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အခန္း ၈။
အစးရ က ပစၥညး္ ထတ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း
(Public Production of Goods and Services)

ဒီ အခန္း က ထတ္လပ္ေရး မာ အစးရ ရဲ့ အခန္းက႑ န႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ အခန္း ၄ မာ ေစ းကြက္ က ရႈံးမႈ
ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က ေဖာ္ထတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေစ းကြက္ က ရႈံးတဲ့အခါ၊ အစးရ တစံတရာေသာ ပံစံ န႔
စြက္ဖက္ဖ႔ လအပ္လာပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖငဲ့္ အမ ားျပည္သဆ
ူ င္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ဒါမမဟတ္ ပစၥည္းေတြ
က လံေလာက္ေအာင္ ဘာေၾကာင္ဲ့ မေပးးႏင္သလ ဆတအ
ဲ့ ေၾကာင္း က အခန္း ၅ မာ ရင္းျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အဒီလ
၀န္ေဆာင္မႈ န႔ ပစၥည္းေတြ က ေပးရာမာ ကန္ရက းနပ္ ထေရာက္တဲ့ အဆင္ဲ့ က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဒါေတြ က အစးရ က ဒါေတြ က မထတ္ရပါဘူး။

အစးရ လပ္ရမာ ကေတာဲ့ အဒီအတြက္ ေပးရမာပါ။

ပဂၢလက က ထတ္ေနတဲ့ အမ ားျပည္သူဆင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ န႔ ပစၥည္းေတြ အေျမာက္အမ ား ရပါတယ္။
ဥပမာ အားျဖငဲ့္ စာတင္ ၀န္ေဆာင္မ၊ႈ ေရ န႔ လ ပ္စစ္လ ပစၥည္း န႔ ၀န္ေဆာင္မႈ တ႔ပါ။
ေစ းကြက္ က ရႈံးျခင္း ဟာ အစးရ က ပံစံတစ္မ းမ း န႔ ၀င္စက
ြ ္ဖ႔ ယတေၾကာင္း ရေပမဲ့၊ အဒီ
အေၾကာင္းေၾကာငဲ့္ ေတာဲ့ အစးရ က ကယ္တင္ ထတ္လပ္ဖ႔ ယတေၾကာင္း မခင္ပါဘူး။ ဒါေတာင္ တခ ႕
နယ္ပယ္ေတြ မာ အစးရ ထတ္လပ္မႈ က လႊမ္းမးေနတာေတြ ရပါေသးရဲ့။ တျခားေနရာေတြ မာလည္း ဒီလ
ထတ္လပ္တာ က ေတာ္ေတာ္ က တြငက
္ ယ္ေနပါတယ္။

ဥပမာ .. ခၽြငး္ ခ က္ အနည္းငယ္ က လြလ႔၊

အစးရေတြ ဟာ ေၾကးစား တပ္မေတာ္ အေပၚမာ မတည္မီပါဘူး။ (စီးပြါးေရး သေဘာအရေတာဲ့ လံၿခံ ေရး
ဆတာ ကလည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ဒါမမဟတ္ ထတ္ကန္ ပစၥည္း လ႔ သေဘာထားပါတယ္။ ဘာသာျပန္သူ)
းႏင္ငံအမ ားစ မာ ေက ာင္းစနစ္ေတြ က အစးရ က စီမံပါတယ္။ တင္းျပည္ အားလံနီးနီး မာ စာတက္စနစ္
ကလည္း အစးရ ကပ စီမတ
ံ ာပါ။ မၾကာခင္ းႏစ္ အနည္းငယ္ အထ၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရး လ အမ ားျပည္သူ သံး
၀န္ေဆာင္မႈ လပ္ငန္းေတြ က အစးရေတြ က တင္းျပည္ အမ ားစ မာ လပ္ကင္ခဲ့ၾကတာပါ။
ဒီ ဥပမာေတြ မာ အေၾကာင္း ၂ ရပ္ ယက္ေဖာက္ထားပါတယ္။

ပထမ၊ ဒီ ကစၥေတာ္ေတာ္မ ားမ ား မာ

ယဥ္ၿပ င္မႈ က သက္ဆး မရည္းႏင္ပါဘူး။ ေစ းကြက္ဆတာ ယဥ္ၿပ င္မႈ ရမ ကန္ရက းနပ္ ထေရာက္တယ္
ဆတာ

က

အမတ္ရလက္ၾကရေအာင္။

သမင္းေၾကာင္း

အရ၊

စာတက္၀န္ေဆာင္မႈ

က

လပ္ငန္းတစ္ခတည္းကပ ေပးခဲ့ၿပီး၊ တယ္လီဖန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကလည္း ကမၼဏီ တစ္ခတည္းကပ
ေပးခတ
ဲ့ ာေပါဲ့။ အစးရ စြကဖ
္ က္မႈ မရဘူး ဆရင္၊ လပ္ငန္း တစ္ခတည္း ဒါမမဟတ္ လပ္ငန္း နည္းနည္း ကပ
ေစ းကြက္ အင္အား က တတ္းႏင္တာ ျဖစ္ၿပီး၊ စားသံးသူေတြ အေပၚ ေခါင္းပံျဖတ္းႏင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစးရေတြ က နည္းလမ္း ၂ ရပ္ န႔ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ပါတယ္။ အတတ္တးကေတာဲ့
ံ
အစးရ
အမ ားစ က လပ္ငန္း က တ္က္ရက္ တာ၀န္ယူ လပ္လက္တဲ့နည္း က ေရြးခၾဲ့ ကပါတယ္။
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတယ္။

လ ပ္စစ္ ေပးတယ္။

တယ္လဖ
ီ န္း

အဒီလ တက္ရက္ ထတ္လပ္မယ္ဲ့အစား တနည္းတလမ္း

ကေတာဲ့ ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ အေပၚ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျပဌာန္း သတ္မတ္တာပါပ။ ဥပမာအားျဖငဲ့္
သူတ႔

ရဲ့

ေစ းးႏႈန္းေတြ

က

ထန္းခ ပ္ျခင္းအားျဖငဲ့္

သူတ႔

ရထားတဲ့

လက္၀ါးႀကီးအပ္

ပါ၀ါ

က

Public Production of Goods and Services
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ၿပီးခတ
ဲ့ ဲ့ းႏစ္ အေတာ္ၾကာ ကတည္းက၊ အစးရ က လပ္တာထက္

ပဂၢလက ထတ္လပ္ေရး အေပၚ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ န႔ ထန္းေက ာင္းသြားတဲ့ ဘက္ က
ေရြ႕သြားခဲ့ပါတယ္။ ဂ ပန္ န႔ အေနာက္ ဥေရာပ ရဲ့ ေစ းကြက္ အေျခခံ စီးပြါးေရး မာ အဒီ ပဂၢလက ပင္ ျပ ျခင္း
ျဖစ္စဥ္ က ပ ံ႕းႏံ႔ ခဲ့ေပရ။ဲ့ အေရ႕ဥေရာပ န႔ အာရ ရဲ့ အကူးအေျပာင္း စီးပြါးေရး ေတြမာလည္း အဒီ အတင္းပါပ။
အထူးသျဖငဲ့္ ေန႔စဥ္သးံ ၀န္ေဆာင္မႈ လပ္ငန္းေတြ (သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕၊ လ ပ္စစ္၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရး) န႔
သယ္ယူပ႔ေဆာင္ေရး (ရထား န႔ ေလေၾကာင္းလင္းေတြ) လပ္ငန္းေတြ မာပါ။ တခ ႕ ပဂၢလက ပင္ျပ တာေတြ
က ေအာင္ျမင္ၾကေပမဲ့၊ အေျမာက္အမ ား ကေတာဲ့ ေမ ာ္လငဲ့္သေလာက္ ျဖစ္မလာၾကပါဘူး။
အစးရ က ထတ္လပ္တဲ့ ဥပမာေတြ မာ တျခား ယက္ေဖာက္ထားတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ကေတာဲ့
အမ ားျပည္သူ ရဲ့ အက းစီးပြါး မာ ဘက္ေပါင္းမ ားစြာ ရေနတယ္ ဆတာပါပ။ အျမတ္ အမ ားဆံး ရေအာင္
လပ္တဲ့ လပ္ငန္းေတြ ရဲ့ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ က ဒီ က ယ္ျပန္႔လတဲ့ အမ ားျပည္သူ ဆင္ရာ အက းစီးပြါးေတြ က
ထင္ဟပ္းႏင္ေလမလား။

သူတ႔ အဒီလ ထင္ဟပ္ေအာင္ အစးရ က ၀င္စက
ြ းႏ
္ င္မယ္ဲ့ နည္းလမ္း က

ထင္သေလာက္ မရးရင္းလပါဘူး။

ဒါေၾကာငဲ့္လည္း တမ းသားလံး ဆင္ရာ ကာကြယ္ေရး စနစ္ က

ပဂၢလကလပ္ငန္းေတြ က ကန္ထရက္ ခ မေပးတာပါ။
ကန္ထရက္ေပးပါတယ္။

တက တဲ့ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ေတြ အတြကေ
္ တာဲ့

သေဘာာၤေတြ၊ ေလယာဥ္ပ ေ
ံ တြ ေဆာက္တာမ းေပါဲ့။

ဒါေပမဲ့ ပဂၢလက

လပ္ငန္းတစ္ရပ္ က … ဆၾကပါစ႔ရဲ့ .. ဥေရာပ မာ ရတဲ့ ကာကြယ္ေရး အဖြ႕အစည္းေတြ ထူေထာင္ စီမံ
ဖ႔ေတာဲ့ ကန္ထရက္ ခ မေပးပါဘူး။ အလားတူပါပ။ ေက ာင္းေတြ မာ ကၽြမ္းက င္မႈ န႔ အသပညာ ထက္
မကတဲ့ လူမႈ ဆင္ရာ တာ၀န္ အမ းမ း ရတယ္လ႔ တခ ႕ က ယံၾကည္ၾကေပတာေပါဲ့။ ေက ာင္းေတြ က
တမ းသားလံးဆင္ရာ တန္ဖးေတြ က တဆငဲ့္ ေပးပ႔တာကး။ ဒီလန႔ တမ းသားလံးဆင္ရာ စတ္ဓာတ္ က
ျဖစ္ေပၚ ေအာင္ ကူညတ
ီ ာကး။

ပဂၢလက ေက ာင္း စနစ္ က

ကၽြမ္းက င္ေအာင္ လပ္ေပးရာမာ

ထေရာက္ေကာင္း ထေရာက္ေပမ၊ဲ့ ေျပာခတ
ဲ့ ဲ့ အမ ားျပည္သဆ
ူ င္ရာ ရည္မန္းခ က္ေတြ က စံလက္
ျဖညဲ့္ဆည္းရာမာ အလပ္ျဖစ္ေကာင္း မ ျဖစ္မာပါ။

ေသာဲ့ခ က္က တဲ့ စီးပြါးေရး က႑ေတြ က တက္ရက္

ထန္းခ ပ္ျခင္း အားျဖငဲ့္ လူမႈ ရည္မန္းခ က္ေတြ က းႏ္င္ငံေတာ္ က ျဖညဲ့္ဆည္းးႏင္လမ္ဲ့မယ္ လ႔ ယံၾကည္တဲ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ

အထူးသျဖငဲ့္ လက္တင္ အေမရက မာ ျပန္လည္ ထြက္ေပၚလာၾကပါတယ္။ ဒါ ရဲ့

ရလာဒ္ ကေတာဲ့ အစးရ က ေကာ္ပေရးရင္း ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က သမ္းယူတာ ဒါမမဟတ္ ျပည္သူပင္
သမ္းတာေတြ

ျဖစ္လာေတာဲ့တာပါပ။

တခ ႕ တင္းျပည္ေတြ မာဆ လပ္ငန္း နယ္ပယ္ တစ္ရပ္လးံ က

သမ္းတာပါ။

အဒီ ေကာ္ပေရးရင္း ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က အရင္ က ပဂၢလကပင္ ျပ လက္တဲ့

ေကာ္ပေရးရင္းေတြေပါဲ့။ ဥပမာ .. ေရနံ န႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕၊ ဆက္သယ
ြ ္ေရး န႔ လ ပ္စစ္ လပ္ငန္းေတြ က
၂၀၀၆ ခးႏစ္ မာ ဘလီဗီးယား သမၼတ အီဗ မေရး (Evo Morales) က ျပည္သူပင္ သမ္းခဲ့ပါတယ္။ သမၼတ
ဟူးဂး ရာဗက္ (Hugo Chavez) ကေတာဲ့ ေရနံ၊ ဘလပ္ေျမ၊ သံမဏ၊ ဆန္စက္လပ္ငန္း န႔ ထပ္ပးလပ္ငန္း၊
ဆူပါ မားကက္ လပ္ငန္းေတြ က ျပည္သူပင္ သမ္းခတ
ဲ့ ာေပါဲ့။
၂၀၀၈ ခးႏစ္ မာ ကမၻာတ၀မ္း ႀကံ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ေငြေၾကးဆင္ရာ အက ပ္အတည္းေၾကာငဲ့္လည္း ကမၻာ တ၀မ္း
မာ ျပည္သပ
ူ င္ သမ္း တဲ့ ေနာက္ထပ္ လႈင္းလံးတစ္လးံ လႊမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖငဲ့္ ဘ႑ာေရး
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နယ္ပယ္ မာ၊ အစးရ ရဲ့ အကူအညီသာ မရရင္၊ လပ္ငန္းေတြ ပ က္စီးက ရလမ္ဲ့မယ္၊ အလပ္လက္မဲ့ေတြ ပလ႔
မ ားလာလမ္ဲ့မယ္ ဆတာ က ရင္းလာတကး။ အေမရကန္ မာ အမ္ ေခ းေငြ အဓက ေခ းေနတဲ့ ကမၸဏီေတြ၊
တင္းျပည္ ရဲ့ အႀကီးဆံး အာမခံ ကမၸဏီ၊ အႀကီးဆံး ကား ေခ းေငြ ကမၸဏီ န႔ အဓက ကား ကမၸဏီႀကီး ၃ ခ
ထ က ၂ ခ က အစးရ က ယူလက္ရတယ္။ ဒါဲ့အျပင္၊ ဘဏ္ေတြ က အစးရ က မယူေပမဲ့၊ ေငြ အႀကီးအက ယ္
ပံဲ့ပးရတာေပါဲ့။ (တခ ႕ ေ၀ဖန္သူေတြ ကေတာဲ့ သမ္းယူသငဲ့္တယ္လ႔ ဆၾကပါရဲ့။) ဒါ န႔ ေျပာင္းျပန္ပ၊ ယူေက
အပါအ၀င္ တျခား တင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား မာ အဓက က တဲ့ ဘဏ္ႀကီးေတြ က အစးရ က
ယူလက္ၾကရပါတယ္။

အရင္ က ျပည္သူပင္ သမ္းပံ န႔ ဒီ ျပည္သူပင္ သမ္းပံ ၾကားမာ အေရးႀကီးတဲ့

ကြျပားျခားနားခ က္ တစ္ရပ္ ရပါတယ္။

ကစၥ အမ ားစ မာ ခလ သမ္းယူလက္တာ ဟာ အေရးေပၚ

အေျခအေန အတြင္း ယာယီ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ေတြ ပ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အထ ၾကာမလ ဆေတာဲ့ ပဂၢလက
စီးပြါးေရး သူ႔ေျခေထာက္ေပၚ သူ ျပန္ရပ္းႏ္င္တဲ့ အခ န္အထ ယာယီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လပျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီ

အလပ္ေတြ က လပ္ရတဲ့အခါ၊ ပဂၢလက က႑ ဟာ အစးရ က႑ အေပၚ ဘယ္လ တည္မီေနရတယ္ ဆတာ
က ရင္းလာေပတာေပါဲ့။
(အကန္႔အသတ္ ရတဲ့ ၿပ င္ဆင္မႈ လ) ေစ းကြက္ အဟန္႔အတားေတြ န႔ ပမ က ယ္ျပန္႔တဲ့ အမ ားျပည္သူ
ဆင္ရာ ရည္မန္းခ က္ေတြ န႔ ပတ္သက္လ႔ စးရမ္တအ
ဲ့ တြက္ အစးရ က ၀င္ေရာက္ လပ္ကင္ေဆာင္ရက
ြ ္
ထတ္လပ္ဖ႔ ေစဲ့ေစာ္သလ ျဖစ္ေပမဲ့၊ အစးရ လပ္ကင္ေဆာင္ရက
ြ ္ ထတ္လပ္တာ က ဆန္႔က င္ရာမာ အလြန႔္
က စဥ္းစားထက္တဲ့ ေခ ပခ က္ တစ္ရပ္ ရပါတယ္။

အၿမေတာဲ့ မဟတ္ပါဘူး၊ မၾကာခဏ ဆသလပ

အစးရေတြ ဟာ ကန္ရက းမနပ္ မထေရာက္တဲ့ လပ္ကင္ ထတ္လပ္သူေတြ ျဖစ္တယ္ ဆတဲ့ ေခ ပခ က္ပါ။
အစးရ လပ္ငန္းေတြ က ကန္ရက းနပ္ ထေရာက္ းႏင္တာ က ျပတဲ့ ဥပမာေတြ ရပါတယ္။ ခ လ
ီ ီ းႏင္ငံ က
ေၾကးနီ မင္း ဟာ ပဂၢလက မင္းေတြ လပ (ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က ယံၾကည္ၾကတာပါ) ထေရာက္ပါတယ္။
ဒါဲ့အျပင္ ျပည္သ႔ူ ဘ႑ာ ၀င္ေငြ က ပျမင္ဲ့ျမင္ဲ့မားမား ရေစပါတယ္။ ကရီးယား ရဲ့ ျပည္သူပင္ စတီး ကမၸဏီ
ဟာ ကမၻာ မာ ကန္ရက းနပ္ ထေရာက္တံ လပ္ငန္းေတြ ထ က တစ္ခ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရကန္ က ပဂၢလက
ပင္ စတီး ကမၸဏီေတြ ထက္ အမ ားႀကီး ပ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္တာေပါဲ့။ ဒါေပမဲ့ အစးရ ပင္ဆင္မႈ က
ေ၀ဖန္ၾကသူေတြ က ေတာဲ့ ဒါေတြ က ခၽြငး္ ခ က္ ျဖစ္ၾကတယ္။
ဆၾကေပတာေပါဲ့။

ျပဌာန္းခ က္ လ မခင္ဘူး လ႔

အစးရ က ထတ္လပ္မႈ က ၀င္ေရာက္ လပ္ေဆာင္သငဲ့္တဲ့ အခ န္အခါ န႔ ပဂၢလက

လပ္ငန္းေတြ က အစးရ က သံးသငဲ့္တဲ့ အခ န္အခါေတြ က ေဖာ္ထတ္ရာမာ ဟန္ခ က္ညီေရး ပါလာပါတယ္။
ဟန္ခ က္ ညီေရး က ပ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ဖ႔၊ ပဂၢလက ပစၥည္း န႔ ၀န္ေဆာင္မႈ က အစးရ က လပ္ကင္
ထတ္လပ္ပံ အေပၚ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ စၾကညဲ့္ၾကပါမယ္။ အဒီ မာ “လူမႈ တန္ဖးေတြ” ကစၥ က အမ ားႀကီး ပ
အကန္႔အသတ္ ရတဲ့ နည္းလမ္း န႔ ပါ၀င္မာပါ။

မူလဘူတ အေလးထား စဥ္းစားစရာကေတာဲ့ လ ပ္စစ္၊

စာတက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဒါမမဟတ္ တယ္လီဖန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြ လ ပဂၢလက ပစၥည္းေတြ က သံးစြသူေတြ
က စားရတ္ အနည္းဆံး၊ အထေရာက္ဆးံ နည္းလမ္း န႔ ေပးးႏင္ေရး ပ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ - ပဂၢလက ပစၥည္းေတြ က အစးရ က လပ္ကင္ ထတ္လပ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း

Public Production of Goods and Services

4

ေစ းကြက္ က ရႈံးတာေၾကာငဲ့္ ပဂၢလက ပစၥည္းေတြ က အစးရ က ထတ္လပ္လာရတဲ့ အျဖစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
ေစ းကြကေ
္ တြ က ယဥ္ၿပ င္၊ အရည္ မမီေတာဲ့တအ
ဲ့ ခါ၊ အဒီ အေရးႀကီးဆံး

ေစ းကြက္ က ဆံးမႈ

ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ အဒီ က ရႈံးမႈ ဟာ စာတက္ ၀န္ေဆာင္မ၊ႈ ဆက္သယ
ြ ္ေရး၊ ေရ၊ ဆပ္ကမ္း န႔ လ ပ္စစ္
ထတ္လပ္ျခင္း စတာေတြ မာ အစးရ က လပ္ကင္ ထတ္လပ္ ၀န္ေဆာင္ လာရတဲ့ အျဖစ္ က အနည္းဆံး
ရင္းျပေနပါတယ္။ အခန္း ၄ မာ ကၽြန္ေတာ္တ႔ ျမင္ခသ
ဲ့ လပါပ၊ ေစ းကြက္ က ယဥ္ၿပ င္ းႏင္ရည္ မရရတဲ့
ေတြ႕ေနက အေၾကာင္း ကေတာဲ့ အထတ္မ ားေလ .. က န္ေလ (increasing returns to scale) ဆတဲ့
အေျခအေနပါပ။ အဒါကေတာဲ့ ထတ္လပ္မႈ ျမင္မ
ဲ့ ားလာတာ န႔ အမ ၊ ထတ္လပ္ေရး ပ မ္းမ စားရတ္စားခ
က ဆင္းလာတဲ့ အျဖစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဒီလ ကစၥ ာ စီးပြါးေရး အရ ကန္ရက းနပ္ ထေရာက္ဖ႔အတြက္

လပ္ငန္း လပ္ကင္သူ အေရအတြက္ က တစံတရာေသာ အကန္႔အသတ္ အထသာ ျဖစ္ဖ႔ လအပ္ပါတယ္။
ေဒသတစ္ခ မာ လပ္ငန္းရင္ တစ္ဦးတည္းကပ လပ္ကင္သငဲ့္ေလာက္ေအာင္ အထတ္မ ားေလ က န္ေလ
ဆတဲ့ အခ က္ က အလြန႔္ က အေရးပါလာတဲ့ လပ္ငန္း နယ္ပယ္ က သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ လ႔ ညႊန္းဆ
ေျပာၾကပါတယ္။
ေရ က ဥပမာေကာင္း တစ္ရပ္ပါ။ ေရ ျဖန္႔ဖ႔ အဓက ကန္က စားရတ္ က ေရပက္ ကြနယ
္ က္ ပါပ။ ပက္လင္း
တစ္လင္း ခ လက္ၿပီ ဆတာ န႔ ေနာက္ သံးစြသူ တစ္ေယာက္ က ေရေပးရမယ္ဲ့ ကန္က စားရတ္ က းႏႈင္းယဥ္မႈ
အရ၊ မျဖစ္စေလာက္ ျဖစ္သာြ းပါတယ္။ ေရပက္ ကြန္ယက္ ၂ ခ ျဖစ္ေနရင္ ကန္ရက းမနပ္ မထေရာက္ဘးူ
ဆတာ ထင္ရားပါတယ္။ ပက္လင္း ၂ လင္း ယဥ္ ခ ၿပီး၊ တစ္လင္း က တစ္အမ္ က သြား၊ ေနာက္တစ္လင္း
က ကပ္လ က္ အမ္နီးခ င္း အမ္ က သြားေနရင္ တြကေ
္ ျခလည္း မကက္၊ မထေရာက္ပါဘူး။

လ ပ္စစ္၊

ေကဘယ္ႀက း န႔ သြားတဲ့ တီဗြီ၊ န႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ ေတြ ဟာလည္း အတူတူပါပ။
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္မႈ ရဲ့ အေျခခံ စီးပြါးေရး သေဘာ
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ ရဲ့ ပ မ္းမ ကန္က စားရတ္ မ ဥ္းေကြး န႔ ၀ယ္လအား မ ဥ္း တ႔ က ပံျပ ၈.၁ မာ
ေတြ႕းႏင္ပါတယ္။ ထတ္လပ္မႈ အဆင္ဲ့ က ျမငဲ့္မားလာေလ၊ ပ မ္းမ ထတ္လပ္ေရး စားရတ္ က က သြားေလ
ျဖစ္တာေၾကာငဲ့္ လပ္ငန္း တစ္ခတည္း ကပ လပ္တာ က တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မာပါ။ ပံမာ ျပထားတဲ့
ကစၥ မာေတာဲ့ လပ္ငန္းရင္ က အျမတ္ရးႏင္တဲ့ ထတ္အားစ အမ းမ း အေနအထား (range of viable
outputs) က ျမင္းႏင္ပါတယ္။ (အစးရ က မပံဲ့ပးဘ) လပ္ငန္းပ က္ မသြားးႏင္တဲ့ အျမင္ဲ့မားဆံး ထတ္အားစ
က Q1 ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီ မာ ၀ယ္လအား မ ဥ္း န႔ ပ မ္းမ ကန္က စားရတ္ မ ဥ္းေကြး တ႔ ဆံၾကပါတယ္။
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ပံျပ ၈.၁
ျပန္ေပၚမလာမယဲ့္ စားရတ္ စားခ
(sunk cost) မရ၊
၀င္ၿပ င္မယ္ဲ့သူလည္း မရတဲ့
အေနအထားမာ သဘာ၀
လက္၀ါးႀကီး အပ္သူ ဟာ Q1 မာ
အလပ္လပ္ပါတယ္။ ေစ းးႏႈန္း
အနမ္ဲ့ဆံး ျဖစ္သလ၊ အရင္းေက

ပံ ထည္ဲ့ရန္

အမတ္န႔လည္း ကက္ညီတယ္။
ျပန္ေပၚမလာမယ္ဲ့ စားရတ္ န႔ အတူ၊
ေစ းးႏႈန္း က ပ ျမငဲ့္မားပါလမ္ဲ့မယ္။
ယဥ္ၿပ င္မယဲ့္သူ အတြက္
စးရမ္စရာမလတဲ့ လက္၀ါးႀကီး အပ္သူ
ရဲ့ အမတ္ Q မာ ၀င္ေငြ န႔
ကန္က စားရတ္ အတူ ျဖစ္တယ္။

ဒီလ အေျခအေန မာ အၿပ င္အဆင္ အားမ း က ကၽြန္ေတာ္တ႔ မီခလ႔ မရးႏင္ပါဘူး။ အေစာပင္း ကေတာဲ့
လပ္ငန္းေတြ က တြက္ေျခကက္္ ထေရာက္တဲ့ အဆငဲ့္ မာ အလပ္လပ္ ေနေစဖ႔ အၿပ င္အဆင္ အား ေပၚ
မီခရ
္ မယ္ လ႔ ကၽြန္ေတာ္တ႔ ေဆြးေးႏြးခဲ့ပါတယ္။ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ဖ႔ ေစ းးႏႈနး္ က တစ္ခ ပ ထတ္
လက္တအ
ဲ့ ခါ တက္လာမယ္ဲ့ စာရင္းရင္ ကန္က စားရတ္ ဒါမမဟတ္ မာဂ င္နယ္ စားရတ္ (marginal cost) န႔
ညီ ဖ႔ လအပ္ပါတယ္ (Q0 မာပါ)။ တကယ္လ႔ လပ္ငန္းရင္ က တစ္ခ ပ ထတ္လက္တဲ့အခါ တက္လာမယ္ဲ့
စာရင္းရင္ ကန္က စားရတ္ အတင္း ေစ းးႏႈန္း က သတ္မတ္ေပမ၊ဲ့ ဆံးရႈံးဦးမာပါပ။ ပ မ္းမ ကန္က စားရတ္
က ေနတဲ့ လပ္ငန္း နယ္ပယ္ အတြက္ ပ မ္းမ စားရတ္ ထက္ မာဂ င္နယ္ စားရတ္ က နမ္ဲ့ေနမာေၾကာင္ဲ့
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ အေျခအေန မာ အေတြ႕ရမ ားတဲ့ အၾကံျပ ခ က္ ကေတာဲ့ အစးရ က သက္ဆင္ရာ လပ္ငန္း က ပံဲ့ပးေပးဖ႔
ပါပ။ လပ္ငန္းပင္းကလည္း ေစ းးႏႈန္း ဟာ မာဂ င္နယ္ စားရတ္ အတင္း ျဖစ္ရမယ္လ႔ အခင္အမာ
ေတာင္းဆတာပ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ မူ၀ါဒ မာ အဒီလ အေထာက္အပံဲ့ ေပးရမယ္ဲ့ ကန္က မႈ အတြက္ ၀င္ေငြ က
ဘယ္လနည္းန႔ ရာမလ ဆတဲ့ ေမးခြန္း က မစဥ္းစားထားပါဘူး။ အဒီ ၀င္ေငြ က ရာရာမာ ကန္က မယ္ဲ့
စားရတ္စားခ လည္း မရဘူး လ႔ ယူဆထားပါတယ္။ ဒါဲ့အျပင္ လပ္ကင္မယဲ့္ လပ္ငန္း ရင္သန္ေနဖ႔အတြက္
ေထာက္ပံဲ့ရမယ္ဲ့ ပမာဏ က အစးရ က သတယ္လ႔လည္း ယူဆထားပါတယ္။
လက္ေတြ႕မာေတာဲ့ အဒီ လပ္ငန္းေတြ က သူ႔ဘာသာ ေပးဖ႔ အစးရေတြ က ႀက းစားၾကေပတာေပါဲ့။
(လူဦးေရ တစ္ခလံး ရဲ့ အစတ္အပင္း တစ္ရပ္ ကသာ အက းခံစားရမယ္ဲ့ ပဂၢလက သံး ပစၥည္း က
ေထာက္ပံဲ့ဖ႔အတြက္ ဒါမမဟတ္ မတူတဲ့ သူေတြ မတူတဲ့ အတင္းအဆ အထ ခံစားဖ႔ အတြက္ တျခား
အခြနထ
္ မ္း ျပည္သူေတြ က ေပးရမယ္ ဆတာ က မ တမႈ ရပါဲ့မလားလ႔ သူတ႔ က စးရမ္ေကာင္း
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စးရမ္ၾကမာပါ။) ဒီလန႔ အစးရ က စီမံခန္႔ခြတဲ့ သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ပမ
ံ း က သူတ႔ က
အခင္အမာ ေျပာလာၾကပါေတာဲ့တယ္။ သူတ႔ က ၀ယ္လအား မ ဥ္း န႔ ပ မ္းမ ကန္က စားရတ္ မ ဥ္းတ႔ ဆံရာ
မာ အလပ္လပ္ ၾကမာပါ။

