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က ်ိနစ္ာထက္္ ်ိိုေသာ ဒဏရ္ာ (ဖာားကန္႔ေဒသ၏ ျဖစရ္္က္်ိို ေလ႔လာျခငာ္း) 

သရူ်ိနလ္ြင ္

စာတမာ္းအက ဥာ္း 

ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံ၏ စိုစိုေ္ါင္ား ျ္ည္တြင္ားထိုတက္ိုနတ္ြင္ သဘာဝသယံဇာတမွ ရရွ်ိေငြမာွ ထငသ္ေလာက္ 

မမ ာားျ္ာားေ္။ သဘာဝသယဇံာတ ၾကြယဝ္မႈရွ်ိေသာ တ်ိိုငာ္းျ္ည္မ ာား ဖြံျဖ်ိ ားေစရန္ေလ႔လာရာတြင ္သီအ်ိိုရီမ ာားအရ 

သဘာဝသယဇံာတၾကြယ္ဝမႈာႏွင္႔ စီား္ြာားေရား ဖြံျဖ်ိ ားမႈသည္ ဆက္စ္လ္ က္ရွ်ိသည္။ သ်ိို႕ေသာ္ အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာား 

အာားေကာငာ္းမႈ၊ ဘ႑ာေရားေျဖေလ ာ႔မႈ ာွႏင္႔ ေကာင္ားမြန္ေသာဘတဂ္ တ္ စနစ္တည္ေဆာက္ာႏ်ိိုင္မွသာ 

အမွနတ္ကယတ္်ိိုငာ္းျ္ည ္ ဖြံျဖ်ိ ားာႏ်ိိုင္မည္ ျဖစသ္ည္။ ဤေလ႔လာမႈတြင္ ကခ င္ျ္ည္နယ္ရွ်ိ ဖာားကန္႔ေဒသ၏ 

ေက ာက္စ်ိမာ္းလိ္ု ္ငန္ားက်ိို ေလ႔လာထာားသည္။ သယဇံာတ ခြြဲေဝျခင္ားသည ္  ျင်ိမ္ားခ မာ္းေရားျဖစ္စဥတ္ြင္ 

မွ ေျခသေဘာတရာားဆသီ်ိို႕ေရာက္ေအာင ္ မေျဖရငွ္ာႏ်ိိုင္ေသားေသာ အဓ်ိကအခက္အခြဲျဖစ္သည္။ အေကာင္ားဆံိုား 

ေျဖရွင္ားရန္ နည္ားလမ္ားတစ္ခိုမွ သဘာဝသယံဇာတမွ ရေငြက်ိို မွီခ်ိိုေနၾကေသာ  ျ္ည္နယ္ာွႏင္႔ ေဒသတ်ိို႕သည ္

၎တ်ိို႕၏ စီား္ြာားေရားက်ိို စ်ိိုက္္  ်ိ ားေရား၊ ထိုတ္လိ္ု ္ေရား၊ ကိုနသ္ြယ္ေရား စေသာ စာီး္ြာားေရားက႑မ ာားျဖင္႔ အစာားထ်ိိုားရန္ 

ၾက်ိ ားစာားဖ်ိို႕လ်ိိုသည္။ ထ်ိို႔အျ္င္ အေရားၾကီားေသာ အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာား၏ ရေငြမ ာားက်ိို ္ြင္႔လင္ားျမငသ္ာမႈ 

တ်ိိုားတက္ေအာင္ လို္္ျခငာ္းာွႏင္႔ ၎တ်ိို႔ ္ြင္႔လင္ားျမငသ္ာမႈရွ်ိျခင္ားသည္ ္ဋ်ိ္ကၡျဖစ္မႈမ ာားက်ိို ေလ ာ႔ခ ာႏ်ိိုင္သလ်ိို၊ 

္ဋ်ိ္ကၡျဖစ္မႈမ ာားမလွြဲ ကာကြယ္ာႏ်ိိုင္္ါသည။္ 

၁။ န်ိဒါနာ္း 

ကမၻာ႔ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားတြင္ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝျခငာ္းေၾကာင္႔ စစ္မက္ျဖစ္္ြာားေသာ ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားတြင္ 

အာဖရ်ိကရွ်ိ ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားက အမ ာားစို ျဖစသ္ည္။ ေဘာဂေဗဒ္ညာရွင ္ ဂ ်ိ ားဆက္စတစ္ဂလစ္ (Joseph Stiglitz, 

2012)က သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ ာႏို်ိင္ငံမ ာားအေ္ၚ ေအာက္္ါအတ်ိိုင္ား မွတ္ခ က္ျ္ ထာား္ါသည္။ 

“္ံိုမွန္အာားျဖင္႔ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားသည္ သဘာဝသယံဇာတမၾကြယ္ေသာ 

ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားထက္ ္်ိိုဆငာ္းရြဲသည္က်ိို ေတြ႔ရသည္။ ၎ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားမွာ ေမ ွာ္မွန္ားခ ကမ္ ာားာွႏင္႔ ေျ္ာငာ္းျ္န္ျဖစ္၍ 

တ်ိိုားတက္မႈောွႏားေကြားသလ်ိို၊ မညီမွ မႈလြဲ ်္ိိုမ်ိိုၾကာီးမာားသည္က်ိို ေတြ႔ရသည္။ သဘာဝသယံဇာတမ ာားအေ္ၚ 

အခြန္ၾကီားမာားစြာ ေဆာင္ေစျခင္ားကလည္ား ၎တ်ိို႕က်ိို ္ေ္ ာကေ္အာင္ မလိ္ု ္ာႏ်ိိုင္ေ္၊ ဆ်ိိုလ်ိိုသညမ္ွာ 

သဘာဝသယဇံာတမွ ဝငေ္ငြအဓ်ိက ရရွ်ိေသာ ာႏ်ိိုငင္ံမ ာားသည ္ ္ညာေရား၊ က န္ားမာေရားေစာင္႔ေရွာကမ္ႈ၊ 

ဖြံျဖ်ိ ားတ်ိိုားတက္မႈာွႏင္႔ ခြြဲေဝျဖန႕္ျဖ ားမႈမ ာားတြင္ သံိုားာႏ်ိိုင္သည။္” 

“On average, resource-rich countries have been more poorly than countries without resources. They have 

grown more slowly, and with greater inequality – just the opposite of what one would expect. After all, 

taxing natural resources at high rates would not cause them to disappear, which means that countries whose 
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major source of revenue are natural resources and can use them to finance in education, healthcare, 

development and redistribution”. (Joseph Stiglitz, 2012) 

သဘာဝသံဇာတက်ိို မီွခ်ိိုျခငာ္းေၾကာင္႔ ျ္ညတ္ြင္ားစစ္က်ိို ်္ိိုမ်ိို ျဖစ္ေ္ၚေစေသာ ္ံိုစ ံ၄မ ်ိ ားရွ်ိသညဟ္ို ္ါေမာကၡ 

မ်ိိုကက္ယ္ ရ်ိို႕စ္ (Michael Ross, 2002) ကေျ္ာခြဲ႔သည္။ (၁) ာႏ်ိိုင္ငံ၏ စီား္ြာားေရား စြမ္ားေဆာင္ာႏ်ိိုင္မႈက်ိို 

ထ်ိခ်ိိုက္ေစသည္။ (၂) အစ်ိိုားရက်ိို ္်ိိုမ်ိိုအာားနည္ားေစသည၊္ ်္ိိုမ်ိို အဂတ်ိလ်ိိုက္စာားမႈျဖစေ္စသည၊္ တာဝန္ခံမႈက်ိို 

ေလ ာ႕နည္ားေစသည။္ (၃) သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ ျ္ည္နယ္မ ာားတြင္  ေနထ်ိိုငသ္မူ ာားက ၎တ်ိို႔ျ္ည္နယက္်ိို 

မီွခ်ိိုမႈကင္ားေသာ(လြတလ္္္ေသာ)  ျ္ညန္ယ ္ ္ံိုစံျဖစလ္ာရန္ မကလ္ံိုား (Incentive) ျဖစ္ေ္ၚေစသည္။ (၄) 

္ိုန္ကနထ္ၾကြမႈမ ာား(္ဋ်ိ္ကၡမ ာား)က်ိို ေငြေၾကားေထာက္္ ံမႈမ ာား ျဖစ္လာေစသည ္ဟိုဆ်ိိုခြဲ႔သည္။  

သဘာဝသယဇံာတာွႏင္႔ ္တသ္က္ေသာ ေမာ္ဒယ္ (Model) ၃ခို ရွ်ိသည္။  

(က) ဒတ္ဒစီ ေမာ္ဒယ္ (Dutch Disease Model)  

(ခ) ရမ္႕စကီင္ား ေမာ္ဒယ ္(Rent-seeking Model) ာွႏင္႔  

(ဂ) အင္စတကီ  ားရွင္ား ေမာ္ဒယ္ (Institutions Model) တ်ိို႕ျဖစ္သည။္  

(က) ဒတဒ္စ ီေမာ္ဒယ ္(Dutch Disease Model)  

ဒတဒ္စီ ေမာ္ဒယ္ (Dutch Disease Model)က်ိို ္ါေမာကၡဆက့္နွင့္ ္ါေမာကၡဝါနာ (Sachs & Warner, 

1995) တ်ိို႕က ၁၉၉၅ခိုာႏွစ္တြင္ သဘာဝသယံဇာတၾကြယ၀္ျခင္ား နွင္ ့ စီား္ြာားေရားတ်ိိုားတက္မႈတ်ိို႔သည္ 

