ခ္ဥး့နငး့ထုိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ - အာဆီယဵႏြငးံ
ဝနး့က္ငးေဒသမ္ာ့တျငး တ႐ုတးႏိုငးငဵ၏
အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုဆုိငးရာ ရငး့ႏြီ့်မြႈပးႏြဵမႈမ္ာ့
အေၾကာငး့အရာစာတမး့ ၃ - အာဆီယဵေဒသ - အရပးဖကးလူမႈအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ တဵု႕်ပနးႏိုငးမညးံအချငးံအေရ့
တ႐ုတးႏိုငးငဵသညး

ကမၻာံအေ်ခခဵအေဆာကးအဵုဘ႑ာေရ့တျငး

အေရ့ပါေသာေနရာမြ

ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ပါွငးလြ္ကးရြိသညး။ မူွါဒဘဏးမ္ာ့၊ ကုနးသျယးဘဏးမ္ာ့ႏြငးံ အစုိ့ရ ေက္ာေထာကး ေနာကးခဵ်ပဳ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ
ရဵပေ
ုဵ ငျအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ

အ်ပငးထျကးအေ်ခခဵအေဆာကးအဵု

ဆယးစုႏြစးေက္ားခဲံ်ပီ်ဖစးသညး။

IDI

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈကို

ခ္ဥး့နငး့ဝငးေရာကးမႈမ္ာ့

၏

ေထာကးပဵံေပ့ေန

အစီရငးခဵစာတျငး

သညးမြာ

ေဆျ့ေႏျ့ခဲံေသာ

အဓိကအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ စတငးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အေပၐ မၾကာေသ့မီကထုတး်ပနးခ္ကးမ္ာ့အရ အနာဂတး
တျငး ကမၻာံဖဵ႕ျ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ ဘ႑ာေငျအတျကး တ႐ုတးႏိုငးငဵမြ ပါွငးမႈ ပိမ
ု ၾုိ ကီ့မာ့လာႏိင
ု ေ
း ၾကာငး့ ေတျ႕ရြရ
ိ
သညး။
AIIB

သညး

တ႐ုတးႏိုငးငဵမြ

အစ်ပဳေသာ

ပထမဦ့ဆဵု့

ဘကးစဵုဘ႑ာေရ့အဖျဲ႕အစညး့တစးခု်ဖစးသညး။

ကမၻာံဘဏးႏြငးံ အာရြဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏးကဲံသို႔ေသာ အေ်ခခိုငး်ပီ့သာ့ ဘဏးမ္ာ့ထကး အာရြ၏ လိုအပးခ္ကးႏြငးံ
ပိုမိုကိုကးညီေသာ ထိေရာကးသငးံေလ္ားေသာ စီမဵမႈႏြငးံ အုပးခ္ဳပးေရ့ဖျ႕ဲ စညး့ပဵုႏြငးံအတူ ပဵုစဵသစး တစးရပးအေန်ဖငးံ
ေသခ္ာ်မြငးံတငးေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိသညး။

တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၊

တစးခုတညး့ေသာ

လမး့ေၾကာငး့

ပဏာမေ်ခလြမး့သညး တ႐ုတးႏိုငးငဵမြ အ်ပငးထျကးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈအေပၐ အထူ့သ်ဖငးံ ေဒသခ္ငး့ခ္ိတးဆကးမႈကို
တို့်မြငးံေသာ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့အေပၐ

်ပနးလညးဆနး့သစးထာ့ေသာ

အေလ့ေပ့မႈကို

ထငးဟပးေစသညး။

တစးခုတညး့ ေသာရပးွနး့၊ တစးခုတညး့ေသာ လမး့ေၾကာငး့ ကို ေထာကးပဵံရနးအတျကး ႏြစး်မြဳပးထာ့ေသာ
ရဵပေ
ုဵ ငျမ္ာ့ကို

ဖနးတီ့ထာ့သညး။

တ႐ုတးမွ
ူ ါဒဘဏးအပါအွငး

တညးရြိေနေသာ

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

ကုမၸဏီမ္ာ့သညး သူတို႕၏ ေထာကးခဵမႈကို ေဖား်ပရနး်မနးဆနးလာၾက်ပီ့ တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၊ တစးခုတညး့
ေသာ လမး့ေၾကာငး့ အတျငး့မြ စီမဵခ္ကး မ္ာ့တျငး ဘ႑ာေရ့ႏြငးံ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈမ္ာ့ တို့်မြငံးရနး အစီအစဥးမ္ာ့ကို
ေၾက်ငာလာၾကသညး။
အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုဆုိငးရာ ဘ႑ာေရ့ကို လကးလြမး့မီမႈ်မငးမ
ံ ာ့လာ်ခငး့
အာရြေဒသအတျငး့ အေ်ခခဵအေဆာကးအဵုစီမဵခ္ကး မ္ာ့တျငး ရဵပဵုေငျထညးံွငး်ခငး့မြာ သိသာစျာ က္ဆငး့လြ္ကးရြိ
သညး။ အာဆီယဵႏုိငးငဵအမ္ာ့စု၏ အစို့ရမ္ာ့မြာ ၾကီ့မာေသာအေ်ခခဵအဆာကးအအဵု စီမဵခ္ကး မ္ာ့၊ အထူ့သ်ဖငးံ
သယးယူပို႕ေဆာငးေရ့၊ စျမး့အငးႏြငးံ အ်ပနးအလြနးဆကးသျယးေရ့ကို လျယးကူေစေသာ အ်ခာ့ စီမဵခ္ကး မ္ာ့တျငး
ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵလာ်ခငး့ကို

ဆျေ
ဲ ဆာငးရနး

စိတးအာ့ထကးသနးလြ္ကးရြိၾကသညး။

AIIB

ႏြငံး

အ်ခာ့ကနဦ့
1

အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့သညး ထိုလိုအပးခ္ကးကို ဦ့တညး်ဖညးံဆညး့ၾကေပမညး။ AIIB သညး ေခ့္ေငျထုတးေပ့်ခငး့ကို
မစတငးရေသ့ေသားလညး့ ဘဏးအေန်ဖငးံ အ်ခာ့ႏိုငးငဵတကာ ဘ႑ာေရ့အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့က လကးလႊတးခဲံၾက
ေသာ

