
  

 တငွ််းထကွလ်ပ်ုငန််းမ  ်း တ ငု််းပပညအ်က  ြု်းပပြု ပြစရ် ်း  (အပ ုင််း-၁) 

မည်သနူငှ့််ဆ ငုသ်နည််း  

ယခု ဤစာရ ေးရေသည်မှာ ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလ လဆေေ်းပုိငေ်း၊ အာဏာသမိ်ေးစစ်ရကာငစ် ီ

မမေမ်ာနိငုင်မံှာ တေခ်ိေုးထ ာေး ေ ်ကကိ ေးပမ်ေးရေခ ိေမ်ြစ်သည်။ ပုံမှေအ်စိုေး  စီမံအပ်ုခ  ပ်ရသာ ရခတ်ကာလမဟုတ်၍ 

ရပေါ်လစမီူဝါဒနငှ့််ပတ်သက်၍ ရဆ ေးရန ေး ေအ်ခ ိေမ်ဟုတ၊် မအပ်စပ်ဟု ရှုမမငန်ိငုပ်ါသည်။ သို ့်ရသာ် 

စစ်ရကာငစီ်သည် မည်သို ့်မျှတ ာေးမဝငဟု် ဆိုနိငုရ်စကာမူ ယငေ်းကုိယငေ်း တ ာေးဝငလ်ုပ်၊ ဝေက်ကေီးဌာေရတ မာှ 

ယငေ်းလူယငေ်းခေ် ့်ပပီေး မပည်တ ငေ်းမပည်ပ  ငန်ှေီးမမ  ပ်နှမံှုရတ ကို ရခေါ်ယူရေသမြင့်် စကာေးရမပာစ ာမြစ်၏။ 

ရဆ ေးရန ေး ေ ်လိုအပ်သည့််သရဘာမှာ သမိုငေ်းမဲကာလကကေီးအတ ငေ်း စစ်အစိုေး မ ာေး မပ မှာေးခဲ့်သမျှ စီေးပ ာေး 

ရ ေး “တံခါေးြ င့််” မူဝါဒရ ကာင့်် လူမှုပတ်ဝေေ်းက ငန်ငှ့်် သဘာဝပတ်ဝေေ်းက ငမ် ာေး အက ပ်မဲ့်ပ က်စီေးကာ သဘာဝ 

အငအ်ာေးစုမြစသ်ည့်် သယံဇာတအ ငေ်းအမမစ်မ ာေး အတုံေးအရံုေးအမြ ေေ်းမြစ်ခဲ့် သည်ကုိ အမြစ်ဆိုေး “စံ”ေမူော 

ယူ၍ ရောင ်ကဉ်နိငု ်ေ ်မြစ်၏။  မမေမ်ာတုိ ့် ဆငေ်း ဲတ ငေ်း ေက် သည့််အမြစ်ကုိ ရတာ်လှေ ်ေမ်ြစ်၏။   

၂၀၁၄ ခုနစှအ်တ ငေ်း ရက ာက်စိမ်ေးတစ်မ ိ ေးတည်ေး၏ ပုိ ့်ကုေတ်ေြုိ်ေး ကေရ်ဒေါ်လာ ၃၁ ဘလီ ံ ရှိခဲ့်သည်ဟ ု

ကမ္ာ့်သက်ရသခံအြ ဲွဲ့ (ဂလုိဘယ်ဝစ်ေက်စ်)က စူေးစမ်ေးတုိငေ်းတာတ က်ခ က် ခေ် ့်မှေေ်း၍ ထ က်ဆိုသည်။ 

ဒါအမခာေးသတတ  နငှ့်် သစရ်တာထ က်ပစစည်ေး၊ ရ ေနံငှ့်် အမခာေးသယံဇာတထ က်ကုေမ် ာေးမပါရသေး။ 

