥြရဒေွင့်  ြိကု ေ့သြို ေ့ 

အသြိအမေှ့်ဖြ မှုမျြိ ား ြေါေင့်ဖခင့်ား မရှြိြေါ။ ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ လက့်ရှြိ အရဖခခံ ဥြရဒ (၂၀၀၈ ခုနစှ့်၊ ၂၀၁၅ ခုနစှ့်ေငွ့် 

 ြ့်ေြိုား ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ား) သည့် ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေသယံဇ ေ အ င့်ား အဖမစ့်မျ ားအရြေါ် ဆံာုးဖြေ့်ချက့် 

ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့်အ ဏ ကြို ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ား သြို ေ့မဟုေ့် ေေြိယ အဆငေ့့် အစြိုား  

အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားေွင့် ရလားရလားေက့်ေက့် ခွ ရေရြား  ားဖခင့်ား မရှြိြေါ။ ဤသည့်ကြို  ကညေ့့်ဖခင့်ား ဖြငေ့့် 

လက့်ရေွွဲ့အရဖခအရေေွင့် အခွငေ့့်အ ဏ မျ ားအ ားလုံားကြိ ု ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား က ဆက့်လက့် ဆုြ့်ကြိငု့် 

  ားသည့်ကြို ဖမင့်ရေွွဲ့ နြိငု့်သည့်။ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉက ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိုား နငှေ့့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား 

လူမျြိ ားမျ ားအ က ား ဖြေ့်လည့်သငေ့့်ဖမေ့်ရ ားကြို ရှ ရြွနြိငု့် ေ့် ကကြိ ားစ ားရေသည့်။ ေနြိငု့်ငလံံုား ြစ့်ခေ့်ေြိုက့်ခြိုက့်မှု 

 ြ့်စ ရ ားဆြိငု့်   သရ  ေူစ ချ ြ့် နငှေ့့် နစှ့်ဦားနစှ့်ြက့် အြစ့်အခေ့်  ြ့်စ ရ ားဆြိုင့်   ြူားေွ သရ   

ေူညီမှုမျ ားသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လက့်ေက့်ကြိငု့် အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားေွင့်ရှြိရသ  အကကာီးမ ားဆံာုးရသ  

အရှြိေ့်အေေါဟု  င့်မှေ့် သည့်။ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားကြို ဦားေည့်ရစသညေ့့် ရဖြရှင့်ားရဆ င့် ွက့်ချက့်ေွင့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ 

အရ ားြေါမှုကြို အချက့်ဖြ ေ့် ဤအရ ားြေါရသ  သရ  ေူညီမှုမျ ား  ၌ ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ 

သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့် ကြိစစမျ ားကြို  ညေ့့်သွင့်ားဖခင့်ားသည့် အရ ားကကီားသည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား ေငွ့် ၁။ 

ရဖမယ ြြိုင့်ဆြိငု့်မှုဆြိုင့်   လံုဖခံ  စြိေ့်ချ မှုအေွက့် အေင့်ားအဓမမ ရဖမယ  သြိမ့်ားယူဖခင့်ားကြို ရရှ င့်ရှ ားဖခင့်ား၊ ၂။ 

အြစ့်အခေ့်  ြ့်စ   ားရသ  ရဒသမျ ားရှြိ ရဒသခံမျ ားအ ား  ြိခြိုက့်နြိငု့်ရသ  စီမံကြိေ့်ားမျ ားကြိ ု

အစီအစဉဆွ   ေွင့် သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့် ဆြိုင့်    ြိေ့်ားသြိမ့်ား ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားနငှေ့့် 

လူမှုအသြိုက့်အေြိုင့်ားအေငွ့်ား ရဆွားရနာွးမှုမျ ားကြို အ ားရြား ရ  က့်ခံဖခင့်ား စသညေ့့် ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ 

သယံဇ ေမျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်ရသ  အချက့် နစှ့်ချက့်ကြိုသ   ညေ့့်သွင့်ားရြ ့်ဖြ   ားသည့်။ 

ဤဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့် ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်ေွင့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ 

ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိငု့်သညေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားကြို အရလားမ  ား   ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး ၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အ ဏ ကြိုသ  ရ  က့်ခံ အ ားရြားရေသည့်။ 



 

 

 

နှုြိင့်ားယှဉ ကညေ့့်လျှင့် ကရေဒေါနြိငု့်ငေွံင့် ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်  ရှြိ အခွငေ့့်အ ဏ နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြို ချြိေ့်ည ြိ 

ရြား ေ့်အေွက့် အရဖခခံကျရသ  အချက့်အဖြစ့် စ ချ ြ့်မျ ားနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားဆြိုင့်   သရ  ေူညီမှု 

မျ ားသည့် ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် အဓြိက ဦားေည့်  ားသည့်။ 

ရအ က့်ြေါေြို ေ့သည့် အခွငေ့့်အ ဏ နငှေ့့် ေယ့်ရဖမဆြိငု့်   စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ခွငေ့့်ေြို ေ့၏ မေူညီရသ  ရှုရ  ငေ့့်မျ ားကြိ ု 

 ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားဖခင့်ားအေကွ့် အရဖခခံစေစ့် ဖြစ့်ငြီား  ြိစုေစ့်သည့် ဖြည့်သူြြိုင့်ရဖမမျ ား အမျ ားစြုေါေင့်သညေ့့် 

(ြုဂဂလြိကြြိုင့် ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်သည့်) ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွင့်ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ 

 ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမနငှေ့့် ယင့်ားေယ့်ရဖမနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ  ဆံာုးဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ဖခင့်ား 

အခွငေ့့်အ ဏ  မျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငေ့့်ဖြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ  သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား 

ေည့်ားလမ့်ားမျ ားနငှေ့့် မည့်သြို ေ့ ဆက့်စြ့်သည့် ဆြိုသည့်ေြို ေ့ဖြစ့်သည့်။ အ က့်ရြ ့်ဖြြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင့် ြယ့်ဒ ယ့် 

စေစ့်  ၌ ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့်  ဟြိုနငှေ့့် 

ဖြည့်ေယ့်/ေြိငု့်ားရဒသကကီား အစြိုား ေြို ေ့အေွက့်  ြိရေွွဲ့ဆက့်ဆမံှုဆြိုင့်   ရ ွားချယ့်စ   ေည့်ားလမ့်ားမျ ား၊ ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အုြ့်ချ ြ့်မှု အစုအြွ ွဲ့ သြို ေ့မဟုေ့် အစြိုား   ံအေည့်ားဆံာုး အခွငေ့့်အ ဏ မှ အမျ ားဆံာုး အခွငေ့့်အ ဏ  

ရြားအြ့်ဖခင့်ားကြို ရအ က့်ြေါ ြုံေွင့် စေစ့်ေကျ ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။

ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့်  ဟြိုနငှေ့့် 

ဖြည့်ေယ့်/ ေြိုင့်ားရဒသကကီား အစြိုား ေြို ေ့အေွက့် အ က့်ရြ ့်ဖြြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင့်  ြိာုးစဉ 

ရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့် ရဖမနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ  ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့်အ ဏ နငှေ့့် 

ေ ေေ့်ယူမှုေြို ေ့ကြို သေ့်မှေ့် ေ့် ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငေ့့်ဖြ ရြားရသ  ရဖမယ  သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား 

ရ ွားချယ့်စ   ေည့်ားလမ့်ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဤစေစ့်က အကျံ ားေင့်သည့်။ ရအ က့်ြေါေြို ေ့သည့် ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မှု အစုအြွ ွဲ့မျ ား  ံ အေြိမေ့့်ဆံာုး လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ မှ အဖမငေ့့်ဆံုား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် 

အ ဏ  ရြားအြ့်ဖခင့်ားေြို ေ့ကြို စေစ့်ေကျ စ  င့်ားဖြ စု  ားဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ (ရအ က့်ြေါ ြုံေငွ့် 

ြုံ ၇ - ေယဒ်ရယ ်ပြည်တ ောငစု်နငှ  ်ပြည်နယ ်အစ ုေးရ  ု   အ ကွ် ဌောတန  ငုေ်းရငေ်းသောေး မ  ျုေးနယွစု်မ ောေးနငှ  ် 

  တ ွှေ့ ဆကဆ်မံှု ဆ ငုရ်ော တရွေးခ ယစ်ရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အန မ ်ဆံုေး လြ်ုြ ငုခွ်င  ် 

အောဏော/  ောဝနယ်ူမှု 

အပမင ဆ်ံုေး လုြ်ြ ုငခွ်င  ် 

အောဏော/  ောဝနယ်ူမှု 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် - ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့်အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြို အသြိမှေ့်ဖြ က  ရလားစ ားမှုရှြိငြီား  ြိုသြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက ေ  ား စီ င့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ဆက့်ဆံရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သြို ေ့ 

သက့်ရ  က့်မှုရှြိသည့်ကြို ဥြရဒဖြ ရ ားေွင့် အရလား  ား ရဖြ ဆြိုသည့်။ 

ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြူားေွ  စမီံခေ ေ့့်ခွ မှု - နစှ့်ဦားနစှ့်ြက့်လုံား ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားေွင့် ြူားေွ  ြေါေင့်သည့်။ 

 

 

လြိုက့်ရလျ မှု - ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအရြေါ် ချြိ ားရြ က့်မှုအ ား မည့်သြို ေ့ ရရှ င့်ရှ ား မည့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အ ကံဖြ ချက့်မျ ားကြို ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိုား  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က အရ ားေယူ  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားသည့်။ 

ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့်ဖခင့်ား - ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျ ားကြို ၎င့်ားေြို ေ့၏ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ငြီား ဖြစ့်လ နြိငု့်ရသ  အခွငေ့့်အရ ား ချြိ ားရြ က့်မှု နငှေ့့် ြေ့်သက့်၍ သေြိရြားသည့်။ FPIC ၏ အရဖခခံ ဖြစ့်သည့်။ 

ေင့်ရင ွအကျြိ ားအဖမေ့် ခွ ရေဖခင့်ား - ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ စာီးြွ ားရ ား ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ားမှ  ရှြိရသ အကျြိ ားအဖမေ့်အချြိ ွဲ့ကြို ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား ံ ရ  က့်ြံေ့ရြားသည့်။ ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ သြို ေ့မဟုေ့် 

ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့်အ ဏ ကြို ရဖြရလျ ေ့ မရြားြေါ။ 



 

 

 

 ကညေ့့်နြိငု့်ြေါသည့်)

မျ ားက ေယ့်ရဖမမျ ား၊ ရဖမယ နငှေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့်  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ  က 

ရသ  ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားကြို စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့် စေစ့်မျ ားနငှေ့့် အုြ့်ချ ြ့်ရ ားဌ ေမျ ားကြို ေည့်ရဆ က့် 

ရေသည့်။ ၊ ၊ ၊ က င့်ေ ီအမျြိ ားသ ား ေြိုားေက့်ရ ား ြေါေီ ေြို ေ့သည့်  ြိအုဆငေ့့်မျ ားကြိ ု

လုြ့်ရဆ င့်ငြီား ဖြစ့်သည့်။ ယင့်ားအြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားသည့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု အရလေ့အ မျ ားကြိ ု

ရယ ုယျအ ားဖြငေ့့် အသြိမှေ့်ဖြ  အ ားရြားငြီား ကျေ့်ားမ ရ ား ရစ ငေ့့်ရရှ က့်မှုနငှေ့့် ြည ရ ား စသညေ့့် 

ယဉရကျားမှုအ  သငေ့့်ရလျ ့်ရသ  ေေ့်ရဆ င့်မှုမျ ားကြို ရ  က့်ြံေ့ရြားသည့်။ အမျ ားစုေွင့် ၎င့်ားေြို ေ့ 

ေယ့်ရဖမ စီ င့်ြြိုင့်ခွငေ့့် လက့်ရအ က့်ေွင့်ရှြိရသ  ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေမျ ားကြို စီမံခေ ေ့့်ခွ သညေ့့် 

သစ့်ရေ နငှေ့့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ား ဌ ေမျ ား ရှြိသည့်။ လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုး  ားရသ  မျ ားနငှေ့့် 

လက့်မှေ့် မရ ား ြိာုး ရသားသညေ့့် မျ ားသည့် ရဖမယ ၊ သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိငု့်ရသ  မူေေါဒမျ ားကြို ဖြေ့်လည့် မွမ့်ားမံ ဖြင့်ဆင့်  ားသည့် ( ၂၀၁၉)။

ဖမေ့်မ နြိငု့်င ံ အလုြ့်ဖြစ့်ရဖမ က့်ရ ားအြွ ွဲ့သည့် ရဒသမျ ားေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှ့်ေ့ 

ရဒသခံမျ ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ားသည့်ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ား  ကွေ့်ယက့်ကြို ဖြစ့်ရဖမ က့်ရအ င့် ရဆ ့် သငြီား ၎င့်ားေြို ေ့သည့် 

ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားနငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဒသမျ ားကြို မှေ့်ေမ့်ားေင့် ေ့်နငှေ့့် ဖမ ငေ့့်ေင့် ေ့် အ က့်-ရအ က့်သြို ေ့ 

သွ ားသညေ့့် ချဉားကြ့်မှုမျြိ ားဖြစ့်ငြီား ရဖမယ သြိမ့်ားယူဖခင့်ားနငှေ့့် သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   ြျက့်စီား ဆံုားရှုာံးဖခင့်ားမှ 

ယင့်ားရဒသမျ ားကြို က ကွယ့်ဖခင့်ား၊ သငေ့့်ေငေ့့်ရလျ က့်ြေ့်ရသ  ဥြရဒ အက အကွယ့်မျ ားဖြငေ့့် 

လံုဖခံ စြိေ့်ချ ရအ င့် ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား၊ အ က့်-ရအ က့်  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ရဖမယ စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု 

အေွက့် အဖခ ား ရ ွားချယ့်စ   ေည့်ားလမ့်ား ေစ့်ခုအရေဖြငေ့့် အ ား ဖမ ငေ့့်ေင့်ဖခင့်ားေြို ေ့ကြိ ု

ရဆ င့် ွက့်ရြားသည့်။ အြွ ွဲ့မျ ားကြို ေေသသ  ီ၊ ြ ခူား၊ မရကွားနငှေ့့် စစ့်ကြိုင့်ားေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ားနငှေ့့် က င့်၊ 

ရှမ့်ား၊ ချင့်ား၊ ကချင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားေွင့် ြွ ွဲ့စည့်ားငြီား ဖြစ့်သည့်။ ရဒသမျ ားသည့် ရဖမယ မျ ား၊ 

 

ြုံ ၈ - ဘ ေုးစဉတဘောငဆ်က်တန  ငုလ်ောတသော နယတ်ပမနငှ  ်ယငေ်းနယတ်ပမနငှ  ်သကဆ် ုငတ်သော ဆံုေးပေ ခ် မှ ပ်ခငေ်း အခငွ အ်ောဏောနငှ  ်

 ောဝန်ယမူှု  ု  က ု သ မှ် ရ်န် တဒသခံ   ငုေ်းရငေ်းသောေးမ ောေးအောေး ခငွ ပ်ြျုတြေးသည ် တပမယော သ မှ် ပ်ခငေ်းဆ ုငရ်ော  

တရွေးခ ယစ်ရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ဟြို အစြိုား သည့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြြိုင့်ဆြိုင့်မှုဆြိုင့်   အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ဆုြ့်ကြိုင့်  ားငြီား  

အကေ ေ့့်အသေ့်ရှြိရသ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ ကြို ဖြည့်ေယ့်အစြိုား  ံသြို ေ့ ခွ ရေရြားသည့်။ ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   ရဖမယ  

အသံုားချမှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ။  

 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ စီားြွ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနငှေ့့် ရဖမယ ေြို ေ့ကြို ကကီား ကြ့်ကွြ့်က  ေ့် ြယ့်ဒ ယ့် 

ရအဂျင့်စီကြို လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ  ခွ ရေရြားသည့်။  

 

ရဖမယ  အသံုားချခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြား  ားသည့်။  

 

ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   ရဖမယ  အသံုားချမှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ရသ  ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်  ရှြိ ြူားေွ  

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု 

 

အစြိုား က အချြိ ွဲ့ရေ  ရဒသမျ ားေွင့် ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   ရဖမယ  အသံုားချမှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိ မှေ့်ဖြ ငြီား 

ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် (ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   အစဉအလ မျ ား)ကြို ယင့်ားရဒသမျ ားေွင့် ခွငေ့့်ဖြ  ရြားသည့်။ 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွင့်ားရှြိ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏  ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့် အစြိုား ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား 

အန မ ်ဆံုေး လြ်ုြ ငုခွ်င  ်

အောဏော/  ောဝနယ်ူမှု 

အပမင ဆ်ံုေး 

လုြ်ြ ငုခွ်င အ်ောဏော/ 

 ောဝန်ယမူှု 



 

 

 

သစ့်ရေ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်ဆြိငု့်   မူေေါဒမျ ားနငှေ့့် လြိုက့်ရလျ ညီရ  ွဖြစ့်သည့်။ 

ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ည ြိနှုြိင့်ားဖခင့်ားေြို ေ့ကြို ရဆ က့် ွက့်နြိငု့်သညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် 

ရအ က့် ေွင့် ြူားေွ  သရ  ေူညီမှု သြို ေ့မဟုေ့် ရအ က့်ေွင့်  ြ့်ေြိုား ဖြ ဖြင့်မွမ့်ားမံ  ားရသ  

 က ားဖြေ့်သရ   ေူညီမှုမျ ားကြို ြြိုမြိုေြိာုးချ ွဲ့ရဆ င့် ွက့်နြိငု့်သည့်။  ြိသုြို ေ့ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားက လက့်ရှြိ 

အြစ့်အခေ့် ြ့်စ ရ ား သရ   ေူညီမှုမျ ားနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုးမျ ား 

ေည့်ရဆ က့်ဖခင့်ားေြို ေ့သည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့် အရ ားမျ ားကြိ ု မည့်သြို ေ့ မ ြိခြိုက့်ရစသည့်နငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ငြီား ရလေ့လ  ေ့် အသံုားေင့်ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားေွင့် ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြိ ု

ြြိုမြို ခွငေ့့်ဖြ ရြား  ေွင့် ဖြည့်ရ  င့်စုကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ားက ကွယ့်  ားရသ  ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်  ၌ ၎င့်ားသည့် 

မည့်သညေ့့် ြုံစံမျြိ ား ရှြိရေမည့်ကြို ရြ ့်ဖြ ေ့် ရေ  ရြား  ားသည့်။  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ရသ  

ေယ့်ရဖမမျ ားေွင့် ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိ အမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား၊ 

စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ရမွား  ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား (အ ာူးသဖြငေ့့်  ံာုးေမ့်ား အစဉအလ အ  စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု 

ြုံစံမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား)၊ ဥြရဒမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ား ေ့်နငှေ့့် အ ဏ ေည့်ရစ ေ့်နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမယ မျ ား၊ 

သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးမျ ားကြို စီမံခေ ေ့့်ခွ  ေ့်ေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့ ကြို အရဖခခံ 

 ကညေ့့်လျှင့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေရသ  ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေွင့် မေူကွ ဖြ ားရသ  အစြိုား  အဆငေ့့်ဆငေ့့်မျ ား အ က ား 

ယုံ ကည့်မှု ေည့်ရဆ က့် ေ့် လုြ့်ရဆ င့်နြိငု့်သညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား မည့်သြို ေ့ သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားနြိငု့်သည့်မှ  ြြိငုြီား 

ရှင့်ားလင့်ား ဖမင့်သ လ သည့်



 

 

 

ဤအစီ င့်ခံစ သည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်ကြို ကျငေ့့်သံုားရသ  အစြိာုး မျ ား ရှြိငြီား ဖြညေ့့်စုံ ကကယ့်ေရသ  

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စု အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ားနငှေ့့် အုြ့်စုမျ ားလည့်ားရှြိ   ကရေဒေါ၊ အသီယီြိာုးြီားယ ားနငှေ့့် 

   ဇီား စသညေ့့် နြိငု့်င ံ သံုားနြိငု့်င၌ံ ခွငေ့့်ဖြ   ားငြီား အသြိအမေှ့်ဖြ   ားရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားနငှေ့့် 

ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ရလေ့လ   ားြေါသည့်။ ဤအစီ င့်ခံစ အကျဉားချ ြ့်၏ အဓြိက 

အ ရံုစြိုက့်မှုမှ  ကရေဒေါ နြိငု့်ငဖံြစ့်ငြီား ၂၀၁၉ ရအ က့်ေြို  /နြိေုင့်  ေွင့် ရြေါ်ရြေါက့်ခ ေ့ရသ  ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လ လှယ့်ရ ား၏  ဟြိုချက့် ဖြစ့်ရသ ရ က ငေ့့် ဖြစ့်သည့်။ ၂၁   စု ြင့်လုံ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားဖြစ့်စဉေွင့် 

ြေါေင့်ရသ  အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား အရေဖြငေ့့် ရြေါ်ရြေါက့်လ မညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်ေွင့် ရဖမယ ၊ 

သ  ေ သယံဇ ေမျ ားနငှေ့့် အ ဏ ခွ ရေမှုမျ ားနငှေ့့်ြေ့်သက့်ငြီား အရဖြရှ ရေရသ ရ က ငေ့့် 

ယင့်ားအရဖခအရေမျ ားမှ ဖမေ့်မ နြိငု့်င ံ အရေအ  ားအေွက့် အသံာုးေင့်နြိငု့်ရသ  သင့်ခေ့်ားစ မျ ားကြိ ု

မီားရမ င့်ား ြိာုးဖြ  ားြေါသည့်။ 

နစှ့်ရြေါင့်ား ၇ေ  က  စစ့်အ ဏ ရှင့် စေစ့်ရကျ ့်လွေ့်ငြီားရေ က့် ဖမေ့်မ နြိငု့်ငသံည့် ၎င့်ား၏ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စ ု

စေစ့်ကြို သေ့်မေှ့်ဖြဌ ေ့်ား ေ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉကြို စေင့်ရေသည့်။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် အဖခ ားရသ  ေ  ားစ ီင့်ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားမ ှ

သင့်ယူ ရှြိခ ေ့ သညေ့့် သင့်ခေ့်ားစ မျ ားကြို ရလေ့လ ဖခင့်ားသည့် ဖမေ့်မ နြိငု့်ငေံွင့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လမူျြိ ားမျ ားကြို ရလားစ ား 

ရသ  ဒမီြိကုရ စီ ေည့်ားကျ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စစုေစ့်ကြို ကျငေ့့်သံုားရသ  အစြိုား ကြိ ု ရှ ရြွရေသညေ့့် အြွ ွဲ့ 

အစည့်ားမျ ားအ ားလံုားအေကွ့် အသံုားေင့်နြိငု့်သည့်။ ၂၀၁၉ ခနုစှ့်မှစ၍ ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ အမျြိ ားသ ားအဆငေ့့် ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား 

လုြ့်ငေ့်ားစဉေွင့် သ  ေသယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့် စမီံအြု့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် ကြိစစ ြ့်မျ ားကြိ ု

အေည့်ားအကျဉား ရဆွားရနာွးမှုမျ ား ြေါေင့်လ သည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။

အပခောေးတသော  ရောေးစရီငြ် ုငခွ်င မ် ောေးမှ သငယ်ရူ ှ ခ  ရသည  ်သငခ်န်ေးစောမ ောေးက  ု

တလ လောပခငေ်းသည ်ပမန်မောန ငုင် ံငွ ်  ငုေ်းရငေ်းသောေး လမူ  ျုေးမ ောေးက  ုတလေးစောေး တသော ဒမီ ုကတရစ ီ

နညေ်းက  ေယဒ်ရယ ်ပြည်တ ောငစ်ုစနစက်  ုက င သ်ံေုးတသော အစ ုေးရက  ု ှောတေွတနသည  ်အေွ ှေ့ 

အစညေ်းမ ောေးအောေးလံေုးအ ကွ ်အသံေုးဝငန် ငုသ်ည။်

  ၁ န ဒါန်ေး 



 

 

 

ဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံှြိ နစှ့်ြက့် ြူားေွ  အြစ့်အခေ့်  ြ့်စ ရ ား လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုး  ားရသ  အြွ ွဲ့ ၁၅ြွ ွဲ့  မှ ၅ြွ ွဲ့သ လျှင့် 

သ  ေ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ကြိစစကြို ေင့်ဖြရဆွားရနာွး ကသည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့၏ စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုကြိ ု

ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ ရ ား က့် အြစ့်အခေ့် ြ့်စ ရ ား သရ  ေူညီမှုမျ ားသည့်  ဟြိုချ ြ့်ကြိုင့်ရသ  ဖြည့်ရ  င့်စု 

အစြိုား   ြိေ့်ားချ ြ့်မှု ဆက့်ရှြိရေစဉေွင့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား လက့်ေက့်ကြိုင့်အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား ကြိ ု

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်  ေု့်ယူသံုားစွ ဖခင့်ားကြို ဆက့်လက့် ရဆ င့် ွက့်ခွငေ့့် ရြား  ားသည့်။ ေနြိငု့်ငလုံံား 

ြစ့်ခေ့်ေြိုက့်ခြိုက့်မှု  ြ့်စ ရ ားဆြိုင့်   သရ  ေူစ ချ ြ့် ေငွ့် ၁။ ရဖမယ  ြြိငု့်ဆြိုင့်မှုဆြိငု့်   လံုဖခံ  

စြိေ့်ချ မှုအေွက့် အေင့်ား အဓမမ ရဖမယ  သြိမ့်ားယူဖခင့်ားကြို ရရှ င့်ရှ ားဖခင့်ားနငှေ့့်  က ားက လေွင့် 

ည ြိနှုြိင့်ားရဆ င့် ွက့်မှု လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ား ၂။ သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိငု့်    ြိေ့်ားသြိမ့်ား ရစ ငေ့့် ရရှ က့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ၃။ 

အြစ့်အခေ့် ြ့်စ   ားရသ  ရဒသမျ ား၌ ရေ ြိငု့် ကသညေ့့် ဖြည့်သူမျ ားအရြေါ် ကကာီးမ ားရသ  သက့်ရ  က့်မှု 

ရှြိနြိငု့်သညေ့့် စီမံကြိေ့်ားမျ ား ရြ ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားကြို ေွင့်ား ကွ့် သယံဇ ေ ေူားရြ ့် ေု့်လုြ့်ရ ားလုြ့်ငေ့်ားမျ ား 

ြွငေ့့်လင့်ားဖမင့်သ မှု ရြ ့်ရဆ င့်ရ ား ၏ စံနှုေ့်ားမျ ားနငှေ့့် အညီ ရဒသခံ လူမှု အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ားနငှေ့့် 

ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးငြီားမှ လုြ့်ရဆ င့် ဖခင့်ားနငှေ့့် အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်  ေွင့် မျ ားနငှေ့့် 

ည ြိနှုြိင့်ားရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား စသညေ့့် အချက့် သံုားချက့်သ  ြေါေင့်သည့်။ စံနှုေ့်ားမျ ားသည့် သ  ေ သယံဇ ေ 

 ေု့်ယူသညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ  ဖြည့်သလူူ ၏ု ေေ့် ြု့်ေေ့်ြြိုားအရြေါ် ြွငေ့့်လင့်ားဖမင့်သ မှုနငှေ့့် 

ေ ေေ့်ခံနြိငု့်မှု ဖြစ့်သည့်။ အလွေ့် အရ ားကကာီးသညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ ယနတ  ား ဖြစ့်လငေ့့်ကစ ား ဤသည့်မှ  ြေါေင့်ရသ  

အစုအြွ ွဲ့ ရြေါင့်ားစံု၏ အလုြ့်ေ ေေ့်ဖြစ့်ငြီား စီမံကြိေ့်ား အောီးေေ့်ားကျင့်ေွင့် ရေ ြိငု့်သမူျ ား၏ လွေ့်လြ့်ရသ  

သရ    ားအဖမင့် ယဖူခင့်ား အေွက့် ကကြိ ားြမ့်ားမှုနငှေ့့် ဖြင့်ား ေ့်ရသ  ေီ ြိယကြို အစ ား ြိာုး ေ့် မသငေ့့်ြေါ။ 

 ြို ေ့ရ က ငေ့့် ေွင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ားေွင့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား 

 ေု့်ယူဖခင့်ားအေွက့် ရဖြ ရ ားဆြိုခွငေ့့်ကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားရသ  အ ကံဖြ ဖခင့်ား ဆြိုင့်   ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား မြေါေင့်ြေါ။ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအရေဖြငေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ အေ ဂေ့် အေွက့် ရ ရှည့် အဖမင့်ဖြငေ့့် ကညေ့့်လျှင့် သည့် 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားရဒသမျ ား ဦားစာီးဦားရဆ င့်ဖြ ရသ  စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် အလှမ့်ားရေားရေရသားသည့်။ 

ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ လက့်ရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်သည့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ားကြို အ ဏ  အေည့်ားငယ့်သ  ရြား 

  ားငြီား ယင့်ားစေစ့်  ေွင့် ေေြိယအလ   အုြ့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား (ဥြမ  ေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမ ံ

အုြ့်ချ ြ့်မှု) ကြို မည့်သြို ေ့ အသြိမှေ့်ဖြ   ားမည့်ဆြိသုည့်ကြို လံုားေ ရြ ့်ဖြ  ားဖခင့်ားမရှြိြေါ။ ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ လက့်ရှြိ 

အရဖခခံ ဥြရဒ (၂၀၀၈ ခုနစှ့်၊ ၂၀၁၅ ခုနစှ့်ေွင့်  ြ့်ေြိုား ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ား) သည့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသကကီား 

မျ ား သြို ေ့မဟုေ့် ေေြိယအလ    အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားအ ား ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် ဆံာုးဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့်အ ဏ အ ား ခွ ရေ ရြား  ားဖခင့်ား မရှြိြေါ။ 

ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး က ဖြဌ ေ့်ား  ား သညေ့့် ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် အညီ သဖီခ ားရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ား လုြ့်ရဆ င့် ေ့် 

ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားရဒသကကီားမျ ားအ ား ၂၀၁၅ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်   ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ားက 

ခွငေ့့်ဖြ ရြား  ားသည့်။ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသ ကကီားမျ ားအရေဖြငေ့့် ရဖမလွေ့် ရဖမရြိုင့်ားမျ ားကြို ရြ ့်ယူဖခင့်ား 

ရဆ င့် ွက့်နြိငု့်ရသ ့်လည့်ား အလုံားစုံရသ  အခွငေ့့် အ ဏ နငှေ့့် လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်ကြို ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိာုး က 

ချ ြ့်ကြိုင့်  ားဆ ဖြစ့်သည့်။ ခွငေ့့်ဖြ မြိေ ေ့့် လြိငု့်စင့်  ေု့်ရြားဖခင့်ား နငှေ့့် အချြိ ွဲ့ရသ   ဏ္ဍ ရင ွ  လမ့်ားမျ ားအ ား 

သြိမ့်ားယူဖခင့်ားေြို ေ့ကြို ခွငေ့့်ဖြ   ားငြီား  ြိသုြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားမျ ားအ ား အရသားစ ားနငှေ့့် အရသားစ ား သေတ   



 

 

 

ေူားရြ ့်ဖခင့်ား၊ ဆ ား၊ ရဖမယ  ခွေ့်၊ စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ ရ ချြိ ၊ ငေါားလုြ့်ငေ့်ား၊ အရသားစ ား ေနြိငု့်ေြြိုင့် လျှြ့်စစ့် 

 ေု့်လုြ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ေြိငု့်ား င့်ားရဆား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားေွင့် ခွငေ့့်ဖြ   ားသည့်။ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ားေွင့် 

ရကျားလက့်  င့်ား စြိုက့်ခင့်ားမျ ားနငှေ့့် နြိငု့်ငရံေ ့် (ဥြမ  - ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား ) ၏ မျြိ ားစြိေ့်မျ ား အဖြစ့် 

မသေ့်မှေ့်  ားရသ  သစ့်မျ ား (ကျွေ့်ား၊ သစ့်  ၊ အင့် ကင့်ား၊ ြျဉားကေြိုား၊ ြြိရေ က့်၊ သကသေ့်ားေက့်၊ ေမလေ့်ား 

စသညေ့့်  ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ ေင့်ရင ွလမ့်ား ြေ့်ေီားရြားရသ  သစ့်အမျြိ ားအစ ားမျ ား မြေါေင့်ြေါ) နငှေ့့်သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် 

သစ့်ရေ ရ ား   ဥြရဒမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့် ရှြိသည့်။ သစ့်မဟုေ့်ရသ  သစ့်ရေ   ကွ့်ကုေ့်မျ ားနငှေ့့် အစြိုား  

(ဖြည့်ရ  င့်စု သမမေ ဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံေ ့်၊ ၂၀၁၅) က သာီးသေ ေ့့်  ြိေ့်ားသြိမ့်ားဖခင့်ား မရှြိသညေ့့် သစ့်အမျြိ ားအစ ားမျ ား 

အရြေါ် အခွေ့်ရက က့်ခံနြိငု့်ြေါသည့်။ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားရဒသကကီားမျ ားေွင့် အခွေ့်အခ ၁၉မျြိ ား ရက က့်ခံနြိငု့်သညေ့့် 

အခွငေ့့်အ ဏ  ရှြိရသ ့်လည့်ား ယခုအချြိေ့် ြိ ၎င့်ားေြို ေ့သည့် ၎င့်ားေြို ေ့ရဒသ လှုြ့်ရှ ားရဆ င့် ွက့်မှုမျ ားအေွက့် 

 ဏ္ဍ ရငရွ  က့်ြံေ့ ေ့် ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိာုး  ၌ံ ရငရွ ကား လ  ရဖြ င့်ားရြားမှုအရြေါ် ဆက့်လက့် 

မှီခြိုရေ ရသားသည့် (မျှရေ သံာုးစွ သညေ့့် ေင့်ရငနွငှေ့့် ရ  က့်ြံေ့ရင ွလ  ရဖြ င့်ားရြားအြ့်ဖခင့်ားမျ ားကြို ရြေါင့်ားစြ့်ဖခင့်ား)။ 

ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားရဒသကကီား အစြိာုး  ဌ ေမျ ားနငှေ့့် နြိငု့်ငရံေ ့်၏ စီားြွ ားရ ား အရဆ က့်အအံုမျ ား၏ ေင့်ရငနွငှေ့့် 

 ကွ့်ရငသွည့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ားေွင့် အမျ ားဖြည့်သအူေွက့် သံုားစွ ရင၏ွ ၁၁% သ  ရှြိသည့် 

( ၊ ၂၀၁၈)။ ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်  ေြိငု့်ားမျ ားနငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်  ရဒသမျ ားသည့် 

ဥြရဒမျ ား အေည့်ဖြ  ဖြဌ ေ့်ားနြိငု့်ရသ ့်လည့်ား  ြိ ု ဥြရဒမျ ားသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒ၊ ဖြည့်ရ  င့်စ ု

အစြိုား ၊ ဖြည့်ရ  င့်စု လ ေ့်ရေ ့်၊ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားရဒသကကီား လ ေ့်ရေ ့်မျ ားနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ရေလျှင့် ၎င့်ားေြို ေ့ 

ြယ့်ြျက့်သွ ားလြိမေ့့်မည့် (ဖြည့်ရ  င့်စု သမမေ ဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံေ ့်၊ ၂၀၀၈)။

သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား ေြိငု့်ား င့်ားသ ားရခေါင့်ားရဆ င့်မျ ားက ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်သည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူေည့်ားစမုျ ားကြိ ု

၎င့်ားေြို ေ့ ၏ ကြိုယ့်ြြိုင့် ရဒသ ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ားအေွက့် ရဖြ ရ ားဆြိခွုငေ့့် ြြိုမြို  ရှြိရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်ရြားသငေ့့်သည့်ဟု ခုခံ ရဖြ ဆြိုရေ ကသည့်။  ဟြိုချ ြ့်ကြိုင့်မှု ရလျှ ေ့ချဖခင့်ားသည့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် 

ေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ားနငှေ့့် ရဒသခံ ဖြည့်သူ မျ ားအ ား  ဏ္ဍ ရ ားဆြိငု့်   အကျြိ ားရကျားဇူားမျ ားနငှေ့့် ဆံာုးဖြေ့်ချက့် 

ချမှေ့်ခွငေ့့်ေြို ေ့ကြို ြံေ့ြြိာုးရြား ေ့် ေည့်ားလမ့်ားရြားနြိငု့် သည့်။ ယခုအချြိေ့် ြိ အ ရံုစြိုက့်မှု အမျ ားစုမှ  မျှရေသငေ့့်သညေ့့် 

သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားမှ  ရှြိသညေ့့် ေင့်ရင၏ွ   ခြိုင့်နှုေ့်ားအရြေါ်ေွင့် ဖြစ့်သည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား 

ြြိုင့်ဆြိုင့်မှု အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို မည့်သြို ေ့ စီမံ အုြ့်ချ ြ့်သည့် စသညေ့့် 

အဖခ ားရသ  ဖြဿေ မျ ားကြိ ု ဦားဆံုား  ရဖြရှင့်ား ရဆ င့် ွက့် သငေ့့်သည့်။ ေင့်ရင ွ အကျြိ ားအဖမေ့် ခွ ရေဖခင့်ား 

ေခုေည့်ားဖြငေ့့် ရ ရှည့် ြေ့်ားေြိုင့်မျ ားဖြစ့်သညေ့့် ရ ရှည့်  ေည့်ေံေ့ရသ  ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား၊ ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ား ဆြိုင့်   

ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား၊ ေြိုင့်ား  င့်ားသ ား ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားမျ ားကြို ရလားစ ားဖခင့်ားနငှေ့့် 

ရဖမယ နငှေ့့် ဆက့်နယွ့်မှုေြို ေ့ကြို  ရှြိရအ င့် စွမ့်ားရဆ င့်နြိငု့်မည့် မဟုေ့်ြေါ။ အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားနငှေ့့် 

ယင့်ားဖြဿေ မျ ားအ ား ရဖြရငှ့်ား ေ့် လမ့်ားရ က င့်ားမျ ားကြိုြင့်လျှင့် ရလျ ေ့ြေါားရစနြိငု့် ြေါသည့်။ 

ေူညီရသ  စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားနငှေ့့်  င့်ဆြိငု့်ရေ သညေ့့် အဖခ ား မေူကွ ဖြ ားရသ  ေ  ားစီ င့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ားကြို သံာုးသြ့်   

ေွင့် ဤအကျဉားချ ြ့်က ရအ က့်ြေါ ရမားခွေ့်ားမျ ားကြို ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်မြိသည့်။

• ယင့်ားဖြစ့်စဉအရဖခအရေမျ ားေွင့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒမျ ား၊ ေည့်ားဥြရဒမျ ားနငှေ့့် စည့်ားမျဉားမျ ား၌ 

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို မည့်သြို ေ့ အသြိမှေ့်ဖြ   ားသေည့်ား။



 

 

 

• ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားေွင့် ရဖမယ မျ ားြေါ ြေါေင့်ြေါသလ ား။ ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ေယ့်ရဖမမျ ားအရြေါ် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့်အ ဏ ရ   ြေါေင့် 

ြေါသလ ား။ 

• ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိုင့်   ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု

အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဤြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်မျ ားေွင့် အကကီားမ ားဆံာုး စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားမှ  

အ ယ့်ေည့်ား။ 

• ဤသင့်ခေ့်ားစ မျ ားသည့် ဖမေ့်မ နြိငု့်င ံအရဖခအရေနငှေ့့် မည့်သြို ေ့ ဆက့်စြ့်မှု ရှြိသေည့်ား။ 

ကရေဒေါ၊ အသီယီြိုားြီားယ ားနငှေ့့်    ားဇီား နြိငု့်င ံအရဖခအရေေွင့် ယင့်ားရမားခွေ့်ားမျ ားကြို ေေု ေ့့်ဖြေ့်ရဖြ က ား ေ့် 

နြိငု့်င ံေနြိငု့်ငခံျင့်ား အလြိကု့် က) နြိငု့်ငနံငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အရေအ  ား သမြိုင့်ားရ က င့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  

ရယ ုယျ ဖခံ ငံ ု သံုားသြ့်ချက့်၊ ခ) နြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြံအုရဖခခံ ဥြရဒေွင့် မည့်သညေ့့် ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား 

ြေါရှြိသည့် ဂ) မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား ရှြိငြီား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် 

 ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား ေွင့် ေ  ားရံု ားမျ ားသည့် မည့်သညေ့့် အခေ့်ားကဏ္ဍေငွ့် ရှြိသည့်နငှေ့့် ဃ) 

သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒ ရ ား   ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၊ မူေေါဒနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ား ေြို ေ့ကြိ ု

ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ ဤအစီ င့်ခံစ ၏ ရေ က့်ဆံုား အြြိုင့်ားေွင့် ယင့်ားနြိငု့်ငမံျ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ မျ ားကြိ ု

ဖမေ့်မ နြိငု့်င ံအရဖခအရေေွင့် ရေွွဲ့ ရသ  ေညူီရသ  စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားအရြေါ် မည့်သြို ေ့ ဆက့်စြ့် ကညေ့့်နြိငု့်မည့်ကြို 

ရလေ့လ ဆေ့်ားစစ့်  ားြေါသည့်။ 



 

 

 

၂.၁  တနောကခ်ံ သမ ုငေ်းတ ကောငေ်း

ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားသည့် ယဉရကျားမှု၊ သမြိုင့်ားရ က င့်ား၊   သ စက ား (၂၀၁၆ခုနစှ့် 

သေ့်ားရခေါင့် စ  င့်ားရက က့်ယူမှုေွင့် ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား   သ စက ားရြေါင့်ား ၇၀ ရကျ ့် ရှြိသည့်)၊ 

ရဖမယ နငှေ့့် ဆက့်နယွ့်မှုအ  မေူကွ ဖြ ားမှုမျ ားစွ  ရှြိသည့်။ ဖြည့်သူမျ ား၊ နငှေ့့် ေြို ေ့ကြိ ု

 ညေ့့်သွင့်ား ေ့် ရရာှးဦားရေ ြိငု့်သူ- ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ကြို ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ဖြဌ ေ့်ား  ားသည့်။ 

၂၀၁၆ ခုနစှ့် ေွင့် ကရေဒေါ နြိငု့်င၌ံ ရရာှးဦားရေ ြိငု့်သူ ၁.၆၇ သေ့်ားရှြိငြီား လူဦားရ  စုစုရြေါင့်ား၏ ၄.၉% ဖြစ့်သည့် 

(ကရေဒေါ စ  င့်ားအင့်ား၊ ၂၀၁၆)။ လမူျြိ ားမျ ား၏ ေေက့်ရကျ ့်ရလ က့်သည့် င ြိေြိသျှ 

ကြိုလမ့် ယီ ၊ အယ့်  ားေ ား၊ မ ေေီြို  ၊ ဆက့်စ့်ခက့်ချေမ့်၏ အရေ က့်ြြိငု့်ား ဖြည့်ေယ့်မျ ားေငွ့် 

ရေ ြိငု့် ကသည့်။ 

နြိငု့်င၏ံ ြ မဦားဆံုား အရဖခချ ရေ ြိငု့်သူမျ ား က့် ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ားရေ ြိငု့်သူမျ ား၏ ကြိုလြိေု ီအင့်အ ားက ရရာှးဦား 

ရေ ြိငု့်သူမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ကရေဒေါ၏ သမြိုင့်ားအရြေါ် အကကာီးအကျယ့် သေ့်မေှ့်ဖြဌ ေ့်ားသည့်။ သမြိငု့်ား 

ရ က င့်ား အ  ၁၇၀၀ အရစ ြြိုင့်ားနစှ့်မျ ားနငှေ့့် ၁၉၂၀ နစှ့်မျ ားအ က ား   ုင့်မနငှေ့့် ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ က ား ြဋြိဉ ဉစ ချ ြ့်မျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ ငြီား သာီးသေ ေ့့်ရဖမမျ ား၊ ရငရွြားရချမှုမျ ားနငှေ့့် 

အမ လြိုက့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ငေါားြမ့်ားဖခင့်ား ဆက့်လက့် လုြ့်ရဆ င့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား အလ အလှယ့် လုြ့်သညေ့့်အရေဖြငေ့့် စ ချ ြ့် 

အမျ ားစုေွင့် ရဖမယ  လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ား အြ့်နငှ့်ားဖခင့်ား ဖြဌ ေ့်ားချက့်ြေါေင့်သည့် ( နငှေ့့် ၊ ၂၀၁၅)။ 

အစြိုား  မူေေါဒနငှေ့့် ဥြရဒမျ ားက ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ေမျ ားကြို  ညေ့့်သွင့်ား 

စဉားစ ားဖခင့်ားမရှြိဖခင့်ား၊ ရေ ြိငု့်သူမျ ားအေွက့် ရကျ င့်ားမျ ားနငှေ့့် ယဉရကျားမှုနငှေ့့် ြွ လမ့်ားသ င့်မျ ားအ ား 

ကေ ေ့့်သေ့်ြြိေ့်ြင့်ဖခင့်ားေြို ေ့မှ ေဆငေ့့် အင့်အ ားကကီားရသ  လူမှု အသြိုက့်အေြိုင့်ား၏ ယဉရကျားမှုကြိ ု

လြိုက့်ေ ကျငေ့့်သံာုး ေ့် ြြိအ ားရြားဖခင့်ား စသညေ့့် အရလေ့အ အ ား ြုံမှေ့်ဟု ယူဆသွ ားရစြေါသည့်။  ံာုးေမ့်ား 

အစဉအလ အေြိုင့်ား အုြ့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် ယဉရကျားမှု ြုံစံအမျြိ ားမျြိ ားေြို ေ့သည့် ဥြရဒနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျငေ့့်ရေငြီား ၁၉၅၀ 

ခုနစှ့်အ ြိ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအေွက့် ေ  ားရံုားမျ ားသြို ေ့  ြြိငု့်ခွငေ့့်နငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ား ဆြိုင့်   ဖြဿေ မျ ား 

ေင့်ဖြဖခင့်ားမှ  ဥြရဒနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ရေသည့် ( ၊ ၂၀၁၇)။ 

အဓြိက ေေါားငမြိ ကကီားစြိုားဖခင့်ား မူေေါဒမှ  ၁၈၇၆ အင့်ဒာီးယေ့်ား အက့် ဥြရဒ ဖြစ့်ငြီား ယရေ ေ့ ကရေဒေါနငှေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ား 

သ ားမျ ားအ က ား ဆက့်ဆရံ ားအရြေါ် ယခုအ ြိ အဓြိကအ ားဖြငေ့့် လ မ့်ားမြိာုးမှု ရှြိသည့်။ အင့်ဒာီးယေ့်ား အက့် ဥြရဒ 

ရအ က့်ေွင့် အင့်ဒယီေ့်ား လူမျြိ ားမျ ားကြို နြိငု့်ငရံေ ့်၏ အြု့် ြိေ့်ားခံ ကရလားအဖြစ့် သေ့်မှေ့်ငြီား အစြိုား ကြိ ု

အုြ့် ြိေ့်ားသအူဖြစ့် သေ့်မှေ့်  ားရှြိသည့်။ ဤအ  ေွင့် လူမျြိ ား သြို ေ့မဟုေ့် မျြိ ားနယွ့်စု ၆၀ မှ ၈၀ အ ြိ ြေါေင့်ငြီား 

ရေ  ရဒသ ၃၀၀၀ ရလ က့်ေွင့် အစအုြွ ွဲ့မျ ား ဟုရခေါ်ရသ  ၆၃၃ စုရသ  ြယ့်ဒ ယ့် အုြ့်ချ ြ့်မှုဆြိငု့်   

လူေည့်ားစု ကရလားမျ ားအဖြစ့် ဖြေ့်လည့် ခွ ဖခ ား  ားသည့်။ 

၁၉၆၉ ခုနစှ့်နငှေ့့် ၁၉၉၂ ခုနစှ့်အေွင့်ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့် ကရေဒေါ အစြိုား မျ ားအ က ား 

ဆက့်ဆရံ ားသည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့် ကရေဒေါ အစြိာုး မျ ားအ က ား ေရုေ့်ားသုေ့်ားက ား 

 ၂   ကတနဒါန ငုင် ံ

 



 

 

 

ဆက့်ဆရံ ားမျ ား အဖြစ့် ရေွွဲ့ ဖမင့်  သည့်။ ေေ့်ကကာီးချ ြ့် က ၁၉၆၉ ခုနစှ့် အဖြျူရ  င့် 

