
 

 

နနောကဆ် ုုံးရရ ှိနသောသနုေသနသေငု်ံးအချကအ်လက ်- 

ေောယောဥယောဥစ်ှိုကပ်ျှိုုံးသမူျောုံးမ ရရ ှိနှိငုန်သောအကက ုံးစောုံးသေတ ုမျောုံးကှိအုသ ုုံးပပုပခငု်ံး 

ကာဘ ီလပိီတ(်ဂျ) မရှ ေးသာေးတငပ်ပသည ်၁ 

၁ အေီးစအီပ်ိချအ်ိို အာရှ အကျိ ေးသကရ် ာကမ်ှုစငတ်ာ၊ ချငေ်းမိိုင၊် ထိိုငေ်းနိိုငင် ံ

တာယာဥယာဥ်မျာေးတငွအ်သံိုေးပပ  နရ်ကာငေ်းသည့််အချကမ်ျာေးစွာရှိသည၊်၎ငေ်းတငွမ်မိ ြို့ ပပဥယာဥ်မျာေး၊အမိ်ရှိဥယာဥ်မျာေး 

နငှ့််ဒ ိုကခသညစ်ခနေ်းမျာေးကဲ့်သိို ့်ရသာကနွက် စ်သိို ့်မဟိုတရ်ပမဆညီံ့်သည့််ရန ာမျာေးတငွရ်ကာကပဲ်သေီးနှစိံိုကပ်ျိ ေးပခငေ်းတိို ့်အ

ပါအ၀ငပ်ြစ်သည။်စိိုကပ်ျိ ေးထာေးသည့််ဟငေ်းသေီးဟငေ်း ွကပ်ငမ်ျာေးကိိုရမွေးပမြူထာေးရသာတ ိစဆာနမ်ျာေးမမီှနိိုငသ်ည့််ပမင့်် 

သည့််ရန ာမျာေးတငွထ်ာေး နအ်သံိုေးပပ နိိုငသ်ည၊်ထိို ့်ပပငရ်ပမရဆေွးရပမသသဇာပပ လိုပ်သည့််ပံိုေးကကေီးမျာေးအပြစ်လညေ်းအသံိုေးပပ 

နိိုငသ်ည။်တာယာအသံိုေးပပ စိိုကပ်ျိ ေးသမူျာေးသညက်မဘာတ၀မှ်ေးတငွတ်ခံါေးရပါကမ်ျာေးမှတိိုကရိ်ိုကလ်ကလ်မှေ်းမှီနိိုငသ်ည့််မီေး

ြိိုရဆာငဥ်ယာဥ်မျာေးကိိုအလနွရ်ကာငေ်းသည့််ထပ်ရဆာငေ်းပပ ပပငမ်ှုမျာေးပြင့််ပပ လိုပ်သကသည။်အရကာငေ်းဆံိုေးမှာရစျေးရတာ်

သည့််ပမင့််ရသာအခငေ်းပပ လိုပ်ပခငေ်းနငှ့််ပပနလ်ညအ်သံိုေးပပ ပခငေ်းတိို ့်ပြစ်သည၊်သိို ့်မဟိုတပ်ါကထိိုအ ာမျာေးသညအ်လနွရ်ပါ

မျာေးသည့််စွန် ့်ပစ်ပစစညေ်းအပြစ်ရှိရနမည။်

ကျွနပ််တိို ့်သည၎်ငေ်းတိို ့်ကိိုအရမ ိကနန်ိိုငင်ရံှိအေီးစီအပ်ိချ်အိိုကမဘာလံိုေးဆိိုင ်ာလယယ်ာ(  )တငွန်စှရ်ှည ်

ပငမ်ျာေး၊နစှ်စဥ်စိိုကအ်ပငမ်ျာေးနငှ့််အရစ့်မှစိိုကသ်ည့််အပငမ်ျာေးကိိုစိိုကပ်ျိ ေး နအ်သံိုေးပပ သည။်အေီးစအီပ်ိချ်အိိုမှတာယာမျာေး