ထိထုိရု ာငေ်း ရင မ ာေးကိ ု ပ င့််လငေ်းမမငသ်ာမှုမရှိ သံေုးစ ဲခဲ့် ာ ဘယ်ရ ာက်၍ ဘယ်ရပါက်မှေေ်းမသ။ိ တစ်ခုနစှ်ခု 

သတိာရတာ့်ရှသိည်။-  မငေ်း တာေးကကီေးတုိ ့်ရပ ာ်စံ ာ “ရေမပည်ရတာ်”ဘံုဗိမေ ် ပမိ ွဲ့သစ်ကကီေး။ ကုမပဏကီကေီးရတ  

ရထာင၊် က ိက ိတက် သူရဌေးမြစ်သူမြစ်။ အာရှက ာေးတစရ်ကာင ် မြစ်နိငုရ်သာနိငုင်ကံမူ ကမ္ာ့်အဆငေ်း ဲဆံေုး 

အဆင့််မှမတက်။ ဒါ စငစ်စ် မမေမ်ာကုိ “သယံဇာတက ိေစ်ာ”သင့််သည့််နိငုင်အံမြစ် သာဓကမပမခငေ်း မြစသ်ည်။   

သမိုငေ်းသငယ်မူခငေ်း၏ အဓိက ည်  ယ်ခ က်မှာ “သမိုငေ်းသခခေေ်းစာ”  ယ ူေမ်ြစ်သည်။ ယရေ ့် ပစစ ပပာေ ်

သည် မေက်မြေအ်တ က် မပငမ် ရသာ သမိုငေ်းမြစသ်ည်။ မရေ ့်က မပ မှေမ်ပ မှာေး အမြစ်အပ က်မ ာေးသည် ယရေ ့် 

အတ က် မပေမ်ပငမ် ရသာ သမိုငေ်းသက်ရသ မြစ်သည်။ လမိ်ညာ၍ မ ။   လျှငလ်ည်ေး  ကာရှည်ခံမည် မဟုတ်။ 

ကိုယ့််သမုိငေ်းကုိယ်ရ ေးသည်ဆိုသည်မှာ ဒါကုိရမပာမခငေ်း မြစ်သည်။ သို ့်ရသာ် အာဏာသမ်ိေးစစ်ရကာငစ်ီကမ ူ

ဤသရဘာကုိ ောေးလည်မည်မဟုတ်ရခ ။ အရ ကာငေ်းမူ သတုိူ ့်သည် သူတုိ ့်၏ဆိေုးရမ သမုိငေ်းကုိ သတုိူ ့်စိတ်ကကိ က်၊ 

အမ ွှေေ်းတင ်အမိေ် ့်ရပေး ရ ေးခုိငေ်း ကမည် မြစ်ရသာရ ကာင့််တည်ေး။ 

ထို ့်ရ ကာင့်် ကျွေရ်တာ်ဆိုလုိရသာ တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းအက ိ ေးစီေးပ ာေးသည် သူ ့်ကုိယ်က ိ ေးစီေးပ ာေးကုိသာ 

သူလုပ်ရသာ အာဏာသမိေ်းစစ်ရကာငစ်ီအတ က် မဟုတ်။ မပည်သူကုိယ်စာေးမပ  ဒမီိုရက စီအစိုေး မ ာေးသာ လုပ် 

နိငုရ်သာအလုပ် မြစ်၏။ တ ာေးမျှတလ တ်လပ်ရသာ အုပ်ခ  ပ်ရ ေးယနတ ာေးနငှ့််သာ ထိကုတ်ေရ်ပသည်။ 

 

 



  

ပပည်သအူ ်းရပ်းဆပ် န် တ ဝန်ရ က်း 

တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းမူဝါဒ ရ ေးဆ မဲည့််သသူည် တ ငေ်းထ ကဆ်ိုင ်ာ ပညာ ပ်တ င ်အထေူး မကျွမ်ေးက င ်