ေက္ာကးမီ့ေသျ့စကး႐ဵုႏြငးံ

ပဵံပို့ေပ့မညးလာ့ဟူေသာ

ေရအာ့လြ္ပးစစးဆညးကဲံသို႕ေသာ

စို့ရိမးမႈမ္ာ့

ေပၐေပါကးလာခဲံၾကသညး။

အႏၱရာယးမ္ာ့သညးံ
AIIB

သညး

စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို

စျမး့အငးမွ
ူ ါဒတစးရပးကို

တညးေဆာကးလြ္ကးရြိ်ပီ့ ထိုမူွါဒကို မထုတး်ပနးခငးအထိ မညးသညးံစျမး့အငးစီမဵခ္ကး ကို ပဵံပို့ေပ့မညးဆုိသညးကို
ရြငး့လငး့မႈမရြိေသ့ေပ။ တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၊ တစးခုတညး့ေသာ လမး့ေၾကာငး့ ပဏာမေ်ခလြမး့ သညး
ပါကစၥတနးမြ

အလျနးၾကီ့မာ့ေသာ

Karot

ေရအာ့လြ္ပးစစးဆညး

ႏြငံး

အာရြတွြမး့မြ

မ္ာ့စျာေသာ

တျငး့ထျကးေလာငးစာစီမဵခ္ကး မ္ာ့ အပါအွငး ဧရာမ စီမဵခ္ကးမ္ာ့စျာႏြငးံ ဆကးႏျယးလြ္ကးရြိသညး။
တခ္ိနးတညး့မြာပငး စိမး့လနး့မႈအတျကးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵ်ခငး့ကို ဦ့တညးေသာ တ႐ုတးဘ႑ာေငျက႑သညးလညး့
သိသာထငးရြာ့လြ္ကးရြိသညး။ တ႐ုတးႏိုငးငဵသညး ေလစျမး့အငးႏြငးံ ေနစျမး့အငးကဲံသို႕ေသာ ်ပနးလညး်ပညံး်ဖိဳ့်မဲ
စျမး့အငးအမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့တျငး ်ပညးတျငး့မြာသာမက ်ပညးပမြာပါ အဓိကရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵသူ ်ဖစးသညး။ AIIB ၏
ေဖား်ပထာ့ေသာဦ့တညးခ္ကးမြာ “ ေရရြညးတညးတဵံခုိငး်မဲေသာ စီ့ပျာ့ေရ့ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးမႈ” ကို ်ပဳစုပ္ိဳ့ေထာငး
ရနး်ဖစးသညး။ ထို႕အတူ ပုိ့လမး့မၾကီ့ ရဵပဵုေငျအဖျဲ႕ႏြငးံ တ႐ုတး-အာဆီယဵရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ ပူ့ေပါငး့ေရ့ ရဵပဵုေငျအဖျဲ႕
တို႕၏ အဓိကတနးဖို့မ္ာ့တျငး ေရရြညးတညးတဵံခုိငး်မဲေရ့အတျကး ကတိကဝတးမ္ာ့ ပါွငးေနေပသညး။ထိုအဖျ႕ဲ
အစညး့မ္ာ့မြ ရဵပဵုေငျမ္ာ့သညး အမြနးတကယး ေရရြညးတညးတဵံ ခုင
ိ ်း မဲ်ပီ့အာ့လဵ့ု ပါဝငးေစေသာ

ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့

စီမဵခ္ကးမ္ာ့ဆီသုိ႔ တိုကး႐ိုကးဦ့တညးေနပါက အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့မြာစဥး့စာ့ဆငး်ခငးဘျယး်ဖစးသညး။

တ႐ုတးႏိုငးငဵမြ ဘ႑ာေရ့ေထာကးပဵံသူမ္ာ့၏ လူမႈေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့
တ႐ုတးႏိုငးငဵမြ ဘ႑ာေရ့ေထာကးပဵံသူမ္ာ့၏ လူမႈေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အကာအကျယး မ္ာ့မြာ
ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံ အေ်ခခဵက္်ပီ့ လူထုအ်မငးနြငံး စစးေဆ့်ခငး့အတျကး ဖျငံးေပ့ေလံမရြိေပ။

အထူ့သ်ဖငးံ

တ႐ုတးႏုိငးငဵမွ
ူ ါဒဘဏးမ္ာ့၏ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ အုပးခ္ဳပးမႈမ္ာ့တျငး ထိုအာ့နညး့ခ္ကးရြိ
ေန်ခငး့မြာ

အမြနးပငး်ဖစးသညး။ ပို႕ကုနးသျငး့ကုနးဘဏး၏ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ မြာ အလျနးအက္ဥး့ခ္ဳပးဆနး်ပီ့

တ႐ုတးဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး၏
်မႈပးႏြဵမႈ

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့မြာမူ

ပူ့ေပါငး့ေရ့ရဵပဵုေငျအဖျဲ႕တျငးမူ

အစုရြယးယာမ္ာ့

ပါရြိေန်ခငး့ေၾကာငးံ

စဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

ထုတး်ပနးေၾက်ငာ်ခငး့ပငးမရြိေပ။

ရဵပဵုေငျထဲတျငး

ႏိုငးငဵတကာ

ပိုမိုအဆငးံ်မငးံေသာ

ပတးွနး့

စနစးမ္ာ့ရြိေနေပသညး။

AIIB

မြာ

တ႐ုတး-အာဆီယဵရငး့ႏြီ့

ဘ႑ာေရ့ေကားပိုေရ့ရြငး့မ္ာ့၏
က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ

တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏

လူမႈေရ့ဆိုငးရာ

နြစးဦ့နြစးဘကးပါဝငးေသာ

ဘ႑ာေရ့အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ႏႈိငး့စာလြ္ငး ပတးွနး့က္ငး ဆိုငးရာ အကာအကျယးတညးေဆာကးမႈမြာ ေ်ခတစး
လြမး့သာေနေသားလညး့ အရပးဘကးလူမႈ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ကမူ ထိုကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့တျငး အတိမး့အေစာငး့
မခဵေသာ ေသာကျာဟမႈမ္ာ့ရြိေနမညးကို စို့ရိမးေနဆဲ်ဖစးသညး။
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တ႐ုတးကုမၸဏီအာ့လဵု့ႏြငးံ
ထုတး်ပနးေသာ

ဘ႑ာေရ့ေထာကးပဵံသူအာ့လဵု့

လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့စျာရြိသညး။

်ပညးပတျငး

၎တို႕ထဲတျငး

က္ငးံသဵု့ရနးအတျကး

အစုိ့ရမြ

တ႐ုတးႏိုငးငဵကုနးသျယးေရ့ွနးၾကီ့ဌာနႏြငးံ

ပတးွနး့က္ငး ထိနး့သိမး့ကာကျယး ေရ့ွနးၾကီ့ဌာနတို႕မြ ထုတး်ပနးေသာ တ႐ုတးဘဏးလုပးငနး့ စညး့မ္ဥး့
ေကားမရြငး၏

စိမး့လနး့မႈအတျကးေခ့္ေငျလမး့ညႊနးှ

ႏြငးံ

ပတးွနး့က္ငးထိနး့သိမး့ကာကျယးေရ့အတျကး

ႏိုငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ ဖကးစပးလမး့ညႊနး တို႕လညး့ ပါွငးသညး။ ်ပညးပသတၱဳတျငး့
လုပးငနး့ႏြငးံ သစးေတာစီမဵခ္ကးမ္ာ့တျငး လုပးကိုငးေနေသာ ကုမၸဏီမ္ာ့ က္ငးံသဵု့ရနး ထုတး်ပနးထာ့ေသာ
သီ့သနး႕လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့လညး့ ရြိေသ့သညး။ သို႕ေသား မညးသညးံစဵသတးမြတး ခ္ကးမ္ာ့တျငးမြ အငးတိုကး
အာ့တိုကးလုပးေဆာငး်ခငး့မပါွငးသညးံအ်ပငး

တ႐ုတးကုမၸဏီမ္ာ့အေန်ဖငးံ

မညးသညးံအတိုငး့အတာအထိ

လကးေတျ႕အေကာငးအထညးေဖားမေဖားကိုလညး့ မရြငး့လငး့ေပ။ဿ
ေအာငး်မငးေသာ

မညးသညးံ

ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့ဘ႑ာေငျအဖျဲ႕အစညး့မြာမဆို

ခိုငးမာေသာ

လူမႈေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာ အကာအကျယးမ္ာ့ မရြမ
ိ ်ဖစးလအ
ုိ ပးသညး။ အာဆီယဵႏုိငးငဵအမ္ာ့စုတျငး အုပးခ္ဳပးမႈဆိုငးရာ
အခကးအခဲမ္ာ့ရြိေနၾက်ပီ့

မ္ာ့စျာေသာႏုိငးငဵမ္ာ့တျငး

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာသကးေရာကးမႈမ္ာ့
တရာ့မ္ြတမႈစနစးမ္ာ့

စီမဵခနး႕ချဲ်ခငး့ကို

အာ့နညး့်ခငး့ေၾကာငးံ

ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့စီမဵခ္ကးမ္ာ့အတျကး

လူမႈေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ

မြတးတမး့တငးမႈအာ့နညး့ၾကသညး။

အကာအကျယးနညး့ပါ့သူမ္ာ့ႏြငးံ

ဥပေဒႏြငးံ

ထိလျယးရြလျယးေသာ

သဘာွပတးွနး့က္ငးမ္ာ့မြာ ဘ႑ာေရ့ေထာကးပဵံသူမ္ာ့၏ ခိင
ု မ
း ာေသာလုပေ
း ဆာငးမမ
ႈ ူွါဒမ္ာ့်ဖငးံ ကာကျယး
ေပ့်ခငး့အေပၐတျငးသာ မြခ
ီ ေ
ုိ နရသညး။ ထို႕ေၾကာငးံ ၎တိ႕ု ေထာကးပဵံ ေသာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့၏ သကးေရာကးမႈ
အေပၐတျငး တာွနးသိတတးမႈတို႕ လိုအပးေနေပသညး။
အ်ခာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့ႏြငးံ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့၏ တဵု႕်ပနးမႈ
AIIB

်ဖစးေပၐလာ်ခငး့ႏြငးံ

တစးကမၻာလဵု့ဆိုငးရာႏြငးံ
်မငးံမာ့လာႏိုငး်ခငး့ကို

တ႐ုတးဦ့ေဆာငးေသာ
ေဒသဆိုငးရာ

ကနဦ့အဖျ႕ဲ မ္ာ့

ဘ႑ာေရ့မ္ာ့တျငး

အ်ခာ့ႏိုငးငဵမ္ာ့အၾကာ့

်မနးဆနးစျာတို့တကးလာ်ခငး့တို႕သညး

တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏

စို့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့

ပါွငးမႈႏြငးံ

လႊမး့မို့ႏုိငးမႈ

ေပၐေပါကးလာခဲံသညး။

အေမရိကနး

်ပညးေထာငးစုသညး ဂ္ပနးႏိုငးငဵကဲံသို႕ပငး AIIB ႏြငံး မပူ့ေပါငး့ရနး ေရျ့ခ္ယး်ပီ့ တဆကးတညး့မြာပဲ ေဒသတျငး့
အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့ကို ေထာကးပဵံရနး ကိုယးပိုငးစတငးတညးေဆာကး်ခငး့မ္ာ့ကို မ္ာ့စျာ်ပဳလုပးမညးဟု
ေၾက်ငာလိုကးသညး။

သို႕ေသား

ကမၻာံဘဏး၊

အာရြဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး

(ADB)

