ခ္ဥး့နငး့ထုိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ - အာဆီယဵႏြငးံ
ဝနး့က္ငးေဒသမ္ာ့တျငး တ႐ုတးႏိုငးငဵ၌
အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုဆုိငးရာ ရငး့ႏြီ့်မြႈပးႏြဵမႈမ္ာ့
အေၾကာငး့အရာအခ္ကးအလကးအခ္ဳပး ၂ - တ႐ုတးႏိုငးငဵ၌ မူွါဒဘဏးမ္ာ့
တရုတးႏိုငးငဵ၌ မူွါဒဘဏးမ္ာ့ကို အ်ပငးထျကးနညး့ဗ္ဴဟာကို အေကာငးအထညးေဖားေသာအာ့်ဖငးံ လျနးခဲံေသာ
ဆယးစုႏြစးေက္ားကာလကတညး့က ႏိုငးငဵရပး်ခာ့တျငး ဖျငးံလြစးက္ငးံသဵု့လ္ြကးရြိခံသ
ဲ ညး၈ ထိုဗ္ဴဟာမြ တဆငးံ
တ႐ုတး်ပညးသညး တရုတးကုမၸဏီမ္ာ့ကို

ႏိုငးငဵရပး်ခာ့သို႕တို့ခ္ဲ႕မႈကို ်မြငးံတငးခံ်ဲ ပီ့ပိုလ္ြဵလာေသာ ႏိင
ု င
း ်ဵ ခာ့

ေငျမ္ာ့ကိုအသဵု့်ပဳကာ ကမၻာံေစ့္ကျကးမ္ာ့၇ သဘာွရငး့်မစးမ္ာ့ႏြငးံ နညး့ပညာမ္ာ့ကို ပိမ
ု ရ
ုိ ယူႏင
ုိ ေ
း အာငး
လုပးေဆာငးခဲံသညး၈

ထိုမူွါဒဘဏးမ္ာ့သညး

ကမၻာထိပးသီ့ရငး့ႏီြ့်မြဳပးႏြဵသူမ္ာ့ထဲမြ

တစးဦ့အပါအွငး်ဖစး

လာသညး အထိတ႐ုတးႏိုငးငဵ၌ ်မနးဆနးေသာတို့တကးမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့၌ အေ်ခခဵအုတး်မစးကို ဖနးတီ့ေပ့ခဲံသညး၈ှ
ထိုဘဏးမ္ာ့ကို

ှ၆၆ွ

အလယးေလာကးတျငး

ကုနးသျယးဘ႑ာက႑မြ

မူွါဒအေ်ခ်ပဳ

ဘ႑ာက႑ကို

သီ့သနး႕ချဲထုတးရနး တညးေထာငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသညး၈ မူွါဒဘဏး ၀ ခုရ်ိြ ပီ့ တ႐ုတးဖျဵ႕်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဘဏး၇
တ႐ုတးပ႕ို ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး ႏြငးံ တ႐ုတးႏိုငးငဵစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ တို့တကးေရ့ဘဏးတို႕ ်ဖစးသညး၈ဿ ထိုဘဏး
မ္ာ့ကိုဖနးတီ့လိုကး်ခငး့ေၾကာငးံ တ႐ုတးႏုိငးငဵ၌ ၾကီ့ေလ့ၾကီ့ အစုိ့ရပုိငးကုနးသျယးဘဏးမ္ာ့(တ႐ုတးႏုိငးငဵဘဏး၇
တ႐ုတးေဆာကးလုပးေရ့ဘဏး၇

တ႐ုတးစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ဘဏး၇

ကုနးသျယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး အာ႐ဵုစိုကးႏိုငးလာေစခဲံသညး၈

တ႐ုတးစကးမႈကုနးသျယးဘဏး)

