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နိဒါန္း

နိဒါန္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႔သည္ ယင္း၏ ပထမဦးဆံုး “ႏိုင္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္”

[Multi-dimensional

Country

Review

(MDCR)]

အစီအစဥ္ကို

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအစီအစဥ္သည္ အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး အားလံုးပါ၀င္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ထားပါသည္။
ထိုဖြ႔ံျဖိဳးမႈုသည္ အညီအမွ်ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈကိုလည္း ရရွိေစျပီး၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏
ဘ၀တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳ တိုးတက္မႈကိုလည္း ရရွိေစသည့္ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိေရးတြင္ အဓိကက်ေနေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ က႑အလိုက္ႏွင့္ က႑စံုမွ ဆက္စပ္ေနေသာ ျပႆနာ
မ်ား အပါအ၀င္ ထိုအခက္အခဲအတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာမူ၀ါဒႏွင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ “ႏိုင္ငံအလိုက္ ဘက္ေပါင္းစံု သံုးသပ္ခ်က္” အစီအစဥ္
တြင္ ပထမဦးဆံုး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ
မ်ိဳးစံု၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စူးစမ္းရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ အကဲျဖတ္မႈကို ၂၀၁၃
ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျပီးဆံုးခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ပထမ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္ကို
၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ၊ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ထိုဒုတိယအဆင့္၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒ
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေကာင္းစြာ ဆက္စပ္လ်က္
ရွိျပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစ၍ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို စတင္္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ပထမေျခလွမ္းကာလမ်ားအတြင္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ပထမအဆင့္ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ား စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ
အေျခအေနကို သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ား၊ လူသားမ်ားႏွင့္
ရုပ္၀တၱဳအရင္းအႏွီးမ်ား တိုးပြားလာမႈမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ိဳးစံုမ်ား အပါအ၀င္
အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံု၏ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို သံုသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အာရွတြင္ အေရးၾကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ
က်သည့္ ပထ၀ီအေနအထား တည္ရွိေနမႈ အစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔

စိန္ေခၚေနမႈမ်ားကိုလည္း

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံ၏

စီးပြားေရးသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑က လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၄% သည္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၆၀% ခန္႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလည္း လယ္ယာ
က႑က ဖန္တီးေပးေနပါသည္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ အျမတ္အစြန္းမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား
တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ေခတ္မီ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ဒုတိယအခန္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈလက္မႈ ကုန္ထုတ္
လုပ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ား ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲအတားအဆီး
ျဖစ္္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အလားအလားမ်ားကို စူးစမ္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။
ပထမအစီအရင္ခံစာတြင္ အေရးၾကီးသည့္ က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးပြား
လာမႈက႑ကို ေဖာ္ျပထားျပီး၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ အေျခခံပညာေရးတို႔သည္ အသင့္အတင့္
ေကာင္းမြန္မႈရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ ပညာေရးျပႆနာမ်ား၊ အထူး
သျဖင့္ အလယ္တန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းျပႆနာမ်ားသည္ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ရသည့္ အေရးပါေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း
အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤ အစီရင္ခံစာ အခန္း (၃) တြင္ ပညာေရး ႏွင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို
အေလးေပးေဖာ္ျပထားျပီး၊ အခက္အခဲ အတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ားကို (အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑တြင္)
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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နိဒါန္း
သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ မူ၀ါဒ ေဖာ္ထုတ္ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားႏွင့္ ပညာေရးရလဒ္မ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပထမအစီရင္ခံစာတြင္

“ေငြေၾကး

အရင္းအႏွီးရရွိေရးကိစၥသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ပုဂၢလိက

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေရးအၾကီးဆံုးကိစၥတစ္ခု”
ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေငြေၾကးအရင္းအႏွးီ အခက္အခဲ အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေသ
သာဓကအမ်ားအျပားႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ တရား၀င္ ဖံြ႔ျဖိဳး
တိုးတက္မႈ အကူအညီႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပမွ စီး၀င္မႈမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားမွ ျပည္တြင္းေငြေၾကးအရင္းႏွွီးမ်ား မတည္ေပးမႈ အပါအ၀င္ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး
ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိမ
ု က
ုိ ်ယ္ျပန္ေ
႔ သာ ရႈေထာင့အ
္ ျမင္ႏင
ွ ့္ စိစစ္ေလ့လာ သံးု သပ္မမ
ႈ ်ားအားျဖင့္
တင္ျပထားပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးေစ်းကြက္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအတြက္ အခက္အခဲ အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈ
မ်ားကိုလည္း ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေလးေပးေဖာ္ျပထားျပီး၊ ထို အခက္အခဲ အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈ
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပထမအစီရင္ခံစာတြင္ “အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူမႈေရးအရင္းအျမစ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ” သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဖံြ႔ျဖိဳးတြင္ အဓိက အခက္အခဲ အတားအဆီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ပင္ကုိယ္ကပင္ က႑စံုႏွင့္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္၊ ယင္းတို႔၏ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ရွိမႈ
ႏွင့္ အေရးၾကီးမႈကို အစီရင္ခံစာ၏ မည္သည့္ အခန္းတစ္ခန္းတြင္မွ် အျပည့္အ၀ ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ယင္းအစား ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခန္း(၃) ခန္းတြင္ တစ္ခန္းစီ၌ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ
အခက္အခဲ အတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ စီးပြားေရး
ပတ္၀န္းက်င္၊ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔တြင္ အခက္အခဲ အတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္
ေငြေရးေၾကးေရး ေစ်းကြကစ
္ ည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္
စီစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကိုလည္း အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လႊမ္းျခံဳ၍ဆိုရပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကီးမားစြာရွိေနေၾကာင္း ဤ
အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္း၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊
ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ တတိယအဆင့္က႑မ်ားကို ေရွးရႈကာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အတြက္ စီစဥ္ရန္၊ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ တုိးတက္ျမင့္မား
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို က႑ာအလိုက္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ
မ်ားတြင္ ညီညြတ္မွ်တမႈရွိေအာင္ ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အံအားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ လွမ္းလ်က္ရွိျပီး၊ နယ္ပယ္အမ်ား
အျပားတြင္လည္း ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိေနပါသည္။ မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
ရလဒ္မ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အေျခ
အေနမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အလို႔ငွာ ယင္းျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈ ေမာင္းႏွင္အားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားရန္ လြန္စြာ အေရးၾကီးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘက္ေပါင္းစံုသံုးသပ္ခ်က္ (MDCR) ၏
တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ရွင္းရွင္း
လင္းလင္းႏွင့္မွ်တေသာအျမင္ျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဤ အစီရင္
ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ထိနး္ သိမး္ လုပေ
္ ဆာင္ရာတြငလ
္ ည္းေကာင္း အေထာက္အကူျပဳလိမ့မ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးပူးေပါင္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျချပဳကာ အေသးစိတ္ စိစစ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္
သာဓကမ်ားကို ထပ္မံေပါင္းစပ္၍ တတိအဆင့္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာျဖင့္ အဆံုး
သတ္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ေက်းဇူးတင္လႊာ

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ံ ေပၚ ဘက္ေပါင္းစံမ
ု ွ ႐ႈျမင္သးုံ သပ္ခ်က္” (”Multi-dimensional Review of Myanmar”)
ဤ “ျမန္မာႏိငု င္ အ

အစီရင္ခံစာ၏

အေသးစိတ္

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္

စီးပြားေရး

စိတ္ျဖာေလ့လာသံုးသပ္သည့္

လုပ္ငန္းသည္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

အကူအညီႏွင့္အတူ

၀န္ၾကီးဌာန၏

ျမန္မာႏိုင္ငံ
OECD’s

Development Centre ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အာရွႏွင့္ ပစိဖတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္
(UN ESCAP) တို႔ ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုအဖြဲ႔ကို OECD Development Centre ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mario Pezzini ႏွင့္ OECD
Development Centre ၊ Global Research အၾကီးအကဲ Carl Dahlman တို႔၏ လမ္းညႊန္မႈုျဖင့္
Competitiveness and Structural Analysis Unit အၾကီးအကဲ Margit Molnar ႏွင့္ Multi-dimensional
Country Reviews အၾကီးအကဲ Jan Rieländer တို႔က ဦးေဆာင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို
Margit Molnar ၊ Masato Abe ၊ Martha Baxter ၊ Derek Carnegie ၊ Linda Fulponi ၊ Charles
Pigott ၊ Koon Hui Tee ၊ Alexa Tiemann

ႏွင့္ Edouard Turkish တို႔က ေရးသားခဲ့ပါသည္။

အေရးပါေသာ ကြန္ပ်ဴတာအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းမႈမ်ားကို David Abojyi ႏွင့္ Gordon Israel
တို႔က လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျပီး၊ စာရင္းအင္း အကူအညီကို Vararat Atisophon က လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ကာ၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအကူအညီမ်ားကို Myriam Andrieux ႏွင့္ Pranee Suriyan တို႔က လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။
အစီရင္ခံစာကို Charles

Pigott

က

တည္းျဖတ္ေပးျပီး၊ OECD

Development

Centre

၏

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးအဖြဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ Gemma Nellies က မူၾကမ္းကို အေခ်ာထုတ္ေ၀ေပးပါသည္။
မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္းကို Aida Buendia က ေရးဆြဲပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာ ျပဳစုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔
ေစရန္အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည့္ ေနလင္းဦး (UN ESCAP) ကို
ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ Ken Ash (OECD Trade and
Agriculture Department) ၊ Simon Field (OECD Directorate for Education and Skills) ၊ Andrzej
Kwiecinski (OECD Trade and Agriculutre Directorate) ၊ Javier Lopez Gonzalez (OECD Trade
and Agriculture Directorate) ၊ Shingo Kimura (OECD Trade and Agriculture Directorate) ၊
Anthony O’Sullivan (OECD Global Relations Secretariat) တို႔ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈
ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အႀကိဳရလဒ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ ေလးနက္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္

၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

ဤအစီရင္ခံစာကို

ေရးဆြဲျပဳစုစဥ္ကာလအတြင္း အသံုး၀င္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတရံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ
၀န္ၾကီးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာန၊
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊
၀န္ၾကီးဌာန၊

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊

ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္

သစ္ေတာေရးရာ

၀န္ၾကီးဌာန၊

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း

ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊

စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊

ဘ႑ာေရး

၀န္ၾကီးဌာန၊

အလုပ္သမား၊

လူ၀င္မႈ

အလုပအ
္ ကိင
ု ႏ
္ င
ွ ့္

လူမႈဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး ၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ ံ ႔ ျ ဖိ ဳ းတိ ု း တက္ ေ ရး
၀န္ ၾ ကီ း ဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး
၀န္ၾကီးဌာန၊

သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊

သိပၸံႏွင့္

နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန၊

လူမႈ၀န္ထမ္း၊

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန။ အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အၾကံေပးေကာင္စီ၊ အထူးသျဖင့္ ယင္းေကာင္စီ
ဥကၠဌ ဦးတင္ထြတ္ဦး အပါအ၀င္ အစိုးရ၏ အဓိက အၾကံေပးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Myanmar Development
Resource Institute (MDRI) မွ ဦးတင္ေမာင္သန္း ႏွင့္ Centre for Economic and Social
Development

of

MDRI

မွ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဦးစိန္လွဘို

၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၊ အထူးသျဖင့္ ယင္း၏ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္၊ ျမန္မာ
စက္မႈလုပ္ငန္း၊

