
 

 

 

 

မဲခ ေါငတ် ိုင််းခေသက  ်းသညအ်ခရှှေ့ နငှ့််ခတောငအ်ောရှဆ ိုသည့်ခ်ေရောတငွတ်ညရ်ှ ၍၊ အခရှှေ့ခတောငအ်ောရှရှ ဧရောမအောရှန ိုငင်  

က  ်းနစှ် ိုဖြစ်ခသောတရိုတန်ငှ့််အ နဒ ယန ိုငင် က ော်းတငွရ်ှ သည။် မဲခ ေါငဖ်မစ်ခရခေခရလ ဲ ိုအခရ်းပေါခစသည့််န ိုငင် ငေါ်းန ိုငင်  

တ ို ့်သညအ် မ်ရှငန် ိုငင် အဖြစ်တညရ်ှ သည် - ၎င််းတ ို ့်မှော ခမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ၊လောအ ိုန ိုငင် ၊ဖမေမ်ောန ိုငင် ၊ထ ိုင််းန ိုငင်  နငှ့််ဗ ယ  ်

ေမ်န ိုငင် တ ို ့်ဖြစ်သည။် မဲခ ေါငခ်ေသသည၎်င််း၏လခူေမှုနငှ့််သ ရ်ှ သတတ ေေါ၊တ ရစဆောေ၊်သစ်ပငစ်သညတ် ို ့်နငှ့်် ပတေ်ေ််း ျင ်

ဆ စ်ပ်မှုက ယေ်ခသောခက ောင့််ထ်ူးဖ ော်းခသောခေသဖြစ်သည။်လဦူ်းခရ ၂၃၇သေ််းရှ သည၊်တ ိုင််းခေသက  ်းတငွထ်ငရ်ှော်း 

သည့််ဘောသောစ ော်း၄၁ေမျ  ်း  ိုခဖပောခသောလမူျ  ်းစို၃၂၉စိုခေထ ိုင၍် မဘောခပေါ်တငွ ်ွဖဲပော်းသည့််လမူျ  ်းစိုအမျော်းဆ ို်းရှ ခသော 

တ ိုင််းခေသက  ်းဖြစ်သည။် မခဲ ေါငသ်ည ်မဘောလ ို်းဆ ိုငရ်ော ဇ ေမျ  ်းစ တ ်ွဖဲပော်းဖ ော်းေော်းဖ င််းမျော်းဖပော်းသည့််ခေရောလည််းဖြစ ်

၍သ ရ်ှ သတတ ေေါ၊တ ရစဆောေ၊်သစ်ပငစ်သညတ် ို ့်နငှ့််ပတေ်ေ််း ျငဆ် စ်ပ်မှုနငှ့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ော ွဖဲပော်းမှုအဆင့််အလေွ ်

ဖမင့််မော်းသည။် 

လေွ ်ဲ့်သည့််ဆယစ်ိုနစ်ှနစ်ှစိုတငွမဲ်ခ ေါငတ် ိုင််းခေသက  ်း၏လမူှုစ ်းပွော်းသည်အဓ   ျခသော ဏ္ဍမျော်းနငှ့််အတခူဖပောင််းလဲ

မှုမျော်းဖြစ်လော၍အလေွလ်ျှငဖ်မေခ်သောအရှ ေဖ်ြင့််တ ို်းတ ြွ် ှေ့ ဖြ  ်းလော ဲ့်သည။်ဤခဖပောင််းလမဲှုမျော်းသညခ် ျ်းလ အ်မျော်း

စိုနငှ့်် က ယေ်မှု-တ ို်းတ လ်ျ ရ်ှ ခေသည့််ဖမ  ှေ့ ဖပမျော်းအက ော်းဆ သ်ယွမ်ှု  ိုသ သောစွောခဖပောင််းလခဲစ ဲ့်သည။်ခဖမယော—  
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န ိုေငဘ်ော ၂ေ၁၉၊ စောခစောငအ်မတှ ်၄ေ 



န ိုငင် ခတော်တ ို်းတ ြွ် ှေ့ ဖြ  ်းမှုနငှ့််သေ််းခပေါင််းမျော်းစွောခသောခ ျ်းလ န်ငှ့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောလမူှုအသ ိုင််းအေ ိုင််းမျော်းနစှ်မျ  ်း 

စလ ို်းတ ို ့်၏အရင််းအဖမစ်ဖြစ်သဖြင့််—မဲခ ေါငတ် ိုင််းခေသက  ်းသညအ် ျ အ် ျော ျသည့််အ ေ််း ဏ္ဍ တငွပ်ေါေငသ်ည။် 

န ိုငင် ငေါ်းန ိုငင် စလ ို်းတငွအ်ခသ်းစော်းလယသ်မော်းမျော်းသညစ် ို ပ်ျ  ်းခရ်းတ ို်းတ ြွ် ှေ့ ဖြ  ်းမှုတငွအ်ခရက  ်း ခသော ဏ္ဍအဖြစ် 

ပေါေငခ်ဆောငရွ် သ်ည၊်ထ ိုမှတဆင့််စော်းေပ်ရ  ခောြူလ ိုမှုနငှ့််စ ်းပွော်းတ ို်းတ မ်ှုသ ို ့်တ ို်း ျဲှေ့ ြွ ှေ့ ဖြ  ်းလောသည။်သ ို ့်ခသေ်ာခ ျ်း 

လ လ်မူှုအြဲွှေ့အစည််းမျော်းသညမ် မ တ ို ့် အစဉ်အဖမဲယဉှ်ဖပ  ငရ်ေ ်  ်သဲည့််တ ိုင််းခေသက  ်းနငှ့််  မဘောလ ို်းဆ ိုငရ်ောလိုပ်ငေ််း 

စဥ်မျော်းသ ို ့်တေွ််းပ ို ့်  ခေရပေါသည။်ပ ိုဆ ို်းသညမ်ှောသတူ ို ့်၏အ ငွ််းအခရ်းမျော်း  ိုခပ်းန ိုငဖ် င််းမရှ  သ ို ့်မဟိုတသ်တူ ို ့်ရသင့််သည့်် 

အလော်းအလောအ ျ  ်းခ ျ်းဇူ်းမျော်းရန ိုငရ်ေလ်ိုပ်ခပ်းန ိုငဖ် င််းမရှ ခသောသတူ ို ့်၏န ိုငင် ခတေ်ာမေူေါေမျော်းမမှတညမ်ဖင မ်ဖြစ်ခစ 

ဖ င််းဖြစ်သည။်  

ြွ ှေ့ ဖြ  ်းခရ်းတငွတ်ောေေအ်ခေအထော်း/ ဏ္ဍခဖပောင််းလမဲှုနငှ့််ခဖမယော ွခဲေမှု  ိုသခဘောခပေါ ေ်ော်းလညရ်ေအ်တ ွပ် ို၍ 

တညတ် ့်သည့််အေောဂတသ် ို ့်ခရှ ှေ့ ရှုခသောမူေေါေမျော်း၊စ မ  ေ် ့် ွမဲှုနငှ့်် ျင့််စဉ်မျော်း  ိုအသ ခပ်းရေအ်လေွအ်ခရ်းက  ်းပေါသည။်        

မဲခ ေါငတ် ိုင််းခေသက  ်းအတငွ််းခဖမယောေယပ်ယ ် ၏ရညရွ်ယ ်ျ မ်ှော-  ွဖဲ ော်းသတမ်ှတန် ိုငရ်ေစ်ောရင််းဇယော်းနငှ့်် အ ျ  ်

အလ  ် ိုစိုစည််း၍အဓ  ဖပဿေောမျော်းနငှ့််ခဖမယောလညပ်တမ်ှု  ိုခြေါ်ထိုတ ်ောလိုပ်ငေ််းတငွပ်ေါေငသ်မူျော်းအော်းလ ို်းတ ို ့် 

၏က ော်းတငွမ်ျော်းစွောလ ိုအပ်ခေခသောအဖပေအ်လေှခ်ဆ်ွးခန်ွးမှုဖပ လိုပ်ရေ၊်အဖပ သခဘောခဆောငသ်ည့််ခတွှေ့ဆ ိုခဆ်ွးခန်ွးဖ င််း 

နငှ့််စိုခပေါင််းဆ ို်းဖြတ ်ျ  ်ျရေအ်တ ွအ်ခဖ   အဖြစ်ခဆောငရွ် န် ိုငရ်ေဖ်ြစသ်ည။်မဲခ ေါင််းတ ိုင််းခေသက  ်းအတငွ််းခဖမ

ယောေယပ်ယ ်  ိုေယပ်ယင်ေါ်း ိုဖြင့််ြဲွှေ့စည််းတညခ်ဆော ထ်ော်းပေါသည ်- (၁) ခဖမယော-မှ   ိုသည့််မဲခ ေါငတ်ငွခ်ေထ ိုငသ်မူျော်း၊ 

၎င််းတငွခ် ျ်းလ ခ်တောရွောအခဖ အခေ၊စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောအလိုပ်သမော်းငေှာ်းရမ််းဖ င််းနငှ့််လဥူ ်းခရစောရင််းနငှ့််လယယ်ော 

ခဖမစောရင််းခ ော ယ်ဖူ င််းဆ ိုငရ်ောြဲွှေ့စည််းတညခ်ဆော ပ် ိုအဆင့််ဆင့််စသည့််စွမ််းအော်းမျော်းပေါေငသ်ည၊်(၂)ခဖမယောအရင််း 

အဖမစ်သညဤ်လဦူ်းခရအခပေါ်တငွမ်ူတည၍်ခဖမယောအသ ို်းဖပ ဖ င််းနငှ့််လမ်ွ်းဖ   မှု၊ စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောအခဖ အခေမျော်း 

နငှ့််ခဖပောင််းလမဲှု၊နငှ့််ထ ိုတ ိုင််းခေသက  ်း၏ရင််းနှ ်းခငအွခပေါ်တငွမ်ူတညသ်ည၊်(၃) ဤခဖမယောအရင််းအဖမစအ်ခဖ   ပ ိုမျော်း 

သညအ်ခသ်းစော်းလိုပ်ငေ််းမျော်း၊အက  ်းစော်းလယယ်ောရင််းနှ ်းမှုမျော်းနငှ့််အဖ ော်းခသောသတမှ်တ ်ျ ပ် ိုစ မျော်းအပေါအေင ် လမူှု 

ပတေ်ေ််း ျငတ် ိုလ ို်းအခပေါ်တငွအ်ခဖ   သည၊်(၄)လယယ်ောနငှ့််ဆ ိုငခ်သောအ ငွ့််အခရ်းမျော်း  ိုအသ အမှတဖ်ပ မှုနငှ့်် 

