
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကး 

 ်မနးာႏုိငးငဵ၌ COVID -19 
 စီ့ပျာ့ေရ့ထိခုိကးမႈသကးသာေရ့စီမဵခ္ကးကုိ  

ေွဖနးဆနး့စစး်ခငး့  
 



်မနးမာႏုိငးငဵ၌ COVID-19 စီ့ပျာ့ေရ့ ထိခုိကးမႈသကးသာေရ့ စီမဵခ္ကးကုိ ေွဖနး 
ဆနး့စစး်ခငး့ 
 
 ဿွဿွွခုႏြစးဧၿပီလ ဿ၄ ရကးတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵဗဟိုအစို့ရသညး COVID-19 စီ့ပျာ့ေရ့ ထိခိုကးမႈ 
သကးသာေရ့စီမဵခ္ကး (CERP) ကို “အာ့လဵု့တစးေပါငး့တညး့ေက္ားလႊာ့်ခငး့”1 ေခါငး့စဥး်ဖငးံ ေၾကညာ 
ခဲံသညး၈ ဘီလီယဵမ္ာ့စျာအသုဵ့်ပဳမညးံ ဤအစီအစဥးသညး ကမၻာံကပးေရာဂါေၾကာငးံ သကးေရာကးေသာ 
စီ့ပျာ့ေရ့်ပႆနာမ္ာ့ကုိ ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး ရညးရျယးသညး၈ ကိုဗစးေရာဂါကပးေၾကာငးံ လုပးေဆာငး 
လာသညးံ အ်ပငးမထျကးရ အမိနး႔မ္ာ့သညး လူထုမ္ာ့အာ့ ခရီ့သျာ့လာ်ခငး့၇ ေစ့္ွယး်ခငး့နြငံး 
ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ ေရာငး့ွယး်ခငး့မ္ာ့ကို တာ့ဆီ့ခဲံၿပီ့ ကုနးသျယးေရ့ကို ပိတးဆုိ႔လိုကး်ခငး့ေၾကာငးံ 
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ မ္ာ့စျာေလ္ာံက္ လာသညး၈  
 
ကမၻာတလႊာ့ရြ ိႏိုငးငဵအမ္ာ့အ်ပာ့သညး ကိုဗစး-ှ၆ စီ့ပျာ့ေရ့ ထိခိုကးမႈမ္ာ့ ကုစာ့ေရ့ အစီစဥးမ္ာ့ကုိ 
အေကာငးအထညး ေဖားလ္ကးရြိေနၾကသညး၈ ဤကာကျယးမႈအစီစဥးသညး စီ့ပျာ့ေရ့တညးၿငိမးေစရနးႏြငးံ 
ဖယးက္ဥးခဵထာ့ေသာအုပးစုမ္ာ့်ဖစးသညးံ ဆငး့ရသဲာ့မ္ာ့ႏြငးံ  ေန႔စာ့လုပးသာ့မ္ာ့စသညးံ လိုအပးခ္ကး 
အ်မငးံမာ့ဆဵု့ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ တိုကးရိုကးကူညီမႈေပ့ႏိုငးရနး ရညးရျယးသညး၈ စီ့ပျာ့ေရ့ ေရရြညး 
တညးတနး႔ေစရနးအတျကး ခရီ့သျာ့လုပးငနး့အေပ၍မြီခိုသညးံ ကုမၸဏီမ္ာ့အပါအွငး အေသ့စာ့ႏြငးံ 
အလတးစာ့ကုမၸဏီမ္ာ့အာ့ ေခ့္ေငျမ္ာ့ထုတးေပ့လ္ကးရြိသညး၈ အစုိ့ရမြ ယာယီနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ 
ေထာကးပဵံထာ့ေသာ အစစီဥးသညး ေရာဂါကပးဆို့ လျနးေ်မာကးသညးံ ကာလအထ ိ လိုအပးခ္ကး 
အမ္ာ့ဆဵု့်ပညးသူမ္ာ့၌ အလုပးအကိုငးမ္ာ့တညးၿမဲမႈရြိေစေရ့ႏြငးံ ပဵုမြနးွငးေငျမ္ာ့ရြိေစရနးရညးရျယး 
သညး၈  
 
စီ့ပျာ့ေရ့ ေရရြညးတညးၿငိမးမႈရြိေစရနး အစို့ရမြ ႀကိဳ့ပမး့ေနသညးံ အ်ခာ့နညး့လမး့မ္ာ့မြာ 
အလုပးအကိုငး အချငးံအလမး့အသစးမ္ာ့ ဖနးတီ့ေပ့ႏိုငးရနးအတျကး အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု စီမဵကိနး့ 
သစးမ္ာ့အာ့ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာႏိုငးငဵမ္ာ့တျငး ပုဂၢလိကဘဏးမ္ာ့ကုိ 
အစို့ရကပဵံပို့ေပ့်ခငး့မ္ာ့ရြိၿပီ့ ေခ့္ေငျမ္ာ့်ပနးေပ့ရနး အခကးအခဲရြိေနေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့ သို႔မဟုတး 
တသီ့ပုဂၢလပိုငး ဘဏးမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဆကးလကးလညးပတးႏိုငးရနး်ဖစးသညး၈ အဆိုပါဘဏးမ္ာ့အာ့ 
အစို့ရမြ အုပးခ္ဳပးစီမဵမႈႏြငးံ ေစာငးံၾကပးမႈမ္ာ့ကို စနစးတက္လုပးေဆာငးၿပီ့ ယငး့သညး ဘဏးမ္ာ့ရြိ 
သာမနး်ပညးသူမ္ာ့၌ စုေဆာငး့ေငျမ္ာ့ကို ကာကျယးေပ့ကာ ေခ့္ေငျအသစးမ္ာ့ ်ပဳလုပးနိုငးရနး 
အေ်ခအေနကို ဖနးတီ့ေပ့ၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့ကို်ပနးလညးအသကးွငးေစ မညး်ဖစးသညး၈  
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ဗိုငး့ရပးစးကို ထိနး့ခ္ဳပးရနးႏြငးံ ထိပးတုိကးရငးဆုိငးရနးႀကိဳပမး့ေနစဥးအတျငး့ ကိုဗစး-ှ၆ ထိခိုကးမႈ 
သကးသာေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ကို ကမၻာလုဵ့ဆိုငးရာ အစီစဥးတစးရပးအေန်ဖငးံ အေကာငး့ဆဵု့ႏြငးံ 
အထိေရာကးဆုဵ့ ဒီဇိုငး့ေရ့ဆျဲႏိုငးေရ့အတျကး ႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာ ေဆျ့ ေႏျ့်ငငး့ခုဵမႈမ္ာ့ မ္ာ့စျာ်ဖစးေပ၍ 
ေနသညး၈ အဆိုပါ ကုစာ့ေရ့ အစီစဥးမ္ာ့သညး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိရမညး်ဖစးၿပီ့ ချေဲွခ္ထာ့သညးံ 
အမ္ာ့်ပညးသူ ရဵပဵုေငျမ္ာ့သညး ထိခိုကးနစးနာဆဵု့ရဵႈ့မႈမ္ာ့ေသာ ်ပညးသူမ္ာ့၇ အလုပးအကိုငး 
အချငးံအလမး့မ္ာ့ အမ္ာ့ဆဵု့ဖနးတီ့ေပ့ႏိုငးသညးံ အေသ့စာ့ႏြငးံ အလတးစာ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သို႔ 
ေရာကးရြိေစရမညး်ဖစးသညး၈  
 
သို႔ေသား ဒီမိုကရကးတစးႏိုငးငဵမ္ာ့၉ပငးလြ္ငး စီ့ပျာ့ေရ့ထိခိုကးမႈသကးသာေရ့ရဵပဵုေငျမ္ာ့ကုိ စီ့ပျာ့ေရ့ 
လုပးငနး့ ႀကီ့မ္ာ့အာ့ ေငျေၾက့ခိုငးမာမႈရြိေစရနး မြာ့ယျငး့စျာ ပဵံပို့ေပ့ေနသညးကိ ုေတျ႕်မငးေနရသညး၈ 
ဥပမာ- အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုတျငး ကိုဗစး အကူအညီေပ့မႈမ္ာ့သညး “တရာ့မွငးႏြငးံ 
အေထာကးအထာ့မရြိေသာ အချနးထမး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို ဖယးထုတးထာ့သလုိ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ 
ေထာကးပဵံေပ့ရနးရညးရျယးထာ့ေသာ ေဒ၍လာဘီလီယဵႏြငးံခ္ီသညးံ ရဵပဵုေငျမ္ာ့ကုိ အမ္ာ့်ပညးသူ 
ႀကီ့ၾကပးမႈႏြငးံ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ လဵုေလာကးစျာမရြိပဲ ဧရာမကုမၸဏီႀကီ့မ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵ႔ေပ့ 
ခဲံသညး၈”2 အစို့ရ၌ေထာကးပဵေရ့အကူအညီမ္ာ့သညး ပျငးံလငး့်မငးသာမႈႏြငးံ ေကာငး့မျနးေသာ 
ေပ၍လစီမ္ာ့်ဖငးံ ေဒသအတျငး့ အသကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့လုပးငနး့မ္ာ့ တညးတဵဵေရ့ကိ ု ဦ့တညး 
စဥးစာ့ေပ့သငးံသညး၈   
 