ကနု္သြယ္ေရးႏွင့္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊

ကုန္ထုတ္လုပ္သူ

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၊

အျခား

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္၊

ပုဂၢလိက

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွ လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္ OECD ၊ UMFCCI ႏွင့္ UN ESCAP တို႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သည့္ Myanmar
Business Survey 2014 မွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အမ်ားစုကိုရယူ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ
ျပဳစုသူမ်ားအေနျဖင့္ UMFCCI အသင္း၊ အထူးသျဖင့္ အသင္းဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠဌ
ဦးေဇာ္မင္း၀င္း၊

ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္း

အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဦးေအာင္ခင္ျမင့္

ႏွင့္

(Myanmar

Business

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ

Survey)

ဦးစိုင္းေအာင္မိန္း

စီမံကိန္း
တို႔အား

ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊
UMFCCI ႏွင့္ UNIDO တို႔က ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့ၾကျပီး၊ အစီရင္ခံစာ စတင္ထုတ္ေ၀သည့္
အခမ္းအနားကို Hanns Seidel Foundation က အကူအညီေပးပါသည္။
အေသးစိတ္စိစစ္သည့္အဆင့္အတြက္ ဘ႑ာေငြကို အိုးအီးစီဒီအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၏
Central Priority Funds ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Swiss Federal Department of Foreign Affairs တို႔မွ
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
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မာတိကာ

မာတိကာ
အတိုေကာက္ေ၀ါဟာရမ်ား

၁၃

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၃

အခန္း (၁)

၂၉

အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလဲျခင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

၃၁

လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား စုပံုျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ကြာဟမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း ၄၈

အခန္း (၂)

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္း

၅၉

မွတ္ခ်က္မ်ား

၆၉

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

၆၉

ေခတ္မီ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အခန္း (၃)

အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

၇၃

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

၇၄

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၇၅

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၁၁၆

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူျခင္း

၁၄၄

သံုးသပ္ခ်က္

၁၅၁

မွတ္ခ်က္မ်ား

၁၅၃

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

၁၅၈

Annex 2.A1. စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ စာရင္းဇယားမ်ား

၁၆၆

Annex 2.A2. စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္မႈဆုိင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

၁၇၀

Annex 2.A3. ျမန္မာစီးပြားေရးစစ္တမ္းမွ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား

၁၇၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

၁၇၇

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

၁၇၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း

၁၇၉

ကြ်မ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂၀၀

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း

၂၀၆

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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မာတိကာ

အခန္း (၄)

ကြ်မ္းက်င္မႈ စနစ္အတြက္ မူ၀ါဒ မူေဘာင္ကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂၁၅

သံုးသပ္ခ်က္

၂၁၉

မွတ္ခ်က္မ်ား

၂၂၂

ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား

၂၂၃

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း

၂၂၉

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

၂၃၀

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားစုစည္းျခင္း

၂၃၂

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး စိန္ေခၚမႈ

၂၃၄

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိေနပါသည္

၂၄၄

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေငြမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း

၂၅၄

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ား စုစည္းရယူျခင္း

၂၅၉

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို
အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း

၂၉၅

သံုးသပ္ခ်က္

၃၃၄

မွတ္ခ်က္မ်ား

၃၃၆

ရည္ညြန္းခ်က္မ်ား

၃၄၀

ထပ္မံေလ့လာရန္

၃၄၆

Annex 4.A1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဘာသာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္ခ်က္မ်ား

၃၄၉

Annex 4.A2. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ႏွင့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

၃၅၂

Annex 4.A3. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) စက္၀ိုင္း

၃၅၄

Annex 4.A4. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

၃၅၅

Tables
2.1

ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ပမာဏသည္ အျခားသီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္မႈပမာဏထက္
ပိုမို ေႏွးေကြးေနပါသည္။

2.2

ျပဳေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ၏ ဒုတိယအဆင့္ကို ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ပိုင္း
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

2.3

2.A1.1.
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၇၈
၁၂၅

စက္မႈဇံုမ်ားသည္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

၁၃၀

ေျမယာမဲ့ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ပါ၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ပ်မ္းမွ်

၁၆၆

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မာတိကာ
2.A1.2.

ဧကေထာင္ေပါင္းတြင္ အဓိကလယ္ယာထြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထြက္ရွိသည့္
ဧရိယာ

2.A1.3.

ႏွစ္ပတ္လည္ အဓိကလယ္ယာထြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ
(တန္ေထာင္ေပါင္း)

2.A1.4.

2.A1.5.
2.A1.6.

၁၆၇

၂၀၁၄- ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ သြင္းကုန္၀ယ္လိုအား ခန္႔မွန္းခ်က္
(တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မႈ)

၁၆၈

လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမ်ား

၁၆၈

ျမန္မာႏို္င္ငံကုန္ထုတ္လုပ္သူအသင္းမ်ားက သတ္မွတ္ေပးေသာ အကန္႔အသတ္
အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ အဓိကက႑

2.A3.1.

၁၆၆

၁၆၉

OECD-UNESCAP-UMFCCl အတြက္ ကုနပ
္ စၥညး္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ န
ႈ မူနာပံစ
ု မ
ံ ်ားအေသးစိတ္ ၁၇၃

3.1

မူလတန္းအဆင့္ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။

3.2

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈသည္ နက္႐ိႈင္းေလးနက္ေသာ အကန္႔အသတ္
အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

4.1

၁၈၃

၁၉၂

၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ႏို္င္ေခ်
ႏွစ္ခုေပၚတြင္ အေျခခံအကဲျဖတ္ခ်က္

၂၃၃

4.2

ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားမွ တရား၀င္လႊဲပို႔ေငြ ပမာဏမ်ား

၂၅၆

4.3

အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈမ်ား

၂၆၀

4.4

အဓိက အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

၂၇၀

4.5

အခြန္အေကာက္မ်ားေပးေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

၂၇၃

4.6

အခြန္ေၾကြးက်န္မ်ား

၂၇၆

4.7

ကနဦး ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျခမွ အသံုးစရိတ္ရလဒ္မ်ား လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းမႈ

၂၈၂

4.8

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္အၾကား ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ပံု
(၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္)

၂၉၁

တုိင္းရင္းသားမ်ားသို႔ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္ မွ်ေ၀ေပးမႈ

၂၉၂

4.10

ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး/ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား

၃၀၅

4.11

ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

၃၀၇

4.12

အျခား အာရွႏို္င္ငံမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းရာတြင္ အေပါင္ပစၥည္းအသံုးျပဳပံု

၃၀၈

4.13

ေက်းလက္စီးပြားေရးအတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္မႈမ်ား

၃၂၄

4.14

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား

၃၂၆

4.A2.1.

က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား

၃၅၂

4.A2.2.

က႑အလိက
ု အ
္ ကူအညီကတိက၀တ္မ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းျဖင္)့ ၂၀၁၁-၁၂

၃၅၃

4.A4.1

ျမန္မာႏို္င္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

၃၅၆

4.A4.2

ျမန္မာႏို္င္ငံ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၃၅၇

4.9

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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မာတိကာ
Figures
2.1.

ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အဓိကအားျဖင့္
လုပ္ကြက္ငယ္လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။

၇၇

2.2.

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္းမ်ား ေႏွးေကြးလ်က္ရွိပါသည္။

၇၉

2.3.

ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ျပီး

၈၁

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
2.4.

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈသည္
လယ္ယာေျမအရြယ္ပမာဏႏွင့္အညီ လိုက္ပါတိုးတက္လ်က္ရွိသည္။

၈၂

2.5.

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖိုးအတန္ဆံုး ပို႔ကုန္ သီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည္။

၈၄

2.6.

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လ်က္ရွိပါသည္။

2.7.

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလက္မႈ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

2.8.

၁၂၂

အစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာ စက္မႈဇံုမ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုမ်ားကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
က႑အတြက္ အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။

2.14.

၁၂၂

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ၂ ခုစလံုးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
က႑ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ.သြားသည္။

2.13.

၁၂၀

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ တိင
ု မ
္ က
ီ အက္ဖဒ
္ အ
ီ င
ုိ သ
္ ည္ စြမး္ အင္ႏင
ွ ့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္
လႊမ္းမိုးထားျပီး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑က ဒုတိယေနရာတြင္ရွိပါသည္။

2.12.

၁၂၀

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ျငိမ္မႈမရွိေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

2.11.

၁၁၉

ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ က႑အမ်ားအျပားတြင္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

2.10.

၁၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေသးငယ္ေသာ အစားအစာႏွင့္
အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းငယ္မ်ားက လႊမ္းမိုးေနပါသည္။

2.9.

၁၁၇

၁၂၉

စက္မႈဇံုမ်ားတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထား
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစားအစာ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကပါသည္။

2.15.

မဂၤလာဒံုစက္မႈဇံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအထိ အေအာင္ျမင္ဆံုးစက္မႈဇံုျဖစ္သည္။ ၁၃၂

2.16.

အေရွ႕- အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ

2.17.

အဂတိလုိက္စားမႈ၊ နည္းပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ေျမေနရာႏွင့္ရံုးခန္းေနရာရရွိမႈတို႔သည္
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဓိကအတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္။

2.18.

၁၃၄
၁၃၇

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေငြအရင္းအႏွီးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသာ
အဓိကအားကိုးအားထား ျပဳၾကပါသည္။
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၁၃၁

၁၃၉

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မာတိကာ
2.19.

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဂ်ီဒီပီတြင္ပါ၀င္မႈသည္ ႏိုင္ငံ၏၀င္ေငြ
အဆင့္အတန္းအတြက္ မ်ားစြာနိမ့္က်မႈ ျဖစ္ေနသည္။

2.20.

၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
တင္ပို႔မႈက်ဆင္းမႈ အေရးပါမႈ

2.21.

၁၆၇

၁၉၆၁- ၂၀၁၂ အထိ ရိတ္သိမ္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈဧရိယာ
(FAO-MOAI estimates)

2.A3.1.

၁၄၈

၁၉၆၁- ၂၀၁၂ အထိ ရိတ္သိမ္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈဧရိယာ
(USDA estimates)

2.A1.2.

၁၄၆

ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ကုန္းလမ္းကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံမ်ားထက္
ပိုမိုေသးငယ္ေနပါသည္။

2.A1.1.

၁၄၆

၁၆၈

စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေျဖၾကားသူမ်ားကေျပာၾကားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္
အတားအဆီးမ်ား

၁၇၄

3.1.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္ေရာက္သူ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားပါသည္။

၁၈၃

3.2.

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ လူအနည္းငယ္သာတက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည္။

၁၈၉

3.3.

ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရး (TVET) နည္းပါးေနပါသည္။

၁၉၀

3.4.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားအင္အား ပါ၀င္မႈျမင့္မားပါသည္။

၂၀၂

3.5.

ေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္မရွိမႈမ်ား အတန္ငယ္
ျမင့္မားေနပါသည္။

3.6.

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၁၀% ခန္႔သည္ ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ေနသည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားသည္။

3.7.

၂၀၇

လစ္လပ္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

3.9.

၂၀၅

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ အလုပ္အကိုင္
ရွာေဖြသူမ်ား အေရအတြက္ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။

3.8.

