
မြန်ြာန ိုငင်အံစ ိုိုးရ နငှ့်် ကြ္ာ့်ဘဏ်တ ို ့် ပ ိုးတ ွဲမပြုစိုသည့်် အစရီငခံ်စာ 

ထိုတမ်ပန် 

နနမပည်နတာ်၊ ၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် ဧပပီလ ၂ ရက ်- မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ န ိုငင်ံံ့ဝနထ်ြ််းလစာပြာဏသည် 

အမ ာ်းဝငင်ငွေအလယ်အလတ် (အန ြ်ံ့) အဆင်ံ့န ိုငင်ြံ ာ်းနငှ့််န ှိုင််းယှဥ်မည်ဆှိုိုပါက 

ပပြုပပငပ်ပပြောင််းလဲမ မ ြော်း ပဆြောငရွ်က်ရန ်အငမ အငန ငကာင််းြွေနလ်ျှကရ်  င ကာင််း 

ယငန ံ့ထိုတ်မပနင်သာ အစရီင ်ံစာက ဆ ိုသည်။ မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ န ိုငင်ံံ့ဝနထ်ြ််းလစာ၊ စရ တ၊် 

  ီ်းမြြှင်ံ့ငငွေစနစ ်န င်ံ့ လ ံ့စွေြ််းအာ်းအရင််းအမြစ ်စြံီ န် ံ့ ွေွဲမ င််း သံို်းသပ်ြှုအစရီင ်ံစာက ို 

မပည်ငထာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ငံတာ်အစ ို်းရ န င်ံ့ ကြ္ာံ့ဘဏတ် ို ံ့က ပ ်းတွေွဲငဆာငရ်ွေက် ွဲံ့ပါသည်။  

အလှူရ ငင်ပါင််းစံိုထည်ံ့ဝငင်သာရနပံ်ိုငငွေ (Myanmar Multi Donor Trust Fund) ြ တဆင်ံ့ 

ဒ န််းြတန် ိုငင်၊ံ  သစင တ်းလ န ိုငင် ံန င်ံ့ ဗ  တ နန် ိုငင်တံကာဖွေံ ွံ့ ဗဖ  ်းငရ်းဌာနတ ို ံ့က ပံံ့ပ ို်းငသာ 

အဆ ိုပါအစရီင ်ံစာတွေင ်မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ န ိုငင်ဝံနထ်ြ််းလစာ၊ စရ တ၊်   ီ်းမြြှင်ံ့ငငွေ န င်ံ့ 

လ ံ့စွေြ််းအာ်းအရင််းအမြစ ်စြံီ န် ံ့ ွေွဲမ င််းစနစြ် ာ်း အင ကာင််း၊ ၎င််းတ ို ံ့၏အာ်းသာ  က ်န င်ံ့ 

အာ်းနည််း  က်ြ ာ်းအင ကာင််း စံိုလငစ်ွောငဖာ်မပထာ်းပါသည်။  

“မြနြ်ာန ိုငင်ရံွဲ ံ့ န ိုငင်ံံ့ဝနထ်ြ််းလစာပြာဏဟာ မပ မပငင်မပာင််းလွဲြှုငတွေက ို ငဆာငရ်ွေက်ဖ ို ံ့အတွေက် 

ငကာင််းြွေနတ်ွဲံ့အငနအထာ်းြ ာရ  ဗပီ်း လစာ၊စရ တ၊်  ီ်းမြြှင်ံ့ငငွေရွဲ ံ့ အဆင်ံ့ဟာ ဝနထ်ြ််းငတွေက ို  