သည့််တိုင ်တ ငေ်းထ က်ပစစည်ေးတုိ ့်၏ ဘူမိရက ာက်သာေး မြစစ်ဉ်သရဘာ၊ ထထုည်နငှ့််ပုံစအံလိုက် သင့်် ာသင့်် ာ 

တူေးထတုရ်ြေါ်ယူပပီေးသည်နငှ့်် ကုေခ်ေေ်းသ ာသည့််အမြစ်၊ အမြ ေေ်းမရှိ၊ စေီးပ ာေးကိကု် ထတုလ်ုပ် သည့်် သရဘာ၊ 

ယငေ်းသို ့် ထတ်ုလုပ် ာတ င ်တ ငေ်းထ က်ထတု်လုပ် ာ ပတဝ်ေေ်းက ငရ်ေ  ပ်သူ  ာသာေးမ ာေးနငှ့်် ၎ငေ်းတုိ ့်၏ လူမှုနငှ့်် 

သဘာဝပတ်ဝန ်းက ငက်ိုပါ ဆိုေးက ိ ေးမြစ်ရစသည့်် သရဘာ၊ ထိ ု တ ငေ်းထ က်ပစစည်ေးမ ာေး၏ မူလပုိငရ်ငှသ်ည် 

ဌာရေမပည်သူမ ာေးသာ မြစ်ရ ကာငေ်း၊ ထို ့်ရ ကာင့်် ထိထုိ ု တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းလုပ်ကုိင၍် အက ိ ေးအမမတ်  သ ူ

မ ာေးသည် အစိေုး အာေး အခ ေအ်ခရပေးရံုမျှမြင့်် မလုံရလာက၊် ဌာရေမပည်သူတုိ ့်အာေးလည်ေး မပေလ်ည်ရပေးဆပ် ေ ်

လူမှုတာဝန ရှိရ ကာငေ်း အရလေးအေက်ထာေး သရဘာရပါက်ခံယ ူေ ်အရ ေးကကီေးလှသည်။ 

တငွ််းထကွလ်ပ်ုငန််းဆ ငု ်  မူဝါဒ 

ဒမီိုကရ စီ အစိေုး တစ ်ပ်၏ တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းဆိုင ်ာ အ ငေ်းခံ  ည်မှေေ်းခ က်မှာ အမ ာေးမပည်သ၏ူ 

လူမှုဘဝရ ရှည်ြ ံွဲ့ ပြိ ေးရ ေးတ င ်ထရိ ာက်စ ာ အရထာက်အကူမပ ရ ေး မြစသ်ည်။ တစေ်ည်ေးလည်ေး မမေမ်ာနိငုင် ံ

အတ ငေ်း ဆင ်မဲှုပရပ ာက်ရ ေးနငှ့်် လူရေမှုဘဝအဆင့်် ရ ရည်ှြ ံွဲ့ ပြိ ေးရ ေး၊ တစ်ေည်ေး နိငုင်သံာေးတုိငေ်း ကုိယ်စိတ် 

နစှ်ပါေး က ေေ်းမာခ မ်ေးသာစ ာမြင့်် အသက်ရမ ေးရေထိငုရ် ေးကိ ုရထာက်ကူမခငေ်း မြစ်သည်။  

ဤသို ့်မြစ်ရမမာက်နိငု ်ေမ်ှာ အုပ်ခ  ပ်ရ ေးစေစ်သည် နိငုင်သံာေးတစဦ်ေးခ ငေ်းစီ၏ ကမ္ာ့်စံခ ိေမီ် 

လူသာေးအခ င့််အရ ေးမ ာေးကုိ အမခခံဥပရဒပါ  ပုိငခ် င့််အမြစ် သမှိတ်၍ နိငုင်ံ့်အရ ေးအ ာမ ာေးကုိ စီမံခေ် ့်ခ  ဲ

 က မည်။ လ တ်လပ်/တ ာေးမျှတရသာ တ ာေးဥပရဒစိုေးမိေုးမှု ရှ ိမည်။ လသူာေး၏ စိတ်ခ မေ်းသာ၊ 

