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ကွ န် ြမ� န စ် ေ�က ြငာ စာတ မ်းတွ င်  အတိအပ ဆုိထားသ ည့်အတို င်း  အ�ှ င်း �ှ င် စ န စ်သည်
စီး ပွား ေရး တိးုတက်မ� ကုိ  အား ေပးသည် ။  ေခ တ်သ စ် န ည်း ပညာ ကုိ တိးုတက်ေစသည် ။  ကမ�ာ
ေြမတ စ် ခွ င် လံးု ကုိ  �က ယ်ဝမ� �ှ င့်  ြပ ည့် ေစသည် ။  သိ� ေသာ်  အလု ပ်လက် မ့ဲ �ှ� နး် ၊
စီး ပွား ပျ က်က ပ် �ှ င့်  မ ညီမ� မ� ကုိ  �ကီး �ကီး မား မား ြဖ စ် ေစသည် ။  အ�ှ င်း �ှ င် စ န စ်၏  အဆုိပါ
အား န ည်း ချ က် များသည်  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ကုိ  �ှ င်သန်အ ြမ စ်တွ ယ် ေစသည် ။  

ကမ�ာ့ ရွာ  ြဖ စ်လာ ြခ င်း ၊အ စု လို က်  အြပံ� လို က် ေြပာ င်း ေရ� � ြခ င်း ၊  ဒီ ဂျ စ်တယ်ကမ�ာ သိ�  ချ �်း
န င်း ေြပာ င်း လဲလာ ြခ င်း ၊အ သိဉာ ဏ်တု �ှ င့်  စ က် �ု ပ် များ  အစား ထုိးလု ပ် ကုိ င်လာ ြခ င်း တိ� ေ�ကာ င့်
စီး ပွား ေရး တိးုတက်သေလာ က်  မ ညီမ� မ� မ� ကွာဟချ က်  �ကီး မားလာရာ  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ကုိ
ြပ န်လ ည် ေတာင့် တမ� များ  ြမ င့် တ က်လာရသည် ။

ေခ တ်သ စ် ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ်သည်  တ�ုတ် ၊  ဆုိ ဗီယက် �ှ င့်  ယူ �ုိဆလာ ဗီးယား များ �ို င် ငံ �ိှ
�ို င် ငံ ေရး ေမာ် ဒ ယ် များ ကုိ  မိတ� � မ ပွားသင့် ေတာ့ ပါ ။ သိ� ေသာ်  ၎ င်း တိ� ၏  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ
စီး ပွား ေရး ေဈး ကွ က်  ေဖာ် ေဆာ င် မ� များ ၊  စီး ပွား ေရး ေပ�လ စီ ချ မှ တ် မ� များ ကုိ မူ  ေလ့လာဆနး် စ စ်
သင့် သ ည် ။  ေခ တ်သ စ်  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီသည်  ကျ မ်း ရ င်း  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် မှ  သေဘာတရား ေရး
ကဲွလွဲ မ�  မ �ိှ �ို င် ေသာ်လည်း  အြပ င်း  အေပျာ့  ကွာ �ို င်သ ည် ။  ေခ တ်သ စ်  ေဘာဂေဗဒ  သီ ဝ ရီ
များ ၊  ေပ�လ စီ များလည်း  �မိ� င် �မိ� င် ဆုိ င် ဆုိ င်  ပါ ဝ င်လာ �ို င်သ ည် ။
 
ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ကုိ  အဓိကအား ြဖ င့်  အပုိ င်း  ( ၄ )  ပုိ င်း ခဲွ ၍  သုံးသ ပ် �ို င်သ ည် ။ ၎ င်း တိ� မှာ  ( ၁ )
ကု န် ထု တ်လု ပ် မ�တွ င်  ြပ ည် သူ ပုိ င် ြဖ စ် ြခ င်း ၊  (၂ )  သာတူ ညီ မ� �ိှ ြခ င်း ၊  ( ၃ )  စီး ပွား ေရး �ှ င့်     
 ဒီ မုိကေရ စီ  ကိ စ� ရ ပ် များတွ င်  ပူး ေပါ င်း ပါ ဝ င် မ� �ိှ ြခ င်း �ှ င့်  ( ၄ )  ေမက �ုိ ေဘာဂေဗဒ  ကိ နး် �ှ င်
များအေပ�  လူ မ� ေကာ င်းကျ�ိးအတွ က်  ထိ နး်ည�ိ �ို င် ြခ င်း တိ�  ြဖ စ်သည် ။  အထက်ပါ  အပုိ င်း ေလး
ပုိ င်း ကုိ  အချ�ိးအစားအလို က်  ေဖာ် စ ပ်သ ည့်အခါ  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ်  (၇ )မျ�ိး ကုိ  ေတ� �ြမ င်
�ို င်သ ည် ။

၁ ။  ၁၉၂၈ / ၃၂  -  ၁၉၉၀ ခု �ှ စ် များ  အ�ကား �ိှ  ဆုိ ဗီယက် ြပည် ေထာ င် စုသမ�တ �ုိ င် ငံ တွ င်
ကျ င့် သုံး ခ့ဲ ေသာ  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ်

-  �ို င် ငံ ပုိ င်  စ က် �ုံ များ မှ  ကု န် ထု တ်လု ပ် ြခ င်း ၊
ေဈး န ည်း၍  ေရာ င်း လိုအား ပုိလ� ံေန ေသာ  ထု တ် ကု န် ပ စ� ည်း  များ ကုိ  ြပ ည် သူ များ မှ
အလွ ယ်တကူရ �ိှ �ို င် ြခ င်း ၊

-  DEMOCRAT I C  CENTRA L I SM  ဟု ဆုိ ေသာ်လည်း  တကယ့်လက်ေတ� �တွ င်  ကွ န် ြမ� န စ်
ပါ တီတ စ် ခုတည်း မှ  အာဏာရယူထား ြခ င်း ၊

-  ေမက �ုိ စီး ပွား ေရးအေပ�  ဗ ဟို မှ  ချ� ပ် ကုိ င်ထား ြခ င်း  စသည့်  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ြဖ စ်သည် ။

၂ ။  ၁၉၇၈ �ှ စ် ကု န် ပုိ င်း  မှ  ၁၉၉၀ �ှ စ် များ  အ�ကား �ိှတ �ု တ် နညး်ကျ  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ်

-  တိးုတက်မ� �ှ င့်  သာတူ ညီ မ� �ိှ ြခ င်း ၊  တို င်း န ယ်အား လံးု �ိှ  စ က် �ုံ များ ကုိ  အများ ပုိ င် စ န စ်ထား
�ိှထား ြခ င်း  ၊  န ယ် ေြမ ေဒသအလို က် ခဲွ ြခား၍  ပူး ေပါ င်း ပါ ဝ င်လု ပ် ေဆာ င် ြခ င်း ၊  