၂၀၃

၂၀၇

ကၽြမ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းျပႆနာမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

၂၁၁

4.1.

ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား တိုးတက္ေနသည္။

၂၃၇

4.2.

ODA ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ား တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ODA တြင္ ပါ၀င္မႈမ်ား
အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ အနည္းငယ္တည္ၿငိမ္သြားခဲ့သည္။

၂၃၉

4.3.

FDI ပမာဏႏွင့္ စီး၀င္မႈမ်ား မွန္မွန္တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။

၂၄၆

4.4.

ယခင္က FDI သည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မ်ားျပားခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂၄၇
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4.5.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အျမတ္ခြန္မ်ား
ပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ ႏွင့္ ႏိုင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။

4.6.

အေထြေထြအစိုးရအသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ ဆက္စပ္မႈအခ်ိဳးသည္လည္း
နိမ့္က်ေနပါသည္။

4.7.

၂၆၁
၂၆၂

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုက္ရိုက္အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ လြန္စြာ မွီခိုအားထားမႈ
ျပဳပါသည္။

၂၆၇

4.8.

အခြန္အေကာက္အမ်ားစုမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္တို႔မွ ရရွိပါသည္။

၂၆၈

4.9.

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတြင္ အသံုးျပဳစရိတ္ပမာဏ နိမ့္က်လ်က္ ရွိပါသည္။

၂၈၆

4.10.

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ အျခား အာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ စီးပြားေရး
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါသည္။

4.11.

၂၉၈

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အေပါင္ေပးရမႈ ႏွင့္ အာမခံမ်ား ေပးရမႈမ်ားသည္
ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရးအတြက္ အေရးအပါဆံုး အတားအဆီးမ်ား
ျဖစ္ၾကေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

4.12.

ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည့္
အေပါင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။

4.13.
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၃၀၂

ေငြသားႏွင့္ အစိုးရ၏ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ PSGB ဘဏ္မ်ား၏
အေျခပစၥည္းတြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ပါ၀င္ေနပါသည္။

4.15.

၃၀၁

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ား လ်င္ျမန္စြာ
ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။

4.14.

၃၀၀

၃၀၉

ဖြံ႔ျဖိဳးစေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းပါ၀င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနပါသည္။ ၃၁၇

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အတုိေကာက္အမည္ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား

အတုိေကာက္အမည္ ႏွင့္ ေ၀ါဟာရမ်ား
ACC

ASEAN Cosmetic Committee
အာဆီယံအလွကုန္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ

ACCSQ

ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အာဆီယံအတိုင္ပင္ခံ ေကာ္မတီ

ACH

Automated Clearing House
အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေငြေပးေငြယူလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း

ADB

Asian Development Bank
အာရွဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္

AEC

ASEAN Economic Community
အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း

AIMS

Aid Information Management System, Myanmar
အကူအညီအေထာက္အပံ့၊ စာရင္းဇယားမ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္

AMDA

Association of Medical Doctors in Asia
အာရွဆရာ၀န္မ်ားအသင္း

APWG

Automotive Product Working Group
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations
အေရွ.ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း

ATM

Automatic teller machine
ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေအတီအမ္ စက္ပစၥည္းမ်ား

BD

Budget Department, Myanmar
ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

BDS

Business development services
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

BOP

Balance of payments
ေငြေပးေငြယူရွင္တမ္း

CAR

Capital Adequacy Ratio
ဘဏ္မ်ား၏ေငြအရင္းအႏွီးလုံေလာက္မႈအခ်ိဳး

CARTC

Central Agricultural Research and Training Centre, Myanmar
ဗဟိုလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

CBL

Central Bank Law, Myanmar
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ

CBM

Central Bank of Myanmar
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

CCS

Central Co-operative Society, Myanmar
ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္း
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CEIC

Compare Economic Data for Countries (CEIC Data)
စီအီးအိုင္စီေဒတာ

CESR

Comprehensive Education Sector Review, Myanmar
ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

CIT

Corporate income tax
ကုမၸဏီ၀င္ေငြခြန္

CLC

Community Learning Centre
ရပ္ရြာအေျချပဳသင္ၾကားေရးဌာန

CLMV

countries

Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam

ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ
CSO

Central Statistical Organisation
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔

DAC

Development Assistance Committee
ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေထာက္အပံ့ေကာ္မတီ

DAR

Department of Agriculture, Myanmar
စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

DB

Doing Business (World Bank)
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း (ကမၻာ့ဘဏ္)

DHSHD

Department of Human Settlements and Housing Development,
Myanmar
ျမိဳ.ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

DICA

Directorate of Investment and Company Administration
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

DoF

Department of Fisheries, Myanmar
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

DPA

Development Partnership Administration
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

DPWC

Development Partners Working Committee
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

EIF

Enhanced Integrated Framework
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အကူအညီမ်ား
ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative
သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထတ
ု လ
္ ပ
ု ေ
္ ရးလုပင
္ န္းမ်ား ပြငလ
့ ္ င္းျမင္သာေရး
ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

EPZs

Export processing zones
ပို႔ကုန္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းဇုန္မ်ား

EU

European Union
ဥေရာပသမဂၢ
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FAMCC

Foreign Aid Management Central Committee, Myanmar
ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

FAMWC

Foreign Aid Management Working Committee, Myanmar
ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ

FAO

Food and Agricultural Organization
ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အဖြဲ႔

FDA

Food and Drug Administration, Myanmar
အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

FDI

Foreign Direct Investment
ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

FERD

Foreign Economic Relations Department, Myanmar
ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

FIAS

Foreign Investment Advisory Service
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအၾကံေပးလုပ္ငန္း

FIL

Foreign Investment Law, Myanmar
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

FTZs

Free Trade Zones
လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ား

FY

Fiscal Year
ဘ႑ာေရးႏွစ္

GAPs

Good Agricultural Practices
သိပၸံနည္းက်စိုက္နည္းစနစ္မ်ား

GATS

General Agreement on Trade in Services
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈ အေထြေထြသေဘာတူစာခ်ဳပ္

GDP

Gross Domestic Product
တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး

GIZ

Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zussammenarbeit
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ

GMS-BF

Greater Mekong Sub-region Business Forum
မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ စီးပြားေရးဖိုရမ္

GRET

Groupe de Recherches et d’échanges Technologiques
သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဖလွယ္ေရးအဖြဲ႕

GTB

Global Treasure Bank, Myanmar
ကမ ၻာ့ရတနာဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

GTHS

Government Technical High Schools, Myanmar
အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ICOR

Incremental capital to output ratio
တိုးပြားလာေသာအရင္းအႏွီးႏွင့္ ကုန္ထြက္အခ်ိဳး
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ICT

Information and Communications Technology
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ

IDCR

Indian Development Co-operation Research
အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သုေတသနလုပ္ငန္း

IDE-JETRO Institute of Developing Economies-Japan External Trade Organization
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲစီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔ -- ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔
IFC

International Finance Corporation
ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေကာ္ပိုေရးရွင္း

IMF

International Monetary Fund
အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕

IOM

International Organization for Migration
ေရႊ.ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း

IPM

Integrated Pest Management
ပိုးမႊားကာကြယ္ေရး ေပါင္းစည္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔

IRD

Internal Revenue Department, Myanmar
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ISIC

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအမ်ိဳးအစားခြဲျခားေရးအဖြဲ႔

ISO

International Organization for Standardization
စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း

IT

Information Technology
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ

ITC

International Tax Compact
ႏိုင္ငံတကာအခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔

ITC

International Trade Centre
ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန

JETRO

Japan External Trade Organization
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျပည္ပကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔

JICA

Japan International Cooperation Agency
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ

KNU

Karen National Union
ကရင္အမ်ိဳးအသားအစည္းအရံုး

LBVD

Livestock Breeding and Veterinary Department, Myanmar
တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

LIFT

Livelihoods and Food Security Trust Fund
ျမန္မာေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ လူေနမႈဆိုင္ရာဘ၀မ်ားႏွင့္
အစားအစာလုံျခံဳေရး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔

LPI

Logistical Performance Index
ကမ ာၻ ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ဆက္သြယ္ေရး စြမ္းေဆာင္မႈညႊန္းကိန္း
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LTU

Large Taxpayer Units
အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔မ်ား

LUCs

Land Use Certificates, Myanmar
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MADB

Myanma Agriculture Development Bank
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္

MAPCO

Myanmar Agribusiness Public Corporation
ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း

MAPT

Myanmar Agricultural Produce Trading Corporation
ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း

MDCF

Myanmar Development Co-operation Forum
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္

MDCR

Multi-dimensional Country Review
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာဘက္ေပါင္းစံုသံုးသပ္ခ်က္

MDPWG

Medical Device Product Working Group
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအုပ္စု

MEB

Myanma Economic Bank
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္

MEMI

Myanmar Economic and Management Institute
ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတကၠသိုလ္

MFI

Microfinance Institution
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္း

MFL

Microfinance Law, Myanmar
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MFTB

Myanmar Foreign Trade Bank
ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္

MICB

Myanmar Investment and Commercial Bank
ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္

MICE

Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions
အစည္းအေ၀းမ်ား၊ မက္လံုးေပးမႈမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ား

MIDB

Myanmar Industrial Development Bank
ျမန္မာစက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္

MLFRD

Ministry of Livestock, Fisheries and Resource Development, Myanmar
ေမြးျမဴေရး ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

MNEC

Mon National Education Committee
မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ

MNPED

Ministry of National Planning and Economic Development, Myanmar
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
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MOAI

Ministry of Agriculture and Irrigation
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန

MOCO

Ministry of Co-operatives, Myanmar
သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MOECAF

Ministry of Environmental Conservation and Forestry, Myanmar
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MOF

Ministry of Finance
ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန

MOH

Ministry of Health, Myanmar
က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

MOHT

Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MOI

Ministry of Industry, Myanmar
စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MoLESS

Ministry of Labour, Employment and Social Security, Myanmar
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MoST

Ministry of Science and Technology, Myanmar
သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

MoU

Memoranda of Understanding
နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ

MRF

Myanmar Rice Federation
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္း အသင္းခ်ဳပ္

MSE

Microfinance Supervisory Enterprise, Myanmar
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း ၊ ျမန္မာ

MSEC

Myanmar Securities Exchange Center
ျမန္မာ့ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန

MSLE

Myanmar Small Loan Enterprise
ျမန္မာ့အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း

MSU-MDRI Michigan State University – Myanmar Development Resource Institute
မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္----ျမန္မာဖြံ႔ျဖိဳးမႈအရင္းအျမစ္ဌာန
MTEF

Medium-term Expenditure Frameworks
ႏွစ္လတ္ကာလ အသံုးစရိတ္ မူေဘာင္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

MTFF

Medium-term Fiscal Framework
ႏွစ္လတ္ကာလအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္

MTOs

Money Transfer Operators
ေငြလႊဲေျပာင္းလုပ္ငန္းမ်ား

NEC

National Education Committee, Myanmar
အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
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NES

National Export Strategy, Myanmar
အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

NESAC

National Economic and Social Advisory Council, Myanmar
အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အၾကံေပးေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

NFPE

Non-formal Primary Education
ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး

NGO

Non Governmental Organization
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

NMSP

New Mon State Party
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

NQF

National Qualifications Frameworks
အမ်ိဳးသားအဆင့္ အရည္အေသြးမူေဘာင္

NSSA

National Skills Standards Authority, Myanmar
အမ်ဳိးသားကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