(ပံျပ ၈.၁ မာ Q1) ဒါ က သည အျမတ္ အမတ္ (zero profit point) လ႔

ေခၚတာေပါဲ့။
ထေရာက္မယဲ့္ အၿပ င္ ၀င္လားႏင္စရာ ရတယ္ ဆတဲ့ ယူဆခ က္ေအာက္မာ သည အျမတ္ အမတ္ ဟာ
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္သူ က လပ္ေဆာင္ေကာင္း လပ္ေဆာင္မယဲ့္ အမတ္ အတအက ပါပ။

ယူဆ

ၾကညဲ့္ၾကရေအာင္ပါ။ ထတ္လပ္မႈ ပ မ္းမ ကန္က စားရတ္ ထက္ ေက ာ္သြားမယဲ့္ ေစ းးႏႈန္း က ကမၸဏီ တစ္ခ
က သတ္မတ္ဖ႔ ႀက စားတယ္ ဆပါစ႔။ တကယ္လ႔ အဒီ လပ္ငန္း နယ္ပယ္ထ က အ၀င္လယ
ြ ္ (အထြက္လယ
ြ ္)
တယ္ ဆရင္ အျမတ္ရဖ႔ ႀက းစားတဲ့ ကမၸဏီ ဟာ ခ က္ခ င္းဆသလပ တျခား ကမၸဏီေတြ ကလည္း ၀င္လပ္ဖ႔
ႀက းစားလာတာ

န႔

ရင္ဆင္ရမာပါ။

အဒီ

ကမၸဏီေတြ

ကလည္း

အဆပါ

ပစၥည္း

ဒါမမဟတ္

၀န္ေဆာင္မႈမ းကပ ေစ းးႏႈန္း နမ္ၿဲ့ ပီး၊ မူလ ကမၸဏီ က ၿခမ္းေျခာက္လာၾကမာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါမမဟတ္

ကမၸဏီ အသစ္ေတြ က မူလ ကမၸဏီ ရဲ့ တ႔ျံ ပန္လားႏင္ေျခ က မစးရမ္ဘ၊ အျမတ္ရမယဲ့္ ေစ းနပ ၀န္ေဆာင္မႈ
ဒါမမဟတ္ ပစၥည္း က ေရာင္းၿပီး ၀င္လာတာလည္း ျဖစ္းႏင္ပါတယ္။ ဒီ သေဘာေၾကာငဲ့္ လပ္ငန္း နယ္ပယ္
တစ္ရပ္ထမာ လပ္ငန္းရင္ တစ္ဖြ႕တည္း ရေနတာ က လက္၀ါးႀကီး အပ္ ပါ၀ါ က က ငဲ့္သးတယ္
ံ
လ႔ အဓပၸါယ္
မထြက္ျပန္ပါဘူး။

ေစ းကြက္ထ

တျခားသူေတြ

၀င္လားႏင္မယဲ့္

အလားအလာ

ရေနသမ ၊

အဒီ

တစ္ခတည္းေသာ ကမၸဏီ ဟာ ပ မ္းမ ထတ္လပ္ စားရတ္ န႔ ညီတဲ့ ေစ းးႏႈန္း ကေတာဲ့ ယူရမာပါပ။
ျပန္ေပၚမလာမယဲ့္ ကန္က စားရတ္ (sunk cost) ရဲ့ သက္ေရာက္မႈ
ျပန္ေပၚမလာမယ္ဲ့ ကန္က စားရတ္ ရတအ
ဲ့ ခါ ဒါေတြ အားလံး ေျပာင္းသြားပါတယ္။

ျပန္ ေပၚမလာမယ္ဲ့

ကန္က စားရတ္ ဆတာ လပ္ကင္ေနတဲ့ ကမၸဏီ က လပ္ငန္းနယ္ပယ္ထ က ထြကသ
္ ြားတာန႔ ျပန္ေဖာ္လ႔
မရးႏင္တဲ့ စားရတ္ စားခေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သေတသန န႔ ဖြံ႕ၿဖ းေရး ဆင္ရာ အသံးစားရတ္ အမ ားစ က
ျပန္ေပၚမလာမယ္ဲ့ စားရတ္စားခေတြ ပါ။ ဒါေပမဲ့ တျခား အသံးျပ ဖ႔ ကန္က စားရတ္ မရဘ ေျပာင္းလးႏင္တဲ့
အေဆာက္အဦ

က

ျပန္ေပၚမလာတဲ့

ကန္က စားရတ္

က

ကယ္စားမျပ ပါဘူး။

ဥပမာ

တျခား

ေလေၾကာင္းလင္း က လြယလ
္ ြယက
္ က
ူ ူ န႔ ေရာင္းလက္လ႔ ရးႏင္တဲ့ ေလယာဥ္ က ျပန္ေပၚမလာမယ္ဲ့
ကန္က စားရတ္ က ကယ္စားမျပ းႏင္ပါဘူး။
ဒါျဖင္ဲ့ ျပန္မေဖာ္းႏင္တဲ့ ကန္က စားရတ္ေတြ က ဘာေၾကာငဲ့္ အေရးႀကီးေနရတာလ။ လပ္ငန္းနယ္ပယ္ထ မာ
ထူေထာင္အသားက ၿပီး ျဖစ္တဲ့ လပ္ငန္း တစ္ခ န႔ အသားအက တဲ့ လပ္ငန္း ၂ ခတ႔ၾကား ျပန္မေဖာ္းႏ္င္တဲ့
ကန္က စားရတ္ေတြ က အးႏစ္သာရ ရရ အခ းမညီ ျဖစ္ေစတာေၾကာငဲ့္ပါပ။

လပ္ငန္းနယ္ပယ္ထ ခ မ

၀င္လာမယ္ဲ့ ကမၸဏီ ရဲ့ အေနအထား ဟာ အဒီ လပ္ငန္း နယ္ပယ္ထ ရၿပီး ျဖစ္တဲ့ ကမၸဏီ တစ္ခ ရဲ့
အေနအထား န႔ မတူညီ းႏင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာငဲ့္လဆေတာဲ့ လပ္ငန္းနယ္ပယ္ထ အသားက ၿပီး ကမၸဏီ ဟာ
ျပန္မေပၚးႏင္တဲ့ ကန္က စားရတ္ေတြ က သံးစြၿပီး ျဖစ္လ႔ပါပ။

လပ္ငန္း နယ္ပယ္တစ္ရပ္ ထ ၀င္မ၀င္

ဆံးျဖတ္ရာမာ လက္ရ အျမတ္ န႔ ေစ းးႏႈန္း အဆငဲ့္ က ၾကညဲ့္ၾကတာ မဟတ္ပါဘူး။

၀င္ၿပီးတဲ့ေနာက္
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ရလာမယ္ဲ့ အျမတ္ န႔ ေစ းးႏႈန္း က ၾကညဲ့္ၾကတာပါ။ လက္ရ ေစ းးႏႈန္းေတြ က ပ မ္းမ ကန္က စားရတ္ ထက္
အေတာ္ေလး အထက္ မာ ရေနတယ္ ဆရင္ေတာင္ (အဒီေတာဲ့ အျမတ္ က ႀကီးတာေပါဲ့)၊ လပ္ငန္းထ
အေျခက ၿပီး ျဖစ္တဲ့ ၀င္လာတဲ့ ကမၸဏီ အသစ္ က တံ႔ျပန္ရာမာ အဒီ လပ္ငန္း နယ္ပယ္ထ က
ထြက္သြားတာမ း န႔ တံ႔ျပန္မာ မဟတ္ဘ၊ ေစ းးႏႈန္း က ခ ပစ္ျခင္းအားျဖငဲ့္ တံ႔ျပန္မာ ျဖစ္တယ္လ႔ ၀င္လာစရာ
ရတဲ့ ကမၸဏီ အသစ္ က ေကာင္းေကာင္း ယံၾကည္ထားေကာင္း ယံၾကည္ထားမာပါ။ ေစ းးႏႈန္း အနမ္ဲ့ မာ
အသစ္ ၀င္လာသူ အျမတ္ မက န္းႏင္ဘးူ ။ ဒါဲ့အျပင္ ျပန္ ေပၚမလားႏင္တဲ့ ကန္က စားရတ္ က အေရးပါေလ၊
၀င္ၿပီးတာ န႔ သံးစြလက္ရတဲ့ ကန္က မႈေတြ က ျပန္ေဖာ္လ႔ ရလမ္ဲ့မယ္ မဟတ္ဘးူ လ႔ ၀င္လာမယဲ့္သူ က
ပူပန္တတ္ပါတယ္။ ဒီေတာဲ့ လက္ရ လပ္ေနတဲ့ ကမၸဏီ က ထြက္ခ င္ထက
ြ သ
္ ြားမယ္ ဒါမမဟတ္ လက္ရ
ျမင္ဲ့မားတဲ့ ေစ းးႏႈန္း က ဒီ အတင္း ထားသြားလမ္ဲ့မယ္ လ႔ ၀င္လာတသ
ဲ့ ူ က အေလာင္းအစား လပ္သလ
စဥ္းစားဖ႔ ခက္ပါလမ္ဲ့မယ္။ ဒါေၾကာငဲ့္ ျပန္ေပၚမလာမယ္ဲ့ ကန္က စားရတ္ေတြ က လပ္ငန္း နယ္ပယ္ တစ္ခထ
က ၀င္ဖ႔ ဟန္႔တဲ့ အဟန္႔ အတား အျဖစ္ အလပ္လပ္ပါတယ္။ အေျခက ၿပီး ကမၸဏီေတြ က အတင္းအဆ
တစ္ရပ္ အထ လက္၀ါးႀကီးအပ္ အား က ခြင္ျဲ့ ပ ပါတယ္။ ဒါန႔ မဟတ္ရင္ တျခားနည္း န႔ လက္၀ါးႀကီးအပ္ဖ႔
က အဒီ ကမၸဏီ အတြက္ မျဖစ္းႏင္ဘူး။
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ အေျခအေနေတြ ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ျပန္ေပၚမလားႏင္တဲ့ ကန္က စားရတ္ က
အေျခတည္ ျဖစ္ရတာေၾကာငဲ့္ အစးရ ဟာ အၿပ င္အဆင္ေတြ ၀င္လားႏင္မယ္ဲ့ အးႏရာယ္ အေပၚ က အားစက္
အလပ္လပ္ေနစရာ မလပါဘူး။ စားသံးသူေတြ အတြက္ ေရ ဒါမမဟတ္ လ ပ္စစ္ က ကမၸဏီ တစ္ခတည္း က
ထန္းခ ပ္ေနတယ္ ဆတဲ့ အခ က္ေၾကာငဲ့္ စးရမ္ရတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

သံးစြသူေတြ က

ေခါင္းပံျဖတ္းႏင္တဲ့ အေနအထား က လက္၀ါးႀကီး အပ္သူေတြ ရထားတယ္ ဆတာပါပ။ တျခား ကမၸဏီေတြ
က ၀င္လာမာ က စးရမ္စရာ မလတဲ့ လက္၀ါးႀကီး အပ္သူ ဟာ သူ႔ အျမတ္ အမ ားဆံး ရမယ္ဲ့ ေစ းးႏႈနး္ က
ယူမာပါပ။ တစ္ခ ပ ထတ္လက္ဖ႔ ထပ္ ကန္ရမယ္ဲ့ ကန္က စားရတ္ (marginal cost - မာဂ င္နယ္/ တးထတ္
ကန္က စားရတ္) န႔ အဒီ ပထတ္တဲ့ ပစၥည္း က ေရာင္းရလ႔ ၀င္တဲ့ ၀င္ေငြ (marginal revenue - မာဂ င္နယ္/
တးထတ္ ၀င္ေငြ) တ႔ ညီမ သြားတဲ့ အမတ္ က ေစ းးႏႈန္း (ပံျပ ၈.၁ မာ ထြက္အားစ Q*) ျဖစ္ပါတယ္။
ထတ္ကန္ တစ္ခ စီ က ရတဲ့ အျမတ္ ဟာ သူ က ယူတဲ့ ေစ းးႏႈနး္ န႔ ပ မ္းမ ကန္က စားရတ္ တ႔ ရဲ့ ျခားနားမႈ
ပ ျဖစ္ပါတယ္။
ပစၥည္းစံ သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ (Multiproduct Natural Monopolies)
ခထေတာဲ့ သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္းႏင္တဲ့ အေျခအေန မာ ပစၥည္း ဒါမမဟတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္မ းတည္း
ကပ ကၽြန္ေတာ္တ႔ အာရံစက္ ေျပာခတ
ဲ့ ာပါ။ တကယ္လ႔ လပ္ငန္း က အစးရ က မေထာက္ပဘ
ံဲ့ ူး ဆရင္၊
တးထတ္ (မာဂ င္နယ္) ကန္က စားရတ္ ထက္ ပသြားမယ္ဲ့ ေစ းးႏႈနး္ က သတ္မတ္ ယူရမာ ျဖစ္ပါတယ္။
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္သူ က ပစၥည္း ဒါမမဟတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေျမာက္မ ားစြာ က ထတ္လပ္လာတအ
ဲ့ ခါ၊
ေစ းးႏႈနး္ သတ္မတ္ရာမာ ဘာမူေတြ န႔ သတ္မတ္ ယူမလ။

တကယ္လ႔ အရင္းေက အမတ္ က

ေက ာ္လြနလ
္ ာခတ
ဲ့ ယ္ ဆရင္၊ ပ မ္းမ အားျဖငဲ့္ ေစ းးႏႈန္း ဟာ တးထတ္ (မာဂ င္နယ္) ကန္က စားရတ္
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ထက္ေတာဲ့ မ ားရမာပါ။ ေစ းးႏႈန္း န႔ မာဂ င္နယ္ ကန္က စားရတ္ တ႔ ရဲ့ အခ း ဟာ ကမၸဏီ ရဲ့ ထတ္ကန္
အားလံးအတြက္ အတူတူ ျဖစ္သငဲ့္သလား။

တျခား ၀န္ေဆာင္မႈေတြ က ပံဲ့ပးဖ႔ တခ ႕၀န္ေဆာင္မႈေတြ

အေပၚ မာ ျမငဲ့္မားတဲ့ ေစ းးႏႈန္း ယူသငဲ့္သလား။
ဥပမာ အားျဖငဲ့္ ေျမာက္ဒါကတာ ျပည္နယ္ က ေက းလက္ အမ္ေထာင္စေတြ ဆီ စာပ႔ရတဲ့ မာဂ င္နယ္
ကန္က စားရတ္ က ရကာဂ ၿမ ႕ႀကီး မာ စာပ႔ရတဲ့ ကန္က စားရတ္ထက္ အမ ားႀကီး ျမင္ဲ့မားေပမ၊ဲ့ စာပ႔ခ က
တစ္ညတ
ီ ည္း အေမရကန္ စာတက္ ၀န္ေဆာင္မႈ က ခ မတ္ထားပါတယ္။

တကယ္လ႔ စာတက္ က

အရင္းေက အမတ္ က ျဖတ္ရမယ္ ဆရင္၊ တစ္ေယာက္ က အျခားတစ္ေယာက္ က ပံဲ့ပးမႈ ရရပါမယ္။
စာတက္

အသံးျပ သူ

တစ္ေယာက္

ဆီကေန

ေနာက္

စာတက္အသံးျပ သူ

တစ္ေယာက္ဆီ

က

သြားရပါလမ္ဲ့မယ္။ (သူ ေပးတဲ့ ဥပမာ အရဆရင္ ရက
ီ ာဂ ၿမ ႕ က စာရတ္ သက္သာလ႔ ထြကလ
္ ာတဲ့ ေငြ ဟာ
ဒါကတာ ေျမာက္ပင္း က သူေတြ အတြက္ ပံဲ့ပးသလ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘာသာျပန္သ)ူ
ဒီ ကစၥ က ေတာ္ေတာ္ဲ့ က းႏင္ငေ
ံ ရး ျပႆနာ ျဖစ္းႏင္တာ သသာလပါတယ္။ အဒီ လ တစ္ေယာက္ က
အျခား တစ္ေယာက္ အတြက္ ပံဲ့ပးသလ ျဖစ္ေနတာ က ပယ္ဖ က္လက္ရင္ တခ ႕ အပ္စေတြ မာ
အထနာက မာပါ။

ေစ းးႏႈန္း က းႏင္ငံေရး ဆံးျဖတ္ခ က္ န႔ သတ္မတ္တဲ့အခါ၊ အဒီ အပ္စေတြ က သူတ႔

ေပးရမယ္ဲ့ ေစ းးႏႈန္း က ခ ေပးဖ႔အတြက္ ဆြေဆာင္စည္းရံး ႀက းစားၾကပါလမ္ဲ့မယ္။ သူတ႔ က ခ ေပးပါ ဆတာ
ရဲ့ ေနာက္ကြယ္ မာ ရေနတာ က တျခားသူေတြ က ပ ေစ းတင္ပါ ဆတဲ့ အဓပၸါယ္ပါ။
ေစ းးႏႈနး္ က ဆံးျဖတ္ဖ႔ ပင္းျခားသံးသပ္တဲ့အခါ၊ ကန္ရက းနပ္ ထေရာက္မႈ န႔ ခြျဖန္႔မႈ စဥ္းစားခ က္ေတြ
ပါ၀င္ပါတယ္။ းႏင္ငံေရး အရ ဆံးျဖတ္ ေစ းးႏႈန္း သတ္မတ္တဲ့ မူ၀ါဒ ရဲ့ တြက္ေျခကက္မႈ အေပၚ စီးပြါးေရး
ပညာရင္ေတြ က အထူးသျဖငဲ့္ အေလးထားၾကတာေပါဲ့။

တခ ႕ ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ တြ ရဲ့ ေစ းးႏႈနး္ က

ျမငဲ့္လက္တဲ့အခါ၊ အဒီ ၀န္ေဆာင္မႈ အသံးျပ ေနတာ က က သြားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေစ းးႏႈန္း က ၁%

တးလက္တအ
ဲ့ တြက္ တခ ႕ ပစၥည္းေတြ ရဲ့ ၀ယ္လအား ဟာ အျခား တခ ႕ပစၥည္းေတြ ထက္ ပ
က သြားပါတယ္။

ေစ းးႏႈန္း အေျပာင္းအလေပၚ အကဆတ္တဲ့ ၀ယ္လအား န႔ ပစၥည္းေတြ မာ ေစ းးႏႈနး္

ေမ ာဲ့အား (price elasticity) ရတယ္လ႔ ေျပာပါတယ္။ ပံျပ ၈.၂ ေအ က ေစ းးႏႈန္း တက္က အားနည္းတဲ့
၀ယ္လအား မ ဥ္း က ျပပါတယ္။

ဒီမာေတာဲ့ ေစ းးႏႈန္း ေျပာင္းတာန႔ သံးစြမႈ မာ အလြန႔္ က ႀကီးမားတဲ့

အေျပာင္းအလ ျဖစ္ေပၚ မလာပါဘူး။ ပံျပ ၈.၂ ဘီ မာ ၀ယ္လအား က အလြန႔္ က အတက္အက မ ားတာပါ။
ေစ းးႏႈနး္ ေျပာင္းသြားတာန႔ သံးစြမႈ အေပၚ အလြန႔္ က ႀကီးမားတဲ့ အေျပာင္းအလ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။
တကယ္လ႔ (အစးရ ရဲ့ ေထာက္ပံဲ့မႈ မပါဘ) သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ က အရင္းေက အမတ္ က ေရာက္ဖ႔
ဆရင္၊ မာဂ င္နယ္ ကန္က စားရတ္ (တစ္ခတးထတ္ဖ႔ ကန္က စားရတ္) ထက္ ပတဲ့ ေစ းးႏႈန္း က ယူရမာပါ။
တကယ္လ႔ အစးရ က ကန္ပစၥည္းအားလံးအတြက္ တူညီတဲ့ ရားႏႈနး္ န႔ မာဂ င္နယ္ ကန္က စားရတ္ အထက္
က တး ယူမယ္ ဆရင္ ၊ေစ းးႏႈန္း ေမ ာဲ့အား ရတဲ့ (ေစ းးႏႈန္း အတက္အက အကဆတ္တဲ့) ပစၥည္းေတြ က
စားသံးေနၾကတာ က ေစ းးႏႈနး္ ေမ ာဲ့အား မရတဲ့ (ေစ းးႏႈန္း အတက္အက အကမဆတ္တဲ့) ပစၥည္းေတြ က
စားသံးေနၾကတာထက္ ေလ ာဲ့သြားမာပါ။ တခ ႕ အေျခအေနေတြ ေအာက္မာ ေစ းးႏႈန္းေတြ က တင္ယတ
ူ ာ
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လလားအပ္ေၾကာင္း ျပသးႏင္ပါလမ္ဲ့မယ္။ (တကယ္လ႔ ေစ းးႏႈန္း က မာဂ င္နယ္ ကန္က စားရတ္ န႔ ညီတယ္
ဆရင္ ေစ းးႏႈနး္ သတ္မတ္မယ္ဲ့ အျဖစ္ကေန) ပစၥည္းတင္း အေပၚ သံးစြမႈ ရားႏႈန္း အတူတူ က သြားတာမ း
ျဖစ္ေအာင္ လပ္းႏင္ပါတယ္။

တကယ္လ႔ အစးရ ကသာ ဒီလ လပ္ဖ႔ ဆးႏၵ ရတယ္ ဆရင္၊ အစးရ ဟာ

(မာဂ င္နယ္ ကန္က စားရတ္ ထက္) ေစ းးႏႈန္း က တင္သငဲ့္ပါတယ္။ ေစ းးႏႈန္း ေမ ာဲ့အား မရတဲ့ ပစၥည္းေတြ
ထက္ ေစ းးႏႈန္း ေမ ာဲ့အား ရတဲ့ ပစၥည္းေတြ က တင္သငဲ့္ပါတယ္။1
ပံျပ ၈.၂
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္ အေျခအေန
မာ ပစၥညး္ အမ ား ရဲ့ ေစ းးႏႈနး္ က
သတ္မတ္ျခင္း
ပံ ေအ။ ေစ းးႏႈန္း ေမ ာဲ့အားနည္း တဲ့
၀ယ္လအား မာ မာဂ င္နယ္
ကန္က စားရတ္ အထက္ က ေစ းးႏႈန္း
တက္လက္ေပမဲ့ းႏႈင္းယဥ္မႈအရ

ပံ A ျဖညဲ့္ရန္

ထတ္အားစ က နည္းနည္းပ က တယ္။
ပံ ဘီ။ ေစ းးႏႈန္း ေမ ာဲ့အား ေကာင္းတဲ့
၀ယ္လအား မာ မာဂ င္နယ္
ကန္က စားရတ္ အထက္
ေစ းတင္လက္တာန႔ ထတ္အားစ
အမ ားႀကီး က သြားတဲ့ ရလာဒ္ ရတယ္။

ပံ B ျဖညဲ့္ရန္

ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္မ ား န႔ အခြန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း (ေထာက္ပံဲ့မႈ)
ျပန္မေပၚးႏင္တဲ့ ကန္က စားရတ္ ရတဲ့ သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္ အေျခအေန ရေနတဲ့အခါ၊ လက္၀ါးႀကီး
အပ္ခြငဲ့ရ
္ သူ ဟာ သူ ရလာတဲ့ အေနအထား က အသံးခ ၿပီး၊ ျမငဲ့္မားတဲ့ ေစ းးႏႈနး္ က ယူမယ္ဲ့ အးႏရယ္ က
ရေနပါတယ္။ ဒီ စးရမ္ခ က္ က ကင္တယ
ြ ္ရမယ္ဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ကေတာဲ့ ကၽြနေ
္ တာ္တ႔ ျမင္ခဲ့သလပ

1

ဒီ မူ၀ါဒ ဟာ ေစ းးႏႈန္း က မာဂ င္နယ္ ကန္က စားရတ္ ထက္ ပလ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အလဟႆ ဆံးရႈံးမႈ

(deadweight loss) က နည္းေစပါလမ္ဲ့မယ္။

Public Production of Goods and Services

10

အစးရ က ထတ္လပ္မႈ က ယူလက္ဖ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ထတ္လပ္မႈ က စီမံခန္႔ခြရာမာ အစးရ က ေကာင္းေကာင္း
မလပ္းႏင္ဘးူ ဆတဲ့ စးရမ္ခ က္ေတြ က မ ားသထက္ မ ားလာေနပါတယ္။

ပစၥည္း က ကယ္တင္

ထတ္လပ္မယ္ဲ့ အစား၊ အစးရ က ထတ္လပ္ေရး က ပဂၢလက က႑ လက္ထ ထည္ဲ့ထားးႏ္င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
လက္၀ါးႀကီး အပ္ခင
ြ ္ရ
ဲ့ အဖြ႕ က သူ႔ ရဲ့ အေနအထား က အသံးခ လ႔ မရေအာင္ ေစ းးႏႈန္း က ျပဌာန္း ရမာပါ။
ပဂၢလက လပ္ရင္ အျမတ္ ရေကာင္းမ ရးႏင္ေပမယဲ့္ လူမႈ သေဘာအရ လလားအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ က
ပဂၢလက က လပ္ခ င္စတ္ တက္လာေအာင္ အစးရ က ေထာက္ပံဲ့မႈ ေပးတဲ့နည္း က သံးးႏင္ပါတယ္။ ဥပမာ
ေက းလက္ေဒသ စာပ႔ လပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေစ းကြက္ က ရႈံးမႈ က ကသရာမာ ျပဌာန္းသတ္မတ္ခ က္ေတြ န႔ ေထာက္ပံဲ့ေရး (ဒါမမဟတ္ အခြန)္
နည္းလမ္း က ေဆာ္ၾသၾကသူေတြ က ဒီ နည္းလမ္း မာ အမ ား ျပည္သူပင္တာ ထက္ အဓက က တဲ့
အားေကာင္းခ က္ သံးရပ္ ရတယ္လ႔ ယံၾကည္ၾကပါတယ္။

ပထမ၊ တသမတ္တည္း တည္ၿငမ္ၿပီး၊

တြက္ေျခကက္ ထေရာက္တဲ့ တမ းသားလံးဆင္ရာ မူ၀ါဒ ျဖစ္ေပၚခြင္ဲ့ ရလာတယ္။

အလပ္လက္မဲ့

ႀကီးမားေနတဲ့ ေဒသေတြ မာ လပ္ငန္း ဆင္ရာ ကမၸဏီေတြ က ခ ထားလက္တာ က လလားအပ္တယ္လ႔
ယူဆၾကပါစ႔။