-  အလယ်အလတ်တနး် စား  အာဏာ �ှ င် စ န စ်  (MODERATE  AUTHOR I T AR I AN )

စ န စ်ကျ င့် သုံး ြခ င်း ၊

-  ၁၉၉၇  ခု �ှ စ် မှ စ၍  ပု ဂ� လိက စီး ပွား ေရးလု ပ် ကုိ င် မ� အတွ က်  လမ်း ဖွ င့် ေပး ြခ င်း  �ှ င့်  ၂၀၀၇
ခု �ှ စ် မှ စ၍  အ�ိှ န်အဟု န် ြမ င့်  တိးုတက်လာ ြခ င်း စသ ည့်  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ြဖ စ်သည် ။
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၃ ။  ၂၀၀၁ ခု �ှ စ်  တ�ုတ် �ုိ င် ငံ မှ  W T O  အဖ�ဲ ဝ င် ြဖ စ်လာသည့်  အချ ိန် မှ စ၍  ကျင့် သုံး ေသာ
ဆုိ �ှ ယ်လ စ်စ န စ်  

-  ၂၀၀၅  ခု �ှ စ် မှ စ၍  အများ ပုိ င် စီး ပွား ေရး စ န စ်အ ြမ စ် ြပ တ် သွား ြခ င်း  ၊  ြပ ည်တွ င်း ၊  ြပ ည် ပ
စီး ပွား ေရး  အ�ပိ� င်အ ဆုိ င် တိးုတက်လာေသာ်လည်း  စီး ပွား ေရးက�များတွ င်  ဗ ဟို မှ  ချ� ပ် ကုိ င်
ထား ြခ င်း  �ှ င့်  စီး ပွား ေရး ေပ�  လစီများ ကုိတ �ု တ် န ည်းကျ  ချ မှ တ်ကျ င့် သုံး ြခ င်း ၊

-  ကွ န် ြမ� န စ် ပါ တီ မှ  တစ်ပါ တီ စ န စ်ကျ င့် သုံး ြခ င်း ၊

-  လာဘ်ေပး  လာဘ် ယူများ  ကျ ယ်ကျ ယ် ြပ န ့် �ြပ န ့် �ြဖ စ်လာ ြခ င်း �ှ င့်  မ ညီမ� ြခ င်း ကွာဟမ�  �ကီး
ထားလာ ြခ င်း  စသည့်  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ြဖ စ်သည် ။  

၄ ။    ၁၉၂၁  -  ၂၆  အ�ကား  ဆုိ ဗီယက် ယူ နီ ယံ တွ င်  ထွ နး်ကား ခ့ဲ ေသာ  ေဈး ကွ က် စီး ပွား ေရး
ဆုိ �ှ ယ်လ စ်စ န စ်  

-  ပု ဂ� လိက  စီး ပွား ေရး စ န စ်  ၊  ြပ ည်တွ င်း ြပ ည် ပ  ေဈး ကွ က် ချ�ဲ ထွ င် �ို င် ြခ င်း ၊  ေမက �ုိ
စီး ပွား ေရး  တည် �ငိ မ် ြခ င်း ၊  ဝ င် ေငွ �ှ င့်  �က ယ်ဝမ� မ �ိှ ြခ င်း စသည်  ေဈး ကွ က် စီး ပွား ေရး
ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ြဖ စ်သည် ။  

-  ၁၉၅၀  -  ၁၉၉၀  �ှ စ် များအ �ကား  ယူ ဂုိဆလား ဗီးယား  တွ င်  ကျင့် သုံး ခ့ဲ ေသာ
ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ြဖ စ်သည် ။

၅။  ၁၉၉၀  -  ၉၃  အ�ကား  ေြပာ င်း လဲ ေရး စတ င် ခ့ဲ ချ ိန် �ှ င့်  ယေန ေ့ခ တ် �ု �ှ တွ င်  သမ�တ ပူ
တ င်ကျ င့် သုံး ေသာ  ပိ� စ် ဆုိ  �ှ ယ်လ စ် စီး ပွား ေရး စ န စ်  ( P O S T  S O C I A L  E C O N O M I C S )

-  အစုိး ရ မှ  လွ မ်း မုိးထား ြခ င်း ၊

-  ပု ဂ� လိက စီး ပွား ေရး  လု ပ် ကုိ င် �ို င် ြခ င်း ၊  အလု ပ်လက် မ့ဲ �ှ� နး် ၊  ေငွ ေဖာ င်း ပွ မ� �ှ� နး် �ှ င့်
စီး ပွား ေရး  မတည် �ငိ မ် မ�  များ  ြဖ စ် ေပ� ြခ င်း ၊

-  မ ညီမ� ြခ င်း ကွာဟမ�  �ကီး မား ြခ င်း ၊

-  စီး ပွား ေရး �ှ င့်  �ို င် ငံ ေရး  အခ င်းအကျ င်းတွ င်  ပူး ေပါ င်း ပါ ဝ င် မ� မ �ိှ ြခ င်း  စသည့်
ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ြဖ စ်သည် ။

၆။  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ ေမာ် ဒ ယ် များ  တနညး်  အ�ှ င်း �ှ င် စီး ပွား ေရး စ န စ်ကျ င့် သုံး ေသာ
ဆုိ �ှ ယ်လ စ်စ န စ်

-  ကမ�ာ စ စ်အလွ န်  စကန် ဒီ ေနး ဗီးယနး် �ို င် ငံ များ  ကျင့် သုံး ခ့ဲ ေသာ  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ  စ န စ်
ြဖ စ်သည် ။

-  ပု ဂ� လိက စီး ပွား ေရး စ န စ် ထွ နး်ကား ြခ င်း ၊  SOC I A L I Z A T I ON  OF  CONSUMPT ION

စသည်  အမူအကျင့် �ိှ ြခ င်း ၊  အလု ပ်လက် မ့ဲ �ှ� နး် ေလျာ့ကျ ြခ င်း ၊

-  တိးုတက်မ� �ှ င့် အတူ  လူ မ� ဖူ လံု ေရး  အာမ ခံ မ� �ိှ ြခ င်း ၊  လူ မ�အ သုိ င်းအ ဝုိ င်းအတွ က်  ကာကွ ယ်
ေပးထား ြခ င်း  စသည့်  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် ြဖ စ်သည် ။
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၇ ။  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ စံ �ှ� နး် များ  ေလျာ့ကျလာ ေသာ  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ်  
ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ ပါ တီ များ မှ  ဟုိ က် ပါလ စ်ဘရယ်ေပ�လ စီ  ( H Y P E R - L I B E R A L
P O L I C Y )  များ  ကျ င့် သုံး ြခ င်း  ေ�ကာ င့်  စံ �ှ� နး် များ