ကိိုအထေူးသေီးသန် ့်အသံိုေးပပ ပခငေ်းမရှိပါ၊သိို ့်ရသာ်ရန ာမျာေးစွာတငွရ်ှိရသာမိတဘ်ကပ်ါတနာမျာေးမှဆရီလျာ်မှုရှိသည့််ရ ွေး 

ချယစ် ာပံိုေးအပြစ်လသူမိျာေးလာ နအ်တကွရ်ဆာင ွ်ကရ်နသကပါသည။်

ထကွရ်ပေါ်လာသည့််ရမေးခနွေ်းတစ်ခိုမှာစာေးသံိုေးသည့််သေီးနှပံငမ်ျာေးကိိုစိိုကပ်ျိ ေး နစ်ိတခ်ျ သည့််ရ ွေးချယမ်ှုဟိုတမ်ဟိုတပ်င ်

ပြစ်သည။်တာယာတငွပ်ါ၀ငသ်ည့််သတတ  မျာေးသိို ့်မဟိုတအ်ဆပ်ိပြစ်ရစသည့််အ ာမျာေးကိိုအပငမ်ျာေးမှစာေးသံိုေးနိိုငပ်ါသ

လာေး?

အရပြကိိုစတငရ်ှာရြွ နအ်တကွက်ျွနပ််တိို ့်သညအ်ရမ ိကနန်ိိုငင်တံငွရ်ှိသည့််ြရလာ် ီဒါအေီးစအီပ်ိချ်အိိုကမဘာလံိုေးဆိိုင်

 ာလယယ်ာတငွတ်ာယာမျာေး၌နစှ်ရပါငေ်း၂၀သကာမျှစိိုကပ်ျိ ေးထာေးသည့််ရပမဆနီငှ့််သကကသ်နွပ်ြြူအမမိတမ်ျာေးကိိုနမူနာယ၍ူ

စမ်ေးသပ်ခဲ့်သည။်ကျွနပ််တိို ့်သည၎်ငေ်းကိိုအနမ်ိ့်ပိိုငေ်းရပမဟိုရခေါ်ရသာအပခာေးတစဘ်ကရ်ှိရပမယာတငွတ်ိိုကရိ်ိုကစ်ိိုကပ်ျိ ေး 

သည့််သကကသ်နွပ်ြြူအမမိတမ်ျာေးကိိုနမူနာအပြစ်ယ၍ူနှုငိေ်းယဥ်ှစမ်ေးသပ်ခဲ့်သည။်ရအာကပ်ါတိို ့်မှာကျွနပ််တိို ့်၏ လဒမ်ျာေး 

ပြစ်သည-်

တာယာသကကသ်နွပ်ြြူအမမိတမ်ျာေး- ခ ဲ၁.၁၇ ပီပီအမ်

တာယာရပမဆ-ီ ခ ဲ၉.၈၈ ပီပီအမ်

ရပမနမ်ိ့်ပိိုငေ်းသကကသ်နွပ်ြြူအမမိတမ်ျာေး- ပမငန်ိိုငသ်ည့််အဆင့််ရအာက်
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နိို၀ငဘ်ာ ၂၀၁၉၊ စာရစာငအ်မတှ ်၄၀၊ 



ရပမနမ်ိ့်ပိိုငေ်းရပမဆ-ီ ခ ဲ၄.၂၈ ပီပီအမ်

ကမဘာ့်ကျနေ်းမာရ ေးအြဲွြို့ (  မှခနဲငှ့််ပတသ်က၍်ကရလေးငယမ်ျာေးအတကွစိ်တခ်ျ သည့််အဆင့််ကိိုသရိှိပခငေ်းမရှိဟို 

ရထာကပ်ပခဲ့်သည(် ၂၀၁၈ ။အပပညပ်ပညဆ်ိိုင ်ာအစာေးအရသာကစ်ံမျာေးအ ဟငေ်းသေီးဟငေ်း ွက(်အ ွက)်မျာေးတငွခ်ဲ