ဒီ အတြက္ေၾကာငဲ့္ အစးရ က စီမေ
ံ နတဲ့ လပ္ငန္းေတြ က အဒီ ေဒသေတြ ေရႊ႕ဖ႔

ေျပာလက္တယ္ ဆပါစ႔။

အစးရ ေထာက္ပံဲ့မႈေၾကာငဲ့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခ ကန္က စားရတ္ အနည္းဆံး ျဖစ္မယ္ဲ့

ပဂၢလက ကမၸဏီေတြ က အေထြေထြ ေထာက္ပံမႈ ေပးလက္တာ က အစးရ စီမံခန္႔ခြေနတဲ့ လပ္ငန္းေတြ
အေပၚ ၀န္ထပ္ ခ ထားေပးလက္တာ ထက္ ပ ေကာင္းပါလမ္ဲ့မယ္။
ဒတယ အခြန္ န႔ ေထာက္ပံဲ့မႈ အစီအစဥ္ က အသံးျပ တဲ့ နည္းလမ္း က သက္ဆင္ရာ ရည္မန္းခ က္ တစ္ရပ္
က ျဖညဲ့္ဆည္းရာမာ ကန္က မယဲ့္ စားရတ္ က ရင္းရင္းလင္းလင္း ခန္႔မန္းလ႔ ရေအာင္ လပ္ေပးပါတယ္။
ပတ္၀န္းက င္ ညစ္ညမ္းေနတာ က ေလ ာဲ့ခ တာ က လလားအပ္ပါတယ္။
ကန္က မာလ။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္

အလပ္လက္မဲ့ ျမင္ဲ့မားေနတဲ့ ေဒသေတြ မာ စီးပြါးေရး လပ္ငန္းေတြ ခ ထားေပးတာ

လလားအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ ကန္က မာလ။ တနည္းတဖံ ျဖစ္လာတဲ့ ရည္မန္းခ က္ေတြ က
အစးရ လပ္ငန္းေတြ က ျဖည္ဲ့ဆည္းရတအ
ဲ့ ခါ ထပ္ျဖညဲ့္ စားရတ္ စားခ က ေသခ ာ တြက္ခ က္ဖ႔ မၾကာခဏ
ဆသလ အခက္ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေထာက္ပံဲ့မႈ က ေပးမယ္ ဆတာေၾကာငဲ့္ ကန္က စားရတ္ က ပ
ပြင္ဲ့လင္းလာတယ္။ ဒီလန႔ ကန္က မာ န႔ ရမယ္ဲ့ အက း ေထမရလ
ဲ့ ား ဆတာ က ပၿပီး က းေၾကာင္းယတ ရရ
ဆံးျဖတ္းႏင္ခင
ြ ္ဲ့ ရလာပါတယ္။
တတယ။ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ ရတာေတာင္၊ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ေရး အတြက္ မက္လးံ ဟာ
ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ အတြက္ ႀကီးမားလတယ္ လ႔ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယံၾကည္ေနၾကပါတယ္။
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီး အပ္ ကစၥ မာ (အထူးသျဖငဲ့္ ေရအား လ ပ္စစ္ န႔ ေရ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရာမာ အစးရ က
လပ္ကင္ေဆာင္ရက
ြ တ
္ ာေတြ ရေပမ)ဲ့ အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စ က ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ အေပၚ
ကာလရည္ၾကာ မီခ္ခဲ့တာပါ။ ဥေရာပ န႔ မတူပါဘူး။ သပ္မၾကာခင္ ကာလအထ အစးရ ပင္ဆင္မႈ အေပၚ
ဥေရာပ က အားထား လပ္ကင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က ျပႆနာ မရတာ မဟတ္ပါဘူး။
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ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ အပ္ခ ပ္ စီမံရတဲ့ စားရတ္စားခ က အေတာ္ေလး အေရးပါေလာက္ေအာင္
ရပါတယ္။ ပညာဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္ ရရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမာ အစးရ ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္
းႏင္းႏင္နင္းနင္း ရဖ႔ လတာေပါဲ့။ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ အစီအစဥ္တင္း နီးနီးေလာက္ ဟာ ပံပ က္ေစပါတယ္။
တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ၿပီး၊ လပ္ရည္ကင္ရည္ အျပည္ဲ့ န႔ ၿပ င္ဆင္လပ္ကင္ပံ အတင္း မလပ္ေတာဲ့ဘ၊
ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ အတင္း ျပ မူ လပ္ကင္ရေတာဲ့ ပံပ က္သြားတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဌာန္း
သတ္မတ္ခ က္ေတြ အတြင္း က ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ ဟာ သူတ႔ အျမတ္ က အမ ားဆံး ရေအာင္
ႀက းစားၾကေတာဲ့တာကး။ ဒီလန႔ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က (ေျမ၊ လပ္အား၊ ေငြ စတဲ့ - ဘာသာျပန္သူ)
အရင္းတစ္ခခ အေပၚမာ တစံတရာ ျပန္ရးႏင္ဖ႔ ခြင္ျဲ့ ပ တယ္ ဆရင္၊ အဒါ က ရင္းးႏီးျမပ္းႏံမႈ ႀကီးႀကီးမားမား
လပ္ဖ႔ မက္လးံ ရလာပါတယ္။

အရင္း တစ္ခ က တျခား တစ္ခထက္ ပၿပီး အေလ ာဲ့တြက္ တြက္းႏင္ဖ႔

ပပသာသာ ခြငဲ့ျ္ ပ ထားတယ္ ဆရင္ ဒါကလည္း ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံမႈ ဆံးျဖတ္ရာမာ ပံပ က္ ေစးႏင္တာေပါဲ့။
အဒီလ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္မ ား ျပႆနာေတြ ရေပမ၊ဲ့ ၁၉၇၀ ခးႏစ္မ ား န႔ ၁၉၈၀ ခးႏစ္မ ား က စလ႔ ကမၻာ
အးႏံ႕မာ ပဂၢလက ပင္ျပ ေရး အဓက လႈပ္ရားမႈေတြ ျဖစ္ခပ
ဲ့ ါတယ္။ အစးရ ပင္ လပ္ငန္းေတြ က ေရာင္းၿပီး၊
ျပဌာန္းသတ္မတ္ခ က္ေတြ ေအာက္ မာ လပ္ကင္ေစပါတယ္။ တစ္ခလံး က ၿခံ ၾကညဲ့္လက္တအ
ဲ့ ခါ၊ ျပဌာန္း
သတ္မတ္ခ က္မ ား န႔ တြေနတဲ့ အက မသာမႈေတြ က တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ရာ က ရတဲ့ အက းေတြ က
ဖံးလႊမး္ သြား ခတ
ဲ့ ာေပါဲ့။
ေနာက္ပင္းလက္လာတဲ့ းႏစ္ေတြ မာေတာဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ျပဌာန္း သတ္မတ္ပံ န႔ ပဂၢလကပင္ျပ ျခင္းေတြ ရဲ့
အခက္အခေတြ က ပ ရင္းလာတာန႔ အမ ၊ နားလည္လာတာေတြ က အေသးစတ္ လာပါတယ္။ ျပဌာန္း
သတ္မတ္ခ က္မ ား ရဲ့ ဆက္စပ္ တည္ေဆာက္ထားပံ (regulatory structure) အေပၚ အထူး အက းစီးပြါးရာ
အပ္စေတြ က ၾသဇာ ေညာင္းးႏင္ေအာင္ ႀက းစားၾကေပတာေပါဲ့။

ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ ရဲ့

ခ ႕ယြင္းအားနည္းခ က္ေတြ အေပၚမာ ေစ းကြက္ ရဲ့ အခြင္ေ
ဲ့ ကာင္း ယူးႏင္စမ
ြ ္း က သသသာသာ က
ေရ႕ေရာက္လာပါေတာဲ့တယ္။ အမ ားျပည္သူ ရဲ့ အက း က ပ က္ျပားေစေလာက္တဲ့ အထပါပ။ ယဥ္ၿပ င္းႏင္မႈ
က ေလ ာဲ့ပါးေစးႏင္ေလာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း ေစ းကြက္ ထက သူ႔ဘာသာ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။
ပဂၢလက ပင္ ျပ ရာမာ မတ္ေလာက္ေအာင္ က ရႈံးတာေတြလည္း ရပါတယ္။
ကာလီဖးနီးယား မာ လ ပ္စစ္ ဆင္ရာ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ ေျဖေလ ာဲ့တာ က စံျပ ေလာက္ပါတယ္။
ျပဌာန္းသတ္မတ္ခ က္ေတြ က ေျဖေလ ာဲ့ရာမာ ခ န္ပယ
ီ ံ ကမၸဏီေတြ ထ က တစ္ခ ျဖစ္တဲ့ အင္န္ေရာင္န္
(Enron) ကမၸဏီ ဟာ ေစ းးႏႈန္းေတြ က လသလ ကစားသြားခတ
ဲ့ ာေပါဲ့။ သူ ကယ္တင္ ေဒ၀ါလီ ခံမသြားရခင္
မာ မီးျပတ္တာေတြ အႀကီးအက ယ္ပါပ။

အဒီ အခ ္န္ထေတာဲ့ အႀကီးမားဆံး ေဒ၀ါလီ ခံရမႈပါ။

ျပဌာန္း

သတ္မတ္ခ က္ေတြ ျပန္ခ မတ္ၿပီးတာန႔ မီးျပတ္တာေတြလည္း ေပ ာက္သာြ းခဲ့ပါတယ္။ မီးျပတ္တာေတြ က
ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ လြနက
္ ၽြလ
ံ ႔ ျဖစ္ရတာ လ႔ ေရးရးစြ ကြနဆ
္ ာေဗးတစ္ေတြ က အျပစ္
တင္ခဲ့ၾကေသးတာေပါဲ့။
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က ရႈံးမႈေတြ ဟာ မၾကာခဏ ဆသလပ၊ အစးရ မူ၀ါဒ ရည္မန္းခ က္ေတြ န႔ ပဂၢလက က႑ က
ဦးစားေပးမႈေတြ ၾကား ညႈလ႔မရတဲ့ ကြျပားမႈေတြေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ရတာပါ။ ဥပမာ ပဂၢလက ေထာင္ေတြ ဟာ
ေထာင္သားေတြ ရဲ့ ဘ၀ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ထက္ စားရတ္စားခ ေခၽြတာဖ႔ က ပ စတ္၀င္စားၾကတာကး။
လႊတ္လက္တသ
ဲ့ ူေတြ က ေထာင္ထ ျပန္၀င္လာရင္ သူတ႔ ပက္ဆံ ပ ရတာေပါဲ့။

ျဗတသ ရထား က

ပဂၢလကပင္ ျပ သလ တခ ႕ ကစၥေတြ မာ စားသံးသူေတြ က ေကာင္းေကာင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မေပးးႏင္ဘးူ လ႔
သေဘာ တူမ ၾကပါတယ္။
က ဆင္းသြားၾကေလရ။ဲ့

ေစ းးႏႈန္းေတြ က ျမငဲ့္တက္သြားၿပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ကေတာဲ့

တခ ႕ ပဂၢလက ပင္ ျပ လက္တဲ့ ေလဆပ္ေတြ ဟာ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းဖ႔ ပ

သန္ၾကၿပီး၊ ထေရာက္၊ သက္ေတာင္ဲ့သက္သာ ရတဲ့ ထြက္ခြါ၊ ဆက္ေရာက္ေရး ကစၥေတြ အေပၚ အာရံ
မစက္ၾကေပဘူး။
အာဂ င္တီးနား၊ ကလမ္ဘီယာ၊ န႔ ခ ီလီ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီးေတြ လ၊ တခ ႕ ကစၥေတြ မာ ပဂၢလက ပင္
ျပ တာ

ဟာ

အစးရ

အတြက္

ထင္ထားတာထက္

ပၿပီး

စားရတ္စားခေတြ

က ေစေလရဲ့။

ဘာေၾကာငဲ့္လဆေတာဲ့ ကန္ထရက္ စာခ ပ္ေတြ က ဆက္တက္ ထပ္ၿပီး ေဆြးေးႏြးညႈးႏႈင္း ၾကရလ႔ပါ။
ဘာေၾကာငဲ့္လ ဆေတာဲ့ လပ္ပင္ခင
ြ ဲ့္ လႊထားတဲ့ သူေတြ က ေငြေၾကး အက ပ္အတည္း ထ က ကယ္ကယ္
ထတ္ေနရလ႔ပါ။ တခ ႕ ကစၥေတြ မာေတာဲ့ ပဂၢလကပင္ ျပ လက္တဲ့ လပ္ငန္းေတြ က အစးရ အေထာက္အပံဲ့
က ယူၾကရပါတယ္။ ယူေရနီယံ သန္႔စင္တဲ့ U.S Enrichment Corporation လ ကမၸဏီေတြ က တးတး
တတ္တတ္ ရယူေနၾကတာပါ။
လက္၀ါးႀကီးအပ္ လပ္ပင္ခင
ြ ဲ့္ ပါ၀ါ က အလြသံးစား လပ္းႏင္တဲ့ အလားအလာ က နားမလည္ၾကတာေၾကာငဲ့္
ပဂၢလကပင္ျပ တာ

ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား

က

မေအာင္ျမင္ၾကပါဘူး။

ဆက္သြယ္ေရး

ျပဌာန္း

သတ္မတ္ခ က္မ ား ေျဖေလ ာဲ့ေရး က အမ ား ေမ ာ္လင္ဲ့ထားတအ
ဲ့ တင္း ယဥ္ၿပ င္းႏင္တဲ့ ေစ းကြက္ က
မျဖစ္ေစပါဘူး။

ေလေၾကာင္းလင္း ဆင္ရာ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္မ ား ေျဖေလ ာဲ့တာေၾကာငဲ့္ ယဥ္ၿပ င္မႈ

အားေကာင္းေကာင္း ရလာဒ္ ရေပမဲ့၊ တခ ႕ ေစ းကြက္ အစတ္အပင္း မာေတာဲ့ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ န႔
းႏစ္လင္ထ အပ္ တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္သြားၿပီး ေစ းေတြ တက္သြားပါေတာဲ့တယ္။ အထူးသျဖငဲ့္ ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒ
ကေန ေစ းကြက္ စနစ္ က အကူအေျပာင္းလပ္ေနတဲ့ စီးပြါးေရးေတြ မာ ငားရမ္းျခင္းလ လက္၀ါးႀကီးအပ္
စီးပြါးေရး ဆင္ရာ အထူး အခြငဲ့္အေရးေတြ က အစးရ ဆီကေန ပဂၢလက ဆီ ရးရးေလး လႊေျပာင္းသြားတာပ
ျဖစ္သြားပါတယ္။ အရင္ က းႏင္ငံေတာ္ပင္ လပ္ငန္းမ ား ရဲ့ မန္ေနဂ ာေတြ ဆီ က အႀကမ္မ ားစြာ လႊေျပာင္း
ေရာက္သြားတာပါ။
ဆၾကေလရဲ့။

သူတ႔ က သူတ႔ က သူတ႔ ပဂၢလက က႑ က စြန႔ထ
္ ြင္ဥးီ စီး လပ္ငန္းရင္ေတြ လ႔

ေစ းကြက္

အေျခခံ

စီးပြါးေရးေတြ

မာလည္း

လက္၀ါးႀကီးအပ္

အထူးအခြငဲ့အ
္ ေရး

လႊေျပာင္းမႈေတြ ျဖစ္းႏင္ပါတယ္။ မကၠဆက
ီ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး လပ္ငန္းႀကီး က ပဂၢလကပင္ ျပ ျခင္း က ကမၻာဲ့
အခ မ္းသာဆံး လူတစ္ေယာက္ က ဖန္တီးေပးလက္ပါတယ္။

ပဂၢလက ပင္ ျပ ျခင္း ရဲ့ မတူတဲ့

သက္ေရာက္မႈေတြ က အတြင္းလူ န႔ အျပင္လူ ကြျပားစြာ သက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အမ းမ း အျပားျပား
ေလဲ့လာခ က္ေတြ က ျပသခဲ့ပါတယ္။

သတင္း အခ က္အလက္ အထူးအခြငဲ့္အေရး မရတဲ့ သူေတြ
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ဒါမမဟတ္ ဆံးျဖတ္ခ က္ ခ သူေတြ န႔ မသးႏင္တသ
ဲ့ ူေတြ (အျပင္လူေတြ) ရဲ့ စားရတ္စားခ န႔ းႏင္ငေ
ံ ရး
ဒါမမဟတ္ စီးပြါးေရး အဆက္အသြယ္ ရသူေတြ (အတြင္းလူေတြ) က အက းအျမတ္ ရသြားၾကေပတာေပါဲ့။
အၿပ င္အဆင္ အားေကာင္းေအာင္၊ ပဂၢလကပင္ ျပ ရာ မာ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ေတြ က ခြျခားတဲ့ ျဖစ္စဥ္ က
အေတြ႕ရမ ားလာပါတယ္။ ဥပမာ၊ လ ပ္စစ္ က ပဂၢလကပင္ ျပ ရာ မာ ထတ္လပ္သ၊ူ ျဖန္႔ျဖဴးသူ၊ ေရာင္းခ သူ
ခြလာပါတယ္။

ရထား သံလမ္းေတြ ခ ထားေပးတာ (မီးရထားလမ္း အေျခခံ အေဆာက္အအံပင္း) န႔

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ အပင္း ခြလာပါတယ္။

အဒီ အပင္းေတြ ၾကား ေပါင္းစပ္ ညႈးႏႈင္းရ ခက္ခတာ က

မၾကာခဏ ႀကံ ရတာပါ။ တကယ္လ႔၊ လ ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး (ဂရစ္ လ႔ အသမ ား) လ အပင္း တစ္ပင္း က
သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္ အေျခအေန ျဖစ္တယ္ဆရင္၊ စနစ္တစ္ခလံး အေနန႔ အလပ္လပ္ရာမာ ပကၿပီး
ၾသဇာ

ရသြားတတ္ပါတယ္။

ပဂၢလကပင္

ျပ ရာမာ

ျဖစ္စဥ္

က

ၿပ င္ဆင္မႈလည္း

မျဖစ္၊

ပြင္ဲ့လင္းျမင္သာမႈလည္း မရတာေၾကာငဲ့္ စြမ္းေဆာင္းႏင္မႈ က အတြင္း က လႈက္စားပစ္းႏင္ပါတယ္။
အျငင္းပြါးရာမာ

ေျဖရင္းပံ မထေရာက္းႏင္တဲ့ ျပဌာန္းခ က္ေတြ

န႔

စြမ္းေဆာင္းႏင္မႈ

စံအမတ္ေတြ

(performance benchmark) ဆံးျဖတ္ရာမာ မရင္းလင္းတဲ့ စနစ္ေၾကာငဲ့္လည္း စြမ္းေဆာင္းႏင္ရည္ က
လႈက္စားသြားးႏင္တာပါပ။ ရလာဒ္ကေတာဲ့ တရားတေပါင္ ရည္ရတာပါပ။ ဥပမာ၊ သူတ႔ ရတာ က မတးဘူး
ဆရင္၊ ဆက္မလပ္ေတာဲ့ဘးူ လ႔ ပဂၢလက ေရး ကမၸဏီေတြ က ၿခမ္းေျခာက္တာမ း ျဖစ္ပါတယ္2။

အစးရ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရက
ြ စ
္ ရာ မလ (No Government Intervention)
ေလာဲ့စအ
္ န္ဂ ယ္လစ္ၿမ ႕ မာ ရတဲ့ ကာလီဖးနီးယား တကၠသလ္ (UCLA) က ဟာရး ဒမ္ဆက္ (Harold
Demsetz) န႔ ကြယလ
္ ြနသ
္ ာြ းၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရက
ီ ာဂ တကၠသလ္ က ေဂ ာဲ့ စတစ္ဂလာ (George Stigler)
အပါအ၀င္ တခ ႕ စီးပြါးေရး ပညာရင္ေတြ က ကစၥ အမ ားစ မာ ပဂၢလက က႑ လပ္ပါေစ လ႔ ထားလက္ရင္
ပ မေကာင္းေပဘူးလား လ႔ ေမးခြန္း ထတ္ၾကပါတယ္။
ထေရာက္ေအာင္ လပ္းႏင္ၾကပါတယ္။
ယူတာပါပ။

လက္၀ါးႀကီးအပ္သူေတြ က တြက္ေျခကက္

တစ္ခတည္းေသာ ျပႆနာကေတာဲ့ ေစ းးႏႈန္း က မတရားျမငဲ့္

အဒါ န႔ ေလ ာ္ညီစြာပ ထတ္တာလည္း နည္းနည္းပ ထတ္ပါေတာဲ့တယ္။

လက္၀ါးႀကီးအပ္

ေစ းးႏႈနး္ သတ္မတ္တာေၾကာငဲ့္ ဆံးရႈံးရတာ က းႏႈင္းယဥ္မႈအရ ေသးငယ္ ပါတယ္ (ထတ္အားစ တန္ဖး ရံ ၃
2

လူမႈ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ က ပဂၢလက ပင္ ျပ တာန႔ ပတ္သက္ၿပီး ပ ၾကညဲ့္ခ င္ရင္၊ R.M. Blank, “When Can Public

Policy Makers Rely on Private Markets? The Effective Provisio of Social Services,” The Economic

Journal 110 (2000): 34-49. ၾကညဲ့္ပါ။ အတြင္းလူ အျပင္လူ န႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ ပဂၢလကပင္ျပ ျခင္း
ေလဲ့လာခ က္ေကာင္း ၂ ခ ကေတာဲ့ S. Estrin, J. Hanousek, E. Kocenda, and J. Svejnar, “The Effects of
Privatization and Ownership in Transition Economies,” Journal of Economic Literature 47 (2009); 699728; and R. Frydman, C. Gray, M. Hessel, and A. Rapaczynski, “When Does Privatization Work? The
Impact of Private Ownership on Corporate Performance in the Transition Economies,” The Quarterly
Journal of Economics 114 (1999): 1153-1191. A good general literature review of privatization
evaluations is W. Megginson and J. Netter, “From State to Market: A Survey of Empirical Studies on
Privatization,” Journal of Economic Literature 39 (2001): 321-389.
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ရားႏႈနး္ ထက္ေလ ာဲ့) လ႔ အားႏး ဟာဘာဂ ာ (Arnold Harberger) က သူ႔ ရဲ့ ေက ာ္ၾကားလတဲ့ တြက္ခ က္မႈ
မာ ခန္႔မန္းခဲ့ပါတယ္။

လက္၀ါးႀကီးအပ္ အေျခအေန က ထေရာက္တဲ့ အဆင္ဲ့ န႔ းႏႈင္းယဥ္လက္ရင္

ထတ္လပ္မႈ က ေလ ာဲ့ခ ပစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္၀ါးႀကီးအပ္သူေတြ အသံးမျပ တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ က
စီးပြါးေရး ရဲ့ တစ္ေနရာရာ က ေရာက္သြားပါတယ္။ ဆံးရႈံးမႈ က အသံးျပ ပံ ၂ မ း ရဲ့ မာဂ င္နယ္ တန္ဖးေတြ
ျခားနားခ က္ ပါပ။
ျပဌာန္း

သတ္မတ္ခ က္ေတြေၾကာင္ဲ့

ထေရာက္မသ
ႈ ေဘာ

အရ

ျဖစ္ေစ၊

တစ္စတစ္စ

အစးရ

မ ားလာတဲ့

ထတ္လပ္မႈေၾကာငဲ့္
ဆံးရႈံးမႈ

ဟာ

ဒီ

ျဖစ္ေစ

တြက္ေျခကက္မႈ

စီးပြါးေရး

ပညာရင္ေတြ

ယံၾကည္တအ
ဲ့ တင္း၊ ပ ႀကီးမားေကာင္း ႀကီးမားမာပါ။ (ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က မထေရာက္ဘူး လ႔
စတစ္ဂလာ က ေခ ပပါတယ္။ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ လက္နာရတဲ့ အပ္စ က ထန္းသမ္းၾကပ္မတ္သူ
(regulator) က “ဆြေဆာင္သမ္းသြငး္ ” လက္လ႔ပါပ။

အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ကေတာဲ့ ျပဌာန္း

သတ္မတ္ခ က္ေတြ ရဲ့ နည္းပညာပင္းဆင္ရာ ျမင္ဲ့မားတဲ့ ကစၥေတြ န႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ က္အလက္ န႔
ဗဟသတ ေကာင္းေကာင္း ရသူေတြ က ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က လက္နာရတဲ့ အဖြ႕ေတြ
ျဖစ္တာေၾကာငဲ့္ပါ။

ေနာက္အေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ကေတာဲ့ အဒီ ထန္းေက ာင္းတဲ့ ရာထူး ကေန

အနားယူသြားတအ
ဲ့ ခါ၊ ဒီ ထန္းေက ာင္းသူေတြ ဟာ အက းမ ားလတဲ့ အလပ္ေတြ က ရၾကတာေၾကာငဲ့္ပါ။
ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ လက္နာရတဲ့ အဖြ႕အစည္း ရဲ့ အျမတ္ က ကန္႔သတ္ရာမာ ျပဌာန္း
သတ္မတ္ခ က္ေတြ က မထေရာက္းႏင္ေပမဲ့ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က ပံ ေတာ္ေတာ္ ပ က္ေစပါတယ္
(highly distortionary)။
ရပါေသးတယ္။

မၾကာခင္ းႏစ္မ ား အတြင္း အျခားတစ္ဘက္ က ျပႆနာေတြလည္း

ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ ခ မတ္ၾကတဲ့ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံ ပဂၢ လ္ေတြ ဟာ

အမ ားႀက က္ မူ၀ါဒေတြ ေနာက္ လက္ၾကေလေတာဲ့

ေစ းးႏႈနး္ ေတြ က ခ လက္ၾကတာ ေရ႕ဆက္

ရင္းးႏီးျမပ္းႏံရေအာင္ မက္လးံ မရသေလာက္ အထပါပ။3)
စီးပြါးေရး ပညာရင္ အမ ားစ ကေတာဲ့ ဒါ အေပၚ သံသယ ရေနတံးပါပ။ သူတ႔ က သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္မႈ
အေျခအေန ကေန ဆံးရံႈးမႈ ပမႀကီးမားတယ္လ႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္း တစ္စတ္တစ္ပင္းကေတာဲ့
လပ္ငန္း နယ္ပယ္ထ မာ ရေနၾကတဲ့ မန္ေနဂ ာေတြ ဟာ ၀င္ၿပ င္စရာ မရတအ
ဲ့ ခါ (ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ
အတင္း

လပ္မလပ္

ၾကည္တဲ့

တရား၀င္

ထန္းသမ္းသူေတြ

ေလ ာဲ့တေလ ာဲ့ရ လပ္းႏင္စရာ ရလာပါတယ္။

ရဲ့

အစစ္ေဆး

က

မခံၾကရတအ
ဲ့ ခါ)

အျခား တစ္စတ္တစ္ပင္း အေၾကာင္းကေတာဲ့ ၿပ င္ဆင္မႈ

မရတအ
ဲ့ ခါ တီထြင္ဖ႔ မက္လးံ က အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္သြားးႏင္တာေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ အေၾကာင္းေတြေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ေစ၊ တျခားေသာ အေၾကာင္းေတြေၾကာင္ဲ့ ျဖစ္ေစ၊ သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္မႈ
အေျခအေန က ထန္းခ ပ္ထားတဲ့ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ ျဖည္ပစ္ေရး အေပၚ လူထ ေထာက္ခံမႈ က
အကန္႔အသတ္
3

ရဆပါပ။

ဒါေပမဲ့

ျပဌာန္း

သတ္မတ္ခ က္ေတြ

ရဲ့

နယ္ပယ္

အက ယ္အ၀န္းက

George Stigler, “Free Riders and Collective Action: An Appendix to Throries of Economic Regulation,”

Bell Journal of Economics and Management Science 5 (Autumn 1974): 359-365; and “The Theory of
Economic Regulation,” Bell Journal Of Economics and Management Science 2(Spring 1971): 3-21.
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က ဥ္းပစ္ဖ႔ေတာဲ့ စတ္၀င္စားမႈ က ခတင္ ရေနၾကပါတယ္။ အရင္တးံ က အသအမတ္ျပ ခတ
ဲ့ ာ ထက္စာရင္၊
ၿပ င္ဆင္မႈ သေဘာ က ေဘာင္ခ ႕ရမာ က ခ အသအမတ္ ျပ လာၾကပါၿပီ။ ဥပမာ လက္ကင္ဖန္း ၀န္ေဆာင္မႈ
က ကမၸဏီ အေတာ္မ ားမ ား ေပးေနၾကပါၿပီ။ လ ပ္စစ္ ဂ နေရတာေတြ အနမတဂၢ ရလာပါၿပီ။ တခ ႕ သဘာ၀
လက္၀ါးႀကီးအပ္ အေျခအေနေတြ ကေတာဲ့ ရဆပါပ။