-  ဟို က် ပါလ စ်ဘရယ်ေပ�လ စီ ဆုိသည် မှာ  ချ�ိး ြခံ ေခ�တာ ြခ င်း ၊  ကမ�ာ့ ရွာ ြဖ စ်လာ ြခ င်း ၊
ဥ ပ ေဒစ ည်း မျ �်း များ  ေလျာ့ ေပး ြခ င်း ၊  ပု ဂ� လိက စီး ပွား ေရး  အများအ ြပား  ေဖာ် ေဆာ င် ေပး ြခ င်း
�ှ င့်  န ယ် စ ည်း မ ြခား  ရ င်း �ှးီ မတည်ေငွ များ  စီးဆ င်း ေရွ�လျား ေန ြခ င်း စသ ည့်  ေပ�လ စီ
ြဖ စ်သည် ။  

-  ေလျာ့ ရဲလာ ေသာ  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ စံ �ှ� နး် များသည်  ဥေရာ ပ �ို င် ငံ များတွ င်  အေတာ့် ကုိ
အ ထိ နာ ေစ ခ့ဲသည် ။  အေမ ရိက�ို င် ငံ �ှ င့်  အြခား ေသာ  �ို င် ငံ များအေပ�  ဂယက်ထကာ  ထိ ခုိ က်
ေစ ခ့ဲသည် ။

စက င် ဒီ ေနး ဗီးယနး် �ို င် ငံ များ �ိှသမ �ုိးကျ  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ  ေမာ် ဒ ယ်သည်  ပု ဂ� လိက
လု ပ် င နး် များ �ှ င့်  အင်တာ  ပ �ုိ က် စ် များ  ေရာ �ပ နး် ေန ေသာ  ေဈး ကွ က် စီး ပွား ေရး ေမာ် ဒ ယ်
ြဖ စ်သည် ။  ထိ� အ ြပ င်  သက် �ကီး ရွ ယ် အို များ �ှ င့်  �ကီး မား  ေသာ  မိသား စု များ ကုိ  ေစာ င့် ေ�ှာ က်
ေပး ြခ င်း ၊  နာ မကျ နး် �ှ င့်  မသနး် စွ မ်း များအား  ြပ� စု ေစာ င့် ေ�ှာ က် ေပး ြခ င်း ၊  လူ မ�  စီး ပွား ေရး
ေစာ င့် ေ�ှာ က် မ� များ ြဖ စ် ေသာ  ဆင်း ရဲ မဲွ ေတမ� �ှ င့်  အလု ပ်လက် မ့ဲ �ှ� နး် များ  ေလျာ့ ချ ြခ င်း ၊
စီး ပွား ေရး �ှ င့်  ဒီ မုိကေရ စီ စသ ည့်  က�များတွ င်  အင် တို က်အား တို က် ပါ ဝ င် ေဆာ င် ရွ က် ြခ င်း
�ှ င့်  တည် �ငိ မ် ြခ င်း  စသည်တိ� လည်း  ေရာ �ပ နး် ပါ ဝ င်သ ည့်  ေမာ် ဒ ယ် ြဖ စ်သည် ။  ၎ င်း ေမာ်
ဒ ယ်၏  အဓိက  အား န ည်း ချ က် များ မှာ  ဥေရာ ပ ယူ နီ ယံ  တစ် ခု လံးု �ှ င့်  ဆုိ င် ေသာ
E U R O P E A N  S O C I A L  U N I O N  P R O J E C T  က့ဲ ေသာ  စီ မံ ကိ နး် များ  မ �ိှ ြခ င်း ၊  လု ပ် င နး်
ေဆာ င် ရွ က် မ� များ  �ိှလာလ� င်  �ို င် ငံသား များ၏  လု ပ်အား ေပး မ� အေပ� မီှတည် ေန ြခ င်း  စေသာ
အား န ည်း ချ က် များ  ြဖ စ်သည် ။  

ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ  ဓေလ့ စ �ုိ က် များတွ င်  ဒီ ဂ ရီ  အြပ င်းအေပျာ့  ကွာ ေသာ်လည်း  သမ �ုိးကျ
ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ စ န စ်  သည်  �ို င် ငံ၏တိးုတက်မ� �ှ� နး် ၊  သာတူ ညီ မ� မ� �ှ င့်  အလု ပ်အ ကုိ င်
အ ခွ င့် အလ မ်း ရ �ိှ မ� များတွ င်  တက် ရိ ပ် ြပသည် ။  စကန် ဒီ ေနး ဗီးယနး်  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ ေမာ်
ဒ ယ် မှာ  �ို င် ငံ ေရးအရ  တရား ေသဝါ ဒ မ �ိှ ဘဲ  စ ည်း မျ �်း ဥ ပ ေဒများ ကုိ  ေလျာ့ ချ ေပး ြခ င်း �ှ င့်
အ စုိး ရ မှ  �ကား ဝ င် ေြဖ �ှ င်း ေပး ြခ င်း တိ� ကုိ  သမမ�တ စွာတည်ေဆာ က်ထား ေသာ  ေမာ် ဒ ယ် ြဖ စ်
ြခ င်း ၊  ကမ�ာ့ ရွာ ြဖ စ်လာ ြခ င်း �ှ င့် ၊  ေရ�� ေြပာ င်း ေန ထုိ င် ြခ င်း များ  စသည့်  ကိ နး် �ှ င် များ �ှ င့်
တ ည် ေဆာ က်ထား ေသာ  ေမာ် ဒ ယ်လည်း ြဖ စ်သည် ။

ထိ� �ြပ င်  ဘာလင် တံ တို င်း  �ဖိ� ချ ခံ ရ ြခ င်း �ှ င့် အတူ  ဟို က် ပါလ စ်ဘရယ်ဝါ ဒ  (HYPER -

L I B ERA L I SM )  ကုိ  လက် ခံ  လာ �ကသည် ။  ဟို က် ပါလ စ်ဘရယ်ဝါ ဒ ဆုိသည် မှာ  ဝါ ဒ
သေဘာတရား ပုိ င်း ဆုိ င် ရာတွ င်  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ ဝါ ဒ ကုိ  အလွ န်အ �က�း  ချ�ဲကားထား ေသာ
ဝါ ဒဟု ဆုိလ� င်  မ မှား �ို င် ။  �ဗိ တိသ� ဝ န် �ကီး ချ� ပ်  တို နီဘ လဲက  တရား မ�တမ� ၊  သာတူ ညီ မ� စွာ
အ ခွ င့် အ ေရးတနး်တူ ရ �ို င် မ� ၊  လစ်ဘရယ်  သိ�  လွ တ်လ ပ် ေသာ  အခွင့် အ ေရး များ ရ �ိှ မ� ၊
စု ေပါ င်း  တာဝန်  ထမ်း ေဆာ င် မ� စ ေသာ  တန် ဖုိး များသည်  အချ ိန်အကန ့်အသတ်မ �ိှ  �ိှ ရ မ ည့်
တန် ဖုိး ြဖ စ်သည် ။  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ  စ န စ်သည်  ၎ င်းတန် ဖုိး များ ကုိ  စေတး လိ မ့် မ ည် မဟု တ်
ဟု  မှ တ် ချ က် ေပး ဖူးသည် ။