တရော်းေငဖ်ပ လိုပ်ဖ င််းအခပေါ်မူတညသ်ည့််လယယ်ောသ တ်မ််းလ ိုဖ   မှု၊နငှ့််(၅) လယယ်ောရင််းဖမစမ်ျော်း  ိုဆ သ်ယွရ်ရှ  

န ိုငဖ် င််းနငှ့်် ထ မ််းသ မ််းန ိုငဖ် င််း  ိုပ ိုခြေါ်ခပ်းသည့်် အစ ို်းရနငှ့််လယယ်ောစ မ အိုပ် ျ ပ်မှုအခဖ အခေ၊ ၎င််းတငွထ်င််းလင််းဖမင ်

သောဖ င််း၊ သောတညူ မျှဖ င််း၊ ဥခပခေစ ို်းမ ို်းဖ င််းနငှ့််တရော်းမျှတမှု  ိုလ  ်လမှ််းမှ န ိုငဖ် င််းစသည့််  စစရပ်မျော်း အပေါအေင ်

ဖြစ်သည။် မဲခ ေါငတ် ိုင််းခေသက  ်းအတငွ််းခဖမယောေယပ်ယ ် ို ေယပ်ယတ်စ် ိုစ အတငွ််း အဓ   ျခသောညွှေ််း  ေ််းမျော်း 

စွောတ ို ့်ဖြင့််ခဘောင ်တထ်ော်း၍ဤအရောမျော်း  ိုအဆင့််နစ်ှဆင့််ဖြင့််ခြေါ် ဖပသည။်တ ိုင််းခေသက  ်းအဆင့််တငွမ်ဲခ ေါငတ်ငွရ်ှ  

ခသောတ ိုင််းဖပညမ်ျော်းအက ော်း အဓ   ျသည့််စ ညွှေ််းမျော်း  ို  ွဖဲ မ််းစ တဖ်ြောခြေါ် ဖပဖ င််းနငှ့််လယယ်ောနငှ့်် စ ို ပ်ျ  ်းခရ်း 

 ဏ္ဍမျော်းတငွတ် ိုင််းခေသက  ်း၏ ိုေသ်ယွမ်ှုနငှ့််ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုတ ို ့်၏စ ်းဆင််းမှုအပေါအေငလ်ယယ်ော  စစ  ိုပ ိုခြေါ်၍သတ ်

မှတခ်သော ေယစ်ပ်ဖြတခ် ျောစ်စ်ခဆ်းဖ င််း အစ အစဥ်မျော်း  ိုခြေါ် ဖပသည။် န ိုငင် -အဆင့််တငွအ် ျ အ် ျော  ျသည့်် စ  

ညွှေ််းမျော်းဆ ိုငရ်ောခေတောနငှ့်် အ ျ အ်လ မ်ျော်းသညသ် ်းဖ ော်းဖြစ၍် တ ိုင််းဖပည၏်သ ်းဖ ော်းအခဖ အခေမျော်းနငှ့််ခဖပောင််းလ ဲ

သည့််လမ််းခက ောင််းမျော်း  ိုခြေါ်ထိုတရ်ေဆ်ေ််းစစ်သည။် 



အဓ   ျသည့််လယယ်ောခဖမ  စစမျော်း  ိုခြေါ်ထိုတဖ် င််းနငှ့်် ထ ိုအရောမျော်း  ိုရညည်ွှေ််းမည့််ဆ ို်းဖြတ ်ျ မ်ျော်းနငှ့်် မူေေါေ 

မျော်း  ို တညခ်ဆော ဖ် င််းတ ို ့်တငွအ်သ ပညော၏အ ေ််း ဏ္ဍသညလ်ေွစ်ွောအခရ်းက  ်းပေါသည။် သ ို ့်ခသေ်ာ လယယ်ောခဖမ 

နငှ့်် သဘောေရင််းဖမစမ်ျော်းေည််းပေါ်းဖ င််း၊ တညဖ်င မ်မှုမရှ ဖ င််းနငှ့််အသ ို်းဖပ  ငွ့််ရရေ ်  ်ဖဲ င််းတ ို ့်သညမ်က ော ဏ ဖြစ်ခပေါ် 

ခလ့်ရှ သည။်ထ ို ့်ခက ောင့်် ခဖမယော၏ေယပ်ေါယသ်ညခ်ေတောနငှ့််အခက ောင််းအရောအ ျ အ်လ ၏်အခရ်းက  ်းသည့်် ွဖဲ မ််း 

စ တဖ်ြောမှု  ို ခပ်းပေါသည ်- ခေတောနငှ့််အခက ောင််းအရောအ ျ အ်လ ထ်ိုတလ်ိုပ်မှု၊ စ မ  ေ် ့် ွမဲှုနငှ့််မျှခေမှုစသညတ် ို ့် ပ ိုမ ို 

ခ ောင််းမွေလ်ောခစမည့််အဖပ သခဘောခဆောငခ်သောခြေါ်ထိုတေ်ည််းမျော်း  ိုခရှ ှေ့ ရှုလိုပ်ခဆောငဖ် င််းဖြစ်သည။် 

မဲခ ေါငတ် ိုင််းခေသက  ်းတငွရ်ှ ခသောန ိုငင် မျော်းသည်၎င််းတ ို ့်၏ စ ်းပွော်းခရ်းြဲွှေ့စည််းတညခ်ဆော ပ် ိုအော်း ခဖပောင််းလဖဲ င််း  ို   

ခေရသည၊်ခယဘိုယျအော်းဖြင့်် ၎င််း၏က  ်းစ ို်းခေသည့်် ဏ္ဍဖြစ်သည့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းမှခသြွ လောသည။်စ ို ပ်ျ  ်းခရ်း ဏ္ဍ 

က  ်းထေွာ်းလောစဥ်-အ ျ  ှေ့ခသော  စစမျော်းတငွအ်ထငက်  ်းစရောခ ောင််းလစှွော-၎င််း၏ခေသတငွ််းထိုတ ်ိုေစ်ိုစိုခပေါင််းတေြ် ို်း 

(GDP)၏ရှယယ်ောအ ျ  ်းသည ် အလေွလ်ျငဖ်မေစ်ွောက  ်းထေွာ်းလောသည့််သတူ ို ့်၏စ မ်ှုနငှ့််ေေခ်ဆောငမ်ှု  ဏ္ဍမျော်းခက ောင့်် 

 ျဆင််းလောသည။် သ ို ့်ခသေ်ာဤသ ို ့်ဖြစ်သည့််ပ ိုစ မျ  ်းသညတ် ိုင််းဖပညမ်ျော်းစွောအတငွ််းအလေွပ်ငဖ် ော်းေော်းစွောဖြစ်ခပေါ် လျ  ်

ရှ သည။်ထ ိုင််းန ိုငင် နငှ့််ဗ  ေ်မ်န ိုငင် တငွဖ်ြစ်ခပေါ်ခသောဖမ  ှေ့ ဖပပ ိုစ နငှ့််စ မ်ှုပ ိုစ မှောပ ို၍တ ို်းတ သ်ည၊် ခေသတငွ််းထိုတ ်ိုေ ်

စိုစိုခပေါင််းတေြ် ို်း(GDP)တငွစ် ို ပ်ျ  ်းခရ်း၏ရှယယ်ောသညေ် မ့််၍လေွ ်ဲ့်သည့််၂၅နစ်ှအလေွ ်တည််း ပငအ်ေည််းနငှ့််အ 

မျော်းတညဖ်င မ်မှုရှ သည။်  ခမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ၊ လောအ ိုန ိုငင် နငှ့်် ဖမေမ်ောန ိုငင် တငွခ်ေသတငွ််းထိုတ ်ိုေ ် စိုစိုခပေါင််းတေြ် ို်း 

(GDP) တငွ ် စ ို ပ်ျ  ်းခရ်း၏ရှယယ်ောဖမင့််သည ် သ ို ့်ခသေ်ာ ၂ေ၁ေမှ၂ေ၁၆ ိုနစှအ်တငွ််း ၂၆.၇၊ ၁၉.၅နငှ့််၂၅.၅ ရော  ိုငန် ှုေ််း 

အသ ်းသ ်း ျဆင််းလောသည။် 

စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းနငှ့််ဆ န်ယွခ်ေခသောလဥူ ်းခရအ ျ  ်းအစော်းမှောလည််း ျဆင််းသေွာ်း ဲ့်သည၊် သ ို ့်ခသေ်ာ ျဆင််းသည့််နှုေ််းမှော 

ခန်ှး၍ ဖမင့််ဆရဲှ ခေသညဟ်ိုဆ ိုရမည ် (ဥပမော- လောအ ိုတငွ ်၈ေရော  ိုငန် ှုေ််း၊ ဗ ယ ေ်မ်တငွ ်၇ေရော  ိုငန် ှုေ််းဖြစ်ခသေ်ာလည််း 

ထ ိုင််းန ိုငင် တငွ ်၃ေရော  ိုငန် ှုေ််းဖြစ်သည)်(ခဖမပ ို ၁)။ ဤအခထော အ်ထော်းနငှ့််အဖ ော်းခသောအခထော အ်ထော်းသည ်လယ ်

ယောခဖမအသငွ ််ူးခဖပောင််းဖ င််းအငအ်ော်းစို - ဖမ  ှေ့ ဖပ ပ ိုစ နငှ့်် စ မ်ှုပ ိုစ ဖြစ်ခပေါ် ဖ င််းအရှ ေခ်က ောင့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ော အ 

သငွ ််ူးခဖပောင််းဖ င််း-သညမ်ျှတမှုမရှ ခသောဖြစ်စဥ်ဖြစ်၍မခဲ ေါငတ် ိုင််းခေသက  ်းတငွဖ်ပည့််စ ိုလောရေမ်ှောအလမှ််းခေ်းလျ ် 

ရှ ခေခသ်းသည။် ခမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ၊ လောအ ိုန ိုငင် ၊ ဖမေမ်ောန ိုငင် နငှ့််ဗ ယ ေ်မ်န ိုငင် တငွေ်ိုတ ယဆင့််နငှ့််တတ ယဆင့််တငွအ် 

လိုပ်အ  ိုငြ်ေတ် ်းမှု၌ခ ျ်းလ ခ်ေသမျော်းရှ လိုပ်အော်းအငအ်ော်းစိုတ ို်းတ လ်ောမှုမှောသ သောစွောခေော  ်  ျ ျေခ်ေခသ်း 