ကိုယ်က ေေ်းမာမှုကုိ  ည်  ယ၍် အသက်ရမ ေးမှုနငှ့်် ပုဂိ္ လ်ရ ေးလ တ်လပ်မှု ေည်ေးောမှေသ်မျှ  လမ်ေးပ င့််ရေ မည်။ 

နိငုင်အံုပ်ခ  ပ်သူမ ာေးက  ထိအုခ င့််အရ ေးမ ာေးကုိ ဥပရဒပါအတိုငေ်း ကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက် မည်။  

အနှစီေစ်ရအာက်တ င ်နိငုင်ံ့်ဘဏ္ဍာရင    ာ ရ ကာငေ်း ထိက်ုသင့််ရသာ အခ ေအ်ခမ ာေး ရကာက်ယူ ာ 

တ င ်အုပ်ခ  ပ်ရ ေးအသံေုးစ တိ်သည် အုပ်ခ  ပ်သူလတူေေ်းစာေး အက ိ ေးသက်သက်အတ က်မဟုတ်၊ အမ ာေးမပည် 

သူ၏ က ေေ်းမာရ ေး၊ ပညာရ ေး၊ ယဉ်ရက ေးမှုနငှ့်် လမ်ေးပေေ်းဆက်သ ယ်ရ ေးစရသာ လူမှုကိစစတုိ ့်အတ က် မြစ်ရစ  

သည်။ မပည်သူအာေး အလံေုးစုံရထာက်ပံ့် ေမ်ဟုတ်၊ မပည်သူတုိ ့် လူ ့်ဂုဏသ်ကိခာရှရိှိ အသက်ရမ ေးဝမ်ေးရက ာငေ်းနိငု ်

ရ ေးနငှ့်် နိငုင်သံာေးရတ  သကဆ်ံုေးတိုင ်စိတ်ရအေးခ မ်ေးသာ အသက်ရှငခ် င့််  ရှိရ ေးတုိ ့်အတ က် မြစ်သည်။ 

ယငေ်းစေစမ်ြင့်် တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းမ ာေးကုိ အစုိေး က စမီခံေ် ့်ခ ဲ ာတ င ် နိငုင်သံူနိငုင်သံာေးမ ာေး၏ သက ်

ရမ ေးမှုအက ိ ေးစီေးပ ာေးနငှ့်် လုပ်ငေေ်းတည် ာရဒသ သဘာဝပတ်ဝေေ်းက ငက်ို ကာက ယ်ရစာင့််ရရှာက် ေ ် လိအုပ် 

သည့််အမပင ်လုပ်ငေေ်းရ ကာင့််ရဒသခံတုိ ့် ဆံုေးရှု ံေးခဲ့်သမျှကုိ မပေလ်ည်မြည့််ဆည်ေးရပေးရ ေး အသတိ ာေးရှိ ေ ်လိ၏ု။ 

အခ ေဝ်ငရ်င  ရှိရ ေးဦေးတည်ခ က် တစ်ခုတည်ေးမြင့်် ဤ ည်  ယ်ခ က် မပပီေးရမမာက်နိငု၊် လူမှုနငှ့််သဘာဝပတ်ဝေေ်း 

က ငက်ိ ု ရစာင့််ရရှာက်ရ ေးကိုပါ ပတ်သက်သူအာေးလံေုး အရလေးထာေး က မည်။ သို ့်မြင့်် လုပ်ငေေ်းရှငမ် ာေးက 

ဤအရ ေးကိစစတ င ်တက်ကကစ ာ ပူေးရပါငေ်းတာဝေယ် ူက ေ ်လုိအပ်လှရပသည်။  



  

လပ်ုငန််း သရ  သ  ဝနငှ့်် လပ်ုငန််းလ ငုစ်င ်

ထိ ုည်  ယ်ခ က်မြင့်် ဥပရဒစုိေးမိုေးမှုရှ ိေ ်အစိုေး အပ်ုခ  ပ်ရ ေးယနတ ာေး စီမံခေ် ့်ခ ဲသူမ ာေးသည် တ ငေ်းထ က ်