်မနးမာႏုိငးငဵ၌ CREP သညး အနညး့ဆဵု့ အေမရိကနးေဒ၍လာ ဿ ဘီလီယဵ3 တနးဖို့ရြိသညးံ အႀကီ့မာ့ဆုဵ့ 
ႏိုငးငဵ်ခာ့ေခ့္ေငျမ္ာ့ လိုအပးမညး်ဖစးေသားလညး့ စီမဵခ္ကးအေသ့စိပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ အကနး႔ 
အသတး ရြိေနသညး၈ ထို႔အ်ပငး ရြညးလ္ာ့စျာ်ဖစးေပ၍လ္ကးရြိေသာ ပဋိပကၡမ္ာ့ေၾကာငးံ အဆိုပါ 
ကုစာ့ေရ့အစီစဥးမ္ာ့သညး အထူ့အေရ့ေပ၍ စစးေဆ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးရနးလိုအပးသညး၈ သို႔မဟုတးပါက 
်ပညးတျငး့စစးအက္ဳိ့ဆကးအ်ဖစး  သေဘာထာ့ကျလဲျဲမႈမ္ာ့ နကးနကးရႈိငး့ရႈိငး့ ်ဖစးတညးေန်ခငး့၇   
အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဖျ႕ဲစညး့မႈမ္ာ့မြာ ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈ အလျနးႀကီ့မာ့်ခငး့တုိေၾကာငးံ အစို့ရမြ 
်ပညးသူမ္ာ့ႏြငး ံ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးနယးမ္ာ့အာ့ တာွနးခဵႏိုငးမႈမရြိ်ခငး့ကို ွငးေရာကးစျကးဖကးရနး 
ခကးခေဲနမညး်ဖစးသညး၈  
 
်မနးမာႏုိငးငဵ၌ CERP အာ့ ေလံလာဆနး့စစးသဵု့သပးခ္ကး ထျကးရြိခ္ကးအရ စီမဵခ္ကးသညး တာွနးယူမႈ 
တာွနးခဵမႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ အေ်ခခဵအာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့၇ ကျာဟခ္ကးမ္ာ့စျာရြိသညးကို ေတျ႕ရြိရသညး၈  
အဆိုပါစီမဵခ္ကးသညး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေခ့္ေငျမ္ာ့ကုိ အသဵု့်ပဳကာ စီ့ပျာ့ေရ့ထိခိုကးမႈ သကးသာေစေရ့ 
အတျကး ပုဂၢလိကဘဏးမ္ာ့၇ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ္ာ့၇ အာ့ကစာ့ႏြငးံ က္နး့မာေရ့ ွနးႀကီ့ဌာန၇ 
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အေ်ခခဵအေဆာကးအအုဵႏြငးံ စျမး့အငးက႑စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး  လုပးေဆာငးလ္ကးရြိေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့ 
အာ့ အဓိကထာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရနး ရညးရျယးထာ့သညး၈ အခ္ဳပးဆိုရေသား အဆိုပါကုစာ့ေရ့ 
အစီစဥး၌ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမြာ  ်မနးမာ်ပညး၌ ်ပညးတျငး့စစးပဋိပကၡမ္ာ့အာ့ အဓိက တျနး့အာ့ 
်ဖစးေနသညး ံ ဿွွ၅ ဖျ႕ဲစညး့ပုဵ အေ်ခခဵဥပေဒေအာကး ေရာကးေနေသာ ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈ အေ်ခ်ပဳ 
စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့ ယႏၱရာ့မ္ာ့အာ့ အာ့ေကာငး့ရနး ်ပဳလုပးေပ့ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈   
  
ကမၻာဘဏးကဲံသို႔ ႏိုငးငဵတကာ ေငျေၾက့ရနးပဵုေငျအဖျဲ႕မ္ာ့အေန်ဖငးံ ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ သနး့ႏြငးံခ္ီေသာ 
ေခ့္ေငျမ္ာ့ဆကးလကးေခ့္ေပ့ေနသ၊ ထိခိုကးနစးနာမႈမ္ာ့ေသာ ်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ဆငး့ရဒုဲကၡ 
တို႔ကို ၾကဵဳေတျ႕ေနရဦ့မညး်ဖစးသညး၈ CERP စီမဵခ္ကးအာ့ ႏိုငးငဵကာမြ ေထာကးပဵံမႈ သညးလညး့ 
ထိုနညး့လညး့ေကာငး့ ပငး်ဖစးသညး၈ ပမာဏႀကီ့မာ့လြေသာ ႏိုငးငဵတကာေခ့္ေငျမ္ာ့အာ့ အစို့ရမြ 
၁ငး့တို႔၌ဘ႑ာတိုကးမ္ာ့အာ့ ်ဖညးံတငး့ရနးႏြငးံ ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈမ္ာ့အာ့ ပိုမိုအာ့ေကာငး့ရနး 
ကပးဆုိ့မြတဆငးံ အ်မတးထုတး အသဵု့်ပဳေန လ္ကးရြိသညး၈ ဤအစီအစဥးမ္ာ့သညး တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ 
ႏြငးံ ႏြစးေပါငး့ ၄ွ ေက္ားၾကာ်ပညးတျငး့စစးခ္ဳပးၿငိမး့ကာ စစးမြနးေသာ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစု 
ထူေထာငးႏိုငးရနး ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့အတျကး ေဘ့ဆုိ့မ္ာ့သာ ်ဖစးေပ၍လာ ေစလိမံးမညး်ဖစးသညး၈   
 
ကၽျႏုးပးတို႔၌စို့ရိမးမႈမ္ာ့ကို ဤစာတမး့ငယးက အေသ့စိတးေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 
 

်မနးမာ်ပညး၌ CERP ႏြငးံ ပတးသကးသညးံ အဓိက စုိ့ရိမးခ္ကးမ္ာ့  
 
ှ၈ ်မနးမာ်ပညး၌ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈ ႏြငးံ ေခ့္ေငျမ္ာ့အေပ၍ တာွနးယူႏုိငးမႈ အာ့နညး့သညးံ 

မြတးတမး့မ္ာ့  
 
်မနးမာႏုိငးငဵသညးကမၻာေပ၍တျငး သဘာွသယဵဇာတ စီမဵခနး႔ချမဲႈတညးေဆာကးပဵု၉ သတၱမေ်မာကး 
အဆို့ဆုဵ့ ႏိုငးငဵ်ဖစးသညး၈ အလျနးအမငး့ စို့ရမးစရာေကာငး့စျာ   အဆငးံမ္ာ့ က္လာေန်ခငး့သညး 
“လူ႔အဖျဲ႔အစညး့အာ့ သဘာွသယဵဇာတ တူ့ေဖားထုတးလုပး်ခငး့မြ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့ရရြိေစေရ့ 
အာမခဵခ္ကးေပ့ရနး စီမဵခနး႔ချမဲႈမူေဘာငး ကငး့မဲံေသာ နိုငးငဵ်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပေနသညး၈ အခ္ဳိ႕ေသာ 
ကုမၸဏီမ္ာ့ႏြငး ံအထကးတနး့လႊာ အခ္ဳိ႕သညးသာ အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံကိ ုရရြိၾကမညး်ဖစးသညး၈”4  
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ဿွှ၁ ခုႏြစးတစးႏြစးထမဲြာပငး စစးတပးကထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာ ေက္ာကးစိမး့ကုနးသျယးမႈမြ 
အေမရိကနးေဒ၍လာ ၀ှ ဘီလီယဵခနး႔သညး ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငးံအစို့ရမ္ာ့က အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမရြိပဲ 
်မနးမာစစးတပးအရာရြိမ္ာ့ႏြငးံ သူတုိ႔၌ခရိုနီမ္ာ့ထဵေရာကးရြိသျာ့သညးဟု ခနး႔မြနး့ခဲံၾကသညး၈5  
 
်မနးမာစစးတပး၌ ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အလျဲသုဵ့စာ့်ပဳလုပးခဲံ်ခငး့၇ ်ပညးတျငး့ရြိ တိုငး့ရငး့သာ့လကး  
နကးကုိငးအငးအာ့စုမ္ာ့အာ့ စစးဆငးေရ့အတျကး ွငးေငျမ္ာ့ သဵု့စျဲမႈမ္ာ့ေၾကာငးံ ှ၆၅ွ 
်ပညးံလျနးႏြစးမ္ာ့တျငး ်မနးမာႏိုငးငဵသညး ႏိုငးငဵ်ခာ့ေႂကျ့ၿမီကို မဆပးႏိုငးခဲံေပ၈ ဿွှ၀ ခုႏြစးတျငးဂ္ပနး၇ 
အေမရိကနး၇ ယူႏိုကးတစးကငး့ဒမး့ ႏြငးံအ်ခာ့ ႏိုငးငဵမ္ာ့က အေမရိကနးေဒ၍လာ ၀ ဘီလီယဵကုိ 
ေလ္ားပစးေပ့ခဲံၾကသညး၈ 6 
 