ႀက းလင္း တယ္လီဖန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ဒါမမဟတ္

လ ပ္စစ္ က ကမၸဏီ တစ္ခတည္းကပ အမ္အမ ာစ က ေပးေနဆပါ။ ကေန႔ အခ န္အခါမာေတာဲ့ ယဥ္ၿပ င္မႈ
က ရင္သန္နင္တဲ့အခါ၊ ယဥ္ၿပ င္မႈ ရဖ႔ ေသခ ာေစေအာင္ ျပဌာန္းသတ္မတ္ခ က္ေတြ က အေလးထား
လပ္ပါတယ္။ သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္ လပ္ပင္ခင
ြ ္ဲ့ ပါ၀ါ က ကစားၿပီး၊ ပမ ထန္းခ ပ္းႏင္ဖ႔ပျဖစ္ေစ၊ မ ားမ ား
ျပန္ရေအာင္ ေစ းးႏႈနး္ ေတြ က တင္လ႔ပျဖစ္ေစ၊

သဘာ၀ လက္၀ါးႀကီးအပ္မႈ အေျခအေနထမာ သူတ႔ ရဲ့

လက္၀ါးႀကီးအပ္ လပ္ပင္ခင
ြ ဲ့္ ပါ၀ါ က အလြသံးစား မျပ းႏင္ဖ႔ စနစ္ ရဲ့ အစတ္အပင္းေတြ က ျပဌာန္း
သတ္မတ္ခ က္ေတြ န႔ အေလးထား ေဖာ္ေဆာင္ထားပါတယ္။

၁၉၉၆ က လပ္ခတ
ဲ့ ဲ့ ဆက္သြယေ
္ ရး န႔

လ ပ္စစ္ ဆင္ရာ အဓက ျပ ျပင္ေျပာင္းလေရးေတြ မာ ဒီ အေျပာင္းအလ အျမင္ေတြ က ထင္ဟပ္ထားခတ
ဲ့ ာပါ။
အစးရ က ရႈံးမႈမ ား (Government Failures)
ေစ းကြက္ က ရႈံးမႈေတြေၾကာင္ဲ့ ၁၉၃၀ ခးႏစ္မ ား န႔ ၁၉၆၀ ခးႏစ္မ ား အတြင္း ၊ ၁၉၇၀ ခးႏစ္မ ား န႔ ၁၉၈၀
ခးႏစ္မ ားအတြငး္ အစးရ အဓက အစီအစဥ္ေတြ န႔ ဆင္တဲ့ က င္ဲ့ထးပ
ံ င္းေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ရေပမ၊ဲ့ အဒီ
အစီအစဥ္

ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား

ရဲ့

ခ ႕ယြင္းခ က္ေတြေၾကာငဲ့္

စီးပြါးေရး

ပညာရင္ေတြ

သပၸံပညာရင္ေတြ က အစးရ က ရႈံးမႈေတြ က ေထာက္လမ္းစစ္ေဆး ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေအာက္မာ အစးရ အစီအစဥ္ေတြ က ေကာင္းေကာင္း အလပ္မျဖစ္တာလ။

န႔

းႏင္ငေ
ံ ရး

ဘာ အေျခအေန

အစးရ အစီအစဥ္ေတြ

က ရႈံးရတာ ဟာ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပ က္တာလား။ ဒါမမဟတ္ အစးရ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ေတြ မာ တြပါလာတဲ့
သေဘာ၀ အတင္း ႀက တင္ ေဟာကန္းထတ္းႏင္ေလာက္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း က လက္တာလား။ အနာဂတ္
မာ အစီအစဥ္ ဒီဇင္းန႔ ပတ္သက္ၿပီး ယူးႏင္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ရသလား။
ေက ညာထားတဲ့ ရည္မန္းခ က္ေတြ က ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္တအ
ဲ့ ခါ အစးရ ရဲ့ စနစ္ဆင္ရာ
က ရႈံးမႈေတြ မာ အဓက အေၾကာင္းရင္း ၄ ရပ္ ရပါတယ္။

အစးရ မာ သတင္းအခ က္အလက္ က

အကန္႔အသတ္ ရတာ၊ သူ႔ လပ္ေဆာင္ခ က္ေတြ အေပၚ ပဂၢလက က႑ က တံ႔ျပန္မႈ အေပၚ အကန္႔အသတ္
ပ ထန္းခ ပ္းႏင္တာ၊ ဗ ဴရကေရစီ အေပၚ အကန္႔အသတ္ န႔ပ ထန္းခ ပ္းႏင္တာ၊ န႔ းႏင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ က
ေပးလက္တဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြ ပ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
၁။ သတင္းအခ က္အလက္ အကန္႔အသတ္။ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား ရဲ့ အက းဆက္ေတြ က
ရႈပ္ေထြးၿပီး၊ ေရ႕ က ႀက ျမင္ဖ႔ ခက္ခပါတယ္။ က န္းမာေရး ေစာငဲ့္ေရာက္မႈ အစီအစဥ္ က ခ မတ္ၿပီး၊
အဒီေနာက္ ကာလ မာ အသံးစားရတ္ ရတ္ခ ည္း တက္သြားမာ က အစးရ က ႀက တင္ မေမ ာ္မန္း
းႏင္ခဲ့ပါဘူး။ မၾကာခဏ ဆသလပ၊ သူ လပ္ခ င္တာ က လပ္ဖ႔ လအပ္တဲ့ သတင္းအခ က္အလက္ေတြ
အစးရ မာ ရမေနပါဘူး။

ဥပမာ၊ မသန္စမ
ြ ္းသူေတြ က ကူညသ
ီ ငဲ့္တယ္ ဆတာ က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔

သေဘာတူေကာင္း တူးႏင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလပ္ လပ္းႏင္တဲ့ သူေတြ ကေတာဲ့ ျပည္သ႔ူ စားရတ္ န႔
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ဒါေပမဲ့ အစးရ ဘက္ မာ ရေနတဲ့

သတင္းအခ က္အလက္ အကန္႔အသတ္အရ၊ ဘယ္သူ က တကယ္ မသန္စမ
ြ ္းၿပီး ဘယ္သူ က
ဟန္ေဆာင္ေနတယ္ ဆတာ ခြဖ႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္သြားရပါတယ္။
၂။ ပဂၢလက ေစ းကြက္ က တ႔ျံ ပန္ပံ အေပၚ အကန္႔အသတ္ န႔ ပ ထန္းခ ပ္းႏင္မႈ။ ကယဲ့္ လပ္ခတ
ဲ့ ာေတြ ရဲ့
အက းဆက္ေတြ က အကန္႔အသတ္ န႔ ပ အစးရ က ထန္းခ ပ္းႏင္တာပါ။ ဥပမာ အားျဖငဲ့္ ေစာေစာ က
ကၽြန္ေတာ္တ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က န္းမာေရး ေစာငဲ့္ေရာက္မႈ အစီအစဥ္ (Medicare program) က အစးရ
က ခ မတ္ၿပီးခတ
ဲ့ ဲ့ေနာက္ က န္းမာေရး ေစာငဲ့္ေရာက္မႈ အသံးစားရတ္ လ င္လ င္ျမန္ျမန္ တက္သြားတာ
က အစးရ က ႀက မျမင္းႏင္ခဲ့ဘူး ဆတဲ့ အေၾကာင္း။ အေၾကာင္းတစ္ခ ကေတာဲ့ အသံးစားရတ္ တစ္ခလံး
အဆငဲ့္ က အစးရ က တက္ရက္ မထန္းခ ပ္ းႏင္တာပါပ။

ေဆးရံ က ေစာငဲ့္ေရာက္မႈ စားရတ္ န႔

ဆရာ၀န္ေတြ ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ တြ အတြက္ အစးရ က ေစ းးႏႈန္း သတ္မတ္တအ
ဲ့ ခါ၊ (လူနာ ဘယ္ေလာက္
က - ဘာသာျပန္သူ) အသံးျပ တဲ့ းႏႈန္း က အစးရ က ထန္းခ ပ္လ႔ မရးႏင္ပါဘူး။ ၀န္ေဆာင္မအ
ႈ တြက္
အခေပး စနစ္ ေအာက္ မာ ဘာ ၀န္ေဆာင္မႈ က ဘယ္ေလာက္ ေပးမယ္ ဆတာ .. ဆရာ၀န္ေတြ န႔
လူနာေတြ ကပ ဆံးျဖတ္ၾကတာကး။
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အမ္ငါးခ ထန္းခ ပ္မႈ န႔ လယ္ယာစက္ပ းေရးဆင္ရာ ေစ းးႏႈနး္ ပံပ
ဲ့ းမႈမ ား - အစးရ က ရႈံးမႈ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္
ေလဲ့လာခ က္မ ား

၀ယ္လအား အလြန္အကၽြံျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျခင္း
ဒတယ ကမၻာစစ္ န႔ မဟာစီးပြါးပ က္ကာလ (Great Depression) အလြန္ နယူးေယာက္ ၿမ ႕ မာ အမ္ယာ
မလံမေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္လအား ေျခလမ္း က ေရာင္းလအား က မလက္းႏင္တဲ့ အတြက္ ဘယ္
စီးပြါးေရး ပညာရင္ က မဆ ေဟာကန္း ထတ္းႏင္တအ
ဲ့ တင္း ေစ းေတြ တက္သာြ းပါေလေရာ။

အဒီ

ေအာက္ခံ အင္အား က းႏင္ငေ
ံ ရး အရ တံ႔ျပန္ပံ က စဥ္းစား မထားခပ
ဲ့ ါဘူး။ ဥပေဒ ျပ သူေတြ က အမ္ငါးခ
ထန္းခ ပ္ေရး ဥပေဒ က ျပဌာန္းလက္တအ
ဲ့ ခါ၊ အဒါ ရဲ့ အက းဆက္ အျပည္ဲ့အ၀ က သူတ႔ ႀက ျမင္းႏင္စမ
ြ ္း
မရခဲ့ၾကပါဘူး။ အမ္ယာ ေစ းကြက္ မာ ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံတာ က ျပန္အရ နည္းသြားရင္ ပ ရင္းဖ႔ အခြင္အ
ဲ့ လမ္း
ေကာင္းတဲ့ ေနရာ က သြား ရင္းးႏီးျမ ပ္နၾကမ
ံ
ာပါ။ ဒီ ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံသူေတြ ကပ အမ္ခန္းေတြ မာ ရင္းၾကတာ
မဟတ္လား။ ဒီ အခ က္ က ဥပေဒျပ သူေတြ လ သ
ံ ြားၾကပါတယ္။ (အမ္ယာေျမ ေစ းကြက္ မာ ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံမႈ
က သြားတအ
ဲ့ တြက္ေၾကာင္ဲ့ အမ္ခန္းေတြ နည္းသြားခလ
ဲ့ ႔ - ဘာသာျပန္သူ) အမ္ခန္း ေရာင္းလအား
က ဆင္းသြားၿပီး၊ အမ္ရင္ေတြ က ေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး က ညံသ
ဲ့ ြားမာ က အမ္ငါးခ
ထန္းခ ပ္ေရး အတြက္ ေဆာ္ၾသၾကသူေတြ က ႀက မျမင္းႏင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ အဒီလ ၀န္ေဆာင္မႈ ညံသ
ဲ့ ြားတာ
က ထန္းခ ပ္းႏင္ဖ႔ အစးရ က ႀက စားပါတယ္။ အမ္ရင္ေတြ လက္နာရမယ္ဲ့ စံးႏႈန္းေတြ ခ မတ္ျခင္းအားျဖငဲ့္
ႀက းစားတာပါ။ အဒီလ ႀက းစားတာ က တစ္စတ္တစ္ပင္း ပ ေအာင္ျမင္တာပါ။ တကယ္ဲ့ အျဖစ္မာေတာဲ့
အငါးအမ္ယာ ေရာင္းလအား က ဆင္းတာ က ပ ဆး၀ါးသြားပါေတာဲ့တယ္။ အမ္ယာ အသစ္ေတြ အတြက္
အမ္ငါးခ ထန္းခ ပ္မႈ ျပဌာန္း ဥပေဒ က ရပ္သမ္းတာ က လြလ႔ ဒါ က ရပ္သြားေအာင္ ၿမ ႕ေတာ္ အစးရ
လပ္းႏင္တာ က အလြန႔္ က နည္းလပါတယ္။ ေနာက္ဆးေတာဲ့
ံ
ရပ္သမ္း ရတာပါပ။ ဒါေပမဲ့ အေဆာက္အဦ
ေဟာင္းေတြ ကေတာဲ့ အမ္ငါးခ ထန္းခ ပ္မႈ ဥပေဒ ေအာက္ မာ ဆက္ရေနဆပါ။

အငါး အမ္ယာ

ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က “အမ္ငါးခ တည္ၿငမ္ေရး” ဥပေဒ ေအာက္ မာ ဆက္ ရေနၾကဆပါပ။ အဒီ ဥပေဒ က
အမ္ငါးခ တက္မာ က ထန္းခ ပ္ထားပါတယ္။
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ေရာင္းလအား က အလြန္အကၽြံ ဖန္တးီ ျခင္း
ဒတယ ကမၻာစစ္ အၿပီး မာ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ဆန္ ျပတ္လပ္တာ က ဂ ပန္ းႏင္ငံ က ေတြ႕ႀကံ ရပါတယ္။
စားနပ္ရကၡာ လံၿခံ ေရး က အာမခံးႏင္ဖ႔၊ အစးရ က ဆန္ ထတ္လပ္မႈ န႔ ေစ းကြကတ
္ င္ပ႔မႈ က
ထန္းခ ပ္ခတ
ဲ့ ာပါ။ ၁၉၉၅ အထပါပ။ စီးပြါးေရး ပညာရင္ေတြ က ရလာဒ္ က ႀက ေဟာကန္း
ထတ္းႏ္င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ းႏင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကေတာဲ့ ႀက မျမင္းႏင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ (ထန္းခ ပ္မႈ
အစီအစဥ္ မာ) ေပးထားတဲ့ မက္လးံ က တံ႔ျပန္တအ
ဲ့ ေနန႔ လယ္သမားေတြ က အပအလ ံ ထြက္ေအာင္
လပ္ၾကတာေပါဲ့။ ဒါေပမဲ့ လူ တစ္ေယာက္ခ င္း ဆန္ စားသံးမႈ ကေတာဲ့ ရတ္တရက္ က သြားခတ
ဲ့ ာပါ။
ေစ းေတြ က တက္သြားတာေၾကာငဲ့္ေရာ၊ ဆန္ အျပင္ အျခား စားစရာ က ပါ စားလာတာေၾကာငဲ့္ေရာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဆန္အလ ံပယ္ ေပါမ ား လာတာ က တံ႔ျပန္ရာမာ ေစ းးႏႈန္း ပံပ
ဲ့ းထားတာေတြ
(အနည္းဆံး ေစ း က အစးရ က သတ္မတ္ အာမခံထားေပးတာမ း) က ျဖတ္ေတာက္ဖ႔ မလပ္ပါဘူး။
လယ္သမားေတြ ရဲ့ းႏင္ငံေရး ေထာက္ခံမႈ အေျခခံ နယ္ပယ္ မာ ေထာက္ခံမႈ
က ဆင္းသြားးႏင္တာေၾကာငဲ့္ပါပ။ (ေစ းးႏႈန္း ပံပ
ဲ့ းမႈ ဆတာ ေရာင္းလအား၊ ၀ယ္လအား သေဘာအရ
မဟတ္ဘ၊ အစးရ က သူ ျဖစ္ေစခ င္တဲ့ ေစ းးႏႈနး္ ျဖစ္ေအာင္ လပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အစးရ က
၀ယ္တာလည္း ျဖစ္ခ င္ ျဖစ္းႏင္ပါတယ္။ တျခား နည္းလမ္း န႔ ႀက းစားတာလည္း ျဖစ္းႏင္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္သူ) ဒီအစား ဆန္ အထြက္ က ေလ ာဲ့ခ ၿပီး၊ ဆန္ေစ း အျမင္ဲ့ မာ ထန္းထားးႏင္ေအာင္ အစးရ
က လပ္ပါတယ္။ ၁၉၇၀ ခးႏစ္ မာ ဂန္တန္ စက္ဧက ေလ ာဲ့ခ ေရး မူ၀ါဒ က အစးရ က စပါတယ္။ စပါး
က မစက္ရင္၊ ဒါမမဟတ္ ဂ ံ ၊ ပပတ္ လ တျခား သီးးႏံ က ေျပာင္းစက္ရင္ အစးရ က လယ္သမား က
ပက္ဆံ ေထာက္ပံဲ့ပါတယ္။ (ဆန္စပါး ၄၀% ဟာ ဧက ေလ ာဲ့ခ ေရး အစီအစဥ္ ထ မာ ယခ
ရသြားပါတယ္။) စပါး ထတ္လပ္မက
ႈ ေတာဲ့ က သြားပါရဲ့။ ဒါေပမဲ့ းႏစ္ရည္လမ ား ပလ ေ
ံ နခဲ့တာကေတာဲ့
ရၿမပါပ။ အစးရ က အဒီ ဆန္ေတြ က တရစၦာန္ အစာ န႔ စားနပ္ရကၡာ အကူအညီေပးေရး အတြက္
၀ယ္ပါတယ္။ ဆန္ေစ းကေတာဲ့ ဆက္လက္ ျမငဲ့္မားေနဆပါပ။ ဒီ ျမငဲ့္မားေနတဲ့ းႏႈန္း ျဖစ္ဖ႔
အခြနထ
္ မ္းျပည္သေ
ူ တြ၊ စားသံးသူေတြ န႔ ဆန္ ျပည္ပ ပ႔သူေတြ က အကန္အက ခံရတဲ့ သေဘာပါပ။
စက္ဧက ေလ ာဲ့ခ ေရး အစီအစဥ္ က စေပါင္းလက္ရင္ ယန္း ၇ ထရီလယ
ီ ံ (အေမရကန္ ေဒၚလာ ၈၀
ဘီလီယံ) တန္ဖး ရပါတယ္။ ၀င္ေငြ ေထာက္ပမ
ံဲ့ ႈ စားရတ္ မပါေသးပါဘူး။ ဂ ပန္ မာ ဆန္ေစ း က ကမၻာဲ့
ဆန္ေစ းထက္ ျမင္ဲ့မားသြားပါတယ္။ အျပင္ က သြင္းၿပီး မၿပ င္းႏင္ေအာင္ အေကာက္ခန
ြ ္ းႏႈန္းထား က
၇၇၈ ရားႏႈန္း သတ္မတ္ခတ
ဲ့ ာပါ။ အစးရ မက္လးံ က တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ေအာင္ မလပ္းႏ္င္တဲ့
အခ န္ပင္း လယ္သမားေတြ ေပၚလာေအာင္လည္း အားေပးသလ ျဖစ္ခဲ့ပါရဲ့။ ထတ္လပ္မႈ စားရတ္
ႀကီးလာတာ က ကာဖ႔ အခ န္ျပည္ဲ့ လပ္တဲ့ လယ္သမားေတြ ဟာ (အဒီ အခ န္ပင္း
လယ္သမားေတြေၾကာငဲ့္) သူတ႔ စက္ပ းေရး က မခ ႕းႏ္င္ေတာဲ့ပါဘူး။ အစးရ က ခ အခါမာေတာဲ့ အဒီ
ထတ္လပ္ေရး ခ န္ညမႈ
ႈ အစီအစဥ္ က စြန႔လ
္ ႊနလ
္ က္ၿပီး၊ အခ န္ျပည္ဲ့ လယ္သမားေတြ ကပ ၀င္ေငြ
ေထာက္ပံဲ့ဖ႔ အေလးထား ေဆာင္ရက
ြ ္ေနပါတယ္။
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၃။ ဗ ဴရက္ေရစီ အေပၚ အကန္႔အသတ္ န႔ ပ ထန္းခ ပ္းႏင္မႈ။ လႊတ္ေတာ္ န႔ ျပည္နယ္ေတြ က ဥပေဒေတြ
က ဒီဇင္း လပ္ၾကတာပါ။ အစးရ ဌာနေတြ က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖ႔ လပ္ပင္ခင
ြ ္ဲ့ လႊလက္ပါတယ္။
အေသးစတ္ ျပဌာန္းခ က္ေတြ က ေရးရာမာ ဌာနတစ္ခ က အခ ္န္ အေတာ္အတန္ သံးပါလမ္ဲ့မယ္။
ဥပေဒ ရဲ့ သက္ေရာက္မေ
ႈ တြ က အဆံးအျဖတ္ ေပးတာ က အဒီ ျပဌာန္းခ က္ေတြ က ဘယ္လ
ခ မတ္ထားသလ ဆတာပါ။ အဒီ ျပဌာန္းခ က္ေတြ လက္နာေအာင္ လပ္ဖ႔ ကလည္း ဌာန ကပ တာ၀န္
ယူရတာပါ။ ဥပမာ အားျဖငဲ့္ လႊတ္ေတာ္ က ပတ္၀န္းက င္ ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ က လႊတ္ေတာ္ က
အတည္ျပ ခ မတ္လက္တဲ့အခါ၊ သူ႔ ရည္ရြယ္ခ က္ က ရင္းပါတယ္။ လပ္ငန္းေတြေၾကာငဲ့္ ပတ္၀န္းက င္
က မထခက္တာ ေသခ ာေစဖ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ခံးႏင္တဲ့

အဆငဲ့္

က

မတူတဲ့ လပ္ငန္း အလက္ ပတ္၀န္းက င္ က ထခက္မႈ

ဆံးျဖတ္တာလ

နည္းနာပင္း

ဆင္ရာ

အေသးစတ္

လပ္ဖ႔

တာ၀န္ေပးလက္ရတာ က ပတ္၀န္းက င္ ကာကြယ္ေရး ဌာန (Environmental Protection Agency –
EPA) က ပါ။ သမၼတ ေဂ ာဲ့ခ ္ ဘရ္ လက္ထက္ က အီးပီေအ ဟာ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က
သတ္မတ္ရာမာ၊ လက္နာေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရာမာ ေလ ာဲ့ရခေ
ဲ့ လသလား ဒီလန႔ လႊတေ
္ တာ္ ရဲ့
ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ေတြ က ပူးသတ္ သြားခဲ့ေလသလား လ႔ အျငင္းပြါးဖြယ္ေတြ ရခဲ့ေပတာေပါဲ့။ အီးပီေအ ရဲ့
ျပဌာန္းခ က္ေတြ န႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ အပြါးရဆံး ၂ ခ ရပါတယ္။ တစ္ခကေတာဲ့ ေသာက္ေရ ထ က
အာဆင္းနစ္ အဆပ္ ပါ၀င္မႈ ခြငဲ့္ျပ းႏႈနး္ စံ က အဆံးသတ္ ဆံးျဖတ္ဖ႔ ပ က္ကက
ြ တ
္ ာပါပ။ ေနာက္တစ္ခ
ကေတာဲ့ ေလထ သန္႔ရင္းေရး ဥပေဒ (Clean Air Act) က လက္နာေအာင္ လပ္ရာမာ အားနည္းတာပါပ။
အထူးသျဖငဲ့္ းႏစ္ခ ႕ လ ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံ ေတြ ရဲ့ ခ းေဖာက္မႈေတြ က ကင္တယ
ြ ္ရာမာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ကစၥေတာ္ေတာ္မ ားမ ား မာေတာဲ့ လႊတ္ေတာ္ ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ က္ က မေဖာ္ေဆာင္းႏင္တာ က ေသခ ာ
စဥ္းစား လပ္ေဆာင္တာ ေတာဲ့ မဟတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ရဲ့ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ေတြ က က ေ၀၀ါးေနတာ ရဲ့
ရလာဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ကစၥေတြ မာေတာဲ့ လႊတ္ေတာ္ ရဲ့ ရည္ရယ
ြ ္ခ က္ေတြ က ေဖာ္ေဆာင္ရာမာ
အရာရေတြ အတြက္ သငဲ့္သငဲ့္ ေလ ာက္ပတ္တဲ့ မက္လးံ ကင္းမလ
ဲ့ ႔ပါ။ ဥပမာ၊ အနာဂတ္ အလပ္ ေထာငဲ့္
က ေျပာရရင္၊ လပ္ငန္းေတြ က ထန္းေက ာင္းေစာငဲ့္ၾကညဲ့္ေနၾကရတဲ့ အရာရေတြ အတြက္ စားသံးသူ
ျပည္သူေတြ ရဲ့ အက းစီးပြါး ေနာက္က လက္တာထက္ အဒီ လပ္ငန္း နယ္ပယ္ က ေက နပ္မ
အက းေက းဇူး ပ ရးႏင္တာေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မာပါ။
၄။ းႏင္ငေ
ံ ရး ျဖစ္စဥ္ေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ရတဲ့ အကန္႔အသတ္မ ား။

ကယ္လပ္းႏင္ေျခမ ားတဲ့ အလပ္ အားလံး ရဲ့

အက းဆက္ေတြ က အစးရေတြ က စင္းလံးေခ ာ သတယ္ ဆရင္ေတာင္၊ အဒီလ လပ္ဖ႔ ဆံးျဖတ္ရာမာ
ျဖတ္သန္းရတဲ့ းႏင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာငဲ့္ အခက္အခေတြ ျဖစ္ေပၚလာရျပန္ပါတယ္။

ဥပမာ၊

လႊတ္ေတာ္ ကယ္စားလယ္ေတြ အတြက္ အထူး အက းစီးပြါး အပ္စေတြ ရဲ့ အက းအတြက္ လပ္ရတာ
က မက္လးံ ရေနပါတယ္။ စားရတ္ႀကီး ႀကီးလာေနတဲ့ မဆြယ္ပြေတြ အတြက္ ရံပေငြ
ံ
ရာရတာန႔တင္
မက္လးံ က ရေနတာပါ။ မေပးမယဲ့္ ျပည္သက
ူ လည္း ရႈပ္ေထြးလတဲ့ ျပႆနာေတြ အတြက္ ရးရင္းတဲ့
အေျဖ က ခံခံမင္မင္ ရလေပတာေပါဲ့။ ဆင္းရမႈ က အဆံးအျဖတ္ေပးတဲ့ ေရာေထြး အေၾကာင္းရင္းေတြ
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အေပၚ သူတ႔ ရဲ့ နားလည္ခ က္ က အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနမာပါ။

ပဂၢလက က႑ န႔

အမ ားျပည္သူဆင္ရာ က႑ၾကား းႏင္ငံေရး သမားေတြ န႔ ဗ ဴရကရက္ေတြ က

စပ္ေၾကာင္းမဲ့ ပ ံ႕းႏံ႔

ေရြ႕ရားေန ၾကရတာပါ။ အဒီ က႑ ၂ ခ ၾကား မာ တံခါးေပါက္ ရေပမဲ့ အဒီ တံခါး က ပတ္ခ ာလည္
တံခါးျဖစ္ပါတယ္။

သူတ႔

ျဖတ္သြားၾကတဲ့ အဒီ ပတ္ခ ာလည္ တံခါးေပါက္ႀကီး က အက းစီးပြါးခ င္း

ထပ္တက္ေတြ႕ တဲ့ အျဖစ္ေတြ (conflict of interest) က ဖန္တီးေပးေနပါတယ္။ (အက းစီးပြါးခ င္း
ထပ္တက္ေတြ႕တယ္ ဆတာ လူ ၂ ေယာက္ အဖြ႕ ၂ ဖြ႕ ၾကား ရည္ရြယခ
္ က္ေတြ န႔ စးရမ္တာေတြ က
ပဋပကၡ သေဘာေဆာင္တာ ဒါမမဟတ္ လူတစ္ေယာက္တည္း မာ ကပ ျပည္သူ ဘက္ က အက းစီးပြါး
ၾကညဲ့္ရမယ္ဲ့ သေဘာ န႔ ပဂၢလက ဘက္ က အက းစီးပြါး ၾကညဲ့္ရမယ္ဲ့ သေဘာ ၂ ခလံး အရာရ
တစ္ေယာက္ထည္းမာပ လာ ထပ္တက္ေတြ႕ေနတာမ း - ဘာသာျပန္သူ) အရာထမ္း အမႈထမ္းေတြ
မာလည္း သူတ႔ လာခတ
ဲ့ ဲ့ ေနာက္ခံ ပဂၢလက က႑ ရတတ္ပါတယ္။