လုပ်ငေေ်း အတတ်ပညာနငှ့်် တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းဥပရဒတ င ်ကျွမ်ေးက ငလိ်မမာရေ က သည်။ သမရိုေးက လပ်ုငေေ်း 

ကျွမ်ေးက ငမ်ှုအမပင ်ရခတ်နငှ့််တစ်ရမပေးညီ ပညာ ပ်မ ာေးတ င ်နှံ ့်စပ်တတ်သမိှုလည်ေးရှိ ေ ်လိုအပ်ပါသည်။ 

တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းမ ာေးသည် ရယဘုယ အာေးမြင့်် အ  ယ်အစာေး သံေုးမ ိ ေးရှိ၏။ မိသာေးစုပုိင ်အရသေးစာေး၊ 

စက်ပစစည်ေးနငှ့်် လူအာေး၊ ရင အာေး အ ငေ်းအနှေီး အတေအ်သင့််လုိရသာ အလတ်စာေးနငှ့်် အရမခတက  တည် 

ရဆာက်ပပီေး စ မ်ေးအငန်ငှ့်် စက်ပစစည်ေး/လူအငအ်ာေး မ ာေးစ ာလုိရသာ အကကေီးစာေးလုပ်ငေေ်းဟူ၍ မြစ်သည်။  အဓိက 

အာေးမြင့််  ငန်ှေီးမမ  ပ်နှမံှု အ  ယ်အစာေးရပေါ်မှာ မူတည်က မဲပာေးမခငေ်း မြစ်သည်။  

အလတ်စာေးနငှ့််အကကီေးစာေးလပ်ုငေေ်းမ ာေးကို ပုဂလ္ိကပုိင/်အမ ာေးပုိငဟ်၍ူ ခ ဲမခာေးသတမ်ှတန်ိငုမ်ပေသ်ည်။ 

ဥပရဒအမမငတ် င ် ထိလုုပ်ငေေ်းအမ ိ ေးအစာေးအာေးလံုေး တ ငေ်းထ က်သတတ  တ ငေ်းဥပရဒပါ  လိုငစ်ငစ်ည်ေးကမေ်းမ ာေး 

နငှ့််အညီ ထတ်ုလုပ်ရ ေး/သိုရလှာငရ် ေး၊ သယ်ယူရ ေး၊ ရ ာငေ်းခ ရ ေး၊ ဘဏ္ဍာရ ေး၊ အခ ေရ်ဆာငရ် ေး စည်ေးကမေ်း 

မ ာေးကို လိုက်ော က သည်။ ထိလုုပ်ငေေ်းပုိငေ်း အာေးလံေုးတ င ်အလုပ်ခ ငရ်ဘေးအနတ ာယ်ကငေ်းရှငေ်းရ ေးနငှ့်် က ေေ်းမာ 

ရ ေး၊ ရဒသတ ငေ်း လူမှုပတ်ဝေေ်းက ငန်ငှ့်် သဘာဝပတ်ဝေေ်းက ငကုိ် ထေိေ်းသမ်ိေးရစာင့််ရရှာက်ကာက ယ်ရ ေး၊ 

လုပ်ငေေ်းပိတသ်မိေ်းရ ေး ကိစစမ ာေးကို လုပ်ငေေ်းလိုငစ်င/်စာခ  ပ်မ ာေးတ င ်စည်ေးခ  သတမ်ှတ ်က သည်။  

ထိစုည်ေးကမ်ေးမ ာေးတ င ် ကုမပဏ၏ီ  ငေ်းနှေီးမမ  ပ်နှမံှု/လုပ်ငေေ်းလည်ပတ်မှုအတ က် ဘဏ္ဍာရ ေးအရမခအ 

