ခ်ဥ္းနင္းထုိးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္
ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏
အေျခခံအေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံမႈမ်ား
အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ခ်ဳပ္ ၄- အာဆီယံေဒသတြင္းလႈပ္ရွားေနေသာ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြမ်ား
တရုတ္နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ၏

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္

အေရးပါေသာရင္းျမစ္တစ္ခုမွာ

အစိုးရ

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြပင္ျဖစ္သည္။ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိက၊ ရုရွားႏွင့္
အာရွအပါအဝင္

ကမၻာ့အႏွံ႕အျပားတြင္

အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ
ပံုမွန္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

တရုတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

အမ်ားအားျဖင့္

တရုတ္

Eximbank

ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈမ်ားျဖစ္သည့္

ယင္းကဲ့သို႕

အာဆီယံေဒသအတြင္းရွိ

သို႕မဟုတ္

တရုတ္ရန္ပံုေငြမ်ားစြာ
စီမံခန္႕ခြဲထာေးသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြမ်ားမွ ႏွစ္ခုမွာ တရုတ-္ အာဆီယံအေျခခံအေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြ (CAF)
ႏွင့္ ပိုးလမ္းမၾကီး ရန္ပံုေငြတို႕ျဖစ္ၾကျပီး ၎တို႕ႏွစ္ခုလံုးသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စီမံခန္႕ခြဲမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္
စီစဥ္ေနၾကသည္။
ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံရွိေသာ ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြကို ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ‘တရုတ္ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း
ပဏာမေျခလွမ္းအတြင္းရွိ ေဒသမ်ား ဘံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စည္ပင္ထြန္းကားမႈ’ ကို တိုးျမွင့္ရန္ျဖစ္သည္။၁
(အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ ၃- တစ္ခုတည္းေသာ ရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း ကို
ၾကည့္ပါရန္။) ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြသည္ က်ယ္ျပန္႕ေသာနယ္ပယ္ေလးခုကို အဓိကထားသည္။
•

အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ

•

ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

•

စက္မႈလုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

•

ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ၂ႈ

ထိုရန္ပံုေငြသည္

အမ်ားအားျဖင့္

ရွယ္ယာျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္

တရုတ္ႏွင့္

နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ့ လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း အျခားတရုတ္နွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္
ဖက္စပ္၍

ေခ်းေငြမ်ားေထာက္ပံ့ေပးျခင္းနွင့္

ရံပံုေငြအသစ္တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားကုိလည္းျပဳလုပ္သည္။၃

ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြသည္ ‘အဓိကအေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ေဒသတြင္း

ဆက္သြယ္နိုင္စြမ္းကို

တိုးတက္ေစေသာ

စီမံကိန္းမ်ားကို

အာရံုစိုက္ေလသည္။၄

တရုတ္

1

အထက္တန္း အရာရွိမ်ားက ထိုရန္ပံုေငြသည္ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကရွယ္ယာ
ရန္ပံုေငြမ်ား လည္ပတ္သည့္အတုိင္းလည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ပိုးလမ္းမၾကီး၏ ကနဦးေငြရင္းျဖန္႕ေဝေပးမႈ (စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံ)


နိုင္ငံျခားလဲလွယ္မႈအတြက္ အစိုးရစီမံခန္႕ခြဲမႈ



တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပူးေပါင္းျခင္း



တရုတ္ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ဘဏ္



တရုတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္

ထိုရန္ပံုေငြသည္
ရည္ရြယ္ထားျပီး

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၄၀

ကနဦးမတည္ရင္းႏွီးေငြမွာ

ဘီလီယံျဖစ္သည္။

အမ်ားစုမွာ

တရုတ္

ဘီလီယအ
ံ ထိထားရွိရန္
အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၀

အရံနိုင္ငံျခားေငြေၾကးမွ

လာျခင္းျဖစ္သည္။၅ ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြသည္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ တရုတ္အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ
သို႕မဟုတ္

အစိုးရနွင့္

ရန္ပံုေငြသည္

ဆက္စပ္ေနေသာ

ေစ်းကြက္

‘သင့္ေလ်ာ္ေသာျပန္လည္ရရွိမႈ’
ရန္ပံုေငြတြင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက

ေထာက္ပံ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္

လုပ္ကိုင္ေၾကာင္းနွင့္

သူ႕ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတိုင္း

ရွိေၾကာင္းေသခ်ာရန္

ရည္မွန္းထားေၾကာင္း

ကုိအထူးေလးဂရုျပဳသည္။၆

ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္

ၾကီးၾကပ္သမ
ူ ်ားဘုတ္အဖြ႔ရ
ဲ ွိ၍

၎တို႕ကို

တရုတ္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား

အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ အထက္တန္း အရာရွိမ်ား၊ တရုတ္ျပည္သူ႕ဘဏ္၊ တရုတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဘဏ္၊
တရုတ္ Eximbank ႏွင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တိ႕ု က လႊမ္းမိုးထားသည္။၇
ရန္ပံုေငြ၏

ပထမဆံုး

စီမံကိန္းမွာ

ပါကစၥတန္ရွိ

ကာေရာ့ေရအားလွ်ပ္စစ္

ဆည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ

ရန္ပံုေငြသည္ နိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား လက္မွတ္ထိုး
လိုက္ျပီျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕တြင္ ရွယ္ယာရရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ေဟာင္ေကာင္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ရန္
တရုတ္အစုိးရပုိင္ကုမၸဏီမ်ားကို ပ့ံပုိးခဲ့သည္။၈

ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစံနႈန္းမ်ား
ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြ၏
တိ႕ု ျဖစ္သည္။

၉

ခံယူခ်က္မွာ

‘ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊

ပါဝင္ေစမႈနွင့္

နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမ’ႈ

၎၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထဲတြင္ ရန္ပံုေငြက ၎သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို တိုးျမွင့္ရန္ၾကိဳးစားမည္၊၁၀ ‘နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ားကို ေလးစားျပီး တရုတ္ႏွင့္ အိမ္ရွင္နိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာသည္’၁၁
2

ဟုဆိုထားသည္။ သို႕ေသာ္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္းငွာ
မည္သည့္စနစ္သံုးသည္ကုိရွငး္လင္းစြာမသိရေပ။ ရန္ပံုေငြတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ားကို ေနာက္ဆံုးမျပဳလုပ္ခင္ႏွင့္
ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဘ႑ာေရးအႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာ္မတီတစ္ခုရွိသည္။၁၂ သို႕ေသာ္
ေကာ္မတီသည္

အလားအလာရွိေသာ

လူမႈေရးဆုိင္ရာ

အႏၱရာယ္မ်ားကို

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

အကဲျဖတ္ေနစဥ္

မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္

စဥ္းစားေပးေနသည္မွာ

မသဲကြဲေပ။

ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ခံစားရသည္ဟု ခံစားရသူမ်ား
အတြက္ ေစာဒကတက္နိုင္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟူ၍မရွိေပ။
ပိုးလမ္းမၾကီးရန္ပံုေငြသည္ ၂၀၁၅၊ နိုဝင္ဘာ၌ တရုတ္ႏွင့္ အဂၤလိ္ပ္ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ေထာင္လိုက္သည္။
၎၏ ေပးထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အလြန္အေျခခံက်ျပီး ရန္ပံုေငြလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ သတင္းအသစ္မ်ား
ကို သတင္းက႑က တင္ဆက္ေပးေသာ္လည္း ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ စာရင္းအေသးစိတ္မပါရွိေပ။
အေသးစိတ္မွာ

ကန္႕သတ္ထားေသာ္လည္း

၎သည္

စီမံကိန္း

အျခားတရုတ္အစိုးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရန္ပံုေငြမ်ားထက္ ပိုျပည့္စံုသည္။ သို႕ေသာ္ ရန္ပံုေငြသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္
ရန္မူဝါဒ ရွိပံုမေပၚေပ။ ျပည္သူက စီမံကိန္းသတင္းအခ်က္အလက္ကို ေတာင္းဆိုနိုင္ေသာ တရားဝင္လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းလမ္းေၾကာင္းလည္းမရွိေပ။
တရုတ္-အာဆီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြ
တရုတ္-အာဆီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြ (CAF) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏
သေဘာတူညီမႈကို ရရွိခဲ့ျပီး တရုတ္အစိုးရေကာင္စီ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း စီမံခန္႕ခြဲသည္။၁၃ ရန္ပံုေငြ၏
တာဝန္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ တရုတ္နိုင္ငံၾကားရွိ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