အာႏိုတ္လကၡဏာ ဆက္စ္ေ္နသညက္်ိို အတညျ္္ ခြဲ႔ၾကသည္။ သေဘာသဘာဝအရ သဘာဝသယံဇာတ 

ၾကြယ္ဝျခငာ္းသည ္စီား္ြာားေရားတ်ိိုားတက္မႈာွႏင္႔ ဆက္စ္ေ္နသည္။  

အဆ်ိိ္ု ါ ေမာ္ဒယ္က်ိို သံိုားမ ်ိ ားခြြဲျခာား၍ ေလ႕လာ္ါသည္။ (၁) ကိုနသ္ြယ္မႈရွ်ိေသာ 

သဘာဝသယဇံာတက႑(a tradable natural resources sector)၊ (၂) ကိုနသ္ြယ္မႈ 

ျ္ လို္ာ္ႏ်ိိုင္ေသာစက္မႈက႑ (a tradable manufacturing sector) ာွႏင္႔ (၃) ကိုနသ္ြယ္မႈမရ်ိွေသာက႑(a non-

traded sector)တ်ိို႔ ျဖစ္သည္။ လို္သ္ာားာွႏင္႔ အရင္ားအာီွႏားက်ိို အသံိုားျ္ ေသာ က႑၂ခိုမွာ 

ကိုနသ္ြယထ္ိုတလ္ို္္ာႏ်ိိုင္ေသာ က႑ာွႏင္႔ ကိုန္မသြယာ္ႏ်ိိုင္ေသာ က႑တ်ိို႕ျဖစ္သည္။ ေယဘိုယ အာားျဖင္႔ 

သဘာဝသယဇံာတ ၾကြယ္ဝမႈ ရွ်ိေသာ စီား္ြာားေရားအေဆာကအ္အံိုမ ာား၏ ဝင္ေငြတ်ိိုားတက္မႈသည ္ 

သဘာဝသယဇံာတ ေတြ႕ရွ်ိမႈ အေ္ၚတြင္ မီွခ်ိိုေနသည္။ ထ်ိို႕ေၾကာင္႔ ဤသညက္ ဝယလ္်ိိုအာား ္်ိိုလွ မံႈ 

ျဖစ္ေ္ၚေစျ္ီား ကိုနမ္သြယ္မရွ်ိေသာ ေစ ားကြက္ရွ်ိ ကိုန္္စၥည္ားမ ာား္ါ ေစ ားတကလ္ာေစေလရ့ွ်ိသညက္်ိို ေတြ႕ရသည။္ 

ထ်ိို႕အျ္င ္္ါေမာကၡ ဆက့္ ာွႏင္႔ ဝါနာ (Sachs & Warner, 1997) တ်ိို႕၏ ေလ႔လာမႈတြင္ သဘာဝသယံဇာတ 

ၾကြယ္ဝေသာ ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားတြင္ ကိုနသ္ြယမ္ႈ မရွ်ိေသာ ကိုန္္စၥည္ားမ ာား ေစ ားာႏႈန္ားျမင္႔မာားမႈ ရွ်ိသညက္်ိို ေတြ႕ရွ်ိခြဲ႔သည္။ 

ျ္ည္တြငာ္းရွ်ိ ေစ ားာႏႈန္ားျမင္႔မာားသည္႔ သြင္ားအာားစိုမ ာားက်ိို အသံိုားျ္ ရေသာ စက္မႈက႑သည ္  ၎တ်ိို႔၏ 
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ထိုတ္ကိုနမ္ ာားက်ိို ာႏ်ိိုင္ငတံကာေစ ားကြက္တြင္ ေရာငာ္းခ သည္႔အခါ  ယဥွ္ျ္်ိ င္ာႏ်ိိုင္စြမ္ား မရွ်ိေတာ႕ေ္။ ထ်ိို႔ေၾကာင္႔ 

စက္မႈက႑ ဖြံျဖ်ိ ားမႈ ေဆာငရ္ြကခ္ ကမ္ ာား မေအာငျ္မင္ေတာ႔ေ္။  အခ  ္္အာားျဖင္႔  

သဘာဝသယဇံာတၾကြယ္ဝေသာ တ်ိိုင္ားျ္ည္မ ာားတြင္ သြင္ားအာားစိုမ ာား ေစ ားာႏႈန္ားၾကီားျခင္ား၊ ္်ိို႕ကိုန္ျမင္႔တင္မႈ 

မလို္္ာႏ်ိိုင္ျခငာ္းတ်ိို႔ေၾကာင္႔ ္်ိို႕ကိုန္ဦားစာားေ္ား တ်ိိုားတက္မႈ (Export-led growth) က်ိို ေအာင္ျမင္မႈရရွ်ိေအာင ္

မေဆာငရ္ြကာ္ႏ်ိိုင္ေ္။  

 ဒတဒ္စီေမာ္ဒယ္(Dutch Disease Model) ၏ ယဆူခ ကသ္ည ္ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝမႈာွႏင္႔ 

စီား္ြာားေရား လို္္ေဆာငာ္ႏ်ိိုင္မႈတ်ိိုားတက္ျခငာ္းတ်ိို႔၏ၾကာားတြင္ ဆက္စ္္မႈသည ္ အာႏိုတလ္ကၡဏာေဆာင္ေသာ 

အေျခအေနရွ်ိသည္။ သ်ိို႔ေသာ္ ထ်ိိုယဆူခ ကတ္ြင္ အာားနည္ားခ က္ရွ်ိသည္။ ထ်ိို႔ေၾကာင႕္ 

ဤေမာ္ဒယ္မွာေနာ္ေဝားာႏ်ိိုင္ငံ၊ ေဘာ့စဝါနာာႏ်ိိုင္ငံာွႏင္႔ ၾသစေတ ားလ ာႏ်ိိုင္ငံတ်ိို႕၏ အေျခအေနက်ိို မေျဖရငွ္ားာႏ်ိိုင္ေ္။ 

အဆ်ိိ္ု ါ ေမာ္ဒယ၏္ အာားနည္ားခ က္မွာ အင္စတီက  ားရငွ္ားတ်ိို႔၏ အာားနည္ားမႈာွႏင္႔ စီား္ြာားေရား အေဆာက္အအံို 

ဖြြဲ႔စည္ား္ံို ကြာျခာားမႈတ်ိို႕က်ိို ထည္႕သြင္ား မစဥ္ားစာားထာားေ္။   

(ခ) ရမ့္စကီငာ္းေမာ္ဒယ ္(The Rent-seeking model)  

ရမ့္စီကငာ္းေမာ္ဒယ ္(The Rent-seeking model)သည ္ ဒတဒ္စီေမာ္ဒယ္(Dutch Disease model) 

ာွႏင္႔ ာႏ်ိႈင္ားယွဥ္္ ါက အာဏာရွ်ိေသာ အို္္စိုမ ာား၊ အင္စတကီ  ားရွငာ္းတ်ိို႔၏ မူေဘာင္မ ာားက်ိို ်္ိိုမ်ိို 

အထာူးျ္ ေလ႕လာထာားျခင္ား ျဖစ္သည္။ Lane & Tornell (1999) လ်ိန္ားာွႏင္႔ေတာ္နယ္လတ္်ိို႕က 

စီား္ြာားေရားန်ိမ္႕က ရျခင္ားအေၾကာင္ားသည ္ ထိုတလ္ို္္မႈက႑ က  ံ႕ျခင္ားေၾကာင့္ဟို Dutch Disease Model 

ကယူဆထာားျခင္ားထက္ မညမီွ ေသာ ခြြဲေဝမႈမ ာားေၾကာင္႔ဟို ဆ်ိိုသည္။ ၎တ်ိို႕၏ ရွင္ားလင္ားခ ကအ္ရ သယံဇာတ 

ၾကြယ္ဝေသာ ာႏ်ိိုင္ငံမ ာား၌ သဘာဝအရ ျဖစေ္္ၚေနေသာ သယံဇာတ က ်ိန္စာ(Resource Curse) သည ္ခြြဲေဝမႈ 

မညီမွ ျခင္ား  (Distributive Struggle in resource abundant countries) ာွႏင့္ ထ်ိိုအရာက်ိို ကာကြယ္ေနေသာ 

အာဏာရွ်ိ အို္စ္ိုမ ာားေၾကာင္႔ ဟိုဆ်ိိုသည။္  

ဒတဒ္စီေမာ္ဒယ ္(Dutch Disease Model)တြင္ စီား္ြာားေရား က႑မ ာား မကြြဲျ္ာားေ္။ ရမ့္စကီငာ္းေမာ္ဒယ ္(Rent-

seeking model) တြင္မႈ စီား္ြာားေရား အသ်ိိုင္ားအဝ်ိိုငာ္းက်ိို ၂မ ်ိ ားသာ ခြြဲျခာားထာားသည္။ (၁) တရာားဝင္ 

စြမ္ားေဆာင္ရည္ျ္ည့္ဝေသာက႑ (formal efficient sector) ာွႏင္႔ (၂) တရာားမဝင္ 

စြမ္ားေဆာင္ရည္နည္ားေသာက႑ (informal less efficient sector) ဟူ၍ ျဖစသ္ည္။  

အခြန္စည္ားၾက္္ျခင္ားသည ္ အာဏာရွ်ိေသာ အို္္စိုမ ာားရြဲ႕ ဘ႑ာေရားလႊြဲေျ္ာင္ားမႈမ ာားက်ိို 

တရာားဝင္သ်ိာႏ်ိိုင္ေသာ အရငာ္းအျမစ္ျဖစသ္ည္။ အဆ်ိို္ါ အို္္စိုမ ာားသည ္ ၎တ်ိို႕၏ အက ်ိ ားအျမတ္မ ာားအတြက ္