  တို နီဘ လဲ၏  ေခါ င်း ေဆာ င် မ� ေအာ က်တွ င်  ဥေရာ ပ �ို င် ငံ များသည်  NEW  L ABORAND

TH I RD  WAY  ဟု ဆုိသ ည့်  အေြပာ င်းအလဲများ  ြဖ စ်  ေပ� ခ့ဲသည် ။  ထုိအခါ  ေခ တ်သ စ်
အေြပာ င်းအလဲသည်  သမ �ုိးကျ  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ ကုိ  ��� ေထာ င့် သုံး မျ�ိး မှ  �က ည့် ြမ င် �ပီး
ေြပာ င်း လဲလာ ခ့ဲသည် ။  ၎ င်း တိ� မှာ  -
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၁ ။  ပစ�� ပ� န်  ပါ ရာ ဒုိ င်းအေရ� � ကုိ  လုိ က်၍  ြပည် တွ င်း  ြပည် ပ  ေဈး ကွ က် စီး ပွား ေရး စ န စ် ကုိ
ဦး စား ေပး ေဖာ် ေဆာ င် ြခ င်း

ေဈး ကွ က် စီး ပွား ေရးသည်  တိးုတက်မ� ကုိ  ေမ�ာ်လင့် သ ည့်  လူ မ�အဖ�ဲ အစ ည်းအတွ က် ြဖ စ်သည် ။
ယ င်း မှာ  ကျ မ်း �ုိး  ဆုိ �ှ ယ်လ စ်  ဝါ ဒအရ  လက် ခံ �ို င် ေသာ်လည်း  လူ မ�အဖ�ဲ အစ ည်း တိးုတွ က် မ�
အတွ က်  အမှန်တကယ်လိုအ ပ် �ပီး  ၎ င်း ေဈး ကွ က်  စီး ပွား ေရး စ န စ် ကုိ  �ို င် �ို င် န င်း န င်း ေဖာ်
ေဆာ င် ရ မ ည်ဟု  ဆုိထားသည် ။

၂ ။  အများ ပုိ င် စီး ပွား ေရး လု ပ် င နး် များ ကုိ  ြင င်း ပ ယ် �ပီး  ေကာ် ပုိ ရိ တ် စီး ပွား ေရး ကုိ  အား ေပး၍
အ စုိး ရ လု ပ် င နး် များ  ကုိလညး်  ပု ဂ� လိက စီး ပွား ေရးအ ြဖ စ်  ေြပာ င်း လဲ လု ပ် ကုိ င် ေစ ြခ င်း

ယင်း ပု ဂ� လိက စီး ပွား ေရးသည်  သု ေတသန  လု ပ် င နး် များ ၊  ေမာ် ဒ န် စီး ပွားေ ရးေလာက �ှ င့်     
 ေလျာ် ညီ စွာ  ြဖ ေစ် ပ�လာေသာ  ေမာ် ဒ န် စီး ပွားေ ရးလု ပ် င နး် များ �ှ င့်  စွ န ့် �ဦး တီ ထွ င်  လု ပ် င နး် များ
ကုိ  အား ေပး  လု ပ် ေဆာ င် ေစသည် ။  

၃ ။  ကိ နး် စ်၏  ဘတ်ဂျ က် လုိ ေငွ များ ကုိ  P U B L I C  D E B T  မှ ယူ၍  ြဖ ည့်တ င်း မ� �ှ င့်  ေငွ
ေဖာ င်း ပွ မူ ြဖ စ် ေစသည့်  ေငွ ေ�ကးပမာဏ  များ ြပားလာ ေအာ င် ေဆာ င် ရွ က် မ� ကုိ  ေြဖာ င့် ေြဖာ င့်
ဆ န ့်ကျ င် ြခ င် း

ြပ ည်သ� ဘ�ာ ကုိ  ေကာ င်း မွ န် စွာ  စီ မံ ခ န ့် �ခဲွ �ို င် ြခ င်း �ှ င့်  အေပါ င်းလက�ဏာ ြပ ြခ င်းသည်  ဆုိ
�ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ စ န စ်၏  ဂု ဏ် သိက�ာ ြဖ စ်သည် ။  တိးုတက်မ� �ှ င့်  အလု ပ် ကုိ င်အ ခွ င့် လ မ်း  ေဖာ်
ေဆာ င် ေပး ြခ င်း ကုိ  အ�ု တ်လက�ဏာ ြပ ေန ေသာ  စု စု ေပါ င်း  အသုံး စား ရိ တ်  သိ�  ယုိ င် နဲ ေ့န ေသာ
စီး ပွား ေရး  အေဆာက်အအံု ြဖ င့်  တည်ေဆာ က် ေဖာ် ေဆာ င်၍  မရ�ို င် ။  �ို င် ငံ ေ�ကး �မီ များသည်
လည်း  အနာဂ တ်မျ�ိးဆက်သ စ်များအတွ က်  ဝ န် ထု ပ် ဝ န် ပုိးလည်း  မ ြဖ စ် ေစရ ။  P U B L I C
D E B T  �ကီး မား စွာ  ယူထား၍  ပညာေရးက�  �ှ င့်  ဖံွ �ဖိ�း ေရးအတွ က်  အေြခ ခံ
အေဆာ က်အအံု များ  တည်ေဆာ က်မ�တွ င်  ဦး စား ေပး ရ င်း �ှးီ ြမ�� ပ် �ှံ ြခ င်း  မ �ိှသည်ကလည်း
တိးုတက်မ� ကုိ  မ ြဖ စ် ေစ �ို င်ဟု  တို နီဘ လဲက  ဆုိထားသည် ။  

သိ� ေသာ်  ၎ င်း ေြပာ င်း လဲတည်ေဆာ က် ေရးသည်  တကယ့်လက်ေတ� �တွ င်  အလု ပ် ကုိ င်အ ခွ င့်
လ မ်း ကုိ  မဖ န် တီး  ေပး �ို င်သ ည့်အ ြပ င်  အလု ပ်သမား ဝ န်ထ မ်း များ ကုိ  အေ�ကာ င်း မ့ဲ ထု တ် ပ စ်
သ ည့်  ကိ စ� ရ ပ် များ ကုိ  ပုိ မုိ များ ြပား ေစ ခ့ဲသည် ။  TRADE  UN ION  ကုိ  ဖ �ုိ ဖ ရဲ ြဖ စ် ေစ ခ့ဲ
သည် ။  ပု ဂ� လိက စီး ပွား ေရးလု ပ် ေဆာ င် မ� များ �ှ င့်  �ို င် ငံ၏  စ ည်ပ င်သာယာဝ  ေြပာ မ� ကုိ
ထိ ခုိ က် ခ့ဲသည် ။  TH I RD  WAY  ကုိ ေထာ က် ခံ ခ့ဲ သူအများ စုသည်  ၎ င်း တိ� ေရွး ချ ယ် ခ့ဲသ ည့်
လ မ်းအတို င်း  ြမ န် ြမ န် မ ေရာ က် ခ့ဲ ။  ေဝး ေဝးလည်း  မ သွား �ို င် ခ့ဲ ပါ ။