်မနးမာႏုိငးငဵအာ့ ေကာငး့ေသာ ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈအေပ၍ေမြ္ားလငးံေသာအာ့်ဖငးံ 
ႀကီ့မာ့ေသာ ပမာဏရြိ ေႂကျ့ ၿမီမ္ာ့ကို ေလ္ားေပ့ခံဲေသားလညး့ လကးရြိအခ္ိနးအထ ိဆငး့ရႏဲျမး့ပါ့မႈမ္ာ့ 
က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ရြိေနေသ့သညးမြာ ေခ့္ေငျမ္ာ့ကုိ အလျဲသုဵ့စာ့်ပဳလုပးသညးံ အေထာကးအထာ့ပငး 
်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ လူဦ့ေရ ၁ ဦ့တျငး တစးဦ့သညး ဆငး့ရသဲူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ေက့္လကးေဒသတျငး 
ေနထိုငးေသာ ်ပညးသူမ္ာ့သညး ၿမိဳ႕်ပတျငးေနထိုငးသူမ္ာ့ထကး ၀ ဆနီ့ပါ့ အေနအထာ့ ပုိမိုနိမးံက္ၿပီ့ 
အချငးံအလမး့နညး့ပါ့သညး၈7  ်မနးမာႏုိငးငဵရြိ ဆငး့ရႏဲျမး့ပါ့မႈသညး သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ 
စီမဵခနး႔ချမဲႈ မြာ့ယျငး့မႈႏြငးံ အုပးခ္ဳပးမႈညဵံဖ္ငး့်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးၿပီ့ အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈႏြငးံ လူမႈွနးေဆာငးမႈ 
မ္ာ့အာ့ လဵုေလာကးစျာ ရဵပဵုေငျခ္ေပ့မႈမရြိ်ခငး့က မီ့ေလာကးရာ ေလပငးံဆိုသလို ဆငး့ရႏဲျမး့ပါ့မႈကို 
ပိုမို်ဖစးေစခဲံသညး၈ ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ  ်ပညးတျငး့စစးသညး ဆငး့ရငဲတးမျတးမႈ 
ဗဟိုေရာကးရြိေနေသာ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့အတျကး စီ့ပျာ့ေရ့ ၾကပးတညး့မႈကို အသကးဆကးေစသလုိ 
်ဖစးေစခဲံသညး၈ CREP ၌ ်ခဵဳငဵုသဵု့သပးခ္ကးအရ “ မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ ေႂကျ့ ၿမီ 
ႀကီ့အေ်ခအေနႏြငးံ တညးၿငိမးေသာ မကးခ႐ိုစီ့ပျာ့ေရ့ အေနအထာ့သညး လိုအပးေသာ ႏိုငးငဵ၌ 
အသဵု့စရိတးမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံဆညး့ေပ့ႏိုငးမညးံသ ေဘာ်ဖစးသညး၈” 8 
 
လကးရြိတျငး ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ သဘာွသယဵဇာတမ္ာ့မြ ွငးလာေသာ ႀကီ့မာ့ေသာ ွငးေငျမ္ာ့သညး 
အစို့ရ၌ အာ့နညး့ၿပီ့ အႏိုငးႏိုငး်ပဌာနး့ထာ့ေသာ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ေၾကာငးံ စစးတပးကုိသာ 
တိုကး႐ိုကး အက္ဳိ့ရြိေစမညး်ဖစးသညး၈ သဘာွအရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ လျဲမြာ့စျာ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့သညး 
သယဵဇာတမ္ာ့ကိ ု ထုတးယူ်ခငး့ႏြငးံ စစးတပးမြအႀကီ့အက္ယးထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံ ကခ္ငး၇ ရြမး့၇ 
ကရငး်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပ၍ေနေသာ ်ပညးတျငး့စစးသကးဆို့ရြညးမႈႏြငးံ ဆကးႏျယးေနသညး၈ 
သမိုငး့ေၾကာငး့အရ ်မနးမာစစးတပးအေန်ဖငးံ ေဒသခဵအလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ တရာ့မမြ္တစျာ 

                                                 
5
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8
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ေလ္ားေၾက့ေပ့်ခငး့သညး ေဒသခဵ်ပညး သူမ္ာ့၌ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ထကး ်မနးမာစစးတပး၌ စီ့ပျာ့ေရ့ 
အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကုိ ပိုမိုအေလ့ထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ အဆိုပါ လုပးရပးကိ ုၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ်မနးမာစစးတပးသညး 
ရဵပဵုေငျချဲေွခ္ထာ့ေရ့ႏြငးံ ်ဖနး႔ေွေရ့တို႔အတျကး ယဵုၾကညး ၊မရႏိုငးေၾကာငး့ ေဖား်ပေနသညး၈ ထို႔အ်ပငး 
ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရြာေဖျေရ့မစးရြငးက ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အဝိုငး့အာ့ 
“်မနးမာစစးတပးႏြငးံ စစးတပး၌ထိနး့ခ္ဳပးမႈႏြငးံ စစးတပးအာ့မြီခိုေနေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့အာ့ အဆကး 
အသျယးမ္ာ့်ဖတးေတာကးရနး” တိုကးတျနး့ခဲံသညး၈9 “်ပညးတျငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့မြ 
စစးတပးကရရြိေသာ ွငးေငျမ္ာ့သညး ယငး့တုိ႔၌ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို အေရ့ယူမႈမြ 
ကငး့လျတးစျာ လုပးေဆာငးႏိုငးမႈကို သိသာစျာ တို့်မငးံေစသညး” ဟု မစးရြငးမြ ေထာကး်ပခဲံသညး၈10  
 
ထပးမဵစို့ရိမးစရာေကာငး့သညးမြာ ်မနးမာစစးတပးသညး နာမညးဆို့ႏြငးံ ေၾကားၾကာ့ခဲံေသားလညး့ 
အ်ပညး်ပညးဆိုငး ရာေငျေၾက့ရဵပဵုေငျအဖျဲ႔၇ ကမၻာံဘဏး၇ အာရြဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ဘဏးႏြငးံ ဂ္ပနးအ်ပညး်ပညး 
ဆိုငးရာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ ေအဂ္ငးစီသညး ်မနးမာံ စီ့ပျာ့ေရ့ ထိခိုကးမႈသကးသာေရ့စီမဵခ္ကး 
CREP အာ့ ေခ့္ေငျမ္ာ့ ဆကးလကးထုတးေပ့ ေနဆဲ်ဖစးသညး၈ အဆိုပါ လုပးေဆာငးခ္ကးသညး 
အႏၲရယးရြိၿပီ့ တာွနးမဲံမႈကုိလညး့်ဖစးေစသလုိ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့ စျာၾကာ ်ဖစးပျာ့ခဲံေသာ ်ပညးတျငး့စစးကုိ 
ရြညးလ္ာ့ေစမညး်ဖစးသညး၈ အမ္ာ့်ပညးသူအေန်ဖငးံ ေႂကျ့ ၿမီမ္ာ့ႏြငးံ အစို့ရ၌ ကတိကွတး 
ွနးထုတးွ နးပို့မ္ာ့အာ့ သယးေဆာငးရနး တာွနးမရြိေပ၈  
 
ဿ၈ အမညးပ္ကး ဘ႑ာေရ့ စနစးအတျငး့သုိ႔ လူထု ရဵပုဵေငျမ္ာ့ ထညးံသျငး့်ခငး့ႏြငးံ 
ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့၌ စနစး အေပ၍ ထိနး့ခ္ဳပးမႈ ပုိမုိေလြ္ာံခ္်ခငး့၈  
(CERP sections: 1.1.2, 2.1.2, 2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1,)  
 
ႏိုငးငဵတကာ ေခ့္ေငျအေ်မာကးအမ္ာ့အာ့ ်ပညးတျငး့ ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့သို႔ေပ့မညး်ဖစးႀကီ့ 
အဆိုပါဘဏးမ္ာ့ အေန်ဖငးံ ကနး႔သတးမႈအနညး့အက္ဥး့်ဖငးံ ေခ့္ေငျမ္ာ့ပုိမိုရယူႏိုငးရနး ရညးရျယးသလုိ 
စျမး့ေဆာငးရညးမဲံေခ့္ေငျမ္ာ့ စီစစးမႈကို  ေရႊ႕ဆိုငး့ထာ့ရနးမြာ CREP ၌ အဓိကအစိတးအပိုငး့တစးခု 
အေန်ဖငးံပါရြိသညး၈  
 