ႏြငံး

ဥေရာပ

်ပနးလညး

တညးေဆာကးေရ့ႏြငးံဖဵျ႕်ဖိဳ့ေရ့ဘဏး အပါအွငး မ္ာ့စျာေသာ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့ဘ႑ာေငျ အဖျ႕ဲ အစညး့ မ္ာ့သညး
AIIB ႏြငံး ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးလြ္ကးရြိ်ပီ့ ေငျေၾက့ပူ့တျထ
ဲ ညးွ
ံ ငးေသာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး
သေဘာတူညီထာ့ၾကသညး။
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ADB ႏြငးံ ကမၻာံဘဏး ႏြစးခုလဵု့မြာ ၎တို႕၏ ေခ့္ေငျထုတးေခ့္်ခငး့ႏြငးံ ကိုကးညီေသာ ်ပနးလညး်ပဳ်ပငးေရ့ကို
အေကာငး

အထညးေဖားေနၾကသညး။

ေစရနးအတျကး
လျယးကူေအာငး

ADB

လုပးေဆာငးခ္ကး်ဖစးစဥးမ္ာ့ႏြငးံ
်ပငးဆငးေန်ပီ့

က

ဘဏးကို

“ပိမ
ု ခ
ုိ င
ုိ မ
း ာ၊

ပိုမိုေကာငး့မျနး်ပီ့

ပိမ
ု ်ုိ မနးဆနး”

ဘုတးအဖျ႕ဲ သေဘာတူညီခ္ကးလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို

ေခ့္ေငျအတျကး

လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၊

ရြငး့လငး့

နညး့ပညာအေထာကးအပဵံမ္ာ့ႏြငးံ

ေငျထုတး်ခငး့မ္ာ့ကို ေခတးနြငးံေလ္ားညီေအာငး ်ပငးဆငး်ခငး့ကိုလညး့ ေဆာငးရျကးေနေပသညး။၀ တခ္ိနးတညး့
တျငး

ကမၻာံဘဏးမြာလညး့

၎၏

လူမႈေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ

ပတးွနး့က္ငးဆုိငးရာ

အကာအကျယးမူွါဒကို

ေသခ္ာစျာစိစစးလြ္ကးရြိသညး။၁ ၎၏ ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ဆိုငးရာ စညး့စနစးေဘာငး အသစး၏
အဓိကပနး့တိုငးတစးခုမြာစီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို အတညး်ပဳရာတျငး ပိုမိုလျယးကူ၊ ပိမ
ု ေ
ုိ စ့္သကးသာ်ပီ့ ပိမ
ု ်ို မနးဆနးေသာ
်ပငးဆငး်ခငး့်ဖစးစဥးႏြငးံ

တနးဖို့သတးမြတး်ခငး့်ဖစးစဥးကို

ဖျ႔စ
ဲ ညး့တညးေထာငး်ခငး့ထကးဦ့ေအာငး

ေခတးႏြငးံအမီ်ဖစးေစရနး

ထို်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကုိ

်ဖစးသညး။

ပိုမို်မနးဆနးေသာ

AIIB

ေငျေခ့္စနစးသုိ႔

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့သညး ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့ေရ့ဘ႑ာေငျအဖျဲ႕အစညး့သစးမ္ာ့ႏြငးံ ပိမ
ု ်ုိ ပိဳငးဆင
ုိ လ
း ေ
ုိ သာ ဆႏၵက တစိတးတပိုငး့
လဵႈ႕ေဆားေန်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး။
အေရ့ၾကီ့ေသာ

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ

လူမႈေရ့ဆိုငးရာအကာအကျယးမ္ာ့၊

သတငး့အခ္ကးအလကး

လကးလြမ့းမီ်ခငး့နြငံး ေဆျ့ေႏျ့တုိငးပငး်ခင့းလုပးငနး့စဥးမ္ာ့ ကို ထိခုိကး်ခငး့၊ အထူ့သ်ဖငးံ ဘဏးမြအတညး်ပဳ
ထာ့ေသာ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကိုသာ ဦ့စာ့ေပ့်ခငး့တို႕ေၾကာငးံ အရပးဘကးလူမႈအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့၊ လူ႕အချငးံအေရ့
ဆိုငးရာဥပေဒပညာရြငးမ္ာ့ႏြငးံ

လူမႈေရ့သိပၸဵပညာရြငးမ္ာ့က

ထို်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို

ေွဖနးလြ္ကးရြိ

ၾကသညး။1
အာဆီယဵေဒသတျငး တရုတးႏုိငးငဵ၏ အခနး့က႑ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကးလာ်ခငး့
မေ်ဖရြငး့ရေသ့ေသာ

အၾကမး့ဖကးတိုကးခိုကးမႈဆိုငးရာ

အ်ငငး့အခုဵမ္ာ့ေၾကာငးံ

အာဆီယဵႏိုငးငဵအခ္ိဳ႕ႏြငးံ

တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏ ဆကးဆဵေရ့မ္ာ့သညး ႐ႈပးေထျ့လ္ြကးရြိသညး။ တခ္ိနးတညး့မြာပငး သမၼတ ရြီ က္ငးံဖ္ငး (Xi
Jinping) သညး တူညီေသာပနး့တိုငးသို႕ ခ္ီတကးမညးံ တ႐ုတး-အာဆီယဵ အဖျ႕ဲ အစညး့” သေဘာတရာ့တစးခုကို
်မြငးံတငးရနး စိတးအာ့ထကးသနးလြ္ကးရြိသညး။ AIIB၊ တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၊ တစးခုတညး့ေသာ လမး့ေၾကာငး့
ႏြငံးအ်ခာ့ဘ႑ာေရ့ပဏာမေ်ခလြမး့မ္ာ့သညး ေဒသဆိုငးရာအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ သဵတမနးေရ့
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကို တို့်မြငးံႏိုငးရနး နညး့လမး့တစးခု်ဖစးသညး။ အာဆီယဵ ှွ ႏုင
ိ င
း အ
ဵ ဖျ႕ဲ ွငးအာ့လဵု့သညး
AIIB

