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ခ်ဥ္းနင္းထိုးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္  
ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏  

အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ရင္းႏီွး ျမွႈပ္ႏံွမႈမ်ား 
 
 
အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ ၁။ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္း  
လြန္ခဲ့သည့္၁၀နွစ္ေက်ာ္ကတည္းက တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာရင္းနီွးျမဳပ္နွံမႈနွင့္ဘ႑ာေရးက႑တြင္ 

အဓိကေနရာမွပါဝင္လာခ့ဲသည္။ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္မ်ားမွ 

ဘ႑ာေရးအရ အားေကာင္းေသာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္လာနိုင္္ျခင္းျဖစ္သည္။    

လတ္တေလာေပၚထြန္းလာေသာ အေရးပါသည့္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားအျပားျဖင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ 

ဘ႑ာေရးက႑တြင္ တရုတ္၏အခန္းက႑ကို  ျမွင့္တင္နုိင္ခဲ့သည္။ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အာရွအေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ်ားရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈဘဏ္ (AIIB) ကုိဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လုိက္ျခင္းသည္ အထင္ရွားဆုံးသာဓက 

ျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမၾကီးရံပံုေငြ စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈရံပံုေငြမ်ားကိုလည္း မ်ားမၾကာမီနွစ္မ်ား 

အတြင္းက တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ နုိင္ငံျခားရိွ လုပ္ငနး္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ 

ထပ္ေလာင္းမတည္ရင္းနွီးမႈမ်ားကို မူဝါဒေရးရာဘဏ္မ်ားသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္၊  ၂၀၁၃ 

ခုတြင္ေၾကျငာခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ပဏာမေျခလွမး္ 

အစီအစဥ္မွတဆင့္ တရုတ္အစိုးရသည္ အျခားအရပ္ရိွရင္းနွီးျမဳပ္နံွမႈမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့့မ်ားကို 

အားသစ္ျဖည့္ေလာင္းသည္။  ထို အဖြ႔အဲစည္းအသစ္မ်ားနွင့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္ 

အအုံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အေပၚတြင္ ၾကီးစြာအာရုံစုိက္ထားသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ တရုတ္နုိင္ငံအတြက္ 

စီးပြားေရးနွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာအေရးပါမႈ ႏွင့္ ပထဝီဆိုင္ရာ အားသာမႈတို႔ ရွိထားေသာေၾကာင့္၊ တရုတ္နိင္ငံ 

၏ နို္င္ငံရပ္ျခားအေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဘ႑ာတိုးခ်႕ဲျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထိုေဒသကို ခုိင္မာစြာ 

အသားေပးထားသည္။   

 
အာရွအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈဘဏ္ (AIIB) 
 AIIB ဘဏ္ဖြြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ ဆယ္စုနွစ္အတြင္း ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဘက္ေပါငး္စုံ 

ဘ႑ာေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အၾကီးမားဆုံးကိုင္လႈပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။  ၂၀၁၆ခုနွစ္ 

ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ နုိင္ငံေပါင္း ၅၇ နုိင္ငံက ဘဏ္တြင္ တည္ေထာင္သူ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။  

The AIIB ဘဏ္၏ ကနဦးရင္းနီွးမတည္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ဘီလီယံျဖစ္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ 

၃၀% ခန္႔ရွိမည့္  ရွယ္ယာအမ်ားဆုံးကို တရုတ္နုိင္ငံက ပုိင္ဆိုင္ျပီး၊ မေဲပးပုိင္ခြင့္ ၂၆%ေက်ာ္ကုိ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။  ဘဏ္အေနနွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဥစၥာဓနဖန္တီးမႈနွင့္ 

အာရွနုိင္ငံမ်ားအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအုံခ်ိတ္ဆက္နုိင္စြမ္းမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္း စသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ 
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အာရွတြင္း ဘ႑ာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံနွင့္ “အျခားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ား” ေပၚတြင္  အာရုံ 

စူးစိုက္မည္ ျဖစ္သည္။၁      ပါကစၥတန္နွင့့္ တာဂ်စ္ကစၥတန္ တို႔တြင ္အေဝးေျပးလမ္းမစီမံခ်က္မ်ား၊ ဘဂၤလား 