၀န္ထမ္းဘ၀ က အၿငမ္းစား

ယူသြားၿပီဆရင္လည္း အဒီ ပဂၢလက နယ္ပယ္ က သူတ႔ က ျပန္သြားဖ႔ မ ားပါတယ္။

(အရာရ ရဲ့

မဘေတြ က စီးပြါးေရး သမားေတြ ျဖစ္ေနလ႔ အဒီ ေနာက္ခံ မာ ႀကီးလာတာမ း။ အလပ္ က ထြက္ေတာဲ့
မဘ လက္ငတ္ လပ္ငန္းနယ္ပယ္ က ျပန္သြားတာမ း။ - ဘာသာျပန္သူ) မၾကာခဏ ဆသလပ၊ ျပည္သ႔ူ
၀န္ထမ္း

ျဖစ္တအ
ဲ့ ခါ၊

အဒီ

ပဂၢလက

အက းစီးပြါးေတြ

အတြက္

အမႈ

ထမ္းေပးေနသေယာင္

ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ရီကာဂ တကၠသလ္ မာ ရေနတံး က လြတလ
္ ပ္တဲ့ ေစ းကြက္ အယူအဆ အတြက္ ေဆာ္ၾသ ခတ
ဲ့ ဲ့အတြက္
လူသအမ ားဆံး ျဖစ္ခတ
ဲ့ ဲ့၊ းႏဘယ္ စီးပြါးေရး ပညာဆရ မီလတ
္ န္ ဖရီးမင္းန္ Milton Friedman လ၊ စီးပြါးေရး
မာ အစးရ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြကတ
္ ာ က ေ၀ဖန္ၾကသူေတြ က အစးရ က ရႈံး ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၄ ရပ္ ဟာ
လံလံေလာက္ေလာက္ႀကီး က အေရးႀကီးတယ္လ႔ ယံၾကည္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာငဲ့္ အေထာက္အထား

အရျဖစ္ေစ၊ စြပ္စခ
ြ က္ သေဘာ အရ ျဖစ္ေစ၊ ေျပာၾကတဲ့ ေစ းကြက္ ရဲ့ ခ ႕ယြငး္ ခ က္ေတြ က မကစားမေအာင္
အစးရေတြ ဟာ ကယဲ့္ကယ္ကယ္ ခ ပ္တီးသငဲ့္တယ္လ႔ ဆၾကေပတာေပါဲ့။ ဒါေပမဲ့ တင္းျပည္ အမ ားစ
ကေတာဲ့ အမ ားျပည္သဆ
ူ င္ရာ က႑ ရဲ့ စြမ္းေဆာင္းႏင္ရည္ က တက္ေစမယ္ဲ့ းႏင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ အတင္း
ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကေအာင္ ဆင္ထားၾကပါတယ္။ ဒီမကေရစီ စနစ္ က လႊမး္ ၿခံ ထားတဲ့ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္း န႔
ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က လက္နာတဲ့ းႏင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီ ျဖစ္စဥ္ေတြ က “အစးရ
က ရံႈးမႈ” ေၾကာငဲ့္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြ က အနည္းဆံး ေလ ာဲ့ပါးေစးႏင္ပါတယ္။
အစးရ န႔ ပဂၢလက က႑ တြင္ တြကေ
္ ျခကက္ ထေရာက္မႈ က းႏႈင္းယဥ္ျခင္း
သတင္းမီဒီယာေတြ က ၾကညဲ့္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ဟာ အစးရ ရဲ့ တြကေ
္ ျခမကက္ မထေရာက္မႈ
ဇာတ္လမ္းေတြ က ေတြ႕ရမာပါ။ မၾကာခဏ ဆသလ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ တန္ အမ္သာ ထင္ခံ၊ ေဒၚလာ ၄၀၀
တန္ တူ န႔ အလားတူ ၀ယ္ယူမႈ မူ၀ါဒ တလြေတြ က ကးကားတာ ေတြ႕ရပါလမ္ဲ့မယ္။ ပဂၢလက က႑
ကလည္း အလားတူ သတင္းေတြ ေပးပါတယ္။ စီးကရက္ ကမၸဏီေတြ က မီးခးမထြက္၊ စတ္ခ ရတဲ့
စီးကရက္ေတြ ဖန္တီးဖ႔ စူးစမ္းရာေဖြေနတဲ့ သတင္းမ းလေပါဲ့။
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တမ းသားလံး ဆင္ရာ စြမး္ ေဆာင္းႏင္မႈ ျပန္လည္ သံးသပ္ခ က္
အစးရ ရဲ့ ကန္ရက းမနပ္ မထေရာက္မႈ ျပႆနာ၊ အထူးသျဖငဲ့္ ၀ယ္ယူေရး န႔ ၀န္ထမ္းေရးရာ မူ၀ါဒေတြ
ဟာ ဒတယ သမၼတ အယ္ဂး ရဲ့ ညႊန္ၾကားမႈ ေအာက္ မာ အဓက ျပန္လည္ သံးသပ္မယ္ဲ့ အေၾကာင္းရပ္ေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ က ၁၉၉၃ မာ ထတ္ျပန္ပါတယ္။ အစးရ က ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ တီထြငေ
္ ရး
ျဖစ္စဥ္ ထ မာ ၀ယ္ယူေရး န႔ ၀န္ထမ္းေရးရာ မူ၀ါဒေတြ က ျပန္လည္ ခ မတ္ေရး က အဒီ အစီရင္ခံစာ ရဲ့
အေျခခံ အေၾကာင္းအရာပ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ က စြမ္းေဆာင္းႏင္မႈ တင္းတာခ က္ေတြ
(performance measures)၊ ေစ းကြက္ မက္လးံ က ပမ အသံးျပ ေရး န႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ဆန္ဆန္
၀ယ္ယူေရး က ငဲ့္စဥ္ေတြ အေပၚ ပၿပီး မီခ္ အလပ္လပ္ဖ႔ အေလးထား ေျပာပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တ႔ အစးရ က လက္၀ါးႀကီးအပ္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခအေန တစ္စ အေပၚမာ
တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ မန္ေနဂ ာေတြ န႔ အမႈထမ္းေတြ က မက္လးံ ရဲ့ ၾသဇာအင္အား န႔
မေတြ႕ရေလေအာင္ ကာ ထားခဲ့ပါတယ္။ ေစ းကြက္ ရဲ့ အျပန္အလန္ သက္ေရာက္အားေတြ က
အစးရ လပ္ငန္းခြင္ ထ ထညဲ့္သြင္းၿပီး၊ ေဖာက္သည္ ပထမ ျဖစ္ေအာင္ အစးရ က ကၽြနေ
္ တာ္တ႔
လပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။ လက္၀ါးႀကီးအပ္မႈ က အေကာင္းဆံး ကင္တြယ္ းႏင္တာကေတာဲ့
အၿပ င္အဆင္ ထ ခ ေပးလက္တာပါပ။
အစီရင္ခစ
ံ ာ ရဲ့ တစ္ေနရာ မာေတာဲ့ “ယဥ္ၿပ င္ျခင္း ဟာ အစးရ ဌာနေတြ က တးတက္ေအာင္ လပ္ဖ႔ မ
တပါး အျခား မရ ျဖစ္ေအာင္ လပ္ေပးပါလမ္ဲ့မယ္” လ႔ ေျပာထားပါတယ္။
ပဂၢလက က႑ က သူ႔ဘာသာ “ျပန္လည္ တီထြင္” လာေအာင္ ၿပ င္ဆင္ျခင္း က လပ္ေပးဖ႔ လံေလာက္
ပါတယ္။ သူလပ္ေနတာ က ပေကာင္းၿပီး ပတြကေ
္ ျခကက္ ထေရာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ က ရာေဖြေအာင္
လည္း လပ္ေပးဖ႔ လံေလာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစးရ က ျပန္လည္ တီထင
ြ ္ေအာင္ မက္လးံ ေပးးႏင္တာ
ကေတာဲ့ အင္မတန္ ႀကီးမားလတဲ့ အစးရ လေငြ အပါအ၀င္ းႏင္ငံေရး ဖအားပ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏ
ဆသလပ ေအာင္ျမင္ဖ႔အတြက္ ျပန္လည္ တီထင
ြ ္ေရး ျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တား ကေတာဲ့ အထူး
အက းစီးပြါးရာ အပ္စေတြ (special interest groups) ရဲ့ းႏင္ငေ
ံ ရး ဖအားပါပ။ ဒီအတြက္ ဥပမာေတြ
အမ ားႀကီး ရပါတယ္။ အသား စစ္ေဆး ဖ႔ တာ၀န္ က အစးရ က ယူခတ
ဲ့ ာ းႏစ္ေပါင္း ရာခ ီ ရခဲ့ပါၿပီ။ သူတ႔
စားေနတဲ့ အသားေတြ က စတ္ခ ရ မရ အေမရကန္ေတြ က သခ င္ပါတယ္။ ရက
ီ ာဂ အသားေစ းကြက္ က
အပ္တန္ ဆင္ကလယား က (The Jungle) ၀တ ထမာ ကြက္ကက
ြ က
္ ြင္းကြငး္ ေရးခ ယ္ၿပီးတဲ့ေနာက္
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အစးရ ရဲ့ (အင္စပက္ေတာ္) စစ္ေဆးေရး အရာရ စနစ္ က ထူေထာင္လက္တအ
ဲ့ ခါ၊ ျဖစ္လာတဲ့ စနစ္ က
အျမင္ စစ္ေဆးျခင္းပ ျဖစ္ပါတယ္။ အသား က ပပ္တဲ့ ပံ ေပါက္ေနသလား။ ကေန႔ အခ န္အခါ မာေတာဲ့
မ က္စ န႔ မျမင္ းႏင္တဲ့ ပးမႊားေတြ (microbes) ကေန ျပႆနာ အမ ားစ က ျဖစ္ေပၚလာတယ္ ဆတာ
ကၽြန္ေတာ္တ႔ သၾကပါတယ္။ အဒီ ပးမႊားေလးေတြ က ရာေဖြ ကင္တြယ္းႏင္မယဲ့္ တးတက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ
ရပါတယ္။ သက္သက္သာသာ န႔ ပ ေကာင္းေကာင္း လပ္းႏင္တဲ့ စနစ္ ရေနေပမဲ့ – အဒီ အလပ္ေတြ က
ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ က လပ္လည္း လပ္းႏင္ အဆင္သငဲ့္လည္း ရပါလ က္န႔ – အသား စစ္ေဆးေရး
အရာရမ ား သမဂၢ က သူတ႔ အလပ္ေတြ ေပ ာက္သြားမာ က စးရမ္ၾကသလ၊ းႏင္ငံေရး သမားေတြ ကလည္း
သမဂၢ က လန္႔စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ စည္းရံးဆန္႔က င္ေရးေတြ ဆင္းႏႊလာမာ က စးရမ္တဲ့အတြက္၊
တြက္ေျခမကက္ မထေရာက္တဲ့ အျမင္ န႔ စစ္ေဆးေရး စနစ္ က ဆက္လက္ အသက္ ရင္ေနေပရ။ဲ့
အေမရကန္ းႏင္ငံ ရဲ့ ေငြေၾကး က႑ေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ တလြ ခ ထားပံ က အက ပ္အတည္း
မတင္းႏစ္ေပါင္းမ ားစြာ အင္မတန္ က ႀကီးမားလပါတယ္။ ဒီ က႑ေၾကာငဲ့္ ျဖစ္လာရတဲ့ အက ပ္အတည္း ရဲ့
တန္ဖး က ထရီလယ
ီ ံ ေပါင္းမ ားစြာ ရမာပါ။ အစးရ က႑တစ္ရပ္လးံ က ျဖ န္းခတ
ဲ့ ဲ့ ဘယ္ “အလဟႆ”
ထက္မဆ ႀကီးမားေပတာေပါဲ့။
အစရ န႔ ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ ရဲ့ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ က းႏႈင္းယဥ္ဖ႔ က တကယ္ဲ့ က ခက္လပါတယ္။
ဘာေၾကာင္ဲ့လဆေတာဲ့ သူတ႔ က မတူတဲ့ အပင္းေတြ မာ အလပ္ လပ္ေနၾကၿပီး၊ မတူတဲ့ အဟန္႔အတားေတြ
ရင္ဆင္ ေနၾကရလ႔ပါ။ အစးရ စာတက္ေတြ ဟာ တင္းျပည္ ရဲ့ ေနရာတင္း က ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးဖ႔ ၀တရား
ရေနပါတယ္။ ပဂၢလက စာပ႔ လပ္ငန္း ကေတာဲ့ အျမတ္ အမ ားဆံး ရးႏင္မယ္ဲ့ ေနရာ က ေရြးခ ယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးးႏင္လ႔ပါ။

သူတ႔ က ပညာေရး လ တူတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ပစၥည္း က ထတ္လပ္ၾကတယ္ ဆရင္လည္း

သြင္းအားစ (ေက ာင္းသားေတြ ရဲ့ အရည္အေသြး) န႔ ထတ္အားစ ၂ ခ က တင္းတာဖ႔ ခက္လပါတယ္။
(ထတ္အားစ ဆရာမာ စာေမးပြေတြ ကလည္း ေက ာင္းသားေတြ ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ဘက္ တခ ႕ ကပ ထင္ဟပ္
ဖမ္းမတာပါ။ အစးရ ေက ာင္းေရာ၊ ပဂၢလက ေက ာင္းပါ ျမငဲ့္တင္ၾကဖ႔ ႀက းစားေနၾကေပမဲ့ ဖန္တးီ းႏင္စမ
ြ ္း၊
အသက္အ၀န္း တစ္ရပ္ ရဲ့ အဖြ႕၀င္ ဒါမမဟတ္ းႏင္ငံသား တန္ဖးမ ား (citizen values) ေတြ က စာေမးပြေတြ
ထ မာ မပါ ပါဘူး။)

ရလာဒ္ ကေတာဲ့ အစးရ ဟာ တြကေ
္ ျခမကက္ မထေရာက္ ဆတဲ့ ခင္မာတဲ့

အေထာက္အထား က ထြကမ
္ လာပါဘူး။
အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စ န႔ းႏင္ငံရပ္ျခား တင္းျပည္ေတြ မာ ရးႏင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရဲ့ အခ န္စီးပံ
အရေတာဲ့ အစးရ လပ္ငန္းေတြ က ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြေလာက္ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ မရပါဘူး လ႔
ျပသေနေပမဲ့၊ တခ ႕ အေထာက္အထားေတြ က အသလ မဟတ္ျပန္ဘူး လ႔ ျပေနျပန္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ေတြ
စီမံခန္႔ခြတဲ့ အစးရ လပ္ငန္းေတြ က တြကေ
္ ျခကက္ ထေရာက္မႈ မာ ေလဲ့လာရတဲ့ ပံစံ (ေမာ္ဒယ္) အျဖစ္
းႏစ္ေပါင္းမ ားစြာ ယူဆခၾဲ့ ကတာပါ။ ပမာအားျဖငဲ့္ ျပင္သစ္ လ ပ္စစ္ ကမၸဏီ က ညဴကလီယာ လ ပ္စစ္ စက္ရံ
က ဒီဇင္း တစ္မ းတည္း ထတ္ခဲ့ၿပီး၊ တင္းျပည္ အးႏံ႔ အဒီ ပံစံ က ကူးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီဇင္းမ းစံ န႔ အေမရကန္
ညဴကလီယာ လ ပ္စစ္ စက္ရံေတြ ထက္ ကန္က စားရတ္ အေရးပါပါ ေလ ာဲ့နည္းပါတယ္။

အေမရကန္
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ျပည္ေထာင္စ ထမာ ျပည္နယ္ အစးရ ေရာင္းတဲ့ အရက္ဆင္ေတြ မာ ေစ းးႏႈန္း က ပဂၢလက လက္လဆ
ီ င္ေတြ
ထက္ ၄ % ကေန ၁၁% အထ သက္သာပါတယ္။

လူမႈ ဖူလေရး
ံ
အပ္ခ ပ္ စီမေ
ံ ရး စားရတ္စားခ က

ေပးလက္တဲ့ ခံစားခြင္ေ
ဲ့ တြ ရဲ့ ၁ % ေအာက္ ေလ ာဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပဂၢလက အာမခံ ကမၸဏီေတြ ဟာ
အပ္ခ ပ္ စီမံ စားရတ္ န႔ အေရာင္းစားရတ္ေတြ အတြက္ ေပးလက္တဲ့ ခံစားခြင္ေ
ဲ့ တြ ရဲ့ ၃၀% ကေန ၄၀ %
အထ ကန္က တာပါ။
၀န္ခရ
ံ ရင္ေတာဲ့ အပ္ခ ပ္ စီမံ ေနၾကတဲ့ အစးရ ၀န္ထမ္း ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား ရဲ့ ထတ္လပ္စမ
ြ း္ အား
(productivity) က တင္းတာဖ႔ ခက္ပါတယ္။ သူတ႔ အလပ္ ရဲ့ ထတ္အားစ (output) က ေကာင္းေကာင္း
တင္းတားႏင္တာ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သြယ္၀က္ အညႊန္းကန္းေတြ ေတာဲ့ ရပါတယ္။ ၁၉၉၂ ကတည္းက
အေမရကန္ က အစးရ ျပည္သ႔၀
ူ န္ထမ္းေတြ ရဲ့ အေရအတြက္ က သသသာသာႀကီး ခ ပစ္ လက္တာ ၁၉၆၀
ခးႏစ္မ ား အတြင္း က အေရအတြက္ အထ ေရာက္သြားပါတယ္။ အရပ္ဘက္ အလပ္လပ္းႏင္တဲ့ အင္အား
(civilian labor force) ရဲ့ ရားႏႈန္း အရ ၁၉၃၀ ခးႏစ္မ ား ရဲ့ အေစာပင္း ကာလ အထ ေရာက္သြားပါတယ္။
အဒီ ကာလမာပ၊ အစးရ ၀န္ေဆာင္မႈ ကလည္း ႀကီးႀကီးမားမား က တးတက္လာခဲ့သလ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ
ေပးးႏင္တဲ့ လူဥးီ ေရ ကလည္း တးမ ား လာခတ
ဲ့ ာပါ။

ဒါ က ညႊန္းဆတာကေတာဲ့ ထတ္လပ္းႏင္အား

တက္လာတယ္ ဆတာပါပ။
ေယဘူယ နဂံးခ ပ္ခ က္ ထတ္ဖ႔ ဘယ္ေလာက္ ခက္တယ္ ဆတာ က အေမရကန္ စာတက္ ၀န္ေဆာင္မႈ က
ဥပမာ အျဖစ္ ျပပါတယ္။ တစ္ညတာ အေရာက္ပ႔ န႔ ပါဆယ္ ပ႔တာလ တက္ရက္ ၿပ င္ၾကရတဲ့ နယ္ပယ္
မာေတာဲ့ မၾကခင္ ဆယ္စးႏစ္ေတြ တံး က စာတက္ ၀န္ေဆာင္မႈ က ေကာင္းေကာင္း မယဥ္းႏင္ခဲ့ပါဘူး။
တစ္ဘက္မာေတာဲ့ သူ႔ ရဲ့ အဓက လပ္ငန္း မာ လြန္ခတ
ဲ့ ဲ့ းႏစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ေျပာစမတ္ ျပ ရေလာက္ေအာင္
ထတ္လပ္စြမ္းအား တးတက္ခဲ့တာပါ။ ပဂၢလက ထတ္လပ္စမ
ြ ္းအား းႏႈန္းထား ထက္ သံးဆ ပပါတယ္။
ကန္ထတ္စြမ္းအား က းႏႈင္းယဥ္ ေလဲ့လာခ က္ အားလံးထမာ အေျပာအမ ားဆံး ေလဲ့လာခ က္ တစ္ခ ကေတာဲ့
ကေနဒါ းႏင္ငံ အတြင္း က ပဂၢလက န႔ တျခား အစးရ မီးရထား လပ္ငန္းပါပ။ အဓက ရထားလမ္း စနစ္ ၂ ခ
အနက္ တစ္ခ က ပဂၢလက ပါ။ စနစ္ ၂ ခ ၾကားမာ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ အေရးပါပါ ျခားနားတာ
မရဘူး လ႔ ေလဲ့လာခ က္ က အဆံးေကာက္ခ က္ ခ ပါတယ္။

ၿပ င္ဆင္မႈ က စနစ္ ၂ ခစလံး မာ

တြက္ေျခကက္မႈ န႔ ထေရာက္မႈ အတြက္ ခင္မာတဲ့ မက္လးံ ျဖစ္တယ္ ဆတဲ့ အေထာက္အထားပါပ။
အစးရ လပ္ငန္း က႑ မာ ကန္ရက းမနပ္ မထေရာက္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ ား
ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ ထက္ အစးရ လပ္ငန္းေတြ က စနစ္တက က ကန္ရက းမနပ္ မထေရာက္ဘူး လ႔
ဘာေၾကာငဲ့္ ကၽြန္ေတာ္တ႔ ေမ ာ္လင္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း မ ားစြာ ရပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္ခ င္း

န႔

အဖြ႕အစည္း

အဆငဲ့္ေတြ

ကန္႔သတ္ခ က္ေတြ အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မာ

မက္လးံ

ဒီ အေၾကာင္းေတြ က

(အားနည္းတာ)

န႔

ခ ပ္ခ ယ္
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အဖြ႕အစည္း သေဘာအရ ကြျပား ျခားနားခ က္မ ား
အဖြ႕အစည္းသေဘာအရ မက္လး။
ံ

အစးရ လပ္ငန္းေတြ က အျမတ္ရလတဲ့ ေစဲ့ေဆာ္မႈ တြန္းအား

မရေတာဲ့ ကန္ထတ္စမ
ြ ္းအား က အျမင္ဲ့ဆံး ထ တြန္းတင္ဖ႔ မက္လးံ က မျဖစ္စေလာက္ပ ရတာပါ။
တကယ္ေတာဲ့ းႏင္ငံေရး အရ အေလးေပးမႈေတြ က တြန္းအား ျဖစ္ေနပါတယ္။
ကန္ထတ္စြမ္းအား က ဆန္႔က င္ပါတယ္။

ဥပမာ အလပ္ကင္ အခြင္အ
ဲ့ လမ္း တးမ ားေရး လေပါဲ့။

အထူးသျဖငဲ့္ အလပ္လက္မဲ့ မ ားေနတဲ့ ေဒသေတြ မာ ျဖစ္တယ္။
လပ္ငန္းေတြ

က

ေဒ၀ါလီခံသြားမာ

ဒီ တြန္းအား က

မဟတ္တအ
ဲ့ တြက္

ဆံးရႈံးမာ

တခ ႕ တင္းျပည္ေတြ မာ အစးရ
က

စတ္ပဖ
ူ ႔ေတာင္

မလပါဘူး။

ဆံးရႈံးရင္လည္း အစးရ ၀င္ေငြ န႔ ေထမာေပါဲ့။ တစ္နည္း ေျပာရရင္၊ ဘတ္ဂ က္ အကန္႔အသတ္ အေပ ာဲ့စား
(soft budget constraint) န႔ သူတ႔ ရင္ဆင္ေနရတာပါ။

မၾကာခဏ ဆသလပ၊ အကန္႔အသတ္ ရတဲ့

ယဥ္ၿပ င္မႈ ထမာ သူတ႔ က အလပ္ လပ္ၾကရတာပါ။
၀န္ထမ္းေရးရာ အကန္႔အသတ္။

ျပန္သ႔ူ ၀န္ထမ္းေတြ က သူတ႔ ရဲ့ ရာထူး၊ ေနရာ န႔ အာဏာ က

အလြသံးစား လပ္မာ စးတာေၾကာငဲ့္ ခ ပ္ခ ယ္ ကန္႔သတ္ခ က္ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က ခ ထားပါတယ္။
ဒီအတြက္ အခြနထ
္ မ္းေတြ က အထခက္ခံၿပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ က ေပးသငဲ့္တာထက္ ပ ေပးေနၾကရတာပါ။
ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ က သူတ႔ ႀက က္တဲ့ သူ က ခန္႔ထားလ႔ ရသလ၊ လခ က စတ္ႀက က္ ေပးးႏင္ပါတယ္။
တစံတေယာက္ က ထက္သငဲ့္တာထက္ ပ ေပးထားရင္၊ ပင္ရင္ေတြ က ခံရမာပါ။

အစးရ ဌာန က

ထက္သငဲ့္တာထက္ ပ ေပးရင္ အခြန္ထမ္း ျပည္သူေတြ က ခံရတာပါ။ အစးရ အရာထမ္း တစ္ေယာက္ က
မမ မတ လပ္တအ
ဲ့ ခါ၊ ကၽြန္ေတာ္တ႔ က ကန္႔ကြက္ၾကတာေပါဲ့။ မ တေရး (equity) ဟာ လူထ ယံၾကည္မႈ
အတြက္ မရမျဖစ္တဲ့ အစတ္အပင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလန႔ ျပည္သ႔၀
ူ န္ထမ္း ဆင္ရာ အားေကာင္းတဲ့
စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းေတြ က ကၽြန္ေတာ္တ႔ က ခ မတ္ၾကတာေပါဲ့။ ဒါေတြ အရ၊ အရည္အခ င္း အျပည္၀ဆံး
သူေတြ က အစးရ က ခန္႔ထား ရာထူးတးေပး းႏင္မယဲ့္ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးတာန႔
ထက္တန္သူေတြ ျဖစ္ရမယ္ဲ့ေပါဲ့။ အဒီ စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္းေတြ က အေရးႀကီးေပမဲ့၊ လပ္ကင္ေဆာင္ရက
ြ ္ပံ
ကလည္း မာေတာင္ဲ့ သြားေစပါတယ္။ လပ္ရည္ကင္ရည္ မရတဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ က အလပ္ျဖ တ္ပစ္ဖ႔
အစးရ ဌာနတစ္ခ အတြက္ ခက္ပါတယ္။ ဒါ က မက္လးံ ဘယ္လ ရရ ခက္သြားေစပါတယ္။ အေကာင္းဆံး
ဦးေဏာက္ေတြ ရဖ႔ ပဂၢလက န႔ ၿပ င္ရမာ အစးရ အတြက္ ခက္ပါတယ္။ ဒီလ ၿပ င္းႏင္ဖ႔ လခ ျမင္ဲ့မား မ
ျဖစ္မာပါ။ အရည္အေသြး တူ ပဂၢ လ္ က ရဖ႔ အစးရ လစာ က လက္မမီးႏင္ပါဘူး။
၀ယ္ယေ
ူ ရး အကန္႔အသတ္မ ား။

အစးရ က းႏစ္စဥ္ ေဒၚလာ ဘီလယ
ီ ံခ ီ ၀ယ္ယူတဲ့ ပစၥည္း န႔

၀န္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚ အလြသံးစားမျပ းႏင္ေအာင္ အကာအကြယ္အျဖစ္ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းေတြ က
ခ မတ္တတ္ၾကပါတယ္။ အစးရ က လညဲ့္စား မသြားးႏင္ဖ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါ ရဲ့ သက္ေရာက္မႈ ကေတာဲ့
ကန္က စားရတ္ ေတြ ျမငဲ့္မား သြားတာပါပ။ ဥပမာ ဂ က္ အင္ဂ င္ က ၀ယ္ရာမာ အဒီ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းေတြ
က သံးပံ တစ္ပံ အထ စားရတ္ တက္သြားတယ္လ႔ ဆတယ္။ နယ္ပယ္မ ားစြာ မာ အစးရ က ယဥ္ၿပ င္ တင္ဒါ
၀င္ၾကဖ႔ အခင္အမာ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါ က လပ္ဖ႔ အစးရ က သူ ၀ယ္မယဲ့္ အရာ ရဲ့ အေသးစတ္
အခ က္အလက္ေတြ က တတက က ေျပာရတာပါ။

တီရပ္ ၀ယ္ဖ႔ စာလံးေသး န႔ ေျပာတဲ့ အေသးစတ္
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အခ က္ေတြ က စာမ က္းႏာ သံးဆယ္ေလာက္ ရေကာင္း ရမာပါ။ ခ ည္မ င္ ရဲ့ အရည္အေသြး၊ ပံစံ အစရသျဖငဲ့္
အေသးစတ္ ေျပာထားတာကး။ အဒီ အေသးစတ္ သတ္မတ္ခ က္ က ပဂၢလက ေစ းကြက္ အတြက္ တီရပ္
ကမၸဏီေတြ လပ္တာန႔ နည္းေပါင္းမ ားစြာ ျခားနားေလေတာဲ့ အစးရ သတ္မတ္ခ က္ေတြ က မီဖ႔ ကမၸဏီ ဟာ
တီရပ္ က သပ္သပ္ ထတ္လပ္ရမာပါ။