၏

အဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့်ဖစးၾက်ပီ့

ေဒသတျငး့သိ႕ု
1

တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၊

တိုကး႐ိုကး်ဖတးသနး့လြ္ကးရြိသညး။

တစးခုတညး့ေသာ

အာဆီယဵႏုိငးငဵမ္ာ့မြမ္ာ့စျာေသာ

လမး့ေၾကာငး့

သညး

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ

ကမၻာံဘဏး၏ အကာအကျယးဆိုငးရာ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမႈမ္ာ့ကို ဆကးလကးေဆျ့ေႏျ့လိုပါက

http://www.inclusivedevelopment.net/world-bank-safeguards-campaign/ ကို ၾကညးံရနး။
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အဆငးံ်မငးံအရာရြိ ၾကီ့မ္ာ့သညး AIIB ႏြငးံ တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၊ တစးခုတညး့ေသာ လမး့ေၾကာငး့
ပဏာမေ်ခလြမး့၏

လကးရြိအက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ကို

လူသိရြငးၾကာ့

ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈကို

အဓိကဦ့စာ့ေပ့အေန်ဖငးံ

ရႈ်မငး်ပီ့

ခ္ီ့က္ဴ့လြ္ကးရြိသညး။

လာမညးံႏြစးမ္ာ့တျငး

ေဒသဆိုငးရာ

အေ်ခခဵအေဆာကး

အအဵဘ
ု ႑ာေငျမ္ာ့ကို ပစးမြတးထာ့မညးံ သေဘာတျငးရြိသညး။ မဟာမဲေခါငးေဒသချဲ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့
အစီအစဥး တညးေဆာကးမႈ ေဘာငးအတျငး့ သယးယူပုိ႕ေဆာငးေရ့၊ စျမး့အငး၊ ဆကးသျယးေရ့၊ စိုကးပ္ိဳ့ေရ့၊
ကုနးသျယးေရ့ႏြငးံ ပုဂၢလိကက႑ ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈစသညးံ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး မ္ာ့စျာေသာ
အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့သညး

ပဵံပို့လိုၾကသညး။၂

စီမဵခ္ကးစီစဥးေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ

ႏုိငးငဵတစးႏိုငးငဵခ္ငး့စီမြ

ေဖားေဆာငးၾက်ပီ့ ကမၻာံဘဏးႏြငးံ ADB၊ တ႐ုတးမွ
ူ ါဒဘဏးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵသူမ္ာ့အပါအွငး မ္ာ့စျာ
ေသာ အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့က ေငျေၾက့ေထာကးပဵံၾကသညး။ ဘကးစဵုပါွငးေသာ AIIB၊ တ႐ုတးမွ
ူ ါဒဘဏးႏြငးံ
ကူ့သန့းေရာငး့ဝယးေရ့

ဘဏးမ္ာ့ႏြငးံ

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈရဵပဵုေငျမ္ာ့သညး

လာမညးံႏြစးမ္ာ့တျငး

ေဒသတျငး့

ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈကို ေထာကးပဵံကူညီ သညးံအေန်ဖငးံ စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို ပဵံပို့မညးံသေဘာရြိသညး။
အရပးဘကးလူမႈအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ တဵု႕်ပနးႏိုငးမညးံအချငးံအေရ့
တ႐ုတးႏိုငးငဵ၏ အဓိကဘ႑ာေရ့အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ကနဦ့စတငးမႈမ္ာ့၏ သေဘာသဘာွသညး အေတား
အတနး့ကျ်ဲ ပာ့သညး။ ဥပမာ - AIIB သညး တ႐ုတးႏုိငးငဵမြ ဦ့ေဆာငးေသားလညး့ အာရြႏြငးံ အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့မြ
ဘုတးအဖျ႕ဲ ွငးမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႕စညး့ထာ့ေသာ ဘကးစဵုပါွငးသညးံ အဖျ႕ဲ အစညး့တစးခု်ဖစးသညး။ လကးရြိအခ္ိနးထိ
ဘဏးအေန်ဖငးံ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ကိုေဆျ့ေနျ့တိုငးပငး်ခငး့ မရြိေသားလညး့ ဘဏးစဵုပါွငးေနသညးံ
သေဘာသဘာွေၾကာငးံ

ဘဏး၏

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့တျငး

အရပးဘကးလူမႈအဖျ႕ဲ အစညး့အေန်ဖငးံ

ပါွငးလႊမး့မုိ့ႏိုငးရနး အချငးံအလမး့အလာ့အလာမ္ာ့ရြိေန်ခငး့ကို ရညးညႊနး့သညး။ အ်ပနးအလြနးသဵု့သပးပါက
တစးခုတညး့ေသာရပးွနး့၊ တစးခုတညး့ေသာ လမး့ေၾကာငး့သညး အဖျ႕ဲ အစညး့တစးခုမဟုတးပဲ ပဏာမေ်ခလြမး့
တစးခု်ဖစးေသာေၾကာငံး
ေဆာငးရျကးမႈ

မရြိသ်ဖငးံ

ယခုေဆျ့ေႏျ့ခဲံေသာ

လကးေတျ႕က္က္

အေကာငးအထညးေဖားရာတျငး

ပါွငးလႊမး့မုိ့ႏိုငးရနး

အချငးံအလမး့အလာ့အလာမ္ာ့မြာ

တ႐ုတးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈရဵပဵုေငျအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့

တညးေထာငးလညးပတးေန်ခငး့်ဖစးသညး။

စစးမန
ြ ေ
း သာ

လကးေတျ႕က္က္

ဗဟို်ပဳပူ့ေပါငး့

ခကးခဲေန

အာ့လဵု့သညး

ေပသညး။

တ႐ုတးႏုိငးငဵမြ

သိသာထငးရြာ့မႈမရြိေသားလညး့

၎တို႕၏

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈႏြငးံ ပတးသကးေသာအေ်ခခဵအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ၎တိ႕ု ၏ ွကးဘးဆိုဒးတျငး ရႏိုငးေပသညး။
တရုတးႏုိငးငဵမွ
ူ ါဒဘဏး၊ တ႐ုတးဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဘဏးႏြငးံ ပို႕ကုနသ
း ျငး့ကုနးဘဏး