ေဒ့ရွ္နုိင္ငံတြင္ စြမ္းအင္ပ့ံပုိးျခင္းနွင့္ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံတြင္ ဆင္းရသဲားရပ္ကြက္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း 

စီမံခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ဘဏ္၏ ပထမဆုံးစီမံခ်က္အသုတ္ကုိ ၂၀၁၆ခုနွစ္ ဧျပီလနွင့္ေမလတြင္ ေၾကျငာခ့ဲသည္။ 

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ဘုတ္အဖြဲ႔က ၾကီးၾကပ္ေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္ (သို႔မဟုတ္) အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ 

စသည့္ နုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ထက္ စီမံခ်က္မ်ားကိုအတည္ျပဳေပးနိုင္သည့္ 

ပုိမုိၾကိးမားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို  AIIB စီမံခန္႔ခြဲမႈကရယူဘြယ္ရာရိွသည္။၂ ဘဏ္ဥကၠဌ ယင္လီကြန္း က AIIB၏ 

သန္႔ရွင္းမႈရွိေစမည္ဟူသည့္ ကတိကဝတ္ကို အေလးေပးျပီး အဂတိလုိက္စားမႈကို လံုးဝသည္းမခံျခင္းအားျဖင့္ 

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာစံနႈန္းမ်ားကို အေျခခံသည့္ သန္မာအားေကာင္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ 

ျဖစ္ထြန္းလာေစျခင္းအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။၃  လုံေလာက္မႈမရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္ဟု အရပ္ဘက္ 

လူမႈေရးအဖြဲ႔မ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုနွင့္္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ နီွးေနွာဖလွယ္မႈမ်ားကို 

AIIB က ၂၀၁၅ခုနွစ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။   ဘဏ္သည္္ ၾကားကာလျပည္သူ႔သတင္းအခ်က္အလက္မူဝါဒ 

တစ္ခုနွင့္အတူ  အားလုံးနွင့္ဆိုင္ေသာ ဝယ္ယူေရးမူဝါဒနွင့္ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 

မ်ားကို ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ AIIB ဘဏ္က ေရရွည္တည္ 

တ့ံခုိင္ျမေဲသာ စီမံခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ထိခုိက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ 

ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္နုိင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ထိုကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ား၊ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားပါရိွေနျပီး၊  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 

အတြက္စံနႈန္းမ်ား နွင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္စံနႈန္းမ်ားမွာ  နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံနႈန္းမ်ား နွင့္ 

အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသးသည္။  

 

AIIB သည္ ျပိဳင္ဘက္အျဖစ္ထက္ လက္ရွိဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားျပိး 

ျပည့္စုံေစျခင္းကို ပုိမိုလုိလားေၾကာငး္ ျပသနိုင္ရန္ တရုတ္တို႔က စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။  

၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ AIIB က ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဥေရာပရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈဘဏ္နွင့္ ျပန္လည္တည္ 

ေဆာက္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဥေရာပဘဏ္ တို႔နွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို 

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သူတုိ႔သည္ အနာဂတ္တြင္ AIIB ဘဏ္နွင့္ 

အတူတကြ အလုပ္လုပ္လုိသည့္ ဆႏၵရိွေၾကာငး္ ေဖာ္ျပၾကသည္။  အေရးတၾကီးအေနျဖင့္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ 

အာရွဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္နွင့္ အလားတူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္အတူ AIIB မွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာတြင္ပူးေပါင္း 

ပါဝင္သည့္စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  ထိုအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စံနႈနး္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေဘးဆီးရန္ကာ မူဝါဒမ်ားကို အသုံးျပဳဘြယ္ရွိသည္။ 

ကမာၻ႕ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲျခင္းသည္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ 

လူအမ်ားထိခုိက္နစ္နာလွ်င္သူတို႔အေနနွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေထာင္ျပီးေသာ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ 

လမ္းေၾကာင္းသို႔ တင္္ျပတိုင္ၾကားနိုင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုနုိင္ဘြယ္ရွိသည္။ 

  

AIIB ဘဏ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ေၾကျငာလိုက္ျပီးကတည္းက  တည္ေထာင္ျပိီးျဖစ္ေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ 

ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္အတြက္ ျပိဳင္ဖက္တစ္ခုျဖစ္လာနိုင္ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေနြးတိုင္္ပင္မႈမ်ား အမ်ားအျပား 

ရွိခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္လည္း AIIB အေနနွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္နွင့္ အရိွန္အဟုန္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ 

အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။  လက္ရွိနုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြ႔အဲစည္းမ်ားက AIIB ကို လူသိရွင္ၾကား 

ၾကိဳဆိုခဲ့ျပီး အေစာပိုင္းစီမံခ်က္မ်ားစြာတြင္ ဘ႑ာေရးအရ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။  

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ AIIB အတြက္ သူတို႔၏ေဘးဆီးရန္ကာစနစ္နွင့္  တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွေစသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္   အာဆီယံနွင့္ဝန္းက်င္ေဒသရိွ အရပ္ဘက္လူမႈအစု 

အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းျပီးျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားနွင့္ အျခားဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ 

ဆက္ဆံေရးကြန္ရက္မ်ားမွတဆင့္ AIIBကုိ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အလားအလာရိွေသာ ဝင္ေပါက္ကို 

လည္းျဖစ္ေစသည္။ 

 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ပဏာမေျခလွမ္း 

၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္္ေၾကျငာခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ပဏာမေျခလွမး္ က  

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စြမး္အင္၊ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ဆက္သြယ္္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံတို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွ 

တဆင့္္ တရုတ္နွင့္ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း၊ အာဖရိကနွင့္ ဥေရာပတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈကို 

တိုးျမွင့္ေစနုိင္ရန္ ၾကိဳးစားသည္။ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းအစီအစဥ္က  

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာနွင့္ငါးလုပ္ငန္း၊နွင့္ စြမ္းအင္တို႔ အပါအဝင္ က႑မ်ားစြာတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ 

ရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈ တို႔ကို တိုးျမွင့္္ခဲ့သည္။၄  တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္က 

လာမည့္နွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္၏ ရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈအတြက္ ခုိုင္မာေသာအစီအစဥ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ 

တစ္ခုတည္းေသာ ဘ႑ာေရး ပံ႔ပုိး ျဖည့္ဆည္းမႈျဖစ္မည့္အစား ေယဘုယ် အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခု 

ကိုခ်မွတ္ထားသည္။  ပဏာမေျခ လွမ္းတြင္ နုိင္ငံေပါင္း ၆၀နွင့္အထက္ပါဝင္ေၾကာင္း တရုတ္အစိုးရက 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။  

 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္၏ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈနွင့္၊ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ျဖိဳးမႈေနာက္က်ေသာ နုိင္ငံမ်ားအက်ိဳးအျမတ္ရွိေစရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈနွင့္ 

ရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈမ်ား တိုးျမွင့္လာမည့္အလားအလာတို႔ကို တရုတ္နုိင္ငံက အသားေပးအေလးထားသည္။ 
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ပဏာမေျခလွမ္းက ကမာၻစီးပြားေရးတြင္ တရုတ္၏ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းနွင့္ ထိုေဒသမ်ား 

အတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးနိုင္္မႈကိုတိုးျမွင့့္ျခငး္ နွစ္ခုလုံးအတြက္လမ္းျပ ေျမပုံပင္ျဖစ္သည္။ 

ထိုလမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ရိွသည့္ နုိင္ငံအမ်ားတို႔သည္ တရုတ္နွင့္ကုန္သြယ္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ အခ်ိတ္အဆက္ 

ရွိျပီးျဖစ္ၾကျပီး ပဏာမေျခလွမ္းက ထုိစည္းေနွာင္မႈကို ေလးနက္ေစေအာင္ပ့ံပုိး ေပးမည့္အေနအထားျဖစ္သည္။   

ျမန္မာ၊ လာအိုနွင့္ ဗီယက္နမ္ကို ျဖတ္သန္းသြားျခင္းအပါအဝင္ ပုိးလမ္းမၾကီး၏ ကုန္းလမ္းနွင့္ 

ပင္လယ္နွစ္ခုလုံးအတြက္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ တရုတ္နုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသ၏ အေရးပါမႈကို 

“တရုတ္၏ ေတာင္အာရွနွင့္အေရွ႔ေတာင္အာရွထြက္ေပါက္အခ်က္အခ်ာေဒသ”  ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု အျဖစ္ 

တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝနး္၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က 

အေလးထားသည္။၅ 

 

လာမည့္နွစ္မ်ားတြင္ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း အစီအစဥ္အတြင္းရွိ 

စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာလိုအပ္လာလိမ့္မည္။    ဘ႑ာေငြမ်ားမွာ အရင္းအျမစ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာမွ ရရိွလာနိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔အနက္မွ အမ်ားအျပားမွာ ယခုမွျဖစ္ေပၚလာသည့္ အရင္းအျမစ္ 

အသစ္မ်ားမဟုတ္ၾကေပ။  ဥပမာအားျဖင့္ တရုတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတ္ိုးတက္ေရးဘဏ္အပါအဝင္  တရုတ္မူဝါဒေရးရာ 

ဘဏ္မ်ား သည္ လက္ရိွ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း ေပၚရိွစီမံခ်က္မ်ားကို 

ဘ႑ာေရးေထာက္ကူမႈျပဳေပးခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။  တရုတ္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး 

ဘဏ္မ်ားကလည္း တရုတ္ အစုရွယ္ယာရံပံုေငြ နွင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္နွင့္ လမ္းေၾကာင္း 

တစ္ေလ်ာက္ရွိ နုိင္ငံမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထုိလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားသည္ ရံပံုေငြသစ္မ်ား 

ကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျပိီး၊ အထူးသျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း 

စီမံခ်က္မ်ားကိုပံ့ပိုးရန္  အစိုးရမွ ခ်မွတ္ေပးေသာ ေနာက္ထပ္ရံပံုေငြမ်ားကိုရယူထားသည္။    AIIB သည္လည္း 

ပဏာမေျခလွမ္း လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ စီမံခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေရးပ့ံပုိးရန္အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။  

 

အစုိးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈရံပုံေငြမ်ား 

တရုတ္ နိုင္ငံရပ္ျခားရင္းနွီးျမႈပ္နံွမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အျခားအရင္းအျမစ္မွာ အစိုးရေက်ာေထာက္ 

ေနာက္ျပဳထားေသာ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈရံပံုေငြမ်ားျဖစ္သည္။  အာဆီယံေဒသတြင္း လည္ပတ္လ်က္ရိွေသာ ထိုရင္းနီွး 

ျမဳပ္နွံမႈရံပံုေငြနွစ္ခုမွာ ပုိးလမ္းမၾကီးရံပံုေငြနွင့္ တရုတ္-အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းနီွးျမဳပ္နွံမႈ 

ရံပံုေငြတို႔ျဖစ္သည္။ လာမည့္နွစ္မ်ားအတြင္း ထုိရံပုံေငြနွစ္ခုလံုး၏ လည္ပတ္မႈကိုတိုး ခ်ဲ႔ရန္အစီအစဥ္ရွိသည္။ 

“တရုတ္နွင့္အျခားနိုင္ငံမ်ားနွင့္ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း ေၾကာင္း ပဏာမေျခလွမ္း 

တြင္ပါဝင္ေသာေဒသမ်ား၏ ဘုံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား” ကုိတိုးျမွင့္ရန္ရည္မွန္း၍ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ၄၀ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိေသာ ပုိးလမ္းမၾကီးရံပံုေငြကို ၂၀၁၄ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။၆  

ရံပံုေငြက အဓိကက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္စြမ္းကို 
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အသားေပးအေလးထားသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္နွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပီး၊ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေၾကာင္းနွင့္ “နုိင္ငံတကာအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ 

မ်ားနွင့္စံနႈန္းမ်ားနွင့္ တရုတ္နုိင္ငံနွင့္အိမ္ရွင္နုိင္ငံတုိ႔၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း”  

ပုိးလမ္းမၾကီး ရံပံုေငြက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။၇ သို႔ေသာ္လည္း  ရံပံုေငြကရင္းနီွးျမႈပ္နွံထားသည့္ 

စီမံခ်က္မ်ား၏ လူမႈေရးနွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ထိခုိက္မႈ 

ေလ်ာ့ခ်ေစေရး တို႔နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စနစ္မ်ားခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေခ်။   

 