သည၊် ဆ ိုလ ိုသညမ်ှောစ ို ပ်ျ  ်းခရ်းသညခ် ျ်းလ ခ်ေသရှ လဥူ ်းခရအတ ွမ်ဟောဗျျူဟော ျသည့််အလိုပ်အ  ိုငခ်ပ်းသ ူ

အဖြစ်ရှ ခေခသ်းသည။်ထ ိုခက ောင့််ခဖမယောမျော်းသ ို ့်လ လ်မ်ှ်းမှ န ိုငဖ် င််းသညခ် ျ်းလ ခ်ေလထူိုမျော်း၏အသ ခ်မ်ွးေမ််း 

ခက ောင််းအတ ွအ်ဓ   ျသည့််စ ို်းရ မ်မှုဖြစသ်ည။် ဤခ ျ်းလ န်ငှ့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောလဥူ ်းခရသညအ်ော်းေည််း၍ 

ဆင််းရဲန ိုငဘ်ယွရ်ှ သည။် မဲခ ေါငတ်ေှမ််းဆင််းရဲမှုနှုေ််းသညတ်ခဖြ်းခဖြ်း  ျဆင််းလောသညသ် ို ့်ခသေ်ာခ ျ်းလ ခ်ေသအ 

တ ွမှ်ောမူဤအရောသညမ်ှေ ်ေမ်ှုေည််းသည(်ခဖမပ ို ၂)။ ဥပမောအော်းဖြင့်် ခမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ၏ဆင််းရဲသည့််အ မ်ခထောငစ်ို 

  ို်းဆယရ်ော  ိုငန် ှုေ််းသည် ခ ျ်းလ ခ်ေသဖြစ်သည။် ထ ိုင််းန ိုငင် တငွ ်ေွာဖ ော်းမှုသညပ် ို၍ ပငသ် သောထငရ်ှော်းပေါသည-် 



သ ို်းပ ိုတစ်ပ ိုခသောအ မ်ခထောငစ်ို  ိုသောခ ျ်းလ ဟ်ိုသတမ်ှတခ်စ ောမူ၎င််းတငွထ် ိုင််းန ိုငင် ၏ဆင််းရဲသော်း၈ေရော  ိုငန် ှုေ််း 

ပေါေငသ်ည။်  

မဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်း၏လဥူ ်းခရစောရင််းတငွ ် လယယ်ောခဖမအသငွခ်ဖပောင််းလဖဲ င််း၏ဖပည့််စ ိုမှုမရှ ခသောလ ခဏောသည ် ပ ို၍ 

ဖမငသ်ောလောပေါသည ်— အထ်ူးသဖြင့််ခ ျ်းလ ခ်ေသလဥူ ်းခရ၏ခရွှေ့လျော်းမှုဖြစ်သည။် ခ ျ်းလ -်မှ-ဖမ  ှေ့-သ ို ့် ခဖပောင််း 

ခရွှှေ့ ခေထ ိုငဖ် င််းသည ်အခရ်းက  ်းသည၊် ဖမ  ှေ့ ဖပဖြစ်ခပေါ်လောဖ င််းနငှ့်် တ ို်းတ မ်ျော်းဖပော်းလောခသော စ မ်ှုနငှ့််ေေခ်ဆောငမ်ှု 

 ဏ္ဍမျော်းမှအ ငွ့််လမ််းခပ်းန ိုငမ်ှုတ ို ့်နငှ့််ဆ စ်ပ်လျ ရ်ှ သည။် သ ို ့်ခသေ်ာ ဤခ ျ်းလ -်မှ-ဖမ  ှေ့-သ ို ့် ခဖပောင််းခရွှှေ့ခေထ ိုင ်

ဖ င််းသညခ် ျ်းလ တ်စ်ခေရောမှအဖ ော်းခေရောသ ို ့်လယယ်ောခဖမနငှ့််စ ်းပွော်းခရ်းအ ငွ့််အလမ််းမျော်း  ိုရှောခြွသမူျော်းအလေွ ်

အမင််းစ ်းဆင််းမှုခက ောင့််ပ ိုမှေအ်တ ိုင််းမဟိုတဘ်ခဲသ်းငယခ်ေသည၊်တ ိုင််းခေသတငွ််းထ ို်းစ အတ ိုင််းအသ အမှတဖ်ပ ဖ င််း-

ေ မ့််သည့််ခဖပောင််းလဖဲ င််းမျ  ်းဖြစ်သည။်ေယဖ် ော်းစည််း-ဖြတ၍်ခဖပောင််းခရွှှေ့ခေထ ိုငဖ် င််းသညဖ်ြစ်ခေ ျအတ ိုင််းခ ျ်းလ ် 

လထူိုနငှ့်် ဆ န်ယွခ်ေသည၊် အလိုပ်သမော်းမျော်းအဖြစ—်အထ်ူးသဖြင့််လငူယမ်ျော်း— ခမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် ၊ လောအ ိုန ိုငင် ၊ 

ဖမေမ်ောန ိုငင် ။ပ ိုမှေအ်ော်းဖြင့််ထ ိုင််းန ိုငင် တငွအ်လိုပ်အ  ိုငရ်ှောခြွရေအ်တ ွ်စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းလမူှုအြဲွှေ့အစည််းမျော်းမှထ ွသ်ေွာ်း 

က သည။်  

 

 

                         

မမြပ ုံ ၁၊ တ ုံင််းအလ ုံကစ် ုံကပ်   ်းမေ်းတငွပ်ါ၀ငဆ်ကန်ယွမ်နမသာလဥူ ်းမေ အခ   ်းအစာ်း 

သတင််းရင််းဖမစ် - န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ်အလ ်၊ အစ ရင ် စော 

အဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

 

မမြပ ုံ ၁၊ တ ုံင််းအလ ုံက ်ဆင််းေဲနြ်ွ်းပါ်းြှုနှုန််း 

သတင််းရင််းဖမစ် - န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ်အလ ်၊ 

အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

 

စ ုံကပ်   ်းမေ်းအလုံပ်

သြာ်းင ာ်းေြ််းနှုန််း 
ဆင််းေဲနြ်ွ်းပါ်းြှုနှုန််း 



                                                     

 

 

ဤစ ်းပွော်းခရ်းနငှ့််လဥူ ်းခရဆ ိုငရ်ောအသငွ ််ူးခဖပောင််းဖ င််းမျော်းသညသ် သောစွောခဖပောင််းလဖဲ င််းသည ် ခဖမယောအသ ို်းဖပ ဖ င််း 

နငှ့်် မဲခ ေါငတ်ငွရ်ှ ခေခသောခဖမယောနငှ့််ယဥ်တွဖဲြစ်ခပေါ်လျ ရ်ှ သည။်လ ရ်ှ အ ျ ေတ်ငွသ်စ်ခတောမျော်းသညမ်ဲခ ေါငတ် ိုင််း 

ခေသက  ်း  ိုလွှမ််းမ ို်းလျ ရ်ှ သည(်ခဖမပ ို ၃)၍လယယ်ောခဖမစိုစိုခပေါင််း( ဟ တ်ော ၈၈.၄သေ််း ေ် ့်)၏ ၄၇%ရှ သည၊် စ ို  ်

ဖ ုံ်းလြ်ွ်းမနမသာမမြယာ 

အြ   ်းအစာ်းြ ာ်း 

 အမြဲစ ြ််းမတာ 

 မောမန ာသစ်မတာ  

 မေလွှြ််းသစ်မတာ 

 ေွက်မ ကသစ်မတာ 

 ဒ မေမောကသ်စ်မတာ 

 မြက်ခင််းမမြ 

 မြ  ြို့ မပန င့််တ ုံ်းခ ဲြို့ 

 မကာကပဲ်သ ်းန  စ ုံက်မမြ 

 မမြလတွမ်မြရ ုံင််း 

 စ ုံစွတမ်သာမမြယာ 

 ြ ကန် ာမပငမ်ေ 

 န င််းန င့််မေခဲ 

မမြပ ုံ ၃ -ြဲမခါငမ်ဒသကက ်းတငွ ်အသ ုံ်းမပ မသာမမြယာန င့််ဖ ုံ်းလွှြ််းမနမသာမမြယာ  

သတင််းရင််းဖမစ် -  SERVIR မဲခ ေါင ်

 



ပျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောလယယ်ောခဖမသည်၃ေ%ေ ်းပေါ်း(သ ို ့်မဟိုတ၅်၄.၄သေ််း ဟော)ရှ သည။်ဤအရောသညအ်လေွဖ်မေသ်ည့််ခဖပောင််း 

လမဲှုဖြစ်သည။် တ ိုင််းခေသက  ်းတေှမ််းတငွစ် ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောခဖမသည၁်၉၉၆နငှ့််၂ေ၁၅ ိုနစ်ှက ော်းတငွဟ် တ်ော၉သေ််း 

ထ မ် တ ို်းဖမင့််လောသည၊်သ ို ့်မဟိုတ၂်ေရော  ိုငန် ှုေ််းတ ို်းဖမင့််လောသည။်တ ျ ေတ်ည််းမှောပင ်ျေရ်ှ ခေခသောသဘောေသစ ်

ခတောမျော်းတငွသ်စ်ခတောမဟိုတသ်ည့််အသ ို်းဖပ မှုမျော်းလောသဖြင့််သစ်ခတောဧရ ယောမှောခလျော့်ေည််းလောသည(်အထ်ူးသဖြင့်် 

စ ို ပ်ျ  ်းခရ်း)။ဤခဖပောင််းလမဲှုမျော်းသညတ် ိုင််းဖပည်အခပေါ်မတူည၍်အလေွပ်င ်ွဖဲပော်းသည။် ဗ ယ ေ်မ်န ိုငင် တငွစ် ို ပ်ျ  ်း 

ခဖမအမျော်းဆ ို်း ျဲှေ့ထငွလ်ော၍(၆၅ရောနှုေ််းေေ််း ျင)်လောအ ိုန ိုင ၊ ဖမေမ်ောန ိုငင် နငှ့်် မဘေ ်းယော်းန ိုငင် တ ို ့်နငှ့််ပ ိုစ  ျင််းတသူည။်ထ ိုင််း 

န ိုငင် တငွမူ်ဆေ် ့် ျငဘ် ပ် ိုစ ဖြစ်၍အေည််းငယသ်ောခဖပောင််းလသဲည။်သစ်ခတောဖပ ေ််းတ ်းဖ င််းသညဖ်မေမ်ောန ိုငင် နငှ့်် 