တို႕သညး

်ပညးပတျငး

လႈပးရြာ့ေနသညးမြာ ဆယးစုႏြစးေက္ားခဲံ်ပီ်ဖစးေသားလညး့ လူထုအေန်ဖငးံ ခ္ဥး့ကပးရခကးခဲေန်ပီ့ လူထုမြပါ
ွငးရနး ၾကိဳ့စာ့မႈမ္ာ့ကိုလညး့ မတဵ႕ု ်ပနးပဲရြိေနသညး။ သို႕ေသား အခ္ိနးၾကာလာသညးႏြငးံအမြ္ ေ်ပာငး့လဲလာႏုိငး
်ပီ့ ထုိဘဏးမ္ာ့သညး တ႐ုတးႏိုငးငဵ၏ အ်ပငးထျကးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈတျငး အေရ့ပါေသာ ပါွငးလႈပးရြာ့သူမ္ာ့
ဆကးလကး်ဖစးေန်ပီ့ လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ထိုလႈပးရြာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ နညး့ဗ္ဴဟာ မ္ာ့ကို လႊမး့မုိ့ပါွငး
လာႏိုငးရနးအတျကး နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ ပိမ
ု ရ
ုိ လ
ိြ ာရနး အေရ့ၾကီ့လာေပသညး။
5

တ႐ုတးႏိုငးငဵမြ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵု ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈမ္ာ့ ပိုမိုတာွနးသိလာေအာငး အၾကဵ်ပဳေထာကးခဵႏိုငးရနး
အတျကး အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့စျာရြိသညး။ လျယးကူေသာကိစၥ မဟုတးေသား
လညး့

ေအာကးပါလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့သညး

တ႐ုတးရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈ

အဆငးံ်မငးံအေနအထာ့မ္ာ့

အတျကး

အာရြႏြငးံ အ်ခာ့ေဒသမ္ာ့မြ လူမႈအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အတျကး အသဵု့ွငးေပလိမးံမညး။


တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏ ဘ႑ာေရ့အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ခ္ဥး့ကပးမႈမ္ာ့ကို ပိမ
ု ခ
ုိ င
ုိ မ
း ာစျာ နာ့လညးလာေစရနး ထိုအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့လာ်ပီ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ ၾကီ့ထျာ့လာသညးႏြငးံအမြ္ လူမအ
ႈ ဖျ႕ဲ အစညး့
မ္ာ့

အေန်ဖငးံ

၎တို႕၏ အုပးခ္ဳပးေရ့ဖျ႕ဲ စညး့ပဵု၊

နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ႏြငးံ

လုပးေဆာငး

ခ္ကးမ္ာ့ကို

နာ့လညးသေဘာ ေပါကးမႈႏြငးံ ဗဟုသုတမ္ာ့ ပိုမိုက္ယး်ပနး႕လာေစ ရနး အေရ့ၾကီ့သညး။


ႏိုငးငဵအဆငးံႏြငးံ ေဒသအဆငးံ အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးဖျဵ႕်ဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့မ္ာ့ကို သိရြိထာ့်ခငး့ - အေ်ခခဵ
အေဆာကးအအဵုစီမဵခ္ကးမ္ာ့အတျကး
အိမးရြငးႏိုငးငဵ

အစို့ရမ္ာ့မြ

ႏုိငးငဵမ္ာ့အေန်ဖငးံ

တ႐ုတးမြ

ဘ႑ာေရ့ေထာကးပဵံမႈသညး

ေတာငး့ဆိုခ္ကးမ္ာ့ကို

၎တို႕

တဵု႕်ပနးေသာအာ့်ဖငးံ

ဘ႑ာေငျရြာေဖျေနေသာ

စီမဵခ္ကးအတျကး

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ
ွငးေရာကးလာသညး။

ကိုယးပိုငးအခ္ိတးအဆကး

ရြိထာ့ေပလိမးံမညး။ ထိုအခ္ိတး အဆကးမ္ာ့မြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို စုစညး်ခငး့်ဖငးံ ေနာကးမၾကာမီ
မညးသညးံစီမဵခ္ကး ေရာကးလာမညးကို ၾကိဳတငးခနး႔မြနး့ႏုိငးေပမညး။


AIIB ၏ အနာဂတး လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ႏြငးံ အဖျ႕ဲ အစညး့ဆိုငးရာ တို့တကးဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့မႈကို ေစာငးၾံ ကညး်ံ ခငး့- AIIB
သညး

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို

တို့တကးမႈႏြငးံ
မ္ာ့ကို

စတငးေန်ပီ်ဖစး်ပီ့

အေစာပိုငး့အဆငးံမြာသာ

လုပးေဆာငးခ္ကးမူွါဒအသစးမ္ာ့အေကာငးအထညးေဖားမႈ၊

ကိုငးတျယးမႈႏြငးံ

နစးနာေၾက့လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို

ခ္မြတး်ခငး့

ရြိေသ့သညး။

၎၏

သတငး့အခ္ကးအလကး
တို႕ကို

ေစာငးံၾကညးံရနး

အေရ့ၾကီ့ေပသညး။ အလာ့တူပငး ၎၏ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အေပၐ ွငးေရာကးလႊမး့မုိ့ႏိုငးရနးစီမဵခ္ကး
သေဘာတူချငးံ်ပဳခ္ကး်ဖစးစဥးကိုလညး့ ေစာငးံၾကညးံ သငးံေပသညး။ ဘဏး၏ ႏုင
ိ င
း စ
ဵ အ
ုဵ ဖျ႕ဲ ွငးစနစးႏြငးံ
ကမၻာံဘဏးႏြငးံ