းႏႈင္းယဥ္မႈ အရဆရင္ေတာဲ့ အစးရ ျပဌာန္းခ က္ေတြ န႔ အညီ

လပ္းႏင္တာ က တန္တယ္လ႔ ယူဆဲ့ လပ္ငန္းရင္ က နည္းနည္းပ ရပါတယ္။ ဒီနည္းအားျဖငဲ့္ ယဥ္ၿပ င္မႈ က
အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ယဥ္ၿပ င္ၾကတဲ့ ေစ းးႏႈန္း က အဒီ အစးရ ရဲ့ သတ္မတ္ခ က္ေတြ န႔

စည္းမ ဥ္းစည္းကမ္း ျပဌာန္းခ က္ေတြ န႔ အညီ ေဆာင္ရက
ြ ္းႏင္ဖ႔ ျမင္ဲ့မားတဲ့ စားရတ္ က ထင္ဟပ္ေနတာပါ။
ရလာဒ္ ကေတာဲ့ အမ ားျပည္သူ ၀ယ္ယူးႏင္တ အလားတူ ပစၥည္း ေစ း ထက္ အစးရ က အေတာဲ့္ က
ပေပးရတာ န႔ အဆံးသတ္ သြားတာပါပ။ ပစၥည္း ကလည္း စမ္းၾကညဲ့္မယ္၊ ေစ းကြက္ ရဲ့ စည္းကမ္းေတြ က
အသံးခ ၿပီး၊ သတင္းအခ က္အလက္ စံစံ န႔ ၀ယ္ယူမယ္ ဆရင္၊ ဆင္ေတြေပၚ တင္ထားတဲ့ ပစၥည္း က
၀ယ္လက္တာ က ေငြ အေတာ္အတန္ သက္သာ မာပါ။ အဒီလ ပံစံ န႔ ၀ယ္ယူေရး ျပ ျပင္ေျပာင္းလေရး က
၁၉၉၄ မာ လပ္လက္တာ ေဒၚလာ ဘီလယ
ီ ံခ ီ အစးရ သက္သာသြားပါတယ္။
ဘတ္ဂ က္ ခ ထားေရးဆင္ရာ အကန္႔အသတ္မ ား။

ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ န႔ အစးရ ဌာနေတြၾကား

ေနာက္ ကြာျခားခ က္ တစ္ရပ္ ကေတာဲ့ ဘတ္ဂ က္ ခ ထားျခင္းပါပ။ အထူးသျဖငဲ့္ ေရရည္ ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံတဲ့
အခါ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလေၾကာင္းလင္း ႀက ၀ယ္ စနစ္ က ျဖစ္ေပၚ တးတက္ေအာင္ လပ္ရတာ

ေလေၾကာင္းလင္းေတြ အတြက္ းႏစ္ေပါင္းမ ားစြာ ၾကာသလ ေဒၚလာ သန္း ရာခ ီ ကန္က ခပ
ဲ့ ါတယ္။ ဒါေပမဲ့
သတာ က လြယလ
္ ယ
ြ က
္ က
ူ ူ န႔ ဘတ္ဂ က္ ခ ထားးႏင္တာ က အေရးႀကီးတဲ့ အဓက အရင္း သံးစြမႈ ပါ။
ေလယာဥ္ တစ္စးီ န႔ တစ္စီး ၀င္ မတက္မေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ေလေၾကာင္းထန္းသမ္းေရး စနစ္ က
ဖက္ဒရယ္ ေလေၾကာင္း အပ္ခ ပ္ေရး ဌာန (Federal Avaiation Administration) က လပ္ပါတယ္။
ေလယာဥ္ေတြ အသြားအလာ မ ားလာၿပီး၊ ေလေၾကာင္း ထန္းသမ္းသူေတြ ရဲ့ းႏစ္ခ ႕ ကြန္ပ ဴတာေတြ က
ေခတ္မီေအာင္ ျမငဲ့္တင္ဖ႔ ေဒၚလာ ဘီလယ
ီ ံ ခ ီ ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံဖ႔ လအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ က းႏစ္စဥ္ပ
လ ာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီလ တင္းက ပ္တဲ့ ဘတ္ဂ က္ အေျခအေန မာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေခတ္မီေအာင္
လပ္ဖ႔ ရံပေငြ
ံ
က လံေလာက္ေအာင္ မလ ာထားးႏင္ပါဘူး။ ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံမႈ ကေန ဘယ္ေလာက္ ျပန္ရမလ
ဆတဲ့ စီးပြါးေရး လပ္ငန္းေတြ က ၾကညဲ့္တတ္ၾကသလ၊ လႊတ္ေတာ္ က ကစၥရပ္ေတြ က မၾကညဲ့္ပါဘူး။

တစ္ဥးီ ခ င္း ဆင္ရာ ကြျပား ျခားနားမႈမ ား
အဒီ အဖြ႕အစည္း ဆင္ရာ ကြျပားျခားနားမႈ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က လူပဂၢ လ္ တစ္ဦးခ င္းစီ အေပၚ
သက္ေရာက္မႈ ရလာပါတယ္။
စြမ္းေဆာင္းႏင္တာ

ကလည္း

ပဂၢ လ္ တစ္ဦးခ င္း က အလပ္ ျဖ တ္ပစ္လ႔လည္း မရ၊ ေကာင္းေကာင္း
ပဂၢလက

လပ္ငန္း

က

ဆေၾကးမ း

ခ းီ ျမငဲ့္လ႔

မရတာေၾကာငဲ့္၊

လူတစ္ေယာက္ခ င္းစီ အတြက္ မက္လးံ ေကာင္းေကာင္း ေပးဖ႔ ဆလည္း မရ၊ တတ္လည္း မရပါဘူး။ အစးရ
ဌာနေတြ အတြက္ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ေရး အတြက္ မက္လးံ မရပါဘူး။ ဒါမမဟတ္ ကယဲ့္ အလပ္ က
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လာတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြ က ဂရစက္တစက္ ေသခ ာေစဖ႔ အတြက္ မက္လးံ မရပါဘူး။ သူတ႔ မာ ရေနတဲ့
မက္လးံ က ေပးးႏင္တဲ့ အာဏာ က အဒီ ရည္မန္းခ က္ေတြ က ျဖညဲ့္ဆည္းဖ႔ အတြက္ မဟတ္ဘ၊ းႏ္င္ငံေရး
ပန္းတင္ေတြ ပ ျဖညဲ့္ဆည္းေရး အတြက္ပ ျဖစ္ေနတာပါ။
ဗ ဴရကေရစီ ျပ မူပံ န႔ ပံမန္အားျဖငဲ့္ တြေနတဲ့ လကၡဏာ က စံလက္ ရပါတယ္။

ပမ တြက္ေျခကက္

ထေရာက္လ႔ ႀကီးမားတဲ့ အစခြတမ္း ဒါမမဟတ္ လစာ ပၿပီး မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လပ္ပင္ခင
ြ ဲ့္ အာဏာ က
သာယာတာေၾကာငဲ့္ ဒါမမဟတ္ ႀကီးမားတဲ့ အဖြ႕အစည္း တစ္ရပ္ က တာ၀န္ယူ လပ္ေနရတဲ့ ဂဏ္ ေၾကာငဲ့္
သူတ႔ က လပ္ေနၾကတာပါ။ ဒီလန႔ သူတ႔ ဟာ သူတ႔ ဗ ဴရကေရစီ အရြယအ
္ စား က ႀကီးမားလာေအာင္
ႀက းစားေကာင္း ႀက းစားၾကမာပါ။ သူတ႔ ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ က ၀ယ္လအား မ ဥ္း က ေမ ာဲ့အား တစ္ခတည္း
(unitary elasticity) ထက္ နည္းခဲ့ရင္၊ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ က ေလ ာဲ့ခ ျခင္းအားျဖင္ဲ့ - ဆလတာ က
၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ယူနစ္ ရဲ့ ေစ းးႏႈန္း က တင္ပစ္လက္ျခင္းအားျဖငဲ့္ - သူတ႔ ဌာန ရဲ့ တစ္ခလံး အသံးစားရတ္
က

တကယ္ေတာဲ့

တးပစ္လက္းႏင္ပါတယ္။

ႀကီးပစ္လက္းႏင္ပါတယ္။

(ပံ

၈.၃

ၾကညဲ့္)

အရြယ္အစား

ကလည္း

ဒါ က မလပ္ေအာင္ ဗ ဴရကရက္ေတြ က တားးႏင္တာ က ယဥ္ၿပ င္ျခင္း ပါပ။

ဗ ဴရကေရစီေတြၾကား ယဥ္ၿပ င္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ဆာေဗးတစ္ မူ၀ါဒ ေလဲ့လာေရး အဖြ႕ ကာတ

အင္စတီက (Carto Institute) ရဲ့ ဂဏ္ထးူ ေဆာင္ ဥကၠဌလည္း ျဖစ္၊ ေရဂင္ အစးရ အဖြ႕ စီးပြါးေရး အႀကံေပး
ေကာင္စီ အဖြ႕၀င္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တဲ့ W.A. Niskanen က ခလ ဆပါတယ္။ ဒီ အလပ္ က ပ အစးရ
ဌာန ၂ ခ က လပ္မေနဘူး ဆတာ ေသခ ာေအာင္လ႔ ႀက းစားတဲ့ အေနန႔ အစးရ ဗ ဴရကေရစီ က
ဗဟခ ပ္ကင္ေရး လပ္လက္တာ ဟာ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ေရး က ရည္ရယ
ြ ္ေပမဲ့ ယဥ္ၿပ င္မႈ က
ေလ ာဲ့ခ ပစ္လက္တာပါပ တဲ့။ ဒီလန႔ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ န႔ လူထ အက း ေနရာမာ ဗ ဴရကေရစီ က
သူ႔ အက းစီးပြါး ေနာက္ လက္းႏင္တဲ့ ခြင္ က ခ ႕ေပးလက္တာပ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္ လ႔ သူ က ဆပါတယ္။
နစ္ကာနန္ က အေလးထားဖ႔ ျပႆနာ ကေတာဲ့ အစးရ အရာရေတြ ဟာ သူတ႔ ရဲ့ ကယ္ပင္ အက းစီးပြါး
အတြက္ပ ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကတာ ျဖစ္ၿပီး၊ သူတ႔ အမႈထမ္း ေပးရမယ္ဲ့ းႏင္ငံသားေတြ ရဲ့ အက းစီးပြါး အတြက္
ေသခ ာေပါက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကတာ မဟတ္ဘူး ဆတာပါပ။ ဒါ က အလပ္အပ္သူ န႔ ကယ္စားလယ္ (principal
– agent problems) ျပႆနာ ရဲ့ ဥပမာ ပါပ။ ဒီ ျပႆနာ က ရင္းးႏီးၿပီးသား ျပႆနာ ပါ။ အလပ္အပ္သူ
ဟာ သူ ျဖစ္ခ င္ ဒါမမဟတ္ သူ လပ္ေစခ င္တဲ့ အတင္း ေနာက္ လူတစ္ေယာက္ က ေဆာင္ရြကေ
္ အာင္
ဘယ္လ လပ္မလ ဆတဲ့ ျပႆနာ ပါပ။
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ဗ ဴရကေရစီ ရဲ့ အရြယ္အစား က
ႀကီးျခင္း
A ဗ ဴရကေရစီ ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ
အတြက္ ၀ယ္လအား မ ဥ္း က
ျပထား။ ၀န္ေဆာင္မႈ းႏႈန္း (ယူနစ္
တစ္ခ စားရတ္ းႏႈန္းထား)
က လာတာန႔ အမ ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ
၀ယ္လအား အေရအတြက္
ျမင္ဲ့မားလာပါတယ္။
B ဗ ဴရကရက္ အရာရ က စစေပါင္း
အသံးစားရတ္ က တြက္းႏင္ပါတယ္။
ေစ းးႏႈန္း န႔ အေရအတြက္ က

ပံ ထညဲ့္ရန္

ေျမာက္တာေပါဲ့။ ၿပ င္ဆင္မႈ
မရတဲ့အခါ၊ အရာရ ဟာ စစေပါင္း
အသံးစားရတ္ မ ားမယ္ဲ့ ေစ းးႏႈနး္ က
ေရြးးႏင္တယ္။ (ဗ ဴရကေရစီ ရဲ့
အရြယ္အစား) p* မာ
အသံးစားရတ္ ဟာ အမ ားဆံး

ဒီ မာေတာဲ့ ျပႆနာ က းႏင္ငံသားေတြ (“အလပ္အပ္သ”ူ ေပါဲ့) က သူတ႔ အက းစီးပြါး အတင္း ခန္႔ထားသူ
ျပည္သ႔၀
ူ န္ထမ္းေတြ (ကယ္စားလယ္ - ေအးဂ င္ဲ့) ေဆာင္ရက
ြ ္ေအာင္ ဘယ္လ လပ္မလ ဆတာပါပ။ ဒါ န႔
းႏႈင္းစားႏင္တဲ့ အခ က္ ကေတာဲ့ ပဂၢလက က႑ မာ အစရယ္ယာရင္ေတြ (အလပ္အပ္သူ) က သူတ႔
ပင္ဆင္တဲ့ လပ္ငန္း ထ က သူတ႔ ရဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ မန္ေနဂ ာ န႔ အလပ္သမားေတြ (ကယ္စားလယ္
- ေအးဂ င္ဲ့) က အစရယ္ယာရင္ေတြ ရဲ့ အက းစီးပြါးအတင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေအာင္ ဘယ္လ လပ္မလ။
အလပ္အပ္သူ - ကယ္စားလယ္ ျပႆနာ က အစးရ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပဂၢလက ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ အဖြ႕အစည္း မဆ
ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

သူတ႔ ရဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ ရဲ့ ျပ မူ လပ္ကင္ပံ က သူတ႔ ဆးႏၵ န႔ အညီ ျဖစ္ဖ႔ ဘယ္လ

ေသခ ာေအာင္ လပ္မလ ဆတဲ့ ျပႆနာ က မန္ေနဂ ာေတြ အၿမ ရင္ဆင္ေနၾကရတာပါ။

လပ္ငန္း က

မန္ေနဂ ာေတြ က ပင္တာ မဟတ္ဘးူ ဆရင္၊ ပင္ရင္ေတြ က သူတ႔ အက းစီးပြါးအတင္း မန္ေနဂ ာေတြ က
လပ္မလပ္ ဘယ္လ ေသခ ာေစမလ ဆတဲ့ ျပႆနာ က ရင္ဆင္ၾကရပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ က ထန္းခ ပ္ဖ႔
ျပႆနာ ဟာ ႀကီးမားတဲ့ အဖြ႕အစည္းေတြ မာ အထူးသျဖငဲ့္ ႀကီးပါတယ္။ မန္ေနဂ ာေတြ က ထန္းခ ပ္ဖ႔
ျပႆနာ ကလည္း ႀကီးမားတဲ့ ေကာ္ပေရးရင္းႀကီးေတြ မာ အေလးထားစရာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မာပါ။ အစးရ
လပ္ငန္းေတြ မာလပ အဒီမာလည္း ႀကီးမားတဲ့ အစရယ္ယာရင္ မရပါဘူး။ ျဗတသ ေရနံလပ္ငန္း - ဘီပီ
(British Petroleum – BP) က အစးရ ပင္ ျဖစ္တးက
ံ
တက္ဆာက (Texaco) လ မရင္းလင္းလတဲ့ ပင္ဆင္မႈ
န႔ တျခား ေရနံ ကမၸဏီႀကီးေတြ လပ လပ္ပက
ံ င္ပံ သပ္ႀကီး မကြျပားလပါဘူး။ (အဒီ ၂ ခလံး က Getty လ
မသားစ တစ္စတည္း ပင္ ေရနံ ကမၸဏီႀကီး ရဲ့ လပ္ပက
ံ င္ပံေတြ န႔ေတာဲ့ တခ ႕နည္းလမ္းေတြ မာ ကြျပား
းႏင္ပါတယ္။) ပဂၢလက အစရယ္ယာရင္ေတြ ဒါမမဟတ္ ရယ္ယာရင္ တစ္ဥးီ တည္း ရရ ဘာ ကြျပားျခားနားမႈ
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အစးရ က႑ မာ ကန္ရက းမနပ္ မထေရာက္ျခင္း အေပၚ ရင္းလင္းခ က္မ ား

အဖြ႕အစည္း သေဘာအရ ကြျပားျခားနားခ က္မ ား
•

အေပ ာဲ့စား ဘတ္ဂ က္ ခ ပ္ခ ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ ား (အစးရ က ပံဲ့ပးမႈမ ား (subsidies)၊ ေဒ၀ါလီ ခံဖ႔
မရ)

•

းႏင္ငေ
ံ ရး ဆင္ရာ အေလးထားမႈမ ား အခန္းက႑

•

အၿပ င္အဆင္ ကင္းျခင္း

•

ထပ္ပး ကန္႔သတ္မမ
ႈ ား
o

၀န္ထမ္းေရးရာ (ျပည္သ႔၀
ူ န္ထမ္း – ျဖ တ္ရခက္။ ယဥ္းႏင္တဲ့ လစာ ေပးဖ႔ ခက္။)

o

၀ယ္ယူေရး ကစၥမ ား

o

ဘတ္ဂ က္ ကစၥမ ား (ႀကီးမားတဲ့ အရင္းဆင္ရာ ျမ ပ္းႏံမႈ အတြက္ လအပ္တဲ့ ေရရည္
ဘတ္ဂ က္ ခ ထားေပးဖ႔ ခက္ခ။)

လူတစ္ခ င္း သေဘာအရ ကြျပား ျခားနားမႈမ ား
•

မက္ေလာက္တဲ့ လစာ၊ အခ မရ။ ျဖ တ္ဖ႔လည္း ခက္။ ဒါေၾကာငဲ့္ ဆြေဆာင္းႏင္တဲ့ မက္လးံ က
ေလ ာဲ့ခ ရာေရာက္။ (ေခ ာဲ့ခ ည္တစ္ခါ၊ ရက္ခ ည္ တစ္လည္ဲ့ စနစ္ က ဖယ္ရားလက္သလ)

•

အလပ္အပ္သူ န႔ ကယ္စာလယ္ ျပႆနာမ ား (principal-agent problems)
အရာရမ ား က သူတ႔ ရဲ့ ရည္မန္းခ က္ေတြ ေနာက္ လက္ – ဗ ဴရကေရစီ အရြယ္အစား က

o

ႀကီးလာေအာင္ လပ္
စြန္႔စားရမာ က မးႏစ္သက္တာ (risk aversion) က အဆငဲ့္ အလြန္ျမင္ဲ့မား –

o

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္း ပင္း က လက္ဖ႔ (ႀက းနီ စနစ္ အားေကာင္းဖ႔) ျဖစ္သြားေစပါတယ္။
ရသလ။ အစးရ လပ္ငန္းေတြ က မန္ေနဂ ာေတြ ဟာ ပဂၢလက ကမၸဏီႀကီးေတြ က မန္ေနဂ ာေတြ လပ္ကင္ပံ
နည္းလမ္းအတင္း အမ ားႀကီး တူတယ္လ႔ တခ ႕ က ယူဆၾကပါတယ္။ အဒီ ကစၥ ၂ ရပ္လးံ မာ မန္ေနဂ ာေတြ
မာ

ကယ္ပင္

ဆံးျဖတ္ခင
ြ ္ဲ့

အမ ားႀကီး

ရၾကပါတယ္။

လက္သြားးႏင္ေလာက္ေအာင္ ဆံးျဖတ္ပင္ခင
ြ ္ဲ့ ရတာေပါဲ့။
အက းစီးပြါး

က

ရင္းၿပီး

လပ္သြားၾကတာ

ဒါမမဟတ္

သူတ႔

ရဲ့

အက းစီးပြါး

ေနာက္

(အစးရ လပ္ငန္း ကစၥ မာ ဆရင္) လူထ
(ပဂၢလက

အစရယ္ယာရင္ေတြ ရဲ့ အက းစီးပြါး က ရင္းၿပီး လပ္သြားၾကတာပါ။

လပ္ငန္း

ကစၥ

မာ

ဆရင္)

ကမၸဏီ ရဲ့ အစရယ္ယာေတြ က

သမ္းယူဖ႔ ႀက းစားသူေတြ က ေကာ္ပေရးရင္း ရဲ့ ပက္ဆထ
ံ ကေန လာဘ္ေပးလက္ရတဲ့ အျဖစ္ေတြ က အဒီ
အျမင္ေတြ က အတည္ျပ ေပးပါတယ္။

အဒီလ ေပးရတာ က “ စာ အစမ္းေရာင္” (Green Mail) လ႔

ေခၚၾကတာေပါဲ့။ အဒီလ ေပးတာေတြ ရေနတဲ့ အတြက္ရယ္၊ ေကာ္ပေရးရင္း ရဲ့ ပဋညာဥ္ စာတမ္း မာ အဒီလ
သမ္းယူဖ႔ ခက္ေအာင္ စီမခ
ံ န္႔ခြမႈ က ထညဲ့္သြင္းထားတဲ့ ျပဌာန္းခ က္ေတြ အရရယ္ စီမံခန္႔ခြမႈ အတြက္
အထူးလပ္ပင္ခင
ြ ဲ့္ေတြ က ထန္းထားးႏင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစရယ္ယာရင္ေတြ ရဲ့ စားရတ္စားခ န႔ပါ။
အဖြ႕အစည္း ႀကီးႀကီးမားမားေတြ မာ အလပ္အပ္သူ န႔ ကယ္စားလယ္ ျပႆနာေတြ က ဘယ္ေတာဲ့မ
အျပည္ဲ့အ၀ မေျဖရင္းးႏင္ၾကပါဘူး။ ဆြေဆာင္မႈ ဆင္ရာ ဆက္စပ္ ဖြ႕စည္း တည္ေဆာက္ပေတြ
ံ
(incentive
structures) - ဆလတာ က “ေကာင္းေကာင္း” စြမ္းေဆာင္းႏင္တာ အတြက္ ဆေတြ (မၾကာခဏ
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ခ ီးျမငဲ့္တတ္တာ က ဆေၾကးပါပ) န႔ “ခပ္ညံဲ့ညံဲ့ စြမ္းေဆာင္းႏင္တာ” အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ (အလပ္ျဖ တ္ပစ္တာ)
- က အထေရာက္ဆးံ ဆြေဆာင္မႈ ပံစံ နည္းလမ္းေတြ ခ န္ညႈ ထားပံ က ျပေနပါတယ္။ ကယ္စားလယ္
ျပႆနာေတြ က အျပည္ဲ့အ၀ ေျဖရင္းးႏင္မယ္ဲ့ ဆြေဆာင္ပံ ဒီဇင္း က ေရးဆြရာ မာလည္း အစးရ န႔ ပဂၢလက
က႑ ၂ ခ လံး က ျပႆနာ က ရင္ဆင္ေနၾကရေပမဲ့၊ အမ ားျပည္သူ ဆင္ရာ က႑ မာ ဒီ ျပႆနာေတြ က
ပၿပီး ရန္ေလာက္ေအာင္ ရေနပံ ရပါေပရဲ့။

ခလ ျဖစ္ရတဲ့ တစ္စတ္တစ္ပင္း အေၾကာင္း ကေတာဲ့ သူတ႔

၀န္ထမ္းေတြ က (သူတ႔ ႀက စားခတ
ဲ့ ာေတြ အတြက္) ဘယ္လ ဘယ္ပံ ေထ ေပးရမယ္ ဆတာန႔ ပတ္သက္လ႔
အကန္႔အသတ္ေတြ က ရေနတာေၾကာငဲ့္ပါ။
ဗ ဴရကေရစီ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းမ ား န႔ စြန႔စ
္ ားရမာ က မးႏစ္သက္တဲ့ စတ္ (risk aversion)
သူတ႔ ရဲ့ ဘတ္ဂ က္ အရြယအ
္ စား က တးမ ား လတဲ့ အရာရေတြ ရဲ့ ဆးႏၵ က ဗ ဴရကေရစီ လပ္ကင္ ျပမူပံ ရဲ့
ဘက္မ ားစြာ အေပၚ ရင္းျပခ က္ ေပးလက္သလပါပ။ အစးရ ၀န္ထမ္းေတြ ရဲ့ ျပ မူ လပ္ကင္ပံ ရဲ့ အျခားေသာ
ဘက္ က အေကာင္းဆံး ရင္းျပးႏင္တာကေတာဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ က ေပးတဲ့ မက္လးံ ပါပ။ ၀န္ထမ္းေတြ ရဲ့
လခ/အခ က သူတ႔ စြမ္းေဆာင္ခ က္ န႔ တက္ရက္၊ နီးနီးစပ္စပ္ ဆက္စပ္ မေနေပမ၊ဲ့ ေရရည္မာေတာဲ့ သူတ႔
ရာထူးတးတာ က သူတ႔ အေပၚ ၾကညဲ့္ထားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ က္ န႔ အနည္းဆံး တစ္ပင္းအားျဖငဲ့္
တည္မီေနပါတယ္။
အမားေတြ အတြက္ တာ၀န္ရတာ က တစံတရာေသာ ဗ ဴရကေရစီ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္း ေတြ က
လက္နာျခင္းအားျဖငဲ့္ အရာထမ္းေတြ က သူတ႔ ရဲ့ အမားေတြ က ေျဖးႏင္ပါတယ္။ တျခားသူေတြ ကလည္း
သူတ႔ ရဲ့ လပ္ရပ္ေတြ က အဒီ လပ္ထးံ လပ္နည္း န႔ပ သံးသပ္မာ ကး။ အဒီလ အပ္စ အေနန႔ ဆံးျဖတ္ခ က္
ခ တဲ့ ျဖစ္စဥ္ က ဘယ္ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ မဆ၊ တစ္ေယာက္ခ င္း က သူ လပ္လ႔ ေအာင္ျမင္တာ
ေျပားႏင္တဲ့

အျဖစ္

က

ေလ ာဲ့ခ ပစ္လက္ပါတယ္။

၀န္ထမ္းေတြ

က

အဒီလ

အေပးအယူ

လပ္ခ င္ၾကပံရပါတယ္။ သူတ႔ က စြန႔စ
္ ားရမာ က မးႏစ္သက္ဘးူ (risk aversion) လ႔ ကၽြန္ေတာ္တ႔ က
ဆတာပါ။

ဒါ က ဗ ဴရကေရစီ ရဲ့ သေဘာသဘာ၀ အရ တစ္စတ္တစ္ပင္းအားျဖငဲ့္ ျဖစ္လာရတာကး။

အရာရာ က သငဲ့္ေလ ာ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း (ႀက းနီ စနစ္) ကေန ျဖတ္သြားရပါမယ္။

အေလးေပးတာ က

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္း က လက္နာေရး ျဖစ္ၿပီး၊ ရလာဒ္ အရည္အေသြး မဟတ္ေပဘူး။
ဗ ဴရကေရစီ ရဲ့ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းေတြ ေနရာ အးႏံ႔ ရေနျဖစ္ေနရတာ အျခား အေၾကာင္းအခ က္ ၂ ခ က္
ရပါေသးတယ္။

ပထမ၊ စြန္႔စားရမာ က မးႏစ္သက္တာ ေၾကာငဲ့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ စားရတ္စားခေတြ က

ခံရတာ က ၀န္ထမ္းေတြ ကယ္တင္ မဟတ္ပါဘူး။ လူ႔အဖြ႕အစည္း တစ္ရပ္လးံ က ခံၾကရတာပါ။ မလတဲ့
လူပ

တစ္္ေယာက္

ခန္႔ထားဖ႔

လအပ္တဲ့

အခြန္ေတြ

ေပးျခင္းအားျဖငဲ့္

က ခံၾကရတာကး။

အဒီ

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္း အတ္င္း သြားၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြ က ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ စာရြက္စာတ္း အစရသျဖငဲ့္ ထပ္
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(ဗ ဴရကရက္ေတြ က ဗ ဴရကေရစီ ျဖစ္စဥ္ေတ ြက တကယ္ေတာဲ့

သာယာေနၾကတာ လ႔ ဆၾကတသ
ဲ့ ူေတြ ရပါတယ္။)4
ဒတယ။

လပ္ေနက လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္း အစလ
ံ က္ က ေနရာေတာ္ေတာ္မ ားမ ား မာ လက္နာၾကရတာ