တကယးတမး့တျငး ကပးေဘ့မစတငးမီကပငး ်မနးမာ်ပညး၌ ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့တျငး “စျမး့ေဆာငးရညး 
မဲံအေၾကျ့” ်ပႆနာ ႀကီ့မာ့စျာရြိသညး၈ စျမး့ေဆာငးရညးမဲံအေၾကျ့ဆုိသညးမြာ ေခ့္ယူသူက 
်ပနးမဆပးေတာံသညးံအေၾကျ့ မ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ ဘဏးမ္ာ့က ေနာကးထပးအေၾကျ့မ္ာ့ကုိ ေဘ့ကငး့စျာ 
ထပးမဵေခ့္ငြာ့ေပ့နုိငးသညးံပမာဏကို တျကးခ္ကးရနးအတျကး ယငး့စျမး့ေဆာငးရညးမဲ ံ အေၾကျ့ မ္ာ့ကို 
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ဘဏး၌ ပိုငးဆိုငးမႈမြႏႈတးယူရသညး၈ သို႔ရာတျငး်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့တျငး ထိုမေကာငး့ 
ေသာ အေၾကျ့ မ္ာ့မြာ ပမာဏအာ့်ဖငးံအေမရိကနးေဒ၍လာ ှ.၂ ဘီလီယဵ11 ရြိမညးဟ ု ခနး႔မြနး့ထာ့ရာ 
်မနးမာနုိငးငဵ၌ ပုဂၢလိကဘဏးမ္ာ့တျငး ေဘ့ကငး့စျာ ထပးမဵေခ့္ေပ့ရနးေငျကို ထပးတုိ့ဆနး႔ထုတးရနး 
ခကးခလဲ္ကးရြိသညး၈ ထို႔အ်ပငး ကပးေဘ့မစတငးမီကတညး့ကပငး ်မနးမာႏုိငးငဵ၌ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့၌ 
အရဵေငျသာ့12 မြာ အာဆီယဵနိုငးငဵမ္ာ့ အာ့လဵု့တျငးအနညး့ဆဵု့ ပမာဏသာရြိၿပီ့ စျမး့ေဆာငးရညးမံဲ 
ေခ့္ေငျမ္ာ့ေၾကာငးံ ဘဏးလုပးငနး့ၿပိဳလမဲႈမ္ာ့မြ အကာကျယး်ဖစးရနး အတျကး  အရဵေငျသာ့မြာ အလျနး 
အေရ့ပါသညး၈  
 
ဿွဿွ ခုႏြစးအေစာပုိငး့တျငး အီ့ယ1ူ3ႏြငးံဘ႑ာေရ့ အထူ့လုပးငနး့အဖျဲ႕ (FATF)14 ႏြစးခုစလဵု့က 
်မနးမာႏုိငးငဵကိုသူတို႔၌ ေငျေၾက့ခွါခ္မႈအမညးပ္ကးစာရငး့တျငးထညးံသျငး့ခဲံသညး၈ စီမဵခနး႔ချမဲႈႏြငးံ 
ႀကီ့ၾကပးမႈအာ့နညး့်ခငး့က ်မနးမာံဘ႑ာေရ့စနစးအတျငး့သို႔ တရာ့မွငးေက္ာကးစိမး့၇ ပယငး့ႏြငးံ 
မူ့ယစးေဆ့ွါ့ ကုနးသျယးမႈကဲံသိုေသာ ရာဇွတးလုပးငနး့မ္ာ့မြ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့ ခွါခ္ွငးေရာကးနိုငး 
ေန်ခငး့ေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး အမ္ာ့်ပညးသူရဵပဵုေငျအာ့ လကးရြိ ဘ႑ာေရ့စနစးတျငး 
ထညးံသျငး့်ခငး့မ်ပဳ သငးံေပ၈ နဂိုမူလ စီမဵအုပးခ္ဳပးမႈညဵံဖ္ငး့်ခငး့၇ အမညးပ္ကးစာရငး့ရရြိထာ့သညးံ 
ပုဂၢလိကဘဏးလုပးငနး့မ္ာ့ေၾကာငးံ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ ဘဏးလုပးငနး့မ္ာ့ ၌ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈႏြငးံ 
အုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့ အာ့နညး့ေစမႈကို မ်ဖစးေစသငးံေပ၈ IFIs မ္ာ့်ဖစးသညးံ 
ကမၻာံဘဏးႏြငးံ အ်ပညး်ပညးဆိုငးရာ ေငျေၾက့ရဵပဵုေငျအဖျဲ႔ (IMF) တို႔မြ ယခုကံဲေသာ ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ 
ရြိေနေသာ ဘ႑ာေရ့စနစးမ္ာ့၇ ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးပဵုဆိုငးရာ ်ပႆနာမ္ာ့ကိ ု မေ်ဖရြငး့ႏိုငးမီ 
ႀကီ့မာ့ေသာ ေရရြညးေခ့္ေငျမ္ာ့ကို ထုတးေခ့္ေန်ခငး့သညး လကးမခဵႏိုငးစရာ ်ဖစးသညး၈  
 
ယငး့ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့၌ အေၾကျ့ ႏြငးံေခ့္ေငျမ္ာ့အာ့ မညးသူက အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံရရြိသညး 
နြငးံပတးသကးၿပီ့ ေလံလာၾကညးံမညးဆိုပါက ထိုေခ့္ေငျမ္ာ့၌ ၅၅%15 ေက္ားမြာ ေဆာကးလုပးေရ့၇ 
ကုနးသျယးေရ့ႏြငးံွနးေဆာငးမႈ ကုမၸဏီမ္ာ့က အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံရြိသညးကုိ ေတျ႔ရြိရသညး၈ အ်ခာ့ေသာ 
က႑မ္ာ့်ဖစးသညး ံ အေသ့စာ့ႏြငးံ အလတးစာ့စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ (SME) ်ဖစးသညးံ 
သယးယူပို႔ေဆာငးေရ့ႏြငးံငြာ့ရမး့ ွယးယူ်ခငး့တို႔မြာ ၁.၄%၇ ဿ.၀% ႏြငးံဿ.ှ% သာ အသီ့သီ့ရရြိၾကၿပီ့ 
အိမးယာ ေခ့္ေငျမြာ ေငျေခ့္ငြာ့မႈအတိုငး့အတာ စုစုေပါငး့၌ ွ.၁% သာရြိသညး၈16 
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်မနးမာနုိငးငဵရြိ ပုဂၢလိကဘဏးမ္ာ့၌ ေခ့္ေငျအာ့လဵု့၌ ၅ွ% ေက္ားသညး ရနးကုနးအေ်ခစိုကး 
ေဖာကးသညးမ္ာ့အတျကးသာ်ဖစးၿပီ့ ေနာကးထပး ှဿ% မြာ မႏၱေလ့တျငး17 ေနထိုငးသူမ္ာ့အတျကး 
်ဖစးသညး၈ ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့က ရခိုငး်ပညးနယး၇ ကခ္ငး်ပညးနယး၇ ႏြငးံခ္ငး့်ပညးနယးမ္ာ့တျငး 
ေငျထုတးေခ့္်ခငး့မြာ အလျနးရြာ့ပါ့ၿပီ့ စုစုေပါငး့အာ့်ဖငးံ ယငး့ေနရာမ္ာ့တျငးေငျထုတးေခ့္မႈမြာ 
ပုဂၢလိက ဘဏးမ္ာ့၌ ရြိေနေသာ စုစုေပါငး့ ေခ့္ေငျ၌ ွ.၃% သာ ရြိသညး၈18 ဆိုလုိသညးမြာ 
်မနးမာ်ပညးရြိပုဂၢလိကဘဏးမ္ာ့သညး အဆိုပါ ၿမိဳ႕ႏြစးၿမိဳ႕ရြိ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးသာ 
ွနးေဆာငးမႈေပ့ေနသညးံသေဘာ်ဖစးၿပီ့ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့ ်ပညးနယး သို႔မဟုတး ေက့္လကး 
ေဒသတျငးေနထုိငးၾကေသာ ်ပညးသူမ္ာ့က ေခ့္ေငျအနညး့ငယးကုိသာ ရရြိၾကသညး၈ ထိခိုကးမႈ 
အမ္ာ့ဆဵု့ခဵရသညးံ ်ပညးသူမ္ာ့ အမ္ာ့စုသညး ေွ့လဵေခါငးသီေသာ ေဒသမ္ာ့၇ ေက့္လကး 
ေဒသမ္ာ့တျငး ေနထိုငးေသာေၾကာငးံ  အဆိုပါေခ့္ေငျ်ဖနး႔ေွမႈမ္ာ့ကိ ုရယူရနး အလျနးခကးခေဲနသညး၈  
 
ပုဂၢလိကဘဏးက႑၌ က္ဥး့ေ်မာငး့ေသာ ပထွီအတိုငး့အတာကို ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ 
အနညး့က္ဥး့ေသာ လူဦ့ေရအစိတးအပိုငး့ကိုသာ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့်ဖစးေစသညးံအတျကး စီ့ပျာ့ေရ့၌ 
အဓိကက႑်ဖစးေသာ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့က႑ကိုအနညး့ငယးမြ္သာ ပဵံပို့မႈေပ့ႏုိငးေသာ ပုဂၢလိကဘဏးမ္ာ့ 
သို႔ အမ္ာ့်ပညးသူရဵပဵုေငျအာ့ ထညးံသျငး့်ခငး့သညး ်မနးမာ်ပညးတျငး့ရြိ တိုငးသူ်ပညးသာ့မ္ာ့အတျကး 
တရာ့မြ္တမႈမရြိေပ၈ 
 
၀၈်မနးမာစစးတပးပုိငးပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ္ာ့က ်ပညးသူ႔ရဵပုဵေငျမ္ာ့၇ အစုိ့ရမြအာမခဵ  

ထာ့ေသာ ေခ့္ေငျမ္ာ့၇ အချနးကငး့လျတးချငးံမ္ာ့ ရရြိ်ခငး့ရြိမရြိ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ 
အာ့နညး့်ခငး့ 

  (CERP: 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6) 
 