ADB

တို႕ႏြငးံအတူ

စီမဵခ္ကးမ္ာ့စျာတျငး

တျဖ
ဲ ကးဘ႑ာေရ့ေထာကးပဵံေသာ

ဆကးဆဵေရ့သညး ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈႏြငးံ ေထာကးခဵအာ့ေပ့မႈအတျကး အဓိက အချငးံအေရ့မ္ာ့်ဖစးသညး။


ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈရဵပဵုေငျအဖျ႕ဲ မ္ာ့၏ လႈပးရြာ့မႈမ္ာကို ေစာငးၾံ ကညး်ံ ခငး့ - ပုိ့လမး့မၾကီ့ႏြငးံ တရုတး အာဆီယဵ

ရငး့ႏြီ့်မႈပးႏြဵမႈပူ့ေပါငး့

ေရ့ရဵပဵုေငျအဖျဲ႕(CAF)

တို႕သညး

အာဆီယဵေဒသတျငး

တကးၾကျလႈပးရြာ့လြ္ကး ရြိေန်ပီ့်ဖစးသညး။ ၎တို႕၏ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့က္ယး်ပနး႕လာသညးႏြငးံအမြ္
ေစာငးံၾကညးံရနး အေရ့ၾကီ့လာ ေပသညး။ ထိုအဖျ႕ဲ ႏြစးဖဲ႕ျ စလဵု့တျငး အသဵု့ွငးေသာ သတငး့အခ္ကး
6

အလကး

အရငး့အ်မစးမ္ာ့်ဖစးႏိုငးသညးံ

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး

ွကးဘးဆိုဒးမ္ာ့ရြိၾကသညး။

အေ်ခခဵမြ္သာ်ဖစးသ်ဖငးံ

ပတးသကးသညးံ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

ေစာငးံၾကညးံရနး

အေရ့ၾကီ့ေပသညး။

ရရနး
CAF

ထုိဆိုဒးမ္ာ့တျငး

အၾကဵ်ပဳထာ့ေသာစီမဵခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ႏြငးံ
တျငး

ရြိသညးံ

မီဒီယာသတငး့မ္ာ့ကို

ႏိင
ု င
း တ
ဵ ကာဘ႑ာေရ့ေကားပိုေရ့ရြငး့၏

သိသာထငးရြာ့ေသာ ရြယးယာပိုငးဆိုငး်ခငး့ ႏြငးံ IFC ၏ လုပးေဆာငးခ္ကးစဵသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ကို CAF မြ
အတညး်ပဳသဵု့စျေ
ဲ န်ခငး့တို႕သညး
ေဖား်ပေနေပ

သညး။

ရဵပဵုေငျႏြငးံပတးသကး၍

ထို႕အ်ပငး

တာွနးယူမႈလုပးငနး့စဥးကို

စီမဵခ္ကးေၾကာငးံ

အသဵု့်ပဳ်ခငး့၊

ပူ့ေပါငး့ပါွငး

ႏိုငးရနးအချငးံအေရ့ကို

ထိခိုကးရသူမ္ာ့အတျကး

IFC

စစးေဆ့အၾကဵ်ပဳလိုကးေလ္ာေပ့်ခငး့တို႕ႏြငံး

၏

ပတးသကး၍

လညး့ ပူ့ေပါငး့ပါွငးႏိုငးရနးအချငးံအေရ့ကို ေဖား်ပေနေပသညး။


လူထုသတိ်ပဳပါွငးမႈကို
လုပးေဆာငးခ္ကး

်မြငးံတငး်ခငး့

မ္ာ့ေၾကာငးံ

-

ထုိအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့မြ

ထိခိုကးရသညးံ

ဘ႑ာေငျေထာကးပဵံထာ့ေသာ

လူ႕အဖျ႕ဲ အစညး့ကို

သိရြိေနပါက

(သို႕)

ထိုအဖျ႕ဲ အစညး့တျငး အလုပးလုပးကိုငး ေနပါက ထိုသို႕်ပဳလုပးသူမ္ာ့ကို သတိ်ပဳမိေစရနးႏြငးံ သေဘာ
ေပါကးနာ့လညးေစရနး အေရ့ၾကီ့ေပသညး။ ထို႕အ်ပငး အႏၱရာယးႏြငးံ ၾကဵဳေတျ႕ေနရပါက ထိုစီမဵခ္ကး
မ္ာ့ကို လႊမး့မို့ႏိုငးရနးအတျကး ရရြိႏိုငးသမြ္ေသာ တာွနးခဵမႈႏြငးံ အာ့ကို့အာ့ထာ့ ်ပဳႏုိငးမႈမ္ာ့ကို
သိရြိထာ့ရနးလညး့ အေရ့ၾကီ့ေပသညး။


တ႐ုတးႏုိငးငဵ၏ ဘ႑ာေရ့အဖဲ႕ျ အစညး့မ္ာ့ကို လကးလြမး့မီေစ်ခငး့ - ယခုစာတမး့တျငးပါွငးေသာ
အဖျ႕ဲ အစညး့

မ္ာ့အာ့လဵု့သညး

လူထုအၾကဵ်ပဳေဆျ့ေႏျ့မႈ၏

အဓိကအခ္ကးတစးခု်ဖစးသညးံ

ထိနး့သိမး့ႏုိငးေသာ တို့တကး ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့မႈ စညး့ကမး့ခ္ကး မ္ာ့ႏြငးံ ကိုကးညီေၾကာငး့ ေၾက်ငာထာ့သညး။
လူမႈအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ

ထိုအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ထဵတျငး

သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေတာငး့ခဵ်ပီ့

သကးဆိုငးရာအဖျဲ႕အစညး့အလုိကး မူွါဒမ္ာ့သတးမြတးရာတျငး ကူညီပဵံပို့်ပီ့ စီမဵခ္ကးတစးခုခ္ငး့စီကို
လႊမး့မို့ႏိုငးရနး ၾကိဳ့စာ့ႏိုငးေပသညး။