 ခမဘောေ ်းယော်းန ိုငင် တ ို ့်တငွပ် ို၍သ သောထငရ်ှော်းသည၊်ထ ိုန ိုငင် အသ ်းသ ်းတငွ၎်င််း၏သစ်ခတော ၂၁နငှ့််၂၂ ရော  ိုငန် ှုေ််းဖပ ေ််းတ ်း 

သည။် စ ို ပ်ျ  ်းခဖမ ျဲှေ့ထငွဖ် င််းသည် ခ ော ပဲ်သ ်းနှ စ ို ပ်ျ  ်းမှုပ ိုစ အမျ  ်း ခဖပောင််းလလဲောဖ င််းခက ောင့််လည််း ဖြစ်သည။် 

န ိုငင် ဖ ော်းပ ို ့် ိုေ-်အခဖ ဖပ စ ်းပေွာ်းဖြစ်သည့်် ခ ော ပဲ်သ ်းနှ မျော်းသည ် စိုခပေါင််းထိုတလ်ိုပ်သည့်် အဆင့််တငွမ်တညူ ခသော 

အတ ိုင််းအတောတစ် ိုအဖြစအ် ျ  ်းသ ခ်ရော မ်ှုဖြစ်ခစသည၊်၎င််းသညစ် ို ပ်ျ  ်းသ ်းနှ မျော်းထမဲှထငရ်ှော်းစွောလွှမ််းမ ို်းခေ

ခသောစပေါ်းအစော်းလသူ ို်း ိုေသ် ်းနှ မျော်း  ို ထည့််သငွ််းဖ င််းခက ောင့််ဖြစ်သည။် သ ို ့်ခသေ်ာသဘောေနငှ့်် ခေသထ ွဟ်င််းသ ်း 

ဟင််းရွ ၊် ွဖဲပော်းသည့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းစေစ်မျော်းအသ ို်းဖပဖ င််းသညလ်ည််းရ ို ်းရှင််းလယွ ်ခူသောထငရ်ှော်းသည့််အဆင့််တစ် ို

  ိုယခူဆောငခ်ပ်းသည-်စပေါ်း၊ပ ခလောပ ေ ၊ ခဖပောင််း၊က  ၊ရောဘောနငှ့််ဆ အိုေ််း-ယ ိုအ ေါတငွ ်မခဲ ေါငစ် ို ပ်ျ  ်းခရ်းခဖမယော အော်း 

လ ို်း၏၈ေ%   ိုအဖပည့််ယထူော်းသည။် သ ို ့်ခသေ်ာ ဤခ ော ပဲ်သ ်းနှ မျော်းသညည် မျှစွော ွခဲေထော်းဖ င််းမရှ ပေါ (ခဖမပ ို ၄-၈)။  

 

ခ ော ပဲ်သ ်းနှ  ွဖဲပော်းမှုအညွှေ််း(ခဖမပ ို ၉)သညစ် ို ပ်ျ  ်းသည့််မျ  ်းစ တမ်ျော်း ွဖဲပော်းမှု၊ စ ို ပ်ျ  ်းသည့််ခေသနငှ့််အ ျ  ်းအစော်း 

အခသ်းစ တ ် ိုခြေါ် ဖပထော်း၍ခေသတငွ််း-အဆင့််အေ မ့််ဆ ို်း ွဖဲပော်းမှု( ေ ေ ်းပေါ)မှအဖမင့််ဆ ို်း ွဖဲပော်းမှု (၁ ေ ်းပေါ်း)   ိုခြေါ် ဖပ 

ဖ င််းဖြစ်သည။် စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောထိုတလ်ိုပ်ဖ င််းသည် ထငရ်ှော်းသည့်် အဖ ော်းလမ််းခက ောင််းတစ် ိုဖြစ်၍ စ ို ပ်ျ  ်းခရ်း 

 ဏ္ဍတ ို်းတ ြွ် ှေ့ ဖြ  ်းမှုအတ ွအ်ဓ  အဖြစ်တောေေယ်ခူဆောငရွ် စ်ဥ်ခဖမယောပျ စ် ်းဖ င််းအတ ွအ်ခရ်းက  ်းသည့််အ

ဓ ပပေါယလ်ည််းသ ခ်ရော သ်ည။် ခေသဆ ိုငရ်ောခဖမယောအမျော်းစိုမှောအလယအ်လတမ်ှ-ဖမင့််ခသော-အဆင့်် အထ ပျ စ် ်း 

ယ ိုယငွ််းခေသည ် ို အခထော အ်ထော်းမျော်းမှ ခြေါ် ဖပထော်းသည၊် သဘောေဟင််းသ ်းဟင််းရွ ၊် ခ ော ပဲ်သ ်းနှ တစ်မျ  ်း 

တည််း  ိုသောစ ို ပ်ျ  ်းဖ င််း၊ည ့်ခသောခဖမ  ိုထ ေ််းသ မ််းခသောေည််းနငှ့်် ိုေ််းဖမင့််မျော်းတငွရ်ှ သည့််ပျ စ် ်းလယွ၍်လယွ ်စွူော-

တ ို စ်ော်း  ရန ိုငခ်သောခဖမမျော်းတငွစ် ို ပ်ျ  ်းဖ င််းစသည့််အရောမျော်းဆ ို်းရှု  ်းဖ င််း  ိုဖြစ်ခစသည။်သဘောေမူလရင််းဖမစမ်ျော်း

ဆ ို်းရှု  ဖ င််းသည ်လတတ်ခလောနငှ့််ရညရ်ှညအ် ျ  ်းသ ခ်ရော မ်ှုအတ ွ ်စ ို်းရ မ်ရသည့််အခက ောင််းအရောမျော်း ဖြစ်သည၊် 

အထ်ူးသဖြင့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းနငှ့််သစ်ခတောရင််းဖမစ်မျော်းအခပေါ် မှ   ိုခေရသမူျော်းအတ ွဖ်ြစသ်ည်—အဆင််းရဲဆ ို်းခသောလူ ့်အ 

ြဲွှေ့အစည််းသည—်အမျော်းဆ ို်းတ ို ရ် ို အ် ျ  ်းသ ခ်ရော မ်ှု  ို  က ရသည။် 

 



 

 

မမြပ ုံ ၄-၈၊ ြဲမခါငတ်ငွမ်ေပန််းစာ်းသည့််မကာကပဲ်သ ်းန  စ ုံကသ်ည့်် မနောန င့််မပန် ့်န  ပ ုံ                                                       

သတင််းရင််းဖမစ် -  န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းနငှ့်် ွငဖ်ပ  ျ ်ဆ ိုငရ်ော အ ျ ်အလ ်   

အစ ရင ် စော အဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

 

ပ မလာပ န  ောဘာ 

ဆ အုံန််း မမပာင််း 

မကာကပဲ်သ ်းန  ဧေ ယာ (ဟာ) 

အ ျ ်အလ မ်ရှ  

က   



 

 

 

မကာကပဲ်သ ်းန  ကွဲမပာ်းြှု

အညွှန််းက န််း 

မမြပ ုံ ၉-တ ုံင််းအလ ုံက်မကာကပဲ်သ ်းန  ကွမဲပာ်းြှု အညွှန််းက န််း 

သတင််းရင််းဖမစ်- န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ် အလ ်၊ အစ ရင ် စော 

အဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

မမြပ ုံ ၁၀-တ ုံင််းအလ ုံက ်အမသ်းစာ်းစ ုံကပ်   ်းမမြပ ုံငဆ် ုံငသ်ြူ ာ်းမပန် ့်န  ့် ပ ုံ 

ဂ န အညွှန််းက န််း၊                        

သတင််းရင််းဖမစ်- န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ် အလ ်၊ 

အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

 

 

မမြယာမပန် ့်န  ့်ပ ုံမပ 

ဂ န အညွှန််းက န််း 

ပ ုံ ၁၊ အခ  န်ကာအလ ုံကြဲ်မခါငတ်ငွ ်စ ုံကပ်   ်းမေ်းမအာကတ်ငွရ်   သည့််ဧေ ယာန င့််သစ်ပင-်မကာကပဲ်သ ်းန  ပ ုံငဆ် ုံငခွ်င့််ြ ာ်း၊ 

သတင််းရင််းဖမစ်- မျော်းစွောခသောသတင််းရင််းဖမစ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

ကမြဘာဒ ်းယာ်း လာအ ုံ 

မြန်ြာ ဗ ယက်နြ် 

ခ
ငွ
် ့်မပ
 မပ
 ်းမ
မြ
ယ
ာစ
ုံစ
ုံမ
ပ
ါင
်း(
ဟ
ာ)

 



မဲခ ေါငအ်တငွ််းရှ တ ိုင််းဖပညမ်ျော်းတငွရ်ှ ခသောစ ို ပ်ျ  ်းခဖမယောမျော်းသညအ်ဓ  အော်းဖြင့််အခသ်းစော်းလယသ်မော်းမျော်း၏စ မ 

 ေ် ့် ွမဲှုခအော တ်ငွရ်ှ သည၊် ခဖမယောစ မ  ေ် ့် ွမဲှုနငှ့််ပတသ် လ်ောပေါ  စ ို ပ်ျ  ်းစ ်းပွော်းခ ေ်ာပ ိုခရ်းရငှ််းမှ အဓ   ျသည့်် 

တောေေ ် ိုပ ိုယလူောသညမ်ှောထငရ်ှော်းလောခသော်လည််းထ ိုလယသ်မော်းမျော်းသညခ် ျ်းလ ခ်ေသလဥူ ်းခရ၏အဓ  အ

ခရ်းက  ်းဆ ို်းခသောအပ ိုင််းအဖြစ်တညရ်ှ ခေသည။်သ ို ့်ခသေ်ာစ ို ပ်ျ  ်းသည့််ခဖမယောမျော်းသညဤ်အခသ်းစော်းလယသ်မော်း

မျော်းအတ ွမ်ျှတစွော ွထဲော်းဖ င််းမရှ ပေါ။စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းလိုပ်  ိုငခ်သောအ မ်ခထောငစ်ိုတစ်စို၏ပျမ််းမျှခဖမယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုအရွယ ်

အစော်းမှောတ ိုင််းဖပညတ်စ်ဖပညန်ငှ့််တစ်ဖပညအ်က ော်းအလေွ ်ေွာဖ ော်းသည၊် ဗ ယ ေ်မ်တငွ ်ေ.၇ ဟော မှထ ိုင််းန ိုငင်  တငွ၃်.၁ 