အခြန္ေကာက္ခံျခငာ္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေမွာင္ခ်ိိုက႑မ ာား( shadow sector)တြင္ ခြြဲေဝျဖန္႕ျဖ ားထာားေလ႔ရွ်ိသည္။ 

ထ်ိိုကြဲ႔သ်ိို႔ အာဏာရွ်ိေသာအို္္စိုမ ာား၏ ဝင္ေငြတ်ိိုားတက္ျခင္ားသည္ တ်ိိုင္ားျ္ည္၌ 

ဝင္ေငြသံိုားစြြဲမႈျမင္႔တကလ္ာေသာ္လည္ား စီား္ြာားေရား တ်ိိုားတက္မႈ ောွႏားေကြားမည္ျဖစသ္ည္။  
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လ်ိန္ားာွႏင္႔ ေတာ္နယလ္ ္ ၁၉၉၉ ( Lane & Tornell, 1999)က ဘ႑ာေရား သံိုားစြြဲမႈ ျမင္႔တက္ျခငာ္းာွႏင္႔ 

ဆ်ိိုားရြာားေသာ စီား္ြာားေရား စြမ္ားေဆာင္မႈက်ိို ဗ်ိိုရာစာီးတာီးသက္ေရာက္မႈ(Voracity effect) ဟူ၍ ဆ်ိိုခြဲ႔သည။္ 

အဆ်ိိ္ု ါသက္ေရာက္မႈဆ်ိိုသည္မွာ တရာားဝငက္႑မ ာား၏ ျ္န္ရခ ကတ္်ိိုားတက္ေစရန္ အစ်ိိုားရမွ ၎၏ 

လို္္္်ိိုင္ခြင္႔က်ိို အသံိုားျ္ ၍ ဘ႑ာေငြမ ာားက်ိို သံိုားစြြဲျခင္ား ျဖစသ္ည္။ အဆ်ိိ္ု ါ သက္ေရာက္မႈသည ္

ဝင္ေငြတ်ိိုားေစျခင္ားာွႏင္႔ စီား္ြာားေရားတ်ိိုားတက္မႈက်ိို အာႏိုတ္လကၡဏာသေဘာ ဆက္စ္္မႈရွ်ိသည။္ ဆ်ိိုလ်ိိုသည္မွာ 

ဝင္ေငြတ်ိိုားလာေသာ္လည္ား စီား္ြာားေရားတ်ိိုားတကမ္ႈ ရရွ်ိမည္ မဟိုတ္ေ္။ အျခာားတစဖ္ကတ္ြင္ စီား္ြာားေရား 

တ်ိိုားတက္မႈရရွ်ိေသာ္လည္ား ဝင္ေငြ တ်ိိုားတက္လာမည္မဟိုတ္ေ္။ ာႏ်ိိုင္ငံေတာ္ အစ်ိိုားရက သဘာဝသယံဇာတမ ွ

ဝင္ေငြ ရရွ်ိေသာ ္ံိုစံသည္ အာဏာရွ်ိအို္္စိုမ ာား လြယ္ကစူြာ ဝင္ေငြရရွ်ိာႏ်ိိုင္ေသာ ဘတဂ္ တ္စနစ္္ံိုစံျဖစ္ေစသည္။ 

ထ်ိိုေၾကာင္႔ တခါတရံတြင္ ျ္ည္သူမ ာားအတြက္ သကသ္ာေခ ာင္ခ ်ိေရား(Welfare) ာွႏင္႔ စီား္ြာားေရားတ်ိိုားတက္မႈတ်ိို႔ 

မရွ်ိဘြဲ ဝင္ေငြမ ာားမွာ အေလအလြင္႔ဆံိုားရံႈားမႈမ ာား ရွ်ိ္ါသည။္  

အထက္္ါ ရမ့္စီကငာ္းေမာ္ဒယ္ (Rent-Seeking model) မွာ သဘာဝသယံဇာတ က ်ိန္စာျဖစ္မႈက်ိို 

ရွင္ားျ္ာႏ်ိိုင္ေသာ္လညာ္း ၎ေမာ္ဒယ္၏ ျ္ႆနာမွာ အဖြြဲ႔အစည္ားမ ာား(Institutions) အေ္ၚတြင္ 

မွီတည္စဥာ္းစာားမႈျဖစသ္ည္။  

(ဂ) အငစ္တကီ  ားရငွာ္းေမာ္ဒယ ္( The institutions Model) 

 အင္စတကီ  ားရွင္ား ေမာ္ဒယဆ္်ိိုသညမ္ွာ အငစ္တကီ  ားရွင္ားမ ာားာွႏင္႔ ရမ့္စီကင္ား က်ိို ေ္ါင္ားစ္ ္

သံိုားသ္ထ္ာားျခင္ားျဖစသ္ည္။ မယလ္ြန္၂၀၀၆ (Mehlum, 2006) သည ္ အငစ္တကီ  ားရွင္ား ေမာ္ဒယက္်ိို 

စတင္ေဖာ္ထိုတ္ခြဲ႔ျ္ီား ရမ့္စီကင္ားာွႏင္႔  သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယဝ္ေသာ ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားမွ အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာားက်ိို 

အဓ်ိက ္စ္မတွထ္ာားေလ႕လာထာားျခင္ားျဖစ္သည။္  

 မယလ္ြန္၏ ရွင္ားျ္ခ က္မွာ သဘာဝသယဇံာတ ၾကြယ္ဝျခင္ားသည္ အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာားက်ိို အခ ်ိ ႕ေသာ 

စမ္ားသ္္မႈျဖစ္ေစျ္ီား သယဇံာတ က ်ိန္စာသည ္ ညံဖ့ င္ားေသာ အငစ္တကီ  ားရငွ္မ ာား တည္ရွ်ိေနေသာ 

ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားတြင္သာ ျဖစေ္္ၚသည္ဟို ဆ်ိိုသည။္ ဥ္မာအာားျဖင္႔ ေနာ္ေဝားာႏ်ိိုင္င ံ ( Norway) ာွႏင္႔ ေဘာ႔စဝါန ာႏ်ိိုင္င ံ

(Botswana)တ်ိို႔တြင္ သဘာဝသယဇံာတ ၾကြယ္ဝျခင္ားေၾကာင္႔ စီား္ြာားေရားတ်ိိုားတက္မႈရရွ်ိျခင္ားာွႏင္႔ 

အဂတ်ိလ်ိိုက္စာားမႈနည္ား္ါားျခငာ္းသည ္အာားေကာင္ားေသာ အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာား ရွ်ိျခင္ားေၾကာင္႔ ျဖစ္သည။္ သ်ိို႕ေသာ္ 

ညံဖ့ င္ားေသာ အင္စတီားက  ားရွင္ားမ ာား ရွ်ိသည္႕ ာႏ်ိိုက္ဂ ီရီားယာားာႏ်ိိုင္ငံ( Nigeria)၊ ဗီနဇီြြဲလာားာႏ်ိိုင္ငံ( Venezuela)၊ 

မကဆၠီက်ိိုာႏ်ိိုင္ငံ(Mexico)ာွႏင္႔ ကြန္ဂ်ိိုာႏ်ိိုင္င(ံ Congo) ာႏ်ိိုင္ငံတ်ိို႔သည ္ ေနာ္ေဝားာႏ်ိိုင္ငံာႏွင္႔ ေဘာ႔စဝါန ာႏ်ိိုင္ငံတ်ိို႔ာွႏင္႔ 

ာႏ်ိႈင္ားယဥွ္္ါက စီား္ြာားေရားစြမ္ားေဆာင္ရည္ ဆ်ိိုားရြာားသည္က်ိို ေတြ႕ရွ်ိရသည္။ ထ်ိိုကြဲ႔သ်ိို႔ အာားနည္ားေသာ 

အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာားရွ်ိျခင္ားာွႏင္႔ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝျခငာ္းတ်ိို႕သည ္ သယံဇာတ က ်ိန္စာက်ိို 

ျဖစ္ေ္ၚေစေသာ အေၾကာငာ္းအရင္ား ျဖစသ္ည္။  
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 မယလ္ြန္ ၂၀၀၆( Mehlum, 2006) ၏ ေလ႔လာမႈတြင္ အဓ်ိကေတြ႕ရွ်ိခ က္မွာ သဘာဝသယဇံာတ 

ၾကြယ္ဝေသာာႏ်ိိုင္ငံမ ာား၏ စီား္ြာားေရားတ်ိိုားတက္မႈက်ိို ောွႏားေကြားေအာငလ္ို္သ္ည္မွာ  ညံဖ့ င္ားေသာ 

အင္စတကီ  ားရငွ္ား္င္ျဖစ္သည။္ ထ်ိို႔ေၾကာင္႔ ဤေမာ္ဒယသ္ည္ ဒတ္ဒစီ ေမာ္ဒယ္၏ သဘာဝသယဇံာတ 

ၾကြယ္ဝမႈာွႏင္႔ စီား္ြာားေရား လိ္ု ္ေဆာငာ္ႏ်ိိုင္မႈတ်ိိုားတက္ျခင္ားတ်ိို႔၏ ဆက္စ္မ္ႈသည ္ အာႏိုတလ္ကၡဏာ ေဆာင္ေသာ 

အေျခအေနမဟိုတ္ျခငာ္းက်ိို ျငင္ားဆ်ိို္ါသည။္  

 သဘာဝသယဇံာတသည ္ စာီး္ြာားေရားက်ိို တ်ိိုားတက္ေစာႏ်ိိုင္သလ်ိို၊ ဆိုတ္ယိုတ္ေစာႏ်ိိုင္္ါသည္။ အထက္္ါ 