ယ ခု ေနာ က် ပုိ င်း �ှ စ် များအတွ င်း  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ ပါ တီ များ  ေရွး ေကာ က် ပဲွတွ င်  ���ံး နိ မ့်သ ည်
က  များသည် ။  B R E X I T  အတွ က်  လူ ထုဆ�� ခံ ယူ ပဲွ မှအစ  D O N A L D  T R U M P  သမ�တ
ေရွး ေကာ က် ပဲွအထိ  အ��ံး �ကီး  ���ံး ခ့ဲ �ကသည် ။  ဂျာ မ ဏီ ၊  ဆီွ ဒ င် ၊  ြပ င်သ စ် ၊  စ ပိ န် ၊  ဩစ �တီး
ယား ၊ �ှ င့်    အီတလီစေသာ  ဥေရာ ပ �ို င် ငံ များတွ င်  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကေရ စီ ပါ တီ များ၏  ���ံး နိ မ့် ြခ င်း
မှာ  သိသာထ င် �ှားသည် ။  တနည်းအား ြဖ င့်  လူ �ပိ နး် �ကိ� က် ဝါ ဒီ များ  လတ်တေလာ  ေအာ င် ပဲွ ခံ
ေနသည်ဟု  ပ င်  ဆုိ �ို င်သ ည် ။  

ေရွး ေကာ က် ပဲွ များတွ င် ကုိ ယ်ကျ�ိးအတွ က်  မ ြဖ စ် �ို င် ေသာ ၊  ေရ �ှ ည် မတည်တံ �ို င် ေသာ
ကတိကဝတ်များ ကုိ  ေပး ြခ င်း ကုိ  ေယဘူယျအား ြဖ င့်  လူ �ပိ နး် �ကိ� က် ဝါ ဒ  ဟုသတ် မှ တ်
�ို င်သ ည် ။  အမှန်စ င် စ စ်အား ြဖ င့်  ၎ င်း ဝါ ဒသည်  ဒီ မုိကေရ စီ  ေရွး ေကာ က် ပဲွ များ �ှ င့်  ြပ ဒါး
တ စ်လ မ်း  သံတ စ်လ မ်း ြဖ စ်သည် ။  ၎ င်း ဝါ ဒ ေ�ကာ င့်  �ို င် ငံ ေရး ေခါ င်း  ေဆာ င် များ �ှ င့်  အ�ို င် ရ
ေသာ  �ို င် ငံ ေရးသမားအများ စု၏  ဗုိ လ်ကျ ြခ င်း  သိ�  အာဏာ �ှ င်  ( D I C T A T O R S H I P )  ဆန်
လာ ြခ င်း  တိ� �ြဖ စ် ေပ� ေစ �ို င်သ ည် ။  
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ေရ �ှ ည်တ ည့် တံ့ ခုိ င် �မဲ ေရး �ှ င့်  ဖံွ �ဖိ�း တိးုတက် ေရးအတွ က်  စိ န် ေခ� မ�  �ကီး ထွားလာ ေသာအခါ
ဆုိ �ှ ယ်လ စ်  အေတးွအေခ� များ  တဖန် ြပ န်လ ည်ဆနး်သ စ်လာရသည် ။  ြပ ည်တွ င်း  ြပ ည် ပ
စီး ပွား ေရး ေပ�လ စီ များ ေ�ကာ င့်  ဆနး်သ စ်လာရေသာ  ဆုိ �ှ ယ်လ စ်အေတးွအေခ� များ မှာ
ေအာ က်ပါအတို င်း ြဖ စ်သည် ။

၁ ။  ကမ�ာ ့ ကု န် သွ ယ် မ� �ှ င့် ရ င်း �ီှး ြမ�� ပ် �ံှ မ�

ကမ�ာ့ ရွာ ြဖ စ်လာ ြခ င်း ေ�ကာ င့်  ဆုံး ���ံး မ� များသည်  အသားတ င်အကျ�ိးအ ြမ တ် ရ ေသာ်လည်း
မကာ မိ ေချ ။  ကု န် သွ ယ် မ� စ စ် ပဲွ များ ေ�ကာ င့်  ပုိ မုိ ဆုံး ���ံး �ကရသည် ။  ထုိ ေ�ကာ င့် လ ည်း
အကျ�ိးအ ြမ တ်ကာ ကွ ယ် �ို င် ေသာ  အေတးွအေခ� များ  အို င် ဒီ ေယာ် ေလာ် ဂျ ီများ  ြပ န် ထွ နး်ကား
လာရသည် ။  