OAs

Other Accounts
အျခားေငြစာရင္းမ်ား

OAG

Office of the Auditor General, Myanmar
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး ၊ ျမန္မာ

ODA

Official Development Assistance
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေခ်းေငြ

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔

PAC

Public Accounts Committees, Myanmar
ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

PACT

Partner Agencies Collaborating Together
အက်ိဳးတူေအဂ်င္စီမ်ားအတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

PAP

Programme Aid Partnership, Mozambique
အစီအစဥ္အေထာက္အပံ့အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ

PDC

Planning and Development Committee, Myanmar
စီမံကိန္းႏွင့္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ၊ ျမန္မာ

PEM

Public Expenditure Management
ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္

PFM

Public Financial Management
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္

PFPWG

Prepared Food-stuff Product Working Group
ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ျပီး စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

PIT

Personal Income Tax
၀င္ေငြခြန္
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PPD

Plant Protection Department, Myanmar
အပင္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

PPPs

Private Public Partnerships
ပုဂၢိလိက-အစိုးရ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

PPWG

Pharmaceutical Product Working Group
ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

PSGB

Private and Semi-Government Banks
ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ ပူးတြဲဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား

PWC

Price Waterhouse Cooper
ပရိုက္စ္ ၀ါးတားေဟာက္စ္ ကူးပါး ကြ်မ္းက်င္မႈ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

R&D

Research and Development
သုေတသနႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္း

RBPWG

Rubber-based Product Working Group
ရာဘာအေျခခံထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔

RML

Reuters Market Light, India
ရိုက္တာမာကက္လိုက္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ

RPL

Recognition of Prior Learning
ပညာေရးအသိအမွတ္ျပဳမႈ

RSCs

Rice Specialisation Companies, Myanmar
ဆန္စပါးအထူးျပဳထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား

SAO

State Administrative Organ
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔

SEZs

Special Economic Zones
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား

SFA

State Fund Account
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ ေငြစာရင္း

SLORC

State Law and Order Restoration Council, Myanmar
ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

SMEs

Small and Medium-sized Enterprises
အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

SMIDB

Small and Medium Industrial Development Bank, Myanmar
အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းဖံ႔ြျဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

SMS

Short Message Service
မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း၊ အင္တာနက္မ်ားျဖင့္ သတင္းတိုပို႔လုပ္ငန္း

SOB

State-owned Bank
ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္

SOEs

State-owned Enterprises
ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
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SPS

Sanitary and Phyto-sanitary
အစားအစာ၊ တိရစၧာန္ ၊ အပင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးဆိုင္ရာ

TFP

Total Factor Productivity
စုစုေပါင္းကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု

TMHSPWG Traditional Medicine and Health Supplements Product Working Group
တိုင္းရင္းေဆး၀ါးႏွင့္ က်န္းမာေရးျဖည့္စြက္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔
TVET

Technical and Vocational Education and Training
နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း

UMFCCI

Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္

UN

United Nations
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development
ကုလသမဂၢကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ညီလာခံ

UNDP

United Nations Development Programme
ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္

UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ကုလမဂၢ အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မရွင္
UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ကမၻာ့ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔

UNICEF

United Nations Children’s Fund
ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔

USAID

United States Agency for International Development
အေမရိကန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ

USDA

United States Department of Agriculture
အေမရိကန္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

USGS

United States Geological Survey
အေမရိကန္ ဘူမိေဗဒ တိုင္းတာေရး

VAT

Value-added Tax
တန္ဖိုးျဖည့္အခြန္

VET

Vocational Education and Training
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး နွင့္ ေလ့က်င့္မႈ

WTO

World Trade Organization
ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔

YCDC

Yangon City Development Committee
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ပိုမိုလ်င္ျမန္မႈရွိေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ျပီး အညီအမွ် ဖြံ႕ျဖိဳးမႈရွိေသာ စီးပြားေရး

လမ္းေၾကာင္းကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ ေရွ.ခရီးတြင္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ႏွင့္

ၾကံဳေတြ႔

ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္ပံုတြင္ အေျခခံမွစကာ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္

လြန္ခဲ့သည့္

ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးျမွင့္ ကုန္စည္ ေစ်းကြက္ ေ၀စုတြင္ တိုးတက္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံ

တစ္ႏိုင္ငံ

ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကံအားေလ်ာ္စြာပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာက႑ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ
ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျချပဳသည့္ စီးပြားေရးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးေစႏိုင္မည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ေနပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို

မည္သို႔

ေအာင္ျမင္စြာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း စူးစမ္းတင္ျပထားျပီး ၊ လုပ္သားအင္အား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီး
လိုအပ္မႈမ်ားရႈေထာင့္မွ အထူးအေလးေပး တင္ျပထားပါသည္။

ေခတ္သစ္စီးပြားေရးတစ္ရပ္ကို ဦးတည္ေျပာင္းလဲျခင္း ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ကို ေခတ္မီဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ အျခားအေထာက္အကူျပဳ အျဖည့္လုပ္ငန္းမ်ား (nonagricultural activities) ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာက႑ ဖြဲ႔စည္း
တည္ေဆာက္ပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ေနရာသည္
ေဒသ၏ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနေသာ ဗဟိုခ်က္တြင္ တည္ရွိေနမႈက ႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ကုန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ႏွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္ ေနရာမ်ားကို တိုးခ်ဲ.ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား
ေပးေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လယ္ယာအမ်ားစုသည္ အရြယ္ပမာဏေသးငယ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း
နိမ့္ၾကျခင္း၊ စားေသာက္ရံုအဆင့္ အျဖစ္သာ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑သည္
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိျပီး ၊ ေငြအရင္းအႏွီး မရရွိႏိုင္မႈ၊
အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရွိေနပါသည္။
ေခတ္သစ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တစ္ခုတြင္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ တစ္ခု ႏွင့္
ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ားကို တိုးခ်ဲ.ေပးသည့္ ၀င္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (extension services)
ႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအား အသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၎အျပင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ႏွင့္
ေဘးဥပါဒ္ အႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းစနစ္မ်ား (agri-food health and safety
regulatory systems) ေကာင္းစြာမရွိမႈက

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တိုးတက္
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၀ယ္ယူလိုေနၾကသည့္ တန္ဖိုးၾကီးျပီး အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ လယ္ယာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေရွ.မတိုးႏိုင္ ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္
ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ

ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို

စီမံေပးျခင္းသည္

အစိုးရႏွင့္

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက

အေထာက္အပံ့၊ အမေတာ္ေၾကးမ်ား တိုက္ရိုက္ စိုက္ထုတ္ေပးေနမႈမ်ားထက္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
(SMEs) ကလႊမ္းမိုးေနျပီး၊ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(SOEs)သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းစြာ
ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ မရွိၾကပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး အေျခခံအေဆာက္အအံု ႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္

တို႔သည္

ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္

အဓိက

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈဇုန္အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီ
အေျခခံ အေဆာက္ အအံု သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မရွိေခ်၊
ယင္းတိသ
႔ု ည္ မူလ လုပေ
္ ဆာင္စဥ္ကပင္ ျပည္ပပိက
ု႔ န
ု ္ ေစ်းကြကမ
္ ်ား အတြက္ ရည္ရြယလ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားျခင္း
မဟုတ္ၾကပါ။ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရး၊ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား
မလံုေလာက္မႈ၊ နည္းပညာခ်ိဳ.တဲ့မႈ ႏွင့္ ေျမ ႏွင့္ ရံုးခန္းေနရာ ရရွိမႈတို႔သည္ အဓိကအတားအဆီးမ်ား
ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

ထိုျပႆနာအခ်ိဳ.ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္

SMEs ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈမ်ား ၾကီးထြားလာေရး အတြက္ လႈံ႔ေဆာ္အားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
နည္းလမ္းမ်ားတြင္

လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံေပးႏိုင္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ေကာင္းစြာ

ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ လာသည့္ အခ်ိန္အထိ၊ SMEs မ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား လြယ္ကူစြာ ရရွိေစႏိုင္ရန္
အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ SMEs ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ

၀န္ထုပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေအဂ်င္စီ တစ္ခု ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
တစ္ေနရာတည္းမွ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ား (“single-window”)
ထူေထာင္ေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း တို႔ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖံံြ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းတာျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ ေဖာင္ေဆာင္ျခင္း တို႔သည္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈက႑ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးတြင္ အျမန္ ဆံုး ဖြံ႔ျဖိဳး
တိုးတက္လာႏိုင္သည့္

က႑ျဖစ္ပါသည္။

ထိုက႑သည္

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ

စားသံုးသူမ်ား၏

သံုးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေငြအတိုင္းအဆမရွိ ရရွိေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
က႑ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အလားအလာ
ျမင့္မားေသာ က႑မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားတြင္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ရည္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္းလမ္းကြန္ယက္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္မႈ
မ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ခရီးသြားလာေရး မူ၀ါဒမ်ားကို တိုးတက္ေနေသာ
ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္
ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာေဒသမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ အေလး
ေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္၀န္ထမ္းမ်ား ရွားပါးမႈသည္ ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာအတားအဆီးမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကပါသည္။
လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ပညာေရးမ်ား ျပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ (“work ready”) ျဖစ္ေလ့မရွိၾကဘဲ၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အလုပ္လုပ္ရင္း
လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုၾကေလ့ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္
အေျခခံ အေရး အဖတ္ အတြက္အခ်က္သာ တတ္ကြ်မ္းသျဖင့္ အဆင့္ပိုမိုျမင့္မားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစျပီး၊ ပညာေရး အရည္အေသြးသည္ ဆရာျဖင္သင္တန္းမ်ား
မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ယိုယြင္း လ်က္ရွိပါသည္။
အဓိကစိန္ေခၚေနသည့္အခ်က္မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ပညာေရးႏွင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒမ်ားသည္ လိုအပ္မႈမ်ားကို ထုပ္လုပ္ေပးရန္ထက္ ပညာသင္ၾကားေပးေရးအတြက္ကိုသာ ဦးတည္
လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၊ ေစ်းကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေကာင္းစြာျဖည့္ဆည္းေပးသည့္
ပညာသင္ၾကားေပးမႈကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္
လုပ္သားမ်ား

လိုအပ္မႈမ်ား

ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ကိန္းဂဏန္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

စနစ္တက်စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ (labour
market demand) ကို ပိုမိုတုံ႔ျပန္မႈေပးႏိုင္မည့္ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈကို အေျချပဳေရးဆြဲသည့္
မူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ (evidence-based policy making) အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာမူ၀ါဒကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္
ရာတြင္ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား (social partners ) ကို ပါ၀င္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား
အတည္တက်

ဖြဲ႔စည္းေရး

အစီအစဥ္မ်ား

(institutionalised

arrangements)

ကို

စတင္

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အားကိုး
အားထားျပဳႏိုင္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္လာေရးကို အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစပါသည္။

ပညာေရးတြင္

ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို

မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း

လြယ္ကူေအာင္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌

ထိရာက္မႈရွိေစရန္အတြက္

လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ

ပညာေရးႏွင့္

သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ၾကီးဌာနအမ်ားအျပားတြင္ တာ၀န္မ်ားရွိေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ျမန္မာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္

ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္

အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပားသည္

ခိုင္မာေသာ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး (TVET) သည္ ယခုအခါ
အနည္းအက်ဥ္းသာ

ရွိေနပါသည္။

(TVET)