ကလည္း ပ ႕ံ းႏံ႕လ႔ ေနပါတယ္။ ဒီ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းေတြ က မတူတဲ့ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား လူ တစ္ဦးခ င္းစီရဲ့
အဆျပ ခ က္ေတြ က လာတာၿဖစ္ၿပီး၊ အတည္ျပ ၿပီးသားပါ။

ဒီလ ျဖစ္ေနတာ မာလည္း အျပ သေဘာ

ေဆာင္တဲ့ ဘက္ ရပါတယ္။ ဗ ဴရကရက္ေတြ က သူတ႔ ရဲ့ အက းစီးပြါး က လက္ရာ က အက းဆက္ အျဖစ္
ျဖစ္လာတာ မဟတ္ဘူး ဆတာပါ။

အစးရ ဗ ဴရကရက္ေတြ န႔ သူတ႔ ခ ထားလက္တဲ့ ရံပေငြ
ံ ေတြ ရဲ့

ဆက္ဆံေရး ကေန သဘာ၀ အတင္း ျဖစ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီ ဆက္ဆံေရးမ း က ခ ထားလက္တဲ့
ရံပေငြ
ံ ေတြ န႔ အဒီ ေငြေတြေၾကာငဲ့္ အက းခံစားရမယ္ဲ့သူ တ႔ ရဲ့ ယံၾကည္မႈ ရေအာင္ လပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမ း
ျဖစ္ပါတယ္။ အစးရ ဗ ဴရကရက္ေတြ က သူတ႔ ပက္ဆံ က သံးၾကတာ မဟတ္ပါဘူး။ အမ ားျပည္သူ ဆီ က
ရတဲ့ ေငြေတြ က သံးေနၾကတာပါ။ လူ တစ္ဦးခ င္း စီ မာ ပၿပီး ဆံးျဖတ္ပင္ခင
ြ ္ဲ့ ရသင္ဲ့တယ္ ဆတာ က
ေယဘူယ အားျဖငဲ့္ လက္ခံၾကပါတယ္။

တျခားသူေတြ ရဲ့ ပက္ဆံ က သံးရာမာ ကယ္ပင္ ပက္ဆံ က

သံးတာထက္ ပၿပီး ဂရစက္သငဲ့္တယ္လ႔လည္း လက္ခထ
ံ ားၾကတာပါ။ ပၿပီး ဂရစက္သငဲ့္တယ္ ဆလခ က္
ကေတာဲ့ တစံတရာေသာ သတ္မတ္ လပ္ေနက လပ္ပက
ံ င္ပံေတြ ရရမယ္ ဆတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ င္းစီ ရဲ့ စတ္ထင္သလ ဆံးျဖတ္တဲ့အတင္း ရံပေငြ
ံ ေတြ က မသံးေအာင္ ေသခ ာ
လပ္ရမယ္ ဆတဲ့ သေဘာပါ။ အဒီလ ဆရင္ အက ငဲ့္ပ က္ ျခစားတာလည္း ေလ ာဲ့သြားးႏ္င္ေျခ ရေပတာေပါဲ့။
လူေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က အတည္ျပ ေပးရမာ ျဖစ္လ႔ ေစ းကြက္ ေပါက္ေစ း အထက္ ကန္ထရက္ က
ခ ေပးၿပီး၊ အဒီ အတြက္ လာဘ္ေငြ လက္ခရ
ံ ရဖ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရဲ့ လပ္ပင္ခင
ြ ္ဲ့ အာဏာ အတြင္း
အၿမ မရးႏင္ေတာဲ့ပါဘူး။
ဘယ္လပျဖစ္ျဖစ္၊ အစးရ ေရာ၊ ႀကီးမားတဲ့ ေကာ္ပေရးရင္းေတြေရာ ဗ ဴရကေရစီ လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းေတြ
အေပၚ မီခ လပ္ကင္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္ဆတာ က ရင္းရင္းလင္းလင္းပါပ။

ဒီလန႔ လပ္ငန္းေသး န႔

လပ္ငန္းႀကီး ၾကားမာ ျခားနားခ က္ က အစးရ ပင္ န႔ ပဂၢလက ပင္ လပ္ငန္းႀကီး ၾကား ျခားနားခ က္ ထက္ ပ
ၾကီးမား ပါတယ္။
အစးရ က႑ မာ အသံးမ ားတဲ့ လပ္ေနက ဗ ဴရကေရစီ လပ္ပက
ံ င္ပံ ဥပမာ ၂ ရပ္ကေတာဲ့ ကန္က စားရတ္
န႔ အက းခံစားရမႈ ပင္းျခား သံးသပ္ခ က္ န႔ ပတ္၀န္းက င္ ေပၚ သက္ေရာက္မႈ ေက ညာခ က္ တ႔ က
အသံးျပ တာ

ပ

ျဖစ္ပါတယ္။

အဒီ

လပ္ထးလ
ံ ပ္နည္းေတြ

ရဲ့

ရည္ရယ
ြ ္ခ က္

က

ရင္းပါတယ္။

တစ္ဘက္မာေတာဲ့ အဒီလ အကျဖတ္ခ က္ က အသံးျပ ရမယ္ဲ့ အခ က္အလက္ေတြ က ရခတာေၾကာငဲ့္
ေလဲ့လာခ က္ေတြ က ရလာဒ္ေတြ ႀက ေျပားႏင္မယဲ့္ စီမခ
ံ က္ႀကီးေတြ က မဆံးျဖတ္မီ ႀက တင္ လပ္ရတဲ့
ေလဲ့က ငဲ့္ခန္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ စီမံခ က္ က ဆန္႔က င္သူေတြ က အခ န္ဆဖ
ြ ႔ ႀက းစားၾကတအ
ဲ့ ခါ အဒီ

4

ဘာေၾကာငဲ့္ ဗ ဴရကရက္ေတြ က ဗ ဴရကရက္ဆန္ဆန္ လပ္ကင္ ျပ မူၾကသလ ဆတဲ့ (စတ္ပညာ ဒါမမဟတ္

လူမႈေဗဒ သေဘာ က အေျခခံတဲ့) တစ္ဘာသာ ကြတဲ့ သီ၀ရီေတြလည္း ရပါေသးတယ္။
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ေလဲ့က င္ဲ့ခန္း လပ္ဖ႔ အသံးခ တာကလည္း ႀက ၾကား ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီလန႔ စီမခ
ံ က္ ရဲ့ စားရတ္စားခ
တက္လာၿပီး၊ စီးပြါးေရး အရ ျဖစ္းႏင္ေျခ မရေတာဲ့တဲ့ အျဖစ္ ျဖစ္သာြ းတတ္တာကး။ အဒီလ အခ န္ဆတ
ြ ဲ့
လပ္ရပ္ေတြ မာ လူမႈ စားရတ္စားခ ရေပတာေပါဲ့။
ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ လပ္ျခင္း (Corporatization)
အစးရ လပ္ငန္းေတြ က အလားတူ ပဂၢလူ လပ္ငန္းေတြ ထက္ တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ ေလ ာဲ့နည္းရတဲ့
အေၾကာင္းေတြ က ခ ေနာက္ဆးံ အခန္း က ရာၾကည္ဲ့မာပါ။ ခန္႔ထားရာ မာ၊ ရာထူးတးေပးရာ မာ၊ ၀ယ္ယူေရး
မာ၊

ေရရည္

ရင္းးႏီးျမ ပ္းႏံမႈအတြက္

ဘတ္ဂ က္

ခ ထားရာ

မာ

ျပဌာန္းသတ္မတ္ခ က္ေတြ

န႔

ကန္႔သတ္ခ က္ေတြ ရေနတာ က တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ မျဖစ္ရေလေအာင္ တားဆီးထားတာ က
ကၽြန္ေတာ္တ ႔ ျမင္ခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။

အဒီ ျပဌာန္းသတ္မတ္ခ က္ေတြ န႔ ကန္႔သတ္ခ က္ အားလံးအတြက္ သူ႔

အေၾကာင္း န႔ သူေတာဲ့ ေကာင္းေကာင္း ရမာပါပ။ အဒီလ စးရမ္မကင္းစရာ အေၾကာင္းေတြ အတြက္န႔ေတာဲ့
ပဂၢလက က႑ က လႊမပစ္ရပါဘူး။ အစးရ ေကာ္ပေရးရင္းေတြ န႔ စြမး္ ေဆာင္မႈ အေျခခံ အဖြ႕အစည္းေတြ
အပါအ၀င္ အစဥ္အလာ အစးရ ဌာနေတြ န႔ ပဂၢလက ကမၸဏီေတြ ၾကားမာ ရတဲ့ အဖြ႕အစည္း ပံစံတစ္ရပ္
က အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စ န႔ တျခား တင္းျပည္ေတြ က စမ္းသပ္ၾကညဲ့္ၾကပါတယ္။
အစးရ ေကာ္ပေရးရင္း ဥပမာ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား ရပါတယ္။ လူသအမ ားဆံး ထမာ စာတက္၀န္ေဆာင္မ၊ႈ
းႏင္ငံ ရဲ့ အႀကီးမားဆံး လ ပ္စစ္ ထတ္လပ္သူ တီနက္စီ ဗလီ အာဏာပင္အဖြ႕ (Tenessee Valley
Authority)၊ စန္႔ေလာရင္ဲ့ ဆီးေ၀း (Saint Lawrence Seaway) တ႔ ပါၾကတာေပါဲ့။

ညဴကလီယာ

ဓာတ္အားေပး စက္ရံ ေတြ န႔ အးႏျမဴ ဗံး မာ သံးဖ႔ သဘာ၀ ယူေရနီယံ က သန္႔စင္ ယူေရနီယံ အျဖစ္
ေျပာင္းေပးတဲ့ ယူအက္စ္ အီးစီ (U.S. Enrichment Corporation) ၁၉၉၈ မာ ပဂၢလက ပင္ ျပ တအ
ဲ့ ထ
ပါတာေပါဲ့။ အဒီ ေကာ္ပေရးရင္းႀကီးေတြ က အေမရကန္ အစးရ ပင္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ဲ့ စံအတင္းပါပ၊ သူတ႔
ရဲ့ ဘတ္ဒါရက္တာ န႔ ဘတ္အဖြ႕ ဥကၠဌ က သမၼတ က ခန္႔ထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူတ႔ က တာ၀န္ယူေနတဲ့
ကာလအတြငး္ းႏင္ငံေရး န႔ မဆင္သူေတြ ျဖစ္ဖ႔ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါတယ္။

သက္တမ္းကလည္း သမၼတ ရဲ့

သက္တမ္း န႔ ေသခ ာေပါက္ မကက္ညီၾကပါဘူး။ ရးရး လပ္ငန္းေတြ အတင္းပ၊ သူတ႔ က သူတ႔ ရဲ့ ထတ္ကန္
န႔ ၀န္ေဆာင္မႈ က ေရာင္းၿပီး သူတ႔ရဲ့ ၀င္ေငြ က ရာပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံးကေတာဲ့ အစးရ ဌာန္ေတြ အေပၚ
သတ္မတ္ထားတဲ့ ကန္႔သတ္ခ က္ေတြ ကေန သူတ႔ လြတလ
္ ပ္သာြ းတာပါပ။ ေခ းယူ းႏင္တယ္။ ကယ္ က
ျပန္ေခ းေပးးႏင္တယ္။

လခ န႔ ၀ယ္ယူေရး ဆင္ရာ ကယ္ပင္ ဆံးျဖတ္ပင္ခင
ြ ဲ့္ အေတာ္အတန္ ရတယ္။

တစ္ခလံး အေနန႔ သူတ႔ က ပဂၢလက ေကာ္ပေရးရင္္းေတြ အတင္း လပ္ၾကပါတယ္။
အစးရ လပ္ငန္းတစ္ခ က ပဂၢလကပင္ မျပ မီ၊ အဒီ လပ္ငန္း ဟာ ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ လပ္တဲ့
အလယ္အလတ္ အဆင္ဲ့ က ျဖတ္သန္းၾကရေပတာေပါဲ့။ ဒါရဲ့ ေနာက္ဆက္တြ လက္ရတာကေတာဲ့ လပ္ငန္း
ရဲ့ ဘတ္ဂ က္ က ပမ ပြငဲ့လ
္ င္းျမင္သာမႈ န႔ တာ၀န္ခမ
ံ ႈ ရေအာင္ လပ္ရတာပါပ။ အေထြေထြ ဌာနဆင္ရာ
ဘ႑ာေရး ဌာန န႔ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြ ေရာေထြး ထတ္ျပန္တာထက္ ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ လပ္တဲ့
လပ္ငန္းေတြ က သူတ႔ ရဲ့ တကယဲ့္အမန္ ေငြေရးေၾကးေရး က ထင္ဟပ္မယ္ဲ့ သူ႔ ကယ္ပင္ ဘ႑ာေရး
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ရင္းတမ္း က ထတ္ျပန္ၾကပါတယ္။ ဘတ္ဂ က္ အသံးစားရတ္ ကလည္း ဖြင္ျဲ့ ပလက္သလ အရႈံးထြက္ေနတဲ့
အစးရ လပ္ငန္းေတြ အတြက္ အစးရ ရဲ့ ပဲ့ံပးမႈ ကလည္း ပ ပြင္ဲ့လင္းျမင္သာ လာေပတာေပါဲ့။ တြက္ေျခကက္
ထေရာက္မႈ အက းေတြ က ဒီ အဆငဲ့္ မာ အမ ားစ စပါတယ္။ ဘာေၾကာငဲ့္ ဆတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ကေတာဲ့
အျငင္းပြါးစရာ

ျဖစ္ဆပါပ။

၀န္ထမ္းေရးရာ၊

၀ယ္ယူေရး၊

ဘတ္ဂ က္

လြတ္လပ္သြားတာ က လအပ္ခ က္ပ ျဖစ္တယ္လ႔ တခ ႕ က ေျပာၾကသေပါဲ့။

ကန္႔သတ္ခ က္ေတြ

က

ေကာ္ပေရးရင္းဆန္ဆန္

လပ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ မာ ထေရာက္တဲ့ ဆြေဆာင္မႈ (မက္လး)
ံ ဆင္ရာ အစီအစဥ္ က ေနသားတက ျဖစ္ေအာင္
လပ္ၾကရမယ္ လ႔ ဆပါတယ္။ ပဂၢလက ပင္ဆင္မႈ ကေနလာတဲ့ အျမတ္ ေစဲ့ေဆာင္မႈ တြန္းအား မရရင္ အဒီ
အက းေတြ က ေရရည္ တည္တံဲ့ေအာင္ ထန္းမထားးႏင္ဘူး လ႔လည္း တျခားသူေတြ က ေခ ပၾကေပတာေပါဲ့။
ပဂၢလက ကမၸဏီ အသစ္ မာ လခ မ ားမ ား ရၿပီး၊ ရယ္ယာေတြ ဒါမမဟတ္ ေရြးခ ယ္စရာေတြ ေတာင္
ရရလာၾကတအ
ဲ့ တင္း အစးရ လပ္ငန္းေတြ က မန္ေနဂ ာေတြ ဟာ ပဂၢလကပင္ ျပ ၿပီးတဲ့ေနာက္ မာ
ေကာင္းေကာင္း လပ္းႏင္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ ျပ တဲ့ အဆငဲ့္ မာ အဒီ စီးပြးေရး
အက းေတြ က တြက္ေျခကက္၊ ထေရာက္ေရး မာ တးတက္လာေစဖ႔ သူတ႔ က တြနး္ အားေပးသြားတာပါပ။
စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျခခံ အဖြ႕အစည္းေတြ က အစးရ ဌာနေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အစးရ က႑ အတြငး္ မာ
ပလ႔ ၿမၿမၿမံၿမံ ဆက္ ရေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဌာန အရာရေတြ က သူတ႔ ရဲ့ စြမ္းေဆာင္းႏင္မႈ အေပၚ

မူတည္ၿပီး ဆေပးပါတယ္။ ယူေက မာ မတ္ပတင္
ံ
ဌာန က စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျခခံ အဖြ႕အစည္း တစ္ခပါ။
အလားတူ အဆျပ ခ က္ေတြ က အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စ မာလည္း အဆျပ ထားၾကပါတယ္။
တင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား ကေတာဲ့ သက္၀င္လႈပ္ရားတဲ့ အေခ အတင္ ေဆြးေးႏြးပြေတြ မာ ပါ၀င္
ေဆြးေးႏြးေနၾကပါတယ္။ ဘယ္ အခ န္ မာ အစးရ ဌာန တစ္ခ က ပဂၢလက ပင္ ျပ မလ။ ေကာ္ပေရးရင္း
ဆန္ဆန္ ဖြ႕မလ။ ဒါမမဟတ္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ အေျခခံ အဖြ႕အစည္း အျဖစ္ ေျပာင္းမလ။ ပံစံ ၃ ရပ္လးံ
မာေတာဲ့ ဌာန က ထတ္လပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ဒါမမဟတ္ ပစၥည္း က တင္းတာလ႔ ရရပါမယ္။ ပဂၢလကပင္
ျပ တာ န႔ ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ ဖြ႕စည္းတာ မာ ေရာင္းလ႔ရတဲ့ ထတ္ကန္ တစ္ရပ္ က ထတ္ရမယ္။
ဒါမမဟတ္ သူ႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ န႔ ဆက္းႏြယ္တဲ့ ၀င္ေငြ ရရာ အရင္းအျမစ္ တစ္ရပ္ အနည္းဆံး ရရပါမယ္။
အထက္ မာ ဥပမာ ေပးခတ
ဲ့ ဲ့ တီဗြီေအ က လ ပ္စစ္ ထတ္တယ္။ စာတက္ က တံဆပ္ေခါင္း ထတ္တယ္။
တင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က ေလေၾကာင္း ထန္းခ ပ္တဲ့ စနစ္ က ပဂၢလကပင္ ျပ လက္ၾကပါတယ္။
ကလင္တန္ အစးရ က ေကာ္ပေရးရင္းဆန္ဆန္ လပ္ဖ႔ အဆျပ ပါတယ္။

ဒီ လပ္ငန္း ရဲ့ ဘ႑ာေရး က

ေလယာဥ္လက္မတ္ အခြန္ ဒါမမဟတ္ ေလယာဥ္ သက္ဆင္းခ ဒါမမဟတ္ ထြက္ခါြ ခ ကေန လြယ္လယ
ြ က
္ က
ူ ူ
ရးႏင္ေပတာေပါဲ့။
ဘာေၾကာငဲ့္ အရာရာ က ပဂၢလက ပင္ မျပ တာလ။ ဒါမမဟတ္ အနည္းဆံး အရာရာ ေပၚမာ အခ ဘာေၾကာင္ဲ့
မယူ မေကာက္သလ။

အေျဖ ကေတာဲ့ ျပည္သူ န႔ ဆင္တဲ့ ရည္မန္းခ က္ေတြ ရေနလ႔ ပါပ။

ရည္ရြယ္ခ က္ေတြ က ပဂၢလက က းႏင္းႏင္နင္းနင္း ကင္တြယးႏ
္ င္မာ မဟတ္ပါဘူး။
သတ္မတ္ခ က္ေတြ န႔လည္း ကင္တယ
ြ လ
္ ႔ ရးႏင္မာ မဟတ္ပါဘူး။

အဒီ

ဒါ က ျပဌာန္း

အးႏျမဴ ဗံး လပ္ရာမာ အသံး ျပ တဲ့

ယူေရနီယံ က သန္႔စင္ထတ္လပ္တဲ့ လပ္ငန္း မာ အျမတ္ မ ားမ ား ရးႏင္မယဲ့္ ကမၸဏီ က လခ င္မာ
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မဟတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စူးစမ္းစရာ ေကာင္းတာ က ဘရ္ အစးရ က အတအက ပါပ .. အဒီအတင္း လပ္ဖ႔
အဆျပ ခဲ့ေလရဲ့။ ၁၉၉၈ မာ ကလင္တန္ အစးရ က တကယ္ လပ္ခဲ့ေပတာေပါဲ့။ စာတက္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လပ္ငန္း က ပဂၢလကပင္ ျပ လက္ရင္၊ လက္၀ါးႀကီးအပ္ လပ္ပင္ခြင္ဲ့ က အသံးခ ဖ႔ ႀက းစားၿပီး ေစ းေတြ
တက္ေကာင္း တက္သြားးႏင္တယ္၊ ေက းလက္ ကလည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမာ မဟတ္ေတာဲ့ဘူး ဆတဲ့
စးရမ္မႈေတြ ေပါက္ဖြါးလားႏင္ပါတယ္။

(အစးရ က ေက းလက္ ေဒသ က ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရမယ္ လ႔

လအပ္ခ က္ တစ္ရပ္ ျပဌာန္းေပမဲ့ ျပဌာန္းပံ မာေရာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး က ၾကပ္မတ္ရာမာေရာ
ခက္းႏင္ေပတာေပါဲ့။)
ျပည္သူ ရဲ့ အက းစီးပြါး ျပႆနာေတြ က မၾကာခဏဆသလ ရႈပ္ေထြးတတ္ပါရဲ့။ တင္းတာဖ႔ ခက္တတ္ပါရဲ့။
စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျခခံ အဖြ႕အစည္း က ဒီဇင္းထတ္ရာမာ လံလံေလာက္ေလာက္ ထင္ဟပ္းႏင္ဖ႔
ခက္တတ္ပါရဲ့။

မူပင္ခြငဲ့္ မတ္ပတင္
ံ
ရံး က ျမန္ေစခ င္ရံမက၊ တလည္း တက ေစခ င္မာပါ။

မူပင္ခြင္ဲ့ က ျငင္းပယ္တာမ း ျဖစ္ေစခ င္မာ မဟတ္ဘူး။

ေပးသငဲ့္တဲ့

တရားရံး က လက္မခံးႏင္တဲ့ မူပင္ခင
ြ ္ေ
ဲ့ တြ က

ခ ထားေပးတာမ းလည္း ျဖစ္ေစခ င္မာ မဟတ္ပါဘူး။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလစြာပ၊ ေလ ာက္ထားတဲ့
ျဖစ္စဥ္ က မၾကာခဏ ဆသလပ းႏစ္ခ ီ သြားတတ္ပါတယ္။ မူပင္ခင
ြ ္ဲ့ မတ္ပတင္
ံ
ရံး က အလပ္ ဘယ္လ
ေကာင္းေကာင္း လပ္သလ ဆတာ သဖ႔ းႏစ္ခ ီ ၾကာမာပါ။ ဒါဲ့အျပင္ မူပင္ခင
ြ ္ဲ့ ရဲ့ နယ္ပယ္ အတင္းအတာ န႔
ဆက္းႏြယ္ေနတဲ့ အမ ားျပည္သဆ
ူ င္ရာ အေျခခံ ျပႆနာေတြ ကလည္း ရေနပါတယ္။ ဗီဇရပ္ ေျပာင္းထားတဲ့
ခရမ္းခ ဥ္သီး ဟာ အဒီ ခရမ္းခ ဥ္သီး အပင္ မာပ ကန္႔သတ္ ျဖစ္မာလား ဒါမမဟတ္ ဗီဇရပ္ေျပာင္း
ခရမ္းခ ဥ္သီး ပင္တင္း မာပ ကန္႔သတ္ ျဖစ္မာလား၊ ဒါမမဟတ္ ဗီဇရပ္ေျပာင္း အပင္အားလံး က
သက္ေရာက္မာလား။

အဒီလ ဆံးျဖတ္ခ က္ေတြ က ကစၥတစ္ရပ္ခ င္း အေျခခံ န႔ ဆံးျဖတ္ၾကရတာပါ။

တကယ္လ႔ မူပင္ခင
ြ ္ဲ့ မတ္ပံတင္ရးံ က စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျခခံ အဖြ႕အစည္း ျဖစ္လာမယ္ ဆရင္
တမ းသားလံး အက းစီးပြါးေတြ က အေကာင္းဆံး ထင္ဟပ္းႏင္တဲ့ နည္းလမ္း န႔ အဒီ ဆံးျဖတ္ခ က္ေတြ က
ခ မတ္းႏင္ေကာင္း မ ခ မတ္းႏင္မာပါ။
ျပည္နယ္ေတြ အဆင္ဲ့ မာလည္း ပဂၢလကပင္ ျပ ဖ႔ တြန္းအားေပးတာေတြ ရပါတယ္။ တခ ႕ ျပည္နယ္ေတြ က
ေထာင္ေတြ က ပဂၢလပင္ ျပ လက္ၾကပါတယ္။ (ေလဲ့လာခ က္ “ေထာင္မ ား က ပဂၢလကပင္ ျပ ျခင္း” က
ၾကညဲ့္) တကၠဆပ္ ျပည္နယ္ က လူမႈဖလ
ူ ေရး
ံ
အပ္ခ ပ္စီမမ
ံ ႈ က ပဂၢလကပင္ျပ ဖ႔ အဆျပ ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္
အစးရ က တကၠဆပ္ ျပည္နယ္ ဟာ အဒီလ လပ္လ႔ မရဘူး လ႔ ဆရဲ့။ အက းခံစားခြငဲ့္ ရထက္သူေတြ က
ျငင္းပယ္ျခင္း အားျဖငဲ့္ ပဂၢလက လူမႈဖလ
ူ ေရး
ံ
လပ္ငန္း မာ မက္လးံ ရေနတယ္ ဆတဲ့ အေျခခံကေန
ဖက္ဒရယ္ အစးရ က ျငင္းတာပါ။ ပဂၢလက လပ္ငန္း က အဒီလ ျငင္းပယ္တဲ့အတြက္ အယူခံရာမာ ထပ္မံ
ပယ္ခ တအ
ဲ့ ခါ

အဆမတန္

ရာေတြ႕းႏင္ပါတယ္လ႔

ဒဏ္ေၾကး

ရက္ျခင္းလ

ဆြေဆာင္

ဟန္႔တား

အစီအစဥ္တစ္ရပ္

က

ဖက္ဒရယ္ အစးရ ဆံးျဖတ္ခ က္ က ေ၀ဖန္ၾကတဲ့ သူေတြ က ေခ ပၾကပါတယ္။

အဒီေနာက္ပင္း တကၠဆပ္ ျပည္နယ္ က ျပည္နယ္ ရဲ့ အစားအေသာက္ ကူပြနလ
္ က္မတ္ ေပးတဲ့ အစီအစဥ္
က ၂၀၀၅ မာ ပဂၢလကပင္ ျပ လက္ပါတယ္။ ရလာဒ္ ကေတာဲ့ ကူပြနလ
္ က္မတ္ ေလ ာက္ထားသူေတြ အဖ႔
အေၾကာင္းမဲ့ ငါးးႏစ္ၾကေအာင္ ေစာငဲ့္ရတာပါပ။ ဒါ က လယ္ယာစက္ပ းေရး ဌာန က ရထက္လ က္သား န႔

ေထာင္ေပါင္းမ ားစြာေသာ

ဆင္းရသားေတြ

အက းခံစားခြငဲ့္
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မရတဲ့

လ႔

ေလ ာတက္

ကာလႀကီး

ေခၚေ၀ၚပါတယ္။

ေထာင္ေတြ က ပဂၢလကပင္ျပ ျခင္း
ပဂၢလကပင္ ျပ ဖ႔ လပ္ငန္းေတြ ထမာ ေထာင္ ဟာ ျဖစ္းႏင္ေျခ အနည္းဆံး လပ္ငန္း ျဖစ္ပံ ရပါတယ္။
တကယ္ေတာဲ့ အျမတ္ အတြက္ လပ္ေနၾကတဲ့ ပဂၢလက ကမၸဏီ အဖ႔ အစားအစာ ရဲ့ အရည္အေသြး လ
၀န္ေဆာင္မႈေတြ က ေျပားႏင္ရံ အနည္းဆံး အထ ေလ ာဲ့ခ ေလ သူ အတြက္ အက းရေလပါ။ “၀န္ေဆာင္မႈ
ရယူသူ” ေတြ က မေက မနပ္ တင္တန္း ေကာင္း တင္တန္း မာေပါဲ့။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ဲ့တကယ္ေတာဲ့ သူတ႔
ဘယ္ မ သြားလ႔ မရပါဘူး။ ေထာင္ ေဆာက္လပ္ေရး န႔ စီမံခန္႔ခြမႈ က ပဂၢလက ေကာ္ပေရးရင္းေတြ က
လႊေျပာင္းလ္ကတ
္ ဲ့အတြက္ အက းစီးပြါးခ င္း ထပ္တက္ေတြ႕တာ (conflict of interest) ျဖစ္းႏင္ေျခ
ရလာပါတယ္။ ေကာ္ပေရးရင္းေတြ ယူၾကတဲ့ လပ္ငန္း ပံစံ က သူတ႔ ရဲ့ တည္ဆ ေထာင္ေတြ န႔