၂ ။  လု ပ်သားအ င်အားအများအ ြပား  ေရ� � ေြပာ င်း ေန ထုိ င် ြခ င်း  

တံ ခါး မ �ိှ  ဓါး မ �ိှ  ေရ�� ေြပာ င်း သွားလာ �ို င် ေသာ  ကမ�ာ့ ရွာ �ကီးတွ င်  ေရ�� ေြပာ င်းလု ပ် ကုိ င်
သူ များ ေ�ကာ င့်  ရ �ိှ ေသာအကျ�ိးအ ြမ တ်သည်  ခ န ့် မှ နး်သ ည်ထက်  ပုိ မုိ ရ �ိှ ေနသည် ကုိ  ေတ� ရ
သည် ။  ေရ� ေြပာ င်းလု ပ်သား များ ေ�ကာ င့်  ကမ�ာ့အသားတ င် တိးုတက်မ�သည်  ၇%  မှ  ၁၇%
အထိတိးုတက် �ှ� နး် �ိှသ ည် ။  သိ� ေသာ်လည်း  ေရ�� ေြပာ င်းလု ပ်သား  များသည်  အလု ပ် �ှ င် ထံ မှ
အကျ�ိးအ ြမ တ် ရသလို  လု ပ်သား များ၏ မူ ရ င်း �ို င် ငံ များ မှလည်း  အကျ�ိးအ ြမ တ် ရသည် ။
သိ� ေသာ်  ထုိအကျ�ိးအ ြမ တ် များသည်  ကမ�ာ့ ရွာ ြဖ စ်လာ ြခ င်း ေ�ကာ င့်  ဆုံး ���ံး မ� ကုိ  မဖာ ေထး
ေပး �ို င် ေချ ။    ကမ�ာ့ ရွာ  ြဖ စ်လာ ြခ င်း ေ�ကာ င့်  မူ ရ င်း ေန ထုိ င် ရာ �ို င် ငံ �ှ င့်  ၎ င်း �ို င် ငံအတွ င်း
တည်ေထာ င်ထား ေသာ  လု ပ် င နး် များအေန ြဖ င့်  လု ပ်သားအ င်အား ဆုံး ���ံး ရသည် ။  အကယ်၍
�ို င် ငံတကာ မှ  မိ ခ င် �ို င် ငံ သိ�  ေငွ ေ�ကး  လ�ဲ ေြပာ င်း ေပး ရ န်  အခက်အ ခဲ  �ိှ ေန ပါက  သိ� မဟု တ်
ေရ� � ေြပာ င်း �ို င် ငံ �ိှ  အလု ပ်အ ကုိ င်အ �က ပ်အတည်း ေ�ကာ င့်  မိ ခ င် �ို င် ငံ သိ�  ေငွ ေ�ကး  လွဲ ေြပာ င်း
မ ေပး �ို င် ခ့ဲလ� င်  လု ပ်သားအ င်အား ဆုံး ���ံးသ လို  ၎ င်း ေ�ကာ င့်  ရ �ိှ မ ည့်  အကျ�ိးအ ြမ တ်လည်း
ဆုံး ���ံး ရသည် ။    ေခ တ်သ စ်  ဆုိ �ှ ယ်လ စ်အေတးွအေခ�အရ ဆုိ ရလ� င်  �ို င် ငံတ စ် �ို င် ငံ
အေန ြဖ င့်  ခွ င့် ြပ� ေပး �ို င်သ ည်  ေရ�� ေြပာ င်းလု ပ်သား  ပမာဏ  ကုိသာ  ခွ င့် ြပ� ေပး ရ မ ည် ြဖ စ် �ပီး
စ ည်းက မ်းတ င်းကျ ပ်ထား ရ မ ည်ဟု ဆုိသည် ။  ၎ င်း �ို င် ငံအတွ င်း သိ�  ဝ င် ေရာ က်လာမ ည့်
ေရ� � ေြပာ င်းလု ပ်သား ပ မာဏကုိလည်း  ၎ င်း �ို င် ငံ မှ  ယုိ စီး မ� ဒ ဏ် ခံ �ို င်သ ည့်  ေငွ ေ�ကး  ပမာဏ
အထိသာ  ကန ့်သ တ် ခွ င့် ြပ�  ေပးသင့် သ ည် ။

၃ ။  လူ ထုအကျ�ိး ြပ�  အေဆာ က်အ အုံများ  တည်ေဆာ က်မ� တွ င်  ရ င်း �ီှး ြမ�� ပ် �ံှ မ� များ  လုိအ ပ်
လာ ြခ င်း

ဖံွ �ဖိ�း �ပီး �ို င် ငံ များတွ င်  အေဆာက်အအံုအသ စ်များတွ င်  ေသာ်လည်း ေကာ င်း ၊  �ိှ �ပီးသား
အေဆာ က်အအံု များအတွ က်  ြပ� ြပ င် ထိ နး် သိ မ်း ရ မ ည့်  ေနရာ များတွ င်  ရ င်း �ှးီ ြမ�� ပ် �ှံ မ� များ
လိုအ ပ်သည် ။  ဖံွ �ဖိ�း ဆဲ �ို င် ငံ များတွ င်  အေဆာက်အအံု  အသစ်များ �ှ င့်  အိ မ်ယာအသစ်များ
ေဆာ က်လု ပ် ြခ င်းတွ င်  ရ င်း �ှးီ ြမ�� ပ် �ှံ ရ န် လိုအ ပ်သည် ။  

၄ ။  ဒ စ် ဂျ စ်တယ် နညး် ပညာများ  ဖံွ �ဖိ�းလာ ြခ င်း  

ဒ စ် ဂျ စ်တယ် န ည်း ပညာဟု ဆုိ ရာတွ င်  လု ပ် င နး် များတွ င်  စ က် �ု ပ်အစား ထုိးလု ပ် ကုိ င်လာ ြခ င်း ၊
ခ ရ စ် တို ေငွ ေ�ကး  (CRYP TOCURRENCY )၏  B LOCKCHA IN  တိးုတက်လာ ြခ င်း ၊
အ သိဉာ ဏ်တု �ှ င့်  သုံး ဖ က် ြမ င် န ည်း ပညာများ  တိးုတက်လာ ြခ င်း တိ� ကုိ  ဆုိ လိုသ ည် ။  အဆုိပါ
ဒ စ် ဂျ စ်တယ် န ည်း ပညာများသည်  ေရရ ည်ကာလတွ င်  အကျ�ိး များ  စွာ ြဖ စ် ထွ နး် �ို င်သ ည်ဟု
ဆုိ ေသာ်လည်း  ကာလတိုတ စ် ခုအတွ င်း  အလု ပ် ကုိ င် �ှား ပါးလာ ြခ င်း ၊  လု ပ် င နး် ဖ�ဲ စ ည်း ပုံ  မ
တည်မ �ငိ မ် ြဖ စ်လာ ြခ င်း  �ှ င့်  ဝ င် ေငွ န ည်း ပါးလာ ြခ င်း တိ� ကုိ  ြဖ စ် ေပ� ေစ �ို င်သ ည် ။
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၅။  သဘာဝပတ်ဝ နး်ကျ င်ည စ်ည မ်း မ� ကုိ  ြပ န်လည် ကု စား ြခ င်း  

ြပ န်လ ည်အစား ထုိး၍  မရ�ို င် ေသာ  သဘာဝအရ င်းအ ြမ စ် များ ကုိ  ထိ နး် သိ မ်းကာ ကွ ယ် ြခ င်း
�ှ င့်    သဘာဝပ တ်ဝ နး်ကျ င်  ညစ်ည မ်း မ� ၊  ြပ� နး် တီး မ� များ  မ ြဖ စ် ေအာ င်  ထိ နး် သိ မ်း ရ မ ည် ။
ယေန ေ့ခ တ်  အလွ န်အက� ံသုံး စဲွ မ� များ ေ�ကာ င့်  အနာဂ တ်တွ င်  အ�� ရာ ယ်  ရ င် ဆုိ င် ရ လိ မ့် မ ည်
ဟု  ပညာ �ှ င် များကလည်း ဆုိထားသည် ။  

၆။  ဖ န် လုံ အိ မ် ဓာ တ် ေင� ကုိ  ေလျာ့ချ ြခ င်း  

ဖ န် လံု အိ မ် ဓာ တ် ေင� ေ�ကာ င့်  ရာ သီ ဥတု ပူ ေ�းွ မ� ြဖ စ်လာ �ပီး  မူ မ မှ န် ေသာ  ရာ သီ ဥတု ေဖာ က် ြပ န် မ�
များ �ှ င့်  ရ င် ဆုိ င် ေန  �ကရသည် ။  ရာ သီက ပ် ဆုိး များ ေ�ကာ င့်  လူ မ� စီး ပွား ေရး  ပျ က် ဆီး မ� များ
�ှ င့်  �ကံ� ေတ� ရသည် မှာ  ြင င်း စ ရာ မ �ိှ ေသာအချ က် ြဖ စ်သည် ။  