ဟောအထ ရှ သည။်လောအ ိုန ိုငင် မှအပစ ို ပ်ျ  ်းခရ်းလိုပ်  ိုငခ်သောအ မ်ခထောငစ်ိုတစ်စို၏ပျမ််းမျှခဖမယောပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့််အ 

ရွယအ်စော်းမှော၁ေနစှ်အတငွ််း ျဆင််းလောသည။်န ိုငင် တစ်န ိုငင် အတငွ််းခဖမယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု ေွာဖ ော်းဖ င််းသညတ် ိုင််းန ိုငင်  

အက ော်း ေွာဖ ော်းမှုထ ပ် ို၍က  ်းမော်းသည။် စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောခဖမယော အခသ်းစော်းပ ိုငဆ် ိုငသ်ည့်် ခဖမယော ွခဲေမှု သည ်

ဂ ေ အညွှေ််း  ေ််းအရဆ ိုပေါ အခတေ်ာပငဖ်မင့််၍( ခမဘောေ ်းယော်း ေ.၄၇၊ လောအ ို ေ.၃၄၊ ဖမေမ်ော ေ.၄၈၊ ထ ိုင််း ေ.၄၉နငှ့်် 

ဗ ယ ေ်မ် ေ.၅၄) ထ ိုန ိုငင် ငေါ်းန ိုငင် စလ ို်းတငွတ် ို်းလောမည့််ပ ိုခပေါ်သည။် 

ခဖမပ ို၁ေသညခ်ေသတငွ််းအဆင့််ဂ ေ စ ညွှေ််းအခသ်းစ တ ် ိုခြေါ် ဖပထော်းသည။်ဤပ ိုမျော်းတငွခ်ေတောစေစအ်ော်းေည််း ခသော 

ခက ောင့််ခဖမယောမဲ့်ဖ င််းနငှ့််ပတသ် ၍်အ ျ အ်လ လ် ိုခလော စ်ွောမရန ိုငပ်ေါ။အခက ောင််းအရောခလ့်လောမှုမျော်းမှခဖမယော 

မဲ့်အ မ်ခထေ်ာစိုမျော်း  ိုထည့််ပေါ လယယ်ောခဖမတငွ ်ွဖဲပော်းမှုမှောပ ို၍ပငဖ်မင့််သည ် ိုခြေါ် ဖပသည။်အခရ်းက  ်းသညမ်ှော ိုမပ 

ဏ မျော်းမှက ယဖ်ပေ် ့်စွောလိုပ်  ိုငသ်ည့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းနငှ့််သစ်ခတောဆ ိုငရ်ောလိုပ်ငေ််းလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််မျော်း  ိုခဖမပ ိုငသ်အူော်းလ ို်းအ

တငွ််း ွခဲေမှုမှောပ ို၍ပငမ်ည မမျှဖြစ်သည ် ိုခတွှေ့ရသည(်ဂ ေ   ေ််းဂဏေ််းမျော်းဖြင့််- ခမဘောေ ်းယော်း ေ.၆၄၊ လောအ ို ၄.၄၉၊ 

ဖမေမ်ော ေ.၅၃နငှ့်် ဗ ယ ေ်မ် ေ.၅၆)။ 

ထ ိုင််းန ိုငင် မှအပ လေွ ်ဲ့်သည့််၁၉၉ေနစှ်မျော်း ပင ် မဲခ ေါငန် ိုငင် အော်းလ ို်းတ ို ့်တငွ ် ခဖမယောလိုပ်ငေ််း၌က ယဖ်ပေ် ့်သည့််ရင််းနှ ်း 

ဖမ  ပ်နှ မှုမျော်းပ ိုမ ိုမျော်းဖပော်းလောသည၊် အခက ောင််းမှောမဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်း၏အစ ို်းရမျော်းသည ် တ ို်းတ ြွ် ှေ့ ဖြ  ်းမှုအတ ွရ်င််းနှ ်း 

ဖမ  ပ်နှ မှုမျော်း  ိုဆွခဲဆောငရ်ေအ်တ ွအ်သ ို်းဖပ ဖ င််းမရှ ဟို ယဆူသည့််လယယ်ောခဖမတေြ် ို်း  ို ခလျော့် ျက ခသောခက ောင့်် 

ဖြစ်သည။်  ျ  ်းခက ောင််းဆင ်ျငမ်ှုမျော်း  ို  ိုယပ် ိုင-်အခထော အ်ထော်းမျော်းအဖြစ်တငဖ်ပထော်းဖ င််းဖြစ်သည ်- ခငခွက ်း 

ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုအတ ွ ်လလဲယှဖ် င််းတငွ ်စရ တထ်ိုတခ်ပ်းဖ င််းသည ်အသ ို်းမဖပ ခသောခဖမယောမျော်း  ို မတညခ်ငအွဖြစ် 

ခဖပောင််းရေ၊် န ိုငင် ဖ ော်းထိုတ ်ိုေပ်စစည််းထိုတလ်ိုပ်ဖ င််း  ို တ ို်းဖမ င့််ရေ ် နငှ့်် ခေ ့်စော်း-အလိုပ်သမော်း၊ ခ ျ်းလ အ်ခဖ    

အခဆော အ်ဦ၊ စ ရ် ိုမျော်းခဆော လ်ိုပ်ရေန်ငှ့်် ခစျ်းမျော်းနငှ့််ဆ သ်ယွန် ိုငဖ် င််းစသညတ် ို ့်သညခ်ေသတငွ််းြွ ှေ့ ဖြ  ်းမှု 

အတ ွအ် ငွ့််အခရ်းမျော်းလှုေ် ့်ခဆေ်ာခပ်းသည့််အခက ောင််းအရောမျော်းဖြစ်သည။် 

အ ျ  ှေ့တ ို ့်သညပ် ို၍ခစောစွောဖြစ် ဲ့်ခသေ်ာလည််းမဲခ ေါငတ်ငွအ်က  ်းစော်းခဖမယောရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုသည ် ၂ေေ၆ ိုနစှ်ပတေ်ေ််း ျင ်

တငွစ်တင ်ဲ့်သည၊်တဘ တ်ငွအ်စော်းအစော-နငှ့််ခလောငစ်ောစရ တစ် မျော်းတ လ်ောဖ င််း၊ခငခွက ်းခစျ်း  ွန်ငှ့််ဆ န်ယွ ်

သည့််စွေ် ့်စော်းမှုမျော်းအ  အ် မဲျော်းက  ်းထေွာ်းလောဖ င််း(၂ေေ၈)စသည့််အခက ောင််းအရောမျော်းသည ်မဘော့်ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ သမူျော်း 

နငှ့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်း ိုမပဏ မျော်းတ ို ့်အော်းမဲခ ေါငတ်ငွခ်ပေါ်ခပေါ လ်ောခသောခဖမယောခစျ်း  ွတ်ငွရ်င််းနှ ဖမ  ပ်နှ ရေသ်တ ခပ်းနှု ်း 

ခဆေ်ာသလ ိုဖြစ်လော ဲ့်သည။်၂ေ၁၁ ိုနစှ်အထ လယယ်ောခဖမပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််  ိုအဖပည့််အေခပ်းထော်းသည(်ပ ို၁)။အ ျ  ်းဆ  ်



အဖြစ်မဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်း၏ လယယ်ောခဖမြဲွှေ့စည််းပ ိုမှော သ သောစွောအသငွခ်ဖပောင််းလောသည၊် ယ ိုအ ေါတငွခ်ဖမယော၏စိုစို 

ခပေါင််းဟ တ်ော၄.၁ သေ််း   ို ိုမပဏ မျော်းသ ို ့် စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းနငှ့််သစ်ပငစ် ို ပ်ျ  ်းခရ်း ဏ္ဍတစ်မျ  ်းတည််းတငွ ်အခဖ အခေ 

အမျ  ်းမျ  ်းခအော ၌်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ခပ်းထော်းသည။် ခမဘောေ ်းယော်း၊လောအ ိုနငှ့််ဖမေမ်ောတ ို ့်၏ခဖမယောလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ခပ်းထော်းသည့်် 

ဧရ ယောမျော်းသညအ်ခသ်းစော်းလယသ်မော်းမျော်းလိုပ်ခေသည့််စိုစိုခပေါင််းဧရ ယော၏ ၃၇၊ ၃ေ နငှ့်် ၁၆ ရော  ိုငန် ှုေ််းအသ ်းသ ်း 

  ိုယစ်ော်းဖပ လျ ရ်ှ သည။် ဓေါတသ်တတ   ဏ္ဍတငွ ် ခဖမယောလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််သည ် က ယဖ်ပေ် ့်၍ခြေါ  ်ွမဲှု ဧရ ယောအပေါအေင ်

ဖြစ်ဖပ ်းစ ို ပ်ျ  ်းခရ်းနငှ့်် သစ်ခတောလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ခေရောထ  ် အေည််းဆ ို်း၁ေသေ််း ဟော ပ ို၍က ယသ်ည။် အ ျ အ်လ  ်

မျော်းေည််းသဖြင့််လောအ ိုမှအပ အခသ်းစ တအ် ျ အ်လ ရ်န ိုငမ်ှုအ ေ် ့်အသတရ်ှ ပေါသည။် 

စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ောလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ခအော တ်ငွရ်ှ ခသောဧရ ယောအမျော်းစိုသညခ် ောတစ်ော်းသည့််ခ ော ပဲ်သ ်းနှ မျော်း  ိုမှ   ိုဖမ  ပ် 

နှ က သည ်— ရောဘော၊က  ၊ဆ အိုေ််း၊ပခလောပ ေ နငှ့််ခဖပောင််း—၎င််းသညခ်ေသတေှမ််းလ ို်းရှ လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ဧရ ယော၏ ၃၆ ရော  ိုင ်

နှုေ််းဖြစ်သည။် မဲခ ေါငတ်ငွအ်ခရ်းက  ်းခသောလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ဖမင ်ငွ််းအတ ိုင််းအတောသည ်ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုမျော်း၏ေယစ်ပ်ဖြတ ်

ခ ျေ်ာမှုသဘောေနငှ့််မဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်းအ ျင််း ျင််းအက ော်းနငှ့််အေ ်း-အ မ်ေ ်း ျင််းန ိုငင် မျော်းအက ော်းစ ပွော်းခရ်း-စ ်းဆင််းမှုမျော်း 

ဖြစ်သည(်ပ ို ၂)။ လယယ်ောခဖမလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််တငွရ်င််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုပမောဏသည ်ဖပညတ်ငွ််းရင််းနှ ်းသအူမျော်းစိုဖြစ်သညမ်ှောထင ်