စ ေမ့်ားကြိ ု ေင့်ဖြခ ေ့ငြီား ၎င့်ား စ ေမ့်ားသည့် ရဒသဆြိုင့်   အစြိာုး  ေ ေေ့်မျ ားေွင့် ေူညီရသ  ကရေဒေါ 

နြိငု့်ငသံ ားမျ ားအဖြစ့် လူမျြိ ားမျ ားကြို အဖြညေ့့်အေ ြေါေင့်ရစက  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် အစြိုား ၏ အ ာူးဆက့်ဆရံ ားကြို အဆံုားသေ့်ရြားလြိုက့်သည့်။ 

အကျြ့်အေည့်ား) အေွင့်ား ြုေ့်ကေ့်သူမျ ား၊   နငှေ့့် စစ့်ေြ့်မျ ားအ က ား 

အကျြ့်အေည့်ားသည့် သချြိ င့်ားအြေါအေင့် အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားဖြစ့်ရေရသ  ရဖမယ မျ ား 

နငှေ့့်ြေ့်သက့်သညေ့့် ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား အဆြိဖုြ ချက့်မျ ားကြို ရကျ ့်လွေ့်ငြီား နြိငု့်ငရံေ ့်အဆငေ့့် 

သေင့်ားမီဒယီ  ရြ ့် ဖြချက့်ေွင့် ြေါေင့်ခ ေ့သည့်။ ကရေဒေါ ေေှမ့်ား လူ  ုဆနဒ ခံယူြွ ေွင့် ချ ားလ့်လြို ေ့စ့်ရေ င့်ား 

သရ  ေူညီချက့် ရှုာံးနှြိမေ့့်ဖခင့်ားဖြငေ့့်  ြိကု လ အဆံုားသေ့်ခ ေ့ငြီား ယင့်ားသြို ေ့ ဖြစ့်ြွ ားခ ေ့ဖခင့်ားက 

ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြို ရြားအြ့်သည့် (ရအ က့်ေွင့်  ကညေ့့်ရှုြေါ)။ 

 ြိရုခေ့်ေွင့် ကျယ့်ဖြေ ေ့့်ရသ  အရ က င့်ားအ  ကြိစစ နစှ့်ခု ရြေါ် ကွ့်ခ ေ့ငြီား အစြိုား မျ ား၏ မစွမ့်ားရဆ င့်နြိငု့်မှု၊ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒ ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ ဖခင့်ားမှ ေဆငေ့့်  က ရှည့်ရေငြီဖြစ့်ရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားကြို ရဖြရှင့်ား ေ့် ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ား ဆြိုင့်   မူေေါဒနငှေ့့် အစြိာုး  ရ ွားချယ့် 

စီစဉမှု၊ ယင့်ားကျရှုာံးမှုကြို ေုေ ေ့့်ဖြေ့် ရဆ င့် ွက့် ေ့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ 

နြိငု့်ငရံ ားအြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား၏ ရြေါင့်ားစည့်ားအင့်အ ား ေြို ေ့ဖြစ့်သည့်။ (ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ား သ ားမျ ား အရြေါ် 

ရေ ့်ေင့် ရက ့်မရှင့်၊ ၁၉၉၆)

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။ ကရေဒေါ စ  င့်ားအင့်ား၊ ၂၀၁၆ အချက့်အလက့်ရြေါ်ေငွ့် အရဖခခံသည့်။ 

ြုံ ၁ - ကတနဒါန ငုင် ှံ  တဒသခံ   ငုေ်းရငေ်းသောေးမ ောေး၏ လဦူေးတရ ရောခ ုငန်ှုန်ေး 



 

 

 

၂.၂ ေွ ှေ့စညေ်းြုံ အတပခခံ ဥြတဒ

၁၈၆၇ ခုနစှ့် ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒကြို ၁၉၈၂ ခုနစှ့်ေွင့် ဖြေ့်လည့် ဖြင့်ဆင့်ခ ေ့ငြီား  ြိဖုြေ့်လည့် 

ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ားေွင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ြေါေင့်လ သည့်။ ကရေဒေါရှြိ ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျ ားအဖြစ့် ၊ ၊ ေြို ေ့ကြို သေ့်မှေ့်  ားငြီား အခေ့်ား ၃၅ က ရှြိနငှေ့့်ငြီားသ ား 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားနငှေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု

သေ့်မှေ့်ရြားငြီား အေည့်ဖြ ရြား သည့် (ကရေဒေါ အစြိာုး ၊ ၁၉၈၂) (ရေ က့်ဆက့်ေွ  ၁ကကြို  ည့်ည ေ့်ားသည့်)။ 

ယင့်ားမှ  ရေ က့်ဆက့်ေွ  ေ  ားရံုား အမှုမျ ားကြို  ည့်ည ေ့်ားရသ  ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခ ံ ဥြရဒြေါ အခေ့်ားဖြစ့်ငြီား 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ကြို အေည့်ဖြ ရြားရသ  အခေ့်ား ဖြစ့်သည့်။ 

၁၉၈၂ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ားေွင့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် လွေ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားဆြိုင့် 

   ကရေဒေါ နြိငု့်ငသံ ားေြို ေ့၏ ြဋြိဉ ဉစ ေမ့်ားလည့်ား ြေါေင့်သည့်။ ဤြဋြိဉ ဉ စ ေမ့်ားေွင့် ဥြရဒရအ က့်၌ 

ေေ့်ားေူညီမျှမှုနငှေ့့် ေေ့်ားေူ အက အကွယ့်ရြားမှု ဆြိငု့်   ဖြဌ ေ့်ားချက့် ြေါေင့်ငြီား ြဋြိဉ ဉစ ေမ့်ားမှ ေဆငေ့့် 

ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို သက့်ရ  က့်မှု မရှြိရ က င့်ားလည့်ား ရသချ ရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်ရြားသည့် ( ရေ က့်ဆက့်ေွ  ၁ခ ကြို  ည့်ည ေ့်ားသည့်)။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား ြဋြိဉ ဉ စ ေမ့်ားက အခေ့်ား ၁ 

ကြို ြြိုငြီား ရငှ့်ားလင့်ား ဖမင့်သ ရစငြီား စ ေမ့်ားက အ မခံရြားရသ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် လွေ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားေွင့် 

မျှေသညေ့့် ကေ ေ့့်သေ့်ချက့်မျ ား ရှြိနြိငု့်သည့်။ ယင့်ားကေ ေ့့်သေ့်ချက့်မျ ားမှ  အကကင့်ားမ ေ့ အ ဏ မျြိ ား မဟုေ့်   

ကရေဒေါ လူမှု အသြိုက့်အေြိငု့်ား ေစ့်ခုလုံား ၏ အကျြိ ားစီားြွ ားကြို က ကွယ့်ဖခင့်ား အလြို ေ့င ှ ကေ ေ့့်သေ့်ဖခင့်ား 

ဖြစ့်နြိငု့်သည့်။ ကရေဒေါ၏ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ားနငှေ့့် ယဉရကျားမှု အရမွအနစှ့် ရြေါင့်ားစုံကြိ ု

ရလားစ ားဖခင့်ားအ ား ြဋြိဉ ဉစ ေမ့်ား အခေ့်ား ၂ ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားသည့် (ကရေဒေါ အစြိုား ၊ ၁၉၈၂ ခ)။ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မေူကွ ဖြ ားမှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ကရေဒေါ၏ လူမျြိ ား   သ  ယဉရကျားမှု ရြေါင့်ားစုံ စေစ့်နငှေ့့် 

ကေြိကေေ့်မျ ားသည့် မူလကေည့်ားက ကရေဒေါနငှေ့့် ကွြိ က့် ကရေဒာီးယေ့်ား ဖြည့် ေယ့်အ က ား ဆက့်ဆရံ ားကြိ ု

မည့်သြို ေ့ သေ့်မှေ့်သည့် ဆြိသုညေ့့်အရြေါ် အရဖခေည့်ရေငြီား ဖြင့်သစ့်  သ  အဓြိကသံုားရသ  ၏ 

ယဉရကျားမှု ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားဖခင့်ားကြို အက အကွယ့်ရြား ေ့် ကကြိ ားြမ့်ားဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ အ ာူးသဖြငေ့့် 

ငမြိ ွဲ့ ဖြရေ  မျ ားေွင့် ေြိာုးမျ ားလ ရသ  နြိငု့်င၏ံ ယဉရကျားမှု မေူကွ ဖြ ားမှုအေွက့် ကရေဒေါ၏ ြံေ့ြြိာုး မှုကြိ ု

ရက င့်ားစွ   င့်ဟြ့် ေ့်အေွက့် ေြိုားချ ွဲ့ ခ ေ့ဖခင့်ားဖြစ့်သည့်။ 

ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ြေါလီမေ့်လ ေ့်ရေ ့်ေွင့် အင့်ဒာီးယေ့်ားမျ ားနငှေ့့် အင့်ဒာီးယေ့်ားေြို ေ့၏ ရဖမယ မျ ားအရြေါ်ေွင့် ဥြရဒ 

ဖြ ရ ားဆြိုင့်   အခွငေ့့်အ ဏ  ရှြိငြီား ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်လ လျှင့် ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒဖြ  လ ေ့်ရေ ့်ေွင့် 

ရဒသနငှေ့့်ဆြိုင့်ရသ  အမျ ားဖြည့်သူြြိုင့် ရဖမယ မျ ား၊ ရဒသနငှေ့့် သစ့်နငှေ့့်သစ့်ယ  အစရှြိသည့်ေြို ေ့ကြို စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုနငှေ့့် 

ရ  င့်ားချမှု အရြေါ် အခွငေ့့်အ ဏ  ရှြိသည့်ဟု ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ (၁၈၆၇ ခုနစှ့်မှ ၁၉၈၂ 

ခုနစှ့် အ ြိ) က ရှင့်ားလင့်ား  ားသည့်။  ြို ေ့အဖြင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်အ ဏ  အြြိုင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား 

အခေ့်ား ၉၂ မှ

က) ရဒသေွင့်ားေငွ့် ဖြေ့်လည့် ဖြညေ့့်ေင့်ားမ ရသ  သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား 

အဖမေ့် ေု့်ဖခင့်ား 



 

 

 

ခ) အဓြိက  ေု့်လုြ့်မှု နှုေ့်ား  ားနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား အြေါအေင့် ရဒသေွင့်ားရှြိ သ  ေ သယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် သစ့်ရေ ဆြိုင့်   အ င့်ား အဖမစ့်မျ ားအ ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ားဖခင့်ားနငှေ့့် စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ဂ) လျှြ့်စစ့် 

စွမ့်ားအင့်  ေု့်လုြ့်ဖခင့်ားအေွက့် ရဒသေွင့်ား လျှြ့်စစ့်  ေု့်လုြ့်   ရေ  မျ ားနငှေ့့် အရဆ က့်အအံုမျ ား၏ 

ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှု၊  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားနငှေ့့် စီမံခေ ေ့့်ခွ ဖခင့်ား စသည့်ေြို ေ့နငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား 

ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒဖြ  လ ေ့်ရေ ့်အ ား အဖြညေ့့်အေ စီ င့်ြြိငု့်ခွငေ့့် ရြားအြ့်  ားသည့်။ 

လူ  ု ဆနဒခံယူြွ ေွင့် ရှု ံားနှြိမေ့့်ခ ေ့ရသ ့်လည့်ား ချ ားလ့်လြို ေ့ရေ င့်ား သရ  ေူညီချက့်သည့် ၁၉၉၂ ခုနစှ့်ေငွ့် 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒကြို ဖြင့်ဆင့်နြိငု့်ခ ေ့ငြီား ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားသည့် ကရေဒေါနြိငု့်ငေံငွ့်ား 

ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ဆြိငု့်   ရမွား  ြေါ အခွငေ့့်အရ ားရှြိရ က င့်ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ရြားသည့်။ 

ဤအခွငေ့့်အရ ားကြို ၁၉၈၂ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒ၏ အခေ့်ားအသစ့်ဖြစ့်ရသ  အခေ့်ား ၃၅.၁ (၁) ေငွ့် 

 ညေ့့်သွင့်ားသငေ့့်သည့်။ ရမွား  ြေါ အခွငေ့့်အရ ားဖြစ့်သညေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားသည့် 

ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ အစြိုား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံစေစ့် ၃ ခု  မှ ေစ့်ခုအဖြစ့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အစြိုား မျ ားအ ား 

အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားဟု ယဆူနြိငု့်သည့် (ကရေဒေါ ြေါလီ မေ့် လ ေ့်ရေ ့်၊ ၁၉၉၂ ခုနစှ့်)။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်   အရဖြ င့်ားအလ သည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အစြိုား မျ ားကြို ၎င့်ားေြို ေ့ အစြိာုး ၏ 

ကြိုယ့်ြြိုင့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ စေစ့်အဖြစ့် ေ  ားေင့် ခွငေ့့်ဖြ ရြားလြိုက့်ဖခင့်ား ဖြစ့်ငြီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒအ  

ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် အဆငေ့့် အစြိုား မျ ားမှ ကင့်ားလွေ့်ငြီား ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့် ခွငေ့့်ရှြိသည့်။ 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဥြရဒဖြ ရ ားသည့် ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား၊ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံစေစ့်နငှေ့့် ရက င့်ားမွေ့်ရသ  

အစြိုား ေြို ေ့ကြို ရ ရှည့်ေည့်ေံေ့ရစဖခင့်ားအေွက့် အရ ားြေါရသ  ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် မကြိုက့်ညီသညေ့့် အဖြစ့်မျြိ ား ဖြစ့်၍ 

မ ြေါ။ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   ဖြဌ ေ့်ားချက့်က ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား၏ အစြိုား မျ ားသည့် ၎င့်ား ေြို ေ့၏ 

အခွငေ့့်အ ဏ အ  ဖြဌ ေ့်ားလြိုက့်ရသ  ေည့်ားဥြရဒမျ ားက ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ဆြိုင့်   

ဥြရဒမျ ားကြို အစ ား ြိာုး ရေ  ယူလြိုက့်သည့်အ ြိ ယင့်ားဥြရဒမျ ားက ဆက့်လက့် သက့်ရ  က့်မှု ရှြိရေမည့် 

ဆြိုသည့်ကြို ရသချ ရအ င့် ရဆ င့် ွက့်ရြားသည့်။ ကြိယု့်ြြိငု့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ဆြိငု့်   ရမွား  ြေါ အခွငေ့့်အရ ားသည့် 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား မြိမြိ၏ ကြိုယ့်ြြိငု့် စီ င့်ြြိုင့်ခွငေ့့် ေခုချင့်ားစီအေွင့်ား မှေ့်မှေ့်ကေ့်ကေ့် ြွ ွဲ့စည့်ား ေည့် 

ရဆ က့်  ားရသ  ဥြရဒဖြ ရ ား စေစ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဤအခွငေ့့်အ ဏ မျ ားကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားသည့်။ က) 

၎င့်ားေြို ေ့၏   သ စက ား၊ ယဉရကျားမှု၊ စီားြွ ားရ ား၊ ေြိရသသလကခဏ မျ ား၊ အြွ ွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးမျ ားနငှေ့့် 

ဓရလေ့  ံာုးေမ့်ား အစဉအလ မျ ားကြို ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ငြီား ဖမ ငေ့့်ေင့်ရြား ေ့်နငှေ့့် ခ) ၎င့်ားေြို ေ့၏ ကြိုယ့်ြြိငု့် 

ေေ့်ြြိုား  ားမှုမျ ားနငှေ့့် ဦားစ ားရြားမှုမျ ားနငှေ့့်အညီ ၎င့်ားေြို ေ့၏ ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုကြိ ု ဖြည့်သူမျ ားအဖြစ့် 

သရ    ားငြီား  ြိေ့်ားချ ြ့် ဆံုားဖြေ့် ေ့် နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ လူမှု အသြိုင့်ားအေြိငု့်ားမျ ား၏ ဂုဏ့်သြိကခ ကြို ဖမ ငေ့့်ေင့် ေ့် 

အလြို ေ့င ှ ရဖမယ မျ ား၊ ရ နငှေ့့် သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ေြို ေ့နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ဆက့်နယွ့်မှုကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ား ဖမ ငေ့့်ေင့် ေ့်ေြို ေ့ 

ဖြစ့်သည့်။ သရ  ေူညီချက့်က စီ င့်ခွငေ့့် ဆြိုင့်   ကြိစစ ြ့်မျ ား၊ ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် သယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် စီားြွ ားရ ားနငှေ့့်  ဏ္ဍ ရ ားဆြိငု့်   စီမရံဆ င့် ွက့်မှုမျ ား အြေါအေင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ဆြိုင့်   သရ  ေူညီမျ ားေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ရမားခွေ့်ားမျ ား 

 ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ား ေ့်အေွက့် ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉကြိ ု သေ့်မှေ့်ရြားသည့်။ 

မ ရြားသူမျ ားအရေဖြငေ့့် သရ  ေူညီချက့်အ ား အ ယေ့့်ရ က ငေ့့် ဖငင့်ားဆေ့်သည့် ဆြိသုည့် နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား 



 

 

 

သရ    ား အယူအဆ မျ ားစွ ရှြိသည့်။ (၅၅% က ဖငင့်ားဆေ့်ခ ေ့ငြီား ၄၅% ကသ  လက့်ခံခ ေ့သဖြငေ့့် 

ရှု ံားနှြိမေ့့်ခ ေ့သည့်) ကွြိ က့် ခွ  ကွ့်ရ ားသမ ားမျ ားကမူ သရ  ေူညီချက့်သည့် လံုရလ က့်မှု မရှြိဟု ခံစ ား ခ ေ့ ငြီား 

အချြိ ွဲ့ကမူ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား  ငြြိ ကွ သွ ားမည့်ကြို စြိုား ြိမ့်ခ ေ့ ကသည့်။ စီြွ ားရ ားအကျြ့်အေည့်ား 

က လအေွင့်ား ေေ့်ကကီားချ ြ့် အရြေါ် ကကီား  ွားလ ရသ  လူကကြိ က့်ေည့်ားမှုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် 

အရေ က့် က့်က ကွေ့်ဆ ရ ားေစ့်မျ ား၏ မရကျေြ့်မှုမျ ားကလည့်ား ဤကျရှု ံားမှုကြို ဖြစ့်ရြေါ်ရစခ ေ့သည့်။

၂.၃ တဒသခံ   ငုေ်းရငေ်းသောေးမ ောေး၏ တပမယော အခွင အ်တရေးမ ောေးနငှ  ်

ရြ ုငခ်ွင မ် ောေးအောေး အသ အမှ ပ်ြျုရော ငွ ်ဥြတဒ မ ောေးနငှ  ် ရောေးရုံေးမ ောေး၏ 

အခန်ေးကဏ္ဍ

၁၉၈၂ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ အက့်ဥြရဒ၏ အခေ့်ား ၃၅ ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားသညေ့့် အခွငေ့့်အရ ား၏ အေြိုင့်ား 

အေ ကြို ဆံာုးဖြေ့်ရြား ေ့်မှ  ေ  ားရံုားမျ ားရြေါ်ေွင့် မူေည့်သည့်။ ၂၀၀၄/၂၀၀၅ မေြိငု့်မီက အရဖခခြိုင့်ရေငြီ 

ဖြစ့် ရသ  အခေ့်ား ၃၅ ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားေွင့် အခွငေ့့်အရ ား ချြိ ားရြ က့်မှု ကြိစစမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား 

ရဆွားရနာွးေြိငု့်ြင့် ဖခင့်ားဆြိုင့်   အရ က င့်ားအ  မျ ားကြို ကေ ေ့့်သေ့်  ားခ ေ့သည့်။  ြို ေ့ရေ က့် ၂၀၀၄ ခုနစှ့်နငှေ့့် ၂၀၀၅ 

ခုနစှ့်ေွင့် ေ  ား ရံုားချ ြ့်က ရေ က့်ဆံုား၌ ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့် ေ့် ေ ေေ့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အရဖခခံ အယူအဆကြိ ု

အေည့်ဖြ ရြား ရသ  ဆံာုးဖြေ့်ချက့် သံုားခုေွ ကြို  ေု့်ဖြေ့်ရြားခ ေ့ငြီား ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  

(သစ့်ရေ  ရ ား   ေေ့်ကကာီး) ( ဖြည့်ေယ့်)၊ နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  

( စီမံကြိေ့်ား အက ဖြေ့် ဆေ့်ားစစ့်ရ ား ဒေါရြိုက့်ေ ) နငှေ့့် နငှေ့့် ကရေဒေါ (ကရေဒယီေ့်ား 

အရမွအနစှ့် ေေ့်ကကာီး) ေြို ေ့ြေါေင့်သည့်။ ဤေ  ားရံုား စီ င့် ံာုးမျ ားသည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားနငှေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ား အေကွ့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားဆြိငု့်   အက အကွယ့်ရြားမှုမျ ားကြို စေင့်ခ ေ့ငြီား 

ရဆွားရနာွးေြိငု့်ြင့် ေ့်   ုင့်မ၏ ေ  ေေ့် အေွက့် အရဖခခံ စေစ့်ကြို သေ့်မှေ့်ရြားခ ေ့က  အရက င့်အ ည့်ရြ ့် 

ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား အေွက့် ရယ ုယျ မူရ  င့်ေခုကြိ ု ချမှေ့်ရြားခ ေ့သည့်။ ဆံာုးဖြေ့်ချက့် သံုားခုေွ ၏ 

 င့်ရှ ားသညေ့့် ဖြစ့်စဉသ ဓကမှ  ဖြည့်ေယ့်၏ ေညီေညွေ့်ေည့်ားရသ  ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဖြစ့်ငြီား 

ဤေ  ားရံုား စီ င့် ံာုးမျ ားသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု

လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားအ  အက အကွယ့် ရြားမှုမျ ားကြိ ု စေင့်ေည့်ရဆ က့်ခ ေ့ငြီား ရဆွားရနာွးမှု ဖြ လုြ့် ေ့် 

 ု င့်မ၏ ေ ေေ့်အေွက့် အရဖခခံ သရ  ေ  ားကြို ေ ားလည့်လယွ့်ရအ င့် ရှင့်ားလင့်ားရြားခ ေ့ငြီား 

အရက င့်အ ည့်ရြ ့် ရဆ င့် ွက့်မှုအေွက့် ရယ ုယျ မူရ  င့် ေခု ချမှေ့်ရြားခ ေ့သည့်။ ဆံုားဖြေ့်ချက့် 

သံုားခုေွ ၏ အ င့်က  ဖြစ့်စဉမှ  ၏ ေညီေညွေ့် ေည့်ားရသ  ဆံုားဖြေ့်ချက့်ဖြစ့်ငြီား 

 ြိအု  ေွင့် ဖြစ့်နြိငု့်ရဖခ ရှြိရသ   သြို ေ့မဟုေ့် အရဖခခြိငု့်ရေငြီဖြစ့်ရသ  ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား သြို ေ့မဟုေ့် 

စ ချ ြ့်ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား ဆြိုား ွ ားစွ  သက့်ရ  က့်နြိငု့်သညေ့့် အဖြ အမူမျြိ ား လုြ့်ရဆ င့် ေ့် 

 ည့် ွယ့်သညေ့့်အခေါမျြိ ား၌   ုင့်မေွင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့် ေြိငု့်ြင့်ရဆွားရနာွး ေ့် ေ ေေ့်ရှြိရ က င့်ား 

ေ  ားရံုားချ ြ့်က စေင့် အေည့်ဖြ  ဖြဌ ေ့်ားခ ေ့သည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။ 

ေေည့်ားဆြိုရသ ့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မှု အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုးမျ ား သည့် 



 

 

 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့်  င့် က ားရစေ့ရ ားကြို အရှြိေ့်အဟုေ့်ဖြငေ့့် ဖမ ငေ့့်ေင့်ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား မရှြိရသားြေါ။ 

ရအ က့်ြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်၊ ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့် ေ့် ေ ေေ့်၊ 

 ညေ့့်သွင့်ား စဉားစ ားရြား ေ့် ေ ေေ့်ေြို ေ့ကြို က ကွယ့်ရြားရံုသ မက ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၏  ြိလွယ့်ရှလွယ့်ဖြစ့်မှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အသြိြည  ေြိုားဖမ ငေ့့်ရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်ရြားခ ေ့သည့်။ 

(က) ၂၀၁၄ ခုနစှ့်ေငွ့် ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ေ  ားရံုားချ ြ့်က ဖြည့်ေယ့် နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  

ဖြစ့်စဉေွင့် ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရမျှ ့်လငေ့့် မ  ားသညေ့့် ဆံာုးဖြေ့်ချက့်ကြိ ု

 ေု့်ဖြေ့်ခ ေ့သည့်။၁  ၁၉၈၃ ခုနစှ့်ေွင့် ဖြစ့်စဉ စေင့်ခ ေ့ငြီား င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ဖြည့်ေယ့်က 

ေြို ေ့၏  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမ အစြိေ့်အြြိငု့်ားဟု ယူဆ သညေ့့် ရဖမယ ရြေါ်ေွင့် 

စီားြွ ားဖြစ့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု ခွငေ့့်ဖြ မြိေ ေ့့် လြိုင့်စင့်ကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားလြိုက့်သညေ့့် အချြိေ့်ေွင့် ဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့ လူမျြိ ားစု 

အရေဖြငေ့့် ကေ ေ့့်ကွက့်ခ ေ့ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမ ရြေါ်ေွင့် စီားြွ ားဖြစ့် သစ့် ေု့်လုြ့်ဖခင့်ားကြိ ု ေ ားဖမစ့်ဖခင့်ားဆြိုင့်   

ရ ကည ချက့်ကြို  ေု့်ဖြေ့်ခ ေ့သည့်။ ေ  ားရံု ား အရေဖြငေ့့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိုင့်ခွငေ့့်အရြေါ် ဖြည့်ေယ့်၏ 

ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ားကြို ဆေ့်ားစစ့် ေ့် လုြ့်ရဆ င့်ရသ  စစ့်ရဆားမှုမျ ားအရြေါ် အရဖခခံငြီား ဆံာုးဖြေ့်ခ ေ့သည့်။ ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ ရဖမယ ရြေါ်ေွင့် သစ့်လြိငု့်စင့်မျ ား  ေု့်ရြားဖခင့်ားသည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ 

ြြိုင့်ဆြိုင့်မှု အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို  က ားလူအ ား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ား သ ားေြို ေ့၏ သရ   ဆနဒမြေါ   ေြိုက့်ရြိုက့် 

လ  ရဖြ င့်ားရြားလြိုက့်ဖခင့်ား ဖြစ့်ငြီား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အြု့်စု၏ ြြိုင့်ဆြိုင့်မှု အခွငေ့့်အရ ား 

ဆုေ့်ယုေ့်လ ဖခင့်ားကြိ ု ဖြသရေသည့်။ ေ  ားရံု ား အရေဖြငေ့့် ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏  ြြိငု့်ခွငေ့့်သည့် 

ရဖမယ နငှေ့့်ြေ့်သက့်ငြီား အကျြိ ားဖြ ရသ  အခွငေ့့်အရ ားဖြစ့်ငြီား ရေ က့်ကွယ့်က  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုကြို  ု င့်မက 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားသည့် ဆြိသုညေ့့် အယူအဆကြို စွ ကြိုင့်  ားသည့်။  ြို ေ့အဖြင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် 

သက့်ဆြိုင့်ရသ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားေွင့် ရဖမယ ကြို မည့်သြို ေ့ အသံုားဖြ  မည့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဆံုားဖြေ့် ြြိုင့်ခွငေ့့်၊ 

ရဖမယ ကြို ဌ ား မ့်ား အသံုားချ ြြိုင့်ဆြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ရဖမယ အ ား အမှေ့်ေကယ့် အသံုားဖြ ဖခင့်ား နငှေ့့် စီမံခေ ေ့့်ခွ ခွငေ့့်ေြို ေ့ 

ြေါေင့်ငြီား သ  ေသယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားြေါ အကျံ ားေင့်ြေါသည့်။ (ကရေဒေါ ေ  ားရံုားချ ြ့်၊ ၂၀၁၄ ခုနစှ့်) 

ရေ င့်ားဆြို  ားသညေ့့် ရေ  ရဒသမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိငု့်ခွငေ့့် ရ ကည ချက့်ကြိ ု

ခွငေ့့်ဖြ ရြားသငေ့့်သည့်၊ င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ သည့် ေြို ေ့နငှေ့့် ေြိငု့်ြင့် ရဆွားရနာွး ေ့် ၎င့်ား၏ ေ ေေ့်ကြိ ု

ြျက့်ကကွ့်သည့်ဟု ေ  ားရံု ားက ဆံုားဖြေ့်ခ ေ့သည့်။ 

ခ ေယ့်ရဖမနငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  (သစ့်ရေ ရ ား   ေေ့်ကကီား) ေွင့် ကရေဒေါ၏ ေ  ားရံုားချ ြ့်က 

ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်   ုင့်စေစ့် (ဥြမ - အစြိုား )ေြို ေ့သည့် မျ ားအရြေါ်   ုင့်မ၏ ဆံာုးဖြေ့် 

ချက့်နငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် အဓြိြပ ယ့်ဖြညေ့့်ေရသ  ေြိငု့်ြင့်ရဆွားရနာွးမှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဥြရဒရ ား   ေ ေေ့် 

အရကကားကျေ့်ရေငြီား ယင့်ားမှ  ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိုင့်ခွငေ့့် အြေါအေင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အခွငေ့့် 

အရ ားမျ ားအရြေါ် သက့်ရ  က့်မှု ရှြိနြိငု့်သည့်။ သစ့်ရေ ရ ား   ေေ့်ကကာီးက ကုမပဏ ီေခုမှ ေခုသြို ေ့ သစ့်ြင့် 

စြိုက့်ြျြိ ားမှု ခွငေ့့်ဖြ မြိေ ေ့့် လြိုင့်စင့် ( ၃၉ လ  ရဖြ င့်ားဖခင့်ားကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားငြီား ေြို ေ့အ ား နငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ရသ  လြိုင့်စင့်၏ သက့်ရ  က့် လ မ့်ားဖခံ နြိငု့်မှုအရြေါ် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ကေ ေ့့်ကွက့်ချက့်မျ ားကြို  ြ့်ရလ င့်ား 

 



 

 

 

ရဖြ ဆြို ေ့် ေြိုက့်ေွေ့်ားလှုံွဲ့ရဆ ့်ရြားသည့်။  ြိ ု ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားသည့် မည့်သညေ့့် စ ချ ြ့်ေွင့်မှ 

ဖြဌ ေ့်ားခံ  ား ဖခင့်ား မရှြိ   ၎င့်ားေြို ေ့ ရေ င့်ားဆြိုလ ခ ေ့သည့်မှ  နစှ့်ရြေါင့်ား ၁၀၀ ရကျ ့်လ ငြီဖြစ့်သည့်။ 

ဥရ  ြသ ားေြို ေ့ ေင့်ရ  က့် လ ခ ေ့ချြိေ့်ေွင့် ကရေဒေါ၏ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုမျ ား ရှြိခ ေ့ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ 

 ယ့်ေုေ့်ားကမျှ မလ မ့်ားမြိာုးနြိငု့်ခ ေ့ ရ က င့်ားကြို စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ချက့်က ရေွွဲ့ ရှြိခ ေ့သည့်။ အစုအြွ ွဲ့မျ ားစွ ေြို ေ့သည့် 

ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ား  ားသညေ့့် စ ချ ြ့် မျ ားမှေဆငေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ရေ င့်ားဆြိခုျက့်မျ ားနငှေ့့်   ုင့်မ၏ 

အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ကြို ရစေ့စြ့်ည ြိနှုြိင့်ား ရဆွားရနာွးခ ေ့  ကသည့်။ အ ာူးသဖြငေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ   ရှြိ အဖခ ား 

အစုအြွ ွဲ့အမျ ားလည့်ား  ြိသုြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့် ေ့် ရှြိရေသည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့ ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ား  မှ ဖြစ့်နြိငု့်ရဖခရှြိရသ  

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ၁၉၈၂ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ အက့်ဥြရဒ အခေ့်ား ၃၅ က အက အကွယ့်ရြား  ားသည့်။ 

 ု င့်မ၏ ရလားစ ားဂုဏ့်ဖြ မှုက ဤအခွငေ့့် အရ ားမျ ားအ ား ဖြဌ ေ့်ား အသြိအမှေ့်ဖြ ငြီား 

ရလားစ ားလြိကု့်ေ ဖခင့်ားကြို အလြိုရှြိသည့်။ ေဖြေ့်အ ားဖြငေ့့်  ု င့်မသည့် ဂုဏ့်သရ ရှြိစွ  ဖြ မူငြီား 

ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးမှု လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားေွင့် ြေါေင့် ေ့် လြိအုြ့်သည့်။ ဤလုြ့်ငေ့်ားစဉ ရဆ င့်  ွက့်ရေစဉေွင့် 

 ု င့်မအရေဖြငေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉအ ား ေြိုင့်ြင့်ရဆွားရနာွး ေ့်နငှေ့့် လြိုအြ့်သညေ့့်ရေ  မျ ားေွင့် ရဒသခ ံ

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ အကျြိ ားစီားြွ ားကြို  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ား ေ့် အလြိုရှြိသည့် (ကရေဒေါ ေ  ားရံုားချ ြ့်၊ ၂၀၀၄ ခုနစှ့်) 

 ြို ေ့အဖြင့် ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့်ဖခင့်ားနငှေ့့်  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားရြားဖခင့်ား ေ ေေ့်ေေတ   ားသည့်  င့် က ားရစေ့ရ ား၏ 

အစြိေ့် အြြိုင့်ားဖြစ့်ငြီား ၁၉၈၂ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ အက့်ဥြရဒ အြြိုဒ့် ၃၅(၁) ေွင့် အ မခံရြား  ားရသ  

အခွငေ့့်အရ ား မျ ားမှ ဖမစ့်ြျ ားခံလ ရသ  လုြ့်ငေ့်ားစဉ ဖြစ့်သည့်။ ဤ င့် က ားရစေ့ရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စမုျ ားအရြေါ် ဂုဏ့်သြိကခ ရှြိရသ   ြိရေွွဲ့ဆက့်ဆမံှုအေွက့်  ု င့်မ၏ ေ ေေ့်မ ှ

ဆင့်ားသက့်လ ဖခင့်ား ဖြစ့်ငြီား မလူက ၎င့်ားေြို ေ့၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှု လက့်ရအ က့်ေွင့်ရှြိခ ေ့ရသ  ရဖမယ နငှေ့့် သယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားနငှေ့့် လက့်ရှြိ အုြ့်ချ ြ့်သူေြို ေ့၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုအရြေါ် 

အချ ြ့်အဖခ အ ဏ အေွက့်  ု င့်မ၏  သဇ သံာုးဖခင့်ားမှ ရြေါ်ရြေါက့်လ ဖခင့်ားလည့်ား ဖြစ့်သည့်။  ြို ေ့အဖြင့် 

ရဆွားရနာွးေြိငု့်ြင့်ဖခင့်ားနငှေ့့်  ညေ့့်သွင့်ား စဉားစ ားရြားဖခင့်ားအေွက့် ဥြရဒရ ား   ေ ေေ့်သည့်   ုင့်မနငှေ့့်သ  

သက့်ဆြိုင့်ငြီား ယင့်ားေ ေေ့်ကြို ခွ ရေမရြား နြိငု့်သဖြငေ့့် ၃၉ ကြိုင့်ရဆ င့်  ားရသ  သစ့်ရေ ရ ား   

ကုမပဏသီည့် ေြို ေ့နငှေ့့် ရဆွားရနာွးေြိငု့်ြင့် ေ့်  မလြိုအြ့်ဟု ေ  ားရံုားက ဆံုားဖြေ့်ခ ေ့သည့်။ 

ဂ) ၂၀၁၀ ခနုစှ့်ေငွ့် ကရေဒေါနြိငု့်ငကံ ရ  က့်ခံခ ေ့ရသ  ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား 

အရြေါ် ကုလသမဂဂ၏ ရ ကည ချက့်သည့် အြွ ွဲ့ေင့်နြိငု့်ငမံျ ားအရေဖြငေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုေြို ေ့၏ 

လွေ့်လြ့်ရသ  သရ    ားအဖမင့်  ယူ ေ့် အလြို ေ့င ှ ၎င့်ားေြို ေ့ အရြေါ် သက့်ရ  က့်နြိငု့်သညေ့့် ဥြရဒဖြ ရ ား 

သြို ေ့မဟုေ့် အြု့်ချ ြ့်ရ ားဆြိုင့်   ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ား အစရှြိသညေ့့် အချြိ ွဲ့ရသ  ကြိစစ ြ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား 

၎င့်ား ေြို ေ့နငှေ့့် ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားေြို ေ့ကြို မဖြစ့်မရေ လုြ့်ရဆ င့် မည့်ဟု 

ဆြို  ားသည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား ၂၀၁၈ ခုနစှ့် ကရေဒေါ နြိငု့်င၏ံ ေ  ားရံုားချ ြ့် 

စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ချက့်က ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိငု့်ခွငေ့့်ကြိ ု က ကွယ့်ရြားဖခင့်ားနငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ငြီား ြေါလီမေ့် အချ ြ့်အဖခ  အ ဏ ၏ လ မ့်ားမြိုားမှုကြို ရြ ့်ဖြရေသည့်။ ၂၀၁၂ ခုနစှ့်ေွင့် 

က ြယ့်ဒ ယ့် ေ  ား ရံုားေွင့် ေ  ားရ ားဆြိငု့်   ဖြေ့်လည့်သံုားသြ့်ချက့်အ ား ရလျှ က့်  ားခ ေ့ငြီား 

ကရေဒေါ၏ သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့် ဆြိုင့်   က ကွယ့်မှုစေစ့်အရြေါ် သြိသြိသ သ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ားနငှေ့့်အေူ 



 

 

 

ဥြရဒ ရြေါင့်ားချ ြ့်၏ ေြိာုးေက့်မှု အရြေါ်၎င့်ားေြို ေ့နငှေ့့် ေြိုင့်ြင့်ရဆွားရနာွး ေ့်   ုင့်မေွင့် ေ ေေ့်ရှြိသည့် 

ဆြိုသညေ့့်အချက့်ကြို ခုခံရဖြ ဆြိုခ ေ့သည့်။  ြိသုြို ေ့ ဖြ လုြ့်ဖခင့်ားက အမ လြိုက့်ဖခင့်ား၊  ြိရ  င့်ဖခင့်ားနငှေ့့် 

ငေါားြမ့်ားဖခင့်ားဆြိုင့်   ၎င့်ားေြို ေ့၏ စ ချ ြ့်ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအရြေါ် ဆြိုား ွ ားစွ   ြိခြိုက့်နြိငု့်သညေ့့် အလ ားအလ  

ရှြိရသ ရ က ငေ့့် ဖြစ့်သည့်။ ေေ့်ကကီားမျ ား မူေေါဒ ချမှေ့်သညေ့့်အခေါ ၎င့်ားေြို ေ့သည့် ဥြရဒဖြ ရ ားဆြိငု့်   

လုြ့်နြိငု့်စွမ့်ားအ  ရဆ င့် ွက့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့၏ လုြ့် ြ့်မျ ားသည့် ေ  ားရ ားဆြိုင့်   ဖြေ့်လည့် 

သံုားသြ့်ဆေ့်ားစစ့်ချက့်နငှေ့့် ကင့်ားလွေ့်က  ြေါလီမေ့် အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ၊ အ ဏ မျ ား ခွ ရေဖခင့်ားနငှေ့့် ြေါလီမေ့်၏ 

အ ာူးအခွငေ့့်အရ ားဆြိငု့်   အရဖခခံ မူမျ ားကြို ကြိငု့်စွ   ားသည့်ဟု ြယ့်ဒ ယ့် ေ  ားရံုား အယူခံေင့်မှုက 

ရက က့်ချက့်ချ  ားသည့်။ ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှု၊ ဥြရဒမျ ား အေည့်ဖြ  ဖြဌ ေ့်ားဖခင့်ားသည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

လူမျြိ ားမျ ားနငှေ့့် ရဆွားရနာွးေြိငု့်ြင့် ေ့် ေ ေေ့်ကြို အစြျြိ ားရြားဖခင့်ား မဟုေ့်ဟု ေ  ားရံု ားချ ြ့်က ခံယူ  ားသည့် 

(ကရေဒေါ ေ  ားရံုားချ ြ့်၊ ၂၀၁၈)။ ေ  ားရံုားသည့် ဤြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်   အရဖခခံမမူျ ားကြိ ု

မဖြစ့်မရေ ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွး မည့်ဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့၏ အဆံုားအဖြေ့်  လဒ့်သည့် ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ 

ဥြရဒ မူ ကမ့်ား ရ ားဆွ ဖခင့်ား အရဖခအရေ  ေွင့်  ညေ့့်သငွ့်ားစဉားစ ား ေ့် အသံုားေင့်နြိငု့်သည့်။ 

၂.၄ တဒသဆ ငုရ်ော ဥြတဒတရေးရော ဆံေုးပေ ခ် ကမ် ောေး၊ မူဝါဒနငှ  ်

က င  ်ံေုးမ ောေး

ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒဖြ ရ ား လ ေ့်ရေ ့်မျ ားေွင့် သစ့်ရေ ရဖမနငှေ့့် 

သစ့်ရေ  အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် အခွငေ့့်အ ဏ ရှြိသည့်ဟု ဖြဌ ေ့်ား  ားရသ ရ က ငေ့့် ေြိုင့်ြင့်ရဆွားရနာွး ေ့် 

ေ ေေ့်နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့် ရဒသခ ံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လမူျြိ ားမျ ားအ က ား ဆက့်ဆရံ ား သွင့်ဖြင့်မျ ားကြိ ု ည ြိနှုြိင့်ား 

ရဆွားရနာွးရြားဖခင့်ားမျ ား ကရေဒာီးယေ့်ား ဖြည့်ေယ့်မျ ားေွင့် ြံစုအံမျြိ ားမျြိ ားစံု ရြေါ်ရြေါက့်လ သည့်။ အ က့်ြေါ အြြိုဒ့်ေွင့် 

ရြ ့်ဖြ  ားသက ေ့သြို ေ့ ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့်ဖခင့်ား ေ ေေ့်သည့် ေ  ားရုံားချ ြ့်မှ ြြိအ ားရြားဖခင့်ားမေှဆငေ့့်  ရှြိလ  ဖခင့်ား 

ဖြစ့်သည့်။ ဖြည့်ေယ့်၊ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား နငှေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုား ေက့်ရ ား စမီကံြိေ့်ားမျ ားအ ား ရ  က့်ခ ံ

အ ားရြားသမူျ ားကြေါ ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ားဖခင့်ားကြို လြု့်ရဆ င့်လ  ကဖခင့်ား မှေဆငေ့့် လ  ရဖြ င့်ားရြားဖခင့်ား အရလေ့အကျငေ့့် 

ရြေါ်ရြေါက့်လ သည့်။   ြိသုြို ေ့ လြု့်ရဆ င့်ဖခင့်ားသည့် ရဆွားရနာွး ည ြိနှုြိင့်ားဖခင့်ားေွင့် အရ ားကကီားသညေ့့် အဆငေ့့် ေခုဖြစ့်ငြီား 

မျ ား ၎င့်ားေြို ေ့ ေယ့်ရဖမအေွင့်ား ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား စေစ့်ေကျ 

ရဆ င့် ွက့် ေ့် အသငေ့့်အေငေ့့် ြြိအ ားရြား  ရ  က့်ငြီား  အေင့်ားအကျြ့်လုြ့်ရဆ င့်ရစဖခင့်ားမျြိ ား မဟုေ့်   ြြိငုြီား 

သငေ့့်ေငေ့့်ရလျ က့်ြေ့်သည့် (ဥြမ အ ားဖြငေ့့် ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အကျြိ ားစီားြွ ားကြို သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် 

ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား စမီခံျက့်မျ ားကြို  ြိ ု အကျြိ ားစီားြွ ားနငှေ့့် ကြိုက့်ညီရ က င့်ား ဖြနြိငု့်ရအ င့် ကညီူ 

ရဆ င့် ွက့်ရြားဖခင့်ား)။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ အကျြိ ားစာီးြွ ားကြို   ုင့်မက  ညေ့့်သငွ့်ားစဉားစ ားဖခင့်ားဆြိသုညေ့့် 

သရ    ားက ြြိမုြို စြိေ့်ရခေါ်မှုရှြိသည့်။ ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စု၊ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေယ့်ရဖမနငှေ့့် ယခု ဖြေ့်လည့် ရြေါ် 

ရြေါက့်လ သညေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အစြိုား ေြို ေ့အ က ား  င့် က ားရစေ့ဖခင့်ားနငှေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမေှ့် ဖခင့်ား 

ေြို ေ့ကြို ဖြသနြိငု့်သညေ့့် စ ချ ြ့်မျ ားနငှေ့့် ြူားေွ  ရဖမယ  အသံာုးချမှု သရ  ေူညီမှုမျ ား မေှဆငေ့့် အရ ားကကီားသညေ့့် 

 



 

 

 

အဆငေ့့်မျ ားကြို လြု့်ရဆ င့်ရေ သည့်ကြို ဆြိလုြိုသည့်။

 ၂.၅ ြဋ ဉောဉ စောခ ျုြ်မ ောေး 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားနငှေ့့်  ု င့်မေြို ေ့အ က ား စ ချ ြ့်မျ ားသည့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ ၏ ရေ   

ရဒသအမျ ားစုေွင့် မည့်သညေ့့်အခေါမျှ ငြီားရဖမ က့်ဖခင့်ား မရှြိရသ ရ က ငေ့့် ဤရဖမယ မျ ားကြို ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားအဖြစ့် ရြားအြ့်လြိကု့် ဖခင့်ား မရှြိြေါ။ ယင့်ားရေ  ရဒသမျ ားေငွ့် 

ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ား အကျြိ ားစီားြွ ား မျ ားကြို     ေငေ့့်ေငေ့့် ရဖြ ဆြို ေ့် အခွငေ့့်အလမ့်ား ဖြစ့်လ သည့်။ စ ချ ြ့် 

ရက ့်မရှင့်သည့် စ ချ ြ့် ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွး ဖခင့်ားမျ ားအေွက့် လွေ့်လြ့်ရသ   က ားေင့် ရစေ့စြ့်ည ြိနှုြိင့်ားရြားသ ူ

ဖြစ့်သည့်။  ရဆွားရနာွးငြီားရဖမ က့်  ားသညေ့့် စ ချ ြ့်မျ ား အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရေသညေ့့်  ခ ု

ရှြိငြီား စ ချ ြ့် ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးဖခင့်ား ရေ က့်ဆံာုး အဆငေ့့်ေွင့် ၉ခု ရ  က့်ရှြိရေငြီား ၃ခုမှ  ရဖမယ နငှေ့့် ရငရွ ကား 

စီမံချက့်မျ ားကြို ရဆွားရနာွးရေက  ၁၅ ခုမှ  ေက့် ေက့်ကကကက ရဆွားရနာွးဖခင့်ား အဆငေ့့်ေွင့် ရှြိငြီား အဖခ ား ၂၇ ခုမှ  

စ ချ ြ့်အရြေါ် ေက့်ကကစွ  ရဆွားရနာွးဖခင့်ား မရှြိြေါ (အမျ ားစုမှ  စ ချ ြ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ၏ အဆငေ့့် ၄ (အဆငေ့့် 

၅ဆငေ့့်  မှ) သြို ေ့ရ  က့်ရှြိရေ ကငြီ ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ား)

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။ စ ချ ြ့် ရက ့်မရှင့်

၏ ရေ က့်ဆံုား သရ  ေူညီချက့် (ြုံ ၂) သည့် င ြိေြိသျှကြိုလမ့် ယီ ၏ ြ မဦားဆံုား ရခေ့်သစ့် 

စ ချ ြ့် ဖြစ့်ငြီား ေြို ေ့သည့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ကြိုယ့်ြြိငု့်ရဖမယ မျ ားကြို စီမံ အုြ့်ချ ြ့် ေ့် အ ား ေု့်လ သညေ့့် 

နစှ့်ရြေါင့်ား ၁၁၃ နစှ့် က ငြီားရေ က့်၂၀၀၀ ခုနစှ့်ေွင့် စ ချ ြ့် အသက့်ေင့်လ ခ ေ့သည့်။ ကြိုယ့်ြြိငု့် 

အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်အေွက့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အခေ့်ား ၃၅ ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားဖြငေ့့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ 

ဥြရဒဆြိုင့်   ရသချ မှုကြို ရ  က့်ြံေ့ ရြားသညေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ ၏ ြ မ ဦားဆံုား စ ချ ြ့်ဖြစ့်ခ ေ့ငြီား 

ေြို ေ့ ၎င့်ားေြို ေ့၏ ရဖမဧက ၄၉၉၀၀၀ ဧကရြေါ် ရှြိ ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို 