စဵသတးမတ
ြ းခ္ကးမ္ာ့အဆငးံ်မြငးံ်ခငး့ႏြငးံ
ပတးွနး့က္ငး

ဆိုငးရာႏြငးံ

မစမး့သပးရေသ့ေပ။

အေကာငးအထညးေဖားရနး

လူမႈေရ့ဆိုငးရာ

ယခုေဆျ့ေႏျ့ေနေသာ

အၾကဵ်ပဳ်ခငး့

-

AIIB

၏

စညး့မ္ဥး့ေဘာငးသညး

ခ္မြတးထာ့်ပီ်ဖစးေသားလညး့

တ႐ုတးဘဏးမ္ာ့ႏြငးံ

ရဵပဵုေငျအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့တျငး

ပတးွနး့က္ငးဆိုငးရာႏြငးံ လူမႈေရ့ ဆိုငးရာ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ အရညးအေသျ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ ရြိေနေသား
လညး့ အေကာငးအထညးေဖားမႈ အတိုငး့အတာမြာ ရြငး့လငး့်ခငး့မရြိေပ။ လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ
ထိုလမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့ကို က္ယး်ပနး႕ ေစရနး၊ တို့တကးေစရနး၊ လူသိမ္ာ့ေစရနးႏြငးံ အေကာငးအထညး
ေဖားရနး စီမဵခ္ကးမ္ာ့်ပဳလုပးႏုိငးသညး။
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ပျငးံလငး့်မငးသာမႈတို့်မြငးံရနး အၾကဵ်ပဳ်ခငး့ - AIIB မြလ၍
ျဲ ယခုစာတမး့တျငးပါွငးေသာ မညးသညးံအဖျ႕ဲ
အစညး့မြ စီမဵခ္ကးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို အျနးလိုငး့တျငး အေသ့စိတးတငးထာ့်ခငး့ မရြေ
ိ ပ။ လူမႈအဖျ႕ဲ
အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ တို့်မြငးံေဖား်ပေပ့ရနး ေတာငး့ဆိုေသာအဖျဲ႕အစညး့
အ်ဖစး လုပးေဆာငးႏုိငးေပသညး။



ႏိုငးငဵတကာ ဘ႑ာေရ့အဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ AIIB ပူ့ေပါငး့ရာတျငး အၾကဵ်ပဳ်ခငး့ - AIIB သညး
အာရြဖ႕ျဵ ်ဖိဳ့တို့တကးေရ့ဘဏး၊ ်ပနးလညးတညးေဆာကး်ခငး့ႏြငးံ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့တို့တကး်ခငး့အတျကး ဥေရာပ
ဘဏး၊ ကမၻာံဘဏးတို႕အပါအွငး အ်ခာ့ေသာ ႏုင
ိ င
း တ
ဵ ကာဘ႑ာေရ့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ကာ
စီမဵခ္ကးမ္ာ့ကို တျဖ
ဲ ကးဘ႑ာေထာကးပဵံရနး စတငးလုပးေဆာငးလြ္ကးရြိသညး။ ထိုသို႕တျဖ
ဲ ကးဘ႑ာ
ေထာကးပဵံ်ခငး့ေၾကာငးံ

တျဖ
ဲ ကးေထာကးပဵံသူမ္ာ့မြ

ပူ့ေပါငး့ပါွငးမႈလမး့ေၾကာငး့

မ္ာ့၊ တာွနးယူမႈ

အစီအစဥးမ္ာ့ ်ပဳလုပးအသဵု့်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ AIIB ၏ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို လႊမး့မို့ႏိုငးရနး အေရ့ပါေသာ
ွငးေပါကးတစးခုဖနးတီ့ႏိိုငးေပသညး။


သတငး့အခ္ကးအလကးမြ္ေွရနး ကျနးရကးတညးေဆာကး်ခငး့ - ယခုစာတမး့တျငး ပါွငးေသာ အဖျ႕ဲ
အစညး့မ္ာ့သညး ႐ႈပးေထျ့်ပီ့ ကမၻာတစးွြမး့ႏြငးံ အာရြတ႕ို ရြိ ႏုိငးငဵ ဒါဇငးေပါငး့မ္ာ့စျာကို အက္ဵဳ့ွငး
သညး။ ထို႕ေၾကာငးံ လူမႈအဖျ႕ဲ အစညး့မ္ာ့ အေန်ဖငးံ ႏိင
ု င
း အ
ဵ ဆငး၊ံ ေဒသအဆငးံ၊ ႏုိငးငဵတကာအဆငးံ
တို႕ရြိ

ပါတနာမ္ာ့၊

ဘွတူမ္ာ့ႏြငးံ

အေတျ႕အၾကဵဳ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့

အစဥးတစိုကး

မြ္ေွရနး

အေရ့ၾကီ့ေပသညး။
ဤအေၾကာငး့အရာအခ္ကးအလကးအခ္ဳပးကုိ ခ္ဥး့နငး့ထုိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ - အာဆီယဵႏြငးံ အာဆီယဵဝနး့က္ငး
ေဒသႏိုငးငဵမ္ာ့သိ႕ု တ႐ုတးႏိုငးငဵ၏ အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုရငး့ႏြီ့်မြႈပးႏြဵမႈဟူသညးံ ဖျ႕ဵ ်ဖိဳ့မႈဆိုငးရာ ႏိင
ု င
း တ
ဵ ကာ
အစီရငးခဵစာမြထုတးနုတးေရ့သာ့သညး။ ဤ ပဵႏ
ု ပ
ိြ ထ
း တ
ု ေ
း ွမႈအတျကး သုေတသနႏြငးံ လုပးေဆာငးခ္ကးကို

Heinrich-Böll-Stiftung South East Asia, The McKnight Foundation ႏြငံး Planet Wheeler Foundation
တို႕မြ ေထာကးပဵံကူညီေပ့သညး။ ဤ ပဵႏ
ု ပ
ိြ ထ
း တ
ု ေ
း ွမႈကို Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike 4.0 International License မြ ချငးံ်ပဳခ္ကး လိုငးစငး ရယူ်ပီ့်ဖစးသညး။
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