အင္စတကီ  ားရွင္ားေမာ္ဒယ္အရ အင္စတကီ  ားရွငာ္းတ်ိို႕၏ အရည္အေသြားကြာဟျခင္ားသညသ္ာ 

သဘာဝသယဇံာတၾကြယ္ဝေသာာႏ်ိိုင္ငံမ ာား၏ စီား္ြာားေရား ေကာငာ္းျခင္ား၊ ဆ်ိိုားျခင္ားက်ိို အဆံိုားအျဖတေ္္ားာႏ်ိိုင္ေသာ 

အဓ်ိက အေၾကာင္ားအရင္ား ျဖစ္္ါသည္။ သ်ိို႔ေသာ္ သဘာဝသယဇံာတ ၾကြယဝ္ေသာ ာႏ်ိိုင္ငံအမ ာားစိုတြင္ 

အာဏာက်ိိုဗဟ်ိိုထ်ိန္ားခ  ္္မႈမ ာားေသာ အေျခအေနရွ်ိျ္ီား အင္စတီက  ားရွင္ားမ ာားမွာလည္ား အာားနည္ား္ါသည။္ 

ထ်ိို႕အျ္င ္ အဆ်ိို္ါ သဘာဝသယံဇာတက်ိို မည္ကြဲ႔သ်ိို႔ ခ မ္ားသာၾကြယ္ဝေအာင ္ စီမံခန႕္ခြြဲာႏ်ိိုင္မႈအေ္ၚတြင္လညာ္း 

ကြာဟခ က္ ၾကာီးမာား္ါသည္။ အျ္န္အလွနအ္ာားျဖင္႔ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ 

ာႏ်ိိုင္ငံမ ာားတြင္ေကာင္ားမြန္ေသာ အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာားတစခ္ိုတည္ား ရွ်ိျခင္ားကလည္ား စီား္ြာားေရားစြမ္ားေဆာင္မႈာွႏင္႔ 

တ်ိိုားတက္မႈ ရရွ်ိေအာင ္ျ္ လိ္ု ္ာႏ်ိိုင္လ်ိမ႕္မညဟ္ို မဆ်ိိုလ်ိိုာႏ်ိိုင္ေ္။  

ဇယာား(၁) သယဇံာတၾကြယဝ္မႈာႏွင္႔ ဆကာ္ႏြယ၍္ ျဖစ္္ ြာားေသာ ျ္ညတ္ြငာ္းစစ္္ ြြဲမ ာား (ေလ႔လာခြဲ႔ေသာ ာႏ်ိိုငင္မံ ာား)၊ 

၁၉၉၁မ ွ၂၀၁၀ာွႏစမ္ ာား 

Country Duration Resources 

Afghanistan 1978 – Present Gems, Opium 

Angola (Cabinda) 1975 - Present Oil 

Myanmar (Burma) 1949 - Present Timber, Tin, Gems, Opium 

Colombia (Colombia 

Conflict) 

1964 – Present Oil, Gold, Coca 

Indonesia (Papua Conflict)  1962 – Present Copper, Gold 

Source: Prof. Michael Ross (2002), Natural Resources and Civil War: An overview with some Policy Options.  

Note: Author revised the list.  

  

၂။ ကခ ငျ္္ညန္ယ၏္ ေနာကခ္ ံအခ ကအ္လကမ္ ာား 

ကခ င္ျ္ည္နယ္သည္   ျမစ္ၾကီားနာား ခရ်ိိုင္၊ မ်ိိုားညငွ္ားခရ်ိိုင္၊ ဗနာ္းေမာ္ခရ်ိိုင္ာွႏင္႔ ္ူတာအ်ိိုခရ်ိိုငဟ္၍ူ ခရ်ိိုင ္

ေလားခိုျဖင္႔ ဖြြဲ႔စည္ားထာားျ္ီား၊ ျမ်ိ ႕နယန္ွင့္ျမ်ိ ႕နယ္ခြြဲ နွစဆ္ယ့္က်ိိုားခိုရွ်ိသည္။ ၂၀၁၄ခိုနွစ္ သန္ားေခါင္ားစာရင္ားအရ 

လူဦားေရ စိုစိုေ္ါင္ား (၁၆၈၉၄၄၁)ဦား ရွ်ိသည္။ ျမ်ိ ႕ျ္တြင္ေနထ်ိိုငေ္သာ လူဥာီးေရမွာ (၃၆)ရာခ်ိိုင္ာႏႈန္ားရွ်ိ္ါသည္။ 

အသကအ္္်ိိုင္ားအျခာားအရ အသက ္ ၀ာွႏစ္မ ွ ၁၄ာွႏစ္အထ်ိ (၃၀)ရာခ်ိိုင္ာႏႈန္ားရွ်ိျ္ီား၊ အလိ္ု ္လိ္ု ္ာႏို်ိင္သူ (အသက ္

၁၅ာွႏစ္မ ွ ၆၄ာွႏစ)္ (၆၆)ရာခ်ိိုင္ာႏႈန္ားရွ်ိ္ါသည္။ သက္ၾကီားရြယ္အ်ိို (အသက္၆၅ာႏွစ္ာွႏင္႔ အထက္) မွာ 

(၄)ရာခ်ိိုင္ာႏႈန္ားရွ်ိ္ါသည္။ 
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္ံို (၁) ခရ်ိိုငေ္လားခို၏ လဥူာီးေရစိုစိုေ္ါငာ္းျ္္ံို 

 

ရင္ားျမစ္၊ ၂၀၁၄ ခိုာွႏစ္  ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံလူဦားေရာွႏင္႔ အ်ိမ္အေၾကာင္ားအရာ သန္ားေခါင္စာရင္ား (၂၀၁၅)၊ ကခ င္ျ္ည္နယ္၊ 

သန္ားေခါင္စာရင္ားအစီရင္ခစံာ အတြြဲ(၃-က)။ 

အထက္္ါ ္ ံို(၁) အရ ကခ င္ျ္ည္နယ္၏ လူဦားေရသည္ ဖာားကန္႔ျမ်ိ ႕နယတ္ည္ရွ်ိေသာ မ်ိိုားညွင္ားခရ်ိိုငတ္ြင္ အမ ာားဆံိုား 

ျဖစ္ေနသည္က်ိို ေတြ႕ရ္ါသည္။  

္ံို(၂) မ်ိိုားညငွာ္းခရ်ိိုငရ္ွ်ိ ျမ်ိ ႕နယ/္ျမ်ိ ႕နယခ္ြြဲမ ာားရွ်ိ လဥူာီးေရ 

 

ရင္ားျမစ္၊ ၂၀၁၄ ခိုာွႏစ္  ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံလူဦားေရာွႏင္႔ အ်ိမ္အေၾကာင္ားအရာ သန္ားေခါင္စာရင္ား (၂၀၁၅)၊ ကခ င္ျ္ည္နယ္၊ 

သန္ားေခါင္စာရင္ားအစီရင္ခစံာ အတြြဲ(၃-က)။ 
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အထက္္ါ ္ံို(၂) အရ၊ မ်ိိုားညွင္ားခရ်ိိုင္ရွ်ိ ျမ်ိ ႕နယာွ္ႏင္႔ ျမ်ိ ႕နယ္ခြြဲမ ာားတြင္ ဖာားကန္႔ ျမ်ိ ႕နယသ္ည ္လူဦားေရ 

(၃၁၂၂၇)ဦားျဖင္႔ အမ ာားဆံိုား ရွ်္ိ ါသည္။  

၂၀၁၄ ျမန္မာာႏ်ိိုင္င ံ လူဥာီးေရာွႏင္႔ အ်ိမအ္ေၾကာငာ္းအရာ သန္ားေခါင္ားစာရင္ားအရ စိုစိုေ္ါင္ားလူဥာီးေရ 

(၁၆၈၉၄၄၁)ေယာက ္ ရ်ိွသည္႔အနက ္ ဖာားကန္႔ေဒသရွ်ိ လူဦားေရ သံိုားသ်ိန္ားေက ာ္မွာ ခ မာ္းသာခ င္ေသာ 

လသူာားမ ာား၏ ္ငက္်ိိုယ္ဗီဇက်ိို သက္ေသျ္ေနသမူ ာားဟို ဆ်ိိုာႏ်ိိုင္္ါသည္။ ျမနမ္ာာႏ်ိိုင္ငံ၊ ကခ င္ျ္ည္နယ္ရွ်ိ 

ဖာားကန္႔ေဒသသည ္ကမာၻတြင္ ေက ာကစ္်ိမ္ားအထြကဆ္ံိုားေနရာ တစ္ခိုျဖစသ္ည္။ သဘာ၀ သယံံဇာတမွ ရရွ်ိေသာ 

၀င္ေငြက်ိိုသာ အာားက်ိိုားေနရသည္႕ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံအတြက္၊ ေက ာက္စ်ိမာ္းေရာငာ္းခ မႈမွ ရရွ်ိလာသည္႔ ၀င္ေငြသည ္

အဓ်ိက တ်ိိုငာ္းျ္ည္၏ ဝငေ္ငြရလမာ္းတစ္ခိုဟို ဆ်ိိုန်ိိုငသ္ည္။ အဆ်ိိ္ု ါ သယံံဇာတေ္ါၾကြယ္ဝေသာေဒသည ္