ငရရ ည်ဆွေွဲငဆာငန် ိုငဖ် ို ံ့ရာအတွက် ပေခ ြောပ ြောင ်ငဆာငရ်ွေက်န ိုငြ်ယ်ံ့ 

အ ွေင်ံ့အလြ််းငတွေရ  ငနပါတယ်။” ဟို ကြ္ာံ့ဘဏ၏် Program Leader Shabih Ali Mohib က 

ဆ ိုသည်။ “ဒလီ ို ငဆာငရ်ွေက်ရာြ ာ တ ိုင််းမပည်ရွဲ ံ့ ဘဏ္ဍာငရ်းအငမ အငန ပရရှည ်

တည်ငငှိုမ်ပကြောင််းမွနဖ်ှိုို ့်နဲ ့် စွမ််းပဆြောငရ်ည် ပမင့််မြော်းတဲ့် ၀နထ်မ််းပတွကှိုို ဆွပဲဆြောငထ်ြော်းနှိုိုငဖ်ှိုို ့် 

ဆှိုိုတဲ့် ခ က်ပတွကှိုို  ပလ်းထြော်းငပ ်း စ မံပဆြောငရွ်က်ေင့််ပ ကြောင််း တှိုိုက်တနွ််းထြော်းပါတယ်။” 

အစရီင ်ံစာက အ ကံမပ ထာ်းသညံ့် အမ ာ်း အ  က်ြ ာ်းြ ာ လစာတ ို်းမြြှငံ့င်ပ်းမ င််းန ငံ့ ်ဝနထ်ြ််း 

အငရအတွေက် ြ ာ်းမပာ်းငနမ င််း အငမ အငနန စရ်ပ်အ ကာ်းန ငံ့ ်ဦ်းတည်အိုပ်စိုအ    ွံ့က ိုသာ 

လစာတ ို်းငပ်းမ င််း န ငံ့ ်ဝနထ်ြ််းအာ်းလံို်းအာ်း တငမပ်းညီ လစာတ ို်းငပ်းမ င််း အငမ အငနန စရ်ပ် 

အ ကာ်း မဖစန် ိုငင်  ရ  သညံ့ ်အာ်းနည််း  က်ြ ာ်းက ို ထညံ့်သွေင််းစဉ်းစာ်းထာ်းသညံ့် ဝနထ်ြ််းလစာ 



တွေက်  က်ြှု စနစြ် ာ်းအာ်း ငဖာ်ငဆာငရ်န၊် ဝနထ်ြ််းြ ာ်းအာ်း လစာငပ်းရာတွေင ်အလီက်ထငရာနစ ်

စနစတ်စ ်ိုက ို ထ ငထာင ်အသံို်းမပ ရနန် ငံ့ ်ယင််း စနစတ်ွေင ်ဘဏ္ဍာငရ်းန ငံ့ ် လ ံ့စွေြ််းအာ်းရင််းမြစ ်

စြံီ န ံ့ ်ွေွဲမ င််းဆ ိုငရ်ာ အ  င််းအရာြ ာ်း ထညံ့်သွေင််းရန၊် ဝနထ်ြ််းြ ာ်းအာ်း  န ံ့အ်ပ်မ င််း၊ 

အလိုပ် ွေငတ်ည်ဗြွဲငစမ င််းန ငံ့ ်င  ွံ့ငမပာင််းတာဝန ် ထာ်းမ င််း လိုပ်ငန််းစဉြ ာ်းက ို 

ပံိုြ နက်ကီ်း ကပ်ငဆာငရ်ွေကရ်န၊် ကျွြ််းက ငသ်ညံ့် ဝနထ်ြ််းြ ာ်းက ို လ ိုအပ်  ကန် ငံ့င်လ ာည်ီစွော 

 န ံ့အ်ပ်တာဝနင်ပ်းရနန် ငံ့ ်ဝနထ်ြ််းြ ာ်း ၎င််းတ ို ံ့၏ လိုပ်ငန််းတာဝနြ် ာ်းက ို ထြ််းငဆာငန် ိုငရ်နအ်တွေက် 

လိုပ်ငန််း ွေင ်အသံို်းစရ တန်ှုန််းထာ်းြ ာ်းက ို င တ်န ငံ့ ်ငလ ာ်ညီစွော သံို်းသပ်မပငဆ်ငရ်န ်