 

ြုံ ၂- ကတနဒါန ငုင် ံဗ    သျှ က ုလမ်ဘယီော ှ  စောခ ျုြ် ည  နှု ငေ်းတဆေွးတနေွးမှုမ ောေး အတပခအတန

အတကောငအ် ည်တေော်တနသည ် စောခ ျုြ်မ ောေး

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

၁။ 

 ၂။ လူမျြိ ား

 ၃။ လူမျြိ ား

 ၄။  

ယခင ်အငဒ်ယီန်ေး အက် ဥြတဒြါ အစုအေွ ှေ့ ၁၁ 

ခုက ု က ုယ်စောေးပြျုသည်

 

စောခ ျုြ် ည  နှု ငေ်းတဆွေးတနေွးပခငေ်း ငွ ်ြါဝငတ်သော 

အပခောေးတသော မ ောေး

အငဒ်ယီန်ေး အက်ဥြတဒြါ အစအုေွ ှေ့ ၇၂ ခုက ု 

က ုယ်စောေးပြျုသည ်

စောခ ျုြ် ည  နှု ငေ်းတဆွေးတနေွးပခငေ်း တနောက်ဆံေုးအဆင  ်

ယခင ် အငဒ်ယီန်ေး အက်ဥြတဒြါ အစအုေွ ှေ့ ၁၇ ခုက ု 

က ုယ်စောေးပြျုသည်

 
၅။ 

၆။ ရဖမ က့်ြြိုင့်ား ရက င့်စီ

၇။ နငှေ့့် 

၈။ စ ချ ြ့် အသင့်ား

၉။ နငှေ့့် 

၁၀။ လူမျြိ ား

၁၁။ 

၁၂။ 

 
တပမယောနငှ  ်တငတွ ကေး စီမံခ က်မ ောေး

ယခင ်အငဒ်ယီန်ေး အက်ဥြတဒြါ အစအုေွ ှေ့ ၁၁ခုက ု 

က ုယ်စောေးပြျုသည်

 

၁၃။ လူမျြိ ား

၁၄။ စ ချ ြ့်ရက င့်စီ

၁၅။ စ ချ ြ့် အသင့်ား 



 

 

 

စီမံခေ ေ့့်ခွ  ေ့် လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့် အ ဏ ေ ြ့် ဖြစ့်ခ ေ့သည့် ။ စ ချ ြ့်ကြို ကျငေ့့်သံုားခ ေ့သညေ့့်အခေါ လူမျြိ ားေြို ေ့သည့် 

အင့်ဒာီးယေ့်ား အက့်ဥြရဒ ရအ က့်ေွင့် စီမံအြု့်ချ ြ့် ခံ ဖခင့်ားကြို  ြ့်ေေ ေ့့်ခ ေ့သည့်။ မည့်သညေ့့် ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် 

သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြို ေြို ေ့ ြြိုင့်ဆြိုင့်သည့်၊ ြဋြိြကခမျ ားကြို ရဖြရှင့်ား ေ့် စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ားမျ ား 

အြေါအေင့် အစြိုား ၏ သာီးသေ ေ့့် ဥြရဒရ ား   စီ င့် ဆံုားဖြေ့်ခွငေ့့်ရအ က့်ရှြိ ကြိစစ ြ့်မျ ား၏ 

အေြိုင့်ားအေ  သြို ေ့မဟုေ့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ နငှေ့့်အေူ စီ င့် ြြိငု့်ခွငေ့့်ကြို မည့်သညေ့့်ရေ  မျ ားေွင့် 

မျှရေ နြိငု့်သည့် ေြို ေ့ကြို စ ချ ြ့်က ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။ အလုြ့်အကြိုင့် အခွငေ့့်အလမ့်ားမျ ား ြေ့်ေီားရြား ေ့်နငှေ့့် 

သ  ေ အရမအွနစှ့်မျ ားကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ားက ကွယ့် ေ့် သစ့်ရေ မျ ားကြို အစြိုား ၏ သစ့်ရေ  

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ဌ ေက စီမံခေ ေ့့်ခွ သည့်။

 ၂.၆ ြူေး ွ  တပမယော အသံေုးခ မှုဆ ငုရ်ော သတဘော ညူခီ ကမ် ောေး

၁၉၉၀ နစှ့်မျ ားေွင့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ ေွင့်   သဦေု သငေ့့်ေင့်မျှေရသ  ကမ့်ားရြို ားေေ့်ားရှြိ သက့်ေမ့်ား ငေ့့် 

မုေ့်သံုသစ့်ရေ မျ ားေွင့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြဋြိြကခမျ ားသည့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၊ 

သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   ြည ရှင့်မျ ားနငှေ့့် ေြို ေ့အ က ား သစ့်ရေ ေွင့်ား စစ့်ြွ အဖြစ့်သြို ေ့ 

ေွေ့်ားြြို ေ့ရြားသည့်။ ၁၉၉၂ ခုနစှ့်ေွင့် အစြိုား က  ဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ  အသံုားချမှု စီမံကြိေ့်ား 

လုြ့်ငေ့်ားစဉကြိ ု ဦားစီားဦားရဆ င့်ဖြ ခ ေ့ငြီား အ ားလုံား၏ ေရဖြားညီ သရ    ားကြို ရှ ရြွနြိငု့် ေ့် ရမျှ ့်လငေ့့်ငြီား 

ကျယ့်ကျယ့် ဖြေ ေ့့်ဖြေ ေ့့် ြံေ့ြြိုားကူညီမှုဖြငေ့့် ငြီားဖြညေ့့်စံုရသ  အစီအစဉသည့် အဖငင့်ားြ ွားမှုမျ ားကြို ရဖြရှင့်ား ေ့် 

ကူညီရြားနြိငု့်ြေါသည့်။ င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ ၏ ရဖမရြေါ် ရှြိ ရဖမယ အမျ ားစသုည့် အမျ ားဖြည့်သူြြိုင့်ဖြစ့်ငြီား 

မရဖြရှင့်ား ရသားရသ  ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားနငှေ့့် ေြို ေ့၏  ြိာုးစဉ 

ရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့် လ ရသ  ေယ့်ရဖမမျ ားရြေါ်ေွင့်  ြ့်ရေရသ  စာီးြွ ားဖြစ့် သစ့်ရေ မျ ားလည့်ား ဖြစ့်သည့်။ 

ကမ့်ားရြို ားေေ့်ားရြေါ် ရှြိ အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ားသည့် အလုြ့်လက့်မ ေ့   ခြိုင့်နှုေ့်ား ၈၀% အ ြိ ရှြိဖခင့်ား၊ 

သစ့်ရေ နငှေ့့် ငေါားလုြ့်ငေ့်ား အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ေစေစ ရလျ ေ့ြေါားလ ဖခင့်ား၊ အရဖခအရေကြိ ု

ရဖြ င့်ားလ ြစ့် ေ့်အေွက့် ၎င့်ားေြို ေ့  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ ရသ  ရဖမယ မျ ားအရြေါ် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ  

မရှြိဖခင့်ားေြို ေ့ကြို ခံစ ားခ ေ့ က သည့်။ ေြို ေ့၏  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမမျ ားေွင့် 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားကြို အရဖခဖြ ရသ  စီားြွ ားရ ား ကဏ္ဍသစ့်ကြို ြေ့်ောီး ေ့်၊ 

မျ ားအ ားလုံား အေူေူ ြေါေင့်လြိုစြိေ့်ရှြိလ ရအ င့် ရြေါင့်ားကူားရြားဖခင့်ားေြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့်  ေွင့် 

ရခေါင့်ားရဆ င့်မှုကြို အေည့်ဖြ  ေ့်အေွက့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မဟ မြိေ့် - ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားရဒသ 

ေြို ေ့၏ ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မှုကြို စေင့်ြွ ွဲ့စည့်ား ခ ေ့သည့်။  ၂၀၀၂ ခုနစှ့်ေွင့် ၏ အလယ့်ြြိုင့်ားနငှေ့့် 

ရဖမ က့် က့် ကမ့်ားရြိုားေေ့်ားနငှေ့့် ေြို ေ့မှ ရခေါင့်ား ရဆ င့်မျ ား အေူေူရြေါင့်ားငြီား ရဖမ က့်ြစြိြြိေ့် 

ကမ့်ားရြို ားေေ့်ား မျ ား၏ ရ ကည ချက့်ကြို လက့်မှေ့် ရ ား ြိာုးခ ေ့ငြီား ၂၀၀၄ ခုနစှ့်ေွင့် 

ကမ့်ားရြို ားေေ့်ားေခုလံာုး၏ မဟ မြိေ့် ဖြစ့်လ သည့်။ ေချြိေ့်ေည့်ားေွင့် သစ့် ေု့် လုြ့်မှု အရလေ့အ မျ ားကြိ ု

ရဖြ င့်ားလ  ေ့်နငှေ့့်  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်သညေ့့် ရေ  အသစ့်မျ ား စေင့် ေ့်အေွက့် ရဂဟစေစ့် အရဖခဖြ  

 

https://www.nisgaanation.ca/


 

 

 

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ေည့်ားလမ့်ားမျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိငု့်   အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား နငှေ့့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု 

လုြ့်ငေ့်ားသည့် သရ  ေူညီမှုမျ ား  ရှြိရအ င့် ကကြိ ားြမ့်ားခ ေ့ငြီား ရဖမ က့်ြြိုင့်ားနငှေ့့် အလယ့်ြြိုင့်ား ကမ့်ားရြို ားေေ့်ား 

ရဖမယ နငှေ့့် အ င့်ားအဖမစ့် စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု အစီအစဉမျ ားကြိ ု ဖြည့်ေယ့်က ေ ေေ့်ယူ ရဆ င့် ွက့်ခ ေ့သည့်။ 

ဤသရ  ေူညီမှု မူ ကမ့်ားမျ ားကြို သစ့် ေု့်လုြ့်မှု လုြ့်ငေ့်ား၊ သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   အြွ ွဲ့အစည့်ား 

မျ ားနငှေ့့် ရဒသဆြိငု့်   ြေါေင့်သငေ့့် ြေါေင့် ြိကု့်သူမျ ားက သရ  ေူခ ေ့ ကငြီား င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ  ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် 

ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား နငှေ့့် ရက င့်စီ) ေြို ေ့အ က ား အစြိာုး အချင့်ားချင့်ား 

ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးဖခင့်ားကြို ဦားေည့်ရစခ ေ့သည့်။ ဤသည့်မှ  ြ မဦားဆံုား အကကြိမ့်ဖြစ့်ငြီား ေြို ေ့သည့် 

ရဒသဆြိုင့်   စီမံကြိေ့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားေွင့် ေ  ားေင့် အစြိုား မျ ား အဖြစ့် အသြိအမေှ့်ဖြ ခံ သညေ့့် 

 သဇ အရှြိေ့် အေေါကြို  ရှြိခ ေ့သည့်။  လဒ့်မှ  မုေ့်သံု သစ့်ရေ  သရ  ေူညီချက့်မျ ား ဖြစ့်ငြီား 

ဟေ့်ေ  ၆.၄ သေ့်ား (ဧက ၁၅.၈ သေ့်ား) ရြေါ်ေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် သစ့်ရေ  အသံုားဖြ မှုကြို ဖြေ့်လည့် 

သေ့်မှေ့်ရြားခ ေ့သည့်။  ေချြိေ့်ေည့်ားေွင့် ကရေဒေါ ရဒေါ်လ  သေ့်ား ၁၂၀ ကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ား 

အရဖခဖြ  စီားြွ ားရ ားသြို ေ့ ကူားရဖြ င့်ားဖခင့်ားကြို ကူညီရ  က့်ြံေ့ရြား ေ့် မေည့်ခ ေ့ငြီား ေေက့်ကြိ ု

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ား ရ  က့်ြံေ့မှု  ေ့်ြုံရငအွေွက့် ခွ ရေရြားငြီား ယင့်ား ေ့်ြုံရငသွည့်  ြိေ့်ားသြိမ့်ား 

ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားဆြိုင့်   စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု၊ လူမှု အသြိုက့်အေြိုင့်ားအေွင့်ားရှြိ သြိြပံနငှေ့့် 

ကကီား ကြ့်အုြ့်ချ ြ့်မှု ဆြိုင့်   အလုြ့်မျ ား အေွက့်သ   ည့် ွယ့်ဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ အဖခ ားေေက့် (ဖြည့်သူ ေ့ 

 ေ့်ြုံရငမွျ ား ဖြစ့်သည့်) ကြို မျ ား၏ ေယ့်ရဖမမျ ားနငှေ့့် လူမှု အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ားေွင့် 

ရ ရှည့်ေည့်ေံေ့ရသ  စီားြွ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၌  င့်ားနှာီးဖမ  ြ့်နှ ံေ့် အသံုားဖြ မည့် ဖြစ့်သည့်။  ၂၀၁၆ ခုနစှ့် 

မုေ့်သံုသစ့်ရေ  ရဖမယ  အသံာုးချမှု အမြိေ ေ့့်နငှေ့့် မုေ့်သံုသစ့်ရေ  (သစ့်ရေ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု) 

အက့်ဥြရဒေြို ေ့သည့် ၈၅%ရသ  သစ့်ရေ  မျ ားနငှေ့့် ၇၀%ရသ  သက့်ေမ့်ား ငေ့့် သစ့်ရေ မျ ားကြိ ု

အချြိေ့်က လေခုေွင့်  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်နြိငု့်မည့် ဖြစ့်သည့်။ မုေ့်သံုသစ့်ရေ  

ေယ့်ရဖမဥယျ ဉမျ ား၊ က ကွယ့် ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားသညေ့့် ဧ ြိယ မျ ား၊  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရ ားအြွ ွဲ့မျ ားဇီေ မျြိ ားကွ မျ ား၊ 

သေတ  ေွင့်ားနငှေ့့် ခ ာီးသွ ား လုြ့်ငေ့်ား ဧ ြိယ မျ ားအ ာူး သစ့်ရေ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ဧ ြိယ မျ ား

ြုံ ၃ မု သ်ံသုစ်တ ောကကီ

 

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။ Times ြင့်ေြိုင့်ရဆ င့်ြေါားရငှ့်



 

 

 

၂.၇ မဟော  ျူဟောတပမောက် တြါငေ်းစြ် ခ ဉေးကြ်မှု

 လူမျြိ ား ရက င့်စီ သည့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ကမ့်ားရြို ားေေ့်ား အောီးအေ ားရှြိ 

ကျွေ့်ားစုမျ ားရြေါ်ေွင့်ရှြိရသ  ၎င့်ားေြို ေ့  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ သညေ့့် ေယ့်ရဖမနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ားကြို အေည့်ဖြ  ဖြဌ ေ့်ား ေ့် စေစ့်ကျငြီား မဟ  ျျူဟ  

ရဖမ က့်ရသ  ချဉားကြ့်မှုကြို နစှ့်ရြေါင့်ား ၄ေရကျ ့် က  ရဆ င့် ွက့်လ ခ ေ့သည့်။ ြြိေ့်ဆြို ေ့မှုမျ ား၊ ဥြရဒရ ား   

ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ား၊ ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ား  ားသညေ့့် ရဖမယ  အသံုားချမှု အစီအစဉမျ ား၊ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု 

အစြိုား နငှေ့့် ြူားေွ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု အစီအစဉ၊ စ ချ ြ့် ည ြိနှုြိင့်ား ရဆွားရနာွးမှုမျ ား၊ သစ့်ရေ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်  ရှြိရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားနငှေ့့် မဆုေ့်မေစ့် ကကြိ ားြမ့်ားအ ား ေု့်မှုနငှေ့့် အချြိေ့်ကြိုက့် လုြ့်ရဆ င့်မှုေြို ေ့ အြေါအေင့် ေည့်ားလမ့်ား 

ရြေါင့်ားစုံကြိ ုအသံာုးချငြီား လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားသည့် အချြိေ့်  က လ သည့်နငှေ့့်အမျှ ရအ င့်ဖမင့်မှု  ရှြိလ သည့်။ 

ဖြည့်ေယ့်၏ ဖြစ့်စဉသည့်  ာူးဖခ ားသည့်။ 

ရဒသခံ ဖြည့်သူမျ ား နြိငု့်ငရံ ား အစုအြွ ွဲ့ ေခုေည့်ားေငွ့် စုစည့်ားမြိရစ ေ့် ၁၉၇၄ ခုနစှ့်ေွင့် ကြို ြွ ွဲ့စည့်ား 

ခ ေ့သည့်။ ရမျှ ့်မှေ့်ားချက့် ေစြိေ့်ေရဒသအရေဖြငေ့့် ရဖမယ ဆြိုင့်   ြုစဆ မျ ားကြို ရဖြရှင့်ား ေ့်အေွက့် 

ရှင့်ားလင့်ားသညေ့့် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် ဖြစ့်သည့်။ ဖြည့်ေယ့် အစြိုား အဖြစ့် ၏ ေစုေစည့်ားေည့်ား 

ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ားသည့် ေြို ေ့အရေဖြငေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ယဉရကျားမှု၊ ရေ ြိငု့်မှု  ေ ြုံစံနငှေ့့် ရဖမယ နငှေ့့် 

ဆက့်နယွ့်မှုေြို ေ့ကြို က ကယွ့် ေ့် ရဆ င့် ွက့်ရေသညေ့့် စုရြေါင့်ား လုြ့်ရဆ င့်ချက့်ကြို အေူဒေွ့်ေွ  

ရဆ င့် ွက့်ခ ေ့ ကသည့်။ သစ့် ေု့်လုြ့်မှု လမ့်ားရ က င့်ား ကြို ြြိေ့်ဆြို ေ့ဖခင့်ားရ က ငေ့့် ၇၂ ဦား 

ြမ့်ားဆာီးခံခ ေ့ သညေ့့်အခေါ ၁၉၈၅ ခုနစှ့် ကျွေ့်ားစု ( လှုြ့်ရှ ားမှုသည့် 

သရ  ေူညီမှုအေွက့် အရဖခခံ အုေ့်ဖမစ့်ချရြားခ ေ့သည့်။ ဆယ့်လမွေ့်မျ ား အရမ ြိကေ့်ဖြည့်ရ  င့်စုရှြိ 

အလက့်စက မှ င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ ရှြိ ဖမစ့် ြိ ဆက့်လက့် စီားဆင့်ားနြိငု့်ရအ င့် ရဆ င့် ွက့်ရြား ေ့် 

ဆယ့်လမွေ့် ကုေ့်ြစစည့်ားမျ ားကြို က ကွယ့် ေ့်အေွက့် ကျွေ့်ား၌ ဆနဒဖြြွ  လုြ့်ရဆ င့်ခ ေ့သည့်။ 

ြုံ- ၄   န်ေးသ မ်ေးကောကယွ ်ောေးသည ် ဧရ ယောမ ောေး 

ရဖမြုံအ ား ကမ့်ားရြိုားေေ့်ား  ေ့်ြုံရငမွျ ားအြွ ွဲ့ မှ ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။ 

http://www.coastfunds.ca/


 

 

 

၂၀၀၃ ခုနစှ့်ေငွ့် ဖြည့်ေယ့်၏ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒကြိ ု စေစ့်ေကျ ကျငေ့့်သံုားခ ေ့သည့်။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒက  ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားဆြိုင့်   ဖြဿေ မျ ားကြိ ု ရဖြရှင့်ား ေ့် အ ား 

လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ရြားငြီား ေြို ေ့ နငှေ့့် ရဖမယ  ဆက့်နယွ့်မှု   သက့်ြေ့် ရှြိရေရစရ ား ရသချ ရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်ရြားသည့်။  သည့် ရဒသခ ံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် 

အမျြိ ားသ ားဥယျ ဉအ ား ြာူးေွ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုေြို ေ့ကြို     ေင့်ားေင့်ား ရေ င့်ားဆြိုခ ေ့ငြီား လုြ့်ရဆ င့်လ သည့်မှ  ၂၅နစှ့် 

 က ငြီဖြစ့်ရသ  ြာူးေွ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု သရ  ေူညီချက့်မျ ားနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားမျ ားကြိ ု

လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးခ ေ့သည့်။  ၂၀၀၅ခုနစှ့်ေွင့် က သစ့်ရေ ရ ား   ကြိစစ ြ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား 

လူမှု အသြိုက့်အေြိငု့်ားအ ား လှုံွဲ့ရဆ ့်ရြားသညေ့့် ကျွေ့်ားစုမျ ား၏ အ ားမ ေ့် 

ဦားရမ ေ့လ ဖခင့်ား အမည့်ရှြိ ေြိုက့်ရြိုက့် အရ ားယ ူ ရဆ င့် ွက့်မှုကြို ဦားရဆ င့်ခ ေ့ငြီား အရမွအနစှ့် သစ့် 

ရေ မျ ားကြိ ုြျက့်စီားဖခင့်ားမှ က ကွယ့် ေ့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု ကုမပဏနီငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေြို ေ့အ ား ေ ားဖမစ့်ြြိေ့်ြင့်ဖခင့်ား 

အဖြင့် အရ ားြေါရသ  ေ  ားရံုား ဖြစ့်စဉက ဖြည့်ေယ့်သည့် နငှေ့့် ရဆွားရနာွး ေ့် 

ေ ေေ့်ရှြိသည့်ဟ ု ဆံုားဖြေ့်ရြားသညေ့့် အရဖခအရေကြိ ု ြေ့်ေီားေည့်ရဆ က့်ရြားသည့် ( ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် 

င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  (သစ့်ရေ ရ ား   ေေ့်ကကာီး) ရှြိ ကရေဒေါ စ ီင့်ချက့်ဆြိငု့်   ေ  ားရံုားချ ြ့်နငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ငြီား အ က့်ေွင့် ရြ ့်ဖြ   ားသညေ့့် အြြိငု့်ားကြို  ကညေ့့်ရှုြေါ)။ င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ နငှေ့့် 

အရက င့်ား က့်သြို ေ့ဦားေည့်ရသ  ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွး မှုမျ ား ရြေါ် ကွ့်သညေ့့် အရဖခအရေအ ား ြေ့်ေီားရြားရသ  

ြူားေွ ၊ ကျွေ့်ားစု အ ားလံာုး  ြ့်ေည့်ချက့်ကြို ဖြစ့်ရြေါ် လ  ရစသည့်။ ကျွေ့်ားစမုျ ား၏ 

အ ားမ ေ့် ဦားရမ ေ့လ ဖခင့်ား လှုြ့်ရှ ားမှုနငှေ့့် ေ  ားရံုားချ ြ့် ဖြစ့်စဉသည့် အဆံာုးေွင့် အ ား 

သစ့်ရေ ေယ့်ရဖမ ခွငေ့့်ဖြ မြိေ ေ့့်လြိုင့်စင့် ရအ က့်မှ သစ့်ရေ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် အ ား ၂၀၀၉ ခုနစှ့်ေွင့် ေယ့်ယူ ေ့် 

ဦားေည့်ရစငြီား ေွင့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု အမျ ားစုကြိ ု  ြိေ့်ားချ ြ့် ေ့် ဖြည့်ေယ့်အ ား 

ခွငေ့့်ဖြ ရြားခ ေ့သည့်။ ဖြည့်ေယ့်၏ သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်နငှေ့့် ယဉရကျားမှုဆြိုင့်   အရမွ အနစှ့်မျ ားကြိ ု

က ကွယ့်  ေွင့် စီားြွ ားရ ားအခွငေ့့် အလမ့်ားမျ ားကြို ြေ့်ေီားရြား ေ့် သစ့်ရေ ကုမပဏကီြို  

လုြ့်ငေ့်ားရက ့်ြြိာုးရ ားရှင့်ား၏ ေစ့်ဦားေည့်ားြြိုင့် လက့်ရအ က့်ခံ ကုမပဏခီွ  ( ၊ ဖြည့်ေယ့်၏ 

စီားြွ ားရ ား ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား အရဆ က့်အအံု) အဖြစ့် ေည့်ရ  င့်ခ ေ့ငြီား ၎င့်ား၏ ရှယ့်ယ ေင့်မျ ားသည့် 

ဖြည့်သူမျ ား ဖြစ့် ကသည့်။ သစ့်ရေ ၊ စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီနငှေ့့် ရဒသဆြိုင့်   

သစ့်ရေ  အမှု မ့်ားချ ြ့်ေြို ေ့သည့် နစှ့်စဉ ေု့်လုြ့်နြိငု့်ရသ  ြမ ဏ ( အရြေါ် ဆံုားဖြေ့်ချက့် 

ချမှေ့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ လက့်   ရှြိကကာီးမ ားရသ  သစ့်ရေ စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုေြို ေ့ကြို လက့်ေယ့်ကြိုင့်  ားသည့်။ 

သစ့်ရေ ဧ ြိယ ကြို သစ့်ရေ  ရ ား   စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီ ( က သေ့်မေှ့်ရြားငြီား သည့် 

ကမဘ ေေှမ့်ား အသြိမေှ့်ဖြ သညေ့့် အရက င့်ားဆံာုး အရလေ့အ မျ ား ရ  က့်ခံချက့်ဖြစ့်ငြီား လေွ့်လြ့်ရသ  

 က ားခံ စြိစစ့် အေည့်ဖြ ဖခင့်ား အရလေ့အ မျ ားကြို ရ  က့်ြံေ့ရြားသည့်။ 

ရဖမယ  အသံာုးချမှု စီမံကြိေ့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ၂၀၀၂- ၂၀၀၄ ေွင့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ခ ေ့ငြီား ၂၀၀၇ 

 



 

 

 

ခုနစှ့်ေွင့် မဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ  အသံုားချမှု သရ  ေူညီချက့် ေွင့် အဆံုားသေ့် 

ခ ေ့ရသ  အစြိာုး ချင့်ား အစြိုား  ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးမှုမျ ား ဆက့်လက့်ဖြစ့်ရြေါ် ခ ေ့သည့်။ သည့် 

ရဖမဟက့်ေ  ၁၀၀၄၀၀၀ (ဧက ၂၄၈၀၀၀၀) ေြို ေ့ကြို လ မ့်ားဖခံ မြိငြီား  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ရ ား အြွ ွဲ့အသစ့်မျ ား၊ 

အ ာူး ေေ့်ြြိုား  ားသညေ့့် ရေ  မျ ားနငှေ့့် ရဂဟစေစ့် အရဖခဖြ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရဆ င့် ွက့်သညေ့့် 

ရေ  မျ ားအေွက့် ဇုံသေ့်မေှ့်ရြားသည့်။ အ ာူးေေ့်ြြိုား  ားသညေ့့် ရေ  မျ ားေွင့် ဖြည့်ေယ့်အေကွ့် 

သြိသ  င့်ရှ ားသညေ့့် ယဉရကျားမှုဆြိုင့်   အရ ားြေါမှု၏ ဖြယုဂ့် ့်ဖြစ့်ရသ  ရေ ရြိုင့်ားေြိ စဆ ေ့် မျြိ ားစြိေ့်မျ ား 

ြေါေင့်ခ ေ့သည့်။ မဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် ရဖမယ အသံုားချမှု သရ  ေူညီချက့်ေွင့် စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုဆြိုင့်   

 ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားသည့် ရဖမယ  အသံုားချမှုဆြိငု့်    ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားဖြစ့်လ ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ကြို ၂၀၁၀ ခုနစှ့် 

ဒဇီင့်   ၁၇  က့်ရေ ေ့ေငွ့် ေေ့်ကကီားဌ ေ အမြိေ ေ့့်အဖြစ့် ေ  ားေင့် စေင့် သေ့်မှေ့်ခ ေ့သည့်။ 

၂၀၁၁ ခုနစှ့်ေငွ့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေြို ေ့ ြူားေွ  ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉမှေဆငေ့့် 

ြြိုမြို အလုြ့်ဖြစ့်ရသ  ဆက့်ဆရံ ားကြို ြေ့်ေီား ေ့် ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးဖခင့်ား လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားဆြိုင့်   

သရ  ေူညီမှုကြို လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးခ ေ့ငြီား ေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် စီမခံေ ေ့့်ခွ မှု နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြြို၍ သငေ့့်ေငေ့့်ရလျ က့်ြေ့်ရသ  ချဉားကြ့်မှု ေည့်ားလမ့်ား 

ဖြစ့်လ ရစသည့်။ နငှေ့့်  ု င့်မ ေြို ေ့၏ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ား  င့် က ားရစေ့ရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉေွင့် နစှ့်ေြိာုး 

အဆငေ့့်ကြို လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားက အေည့်ဖြ ရြား သည့်။ သရ  ေူညီမှုက စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု 

ရက င့်စီကြို ေည့်ရ  င့်ခ ေ့ငြီား ယင့်ားရက င့်စီေွင့် ရဖမယ  နငှေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် 

မဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် ဆံာုးဖြေ့်ချက့် အမျြိ ားမျြိ ားနငှေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ား အဖမစ့်ဆြိုင့်   ဆံာုးဖြေ့်ချက့် 

အမျြိ ားမျြိ ားေြို ေ့နငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် ြူားေွ  အဆံုားအဖြေ့်မျ ားဖြ လုြ့် ေ့် အခွငေ့့်အ ဏ  ရှြိသည့်။ 

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီကြို ၂၀၁၁ ခုနစှ့် ေ  ားေင့် အေည့်ဖြ လြိုက့်ငြီား ရှြိ ရဖမယ  အသံုားဖြ မှု 

 ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ရြားသညေ့့် ရေ   ဖြစ့်လ သည့်။ အ က့်ရြ ့်ဖြြေါ 

အ ားလံာုး ဖခံ  ကညေ့့်လျှင့် ေ  ားရံုားချ ြ့် မေြိုင့်ခင့်ကေည့်ားက ေွင့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်ဆြိုင့်   

အမှုဖြစ့်စဉရှြိရေငြီား ြုဂဂလြိက ရဖမမျ ားနငှေ့့် ြင့်လယ့်  ေွင့် ဖမ  ြ့်ရေရသ  ရဖမမျ ားအရြေါ် ၎င့်ားေြို ေ့ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား 

ရဖမယ ဆြိုင့်   ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားကြို ရဖြရှင့်ားရြားလြိမေ့့်မည့်ဟု ၎င့်ားေြို ေ့က ရမျှ ့်လငေ့့် ကသည့်။

၂.၈ အက ဉေးခ ျုြ်နငှ  ်ပမန်မောန ငုင်နံငှ  ်ဆကန်ယွမ်ှု

အကျဉားချ ြ့် လျှင့် ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒသည့် ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ရဒသဆြိုင့်   

 ု င့်မေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားရှြိသည့်ဟု သက့်ရ  က့်ေ ားလည့်ရစငြီား 

 ြိရုဖမမျ ားအရြေါ် ဆံာုးဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိုင့်ခွငေ့့်က 

ရဖမယ အေွက့် အကျြိ ားဖြ ရသ  အကျြိ ားစာီးြွ ား ရြ ့်ရဆ င့်ရြားရသ ့်လည့်ား ရေ က့်ကွယ့်က အဓြိက 

 ြိေ့်ားချ ြ့်မှုကြို   ုင့်မက လုြ့်ရဆ င့်ရေဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ ေည့်ားလမ့်ား သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ား ေ့်အေကွ့် 

နစှ့်က လမျ ားစွ အေွင့်ား အချြိေ့်ဆွ ရေရသ  လုြ့်ငေ့်ားမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ သည့်။ ကရေဒေါက အရေ က့် က့်သြို ေ့ 

ချ ွဲ့ ငွ့်ဖခင့်ားရ က ငေ့့် စ ချ ြ့်မျ ားကြို လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုး  ားသညေ့့် ဌ ရေ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ 

 



 

 

 

အရဖခအရေေငွ့် စ ချ ြ့်မျ ားကြို လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား၎င့်ားေြို ေ့  ြိာုးစဉ 

ရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ရေ င့်ားဆြိုချက့်ကြိ ု ြယ့်ြျက့်လြိုက့်သည့်။ 

စ ချ ြ့်မျ ားကြို  ယ့်ရသ အခေါမျှ လက့်မှေ့်မ ြိာုးသညေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား (အမျ ားစုမ ှ 

င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ဖြည့်ေယ့်မှ ဖြစ့်သည့်)သည့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ား မျ ားနငှေ့့် 

 ြြိုင့်ခွငေ့့်ကြို အေည့်ဖြ ရြား ေ့် လြိုအြ့်ရသ   သဇ အရှြိေ့်အေေါကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားသည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား 

ရခေ့်သစ့် စ ချ ြ့်လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားသည့်   စုနစှ့်ချီ ရှည့် က ရသ  အ ား ေု့်မှုမျ ားဖြစ့်ငြီား 

လက့်ေဆုြ့်စ ရလ က့်သ  အဆငေ့့် ၅ နငှေ့့် ရေ က့်ဆံုငြီားရဖမ က့်ဖခင့်ားအဆငေ့့်သြို ေ့ ရ  က့်ရသားသည့်။ 

အဖခ ားရသ  ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ား ဖြစ့်သညေ့့် ရဖမယ အသံာုးချမှုအရြေါ် အစြိုား အချင့်ားချင့်ား 

ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွး  ားသညေ့့် သရ  ေူညီမှုမျ ား၊ သစ့်ရေ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ား  ရှြိရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြူားေွ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု အစီအစဉမျ ားသည့်  က ားဖြေ့် ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ား ဖြစ့်ငြီား 

ရဒသခံေြိငု့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြို အဖြညေ့့်အေ 

အသြိအမေှ့်ဖြ ဖခင့်ားကြို ဦားေည့်ရစသညေ့့် ရဖခလှမ့်ားမျ ားဖြစ့်သည့်။ ေငွ့် သမြိုင့်ားေင့်ဖြစ့်ရသ  

ကရေဒေါ စီ င့်ချက့်ဆြိုင့်   ေ  ားရံုားချ ြ့်၏ ဆံာုးဖြေ့်ချက့်သည့် ဥရ  ြသ ားမျ ားမှ အုြ့်ချ ြ့်ြြိုင့်ခွင့်ေ့ 

မေည့်ငမ ခင့်ကေည့်ားက ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိငု့်ခွငေ့့်ကြိ ု အေည့်ဖြ ရစခ ေ့ငြီား 

ရဒသငယ့်မျ ား သြို ေ့မဟုေ့် ရဒသအလြိုက့် ကြိကု့်ညီရသ အလုြ့်အကြိငု့်မျ ားအရြေါ် အရဖခခံသည့်ေ့ ကရေဒေါ နငှေ့့် 

အဖခ ားဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ ချဥ့်ားကြ့်မှုမျ ားအ ား ြယ့်ြျက့်ဖငင့်ားဆြိုခ ေ့သည့်။ 

၂၀၁၇  က ေငွ့် ကရေဒေါ စီ င့်ချက့်ဆြိငု့်   ေ  ားရံုားချ ြ့်က ရေ က့် ြ့် 

ကကီားမ ားရသ  ရမားခွေ့်ား ေု့်လြိုက့်သည့်ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ သည့်။ သက့်ရသဖြနြိငု့်ခ ေ့သညေ့့် ရဒသခ ံ

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိုင့်ခွငေ့့်ရှြိရသ  ရဖမယ မျ ားအရြေါ် မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား သက့်ရ  က့်မှု ရှြိသေည့်ား ဆြိုသညေ့့် 

ရမားခွေ့်ားဖြစ့်သည့်။ အရဖြမှ  အမှေ့်စင့်စစ့် ရဖြ င့်ားလ ဖြစ့်ရြေါ်လ ရေရသ  ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   

အ ဏ  ခွ ရေဖခင့်ားနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်၏ စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ားမျ ားအညီ ဥြရဒမျ ား 

ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ား ဖြစ့်သည့် ဆြိသုည့်ကြို သူမ အသြိအမှေ့်ဖြ သည့်။ ဥြရဒ၊ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် 

ဖြည့်ရ  င့်စု ဥြရဒမျ ား ရြေါင့်ားစည့်ားဖခင့်ား ဖြစ့်လြိမေ့့်မည့်။ ဥြရဒမျ ားအ က ား ဆက့်နယွ့်မှုကြိ ု

အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားအ က ား ရဆွားရနာွးဖခင့်ားနငှေ့့် သရ   ေူညီမှုမျ ားမှ ေဆငေ့့် ကြိုင့်ေွယ့်ဖခင့်ားဖြစ့်ငြီား လြိအုြ့်ြေါက 

ရေ က့်ဆံုားေွင့် ေ  ားရံုားမှ အဆံုားအဖြေ့် ရြားနြိငု့်သည့်။ 

၂၀၁၈ ခုနစှ့်ေွင့် ကရေဒေါ အစြိုား က ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စမုျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား  ရှြိရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်ရြား  ေ့်အေွက့် ၎င့်ား၏ ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် မူေေါဒမျ ားကြို ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ  ေ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ စေင့်ခ ေ့ငြီား 

“ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား 

မူရ  င့်  မှေဆငေ့့် အစြိုား  လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုး  ားရသ  စ ချ ြ့်မျ ားနငှေ့့် သရ  ေူညီမှုမျ ားကြိ ု

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရြားဖခင့်ားဖြစ့်သည့်။ ရဆ င့် ွက့်ရေဆ  စ ချ ြ့် ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးမှုမျ ားရှြိငြီား  စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု 

အဆငေ့့်မျြိ ားစုံလည့်ား ရြေါ် ကွ့်လ သည့်။ ကံမရက င့်ားစွ ဖြငေ့့် ဤသြို ေ့ ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွက့်သညေ့့် 

 



 

 

 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်သည့် ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့် နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့၏ 

ရေ င့်ားဆြိုချက့်ကြို ဖြသ ေ့်နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ ကြိုယ့်ြြိငု့်အစြိာုး ကြိ ု ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုအဆငေ့့်ေြို ေ့မှ 

ရလားစ ား ေ့် ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအရြေါ် အကကီားအကျယ့် ေေ့် ြု့်ေေ့်ြြိုား ဆက့်ဖြစ့်ရစသည့်။ 

ယခင့်က ရရှွဲ့ရေချ ြ့်နငှေ့့် ေ  ားရ ားေေ့်ကကီား ဖြစ့်ခ ေ့သ ူ ၂၀၁၇  က ကြိုယ့်ြြိုင့် 

အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်သည့် မည့်သညေ့့် ြုံစံရှြိ မည့်ကြို ဖြဌ ေ့်ားရြား ေ့်မှ  ြယ့်ဒ ယ့် အစြိုား နငှေ့့် မဆြိုင့်   ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဖြည့်ေယ့် ရရှ ွဲ့ေဆငေ့့်ေက့်လှမ့်ား ေ့်အေွက့်မူ ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိာုး က 

မြိေ့်ြက့်အဖြစ့် ရရှ ွဲ့ဆက့် ေ့် လမ့်ားရ က င့်ားအ ား သငေ့့်ရလျ ့်သလြို အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် 

ရ  က့်ြံေ့ရြားဖခင့်ား လုြ့်ရဆ င့်ရြား ေ့် ဖြစ့်သည့်။ 



 

 

 

 ၃.၁ တနောကခ်ံ သမ ုငေ်းတ ကောငေ်း

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  အသီယီြိာုးြီားယ ား၏ နြိငု့်ငရံ ားသည့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား အုြ့်စုမျ ားအ က ား 

ေေ့်ား ေူညီမျှမှု မရှြိသညေ့့် သမြိုင့်ားရ က င့်ား ရှြိသည့်။ ေြို ေ့ အ ဏ  သညေ့့် အချြိေ့်ေွင့် 

  သ စက ား ကကီားစြိာုးခ ေ့ငြီား ၁၉၉၁ ခုနစှ့် အ ြိ ဖြစ့်ခ ေ့သည့်။ ၂၀   စု၏ နစှ့်ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေငွ့် 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အရဖခဖြ  လှုြ့်ရှ ားမှုမျ ား ြြိနှြိြ့်ဖခင့်ားခံခ ေ့ သည့်။ အသီယီြိာုးြီယ ားလူမျြိ ားမျ ား၏ ရေ ့်လှေ့်ရ ား 

ဒမီြိုက က့်ေစ့် ေြ့်ဦား ( က ၁၉၉၁ ခုနစှ့်ေွင့် အ ဏ  ခ ေ့ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ကြိုယ့်ြြိုင့် ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့် 

အယူအဆကြို မြိေ့်ဆက့်ရြားခ ေ့ရသ ရ က ငေ့့် အသီယီြိာုးြီားယ ားသည့် ဖြဿေ မျ ား အရှြိေ့်ဖမ ငေ့့်လ ရသ ့်လည့်ား 

 ဟြိုချ ြ့်ကြိုင့်သညေ့့် အစြိာုး နငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အရဖခဖြ  လ ေ့်ရဖမ က့်ရ ားေြ့်ဦားမျ ားအ က ား အကကီားအကျယ့် 

ြဋြိြကခမျ ား  ကံ ရေွွဲ့ခံစ ား သညေ့့် အရဖခအရေမှ ြြိုငြီား ေည့်ငငြိမ့်မှုရှြိရသ  အရေအ  ားသြို ေ့ 

ကူားရဖြ င့်ားလ ခ ေ့သည့် ( ၊ ၂၀၁၁)။ အသီယီြိာုးြီားယ ားသည့် ၁၉၉၀ နစှ့်အရစ ြြိငု့်ားေွင့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား 

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်ကြို ကျငေ့့်သံုားခ ေ့ငြီား လက့်ရှြိေွင့် ြ ေီ ရဖမမျက့် န ှဖြင့် အရေအ  ားအ  

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား   သ ရ ဒ အရဖခဖြ  ရဒသဆြိုင့်   ဖြည့်ေယ့် ၉ ခုနငှေ့့် ငမြိ ွဲ့အဂသ ေါ ြ့်နငှေ့့် ဖြညေ့့်မီရသ  

ငမြိ ွဲ့ ကကီားဖြကကီား ၂ခု ဆြိုငြီား ြြိငု့်ားဖခ ားလြိုက့်သည့် ( ငမြိ ွဲ့ရေ ့် အြေါအေင့်) (ရဖမြုံေွင့်  ကညေ့့်ြေါ)။ 

ဖြည့်ေယ့် ၉ခု  မှ ၅ခုေွင့် အဓြိကအ ားဖြငေ့့် သာီးဖခ ား ေြိငု့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု ေစုသ  ရေ ြိငု့်သည့်။ 

သေ့်ားရခေါင့်စ  င့်ားက ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားရြေါင့်ား ၉ေရကျ ့်ရှြိသည့်ဟ ု စ  င့်ားဖြ စု  ားရသ ့်လည့်ား 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဟု သေ့်မှေ့်ရသ  ရဒသဆြိုင့်   လ ေ့်ရေ ့် ၉ ခုသ ရှြိငြီား ေ  ားေင့် 

ရ ွားချယ့်သေ့်မှေ့်  ားသညေ့့် လူမျ ားစု ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားေြို ေ့အေွက့်သ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ရှြိသည့်။ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့၏  ာူးဖခ ားရသ  အမြိရဖမ ရြေါ်ေွင့်သ  ရေ ြိငု့် ကသည့်မဟုေ့်   

နြိငု့်ငအံေှမ့်ား ြျံွဲ့ နှံ ေ့ ရေ ြိငု့်လျက့်ရှြိသည့်။ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူေည့်ားစု ရဒသခ ံ မဟုေ့်သူမျ ားသည့် 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ ဇ ေြိရဖမေြိုင့်ားေွင့် ရေ ြိငု့်လျက့်ရှြိသည့်။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် မရ မေွက့်နြိငု့်ရသ  ေြိငု့်ား င့်ားသ ား 

လူေည့်ားစုမျ ား ရှြိရေသည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။ ဖြည့်သူ ေ့စစ့်မျ ား၏ ရဆ ့် သစည့်ားရံု ားဖခင့်ား အရှြိေ့်ဖမငေ့့်လ ငြီား 

ကေဦား၌ ရသ င့်ားကျေ့်ားမှုရချမှုေ့်ားရ ားဌ ေမျ ား အဖြစ့် ေည့်ရ  င့်ခ ေ့သညေ့့် လက့်ေက့်ကြိုင့်အြွ ွဲ့မျ ား သြို ေ့မဟုေ့် 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဖြည့်သူ ေ့စစ့်မျ ားသည့် အဓြိကအ ားဖြငေ့့် အြိမ့်ောီးချင့်ား ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့် 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ြဋြိြကခမျ ားနငှေ့့် ရဒသခံနငှေ့့် ရဒသခံ မဟုေ့်ရသ  အြွ ွဲ့မျ ားအ က ား ြဋြိြကခမျ ားေွင့် 

ေဖြည့်ားဖြည့်ား ြေါေင့်လ သည့်။ ၂၀၁၂ ခုနစှ့်က စငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အ ကမ့်ားြက့်မှုမျ ား အရှြိေ့်ဖမငေ့့် လ သဖြငေ့့် 

အသီယီြိာုးြီားယ ား နြိငု့်ငသံ ား ေစ့်သေ့်ား ောီးြေါား ၎င့်ားေြို ေ့ ရေအြိမ့်မျ ားကြို စွေ ေ့့်ခွ   ကွ့်ရဖြား က သည့် ( ။ ၂၀၁၄ 

ခုနစှ့်ကေည့်ားက အရှြိေ့်ဖမငေ့့်လ ရသ  မရကျေြ့်မှုနငှေ့့် ဆနဒဖြမှုမျ ားသည့် အရ က င့်ားအ င့်ား မျြိ ားစုံအရြေါ် 

အရဖခခံရသ ့်လည့်ား အဓြိက အရ က င့်ားအ င့်ားမှ  ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု စေစ့်ရအ က့်ရှြိ 

ရဖမယ နငှေ့့် ေယ့်ရဖမမျ ားဆြိငု့်   ဖြဿေ ဖြစ့်ငြီား ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ရဒသဆြိုင့်   ေယ့်ေြိမြိေ့်မျ ားကြို အရသားစြိေ့် 

 ၃။  အသီယီ ေုးြီယောေး 



 

 

 

ချဖြဖခင့်ားနငှေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုနငှေ့့် ဖြင့်ြမှ  င့်ားနှာီးဖမ  ြ့်နှသံူမျ ားအေွက့် ရဖမယ  

အသံုားချခွငေ့့်ဆြိုင့်    ဦားစ ားရြားဖခင့်ားေြို ေ့နငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သည့် ( ၊ ၂၀၁၈)။

 ၃.၂ ေွ ှေ့စညေ်းြုံအတပခခံဥြတဒ

၁၉၉၁ ခုနစှ့်ရေ က့်ြြိငု့်ား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ အသစ့်ကြို ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ားခ ေ့ ကသညေ့့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား အရဖခဖြ  

နြိငု့်ငရံ ား ြေါေီမျ ားနငှေ့့် လွေ့်ရဖမ က့်ရ ား ေြ့်ဦားမျ ားသည့် နြိငု့်ငအံေွင့်ား အရဖခချရေ ြိငု့်ရေရသ  

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ား၏ ယဉရကျားမှုနငှေ့့် နြိငု့်ငရံ ားဆြိငု့်    ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားကြို က လ က ရှည့် 

ြြိနှြိြ့်မှု အငြီား နြိငု့်င ံ သ ားဖြစ့်မှုနငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဖြစ့်မှုေြို ေ့ကြို အဓြိက စြိေ့်ေင့်စ ားသည့်။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားဖြစ့်မှုသည့် အသီ ီ ယြိုားြီယ ားနြိငု့်င ံ ဖြေ့်လည့်ြွ ွဲ့စည့်ားဖခင့်ားနငှေ့့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒမူ ကမ့်ား 

ရ ားဆွ ဖခင့်ားမျ ားအေွက့် အရဖခခံ ဖြစ့်ခ ေ့သည့်။ ( ၊ ၂၀၁၉) ၁၉၉၄ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒေွင့် 

အသီယီြိာုးြီားယ ားရှြိ ဖြည့်ေယ့်၊ နြိငု့်ငသံ ား နငှေ့့် လူမျြိ ားေြိုင့်ားေွင့် ခွ  ကွ့်ခွငေ့့်၊ ကြိုယ့်ြြိငု့်   သ စက ားကြို ရဖြ ဆြို 

ရ ားသ ား ဖမ ငေ့့်ေင့်ခွငေ့့်၊ မြိမြိ ယဉရကျားမှုကြိ ု  ေု့်ရြ ့်ရဖြ ဆြိုခွငေ့့်၊ ဖမ ငေ့့်ေင့်ခွငေ့့်၊ သမြိုင့်ားကြို 

က ကွယ့် ြိေ့်ားသြိမ့်ားခွငေ့့်၊ ေယ့်ရဖမေွင့်ား အစြိုား  အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုးမျ ား  ရူ  င့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် 