လံး၀ အစးရ၊ လံး၀ ပဂၢလက ဒါမမဟတ္ လ ပ္စစ္၊ ေရ န႔ သယ္ယူပ႔ေဆာင္ေရး လ အေျခခံ အေဆာက္အအံ
န႔ ၀န္ေဆာင္မႈ က ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ အစးရ ေပးတာ ရဲ့ တစ္ဘာသာ ကြ ပံစံ အျဖစ္ လြန္ခတ
ဲ့ ဲ့ ဆယ္စ
၂ စ မာ ပီပပ
ီ ီ ျဖစ္ေပၚ ရင္သန္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆင္ရာ အထူး တာ၀န္ န႔ စြမ္းေဆာင္းႏင္ရည္ ေပၚ အေျခခံၿပီး၊
ပီပပ
ီ ီ အစးရ ပဂၢလ အစစပ္ (ပီပပ
ီ ီ - Public – private partnerships) က စြန႔စ
္ ားရမာ န႔ ရမာ က အစးရ န႔
ပဂၢလက က႑ မာ ခ ထားဖ႔ ပီပပ
ီ ီ က ႀက းစားတာပါ။

ဥပမာအားျဖငဲ့္ အစးရေတြ မာ ေျမ ရပါတယ္။

ဒါမမဟတ္ (မတူတဲ့ အကြက္ေတြ က မတူတဲ့ လူတစ္ဦးခ င္းစီ က ပင္ဆင္ေနၾကတဲ့) ေျမ က အစလက္
လပ္ပင္ခင
ြ ဲ့္ ခ ထားးႏင္တဲ့ အာဏာ ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီဇင္းထတ္ဖ႔၊ ေငြ မတည္ဖ႔၊ ေဆာက္ဖ႔ န႔ ဧရာမ

စီမံခ က္ႀကီးေတြ (megaprojects) လ႔ လူသမ ားတဲ့ အင္မတန္ က ႀကီးမား ရႈပ္ေထြးတဲ့ အေျခခံ
အေဆာက္အအံပင္း

ဆင္ရာ

ျပင္ဆင္

မြမ္းမံေရး

ကစၥေတြ

က

စီမံခန္႔ခြဖ႔

အစးရ

မာ

အားနည္းေနတတ္ပါတယ္။ ဒါန႔ ဆန္႔က င္ဘက္ ကေတာဲ့ ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ မာ ဥပေဒေၾကာင္းဆင္ရာ၊
ျပဌာန္းသတ္မတ္းႏင္တဲ့ အစးရ ၾသဇာအာဏာ မရပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ေငြေၾကး န႔ ကၽြမ္းက င္မႈ က လသလ

သံးးႏင္စြမ္း က ရေနျပန္ပါတယ္။
အေတြ႕ရမ ားတဲ့ ပီပပ
ီ ီ ပံစံကေတာဲ့ အမ ားျပည္သူဆင္ရာ အားကစား၊ ကစားကြင္း န႔ အပန္းေျဖ ေနရာေတြ
လ ရးရး ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြမႈ ကေန အလြန႔္ က အးႏစတ္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ဘ႑ာေရး န႔ စီမံခန္႔ခြေရး ေတြ
ပါတဲ့ အစးရ အေျခခံ အေဆာက္အအံ ဆင္ရာ လပ္ငန္းႀကီးေတြ အထ အက ံ း၀င္းႏင္ပါတယ္။

အဒီလ

လပ္ငန္းႀကီးေတြ ဆတာ ဘီအတီ (built-operate-transfer) သေဘာတူညီခ က္ န႔ အစးရ ပဂၢလက
အစစပ္လပ္ငန္းႀကီးေတြ လ လပ္ငန္းေတြ က ေျပာတာပါ။ လ ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရ၊ံ တးလမ္းေတြ န႔
က န္းမာေရး ဆင္ရာ လပ္ငန္းေတြ က လပ္ဖ႔ ပီပပ
ီ ီ ပံစံ က ကမၻာ တ၀မ္း မာ အသံးျပ ေနၾကပါတယ္။
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ျမဴနီစီပယ္ လပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့၊ ေရ၊ မလာ န႔ အညစ္အေၾကး၊ ေရဆးထတ္ စနစ္ အစရတဲ့ တည္ဆ
အလပ္ေတြ က အဆငဲ့္ျမငဲ့္တင္တာေတြ ကလည္း ပီပပ
ီ ီ ပံစံ က အသံးျပ ၾကပါတယ္။
ျဖစ္လားႏင္မယ္ဲ့ ေထာင္ေတြ ထ မာ လူမ ားေစၿပီး အခန္းျပည္ဲ့းႏင္သမ ျပည္ဲ့ဖ႔ (high occupancy rates)
ဆတဲ့ ပံစံ က ယူ အလပ္လပ္ၾကမာကး။ ကလနီ ကာလ ကတည္းက ရခတ
ဲ့ ာမ႔ ပဂၢလက ေထာင္ေတြ က
အသစ္ေတာဲ့ မဟတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတ႔ မာ မေကာင္းတခ က္ ေကာင္းတခ က္ သမင္းေၾကာင္း န႔ ပါ။
ၿပီးခတ
ဲ့ ဲ့ ၂၅ းႏစ္ အတြင္း မာ ေထာင္ေတြ က ပဂၢလက ပင္ ျပ တာ က အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စ မာ
ရတ္ခ ဥ္း ႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ အကန္ မာေတာဲ့ ေထာင္သားေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ေက ာ္ ဟာ ပဂၢလက
ေထာင္ ဒါမမဟတ္ ပဂၢလက က စီမံခန္႔ခြတဲ့ ဖက္ဒရယ္ အစးရ ဒါမမဟတ္ ျပည္နယ္ အစးရ ေထာင္ေတြ မာ
က ေနၾကပါတယ္။
ဒီ ေထာင္ေတြ က အျငင္းပြါးစရာ ျဖစ္လာတာ အံၾသစရာေတာဲ့ မဟတ္ပါဘူး။ ကန္က စားရတ္ က
ထန္းထားးႏင္တယ္လ႔ တခ ႕ က ေျပာၾကေပတာေပါဲ့။ ပညာေရး ဆင္ရာ ေလဲ့က င္ဲ့ သင္ၾကားမႈေတြ န႔ ေဆးစြ
ကသမႈ အစီအစဥ္ေတြ လ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေတာင္ တးတက္လာခဲ့တယ္ လ႔လည္း တခ ႕ က ဆၾကပါတယ္။
ဦးေဆာင္ ကမၸဏီ တစ္ခ ျဖစ္တဲ့ Correction Corporation of America က လပ္ခဲ့တာပါ။ တစ္စတ္တစ္ပင္း
အားျဖငဲ့္ ေထာင္ေတြ က “တဖန္ ျပန္တထ
ီ ြင္” ေရး အစီအစဥ္အရ လပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖငဲ့္
ေထာင္ေတြ က ျပန္ ဒီဇင္း လပ္လက္တအ
ဲ့ တြက္ အေစာငဲ့္ နည္းနည္း န႔ လူမ ားမ ား က
ႀကီးၾကပ္းႏင္ခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ ထမာ တင္းအား ေလ ာဲ့သြားတာန႔ ေထာင္ က ပေကာင္း လာရံတင္မက၊
အေစာင္ဲ့ နည္းနည္း ပ လပါေတာဲ့တယ္။ အစဥ္အလာ ေထာင္ေတြ ထက္ ပ က္ကက
ြ ္ အက ငဲ့္းႏႈန္း ကလည္း
က လာပါတယ္။ ေ၀ဖန္တသ
ဲ့ ူေတြ ကေတာဲ့ တစ္မ း ဆၾကတာေပါဲ့။ ကန္က စားရတ္ေတြ က တကယ္ေတာဲ့
ျမင္ဲ့မားလာတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ တးလာတယ္။ ျပန္နလန္ထးႏႈနး္ ကလည္း နမ္ဲ့လာတယ္ လ႔
ဆၾကပါတယ္။
ပဂၢလက ေထာင္ေတြ ရတဲ့ မေလ ာ္ကန္တဲ့ မက္လးံ က စးရမ္စရာပါ။ သာမန္ ခ းေဖာက္မႈေတြေတာင္
းႏစ္ရည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ တဲ့ ဥပေဒေရးရာ မူေဘာင္ ကေန သူတ႔ အက းခံစား ေနရတာေပါဲ့။
လက္ရ ေထာင္ထမာ လူေတြ က က ပ္ညပ္ ျပည္ဲ့သပ္ေနၿပီး၊ ေထာင္သား ဦးေရ ကလည္း တးပြါးလာမယ္လ႔
တြက္ခ က္ ခန္႔မန္းထားေပမဲ့၊ ဘတ္ဂ က္ အကန္႔အသတ္ က ေထာင္အသစ္ေတြ ေဆာက္ဖ႔
ကန္႔သတ္ပါလမဲ့္မယ္။ ပဂၢလက ေထာင္ေတြ န႔ ပတ္သက္လ အျငင္းပြါးေနတာေတြ ရေပမဲ့၊ ေထာင္
လအပ္ခ က္ က ပဂၢလက ေဆာက္တဲ့ ေထာင္ ဒါမမဟတ္ ပဂၢလက စီမံခန္႔ခြတဲ့ ေထာင္ေတြ န႔
ျဖညဲ့္လမ္ဲ့မယ္လ႔ ႀက တြကဆ
္ ရပါတယ္။

ပီပပ
ီ ီ ပံစံ က ရတဲ့ ရလာဒ္ေတြ က အဆးအေကာင္း ေရာေနပါတယ္။ တခ ႕ လ ပ္စစ္ စီမခ
ံ က္ေတြ မာ
သံးစြသူေတြ ေပးရတဲ့ ေစ းးႏႈန္း က မတန္တဆ ျဖစ္ကန္ပါတယ္။

တခ ႕ ကစၥေတြ မာေတာဲ့ အစစပ္

လပ္ရာမာ အစးရ က ဆံးရႈံးမႈ န႔ စြန႔စ
္ ားရစရာေတြ က ခံရၿပီး၊ ပဂၢလက က ျမတ္စရာေတြ ကခ ည္း
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ဒီမာလည္း အျမတ္အစြန္း နည္းခရ
ဲ့ င္၊ ပဂၢလက က အစစပ္ ကေန

ထြက္သြားမယ္လ႔ ၿခမ္းေျခာက္ တဲ့ အထ ျဖစ္တာလည္း ေတြ႕ရပါရဲ့။

ေစ းကြက္ က အလြသံးစား

လပ္တာေတြ အေပၚ စစ္ေဆးးႏင္မႈ အားနည္းေလ၊ တင္ဒါ ျဖစ္စဥ္ မာ ပြငဲ့လ
္ င္းျမင္သာမႈ နည္းေလ၊ ပီပပ
ီ ီ
မေအာင္ျမင္ဖ႔ က မ ားေလပါပ။
ကန္ထတ္လပ္ေရး မာ အစးရ ရဲ့ အခန္းက႑ အေပၚ ပလ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သေဘာတူမ ခ က္
ကန္ထတ္လပ္ေရး မာ အစးရ ရဲ့ အခန္းက႑ ဟာ တက္တက္ၾကြၾကြ အေခ အတင္ ေျပာၾကရတဲ့ နယ္ပယ္
ျဖစ္ဆပါပ။

ရးရး ပဂၢလက ပစၥည္းေတြ ထတ္လပ္ေရး မာေတာဲ့ အစးရ က မပါသငဲ့္ဘူး လ႔ေတာဲ့ ပလ႔

သေဘာတူလာၾကပါတယ္။ (အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စ က ေတာ္လန္ေရး စစ္ မာ ေၾကးစားတပ္ေတြ က
ငားရမ္းခေ
ဲ့ ပမ)ဲ့

တမ းသားလံးဆင္ရာ

ကာကြယ္ေရး

ကလည္း

ပဂၢလကပင္

မျပ သင္ဲ့ဘူ

လ႔

သေဘာတူၾကပါတယ္။ အဒီ နယ္ပယ္ေတြ မာေတာင္ ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ ားမ ား န႔ ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ တြ က
ပဂၢလက ကန္ထရက္တာေတြ ဆီ က အစးရ က ၀ယ္းႏင္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ေတြ န႔ တင္ဲ့ကားေတြ က

၀ယ္ခတ
ဲ့ ာ ၾကာပါၿပီ။ အမ္ယာ န႔ ေထာက္ပံပ႔ေဆာင္ေရး လပ္ငန္းေတြ အတြက္ ပဂၢလက လပ္ငန္းေတြ က
ပၿပီး သံးလာပါတယ္။

အတင္းအတာအားျဖငဲ့္ က ယ္က ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အဓပၸါယ္ သတ္မတ္ ဖြင္ဆ
ဲ့ ထားတဲ့

လံၿခံ ေရးအတြက္ ဇီ ၀န္ေဆာင္မႈ (Xe Services LLC - တရား၀င္ Blackwater USA န႔ Blackwater
Worldwide) လ ဆင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကန္ထရက္တာေတြ (အထူးသျဖငဲ့္ အီရတ္ န႔ အာဖဂန္ ပဋပကၡေတြ
မာ) က အစးရ ပလ႔ အားထားလာပါတယ္။ အဒီ အဓပၸါယ္ သတ္မတ္ ဖြင္ဆ
ဲ့ ထားတာ က က ယ္ျပန္႔လက္တာ
တခါတရံ မာ တက္ခက္ေရး န႔ တက္ခက္ေရး မဟတ္တဲ့ ပံဲ့ပးမႈ ၾကား စည္း က ၀ါး ေနပါတယ္။
ပဂၢလက ပင္ ျပ ဖ႔ ေျပာၾကတာ တခ ႕ က းႏ္င္ငံေရး န႔ ဆင္ပါတယ္။

တီဗြီေအ န႔ အျခား ေရအားလ ပ္စစ္

လပ္ငန္းေတြ က ပဂၢလက ပင္ျပ ဖ႔ ဆန္႔က င္ၾကတဲ့ သူေတြ က ေစ းးႏႈန္းေတြ ေစ းကြက္ အဆငဲ့္ တက္လာမာ
က စးရမ္ၾကပါတယ္။ (ေစ းကြက္ ေစ းထက္ ေလ ာဲ့ၿပီး လူထ က ေပးေနတာေၾကာငဲ့္ ပံဲ့ပးမႈ ပံစံ တစ္မ းပါပ။
- ဘာသာျပန္သူ) အဒီလ မျမင္ရတဲ့ ပံဲ့ပးမႈ က ဖယ္ရားပစ္လက္ေလမလား စးရမ္ၾကတာပါ။ တခ ႕ကလည္း
“မကြေသးရင္ သြားမဆက္န႔” ဆတဲ့ မူ က အေျခခံၿပီး ဆန္႔က င္ၾကတာပါ။

အဒီ အစးရ လပ္ငန္း

ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား က တြက္ေျခကက္ ထေရာက္ပံ ရၾကပါတယ္။ ပဂၢလက ပင္ ျပ လက္တဲ့အတြက္ ပၿပီး
တြက္ေျခကက္ ထေရာက္လာတယ္လ႔ ရင္းရင္း ျပးႏင္တဲ့ အျဖစ္မ းလည္း မရေသးပါဘူး။

ေလေၾကာင္း

ထန္းခ ပ္ေရး စနစ္ ပဂၢလက ပင္ျပ ေရး ဒါမမဟတ္ ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ ျပ ေရး က ဆန္႔က င္ၾကတာ က
ေကာ္ပရတ္ ပင္ ဂ က္ေတြ န႔ အေထြေထြ ေလေၾကာင္းပ႔ေဆာင္ေရး ေတြ က လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရ
အေျခအေန မာ ကန္က စားရတ္ က သေလာက္ က မ မ တတ မေပးရဘ၊ အဒီ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ က
ရေနၾကတာကး။ သူတ႔ အားလံး ဟာ တစ္းႏစ္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလယ
ီ ံ ေလာက္အထေတာင္မ ားတဲ့ ပံဲ့ပးမႈ က
ရေနၾကတာေပါဲ့။
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တဘာသာကြ အဖြ႕အစည္း ပံစံမ ား
ပဂၢလက ကမၸဏီမ ား
အစးရ ေကာ္ပေရးရင္းမ ား
စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျခခံ အဖြ႕အစည္းမ ား
သမရးက အစးရ ဌာနမ ား
•

ပဂၢလကပင္ ျပ ဖ႔ မတ္ေက ာက္
o

၀င္ေငြ ရရာ ရေၾကာင္းရ (သူ႔ အလပ္ေတြ န႔ ဆက္စပ္)

o

ျဖစ္ရးျဖစ္စဥ္ ေတြ႕ရးေတြ႕စဥ္ မဟတ္တာေတြ က ကင္တယ
ြ ္းႏင္။ တျခား ျပည္သ႔ူ အက းစီးပြါး ဆင္ရာ
ကစၥေတြ ကလည္း ကင္တယ
ြ ္းႏင္။ စတ္ခ ရမႈ၊ လက္၀ါးႀကီး အပ္ အလြသံးစားလပ္တဲ့ ျပႆနာ က
ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ က တဆငဲ့္၊ သက္ေတာဲ့သက္သာ ေက နပ္ဖယ
ြ ္ ေျဖရင္းပံ အရ
ကင္တြယးႏ
္ င္။

•

စြမ္းေဆာင္ရည္ အေျခခံ အဖြ႕အစည္း မတ္ေက ာက္
o

စြမ္းေဆာင္းႏင္မႈ က တင္းတာဖ႔ ျဖစ္းႏင္

o

တျခား ျပည္သ႔ူ အက းစီးပြါး ဆင္ရာ ကစၥေတြ ကလည္း ေက နပ္ဖယ
ြ ္ အျပ အမူ န႔ ကင္တယ
ြ ္းႏင္။

တျခား ကစၥေတြ မာေတာဲ့ ပၿပီး က ယ္ျပန္႔ အမ းမ းေသာ အမ ားျပည္သူ ဆင္ရာ ရည္မန္းခ က္ေတြ က
ပဂၢလက ပင္ျပ ျခင္းအားျဖငဲ့္ မျဖညဲ့္ဆည္းးႏင္ေလာက္ဘးူ လ႔ တကယ္ဲ့ က စးရမ္မကင္း ျဖစ္ၾကတာပါ။
အေခ အတင္ ေျပာဆေဆြးေးႏြး ျဖစ္ဖယ
ြ ္ရတာ က အဒီ နယ္ပယ္ ပါပ။
သက္သာေခ ာင္ခ ေရး

ဌာနေတြ၊

ေက ာင္းေတြ၊

ထတ္တာေတြ က ပဂၢလကပင္ ျပ သငဲ့္သလား။

ဒါမမဟတ္

ေထာင္၊ လူမဘ
ႈ ၀ဖူလေရး
ံ
န႔

ညဴကလီယာ

ဗံးလပ္မယ္ဲ့

ပစၥည္းေတြ

ဒါမမဟတ္ ေကာ္ပေေရးရင္း ဆန္ဆန္လပ္ျခင္းအားျဖငဲ့္၊

စြမ္းေဆာင္နင္တာ က ခ ီးျမငဲ့္ျခင္းအားျဖငဲ့္၊ သူတ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနရတဲ့ သူေတြ က သူတ႔ရဲ့
ေဖာက္သည္ေတြလ၊ အလပ္အပ္သူေတြ လ စဥ္းစားလာေအာင္ အားေပးျခင္းအားျဖငဲ့္ တြက္ေျခကက္
ထေရာက္မႈ အမ ားဆံး မရးႏင္ဘူးလား။
ဥပမာ အားျဖငဲ့္ မက္လးရ
ံ ေလာက္တဲ့ လစာ ေပးတာလ ပဂၢလက က႑ က အတယူျခင္းအားျဖငဲ့္
းႏႈင္းယဥ္မႈအရ တြက္ေျခက္က္ ထေရာက္မႈ က ဘယ္အတင္းအတာ အထ အစးရ က လပ္းႏင္သလ။ အစးရ
က႑ လပ္ရတာ ရဲ့ သေဘာသဘာ၀ အရ ေမြးကတည္း က တခါတည္း ပါလာသလ အစးရ က႑ မာ
တြက္ေျခ မကက္၊ ထေရာက္မႈ မရတာ က ဘယ္ အတင္းအတာ အထ ျဖစ္ေနတာလ။

အပ္ခ ပ္ေရး

လပ္ငန္းေတြ ရဲ့ နယ္ပယ္ ေတာ္ေတာ္မ ားမ ား မာ စြမ္းေဆာင္းႏင္မႈ က တင္းတာဖ႔ ခက္ပါတယ္။ ေသခ ာတာ
ကေတာဲ့

စြမ္းေဆာင္မႈ က ထတ္လက္တဲ့ စာမ က္နာ အေရအတြက္ န႔ တင္းတာ လမာ မဟတ္ပါဘူး။

နယ္ပယ္ မ ားစြာ မာ အၿပ င္အဆင္ လပ္ဖ႔ ဆတာ မျဖစ္းႏင္ပါဘူး။ ဒါမမဟတ္ အၿပ င္အဆင္ လပ္ဖ႔ေတာဲ့
ျဖစ္းႏင္ပါရဲ့ ဒါေပမဲ့ မလလားအပ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တ႔ က လက္နက္ကင္ တပ္ဖ႕ြ ၂ ခ လတာလား။ တရားေရး
စနစ္ ၂ ခ ၿပ င္ၾကရမာလား။

တခ ႕ ကစၥေတြ မာ အၿပ င္အဆင္ လပ္ၾကဖ႔ မတ္ဆက္ ေပးးႏင္ပါတယ္။
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အထူးသျဖငဲ့္ းႏင္ငေ
ံ တာ္ လက္၀ါးႀကီး အပ္မႈ က အစးရ က ထန္းသမ္းထားတာမ းပါ။ ရပ္သံလႊငဲ့လ
္ ပ္ငန္း၊
တယ္လီဖန္း ၀န္ေဆာင္မႈ လပ္ငန္း၊ က န္းမာေရး န႔ ပညာေရး ေတြမာ ဆပါေတာဲ့။

အၿပ င္အဆင္ ျဖစ္ဖ႔

မတ္ဆက္ေပး ၿပီးတာေတာင္ အေျဖရခက္မယ္ဲ့ ေမးခြန္းေတြ ရပါေသးတယ္။ အစးရ န႔ ပဂၢလက အဖြ႕ေတြ
က မ တၿပီး ေအာင္ျမင္ဖ႔ အခြငဲ့္အလမ္း ရားႏႈနး္ ဆတူ အေျခအေန မာ ၿပ င္ၾကရတာ လ႔ ဘယ္သူ က ေသခ ာ
ေျပားႏင္သလ။

အစးရ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ က္ေတြ မာ မျမင္ရတဲ့ ပံဲ့ပးမႈေတြ ရမေနဘူး လ႔ ဘယ္သူ က

ေျပားႏင္သလ။ မၾကာမီ က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေငြေၾကး အက ပ္အတည္း က ပဂၢလက က႑ မာေတာင္ မျမင္သာတဲ့
ပံဲ့ပးမႈေတြ (hidden subsidies) ရေၾကာင္း ျပသခဲ့ေသးတာပါပ။ (“သပ္ႀကီးလြန္းလ က ရႈံးခံလ႔ မျဖစ္ဘူး”
ဆတ)ဲ့ ဘဏ္ႀကီးေတြ က အရင္း က အတးးႏႈန္း နမ္ဲ့နမ္ဲ့ န႔ ရးႏင္တာ မဟတ္လား။ တစ္စတ္တစ္ပင္းေသာ
အေၾကာင္းကေတာဲ့ အရင္း က ေပးေနၾကတဲ့ သူေတြ က ဒကၡမ ား မေတာ္လ႔ ေရာက္ခရ
ဲ့ င္ သူတ႔ က
ကယ္တင္မယ္ ဆတာ သၾကေပတာေပါဲ့။
တြက္ေျခကက္ ထေရာက္မႈ အျပင္ အျခားေသာ အေလးထားစရာေတြ ရပါတယ္။ လူမဘ
ႈ ၀ဖူလေရး
ံ
စနစ္
(Social Security System) မာ လပ္ငန္း စားရတ္ ဟာ ပဂၢလက းႏစ္စဥ္အာမခံ ထတ္ေပးတဲ့ ကမၸဏီေတြ ရဲ့
စားရတ္ထက္ နမ္ဲ့ေနေပမဲ့၊ ဒီ အစးရ စနစ္ က ပဂၢလက က႑ ကေတာင္ မေပးးႏင္တဲ့ ပစၥည္း က
ေပးေနတာပါ။

အဒါကေတာဲ့ ေငြေဖာင္းပြမႈးႏႈနး္ က ခံးႏင္တဲ့ အာမခံ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရး နယ္ပယ္

ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားမာ သာမာန္ မသားစေတြ က သူတ႔ ရင္ဆင္ေနၾကရတဲ့ ေဘး အးႏရာယ္ေတြ က စီမံးႏင္တဲ့
၀န္ေဆာင္မႈမ း ပဂၢလက က႑ က ေပးးႏင္ဖ႔ ဆတာ က ခက္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး စီမံရာမာ ေခတ္မီမီ
မတတ္ၾကတဲ့ သူေတြ က အခြင္ေ
ဲ့ ကာင္း မယူဘ၊ ေပးတယ္ဆတာ ပ ခက္ပါတယ္။
သတ္မတ္ခ က္ေတြ တး ဖ႔ ေျပာၾကေပတာေပါဲ့။

တခ ႕ က ျပဌာန္း

တျခားသူေတြ ကလည္း အစးရ လပ္ငန္းေတြ ဟာ

အျမတ္မထတ္ဘ ေငြေၾကးဆင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ း က ေပးရမယ္၊ အဒီလ လပ္ျခင္းအားျဖငဲ့္ သာမာန္
းႏင္ငသ
ံ ားေတြ ရဲ့ လအပ္မႈ က ျဖညဲ့္ဆည္းရာမာ ပ ထေရာက္လမ္ဲ့မယ္လ႔ ယံၾကည္ၾကေပတာေပါဲ့။
ဒီလန႔ ရးရး ကန္ပစၥည္း ေတြ အတြက္ ပဂၢလက က႑ က အားထားသငဲ့္တယ္လ႔ မတ္ယူခ က္ က
ရေနဆေပမဲ့၊ အဒီ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ က ဘယ္လ အေကာင္းဆံး ေပးးႏင္မလ ဆတဲ့ အေၾကာင္းကေတာဲ့
ေဆြးေးႏြး ျငင္းခန္ေနၾကရဆပါ။ အဒီလ အေခ အတင္ ျဖစ္စရာ ထတ္ကန္ေတြ န႔ ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ တြ ကလည္း
မနည္းမေနာ ရေနၾကတာပါ။ ပဂၢလက က ေပးမယ္ .. အလြသံးစား မေတာ္မတရား မလပ္းႏင္ေအာင္ ျပဌာန္း
သတ္မတ္ခ က္ေတြ အားေကာင္းေကာင္း ခင္ခင္မာမာ ခ ထားမယ္ .. ဒါေပမဲ့ ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ
ကလည္း စင္းလံးေခ ာ မဟတ္ျပန္ဘူး ဆတာ သေနတယ္ .. ျပဌာန္း သတ္မတ္ခ က္ေတြ ကယ္းႏႈက္ က
ပံပ က္သြားေကာင္း သြားးႏင္တယ္.. ပဂၢလက က ေပးးႏင္တာ အေပၚ အားထား သငဲ့္သလား။ အစးရ ေပးဖ႔
ပ အားထား သငဲ့္သလား။
လပ္သငဲ့္သလား။

ပီပပ
ီ ီ ဒါမဟတ္ ေကာ္ပေရးရင္း ဆန္ဆန္ လပ္ျခင္း လ စပ္ၾကား ပံစံ က

အင္စတီက ဴးရင္း စီစဥ္ပံ တစ္ခခ င္းစီ မာ သူ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ န႔ က ရႈံးမႈေတြ

ရၾကပါတယ္။ ကေန႔ စမ္ေခၚခ က္ ကေတာဲ့ .. သတ္မတ္ တင္းျပည္ တစ္ျပည္ မာ ရလာတဲ့ အေျခအေနထ
ေပးထားတဲ့ အခ န္ကာလ အတြင္း အေကာင္းဆံး အင္စတီက ဴးရင္း ဆင္ရာ စီစဥ္ပံ တစ္ရပ္ က ရားႏင္ဖ႔ ပါပ။