ရှော်းခေစဥ် ( ခမဘောေ ်းယော်းတငွ ် ၄၃ နငှ့််လောအ ိုတငွ ် ၃၁ ရော  ိုငန် ှုေ််း) ေိုတ ယအက  ်းဆ ို်းအိုပ်စိုမှောအဖပင ် မတှရိုတ၊် 

ဗ ယ ေ်မ်၊ထ ိုင််းနငှ့််ခတောင ် ိုရ ်းယော်းရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ သမူျော်းဖြစ်သည ်(စိုစိုခပေါင််းအခေဖြင့််  ခမဘောေ ်းယော်းတငွ ်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့်် 

၃၆ ရော  ိုငန် ှုေ််းနငှ့််လောအ ိုတငွ ်၆ေ ရော  ိုငန် ှုေ််းဖြစ်သည)် (ခဖမပ ို ၁၁ နငှ့်် ၁၂)။ ဗ ယ ေ်မ်နငှ့််ထ ိုင််းန ိုငင် တ ို ့်သညအ်က  ်းစော်း 

လယယ်ောခဖမရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ သအူဖြစ်သောမ မ မ တ ို ့်နငှ့််ဆ န်ယွခ်ေသည့်် ိုေပ်စစည််းမျော်း၏တငသ်ငွ််းသမူျော်း၊ လိုပ်ငေ််းစ  

စဥ်သမူျော်းနငှ့််တငပ် ို ့်သမူျော်းအဖြစ်ခဆောငရွ် က် သည ်(ပ ို ၂)။   

    

  မပညတ်ငွ််း 

  တရုံတန် င့််တရုံတဖ်ကစ်ပ် 

  ဗ ယကန်ြ်န င့််ဗ ယကန်ြ်ဖကစ်ပ် 

  ထ ုံင််းန င့််ထ ုံင််းဖကစ်ပ် 

  
တ က ုံ်းေ ်းယာ်းန င့််  

တ က ုံေ ်းယာ်းဖကစ်ပ် 

  အမခာ်း 

  ြသ မသာ 

 

မမြပ ုံ ၁၁၊ ေင််းန  ်းမြ  ပ်န  သည့််န ငင် ြ  လယ်ယာစ ုံကပ်   ်းမေ်းန င့်် သစ်ပင ်

စ ုံကပ်   ်းမေ်းလုံပ်ပ ုံငခွ်င့််၊  သတင််းရင််းဖမစ်- မျော်းစွောခသောသတင််းရင််းဖမစ်၊ 

အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

 



                        

 

 

မမြပ ုံ ၁၂၊ ေင််းန  ်းမြ  ပ်န  မသာန ုံငင် ြ ာ်းြ  သတတ  တငွ််း 

လုံပ်ငန််းလုံပ်ပ ုံငခွ်င့််ြ ာ်း၊ သတင််းရင််းဖမစ်- မျော်းစွော 

ခသောသတင််းရင််းဖမစ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ို က ည့််ပေါ 

  မပညတ်ငွ််း 

  တရုံတန် င့််တရုံတဖ်ကစ်ပ် 

  ဗ ယကန်ြ်န င့််ဗ ယကန်ြ်ဖကစ်ပ် 

  ထ ုံင််းန င့််ထ ုံင််းဖကစ်ပ် 

  
တ က ုံ်းေ ်းယာ်းန င့််  

တက ုံေ ်းယာ်းဖကစ်ပ် 

  သသစမသတ်းလ  

 အမခာ်း 

  ြသ မသာ 

 

ပ ုံ ၂၊ မမြယာ-အလန်ွလ ုံအပ်သည့််ကုံန်ပစစည််းြ ာ်း၏ 

ကုံန်သယွမ်ေ်း စ ်းဆင့််ြှု၊ သတင််းရင််းဖမစ်-UN Comtrade 
တငသ်ငွ််းသည့်် 

န ုံငင် ြ ာ်း 
ဗ ယကန်ြ် 

ထ ုံင််း 

တက ုံ်းေ ်းယာ်း 

ကမြဘာဒ ်းယာ်း 

လာအ ုံ ပ ဒ အာေ် 

 

မြန်ြာ 

 

ထုံတလ်ုံပ်သည့််န ုံငင် ြ ာ်း

ြ ာ်း 

 

ထ ုံင််း 

ဗ ယကန်ြ် 

 

တရုံတ ်

 



ဖ   ၍က ည့််ခသေ်ာ ဤခဖမယောရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ ၏အ ျ  ်းအဖမတ ် ိုသတ မဖပ မ က ပေါ။ အ မ်ရှငန် ိုငင် မျော်းတငွဖ်မင့််တ ခ်ေ 

သည့်် GDP၏တောေေ ် ိုယခူေစဥ်န ိုငင် ခတော်ေငခ်ငသွည ် ခမျှေ်ာလင့််ထော်းသညထ် ေ်ည််း၍လမူှုနငှ့််ပတေ်ေ််း ျငဆ် ိုငရ်ော 

တ ို်းတ လ်ောမှုအတ ွ ်ိုေ ်ျစရ တမ်ျော်းသညသ်တူ ို ့်ရမည့််အ ျ  ်းခ ျ်းဇူ်းထ သ်ောလေွခ်ေသည။် ဤ ိုေ ်ျစရ တ ်

မျော်းသညဆ်င််းရဲသည့််ခ ျ်းလ အ်တ ွက် ယဖ်ပေ် ့်သည့််ထ ခရော မ်ှု  ိုဖြစ်ခစသည။် ဖပဿေော၏ အခဖ   အ ျဆ ို်း 

မှောလယယ်ောခဖမ၏သ တ်မ််း  ိုနှ မ့််၍အသ အမှတဖ်ပ ဖ င််းနငှ့််ေယယ်ဖူ င််းမဖပ မ ခေသ  မျော်းမှက   တငအ်သ ို်းဖပ ဖ င််းတ ို ့် 

ဖြစ်သည။်ခ ျ်းလ အ် မ်ခထောငစ်ိုမျော်းမှ လယယ်ောခဖမလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််ခေရောမျော်း  ို မပ ိုငဖ် င််းမှောလ ိုခလော သ်ည့်် ခလျော် 

ခက ်းမရဖ င််းနငှ့််ဆ န်ယွလ်ောသည ်— လ ို်းေမရဖ င််းလည််းဖြစ်န ိုငသ်ည ်— အထ်ူးသဖြင့််အနိုတလ် ခဏောဆေခ်သော 

အ ျ  ်းသ ခ်ရော မ်ှု  ိုရခစသည၊် ပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််-အခဖ ဖပ ြွ ှေ့ ဖြ  ်းမှုဗျျူဟောမျော်း၏ရှင််းလင််းစွောခတွှေ့ရသည့််ထ်ူးဖ ော်းမှုဖြစ် 

သည။် ဤရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုမျော်း၏ေည််းပေါ်းသည့််အ ျ  ်းအဖမတသ်ည ် ခေသတေှမ််းရှ မူေေါေ-ခရ်းဆွသဲမူျော်းအတ ွ ် စ ို်းရ မ် 

ြွယဖ်ြစ်လောသည။် ၂ေ၁၂ ိုနစှ်တငွ ်လောအ ို၊ ခမဘောေ ်းယော်းနစှ်န ိုငင် လ ို်းတငွပ် ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််အသစ်မျော်းအတ ွ ်ေ် ့်သတဆ် ိုင််း 

င ့်ဖ င််း  ိုထိုတဖ်ပေ ်ဲ့်သည။်ခဖမယောနငှ့််ပတသ် ခ်သောသခဘောထော်း ွလဲွမဲှုဆ ိုငရ်ောဆ ို်းဖြတ ်ျ ်အစ အစဥမ်ျော်း  ိုဖပေ်

လညအ်သ သ်ငွ််းက ခသောလ်ည််း  ခမဘောေ ်းယော်း၊ လောအ ိုနငှ့််ဖမေမ်ောန ိုငင် တ ို ့်တငွ ် အလိုပ်မဖြစ်သည့်် ပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််မျော်း 

သ ို ့်မဟိုတသ်တူ ို ့်၏တောေေေ်တတ ရော်းနငှ့််  ို ည် မှုမရှ သည့််ပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််မျော်း  ိုပယြ်ျ ရ်ေစ်သည့်် ထ်ူးဖ ော်းစွော စ ို်းရ မရ်မှု 

  ိုအြေတ်လလဲဖဲပေလ်ညစ်ဥ််းစော်းလျ ရ်ှ သည။်အခဖ    ျသည့််ခမ်း ေွ််းမျော်းမှောဤခေသ/ဧရ ယောသညန် ိုငင် ခတောခ်ဖမ

ယောအဖြစ်ဆ လ် ထ်ော်းရှ မည်မထော်းရှ မညသ် ို ့်မဟိုတလ်ယသ်မော်းမျော်းနငှ့််လထူိုအော်းဖပေလ်ဖဲြေ် ့်ခေမှုလိုပ်မညမ်လိုပ် 

မညဟ်ခူသောခမ်း ေွ််းမျော်းဖြစသ်ည။် တင််းမောမှုမျော်းက  ်းမော်းပေါသည၊် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််အခဖ   သည့််ြွ ှေ့ ဖြ  ်းမှု၏ အေောဂတမ်ှော 

မခရရောပေါ။ 

အခသ်းစော်းပ ိုငဆ် ိုငသ်မူျော်း၏သို  ျမ််းသောနငှ့််သတူ ို ့်၏အရညအ် ျင််းဖြင့််သတူ ို ့်၏စ ို ပ်ျ  ်းခဖမမျော်းမှအ ျ  ်းအဖမတရ်န ိုင်

ဖ င််းသည ် သတူ ို ့်၏ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုသ တ်မ််းလ ိုဖ   မှုအတ ိုင််းအတောအခပေါ်တငွမူ်တညခ်ေသည။် ခဖမယောအမညတ်ပ်စောရင််း 

သငွ််းဖ င််းနငှ့်် အသ ို်းဖပ သည့််လ မှ်တမ်ျော်းသည ်တရော်းေငအ်သ အမှတဖ်ပ မှုခပ်းန ိုငသ်ည့်် အခဖ   ေည််းလမ််းမျော်းဖြစ်၍ 

ခ ျ်းခငမွျော်းအတ ွတ်ရော်းေငအ်ပေါငပ်စစည််းအဖြစ်လည််းသတမ်ှတန် ိုငသ်ည။် ခဖမယောပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုသ တ်မ််း  ိုတရော်းေင ်