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား မျ ားအေွင့်ား သ ေူညီမျှစွ  ကြိုယ့်စ ားဖြ ခွငေ့့် ြေါေင့်ရသ  ကြိုယ့်ြြိငု့် အစြိုား ၏ 

အဖြညေ့့်အေ စီမံရဆ င့် ွက့်ခွငေ့့် စသညေ့့် ကြိုယ့်ြြိငု့်ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့်ဆြိုင့်   အကကင့်ားမ ေ့ အခွငေ့့်အရ ား ရှြိသည့်။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒကြိ ု မူ ကမ့်ားရ ားဆွ   ေွင့် နြိငု့်ငရံ ား အင့်အ ားစုမျ ားကြိ ု ယှဉငြြိ င့်ဖခင့်ားသည့် 

လုြ့်ငေ့်ားစဉ  မှ အကကာီးအကျယ့် ြယ့် ေု့်ဖခင့်ား ခံ  ား သည့်။  လဒ့်မှ  အစြိုား သစ့်၏ 

အြွ ွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးဆြိုင့်   အဓြိကမူရ  င့် ဖြစ့်သညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်ဖြစ့်ငြီား ရေ က့်ကွယ့်ေွင့် 

ြေါေင့်သူမျ ား၏ သာီးဖခ ား အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားနငှေ့့် ဆက့်နယွ့်ရေသည့် (ဥြမ  ။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် 

ဤစီမံအြု့်ချ ြ့်မှု ဆြိုင့်   အရဖခခံ အရဆ က့်အအံုမျ ားသည့် နြိငု့်ငရံ ားြေါေ၏ီ လ မ့်ားမြိုားမှုမှ ကင့်ားလ ေ့်သည့်ဟ ု

ရှုဖမင့်၍ မ     လဒ့်အရေဖြငေ့့်  က့်မလြိုက့်ဖခင့်ား၊ ေ  ားေင့် ဖြစ့်ဖခင့်ားေြို ေ့၏ ေစ ေစ ဆုေ့်ယုေ့်လ သည့်။ 

ကြိုယ့်ြြိုင့်ဖြဌ ေ့်ားခွငေ့့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား နြိငု့်ငသံ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားကြို ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒအ  က ကွယ့် 

ရြား  ားရသ ့်လည့်ား အသီယီြိုားြီားယ ား နြိငု့်ငရံ ား အရဖခအရေေွင့် အဖငင့်ားအြွ ား ဆံုား အရဖခခံမူအဖြစ့် ရှြိရေဆ  

ဖြစ့်သည့် ( ၊ ၂၀၁၁)။ အဓြိက နြိငု့်ငရံ ား လကခဏ အေွက့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ဖြစ့်မှုအ ား 

ဖမ ငေ့့်ေင့်ဖခင့်ားရ က ငေ့့်လည့်ား ဖြစ့်ငြီား ရမွား ြ့်ရဒသအ ား ရှ ြုံရေ ့်ြွငေ့့်  ေွင့် အ ဏ  ကေ ေ့့်သေ့် 

ခွ ရေြွ ွဲ့စည့်ားမှုက ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားအချြိ ွဲ့၏ ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားကြို ဆက့်လက့်လက့်သငေ့့်ခံနြိငု့်ငြီား 

 ြိသုူမျ ားက ၎င့်ားေြို ေ့  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် အရဖခချရေ ြိငု့်ခ ေ့သညေ့့် ေယ့်ရဖမရြေါ်ေွင့် 

အဖြင့်လူအဖြစ့်ရှြိရေဖခင့်ားဆြိသုညေ့့် ခံစ ားချက့်နငှေ့့်အေူ စေစ့်က ၎င့်ားေြို ေ့ကြိ ု ချေ့်လှြ့်ခ ေ့ရသ  က ငေ့့် 

ဖြည့်ေယ့်ေစ့်ခုမှ ေစ့်ခုသြို ေ့ ရဖြ င့်ားရြား ေ့် ရေ င့်ားဆြိဖုခင့်ားဖြစ့်သည့်။ ယင့်ားစေစ့်က သေ့်ားနငှေ့့်ချီရသ  လူမျ ားကြိ ု

ဒေုြိယအဆငေ့့် နြိငု့်ငသံ ားမျ ားအဖြစ့် ရချ င့် ြိာုး  ားသည့်။ ဖြည့်ေွင့်ားေွင့် 

အ ားရက င့်ားရသ /လူမျ ားစုဖြစ့်ရသ  လူမျြိ ားစုမှ မဟုေ့်ရသ  ဖြည့်သူမျ ားသည့် နြိငု့်ငရံ ား   အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၊ 

အလုြ့် ရှြိမှုနငှေ့့် နြိငု့်ငရံေ ့်မှ ြံေ့ြြိုားရြားသညေ့့် အဖခ ားရသ  ခံစ ားခွငေ့့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ခွ ဖခ ားဆက့်ဆမံှုမျ ားကြိ ု



 

 

 

မ က ခဏ  င့်ဆြိငု့် ရေ က သည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။

အသီယီြိာုးြီယ ား၏ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒသည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စအုစြိုား ၏ လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် 

ေ ေေ့်မျ ားသည့် စီားြွ ားရ ား၊ လူမှုရ ားနငှေ့့် ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား ကြိစစမျ ားနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ  နြိငု့်င၏ံ မူေေါဒမျ ား၊ 

မဟ   ျျူဟ မျ ားနငှေ့့် အစီအစဉမျ ားကြို ရ ားဆွ  အရက င့်အ ည့်ရြ ့် ေ့်၊ ရဖမယ နငှေ့့် အဖခ ား 

သ  ေသယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊ သမြိုင့်ားေင့်ရေ  မျ ား နငှေ့့် ြစစည့်ားမျ ားကြို အသံုားဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ား ေြို ေ့ အေွက့် ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ား ေ့် ဖြစ့်သည့်ဟု ဖြဌ ေ့်ား  ားသည့်။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် 

ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့် အ ဏ နငှေ့့် ေ ေေ့်သည့် ဖြည့်ေယ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒနငှေ့့် အဖခ ားရသ  

ဥြရဒမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ား အရက င့် အ ည့်ရြ ့်ရြား ေ့်၊ ဖြည့်ေယ့်၏ စာီးြွ ားရ ား၊ လူမှုရ ားနငှေ့့် ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ား 

မူေေါဒမျ ား၊ မဟ  ျျူဟ မျ ားနငှေ့့် အစီအစဉမျ ားကြို ရ ားဆွ  အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရြား ေ့်၊ ြယ့်ဒ ယ့် 

ဖြည့်ရ  င့်စု ဥြရဒမျ ားနငှေ့့်အညီ ရဖမယ နငှေ့့် အဖခ ား သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားကြိ ု

စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့်၊ ဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်ရသ  ေင့်ရင ွလမ့်ား အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် အခွေ့်နငှေ့့် 

အရက က့်ခွေ့် စည့်ား ကြ့်ရက က့်ခံ ေ့်နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်၏  သံုား မှေ့်ားရဖခ  ေ့်ဂျက့် စ  င့်ားကြို ရ ားဆွ ငြီား 

စီမံရဆ င့် ွက့် ေ့် ေြို ေ့ ဖြစ့်သည့် (အြြိုဒ့်ခွ  ၅၁) (အသီယီြိာုးြီားယ ား၊ ၁၉၉၄)။

ြုံ ၅။ အသီယီ ေုးြီေးယောေး၏ ပြည်နယမ် ောေးနငှ  ်ဇုံမ ော 

 သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။



 

 

 

 ၃.၃ ဥြတဒနငှ  ်မူဝါဒမ ောေး ငွ ်ဌောတန   ငုေ်းရငေ်းသောေး  ု  ၏ တပမယော 

အခွင အ်တရေးမ ောေးနငှ  ်ရြ ုငခ်ွင မ် ောေးက  ုအသ  အမှ ပ်ြျုပခငေ်း

အစြိုား ၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှု ရှြိရေရသားရသ ့်လည့်ား လက့်ရေွွဲ့ေွင့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့်ဆြိုင့်   လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့် 

စေစ့်မျ ားကြို နြိငု့်င၏ံ ရေ   ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင့် ကျငေ့့်သံုားရေငြီဖြစ့်သည့်။ ရဖမယ ကြို မျြိ ားဆက့်အစဉအလ  

ြုံစံဖြငေ့့် ရှု ဖမင့်ငြီား ေစုံေရယ က့်၏ မြိ မျ ား၊  ြိုား ွ ားမျ ားနငှေ့့်  ြိုားရ ား  ီင့်မျ ားနငှေ့့် ြြိငု့်ဆြိုင့်သည့်ကြိ ု၎င့်ား၏ 

ကရလားမျ ား၊ ရဖမားမျ ားနငှေ့့် ဖမစ့်မျ ား ြြိုင့်ဆြိငု့်မည့် ဖြစ့်သည့် ( ၊ ၂၀၁၆)။ ရဖမယ ကြို ေြိုားြွ ားလ ရသ  

မြိသ ားစု၊ မျြိ ားနယွ့်စု၊ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုေြို ေ့၏  ံုြြိငု့်ဆြိုင့်မှုအဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်ေွင့် 

ရဒသဆြိုင့်   အစြိာုး က ရဖမယ ကြို ကကီား ကြ့် ေ့် အခွငေ့့်အ ဏ ကြို ကြိုင့်ရဆ င့်  ားသည့်။ သြို ေ့ရသ ့် 

ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်ေွင့် မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားမှ သက့်ကကီားသူမျ ားက ေ ေေ့်ယူ  ားသည့်။ ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မဟုေ့်ရသ  ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို ချေ့်လှြ့်ငြီား ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့် 

စေစ့်မျ ားေငွ့် ဖြည့်ေွင့်ား နြိငု့်ငသံ ားဖြစ့်မှုသည့် မျြိ ားနယွ့်စုနငှေ့့် အဖခ ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအရြေါ်ေငွ့် မေူည့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်နငှေ့့် နှုြိင့်ားယှဉ လျှင့် ဤစေစ့်က ရဒသေွင့်ား 

ကကီားစြိာုးရသ  ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုအဖြင့် အ ားလုံားကြို ေူညီရသ  အခွငေ့့်အရ ား ရြားသည့် ( ၊ ၂၀၁၈)။ 

 ြို ေ့ရ က ငေ့့် အခွငေ့့်အ ဏ ၊ ေယ့်ရဖမဆြိုင့်   စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ခွငေ့့် နငှေ့့် နြိငု့်ငသံ ားဖြစ့်မှု အရဖခခံမူမျ ားသည့် 

ေြိုင့်ားဖြည့်၏ ြြိုင့်ဆြိငု့်မှု၊ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နငှေ့့် ဓရလေ့  ံာုးေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်မျ ား၏ 

သရ  ေ  ားမျ ားအ က ား ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားမှုရှြိသည့်။ 

ရဒသေွင့်ားနငှေ့့် ဖြည့်ေွင့်ား အ ဏ ြြိငု့်အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားအ ား မဆြိုစရလ က့် အ ဏ  ခွ ရေရြားရသ ့်လည့်ား 

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စသုည့် ယခင့်ကေည့်ားကရှြိရသ  မည့်သညေ့့် အသီီယြိုားြီားယ ား ဖြည့်ေယ့် က့်မဆြို 

ခြိုင့်မ  အ ားရက င့်ားငြီား  ဟြို  ြိေ့်ားချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနငှေ့့် ရဒသခွ ေြို ေ့၏ ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မှုနငှေ့့် ကြိယု့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ေြို ေ့ကြိ ု

ဟေ ေ့့်ေ ားသညေ့့် အ က့်ရအ က့် စည့်ားမျဉားမျ ားကြိ ု ေည့်ရဆ က့်ရြားသည့် ( ၊ ၂၀၁၂)။ 

စြိုက့်ြျြိ ားရ ားဆြိုင့်   ကကီားကျယ့်ရသ   င့်ားနှာီးဖမ  ြ့်နှမံှုမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား မ က ရသားမီက အစြိာုး ၏ 

ဖမ ငေ့့်ေင့်ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားသည့် နြိငု့်ငရံ ားအ  အရ ားမြေါရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား က့် 

အဖြင့်လူမျ ားအရြေါ် ရဖမယ အသံုားချခွငေ့့် ကြို ဦားစ ားရြားသည့်။ ဤလုြ့်ငေ့်ားစဉေွင့် ရကျားလက့်ဖြည့်သူမျ ားနငှေ့့် 

ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ား  ေွ့်ယက့်စြိုက့်ြျြိ ားသူမျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ရဖမယ  အသံုားချခွငေ့့်သည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏ အရဖခခံမူမျ ားအ ားေြိုက့်ရြိုက့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ဖခင့်ားကြို ရလျှ ေ့ချရြားရ က င့်ား ရေွွဲ့ ရှြိ သည့် 

( ၊ ၂၀၁၈)။ အဖခ ားရသ  အရဖခအရေမျ ားေငွ့် သြိသြိသ သ  နှုြိင့်ားယှဉ ကညေ့့်လျှင့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏ ေယ့်ရဖမဆြိုင့်   အကျြိ ားသက့်ရ  က့်မှုမျ ားသည့် ေြိုားမျ ားလ ရသ  

သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ဖြေ့်လြ့်ဖခင့်ားကြို ကြိုင့်ေယွ့် ေ့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ား ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ား 

ရေ ြိငု့်ဖခင့်ားအေွက့် အရ က င့်ားဖြချက့်ကြို ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။ ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့်ဆြိငု့်   လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်မျ ားကြိ ု

ရြေါင့်ားစည့်ား ေ့် ေည့်ားလမ့်ားရှ ဖခင့်ားကြို မ က ရသားခင့်ကမှ ြြိငုြီား  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားလ  ကငြီား စေစ့်ေကျရေ ေ့ 

မဟုေ့်ရသားြေါ။ မ က ရသားမီ နစှ့်မျ ားအေွင့်ား ကြိုယ့်ြြိုင့် မူေေါဒနငှေ့့်  ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားကြိ ု

အရက င့်အ ည့်ရြ ့်သညေ့့် ေည့်ားလမ့်ားအဖြစ့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ားကြို ဖြေ့်လည့် 



 

 

 

အ ားဖြညေ့့်ငြီား ြာူးေွ ဆံုားဖြေ့်ရ ွား ေ့် အစြိာုး က ကကြိ ားြမ့်ားရေဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား စြိာုး ြိမ့်မှု ရှြိသည့်။ 

အသီယီြိာုးြီားယ ားရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ မှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လက့်ရှြိ ရဆွားရနာွးမှုသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အရြေါ်ေွင့် မဟုေ့်   ေယ့်ရဖမအရြေါ် အရဖခခံရသ  မေူကွ ဖြ ားသညေ့့် ဖြည့်ရ  င့်စု ြုံစံကြို မည့်သြို ေ့ ကျငေ့့်သံာုး 

နြိငု့်မည့်ကြို အရဖြရှ ရေငြီား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေစ့်ခုရှြိ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို မည့်သညေ့့် ရေ  မျ ားေွင့်ရြား ေ့်နငှေ့့် 

ဆက့်စြ့်ငြီား ေြိငု့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားအရြေါ် အရဖခမခံ   ရေ ြိငု့်မှု အရြေါ်အရဖခခံငြီား ရြား ေ့် ကြိစစေြို ေ့လည့်ား ြေါေင့် 

သည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။ ၂၀၁၀) က အသီယီြိာုးြီားယ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ က အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုး 

ဆြိုင့်   ကြိ ြိယ အဖြစ့် ြယ့်ဒ ယ့်သည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မေူကွ ဖြ ားမှုဆြိုင့်   စြိေ့်ရခေါ်ချက့်မျ ားကြို ကြိုင့်ေွယ့် 

ရဖြရှင့်ား ေ့် မလုံရလ က့်ဟု ဆြိုသညေ့့်အရြေါ် ကေ ေ့့်ကွက့်သည့်။ ဖြည့်ရ  င့်စု၏ အစဉအလ  အြွ ွဲ့အစည့်ား/ 

ကျငေ့့် ံာုးဆြိငု့်   အဂသ ေါ ြ့်မျ ားကြို ရကျ ့်လွေ့်ငြီား ေြိငု့်ား င့်ားသ ား မေူကွ ဖြ ားမှုကြို  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ား ေ့်နငှေ့့် 

အြွ ွဲ့အစည့်ား ကျငေ့့် ံာုးဆြိငု့်   အဂသ ေါ ြ့်မျ ား  ညေ့့်သွင့်ား ေ့် ေည့်ရဆ က့်  ားသညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ြုံစံသည့် 

က) ေြိုင့်ားဖြည့်ရှြိ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရြေါင့်ားစံု၏ ေြိရသသလကခဏ ကြို  င့်ဟြ့်မှုရှြိဖခင့်ား၊ ခ) အဖငင့်အြွ ား ဆံာုး 

နြိငု့်ငရံ ား အရဖခအရေနငှေ့့် အစြိုား  အဆငေ့့်အ ားလုံားေွင့် မျှရေ အြု့်ချ ြ့်ဖခင့်ား အရဖခခံမူကြိ ု

ရ  က့်ခံအ ားရြားသညေ့့် အြွ ွဲ့ အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးဆြိငု့်   စေစ့်မျ ား ြေါေင့်ဖခင့်ား၊ နငှေ့့် ဂ) ဥြရဒရ က င့်ားအ  

ဖြဌ ေ့်ား  ားရသ ား နြိငု့်ငသံ ားေြို ေ့၏ အရဖခခံ  ြြိုင့်ခွငေ့့် ရြ ့်ဖြချက့်နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့် အြု့်ချ ြ့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  

အြွ ွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးဆြိုင့်   အရဖခခံမူမျ ားကြို ေြိာုးချ ွဲ့ ဖခင့်ားနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ခွ မျ ားအေွင့်ားရှြိ လူေည့်ားစုမျ ား၏ 

စြိုား ြိမ့်ချက့်မျ ားကြို ရဖြရှင့်ားရြား ေ့် မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် ေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ 

 ၃.၄ တဒသဆ ငုရ်ော ဥြတဒတရေးရော ဆံေုးပေ ခ် ကမ် ောေးနငှ  ်

လြ်ု ံေုးလြ်ုနညေ်း

အစြိုား ၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှု ရှြိရေရသားရသ ့်လည့်ား လက့်ရေွွဲ့ေွင့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့်ဆြိုင့်   လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့် 

စေစ့်မျ ားကြို နြိငု့်င၏ံ ရေ   ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင့် ကျငေ့့်သံုားရေငြီဖြစ့်သည့်။ ရဖမယ ကြို မျြိ ားဆက့်အစဉအလ  

ြုံစံဖြငေ့့် ရှုဖမင့်ငြီား ေစုံေရယ က့်၏ မြိ မျ ား၊  ြိုား  ွားမျ ားနငှေ့့်  ြိာုးရ ား  ီင့်မျ ားနငှေ့့် ြြိငု့်ဆြိုင့်သည့်ကြို 

၄င့်၏ကရလားမျ ား၊ ရဖမားမျ ားနငှေ့့် ဖမစ့်မျ ား ြြိုင့်ဆြိငု့်မည့် ဖြစ့်သည့် ( ၊ ၂၀၁၆)။ ရဖမယ ကြို ေြိုားြွ ားလ ရသ  

မြိသ ားစု၊ မျြိ ားနယွ့်စု၊ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုေြို ေ့၏  ံုြြိငု့်ဆြိုင့်မှုအဖြစ့် ရှုဖမင့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်ေွင့် 

ရဒသဆြိုင့်   အစြိာုး က ရဖမယ ကြို ကကီား ကြ့် ေ့် အခွငေ့့်အ ဏ ကြို ကြိုင့်ရဆ င့်  ားသည့်။ သြို ေ့ရသ ့် 

ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်ေွင့် မျြိ ားနယွ့်စမုျ ားမှ သက့်ကကာီးသူမျ ားက ေ ေေ့်ယူ  ားသည့်။ ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မဟုေ့်ရသ  ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို ချေ့်လှြ့်ငြီား ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့် 

စေစ့်မျ ားေငွ့် ဖြည့်ေွင့်ား နြိငု့်ငသံ ားဖြစ့်မှုသည့် မျြိ ားနယွ့်စုနငှေ့့် အဖခ ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအရြေါ်ေွင့် မူေည့်သည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်နငှေ့့် နှုြိင့်ားယှဉ လျှင့် ဤစေစ့်က ရဒသေွင့်ား 

ကကီားစြိာုးရသ  ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုအဖြင့် အ ားလုံားကြို ေူညီရသ  အခွငေ့့်အရ ား ရြားသည့် ( ၊ ၂၀၁၈)။ 

 ြို ေ့ရ က ငေ့့် အခွငေ့့်အ ဏ ၊ ေယ့်ရဖမဆြိုင့်   စီ င့်ဆံုားဖြေ့်ခွငေ့့်နငှေ့့် နြိငု့်ငသံ ားဖြစ့်မှု အရဖခခံမူမျ ားသည့် 

ေြိုင့်ားဖြည့်၏ ြြိုင့်ဆြိငု့်မှု၊ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နငှေ့့် ဓရလေ့  ံာုးေမ့်ားသစ့် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်မျ ား၏ 



 

 

 

သရ  ေ  ားမျ ားအ က ား ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားမှုရှြိသည့်။ 

ရဒသေွင့်ားနငှေ့့် ဖြည့်ေွင့်ား အ ဏ ြြိငု့်အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားအ ား မဆြိုစရလ က့် အ ဏ  ခွ ရေရြားရသ ့်လည့်ား 

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စသုည့် ယခင့်ကေည့်ားကရှြိရသ  မည့်သညေ့့် အသီယီြိုားြီားယ ား ဖြည့်ေယ့် က့်မဆြို 

ခြိုင့်မ  အ ားရက င့်ားငြီား  ဟြို  ြိေ့်ားချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနငှေ့့် ရဒသခွ ေြို ေ့၏ ရရှ ွဲ့ရဆ င့်မှုနငှေ့့် ကြိယု့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ေြို ေ့ကြိ ု

ဟေ ေ့့်ေ ားသညေ့့် အ က့်ရအ က့် စည့်ားမျဉားမျ ားကြိ ု ေည့်ရဆ က့်ရြားသည့် ( ၊ ၂၀၁၂)။ 

စြိုက့်ြျြိ ားရ ားဆြိုင့်   ကကီားကျယ့်ရသ   င့်ားနှာီးဖမ  ြ့်နှမံျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား မ က ရသားမီက အစြိုား ၏ 

ဖမ ငေ့့်ေင့်ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားသည့် နြိငု့်ငရံ ားအ  အရ ားမြေါရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား က့် 

အဖြင့်လမူျ ားအရြေါ် ရဖမယ အသံုားချခွငေ့့် ကြို ဦားစ ားရြားသည့်။ ဤလုြ့်ငေ့်ားစဉေွင့် ရကျားလက့်ဖြည့်သူမျ ားနငှေ့့် 

ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ား  ေွ့်ယက့်စြိုက့်ြျြိ ားသူမျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ရဖမယ  အသံုားချခွငေ့့်သည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏ အရဖခခံမူမျ ားအ ားေြိုက့်ရြိုက့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ဖခင့်ားကြို ရလျှ ေ့ချရြားရ က င့်ား ရေွွဲ့ ရှြိ သည့် 

( ၊ ၂၀၁၈)။ အဖခ ားရသ  အရဖခအရေမျ ားေငွ့် သြိသြိသ သ  နှုြိင့်ားယှဉ ကညေ့့်လျှင့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်၏ ေယ့်ရဖမဆြိုင့်   အကျြိ ားသက့်ရ  က့်မှုမျ ားသည့် ေြိုားမျ ား လ ရသ  

သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ဖြေ့်လြ့်ဖခင့်ားကြို ကြိုင့်ေယွ့် ေ့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ား ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ား 

ရေ ြိငု့်ဖခင့်ားအေွက့် အရ က င့်ားဖြချက့်ကြို ြံေ့ြြိုားရြားသည့်။ ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားသစ့်ဆြိငု့်   လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်မျ ားကြိ ု

ရြေါင့်ားစည့်ား ေ့် ေည့်ားလမ့်ားရှ ဖခင့်ားကြို မ က ရသားခင့်ကမှ ြြိငုြီား  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားလ  ကငြီား စေစ့်ေကျရေ ေ့ 

မဟုေ့်ရသားြေါ။ မ က ရသားမီ နစှ့်မျ ားအေွင့်ား ကြိုယ့်ြြိုင့် မူေေါဒနငှေ့့်  ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားကြိ ု

အရက င့်အ ည့်ရြ ့်သညေ့့် ေည့်ားလမ့်ားအဖြစ့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ားကြို ဖြေ့်လည့် 

အ ားဖြညေ့့်ငြီား ြူားေွ ဆံုားဖြေ့်ရ ွား ေ့် အစြိာုး က ကကြိ ားြမ့်ားရေဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား စြိာုး ြိမ့်မှု ရှြိသည့်။ 

အသီယီြိာုးြီားယ ားရှြိ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ မှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လက့်ရှြိ ရဆွားရနာွးမှုသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အရြေါ်ေွင့် မဟုေ့်   ေယ့်ရဖမအရြေါ် အရဖခခံရသ  မေကူွ ဖြ ားသညေ့့် ဖြည့်ရ  င့်စု ြုံစံကြို မည့်သြို ေ့ ကျငေ့့်သံာုး 

နြိငု့်မည့်ကြို အရဖြရှ ရေငြီား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ေစ့်ခုရှြိ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို မည့်သညေ့့် ရေ  မျ ားေွင့်ရြား ေ့်နငှေ့့် 

ဆက့်စြ့်ငြီား ေြိငု့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားအရြေါ် အရဖခမခံ   ရေ ြိငု့်မှု အရြေါ်အရဖခခံငြီား ရြား ေ့် ကြိစစေြို ေ့လည့်ား ြေါေင့် 

သည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။ ၂၀၁၀) က အသီယီြိာုးြီားယ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ က အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုး 

ဆြိုင့်   ကြိ ြိယ အဖြစ့် ြယ့်ဒ ယ့်သည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မေူကွ ဖြ ားမှုဆြိုင့်   စြိေ့်ရခေါ်ချက့်မျ ားကြို ကြိုင့်ေွယ့် 

ရဖြရှင့်ား ေ့် မလုံရလ က့်ဟု ဆြိုသညေ့့်အရြေါ် ကေ ေ့့်ကွက့်သည့်။ ဖြည့်ရ  င့်စု၏ အစဉအလ  အြွ ွဲ့အစည့်ား/ 

ကျငေ့့် ံာုးဆြိငု့်   အဂသ ေါ ြ့်မျ ားကြို ရကျ ့်လွေ့်ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မေူကွ ဖြ ားမှုကြို  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ား ေ့်နငှေ့့် အြွ ွဲ့ 

အစည့်ား ကျငေ့့် ံာုးဆြိုင့်   အဂသ ေါ ြ့်မျ ား  ညေ့့်သွင့်ား ေ့် ေည့်ရဆ က့်  ားသညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ြုံစံသည့် က) 

ေြိုင့်ားဖြည့်ရှြိ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရြေါင့်ားစံ၏ု ေြိရသသလကခဏ ကြို  င့်ဟြ့်မှုရှြိဖခင့်ား၊ ခ) အဖငင့်အြွ ား ဆံာုး နြိငု့်ငရံ ား 

အရဖခအရေနငှေ့့် အစြိာုး  အဆငေ့့်အ ားလုံားေွင့် မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်ဖခင့်ား အရဖခခံမူကြို ရ  က့်ခံအ ားရြားသညေ့့် အြွ ွဲ့ 

အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးဆြိုင့်   စေစ့်မျ ား ြေါေင့်ဖခင့်ား၊ နငှေ့့် ဂ) ဥြရဒရ က င့်ားအ  ဖြဌ ေ့်ား  ားရသ ား နြိငု့်ငသံ ားေြို ေ့၏ 

အရဖခခံ  ြြိငု့်ခွငေ့့် ရြ ့်ဖြချက့်နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  အြွ ွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးဆြိုင့်   

အရဖခခံမူမျ ားကြို ေြိုားချ ွဲ့ ဖခင့်ားနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ခွ မျ ားအေွင့်ားရှြိ လူေည့်ားစုမျ ား၏ စြိုား ြိမ့်ချက့်မျ ားကြို ရဖြရှင့်ားရြား ေ့် 

မျှရေ အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် ေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ 



 

 

 

၄.၁ တနောကခ်ံသမ ုငေ်းတ ကောငေ်း

   ားဇီားနြိငု့်င၏ံ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားသည့် ရြေါ်ေူဂီေြို ေ့ ကြိုလြိုေဖီြ ဖခင့်ား မေြိုင့်ခင့်ကေည့်ားက 

နြိငု့်င ံ အနှံ ေ့အဖြ ားေွင့် ရေ ြိငု့်ခ ေ့ ကသည့်။ ၁၆   စုနငှေ့့် ၂၀   စု အေွင့်ား အရရှွဲ့ ြြိငု့်ားမှ အရေ က့်ြြိုင့်ားအ ြိ 

   ားဇီား အ ား ကြိုလြိေုဖီြ ဖခင့်ားေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စမုျ ားအရြေါ် အ ကမ့်ားြက့် 

အင့်အ ားသံာုးဖခင့်ားမျ ား မ က ခဏ ဖြစ့်ခ ေ့သည့်။ ြ ေီနငှေ့့် စ  င့်ားအင့်ားဆြိငု့်      ားဇီား အင့်စေီကျျူွဲ့၏ ၂၀၁၀ 

ခုနစှ့် သေ့်ားရခေါင့်ားစ  င့်ား အ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စု လူဦားရြေါင့်ား ၈၉၆၉၁၇ ရယ က့်ရှြိငြီား 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု ၃၀၅ စု အေွင့်ား ဖြေ ေ့့်ကျက့်ရေ ြိငု့် ကငြီား   သ စက ား ၂၇၄ ခကုြို ရဖြ ဆြို ကသည့်။ 

အသက့် ၅ နစှ့်အ က့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစမုျ ားအ က ားေွင့် ၃၇.၄ % ကသ  ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား 

  သ စက ားကြို ရဖြ ဆြို ကငြီား ၇၆.၉% က ရြေါ်ေူဂီ   သ စက ားကြို ရဖြ ဆြို ကသည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။ 

   ဇီားနြိငု့်ငေွံင့် မူလရေ ြိငု့်သူေြို ေ့၏ ရဖမ (ရြေါ်ေူဂီ ကြို  ည့်ည ေ့်ားသည့်) သည့် ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား အရဖခချ ရေ ြိငု့်လ ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ သာီးသေ ေ့့် ြြိုင့်ဆြိုင့်သညေ့့် ရေ  ရဒသဖြစ့်သည့်။ 

   ားဇီားေငွ့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ား ၇၁၃ ခ ု ရှြိငြီား စုစုရြေါင့်ား ဧ ြိယ  ၁၁၇ သေ့်ား ဟက့်ေ  

သြို ေ့မဟုေ့် နြိငု့်င၏ံ ရဖမဧကအ ားလံာုး၏ ၁၃% ကျယ့်ေေ့်ားသည့် (ြုံ ၃ ေွင့် ကညေ့့်ြေါ)။ ၉၈% ရသ  

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ား သည့် အရမဇုေ့်  ေွင့် ရှြိသည့်။ ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင့် 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ ငြီား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားကြိ ု

အသြိမှေ့်ဖြ ငြီား ြြိုင့်ဖခ ား သေ့်မှေ့် ေ့် အ ား ေု့်မှုမျ ား ရြေါ်ရြေါက့်လ ချြိေ့်ေွင့် ငခြိမ့်ားရဖခ က့်မှုအသစ့်မျ ားက 

 ြိ ု ေြိုားေက့်မှုကြို အ  စွေ ေ့့်ငြီား နြိငု့်ငေံက ၏ အ ရံုစြိကု့်မှုကြို  ယူခ ေ့သည့်။ အမျြိ ားသ ား ရကျားလက့်ရဒသ 

ကွေ့်ဂ က့်၏ ေြိုက့်ခြိုက့်မှုမျ ား၊ သေတ   လုြ့်ငေ့်ား သြို ေ့မဟုေ့် သစ့်လုြ့်ငေ့်ားနငှေ့့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ားဆြိငု့်   

လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားအေွက့် ခွငေ့့်ဖြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ မျ ားကြို အသံုားချ ေ့် အကျြိ ား စီားြွ ားရ ှရြွဖခင့်ား၊ အမျြိ ားသ ား 

အင့်ဒာီးယေ့်ား ရြ င့်ရဒားရငှ့်ား ( ကြို အ ားေည့်ားရအ င့် လုြ့်ရဆ င့် ေ့် သမမေသစ့် ၏ 

ကကြိ ားြမ့်ားမှုမျ ား က ားမှ ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား ရြေါ် ကွ့်လ သည့်။ 

မ က ရသားခင့်က အရဖြ င့်ားအလ သည့် ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ မှေဆငေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ား 

မျ ား ရှြိသညေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၏ အေြိုင့်ားအေ နငှေ့့် နြိငု့်ငရံ ား အရဖခအရေ အရဖြ င့်ားအလ နငှေ့့် အေူ ဤအခွငေ့့် 

အရ ားမျ ားကြို ဖြင့်ားဖြင့်ား ေ့် ေ့် ချြိ ားရြ က့်မှုမျ ား  ယ့်လြို ဖြစ့်နြိငု့်သလ  ဆြိုသည့်နငှေ့့်ြေ့်သက့်ငြီား 

ရမားခွေ့်ားမျ ား ရြေါ် ကွ့်လ ရစသည့်။ အ ာူးသဖြငေ့့် သာီးသေ ေ့့်ရေ ြိငု့်ရသ  သြို ေ့မဟုေ့် မ က ရသားခင့်ကမှ 

 ြိရေွွဲ့ဆက့်ဆမံှု ရှြိရသ   ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားသည့် ေ  ားမေင့် သစ့် ေု့်လုြ့်သူမျ ား၊ ရဖမယ  

ကျျူားရကျ ့်သူမျ ား၊ ၎င့်ားေြို ေ့၏ ေယ့်ရဖမမျ ားရြေါ်ေွင့် ေင့်ရ  က့်ကျျူားရကျ ့်လုြ့်ကြိုင့်ရသ  

သေတ  ေူားရြ ့်သူမျ ား၏ ဖမငေ့့်မ ားလ ရသ  ငခြိမ့်ားရဖခ က့်မှုရအ က့်ေွင့် ကျရ  က့်ရေသည့်။ အ ကမ့်ားြက့် 

ရဖမယ  ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ားမျ ားသည့် မျ ားဖြ ားလ ငြီား    ားဇီား ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား သ သေ ဖြ  ရက င့်စ၏ီ 

မ က ရသားမီက အစ ီင့်ခံစ  ေခုအ  ၂၀၁၉ ခုနစှ့် ဇေ့်ေေေါ ီလမှ စေင့်ငြီား ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမ ၁၅၃

 ၄။   ဘရောဇီေး 



 

 

 

ခု ကျျူားရကျ ့်ခံခ ေ့ သည့်။ (ငြီားခ ေ့သညေ့့်နစှ့်က ၇၆ ခုနငှေ့့် နှုြိင့်ားယှဉလျှင့်) ( ၊ ၂၀၁၉)။

ြုံ ၆။ ဘရောဇီေးန ငုင် ှံ  ဌောတန   ငုေ်းရငေ်းသောေးမ ောေး၏ တပမယောမ ောေး  ည် ှ ရောနငှ  ်  ေုးခ  ှေ့တနရောမ ောေး 

သေင့်ား င့်ားဖမစ့်။     ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ ဌ ရေ

 ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ား ေည့်ရှြိ  နငှေ့့် ေြိုားချ ွဲ့ရေ  မျ ား

၄.၂ ေွ ှေ့စည်ေးြုံ အတပခခံဥြတဒ

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ြ မဆံုား အရ ားြေါသညေ့့် ရဖခလှမ့်ားသည့် ၁၉၇၃ 

ခုနစှ့် ေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားဆြိုင့်   ဥြရဒ ဥြရဒ ၆.၀၀၁/၁၉၇၃) ကြိ ု

ဖြဌ ေ့်ားရြားလြိုက့်ဖခင့်ားနငှေ့့် အေူ ဖြစ့်ရြေါ်လ သည့်။ အြြိဒု့် ၄၊ အြြိဒု့်ခွ  ၂ ေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စ ု

အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ားကြို က ကွယ့် ေ့်နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ား ေ့် အလြို ေ့င ှ ဥြရဒက ရဒသခံ 

   ဇီားလူမျြိ ားမျ ား အ ား ၎င့်ားေြို ေ့ ရေ ြိငု့်ရသ  ရဖမမျ ားကြို အငမ ေမ့်ား ြြိငု့်ဆြိငု့်ခွငေ့့်ရှြိ ေ့်နငှေ့့် သ  ေ 

ရြေါကကယ့်ေမှုမျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမမျ ားရြေါ်ေွင့် ရေွွဲ့ သညေ့့် အသံုားေင့်သညေ့့် အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ားလုံားကြိ ု

၎င့်ားေြို ေ့အ ား သာီးဖခ ား အသံာုးဖြ ခွငေ့့်ရြား ေ့် ဥြရဒက အ မခံချက့်ရြား  ားသည့် ဟု ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ 

မည့်သြို ေ့ြင့်ဆြိုရစက မူ သည့် ဌ ရေ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားလူမျြိ ားမျ ား၏ အုြ့် ြိေ့်ားသနူငှေ့့် ေူရသ  ရေ  ကြိ ု

ယူ  ားသည့်။ ဤသည့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ မရကျေြ့်မှုမျ ားက ရေ က့်ဆံုား ၁၉၈၈ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒနငှေ့့်မှ ေ ားလည့် သရ   ရြေါက့်သွ ားသညေ့့် အရဖြ င့်ားအလ မျ ားကြို ဦားေည့်ရစသည့် 

( ၊ ၂၀၁၈)။ 

   ဇီား၏ ၁၉၉၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် အြြိုဒ့်ခွ  

အမျ ားအဖြ ား ြေါေင့်သည့်။ အြြိုဒ့်ခွ  ၂၃၁ ေငွ့် အင့်ဒယီေ့်ားမျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ြြိုင့်ဆြိငု့်လ  
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သညေ့့် ရဖမယ မျ ားအရြေါ် မလူ အခွငေ့့်အရ ား  ရှြိ မည့်၊ ယင့်ားရဖမယ မျ ားကြို ေယ့်ေြိမြိေ့် ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့်ရြား 

 ေ့်နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ြြိငု့်ဆြိုင့်မှုမျ ားအ ားလုံားကြို က ကွယ့်ရြားငြီား အသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့် ဖြည့်ရ  င့်စုေွင့် 

ေ ေေ့်ရှြိသည့် ဟု အသြိအမှေ့်ဖြ   ားသည့်။ အြြိုဒ့်ခွ  ၂၃၁ ေငွ့် အင့်ဒယီေ့်ားေြို ေ့  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် 

ြြိုင့်ဆြိုင့်လ သညေ့့် ရဖမယ မျ ားသည့် အငမ ေမ့်ား ြြိုင့်ဆြိငု့်ခွငေ့့်ကြို  ည့် ွယ့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့သည့် ကကယ့်ေရသ  

ရဖမဆလီ  မျ ား၊ ဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် အင့်ားအြိငု့်မျ ားကြို သာီးဖခ ား အသံုားဖြ ခွငေ့့်  ရှြိ မည့် (   ဇီား၊ ၁၉၈၈) ဟ ု

ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ အင့်ဒယီေ့်ား ဖြဿေ  မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ကကီား ကြ့် ေ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး  ၏ 

ေ ေေ့်သည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ၏ အခေ့်ား အမျ ားစု ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ အြြိုဒ့် ၂၀ ေွင့် အင့်ဒယီေ့်ားမျ ား 

 ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ြြိငု့်ဆြိုင့်လ သညေ့့် ရဖမယ မျ ားမှ  ဖြည့်ရ  င့်စု၏ ြြိုင့်ဆြိုင့်မှုအဖြစ့် အေည့်ဖြ   ားငြီား 

အြြိုဒ့် ၂၂ ေွင့် ဖြည့်ရ  င့်စသုည့် အင့်ဒာီးယေ့်ားလူမျြိ ားမျ ား အရြေါ် ဥြရဒဖြ  ေ့် သာီးဖခ ား အခွငေ့့်အ ဏ ရှြိသည့်ဟု 

ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံ ဥြရဒက အမျြိ ားသ ား လ ေ့်ရေ ့် ( သည့် အင့်ဒယီေ့်ား ရဖမယ မျ ား ရြေါ် ေငွ့် 

စွေ့်စြိမုှု ကကြိ က့်ရသ  အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား  ေု့်ယသူံုားစွ ဖခင့်ားနငှေ့့် အသံုားချဖခင့်ား၊ ေွင့်ား ကွ့် ြစစည့်ားမျ ား အ ား 

ရှ ရြေွူားရြ ့်ဖခင့်ားေြို ေ့ကြို ခွငေ့့်ဖြ  ေ့် အခွငေ့့်အ ဏ ကြို ကြိုင့်ရဆ င့်  ားသည့်ဟု ဆြိသုည့်။ ြယ့်ဒ ယ့် ေ  ား 

သူကကီားမျ ားသည့် အင့်ဒယီေ့်ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ားကြို ကြိုင့်ေွယ့် ေ့်  

ဥရြဒရ က င့်ားအ  ေ  ားစွ ဆြိဖုခင့်ား၊ စစ့်ရဆားစီ င့်ဖခင့်ားမျ ား လုြ့်ရဆ င့် ေ့် အ ဏ ရှြိသည့်။ အမျ ားဖြည့်သူဆြိုင့်   

ေ  ားစွ ဆြိုဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ကျငေ့့် ံာုးဆြိငု့်   ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ား  မ ှေစ့်ခမုှ  အင့်ဒာီးယေ့်ား 

လူမျြိ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားကြို ဥြရဒအ  အက အကယွ့်ရြား ေ့်ဖြစ့်သည့် (အြြိုဒ့် ၂၁၉) 

( ။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား ြွ ွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အရက င့်အ ည့်ရြ ့် ေ့် သာီးဖခ ား ဥြရဒ 

ဖြ ဖခင့်ားမျ ား ယခအု ြိ ဆက့်လက့် ဖြစ့်ရြေါ်ရေသည့် (ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ေယ့်ရဖမ နငှေ့့် 

သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   စမီံခေ ေ့့်ခွ မှုအေွက့်    ဇီား မူေေါဒ ( ကြို ရအ က့်ေွင့်  ကညေ့့်ရှုြေါ)

၄.၃ ဌောတန  ငုေ်းရငေ်းသောေး တပမယော အခွင အ်တရေးမ ောေးနငှ  ်ရြ ုငခ်ွင က်  ု

အသ အမှ ပ်ြျုရော ငွ ်ဥြတဒမ ောေး၊ မူဝါဒနငှ  ် ရောေးရုံေးမ ောေး၏ အခန်ေးကဏ္ဍ

၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခ ံဥြရဒေွင့် ရြားအြ့်  ားသညေ့့် အခငွေ့့်အရ ားမျ ားကြို အရက င့်အ ည့်ရြ ့် ေ့် အစြိုား  ၏ 

မေူေါဒနငှေ့့် ဥြရဒဖြ ရ ားသည့် ေက့်ကကစွ  ြေါေင့်ရဆ င့် ွက့်မှု ေည့်ားြေါားသည့်။ ဆက့်စြ့်လ မ့်ားဖခံ ရေရသ  အရဖခ 

ခံမမူျ ားနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအေကွ့် မူရ  င့်ေခုအဖြစ့်    ဇီား ြွ ွဲ့စည့်ားြံု အရဖခခံဥြရဒက ေ ေေ့်ယ ူ

ရဆ င့် ွက့်ရြားရေရသ ရ က ငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ား အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အရသားစြိေ့် 

အစအီစဉ ဆွ  ေ့် အစြိုား အရေဖြငေ့့် ဖြဌ ေ့်ားရြားသညေ့့် အဖခ ားရသ  ဥရြဒဖြ ဌ ေ့်ားမှု အစြိေ့်အြြိုင့်ားမျ ားေွင့် 

မူေည့်သည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား  ြိ ုဥြရဒ အစြိေ့်အြြိုင့်ားမျ ားသည့် ဖြဌ ေ့်ား ရသားဖခင့်ား မရှြိရသားြေါ။ ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြံ ု

အရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   အ မခံချက့်မျ ားရ က ငေ့့် အစြိုား က ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ား 

အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ဖခင့်ား နငှေ့့် စြ့်လျဉား၍ မစကွ့်ြက့်ရ ား မေူေါဒကြို ြြိမုြို ကျငေ့့်သံုားခ ေ့ငြီား မူေေါဒ အရဖြ င့်ားအလ မျ ားနငှေ့့် 

လူမှုအြွ ွဲ့အစည့်ားနငှေ့့် အစြိုား  က ား   စုနစှ့်ချီ အြိုရဟ င့်ားရေရသ  ခွ ဖခ ားဆက့်ဆမံှု ြံစုမံျ ားကြို ရကျ ့်လ  ား ေ့် 



 

 

 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စမုျ ားကြို လြု့်ရဆ င့်ရစသည့်။ 

၁၉၇၃ ခုနစှ့် အင့်ဒယီေ့်ား ဥြရဒ (ဥြရဒ ၆၀၀၁/၇၃) သည့် ဖြဿေ  အရှြိဆံုား ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားမှု ဖြစ့်လ ငြီား 

ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ အင့်ဒာီးယေ့်ား အက့်ဥြရဒနငှေ့့် ဆင့်ေူသည့်။ ဤဥြရဒသည့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မူေေါဒ အရသား 

စြိေ့်ကြို ရြ ့်ဖြငြီား ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား 

ရြားအြ့်  ားသညေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်ကွ လွ ရေက  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား 

ေြိုင့်ားဖြည့်၏ အုြ့် ြိေ့်ားခံ ကရလား သြွယ့် ဆက့်ဆသံည့် ( ၏ ေ ေေ့်ရအ က့်ေွင့်)။ ယင့်ားဥြရဒအ ား 

မည့်သညေ့့်အခေါမျှ အစ ား ြိာုးဖခင့်ား သြို ေ့မဟုေ့် ဖြေ့်လည့် ဖြင့်ဆင့်ဖခင့်ား မလုြ့်ခ ေ့ရသ ရ က ငေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မူေေါဒေွင့် ယရေ ေ့ ြိေြိငု့် ရေ  ေစ့်ခု ရှြိရေသည့်။ သြို ေ့ရသ ့်သည့်ား ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားနငှေ့့် 

ရဖမယ မျ ားရြေါ် ရှြိ သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား က ကွယ့်ဖခင့်ား၊ ဖြည့်လည့်ဖြညေ့့်ေင့်ားဖခင့်ား၊ 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ရ ရှည့်ခံရသ  အသံုားဖြ မှုမျ ားကြို ဖမ ငေ့့် ေင့် ရဆ င့် ွက့် ေ့်  ည့် ွယ့်ချက့်ဖြငေ့့် 

ကြို ၂၀၁၂ ခုနစှ့်ေွင့် စေင့် ရူ  င့်ခ ေ့သည့် (၂၀၁၂ ခုနစှ့် ဇွေ့်လ ၅ က့်ရေ ေ့က  ေု့်ဖြေ့်ရသ  သမမေ 

အမြိေ ေ့့် အမှေ့် ၇၇၄၇)။ ဤသြို ေ့ ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားက ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားရဒသမျ ားေွင့် ေယ့်ရဖမနငှေ့့် 

သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု လုြ့်ရဆ င့် ေ့် အရ ားြေါရသ  ရဖခလှမ့်ားေ ြ့်ဖြစ့်သည့်။ 

၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒက ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ကကယ့်ေရသ  

ရဖမဆလီ  ၊ ဖမစ့်မျ ား၊ အင့်ားအြိငု့်မျ ားအရြေါ် ရဖမယ  အသံာုးချြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ   ားရသ ့်လည့်ား 

အ ား အသြိ အမှေ့်ဖြ  ေ့်အေွက့် ေယ့်ေြိမြိေ့် ြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉကြို လုြ့်ရဆ င့် ေ့် 

လြိုအြ့်သည့်။  ြိသုြို ေ့ လုြ့် ေ့်မှ   င့်  ားသည့် က့် ြြို က နြိငု့်ငြီား ဥြရဒရ ား   ေြိုက့်ြွ မျ ားကြို ဦားေည့်ရစငြီား 

ေယ့်ေြိမြိေ့် ြြိငု့်ား ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် ရ ွွဲ့ရဖြ င့်ားရေ ြိငု့်သူမျ ားနငှေ့့် သေတ  နငှေ့့် သစ့် ေု့်လုြ့်မှု 