အမ္ိဳ့သာ့ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး (NLD) အစို့ရမြ CERP အစီအစဥးအာ့ေရ့ဆျဲရာတျငး ်မနးမာစစးတပးပိုငး 
ကုမၸဏီမ္ာ့မြ CERP ေခ့္ေငျ့မ္ာ့ ရယူ်ခငး့ႏြငးံ အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ရရြိ်ခငး့တို႔ကိ ု တာ့်မစးထာ့သညးံ 
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေဖား်ပထာ့်ခငး့မရြိေပ၈19 
 
ဿွဿွ ခုႏြစး ဇျနးလတျငး ထုတး်ပနးခဲံသညးံ ်မနးမာ်ပညးဆိုငးရာ စီပျာ့ေရ့ အစီရငးခဵမႈတျငး အစို့ရ 
အေန်ဖငးံ ႀကီ့မာ့ေသာ CERP စီမဵခ္ကးအာ့ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိစျာ စီမဵခနး႔ချႏဲိုငးသညး ံ
စျမး့ရညးမရြိေၾကာငး့ ကမၻာံဘဏးမြ ွနးခဵခဲ ံ သညး၈ CERP တျငး ေဖား်ပထာ့သညးမြာ “ကိုဗစး-ှ၆ 
ႏြငးံဆကးစပးေသာ အသဵု့စရိတးမ္ာ့ကုိ ေစာငးံၾကညးံ်ခငး့၇ ႀကီ့ၾကပး်ခငး့သညး ရနးပဵုေငျမ္ာ့အာ့ 

                                                 
17 Ibid 
18 Ibid 
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စနစးတက္ ထိေရာကးစျာ အသဵု့်ပဳႏိုငးရနးကိ ု ေသခ္ာေစ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ လကးရြိတျငး အဆိုပါ 
လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးရနး ်ပညးတျငး့စာရငး့စစးလမး့ၫႊနး  ခ္ကးမ္ာ့မရြိေပ” 
ဟူ၊်ဖစးသညး၈ 20 
 
ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့၇ ေဆ့ဆုိငးမ္ာ့၇ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုလုပးငနး့မ္ာ့၇ အာမခဵလုပးငနး့ 
မ္ာ့၇ ခရီ့သျာ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဘဏးလုပးငနး့မ္ာ့အပါအွငး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေပါငး့ ှ၀၀ ခုကိ ု
ပိုငးဆိုငးထာ့သညး ံှွွ% စစးတပးပိုငး ကုမၸဏီမ္ာ့်ဖစးသညးံ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ဦ့ပိုငး ကုမၸဏီလီမိတကး 
(MEHL) ႏြငးံ ်မနးမာံစီ့ပျာ့ေရ့ ေကားပိုေရ့ရြငး့ (MEC) တို႔တျငး ်မနးမာ စစးတပးမြ ႀကီ့မာ့စျာ 
ပါွငးမႈရြိသညး၈21 MHEL ႏြငးံ MEC ႏြငးံ ။တို႔၌ ကုမၸဏီချေဲပါငး့ အနညး့ဆဵု့ ဿ၃ ခုတို႔သညး 
ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးရြိ ေက္ာကးစိမး့ႏြငးံ ပတၱ်မာ့သတၱဳတူ့ေဖားေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ 
လုပးကုိငးချငးံလုိငးစငးရရြိထာ့သညး၈22 ထိုရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈမ္ာ့ေနာကးကျယးတျငး အဆိုပါ လုပးငနး့စီမဵခ္ကး 
မ္ာ့အာ့ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးေပ့ေနသညးံ စစးတပးမြ လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို အစို့ရ၌ 
လစးလ္ဴရႈမႈ်ဖငးံ စနစးတက္ ခ္ဳိ့ေဖာကးက္ဴ့လျနးလြ္ကးရြိသညး၈  
 
ကမၻာဘဏး (WB)၇  ႏိုငးငဵတကာ ေငျေၾက့ရဵပဵုေငျအဖျဲ႕ (IMF)၇ ဂ္ပနး ႏုိငးငဵတကာ ပူေပါငး့ေရ့ ေအဂ္ငးစီ 
( JICA) ႏြငးံ အာရြဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ဘဏး(ADB) မြ ရယူမညးံ CREP ေခ့္ေငျမ္ာ့မြတဆငးံ ်ပညးသူ႔ 
ရဵပဵုေငျ့မ္ာ့အာ့ ကမၻာံကုလသမဂၢမြ နာမညးပ္ကးစရငး့သျငး့ထာ့သညးံ စစးတပးပိုငး ကုမၸဏီမ္ာ့က 
မရရြိသငးံေပ၈   
 
၁၈ မိမိ်ပညးသူမ္ာ့ႏြငး ံစစးပျဲ်ဖစးေနေသာ အစုိ့ရမြဆငးံ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့ရဵပုဵေငျမ္ာ့ မစီ့ဆငး့သငးံ 
    (CERP: 2.1.7, 3.1.2, 4.1.2, 4.1.3,) 
 
ႏိုငးငဵတျငး့ အစို့ရအသဵု့စာ့ရိတးအာ့လဵု့၌ ၀% ကိုသာ ်ပညးနယးသုိ႔မဟုတးေဒသႏၱရ အစို့ရ 
အဆငးံမ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳသညးဟု ခနး႔မြနး့ထာ့သညး၈23 ဤ်ဖစးရပးတျငး ခနး႔မြနး့ေ်ခ အေမရိကနး 
ေဒ၍လာ ဿ ဘီလီယဵရဵပဵုေငျသညး တိုငး့ရငး့သာ့ ်ပညးနယးမ္ာ့သို႔ မညးသို႔ ေရာကးရြိႏိုငးမညးမြာ ရြငး့လငး့ 
မႈရြိမေနေပ၈ ထုိ႔အ်ပငး ပိုမိုအေရ့ႀကီ့သညးမြာ ဗဟိုခ္ဳပးကုိငးမႈ ႀကီ့မာ့ေသာ အစို့ရ ဖျဲ႔စညး့ပဵု 
ေအာကးတျငး CERP လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ စီမဵကိနး့မ္ာ့သညး ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးကုိ မညးသို႔ 
တာွနးယူမညးကိုလညး့ ရြငး့လငး့စျာမသိရေသ့ေပ၈   
 

                                                 
20

 http://documents1.worldbank.org/curated/en/806001593183687694/pdf/Myanmar-Economic-Monitor-Myanmar-in-the-Time-of-COVID-19.pdf  pg 48 
21 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24868&LangID=E 
22 Ibid 
23

 https://asiafoundation.org/publication/state-and-region-governments-in-myanmar-report/ 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/806001593183687694/pdf/Myanmar-Economic-Monitor-Myanmar-in-the-Time-of-COVID-19.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24868&LangID=E
https://asiafoundation.org/publication/state-and-region-governments-in-myanmar-report/


ထို႔အ်ပငး အစီအစဥး (၁.ှ.ဿ) တျငး ထိခိုကးနစးနာမႈကို ပိုမိုခဵစာ့ရေသာ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ 
ေငျလႊဲေ်ပာငး့်ခငး့ကိ ု „သငးံေလ္ားေသာပမာဏ‟ ်ဖငးံ ေပ့သျာ့မညး်ဖစးေၾကာငး့ ေဖား်ပထာ့ေသားလညး့ 
ေသခ္ာသတးမြတးထာ့သညးံ ပမာဏကိ ု ေဖား်ပထာ့်ခငး့မရြိေပ၈24 အမြနးတကယးထိခိုကးနစးနာသူမ္ာ့ 
လိုအပးခ္ကးရြိသူမ္ာ့အာ့ ေဖားထုတးထာ့ ်ခငး့၇ စီစစးထာ့်ခငး့မရြိပါက အစုိ့ရမြ ေပ့ေသာ 
အက္ဳိ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ကိ ု ။တို႔အေန်ဖငးံ အမြနးတကယး လကးလြမး့မီႏိုငးမႈ မရြိသညးံ အေ်ခအေန 
်ဖစးသညး၈   

ႏိုငးငဵတကာ တရာ့ရုဵ့တျငး လူမ္ဳိ့တဵု့သတး်ဖတးမႈစျဲခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ ရငးဆိုငးေနရစဥးအတျငး့ ၁ငး့တို႔၌ 
အမ္ဳိ့သာ့ လဵုၿခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့အေပ၍ ရဵပဵုေငျႏြငး ံ အကာအကျယးမ္ာ့ေပ့ကာ  ်ပညးတျငး့စစးတျငး 
နကးနကးရိႈငး့ရိႈငး့ပါွငးေနေသာ အစို့ရမြ တိုငး့်ပညးအတျငး့ရြိ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အာ့လုဵ့အတျကး 
သာတူညီမြ္ ဂရုစိုကးသျာ့မညးမြာ ယဵုၾကညးႏိုငးစရာမရြိေပ၈  