အေန်ဖငးံ

၀

တ႐ုတးႏိုငးငဵဖ႕ဵျ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးႏြငးံ ပိ႕ု ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး မ္ာ့သညး အ်ပငးထျကးနညး့ဗ္ဴဟာ၌ အဓိကေမာငး့ႏြငး
အာ့မ္ာ့ ်ဖစးၾက်ပီ့ ႏိုငးငဵရပး်ခာ့တျငး ေဒ၍လာဘီလီယဵေပါငး့မ္ာ့စျာရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵထာ့သညး၈ မူွါဒဘဏးမ္ာ့၌
တာွနးမြာ တ႐ုတးအစို့ရ၌ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ကိုေထာကးပဵံေပ့ရနး်ဖစး်ပီ့ ဘဏးႏြစးခုစလဵု့မြာ တစးခုတညး့ေသာ
ရပးွနး့၇ တစးခုတညး့ေသာလမး့ေၾကာငး့ (အေၾကာငး့အရာအခ္ကးအလကးအခ္ဳပး ၀ တျငးၾကညးံရနး) လုပးငနး့စဥး
အစကနဦ့ဘ႑ာေရ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး
တစးခုတညး့ေသာလမး့ေၾကာငး့ကို
စလဵု့တျငး

အေရ့ၾကီ့ေသာေနရာမြ

ပါွငးသညး၈

တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၇

စတငးေၾက်ငာလိုကးသညးံအခ္ိနးမြစ်ပီ့တ႐ုတးအစို့ရသညး

ၾကီ့မာ့ေသာမတညးေငျမ္ာ့ကိုထညးံွငးသညး၈

မီဒီယာသတငး့မ္ာ့အရ

ဿွှ၂

ထိုဘဏးႏြစးခု
ဧ်ပီလႏြငးံ

ၾသဂုတးလၾကာ့ကာလတျငး တ႐ုတးဗဟိုဘဏးအေန်ဖငးံ တ႐ုတးႏိုငးငဵဖ႕ဵျ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးတျငး အေမရိကနးေဒ၍လာ
၆၁

ဘီလီယဵတနးဖို့ရြိ

ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျေၾက့ကိုထညးံခဲံ်ပီ့ပို႕ကုနးသျငး့ကုနးဘဏးတျငး

ဘီလီယဵထညးံွငးကာ ႏိင
ု င
း ရ
ဵ ပး်ခာ့မြစီမဵခ္ကးမ္ာ့ကိုေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညး၈၁

အေမရိကနးေဒ၍လာ

၆ွ

တ႐ုတးဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဘဏး
တ႐ုတးဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဘဏးသညး

တ႐ုတးႏိုငးငဵ၌

အမ္ိဳ့သာ့စီ့ပျာ့ေရ့ဗ္ဴဟာႏြငးံ

ကုိကးညီေသာ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို ကာလရြညဘ
း ႑ာေရ့အတျကး ၾကာ့ခဵအေန်ဖငးံ ေဆာငးရျကးေပ့သညး၈
တ႐ုတးႏိုငးငဵ၌ ထိုနညး့ဗ္ဴဟာတျငး အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကး၇

စကးမႈလကးမႈႏြငးံ အ်ခာ့အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ဦ့စာ့ေပ့

ပေရာဂ္ကးမ္ာ့ပါွငးသညး၈ ပညာေရ့၇ က္နး့မာေရ့၇ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၇ တနးဖို့နညး့အိမးယာေဆာကးလုပးေရ့ႏြငးံ
ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အစကနဦ့လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ဘ႑ာေရ့ကိုေထာကးပဵံသညး၈၂ တ႐ုတးႏုိငးငဵ၌ ်ပညးပရငး့ႏြီ့
်မႈပးႏြဵမႈမ္ာ့တျငး အဓိကေနရာမြပါွငးလ္ြကးရြိသညး၈ ဿွှ၁ ခုႏြစးတျငး အေမရိကနးေဒ၍လာ ှွွ ဘီလီယဵ
ေက္ားကို ႏိုငးငဵ်ခာ့ေငျ ေခ့္ေငျအ်ဖစးထုတးေပ့ခဲံသညး၈၃ ထိုႏြစးထဲမြာပငး ကမၻာဘဏးအုပးစုမြ အေမရိကနးေဒ၍လာ
၃ှ ဘီလီယဵေခ့္ေပ့ခဲံရသညးကို ႏိႈငး့ယြဥးၾကညးံႏိုငးသညး၈၄
်ပညးတျငး့တျငး