တရုတ္-အာဆီယံ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္းရံပံုေငြ (CAF) ကုိ ၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အာဆီယ ံ

နုိင္ငံမ်ားတြင္စြမ္းအင္၊ သဘာဝသယံဇာတနွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံတို႔တြင ္ ရင္းနိွးျမႈပ္နံွရန္ ရည္မွန္းထား 

သည္။၈ အစပ်ိဳးမတည္ရံပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဘီလီယံနွင့္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ ေသာ္လည္း အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံအထိတိုးခ်ဲ႕နိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ခ်ထားသည္။  တရုတ္ ထုတ္ကုန္-သြင္းကုန္ ဘဏ္ 

(Eximbank) က ရံပံုေငြဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရန္ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး အစပ်ိဳးရင္းနီွးမတည္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း 

၃၀၀ ထည့္ဝင္၍ အဓိက ကမကထျပဳသူျဖစ္သည္။ ကမာၻဘဏ္၏ နိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းက 

CAF တြင္အစုရွယ္ယာဝင္ထားျပီး ပထမအဆင့္ ရံပံုေငြ၏ ၁၀ % (သို႔မဟုတ္) အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း၁၀၀ 

ထည့္ဝင္ထားသည္။၉ ပထမအဆင့္ ကာလအတြင္း CAF က  တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ 

ပုိ႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ စြမး္အင္တုိ႔အပါအဝင္ စီမံခ်က္ ၁၁ခုတြင္ရင္းနွီး ျမႈပ္နွံထား သည္။  တရုတ္နုိင္ငံက 

ပထမအဆင့္ရံပံုေငြ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံအထိတိုးျမွင့္ ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။၁၀ 

 

CAF ဝက္ဆုိဒ္တြင္ “ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသူကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးတိုးတက္မႈရရိွရန္သာ မဟုတ္ပ ဲရပ္ရြာလူထု 

အတြက္ ထူးျခားေသာ တန္ဘုိးမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းနိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမေဲသာ ရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈမ်ားတြင္ 

အာရုုံစုိက္ထားသည္” ဟုေဖာ္ျပေျပာဆိုထားသည္။၁၁ ၂၀၁၄ခုနွစ္ဇူလိုင္လတြင္ CAF က  နုိင္ငံတကာဘ႑ာေရး 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံနႈန္းမ်ားကို လက္ခံေသာ ၄င္း၏  အာဆီယံေဒသတြင္း ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈမ်ား 

အတြက္ လူမႈေရးတာဝန္ဝတၱရားမ်ားနွင့္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လမး္ညႊန္ခ်က္ 

ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ CAF ထံမွ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ ရယူေသာကုမၸဏီမ်ားနွင့္ စီမံခ်က္မ်ား အားလုံးတို႔သည္ 

ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္ကို လုိက္နာက်င့္ သုံးရန္လိုအပ္သည္။ CAF ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းနွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ 

ျခင္းသည္ အျခား တရုတ္ဦးေဆာင္ေသာ ရံပံုေငြ မ်ား ယေန႔အထိ လက္ခံထားျခင္းမရွိေသာ  လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆီသို႔ တဆင့္လွမး္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  ရံပံုေငြသည္ 

တိုင္ၾကားမႈလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း မရိွေသးေသာ္လည္း နုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး 

ေကာ္ပုိေရးရွင္း၏ ၁၀% စိုက္္ဝင္ထားျခင္္းက တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ၄င္း၏ တာဝန္ခံမႈလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္သည့္ 

တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အၾကံေပးသို႔ တင္ျပနုိင္ သည္ဟု အဓိပၸါယ္ 

ရသည္။   
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တရုတ္မူဝါဒေရးရာဘဏ္မ်ား 

ဤအစီရင္ခံစာ၏ အစိတ္အပုိင္းအမ်ားစုမွာ တရုတ္ နုိင္ငံရပ္ျခား အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး 

က႑တြင္ လတ္တေလာနွင့္ ေနာင္တြင္ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို စူးစမ္းစစ္ေဆး 

ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ တရုတ္မူဝါဒဘဏ္မ်ားသည္ နိုင္ငံ၏ အျပင္ထြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ နုိင္ငံျခားတြင္ 

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည္မွာ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာမွတဆင့္ တရုတ္အစိုးရက 

နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားနွင့္ နည္းပညာမ်ားကို 

လက္လွမ္းမီမႈတိုးျမင့္လာေစရန္အတြက္ နိုင္ငံျခားေငြေၾကး ပုိေငြ အသုံးခ်ျခင္း အားျဖင့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို 

ျမွင့္တင္ေပးခ့ဲသည္။ အထူးသျဖင့္ နုိင္ငံျခားတြင္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံထားေသာ 

တရုတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္နွင့္ တရုတ္ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္ဘဏ္တို႔က ထုိမဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကေမာင္း 

နွင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ပဏာမေျခလွမ္းကို 

ေၾကျငာျပီးသည္မွစ၍ တရုတ္အစုိးရသည္ ဘဏ္နွစ္ခုလုံးသို႔ သိသာထင္ရွားေသာပမာဏရိွသည့္ ေနာက္ထပ္ 

ရင္းနီွးမတည္မႈမ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ 

 

တရုတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ နွင့္ တရုတ္ပို႔ကုန္-သြင္းကုန္ဘဏ္ နွစ္ခုလုံးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 

ဆိုင္ရာနွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစံနႈန္းမ်ား ရွိၾကသည္။ တရုတ္ ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ဘဏ္ (တရုတ္အိပ္ဇင္းဘဏ္) က 

ျပည္တြင္းနွင့္ နုိင္ငံျခားစီမံခ်က္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ အေျခခံသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမူဝါဒကို 

ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း  တရုတ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္၏ မူဝါဒကိုထုတ္ျပန္ျခင္း လံုးဝမရိွပါ။  ဘဏ္နွစ္ခုလုံးသည္ 

စီမံခ်က္မ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝနး္က်င္ဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးရာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း 

မရွိေသာ ေဖာက္သည္မ်ားထံ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္နုိင္သည့္ ပါဝါရိွၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္္လည္း 

မည္သည့္ဘဏ္ကမွ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္အေသးစိတ္ကို ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။ 

အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပြင့္္လင္းေသာ၊ ျမင္သာထင္ရွားေသာ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခငး္မရွိေပ။ ထိခုိက္ 

ခံစားရေသာ လူအမ်ားမွ တိုင္ၾကားနိုင္သည့္ တရားဝင္လမး္ေၾကာင္းမ်ား လည္းမရွိေပ။ ထုိသို႔ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုိဘဏ္မ်ား၏ လူမႈေရးနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမူဝါဒမ်ား၏ 

အေရးပါထိေရာက္မႈကို ၾကီးမားစြာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည္။  

 

နိဂုံး 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္နွင့္ တယ္လီဖုနး္ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္ 

အအုံမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ တရုတ္နုိင္ငံက အဓိကအခန္းက႑၌ ပါဝင္္ေနသည္။  ကေမာၻဒီးယား၊ 

လာအိုနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ အမ်ားဆုံးရင္းနွီးျမႈပ္နွံသူျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ 

မေလးရွားနွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတု႔ိတြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ ရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားျပီး 

တိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံ ၁၀နိုင္ငံလုံးသည္ AIIB အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးျဖစ္ျပိး၊ 
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တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း ပဏာမေျခလွမ္း တြင္းတည္ရွိေနေသာ ေဒသျဖစ္ 

သည္။  အေျခခံအေဆာက္အအုံအတြက္ ဘ႑ာေရးလက္လွမ္းမီမႈ ျမင့္မားလာျခငး္သည္ အာဆီယံေဒသ 

အတြင္း ထူးျခားသည့္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလာနိုင္သည္။ အာရွသည္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံအတြက္ 

ရံပံုေငြလိုေငြျပလ်က္ရိွျပိး၊ အာဆီယံအစိုးရ အမ်ားစုသည္ ပမာဏၾကီးမားေသာစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈ 

မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ လြန္စြာ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပဏာမ ေျခလွမ္းမ်ားက ထိုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ပါဝင္နုိင္ျပီး၊ ပုိမုိလ်င္ျမန္ 

စြာ အလုံးအရင္းနွင့္ ဝင္လာေသာ  ေဒသဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းနီွးျမႈပ္နံွမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို 