ပဋိပကၡ်ဖစးပျာ့ရာေဒသမ္ာ့တျငး အရပးသာ့တုိငး့ရငး့သာ့်ပညးသူမ္ာ့မြာ တိုငး့ရငး့သာ့ လကးနကး 
ကိုငးမ္ာ့အေပ၍  ထို့စစးဆငးေနေသာ စစးတပး၌ ပစးမြတးမ္ာ့ ်ဖစးေနလ္ကးရြိသညး၈ တိုငး့ရငး့သာ့ 
လကးနကးကုိငးအ ဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ေသာေနရာမ္ာ့ႏြငးံ ေရာယြကးထိနး့ခ္ဳပး ေနရာမ္ာ့ရြိ 
ရျာသာ့မ္ာ့မြာ ်မနးမာစကာ့မေ်ပာဆိုႏိုငးသူမ္ာ့၇ တရာ့ွငးစာရျကးစာတမး့မ္ာ့၇ မြတးပဵုတငး 
မရြိေသာေၾကာငး ံ ်ပညးတျငး့စစး၌ အ်ခာ့တစးဖကးတျငးရြိေသာ အစုိ့ရ၌ အေထာကးအပဵံမ္ာ့အာ့ 
ရရြိရနး မေသခ္ာေပ၈  
 

၂၈ “အရြိနးအဟုနး်မႇငးံ” ဧရာမ အေ်ခခဵ အေဆာကးအဦ့ ႏြငးံ စျမး့အငး စီမဵကိနး့မ္ာ့    
(CERP: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3) 

အစို့ရက စီမဵကိနး့တစးခုကိုအလ္ငးအ်မနးလုပးေဆာငးရနးပဵုမြနးလုပးေဆာငးေနက္ လူထု စီစစးမႈမ္ာ့ႏြငးံ 
ေဆျ့ ေႏျ့တုိငးပငးမႈမ္ာ့ကို ရပးဆိုငး့လုိကးသညးံအခါတျငးစီမဵကိနး့ကို “အရြိနးအဟုနး်မႇငးံ်ခငး့” ်ဖစးသညး 
ဟုဆုိလိုသညး၈  ေဒသခ ဵ ်ပညးသူမ္ာ့၌ အသကးေမျ့ ွမး့ေက္ာငး့ႏြငးံယဥးေက့္မႈမ္ာ့ကို ပ္ကးစီ့ 
ေစသညးံ ်မနးမာအစုိ့ရ၌ ဧရာမ စီမဵကိနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားမႈ သမိုငး့ေၾကာငး့ႏြငံးထိုစီမဵကိနး့ 
အမ္ာ့စုမြာ တိုငး့ရငး့သာ့ ေဒသမ္ာ့တျငး တညးရြိမႈအေပ၍ မူတညးလ္ကး CERP က ေထာကးပဵံေသာ 
စီမဵကိနး့သစးမ္ာ့သညး လကးရြိတိုကးပျမဲ္ာ့ ရြိမေနသညးံေနရာမ္ာ့တျငးပငးလြ္ငး ပဋိပကၡမ္ာ့ကုိ 
တရြိနးထုိ့ တို့ပျာ့ေစႏိုငးလိမးံမညး၈ အရြိနးအဟုနး်မႇငးံ်ခငး့ေၾကာငးံ တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့တျငး 
လုပးေဆာငးမညးံ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့ေရ့အစီအစဥးတိုငး့သညး ်ပညးသူမ္ာ့၌ တရာ့ွငးမႈႏြငးံ အသိေပ့ညြိႏိႈငး့ရနး 
လိုအပးသညးကိ ုသတိမထာ့မိေတာံေပ၈  

CERP ေအာကးတျငး အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အစီစဥးမ္ာ့ ဆကးလကးလုပးေဆာငးရနး အစို့ရမြ 
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အလ္ငးအ်မနးချငးံ်ပဳ်ခငး့သညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာ စီမဵကိနး့ႀကီ့မ္ာ့်ဖစးသညးံ ်မစးဆဵုႏြငး ံမုနးတဵုဆညးမ္ာ့ 
ေၾကာငး ံ ေဒသခဵမ္ာ့၌ အသကးေမျ့ွမး့ေက္ာငး့လုပးငနး့မ္ာ့က ဆကးလကး စေတ့ရမညးံ 
အေနအထာ့်ဖစးေနသညး၈ အဆိုပါ အႀကီ့စာ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို ေဒသခဵမ္ာ့အာ့ ။တို႔၌ ေ်မမ္ာ့မြ 
ႏြငးထုတးခဵရ်ခငး့၇ တရာ့မမြ္တေသာ ေလ္ြားေၾက့မ္ာ့သာရရြိ်ခငး့ (သို႔မဟုတး) သဘာွပတးွနး့က္ငး 
ဆိုငးရာ ဆို့က္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ေၾကာငး ံ က္နး့မာေရ့်ပသနာမ္ာ့ခဵစာ့ရ်ခငး့ အစရြိေသာ ဓမၼဓိဌနး 
က္အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ လကးမခဵႏိုငးေသာ အေ်ခအေနတျငးရြိသညး၈ 

သဘာွသယဵဇာတေပါႂကျယးွ ေသာ ကခ္ငးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယးကံဲသုိ႔ေသာ ်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ 
လုပးငနး့ မ္ာ့သညး ေဒသတျငး့ရြိ တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးမ္ာ့ႏြငးံ စစးတပးအၾကာ့ ပဋိပကၡအာ့ 
ႀကီ့မာ့စျာ အာ့်ဖညးံေပ့ေနသညးံ အေနအထာ့တျငးရြိသညး၈  အဆိုပါစီမဵကိနး့မ္ာ့သညး ေ်မာကးမ္ာ့ 
စျာေသာ ေဘ့ထျကးဆို့က္ဳ့ိမ္ာ့ရြိေသားလညး့ အစို့ရႏြငးံ စစးတပးမြသကးဆိုငးသူမ္ာ့သညး 
။စီမဵကိနး့မ္ာ့ကိ ု ဆကးလကးလုပးေဆာငးရနး စိတးအာ့ထကးသနးလြ္ကးရြိၿပီ့ ေကာငး့မျနးေသာ 
ရလဒးမ္ာ့ရရြိမညး်ဖစးေၾကာငး့ တိုကးတျနး့ေ်ပာဆိုလြ္ကးရြိးသညး၈   

အစို့ရ၌ ချငး်ပဳထာ့ေသာ အ်ငငး့ပျာ့ဖျယး စီမဵကိနး့မ္ာ့အေပ၍ တုဵ႔်ပနးရာတျငး ေဒသခဵမ္ာ့မြ 
ဆႏၵ်ပ်ခငး့ႏြငးံ ဖယးဒရယး ဒီမိုကေရစီ်ပညးေထာငးစုေပ၍ထျနး့မႈ ေသခ္ာသညးံအခ္ိနးထ ိ ဧရာမစီမဵကိနး့ 
ႀကီ့မ္ာ့အာ့ ရပးတနး႔ထာ့ ရနး ေတာငး့ဆိုမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးခဲံၿပီ်ဖစးသညး၈ 
 
၃၈ ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးပုဵ မြာ့ယျငး့ေနသညးံ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးတျငး 

ရငး့ႏြီ့်မြုပးႏြဵရနး ႏြစးရြညး ေခ့္ေငျ ရယူ်ခငး့  
   (CERP: 6.1) 
 
ေနာကးဆုဵ့ ရရြိႏိုငးသညးံ WHO ၌ ဿွွွ ခုႏြစး စစးတမး့အရ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ က္နး့မာေရ့ 
ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးသညး ကမၻာေပ၍ရြိ က္နး့မာ့ေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈစနစး ှ၆ွ အနကး ဒုတိယ 
အဆို့ရျာ့ဆဵု့ စျမး့ေဆာငးရညး အဆငးံတျငးရြိသညး၈25 ထိုစစးတမး့အတျငး့ ဆကးလကး 
ေဖား်ပထာ့သညးမြာ ်မနးမာႏိုငးငဵသညးက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈအတျကးတစးဦ့ခ္ငး့ အသဵု့စာ့ရိတးမြာ 
အဆငး ံှ၀၃ တျငးရြိေန သညးကုိ ၾကညးံ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ်ပႆနာမြာ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ အာ့နညး့်ခငး့ 
ေၾကာငးံမဟုတးပဲ ်မနးမာနိုငးငဵ၌ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးတျငး ဖျ႕ဲစညး့တညးေဆာကးပဵု 
ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ရြိေနေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈26 ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာက စစးတပးက တညးေဆာကး 
ခဲံေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵ၌ က္နး့မာေရ့ွနးႀကီ့ဌာနသညး စတငးဖျဲ႔စညး့ခ္ိနးမြစ၊ ႀကီ့ႀကီ့မာ့မာ့ 
ေ်ပာငး့လမဲႈမရြိခဲံပ ဲ ဖျ႔ဲစညး့တညးေဆာကးမႈပဵုစဵမြာ အလျနးအကၽျဵဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈပဵုစဵ၇ ေႏြ့ေကျ့ ၿပီ့ 
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အထကးေအာကးစီ့ဆငး့မႈပဵုစဵႏြငးံ ွနးေဆာငးမႈေပ့ရမညးံ ်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍ တာွနးခဵမႈမရြိ်ခငး့ 
တို႔ဆကးလကး ရြိေနခဲံသညး၈ 
 