ဖပ လိုပ်ရောတငွ ်ဗ ယ ေ်မ်၊ ထ ိုင််းနငှ့်် ဖမေမ်ောန ိုငင် တငွအ်ဆင့််အဖမင့််ဆ ို်းဖြစ်၍ ထ ိုင််းနငှ့််ဖမေမ်ောတငွမူ် ခ ေါင််းစဥ်တပ်စောရင််း 

သငွ််းသည့််အ ေါက ယေ်ေ််းခသောသစ်ခတောခဖမအပ ိုင််းမျော်းစွောတ ို ့်  ိုထည့််သငွ််းဖ င််းမဖပ ပေါ၊ လောအ ိုန ိုငင် တငွလ်ည််း ထ ိုအ 

ခဖ အခေမျ  ်း  ိုခတွှေ့ န ိုငသ်ည။် 

မဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်းတငွတ်စ်ဥ ်း ျင််းစ ၏ပစစည််းအော်းအမညတ်ပ်စောရင််းသငွ််းဖ င််းအဖပငလ် ရ်ှ ဖပဌောေ််းထော်းခသောဥပခေနငှ့််

မူေေါေမျော်းသညထ် ိုစ အရလိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််မျော်းအော်းအသ အမှတဖ်ပ သည့််ပ ိုစ အမျ  ်းမျ  ်း  ိုခပ်းသည။် 

အခထော အ် ဖူြစ်ခစသည့််တရော်းေငမ်ူခဘောငမ်ျော်းမှလွ၍ဲထ ို်းစ အရဖပဌောေ််းထော်းသည့််လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််  ိုတရော်းေငဖ်ပ လိုပ်

ရေမှ်ောလ ခ်တွှေ့အော်းဖြင့််ခန်ှးခ ်ွးသည၊်အော်းေည််း၍ပ ိုမှေမ်ဖြစ်ပေါ။ဤအခဖ အခေသညခ်ယဘိုယျအော်းဖြင့််ဥပခေဖပ 

ဌောေ််း ျ မ်ျော်းဆိုတယ်ိုတခ်ေ၍ထ ို်းစ အရပ ိုငဆ် ိုင ်ငွ့််အတ ွအ် ောအ ယွခ်ပ်းသည့််ရငှ််းလင််းဖမငသ်ောသည့််တရော်းေင်

 ော ယွခ်ပ်းမှုမရှ သည့်် ဖမေမ်ောန ိုငင် တငွ ်အထ်ူးပငဖ်ပဿေောဖြစ်ခစသည၊် ဥပမောအော်းဖြင့််စ ို ပ်ျ  ်းမှုစေစ်မျော်းခဖပောင််းလ ဲ



ဖ င််း-အဖ ော်းတစ်ဘ တ်ငွတ်ွဘဲ -်စ မ  ေ် ့် ွမဲှုအစ အစဥ်အမျ  ်းမျ  ်း  ိုမခဲ ေါငတ်ေှမ််းလ ို်းတငွခ်ဖမယော၊သစ်ခတောမျော်းနငှ့်် 

ငေါ်းလိုပ်ငေ််းဆ ိုငရ်ောထ ို်းတမ််းစဥ်လောခတောင််းဆ ိုမှုမျော်းအော်းအခထော အ် ဖူပ သည့််ယနတယော်းအဖြစသ် ို်းဖပ  က သည။် 

ခဖမယောနငှ့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းဆ ိုငရ်ော ဏ္ဍြဲွှေ့စည််းတညခ်ဆော ပ် ိုခဖပောင််းလမဲှု  ိုတ ို ့်ဖပေမ်ှု၊  မဘောလ ို်းဆ ိုငရ်ောဘဏ္ဍောခရ်း-နငှ့်် 

ခစျ်း  ွ ်- ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုစေစ်မျော်းခက ောင့်် လျှငဖ်မေစွ်ောခဖပောင််းလသဲည့််ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှု၊ နငှ့််  ိုေပ်စစည််း-စ ်းဆင််းမှုတငွ ်

မဲခ ေါင၌်ရှ ခသောခဖမယောရင််းဖမစ်မျော်းအိုပ် ျ ပ်ခရ်းမှယ င ်ောလအတငွ််းခဖပောင််းလမဲှုမျော်းက   ခတွှေ့ခေရဖ င််းတ ို ့်မှောဖမင်

သောမှုမရှ  ဲ့်ပေါ။က ယဖ်ပေ် ့်သည့််အတ ိုင််းအတောဖြင့််ေယယ်ဖူ င််းနငှ့််လျှငဖ်မေစွ်ောက  ်းထေွာ်းလောသည့််ခဖမယောခစျ်း  ွမ်ျော်းတ ို ့်

သညပ်တေ်ေ််း ျငထ် ေ််းသ မ််းခရ်းဆ ိုငရ်ောနငှ့်် လမူှုအ ျ  ်းသ ခ်ရော မ်ှုအခပေါ် လမူှုခရ်းမဖင မ်မသ မ်ှုတ ို ့်  ိုအစပျ  ်း ဲ့် 

သည၊်ဆ ိုင််းင ့်ထော်းဖ င််း ဲ့်သ ို ့်ခသော  စစမျော်း(အထ )်တငွမ်ေူေါေခရ်းဆွသဲမူျော်းအတငွ််း—အ ျ  ှေ့ခသော  စစမျော်း—မူေေါေ 

တ ို ့်ဖပေမ်ှုမျော်း၊ပတေ်ေ််း ျငထ် ေ််းသ မ််းမှုနငှ့််လမူှုခရ်းတ ို်းတ မ်ှုအ ျ  ်းသ ခ်ရော မ်ှုအ ဖဲြတဖ် င််းနငှ့််ခလျောခ်က ်းခပ်း 

ဖ င််းအစ အစဥ၊် နငှ့််အဆင့််ဖမင့််အရညအ်သ်ွးရှ ခသောရင််းနှ ်းဖမ ပ်နှ မှုမျော်း  ိုဥ ်းစော်းခပ်းဖ င််း (လမူှုနငှ့််ပတေ်ေ််း ျငဆ် ိုငရ်ော 

စွမ််းခဆောငရ်ညပ် ို၍ခ ောင််းခသော)တ ို ့်တငွစ် ို်းရ မ်ြွယမ်ျော်းရှ လောသည။်ဤမူေေါေနငှ့််စည််းမျဥ််းဥပခေခဖပောင််းလမဲှုနငှ့််အတူ

မဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်းတေမှ််းတငွသ် သောထငရ်ှော်းဆ ို်းခသောအရောမှောဤအရောမျော်းအက ော်းတငွက်  ်းမော်းသည့်် ေွာဟမှုနငှ့််ခဖမယော 

အိုပ် ျ ပ်စ မ  ေ် ့် ွမဲှုဖြစ်သည။်အ ျင့််ပျ ဖ် စော်းမှုနငှ့််လထူိုတောေေ ် မှုေည််းပေါ်းဖ င််းမျော်းတ ို ့်သညခ်ဖမယော  စစပတလ်ည်

တငွရ်ှ သည့််ခလ်းေ သ်ည့််ဖပဿေောမျော်း  ိုရည်ညွှေ််းခြေါ်ခဆောငရ်ေအ်ဓ  အဟေ် ့်အတော်းမျော်းဖြစ်သည။်  န ိုငင် ခတောမ်ှ 

ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှုအတ ွခ်ဖမယောမျော်း  ိုသ မ််းယဖူ င််းသညခ်ေေေါ်းသည့််သဘောေရှ သည့််အ ျ  ှေ့ခသောခဖမယော-အခပ်းအယ ူ

မျော်းလထူိုအတ ွတ် ို်းဖမ င့််ခပ်းရေရ်ညရွ်ယသ်ည့််ခဖမယောအခပ်းအယမူျော်းနငှ့််ဆ လ် ရ်ငဆ် ိုငရ် ို ်း ေခ်ေရသည၊်သ ို ့်

ခသေ်ာအမျော်းအော်းဖြင့််ပိုဂဂလ  အတ ွအ် ျ  ်းဖြစ်ထေွ််းခစသည။်ဤဖပဿေောနငှ့််ေ ်းစပ်စွောဆ န်ယွ၍်လေွ ်ဲ့်သည့််ဆယ်

စိုနစှ်မျော်းအတငွ််းမဲခ ေါငတ်ငွအ်ရပ်ဘ လ်မူှုအြဲွှေ့အစည််းမျော်းအထ်ူးသဖြင့််ခဖပောင််းလလဲောသည ်  ိုခတွှေ့ရ၍အရပ် ဘ  ်

လမူှုအြဲွှေ့အစည််းမျော်းသညခ်ဖမယော-ဖပဿေောမျော်း  ိုထ ခရော စ်ွောရညည်ွှေ််းလိုပ်ခဆောငန် ိုင ်ဲ့်သည။် ဤခဖပောင််းလမဲှုမျော်း 

သညအ်ြွင့််နငှ့််အပ တေ် ဂရ အတ ိုင််းအတောနစ်ှမျ  ်းစလ ို်းပေါေင၍်အမျော်းအော်းဖြင့််အခဖ အခေတသူည့််န ိုငင် မျော်းတငွဖ်ြစ ်

သည။်မဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်းတငွခ်ယဘိုယျအော်းဖြင့််အရပ်ဘ လ်မူှုအြဲွှေ့အစည််းအတ ွအ် ငွ့််အခရ်းမျော်းေည််း သည့််အဖပင ်

ထ်ူးဖ ော်းစွောစ ို်းရ မရ်သည့််အ ျ ်မှောထ ိုအိုပ်စိုမျော်းအခပေါ် ဖပင််းထေစ်ွော-ြ နှ ပ်ဖ င််းဖြစ်သည၊်အမျော်းအော်းဖြင့််န ိုငင် ခရ်း အ 

ခဖပောင််းအလမဲျော်းနငှ့််မခရရောခသောပတေ်ေ််း ျငရ်ှ လထူိုအ ျင့််ပျ ဖ် စော်းမှုနငှ့််ခဖမယောဆ န်ယွသ်ည့််ရင််းနှ ်းဖမ  ပ်နှ မှု

မျော်းအော်း တ ို ့်ဖပေသ်ည့််အခေဖြင့််ဖြစ်ခပေါ်လောသည။် 

မဲခ ေါငတ်ေှမ််းတငွဌ်ောခေတ ိုင််းရင််းသော်းမျော်းနငှ့််လမူျ  ်းစိုငယမ်ျော်း၏ခဖမယောအ ငွ့််အခရ်းနငှ့််အဖ ော်းခသောရင််းဖမစ်ဆ ိုငရ်ော