၀.၃ပီပီအမ်ထကပိ်ို၍မမျာေးသင့််ပါ ၂၀၁၅ ။ တာယာတစ်ခိုတညေ်းတငွန်စှ်ရပါငေ်း၂၀မျှအသကရ်ငှရ်နသည့်် 

သကကသ်နွပ်ြြူအမမိတန်စ်ှရှညခ်ပံငမ်ျာေးသညအ်ဆိိုေးဆံိုေးရသာပမငေ်းကငွေ်းတစ်ခိုပြစ်သည၊်သိို ့်ရသာ်နစ်ှရှညပ်ငက်ိိုတာယာ 

တစ်လံိုေးတငွစိ်ိုကပ်ျိ ေးပါက၎ငေ်းတိို ့်ကိိုရှငေ်းထိုတ ်နအ်လိုပ်အလနွရ်ှုပ်၍တာယာသညန်စှ်ရပါငေ်းမျာေးစွာခပံါသည။်အပင ်

တစ်ပငက်ိိုဆယစ်ိုနစ်ှတစ်ခိုသိို ့်မဟိုတန်စှ်စိုထာေးနိိုငပ်ါသည။်

အရမ ိကနန်ိိုငင်တံငွရ်ှိရသာပတ၀်နေ်းကျငက်ာကယွရ် ေးရအဂျငစ်ီ( ) 

မှရပမဆတီငွခ် ဲ ၅၀ ပီပီအမထ်ကပ်ါ၀ငမ်ှုနညေ်းသညဟ်ိုဆိိုပါသည(် ၂၀၁၇၊ ဂရိုဘငဂ်ါ နငှ့်် ရ ာ့်စ် ၂၀၁၁)။ကျွနပ်် 

တိို ့်၏ရပမဆတီငွခ်ပဲါ၀ငမ်ှုသည၅်၀ပီပီအမ်ရအာကတ်ငွရ်ှိရနပါသည၊်ဆိိုလိိုသညမ်ှာသကကသ်နွပ်ြြူအမိတပ်ငမ်ျာေးသည်

အပခာေးရသာရန ာသိို ့်မဟိုတအ်ပခာေးရသာအရသကာငေ်း ငေ်းမျာေးရသကာင့််သာခမဲျာေးကိိုစိုစညေ်း ယပူခငေ်းပြစ်သည။်အပမစ်မျာေး 

သညတ်ာယာန ံံနငှ့််ဆကသ်ယွရ်နပခငေ်းသိို ့်မဟိုတတ်ာယာ၏အနာေးသပ်မျာေးတငွစ်ိုစညေ်းလျကရ်ှိရသာစွန် ့်ပစ် ညမ်ျာေး

ရသကာင့််သိို ့်မဟိုတအ်ဟာ နညေ်းပါေးပခငေ်းရသကာင့််အပမစ်မျာေးသညဓ်ါတသ်တတ မျာေးကိိုစာေးသံိုေးပခငေ်းမျာေးစသညတ်ိို ့်သညအ်

ရသကာငေ်း ငေ်းပြစ်သညမ်ပြစ်သညက်ိိုကျွနပ််တိို ့် ရသချာမသပိါ။ နစှ်မျိ ေးစလံိုေးလပဲြစ်နိိုငပ်ါသည။် 

ယခိုရမေးခနွေ်းမှာသတတ  ကကေီးမျာေး၏ညစ်ပငမေ်းမှုမျာေးသညအ်နတ ာယပ်ြစ်ရစနိိုငသ်ည့််အဆင့််အထရိ ာက ်နအ်ချိနမ်ညမ်ျှ

သကာသနညေ်းဟရူသာရမေးခနွေ်းပငပ်ြစ်သည။်ယခိုအခါတငွက်ျွနပ််တိို ့်သညတ်ာယာ၁၀လံိုေးအတကွစူ်ေးစမ်ေးရလ့်လာပခငေ်းကိို

ထိိုငေ်းနိိုငင်၊ံချငေ်းမိိုငမ်မိ ြို့တငွရ်ှိသည့််အေီးစအီပ်ိချ်အိိုအာရအှရသေးစာေးလယယ်ာသိုရတသနစငတ်ာတငွလ်ိုပ်လျကရ်ှိသည။်