စသည်တ ို ံ့ပါဝငသ်ည်။   

 “ဒါဟာ မြနြ်ာန ိုငင်ရံွဲ ံ့ န ိုငင်ံံ့ဝနထ်ြ််းကဏ္ဍလစာနွဲ ံ့စွေြ််းငဆာငြ်ှုြ ာ်းက ို စြံီ န် ံ့ ွေွဲရာြ ာ 

အငထာက်အထာ်းက ို အငမ  ံတွဲံ့ မပ မပငင်မပာင််းလွဲြှု ရီ်းရ ည်ရွဲ ံ့ ပထြဆံို်းငမ လ ြ််းသာ 

မဖစပ်ါတယ်” ဟို ယငန ံ့က င််းပငသာ အစရီင ်ံစာြ တဆ်က်မ င််း အ ြ််းအနာ်းသ ို ံ့ တက်ငရာက်သည်ံ့ 

စြံီက န််းန င်ံ့ဘဏ္ဍာငရ်းဝနက်ကီ်းဌာန၊  ရေံို်းမှန််းပပခပငစွြောရင််း ဦ်းစ်ီးဌာန ည န ်ကာ်းငရ်းြှူ်း   ပ် 

ငဒေါ် နွေွဲွံ့ နွေွဲွံ့ဝင််း က ဆ ိုသည်။ “အစရီင ်ံစာရွဲ ံ့ တ ိုက်တွေန််းအ ကံမပ   က်ြ ာ်း၊ သိုငတသန နွဲ ံ့ 

သံို်းသပ်ြှုြ ာ်းက ို အငကာငအ်ထည်ငဖာ်ငဆာငရ်ွေကတ်ွဲံ့အ ါြ ာ ကြ္ာံ့ဘဏန်ွဲ ံ့လက်တွေွဲ 

ငဆာငရ်ွေက်သွော်းပါြ ာ မဖစပ်ါတယ်။” 

“ယ ိုအ   နအ်ထ  ဒအီစရီင ်ံစာဟာ မြနြ်ာန ိုငင်ရံွဲ ံ့ န ိုငင်ံံ့ဝနထ်ြ််းကဏ္ဍအင ကာင််း 

အစံိုလငဆ်ံို်းသံို်းသပ်ထာ်းတွဲံ့ အစရီင ်ံစာတစ ်ိုမဖစပ်ါတယ်။” ဟို 

မြနြ်ာန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ာဒ န််းြတသ်အံြတ်ကကီ်း Peter Lysholt Hansen က ဆ ိုသည်။ 

“အစရီင ်ံစာရွဲ ံ့တ ိုကတ်ွေန််းအ ကံမပ   က်ငတွေက ို လက်ငတွေွံ့အငကာငအ်ထည်ငဖာ် 

ငဆာငရ်ွေက်တွဲံ့ငနရာြ ာ မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရက ို ပံံ့ပ ို်းက ညီငပ်းပါလ ို ံ့ ကြ္ာံ့ဘဏက် ို 

တ ိုက်တွေန််းလ ိုပါတယ်။” 

န ိုငင်ံံ့ဝနထ်ြ််းကဏ္ဍ လစာ၊ စရ တ်၊   ီ်းမြြှင်ံ့ငငွေ၊ လ ံ့စွေြ််းအာ်းအရင််းအမြစဆ် ိုငရ်ာ ြ ဝါဒြ ာ်းန င်ံ့ 

စပ်လ ဉ်း၍  ကံ ငတွေွံ့ငနရငသာ အ က်အ ွဲြ ာ်းက ို ငမဖရ င််းရာတွေင ်နည််းပညာပံံ့ပ ို်းက ညီငပ်းပါရန ်

မြနြ်ာန ိုငင်အံစ ို်းရက ကြ္ာံ့ဘဏအ်ာ်းငတာင််းဆ ို ွဲံ့သည်ံ့အတွေက် ဤသံို်းသပ်ြှုအစရီင ်ံစာက ို 

၂၀၁၅-၂၀၁၇ အတွေင််း ငဆာငရ်ွေက် ွဲံ့ပါသည်။  