တ႐ုတးဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးသညး

ေဂ္ာံခ္းသဵု့ဦ့ဆညး၇

ေတာငး-ေ်မာကးေရလႊဲစီမဵခ္ကးႏြငးံ

လြ္ပးစစးဓါတးအာ့ သျယးတနး့မႈအမ္ာ့အ်ပာ့၇ လမး့မ္ာ့ႏြငးံ ်မနးႏႈနး့်မငးံမီ့ရထာ့စီမဵခ္ကး မ္ာ့ကဲံသို႕ေသာဧရာမ
စီမဵခ္ကးၾကီ့မ္ာ့ကိုေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညး၈ အာဆီယဵတျငးလညး့ ထိုငး့ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ ဘုတးအဖျ႕ဲ ႏြငးံ နာ့လညးမႈ
စာခၽျနးလႊာ ကိုလကးမြတးထို့ကာ ႏြစးဦ့ႏြစးဖကးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈကို ်မြငးံတငး်ပီ့အတိုကးအခဵ ်ဖစးခံရ
ဲ ေသာတ႐ုတး်မနးမာဓါတးေငျ႔ပိုကးလိုငး့၇ ဗီယကးနမးမြ VungAng ေက္ာကးမီ့ေသျ့စကး႐ဵု၇ ကေမၻာဒီ့ယာ့မြ Stung Atai
ေရအာ့လြ္ပးစစးဆညးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့မ္ာ့စျာေသာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့အတျကး ဘ႑ာေရ့ကိုေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညး၈
လာအိုမြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကို တ႐ုတးႏုိငးငဵတျငး ပညာသငးရနး ပညာသငးဆုေပ့်ခငး့ အတျကးလညး့ ေထာကးပဵံ
ခဲံသညး၈
ဘဏးသညး ႏိုငးငဵတကာစီ့ပျာ့ေရ့ကိုဖ႔်ျဵ ဖိဳ့ေအာငး ဆကးလကး လုပးေဆာငးခဲံသကဲံသုိ႔ တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၇
တစးခုတညး့ေသာလမး့ေၾကာငး့သညး

မဟာဗ္ဴဟာေ်မာကး

ဦ့တညးခ္ကး်ဖစးလာမညး၈၅ထိုဘဏးသညး

ပိ့ု လမး့မၾကီ့ (Silk Road) ရဵပဵုေငျ၌ ကနဦ့မတညးေငျ ၂% ကိုေထာကးပဵံေပ့ထာ့်ပီ့ အာဆီယဵအေ်ခခဵ
အေဆာကးအအဵု ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈအတျကးလညး့ရဵပဵုေငျမ္ာ့ထညးံွငးထာ့သညး၈ ဥပမာ- ဿွှ၁ခုႏြစးတျငး တ႐ုတး
ပရီမီယာလီခကးခ္နး့ (Li Keqiang) မြ တ႐ုတးႏြငးံ အေရြ႕ေတာငးအာရြၾကာ့ ဆကးသျယးမႈကိုေထာကးပဵံရနး
အေမရိကနးေဒ၍လာ

ဿွ

ဘီလီယဵေထာကးပဵံခံ်ဲ ပီ့

ထိုအထဲတျငး

ေဒသဆိုငးရာ

အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု

ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့အတျကး တ႐ုတးဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးမြ ေထာကးပဵံေသာအထူ့ေခ့္ေငျ အေမရိကနးေဒ၍လာ ှွ ဘီလီယဵ
ပါွငးသညး၈၆

တ႐ုတးဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၌ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
။၌ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အေပ၍ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ ႐ိုကးခတးမႈမ္ာ့ကိုစီမဵႏိုငးရနးအတျကး
တ႐ုတးဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးမြ

စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကိုအစီအစဥးတက္်ပဳလုပးမညးဟုေၾက်ငာခဲံသညး၈

သို႕ေသား

အက္ဥး့ခ္ဳပးကုိသာထုတး်ပနးေၾက်ငာခဲံ်ပီ့ စာရျကးစာတမး့အ်ပညးံအစဵုကို လူထုထဵမခ္်ပခဲံေပ၈ ထိုမူွါဒမ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကး၊ ရရြိထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့မြာ မၾကာေသ့မီႏြစးမ္ာ့အတျငး့ ဘဏးအစီရငးခဵစာမ္ာ့မြသာ
ရရြိခံ်ဲ ခငး့်ဖစးသညး၈ ထိုအက္ဥး့ခ္ဳပးမ္ာ့အရအဆို်ပဳထာ့ေသာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကိုအကဲ်ဖတး်ခငး့မ္ာ့၉ ပတးွနး့က္ငး
ဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ အႏၱရာယးမ္ာ့ကိုတနးဖို့်ဖတး်ခငး့မ္ာ့ပါွငးသညး၈ ေခ့္ေငျေလြ္ာကးထာ့်ခငး့မ္ာ့တျငး
ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ

သကးေရာကးမႈ

အကဲ်ဖတး်ခငး့မ္ာ့

ပါွငးရမညး်ဖစး်ပီ့ဘဏးအေန်ဖငးံ

ပတးွနး့က္ငး

ဆိုငးရာေနာကးခဵအခ္ကးမ္ာ့အရ ေခ့္ေငျမ္ာ့ကိုပယးခ္ႏိုငးသညး၈ အေရ့ၾကီ့သညးမြာဘဏးအေန်ဖငးံ ပတးွနး့
က္ငးဆိုငးရာစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ေခ့္ေငျသေဘာတူညီခ္ကးထဲတျငး ေရ့သာ့ႏိုငး်ပီ့
ေခ့္ယူလိုသူအာ့သူတို႕၌ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ ကတိကဝတးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားရနး လိုကးနာခိုငး့ႏုိငး
်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈ှွ တရုတးဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ ဘဏးသညး ကုလသမဂၢကမၻာလဵု့ဆုိငးရာသကးေရာကးမႈအဖျ႕ဲ အစညး့ႏြငးံ
ကုလသမဂၢ

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအစီအစဥး

ဘ႑ာေရ့မတညးအဖျဲ႕

တို႕တျငး

အဖျ႕ဲ ွငးလညး့်ဖစးသညး၈

အီေကျတာ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ကို လကးမြတးထို့ထာ့်ခငး့မရြိပဲ အီေကျတာစညး့ကမး့ခ္ကးဆိုငးရာ ်ပညးတျငး့
အလုပးအကိုငးအဖျ႕ဲ ကို

ဖျ႕ဲ စညး့ကာထိုစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ကို

ႏုင
ိ င
း ၌
ဵ

စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့

ဖျ႕ဵ ်ဖိဳေရ့

လုပးငနး့မ္ာ့တျငး ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့အသဵု့်ပဳေန်ပီဟုေၾက်ငာခဲံသညး၈ှှ

ဘဏးအေန်ဖငးံ ကတိေပ့ထာ့ေသာလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့စျာကို ်ပဳလုပးေန်ပီ့ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့
ဆိုငးရာစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကုိေနရာတက္်ပဳလုပးေနေသားလညး့အကဲ်ဖတး်ဖစးစဥးမြာ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ မရြေ
ိ ပ၈
စီမဵခ္ကးအလုိကး

စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကိုထုတး်ပနးေၾက်ငာ်ခငး့

မရြိသညးံအ်ပငး

ထိခိုကးေသာသူမ္ာ့အတျကး

တရာ့ွငးဆကးသျယးေရ့လမး့ေၾကာငး့ (သို႕) နစးနာေၾက့ေဆာငးရျကေ
း ပ့မႈ တို႕လညး့မရြိေပ၈ ဘဏးွကးဘးဆိုဒး
တျငးလညး့

စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ

စုစညး့ကာ စာရငး့်ပဳစုထာ့်ခငး့မရြိေပ၈

လူမႈေရ့ဆိုငးရာမူွါဒမ္ာ့ကို

အလျနးအမငး့တာ့ဆီ့ေနေပသညး၈

ဤသို႕ပျငးံလငး့်မငးသာမႈမရြိ်ခငး့သညး

စနစးတက္လုပးေဆာငးေန်ခငး့၌

ထိေရာကးမႈကို

တ႐ုတးပ႕ို ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး
တ႐ုတးထုတးကုနးမ္ာ့တငးပုိ႔ရာတျငး