ရနာက၁်၀နစှ်သကာသည့််အခါသိုရတသန၀နထ်မေ်းမျာေးသညရ်ပမဆကီိိုနစှ်စဥ်ရလ့်လာစမ်ေးသပ်၍ခ၊ဲကကဒ်မီယဓံါတိုပဒပ် 

စငသ်ိို ့်မဟိုတခ်ရိိုမီယဓံါတသ်တတ  စသညတ်ိို ့်ပါ၀ငမ်ှုတိို ့်ကိိုအလညှ့််ကျစစ်ရဆေးသာွေးမညပ်ြစ်သည။်ရပမဆကီိိုစစ်သည့််အ

ခါညစ်ပငမေ်းရနပါကတာယာတငွ ်စိိုကသ်ည့်် သကကသ်နွပ်ြြူအမိတက်ိိုစမေ်းသပ်မည။်

ဤစမ်ေးသပ်မှုသညအ်နတ ာယန်ယန်မိတက်ိို သတမ်ှတရ်ြေါ်ထိုတ်  နဒ်ဇိီိုငေ်းလိုပ်ထာေးပခငေ်းပြစ်သည။်ကျွနပ််တိို ့်သညအ်ဆိိုေး 

ဆံိုေးအရပခအရနကိိုရမျှာ်လင့််ထာေးပါသည် (၁)အ ညအ်ရသေွးအလနွ်အမငေ်းနမ်ိ့်ရသာတာယာမျာေး၊(၂)ညစ်ပငမ်ေးမှုကိိုကာ 

ကယွ ်နအ်တငွေ်းပိိုငေ်းကိိုအပပငသ်ိို ့်ပပန၍်လနှထ်ာေးရသာတာယာမျာေး၊(၃) ပလပ်စတစ်ပြင့််အနာေးသပ်ထာေးရသာတာယာ 

ပပနလ်ညအ်သံိုေးပပ သည့််တာယာအရဟာငေ်း

ကိိုဟငေ်းသေီးဟငေ်း ွက်ထိုတလ်ိုပ် နအ်သံိုေးပပ 

ပခငေ်း၊မမိ ြို့ ပပရဒသမျာေးတွငရ်ပမာက်မျာေးစွာ

ရသာအစာေးအစာမျာေးကိိုဤနညေ်းပြင့်် 

ထိုတလ်ိုပ်နိိုငသ်ည။် 

 



မျာေးသိို ့်မဟိုတ် (၄)၎ငေ်းတိို ့်ကိိုရဆေးသိုတပ်ခငေ်းစသညတ်ိို ့်အပါအ၀ငပ်ြစ်သည။်ကျွနပ််တိို ့်တငွမူ်လ“သဘာ၀”အရပခအရန 

ကိို သကည့်် နပ်ပ ပပငမ်ှုမလိုပ်ထာေးရသာတာယာနငှ့်် ပလပ်စတစ်ပံိုေး နစှ်ပံိုေးကိိုလညေ်းထမိ်ေး နအ်တကွထ်ာေးသည။် 

ကျွနပ််တိို ့်သညဤ်စမ်ေးသပ်မှုအတကွအ်ရပခခအံချကအ်လကမ်ျာေးကိိုအေီးစီအပ်ိချ်အိိုအာရမှှ ယ၍ူကျွနပ််တိို ့်၏သကက ်

သနွပ်ြြူအမတိမ်ျာေးသည် မသကာမီအချိနက်ပျိ ေးခငေ်းမှတာယာမျာေးသိို ့်ရပပာငေ်းရရ ြို့ စိိုကပ်ျိ ေးရသာအပငမ်ျာေး-တိို ့်သည ်

၀.၀၅ပီပီအမ်ရအာကရ်ှိ၍ယခငက်ရြေါ် ပပခဲ့်သည့််အပမင့််ဆံိုေးလကခ်နံိိုငသ်ည့််လစ်မစ်၏၀.၃ပီပီအမ်နေီးပါေးရှိသည။်ကျွနပ််