ကုမပဏမီျ ား၏ ေ  ားမေင့် ကျျူားရကျ ့်ေင့်ရ  က့်ဖခင့်ားကြိ ုမ က ခဏ  ကံ ရေွွဲ့ သည့်။ 

သည့်    ဇီားနြိငု့်င၏ံ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမအံုြ့်ချ ြ့်မှုဆြိုင့်   ေ  ားေင့် အြွ ွဲ့အစည့်ားဖြစ့်သည့်။ 

ေ  ားမျှေရ ား ေေ့်ကကီားဌ ေနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် ၁၉၆၇ ခုနစှ့် ဒဇီင့်   ၅ က့်ရေ ေ့က  ေု့်ဖြေ့်ရသ  ေည့်ားဥြရဒ 

အမှေ့် ၅၃၇၁ သည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား ၏ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မူေေါဒ၏ ည ြိနှုြိင့်ားရဆ င့် ွက့်သူ၊ 

အဓြိက ကကာီး ကြ့်ရဆ င့် ွက့်သူ ဖြစ့်ငြီား ယင့်ားလုြ့်ငေ့်ားမစ့်ရှင့်သည့်    ဇီားရှြိ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

လူမျြိ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို က ကွယ့် ေ့်နငှေ့့် ဖမ ငေ့့်ေင့်ရဆ င့် ွက့် ေ့်ဖြစ့်သည့်။ သည့် 

မည့်သူမည့်ေေါ ဖြစ့်ရ က င့်ား ခွ ဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား ရလေ့လ မှုမျ ားကြို အ ားရြားဖခင့်ား၊ ေယ့်ရဖမ ြြိငု့်ားဖခ ား 

သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား၊ ရဖမယ  ေ  ားေင့် ဖြစ့်ရအ င့် လုြ့်ဖခင့်ား၊ ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ား  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် 

ြြိုင့်ဆြိုင့်လ သညေ့့် ရဖမယ မျ ားကြို မှေ့်ြုံ ေင့်ဖခင့်ား အဖြင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားကြို ရစ ငေ့့် ကညေ့့် 

စစ့်ရဆားဖခင့်ားေြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့် ေ့် ေ ေေ့်ရှြိ သည့်။ သည့် သာီးသေ ေ့့်ခွ ဖခ ားရေ ြိငု့်ရသ ၊ မ က ခင့်ကမှ 

 ြိရေွွဲ့ဆက့်ဆမံှု စလုြ့်ရသ  လူမျြိ ားမျ ားအ ား က ကွယ့် ေ့် မူေေါဒမျ ားကြို ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွး 

အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်ရေသည့် ( ၊ ၂၀၁၉) ။ ၁၉၈၈ ခုနစှ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒက 

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား နငှေ့့် ေြို ေ့အ ား ၁၉၉၃ ခုနစှ့်ေွင့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားအ ား 

ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား ငြီားဆံာုးရအ င့် ရဆ င့် ွက့် ေ့် ရေ င့်ားဆြို   ားငြီား ယခုအချြိေ့် 

 



 

 

 

ယင့်ား ည့်မှေ့်ားချက့်သည့် ၂၆ နစှ့် က ငြီားရေ က့် ေေက့်ရကျ ့် သ လျှင့် ငြီားရဖမ က့်ရသား သည့်။ 

ေယ့်ရဖမ ြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် အလွေ့် ရှုြ့်ရ ာွးသညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉ ဖြစ့်လ သည့်။    ဇီား သမမေ 

က ၁၉၉၆ ခုနစှ့်ေွင့်  ေု့်ဖြေ့်ခ ေ့ရသ  ဥြရဒ အမြိေ ေ့့် ၁၇၇၅သည့် ဖြစ့်စဉအ ား ြြိုမြို ရှုြ့်ရ ာွးရအ င့် 

လုြ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် စီားြွ ားဖြစ့် အကျြိ ားစီားြွ ားမျ ားမှ ေင့်ရ  က့်စွက့်ြက့်မှုကြို ခွငေ့့်ဖြ ဖခင့်ား၊ ေဦားချင့်ား သြို ေ့မဟုေ့် ကုမပဏ ီ

မျ ားကြို ခွငေ့့်ဖြ ဖခင့်ားဖြငေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအ ား ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့် ေ့်နငှေ့့် က ၎င့်ားေြို ေ့ အစီ 

အ င့်ခစံ   ေု့်ဖြေ့်ငြီားရေ က့် ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မေှ့်ဖခင့်ား စေင့်သညေ့့် အချြိေ့်မှ  က့်ရြေါင့်ား ၉ေ က သည့် 

အ ြိ အကကြိေ့်အေယ့် အဖငင့်ားြွ ားမှု ဖြစ့်ရေရသ  ရဖမယ မျ ားသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒေွင့် ရြ ့်ဖြ  ား 

သက ေ့သြို ေ့ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ား၏ အ ည့်အချင့်ား သေ့်မှေ့်ချက့်မျ ားနငှေ့့် ကြိုက့်ညီမှု မရှြိသည့်ကြိ ု

ဖြသရေရ က င့်ား အသေ ားခစံ  ေင့်ဖြ ေ့်အေွက့် က လုြ့်ရဆ င့် ေ့် လြိုအြ့်ရသ  အဆငေ့့်မျ ားကြိ ု

ရဖြ င့်ားလ ြစ့်ခ ေ့သည့်။ လ ေ့်ရေ ့် (အရမ ြိကေ့် မနဿုရ ဒဆြိုင့်   အသင့်ား၊ ၁၉၉၆) ဥြရဒ အမြိေ ေ့့် ၁၇၇၅ က 

ေယ့်ရဖမ ြြိုင့်ားဖခ ား မသေ့်မေှ့်  ား ရသားရသ  ရဖမဧက ၁၂၅ သေ့်ားကြို ဒကုခမရ  က့်ရစခင့် စီားြွ ားရ ား ဖြ ဖြင့် 

ရဖြ င့်ားလ မှုအေွက့် ရဖမ က့်ြြိုင့်ား နြိငု့်ငရံ ားသမ ားမျ ား၏ အရ  က့်အြံေ့နငှေ့့် အလ အလှယ့်လုြ့် ေ့် ရရှားရြို ားဆေ့် 

ရသ  စီားြွ ားရ ားလုြ့်ငေ့်ားနငှေ့့်    ားဇီား ရဖမ က့်ြြိုင့်ား ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ နြိငု့်င ံ ြံွွဲ့ ငြြိ ား ေြိုားေက့်ရ ားဆြိုင့်   

လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် မျ ားအ ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား အသံုားချခွငေ့့်ရြား ေ့်အေွက့် 

ဥြရဒ အမြိေ ေ့့် ၁၇၇၅ ကြိ ု အမျ ားက နြိငု့်ငရံ ားဆြိငု့်   အရြားအယူ၏ အစြိေ့်အြြိုင့်ားေခု အရေနငှေ့့် 

ရှု ဖမင့် ကသည့်။  ရေ က့် ဆံုားေွင့် ရက ့်ြြိုားရ ားရှင့်ားမျ ား၊ ရဖမြြိုင့်ရငှ့်မျ ားနငှေ့့်    ဇီား 

သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   အက အကွယ့်ရြားရ ား ရအဂျင့်စီနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား  စသညေ့့် 

အစြိုား  အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား၏ အကျြိ ားသက့်ရ  က့်မှုရှြိရသ  ရေ င့်ားဆြိုချက့်ရြေါင့်ား ၁၀၀၀ ရကျ ့်ကြို 

ဦားေည့်ရစသည့် ( ၊ ၂၀၀၄)။  လဒ့်အရေဖြငေ့့် ေယ့်ရဖမ ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားေွင့်    ဇီား 

ေေ့်ကကီားဌ ေမျ ားနငှေ့့် ဌ ေဆြိုင့်   မျ ားစွ  ြေါေင့်ငြီား ေယ့်ေြိမြိေ့် ရေ င့်ားဆြို ချက့်မျ ားကြို ဖြေ့်လည့်ဆေ့်ားစစ့် ေ့် 

ရငရွ ကားအင့်အ ားမဖြညေ့့်စံု   ေေ့် မ့်ားအင့်အ ားမလုံရလ က့်သညေ့့် ၏ ေ  ီ   နငှေ့့်ချီရသ  

လုြ့်သ ားအင့်အ ား လြိုအြ့်သည့်။ 

အခ  ကျရသ  ဥြရဒရ ား   ဖြစ့်စဉ ဖြည့်ေယ့် နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့် 

ရ  င့်စုနငှေ့့် ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား ရက င့်စီ၊ ၂၀၀၈) သည့် ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့် 

သက့်ငြီား    ဇီား ေ  ားရံုားချ ြ့်၏ ဆံုားဖြေ့်ချက့်ေစ့်ခုကြို ဂုဏ့်ဖြ လြိုက့်သည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

လူမျြိ ားမျ ား၏ ရဖမယ ားမျ ားကြို စဉဆက့်မဖြေ့် ြုံစံဖြငေ့့် ခွ ရေရေ  ချ  ားမည့်ရလ ၊ သြို ေ့မဟုေ့် ရှြိနငှေ့့်ငြီားရသ  

စြေါားစြိုက့်ခင့်ား မျ ားကြိ ု  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားသညေ့့်အရေဖြငေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေရလျှ က့် 

ဖြေ ေ့့်ကက ရေမည့်ရလ ဆြိသုညေ့့် ဖြဿေ  ဖြစ့်သည့်။ ရံု ားေင့်စစ့်ရဆားမှုမှ  စြေါားစြိကု့် ရေ င့်သူမျ ား၊ 

ဖြည့်ေယ့်၊ စစ့်ေြ့်၏ ေစြိေ့် ေရဒသနငှေ့့် ရဖမယ မ ေ့ ဖြည့်သူ အစုအြွ ွဲ့မျ ားကြို    ဇီား နြိငု့်ငရံေ ့် အစြိုား ၊ 

ကက့်သလစ့်   ု ားရကျ င့်ား၊ ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ရက င့်စီနငှေ့့် သ  ေ 

ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   ရက င့်စီေြို ေ့နငှေ့့် ြက့်ငြြိ င့် အေုံရစသည့်။ စြေါားစြိုက့် ရေ င့်သူမျ ား က့်မှ 

သာီးသေ ေ့့်ရဖမသည့်    ဇီား နြိငု့်င၏ံ ဂုဏ့်သြိကခ နငှေ့့် နြိငု့်င၏ံ စီားြွ ားရ ား ြံွွဲ့ ငြြိ ား ေြိာုးေက့်မှု ကြို  ြိခြိုက့်ရစသည့်ဟု 

ခုခံရဖြ ဆြိုငြီား အစြိေ့်စြိေ့်အမမ မမ  ခွ ဖခင့်ားခ ံသည့်ဟု ဆြိုသည့်။ အဖငင့်ားြွ ားမှုမျ ား၏ သက့်ရ  က့်မှု 



 

 

 

ခံ က ရသ  ဖြည့်သူနငှေ့့် အစုအြွ ွဲ့မျ ားအ ား ေ ားရ  င့်ရြားဖခင့်ား မခံ ြေါ။ စီြွ ားရ ားနငှေ့့် လူမှုရ ား   

ကကီားမ ားရသ  သက့်ရ  က့်မှုမျ ားရှြိနြိငု့်ငြီား နြိငု့်င၏ံ လုံဖခံ ရ ားနငှေ့့် အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ကြိုြေါ  ြိခြိုက့်နြိငု့်သည့်။ 

ေယ့်ရဖမ ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မေှ့်ဖခင့်ား အေြိုင့်ားအေ သည့် ဖြည့်ရ  င့်စု၏ ေေ့်ားေူညီမျှမှု မရှြိဖခင့်ားကြိ ု

ဖြစ့်ရစသည့်။ ဖြဌ ေ့်ား  ားရသ  ဥြရဒသည့် ြုဂဂလြိက ကဏ္ဍအ ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားဆြိုင့်   

လမ့်ားည ေ့်သင့်ဖြမှု အခွငေ့့်အရ ားရြားဖခင့်ားဖြငေ့့် အကျြိ ားသငေ့့်အရ က င့်ားသငေ့့်ရှြိဖခင့်ား ေြိယ မကြို ချြိ ားရြ က့်သည့် 

စသညေ့့် အရဖခခံ အချက့်မျ ားရြေါ်မေူည့်ငြီား အ ကမ့်ားြက့် ြဋြိြကခမျ ားငြီားရေ က့် 

အ က့်လ ေ့်ရေ ့်အမေ့်က နြိငု့်ငရံေ ့် အစြိာုး ကြို ေ  ားစွ ဆြိုခ ေ့သည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့၏ ဖြေ့်လည့် ရချြချက့်ေွင့် 

နြိငု့်ငရံေ ့်အစြိာုး နငှေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရက င့်စီသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒဆြိငု့်   အြြိုဒ့်မျ ား ၂၃၁ နငှေ့့် 

၂၃၂ ေြို ေ့ေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား ြြိုင့်ဆြိငု့်သညေ့့် ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ရြား  ားသည့်၊ ၁၉၈၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒက ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားရဖမယ မျ ားသည့် 

နြိငု့်ငရံေ ့် အစြိုား  ြြိုင့်ဆြိငု့်သည့်ဟု သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားငြီားသညေ့့်အချြိေ့် ၁၉၈၈ ခုနစှ့်ရေ က့်ြြိုင့်ားကျမှ 

ဖြည့်ေယ့်ကြို  ရူ  င့်ဖခင့်ား ဖြစ့်သည့် ဟု အခြိုင့်အမ  ရဖြ ဆြိုသည့်။    ဇီား ေ  ားရံုားချ ြ့်က ေယ့်ရဖမ 

ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် ဆက့်လက့် လုြ့်ရဆ င့် ေ့်လြိုငြီား နြိငု့်ငရံေ ့် အစြိာုး ၏  ြ့်ေည့်ချက့်ကြိ ု

ရ  က့်ြံေ့ကူညီရြားနြိငု့်သည့်ဟု ခံယူသည့်။  ြိဆုံုားဖြေ့်ချက့်ရ က ငေ့့်  ြိခြိုက့်ခံစ ား ရသ  ရဖမယ  

ြြိုင့်ဆြိုင့်သမူျ ားအေွက့် ဖြစ့်လ နြိငု့်ရသ  ဆံုားရှု ံားမှုမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒ အြြိုဒ့် ၂၃၁ြေါ 

ဆြိသုညေ့့် စက ား ြ့်က ကြိုင့်စွ ငြီား ရရာှးအကျဆံုားနငှေ့့် အ ဏ အရှြိဆံာုး ရဖမယ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် 

အခွငေ့့်အရ ားအဖြစ့်  င့်ဟြ့်သည့်ဟု ဆြိုသည့်။  ြို ေ့အဖြင့်  ြိဆုံုားဖြေ့်ချက့်သည့်    ဇီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ 

ဥြရဒက ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ဥြရဒရ ား   ကျငေ့့် ံာုးကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရြားခ ေ့သည့် ဆြိုသညေ့့်အချက့်ကြိ ု

အရလားရြား  ားငြီား မူလရေ ြိငု့်သူ ရဒသခံမျ ားေွင့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ လူမှုရ ားအြွ ွဲ့အစည့်ား၊ ဓရလေ့ ံစံုမျ ား၊ 

  သ စက ားမျ ား၊ ယုံ ကည့်မှုမျ ားနငှေ့့် ရြိုား   အစဉအလ မျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ သညေ့့် 

ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ား  ရှြိရစ ေ့် အလြို ေ့င ှ ရရာှး ကေည့်ားကရှြိရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ရဖမယ   ြြိငု့်ခွငေ့့်ဆြိငု့်      ဇီား အစြိာုး ၏ အသြိအမှေ့် ဖြ မှုဖြစ့် သည့် ( ၊ ၂၀၁၇) 

အြု့်ချ ြ့်မှုသည့် ဥြရဒရ ား   အစဉအလ  ေခုကြို စေင့်ခ ေ့သည့်။ သြို ေ့ရသ ့် ြဋြိြကခ 

မျ ားအေွက့် ေည့်ငငြိမ့်မှု ရဆ င့် ကဉားရြား ေ့် ၎င့်ား၏ လ မ့်ားမြိုားနြိငု့်မှု အေြိုင့်ားအေ သည့် မရှင့်ားလင့်ားြေါ။ ၁၉၉၉ 

ခုနစှ့်နငှေ့့် ၂၀၁၃ အ က ား    ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသဆြိုင့်   ြယ့်ဒ ယ့် ေ  ားရံုားမျ ားေွင့် အမှုမျ ား၏  လဒ့်မျ ား 

သံုားသြ့်ချက့်  က ားေ ဖခင့်ားသည့် ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား ချမှေ့်  ေွင့် ြယ့်ဒ ယ့် ေ  ားသကူကီားမျ ား ကျငေ့့်သံုားရသ  

သာီးဖခ ား ေ  ားစီ င့်ရ ား လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားမျ ားနငှေ့့် သာီးဖခ ား ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် ဥြရဒရ ား   အေေ့်ြည မျ ားကြိ ု

 ညေ့့်သွင့်ား စဉားစ ားငြီား ရအ က့်ရဖခ ေ  ားရံုားမျ ား၏ ဆံာုးဖြေ့်ချက့်မျ ားအရြေါ် သက့်ရ  က့်ခ ေ့ဖခင့်ား မရှြိြေါ။ 

 ြို ေ့ က့် သုရေသေေွင့် ၂၀၀၉ ခုနစှ့် ဆံုားဖြေ့်ချက့်သည့် ရဖမယ  ြဋြိြကခမျ ားကြို မည့်သြို ေ့ ဆေ့်ားစစ့် မည့်နငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ငြီား ေ  ားသူကကာီးမျ ားအ က ား မေူကွ ဖြ ားရသ  အဓြိြပ ယ့်ရက က့်ယူမှုမျ ား ေဟုေ့် ြိာုး 

မျ ားဖြ ားလ ားဖခင့်ားကြို အစ ြျြိ ားရြားလြိုက့်ရသ ရ က ငေ့့် ေ  ားသူကကီားမျ ား၏ ဆံုားဖြေ့်ချက့်မျ ား၏ ြုံစံ 

ရဖြ င့်ားလ သွ ားရစသည့် ကြို ရေွွဲ့ ရှြိ သည့် ( ၂၀၁၉)။ 

ငြီားခ ေ့သညေ့့် နစှ့်ရြေါင့်ား ၂ေ အေွင့်ား ေယ့်ရဖမ ြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား ရလျ ေ့ေည့်ားသွ ားခ ေ့သည့်။ 

က ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအ ား ေယ့်ရဖမ 



 

 

 

ြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားအေွက့် အဓြိက အဟေ ေ့့်အေ ားမျ ား  မှ ေစ့်ခုသည့် လ ေ့်ရေ ့်ဆြိုင့်   ရကျားလက့် 

မူေေါဒ အစည့်ားအရေားမှ  ကွ့်ရြေါ်လ သညေ့့် လ မ့်ားမြိုားသက့်ရ  က့်မှုဖြစ့်သည့်ဟု ရြ ့် ေု့်လြိုက့်ငြီား ယင့်ားမှ  

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စု အသြိကု့်အေြိငု့်ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု ေ ားဖမစ့်ငြီား ရကျားလက့်ရဒသ 

ဖြ ဖြင့် ရဖြ င့်ားလ  ရ ားအ ား ဖြစ့်မှုအဖြစ့် သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ား  ားသည့် ဥြရဒရ ား   အဆြိုဖြ ချက့်နငှေ့့် 

ဆက့်နယွ့်ရေသညေ့့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ား ရက ့်ြြိုရ ားရှင့်ားမျ ားက ရငရွ ကားရ  က့်ြံေ့ရသ  လှုြ့်ရှ ားမှု 

ကေ့်ြြိေ့်ားမျ ားနငှေ့့် အေူ စြိကု့်ြျြိ ားရ ားနငှေ့့် ရမွားဖမျူရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ား၏ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ားကြို ကြိယု့်စ ားဖြ သည့်။ 

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ေယ့်ရဖမနငှေ့့် သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိငု့်   စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု 

အစီအစဉမျ ား သည့် အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားအေွက့် အရ ားြေါရသ  

ေည့်ားလမ့်ားမျ ားဖြစ့်ငြီား ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား စြိေ့်ရခေါ်မှုအချြိ ွဲ့ ဖြင့်ဆင့် ေ့် ေည့်ားလမ့်ားအဖြစ့် ရြေါ်ရြေါက့် 

လ သည့်။ သည့် ြယ့်ဒ ယ့်၊ ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် စည့်ြင့်သ ယ  အဆငေ့့်မျ ားရှြိ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအ ား  ည့် ွယ့်သညေ့့် ဖြည့်သူ ေ့ရ ား   မူေေါဒမျ ားစွ ကြို သေ့်မှေ့်ငြီား ည ြိနှုြိင့်ားရဆ င့် ွက့် ေ့် 

မဟ  ျျူ ဟ ရဖမ က့်ရသ  ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား ဖြစ့်သည့်။ မျ ားသည့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ေယ့်ရဖမမျ ား၏ ြစစ ြပ ေ့် နငှေ့့် အေ ဂေ့်ကြို သေ့်မှေ့် ဖြဌ ေ့်ား ေ့် ၎င့်ားေြို ေ့အေွက့် မဟ  ျျူဟ ရဖမ က့် 

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားဖြစ့်သည့်။ 

၂၀၁၉ ခုနစှ့်ေငွ့် သမမေ က လူ ေ့အခွငေ့့်အရ ား၊ မြိသ ားစုနငှေ့့် အမျြိ ားသမီားမျ ားရ ား   ေေ့်ကကီားဌ ေ 

လက့်ရအ က့်ေွင့် ကြို   ားရှြိ ေ့် ကကြိ ားြမ့်ားခ ေ့ငြီား ရဖမယ  ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့်အ ဏ မျ ားကြိ ု

စြိုက့်ြျြိ ားရ ား ေေ့်ကကီားဌ ေအ ား လ  ရဖြ င့်ားရြားခ ေ့သည့် ( ၊ ၂၀၁၉)။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား    ဇီား၏ အမျြိ ားသ ား 

ညီလ ခံသည့် အရဖြ င့်ားအလ မျ ားကြို ြယ့်ြျက့်လြိကု့်ငြီား အဓြိကအ ားဖြငေ့့် ကကြိ ားြမ့်ားရဆ င့် ွက့်မှုမျ ားကြို ြျက့် 

ဖြ ားရစသည့်။ 

၄.၄ တဒသဆ ငုရ်ော ဥြတဒတရေးရော ဆံေုးပေ ခ် ကမ် ောေးနငှ  ်အတလ အ မ ောေး

   ဇီားေွင့် ရေ ြိငု့်ရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားသည့် အစဉအငမ  ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ားကြိ ု

 င့်ဆြိငု့်ရေ က  ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့၏ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား သြိရှြိငြီား ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စ ု

အစြိုား မျ ားက ရလားစ ား ေ့် ရုေ့်ား ကေ့်ကကြိ ားြမ့်ားရေ သည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့၏ ကြိုယ့်ြြိုင့် စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားသည့် 

မေူကွ ဖြ ားငြီား ကြိုယ့်ြြိငု့် ဓရလေ့  ံာုးေမ့်ားအစဉအလ မျ ားရြေါ်ေွင့် အရဖခခံရသ ့်လည့်ား ၎င့်ားေြို ေ့ 

ေယ့်ရဖမမျ ားေငွ့် သေတ   ေူားရြ ့်ဖခင့်ား၊  ေွ့်ယက့် စြိုက့်ြျြိ ားဖခင့်ားနငှေ့့် ရမွားဖမျူရ ားနငှေ့့် ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုဆြိငု့်   

ြြိအ ားမျ ားကြို ေွေ့်ားလှေ့် ေ့်မှ     ားဇီားရှြိ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအရြေါ်ေွင့် မေူည့်သည့်။ 

သ ဓကရက င့်ားေစ့်ခုမှ  ဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားသည့် အရမဇုေ့်ရှြိ အကကီားဆံာုး ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စု ဖြစ့်ငြီား    ားဇီားရဖမ က့်ြြိုင့်ားနငှေ့့်  င့်ေဇွီ လ ား ရေ င့်ြြိုင့်ားရှြိ မုေ့်သံုသစ့်ရေ မျ ားနငှေ့့် 

ရေ င့်ေေ့်ားမျ ားေွင့် ရေ ြိငု့်သည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့သည့် နငှေ့့် ဖမစ့်မျ ား အ က ားရှြိ ရဒသ  ရှြိ 

နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားအ က ား ေည့်ရှြိရသ  ဟက့်ေ  ၉၆၆၄၉၇၅ ောီးြေါား (ဧက 

 



 

 

 

၂၃၈၈၃၀၀၀) ကျယ့်ေေ့်ားရသ  မုေ့်သံု သစ့်ရေ မျ ားေွင့် ရေ ြိငု့်ရသ  မုဆြိုား-လယ့်သမ ား လူမှုအြွ ွဲ့အစည့်ား 

ဖြစ့်သည့်။ အသင့်ားသည့် သရ  ေူညီ  ားသညေ့့် ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် ဥြရဒရ ား   

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားကြို အရက င့်အ ည့် ရြ ့် ေ့် မျြိ ားနယွ့်စုကွ မျ ားကြို အေူေ ူ

ရြေါင့်ားစည့်ားရြားသည့်။ 

ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်လ လျှင့် ၎င့်ားေြို ေ့သည့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ  အေွင့်ားနငှေ့့် အဖြင့်ရှြိ 

ဖြစ့် ြ့်မျ ားအ ားလုံားေွင့် အသင့်ားနငှေ့့် ြေ့်သက့် ဆက့်နယွ့်သညေ့့် ရဒသမျ ားရှြိ ေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ား 

မျ ားနငှေ့့် လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်မျ ားကြို က ကွယ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ကြိုယ့်စ ားဖြ ရြားဖခင့်ားေြို ေ့ကြို  ညေ့့်သငွ့်ားစဉားစ ားသည့်။ 

၎င့်ားေြို ေ့၏ လှုြ့်ရှ ားရဆ င့် ွက့်မှုမျ ား ြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ေြိုားချ ွဲ့ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ား အဖမင့်ဖြငေ့့် အမျ ားဖြည့်သ ူ

နငှေ့့် ြုဂဂလြိက အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားနငှေ့့် သရ  ေူညီမှု  ယူဖခင့်ား၊ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမရြေါ်ေွင့် 

အရဖခ ချရေ ြိငု့်ရေရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်ဆြိုင့်   ဖြည့်သူ ေ့မူေေါဒမျ ား စီစဉချမှေ့်ဖခင့်ားအ ား 

ရ  က့်ခံအ ားရြားဖခင့်ား ေြို ေ့ြေါေင့်သည့်။ ( အသင့်ား၊ ၂၀၁၁)

ကကြိ ားြမ့်ားအ ား ေု့်မှုမျ ားက  ေ အစအီစဉ နငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား

မှ ေဆငေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအေွက့် ရြေါင့်ားစည့်ား  ားသညေ့့် ေယ့်ရဖမဆြိငု့်   စီမံအြု့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ရသ  ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားကြို သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားအရြေါ် အ ရံုစြိုက့်သည့်။ သည့် 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေ့၏ ေယ့်ရဖမေွင့် အေြိေ့်၊ ြစစ ြပ ေ့်နငှေ့့် အေ ဂေ့် သံုားြေါား အကျြိ ား 

အေွက့် စြိေ့်ချ ရစ ေ့် ေည့်ားလမ့်ားကြို ြံေ့ြြိာုးရြားသည့်။ ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစုသည့် ၎င့်ားေြို ေ့ ေယ့်ရဖမေွင့် သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိငု့်   ေေ့်ရဆ င့်မှုမျ ားနငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ငြီား ဆံာုးဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် လြု့်ငေ့်ားစဉအရြေါ် သက့်ရ  က့်မှုရှြိသညေ့့် လူမှု အသြိုက့်အေြိငု့်ား 

ဖြင့်ြက အဆြိဖုြ  ချက့်မျ ား မည့်သြို ေ့ သံာုးသြ့်မည့် ေြို ေ့နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လမ့်ားည ေ့်ချက့်မျ ားကြိ ု

သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။ 

အကျဉားချ ြ့် လျှင့်    ဇီားရှြိ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားသည့် နြိငု့်င၏ံ အုြ့်ချ ြ့်ခံကရလားမျ ားအဖြစ့် ရှုဖမင့်ဖခင့်ား 

ခံရေ ဆ ဖြစ့်ငြီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒေွင့် ရြားအြ့်  ားသညေ့့် အေြိုင့်ားအေ အေြိုင့်ား ကြိုယ့်ြြိုင့်အြု့်ချ ြ့်ခွငေ့့် 

ရြားဖခင့်ားမခံ ြေါ။ ေယ့်ရဖမ ြြိငု့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားမျ ားသည့် ရနာှးရကွားရေငြီား ၎င့်ားေြို ေ့၏  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် 

ေယ့် ရဖမမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ံာုးေမ့်ား အစဉအလ အ  ရေ ြိငု့်မှု  ေြုံစံမျ ားအရြေါ် 

ငခြိမ့်ားရဖခ က့်မှုမျ ား ေြိာုးမျ ားလ သ

 



 

 

 

၅။ ယငေ်းအတ ွှေ့အ ကျံုမ ောေးသည ်ပမန်မောန ငုင်အံတပခအတန ှ  

 ညူတီသော အခကအ်ခ ၊ စ န်တခေါ်မှုမ ောေးနငှ  ် မညသ် ု   

ဆကစ်ြ်သနညေ်း။

ကရေဒေါနြိငု့်င၊ံ အသီယီြိုားြီားယ ားနငှေ့့်    ဇီားနြိငု့်ငေံြို ေ့၏ အရေွွဲ့အ ကံ မျ ားသည့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုးဆြိငု့်   

စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု ကြိ ြိယ အဖြစ့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စ ုစေစ့်သည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမေူကွ ဖြ ားမှု၏ အခက့်အခ ၊ 

စြိေ့်ရခေါ်မှုမျ ားကြို ကြိငု့်ေွယ့်ရဖြရှင့်ား ေ့် မလုံားရလ က့်သည့်ကြို ရြ ့်ဖြရေသည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ား မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်   ကေြိကေေ့်မျ ား ရှြိရသ ့်လည့်ား ယင့်ားနြိငု့်င ံ

သံုားနြိငု့်င ံ စလုံားေွင့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒမျ ားေွင့် ဖြဌ ေ့်ား  ားသညေ့့်အေြိုင့်ား အလုြ့်မဖြစ့်ခ ေ့ြေါ။ 

အလုြ့်မဖြစ့်ခ ေ့သညေ့့် အရ က င့်ားအ င့်ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်လျှင့်မူ နြိငု့်ငမံျ ားအ က ား ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားမှု ရှီြေါသည့်။ 

နြိငု့်ငအံ ားလုံားေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်ဆြိငု့်   အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒက 

ရြားအြ့်  ားရသ ့်လည့်ား လက့်ရေွွဲ့ သက့်ရသဖြနြိငု့်မှု ေေ့် ြု့်ေေ့်ြြိုားသည့် ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွး ေ့် လူမှုရ ား၊ 

ြည ရ ား စသညေ့့် ရေ က့်ခံအ ားေည့်ားရသ  အရေအ  ားေွင့်ရှြိရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စမုျ ား 

သြို ေ့မဟုေ့်  ြဋြိြကခမျ ားနငှေ့့် မရကျေြ့်မှုမျ ားကြို ြြိုမြိ ု ြေ့်ေီားရြားလြိုက့်သညေ့့် အဆံုားအဖြေ့်ချမေှ့်ရသ  

ြယ့်ဒ ယ့်ရ ား   အစြိုား ဌ ေမျ ား လက့်  ေငွ့် ရှြိရေသည့်။ ကရေဒေါနြိငု့်ငေံွင့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒက 

ရှြိနငှေ့့်ငြီားသ ား ရဒသခံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားနငှေ့့် စ ချ ြ့်ြေါ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ရသ ့်လည့်ား 

ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား  ြိအုခွငေ့့်အရ ားမျ ား မည့်သညေ့့်ရေ  မျ ားေငွ့် ဖြစ့်ရြေါ်လ  မည့်၊ 

ဤရဒသမျ ားေွင့် မည့်သညေ့့် ဥြရဒမျ ား သက့်ရ  က့်မှု ရှြိမည့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု စေစ့်ေခုလုံားနငှေ့့် 

 ြိ ု ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားမျ ားကြို မည့်သြို ေ့ ဆက့်စြ့်မည့် စသည့်ေြို ေ့ကြို ြြိုင့်ားဖခ ား သေ့် 

မှေ့်  ားဖခင့်ားမရှြိြေါ။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် အရဖြမရြား  ားရသ  ြုစဆ မျ ားနငှေ့့်အေူ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ား 

မျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား ရေ င့်ားဆြိဖုခင့်ားသည့် ေ  ားရံု ား အမှုဖြစ့်စဉမျ ား၊ ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ား   ားသညေ့့် ရဖမယ  

အသံုားချမှု သရ  ေူညီချက့်မျ ား၊ လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားမျ ား၊ စ ချ ြ့်မျ ားနငှေ့့် ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့်ဖခင့်ား 

လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား ေွင့် ြြိနှြိြ့်ဖခင့်ားခ ံသည့်။ ၁၉၉၂ခုနစှ့်ေွင့် လူ  ုဆနဒခံယူြွ ၌ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား 

ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် ရြားအြ့်မညေ့့် ချ ားလ့်လြို ေ့ရေ င့်ား သရ  ေူညီချက့်သ  ရအ င့်နြိငု့်ခ ေ့လျှင့် အရဖခအရေက 

လက့်ရှြိေွင့် ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားြွယ့်ရှြိသည့်။    ဇီားေငွ့် ေူညီရသ ဖြစ့်စဉ ဖြစ့်ခ ေ့ငြီား ယင့်ားအရဖခအရေ၌ 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင့် ရရာှးအကျဆံာုးနငှေ့့် အ ဏ အရှြိဆံုား ရဖမယ  

လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားကြို ကြိုင့်ရဆ င့်  ားရသ ့်လည့်ား ၎င့်ားေြို ေ့ကြို ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမ 

ြြိုင့်ဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားဖြငေ့့်သ  အဆံုား အဖြေ့်ရြားနြိငု့်ငြီား ရေ က့်ဆံုားေငွ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် ြုံြျက့်သွ ားငြီား 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားလူမျြိ ားမျ ား၏ ေည့်ရှြိမှုကြို ဆေ ေ့့်ကျင့်ရသ  အင့်အ ားစုမျ ား၏ ြျက့်စီားဖခင့်ား ခံ က သည့်။ 

ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် ၁၀၀%  က့် ရကျ ့်လွေ့်ရသ  င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ ေငွ့် 

ရှုြ့်ရ ာွးသညေ့့် စ ချ ြ့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ား ဖြစ့်သည့်။   ုင့်မ ေယ့်ရဖမကြို ရဒသ၏ ေယ့်ရဖမ ၁၉၈ 

ခု  မှ ေခု သြို ေ့မဟုေ့် ေခု က့်ြြိုရသ   ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ သညေ့့် ေယ့်ရဖမအဖြစ့် 



 

 

 

သေ့်မှေ့်သည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား အသီယီြိာုးြီားယ ား၌ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု၏ အြွ ွဲ့ေင့် 

ဖြည့်ေယ့်မျ ား၏ ရ ကည ချက့်ေွင့် အဓြိက ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို အသြိအမေှ့် ဖြ  ေ့် 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒက ရေ ့်ရေ ့် ခ ီားရ  က့်ရအ င့် 

လုြ့်ရဆ င့်နြိငု့်ခ ေ့သည့်။ ဤဖြည့်ေယ့်မျ ားရှြိ အဓြိက ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို ဦားစ ားရြားလြိုက့်   

ရ  က့်ငြီား မရ မေွက့်နြိငု့်ရသ  လူေည့်ားစုမျ ားကြို ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစက  စည့်ားလံုားရသ  ြယ့်ဒ ယ့် 

ဖြည့်ရ  င့်စု ြုံစံကြို ဆံာုးရှု ံားခံငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ြဋြိြကခကြို ြုံကကာီးချ ွဲ့ရြားလြိုက့်ဖခင့်ား၊ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ဖြစ့်ေည့်မှုအရြေါ် အလွေ့်အကျံွ မှီခြိုဖခင့်ားေြို ေ့ကြို ဖြစ့်ရြေါ်လ ရစသည့်။ နြိငု့်င၏ံ အရဖခခံ ကျရသ  အုေ့်ဖမစ့်ကြိ ု

ေုေ့်လှုြ့်ရစငြီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   အကျြ့်အေည့်ားကြို ရြေါ်ရြေါက့်လ ရစသည့်။ 

ရှြိနငှေ့့်ငြီားသ ား ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် လုြ့် ံာုးလုြ့်ေည့်ားမျ ားအ က ား ချြိေ့်ဆက့်မှု မရှြိဖခင့်ားမျ ားက ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ 

ဥြရဒ ဆြိုင့်   အရဖခခံမူမျ ားအ ား အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ဖခင့်ားကြို ရှုြ့်ရ ာွးရစသည့်။ ကရေဒေါနငှေ့့် 

   ဇီားေြို ေ့ေွင့် အင့်ဒယီေ့်ား အက့်ဥြရဒနငှေ့့် အင့်ဒာီးယေ့်ား ဥြရဒ အသာီးသာီးေြို ေ့ေွင့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ၌ 

ရြ ့်ဖြခ ေ့ငြီား ဖြစ့်ရသ  ကြိုလြိုေအီစြိုား မျ ားနငှေ့့် ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအ က ား မူေေါဒမျ ားနငှေ့့် 

ဆက့်ဆရံ ားြုံစံမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ား   ားသည့်။ အရဖြ င့်ားအလ ကြို  င့်ဟြ့် ေ့် နြိငု့်င၏ံ ဥြရဒဖြ ရ ား စေစ့်ကြို 

ဆေ့်ားစစ့်ဖခင့်ား မလုြ့်လျှင့် ယင့်ားဥြရဒ မျ ားကြို ဖြေ့်လည့် ြယ့်ြျက့် ေ့် ခက့်ခ သည့်။  ြို ေ့အဖြင့် ကရေဒေါနငှေ့့် 

   ဇီား၏ အင့်ဒာီးယေ့်ား အက့်ဥြရဒနငှေ့့် အင့်ဒာီးယေ့်ား ဥြရဒသည့် နြိငု့်ငရံေ ့်အ ား အုြ့် ြိေ့်ားသအူဖြစ့်နငှေ့့် 

အင့်ဒယီေ့်ားေြို ေ့အ ား အုြ့် ြိေ့်ားခံ ကရလားအဖြစ့် ဖြ လုြ့်  ားသညေ့့် ဆက့်ဆရံ ားကြိ ု သေ့်မှေ့်  ားသည့်။ 

ဤစေစ့်မျ ားေငွ့် နစှ့်နြိငု့်ငစံလုံား၏  လဒ့်သည့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား အေွက့် ဒကုခရ  က့်ရစသည့်။ 

အသီယီြိာုးြီားယ ားေငွ့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် ေေါဒ ီ စေစ့်  ရူ  င့်  ားရသ ့်လည့်ား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခ ံ

ဥြရဒသစ့်ကြို ကျငေ့့်သံုားငြီားရေ က့် ယခင့်က ရှြိခ ေ့သညေ့့် အစြိုား ကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားခ ေ့ငြီား ယင့်ားမ ှ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   အုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနငှေ့့် ချြိေ့်ဆက့် မှု မရှြိရေ ေ့သညေ့့် ရဖမယ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် 

(နငှေ့့် စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုနငှေ့့် ကကီား ကြ့်မှု) ကြို ဖြစ့်ရစခ ေ့သည့်။  ြို ေ့ က့် စေစ့် ေွင့် အသီယီြိုားြီားယ ား 

ရေ င့်သူလယ့်သမ ား အသင့်ား၏ ရဖမယ  အသံုားချခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ား ရြားအြ့်ဖခင့်ားသည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို ရလျ ေ့ြေါားရစငြီား  ဟြို အစြိာုး ၏ လ မ့်ားမြိုားမှုကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားသည့်။ အံေ့အ ားသငေ့့် စ  မလြိ ု  

 ြိသုြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက အကျငေ့့်ြျက့်ဖခစ ားမှုမျ ားနငှေ့့် လ  ့်ရြားလ  ့်ယူမှုမျ ား ဖမ ငေ့့်ေက့်လ  ရသ  

အရဖခအရေကြို ဦားေည့်ရစသည့်။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒဆြိငု့်   ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားေွင့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ား 

  ားရသ ့်လည့်ား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒမျ ားသည့် ေခေါေ ံေွင့် လြိအုြ့်သညေ့့် ရှင့်ားလင့်ားဖမင့်သ မှုကြို ြံေ့ြြိုား ေ့် 

မလုြ့်ရဆ င့်နြိငု့်ခ ေ့ြေါ ဟူသညေ့့် အဖမင့်ေခုက နြိငု့်ငမံျ ားအ ားလုံားအ က ား ရှင့်ားလင့်ားစွ  ကျေ့်ခ ေ့ငြီား ဖြေ့်လည့် 

သံုားသြ့် နြိငု့်ခ ေ့သည့်။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်    ည့် ွယ့်ချက့်ကြိ ု အဓြိြပ ယ့်ရက က့်ငြီား 

ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချ ေ့် ေ  ားရံုားမျ ားအရြေါ် လ  ချလြိုက့်ဖခင့်ားသည့် ြြို၍ ရှုြ့်ရ ာွးသညေ့့် အရဖခအရေ ဖြစ့်နြိငု့်သည့်။ 

ဖြည့် ေယ့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား ရက င့်စီ၊ ၂၀၀၈ 

(   ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ စသညေ့့် အစဉအလ ရှြိခ ေ့သည့် ေ  ားရံု ား အမှုဖြစ့်စဉမျ ားကြင့်လျှင့် 

အုြ့်ချ ြ့်ရ ားနငှေ့့် ေ  ားစီ င့် ရ ားနငှေ့့် ဥြရဒ ဖြ ရ ားကြိ ု အ မခံရြားနြိငု့်   အရဖခအရေမျ ား ေြိာုးေက့်မှု 

ရှြိလ ရသ ့်လည့်ား ကရေဒေါ အရေွွဲ့ အ ကံ က ယင့်ားအရဖခအရေကြို  င့်ဟြ့်ရေသည့်။ 



 

 

 

ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒဆြိုင့်   ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား/ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား အဓြိကကျရသ  အစြိေ့်အြြိုင့်ားဖြစ့်ငြီား ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် 

ကျငေ့့်သံုားသညေ့့် နြိငု့်င ံသံာုးခုလုံားေွင့် သက့်ရသရှြိရ က င့်ား ရေွွဲ့ ရှြိ သည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ယဉရကျားမှုသည့် 

ရဖမယ  နငှေ့့် ဒေွ့်ေွ ရေရသ ရ က ငေ့့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ အခင့်ားအကျင့်ားရှြိ ေူညီရသ  အခေ့်ားေွင့် ရဖမယ  

အခွငေ့့် အရ ားမျ ားကြို ဖြဌ ေ့်ားဖခင့်ားသည့် ယင့်ားဆက့်နယွ့်မှုကြို သြိသ  င့်ရှ ားရစသည့်။ ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့ 

စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒ၌  ြိကု ေ့သြို ေ့ရသ  အသြိအမှေ့်ဖြ မှု မြေါေင့်ြေါ။ သြို ေ့ရသ ့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒက 

ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား အ ား စည့်ားလုံားညီညွေ့်နငှေ့့် ေြိငု့်ားဖြည့်၏ မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအ က ား ရလားစ ားမှုကြိ ု

ဖမ ငေ့့်ေင့် ေ့်နငှေ့့် ရေ င့်သူ လယ့်သမ ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အက အကွယ့်ရြား ေ့်အေွက့် လြိုအြ့်သညေ့့် 

ဥြရဒမျ ားဖြဌ ေ့်ား ေ့် ခွငေ့့်ဖြ    ားသည့် (ဖြည့်ရ  င့်စု ဖမေ့်မ နြိငု့်င၊ံ ၂၀၀၈)။ ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉသည့် 

ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိာုး နငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ က ား  င့် က ားရစေ့ရ ား  ရှြိရအ င့် ရဆ င့် ွက့်ရေသည့်။ 

ေစ့်နြိငု့်ငလံံာုး ြစ့်ခေ့် ေြိုက့်ခြိုက့်မှု  ြ့်စ ရ ားဆြိငု့်   သရ  ေူစ ချ ြ့် နငှေ့့် နစှ့်ဦားနစှ့်ြက့် 

အြစ့်အခေ့် ြ့်စ ရ ားဆြိုင့်   သရ  ေူညီမှုမျ ား သည့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လက့်ေက့်ကြိငု့်အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားေငွ့် 

ရှြိရသ  အကကီားမ ားဆံာုး  သဇ အရှြိေ့်ေေါဖြစ့်သည့်။ ငငြိမ့်ား ချမ့်ားရ ားသြို ေ့ ဦားေည့်သညေ့့် ရဖြရှင့်ားရဆ င့် ွက့်မှုေွင့် 

ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၏ အရ ားြေါမှုကြို အချက့်ဖြ ေ့် ဤအရ ားြေါသညေ့့် 

သရ  ေူညီမှုမျ ားေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိငု့်   ကြိစစ ြ့်မျ ားကြိ ု

 ညေ့့်သွင့်ားဖခင့်ားသည့် အရ ားကကီားသည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့ကြို ကရေဒေါနြိငု့်ငေွံင့် ရဆွားရနာွးည ြိနှုြိင့်ားခ ေ့သညေ့့် ရခေ့်သစ့် 

စ ချ ြ့်မျ ား ( ကြို  ည့်ည ေ့်ားသည့်)နငှေ့့် ဆင့်ေူရသ  စ ချ ြ့်မျ ားအဖြစ့် ရှုဖမင့်နြိငု့်သည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား 

ေွင့် ၁။ ရဖမယ ြြိငု့်ဆြိုင့်မှုဆြိုင့်   လံုဖခံ  စြိေ့်ချ မှုအေွက့် အေင့်ား အဓမမ ရဖမယ  သြိမ့်ားယူဖခင့်ားကြို 

ရရှ င့်ရှ ားဖခင့်ား ၂။ အြစ့်အခေ့်  ြ့်စ   ားရသ  ရဒသမျ ားရှြိ ရဒသခံမျ ားအ ား  ြိခြိုက့် နြိငု့်ရသ  စီမံကြိေ့်ားမျ ားကြိ ု

ရြ ့်ရဆ င့်  ေွင့် သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိငု့်    ြိေ့်ားသြိမ့်ား ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားနငှေ့့် 

လူမှုအသြိုက့်အေြိုင့်ားအေွင့်ား ရဆွားရနာွးမှုမျ ားကြို အ ားရြား ရ  က့်ခံဖခင့်ား စသညေ့့် ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ 

သယံဇ ေ မျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်ရသ  အချက့် နစှ့်ချက့်ကြိုသ   ညေ့့်သွင့်ားရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ 

ဤဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်ေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့် မျ ားကြိ ု အသြိအမှေ့်မဖြ    ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ဖြည့်ရ  င့်စု 

အစြိုား ၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုနငှေ့့် အခွငေ့့် အ ဏ ကြိုသ  အ ားရြားရ  က့်ခံရြားရေသည့်။ သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား 

ကရေဒေါနြိငု့်ငေံငွ့် ေ  ားေင့်သရ  ေူညီ   ားရသ  စ ချ ြ့်မျ ားသည့် စီားြွ ားရ ားနငှေ့့် ယဉရကျားမှုဆြိုင့်   

ရှုရ  ငေ့့်ရြေါင့်ားစုံကြို အရဖခခံငြီား ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ်  ဟြိုဖြ   ားသည့်။ 

ဤရဖမယ ဆြိငု့်   ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ားကြို ရဖြရငှ့်ားရြားဖခင့်ားသည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား 

ဖြဌ ေ့်ားဖခင့်ား၏ ရရှွဲ့ရဖြားလုြ့်ငေ့်ားစဉဖြစ့်သည့်။ 

 ြို ေ့အဖြင့် လက့်ရှြိ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုစေစ့်သည့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ားကြို အခွငေ့့်အ ဏ  

အေည့်ားငယ့်သ  ရြား  ားငြီား ေေြိယအလ   အုြ့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား (ဥြမ - ေြိငု့်ား င့်ားသ ား 