ျ္ႆနာေ္ါင္ားမ ာားစြာက်ိို ရငဆ္်ိိုင္ေနရသည။္ 

၃။ စိုစိုေ္ါငာ္း ျ္ညတ္ြငာ္းထိုတက္ိုနတ္ြင္္ ါဝငေ္သာ သတ  က႑ 

 ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံ၏ စိုစိုေ္ါင္ား ျ္ည္တြင္ားထိုတက္ိုန္(ဂ ီဒီ္ )ီတြင္ သတ  က႑မ ွ ဝင္ေငြသည ္ ထငသ္ေလာက ္

မမ ာားျ္ာားေ္။ ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံ၏ စိုစိုေ္ါငာ္းျ္ညတ္ြင္ားထိုတက္ိုန္တန္ဖ်ိိုားမွာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခိုာွႏစ္တြင္ ၇၉၇၂၀၈၉၇.၉ 

က ္သ္န္ားေ္ါင္ားျဖစ္ျ္ီား သတ က႑၏ စိုစိုေ္ါင္ားျ္ညတ္ြင္ားထိုတက္ိုန္တန္ဖ်ိိုားတြင္ ္ါဝင္မႈမွာ ၈၃၅၂၇၉.၅ 

က ္သ္န္ားေ္ါင္ား ျဖစသ္ည္။ ၎တန္ဖ်ိိုားာွႏစ္ခို၏ ကြာဟခ က္မွာ ဂဏန္ား၂လံိုားခန္႕ရွ်ိသည္။ 

္ံို(၃) စိုစိုေ္ါငာ္း ျ္ညတ္ြငာ္းထိုတက္ိုနတ္ြင္္ ါဝငသ္ည႕္ က႑မ ာား (ာွႏစအ္လို်ိကေ္စ ားာႏႈနာ္း၊ က ္သ္နာ္းေ္ါငာ္း)  

 

Source: CSO Year Book (2017)  
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္ံို(၄)စိုစိုေ္ါငာ္း ျ္ညတ္ြငာ္းထိုတက္ိုန(္ာွႏစအ္လ်ိိုကေ္စ ားာႏႈနာ္း)ရွ်ိ သတ  တာူးေဖာ္ေရားက႑တ်ိိုားတကမ္ႈတနဖ္်ိိုား  

(က ္သ္နာ္းေ္ါငာ္း) 

 

Source: CSO Year Book (Various Issues) 

သတ  က႑တစ္ခိုတည္ားက်ိို ၾကည္႔လွ င္ တ်ိိုားတကမ္ႈမ ာားက်ိို ေတြ႕ရေသာ္လည္ား အထက္္ါ ္ံို 

၃တြင္္ါဝင္ေသာ ဂ ဒီီ္တီြင္ ္ါဝင္ေသာ အျခာားက႑မ ာားာွႏင္႔ ာႏ်ိႈင္ားယွဥ္္ါက သ်ိသ်ိသာသာ 

ေလ ာ႔နည္ားလ က္ရွ်ိသည္က်ိိုေတြ႕ရသည္။  

၄။ ဖာားကန႕္ေဒသ၏ ျဖစရ္္က္်ိို ေလ႔လာျခငာ္း 1 

ဖာားကန္႕ေဒသသည္ ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံရွ်ိ သဘာဝသယံဇာတ ေ္ါၾကြယ္ဝေသာ  ေဒသမ ာားတြင္ 

ထင္ရွာားေက ာ္ၾကာားေသာ ေဒသတစ္ခိုျဖစ္္ါသည္။ ၎ေဒသထြက္ ေက ာက္စ်ိမာ္းမ ာားက်ိို အဓ်ိက ဝယ္ယသူူမွာ 

တရိုတ္ာႏ်ိိုင္ငံျဖစ္္ါသည္။  

၄.၁။

 ေရမေဆားအလိ္ု သ္မာားမ ာား၏အခနာ္းက႑2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ေရမေဆားအလို္သ္မာားမ ာားထြဲတြင္ မ်ိမ်ိတ်ိို႔အရ္္ေဒသ၌ မ်ိသာားစိုက်ိို ေလာကင္ွအာင ္ မရွာေဖြ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
1 ဤစာတမ္ားတြင္ ္ါရွ်ိေသာ ဖာားကန္႔ေဒသ၏ အခ က္အလက္မ ာားမွာ က်ိိုယ္တ်ိိုင္ၾကံ ေတြ႕ခြဲ႔ေသာ အေတြ႕အၾကံ မ ာားက်ိို 
အေျခခံ၍ ေရားသာားထာားျခင္ား ျဖစ္္ါသည္။  
2အေခၚအေ၀ၚအရေမွာ္ထြဲတြင္အေနၾကာသူမ ာားက်ိို ေမွာ္ၾကာ၊ ေက ာက္သယ္ေ္ားသူမ ာားက်ိို ေဂ ာ္ကီ၊ ေက ာက္ဝယ္သူေဌားက်ိို 

ေလာ္္န ္စသည္ျဖင္႔ ေခၚဆ်ိိုၾကသည္။ 
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ာႏ်ိိုင္သူမ ာား၊ ာႏ်ိိုင္ငံျခာားတြင္ အလို္လ္ို္္ာႏ်ိိုင္ေသာ အေျခအေနမရွ်ိသူမ ာား၊ 

လို္က္်ိိုင္စာားေသာကာ္ႏ်ိိုင္ေသာအတတ္္ညာ မတတသ္ူမ ာား၊ ဘြြဲ႕ရရ်ိသွူမ ာား၊ အမ ်ိ ားသမာီးအနည္ားစိုာွႏင္႔ 

အသက္၁၈ာွႏစ္ေအာက္ ကေလားမ ာားအထ်ိ အရြယ္စံို၊ အလႊာစံို ္ါဝင္သည္က်ိို ေတြ႕ရသည္။ ၎တ်ိို႕သည ္

ဖာားကန္႕ေဒသသ်ိို႕ ေျ္ာင္ားေရြ႕လာရျခင္ား၏ အဓ်ိကအေၾကာင္ားအရငာ္းမွာ မလူေနရ္ေ္ဒသတြင္ မ်ိသာားစိုအာား 

ေလာက္ငအွာင ္ လိ္ု ္က်ိိုင္ရာွေဖြ မေကြ ားာႏ်ိိုင္ေသာေၾကာင္႕ျဖစသ္ည္။ ထ်ိိုသ်ိို႔ ဆင္ားရြဲျခင္ားမ ွ ခ မ္ားသာျခင္ားဆသီ်ိို႔ 

လ င္ျမန္စြာ ကူားေျ္ာင္ားန်ိွင္ေသာ ေက ာက္စ်ိမ္ားရွာေဖြျခင္ားလို္္ငန္ားမွာ ၎တ်ိို႕အတြက္ 

အၾကာီးမာားဆံိုားေသာမကလ္ံိုား္င္ျဖစ္သည္။ ထ်ိို႔အျ္င္ စာရင္ားရ်ိွအခ က္အလက္မ ာားအရ အသက္၂၄ာွႏစ္ေအာက ္

လူငယ္ဦားေရသည ္စိုစိုေ္ါင္ား လဥူီားေရ၏ (၂၈)ရာခ်ိိုင္ာႏႈန္ားရွ်ိသညက္်ိို ေတြ႕ရသည္။ ဤအခ က္မွာ ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံတြင ္

ျ္ည္္သ်ိို႔ သြာားေရာကအ္လို္လ္ို္္ေနၾကေသာ လဥူီားေရာွႏင္႔ ဖာားကန္႕ကြဲ႔သ်ိို႕ေသာ ေနရာမ ်ိ ားတြင္ 

လူငယ္လိ္ု ္သာားမ ာား စိုျ္ံ ေနျခင္ားသည္ ျ္ညတ္ြင္ားတြင္ အလို္အ္က်ိိုင္ ရွာား္ါားျခင္ား၊ အလို္အ္က်ိိုင္ အခြင္႔အလမ္ား 

နည္ား္ါားျခင္ား၊ လိ္ု ္ငန္ားမ ာား၏ လ်ိိုအ္္ခ ကာွ္ႏင္႔ ျ္ည္႔စံိုေသာ လိ္ု ္သာားအင္အာားမရွ်ိျခင္ား၊ မ်ိသာားစိုတစခ္ို 

ရ္္တည္ာႏ်ိိုင္ေလာကေ္သာ ဝင္ေငြမရွ်ိျခငာ္းတ်ိို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ဤကြဲ႔သ်ိို႕ ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံတြင္ လူငယလ္ို္္သာားမ ာား 

မ ာားျ္ာားျခင္ားသည ္ ာႏ်ိိုင္ငံအတြက ္ အက ်ိ ားရွ်ိစြာ အသံိုားခ ာႏ်ိိုင္္ါက ေကာငာ္းမြန္ေသာရလဒက္်ိိုျဖစ္ေစၿ္ီား၊ 

အသံိုားမခ ာႏ်ိိုင္္ါက ထ်ိိုလငူယ္ဦားေရသည ္ သက္ၾကီား္်ိိုင္ားသ်ိို႕ ေျ္ာင္ားလြဲသြာားေသာအခ ်ိန္တြင္ တ်ိိုင္ားျ္ညအ္တြက္ 

ဝန္ထိုတ္ဝန္္်ိိုားျဖစ္မည ္ျဖစသ္ည္။  

ေရမေဆားလို္္သာား အမ ာားစိုသည ္ ဖာားကန္႔ေဒသသ်ိို႔ ၎တ်ိို႕၏ ေဆြမ ်ိ ားမ ာားာွႏင္႔ သူငယ္ခ ငာ္းမ်ိတေ္ဆြတ်ိို႕၏ 

အကအူညီျဖင္႔ ေရာက္ရွ်ိလာျခင္ား ျဖစသ္ည္။ ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာားသည ္ ၁၂လရာသီ၏ မ်ိိုားရာသီကာလ 