အ ငွ့််အခရ်းမျော်းသညအ်လေွပ်င ်ေွာဖ ော်းသည။် န ိုငင် တစ်န ိုငင် စ တ ို ့်၏ န ိုငင် ခတေ်ာဥပခေဖပဌောေ််းမှုတငွ ် သောမေအ်ော်းဖြင့်် 

သတူ ို ့်၏အ ငွ့််အခရ်း  ိုခပ်းရေခ်သ ျောစွောဖပဌောေ််း ျ ပ်ေါရှ သည၊် ထ ိုသ ို ့်ခသောဖပဌောေ််း ျ မ်ျော်းတငွခ်ယဘိုယျအော်း ဖြင့်် 

ဌောခေတ ိုင််းရင််းသော်းမျော်းနငှ့််လမူျ  ်းစိုငယမ်ျော်း  ိုခဖမယောခတောင််းဆ ိုမှုမျော်းသ ို ့်မဟိုတ ်ခဖပောင််းခရွှှေ့ စ ို ပ်ျ  ်းခရ်း  ဲ့်သ ို ့်ခသော 

ထ ို်းတမ််းစဥ်လော ျင့််စဥ်မျော်းအတ ွ ်ော ယွရ်ေလ် ိုခလော ်မှုမရှ ပေါ။  အလော်းတပူင ်အမျ  ်းသမ ်းမျော်းနငှ့််အမျ  ်းသမ ်း-

ဦ်းခဆောငသ်ည့််အ မ်ခထောငစ်ိုမျော်း  ိုတရော်းေငမ်ူခဘောငမ်ျော်းတငွထ် ို်းစ အရထည့််သငွ််းခြေါ် ဖပထော်းသည၊်သ ို ့်ခသေ်ာလ ်



ခတွှေ့တငွမူ်၎င််း  ို ျင့််သ ို်းရေအ်တ ွတ် ို်းတ ခ်ဖပောင််းလဖဲပ ဖပငဖ် င််းမျော်းစွောလ ိုအပ်ခေပေါခသ်းသည။်အမျ  ်းသမ ်းမျော်းအ

တ ွပ် ိုငဆ် ိုငမ်ှုသ တ်မ််းလ ိုဖ   မှုဆ ိုငရ်ော ျော်းမ ွဖဲ ော်းခြေါ် ဖပသည့််ခေတောေည််းပေါ်းဖ င််းသညတ်သမတတ်ည််းခစောင့်် 

က ည့််ခလ့်လောရေအ်တ ွအ်ဓ  အ  အ် ဖဲြစ်သည။် 

မဲခ ေါငသ်ညခ်ဖမယောနငှ့််ပတသ် ၍်ခဖပင််းလဖဲပ ဖပငဖ် င််းသ ို ့်ခရော ရ်ှ ရေမ်ျော်းဖပော်းလခှသောအခက ောင််းအရောမျော်းအလယ ်

တငွပ်ငရ်ှ ခေခသ်းသည။် ထ ို ့်ခက ောင့််ယင််းခေသသည ် အခလ်းအေ ထ်ော်းရမည့််အခဖ အခေလမ််းဆ ိုတငွခ်ရော ်ရှ ခေ 

သည ်- ခတောင့််တင််း  ိုငမ်ောဖ င််း၊ ဖ   င ိုမ ဖ င််းနငှ့်် တောေေယ်ခူဆောငရွ် သ်ည့််ဆ ို်းဖြတ ်ျ -် ဖပ လိုပ်ဖ င််းမျော်းသညအ်ခရ်း 

တက  ်းလ ိုအပ်ခေပေါသည။်   ဆ လ် က်  ်းစ ို်းခေသည့််တ ိုင််းခေသက  ်းနငှ့််  မဘောလ ို်းဆ ိုငရ်ောဘဏ္ဍောခရ်း- နငှ့််  ိုေပ်စစည််း 

ခစျ်း  ွမ်ျော်း  ိုက ည့််ဖ င််းအော်းဖြင့််မဲခ ေါငန် ိုငင် မျော်းသညအ်ဓ   ျသည့််ခဖမယောနငှ့််ဆ ိုငသ်ည့််ဖပဿေောမျော်းသညဖ်ပင်

ပမှလွှမ််းမ ို်းမှုမျော်း၏ပ ိုခြေါ် ဖ င််း  ို  ရမည့််လမ််းခက ောင််းသ ို ့်သေွာ်းခေသည ် ိုခတွှေ့ ရှ ရသည။်ခရှှေ့ဆ မ်ည့််လမ််းခက ောင််း

မှောဤအငအ်ော်းစိုမျော်းသညလ်ေူည််းစိုအတ ွသ်ောမဟိုတဘ်အဲမျော်းစိုဖြစ်ခသောခ ျ်းလ  ်နငှ့််စ ို ပ်ျ  ်းခရ်းလိုပ်သမူျော်းအ 

တ ွအ် ျ  ်းသ ခ်ရော န် ိုငမ်ှုအဆင့််မျော်းအခပေါ်တငွမ်တူညသ်ည။် မဲခ ေါငခ်ေသသည ် ပ ိုမ ို၍တညတ် ့်  ိုငဖ်မ၍ဲပူ်းခပေါင််း 

ပေါေငခ်ဆောငရွ် ခ်သော အေောဂတသ် ို ့်ဥ ်းတညခ်ဆောငရွ် န် ိုငမ်ှု ရှ မညမ်ရှ မညအ်ခပေါ် အဖမငအ်မျ  ်းမျ  ်းရရှ န ိုင၍်ရရှ မည့်် 

အခဖြသည ်မဲခ ေါင၏်ခဖမယောနငှ့််ခေထ ိုငသ်မူျော်း၏ အေောဂတ ် ိုဆ ို်းဖြတခ်ပ်းမည့််အခဖြပငဖ်ြစ်သည။် 

မမြပ ုံ ၁၊ တ ုံင််းအလ ုံကစ် ုံကပ်   ်းမေ်းတငွပ်ါ၀ငဆ်ကန်ယွမ်နမသာလဥူ ်းမေအခ   ်းအစာ်း 

သတင််းရင််းဖမစ် - န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ်အလ ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

မမြပ ုံ ၂၊ တ ုံင််းအလ ုံက ်ဆင််းေဲနြ်ွ်းပါ်းြှုနှုန််းြ ာ်း 

သတင််းရင််းဖမစ် - န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ်အလ ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

မမြပ ုံ ၃၊ ြဲမခါငတ် ုံင််းမဒသကက ်းအတငွ််းမမြယာအသ ုံ်းမပ ြှုန င့််မမြယာဖ ုံ်းလြ်ွ်းြှု 

သတင််းရင််းဖမစ် - SERVIR မဲခ ေါင ်

မမြပ ုံ ၄-၈၊ ြဲမခါငတ်ငွ ်မေပန််းစာ်းသည့််မကာ်ပဲသ ်းန  စ ုံက်ဧေ ယာန င့််မပန် ့်န  ြှုအမမခအမန 

သတင််းရင််းဖမစ် - န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းနငှ့််လိုပ်ပ ိုင ်ွင့်် အ ျ ်အလ ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ  

မမြပ ုံ ၉၊ တ ုံင််းအလ ုံက ်မကာကပဲ်သ ်းန  ကွမဲပာ်းခ ကအ်ညွှန််းက န််း 

သတင််းရင််းဖမစ် - န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ်အလ ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပ 

မမြပ ုံ ၁၀၊ ဂ န စ ညွှန််းက ုံန််းအေ တ ုံင််းအလ ုံက ်အမသ်းစာ်းစ ုံကပ်   ်းမေ်းဆ ုံငေ်ာမမြခွဲမ၀ြှု 

သတင််းရင််းဖမစ် - န ိုငင် ခတော်သေ််းခ ောငစ်ောရင််းအ ျ ်အလ ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

ပ ုံ ၁၊ အခ  န်ကာအလ ုံကြဲ်မခါငတ်ငွ ်စ ုံကပ်   ်းမေ်းမအာကတ်ငွရ်   သည့််ဧေ ယာန င့််သစ်ပင-်မကာကပဲ်သ ်းန  ပ ုံငဆ် ုံငခွ်င့််ြ ာ်း၊ သတင််းရင််းဖမစ်- မျော်းစွောခသောသတင််းရင််းဖမစ်၊ 

အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

မမြပ ုံ ၁၁၊ ေင််းန  ်းမြ  ပ်န  သည့််န ငင် ြ  လယ်ယာစ ုံကပ်   ်းမေ်းန င့်် သစ်ပင ်စ ုံကပ်   ်းမေ်းလုံပ်ပ ုံငခွ်င့််၊   

သတင််းရင််းဖမစ်- မျော်းစွောခသောသတင််းရင််းဖမစ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ိုက ည့််ပေါ 

မမြပ ုံ ၁၂၊ ေင််းန  ်းမြ  ပ်န  မသာန ုံငင် ြ ာ်းြ  သတတ  တငွ််း လုံပ်ငန််းလုံပ်ပ ုံငခွ်င့််ြ ာ်း၊  

သတင််းရင််းဖမစ်- မျော်းစွော ခသောသတင််းရင််းဖမစ်၊ အစ ရင ် စောအဖပည့််အစ ို  ို က ည့််ပေါ 



 

 

The State of Land in the Mekong Region is a production of the Centre for Development and Environment (CDE), University of Bern, and 

the Mekong Region Land Governance (MRLG) Project. 

အစ ေငခ် စာအမပည့််အစ ုံအတကွေ်ညည်ွှန််းက ုံ်းကာ်းမဖေါ် မပခ က ်

Ingalls, M.L., Diepart, J.-C., Truong, N., Hayward, D., Neil, T., Phomphakdy, C., Bernhard, R., Fogarizzu, S., Epprecht, M., Nanhthavong, V., Vo, 

D.H., Nguyen, D., Nguyen, P.A., Saphangthong, T., Inthavong, C., Hett, C. and Tagliarino, N. 2018. State of Land in the Mekong Region. 

Centre for Development and Environment, University of Bern and Mekong Region Land Governance. Bern, Switzerland and Vientiane, Lao 

PDR, with Bern Open Publishing. 

ထပ်မဆာင််းအခ ကအ်လကြ် ာ်းအတကွဆ်ကသ်ယွေ်န် - micah.ingalls@cde.unibe.ch or jc.diepart@gmail.com 

 

mailto:micah.ingalls@cde.unibe.ch
mailto:jc.diepart@gmail.com