အစီအစဥ္မ်ားတြင္

အလယ္တန္း

အတန္းၾကီး

ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ ၀.၅% သာ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနပါသည္။ စြမ္းရည္မ်ား သိသိသာသာ တိုးျမွင့္
ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေနပါသည္။ TVET အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ.ျခင္းသည္ အထက္တန္း ပညာေရးသို႔
လက္လွမ္းမမွီၾကသည့္ ေက်ာင္းသား အမ်ားအျပား အတြက္ အသံုး၀င္ေစမည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း
စီမံေပးႏိုင္ပါသည္။ TVET သင္တန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ားပါ၀င္ ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္
ဆရာဆရာမမ်ားအား ေခတ္မီ စက္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ေစရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔သည္

အေရးၾကီးေသာ

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ

ကိစၥမ်ား

ျဖစ္ၾကပါသည္။

အလားတူပင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္ မွ်သာ
ရွိပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားကို

သင္တန္းတြင္

ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေအာင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္

အနည္းအက်ဥ္းသာ

ရွိပါသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားက

အလုပ္အကိုင္စုစုေပါင္း၏

ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးစြဲမႈ လံုး၀မရွိၾကပါ။ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢိလိက အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္
လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္

အရြယ္ေရာက္

လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္း

ကြ်မ္းက်င္မႈ

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရန္

မရွိမႈကို

ေျဖရွင္းရန္အတြက္

လံုေလာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ဘ႑ာေငြ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလားအလာမ်ား ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေရးသည္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ ရန္တြက္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္မွ်
ထိေရာက္စြာ စုစည္းႏိုင္မႈႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ေနေသာ
ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ မ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမတိုင္ခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ကာလအတြင္းက
ရရွိႏိုင္သည့္

ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားထက္

အျခားအာရွ

စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ပိုမိုမ်ားျပားေသာ

စီးပြားေရးအမွီလိုက္မႈကို

ပမာဏျဖင့္

လိုအပ္ေနပါသည္။

ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏကို လက္ရွိ အဆင့္မ်ားထက္ သိသိသာသာ တိုးျမွင့္ေပးရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။
ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စီး၀င္မႈမ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တရား၀င္အကူညီ (ODA) ႏွင့္
ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) စီး၀င္မႈမ်ား၊ မ်ားျပားလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး၊ ယခု ၁၀
ႏွစ္ ၏ က်န္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရးပါေသာ ဘ႑ာေရး ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ျပည္တြင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အစုိးရ ဘ႑ာေငြႏွင့္ ပုဂၢလိက စုေဆာင္းေငြမ်ားသည္
ဘ႑ာေရး ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ တြင္ ၾကီးမားေသာအပိုင္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး ၊ သိသိသာသာ
တိုးျမွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ အစအဦးပိုင္းတြင္ ျပည္ပမွ
အရင္းအျမစ္မ်ား

မ်ားျပားစြာစီး၀င္လာျပီးေနာက္

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ျပန္လည္က်ဆင္း

ထိေရာက္မႈမ်ားတြင္

တိုးတက္မႈ

သြားခ်ိန္မ်ားတြင္
ရွိျခင္းႏွင့္အတူ

ထိုသို႔

မည္သည့္

အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည္ ဆိုသည့္အခ်က္သည္လည္း ညီတူညီမွ် အေရးပါေပသည္။
ယခုအခါ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခဲြေ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္းတို႔တြင္ တာ၀န္ရွိသည့္ အစိုးရ၏
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္တို႔သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမရွိဘဲေစ်းကြက္မ်ားသည္ အခက္အခဲ အတားအဆီး
ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ မမွန္မကန္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဆင္းမႈမ်ား (FDI inflows) ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ေရးႏွင့္
ပုဂၢလိကက႑

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

တရား၀င္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ စီး၀င္မႈမ်ား (ODA inflows) ကို အစိုးရ၏စီမံကိန္းႏွင့္

ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ေရးဆြဲမႈမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စနစ္တက်
ဖြဲ႔စည္းေရး အစီအစဥ္မ်ား (institutional arrangements) ကိုလည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အစုိးရ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို သိသိသာသာ တိုးျမွင့္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ အခြန္အေကာက္စနစ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအားျဖင့္
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ

တုိးျမွင့္ရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အညီ

အစုိးရ၏

ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္

ဘ႑ာေငြမ်ားကို

ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေရရွည္ခိုင္မာေရးအလို႔ငွာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းယႏ ၱရားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (fiscal federalism institutions) အေနျဖင့္လည္း ပိုမိုၾကီးမားေသာ
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ စနစ္တက် အခိုင္အမာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ဘ႑ာေရးစနစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားတြင္ အားေကာင္း
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္
ဘ႑ာေရး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈႏွင့္ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈ
မ်ားသည္
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တိုးတက္မႈ

ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ပ်ံ႕က်ဲေနသည့္

အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊

အထူးသျဖင့္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေက်းလက္ဘ႑ာေရး စနစ္တို႔ကို စုစည္းေပါင္းစပ္ေပးေရးသည္ အလြန္ အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရန္ အတြက္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား
(financial institutions and markets) အေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အျခားအကန္႔အသတ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊

အမေတာ္ေၾကးမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကဲ့သိုေသာ အစုိးရ၏ တိုက္ရိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕အထင္
အရွား လိုအပ္ေနသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကာလတစ္ရပ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘ႑ာေရးစနစ္အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ဘ႑ာေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ (market-driven development) အေပၚ
မူတည္ေနပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တည္တ့ံခိုင္ျမဲေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အံ့မခန္းေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္း
လ်က္ရွိျပီး နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ အထင္ၾကီးေလးစားေလာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရလဒ္မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ေရး
ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးအတြက္ ထိုေမာင္းႏွင္အားကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားေရး
သည္္ လြန္စြာအေရးၾကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး အလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈ
(Multi-dimensional Country Review) ၏ တတိယႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သံုးသပ္ခ်က္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည့္
ရွင္းလင္းလြယ္ကူျပီး မွ်တေသာအျမင္ျဖင့္ ေရးဆဲြထားသည့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မ်ား
အားျဖင့္

အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္စိစစ္

စိတ္ျဖာ

သံုးသပ္မႈမ်ားကို

ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သာဓကမ်ားပိုမိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားကာ

တတိယအဆင့္

သံုးသပ္ခ်က္ကို

၂၀၁၅

ခုႏွစ္တြင္

ေနာက္ဆံုး

အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ အျပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံု ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊
အတြဲ ၂ ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ဘက္ေပါင္းစံုမွ

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ ဓါတ္သတၱဳမ်ား၊ ဟုိက္ဒရိုကာဗြန္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား
အပါအ၀င္ သံယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး လူငယ္ လူဦးေရ အတန္အသင့္
ေပါမ်ားေသာ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထ၀ီတည္ေနရာသည္ ေဒသကုန္သြယ္ေရး
ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚဘက္ေပါင္းစံု
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (MDCR) (OECD, 2013) ၏ ျပႆနာကို စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္သည့္
ပထမအဆင့္ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည့္အတိုင္း ေရရွည္တည္ျငိမ္မႈရွိျပီး တာရွည္ခံမည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ
ရရွိေရးအတြက္မွာ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑က ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနျပီး၊
ေက်းလက္ေဒသ

ျပည္သူမ်ား၏

၀င္ေငြမ်ားကို

ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္

ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားရန္

လိုအပ္ေနပါသည္။ အလားတူ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
(non-agricultural goods and services) ကို တိုးတက္အသံုးျပဳလာေစရန္ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ
က႑မ်ားမွ

အလုပ္သမားမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္

အတြက္လည္း

လယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အမွန္မွာမူ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ရရွိရန္မွာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို
ပုိမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္
အေနျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးအဆင့္မ်ားသည္ လံုေလာက္မႈရွိ ေနေသာ္လည္း
အလယ္တန္းႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
တတိယအခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အခက္အခဲအတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ား

အေနျဖင့္
ပုဂၢလိက

အေရးအၾကီးဆံုးေသာ

ေလ့က်င့္သင့္တန္းမ်ားတြင္မူ

ေျမာက္ျမားစြာ

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရးအတြက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေနရာအမ်ားအျပားတြင္
တည္ရွိေနပါသည္။

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈသည္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ျဖစ္ေပၚေနသည့္

ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိျပီး ၊ အနာဂတ္တြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈတြင္

အတားအဆီး တစ္ခု အျဖစ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ဤ MDCR of Myanmar ၏ဒုတိယအဆင့္တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အဓိက ျပႆနာ (၃) ခုကို
အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပထားျပီး၊ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေသးစိတ္
မူ၀ါဒက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။ ယခု ဒုတိယအဆင့္ အစီရင္ခံစာ၏ အေသးစိတ္
စိစစ္ေလ့လာသံုးသပ္မႈႏွင့္ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကို မၾကာေသးမီက ေကာက္ယူျပီးစီးသြားသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ (OECD, UMFCCI
and UNESCAP, 2014) ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက စစ္တမ္းမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္ အခ်ိဳ.အေပၚအေျခခံ
တင္ျပထားသကဲ့သို႔ အဓိကက်ေသာ stakeholders မ်ားႏွင့္ အေလးအနက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကို
အေျခခံကာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာ အခန္း (၂) တြင္ လယ္ယာက႑ကို ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကို စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
အေျချပဳ စီးပြားေရးကို ဦးတည္ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေလးေပးတင္ျပထားပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ဖံြ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ေမာင္းႏွင္
အားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ရာ၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ျပည့္၀ႏိုင္ရန္မွာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈက႑ကို
တစ္ျပိဳင္တည္း
၎အျပင္

ၾကီးထြားေအာင္

လယ္ယာက႑ကို

လုပ္ေဆာင္

သြားေရးအတြက္လည္း

လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ

အျခားအျဖည့္

လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အေျချပဳ
စီးပြားေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ တည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလဲမႈကို စတင္ႏိုင္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ အခန္း (၃)
သည္ လက္ရွိ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ပညာေရးအေျခအေန၊ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သာဓကမ်ား
(အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑တြင္) ကိုေဖာ္ျပထားျပီး၊ ပညာေရးရလဒ္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္
မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကို တင္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ အခန္း (၄) သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို မည္သို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဆိုသည့္ ျပႆနာကို ဆန္းစစ္တင္ျပထား
ပါသည္။ ယင္းအခန္းတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပထားျပီး၊ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဘ႑ာေငြ
ရရွိႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မ်ားစြားကို စိစစ္ေလ့လာ တင္ျပထားပါသည္။ ယင္းအခန္းတြင္ ေငြေၾကး
ေစ်းကြက္မ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ေဖာ္ျပထားျပီး၊ ယင္းအကန္႔ အသတ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္မီစီးပြားေရး တည္ေဆာက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလဲျခင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း
လယ္ယာက႑ ေခတ္မီ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
လယ္ယာက႑သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စီးပြားေရး