စီမံ အုြ့်ချ ြ့်မှု)ကြို စေစ့်အေွင့်ား မည့်သြို ေ့ အသြိအမှေ့်ဖြ   ားသည့် ဆြိုသညေ့့်အရြေါ် နှုေ့်ဆြိေ့်ရေသည့်။ 

ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ လက့်ရှြိ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒ (၂၀၀၈ ခုနစှ့်ေွင့် ဖြဌ ေ့်ားငြီား ၂၀၁၅ ခုနစှ့်ေွင့်  ြ့်ေြိာုး 



 

 

 

ဖြင့်ဆင့်ချက့်မျ ား  ညေ့့်သငွ့်ား  ားသည့်) သည့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ား သြို ေ့မဟုေ့် ေေြိယအလ   

အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား အရြေါ် ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဆံာုးဖြေ့်ချက့် 

ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့် အ ဏ ကြိ ုခွ ရေ မရြား  ားြေါ။ လက့်ရေွွဲ့ေွင့် အခွငေ့့်အ ဏ မျ ားအ ားလုံားကြိ ုဖြည့်ရ  င့်စု 

အစြိုား ကသ  ဆက့်လက့် ဆုြ့်ကြိုင့်  ားသည့်ကြို ဆြိုလြိုသည့်။ ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် သ  ေသယံဇ ေ 

အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအရြေါ် ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားကြိ ု

ည ြိနှုြိင့်ားရဆွားရနာွးရဖြလည့်မှု  ရှြိရအ င့် ရဆ င့် ွက့်နြိငု့်သညေ့့် လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားကြို သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ား ေ့် 

လက့်ရအ က့်ေွင့်  က ားဖြေ့် သရ  ေူညီချက့်မျ ား သြို ေ့မဟုေ့် လက့်ရအ က့်ေွင့် ြာူးေွ  

သရ  ေူညီမှု သြို ေ့မဟုေ့် သငေ့့်ေငေ့့်ရလျ က့်ြေ့်ရသ  အဖခ ား ေည့်ားလမ့်ားမျ ားကြို  ြ့်ေြိုားချ ွဲ့ ငွ့်နြိငု့်သည့်။ 

ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်လ လျှင့်  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားရြားဖခင့်ားသည့် လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်၊ ေယ့်ရဖမဆြိငု့်   စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ခွငေ့့် 

နငှေ့့် နြိငု့်ငသံ ားဖြစ့်မှု အရဖခခံမူမျ ား၊ စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု အလ  အသာီးသာီးေွင့် ၎င့်ားေြို ေ့ မည့်သြို ေ့ ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားသည့် 

ေြို ေ့နငှေ့့် သက့်ဆြိငု့်သည့် ( ၊ ၂၀၁၈)။ အ ာူးသဖြငေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်အေွင့်ားေွင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား/ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် စေစ့်မျ ားကြို  ညေ့့်သငွ့်ားစဉားစ ား  ေွင့် ြေ့်သက့်ဆက့်နယွ့်မှုရှြိသည့်။ 

အသီယီြိာုးြီားယ ား၏ အရေွွဲ့အ ကံ က ဖြသရေသက ေ့သြို ေ့  ဟြို ချ ြ့်ကြိုင့်မှု ဖြ လုြ့်ရသ   ြိေ့်ားချ ြ့်မှု ရအ က့်ေွင့် 

စီမံ အုြ့်ချ ြ့်ရသ  (သြို ေ့ရသ ့် အခွငေ့့်အ ဏ  ရြျ က့်ဆံာုးရေသည့်) ြယ့်ဒ ယ့်  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုအ ား ရဒသေွင့်ား 

အသံုားဖြ  ေ့် အေွက့် ရ ွားချယ့်ကျငေ့့်သံုားခံ  ား သညေ့့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားနငှေ့့် အစဉအလ အ  အ ဏ  

ြွ ွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့် ြုံမျ ားစသညေ့့် ဖြည့်ေငွ့်ားအရဖခအရေနငှေ့့် လြိုက့်ရလျ ညီရ ဖွြစ့်ရသ  အ ဏ  

ြွ ွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြုံမျ ား အဖြစ့်သြို ေ့   ဟြိုချ ြ့်ကြိုင့်မှု ရလျှ ေ့ချဖခင့်ားသည့် အကျငေ့့်ြျက့်ဖခစ ားမှုမျ ားနငှေ့့် 

မေည့်မငငြိမ့်ဖြစ့်ရေရသ  အ ဏ  အရဖြ င့်ားအလ  အသစ့်မျ ားကြိ ု ဦားေည့်ရစနြိငု့်သည့်။ 

အသီယီြိာုးြီားယ ားေငွ့်လည့်ား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့် သည့် မျှရေ  ားသညေ့့် ေြိငု့်ားဖြည့်၏ 

ေြိရသသလကခဏ  က့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ဖြစ့်မှုကြိ ု အရလားရြား  ားငြီား ြဋြိြကခမျ ားကြို မီားရမ  ားရြားရေသည့်။ 

နှုြိင့်ားယှဉ ကညေ့့်လျှင့် စီမအံုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားဆြိုင့်   ကရေဒေါ နြိငု့်င၏ံ သ ဓကမျ ားသည့် 

လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်၊ ေယ့်ရဖမဆြိငု့်   စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ခွငေ့့်နငှေ့့် နြိငု့်ငသံ ားဖြစ့်မှုဆြိုင့်   အရဖခခံမူ မျ ားသည့် 

ဥြမ  ၊ ၊ စသဖြငေ့့်) ေွင့် အရဖခခံငြီား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမအံုြ့်ချ ြ့်မှုကြိ ု

ေဖြည့်ားဖြည့်ား ရလားစ ားလက့်ခံလ  ကသည့်။ ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား စမီံ အုြ့်ချ ြ့်မှုသည့် ြုံစံ အမျြိ ားမျြိ ား 

ဖြစ့်နြိငု့်ရသ ့်လည့်ား ရဖမယ စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု အစီအစဉမျ ား၊ ဇုံသေ့်မှေ့်ဖခင့်ား စသည့် ြုံစံေွင့် ၊ ၊ 

ကမ့်ားရြို ားေေ့်ား နငှေ့့်    ဇီားနြိငု့်င၏ံ နငှေ့့် အဖခ ား) စသညေ့့် သ ဓကမျ ားသည့် ရဖမယ  

ဖြဿေ အေွက့် ဖြစ့်နြိငု့်သညေ့့် အရဖြအ ားလံုား ရြ ့်ဖြဖခင့်ားသည့် ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား ဖြည့်ေယ့်မျ ားအ ား 

ရရှ ွဲ့ဆက့် လမ့်ားရ က င့်ားကြို မည့်သြို ေ့ သေ့်မှေ့်ခွငေ့့်ဖြ သည့်ကြို ဖြသရေသည့်။ ရဒသနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့် 

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား သည့်  ြိလုမ့်ားရ က င့်ားကြို သငေ့့်ရလျ ့်သလြို အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ငြီား ြံေ့ြြိုား ေ့် 

မြိေ့်ြက့်အဖြစ့် ဆက့်လက့်ရှြိရေနြိငု့်သည့်။ 

ရအ က့်ြေါေြို ေ့သည့် အခွငေ့့်အ ဏ နငှေ့့် ေယ့်ရဖမဆြိငု့်   စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ခွငေ့့်ေြို ေ့၏ မေူညီရသ  ရှုရ  င့်ေ့မျ ားကြို  

 ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားဖခင့်ားအေကွ့် အရဖခခံ စေစ့် ဖြစ့်ငြီား  ြိစုေစ့်သည့် ဖြည့်သူြြိငု့်ရဖမမျ ား အမျ ားစြုေါေင့်သညေ့့် 

(ြုဂဂလြိကြြိုင့် ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် ဆေ ေ့့်ကျင့်သည့်) ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွင့်ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ 



 

 

 

 ြိုားစဉရ  င့်ဆက့် ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမနငှေ့့် ယင့်ားေယ့်ရဖမနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ  ဆံုားဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ဖခင့်ား 

အခွငေ့့်အ ဏ မျ ားကြို သေ့်မှေ့် ေ့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား ခွငေ့့်ဖြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ  သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား 

ေည့်ားလမ့်ားမျ ားနငှေ့့် မည့်သြို ေ့ ဆက့်စြ့်မှု ေြို ေ့ဖြစ့်သည့်။ 

က) အ က့်ြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင့် ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်အေွင့်ားရှြိ ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား ၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့်  ဟြို အစြိာုး နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်/ရဒသဆြိုင့်   

အစြိုား ေြို ေ့အေွက့်  ြိရေွွဲ့ ဆက့်ဆမံှု ရ ွားချယ့်စ  ေည့်ားလမ့်ားမျ ား၊ ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမံအြု့်ချ ြ့်မှု 

စေစ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  အေြိမေ့့်ဆံုား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် အ ဏ မှသည့် အဖမငေ့့်ဆံုား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ အ ြိ 

အစဉအလြိုက့်ရြ ့်ဖြ  ားသည့် (ြုံ ၄ ေွင့်  ကညေ့့်ြေါ) 

• တဆေွးတနေွး  ငုြ်ငပ်ခငေ်း ။ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား သည့် ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဖြစ့်လ နြိငု့်ရသ  ချြိ ားရြ က့်မှုအ ား ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားကြို သေြိရြားရေသည့်။ ဤသည့်မှ  ကရေဒေါနြိငု့်ငေံငွ့် အကကီားအကျယ့် 

မဖြစ့်ရြေါ် ခ ေ့   ဖြည့်ေယ့် နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  (သစ့်ရေ ရ ား   ေေ့်ကကီား) ၂၀၀၄ ေွင့် 

ေ  ားရံုားချ ြ့်၏ ဆံာုးဖြေ့်ချက့်ကသ  သ ဓက ဖြစ့်ခ ေ့သည့်။ ရဆွားရနာွး ေြိငု့်ြင့်ဖခင့်ားသည့် လွေ့်လြ့်ရသ  

သရ    ားအဖမင့် ယဖူခင့်ား အေွက့် အရဖခခံကြို ေည့်ရဆ က့်ရြားသည့်။ 

ရဆွားရနာွးေြိငု့်ြင့်ဖခင့်ားအေွက့် ရှင့်ားလင့်ား ဖြေ့်သ ားသညေ့့် ဥြရဒရ ား   သေ့်မှေ့်ချက့်မျ ား မရှြိ   

ရဆွားရနာွးေြိငု့်ြင့်ဖခင့်ား မဖြစ့်လ နြိငု့်သည့်ကြို လက့်ရေွွဲ့လုြ့်ဖခင့်ားက ဖြသရေသည့်။    ဇီားနငှေ့့် 

အသီယီြိာုးြီားယ ားစသညေ့့် ခြိုင့်မ  အ ားရက င့်ားသညေ့့်  ဟြို အစြိုား  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ဆြိုင့်   ဖြစ့်စဉမျ ားေွင့် 

အ ာူးသဖြငေ့့် ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့်ဖခင့်ားက အဓြိက အရ က င့်ားဖြစ့်သည့်။ ယင့်ားနြိငု့်ငမံျ ားေွင့် ြယ့်ဒ ယ့် 

ဥြရဒမျ ားနငှေ့့် အညီ ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား စီမံ အုြ့်ချ ြ့်  ေွင့်  ဟြိ ု

အစြိုား  ၏  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုနငှေ့့် ရဒသဆြိုင့်   အဆငေ့့်ေွင့် ဖြဌ ေ့်ားသညေ့့် ဥရြရဒမျ ား က့် ြယ့်ဒ ယ့် ဥြရဒ 

မျ ား၏ ကကာီးစြိာုးမှုသည့် ဖြဿေ  ဖြစ့်လ သည့်။ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားလူမျြိ ားမျ ားကြိ ု ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ 

ဥြရဒဆြိုင့်   အက အကွယ့်ရြားမှု မရြား  ားသညေ့့် ဖမေ့်မ နြိငု့်ငကံ ေ့သြို ေ့ရသ  အရဖခအရေေွင့် 

ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်အရြေါ် သက့်ရ  က့်နြိငု့်သညေ့့် ဖြဿေ  အရြေါ် 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့် ရဆွားရနာွး ေ့် အေ ဂေ့် ဥြရဒဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားအ ား ဆံာုးဖြေ့်ချ မှေ့်မညေ့့်သူမျ ားကြိ ု

လမ့်ားည ေ့် ေ့် အရဖခခံ စေစ့် မရှြိလ နြိငု့်ြေါ။ 

• ဝငတ်င/ွ အက  ျုေးအပမ  ် မျှတဝပခငေ်း ။ ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ဌ ရေ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့် 

အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့် ေည့်ားလမ့်ား သြို ေ့မဟုေ့် ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ကြိ ု

ခွ ရေရြားဖခင့်ား မရှြိရသ ့်လည့်ား သ  ေသယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားမှ  ရှြိသညေ့့် ေင့်ရင/ွ အကျြိ ား အဖမေ့် 

မျှရေဖခင့်ားသည့် အေည့်ားဆံုား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားေွင့် ဖြစ့်ရြေါ်ရေရသ  စီားြွ ားရ ား 

လှုြ့်ရှ ားရဆ င့် ွက့်မှုမျ ားမ ှ အကျြိ ားအဖမေ့်ေချြိ ွဲ့ကြို ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား  ံ

ရ  က့်ြံေ့ရြားနြိငု့်သည့်။  ဤသြို ေ့ လုြ့်ဖခင့်ားက ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေယ့်ရဖမမျ ားမှ  ရှြိလ သညေ့့် အကျြိ ားအဖမေ့် 

 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-negotiations/natural-gas-pipeline-benefits-agreements
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/consulting-with-first-nations/first-nations-negotiations/natural-gas-pipeline-benefits-agreements


 

 

 

မျ ားကြို ဖြေ့်ရေ က့်ဖခင့်ား လုြ့်သညေ့့် အသြိုက့်အေြိုင့်ားမျ ားကြို ရသွားရဆ င့်ဖြ ားရယ င့်ားနြိငု့်ရသ ့်လည့်ား 

ရဖမယ   ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်ကြိ ု အေည့် ဖြ ဖခင့်ားေြို ေ့နငှေ့့် 

ချြိေ့်ဆက့်မှုမရှြိ   ေင့်ရင/ွ အကျြိ ားအဖမေ့် မျှရေဖခင့်ားသည့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အသြိုင့်ားအေြိငု့်ားမျ ားအ ား လ  ့် ြိာုးဖခင့်ားအဖြစ့် ရေြေ့်ခံ ငြီား ညစ့်ညမ့်ားမှုနငှေ့့် အညစ့်အရ ကားမျ ား

စီားြွ ားရ ားနငှေ့့် လူမှုရ ားဆြိုင့်   ေေ့် ြု့်ေေ့်ြြိာုးမျ ားနငှေ့့်အေူ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အသြိကု့်အေြိုင့်ားမျ ားအ ား 

ချေ့် စ့်ခ ေ့သည့်။ င ြိေြိသျှ ကြိလုမ့် ယီ ေွင့် မ က ရသားခင့်က ေင့်ရင/ွ အကျြိ ားအဖမေ့် မျှရေဖခင့်ားဆြိုင့်   

သရ  ေူညီမှုမျ ားသည့် ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအရြေါ် ချြိ ားရ  က့်မှု အေြိုင့်ားအေ 

နငှေ့့် စီမံကြိေ့်ား သက့်ေမ့်ားအေွက့် အကျြိ ားအဖမေ့်   ခြိငု့်နှုေ့်ားေြို ေ့ အရြေါ်ေွင့် သက့်ရ  က့်ရစသည့်။ 

သြို ေ့ရသ ့်လည့်ား အကျြိ ားရကျားဇူားနငှေ့့် ေင့်ရငမွျ ား မျှရေဖခင့်ား သရ  ေူညီချက့်မျ ားသည့် ေခေါေ ံေွင့် 

ရငရွ ကား သြို ေ့မဟုေ့် အဖခ ားအကျြိ ားရကျားဇူား မျ ားအ ား အလ အလှယ့်လုြ့်သညေ့့် အရေဖြငေ့့် သဖီခ ား 

စီမံကြိေ့်ားေခုနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ၏ ဥြရဒရ ား  နငှေ့့် နြိငု့်ငရံ ား   အခွငေ့့်အလမ့်ားမျ ားကြိ ု

 ေု့်ယူသွ ားငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ ရှြိမညေ့့် ရငရွ ကားဆြိုင့်   ရလျ ့်ရ ကားအေွက့် ရြားရြား ေ့် 

ေြို ေ့အေွက့် မျ ားရသ  အ ားဖြငေ့့် ရစျားကကီားရေသည့်။ 

•  ည ်သငွေ်း စဉေးစောေးတြေးပခငေ်း ။ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား  သည့် 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအရြေါ် ချြိ ားရြ က့်မှုကြို မည့်သြို ေ့ ရရ ှင့်ရှ ားနြိငု့်သည့်နငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ငြီား ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အ ကံဖြ ချက့်မျ ားကြို  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားငြီား 

လက့်ရေွွဲ့လုြ့်ရဆ င့်သည့်။    ဇီားေငွ့် ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားသည့် ယင့်ားအယူအဆကြိ ု

အရက င့်အ ည့်ရြ ့် ေ့် ေည့်ားလမ့်ားဖြစ့်ရသ ့်လည့်ား ၎င့်ားသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒေွင့် 

ဖြဌ ေ့်ား  ားသညေ့့်  ည့်မှေ့်ားချက့်မျ ားကြို  ရှြိရအ င့် မစွမ့်ားရဆ င့်နြိငု့်ခ ေ့   ၎င့်ားသည့် 

ရကျားလက့်ရဒသြံွွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုဆြိုင့်   ဆွယ့်ေ  ားရဟ သူမျ ားဆြိငု့်   နြိငု့်ငရံ ား အခက့်အခ ၊ 

စြိေ့်ရခေါ်မှု ဖြစ့်သည့်။ ဖမေ့်မ နြိငု့်ငေွံင့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအေွက့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ 

အရဖခခံဥြရဒဆြိငု့်   အက အကွယ့်ရြားမှုမျ ားမရှြိ   ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အကျြိ ား စီြွ ားကြို မည့်သြို ေ့ 

 ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားရြားမည့်ကြို စဉားစ ားရြား ေ့်အေွက့် အရဖခခံ စေစ့်မရှြိြေါ။ 

• ဆံေုးပေ ခ် က ်မျှတဝ ခ မှ ပ်ခငေ်းနငှ  ်ြူေး ွ  စီမံခန  ်ခွ မှု ။ နစှ့်ြက့်အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားက ြာူးေွ ငြီား ဆံုားဖြေ့်ချက့် 

ချမှေ့်ဖခင့်ားကြို မျှရေ ရဆ င့် ွက့်ဖခင့်ားဖြစ့်သည့်။  င့်ရှ ားသညေ့့် သ ဓကမှ  ၂၀၁၁ ခုနစှ့်  င့် က ားရစေ့ရ ား 

လုြ့်ငေ့်ားစဉ သရ  ေူညီချက့်အ ား လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးငြီားရေ က့် ြွ ွဲ့စည့်ား လြိုက့်သညေ့့်  

မုေ့်သံုသစ့်ရေ  သရ  ေူညီမှုမျ ား ( မုေ့်သံု သစ့်ရေ  ရဖမယ  အသံုားချမှု 

ဥြရဒအမြိေ ေ့့်နငှေ့့် မုေ့်သံုသစ့်ရေ  (သစ့်ရေ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု) အက့်ဥြရဒ) နငှေ့့် 

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီ ေြို ေ့ဖြစ့်သည့်။ ဤသရ  ေူညီမှုမျ ားသည့် ယင့်ားသရ  ေူညီချက့်မျ ားြေါ 

စက ား ြ့်မျ ား (အရဖခခံအရဆ က့်အဦား၊ သစ့်ရေ ၊ စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ သေတ  ေူားရြ ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် စသည့်)ကြိ ု

လြိုက့်ေ  ေ့် ေေ့်ကကီားဌ ေမျ ား အ ားလုံားကြို ည ေ့် က ား  ားရသ ရ က ငေ့့် အစြိုား အဆငေ့့်မျ ားအ ားလုံားေွင့် 

မျ ား၊ ြုဂဂလြိက ကဏ္ဍအြေါအေင့် ြေါေင့်သူမျ ားအ ားလုံားနငှေ့့်  င့် က ားရစေ့ရ ားကြိ ု



 

 

 

ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။ အဖြေ့်အလှေ့် ရလားစ ားမှုဖြငေ့့် ယင့်ားသရ  ေူညီမှုမျ ားအ ားလံာုး ရအ င့်ဖမင့်နြိငု့်ြေါသည့်။ 

• ဌောတန   ငုေ်းရငေ်းသောေး က ယုြ် ုင ်အြ်ုခ ျုြ်ခွင  ် ။ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့် 

အစြိုား က ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား အစြိုား အ ား အသြိအမေှ့်ဖြ  ရလားစ ားငြီား ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားမှုေွင့် ယင့်ားသြို ေ့ 

လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားသည့် ေ  ားစီ င့်ဆံုားဖြေ့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ဆက့်ဆရံ ား ကြိစစမျ ားကြို မည့်သြို ေ့ 

သက့်ရ  က့်နြိငု့်သည့်ကြို အချက့်ဖြရြားသည့်။ ကရေဒေါ၏ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားဆြိငု့်   စ ချ ြ့်မျ ားသည့် 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွင့်ား ေေြိယအလ   စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုကြိ ု မည့်သြို ေ့ ခွငေ့့်ဖြ  

ရလားစ ားလြိကု့်ေ နြိငု့်သည့်ဆြိသုညေ့့် လက့်ဆုြ့်လက့်ကြိုင့်ဖြနြိငု့်သညေ့့် ဥြမ ကြို ရ  က့်ြံေ့ရြားသည့်။ 

စ ချ ြ့်သည့် ဥြရဒမျ ားကြို ြယ့်ဒ ယ့်နငှေ့့် ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒမျ ား နငှေ့့် အေူ 

အရက င့်အ ည့်ရြ ့်ရဆ င့် ွက့်သည့်ကြို ရငှ့်ားလင့်ားဖမင့်သ ရအ င့် လုြ့်ရြားငြီား စ ချ ြ့်သည့် 

ဥြရဒမျ ားအ က ား ြဋြိြကခမျ ား သြို ေ့မဟုေ့် ရရှ ွဲ့ရေ က့်မညီညွေ့်မှုမျ ားကြိ ု ရဖြရှင့်ားရြားမညေ့့် 

စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ားမျ ားကြိ ု သေ့်မှေ့်ဖြဌ ေ့်ားရြားသည့်။ အစြိုား  အ ဏ ြြိငု့် 

အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားသည့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု သြို ေ့မဟုေ့် ရဒသဆြိုင့်   စံနှုေ့်ားမျ ားနငှေ့့် အညီ  ြ့်ေည့်ငြီား 

ရေွွဲ့ဆံုဖခင့်ား သြို ေ့မဟုေ့် သေ့်ြုေ့်ဖခင့်ား ေည့်ားလမ့်ားကြို အသံုားဖြ သည့်။ ဤသည့် က အလုြ့်ဖြစ့်ရ က င့်ား 

ကရလား လူမှု ေြူလံုရ ားက သ ဓကရက င့်ားြင့်ဖြစ့်သည့်။ ကရလား သူငယ့်ဆြိုင့်   

က ကွယ့်ရြားမှုအေွက့် ရဒသဆြိုင့်   စံနှုေ့်ားမျ ားနငှေ့့် ကြိုက့်ညီလျှင့် သြို ေ့မဟုေ့် ရကျ ့်လွေ့်ရေလျှင့် 

ဥြရဒမျ ားေွင့် ဦားစ ားရြား ရှြိသည့်။ သြို ေ့ရသ ့် ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ခံ ကရလားမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ေင့်ဖြချက့် 

လြိုအြ့်သညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒမျ ား ဆက့်လက့်ငြီား သက့်ရ  က့်မှု 

ရှြိရေမည့်။ ရေွွဲ့ဆံုဖခင့်ား သြို ေ့မဟုေ့် သေ့်ြုေ့်ဖခင့်ား ေည့်ားလမ့်ားသည့် ြည ရ ား၊ ကရလားနငှေ့့် မြိသ ားစု 

ေေ့်ရဆ င့်မှုမျ ား၊ ရမွားစ ားဖခင့်ားနငှေ့့် သစ့်ရေ ရ ား   အြေါအေင့် ရေ   ရေ ့်ရေ ့်မျ ားမျ ားေွင့် 

ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေသည့်။
• 

 

ြုံ ၇ - ေယဒ်ရယ ်ပြည်တ ောငစု်နငှ  ်ပြည်နယ ်အစ ုေးရ  ု   အ ကွ် ဌောတန  ငုေ်းရငေ်းသောေး မ  ျုေးနယွစု်မ ောေးနငှ  ် 

  တ ွှေ့ ဆကဆ်မံှု ဆ ငုရ်ော တရွေးခ ယစ်ရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အန မ ်ဆံုေး လြ်ုြ ငုခွ်င  ် 

အောဏော/  ောဝနယ်ူမှု 

အပမင ဆ်ံုေး လုြ်ြ ုငခွ်င  ် 

အောဏော/  ောဝနယ်ူမှု 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် - ြယ့်ဒ ယ့်ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့်အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြို အသြိမှေ့်ဖြ က  ရလားစ ားမှုရှြိငြီား  ြိုသြို ေ့ လုြ့်ရဆ င့်ဖခင့်ားက ေ  ား စီ င့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ဆက့်ဆံရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သြို ေ့ 

သက့်ရ  က့်မှုရှြိသည့်ကြို ဥြရဒဖြ ရ ားေွင့် အရလား  ား ရဖြ ဆြိုသည့်။ 

ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြူားေွ  စမီံခေ ေ့့်ခွ မှု - နစှ့်ဦားနစှ့်ြက့်လုံား ဆံုားဖြေ့်ချက့် မျှရေ ချမှေ့်ဖခင့်ားေွင့် ြူားေွ  ြေါေင့်သည့်။ 

 

 

လြိုက့်ရလျ မှု - ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအရြေါ် ချြိ ားရြ က့်မှုအ ား မည့်သြို ေ့ ရရှ င့်ရှ ား မည့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အ ကံဖြ ချက့်မျ ားကြို ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိုား  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က အရ ားေယူ  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားသည့်။ 

ရဆွားရနာွးေြိုင့်ြင့်ဖခင့်ား - ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး  သြို ေ့မဟုေ့် ဖြည့်ေယ့် အစြိုား က ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား မျ ားကြို ၎င့်ားေြို ေ့၏ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ငြီား ဖြစ့်လ နြိငု့်ရသ  အခွငေ့့်အရ ား ချြိ ားရြ က့်မှု နငှေ့့် ြေ့်သက့်၍ သေြိရြားသည့်။ FPIC ၏ အရဖခခံ ဖြစ့်သည့်။ 

ေင့်ရင ွအကျြိ ားအဖမေ့် ခွ ရေဖခင့်ား - ေြိုင့်ား င့်ားသ ား ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ စာီးြွ ားရ ား ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ားမှ  ရှြိရသ အကျြိ ားအဖမေ့်အချြိ ွဲ့ကြို ရဒသခံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား ံ ရ  က့်ြံေ့ရြားသည့်။ ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်သညေ့့် ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ သြို ေ့မဟုေ့် 

ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား အခွငေ့့်အ ဏ ကြို ရဖြရလျ ေ့ မရြားြေါ။ 



 

 

 

ခ) ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ုအသြိအမှေ့်ဖြ  ေ့်  ဟြိုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်/ 

ေြိုင့်ားရဒသကကာီး အစြိာုး မျ ားအေွက့် အ က့်ရြ ့်ဖြြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင့် ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ား  ြိုားစဉရ  င့် 

ဆက့် ရေ ြိငု့်လ သညေ့့် ေယ့်ရဖမနငှေ့့် ယင့်ားေယ့်ရဖမနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ  ဆံုားဖြေ့်ချမှေ့်ဖခင့်ား လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်နငှေ့့် 

ေ ေေ့် ကြို သေ့်မှေ့် ေ့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ား သ ားမျ ားအ ား ခွငေ့့်ဖြ ရြားသညေ့့် ရဖမယ  သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား ရ ွားချယ့်စ   

ေည့်ား လမ့်ားမျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့် 

အနှြိမေ့့် ဆံုားမှ လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့် အဖမငေ့့်ဆံုား အ ြိ အစဉအလြိုက့် ရြ ့်ဖြ  ားသညေ့့် အရ က င့်ားအ  မျ ားဖြစ့်သည့် (ြုံ 

၈ ေွင့်  ကညေ့့်ြေါ) 

•  ဟ အုစ ုေးရက တပမယောမ ောေးအတြေါ် ြ ုငဆ် ငုခ်ွင  ် အခွင အ်တရေးမ ောေးက  ု လကက် ငု ်ောေးဗြီေး ပြည်နယ ်

အစ ုေးရ   ံအကန  ်အသ  ှ် တသော အခွင အ်ောဏောက သုော ခွ တဝတြေးဗြီေး ဓတလ  ံေုး မ်ေးဆ ငုရ်ော တပမယော 

အသံေုးခ  မှုနငှ  ် အခွင အ်တရေးမ ောေးက  ု အသ အမှ မ်ပြျုြါ။ နြိငု့်င ံ အမျ ားစုေငွ့် ဤသည့်မှ  အဓြိက 

အရ က င့်ားဖြစ့် ရေငြီား ြဋြိြကခ၏ အဓြိက အရ က င့်ားအ င့်ားဖြစ့်သည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေ့  ြိုားစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့်ရဖမမျ ားအ ား သေ့်မှေ့် ေ့် 

ခွငေ့့်ဖြ ရြားငြီား ဆံုားဖြေ့်ချက့် ချမှေ့် ဖခင့်ား လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားသည့်။ အသီယီြိုားြီားယ ားေွင့် 

စေစ့်ရဟ င့်ားနငှေ့့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်အ က ား ချြိေ့်ဆက့်မှု မရှြိဖခင့်ားကြို ဖြစ့်ရြေါ်ရစသည့်။ 

ရဖမယ အရြေါ် ြြိငု့်ဆြိုင့်မှု အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ကြိုင့်ရဆ င့်  ားသညေ့့် ရဒသဆြိုင့်  / ဖြည့်ေယ့် 

အစြိုား ေြို ေ့လည့်ား ြေါေင့်နြိငု့်ငြီား  ဟြို အစြိုား  က ရဖမယ နငှေ့့်ြေ့်သက့်ငြီား ဥြရဒဖြ ရ ား အ ဏ မျ ားကြိ ု

ဖြည့်ေယ့် အစြိာုး   ံ ခွ ရေရြားရံုသ မက ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိငု့်   ရဖမယ  အသံာုးချမှုနငှေ့့် 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်မဖြ ြေါ။ ကရေဒေါနြိငု့်င ံ ေွင့် ၁၉၈၂ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒရြေါ်ရြေါက့်လ သည့်အ ြိ ဤသည့်မှ  ဖြဿေ  ဖြစ့်ခ ေ့ငြီား ရေ က့် ဆံုားေွင့် 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ လြိုက့်သည့်။ ရေ က့်ဆံုား ၃၇ နစှ့်ကြို ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒြေါ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားက လက့်ရေွွဲ့ကျကျ   ကြို ဆြိုလြိုသည့်၊  င့် က ားရစေ့ရ ားကြို မည့်သြို ေ့  ရှြိရအ င့် 

ရဆ င့် ွက့်နြိငု့်မည့်ေြို ေ့ကြို သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားေြို ေ့ဖြငေ့့် ကုေ့်ဆံာုးလျက့်ရှြိသည့်။ 

•  ဟ အုစ ုေးရက တပမယောအတြေါ် ြ ုငဆ် ငုမ်ှု အခွင အ်တရေးမ ောေးက  ုလကက် ငု ်ောေးဗြီေး ဌောတန   ငုေ်းရငေ်းသောေး 

လမူ  ျုေးမ ောေး၏ ပြဿနောမ ောေးနငှ  ်တပမယောက  ုကကေီး ကြ်ကြ်ွက ရန် ေယဒ်ရယ ်တအဂ ငစီ်  ံလြ်ုြ ုငခ်ွင  ်

အောဏော ခွ တဝတြေးသည်။ ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ အင့်ဒယီေ့်ား အက့်ဥြရဒနငှေ့့်    ဇီား၏ အင့်ဒာီးယေ့်ား 

ဥြရဒအ  ဤြုံစံသည့် မျ ားရသ အ ားဖြငေ့့် အ ဏ အရဖြ င့်ားအလ မျ ား က ား ဟေ့်ချက့်မရှြိမှုြေါေင့်ငြီား 

ဌ ရေ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားအ ား မ ရြားြြိုင့်ခွငေ့့်ရုြ့်သြိမ့်ားက  ကရေဒေါေွင့် အ ေ့်စေစ့်မျ ား နငှေ့့် 

   ဇီားေွင့် ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားေြို ေ့အရြေါ် မူေည့်ရေငြီား နစှ့်ခုစလုံားသည့် အ က့်ေွင့် 

ရြ ့်ဖြ  ားရသ  အရ က င့်ားဖြချက့်မျ ားစွ အေွက့် ြျက့်ကွက့်ခ ေ့သည့်။ 

•  ဟ အုစ ုေးရသည် တပမယောအတြေါ် ြ ုငဆ် ငုမ်ှု အခွင အ်တရေးမ ောေးက  ုလကက် ငု ်ောေးဗြီေး တပမယော အသံေုးခ မှု 

အခွင အ်တရေးမ ောေးက  ု ခွင ပ်ြျုတြေးသည်။ နြိငု့်င ံ သံုားနြိငု့်ငလံံုားကြို ရလေ့လ သညေ့့်အခေါ  အချြိ ွဲ့ 

ရေ  ရဒသမျ ားေွင့် အမ လြိကု့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ငေါားြမ့်ားခွငေ့့် စသညေ့့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု



 

 

 

 ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ား  ားရသ ့်လည့်ား ခွ ရေရြားသညေ့့် အခွငေ့့်အ ဏ ကြို ခွငေ့့်မဖြ သညေ့့်အခေါ ဤသည့်မှ  

မရှြိမဖြစ့်လြိအုြ့်သညေ့့် ကြိစစ ဖြစ့်လ သည့်။ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားအေွက့် 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်   အက အကွယ့် ရြားမှုမျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်လျှင့်ြင့် ရဖမယ  အသံုားချမှု 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားသည့်    ဇီားရှြိ ယှဉငြြိ င့်ရေရသ  ြြိအ ားရြားမှုမျ ားကြိ ု  ကံေ့ ကံေ့မခံနြိငု့်ခ ေ့ြေါ 

(အ ာူးသဖြငေ့့် အရမဇုံနငှေ့့် အဖခ ား ရကျားလက့်ရဒသမျ ားကြိ ု ြံွွဲ့ ငြြိ ား ေြိုားေက့်ရစ ေ့် ကကြိ ားြမ့်ားရေသညေ့့် 

အင့်အ ားစုမျ ား) ။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားသည့် ရဖမယ ဆြိုင့်   ဆံုား ဖြေ့်ချက့် ချမှေ့်ဖခင့်ား 

လုြ့်ငေ့်ားစဉမျ ားေွင့် မျ ားရသ အ ားဖြငေ့့် ယခု ြိ ရ ားြယ့်ခံ  ား ရသ ရ က ငေ့့် 

 ြိရေွွဲ့ဆက့်ဆမံှုသည့် ရဖမယ အရြေါ် ြြိအ ားရြားမှုမျ ားကြို ေုံ ေ့ဖြေ့် ေ့်ဖြစ့်ငြီား ရလားေက့်ရသ  

စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု ကဏ္ဍ  ေွင့် မရှြိြေါ။ င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ နငှေ့့် ကရေဒေါေွင့် 

 ြိုားစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ  ရသ  ေယ့်ရဖမအဖြစ့် ခွငေ့့်မဖြ   ားရသ  ေယ့်ရဖမနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ အရဖခချ 

ရေ ြိငု့် လ ရသ  ရဖမယ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားဆြိုင့်   လြိုအြ့်ချက့်ကြိ ု

ကြိုင့်ေွယ့် ေ့် မစွမ့်ားရဆ င့်နြိငု့်ခ ေ့ြေါ။ 

• ဓတလ  ံေုး မ်ေးဆ ငုရ်ော တပမယော အသံေုးပြျုမှုနငှ  ်အခွင အ်တရေးမ ောေးက  ုအသ အမှ ပ်ြျုသည ် ေယဒ်ရယ ်

စနစ်   ငွ ် ြူေး ွ  စီမံခန  ်ခွ မှု ။  ဟြို အစြိာုး က ရဖမယ အရြေါ် ြြိငု့်ဆြိုင့်မှု အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြိ ု

လက့်ကြိုင့်   ားငြီား ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့် ြူားေွ ငြီား ဥြရဒရ ား   အဆံုားအဖြေ့်မျ ား ဖြ လုြ့်ငြီား 

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုကြို ြူားေွ  ကကီား ကြ့်ကွြ့်က သည့်။ င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ ေွင့် 

မုေ့်သံုသစ့်ရေ  သရ  ေူညီချက့်မျ ားနငှေ့့် နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ေယ့်ရဖမအ က ား 

 င့် က ားရစေ့ရ ား လုြ့်ငေ့်ားစဉနငှေ့့် စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု ရက င့်စီေြို ေ့သည့် ၎င့်ားေြို ေ့ မည့်သြို ေ့ 

လည့်ြေ့်သည့်နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား သ ဓကမျ ား ရြားသည့်။ အစြိုား နငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

စေစ့်မျ ားသည့်သည့် ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွက့်သညေ့့် ြုံစံဖြငေ့့် အလုြ့်လုြ့် ကသည့်။ မုေ့်သံ ု

သစ့်ရေ ေွင့် အုြ့် ြိေ့်ားသူ ရစ ငေ့့် ကညေ့့်သူမျ ားအဖြစ့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား နငှေ့့် သက့်ဆြိုင့်သညေ့့် 

ရဖမယ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုကြိ ု ရစ ငေ့့် ကြ့် ကကီား ကြ့်ဖခင့်ားဆြိုင့်   လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ရြားဖခင့်ားလည့်ား 

ြေါေင့်သည့်။ ဤေည့်ားလမ့်ားသည့် ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ ရဖမယ  အခွငေ့့် အရ ားမျ ားနငှေ့့် 

 ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားကြို မရဖြရှင့်ားရြားနြိငု့်ရသား   လမ့်ားရ က င့်ားရြေါ် ရှြိ 

ရဖခလှမ့်ားေ ြ့်ဖြစ့်နြိငု့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့ေည့်ရှြိသည့်ဆြိုသည့်ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ သည့်။ 

•  ဟ အုစ ုေးရသည် ဓတလ  ံေုး မ်ေးဆ ငုရ်ော တပမယောအသံေုးခ မှုနငှ  ်အခွင အ်တရေးမ ောေးက  ုအခ  ျု ှေ့ တနရောတဒသ 

မ ောေး ငွ ်အသ အမှ ပ်ြျုဗြီေး ယငေ်းတနရောတဒသမ ောေး ငွ ်က ယုြ် ုငအ်ြ်ုခ ျုြ်ခွင  ်(ဓတလ  ံေုး မ်ေးဆ ငုရ်ော 

အစဉအလောမ ောေး) က  ု ခွင ပ်ြျုသည်။ ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် ေည့်ားလမ့်ားရလ က့် ရေားရေား မသွ ားနြိငု့်   

ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   စီမအံုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို  ညေ့့်သွင့်ားစဉားစ ားနြိငု့်သည့်။ ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ား 

သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားအ ား အလြိရုှြိသည့် (ေ  ားစီ င့်ဖခင့်ားမျ ားေွင့် စြိေ့်ရခေါ်မှု ရှြိနြိငု့်ငြီား အ ာူးသဖြငေ့့် 

 ြ့်ရေရသ  ရဖမယ  ရေ င့်ားဆြိုချက့်မျ ား ရှြိလ သညေ့့် အခေါေွင့်ဖြစ့်သည့်)။ ဤေည့်ားလမ့်ားသည့် 

 



 

 

 

ဥြရဒရ ား   အက အကယွ့်ရြားမှုမျ ားကြို  ညေ့့်သငွ့်ားငြီား ကြိုယ့်ြြိငု့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် ရဒသမျ ားအ ား 

အစြိုား အြွ ွဲ့မျ ားနငှေ့့် အစြိာုး  အဆငေ့့်အ ားလုံားက ရလားစ ားမှုရှြိသည့်။ 

•  ဟ  ု အစ ုေးရသည် တဒသခ ံ ငုေ်းရငေ်းသောေး ရြ ုငခ်ွင က်  ု အသ အမှ ပ်ြျုဗြီေး ေယဒ်ရယစ်နစ်အ ငွေ်း 

က ယုြ် ုင ်အြ်ုခ ျုြ်ခွင က်  ုခွင ပ်ြျုတြေးသည်။ ဤသည့်က ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား 

အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် ကြိယု့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြို ရ  က့်ြံေ့ရြားဖခင့်ားအေွက့် အရက င့်ားဆံုား 

ေည့်ားလမ့်ား ဖြစ့်သည့်။ အရေွွဲ့အ ကံ က ြယ့်ဒ ယ့် ြွ ွဲ့စည့်ားေည့်ရဆ က့်ြုံစေစ့်မျ ားအေွင့်ား 

လုြ့်ရဆ င့် ေ့် ဖြစ့်နြိငု့် သည့်ကြို ဖြသရေသည့်။ ၂၀၁၄ ခုနစှ့် ကရေဒေါ အစြိုား ၏ ဖြည့်ေယ့် 

နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ေ  ားရံုားချ ြ့်ေွင့် ေ  ားရံု ားက ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိုင့်ခွငေ့့်သည့် 

ရဖမယ ရြေါ်ေွင့် အကျြိ ားဖြ ရသ  အခွငေ့့်အရ ား ဖြစ့်ငြီား ရေ က့်ကွယ့်က  ြိေ့်ားချ ြ့်မှုကြိ ု  ု င့်မက 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားဆ ဖြစ့်သည့် ဟု အသြိအမှေ့်ဖြ   ားသည့်။ သြို ေ့ရသ ့် ေ  ရံုားသည့် ရရှ ွဲ့ဆက့်သွ ားငြီား 

ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားစု၏ ြြိုင့်ဆြိငု့်မှု အခွငေ့့်အရ ားကြို  ြိေ့်ားသြိမ့်ား ေ့် ြျက့်ကွက့်မှုကြိ ု

အသြိအမှေ့်ဖြ ခ ေ့ငြီား ကရေဒေါေွင့် ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား  ြြိငု့်ခွငေ့့်ဆြိငု့်   ြ မဆံုား 

ေ  ားရံုားရ ကည ချက့်ကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြား ေ့် ဆံုားဖြေ့်ခ ေ့သည့်။ ကရေဒေါ၏ ရခေ့်သစ့်စ ချ ြ့်မျ ားသည့် 

ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်  ေွင့် ရှြိရေချြိေ့်ေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏

 ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားကြိ ု အဖြညေ့့်အေ အသြိမှေ့်ဖခင့်ားဆြိုင့်   သ ဓက ရက င့်ားေခုဖြစ့်သည့်။ 

စ ချ ြ့်သည့် မည့်သညေ့့် ရဖမယ မျ ားနငှေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား ကြို ေြို ေ့ ြြိုင့်ဆြိုင့်သည့်၊ 

အစြိုား ၏ သာီးဖခ ား ဥြရဒဖြ  စ ီင့်ဖခင့်ား လက့်ရအ က့်ေငွ့် ကြိစစ ြ့်မျ ား၏ 

အေြိုင့်ားအေ ေယ့်ြယ့် သြို ေ့မဟုေ့် ြဋြိြကခမျ ား ရဖြရှင့်ား ေ့် စည့်ားမျဉားစည့်ားကမ့်ား မျ ားအြေါအေင့် 

င ြိေြိသျှကြိလုမ့် ယီ  သြို ေ့မဟုေ့် ကရေဒေါနငှေ့့်  ယ့်မှ  မျှရေ စီ င့်ဆံာုးဖြေ့်ဖခင့်ား ရှြိနြိငု့်မည့်ေြို ေ့ကြိ ု

သေ့်မှေ့်ရြားသည့်။ သရ  ေူညီမှုကြို လက့်မှေ့်ရ ား ြိာုးလြိုက့်ဖခင့်ားဖြငေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် ရဖမယ  

 ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ရဖမယ  မေှ့်ြုံေင့်ဖခင့်ား ဥြရဒသည့် ရဖမမျ ားရြေါ်မ ှ မည့်သညေ့့် 

ရဖမကွက့်ရြေါ်ေငွ့်မှ ဆက့်လက့် သက့်ရ  က့်မှုရှြိမည့် မဟုေ့်ရေ ေ့ြေါ။ စ ချ ြ့်သည့် ြယ့်ဒ ယ့်နငှေ့့် 

ရဒသဆြိုင့်   ဥြရဒမျ ား ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် အကကင့်ားမ ေ့ ရဖမယ မျ ားရြေါ်ေွင့် 

သက့်ရ  က့်မှုရှြိရေရသားသည့်ဟု ဆြိုသည့်။ သြို ေ့ရသ ့် စ ချ ြ့်နငှေ့့် မည့်သညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ဆြိငု့်   

သြို ေ့မဟုေ့် ရဒသဆြိငု့်   ဥြရဒ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားအ က ား ကွ လွ မှု သြို ေ့မဟုေ့် ြဋြိြကခ ရှြိလ ြေါက 

စ ချ ြ့်က အေည့်ဖြ မည့် ( ဖြည့်ေယ့် နငှေ့့် င ြိေြိသျှ ကြိုလမ့် ယီ  ေယ့်ရဖမ၊ ၁၉၉၉)

၂၀၁၉ က ေယ့်ရဖမမျ ား၊ ရဖမယ နငှေ့့် သယဇံ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့ လ မ့်ားမြိုားမှုရအ က့်ရှြိ 

ဖြည့်သမူျ ားကြို အြု့်ချ ြ့် ကြွ့်က  ေ့် စေစ့်မျ ားနငှေ့့် ဌ ေဆြိုင့်  မျ ား ေည့်ရဆ က့် ေ့် ၏ ကကြိ ားြမ့်ားအ ား ေု့် 

မှုမျ ားကြို အကျဉားချ ြ့်  ားသည့်။ ၊ ၊ နငှေ့့် က င့်ေေီြိုားေက့်ရ ားြေါေီ ေြို ေ့သည့် 

ယင့်ားအဆငေ့့်မျ ားကြို ရဆ င့် ွက့်  ားသည့်။  ၎င့်ားေြို ေ့သည့် ရယ ယုျအ ားဖြငေ့့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   စမီံခေ ေ့့်ခွ မှု 

အရလေ့အ မျ ားကြိ ု အသြိအမှေ့်ဖြ ငြီား ကျေ့်ားမ ရ ား ရစ ငေ့့်ရရှ က့်မှုနငှေ့့် ြည ရ ား စသညေ့့် ယဉရကျားမှုအ  

 



 

 

 

သငေ့့်ရေ ့်ရသ  ေေ့်ရဆ င့်မှုမျ ားကြို ရ  က့်ြံေ့ရြားသည့်။ အမျ ားစေုွင့် ၎င့်ားေြို ေ့ ေယ့်ရဖမ စီ င့်ြြိုင့်ခွငေ့့် 

ရအ က့်ရှြိ ရဖမယ နငှေ့့် သယဇံ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား စမီံခေ ေ့့်ခွ သညေ့့် သစ့်ရေ နငှေ့့် စြိကု့်ြျြိ ားရ ားဆြိုင့်   ဌ ေ မျ ား 

ရှြိသည့်။ လက့်မေှ့်ရ ား ြိာုး  ားသညေ့့်၊ လက့်မေှ့် မ ြိာုး  ားသညေ့့် မျ ားသည့် ရဖမယ ၊ သ  ေ 

ြေ့်ေေ့်ားကျင့်နငှေ့့် သ  ေသယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  မေူေါဒမျ ားကြို ဖြေ့်လည့် ဖြင့်ဆင့် 

  ားသည့်။ ကြို လက့်မေှ့်ရ ား ြိာုးသညေ့့် မျ ားနငှေ့့် လက့်မှေ့်မ ြိာုး  ားသညေ့့် အြွ ွဲ့မျ ားအေကွ့် မူေေါဒ 

 ည့် ွယ့်ချက့် သြို ေ့မဟေု့် အနစှ့်သ  ေွင့် သြိသ  င့်ရှ ားရသ ား ကွ ဖြ ားဖခ ားေ ားမှုမျြိ ား ရှြိမရေြေါ။