ပ့့ံပုိးျခင္း၊ နွင့္ ျမွင့္တင္ထားေသာ တရုတ္နွင့္အာဆီယံခ်ိတ္ဆက္နုိင္စြမ္းနွင့္ အလားတူ အာဆီယံအစိုးရမ်ား 

အၾကားခ်ိတ္ဆက္နုိင္စြမး္တြင္ပါဝင္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္  ေဒသတြင္းတို႔ အရငး္အနွီးမတည္ေငြ ပမာဏအမ်ားအျပား 

စုပံုဝင္ေရာက္လာမႈကို အေထာက္အမျပဳလာနိုင္သည။္   တခ်ိန္တည္းတြင္၊ လုံေလာက္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္ 

သာမႈ၊ေဘးဆီးရန္ကာအစီအစဥ္နွင့္ တာဝန္ခံမႈမရိွပ ဲ လူအမ်ားနွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္္ အေပၚတြင္ 

ေျပာင္းျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေသးငယ္ယုတ္ ေလ်ာ့သြားနုိင္သည္။  

 

တရုတ္-အာဆီယံရင္းနီွးျမႈပ္နွံမႈ ေကာ္ပုိေရးရွင္းရံပုံေငြသည္ နုိင္ငံတကာဘ႑ာေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္စံနႈန္းမ်ားေပၚတြင္အေျခခံေသာ မူဝါဒမ်ားကိုခ်မွတ္ထားျပီး၊ AIIB က လတ္တေလာ 

မထုတ္ေဖာ္ရေသးေသာ နစ္နာခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုပါဝင္သည့္္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ 

ရာမူေဘာင္တစ္ခုခ်မွတ္ ထားသည္။ 

 

သို႔ေသာ္လည္း၊ တရုတ္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသူမ်ား၏ လူမႈေရးနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အကာကြယ္မ်ား သည္ 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သာမာန္မွ်သာျဖစ္ျပီး လူထုအျမင္နွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဖြင့္္ထားျခင္းမရွိေပ။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေနြးထားေသာ  နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားကို   တုိးခ်ဲ႕သည့္ 

စီမံခ်က္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမရိွေပ။ နစ္နာခ်က္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံမႈအတြက္ 

ခ်ထားေပးေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း လမ္းေၾကာင္းလည္းမရွိေပ။   ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ AIIB ၏ 

အကာအကြယ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ မစစ္ေဆးရေသးပရိွဲေနသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းတြင္ 

အေျခခံအေဆာက္အအုံငွားရမ္းျခင္း တိုးပြားလာမႈ အားလုံးကို အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ 

ပါလိမ့္မည္။  

 

 ေဒသတြင္းရိွအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ထိုကနဦးအစျပဳမႈမ်ားကို ထိေတြ႔မႈရွိရန္နွင့္ၾကီးၾကပ္ရန္ 

အတြက္ အေရးပါေသာအခန္းက႑တြင ္ ရွိေနသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားကို 

ပုိမုိနက္ရႈိင္းစြာနားလည္ေစျခင္း၊ သူတို႔၏ တုိးတက္မွႈနွင့္လုႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခငး္၊နွင့္ လူအမ်ားကို 

အသိအျမင္ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပုိမုိခုိင္မာေသာ စံနႈန္းမ်ားခ်မွတ္ရန္ 
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အတြက္ တြန္းအားေပးရန္ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာေနရာရလာမည္ျဖစ္ျပီး  ထိခုိုက္ခံစားရသည့္ ရပ္ရြာလူထုနွင့္ 

ေဂဟစနစ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ခံမႈကုိတိုးျမွင့္နုိင္ မည္ျဖစ္သည္။  

 

 

ဤအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ကုို ခ်ဥ္းနင္းထိုးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္ အာဆီယံဝန္းက်င္ 

ေဒသႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံရင္းႏီွးျမွႈပ္ႏံွမႈဟူသည့္ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ 

ႏုိင္ငံတကာအစီရင္ခံစာမွထုတ္နုတ္ေရးသားသည္။ ဤပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀မႈအတြက္ သုေတသနႏွင့္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ Heinrich-Böll-Stiftung South East Asia, The McKnight Foundation ႏွင္ ့Planet 
Wheeler Foundation တုိ႕မွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည္။ ဤ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈကုိ 
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