လျယးကူေစရနးႏြငးံ

ခ္ဳပးဆို်ခငး့

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵ်ခငး့မ္ာ့တျငး

ႏြငးံ

အ်ပငးထျကး

ပိုမိုတို့တကးလာေစရနး၇

ကမး့ေွ့စီမဵခ္ကး

တ႐ုတးကုမၸဏီမ္ာ့ကိုကူညီရနး၇

စာခ္ဳပး

ႏိုငးငဵတကာ

စီ့ပျာ့ေရ့ပူ့ေပါငး့်ခငး့ႏြငးံ ကုနးသျယး်ခငး့ကို ်မြငးံတငးရနးအတျကး တ႐ုတးပ႕ို ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး ကိုတညးေထာငး
ခဲံသညး၈ှဿ

တ႐ုတးဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးကဲံသို႕ပငး

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၌
ဿွှ၁ခုႏြစးတျငး

အဓိကေထာကးပဵံသူ်ဖစး်ပီ့

ထိုဘဏးမြ

်ဖနး႕ထာ့ခဲံသညး၈ှ၀
ကုနးသျယးေရ့၇

ပို႕ကုနးသျငး့ကုနးဘဏးသညး

ယျမး

၆ဿှ

ကမၻာတွြမး့ရြိ

ဘီလီယဵ

ထိုသို႕ေခ့္ေငျထုတးေပ့်ခငး့၌

သေဘၤာ်ဖငးံကုနးသျယးေရ့၇

တ႐ုတးအ်ပငးထျကး

စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး

(အေမရိကနးေဒ၍လာ

ှ၁ဿ

ပါွငးလြ္ကးရြိသညး၈
ဘီလီယဵ)

အမ္ာ့စုမြာအေ်ခခဵအေဆာကးအဵု၇

ေခ့္ေငျကို

စကးမႈလကးမႈႏြငးံ

သယးယူပို႕ေဆာငးေရ့အေ်ခခဵအဆာကးအအဵု၇

ေရနဵႏင
ြ သ
ံး ဘာွ

ဓါတးေငျ႕၇ စျမး့အငး၇ ေလလိႈငး့မြဆကးသျယးေရ့၇ စကးမႈလကးမႈလုပးငနး့မ္ာ့ ႏြငံး စိုကးပ္ိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး
အဓိက်ဖစးသညး၈ ပို႕ကုနးသျငး့ကုနးဘဏးမြ ေခ့္ေပ့ေငျအမ္ာ့စုမြာ ကုနးသျယးေရ့အတျကး ်ဖစး်ပီ့တ႐ုတးႏိုငးငဵ၌
ေလြ္ာံေပါံေခ့္ေငျေခ့္ေပ့်ခငး့အတျကးလညး့

တာွနးယူရသညး၈

ေလြ္ာံေပါံေခ့္ေငျေခ့္ေပ့်ခငး့ဆိုသညးမြာ

လကးရြိေစ့္ကျကးအတို့ထကးနညး့ေသာ အတို့ႏႈနး့ႏြငးံ ်ပနးဆပးရနးအခ္ိနးပိုေပ့ေသာ ေခ့္ေငျမ္ာ့ကိုဆိုလိုသညး၈
ထိုေခ့္ေငျမ္ာ့ကို တ႐ုတး်ပညးပ အေထာကးအကူအမ္ာ့စုအတျကး ရညးရျယးသညး၈ှ၁
အိမးနီ့ခ္ငး့ႏိုငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ ခ္ိတးဆကး်ခငး့ကိုေထာကးပဵံသညးံ အဓိကေသာံခ္ကးမြာပိ႕ု ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး်ဖစးသညး၈
တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၇

တစးခုတညး့ေသာလမး့ေၾကာငး့အပါအွငး

တ႐ုတးႏုိငးငဵ၌

သဵတမနးေရ့ရာ

နညး့ဗ္ဴဟာအသစးမ္ာ့ကိုတညး်မဲေစမညးံစီ့ပျာ့ေရ့တို့တကးမႈကိုအမီလိုကးပါေဆာငးရျကးေနေၾကာငး့ထိုဘဏးက
ေဖား်ပသညး၈ှ၂ အာဆီယဵတျငး အေရ့ပါေသာဘ႑ာေရ့က႑တစးခုအ်ဖစး ရြေ
ိ န်ပီ့ကေမၻာဒီ့ယာ့မြ ခမးေခ့္
(Kamchay) ေရအာ့လြ္ပးစစးဆညး၇ ဗီယကးနမးမြ ဘကးခးဂ္မး့-လနးဆနး (Bac Giang - Lang Son)
အေဝ့ေ်ပ့လမး့ႏြငးံ