ျဖစ္ေသာ ေမလ၊ ဇြနလ္ာွႏင္႔ ဂ  လ်ိိုငလ္မ ာားမွ လြြဲ၍ က နသ္ည္႔လမ ာားတြင္ ေက ာက္ရွာၾကသည္။  

ေရမေဆားလို္္သာားမ ာားသည ္အလြန္စြန္႕စာား၍ အလို္လ္ိ္ု ္ၾကရသူမ ာား ျဖစသ္ည္။ ေက ာက္ရွ်ိာႏ်ိိုင္သည္႔ မည္သည္႔ 

ေနရာမဆ်ိို ေတာငက္မ္ား္ါားေ္ၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ အေျခမခ်ိိုင္ေသာ ေျမစာ္ံိုေ္ၚတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေ္ေ္ါင္ားမ ာားစြာ ျမင့္ေသာ 

ေတာင္ေစာင္ားေ္ၚတြင္ ျဖစ္ေစ  ေက ာက္ရွာၾကသည္။ ထ်ိို႔အတြက ္ အကာအကြယ္္စၥည္ားမ ာားအျဖစ္ 

စစ္ဖ်ိန္္(္ြ်ိ င္႔ဖ်ိန္)္က်ိိုသာ အဓ်ိကထာား စီားၾကသညက္်ိို ေတြ႕ရသည။္ ၎တ်ိို႕၏ ေျဖဆ်ိိုမႈအရ ၎တ်ိို႕အတြက ္

ေက ာက္ရွာရာ၌ အာႏ ရယ္ အမ ာားဆံိုားျဖစ္ေစေသာ က်ိစၥ(၃)ခိုမ ာားမာွ ေျမစာ္ံိုျ္်ိ က ျခငာ္း၊ 

ေက ာကတ္ံိုားလ်ိ္မ္႕က မႈေၾကာင္႔ ထ်ိခ်ိိုက္ျခငာ္းာွႏင္႔ ေဒသဆ်ိိုင္ရာ စစ္တ္္၊ ရြဲတ်ိို႔ာႏွင္႔ ္ဋ်ိ္ကၡျဖစ္္ြာားျခငာ္း တ်ိို႕ 

ျဖစ္ၾကသည။္ ထ်ိို႔အတြက္ ေျမစာ္ံို ျ္်ိ က မႈမ ာားေလ ာ႕က ေစရန္ ကိုမၼဏီမ ာားက်ိို ေျမစာ္ံိုမ ာားက်ိို ေလကွာားထစ္မ ာား 

ျ္ လို္ေ္္ားရန၊္ ေျမစာ္ံိုမ ာားေရမ၀္္ေစရန္ေျမာင္ားေဖာ္ေ္ားျခင္ားာွႏင္႔ ေျမစာ္ံိုက်ိို အျမင္႔ၾကာီး မ္ံိုရန ္

ေရမေဆားလို္္သာားမ ာားက အၾကျံ္ ၾကသည္။  
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ေရမေဆားလို္္သာား အမ ာားစိုသည္ ဆ်ိိုငက္ယ္ျဖင္႔ သြာားလာၾကျ္ာီး က်ိိုယ္္်ိိုငအ္်ိမ္တြင္ ေနထ်ိိုင္ၾကသူ မ ာား္ါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ က်ိိုယ္္်ိိုင္အ်ိမဆ္်ိိုသည္မွာ မ်ိမ်ိစရ်ိတ္ျဖင့္ အ်ိမ္၊ အေဆာင ္ ေဆာကလ္ို္္ေနထ်ိိုင္ၾကျခင္ားျဖစ္ၿ္ာီး 

၄င္ားတ်ိို႔က်ိို က်ိိုယ္္်ိိုငအ္်ိမဟ္ိုသတ္မတွ္ကာ အမ ာားအာားျဖင္႔ ဂရန္မရွ်ိေ္။  

၎တ်ိို႕၏ ေျဖဆ်ိိုခ က္မ ာားအရ ၂၀၁၇ခိုာွႏစ္ကာလ၌ ကိုမၼဏီမ ာားာွႏင္႔ေရမေဆားသမာားမ ာား ္ဋ်ိ္ကၡ ျဖစ္္ြာားမႈမ ာား 

်္ိိုမ်ိိုမ ာားျ္ာားလာသည္။ သ်ိို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ကာလအေက ာ္တြင္ ကိုမၼဏီလို္က္ြက္မ ာား၌ ေရမေဆားသမာားမ ာားအာား 

ေက ာက္ရွာခြင္႔ျ္ ေသာေၾကာင္႔ ေက ာက္ရွာရသည္မွာ္်ိိုမ်ိိုလြတလ္္လ္ာျခင္ား ျဖစသ္ည္။  

ကိုမၸဏီလို္က္ြက္မ ာားထြဲသ်ိို႔ ၀င္ေရာက္ေက ာက္ရွာေဖြရေသာ ္ံိုစံမွာ ကိုမၼဏီမ ာားမ ွ ၎တို်ိ႕လို္က္ြက္အတြင္ား 

ေက ာက္ရွာမႈ ရ္္နာားေသာအခ ်ိန ္ ္ံိုမွန္အာားျဖင္႔ ညေန ၄နာရီမ ွ မနက ္ ၉နာရထီ်ိျဖစသ္ည္။ အကယ၍္ 

ေရမေဆားသမာားမ ာားသည္ ကိုမၸဏီ လို္က္ြက္အတြင္ား ေက ာက္ေတြ႔္ါက ကိုမၸဏီ အလို္္ခ ်ိနျ္္န္မစမွ ီ

ထ်ိိုေက ာကက္်ိို ကိုမၸဏီလို္က္ြက္အတြင္ားမွ အခ ်ိန္မွ ီ ထိုတ္ရမည္ျဖစျ္္ီား အခ ်ိန္မွ ီ မထိုတ္ာႏ်ိိုင္ခြဲ႕္ါက ကိုမၸဏီ 

္်ိိုင္ေက ာက္ အျဖစ ္ သ်ိမာ္းဆည္ားသညဟ္ို သ်ိရ္ါသည။္ ကိုမၸဏီ လို္က္ြက္အတြင္ား ရရွ်ိေသာ ေက ာက္မွာ 

အေလားခ ်ိနမ္ ာားလွ င ္ေဂ ာ္ကေီခၚ ေက ာကသ္ယ္ေ္ားသမူ ာား(ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာား) က်ိို ရာခ်ိိုင္ာူႏန္ား ခြြဲေဝေ္ားရျ္ီား 

အခ ်ိန္မွ ီကိုမၸဏီ လို္က္ြကအ္တြင္ားမွ ထိုတယ္ူရေလ႕ရွ်ိသည္။  

ဖာားကန္႔ရွ်ိေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာားသည ္ ာႏ်ိိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသေ္ါငာ္းစိုံမလွာေသာ တ်ိိုင္ားရင္ားသာားေ္ါင္ားစံို 

ျဖစ္ၾကေသာ္လညာ္း အဖကဖ္က္မွ ဖ်ိာွႏ်ိ္္မႈမ ာားေၾကာင္႔ အခ င္ားခ င္ား စည္ားလံိုားညီညြတ္မႈရွ်ိၾကသည္။  

၄.၂။ ေက ာကရ္လ ွင ္ခြြဲေ္ားရ္ံို 

ေရမေဆားလို္္သာားတစ္ေယာက္ ေက ာက္ရလွ င္ေလာ္္နက္်ိို ၅၀ရာခ်ိိုင္ာူႏန္ားခြြဲေ္ားရသည္။ ထ်ိိုမတွစဆ္င္႕ မ်ိမ်ိအိ္ု ္စို 

ေရမေဆားလို္္သာားမ ာားက်ိို အေရအတြကအ္လ်ိိုက ္ခြြဲေ္ားရသည္။ 

ဥ္မာ - ေရမေဆားလို္သ္ာား တစေ္ယာကသ္ည္ သ်ိန္ား ၁၀၀တန္ ေက ာကတ္စလ္ံိုားရ္ါက သ်ိနာ္း၅၀က်ိို 

ေလာ္္န္အာား ေ္ားရသည။္ မ်ိမ်ိအို္္စိုတြင္ ေရမေဆားလို္သ္ာား ၅ေယာက္ရွ်္ိ ါက တစ္ေယာကက္်ိို 

၁၀သ်ိနာ္းျ္န္ခြြဲေ္ားရသည္။ ထ်ိို႕ေၾကာင္႔ ၎အို္္စိုအတြင္ားရ်ိွ ေရမေဆားလို္သ္ာားတစ္ေယာကလ္ွ င္ 

၁၀သ်ိနာ္းခန္႕ရရွ်ိ္ါသည္။ 

ေလာ္္န္မ ာားသည ္ ေက ာက၏္ အရညအ္ေသြားက်ိို ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာားထက္ ၾကည္႕တတသ္ူ၊ နာားလည္သ ူ

ျဖစ္သည။္ ထ်ိို႕ေၾကာင္႔ ေရမေဆားလို္သ္ာား အမ ာားစိုသည ္ေက ာကရ္ွာျခငာ္းသကသ္ကသ္ာျဖစလ္ာျ္ီား ေက ာက၏္ 

တန္ဖ်ိိုားက်ိို မခန႕္မွန္ားာႏ်ိိုင္ေ္။ ထ်ိို႕ေၾကာင္႕ ၎တ်ိို႕ ရသမွ ေက ာကမ္ ာားက်ိို ေလာ္္န္က်ိို အ္္ၾကသည္။ ထ်ိိုသ်ိို႕ 

