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မြန်ြာန ိုငင်တံငွ ်ဆ ာငရွ်ကလ်ျကရ်  သည  ်စ ီးပွာီးဆရီးတညင်င ြ်ဆရီးန င  ် ငီ်းရဲနြ်ွီးပ ီးြှု 

ဆလျာ ချဆရီး  ိုငရ်ာ မပြုမပငဆ်မပာငီ်းလြဲှုြျာီးအာီး  

ကြ္ာ ဘဏ်၏ အကအူည မြင  ်အရ  န်အဟိုန်မြြှင  ်ဆ ာငရွ်ကသ်ာွီးြည ်
 

၂၀၁၇ ခ ုွႏစ ္၊ ဧၿပလီ ၂၇ ရက ္၊ ၀ါရငွ တန  - ျ္န ္မုႏႏို င ငံ အစႏို ိုးရက ေဆမင ရရက လလက ရွႏိုိသ ္ ေ္ခရႏို စီိုးပရမိုးေရိုး 
တသ ၿငႏို္ ေရိုးုွႏင ္ ဘ႑မေရိုးဆႏို င ရမ ခံုႏႏို င ရသ ရွႏို္မႈ ၾကႏို ိုးပ္ ိုးေဆမင ရရက ္မႈ္လမိုးကႏို  အရွႏိုန အဟ န ျ္င ္ ေဆမင ရရက ုႏႏို င ရန  
အတရက  က္ၻမ္ဘဏ က ျ္န ္မုႏႏို င ငံအစႏို ိုးရအမိုး အေ္ရႏိုကန  ေ ဒလမ ိန ိုး ၂၀၀ ေခလိုးးယရန  းေန႔ အတသ ျပ လႏို က ိသ ္။ 
းေန႔ အတသ ျပ လႏို က ိသ ္ ျ္န ္မုႏႏို င ငံ စီိုးပရမိုးေရိုး တသ ၿငႏို္ ေရိုးုႏွင ္ ဘ႑မေရိုးဆႏို င ရမ ခံုႏႏို င ရသ ရွႏို္မႈ ဖရ႕ံၿဖႏို ိုးေရိုး ္ယ၀ါ  
လ ပ ငန ိုးစစ  ေခလိုးေငရ (Development Policy Operation) ိသ  ျ္န ္မုႏႏို င ငံ ဖရ႕ံၿဖႏို ိုးတႏို ိုးတက ေရိုးုႏွင ္ 
ဆင ိုးရ ုႏရ္ ိုးပါိုး္မႈ ေလလမ္ခလေရိုး ဆႏို င ရမ ျပ ျပင ေျပမင ိုးလ ္မႈ္လမိုးအတရက  လႏို အပ ေိမ စီိုးပရမိုးေရိုး တသ ၿငႏို္ ္မႈကႏို  
ထႏိုန ိုးိႏို္ ိုးုႏႏို င ရန ုႏွင ္ အရသ အေိရိုးျ္င ္္မိုးေိမ ျပသ ိယ႕ေရိုးရမ ၀န ေဆမင ္မ္ႈ လမိုးကႏို  ပႏို ္ႏို  လက လွ္ ိုး္ီွုႏႏို င ရန အတရက  
ဘတ ဂလက အရင ိုးအျ္စ ္လမိုး တႏို ိုးတက လမေစရန  ရသ ရရး ထမိုးိသ ္။  
 
က္ၻမ္ဘဏ ၏ ပံ္ပႏို ိုး္မႈ ျဖင ္ ေဆမင ရရက ္သ ္ းခ  လ ပ ငန ိုးစစ တရင  စီိုးပရမိုးေရိုး စီ္ံခန ႕ခရ ္ မႈ္လမိုး ေခတ ္ီ တႏို ိုးတက ေရိုးုႏွင ္ 
အ ပ ခလ ပ ေရိုးလ ပ ငန ိုး္လမိုး ပႏို ္ႏို  တႏို ိုးတက ေကမင ိုး္ရန လမေစေရိုးအတရက  အဓႏိုကကလိသ ္ ျပ ျပင ေျပမင ိုးလ ေရိုး လ ပ ငန ိုး္လမိုး 
ပါ၀င ိသ ္။ လက ရွႏို စႏိုန ေခဒ္မ္ႈ လမိုး ျဖစ ိသ ္ ေငရေၾကိုး ေဖမင ိုးပရ္ မႈ္၊ ျပသ ိယ႕ ေၾကရိုးျ္ီခံုႏႏို င ရသ ရွႏို္မႈုႏွင ္ အစႏို ိုးရ၏ 
အိ ံိုးစရႏိုတ ုႏွင ္ အခရန ေကမက ခံ္မႈ္လမိုး ထႏိုေရမက ္မႈ  စိသ တႏို ႔ကႏို  ေျဖရွင ိုး ေဆမင ရရက ုႏႏို င ္ သ  ျဖစ ိသ ္။ 
ထႏို ေခလိုးေငရျဖင ္ ျ္န ္မုႏႏို င ငံိသ  အတႏို ိုးုႏမႈန ိုးနသ ိုးိသ ္ ုႏွစ ရွသ  ေခလိုးေငရ္လမိုးကႏို  အေရိုးပါိသ ္ ျပသ ိယ႕ေရိုးရမ 
လ ပ ငန ိုး္လမိုးကႏို  ေဆမင ရရက ုႏႏို င ရန  အိ ံိုးျပ ုႏႏို င ္သ  ျဖစ ိသ ္။  
 