တိို ့်ကနဦေးစမေ်းသပ်သည့််ရပမဆအီရ ာအရနာှမှာ၂၀.၃၃ပီပီအမ်ပြစ်သည။်ဤအ ာသညြ်ရလာ် ီဒါ(၉.၈၈ပီပီအမ်)တငွ်

ရှိသည့််နစှ်၂၀သကတ်မေ်းရှိတာယာရပမဆနီစ်ှဆပြစ်သည၊်သိို ့်ရသာ်အေီးပီရအ၏ပံိုမှနလ်စ်မစ်ပြစ်သည့််၅၀ပီပီအမ်အတငွေ်း

တငွရ်ှိရနရသေးသည။်

အေီးစအီပ်ိချ်အိိုအာရှမှတာယာအသံိုေးပပ ပခငေ်းလံိုပခ ံမှုနငှ့််ပတသ်က၍်ရတွြို့ ရှိသည့််ရနာကဆ်ံိုေး သတငေ်းအချကအ်လက်

မျာေးကိိုအချိနန်ငှ့််အမျှပြန် ့်ရ၀ရပေးပါမည ် - ခပဲါ၀ငမ်ှုအဆင့််မျာေးတိိုေးလာပခငေ်းသိို ့်မဟိုတအ်တတူပူြစ်ပခငေ်း။ ကျွနပ််တိို ့်သ ိ 

သရလာကဤ်ရမေးခနွေ်းနငှ့််ပတသ်က၍်မညသ်တူစ်ဦေးတစရ်ယာကမ်ျှထေူးထေူးပခာေးပခာေးအာေးထိုတ၍်နကရ်ှု ိငေ်းစွာရလ့်လာ 

ပခငေ်းမရှိခဲ့်ပါ၊ထိို ့်ရသကာင့််နစှ၂်၀သကကသ်နွမိ်တအ် င့််မျာေးနငှ့််ပတသ်ကသ်ည့််ကျွနပ််တိို ့်၏ကနဦေးစမ်ေးသပ်မှု လဒမ်ျာေးသည်

အရထာကအ်ကပူြစ်မည။်  

အထကတ်ငွရ်ြေါ် ပပထာေးသည့််အရသကာငေ်းအ ာမျာေးနငှ့််ပတသ်ကသ်ည့််အချကအ်လကမ်ျာေးနငှ့််ဆကလ်ကြ်တရ်ှုနိိုင ်န်

မှီပငမေ်းချကမ်ျာေးကိိုရအာကတ်ငွရ်ြေါ် ပပထာေးပါသည။်သငတ်ိို ့်တငွအ်ပခာေးရသာအရတေွးမျာေးရှိပါက၊အထေူးသပြင့််တာယာ

မျာေးတငွစိ်ိုကပ်ျိ ေးပခငေ်း၏အနတ ာယမ်ျာေးနငှ့််ထိိုအနတ ာယန်ညေ်းသာွေး နမ်ညသ်ိို ့်ပပ လိုပ်နိိုငသ်ညဟ်ရူသာအချကအ်လက်

မျာေး-ကျွနပ််တိို ့်ကိိုအသရိပေးရစလိိုပါသည။်

မ  ပငမ်ုံးချကမ်ျောုံး

နပမဆ ေငွရ် ှိနသောအကက ုံးစောုံးသေတ ုမျောုံး၏အဆင့််န င့််ပေသ်က ်သည့််အချကအ်လက ်

အပငေ်စရ်  ုံးေငွရ် ှိနသောအကက ုံးစောုံးသေတ ုမျောုံး၏အဆင့််န င့််ပေသ်က ်သည့််အချကအ်လက ်

ခဲမ အဆှိပ်ပြစန်စပခငု်ံးန င့်လ်သူေတ ၀ါ၏ကျန်ုံးမောနရုံးန င့််ပေသ်ကသ်ည့််အချကအ်လက်



 

 