၂၇ က ရဖမယ  မူေေါဒကြို လက့်ခံကျငေ့့်သံုားခ ေ့ငြီား မ က ခင့် သစ့်ရေ  မူေေါဒအသစ့်ကြို ဖြဌ ေ့်ားရေ ေ့မည့်။ 

အရေဖြငေ့့် ရဖမယ မူေေါဒနငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားဆြိုင့်   မူေေါဒကြို 

မူ ကမ့်ားရ ားဆွ ရေသည့်။ နငှေ့့် ေြို ေ့လည့်ား ရဖမယ  မူေေါဒမျ ား ရ ားဆွ ရေငြီား ရေ က့်ဆံာုး 

အေည့်ဖြ ချက့်ကြို ရစ ငေ့့်ဆြိငု့်ားရေသည့်။ က သစ့်ရေ  မူေေါဒ ရ ားဆွ မှု စေင့်ရေငြီဖြစ့်သည့်။  

ရဖမယ နငှေ့့် သ  ေ သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  အ ားလံုားသြိ  ားသညေ့့် 

မူေေါဒမျ ားသည့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   ြြိငု့်ဆြိုင့်မှု အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် လုြ့် ံာုးမျ ားရြေါ်ေွင့် အဖခဖြ ငြီား 

ဖြည့်ေွင့်ား ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ား ဆြိငု့်   လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ ဖြယုဂ့်မျ ားသည့် ရကျားလက့်ရဒသဆြိုင့်   ဖြဿေ မျ ား၊ 

ရဖမယ နငှေ့့် သယံဇ ေ အ င့်ားအဖမစ့်မျ ား စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုကြို စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ အခွငေ့့်အရ ားကြို 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားသည့်။ အရ ားကကီားသည့်မှ  ရက င့်ားမွေ့်ရသ  စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှုနငှေ့့် ေ ေေ့်ခံယူကြို ဖမ ငေ့့်ေင့်ရြား ေ့်  

 က ားရေ ရစ ငေ့့် ကညေ့့် ကွြ့်က ရြားမညေ့့် ရက ့်မေီမျ ား စသညေ့့် ရြေါင့်ားစည့်ားမှု ယနတ  ားမျ ား၊ 

အ ြ့်ြက့်အြွ ွဲ့အစည့်ားနငှေ့့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   အ ဏ ြြိုင့်မျ ား၏ ေက့်ကကစွ  ြေါေင့်လှုြ့်ရှ ားမှုေြို ေ့ကြိ ု

ြံေ့ြြိုားကူညီရြားသည့်။ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှ့်ေ့ ရဒသခံမျ ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ားသည့်ေ့ ေယ့်ရဖမမျ ား  သည့် 

ရဖမယ ၊ သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်၊ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၊ ယဉရကျားမှု၊ အသြိြည နငှေ့့် 

 

ြုံ ၈ - ဘ ေုးစဉတဘောငဆ်က်တန  ငုလ်ောတသော နယတ်ပမနငှ  ်ယငေ်းနယတ်ပမနငှ  ်သကဆ် ုငတ်သော ဆံုေးပေ ခ် မှ ပ်ခငေ်း အခငွ အ်ောဏောနငှ  ်

 ောဝန်ယမူှု  ု  က ု သ မှ် ရ်န် တဒသခံ   ငုေ်းရငေ်းသောေးမ ောေးအောေး ခငွ ပ်ြျုတြေးသည ် တပမယော သ မှ် ပ်ခငေ်းဆ ုငရ်ော  

တရွေးခ ယစ်ရော နည်ေးလမ်ေးမ ောေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ဟြို အစြိုား သည့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ြြိုင့်ဆြိုင့်မှုဆြိုင့်   အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ဆုြ့်ကြိုင့်  ားငြီား  

အကေ ေ့့်အသေ့်ရှြိရသ  လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ ကြို ဖြည့်ေယ့်အစြိုား  ံသြို ေ့ ခွ ရေရြားသည့်။ ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   ရဖမယ  

အသံုားချမှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့် မဖြ ြေါ။  

 

ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ စီားြွ ားရ ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနငှေ့့် ရဖမယ ေြို ေ့ကြို ကကီား ကြ့်ကွြ့်က  ေ့် ြယ့်ဒ ယ့် 

ရအဂျင့်စီကြို လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ  ခွ ရေရြားသည့်။  

 

ရဖမယ  အသံုားချခွငေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြား  ားသည့်။  

 

ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   ရဖမယ  အသံုားချမှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ရသ  ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်  ရှြိ ြူားေွ  

စီမံခေ ေ့့်ခွ မှု 

 

အစြိုား က အချြိ ွဲ့ရေ  ရဒသမျ ားေွင့် ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   ရဖမယ  အသံုားချမှုနငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိ မှေ့်ဖြ ငြီား 

ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် (ဓရလေ့ ုံားေမ့်ားဆြိုင့်   အစဉအလ မျ ား)ကြို ယင့်ားရဒသမျ ားေွင့် ခွငေ့့်ဖြ  ရြားသည့်။ 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွင့်ားရှြိ ရဒသခံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏  ြြိုင့်ခွငေ့့်နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့် အစြိုား ကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား 

အန မ ်ဆံုေး လြ်ုြ ငုခွ်င  ်

အောဏော/  ောဝနယ်ူမှု 

အပမင ဆ်ံုေး 

လုြ်ြ ငုခွ်င အ်ောဏော/ 

 ောဝန်ယမူှု 



 

 

 

အသက့်ရမာွးေမ့်ားရကျ င့်ားမျ ားကြို က ကွယ့်ရြား ေ့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ားနငှေ့့် အသြိုက့် အေြိငု့်ားမျ ား 

ေက့်လှမ့်ားရေရသ   ေေယ့်ရဖမ ဖြစ့်သည့်။ အြွ ွဲ့မျ ားကြို ေေသသ  ၊ီ ြ ခူား၊ မရကွားနငှေ့့် 

စစ့်ကြိုင့်ားေြိုင့်ားရဒသကကီားမျ ားနငှ့် က င့်၊ ရှမ့်ား၊ ချင့်ားနငှေ့့် ကချင့်ဖြည့်ေယ့်မျ ားေွင့် ြွ ွဲ့စည့်ား  ားသည့် (ဖမေ့်မ  

လုြ့်ငေ့်ားအြွ ွဲ့၊ ၂၀၁၈)။  ရဒသမျ ားရှြိ သည့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားမျ ားနငှေ့့် ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

ေယ့်ရဖမမျ ားအ ား မှေ့်ေမ့်ားေင့် ေ့်နငှေ့့် အ ားရက င့်ားရစ ေ့်၊ ယင့်ားေယ့်ရဖမမျ ားကြို ရဖမယ  ကျျူားရကျ ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် 

သ  ေ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိငု့်   ြျက့်စီားဖခင့်ားမျ ားမှ က ကွယ့် ေ့်၊ သငေ့့်ရလျ ့်ရသ  ဥြရဒရ ား   

အက အကွယ့်ကြို လံဖုခံ စြိေ့်ချ ရစ ေ့် အ က့်ရအ က့် ချဉားကြ့်မှု ြုံစံဖြစ့်ငြီား အ က့် ရအ က့် 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ား နငှေ့့် ရဖမယ  စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုအေွက့် အဖခ ားရသ  ေည့်ားလမ့်ားေခုအဖြစ့် ကြိ ု

ဖမ ငေ့့်ေင့်ရြားသည့်။ ယင့်ားေြို ေ့သည့် ြုံ ၈ ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားသည့် ရဖမယ  သေ့်မှေ့်ဖခင့်ား ေည့်ားလမ့်ား၏ ဒေုြိယ မှ 

ရေ က့်ဆံုားြုံစံနငှေ့့် ကြိကု့်ညီငြီား အချြိ ွဲ့ ရေ  ရဒသမျ ားေွင့် ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   ရဖမယ  အသံာုးချမှုနငှေ့့် 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အစြိုား က အသြိမှေ့် ဖြ ရစငြီား ယင့်ားရဒသမျ ားေွင့် ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် 

(ဓရလေ့ ံာုးေမ့်ားဆြိုင့်   အစဉအလ မျ ား) ကြို ခွငေ့့်ဖြ ရြား သည့်။ ဤသည့်မှ   ဟြိုအစြိုား အရေဖြငေ့့် 

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေငွ့်ား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား ရဖမယ   ြြိငု့်ခွငေ့့်နငှေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် 

ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ကြိ ု ခွငေ့့်ဖြ ဖခင့်ားေြို ေ့ကြို ဦားေည့်ရသ  ရဖခလှမ့်ား ဖြစ့်ငြီား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ 

အရဖခခံဥြရဒ  ေွင့်ဖြစ့်ရစ၊ အဖခ ားရသ  ေည့်ားလမ့်ားဖြငေ့့်ဖြစ့်ရစ ဥြရဒရ က င့်ားအ  အသြိ အမှေ့်ဖြ မှု 

လြိုအြ့်သည့်။ 

အရဖခခံကျရသ  ရမားခွေ့်ားမှ  ဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံှြိ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ားသည့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ၎င့်ားေြို ေ့၏ 

ဌ ရေ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားအခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို  ယ့်အေြိငု့်ားအ ြိ ရြားအြ့်လြိုက့် သည့် ဆြိုသည့် ဖြစ့်သည့်။ 

ကရေဒေါ၊ အသီယီြိာုးြီယ ားနငှေ့့်    ဇီားေြို ေ့နငှေ့့် အ က့်ရြ ့်ဖြြေါ ဖြစ့်စဉမျ ားေွင့်  ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စ ု

မရြေါ်ရြေါက့် လ ခင့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ငြီား ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ားေြို ေ့၏ ရေ င့်ားဆြိုချက့်သည့် ေယ့်ရဖမဆြိုင့်   

ရေ င့်ားဆြို ချက့်မျ ား၏ အရဖခခံဖြစ့်သည့်။ ဤအစ ီင့်ခံစ သည့် ဥြရဒရ ား   ဆေ့်ားစစ့်ရလေ့လ မှုမဟုေ့်ြေါ၊ 

သြို ေ့ရသ ့် ဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံှြိ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား ရဒသမျ ားသည့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  အခွငေ့့်အရ ားကြိ ု

 ယ့်ရသ အခေါကမျှ စေစ့်ေကျ ရြားအြ့်ခံ ဖခင့်ားမရှြိခ ေ့သည့်ကြိ ု အေည့်ဖြ ရြားရသ  

အရ က င့်ားအ  မျ ားရှြိသည့်။ အမှေ့်စင့်စစ့် ၁၉၄၇ ခုနစှ့်  ြိုလ့်ချ ြ့် ရအ င့်ဆေ့်ားလက့် က့်ေွင့် 

ဖမေ့်မ အစြိာုး နငှေ့့် ရှမ့်ား၊ ကချင့်နငှေ့့် ချင့်ားလူမျြိ ားမျ ားအ က ား လက့်မှေ့် ရ ား ြိာုးခ ေ့ရသ  မူလ ြင့်လံုစ ချ ြ့်သည့် 

အ က့်ြေါ သရ  ေူညီချက့်အ   ု င့်ခံ၏အမှုရဆ င့်ရက င့်စီကြို ေြိုားချ ွဲ့မည့် ဖြစ့်ရသ ့်လည့်ား 

ရေ င့်ေေ့်ား ရဒသမျ ား၏ ေယ့်ေွင့်ားအုြ့်ချ ြ့်ရ ားေွင့် ယခု ရှြိ ခစံ ားလျက့် ရှြိရသ  ကြိုယ့်ြြိုင့် အုြ့်ချ ြ့်ရ ား 

ဆံုားြေါား ေ့် မည့်သညေ့့် ရဒသေွင့်မဆြို လုံားေ ဖြ မှုလြိမေ့့်မည့်မဟုေ့်။ ရေ င့်ေေ့်ားရဒသမျ ား အေကွ့် ေယ့်ေငွ့်ား 

အုြ့်ချ ြ့်ရ ားေွင့် ကြိုယ့်ြြိငု့် ဖြဋ္ဌ ေ့်ားခွငေ့့် အဖြညေ့့်အေ ရှြိရ က င့်ား မှုအ ားဖြငေ့့် လက့်ခံသည့် ဟု ရှင့်ားရှင့်ား 

လင့်ားလင့်ားရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ ရေ င့်ေေ့်ားရဒသရှြိ ဖြည့်သူေြို ေ့သည့် ဒမီြိကုရ စီ ေြိုင့်ားဖြည့်မျ ားေွင့် ရှြိရသ 

အရဖခခံ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့်  ြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ားကြို  ရှြိ ခံစ ားရစ မည့် ဟုလည့်ား ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ ရေ င့်ေေ့်ား 

ရဒသမျ ားအေွက့် ေယ့်ရဖမေွင့်ား စီမံခေ ေ့့်ခွ မှုေွင့် ကြိုယ့်ြြိငု့် အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် အဖြညေ့့်အေရှြိဖခင့်ားသည့် မူအ  လက့်ခံ 

 
ကယ ားဖြည့်ေယ့်သည့် ၁၉၄၇ ြင့်လံုစ ချ ြ့်ေွင့် လက့်မှေ့်ရ ား ြိုားခ ေ့ဖခင့်ားမရှြိြေါ။



 

 

 

သည့်။ ယင့်ားေွင့် ေယ့်ရဖမြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် အေ ဂေ့် ကချင့်ဖြည့်ေယ့်  ရူ  င့်ဖခင့်ားကြို ဆနဒရှြိသည့် 

ဟု ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။ ရေ င့်ားေေ့်ားေယ့်စြ့်ရဒသမျ ားရှြိ ဖြည့်သူမျ ားသည့် ဒမီြိကုရ စီ နြိငု့်ငမံျ ားေွင့် 

အရဖခခံသည့်ဟု သေ့်မှေ့်ရသ  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် အခွငေ့့် ာူးခံ ကြိစစမျ ားကြို ခံစ ားနြိငု့်သည့်။ ဆက့်လက့်ငြီား 

စုစည့်ား  ားသညေ့့် ရှမ့်ားဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့် ဖမေ့်မ ြယ့်ဒ ယ့် အစြိုား  က ားေွင့်  ဏ္ဍ ရ ားဆြိုင့်   ဆက့်နယွ့်မှုမျ ား 

ရြေါ်ရြေါက့်လ ခ ေ့ငြီား ကချင့် ရေ င့်ေေ့်ားမျ ားနငှေ့့် ချင့်ားရေ င့်ေေ့်ား ရဒသမျ ားအေွက့် ေူညီရသ  

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားကြို ရမျှ ့်မေှ့်ားခ ေ့သည့်။ (ဖမေ့်မ နြိငု့်င ံ  ု င့်ခံ အမှုရဆ င့်ရက င့်စီ၊ ရစ ့် ွ ားမျ ားနငှေ့့် 

ရှမ့်ားဖြည့်ေယ့်မျ ားကြို ကြိုယ့်စ ားဖြ သူမျ ား၊ ကချင့် ရေ င့်ေေ့်ားရဒသနငှေ့့် ချင့်ားရေ င့်ေေ့်ားရဒသ၊ ၁၉၄၇) 

ြင့်လုံစ ချ ြ့်  ေွင့် ေယ့်စြ့်ရဒသမျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့ ရဖမယ မျ ားအရြေါ် ရေ င့်ားဆြိုချက့်ကြို စွေ ေ့့်လ ေ့်လြိုက့် 

သည့်ဟု ဆြိုလြိသုညေ့့် စက ား ြ့် မရေွွဲ့ ြေါ။ 

၁၉၄၇ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒသည့် ရေ င့်ေေ့်ားေယ့်စြ့်ရဒသမျ ား၏ ကြိယု့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် အရြေါ် 

အရလား  ား မှုနငှေ့့် ရသွ ြယ့်ရေငြီား  ြိအုချြိေ့်ကေည့်ားက ြဋြိြကခ၏ ဖြစ့်ေည့်   အရ က င့်ားအ င့်ားအဖြစ့် 

ရှြိလ ခ ေ့သည့်။ အရ ားကကာီးသည့်မှ  ၁၉၄၇ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံ ဥြရဒသည့် သြို ေ့  ေွင့် ရဒသအလြိုက့် ကြိယု့်ြြိငု့် 

အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့်ရှြိသည့်ဟူရသ   ည့် ွယ့်ချက့်သရ  ေ  ားကြိ ု အရဖခခံငြီား ေ  ားဥြရဒဖြငေ့့် 

သေ့်မှေ့်  ားရသ  ရဒသဆြိုင့်   ကြိုယ့်စ ားလှယ့် အြွ ွဲ့မျ ားသြို ေ့ အုြ့်ချ ြ့်ရ ား ကြိစစ၊ ယဉရကျားမှု ကြိစစ၊ 

စီားြွ ားရ ားကြိစစမျ ားအေွက့် အ င့်အရှ ား ရြ ့်ဖြ  ားရသ  အ ဏ မျ ားကြို လ  ရဖြ င့်ားရြား ေ့်၊ 

ေ  ားဥြရဒဖြငေ့့် ဖြဌ ေ့်ားချက့် ဖြ နြိငု့်သည့်။  ြိဖုြဌ ေ့်ားချက့်မျ ား ြေါေင့်ရသ  ေ  ားဥြရဒသည့် 

 ြိကုြိုယ့်စ ားလှယ့်အြွ ွဲ့မျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၊ အ ဏ မျ ားနငှေ့့် ေ ေေ့်ေေတ   ားမျ ားကြို လည့်ားရက င့်ား၊ 

 ြိအုြွ ွဲ့မျ ားနငှေ့့် ြေါလီမေ့်ေြို ေ့၏ ဆက့်ဆရံ ားကြို လည့်ားရက င့်ား၊  ြိအုြွ ွဲ့မျ ားနငှေ့့် ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား ေြို ေ့၏ 

ဆက့်ဆရံ ားကြိုလည့်ားရက င့်ား သေ့်မှေ့် မည့် ဟုဆြိသုည့်။ ဖြည့်ေယ့်ရက င့်စီမျ ားကြို လ ေ့်ရေ ့်ေွင့် 

ဖြည့်ေယ့်ကြို ကြိုယ့်စ ားဖြ သညေ့့် အြွ ွဲ့ေင့်မျ ားဖြငေ့့် ြွ ွဲ့စည့်ား  ားခ ေ့သည့်။ 

လက့်ရှြိ ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိာုး  ဥြရဒမျ ား လက့်ရအ က့်ေွင့် ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိာုး သည့် ဥြရဒဖြ ရ ား အခွငေ့့် 

အ ဏ နငှေ့့် သစ့်ရေ ့်ရ ား  ၊ စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ သေတ  လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနငှေ့့် ရ ေ ံေူားရြ ့်ရ ားမျ ား၊ ေွင့်ား ကွ့်မျ ားနငှေ့့် 

အဖခ ားရသ  ေယ့်ြယ့်မျ ားေငွ့် အကျြိ ားအဖမေ့် သြိမ့်ဆည့်ားဖခင့်ား စွမ့်ား ည့်ကြို ြြိုမြို  ယူ  ားသည့်။ စြိေ့်ေင့်စ ား 

စ  ရက င့်ားသည့်မှ  ၁၉၄၇ ခုနစှ့်ေွင့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ားသည့် နြိငု့်င၏ံ စီ င့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ရအ က့်ရှြိ ေယ့်ြယ့်ဖြစ့်ငြီား 

ဖြည့်ေယ့်မျ ားက သစ့်ရေ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်မျ ားကြိုလည့်ား သြိမ့်ားယူသည့်။ ေြိဒေါေ့်ားေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားသက ေ့သြို ေ့ 

ဖြည့်ေယ့်မျ ားသည့် ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင့် အကေ ေ့့်အသေ့်ရှြိရသ  ဥြရဒရ ား   စီ င့် 

ြြိုင့်ခွငေ့့်ရှြိငြီား ရဖမယ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်သြိမ့်ားဆည့်ားဖခင့်ားကြို သစ့်မဟုေ့်ရသ  သစ့်ရေ   ကွ့်ကုေ့်မျ ားနငှေ့့် 

အရသားစ ား သေတ  ေူားရြ ့်ရ ားလုြ့်ငေ့်ား ေြို ေ့အေွက့် ေ ားဖမစ့် ကေ ေ့့်သေ့်  ားသည့်။ ဖြည့်ရ  င့်စု 

ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားညီလ ခ-ံ ၂၁   စု ြင့်လံုေွင့် လက့်ရှြိရဆွားရနာွးမှုသည့် ၁၉၄၇ ခုနစှ့်ေငွ့် 

သရ  ေူ  ားခ ေ့သည့်မျ ား အ က ား ကွ ဟချက့်မျ ားကြိ ု ဖြေ့်လည့်  င့် က ားရစေ့ ေ့် မည့်သြို ေ့ လုြ့်မည့်၊ 

ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် အဆငေ့့်မျ ားအ က ား လက့်သငေ့့်ခံနြိငု့်သညေ့့် အ ဏ ခွ ရေဖခင့်ား ဆြိုသညေ့့် 

 
၁၉၇၂ နငှေ့့် ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြံုအရဖခခံဥြရဒမျ ားသည့် ေူညီစွ ဖြငေ့့် 

ြင့်လံုသရ  ေူညီမှုမျ ားကြို မ င့်ဟြ့်ြေါ။



 

 

 

အချက့်အရြေါ် ယခုအ ြိ မဦား ေည့်နြိငု့်ရသားြေါ။ အရ ားအကကာီးဆံုားမှ  ဖြည့်ရ  င့်စု ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား 

ညီလ ခံသည့် ယခု ြိ ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့် ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ဌ ရေေြိုင့်ား င့်ားသ ား 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိငု့်သညေ့့် ရဖမယ ဆြိငု့်   ရမားခွေ့်ား အရြေါ် နှုေ့်ဆြိေ့်ရေဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ ရဖမယ  

ြုစဆ သည့် ရခေ့်သစ့် သရ  ေူညီမှုမျ ား၏ အသက့် ရသွားရ က  ဖြစ့်သငေ့့်ရသ ့်လည့်ား ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ စီားြွ ားရ ားနငှေ့့် ယဉရကျားမှု အေ ဂေ့် အေွက့် အရဖခခံဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ားနငှေ့့် 

ဆက့်စြ့်ငြီား လက့်ရှြိ အြစ့်အခေ့် ြ့်စ ရ ား သရ  ေူညီမှုမျ ားနငှေ့့် ြယ့် ဒ ယ့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုး 

ေည့်ရဆ က့်ဖခင့်ားက ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သြို ေ့ မ ြိခြိုက့် ရစသည့် ကြို ရလေ့လ လျှင့် 

အကျြိ ားရှြိနြိငု့်ြေါသည့်။ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို ကြိုယ့်ြြိုင့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် ြြိုမြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားရေစဉ 

ဖြည့်ရ  င့်စုအေငွ့်ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားရသ  ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွင့်ားေွင့် ၎င့်ားသည့် မည့် သညေ့့် ြုံစံမျြိ ားဖြငေ့့် 

ရှြိရေမည့်ကြို သေ့်မေှ့် ေ့် ရေ  ရြား  ားသည့်။  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိုင့်လ ရသ  ေယ့် ရဖမမျ ားေငွ့် 

ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့် 

(အ ာူးသဖြငေ့့်  ံာုးေမ့်ားအစဉအလ အ  စီမံအြု့်ချ ြ့်မှု ြုံစံအမျြိ ားမျြိ ားအ ား အသြိအမေှ့်ဖြ ဖခင့်ား) ရမာွး  ြေါ 

အခွငေ့့် အရ ား၊ ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ား အသက့်သငွ့်ား ေ့်၊ ရဖမယ မျ ား၊ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊ အြွ ွဲ့အစည့်ား/ 

ကျငေ့့် ံာုး မျ ားအ ား စီမံ ေ့် ေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့ကြို အရဖခခံအဖြစ့် ယူဆလျှင့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေသညေ့့် 

ြယ့်ဒ ယ့် စေစ့်ေွင့် မေူကွ ဖြ ားရသ  အစြိုား  အဆငေ့့်မျ ားအ က ား ယုံ ကည့်မှု ေည့်ရဆ က့် ေ့် 

လုြ့်ရဆ င့်နြိငု့်ရသ  အဆငေ့့်မျ ားကြို မည့်သြို ေ့ သေ့်မှေ့် မည့် မှ  ြြိငုြီား ရငှ့်ားလင့်ားသွ ားသည့်။ လက့်ရှြိ 

ဖြည့်ရ  င့်စု အစြိုား  ဥြရဒမျ ား လက့်ရအ က့်ေွင့် ဖြည့်ရ  င့်စုအစြိုား သည့် ဥြရဒဖြ ရ ား အခွငေ့့် 

အ ဏ နငှေ့့် သစ့်ရေ ့်ရ ား  ၊ စြိုက့်ြျြိ ားရ ား၊ သေတ  လုြ့်ငေ့်ားမျ ားနငှေ့့် ရ ေ ံေူားရြ ့်ရ ားမျ ား၊ ေွင့်ား ကွ့်မျ ားနငှေ့့် 

အဖခ ားရသ  ေယ့်ြယ့်မျ ားေငွ့် အကျြိ ားအဖမေ့် သြိမ့်ဆည့်ားဖခင့်ား စွမ့်ား ည့်ကြို ြြိုမြို  ယူ  ားသည့်။ စြိေ့်ေင့်စ ား 

စ  ရက င့်ားသည့်မှ  ၁၉၄၇ ခုနစှ့်ေွင့် စြိုက့်ြျြိ ားရ ားသည့် နြိငု့်င၏ံ စီ င့်ြြိုင့်ခွငေ့့်ရအ က့်ရှြိ ေယ့်ြယ့်ဖြစ့်ငြီား 

ဖြည့်ေယ့်မျ ားက သစ့်ရေ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်မျ ားကြိုလည့်ား သြိမ့်ားယူသည့်။ ေြိဒေါေ့်ားေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားသက ေ့သြို ေ့ 

ဖြည့်ေယ့်မျ ားသည့် ၂၀၀၈ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံ ဥြရဒရအ က့်ေွင့် အကေ ေ့့်အသေ့်ရှြိရသ  ဥြရဒရ ား   စီ င့် 

ြြိုင့်ခွငေ့့်ရှြိငြီား ရဖမယ မျ ားမှ အကျြိ ားအဖမေ့်သြိမ့်ားဆည့်ားဖခင့်ားကြို သစ့်မဟုေ့်ရသ  သစ့်ရေ   ကွ့်ကုေ့်မျ ားနငှေ့့် 

အရသားစ ား သေတ  ေူားရြ ့်ရ ားလုြ့်ငေ့်ား ေြို ေ့အေွက့် ေ ားဖမစ့် ကေ ေ့့်သေ့်  ားသည့်။ ဖြည့်ရ  င့်စု ငငြိမ့်ားချမ့်ား 

ရ ားညီလ ခ-ံ ၂၁   စု ြင့်လုံေွင့် လက့်ရှြိရဆွားရနာွးမှုသည့် ၁၉၄၇ ခုနစှ့်ေွင့် သရ  ေူ  ားခ ေ့သည့်မျ ား 

အ က ား ကွ ဟချက့်မျ ားကြို ဖြေ့်လည့်  င့် က ားရစေ့ ေ့် မည့်သြို ေ့ လုြ့်မည့်၊ ြယ့်ဒ ယ့် ဖြည့်ရ  င့်စုနငှေ့့် ဖြည့်ေယ့် 

အဆငေ့့်မျ ားအ က ား လက့်သငေ့့်ခံနြိငု့်သညေ့့် အ ဏ ခွ ရေဖခင့်ားဆြိုသည့် ဆြိုသညေ့့် အချက့်အရြေါ် ယခုအ ြိ မဦား 

ေည့်နြိငု့်ရသားြေါ။ အရ ားအကကီားဆံုားမှ  ဖြည့်ရ  င့်စု ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ား ညီလ ခံသည့် ယခု ြိ ရဖမယ နငှေ့့် 

ြေ့်သက့်ငြီား ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ ဌ ရေေြိငု့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် သက့်ဆြိငု့်သညေ့့် 

ရဖမယ ဆြိုင့်   ရမားခွေ့်ား အရြေါ် နှုေ့်ဆြိေ့်ရေဖခင့်ား ဖြစ့်သည့်။ ရဖမယ  ြုစဆ သည့် ရခေ့်သစ့် 

သရ  ေူညီမှုမျ ား၏ အသက့် ရသွားရ က  ဖြစ့်သငေ့့်ရသ ့်လည့်ား ဖမေ့်မ နြိငု့်င၏ံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ား လူမျြိ ားမျ ား၏ 

စီားြွ ားရ ားနငှေ့့် ယဉရကျားမှု အေ ဂေ့် အေွက့် အရဖခခံဖြစ့်သည့်။ ၎င့်ားနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ငြီား လက့်ရှြိ 

အြစ့်အခေ့် ြ့်စ ရ ား သရ  ေူညီမှုမျ ားနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုး ေည့်ရဆ က့်ဖခင့်ားက 



 

 

 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအရြေါ် မည့်သြို ေ့ မ ြိခြိုက့် ရစသည့် ကြို ရလေ့လ လျှင့် အကျြိ ားရှြိနြိငု့်ြေါသည့်။ 

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့်မှု စေစ့်မျ ားကြို ကြိုယ့်ြြိငု့်အုြ့်ချ ြ့်ခွငေ့့် ြြိုမြို ခွငေ့့်ဖြ ရြားရေစဉ ဖြည့်ရ  င့်စုအေွင့်ား 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ားရသ  ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အေွင့်ားေွင့် ၎င့်ားသည့် မည့် သညေ့့် ြုံစံမျြိ ားဖြငေ့့် ရှြိရေမည့်ကြို သေ့်မှေ့် ေ့် 

ရေ  ရြား  ားသည့်။  ြိာုးစဉရ  င့်ဆက့်ရေ ြိငု့်လ ရသ  ေယ့် ရဖမမျ ားေွင့် ရဖမယ နငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ  

ေြိုင့်ား င့်ားသ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ားကြို အသြိမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားနငှေ့့် စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့် (အ ာူးသဖြငေ့့် 

 ံာုးေမ့်ားအစဉအလ အ  စမီံအုြ့်ချ ြ့်မှု ြုံစံအမျြိ ားမျြိ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား) ရမွား  ြေါ အခွငေ့့် အရ ား၊ 

ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ား အသက့်သွင့်ား ေ့်၊ ရဖမယ မျ ား၊ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊ အြွ ွဲ့အစည့်ား/ ကျငေ့့် ံာုး 

မျ ားအ ား စီမံ ေ့် ေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ ၎င့်ားေြို ေ့ကြို အရဖခခံအဖြစ့် ယူဆလျှင့် ရြေါ်ရြေါက့်လ ရေသညေ့့် ြယ့်ဒ ယ့် 

စေစ့်ေွင့် မေူကွ ဖြ ားရသ  အစြိုား  အဆငေ့့်မျ ားအ က ား ယုံ ကည့်မှု ေည့်ရဆ က့် ေ့် လုြ့်ရဆ င့်နြိငု့်ရသ  

အဆငေ့့်မျ ားကြို မည့်သြို ေ့ သေ့်မှေ့် မည့် မှ  ြြိုငြီား ရှင့်ားလင့်ားသွ ားသည့်။



 

 

 

က ေုးကောေးခ ကမ် ောေး

၂၀၁၁။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုဆြိုင့်  မူေေါဒမျ ား။ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုဆြိုင့်  ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်လက့်ရအ က့်ရှြိ

ေ ေေ့်ရှြိသူမျ ား၊ အခွငေ့့်အ ဏ နငှေ့့် လှုံွဲ့ရဆ ့်စည့်ားရံုားမှုမျ ား ေယ့်သ လေ့်နြိငု့်ငံ

၂၀၁၂။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုအရဖခဖြ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နငှေ့့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား။ နစှ့် စမ့်ားသြ့်မှုအ ား ၂၀

 က ဖမငေ့့်ငြီားရေ က့် ဖြေ့်လည့်အက ဖြေ့် စစ့်ရဆားဖခင့်ား။ အရရှွဲ့အ ြ ြိကဆြိုင့်  ရလေ့လ မှု ဂျ ေယ့်။ အေွ ၅ ၂၀၁၁ အမှေ့် ၄။ အသီယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ

ဒမီြိုကရ စီရ ား  ရေ ့်လှေ့်ရ ား ၁၉၉၁ ၂၀၁၁

အရမ ြိကေ့် မနဿုရ ဒအသင့်ား၊ ၁၉၉၆ ။ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားအရြေါ်    ဇီားအကကီားအက ၏ ရေ က့်ဆုေ့်မှု ရဖခလှမ့်ား။

သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်နငှေ့့် ရဒသခေံြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားအရြေါ် ငခြိမ့်ားရဖခ က့်မှုဖြစ့်ရစသညေ့့်    ဇီားသမမေ၏အမြိေ့် ေ့ချမှေ့်မှု ၁၇၇၅

၂၀၁၉။ ၂၀၁၅။

င ြိေြိေ့် ကြိလုံ ယီ သရ  ေူညီမှုဆြိုင့်  ရက ့်မရှင့်၊ ၂၀၁၉၊ နစှ့်ြေ့်လည့် အစီ င့်ခံစ ၂၀၁၈။

   ဇီား ြဒ ယ့်ဖြည့်သူ ေ့သမမေနြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ။ ၁၉၈၈ခုနစှ့် ရအ က့်ေြို  လ ၅  က့်ရေ ေ့ရှြိ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်  

စ ေမ့်ားအ ား ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိငု့်  ရဖြ င့်ားလ ဖြင့်ဆင့်မှုမျ ား အမှေ့်စဥ့် ၁ ၁၉၉၂ မှ ၆၄ ၂၀၁၀အဖြစ့် အစ ား ြိုား မြိေ့်ဆက့်ခ ေ့သည့်။  ြို ေ့ရေ က့်

 ြိုရဖြ င့်ားလ ဖြင့်ဆင့်မှုမျ ားကြို အမှေ့်စဥ့် ၁ ၁၉၉၄ မှ ၆ ၁၉၉၄ေွင့်  ြ့်မံ ဖြင့်ဆင့်မှုမျ ား ဖြ လုြ့်ခ ေ့သည့်။ ေေြိယအကကြိမ့် ေည့်ားဖြေ့်မှု၊

၂၀၁၇။    ဇီားနြိငု့်င၏ံ အရဖခခံြွ ွဲ့စည့်ားြုံဥြရဒဆြိုင့်  ေ  ားစီ င့်ရ ားအြွ ွဲ့ ေွင့် ေ  ားရ ား  လှုြ့်ရှ ားရဖြ င့်ားလ ရ ားေေါဒီ

ရှြိြေါသလ ား။    ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ား၏ အြိမ့်ရေ  င ှား မ့်ားဖခင့်ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ မှုအ ား ရလေ့လ ချက့်

ဥြရဒနငှေ့့် ယဥ့်ရကျားမှုဆြိုင့်  ဂျ ေယ့် အေွ ၁ အမှေ့်စဥ့် ၁၊ စ မျက့်န ှ ၁ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ခုနစှ့် ဇေ့်ေေေါ လီ ၂၀၁၇ခုနစှ့်။

၂၀၁၅။ ေယ့်ေမြိေ့်ဖြ ရဖမြုံရ ားဆွ ဖခင့်ား။ နငှေ့့် င ြိေြိေ့်ကြိလုံ ယီ ရှြိ

ရရှားေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏  ြြိုင့်ခွငေ့့် နငှေ့့် ဆုံားဖြေ့်ချက့်ချြြိုင့်ခွငေ့့်မျ ား။ ၆၁ နစှ့်ရဖမ က့် ဥြရဒအြွ ွဲ့၏

ေ  ားစွ ဆြိုမှုဆြိငု့်  အခေ့်ားကဏ္ဍ

၂၀၁၉ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားနငှေ့့် ရဆွားရနာွး မညေ့့်ေ ေေ့်။ လ ေ့်ရေ ့်စ  ကညေ့့်ေြိကု့်။ လ ေ့်ရေ ့်ဆြိငု့်  အချက့်အလက့်မျ ားနငှေ့့်

သုရေသေ ေေ့်ရဆ င့်မှု၊  ုေ့်ရေမှုအမှေ့်စဥ့် ၂၀၁၉ ၁၇

၂၀၁၆ ရဖမယ င ှား မ့်ားမှုစေစ့် မူေေါဒမျ ားအ ား ဆေ့်ားစစ့်ရလေ့လ ဖခင့်ား။ ၁၉၃၀ ခုနစှ့်မှ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငံ အစြိုား 

အဆက့်ဆက့်ကျငေ့့်သံုခ ေ့ရသ စေစ့်မျ ားမှ  ရှြိလ သည့်ေ့ အရေွွဲ့အ ကံ မျ ား။ နြိငု့်ငရံ ားသြိြပံ နငှေ့့် နြိငု့်ငေံက ဆက့်ဆံရ ားဆြိုင့်  အ ြ ြိကဂျ ေယ့်

၂၀၁၉။ ၏ ၁၂ကကြိမ့်ရဖမ က့် ြုံမှေ့် အစည့်ားအရေားေငွ့်

ရဒသခံေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ားအ ား ဖငင့်ားြယ့်စွေ ေ့့်လ ေ့်ရ က င့်ား စ လ  

ရေရှင့် ရက င့်စီ ၏သမြိုင့်ားရ က င့်ား။ ေက့် ့်ဆြိဒု့်

၂၀၁၉။ သမမေ လက့် က့်ေွင့်    ဇီားနြိငု့်င၏ံ ြယ့်ကျဥ့်ဖခင့်ားခံ ရသ မျြိ ားနယွ့်စုမျ ား မျြိ ားေုေ့်ားသေ့်ဖြေ့်မှုနငှေ့့်  ကံ  နြိငု့်ဟု

ြည ရှင့်မျ ားမှ သေြိရြားရဖြ  က ားဖခင့်ား။ ၊ ၂၀၁၉ခနုစှ့် ရအ က့်ေြို  လ ၇ က့်

၂၀၁၈။ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒေွင့်ရြ ့်ဖြ  ားရသ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား

၁၉၉၄။ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ

http://apib.info/pec-215/


 

 

 

 မ အစြိုား ၏အလုြ့်အမှုရဆ င့်ရက င့်စီ၊ နငှ့်ေ့ ရှမ့်ားဖြည့်ေယ့်၊ ကချင့်ရေ င့်ေေ့်ားရဒသနငှေ့့် ချင့်ားရေ င့်ေေ့်ားရဒသမှ ကြိုယ့်စ ားလှယ့်မျ ား ၊

၁၉၄၇ ခုနစှ့် ြင့်လံုစ ချ ြ့်

၂၀၁၉။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်င၏ံ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုဆြိုင့်  ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်။ ဖြဿေ ၏ေစ့်စြိေ့်ေစ့်ြြိုင့်ား သြို ေ့မဟေု့်

ရဖြရှင့်ားချက့်၏ေစ့်စြိေ့်ေစ့်ြြိငု့်ား။  ရလ ေ့စ မျက့်န ှ

၂၀၁၀။ ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုဆြိုင့်  မေကူွ ဖြ ားမှုနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်။ ရေ င့်အ ြ ြိကနြိငု့်ငနံငှေ့့် အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံဥြရဒ ရ ားဆွ ဖခင့်ား ၂၀၁၆ခုနစှ့် ဖြေ့်လည့် ေု့်ရေမှု

၂၀၁၈။ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမူရ  င့်မျ ား အသြိမှေ့်ဖြ ရ ားဆွ ဖခင့်ား။

၁၉၈၁ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံဥြရဒ။ ၁၈၆၇ ၁၉၈၂

၁၉၈၂ ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒြေါ လူ ေ့အခွငေ့့်အရ ားနငှေ့့် လေွ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ား

၂၀၀၉။ ည ြိနှုြိင့်ားဖခင့်ားဆြိငု့်  လုြ့်ငေ့်ားစဥ့်

၂၀၁၁ ၏ ဖြဌ ေ့်ားချက့် ဥြရဒသစ့်။

၂၀၁၉။    ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသခံေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စု

၂၀၁၄။ ၁၉၈၈ခနုစှ့်ေငွ့် အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ားခံ ငြီားရသ ့်လည့်ား ဆက့်လက့်ရစ င့်ေ့စ ား ရသ ရ က ငေ့့်    ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ

ရဒသခံေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားအေကွ့် ရမျှ ့်လင့်ေ့သရလ က့်ဖြစ့်မလ ရသ ဆယ့်စုနစှ့်ဖြစ့်ခ ေ့သည့်။

၂၀၁၉။ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုဆြိုင့်  ဆက့်ဆံရ ား။ ည ြိနှုြိင့်ားရဆ င့် ွက့်မှုမျ ားအ ား လက့်ရေွွဲ့ ဖြစ့်ရြေါ်လ ရစ ေ့်

အဖမင့်မျ ား၊ အ ကံဖြ ချက့်မျ ား နငှေ့့် အဆြိုဖြ ချက့်မျ ား။ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုဆြိုင့်  ဆက့်ဆံရ ား ြုံနှြိြ့်ေြိကု့်

၂၀၁၈။ အီသယီြိုားြီားယ ားရှြိ ရဖမယ အရဖခဖြ ြဋြိြကခဖြစ့်ရြေါ်မှုအရြေါ် ေံု ေ့ဖြေ့်ရဆ င့် ွက့်ချက့်

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်ရအ က့်ရှြိ ေြိငု့်ား င့်ားသ ား လူေည့်ားစုမျ ား၏ ရဖမယ ဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ား။ အေွ ၁၁၇၊ အမှေ့် ၄၆၈၊ ၂၀၁၈ခုနစှ့် ဇူလြိုင့်လ၊ စ မျက့်န ှ

၄၆၂ ၄၈၄

၂၀၁၉။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်င၏ံ ေြိငု့်ား င့်ားသ ားလူမျြိ ားစုဆြိုင့်  ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်နငှေ့့် အခက့်အခ မျ ား၊  င့်ဖမင့်ချက့် ၊ ေယူား ရယ က့်ခ့်

ေြိုင့်ားမ့်၊ ၂၀၁၉ခနုစှ့် ဇေ့်ေေေါ လီ ၃ က့်

၂၀၁၉။    ဇီားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသခံေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏

ရဖမယ အမျြိ ားအစ ား သေ့်မှေ့်ဖခင့်ားရ က ငေ့့် ဖြစ့်ရြေါ်လ ရသ ြဋြိြကခမျ ား။ နြိငု့်ငရံေ ့်ေ  ားရံုားချ ြ့်မှ အရဖခအရေေည့်ငငြိမ့်လ ရစ ေ့်

စွမ့်ားရဆ င့်ရြားနြိငု့်ခ ေ့ဖခင့်ားရှြိြေါသလ ား။ ဥရ  ြဥြရဒနငှေ့့် စီားြွေါားရ ား ဆြိုင့်  ဂျ ေယ့် ၂၀၁၉

လက့်ကမ့်ားစ ရစ င့်

အငြီားသေ့်သရ  ေူညီမှု

ကရေဒေါ ြေါလီ မေ့် လ ေ့်ရေ ့်၊ ၁၉၉၂ ။ သရ  ေူညီချက့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒအရြေါ် အမျ ားသရ  ဆနဒအစီ င့်ခံစ ၁၉၉၂ခုနစှ့်

ဩဂုေ့်လ ၂၈  က့်

၂၀၁၅ ဖြည့်ရ  င့်စု သမမေဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံေ ့်၏ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒအ ား ဖြင့်ဆင့်ရ ားဆွ ဖခင့်ား ဥြရဒ

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1536350959665/1539959903708?wbdisable=true
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/index.html
http://www.haidagwaiimanagementcouncil.ca/wp-content/uploads/2019/03/Kunstaa-guu_Kunstaayah_Agreeme
https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/charlottetown-accord-document


 

 

 

၂၀၀၈။ ဖြည့်ရ  င့်စု သမမေဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံေ ့်၏ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ

၂၀၁၉။    ဇီားနြိငု့်ငံ သမမေ မှ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ ရဖမယ ဆြိုင့်  ဆုံားဖြေ့်ချက့်မျ ားအ ား လယ့်ယ ကဏ္ဍသြို ေ့

လ  ရဖြ င့်ားရြားဖခင့်ား။ ၂၀၁၉ခုနစှ့် ဇွေ့်လ ၁၉ က့်

ရေ ့်ေင့်ရက ့်မရငှ့်၏ ရရှားေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားဆြိုင့်  အစီ င့်ခံစ 

၂၀၁၅။ ရှြိ နငှေ့့်  ဏ္ဍ ရ ား  ခွ ရေမှုမျ ား ဖြ လုြ့်ဖခင့်ား။  ဟုသေုကွေ့် က့်ရှြိ

ကရေဒေါ စ  င့်ားအင့်ား၊ ၂၀၁၆ ။ ရဒသခံေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ကြိေ့်ားဂဏေ့်ားအချက့်အလက့်မျ ား

၂၀၁၈ နငှေ့့် ကရေဒေါနြိငု့်ငေံြို ေ့အ ား နှုြိင့်ားယှဥ့်ချက့်

နငှေ့့် င ြိေြိသျှကြိလုံ ယီ အ ား နှုြိင့်ားယှဥ့်ချက့် ၂၀၁၄ ၄၄

၂၀၀၄ ရေရငှ့် နငှေ့့် င ြိေြိသျှကြိလုံ ယီ အ ားနှုြိင့်ားယှဥ့်ချက့် သစ့်ရေ ေေ့်ကကီားဌ ေ ၂၀၀၄

၁၉၄၇ ဖြည့်ရ  င့်စုဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံေ ့်၏ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ ၁၉၄၇ခုနစှ့် စက့်ေင့်  လ ၂၄ က့် စေင့်ကျငေ့့်သံုားရသ ရေ ေ့

၁၉၄၈ခုနစှ့် ဇေ့်ေေေါ ီလ ၄  က့်ရေ ေ့

၂၀၁၇။ ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသခံေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် လူမျြိ ားအချင့်ားချင့်ားဆက့်ဆံရ ား အရက င့်အ ည့်ရြ ့်မှု။

၏ မြိေ ေ့့်ခွေ့်ား

ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ေ  ားရ ား  ေေ့်ကကီားနငှေ့့် ရရှ ွဲ့ရေချ ြ့်။ ေကကသြိလု့်၊ ယူရက

၂၀၁၉ ဖမေ့်မ နြိငု့်ငရံှြိ သ  ေသယံဇ ေဆြိငု့်  စီမံခေ့် ေ့ခွ ရ ားအ ား ဖြ ဖြင့်ရဖြ င့်ားလ ဖခင့်ား နငှေ့့် ငငြိမ့်ားချမ့်ားရ ားလြု့်ငေ့်ားစဥ့်။

  

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/aboriginal-heritage/royal-commission-aboriginal-peoples/Pages/final-report.aspx
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14246/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14246/index.do


 

 

 

တနောကဆ်က ်ွ မ ောေး

၁။ ကတနဒါန ငုင်ံ

၁ က ကတနဒါန ငုင်၏ံ ေွ ှေ့စည်ေးြုံအတပခခဥံြတဒ ၁၉၈၂

ြုဒ့်မ ၃၅။ ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ရရှားေြိုင့်ား င့်သ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ား

ေည့်ဆ ရရှားေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် သ ရ  ေညီူချက့်မျ ားအ ား အသြိအမှေ့်ဖြ ဖခင့်ား

၃၅။ ၁ ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ရရှားေြိုင့်ား င့်သ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ ေည့်ဆ ရရှားေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျ ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် သ ရ  ေူညီချက့်မျ ားအ ား

ရအ က့်ြေါအေြိုင့်ားအသြိအမှေ့်ဖြ က အေည့်ဖြ   ားသည့်။

ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ရရာှးေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား အဓြိြပေါယ့်ြွငေ့့်ဆြိုချက့်

၂ ဤအက့်ဥြရဒအ ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ရရှားေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျ ား ေွင့် အြိနဒြိယမျြိ ားနယွ့်မျ ား၊ နငှေ့့် ကရေဒေါလူမျြိ ား ေြို ေ့ြေါေင့်သည့်။

ရဖမယ  ရှြိရ ား သရ  ေူညီချက့်

၃ ရအ က့်ြေါြုဒ့်မခွ ေွင့် ြြိုမြိုရှင့်ားလင့်ားရသချ စွ သြိရှြိရစ ေ့်အေကွ့် ဤသြို ေ့ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။

၁ သရ  ေူညီ  ားသညေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ေငွ့် ေည့်ရှြိဆ ရဖမယ  ရှြိရ ားသရ  ေူညီချက့်  သြို ေ့မဟေု့် အသစ့် ြ့်မံရလျှ က့်  ားနြိငု့်ရသ  

သရ  ေူညီချက့်မျ ား ြေါေင့်သည့်။ 

ရရှားေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် သ ရ  ေူညီချက့်မျ ားအ ား ကျ ားမ ခွ ဖခ ားမရှြိ  ေေ့်ားေူညီမျှစွ  ရှြိနြိငု့်ရစ ေ့်