ထုတ္လုပ္မႈ၊

ျပည္ပပို႔ကုန္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္

အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရးတြင္ သိသိသာသာ ပါ၀င္ အက်ိဳးျပဳေနသည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ.ကို
ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက လယ္ယာထြက္ စားေသာက္ကုန္ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိက
မ႑ိဳင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေရေကာင္းေရသန္႔ ႏွင့္ ပင္လယ္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္
ၾကြယ္၀ေသာ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ား အပါအ၀င္ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ျပီး အမ်ိဳးစံုသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး
အရင္းအျမစ္ အေျခခံ ၾကြယ္၀သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳး (agri-food
products) ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
မဟာဗ်ဴဟာ တည္ေနရာသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ျပည့္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ (တရုတ္ႏိုင္ငံ) တို႔
ဆံုရာေနရာတြင္ တည္ရွိျပီး၊ အေရွ.ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ဆက္စပ္ေနသကဲ့သို႔
အိႏိၵယသမုဒၵရာႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္
အစားအစာ ကုနသ
္ ြယ္ေရး ဗဟိုခ်က္မ (an agri-food trade hub) ျဖစ္ႏင
ို လ
္ ာမည့္ အလားလာရွိေနပါသည္။
အထူးသျဖင့္

တရုတ္ႏိုင္ငံက

၀ယ္ယူတင္သြင္းမႈ

အားေကာင္းေနမႈ

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ေပးေနပါသည္။ တတိယ အခ်က္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သည့္ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ (WTO) တြင္ ပါ၀င္ေနျခင္း ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး
အသိုက္အ၀န္း (AEC) ႏွင့္ အနီးကပ္ေဒသတြင္း ေပါင္းစပ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈမ်ား (agri-food exports) အတြက္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ေစ်းကြက္
သို႔ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရွိေနပါသည္။
သို႔ရာတြင္

လယ္ယာက႑သည္

လယ္ယာထြက္ကုန္

အစားအစာ

တင္ပို႔ကုန္မ်ား

၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ပံုတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြမ်ား တိုးတက္မႈကို ေမာင္းႏွင္ေပးသည့္ အင္အားစုမ်ား၊ ျမိဳ.ျပမ်ား ျဖစ္ထြန္း
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ား တို႔သည္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳး
ႏွင့္ ေခတ္မီ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ အစားအစာမ်ား ၀ယ္လိုအားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ အရည္အေသြး၊ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ ကင္းမႈႏွင့္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္မႈတို႔ျဖင့္
လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာမ်ားကို ၀ယ္ယူမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္
အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္ကုန္ အတန္းအစား ခဲြျခားမႈကို တန္ဖိုးၾကီး အဆင့္ျမင့္ ကုန္စည္မ်ားတြင္သာမက
ေန႔စဥ္ စားေသာက္ကုန္မ်ားတြင္ပါ ခဲြျခားလုပ္ေဆာင္ေနျပီး ၀င္ေငြနိမ့္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ထိုကဲ့သို႔
လုပ္ေဆာင္လာေနၾကပါသည္။
အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ လယ္ယာက႑ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနျပီး၊
လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးၾကီး ႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္၀သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အစားအစာ
ထုတ္ကုန္မ်ား (high-value and quality agri-food products) ၀ယ္လိုအား ေျပာင္းလဲေနမႈႏွင့္
ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္
အစားအစာ ဆက္စပ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ ေဂဟစနစ္ (a modern agri-food eco-system) ကို
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ေရာေႏွာ
ထုတ္လုပ္မႈသည္ (သီးႏွံ၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ) သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑
(crop sector) တြင္ လႊမ္းမိုး ေနပါသည္။ ၎အျပင္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ သီးႏွံထြက္ကုန္
အနည္းငယ္အေပၚသာ အာရံုစိုက္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္ေနျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိ၏ အမ်ိဳးစံုလင္
ၾကြယ္၀လွသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အရင္းအျမစ္ အေျခခံမ်ားကို အျပည့္အ၀ အသံုးမခ်ေသးေၾကာင္းကို
ျပသလ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ယင္း၏

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို

၀ယ္လုိအားအသစ္မ်ားႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ ယင္းအတြက္ ေခတ္မီ
စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အစားအစာ စနစ္ တစ္ခု (a modern agri-food system) ကို လုပ္ေဆာင္ရန္
ေကာင္းစြာလိုအပ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အစားအစာ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ကို ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ေရးတြင္ အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေနသည့္ အဓိကအကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ အေရးပါမႈကို သတ္မွတ္ရန္
အတြက္

စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား

ယင္းက႑ႏွင့္

ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးဆြဲထားသည့္ သာမန္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါ
သည္။ ၎တို႔အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္
မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုစက္မႈလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး
သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကသကဲ့သို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွသည္
ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း အဆင့္အထိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (supply chains) တြင္ အလယ္အလတ္
ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္မ်ား တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ၊ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္
အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္း တရားမ်ား ကို အတြင္းက်က် ေဖာ္ျပေပး ႏိုင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါသည္။
အထူးသျဖင့္ လယ္ယာေျမအဆင့္ တြင္ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား ကို ေကာင္းစြာသိရွိၾကသူမ်ား
ျဖစ္္ၾကပါသည္။
UMFCCI ၏ အဖြဲ႔၀င္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အစားအစာ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ၾကီးထြားမႈအလားအလာ ကို
အဓိက အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို နယ္ပယ္ေလးခုအျဖစ္ ခြဲျခားေတြ႔ရွိရပါသည္--
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

• အေျခခံအေဆာက္အအံု

ညံ့ဖ်င္းျခင္း။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား၊

လမ္းမၾကီး မ်ားႏွင့္ လမ္းသြယ္မ်ား အပါအ၀င္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား မလံုေလာက္မႈ ႏွင့္
ပစၥည္းတင္

ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္

ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္

သုိေလွာင္ခန္း/အေအးခန္း

သိုေလွာင္ခန္းမ်ား

မလံုေလာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုအကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈ အမ်ားအျပား
အနက္ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မရရွိမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ တို႔ကဲ့သိုေသာ
အခက္အခဲအတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ေက်းလက္
ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးရြားလ်က္ရွိပါသည္။

• ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း။

ထိုအခ်က္သည္

လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနေသာ

လယ္ယာ

ထြက္ကုန္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ပိုမို အဆင့္ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္ကုန္ု အမ်ိဳးမ်ိဳး
(value-added products) ကို ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံမႈအတြက္ အဓိက
အခက္အခဲအတားအဆီး ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လယ္ယာက႑
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေစမည့္ ပိုမိုေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရွိေသာ ဘ႑ာေရး
စနစ္တစ္ရပ္ (a more flexible financial system) လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြားျဖစ္
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း (commercial agriculture) ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေထာက္အကူျပဳ
အျဖည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (complementary services) အတြက္ယင္းစနစ္လိုအပ္ေနေၾကာင္း
ေျပာၾကား ၾကပါသည္။ ထုတ္လုပ္သူအဆင့္တြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏီွးမရွိမႈသည္ ေရတိုအတြက္
ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ အရည္ အေသြးေကာင္းေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖည့္ ပစၥည္းမ်ားကို
လံုေလာက္စြာ

အသံုးျပဳႏိုင္မႈအတြက္သာမက

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုမ်ား

ကိုေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား အစားထုိးအသံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ပါ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေစလ်က္ ရွိပါသည္။

• လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

မလံုေလာက္မႈႏွင့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ။ အဖြဲ႔၀င္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက

လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိဉာဏ္ပညာမ်ား မလံုေလာက္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ
အဆင့္အတန္း (level of education of producers) တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳ နိမ့္က်မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ
နည္းပညာမ်ား

တိုးခ်ဲ႕၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား

(extension

services)

အနည္းငယ္မွ်သာ

ရရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။ ဓါတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အသိပညာမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းႏွင့္ သိပၸံနည္းက် လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းလမ္းမ်ား
(good agriculutural practices-GAPs) ကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔သည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း
အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လြန္စြာ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္
စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစနစ္မ်ား တိုးျမွင့္ရန္အတြက္
လယ္ယာက႑တြင္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္း (R&D) မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

• အစိုးရ၏

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မလံုေလာက္မႈ။ အထူးသျဖင့္ အာရွႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္

ေစ်းကြက္သစ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် စူးစမ္းရွာေဖြမႈကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ အစိုးရ၏
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုံေလာက္မႈရွိပါ။ ထုိအခ်က္ကို အခ်ိဳ႕စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေစ်းကြက္
သစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ အလားအလာမ်ားကို ထိခိုက္ေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရႈျမင္ၾက
ပါသည္။

အစားအစာမ်ား

က်န္းမာေရးတို႔
လုပ္ငန္းမ်ား

ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊

ေကာင္းမြန္မႈရွိေရးအတြက္
မလံုေလာက္မႈ

မ်ားေၾကာင့္

အစိုးရက

စိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္

အႏၱရာယ္မ်ား

တိရစၧာန္မ်ား
၀န္ေဆာင္မႈ
ျမင့္မားေစျပီး၊

ေစ်းကြက္ရရွိမႈ ကိုလည္း ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္ဟု ရႈျမင္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လယ္ယာက႑ကို ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အစီရင္ခံစာတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာမ်ား ၀ယ္လိုအားေျပာင္းလဲမႈကို တု႔ံျပန္ရန္ ႏွင့္
လယ္ယာ က႑ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ အဓိကက်ေသာ
အကန္႔ အသတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ မူ၀ါဒေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အုပ္စု (၅)ခုခြဲ
၍ တင္ျပ ထားပါသည္။ ၎အျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုခ်ိဳ.တဲ့မႈသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္းႏွင့္
ထုိျပႆနာကို ေနာက္ေဖာ္ျပမည့္ ရုပ္၀တၱဳအရင္းအႏွီးမ်ားစုပံုျခင္း က႑တြင္ တင္ျပထားပါသည္။
၁) ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္

လယ္သမားမ်ားအား

ဘ႑ာေရး

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
လယ္ယာက႑ႏွင့္
ဘ႑ာေရးစနစ္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

ေက်းလက္စီးပြားေရးအတြက္

တည္ေဆာက္ေပးျခင္းသည္

ခိုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ

ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္

အထူးသျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာ အဆင့္ဆင့္တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္မ်ား (agri-food
value chains) ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုနယ္ပယ္အတြက္
အဓိက မူ၀ါဒ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

• လယ္ယာေျမဥပေဒ(၂၀၁၂)

သည္

အျပည့္အ၀

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါက

ေငြေၾကး

အရင္းအႏွီး ရရွိေရး အတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္အတြက္ ေျမယာ စိုက္ပ်ိဳး
အသံုးခ်ခြင့္လက္မွတ္မ်ား (Land Use Certificates--LUCs) ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား
ေခ်းငွားရာတြင္ အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလက္မွတ္မ်ား သည္
ဘဏ္မ်ားက

အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္

ထိုလက္မွတ္မ်ား

အမွန္တကယ္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

ေလ့လာျခင္းအခ်ိဳ႕ကို

ဘဏ္မ်ားက

လက္သင့္ခံေရးအတြက္

ဘဏ္စနစ္မ်ားတြင္

အစီရင္ခံရန္

တာ၀န္ရွိမႈမ်ား

အေရးၾကီးပါသည္။

အသံုး၀င္မႈကို

ေစာင့္ၾကပ္

အားျဖင့္ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုတ္

အထူးစစ္တမ္းမ်ားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ (Kloeppinger-Todd and Sandar,
2013).