“လ ပ ငန ိုးစစ ္ွမ အဆႏို ျပ ထမိုးတ ္ ္ယ၀ါ ေျပမင ိုးလ ္မႈ လ ပ ငန ိုးေတရရ  ္အေထမက အကယန ႔ စီိုးပရမိုးေရိုး ္ယ၀ါ ေတရကႏို  ခႏို င ခ ႏိုင ္မ္မ 
အေကမင အထသ ေဖမ ုႏႏို င ေစရန ္၊ ျပသ ိယ္လမိုးအတရက  လွလပ စစ ဓမတ အမိုး္၊ ပသမေရိုး္၊ ကလန ိုး္မေရိုး အစရွႏိုတ ္ ျပသ ိယ႕ေရိုးရမ 
၀န ေဆမင ္မႈ လ ပ ငန ိုးေတရ ပႏိုႏို ္ႏို  လက လွ္ ိုး္ီွုႏႏို င ေစရန  း ံၾကသ ္ မႈ တသ ေဆမက ုႏႏို င ္း လႏို ႕ ေ္ွလမ လင ္ပါတး ္။ 
စပ္မအမိုးျဖင ္ ေငရေၾကိုးေဖမင ိုးပရ္မႈကႏို  နသ ိုးပါိုးၿပီိုး တသ ၿငႏို္ ေအမင  ထႏိုန ိုးထမိုးုႏႏို င ္း ဆႏို ရင  အရသ အေိရိုးျ္ င ္္မိုးတ ္ 
ရင ိုးုႏွီိုးျ္  ပ ုႏွံ္ မႈေတရ ၀င ေရမက လမုႏႏို င ္ွမ ျဖစ ၿပီိုး အလ ပ အကႏို င ေတရ ဖန တီိုးေပိုးုႏႏို င ္ွမ ျဖစ ၿပီိုး အမိုးလ ံိုးပါ၀င ုႏႏို င တ ္ 
ဖရ႕ံၿဖႏို ိုးတႏို ိုးတက ္မႈကႏို  ေဖမ ေဆမင ုႏႏို င ပါလႏို္ ္္း ္။” ဟ  စီ္ံကႏိုန ိုးုႏွင ္ ဘ႑မေရိုး ၀န ၾကီိုးဌမန ျပသ ေထမင စ  ၀န ၾကီိုး 
စီိုးေကလမ ၀င ိုးက ေျပမိသ ္။  
 
းခ ေဆမင ရရက ိရမိုး္သ ္ လ ပ ငန ိုးစစ တရင  အဓႏိုက ္႑ႏို င ုႏွစ ခ  ပါ၀င ္သ  ျဖစ ိသ ္။ ေ္ခရႏို စီိုးပရမိုးေရိုး တသ ၿငႏို္ ္မႈကႏို  
ေရရွသ  တသ တံ္ေအမင  ဆက လက ထႏိုန ိုးိႏို္ ိုးျခင ိုး ္႑ႏို င တရင  စနစ တကလ 
တရက ခလက ခလႏိုန ဆထမိုးေိမ ျပသ ိယ႕ေၾကရိုးျ္ီစီ္ံခန ႔ခရ ္မႈ ျဖစ ေပဒလမေစရန ္၊ ဘတ ဂလက လႏို ေငရျပ္မႈအမိုး 
ဗဟ ႏိုဘဏ  ေထမက ပံ္ေနရ္မႈကႏို  အဆ ံိုးိတ ုႏႏို င ရန ္၊ ုႏႏို င ငံပႏို င  စီိုးပရမိုးေရိုး လ ပ ငန ိုး္လမိုးတရင  ဘ႑မေရိုး စသ ိုး္လစ ိုး 