အ မခံချက့်ရြား  ားသည့်။

၄ ဤအက့်ဥြရဒေွင့် အဖခ ားရသ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားရှြိရစက မူ ြုဒ့်မခွ ၁ ေငွ့် ရြ ့်ဖြ  ားသညေ့့် ရရှားေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားဆြိုင့်  

အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် သ ရ  ေူညီချက့်မျ ားအ ား ကျ ားမ ခွ ဖခ ားမရှြိ  ေေ့်ားေူညီမျှစွ  ရှြိနြိငု့်ရစ ေ့် အ မခံချက့်ရြား  ားသည့်။ 

ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒဆြိုင့်  ညီလ ခေံွင့် ြေါေင့်ေက့်ရ  က့်နြိငု့်ရစ ေ့် ကေြိကေေ့်ဖြ ဖခင့်ား

၃၅ ၁။ ကရေဒေါအစြိုား နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်အစြိုား မျ ားသည့် ြွ ွဲ့စည့်ားြုံ အရဖခခံဥြရဒ ၁၈၆၇ ၏ အဆင့်ေ့ ၂၄ ၏ ြုဒ့်မ ၉၁အ ား မ ရဖြ င့်ားလ  ဖြင့်ဆင့်ဖခင့်ား 

မဖြ လုြ့်မီ  ဤအက့်ဥြရဒ၏ ြုဒ့်မ ၂၅ သြို ေ့မဟေု့် ရအ က့်ြေါအြြိုင့်ားကဏ္ဍအ ား လြိကု့်ေ မည့်ဟု ကေြိကေေ့်ဖြ   ားသည့်။

● က ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒညီလ ခေံွင့် ကရေဒေါေေ့်ကကီားချ ြ့် နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ေေ့်ကကာီးမျ ားမှ  ဖြင့်ဆင့်ရ ားဆွ  ေ့်

အဆြိုဖြ ချက့်နငှေ့့်ြေ့်သက့်ရသ အစီအစဥ့်ြေါေင့်သညေ့့် ကရေဒေါေေ့်ကကီားချ ြ့်မှ စုံညီအစည့်ားအရေား ရခေါ်ယူ ေ့် နငှေ့့်

● ခ ကရေဒေါေေ့်ကကီားချ ြ့်အရေဖြငေ့့်  ြိအုရ က င့်ားအ  အ ရြေါ် ရဆွားရနာွးမညေ့့်အချြိေ့်ေငွ့် ကရေဒေါ၏ ရရှားေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုဆြိုင့်  

ကြိုယ့်စ ားလှယ့်မျ ားအ ား ြြိေ့် က ား  ား ေ့်

၁။ခ ကတနဒါန ငုင်၏ံ ြဋ ညောဥ်စော မ်ေးဆ ုငရ်ော လူ  အခငွ အ်တရေးမ ောေးနငှ ် လ ွလ်ြ်ခငွ မ် ောေး

ြုဒ့်မ ၂ ေွင့် အရဖခခံလေွ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားဖြစ့်ရသ လေွ့်လြ့်စွ ယုံ ကည့်ကြိုားကယွ့်မှု၊ လွေ့်လြ့်စွ ရေွားရခေါ်မှု၊ ယုံ ကည့်မှု၊  င့်ဖမင့်ယူဆမှု နငှေ့့်

 ုေ့်ရြ ့်ဖြသမှု၊ လေွ့်လြ့်ငငြိမ့်ားချမ့်ားစွ စုရံုားနြိငု့်မှု၊ နငှေ့့် လေွ့်လြ့်စွ အသင့်ားအြွ ွဲ့မျ ား ြွ ွဲ့စည့်ားနြိငု့်မှု ေြို ေ့အ ား အဓြိြပေါယ့် ြွငေ့့်ဆြို  ားသည့်။

ြုဒ့်မ ၇ မှ ၁၄ အ ြိေငွ့် ဥြရဒရ ား  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားဖြစ့်ရသ လူေစ့်ဦား၏ ေ၊ လွေ့်လြ့်ခွင့်ေ့ နငှေ့့် လံုဖခံ မှု၊ အရ က င့်ားအ င့်ားမခြိုင့်လံုရသ 

ရှ ရြြွမ့်ားဆီားဖခင့်ားမျ ားမှ က ကွယ့်ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ရြားမှု၊၊ အ ဏ အလွ သံုားစ ားဖြ က  အကျဥ့်ားချဖခင့်ား သြို ေ့မဟေု့် ရ  င့်ချဖခင့်ားမှ

က ကွယ့် ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ရြားမှု အစရှြိသည့်ေြို ေ့အ ား ရြ ့်ဖြ  ားသည့်။



 

 

 

အခေ့်ား ၁၅ေွင့် ေေ့်ားေူညီမျှမှုရှြိရ ား အခွငေ့့်အရ ားမျ ား ြေါေင့်သည့်။

ေ  ားဥြရဒရအ က့်ေွင့် လေူြိုင့်ား ေေ့်ားေူညီမျှမှု ရှြိခွငေ့့်၊ ေေ့်ားေူညီမျှစွ က ကယွ့်ရစ ငေ့့် ရရှ က့်မှုခံယူခွငေ့့်နငှေ့့် ဥြရဒအကျြိ ားရကျားဇူားမျ ား

ခံစ ားြြိုင့်ခွငေ့့်ရှြိ မည့်။

၁၅။ ၁ ေ  ားဥြရဒရအ က့်ေွင့် လူေြိငု့်ားသည့် ေေ့်ားေူညီမျှမှု ရှြိ မည့်ဖြစ့်ငြီား အ ူားသဖြငေ့့် လူမျြိ ား၊ နြိငု့်ငသံ ား သြို ေ့မဟေု့် ေြိငု့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စု၊

အသ ားအရ  င့်၊ ကြိုားကွယ့်မှု  သ ၊ ကျ ားမ၊ အသက့်အ ွယ့် သြို ေ့မဟေု့် စြိေ့်ြြိုင့်ားဆြိုင့်  သြို ေ့မဟေု့် ရုြ့်ြြိုင့်ားဆြိုင့်  မသေ့်စွမ့်ားမှုမျ ားအ ား 

ခွ ဖခ ားဆက့်ဆံမှုမရှြိ  ေေ့်ားေူညီမျှစွ က ကွယ့်ရစ ငေ့့်ရရှ က့်မှုခံယူခွငေ့့်၊ ေေ့်ားေူညီမျှစွ ဥြရဒအကျြိ ားရကျားဇူားခံစ ားခွငေ့့်နငှေ့့်

ခွ ဖခ ားဆက့်ဆံခံ ဖခင့်ားအ ား ေံု ေ့ဖြေ့်ရဆ င့် ွက့်ရ ား စီမံချက့်မျ ား

၂ ြုဒ့်မခွ ၁ အရေဖြငေ့့် ၎င့်ား၏  ည့်မှေ့်ားချက့်ဖြစ့်ရသ 

လူမျြိ ား၊ နြိငု့်ငသံ ား သြို ေ့မဟေု့် ေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စု၊ အသ ားအရ  င့်၊   သ ရ ား၊ ကျ ားမ၊ အသက့်အ ွယ့် သြို ေ့မဟေု့် စြိေ့်ြြိုင့်ားဆြိုင့်  သြို ေ့မဟေု့်

ရုြ့်ြြိုင့်ားဆြိုင့်  မသေ့်စွမ့်ားသညေ့့် အ ားေည့်ားချြိ ွဲ့ေ ေ့သူမျ ား သြို ေ့မဟေု့် အ ားေည့်ားချြိ ွဲ့ေ ေ့သညေ့့် အုြ့်စုမျ ားအ ား ြြိမုြိုရက င့်ားမွေ့်ရသ 

အရဖခအရေမျ ား ရှြိရစ ေ့်အေကွ့် မည့်သညေ့့် ဥြရဒ၊ စီမံချက့် သြို ေ့မဟေု့် လှုြ့်ရ ှားရဆ င့် ွက့်ချက့်မှ ဟေ ေ့့်ေ ား၍  မည့်မဟေု့်ြေါ။

ြုဒ့်မ ၂၅ သည့် အရ ွရ ွ ြုဒ့်မဖြစ့်သည့်။

ြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားအရေဖြငေ့့် ရရှားေြိုင့်ား င့်ားသ ားမျြိ ားနယွ့်စုမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် လေွ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားအရြေါ် သက့်ရ  က့်မှုရှြိမည့်မဟေု့်ရချ။

၂၅။ ဤြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားေွင့် သေ့်မှေ့်  ားရသ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား နငှေ့့် လွေ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားဆြိုင့်   အ မခံချက့်မျ ားအ ား ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ

ရရှားေြိငု့်ား င့်ားသ ားလူမျြိ ားစုနငှေ့့် ဆက့်စြ့်ရသ ရရှားေြိုင့်ား င့်ားသ ားဆြိုင့်  ၊ သရ  ေူညီချက့် သြို ေ့မဟေု့် အဖခ ားရသ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား သြို ေ့မဟေု့်

လေွ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား ြယ့်ြျက့်မှု သြို ေ့မဟေု့် နှြိမ့်ချရဖြ ဆြိုမှုမျ ား စသညေ့့် အဓြိြပေါယ့်ြွငေ့့်ဆြိုမှုမျ ား မဖြ လုြ့် ။

 ြိုအချက့်မျ ားမှ ရအ က့်ြေါအေြိုင့်ားဖြစ့်သည့်။

က ၁၇၆၃ခနုစှ့် ရအ က့်ေြိ ု လ ၇  က့် ရေ ့်ေင့် ေု့်ဖြေ့်ရ ကဖင ချက့် မှ အသြိအမှေ့်ဖြ   ားရသ အခွငေ့့်အရ ားအ ားလံုား သြို ေ့မဟုေ့်

လေွ့်လြ့်ခွငေ့့်အ ားလံုား နငှေ့့်

ခ ေည့်ဆ ရဖမယ ဆြိုင့်  ရေ င့်ားဆြိုမှုသရ  ေူညီချက့်မျ ား သြို ေ့မဟေု့် အသစ့် ြ့်မံရလျှ က့်  ားနြိငု့်ရသ  သရ  ေူညီချက့်မျ ား နငှေ့့် 

ကြိကု့်ညီသညေ့့်  အခွငေ့့်အရ ားအ ားလံုား နငှေ့့် လွေ့်လြ့်ခွငေ့့်အ ားလံုားေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ 

ြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားမှ အကျြိ ားသက့်ရ  က့်မှု မရှြိသညေ့့် အဖခ ားရသ အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် လေွ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ား

၂၆။ ဤြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားရှြိ သေ့်မှေ့်  ားရသ အခွငေ့့်အရ ားမျ ား၊လေွ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားဆြိုင့်   အ မခံချက့်မျ ားအ ား ကရေဒေါနြိငု့်ငရံှြိ အဖခ ားရသ ေည့်ဆ 

အခွငေ့့်အရ ားမျ ား သြို ေ့မဟေု့် လွေ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ားအ ား ဖငင့်ားဆြိုြယ့်ြျက့်သညေ့့် အဓြိြပေါယ့်ြွငေ့့်ဆြိုမှုမျ ား မဖြ လုြ့် ။

ယဥတ်က ေးမှုတြါငေ်းစုံဆ ငုရ်ော အတမွအနစ်ှမ ောေး

၂၇။ ဤြဋြိည ဥ့်စ ေမ့်ားအ ား ကရေဒေါနြိငု့်င၏ံ ယဥ့်ရကျားမှုရြေါင့်ားစုံဆြိုင့်  အရမွအနစှ့်မျ ားကြို က ကွယ့် ြိေ့်ားသြိမ့်ားဖခင့်ား၊ ေြိုားဖမ ငေ့့်ရြားဖခင့်ား နငှေ့့် 

ကြိကု့်ညီသည့်ေ့ြုံစံဖြငေ့့်သ  အဓြိြပေါယ့်ြငွေ့့်ဆြို မည့်ဖြစသည့်။ 

ကျ ားမ ခွ ဖခ ားမှုမရှြိ  ေေ့်ားေူညီမှု ရှြိရစ ေ့် အ မခံချက့်ရြား ရသ လူ ေ့အခွငေ့့်အရ ားမျ ား

၂၈။ဤြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒအရေေငွ့် အဖခ ားရသ သေ့်မှေ့်ချက့်မျ ားရှြိရစက မူ ကျ ားမ ခွ ဖခ ားမှုမရှြိ  အ မခံချက့်ရြား ရသ လူ ေ့အခွငေ့့်အရ ားမျ ား

နငှေ့့် လေွ့်လြ့်ခွငေ့့်မျ ား ရှြိရစ မည့်။

၂။ အသီယီ ေုးြီေးယောေးန ငုင်ံ

၁၉၉၄ ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒ

ြုဒမ် ၂၅

ေေ့်ားေူညီမျှမှုဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ား

ဥြရဒလက့်ရအ က့်ေွင့် လေူြိုင့်ားသည့် ေေ့်ားေူညီမျှမှုရှြိရသ ရ က ငေ့့် ဥြရဒ၏ေေ့်ားေူညီမျှစွ က ကွယ့်ရစ ငေ့့်ရရှ က့်မှုခံယူ  ေငွ့်လည့်ား



 

 

 

မည့်သညေ့့်ခွ ဖခ ားဆက့်ဆံမှုမရှြိ  ခံစ ားခွငေ့့်ရှြိ မည့်ဖြစ့်သည့်။  ြို ေ့ရ က ငေ့့် ဥြရဒအရေဖြငေ့့် လေူြိုင့်ားသည့် လူမျြိ ား၊ နြိငု့်င၊ံ နြိငု့်ငသံ ားသြို ေ့မဟေု့်

အဖခ ားလူမှုရ ား  ဇ ေြိ၊ အသ ားအရ  င့်၊ ကျ ားမ၊   သ စက ား၊ ကြိုားကွယ့်မှု  သ ၊ နြိငု့်ငရံ ား  ခံယူချက့် သြို ေ့မဟေု့် အဖခ ားရသ 

 င့်ဖမင့်ယူဆမှုမျ ား၊ ြြိုင့်ဆြိုင့်မှု၊ ရမွားြွ ားမှု သြို ေ့မဟုေ့် အဖခ ားရသ မည့်သညေ့့်အရဖခအရေအရ က င့်ားအ  မျ ားရ က ငေ့့်မဆြို

ခွ ဖခ ားဆက့်ဆံမှုမရှြိ  ေေ့်ားေူညီမျှက  ြိရ  က့်စွ က ကွယ့်ရစ ငေ့့်ရရှ က့်မှု ရှြိခွငေ့့်  မည့်ဟု အ မခံချက့်ရြား  ားသည့်။

ြုဒမ် ၃၉

နြိငု့်ငမံျ ား၊ နြိငု့်ငသံ ားလူမျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် ရေ ြိုင့်သူမျ ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ား

၁။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသမျ ား၊ လမူျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် ရေ ြိုင့်သေူြိုင့်ားသည့် ခွ  ွက့်ခွငေ့့်စသညေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့်ဆုံားဖြေ့်ချက့်ချြြိငု့်ခွငေ့့် အဖြညေ့့်အေ ရှြိ မည့်။

၂။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသမျ ား၊ လမူျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် ရေ ြိုင့်သေူြိုင့်ားသည့် ရဖြ ရ ားဆြိုခွငေ့့် နငှေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့်   သ စက ားရြ ့်ရဆ င့်ခွငေ့့်၊ ၎င့်ားေြို ေ့၏

ယဥ့်ရကျားမှုမျ ားအ ား ရြ ့် ုေ့်ခွငေ့့်၊  ြိယုဥ့်ရကျားမှုမျ ား ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရစ ေ့်နငှေ့့် ေြိုားဖမငေ့့်ရစ ေ့်ဖြ လုြ့်ခွငေ့့် နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ သမြိုင့်ားအ ား

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ခွငေ့့်မျ ား ရှြိသည့်။

၃။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသမျ ား၊ လမူျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် ရေ ြိုင့်သူမျ ားအရေဖြငေ့့် ကြိုယ့်ြြိုင့်အစြိုား ေည့်ရ  င့် ြြိငု့်ခွငေ့့် အဖြညေ့့်အေ  ရှြိ ကငြီား

၎င့်ားေြို ေ့ရေ ြိုင့်ရသ  ြိေုယ့်ေမြိေ့်အေွင့်ား အစြိုား ဆြိုင့်  အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား ေည့်ရ  င့်ခွငေ့့် နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်နငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်အစြိုား မျ ားအ က ားေငွ့်လည့်ား

ေေ့်ားေူညီရသ ကြိုယ့်စ ားဖြ မှုမျ ား  ရှြိနြိငု့်သည့်။

၄။ အီသယီြိုားြီားယ ားနြိငု့်ငရံှြိ ရဒသမျ ား၊ လမူျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် ရေ ြိုင့်သေူြိုင့်ားအေကွ့် ခွ  ွက့်ခွငေ့့် အြေါအေင့် ကြိုယ့်ြြိုင့်ဆုံားဖြေ့်ချက့်ချြြိုင့်ခွငေ့့်သည့်

ရအ က့်ြေါအေြိုင့်ားသက့်ရ  က့်မည့်ဖြစ့်သည့်။

က  ခွ  ကွ့်ခွင့်ေ့ ရေ င့်ားဆြိုချက့်အ ား ဖြည့်ေယ့်၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် လူြုဂဂြိ လ့်မျ ားဆြိုင့်  ဥြ ရဒ ရက င့်စီအြွ ွဲ့ေင့် သံုားြုံ ၂ြုံခေ ေ့့်ရ  က့်ခံြေါက

ခ သက့်ဆြိုင့်  ရက င့်စီမှ ခွ  ကွ့်ခွငေ့့်ဆြိုင့်  ဆုံားဖြေ့်ချက့်ချမှေ့်ရသ အချြိေ့်မှ သံုားနစှ့်အေွင့်ား ဖြည့်လံုားကျွေ့် ဆနဒခယူံြွ အ ား

ြယ့်ဒ ယ့်အစြိုား မှကျင့်ားြရြားရသ အခေါ

ဂ ဖြည့်လံုားကျွေ့် ဆနဒခံယူြွ မှ မ အရ အေကွ့်အမျ ားစု ခွ  ကွ့်ခွငေ့့်ရေ င့်ားဆြိုချက့်အ ား သရ  ေူညီရြားအခေါ

ဃ ခွ  ကွ့် ေ့် မ ရြားခ ေ့ ကသညေ့့် ဖြည့်ေယ့်၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် လူြုဂဂြိ လ့်မျ ားဆြိုင့်  ရက င့်စီ မျ ားမှ အခွငေ့့်အ ဏ မျ ားအ ား ြယ့်ဒ ယ့်အစြိုား သြို ေ့

လ  ရဖြ င့်ားရြားရသ အခေါ

င အြြိုားေေ့်အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား ဥြရဒအ ခွ ရေမည့်ဟု သရ  ေူညီရသ အခေါ

၅။ ဤြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒရှြိ ရဒသ၊ လူမျြိ ားစုမျ ား နငှေ့့် ရေ ြိုင့်သူမျ ားားဆြိုင့်  အဓြိြပေါယ့်ြငွေ့့်ဆြိုချက့်မှ ေူညီရသ ယဥ့်ရကျားမှုမျ ား သြို ေ့မဟေု့်

ဆင့်ေရူြိုားမ ားရှြိရသ ဓရလေ့ ံုားေမ့်ားမျ ား ၊   သ စက ား အချင့်ားချင့်ားေ ားလည့်မှု၊ ေူညီရသ သြို ေ့မဟုေ့် ြေ့်သက့်သညေ့့်ဖြစ့်ေည့်မှုမျ ားအ ား

ယုံ ကည့်မှု၊ ြင့်ကြိုယ့်စြိေ့်ြြိုင့်ားဆြိုင့်  ေညီူမှု နငှေ့့် သေ့်မှေ့်  ားသညေ့့်  ြိစြ့်ရေရသ ရေ  မျ ားေွင့် မီှေင့်ားရေ ြိငု့်ရသ လူအုြ့်စု ကြို ဆြိုလြိသုည့်။

ြုဒမ် ၄၇

ြယ့်ဒ ယ့် ဒမီြိကု က့်ေစ့်ဖြည့်သူ ေ့သမမေနြိငု့်ငရံေ ့်၏ အြွ ွဲ့ေင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ား

၁။ ြယ့်ဒ ယ့် ဒမီြိကု က့်ေစ့်ဖြည့်သူ ေ့သမမေနြိငု့်ငရံေ ့်၏ အြွ ွဲ့ေင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားမှ ရအ က့်ြေါအေြိုင့်ားဖြစ့်သည့်။

၁ ေီဂရ ားဖြည့်ေယ့်

ရအြ ဖြည့်ေယ့်

အမ့်ဟ   ဖြည့်ေယ့်

အြိုရြိုမီယ ဖြည့်ေယ့်

ဆြိုမ လီယ ဖြည့်ေယ့်

 ေ့်ရေှ့်ရဂေါ ဂူမုစ့်ဖြည့်ေယ့်

ရေ င့်ြြိုင့်ားရဒသမျ ား၊ မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် လူြုဂဂြိ လ့်မျ ားဆြိုင့်  ဖြည့်ေယ့်



 

 

 

ဂမ့် လီ လူမျြိ ားမျ ား ဖြည့်ေယ့်

ဟ    လီူမျြိ ားမျ ားဖြည့်ေယ့်

၂။ ဤြုဒ့်မ၏ ြုဒ့်မခွ ၁ ေွင့် ဖြည့်ေယ့်မျ ားရှြိ ရဒသမျ ား၊ မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားနငှေ့့် လူြုဂဂြိ လ့်မျ ားအ ား ေစ့်ခုချင့်ားရြ ့်ဖြ  ားက ၎င့်ားေြို ေ့အရေဖြငေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့

ကြိုယ့်ြြိုင့်ဖြည့်ေယ့်အ ား အချြိေ့်မရ ွား ေည့်ရ  င့်ခွငေ့့်ရှြိသည့်။

၃။ ရဒသမျ ား၊ မျြိ ားနယွ့်စုမျ ားသြို ေ့မဟေု့် ရေ ြိုင့်သူမျ ားမှ ကြိုယ့်ြြိုင့်ရဒသေည့်ရ  င့်ြြိုင့်ခွငေ့့် အခွငေ့့်အ ရ ားအ ား ရအ က့်ြေါ လုြ့် ံုားလုြ့်ေည့်ားမျ ားအ 

ရြ ့် ရဆ င့်နြိငု့်သည့်။

ြုဒမ် ၅၁

ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့်အစြိုား ၏အခငွေ့့်အ ဏ နငှေ့့် လုြ့်ရဆ င့်ချက့်မျ ား

၂။ အစြိုား အရေဖြငေ့့် စီားြွေါားရ ား၊ လူမှုရ ားနငှေ့့် ြွံ ွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်ရ ားဆြိုင့်  ကြိစစ ြ့်မျ ားနငှေ့့် ြေ့်သက့်ရသ ေြိုင့်ားဖြည့်၏ မူေေါဒမျ ား၊  ျျူဟ မျ ားနငှေ့့်

စီမံချက့်မျ ားအ ား ရ ားဆွ အရက င့်အ ည့်ရြ ့်မည့်။

၅။ ရဖမယ နငှ့်ေ့ အဖခ ားရသ သ  ေသယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ား၊ သမြိုင့်ားေင့်ရေ  မျ ားနငှေ့့် ြစစည့်ားမျ ားအ ား သံုားစွ ဖခင့်ားနငှေ့့်

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားဆြိုင့်  ဥြရဒမျ ား ဖြဌ ေ့်ားသွ ားမည့်။

ြုဒမ် ၅၂

ဖြည့်ေယ့်အစြိုား ၏ အခွငေ့့်အ ဏ နငှေ့့် လြု့်ရဆ င့်ချက့်မျ ား

၂ ခ။ ဖြည့်ေယ့်ဆြိုင့်  ြွ ွဲ့စည့်ားြုံအရဖခခံဥြရဒနငှေ့့် အဖခ ားရသ ဥြရဒမျ ားအ ား ဖြဌ ေ့်ားကျင့်ေ့သံုား ေ့်

၂ ဂ။ ဖြည့်ေယ့်၏ စီားြွေါားရ ား၊ လူမှုရ ားနငှေ့့် ြွံ ွဲ့ ငြြိ ားရ ား  မူေေါဒမျ ား၊  ျျူဟ မျ ားနငှေ့့် စီမံချက့်မျ ားအ ား ရ ားဆွ ကျင့်ေ့သံုား ေ့်

၂ ဃ။ ြယ့်ဒ ယ့်စေစ့် ဥြရဒနငှေ့့်အညီ ရဖမယ နငှေ့့် အဖခ ားရသ သယံဇ ေအ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ား စီမံအုြ့်ချ ြ့် ေ့်

၂င။ စည့်ားကျြ့် ရက က့်ခံ  ားသညေ့့် အခွေ့်မျ ားနငှေ့့်  ဏ္ဍ ရ ားအ င့်ားအဖမစ့်ဆြိုင့်  ေ ေေ့်မျ ားအ ား ဖြည့်ေယ့်မှ  ြိေ့်ားသြိမ့်ား  ား ေ့်နငှေ့့် ဖြည့်ေယ့်ဆြိုင့်  

 ေ့်ဂျက့်အ ား အစီစဥ့်ေကျ ရ ားဆွ က စီမံခေ ေ့့်ခွ  ေ့်

၃။ ဘရောဇီေး

ြုဒမ် ၂၀

အြိနဒြိယမျြိ ားနယွ့်စုမျ ားမှ မျြိ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြြိငု့်ဆြိုင့်လ ရသ ရဖမယ မျ ားသည့် ဖြည့်ရ  င့်စုနြိငု့်ငရံေ ့်၏ ြြိုင့်ဆြိုင့်မှုမျ ားဖြစ့်သည့်။ ြုဒ့်မ ၂၀

ဖြည့်ရ  င့်စုနြိငု့်ငရံေ ့်ေငွ့် အြိနဒြိယမျြိ ားနယွ့်စု လူဦားရ နငှေ့့် သက့်ဆြိငု့်သညေ့့် ဥြရဒဖြ  ေ့် သာီးသေ ေ့့်အခွငေ့့်အ ဏ ရှြိသည့် (ြုဒ့်မ ၂၂)။

ဖြည့်ရ  င့်စုနြိငု့်င၊ံ ဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ခရြိုင့် နငှေ့့် ငမြိ ွဲ့ရေ ့်စည့်ြင့်သ ယ ရ ားမျ ားသည့် ြေ့်ေေ့်ားကျင့်အ ား က ကွယ့် ေ့်နငှေ့့်

မည့်သညေ့့်ညစ့်ညမ့်ားမှုမျြိ ားမဆြို  င့်ဆြိုင့်ရဖြရှင့်ား ေ့် အခွငေ့့်အ ဏ ရှြိသည့်။

၇ သစ့်ရေ မျ ား ၊ ရေ ရြိုင့်ားေြိ စဆ ေ့်မျ ားနငှေ့့် သစ့်ြင့်ြေ့်ားမေ့်မျ ားအ ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့် ေ့်

၈ လယ့်ယ စြိကု့်ြျြိ ားရ ားအ ား ဖမ ငေ့့်ေင့် ေ့်နငှေ့့် စ ားေြ့် ြိကခ  ေု့်လုြ့်မှုမျ ားအ ား စီမံခေ ေ့့်ခွ  ေ့် ြုဒ့်မ ၂၃

ဖြည့်ရ  င့်စုနြိငု့်ငရံေ ့်၊ ဖြည့်ေယ့်မျ ားနငှေ့့် ြယ့်ဒ ယ့်ခရြိုင့်ေြို ေ့ေွင့်  ေု့်လုြ့်မှုနငှေ့့် စ ားသံုားမှုမျ ားအရြေါ် ေစ့်ငြြိ င့်ေက့်ေည့်ား ဥြရဒဖြဌ ေ့်ား ေ့်

အခွငေ့့်အ ဏ ရှြိသည့်။

၆ သစ့်ရေ မျ ား၊ အမ လြိကု့်ဖခင့်ား၊ ငေါားြမ့်ားဖခင့်ား၊ ရေ ရြိုင့်ားေြိ စဆ ေ့်မျ ား၊ သ  ေေ  ားအ ား က ကွယ့် ြိေ့်ားသြိမ့်ားဖခင့်ား၊ ရဖမဆီလ  နငှေ့့်

သ  ေသယံဇ ေမျ ားအ ား ြိေ့်ားသြိမ့်ားဖခင့်ား၊ ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ကြို က ကွယ့်ဖခင့်ားနငှေ့့် ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ညစ့်ညမ့်ားမှုမျ ားအ ား  ြိေ့်ားချ ြ့်ဖခင့်ားေြို ေ့ ြေါေင့်သည့်။ ြုဒ့်မ

၂၄



 

 

 

ြုဒ့်မ ၄၉ ဤြုဒ့်မသည့် အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ား၏ ရဖမယ မျ ားေွင့် ရ သယံဇ ေမျ ားအဖြညေ့့်အေ သံုားစွ ခွငေ့့်နငှေ့့် ေွင့်ား ကွ့်ြစစည့်ားမျ ားအ ား

ရှ ရြေွူားယူခွငေ့့်ဆြိငု့်  အခွငေ့့်အ ဏ မျ ားရှြိ ေ့် အမျြိ ားသ ားညီလ ခံ ေစ့်ခုေည့်ား၏လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ ဖြစ့်ရ က င့်ား ရြ ့်ဖြ  ားသညေ့့် ြုဒ့်မဖြစ့်သည့်။  

၁၇ ဟက့်ေ ၁၅၀၀ရကျ ့်ရှြိရသ ဖြည့်သူြြိုင့် ရဖမရေ  မျ ားေွင့် အလြိုရှြိသက ေ့သြို ေ့သံုားစွ ခွငေ့့် သြို ေ့မဟေု့် လြိကု့်ရလျ ရြားခွငေ့့်မျ ား အေည့်ဖြ ရြား ေ့်

ြုဒ့်မ ၁၀၉ ြယ့်ဒ ယ့်ေ  ားသူကကီားမျ ားအရေဖြငေ့့် ဥြရဒဆြိုင့်  ေ  ားစွ ဖခင့်ားမျ ားနငှေ့့်

အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားဆြိုင့်  အဖငင့်ားြွေါားမှုမျ ားအရြေါ် ေ  ား င့်ဆြိုင့်ဖခင့်ားမျ ားအ ား လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်အ ဏ ရှြိသည့်။

ြုဒ့်မ ၁၂၉။ ရအ က့်ြေါအချက့်မျ ားသည့် အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ား၏ အခွငေ့့်အရ ားနငှေ့့် အကျြိ ားမျ ားအ ား ေ  ားရ ား  အ ဖြေ့်လည့်ခုခံနြိငု့်ရစ ေ့်

ရြ ့်ဖြ  ားသညေ့့် ဖြည့်သူ ေ့ရ ား  ေ  ားစွ ဆြိုဖခင့်ားဆြိုင့်  လုြ့်ရဆ င့်မှုမျ ားဖြစ့်သည့်။

အခေ့်ား ၈

အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ား

ြုဒမ် ၂၃၁။အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ားေငွ့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ လူမှုရ ား  အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ား၊ ဓရလေ့ ံုားစံမျ ား၊   သ စက ားမျ ား၊   သ အယူေေါဒမျ ား နငှေ့့်

အသြိအမှေ့်ဖြ   ားရသ ရြိုား  ယဥ့်ရကျားမှုမျ ားနငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့မျြိ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြြိုင့်ဆြိငု့်လ ခ ေ့သညေ့့် ရဖမယ မျ ားဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားရှြိငြီား

နြိငု့်ငရံေ ့်အရေဖြငေ့့် ယင့်ားေြို ေ့အရြေါ် ြြိုင့်ားဖခ ားသေ့်မှေ့်ရြား ေ့် နငှေ့့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ ြြိုင့်ဆြိုင့်မှုအ ားလံုားအ ား က ကွယ့်ရစ ငေ့့်ရရှ က့်က 

ရလားစ ားမှုရှြိ မညေ့့်ေ ေေ့်ရှြိသည့်။

စ ြြိုဒ့် ၁ ။ အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ား မျြိ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြြိုင့်ဆြိုင့်လ ခ ေ့သညေ့့် ရဖမယ မျ ားသည့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ အသံုားဖြ ြုံ၊ ဓရလေ့ ံုားစံမျ ားနငှေ့့်

ရြို ား  ယဥ့်ရကျားမှုမျ ားအ ၎င့်ားေြို ေ့အေည့်ေကျ ရေ ြိုင့်ရသ အရဖခဖြ ရေ  မျ ားဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားေြို ေ့လုြ့်ကြိုင့်စ ားရသ က့်  ရေ  မျ ားလည့်ားဖြစ့်သည့်။

 ြို ေ့အဖြင့် ၎င့်ားေြို ေ့ကျေ့်ားမ သေ့်စွမ့်ားမှု၊ ရုြ့်ြြိုင့်ားဆြိုင့်  နငှ့်ေ့ ယဥ့် ရကျားမှုဆြိုင့်  မျြိ ားဆက့်ဖြေ ေ့့်ြွ ားမှုမျ ား အေကွ့်

သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားအ ားလည့်ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ား ေ့် မရှြိမဖြစ့်လြိအုြ့်ရသ အ  မျ ားလည့်ားဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ့် ၂။ အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ား မျြိ ားရြိုားစဥ့်ဆက့်ြြိုင့်ဆြိုင့်လ ခ ေ့သညေ့့် ရဖမယ မျ ားကြို ၎င့်ားေြို ေ့၏   ေ ြြိုင့်ဆြိုင့်မှုအဖြစ့်  ည့် ွယ့်ငြီား 

၎င့်ားေြို ေ့ေယ့်ရဖမအေငွ့်ား ေည့်ရှြိရသ ရဖမဆီလ  မျ ား၊ ဖမစ့်ရချ င့်ားမျ ားနငှေ့့် ရ ကေ့်မျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေ့လူမျြိ ားေစ့်ခေုည့်ားမှ သံုားစွ ခွငေ့့်ရှြိသည့်။

စ ြြိုဒ့် ၃။ ြေါေင့်သညေ့့် ရ သယံဇ ေမျ ားသ အသံုားဖြ ခွငေ့့်ရှြိနြိငု့်ငြီား အြိနဒြိယလူမျြိ ားမျ ား ရေ ြိုင့်ရသ ေယ့်ရဖမမျ ားရှြိ

ေွင့်ား ွက့်သယံဇ ေမျ ားအ ား ရှ ရြေွာူးရြ ့်ဖခင့်ား လုြ့်ငေ့်ားမျ ားဖြ လုြ့်လြိုြေါက အမျ ားဖြည့်သူမျ ားအ ား ေင့်ဖြရဆွားရနာွးက  ရှြိလ ရသ 

 လဒ့်မျ ားနငှေ့့်အညီ အမျြိ ားသ ားညီလ ခ၏ံ လုြ့်ြြိုင့်ခွငေ့့်အ ဏ မျ ားဖြငေ့့် ဥြရဒနငှေ့့်အညီ လုြ့်ရဆ င့် မည့်ဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ့် ၄။ ဤြုဒ့်မေငွ့်  ည့်ည ေ့်ား  ားသည့်ေ့ ရဖမယ မျ ားသည့် လ  ရဖြ င့်ား၍မ နြိငု့်ရသ ၊ သံုားစွ ၍ မ နြိငု့်ရသ ရဖမယ မျ ားဖြစ့်ငြီား ၎င့်ားနငှေ့့်

ဆက့်စြ့်ရေသညေ့့် အခွငေ့့်အရ ားမျ ားသည့်လည့်ား ကေ ေ့့်သေ့်ချက့်ရှြိသည့်၊

စ ြြိုဒ့် ၅။ အြိနဒြိယလူမျြိ ားစုမျ ားအ ား ၎င့်ားေြို ေ့၏ ေယ့်ရဖမမှ ြယ့်ရှ ားဖခင့်ားအ ား ေ ားဖမစ့်သည့်။ သြို ေ့ရသ ့် မခင့်ားချက့်အရေဖြငေ့့်

သ  ေရ ားအနတ  ယ့် သြို ေ့မဟေု့် ၎င့်ားေြို ေ့၏ လူမျြိ ားစုအ ား အနတ  ယ့်ရှြိရစနြိငု့်သညေ့့် ကူားစက့်ရ  ဂေါဖြစ့်ြွ ားဖခင့်ား သြို ေ့မဟေု့် နြိငု့်ငရံေ ့်၏

အချ ြ့်အဖခ အ ဏ ဆြိုင့်   ြိြေါားမှုမျ ားစရသ အရဖခအရေမျ ားဖြစ့်ရြေါ်လ ြေါက အမျြိ ားသ ားညီလ ခံမှ ဖြည့်လံကုျွေ့်ဆနဒခံယူြွ  လဒ့်နငှေ့့်အညီ

လုြ့်ရဆ င့်သ ွားမည့်ဖြစ့်ငြီား အ က့်ြေါ အနတ  ယ့်ရှြိနြိငု့်ရသ အရဖခအရေမျ ား အဆုံားသေ့်သွ ားြေါက မည့်သညေ့့်အရဖခအရေမျြိ ားေွင့်မဆြို ယခင့်အေြိငု့်ား

ဖြေ့်လည့်လ ရ  က့်ရေ ြိငု့်ခွငေ့့်ဖြ မည့်ဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ့် ၆။ ဤြုဒ့်မေငွ့်  ည့်ည ေ့်ား  ားသည့်ေ့ ရဖမယ ဆြိုင့်  အလုြ့်အကြိငု့်၊ ြြိုင့်ေက့်နငှေ့့် ြြိုင့်ဆြိုင့်မှု သြို ေ့မဟေု့် ၎င့်ားေြို ေ့ေယ့်ရဖမအေွင့်ား

ေည့်ရှြိရသ ရဖမဆီလ  မျ ား၊ ဖမစ့်ရချ င့်ားမျ ားနငှေ့့် ရ ကေ့်မျ ားစရသ သ  ေသယံဇ ေမျ ားအ ား အသံုားဖြ ခွငေ့့်ေြို ေ့သည့် ဥြရဒအ 

ေ  ားမေင့်ဟုသေ့်မှေ့်က ြျက့်ဖြယ့်မည့်ဖြစ့်ငြီား ဥြရဒရ ား  အကျြိ ားသက့်ရ  က့်မှုလည့်ား ရှြိမည့်မဟေု့်ရချ။ သြို ေ့ရသ ့် ဖြည့်ရ  င့်စုနြိငု့်ငရံေ ့်၏ 

လူ ုဆနဒမျ ား အေြိုင့်ားအေ ေစ့်ခုအ ြိ  ရှြိငြီား ရေ က့်ဆက့်ေွ  ေ  ားဥြ ရဒအ   ြိေု  ားမေင့်ဟု ြျက့်ဖြယ့်  ားရသ အ  မျ ားအ ား 

ရလျ ့်ရ ကားရင ွရှြိခွငေ့့် သြို ေ့မဟေု့် နြိငု့်ငရံေ ့်အ ား ေ  ားစွ ဆြိုခွငေ့့်မျ ား မရှြိရချ။ သြို ေ့ရသ ့် ဥြရဒမှ စြိေ့်ရစေေ ရက င့်ားဖြင့်ေ့  ရဆ င့် ွက့်ရေရသ  

အလုြ့်အကြိငု့်မျ ား၊ ြုံစံမျ ား၏ ေြိုားေက့်ြွံွဲ့ ငြြိ ားမှုမျ ားအ ား အရန ှငေ့့်အယှက့်ရှြိြေါက မခင့်ားချက့်အရေဖြငေ့့် ခွငေ့့်ဖြ မည့်ဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ့် ၇ ။ ြုဒ့်မ ၁၇၄ ေွင့် ဖြဌ ေ့်ား  ားသညေ့့် စ ြြိုဒ့် ၃ နငှေ့့် ၄ သည့် အြိနဒြိယလူမျြိ ားစုေယ့်ရဖမမျ ားအရြေါ်ေွင့် အကျြိ ားသက့်ရ  က့်မှုမရှြိရချ။



 

 

 

ြုဒမ် ၂၃၂။အြိနဒြိယလူမျြိ ားစုမျ ား၊ ၎င့်ားေြို ေ့၏  ြ့် ွ မျ ားနငှေ့့် အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားသည့် ေ  ားဥြရဒလက့်ရအ က့်ေွင့် ေ  ားစွ ဆြိုြြိုင့်ခွငေ့့် ခုခံရချြြြိုင့်ခွငေ့့်

ဆြိုင့်  အခွငေ့့်အရ ားမျ ားနငှေ့့် အကျြိ ားအဖမေ့်မျ ား  ရှြိ မည့်။  အစြိုား ေ  ားရရှ ွဲ့ရေမှ လုြ့် ံုားလုြ့်ေည့်ားအက့်ဥြရဒအ  

လုြ့်ရဆ င့်ရြားသ ွားမည့်ဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ့် ၇ ေွင့် ရြ ့်ဖြ  ားသက ေ့သြို ေ့ြုဒ့်မ ၁၇၄ ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားသည့် အြိနဒြိယလူမျြိ ားစုမျ ား၏ ရဖမယ မျ ားအရြေါ် သက့်ရ  က့်ဖခင့်ားမရှြိရြ။ ြုဒ့်မ ၁၇၄

ဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားမှ ရအ က့်ြေါအေြိုင့်ားဖြစ့်သည့်။

ြုဒ့်မ ၁၇၄ - စံအဖြစ့် ေ  ားေင့်ဖြဌ ေ့်ား  ားသညေ့့် စီားြွေါားရ ားဆြိငု့်   ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ားအ  ဖြည့်ေယ့်အစြိုား သည့် ဥြရဒနငှေ့့် အညီ  ြိေ့်ားချ ြ့်ဖခင့်ား ၊ 

အကျြိ ားခံစ ားခွငေ့့်ရြားဖခင့်ား နငှေ့့် စီမံချက့်ချမှေ့်ဖခင့်ားဆြိုင့်   ရဆ င့် ွက့်ချက့်မျ ား လုြ့်ရဆ င့်က  အစြိုား ကဏ္ဍနငှေ့့် ြုဂဂလြိကကဏ္ဍ  နစှ့်မျြိ ားလံုားေွင့် 

စီမံချက့်မျ ား ချမှေ့်သငေ့့်သည့်။ 

စ ြြိုဒ့် ၁။ ဥြရဒသည့် နြိငု့်ငရံေ ့် ဟေ့်ချက့်ညီစွ ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုစီမံချက့်မျ ားဆြိငု့်  လမ့်ားည ေ့်ချက့်မျ ားနငှေ့့် အရဖခခံမျ ားရ ားဆွ ၍ 

အမျြိ ားသ ားအဆငေ့့်နငှေ့့် ရဒသအဆငေ့့် ြွံွဲ့ ငြြိ ားေြိုားေက့်မှုစီမံချက့်မျ ား ဖြဌ ေ့်ားက လြိကု့်ရလျ ညီရ ွမှုရှြိရစ ေ့် ဖြ လုြ့်သငေ့့်သည့်။

စ ြြိုဒ့် ၂။ ဥြရဒဖြဌ ေ့်ားချက့်မျ ားအရေဖြငေ့့် ြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွက့်မှုမျ ားနငှေ့့် အဖခ ားရသ အကျြိ ားေူြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွက့်မှုမျ ားအ ား

ရ  က့်ခအံ ားရြားမည့်ဖြစ့်သည့်။

စ ြြိုဒ့် ၃။ ဖြည့်ေယ့်အရေဖြငေ့့် ရ  ကျင့်ဖခင့်ားဖြ လုြ့်ရသ  အြွ ွဲ့အစည့်ားမျ ားအ ား အကျြိ ားေူရဆ င့် ွက့် ေ့် ခွငေ့့်ဖြ မည့်ဖြစ့်ငြီား 

သ  ေြေ့်ေေ့်ားကျင့်နငှေ့့် ရ  ကျင့်သမ ားမျ ား၏ လူမှုစီားြွေါားရ ား  မျ ားအ ား က ကွယ့်ရစ ငေ့့်ရရှ က့်ဖခင့်ားေြို ေ့အ ားလည့်ား 

 ညေ့့်သွင့်ားစဥ့်ားစ ားသွ ားမည့်ဖြစ့်သည့်။ 

             စ ြြိုဒ့် ၄။ အ က့်ြေါ စ ြြိုဒ့်ေငွ့် ည ေ့်ားဆြိ ု ားရသ  အကျြိ ားေူြူားရြေါင့်ားရဆ င့် ွက့်မှုသည့် လုြ့်ြြိငု့်ခွငေ့့်အ ဏ  ရှြိဖခင့်ား သြို ေ့မဟေု့် 

ရ  ကျင့်သမ ားမျ ား လုြ့်ကြိုင့်ရဆ င့် ွက့်ရေရသ  ရေ  မျ ား၌ ၎င့်ားေြို ေ့၏အ င့်ားအဖမစ့်မျ ားနငှေ့့် စ ံ ရငမွျ ား ရ  က့်ြံေ့ရ ကား ရှြိဖခင့်ားေြို ေ့အရြေါ် လြိကု့်၍ 

ဦားစ ားရြားမှုမျ ားရှြိငြီား ြုဒ့်မ ၂၁ ၊ ၂၅ ချမှေ့်  ားရသ ဥြရဒအ  ကြိုက့်ညီစွ  လြု့်ရဆ င့်နြိငု့် မည့်။



 

 

 

Forest Trends အရေဖြငေ့့်  ြေ့်ေေ့်ားကျင့်ဆြိုင့်   ရငရွ ကား ဏ္ဍ  ၊ ရစျားကွက့်မျ ား၊ အဖခ ားရသ  

ရြားရချမှုမျ ားနငှေ့့် အကျြိ ားခံစ ားခွငေ့့်ရြားအြ့်ဖခင့်ား ေည့်ားလမ့်ားမျ ားအသုံားဖြ က   သစ့်ရေ မျ ား နငှေ့့် 

အဖခ ားရသ  ဇီေဖြစ့်စဥ့်မျ ားအ ား  ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့် ရရှ က့်မှုမျ ား 

လုြ့်ကြိုင့်ရဆ င့် ွက့်လျက့်ရှြိသည့်။ ဤအစီ င့်ခံစ အ ား Forest 

Trends၏ သစ့်ရေ မူေေါဒ၊ ကုေ့်သွယ့်ရ ားနငှေ့့်  ဏ္ဍ ရ ား စီမံချက့်မှ 

 ုေ့်ရေသည့်။ ၎င့်ားစီမံချက့်အရေဖြငေ့့် ေ  ားေင့် 

သစ့်ရေ  ွက့်ြစစည့်ားမျ ားအ ား  ရ  င့်ားချနြိငု့်ရစ ေ့် 

ရစျားကွက့်မျ ား ရ ှရြြွေ့်ေီားရြားဖခင့်ားမျ ား ဖြ လုြ့်ငြီား 

အဖခ ားေစ့်ြက့်ေငွ့်လည့်ား  ေ  ားမေင့်နငှေ့့် 

 ြိေ့်ားသြိမ့်ားရစ ငေ့့်ရရှ က့်မှုမရှြိရသ  သစ့်နငှေ့့် အဖခ ားရသ  

သစ့်ရေ  ွက့်ကေု့်မျ ားအ ား သစ့်ရေ ေယ့်ရဖမမျ ားမှ 

 ုေ့်ယူဖခင့်ားအ ားလည့်ား 

ကေ ေ့့်ကကွ့်ဖခင့်ားမျ ားရဆ င့် ွက့်လျက့်ရှြိသည့်။ 

အဖခ ားရသ  မူေေါဒနငှေ့့် အကျဥ့်ားချ ြ့် အချက့်အလက့်မျ ားအ ား ဤလငေ့့်ေွင့် www.forest-trends.org 

ေင့်ရ  က့်ြေ့်ရှု နြိငု့်သည့်။  

 

ဤစ ေမ့်ားအ ား Joint Peace Fund မှ 

 ေ့်ြုံရငရွ  က့်ြံေ့ရြား  ားသည့်။  

ဤစ ေမ့်ားေငွ့် ရြ ့်ဖြ  ားချက့်မျ ားသည့် Joint Peace 

Fund၏ ေ  ားေင့်  င့်ဖမင့်ယူဆချက့်မျ ား မဟုေ့်ရသ ရ က ငေ့့် 

Joint Peace Fundအရေဖြငေ့့်  ြိုအချက့်အလက့်မျ ား 

အသုံားဖြ မှုနငှေ့့် ြေ့်သက့်၍ ေ ေေ့်မရှြိြေါ။  

 

http://www.forest-trends.org/