အ္္ရသည္႕အတြက္ အဆ်ိိ္ု ါေက ာက၏္ အေရာင္ားဝယ္ျဖစ္ေသာ အမွနေ္စ ားာႏႈန္ားက်ိို မသ်ိာႏ်ိိုင္ေ္။ အမွန ္

အေရာငာ္းအဝယ္ျဖစ္ခြဲ႔သည္႔ ေစ ားာႏႈနာ္းက်ိို မသ်ိျခင္ားသည ္၎တ်ိို႕အတြက ္ခြြဲေဝမႈေဝစို ေလ ာ႕နညာ္းာႏ်ိိုင္သည။္  
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 ထ်ိို႕ေၾကာင္႔ အစ်ိိုားရအေနျဖင္႔ ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာားက်ိို တရာား၀င္ မွတ္္ ံိုတင္ အခမြဲ႔လို္္ေ္ားသင္႔ျ္ီား 

ထ်ိိုမတွ္္ံိုတင္ရရွ်ိရန္ ေက ာက္၏တနာ္းဖ်ိိုားက်ိို သ်ိရ်ိွေစန်ိိုင္ေသာ၊ ေက ာက္၏အရည္အေသြားက်ိို 

အကြဲျဖတန္်ိိုင္ေသာသငတ္န္ားမ ာားျဖင္႔ ေထာက္္ံေ္ား္ါက ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာား၏ နစ္နာမႈမ ာားက်ိို 

ကာကြယာ္ႏ်ိိုင္မည္ျဖစ္သလ်ိို  မူ၀ါဒအရေသာ္လည္ားေကာင္ား၊ ေဒသ၏ ဖြံျဖ်ိ ားတ်ိိုားတကမ္ႈအရေသာ္လည္ားေကာငာ္း 

အေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန္ လ်ိိုအ္္သည္႔ အခ က္အလက္မ ာားလညာ္းေကာင္ား ရရွ်ိလာမည္ ျဖစသ္ည္။  

၄.၃။ သေူဌား (သ်ိို႕မဟိုတ)္ ေလာ္္န၏္ အခနာ္းက႑ 

အမ ာားအာားျဖင္႔ ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာားသည ္ ဆငာ္းရြဲေသာေၾကာင္႕ ဖာားကန္႔တြင္ စာား၊ဝတ၊္ေနေရား 

ေျ္လညေ္စရန္ေလာ္္န္ဆတီြင္ အလို္လ္ို္္ရသည္။ ေလာ္္န္မ ာားက ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာား ေနထ်ိိုင္ရန ္

အ်ိမ္ေ္ားသည။္ စာားန္္ရ်ိကၡာေထာက္္ံေ္ားသည။္ အဓ်ိက အခ က္မွာ အဆ်ိို္ါ ေလာ္္န္မ ာားသည ္

ေရမေဆားလို္္သာားမ ာား ေက ာက္မရသညတ္်ိိုင္ ေထာက္္ံမႈမ ာား ျ္ ထာားေသာေၾကာင့္ ေလာ္္န္မ ာား၏ 

အခန္ားက႑မွာ အလြန္ၾကီားသညက္်ိို ေတြ႕ရွ်ိရသည္။ ထ်ိိုသို်ိ႕ ေလာ္္န္ားမ ာားက ေရမေဆားလို္္သာားမ ာားက်ိို 

ေထာက္္ံရသည္႕အတြက္ ေရမေဆားလို္္သာားမ ာား ေက ာက္ရသည္႕အခါတြင္ ေလာ္္န္ားအာား ၅၀ရာခ်ိိုင္ာူႏန္ား 

ခြြဲေ္ားရသည္။ ဤအခ ကသ္ည္ ေရမေဆားလို္သ္ာားမ ာား၏ ဘ၀က်ိို ေျ္ာင္ားလြဲမႈ မျဖစ္ေစေသာ အဟန္႕အတာား 

ျဖစ္သည။္ သ်ိို႔ေသာ္ အျခာားတစ္ဖကတ္ြင္ ထ်ိိုကြဲ႔သ်ိို႕ ခြြဲေ၀မေ္ားခ င္္ ါက က်ိိုယ႕္စရ်ိတ္ျဖင္႔က်ိိုယ္ ေက ာက္ရွာရန္မွာ 

ေရမေဆားလို္္သာားမ ာားအတြက္ ျဖစ္ာႏ်ိိုင္ေခ နညာ္းေသာ အေျခအေနျဖစ္သည။္ ထ်ိို႕အျ္င္ ဖာားကန္႕ေဒသသည ္

အျခာားေဒသမ ာားာွႏင္႔ ာႏ်ိႈင္ားယဥွ္လွ င ္ ကိုန္္စၥည္ားာွႏင္႔ ၀န္ေဆာင္မႈေစ ားာႏႈနာ္းမ ာားမွာ သ်ိသ်ိသာသာ မ ာားျ္ာားသည္က်ိို 

ေတြ႕ရသည။္  

၄.၄။ ေက ာကတ္ာူးေဖာ္ေရား ကိုမၸဏမီ ာား၏ အခနာ္းက႑ 

ေက ာကတ္ူားေဖာ္ေရား ကိုမၸဏီမ ာားသည ္ အဖြြဲ႕အစည္ားအာားလံိုားာႏွင္႔ ဖာားကန္႕ရွ်ိျ္ည္သူမ ာားအတြက ္ ဗဟ်ိိုခ က္မ 

ကြဲ႔သ်ိို႕ျဖစလ္ာသည္။ လမ္ားေဖာကျ္ခင္ား၊ တတံာားေဆာက္ျခငာ္းမအွစ က်ိစၥေတာ္ေတာ္မ ာားမ ာားတြင္ 

အဖြြဲ႕အစည္ားမ ာားသည ္ကိုမၸဏီမ ာားဆီမွ ္်ိိုကဆ္ံေတာင္ားေလ႕ရ်ိွသည္။  

၄.၅။ သယဇံာတခြြဲေ၀မႈအခနာ္းက႑ 

သယံဇာတခြြဲေဝမႈ၊  ျ္ညတ္ြင္ားစစ္ာွႏင္႔ ျင်ိမ္ားခ မာ္းေရား မရရ်ိွမႈဟာ ေက ာက္တာူးေဖာ္ေရားလို္္ငန္ားမ ာားက်ိို 

ထ်ိခ်ိိုက္ေစသလ်ိို၊ အာားေ္ားရာလည္ား ေရာက္သည္က်ိို ေတြ႕ရွ်ိရ္ါသည္။ တ္္မေတာ္သည္ ဖာားကန္႕ေဒသတြင္ 

လံိုျခံ မူရွ်ိေစရန ္ တာ၀နယ္ူရေသာ အဓ်ိက အဖြြဲ႕အစည္ားျဖစသ္ည္။ အျခာားတစ္ဖကတ္ြင္လည္ား 

ကခ ငလ္ြတ္ေျမာက္ေရားအဖြြဲ႕ Kachin Independence Army (KIA/KIO) ာွႏင္႔ Arakan Army (AA) ကြဲ႔သ်ိို႔ေသာ 

တ်ိိုင္ားရင္ားသာားလက္နက္က်ိိုငတ္္္ဖြြဲ႕မ ာား၏အခန္ားက႑သည္ ေက ာကတ္ူားေဖာ္ေရားလို္္ငနာ္းာွႏင္႔ 

တ်ိိုက္ရ်ိိုကဆ္က္စ္ေ္န္ါသည္။   
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သယံဇာတ ခြြဲေဝျခင္ားသည ္  ျင်ိမ္ားခ မ္ားေရားျဖစစ္ဥတ္ြင္ မွ ေျခသေဘာတရာားဆသီ်ိို႕ေရာကေ္အာင္ 

မေျဖရွင္ားာႏ်ိိုင္ေသားေသာ အဓ်ိကအခက္အခြဲျဖစသ္ည္။ ထ်ိိုမွ ေျခအေျခအေနသ်ိို႔ မေရာက္ခင္ကာလတြင္္င ္

သဘာဝသယဇံာတ ကိုနဆ္ံိုားာႏ်ိိုင္သလ်ိို၊ သဘာဝသယံဇာတ မကိုန္ဆံိုားခင ္မွ ေခ  အေျခအေနသ်ိို႔ ေရာက္ေအာင ္

လို္္ာႏ်ိိုင္္ါသည္။ တစ္ျခာားတစ္ဖကတ္ြင္လြဲ သဘာဝသယံဇာတ ကိုနဆ္ံိုားျခင္ားက မွ ေခ အေျခအေနက်ိို 

ေရာက္ရွ်ိာႏ်ိိုင္သည္။ မည္သ်ိို႕္င္ျဖစ္ေစ ျ္ည္သမူ ာားအတြက ္မည္သည္႔ အေျခအေနက အေကာင္ားဆံိုား ျဖစသ္ညက္်ိို 

စဥ္ားစာားၾကဖ်ိို႕ျဖစသ္ည္။  

အေကာင္ားဆံိုား ေျဖရွငာ္းရန ္ နည္ားလမ္ားတစ္ခိုမ ွ သဘာ၀သယံဇာတမွ ရေငြက်ိို မွီခ်ိိုေနၾကေသာ 

ျ္ည္နယာွ္ႏင္႔ ေဒသတ်ိို႕သည္ ၎တ်ိို႕၏ စီား္ြာားေရားက်ိို စ်ိိုက္္ ်ိ ားေရား၊ ထိုတလ္ို္္ေရား၊ ကိုနသ္ြယေ္ရား စေသာ 