• Global

Treasure Bank ႏွင့္ ျမန္မာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္

(MADB) အၾကား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေက်းလက္စီးပြားေရးတြင္ၾကီးထြားေနသည့္ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ျပီး၊ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား တြင္ ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈ ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္္ ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ယင္း ဘဏ္ ၂ ခုစလံုးအေနျဖင့္ တန္ဖိုး ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္မ်ားတြင္
ပါ၀င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းငယ္ကေလးမ်ား (value chain clusters) ကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
အားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးခ်ဲ.ေရး တြင္ လိုအပ္ေနသည့္

ဘ႑ာေရး

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ဘဏ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏
အေတြ႔အၾကံဳမ်ား (ဥပမာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဘဏ္ Bank Raykat သို႔မဟုတ္ မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံ
စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္
ရယူျခင္းအားျဖင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံ

တို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ထိုအသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို

အျခားဘဏ္မ်ား)
မည္သို႔

၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို

အကူအညီေပးရမည္ဆိုသည့္

အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

• ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားကို

လယ္ယာက႑တြင္

ဖြင့္လွစ္လွစ္ေရးအတြက္

ခြင့္ျပဳေပး

သင့္ပါသည္။ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားလက္ခံျခင္း ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း ၂ မ်ိဳးစလံုးကို လုပ္ေဆာင္
ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ အပ္ေငြမ်ားကိုသာ လက္ခံ႐ံု မဟုတ္ဘဲ ေငြေခ်းငွားျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္
ထိုဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အလယ္အလတ္ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ ကာလမ်ားအတြက္ လယ္သမားမ်ားကို
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေခ်းေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါမည္။ သို႔မွသာ ယင္းက႑
ကိုယ္တိုင္ကပင္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• သမ၀ါယမေငြေခ်းအသင္းမ်ား

(Co-operative Credit Societies) ၏ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း

မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနသည့္ ေခ်းေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို စီမံေပးႏိုင္
ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား လည္ပတ္ေနေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြ
တုိးတက္ရႏုိင္ေရး အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ ထြက္ကုန္ မ်ားထုတ္လုပ္ေရးမွာပင္ ၂-ဧကသာ ခြင့္ျပဳျခင္း (two-acre limit)
သည္ အလြန္တင္းက်ပ္ရာေရာက္ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဧကမည္မွ် လိုအပ္ႏိုင္မည္ကို ခန္႔မွန္းရန္္
ေလ့လာမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေနပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေစ်းၾကီးေသာ

သီးႏွံမ်ားသည္

ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မွန္လံုအိမ္စိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ား (irrigation or greenhouse facilities)
လိုအပ္ လိမ့္မည္ျဖစ္ရာ၊ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားေပးရန္ ကိစၥကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစား

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုပါမည္။

ထိုသို႔ေငြအရင္း

အႏွီးမ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးျခင္းအားျဖင့္

လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား (smallholders) အတြက္ ျပည္ပ
ပို႔ကုန္ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ တန္ဖိုးျမင့္သီးႏွံ (high-value crops) ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အေထာက္ အကူ
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုသီးႏွံမ်ိဳး တစ္ဧကမွ ရရွိမည့္၀င္ေငြသည္ သာမန္ စပါးတစ္ဧက စိုက္ပ်ိဳးပါက
ရရွိႏိုင္မည့္ ၀င္ေငြထက္ ၄ ဆအထိ ပိုမိုရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

• လက္ရွိ

လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္

ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားကို

တိုးခ်ဲ.ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္

ေခ်းေငြအရင္းအႏွီး မ်ား (Warehouse financing) စီစဥ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ
ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေစ်းအနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ လယ္သမားမ်ား ၏ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္
ကာလမ်ားကို

ေကာက္ပဲသီးႏွံေပၚျပီး

ေနာက္ပိုင္းအထိ

အခ်ိန္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းကို ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ပါ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး၊

လယ္သမားမ်ားအတြက္

ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကိုလည္း

တိုးတက္ျမင့္မားေစပါသည္။ ထိုသို႔ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ အထူးသျဖင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္
ေဒသမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
(private-public partnerships-PPs) လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခန္း႑ တစ္ရပ္ရွိေနပါသည္။ ကမၻာ့
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO) သည္ ယခုအခါ ထိုကုန္ေလွာင္ရံုမ်ိဳး(၆)ခုကို
ေဆာက္လုပ္ေနျပီး၊

အလားတူ

ဆန္စပါး၀န္ေဆာင္မႈ

ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္လည္း

ထိုကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔ ေဆာက္လုပ္ေပးေနသည့္ သိုေလွာင္ရံု
အရြယ္ပမာဏႏွင့္ အေရအတြက္ခန္႔မွန္းေခ်ကိုမူ မသိရေသးပါ။

• ရာသီဥတု

ညႊန္းကိန္းကို အေျခခံသည့္ သီးႏွံအာမခံ အစီအစဥ္မ်ား (weather index based crop

insurance scheme)

ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတု မူမမွန္မႈမ်ားေၾကာင့္

ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၂)

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ

(agricultural

extension

services)

နည္းပညာႏွင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

တိုးခ်ဲ႕အသိပညာေပးမႈမ်ား

က်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

လယ္သမားမ်ားအား

ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔သည္ ေခတ္မီလယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္မ်ားကို
ျပန္႕ပြားေစသည္ ။
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ
အဆင့္နိမ့္ က်မႈမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနိမ့္က်မႈတို႔ ျဖစ္ေစသည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ား

တြင္ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။

ထိုတိုးခ်ဲ.၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏

အေရအတြက္ႏွင့္

အရည္အေသြးကိုပါ ရရွိႏိုင္မႈသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေရးစနစ္ (agricultural education
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
system)

ႏွင့္

လြန္စြာ

ဆက္စပ္ေနပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

ပညာေရးစနစ္တြင္

သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနသင္တန္းမ်ားကို
အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို
အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ တိုးခ်ဲ႕၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
အေျမာက္အမ်ားရွိေနျပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္-

• တိုးခ်ဲ.အသိပညာေပးလုပ္ငန္း

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အတြက္ သင္ရိုး ညႊန္တမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းကို

သင္တန္းမ်ား အစဥ္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးျခင္း၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ.
အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

• အင္တာနက္၊

သင္တန္းမ်ား

ေရဒီယုိ ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္

ရာသီဥတုအေျခအေနသတိေပးမႈမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏႈန္း

အခ်က္အလက္မ်ား သတင္းေပးမႈမ်ားကို အင္တာနက္၊ ေရဒီယို ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕
ျဖန္႔ျဖဴးေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ယခုအခါ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္
ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မ်ားကို ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး၀န္ၾကီးဌာန (MLFRD)
ကလုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္မည္ဆုိပါက က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

• အသိပညာ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား တစ္ဦး မွ

တစ္ဦးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသေခါင္းေဆာင္ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားျဖင့္
ေက်းရြာ အေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ား (village-based approaches with local leader formulas)
အသံုးျပဳမႈကို

တိုးခ်ဲ႕

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊

ေတာင္သူလယ္သမ်ား၏

လိုအပ္အပ္မ်ားကို

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

• အခေၾကးေငြေပးရန္

လိုအပ္သည့္

နည္းပညာအကူအညီ

အမ်ိဳးအစားမ်ား

အတြက္

ပူးေပါင္း

ေပးေခ်သည့္ စနစ္မ်ား (co-payment schemes) ကို အသံုးျပဳျခင္း၊ အခေၾကးေငြ ပမာဏ အနည္းငယ္
ေပးရေစကာမူ

မည္သည့္သင္တန္း

အမ်ိဳးအစား

ႏွင့္

အကူအညီမ်ား

လိုအပ္ေန

သည္ကို

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ အသံုး၀င္ႏိုင္ပါသည္။

• တိုးခ်ဲ.အသိပညာေပး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ အစိုးရ၏ ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကြဲမႈျဖင့္

ျပည္သူႏွင့္ပုဂၢိလက တို႔ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားလည္း
ပါ၀င္ပါသည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္

တိုးခ်ဲ႕အသိပညာေပး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။
၃) စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အစားအစာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီညြတ္ေရးနွင့္ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္း
ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စနစ္မ်ားကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏အကူအညီ
တိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ ျမွင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
နယ္ပယ္ ၂ ခုတြင္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ နယ္ပယ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အစားအစာ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေရးႏွင့္
ေဘးဥပါဒ္ အႏ ၱရာယ္ကင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (agrifood-္health and safety regulatory
systems) ကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အပင္ပိုးမႊားအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးဌာန
[Plant Protection Department (PPD)] ႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန [Food and
Drug administration (FDA)] တို႔၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ေအဂ်င္စီမ်ားသည္

ယခုအခ်ိန္တြင္

အရင္းအျမစ္

အကန္႔အသတ္ျဖစ္မႈ

ဆိုးရြားလ်က္ရွိပါသည္။

လက္မွတ္ရ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား လံုေလာက္စြာမရွိျခင္း၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္သည့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း

ႏွင့္

အရည္အခ်င္းမွီ

ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးသူ

လံုေလာက္စြာမရွိေၾကာင္း

သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ISO 17025:2005 လက္မွတ္ ရရွိထားသည့္ အစိုးရ ဓာတ္ခြဲခန္း
တစ္ခုသာရွိပါသည္။

ထိုဓာတ္ခြဲခန္းမွာ

ပိုးသတ္ေဆး

အေတာ္မ်ားမ်ား၏

အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏

အႏၱရာယ္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ ပါသည္။ ထိုေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အတတ္ႏင
ို ဆ
္ ံုး အလ်င္အျမန္ႏင
ွ ့္ ထိထိေရာက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္လအ
ို ပ္ေနပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေရြးခ်ယ္စရာ မူ၀ါဒအမ်ားအျပားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ ပါသည္။

• အိုက္အက္စ္အို

လက္မွတ္ရ ဓာတ္ခြဲခန္း ကြ်မ္းက်င္သူ ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ

နည္းပညာမ်ား

အျမဲမျပတ္ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ ေရြ႕လ်ား ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား

ထားရွိျခင္း။ ေနာင္တြင္ တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္မည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား တြက္
ဘတ္ဂ်က္

အသံုးစရိတ္

တိုးျမွင့္ေတာင္းခံျခင္း၊

သို႔ရာတြင္

လံုေလာက္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ား

ေရရွည္ရရွိေရးအတြက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဘးဥပါဒ္ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ အစားအစာမ်ား
ေရာင္းခ်မႈတြင္ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈ ရရွိေအာင္ ေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ေနရန္ လိုပါမည္။

• ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္

အစိုးရက

စစ္ေဆးေပးမႈမ်ားအတြက္

အခေၾကးေငြယူ

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း (fee-based services for government inspection) ၊ ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ေပးျခင္းႏွင့္
ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္။ ဖံြ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္
ထိုကဲ့သို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားက စနစ္တစ္ခုတြင္ မည္သည့္
ေနရာ၌ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ညႊန္ျပေပးပါသည္။

• ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အဆင့္

အတန္းမ်ားႏွင့္

ညီညြတ္ပါက

ေထာက္ခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို

အသံုးျပဳျခင္း၊

ထိုလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အစိုးရက ၾကီးၾကပ္သည့္ အပိုင္းႏွင့္ ဥပေဒအခြင့္
အာဏာကို ကိုင္စြဲထားျခင္း။

• ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း၍ ဓါတုပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္း သင္တန္း ႏွင့္ ပိုးမႊားေပါင္းစံု