စသ ိုးက္ ိုး္လမိုး အမိုးေကမင ိုးလမေစရန ုႏငွ ္ ္ယ၀ါ  အေျချပ  ဘတ ဂလက ေရိုးဆရ ္ မႈ စနစ  တသ ေဆမက ုႏႏို င ရန  တႏို ႔ ပါ၀င ိသ ္။ 
ဘ႑မေရိုး ခံုႏႏို င ရသ ရွႏို္မႈ ပႏို ္ႏို  အမိုးေကမင ိုးေစျခင ိုး ္႑ႏို င တရင  ျပသ ိယ႕ ရေငရ္လမိုး တႏို ိုးတက ရွမေဖရုႏႏို င ရန ္၊ 
ိဘမ၀ဓမတ ေငရ႕ေရမင ိုးခလရေငရအမိုး စနစ တကလ တရက ခလက စီ္ခံန ႕ခရ ုႏႏို င ေစရန ္၊ စရ္  ိုးအင က႑ ဘ႑မေရိုး 
အလမိုးအလမေကမင ိုး္လမိုး ေပဒထရန ိုးလမေစရန ္၊ ထႏိုေရမက ္မႈရွႏိုေိမ ျပသ ိယ႕ ဘ႑မေရိုး စီ္ံခန ႕ခရ ္ မႈ တသ ေဆမက ုႏႏို င ရန  
တႏို ႔ ပါ၀င ိသ ္။  
 
“စမိုးေိမက က န ေစလိုးုႏမႈန ိုးုႏွင ္ အေျခခံ အိ ံိုးစရႏိုတ  ျ္င ္တက လမပါက ဆင ိုးရ ိသ ္ ္ႏိုိမိုးစ ေတရက ထႏိုခႏို က ခံစမိုးရဆ ံိုး 
ျဖစ ပါတး ္။ ေစလိုးုႏမႈန ိုးဖႏိုအမိုးိက ေရမက ္မႈေတရကႏို  ထႏိုန ိုးိႏို္ ိုးုႏႏို င ျခင ိုးအမိုးျဖင ္  းခ  လ ပ ငန ိုးစစ က ဆင ိုးရ ုႏရ္ ိုးပါိုးိယေတရ 
အကလ ႏိုိုးေကလိုးးယိုးရရွႏိုေစဖႏို ႕ ရသ ရရး ေဆမင ရရက ိရမိုး္ွမ ျဖစ ပါတး ္။ တသ ၿငႏို္ တ ္ စီိုးပရမိုးေရိုး ဖရ႕ံၿဖႏို ိုးတႏို ိုးတက ္မႈကႏို  ေရရွသ အထႏို 
ရရွႏိုေအမင  အ ပ ခလ ပ ္မႈးုၱႏရမိုးန ႔ ္ယ၀ါ ဆႏို င ရမ ျပ ျပင  ေျပမင ိုးလ ္မႈေတရအတရက  ျ္န ္မုႏႏို င ငံရ ္ ၾကႏို ိုးပ္ ိုး ေဆမင ရရက ္မႈေတရ 
အေပဒ္ွမ က ၻ္မ္ဘဏ အေနန ႔ ပါ၀င ကယသီခရင ္ရတ ္အတရက  အထယိုး ၀္ ိုးိမ ဂ ဏ းယ္ႏိုပါတး ္။” ဟ  က္ၻမ္ဘဏ ၏ 
အေရွ႕ေတမင  အမရေွ ိ သႊန ၾကမိုးေရိုး္ွ ိုး Ulrich Zachau က ေျပမိသ ္။  
 
းခ  ေခလိုးေငရိသ  ၀င ေငရနသ ိုးပါိုးိသ ္ တႏို င ိုးျပသ ္လမိုးအတရက  ရသ ရရး ိသ ္ က္ၻမ္ဘဏ ၏ အျပသ ျပသ ဆႏို င ရမ ဖရ႕ံၿဖႏို ိုးေရိုး 
ရံပ ံေငရ (International Development Association) က ေပိုးအပ ိသ ္ ေခလိုးေငရျဖစ ၿပီိုး ေခလိုးေငရိက တ္ ိုး္ွမ ၃၈ 
ုႏွစ  ျဖစ ကမ္၊ ၆ ုႏွစ  ဆႏို င ိုးငံ္ကမလ ရရွႏို္သ  ျဖစ ၿပီိုး အတႏို ိုး္  ္ေခလိုးေငရ အ္လ ႏိုိုးအစမိုးျဖစ ိသ ္။  
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