စီား္ြာားေရားက႑မ ာားျဖင္႔ အစာားထ်ိိုားရန ္ ၾက်ိ ားစာားဖ်ိို႕လ်ိိုသည္။  ေက ာက္စ်ိမ္ားက်ိို တရိုတ္ျ္ည္မွ အဓ်ိက 

၀ယယ္ူေသာေၾကာင္႔ တရိုတ္ာႏ်ိိုင္ငံသည္ ာႏ်ိိုင္ငံေရားအရေသာ္လည္ားေကာငာ္း၊ စာီး္ြာားေရားအရေသာ္လည္ားေကာင္ား 

ေက ာက္စ်ိမာ္းက႑တြင္ သက္ေရာက္မူရွ်ိသည္။ 

၄.၆။ မာူးယစေ္ဆား၀ါားာွႏင္႔ ေလာငာ္းကစာားအာႏ ရယ ္

 ေရမေဆားသမာားမ ာား၏ဘ၀က်ိို ထ္္မကံ ်ိန္ဇာသင္႔ေစေသာ ျ္သနာမာွ 

မူားယစေ္ဆား၀ါားျဖစသ္ည္။ ထ်ိိုျ္သနာ၏ အစမွာ မာူးယစ္ေဆားဝါားက်ိို လြယက္ူစြာ ဝယ္ယ၍ူ ရျခငာ္းေၾကာင္႔ ျဖစသ္ည္။  

အထက္္ါ အေၾကာင္ားအခ က္မ ာားက်ိို ေထာက္ရႈ္ါက ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံတြင္ ၾကံ ေတြ႕ေနရေသာ 

သဘာဝသယဇံာတၾကြယ္ဝမႈာႏွင္႔ ္ ဋ်ိ္ကၡျဖစ္မႈမ ာားသည ္ဆက္စ္လ္ က္ရွ်ိသည္က်ိို ေတြ႕ရသည္။ သ်ိို႔ေသာ္ မ်ိမ်ိတ်ိို႕ 

ာႏ်ိိုင္ငံရွ်ိ အဆ်ိို္ါ ေက ာကစ္်ိမ္ားလိ္ု ္ငန္ားက်ိို ေကာင္ားမြနေ္သာ ေျ္ာင္ားလြဲမႈ ျဖစ္ေ္ၚေစရန ္ သက္ဆ်ိိုင္ေသာ 

အဖြြဲ႔အစည္ားမ ာားမ ွ ေနာက္မက ေစဘြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္မာွ အေရားၾကီား္ါသည္။ ဤသည္မွာ လူနာတစ္ဥာီးသည ္

ေရာဂါေ္ ာကက္ငာ္းာႏ်ိိုင္ေသာ ေဆားက်ိို အခ ်ိန္မွီမေသာကဘ္ြဲ မ်ိမ်ိက်ိိုယ္က်ိို ဒဏရ္ာရ၍ ေသေစျခငာ္းသည ္

၎အေ္ၚတြင္ ရွ်ိေသာ က ်ိနစ္ာထက္ ္်ိို၍ အာႏ ာရယမ္ ာားသည္႔ သေဘာ္င ္ျဖစ္္ါသည္။  

၅။ န်ိဂံိုား 

(က) အေရားၾကီားေသာ အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာား၏ ရေငြမ ာားက်ိို ္ြင္႔လင္ားျမငသ္ာမႈ ရ်ိွေအာငျ္္ လို္္ျခငာ္းျဖင့္ 

္ဋ်ိ္ကၡျဖစ္မႈမ ာားက်ိို ေလ ာ႔ခ ာႏ်ိိုင္သလ်ိို၊ ္ဋ်္ိ ကၡျဖစ္မႈမ ာားမလွြဲ ကာကြယ္ာႏ်ိိုင္္ါသည္။ 

(ခ) ဖက္ဒရယ ္ ျ္ည္ေထာင္စိုက်ိို ေအာင္ျမငစ္ြာ တည္ေဆာကာ္ႏ်ိိုင္ရန္ ျ္ည္ေထာင္စို အစ်ိိုားရာွႏင္႔ 

ျ္ည္နယ္/တ်ိိုငာ္းေဒသၾကီားအစ်ိိုားရမ ာားအၾကာား သင္႔ေလ ာ္မွ တေသာ ဘ႑ာေရား ခြြဲေဝမႈ စနစ္ ျဖစ္ရန ္လ်ိိုအ္သ္ည္။ 

ထ်ိိုကြဲ႔သ်ိို႔ မျ္ လို္္ာႏ်ိိုင္္ါက သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝမႈသည္ လက္နက္က်ိိုင္ ္ဋ်ိ္ကၡမ ာားက်ိို 

အာားေ္ားရာေရာက္ျခင္ားမ ်ိ ားျဖစ္ေစသည။္ အဆ်ိိ္ု ါအခ ကသ္ည ္ လက္နကက္်ိိုငတ္်ိိုက္္ြြဲမ ာားက်ိို 

ေလ ာ႕ခ ာႏ်ိိုင္သည္႔တ်ိိုင ္သဘာဝသယံဇာတ ရွ်ိျခင္ားက္င ္ေနာက္ေၾကာင္ားျ္န္ျခင္ားမ ာားက်ိို ျဖစ္ေ္ၚေစာႏ်ိိုင္္ါသည္။  
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(ဂ) ေက ာက္ရွာေဖြေရာင္ားဝယ္ျခငာ္းလို္င္န္ားက်ိို တရာားဝငအ္သ်ိအမတွ္ျ္ ၍ တရာားဝင္ သယ္ယူ္်ိို႔ေဆာင္ာႏ်ိိုင္ေသာ 

လမ္ားေၾကာင္ားမ ာား၊ တရာားဝင္ ဘ႑ာေရား လႊြဲေျ္ာင္ားမႈမ ာားာွႏင္႔ တရာားဝင္ ရာွေဖြေရာင္ားခ မႈျ္ ျခင္ားသည ္

၎လို္္ငနာ္းက်ိို ထ်ိနာ္းခ  ္ရ္န္္်ိိုမ်ိို လြယက္သူလ်ိို တ်ိိုငာ္းျ္ည္၏ ဥစၥာ၊ ္စၥည္ားမ ာား တရာားမဝင္စီားထြက္မႈမ ာားမွ 

ကာကြယာ္ႏ်ိိုင္္ါသည္။ ဆ်ိိုလ်ိိုသည္မွာ ျမန္မာာႏ်ိိုင္ငံ၊ ကခ ငျ္္ည္နယ္ရွ်ိ ဖာားကန္႕ေဒသမွ ထြကရ္ွ်ိေသာ 

ေက ာက္စ်ိမာ္းမ ာားက်ိို တရာားဝင္ ရွာေဖြေရာငာ္းခ ခြင္႔၊ တရာားဝငဘ္႑ာေရားလႊြဲေျ္ာင္ားခြင္႔ာွႏင္႔ တရာားဝင္ 

သယ္ေဆာင္ခြင္႔ရွ်ိျခင္ားသည္ ာႏ်ိိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက ်ိ ားရွ်ိေသာ ျ္ ျ္ငေ္ျ္ာင္ားလြဲမႈျဖစ္ေ္ၚေစာႏ်ိိုင္္ါသည္။  

(ဃ) အငစ္တကီ  ားရွငာ္းမ ာား အာားေကာငာ္းျခင္ားတစခ္ိုတည္ားက ျ္ႆနာအာားလံိုားက်ိို မေျဖရွင္ားာႏ်ိိုင္ေသာ္လညာ္း 

အင္စတကီ  ားရွင္ားမ ာား အာားေကာင္ားျခင္ားေၾကာင္႔ ျ္ႆနာမ ာားက်ိို ေလ ာ႕ခ ာႏ်ိိုင္မည္ဆ်ိို္ါက အင္စတကီ  ားရငွ္ားမ ာား 

အာားေကာငာ္းေအာင္ ျ္ လို္သ္င္႕္ါသည္။  

(င) နည္ား္ညာမ ာား တ်ိိုားတကလ္ာျခင္ားသည ္ အစ်ိိုားရ၏ လို္က္်ိိုင္ာႏ်ိိုင္မႈက်ိို တို်ိားတက္ေစေသာေၾကာင္႔ 

္ဋ်ိ္ကၡျဖစ္္ြာားေနေသာ  ေနရာေဒသမ ာားတြင္ နည္ား္ညာအကအူညီမ ာားျဖင္႔ အခ ်ိ ႕ေသာ 

အခက္အခြဲအတာားအဆီားမ ာားက်ိို ေက ာ္လႊာားာႏ်ိိုင္ဖြယရ္ွ်ိ္ါသည္။ ဥ္မာ - ရံိုားလိ္ု ္ငန္ားမ ာားအတြက္ လ်ိိုအ္ေ္သာ 

စာရြက္စာတမ္ားမ ာားက်ိို အငတ္ာနက္မ ွ တဆင္႔ လို္္ေဆာင္ျခင္ား၊ ဘ႑ာေရားလႊြဲေျ္ာင္ားမႈမ ာား၊ အင္တာနကမ္ ွ

တဆင္႔ တရာားဝင္ေရာင္ားဝယ္မႈမ ာား ျ္ လို္္ေ္ားျခငာ္း၊ တရာားဝင္ မတွ္္ံိုတင္ျခငာ္း က်ိစၥမ ာား ေဆာင္ရြက္ေ္ားျခငာ္း 

စသညအ္ခက္အခြဲမ ာားက်ိို နည္ား္ညာအကအူညီျဖင္႔ ေက ာ္လႊာားာႏ်ိိုင္္ါသည္။  
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