ဗငးသနး့

(Vin

Than)

ေက္ာကးမီ့ေသျ့စကး႐ဵု၇

လာအိုမြ

ေရေလြာငးတမဵမ္ာ့စျာႏြငးံ

ေရလႊဲစနစးမ္ာ့စျာ၇ ်မနးမာမြ အေသ့စာ့ေငျေခ့္လုပးငနး့၇ ထိုငး့ႏိုငးငဵဘနးေကာကးတျငး အဆငးံ်မငးံေနအိမးဖဵ႕ျ ်ဖိဳ့
တို့တကးေရ့

အပါအွငး

စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး

ဘ႑ာေရ့ေထာကးပဵံထာ့သညး၈

တ႐ုတ-း အာဆီယဵ

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈပူ့ေပါငး့ေရ့ရဵပဵုေငျ၌

(အေၾကာငး့အရာ

အခ္ကးအလကးအခ္ဳပး

(၁)

ရဵပေ
ုဵ ငျမတညးသႏ
ူ င
ြ ံး
တျငးၾကညးံ)၈

ပို႕ကုနးသျငး့ကုနးဘဏးသညး
မနးေနဂ္ာလညး့်ဖစးသညး

ထိုဘဏးသညး

တ႐ုတးေဒသတျငး့

မီ့ရထာ့ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈတျငးလညး့ ၾကီ့မာ့စျာပါွငးေနသညး၈ ဿွှ၂ အကုနးပိုငး့တျငး ်ပညးပသိ႕ု တို့ခ္ဲ႕ေရ့အတျကး
ကူညီရနး အစုိ့ရပိုငးတ႐ုတးမီ့ရထာ့ေကားပိုေရ့ရြငး့ႏြငးံ

ေငျေခ့္သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတးေရ့ထို့ခဲံသညး၈

ထိုသေဘာတူညီခ္ကးတျငး

(အေမရိကနးေဒ၍လာ

ေခ့္ေငျမ္ာ့ပါွငးသညး၈

ယျမး

၂ွွ

ဘီလီယဵ

တ႐ုတးမီ့ရထာ့ေကားပိုေရ့ရြငး့သညး

အငးဒိုနီ့ရြာ့၇

၅ွ

ဘီလီယဵနီ့ပါ့)

လာအိုႏြငးံ

ထိ

ထိုငး့တိ႕ု တျငး

အဆို်ပဳထာ့ေသာ မီ့ရထာ့ဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး ပါွငး်ပီ့ ထိုသေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ပို႕ကုနးသျငး့ကုနး
ဘဏးမြ ေခ့္ေငျအာ့လဵု့ကိုရ်ခငး့်ဖစးႏိုငးသညး၈ှ၃

ပိ႕ု ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး၌ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
ပို႕ကုနးသျငး့ကုနးဘဏးသညး

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ

လူမႈေရ့ဆိုငးရာ

စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

မူွါဒမ္ာ့

ထုတးေဖား်ပ်ခငး့ကို တ႐ုတးဘ႑ာေရ့ဌာနအမ္ာ့စုထကး ပိုမိုလုပးေဆာငးသညး၈ ထိုဘဏးတျငး “တ႐ုတးပို႕
ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး ေခ့္ေငျစီမဵခ္ကးမ္ာ့၌ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ သကးေရာကးမႈ အကဲ်ဖတး
်ခငး့လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့” ဟုေခ၍ေသာ အေ်ခခဵမွ
ူ ါဒတစးရပး ရြိသညး၈ ထိုလမး့ညႊနးခ္ကး မ္ာ့သညး ်ပညးတျငး့
်ပညးပႏြစးရပးလဵု့မြ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

ေခ့္ေငျစီမဵခနး႕ချဲ်ခငး့ႏြငးံ

စီမဵခ္ကး

ၾကီ့ၾကပး်ခငး့တို႕ႏြငံး

တနးဖို့်ဖတး်ခငး့မ္ာ့၇
ဆကးစပးေနသညး၈

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာအကဲ်ဖတး်ခငး့၇
ေငျေခ့္သူမ္ာ့အေန်ဖငးံ

်ပညးပတျငး
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