ပို၍ခိုင္မာလာေစရန္ျဖစ္သည္။၁၄

၎၏

ပစ္မွတ္နယ္ပယ္မ်ားမွာ
•

အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈ (လမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား၊ ေရနံႏွင့္
ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား အပါအဝင္)

•

စြမ္းအင္ (သမားရိုးက်ႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အပါအဝင္) နွင့္

•

သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား

(စက္မႈသတၱဳမ်ား၊

အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးစက္မႈ

အပါအဝင္)

တုိ႔ျဖစ္သည္။၁၅
CAF သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံႏွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံထိ
ပစ္မွတ္ထားသည္။ တရုတ္ Eximbank က ရန္ပံုေငြကုိ စတင္ျပီး ရန္ပံုေငြ၏ ေငြရင္းတြင္ အေေမရိကန္ေဒၚလာ
သန္း

၃၀၀

ကိုေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္

အဓိကေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္နိုင္ငံတကာ

ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) သည္ ရန္ပံုေငြတြင္ ေဝစုပါျပီး ရန္ပံုေငြ ပထမအဆင့္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
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သန္း၁၀၀ (၁၀ ရာခိိုင္နႈန္း) ကို ေပးခဲ့သည္။၁၆ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ တရုတ္ဘဏ္တို႕အပါအဝင္
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္လည္း
လာၾကသည္။၁၇

ရန္ပံုေငြ၏

၁၀၀အတြင္းျဖစ္ျပီး

ရန္ပံုေငြႏွင့္

၎၏စီမံခန္႕ခြဲမတ
ႈ ြင္

ပံုမွန္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈအရြယ္အစားမွာ

အမ်ားစုမွာ

အစုရွယ္ယာထည္ဝ
့ င္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ရွယ္ယာအေရာင္းဝယ္ယူျခင္းမွတစ္ဆင့္

ျဖစ္သည္။၁၈

၅၀

မွ

သနး္

ပထမအဆင့္တြင္

ရန္ပံုေငြသည္ စီမံကိန္း ၁၁ ခုတြင္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။၁၉ ၎တို႕မွာ•

ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံတြင္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

•

ထိုင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ

•

လာအိုရွိ ပိုတက္သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္မႈ

•

မေလးရွားရွိ သံသတၱဳရိုင္းတူးေဖာ္မႈ

•

ဖိလစ္ပိုင္ရွိ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

•

အင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံ သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္း

•

တရုတ္မွ ဘိလပ္ေျမတင္ပုိ႔ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

ရန္ပံုေငြ၏

ဒုတိယအဆင့္မွာ

ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ျပီး

တရုတ္သည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံအထိ ျမွင့္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသည္။၂၀ အာဆီယံအတြင္း၌ ရန္ပံုေငြသည္
အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပင္မအေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္းေျမႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အဓိကထားလိမ့္မည္။၂၁
CAF ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစံနႈန္းမ်ား
မ်ားစြာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈရန္ပံုေငြမ်ားကဲ့သို႕ပင္ CAF သည္ ၎ကို လမ္းညႊန္ေသာ “အနွစ္သာရတန္ဖိုးမ်ား”
ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤေဖာ္ျပထားေသာ တန္ဖုိးမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတာဝန္ယူမႈႏွင့္ေရရွည္တည္တံ့ေသာ
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႕

ပါဝင္သည္။၂၂

ရန္ပံုေငြက

ဆိုသည္မွာ

‘၎သည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေသာ

ကုမၼဏီကို

ဘ႑ာေရးဖြံျဖိဳးမႈသာမက လူမႈဝန္းက်င္ကို အေရးၾကီးေသာ စံႏႈန္းမ်ားပါ ယူေဆာင္လာေသာ ေရရွည္တည္
တံ့ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အထုူးျပဳထားသည္’ ဟုဆိုသည္။၂၃ သို႕ေသာ္လည္း ရန္ပံုေငြသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊
စြမ္းအင္ႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးစက္မႈအပါအဝင္