ေ�ှးယခ င် မှ  န မိ တ် ဖ တ် ခ့ဲ ေသာ  ကမ�ာ ပျ က် ကိ နး် များ  မှား ယွ င်း ေ�ကာ င်း ကုိ  အို င်း ဗ င်း ဖ စ် �ှာ မှ
သက်ေသ  ြပ ခ့ဲ �ပီး ြဖ စ်  သည်။  သိ� ေသာ်  ေဘးအ�� ရာ ယ်က ပ် ဆုိး များအတွ က်  စုိး ရိ မ်
ေ�ကာ င့် �ကမ�ကေတာ့  ေလျာ့ မ သွား ေချ ။  စ တိ နး်၏  ဥပေဒသအရ  ေြပာ ရလ� င်  အကယ်၍များ
တ စ် စုံတ စ် ခုက  ထာဝရ  ေ�ှ�ဆက်မ သွား �ို င် ေတာ့လ� င် ၊  မ �ှ င်သန် �ို င် ေတာ့လ� င်  ၎ င်းအရာ
သည်  ရ ပ်တန ့် �သွား လိ မ့် မ ည်ဟု  ဆုိသည် ။  အထူးအဆနး် ေတာ့အဟု တ် ။  သိ� ေသာ်  အထက်ပါ
အေ�ကာ င်းအရာ များ ကုိ  မေြဖ �ှ င်း �ို င်သမ�  ဝ င် ေငွ �ှ င့်  စီး ပွား ဥ စ�ာ ဓ န များအတွ က်  မ ညီမ� မ�
ကွာဟချ က်သည်  �ကီးသထက်  �ကီးလာ လိ မ့် မ ည် ြဖ စ်သည် ။  ဆုိး ဆုိး ဝါး ဝါး ကွာဟမ� များကပ င်
ကမ�ာ့အ�� ရာ ယ်က ပ် ဆုိး များ သိ�  လက်  ယက်ေခ� ေန  သေယာ င် ေယာ င် ။

ယေန ေ့ခ တ်ကမ�ာ မှာ  ရ င် ဆုိ င် ေန ရ ေသာ  ရ င် ဆုိ င် မ� များ ၊  ြပဿနာများ ကုိ  မည် သိ� ေသာ
ဆုိ �ှ ယ်လ စ်စ န စ်က  ေြဖ �ှ င်း  �ုိ င် မည် နညး် ။  

�ပိ� ကဲွ ခ့ဲ ေသာ  ဆုိ ဗီယက် ယူ နီ ယံ က့ဲ သိ�  ဗ ဟို ချ� ပ် ကုိ င်ထား ေသာ ၊  ကွ န် ြမ� န စ် ပါ တီတ စ် ခုတည်း
မှ  အာဏာရယူထား  ေသာ  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် မျ�ိး  လံးု ဝ မ ြဖ စ် �ို င် ေတာ့ ပါ ။  ထိ� န ည်းတူ
ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ် မ ေအာ င် ြမ င် ခ့ဲ ေသာ  ကျ�းဘား  �ို င် ငံအတွ က်  ေချ ေဂွ ဗား ရား မှ  ေဝဖ န် ခ့ဲ ေသာ
စကားတ စ် ခွ နး် �ိှသ ည် ။  ဆုိ �ှ ယ်လ စ် စ န စ်သည်  လူအများ ကုိ  လူသဘာဝ  အတို င်း  လက် ခံ
�ို င် ရ မ ည်  ဟူ၍ ။  

၎ င်း တိ� �ှ င့်  ေခ တ် �ပိ� င်  တ�ုတ်�ို င် ငံတွ င်ကျ င့် သုံး ခ့ဲ ေသာ  ေမာ် ဒ ယ်သည်  စီး ပွား ေရးက�တွ င်
အလွ န်တရာ  ေအာ င် ြမ င် ခ့ဲ �ပီး  �ို င် ငံ ေရး ကိ စ� ရ ပ် များတွ င်  ဒီ မုိကေရ စီ �ှ င့် လားလား မှ မ ဆုိ င်
ေသာ  အာဏာ �ှ င် စ န စ် ြဖ စ် ထွ နး် ေန ြခ င်း ၊  ဖိ �ှိ ပ် ချ� ပ် ချ ယ်ထား ြခ င်း �ှ င့် ပု ဂ� လိက  အ�ှ င်း �ှ င်
စီး ပွား ေရး စ န စ် ကုိ  ဥပေဒများ �ှ င့် ထိ နး် ချ� ပ်ထား ြခ င်း  စသည်တိ� �ှ င့် လ ည် ပ တ် ေသာ  ေမာ် ဒ ယ်
ြဖ စ်သည် ။  တစ် စုံတ စ် ေယာ က် ေသာ  ေခါ င်း ေဆာ င်သည်  ြပ ည်တွ င်း ြပ ည် ပ  ယှ �် �ပိ� င်
ေဈး ကွ က် စီး ပွား န စ် ကုိ  စွ န ့် ပ ယ် �ပီး  တ�ုတ် စီး ပွား ေရး ေမာ် ဒ ယ် ကုိ  အတု ယူ  ေဆာ င် ရွ က် �ို င်
ဖွ ယ် ရာ �ိှသည် ။