ႏႈိငး့ယြဥးေထာကး်ပရမညးဆိုလြ္ငး်မနးမာႏိုငးငဵရြိတိုငး့ရငး့သာ့က္နး့မာေရ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌က္နး့မာေရ့ 
ေစာငးံေရြာကးမႈပဵုစဵမြာ  ေ်ပာငး့လျယး်ပငးလျယးရြိၿပီ့ ကုနးက္မႈသကးသာကာ ထိေရာကးမႈ ရြိသညးံ 
ေဒသႏၱရ အုပးခ္ဳပးမႈပဵုစဵ်ဖစးသညး၈ ။တုိ႔၌ ကိုယးပိုငးအေတျ႕အၾကဵဳႏြငးံႏိုငးငဵတကာ အေတျ႔အၾကဵဳေပ၍ 
အေ်ခခဵ သုဵ့သပး သညးမြာ… 
 

“...်မနးမာနိုငးငဵ၌ လကးရြိက္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးသညး ယခငးက ဆိုဗီယကးယူနီယဵႏြငးံ 

ပိုလနးႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး က္ငးံသဵု့ခဲံေသာ က္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ စနစးႏြငးံ ႏႈိငး့ယြဥး၊ရႏိုငးသညး၈ 

သို႔ေသားလညး့ အဆိုပါႏုိငးငဵ မ္ာ့၌ က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးတျငး ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈေလြ္ာံခ္ေရ့ကို 

ှ၆၆ွ ခုႏြစးအေစာပုိငး့ တွကးတပ္ကး ဒီမုိကေရစီ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ကာလအတျငး့ကပငး 

ေ်ပာငး့လဲလာခဲံသညး၈ အေရြ႕ဥေရာပႏြငးံ အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့အာ့လဵု့နီ့ပါ့က ခကးခဲေသားလညး့ 

ေအာငး်မငးမႈရြိသညးံ အသျငးကူ့ေ်ပာငး့ေရ့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရာတျငး က္နး့မာေရ့က႑  ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈ 

ေလြ္ာံခ္်ခငး့ကို ႏိုငးငဵေရ့်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့၌ အေရ့ပါေသာ အစိပးအပိုငး့်ဖစး ခ္မြတးအေကာငး 

အထညးေဖားခဲံသညး…..27 

[သို႔်ဖစးရာ] ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသညးံအာဏာႏြငးံ က္နး့မာေရ့၌အရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို တညးေနရာႏြငးံ 

ပိုမုိနီ့စပးရာသို႔ လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့သညးက္နး့မာေရ့ စျမး့ေဆာငးရညးကို ်မငးံတကးေစရဵုမြ္သာမကပဲ 

ထိုႏိုးငးငဵက လုပးေဆာငးေနေသာ ဒီမိုကေရစီေ်ပာငး့လဲမႈ လုပးငနး့စဥးတျငးႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၌ ပါွငးမႈအတျကး 

ႀကီ့မာ့ေသာ ဆျေဲဆာငးမႈကိုလညး့ ်ဖစးေစသညး၈” 

 
်မနးမာႏုိငးငဵ၌ အလျနးအမငး့ မြာ့ယျငး့ေနေသာ ဗဟိုခ္ဳပးကိုငးမႈစနစး်ဖငးံ လညးပတးေနသညးံက္နး့မာေရ့ 
စနစးရြိေနလ္ကး ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့ရြိေနသညးံ လကးရြိက္နး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈစနစးကို အရငးမ်ပငးပဲ 
ဤဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးမႈုတျငးရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵရနး ေခ့္ေငျကုိ ထုတးယူသငးံသညးံ အခ္ိနးမဟုတးေပ၈ 
အနာဂတး ဖကးဒရယးဒီမိုကရကးတစး်ပညးေထာငးစုတျငးရြိလာမညးံ ထိေရာကးမႈရြိၿပီ့ အက္ဳိ့်ဖစးထျနး့ကာ 
တာွနးချေဲွမႈရြိေသာ က္နး့မာ့ေရ့ေစာငးံေရြာကးမႈ ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးမႈတျငးသာ ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵသငးံၿပီ့ 
လကးရြိ ခ္ဳိ႕ယျငး့ေနေသာ က္နး့မာေရ့စနစးတျငး ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈ မလုပးသငးံေပ၈  
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၄၈  IMF သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ႏုိငးငဵတကာ အလြဴရြငးမ္ာ့ထဵမြ ပမာဏႀကီ့မာ့ေသာ 
ေခ့္ေငျရယူသညးံအခါ အခ္ဳပးအခ္ာအာဏာ ဆုဵ့ရဵႈ့်ခငး့ 
 
ကမၻာံဘဏးသို႔မဟုတး IMF ကဲံသို႔ နိုငးငဵတကာ အလြဴရြငးမ္ာ့ထဵမြ ႀကီ့မာ့ေသာေခ့္ေငျမ္ာ့ 
ရယူရာတျငး သာမနးအာ့်ဖငးံ အတို့ဆပးရနးႏြငးံႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အေၾကျ့ ဆပးရ်ခငး့ တာွနးခဵမႈမ္ာ့ 
သာမဟုတးပဲ  ေခ့္ေငျမ္ာ့ရယူရာတျငး ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ ပုဂၢလိကပိုငး်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ 
ရငး့ႏြီ့်မႇဳပးႏြဵမႈ်မႇငးံတငး်ခငး့မြတဆငးံ ကမၻာံလစးဘရယးစနစးသစးအတျငး့ ပါွငးမႈအတျကးအာမခဵခ္ကး 
ေပ့ရနး “ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးမႈဆိုငးရာ ညႇိႏႈိငး့မႈမ္ာ့” ပါွငးေလံရြိသညး၈ ေငျေခ့္ေသာႏိုငးငဵမ္ာ့သညး 
မၾကာခဏဆုိသလုိ ႏိုငးငဵတကာေကားပိုေရ့ရြငး့ ဆိုငးရာ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကုိ ပိုမုိဦ့စာ့ေပ့ရနး 
ဖိအာ့ေပ့ခဵၾကရၿပီ့ မိမိႏိုငးငဵ အခ္ဳပးအ်ခာအာဏာအက္ဳိ့စီ့ပျာ့မ္ာ့ႏြငးံ လူမႈေရ့အစီစဥး 
အသဵု့စရိတးအေပ၍ကနး႔သတးမႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရေလံရြိသညး၈  

ႏိုငးငဵတကာ အငးစတီက္ဴ့ရြငး့မ္ာ့တျငး ေငျေၾက့မ္ာ့ေခ့္ယူရာ၉ လိုကးနာရမညးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 
မူဝါဒမ္ာ့ရြိသညး၈ အဆိုပါသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာ်ပညးကဲံသို႔ ႏိုငးငဵမ္ာ့ကိ ု ေငျေခ့္ေပ့ရာ၉ 
စီ့ပျာ့ေရ့ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈ အက္ဳိ့အ်မတးကိ ု ရယူလုိေသာ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့အေ်ခခဵ ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ာ့ 
ရြိေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈  

တနညး့ေ်ပာရလ္ြငး “မညးသညးံေန႔လညးစာမြ အလာ့ကာ့မရ” ဆိုရို့စကာ့အတိုငး့ 
ရငးႏြီ့်မဳပးႏြဵသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေရရြညးႏြငးံ ေရတိုအက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကိ ု ေမြ္ားလငးံခ္ကးတစးစဵုတစးရာမပါပဲ 
မိမိတို႔ေငျေၾက့အာ့ ေခ့္ဌာ့မညးမဟုတးေၾကာငး့ ယခုအေ်ခအေနမြ ရညးညႊနး့ေနသညး၈ 

တကယးတမး့တျငး ်မနးမာ်ပညးအေန်ဖငးံ ႏိုငးငဵတကာ ေခ့္ေငျမ္ာ့ မလိုအပးေပ၈ ်မနးမာႏုိငးငဵသညး 
သဘာွသယဵဇာတၾကျယးွေသာ ႏိုငးငဵ်ဖစးၿပီ့ နညး့လမး့မြနး်ဖငးံ စီမဵခဵံချမဲႈ်ပဳလုပးႏိုငးပါက 
်ပညးသူတရပးလဵု့ ၾကျယးွခ္မး့သာေစရနး ေဖားေဆာငးႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ သို႔ေသားလညး့ 
တိုငး့ရငး့သာ့ေဒသမ္ာ့ရြိ အဆိုပါအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကို ်မနးမာစစးတပးႏြငးံ ၁ငး့တို႔၌ ခ႐ီုနီမ္ာ့က 
ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ အဓၶမခုိ့ယူေနၿပီ့ ကၽျႏးုပးတို႔အာ့ အၾကမး့ဖကးဖိႏြပးရနးအတျကး 
လကးနကးမ္ာ့ွယးယူသဵု့စျဲေနလ္ကးရြိသညး၈ 
 
၅၈ အက္ိဳ့အ်မတးရရြိရနး ရညးရျယးခ္ကး်ဖငး ံ ပဋိပကၡ်ဖစးေနေသာအ်ခာ့တဖကးသုိ႔ 
ေငျေၾက့ေထာကးပံဵ်ခငး့မြာ အလုပးမ်ဖစး 
 
ကိုဗစး-ှ၆ ဆိုက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့မြ ်မနးမာ်ပညး်ပနးလညးထူေထာငးရနး စိတးေစတနာ်ဖငးံ 
ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွနး့မြ CERP  အကူအညီေပ့မႈမ္ာ့်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ သို႔ေသားလညး့ 



ေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈ ပိုငး့ဆိုငးရာ ေဆျ့ ေႏျ့ညႇိႏႈိငး့မႈမ္ာ့၇ ေငျစီ့ဆငး့မႈမ္ာ့ကိ ု ပဋိပကၡ၌ 
ဘကးတဖကး်ဖစးေသာ တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသ ူ မ္ာ့အာ့ အႀကီ့အက္ယး ထို့စစးဆငးေနေသာ 
စစးပျမဲ္ာ့အာ့ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံေပ့ေနေသာ ေန်ပညးေတားမြ တဆငးံ ်ဖတးသနး့စီ့ဆငး့ေစ်ခငး့သညး 
ပဋိပကၡ၌ အ်ခာ့တဖကးတျငးရြိေသာ သူမ္ာ့အတျကး အက္ဳိ့ရြိမညးမ ဟုတးေပ၈  
 
လကးရြိအခ္ိနးတျငး ်မနးမာႏုိငးငဵသညး ဖကးဒရယးအုပးခ္ဳပးေရ့ဆိုငးရာအချငးံအေရ့မ္ာ့ထကး 
်ပညးတျငး့စစးတျငး ပိတးမိေနဆဲ်ဖစးေသာေၾကာငးံ ကာလရြညးေခ့္ေငျမ္ာ့ ရြာယူရမညးံအခ္ိနးမဟုတးေပ၈ 
အကယး၊ ႏိုငးငဵတကာမြ COVID-19 ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ အစီစဥးမ္ာ့ကိ ု တိုငး့ရငး့သာ့ 
်ပညးနယးမ္ာ့တျငး ေထာကးပဵံေပ့လိုပါက ကုလသမဂၢ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရြာေဖျေရ့မစးရြငး (UNFFM) 
၌ တငး်ပခ္ကးအရ တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ဳိ့မ္ာ့အေပ၍ လူသာ့်ဖစးမႈကိ ု ဆနး႔က္ငးံေသာ ရာဇွတးမႈ်ဖငး ံ
စျပးစျဲခဵထာ့ရေသာ ဗဟိုအစို့ရ၌ ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈမ္ာ့၇ ွငးေရာကးစျကးဖကးမႈမ္ာ့မရြိပဲ တိုငး့ရငး့သာ့ 
်ပညးနယးအလုိကး သကးဆိုငးရာ အစုအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ တိုကး႐ိုကး ေဆျ့ ေႏျ့ညႇိႏိႈငး့ရမညး်ဖစးသညး၈   
 
ေထာကးပဵံကူညီမႈမ္ာ့သညး ပဋိပကၡပိုမိုႀကီ့ထျာ့လာေအာငး ေလာငးစာဆီ်ဖညးံ်ခငး့၇ ရာဇွတးမႈကိ ု
က္ဴ့လျနးေနေသာ အရပးသာ့အမညးခဵ တ်ပညးေထာငးစနစးကို ေထာကးခဵအာ့ေပ့်ခငး့ထကး 
ဖကးဒရယးဒီမို ကရကးတစး်ပညး ေထာငးစုသို႔ဦ့တညးပဵံပို့သညးံ ပဵုစဵ်ဖစးရမညး၈  
 
နိဂုဵ့ 
 
စီ့ပျာ့ေရ့အရကုစာ့မႈေပ့ရနး အလြ္ငး်မနးလုပးေဆာငး်ခငး့သညး ဒီမိုကေရစီထျနး့ကာ့ၿပီ့ ပျငး့လငး့ 
်မငးသာမႈ အေကာငး့ဆဵု့ႏိုငးငဵမ္ာ့တျငးပငးလြ္ငး ခကးခမဲႈမ္ာ့ရြိေၾကာငး့ သကးေသ်ပခဲံၿပီ့ ်ဖစးသညး၈ 
ကမၻာတျငး အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မြဳ အ်မငးံဆဵု့ ေနရာကိုရရြိထာ့သညးံ ်မနးမာ်ပညးသညး28 ်မငးံမာ့ေသာ 
အက္ငးံပ္ကး်ခစာ့မႈႏြငးံ  ႀကီ့မာ့ေသာေငျေၾက့ပမာဏအာ့ အရြိနးအဟုနး်မႇငးံ သဵု့စျဲမႈႏြငးံေပါငး့စပး 
လိုကးမညးဆိုပါက ကပးဆုိကးမြဳတစးခုကို ်ဖစးေစမညးမဟုတးပါလာ့၈ 
 
ကရညး၇ ရြမး့၇ ကခ္ငး၇ ခ္ငး့ႏြငးံ ရခုိငး်ပညးနယးမ္ာ့တျငး လကးရြိ ထို့စစးဆငးမႈမ္ာ့အတျကး တပးမေတားမြ 
မညးမြ္အကုနးက္ခဵ သဵု့စျဲေနသညးကို ခနး႔မြနး့ႏိုငးရနး ခကးခေဲသားလညး့ တပးမေတားသညး ဗဟိုအစို့ရမြ 
အေမရိကနး ဿ ဘီလီယဵေက္ားေသာ ကာကျယးေရ့အသဵု့စရိတး တရာ့ွငးရရြိေနသညး၈29 ဤအေ်ခ 
အေနအတျငး စစးတပးမြ ကုေဋႏြငးံခီ္ေသာ ်ပညးသူ႔ရဵပဵုေငျမ္ာ့အာ့ ်ပညးသူ႔အေပ၍ ်ပနးလညးတိုကးခိုကး 
ရနးအသဵု့်ပဳေနခ္ိနးတျငး အဘယးေၾကာငးံ ႏိုငးငဵတကာ ေခ့္ေငျ ဿ ဘီလီယဵေက္ားအာ့ ်မနးမာ်ပညးရြိ 

                                                 
28 https://www.u4.no/publications/corruption-in-the-time-of-covid-19-a-double-threat-for-low-income-countries 
29

 https://tradingeconomics.com/myanmar/military-expenditure 

https://www.u4.no/publications/corruption-in-the-time-of-covid-19-a-double-threat-for-low-income-countries
https://tradingeconomics.com/myanmar/military-expenditure


်ပညးသူမ္ာ့က ေထာကးခဵရမညးနညး့၈ တနညး့အာ့်ဖငးံဆိုရေသား ်မနးမာႏုိငးငဵသညး မိမိ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ 
သတးရနးအတျကး ေငျ့ေခ့္ယူေန်ဖငး့ သာ်ဖစးသညး၈ 
 
ဤပမာဏႀကီ့မာ့သညးံ ေခ့္ေငျမ္ာ့သညး ်မနးမာစစးတပးမြ ကၽျႏုးပးတို႔အေပ၍ ထို့စစးဆငးရနးအတျကး 
အေထာကးအပဵံေပ့မြာ်ဖစးၿပီ့ ကၽျႏုးပးတို႔၌ သာ့စဥးေ်မ့ဆကးမြ အဆိုပါေခ့္ေငျမ္ာ့အာ့ ်ပနးလညး 
ေပ့ဆပးရ မညး်ဖစးသလုိ သဘာွပတးွ နး့က္ငးႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ဆိုငးရာ အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ကုိ အႀကီ့ 
အက္ယး  ခဵစာ့ရမညးမြာ ေသခ္ာသညး၈    
 
ေရြ့ဦ့စျာ ရြိရငး့စျအဲရငး့အ်မစးမ္ာ့အာ့ ညီမြ္စျာအသဵု့်ပဳချငးံႏြငးံ ေခ့္ေငျမ္ာ့သညးလညး့ အာဏာရြိ 
သူမ္ာ့ အတျကးမဟုတးပဲ တိုငး့သူ်ပညးသာ့အာ့လဵု့အတျကး အက္ဳိ့ရြိသညးံေခ့္ေငျမ္ာ့ကုိ ်ဖစးေစရနး 
ေသခ္ာေစမညးံ ဖကးဒရယး်ပညးေထာငးစုကို ထူေထာငးႏိုငးသညးံ အခ္ိနးမေရာကးခငးအထ ိ ဗမာ်ပညးသို႔ 
မညးံသညး ံႏိုငးငဵတကာ ေခ့္ေငျမ္ာ့ရယူ်ခငး့အာ့ ကၽျႏုးပးတို႔မြ ေထာကးခဵသျာ့မညး မဟုတးေပ၈  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KPSN အေၾကာငး့ 
ကရငးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အေထာကးအကူ်ပဳကျနးယကး (KPSN) သညး ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ 
ကရငးလူထုအေ်ခ်ပဳအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ပါွငးေသာ အႀကီ့မာ့ဆဵု့ေသာကျနးရကးတစးခု 
်ဖစးသညး၈ KPSN အဖျဲ႕ွငးမ္ာ့သညး လုဵၿခဵဳမႈကငး့မဲံေသာပဋိပကၡသကးေရာကးမႈခဵရ 
ေသာ ကရငးလူမႈအသိုငး့အွနး့မ္ာ့၇ ႏုိငးငဵတျငး့အို့အိမးေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့ႏြငံး 
ဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး ဆယးစုႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ လူသာ့ခ္ငး့အေထာကးအပံဵမ္ာ့ ကူညီပဵံပို့ 
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