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအႏၱရာယ္မ်ားသည့္

ဧရိယာ

နယ္ပယ္မ်ားကို

ပစ္မွတ္ထားေနသည္။ ဤရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္သဘာဝေၾကာင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လူမႈနွင့္
သဘာဝဝန္းက်င္မူဝါဒမ်ားသည္ အေရးၾကီးလွသည္။
နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ရရွိရန္ ရန္ပံုေငြသည္ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး
စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ကို

က်င့္သံုးရန္ႏွင့္

IFC

လုပ္ေဆာင္မႈစံနႈန္းမ်ားကို

သူ၏

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္

က်င့္သံုးပါသည္ဟု အာမခံရန္လိုသည္။၂၄ IFC ပါဝင္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုမွာ အီေကြတာစည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း (လုပ္ေဆာင္မႈစံနႈန္းမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည့္)၂၅ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ရန္ပံုေငြကို လႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္
သည္။၂၅
4

CAF က ၎၏ သဘာဝဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္သည္ ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏံွမႈအဖဲ႕ြ ၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား

ေရြးခ်ယ္ျခင္းတိ႕ု ၏

ေပါင္းစပ္ထားေသာ

ျဖစ္စဥ္ဟုဆိုသည္။၂၆

၂၀၁၄၊

ဇူလိုင္တြင္ ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ က အာဆီယံေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လူမႈေရးတာဝန္ႏွင့္ သဘာဝဝန္း

က်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ
ကုမၸဏီမ်ားနွင့္ စီမံကိန္းအားလံုးသည္ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ‘လက္ခံရန္ႏွင့္ လိုက္နာရန္’ လိုအပ္သည္။၂၇
ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ ၏ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ၄င္း၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းမ်ား၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ
ျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေနာက္ပိုင္း စီမံခန္႕ခြဲျခင္း တိ႕ု ပါဝင္ေသာ အလြန္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ထားေသာ ၁၅ မ်က္ႏွာ
စာတမ္းတြင္

ပါရွိသည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏

ျခံဳငံုပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာမွာ

အေျခခံက်ေသာ္လည္း

စာတမ္းတြင္ ‘ (ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ ) သည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္မႈရရွိရန္ ပစ္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲျပီး
ကူညီေပးေသာ

ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏

နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း

(IFC)

မွထုတ္ျပန္ေသာ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာေရရွည္တည္တံ့မႈ လုပ္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းမ်ားကို ခံယူထားသည္’ ဟူေသာ
ေနာက္ဆက္တြဲပါရွိသည္။၂၈
ရန္ပံုေငြအဖြ႕ဲ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လက္ခံျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္းက လူမႈေရးနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
စီမံခန္႕ခြဲမႈတြင္ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးလိုက္ျခင္းကို ကိုယ္စားျပဳေနျပီး ယခင္တရုတ္ဦးေဆာင္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား
တစ္ခါမ်ွမလုပ္ဖူးေသာအရာပင္ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္

စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီနွင့္

စပ္လ်ဥး္၍

ရရွိနုိင္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မွာ အနည္းငယ္သာ ရွိေနျပီး ရန္ပံုေငြရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုစီ၏ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။ ထိ႕ု ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
လူမႈေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ အေျဖမ်ားလိုအပ္ေနသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုခ်င္းစီသည္

လုပ္ေဆာင္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္

ရံပံုေငြက

ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္

လာသည္အထိ ဆက္လက္ေမးခြန္းထုတ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္အခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဥ္းနင္းထုိးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္
အာဆီယံဝန္းက်င္ေဒသႏိုင္ငံမ်ားသို႕ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံမႈဟူသည့္
ဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာအစီရင္ခံစာမွထုတ္နုတ္ေရးသားသည္။ ဤ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈအတြက္ သုေတသနႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို Heinrich-Böll-Stiftung South East Asia, The McKnight Foundation ႏွင့္ Planet
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