သိ� ေသာ်  စာ ေရး သူ စိ တ် ထဲ �ိှသ ည့်အတို င်း  ေထာ က် ခံ မဲ ေပး ရလ� င်  ဆုိလ� င်  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကရ က်
တ စ်  စီး ပွား ေရး  ေမာ် ဒ ယ် ကုိသာကျ င့် သုံး ေစ လိုသ ည် ။  အဘယ်ေ�ကာင့် ဆုိ ေသာ်  စု ေပါ င်း
ေဆာ င် ရွ က်သ ည့် စ န စ် မျ�ိးထက်  စာလ� င်  ဖ�ဲ စ ည်း ပုံ ( I N S T I T U T I ON )  ေကာ င်း မွ န် စွာ �ိှ �ပီး
ေပ�လ စီ ခုိ င် ခုိ င် မာ မာ �ိှသ ည့်  ေမာ် ဒ ယ် ြဖ စ်သည် ။  အေြခ ခံအား  ြဖ င့် ဆုိ ရလ� င်  ြပ ည်သ� ဘ�ာ
အေပ� မူတည် �ပီး  ဆုံး ြဖ တ် ချ က် ချ ရသည် ။  ဘ�ာေရး ေပ�လ စီ ၊  ေချး ေငွအစ �ိှသ ည့်
ေငွ ေ�ကးအေြခအေန ကုိ  စီ မံ ခ န ့် �ခဲွ ရသ ည့်  ေငွ ေ�ကး ေပ�လ စီ ၊  ပု ဂ� လိကဘဏ်များ �ှ င့်  ဗ ဟို
ဘဏ် တိ�  ပူး ေပါ င်း  တွ က် ချ က်  စီ မံ ရသ ည့်  အတိးု �ှ� နး် �ှ င့်  ေငွ လဲ လှ ယ် �ှ� နး် ၊  ပု ဂ� လိက
ရ င်း �ှးီ ြမ�� ပ် �ှံ မ� စသ ည့်  ေဘာဂေဗဒက ရိယာများ �ှ င့်  မီှတ ည်  ဆုံး ြဖ တ်  လု ပ် ေဆာ င် ရသ ည့်
ေဈး ကွ က် စီး ပွား ေရး  တစ်မျ�ိး ပ င် ြဖ စ်သည် ။  
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အထက်ပါ  စီး ပွား ေရး ေပ�လ စီသည်  ဆုိ ခ့ဲ �ပီးသ ည့်အတို င်း  ေပ�လ စီ  ခုိ င် ခုိ င် မာ မာ �ိှ
သ ည့်အတွ က်  အလု ပ် ကုိ င်အ ခွ င့် လ မ်း များ  ပုံ မှ န် ဖ န် တီး ေပး �ို င် ြခ င်း ၊  �ို င် ငံ  စ ည်ပ င် ဝ ေြပာ မ�
ကုိ  တိးု ပွား ေစ ြခ င်း ၊  ဆင်း ရဲ ြခ င်း မှ  ကင်းလွ တ် �ို င် ြခ င်း ၊  ကျ နး် မာ ေရး  အာမ ခံ ချ က် �ိှ ြခ င်း ၊
အခ မ့ဲ  အေြခ ခံ ပညာ ေရး ကုိ ေထာ က် ပံ ေပး �ို င် ြခ င်း ၊  အနိ မ့် ဆုံး  အ�ငိ မ်း စား ပ င် စ င် ခံ စား ခွ င့် ကုိ
သ တ် မှ တ်  ေပးထား �ို င် ြခ င်း စသ ည့် ေကာ င်းကျ�ိး များ ရ �ိှ �ို င်သ ည် ။

ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကရ က်တ စ်  စီး ပွား ေရး ေပ�လ စီသည်  စီး ပွား ေရးအေဆာ က်အအံုတွ င်  �ို င် သူ စား
စတ မ်း ဆုိသ ည့်  သေဘာ ကုိ  အလာဂျ စ် ြဖ စ် �ပီး  စီး ပွား ေရးလု ပ် င န် များ ကုိ  န ည်း ပညာအကူ ညီ
ေပး ြခ င်း ၊  ဆနး်သ စ် ေသာ  လု ပ် င နး် များ �ှ င့်  V A L U E - A D D E D  လု ပ် င နး် များ ကုိ
ေြမ ေတာ င် ေြမ�ာ က် ေပး ြခ င်း �ှ င့်  ပု ဂ� လိက  အေသးစားလု ပ် င နး် များ ကုိလည်း  အား ေပး  အား
ေြမ�ာ က် ြပ�သ ည့်  ေပ�လ စီ ြဖ စ်သည် ။  �ို င် ငံတကာ  ကု န် သွ ယ် ေရးက�တွ င်လည်း ယှ �် �ပိ� င် �ို င်
ြခ င်း မ �ိှ ေသာ  လု ပ် င နး် များအတွ က်  အာမ ခံ ချ က် ေပးထား ေသာ  ေလျာ် ေ�ကး မတ� ာ စ န စ် များ
ကုိ  ြပ ဌာ နး်ထားသည် ။  ေလျာ် ေ�ကး ေငွ  ေပး ေချ ရ ေသာ  မတ� ာ စ န စ် များ မ �ိှလ� င်  အစုိး ရ မှ
ရ ည် ရွ ယ် ချ က် �ိှ �ိှ  အရ င်းအ �ှးီ  ြပ န်လ ည်  မတည်ေပးသ ည့်  စ န စ်  �ိှသ ည် ။  

သုိ �ှ င့်  စာ ေရး သူသည်  အရ မ်းအေကာ င်း ြမ င် �ပီး  ေကာ င်းကျ�ိး များ ကုိသာ  ကွ က် ေဖာ် ြပ သူဟု
ထ င် �ို င် ဖွ ယ် ရာ  �ိှသ ည် ။  အမှန် တို င်း ဆုိ ရလ� င်  ဆုိ �ှ ယ် ဒီ မုိကရ က်တ စ်  စီး ပွား ေရး စ န စ် ကုိ
ေရွး ချ ယ် ထူ ေထာ င် ေသာအခါ  ၎ င်း စ န စ်၏  ေအာ င် ြမ င် မ� ပ နး် တို င် ကုိ  သွား �ို င် ရ န်  �ကားကာလ
ဆင့် ပွား ြဖ စ် စ �် များသည်  ေစ့ ငု �က ည့် �ုံ ပ င်လ� င်  အေတာ့် ကုိ  ဆုိး ဆုိး ဝါး ဝါး  �ကံ� ေတ� ရ �ို င်
သ ည့်  ြဖ စ် ရ ပ် များ �ိှသည် ။  �ကားကာလဆင့် ပွား ြဖ စ် စ �်အတွ င်း  တရား မ�တေသာ
သာတူ ညီ မ� မ�  ပျ က် သု �်း ြခ င်း ၊  တစ်န ယ် �ှ င့်  တစ်န ယ် ၊  တစ်�ို င် ငံ �ှ င့်  တစ်�ို င် ငံ ၊  လူ မျ�ိး
တ စ် မျ�ိး �ှ င့်  တစ်မျ�ိး ၊  ဘာသာေရး  တစ် ခု မှ  ေနာ က်တ စ် ခု သိ�    စ စ် မ က် ြဖ စ် ပွား ြခ င်း ၊  လူသား
မဆန်  လစ်လျ� ��� မ� များ ၊  လိုအ င် ေလာဘ  မ ြပ ည့် ဝ ြခ င်း များ �ှ င့်  ေရာ ဂါဘယများ  ထူ ေြပာလာ
ြခ င်း စသ ည့်  ကာလနာ  ြဖ စ် စ �် များ ကုိ  စာ ေရး သူ တိ�  မျ�ိးဆက်သည်သာမက  ေနာ င်ကာလ
မျ�ိးဆက်များ ပါ  ခံ ရ လိ မ့် မ ည် ။  

 
PROF .  DOMEN I CO  MAR IO  NUT I  ၏  ေဆာ င်း ပါး  ( R I S E ,  FA L L  AND  THE

FUTURE  OF  SOC I A L I SM )  ကုိ  ဆီ ေလ�ာ် ေအာ င်  ဘာသာ ြပ န် ပါသည် ။
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