ရေ၊ လုပ်ငေေ်းေည်ေးပညာအဆင့််ဆင့််ကုိပါဖ   ပြ မည်။ ထို ့်အမပင ်နိငုင်မံခာေးကုမပဏမီြစ်ပါက နိငုင်သံာေး အလုပ် 

ခေ် ့်ထာေးရ ေး/ရလ့်က င့််ပညာရပေးရ ေး/ ရဒသခံစက်မှု/လကမ်ှုအတတ/်ကုေပ်စစည်ေး ခ ိတဆ်က်မှုမ ာေး အသံုေးခ  

ရ ေး၊ မပည်တ ငေ်းနငှ့်် ရဒသြ ံွဲ့ ပြိ ေးရ ေးအတ က် တေြုိ်ေးထပ်တိေုးလုပ်ငေေ်းမ ာေး မြစ်မမာက်ရ ေး၊ နိငုင်တံ ငေ်းဝေရ်ဆာငမ်ှု 

အခေ ်မမ င့််တငရ် ေးစသည့်် အလုပ်မ ာေးကို အက ယ်အမပေ် ့် စဉ်ေးစာေး၍ လိုအပ်သလို စီမံ က ပါသည်။  

တ ငေ်းထ က်လုပ်ငေေ်းမ ာေးသည် မိမိတုိ ့်၏  ငေ်းနှေီးမမ  ပ်နှမံှု (မိမိပုိငရ်င /အမ ာေးပုိငရ်င )အရပေါ် မပေလ်ည် 

မြည့််ဆည်ေးနိငုရ် ေး၊ လုပ်ငေေ်းကုေက် စ ိတ ်ကာမိရ ေးနငှ့်် အက ိ ေးအမမတ် ရပေါ်ထ ကရ် ေးတုိ ့်အတ က် တ ငေ်းထ က ်

သိုက်ကကေီးကကေီး၊ အ ငေ်းအနှေီးမ ာေးမ ာေး မပ  က သည်။ သို ့်မြင့်် အ ငေ်းအနှေီးကကီေးသရလာက် စ ေ် ့်စာေးမှုကကီေးသည်။ 

ထို ့်ရ ကာင့်် ထိစု ေ် ့်စာေးမှုမ ာေးကို ရက ာ်လွှာေး ေ ် လုပ်ငေေ်းတစ်ခုခ ငေ်းအလုိက် စ ေ် ့်စာေးမှု (Commercial Risk)ကိ ု

ထေိေ်းခ  ပ် စီမံနိငုသ်ည်ဟု ယုံ ကည်မှသာ  ငေ်းေေီးမမ  ပ်နှရံလ့်ရှိသည်။  

ဤအခ က်မ ာေးကို အစိုေး ရပေါ်လစီရ ေးဆ သဲူတုိ ့် အကျွမ်ေးတဝငသ်ထိာေးပါမ ှမမေမ်ာနိငုင်အံတ ငေ်း  ငေ်းနှေီး 

မမ  ပ်နှမံှု အရမခအရေရကာငေ်းမ ာေး ြေတီ်ေး ာတ င ်မပည်သတုိူ ့်ကုိယ်စာေး  မှေမှ်ေက်ေက်ေ ်ရေ ာတက  အက ိ ေးရှရိှ ိ

စီမံခေ် ့်ခ ဲနိငုမ်ည် မြစ၏်။ သို ့်မဟုတ်လျှင ် ယခုရခတ် လူတုိ ့်လည်ေး အက ိ ေးမ ၊ ရောငရ်ခတ်လူသာေးအတ က် 

လည်ေး ြ က်ဆေီးပပီေးသာေး မြစပ်ါရလအံ့်။ ဒါကိ ု မမေမ်ာ့်အရတ ွဲ့အ ကံ နငှ့်် အမခာေးနိငုင်မံ ာေး၏အရတ ွဲ့အ ကံ မ ာေးက 

သက်ရသခံခဲ့်ပပီ။ (ရောငမှ် သည်အ ကာငေ်းရ ေးမည်။)    