ကာကြယ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ [integrated pest management—(IPM)] ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
အေလ့အက်င့္မ်ား [Good Agricultural Practices (GAPs) ] ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို လယ္ယာ
လုပ္ငန္းခြင္အဆင့္တြင္ ပို႔ခ်ေပးျခင္း။ ထုိသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ရာတြင္ ေက်းရြာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
ပံုမွန္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ျပီး ၊ လယ္သမားမ်ားအား စုေပါင္းပံုစံမ်ားျဖင့္ အသိပညာ
ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း တို႔ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အကဲျဖတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
(evaluation

service

providers)

ႏွင့္

တရား၀င္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

လက္မွတ္ေရးထိုး

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္း မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရက ပိုမိုၾကီးမားေသာ
အကူအညီေပးရန္လိုပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိတို႔အစီအစဥ္ မိမိတို႔
ေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္

စတင္ကာ

ေစ်းကြက္သစ္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ျပည္ပပို႔ကုန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ ေလ့လာစံုစမ္းေနရလ်က္ရွိပါသည္။ ေစ်းကြက္
သစ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာ ထြက္ကုန္
အစားအစာမ်ားကို

ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းအတြက္

အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏

ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးမႈမ်ား

လိုအပ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၾကီးထြားလာႏိုင္ျပီး
ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။ ယင္းသို႔ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို
ကမ ၻာတစ္လႊားရွိ စားေသာက္ကုန္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ႏွင့္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကုန္သြယ္ေရး

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္

အစိုးရရံုးမ်ားသို႔

သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ား

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေပးျခင္း
မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
၄) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာထြက္ ျပည္ပပို႔ကုန္ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တင္ပို႔မည့္ေနရာမ်ားကို
တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ (National Export Strategy-NES) တြင္ ဦးစားေပး
က႑မ်ား အမ်ားအျပား သတ္မွတ္ထားျပီး၊ ယင္းက႑မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရရွည္တည္တံ့အေသာ
အားလံုးပါ၀င္မႈႏွင့္ တန္းတူအက်ိဳး ခံစားမႈ ရရွိၾကမည့္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိုဦးတည္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက႑မ်ားတြင္ ဆန္စပါး၊ ငါးႏွင့္ ပုစြန္ဂဏန္း အစရွိေသာ
ေရထြက္ပစၥည္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ား ပါ၀င္ျပီး ရာဘာကိုလည္း ထြန္းသစ္လာေနသည့္
ဦးစားေပးက႑တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ရာဘာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအလားအလာ ႏွင့္
ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္လိမ့္ မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္
စြမ္းရည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာကို အေျခခံကာ တန္ဖိုးျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ (value
chain development) တြင္ ေနာက္ထပ္ပါ၀င္လာႏိုင္သူအမ်ားအျပားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း/ ပုစြန္ဂဏန္း
အစရွိေသာေရထြက္ သားငါးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိ တန္ဖိုးၾကီး
ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ဆန္စပါး
ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း သည္လည္း ေနရာအႏွံ႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ထိုေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားကို ယင္းက႑မ်ား ၀င္ေရာက္
ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္သစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ သုံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ကမ ၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ တိုးတက္ တင္ပို႔
ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ သာဓကကို သရက္သီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း တြင္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ (mango value chain) တြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အပူပိုင္းေဒသမွ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္
သစ္သီး၀လံမ်ား ၀ယ္လိုအား တိုးျမင့္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္
ျဖည့္စြက္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေနေပးေနပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား
နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္

အစားအစာ

ေဘးဥပါဒ္အႏ ရာယ္
ၱ

ကင္းရွင္းေရးအညီ

လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း

ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္း ပို႔ကုန္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အစားအစာ ေဘးဥပါဒ္အႏ ရာယ္
ၱ
ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း အာမခံသည့္ ကိစၥမွာ
လြယ္ကူလွသည့္ ကိစၥမဟုတ္ပါ ၊ အထူးသျဖင့္ သမားရိုးက် စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းငယ္
ကေလးမ်ားအား

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္

မလြယ္ကူေၾကာင္း

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏

ေစ်းကြက္မ်ားတြင္

အေတြ႔အၾကံဳက

ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္သည့္

ျပသလ်က္ရွိပါသည္။

အခါ

ဥပမာအားျဖင့္

တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ သရက္သီးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း (mango value chain) လုပ္ေဆာင္သည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာေနျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိေနပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား
အေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ပုံမွန္တင္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေရအတြက္ မ်ားစြာတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း
မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပိတ္ဆို႔ေနျပီး ျဖည့္စြက္၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနျပီး၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရပ္ဆိုင္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထင္ရွားသိသာေသာ
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ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို

ျပဳျပင္

တန္ဖိုးျမွင့္တင္

လုပ္ေဆာင္သည့္

ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွသည္

အဆင့္တိုင္းတြင္

ေစ်းကြက္တင္သြင္းသည္

ေတြ႔ရျပီး၊

အထိ

ထုိအဆင့္အမ်ားအျပားသည္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္း နိမ့္က်လ်က္ ရွိပါသည္။
ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းပို႔ကုန္မ်ား (fisheries exports) ကို ၀င္ေငြေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔
တိုးခ်ဲ.တင္ပို႔ျခင္း ျပဳရာတြင္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာတစ္လႊားတြင္

ငါး

၀ယ္လိုအား

ျမင့္တက္လိမ့္မည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ထားသျဖင့္

ျမန္မာႏိင
ု ္ငံကို ၾကီးထြားေနေသာ ပို႔ကန
ု ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးေနပါသည္။ ျပည္ပပို႔ကန
ု ္ေစ်းကြကမ
္ ်ားသည္
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ျပင္ဆင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အသံုးျပဳရသည္ျဖစ္ရာ
ငါးထုတ္လုပ္ျခင္း/ငါးဖမ္းျခင္း က႑အျပင္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ခန္႔အပ္ျခင္း (non-agricultural employment) ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ယင္းက႑တြင္

ယင္းပို႔ကုန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အကန္႔အသတ္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းအကန္႔အသတ္မ်ားတြင္၊ လိုအပ္ေသာ ေရခ်ိဳ
ေရငန္ ၂ ခုလံုးမွ ငါးေပးသြင္းမႈကို တိုးခ်ဲ.ရန္အတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးမရွိျခင္း ၊ လံုေလာက္ေသာ နည္းပညာ
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

မရွိသျဖင့္

လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

ထုတ္လုပ္လိုက္သည့္

ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ကို ထိခိုက္လ်က္ရွိျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား ႏွင့္
ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္

အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုမ်ား

အစရွိသည့္

အခိုင္အမာ

အေျခခံအေဆာက္အအံု မရွိျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အစားအစာမ်ား ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈကို
အမ်ားက တိုးတက္အာရံုစိုက္လာမႈ ႏွင့္ ေရရွည္ ေပးသြင္းမႈ တို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ငါး ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္
ေစ်းကြက္တင္သြင္းမႈ တို႔တြင္ ယခုအခါ ထူးျခားေသာ ၀ိေသသမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ထိုအကန္႔အသတ္မ်ားက
ပို႔ကုန္မ်ားကို ပိုမို ေစ်းေကာင္းရသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔မႈကို အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ
အစားအစာမ်ား

ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရး

ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ညီညြတ္ေအာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈအေပၚအေျချပဳ

တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ညစ္ႏြမ္းမႈမျဖစ္ေစေသာ ငါးမ်ား တင္ပို႔သည့္ေစ်းကြက္မ်ား
(eco-labelled fish exports) ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပးေနပါသည္။
ဆန္စပါး ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (Rice
value-chain performance) တြင္လည္း ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနျပီး၊ ကုန္စည္အမွတ္တံဆိပ္
တပ္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ (branding) လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္ ၾကြယ္၀မႈမ်ားက ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္ ၀င္ေငြရရွိမႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေမွးမိွန္ခဲ့ပါသည္။ ဆန္စပါး
ကုန္ေခ်ာအဆင့္ဆင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို လယ္ကြင္းမွသည္ ဆန္စက္ ႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈ
သည္အဆင့္မ်ားအထိ အဆင့္တိုင္းကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ (Wong and Wai, 2013)။
ထိုကိစၥသည္ က႑တစ္ခုလံုး ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ေစ်းကြက္မ်ားသည္
အရည္အေသြးေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္စည္အမည္တပ္ ထုတ္ကုန္မ်ား (quality-defined branded
products)

ေရာင္းခ်မႈ ဘက္သို႔ ေရြ႕လ်ားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္

ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ပါ ေပးသြင္းရန္အတြက္ ဆန္စပါး ကုန္ေခ်ာ ျပဳျပင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
(rice-processing industries) ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနပါသည္။ ဆန္စပါး
ကုန္ေခ်ာ အဆင့္ဆင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို တန္ဖိုးျမင့္ကုန္စည္မ်ား တင္ပို႔သည့္
ေစ်းကြက္မ်ား တြင္ တင္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္စည္အမွတ္တံဆိပ္ ထုတ္ေဖာ္ေရး
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အရည္အေသြး ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္
ၾကားမႈကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး၊ ထို အရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။ ဆန္ႏွင့္
ဆန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေပးျခင္းကို မူ၀ါဒအစီအစဥ္တြင္ အေရးၾကီးသည့္အခန္းတြင္
ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
၅) ဆင္တူေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို

စုစည္းျခင္း

(Clustering)

၊

ကန္ထရိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္

(contracting) ႏွင့္ အျခား အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား သည္ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္သည့္ အရွိန္အဟုန္ကို အားေကာင္း ေစသည္။
အသင္းအဖြဲ႔

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈမ်ား

(organisational

structures)

မ်ားစြာတြင္

လယ္ယာက႑ ကို ေခတ္ႏွင့္အမီ လုပ္ေဆာင္သြား ရန္အတြက္ အလားအလာရွိေနပါသည္။ နယ္ပယ္
တစ္ခုတြင္ တန္ဖိုးျမွင့္လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ဆင္တူေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို စုစည္းေပးျခင္းျဖင့္ (clustering of
value chains) ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား စုေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္ကို ရရွိေစျပီး၊
တူညီေသာ အဆင့္တစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းအဆင့္ တစ္ခု ႏွင့္ တစ္ခု ေဒါင္လိုက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (vertically)
ႏွင့္

အလ်ားလိုက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားစုစည္းျခင္းသည္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

(horizontally)

ႏွစ္ခုစလံုးကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား/လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၏

အားျဖင့္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိျခင္းအားျဖင့္

ဆင္တူေသာ

ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈမ်ားကို

တိုးတက္ျမင့္မားေစေၾကာင္းႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးရာတြင္ လည္း စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ေစေၾကာင္း
ႏွင့္ အစိုးရ၏ အကူအညီ ရရွိေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္သည့္ အဆင့္ဆင့္တြင္
ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာမ်ား နီးစပ္မႈရွိျခင္းက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား/လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

(firm/farm

linkages)

ကို

ဖန္တီးေပးျပီး၊

ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္း

အဆင့္တစ္ခုလံုးကို ထိခုိက္ေနသည့္ စံႏႈန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းအစရွိေသာ ဘံုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။
ကန္ထရိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ (Contract farming ) သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈကို
တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္ ပါသည္။ ကန္ထရိုက္စနစ္မ်ားသည္ အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔မ်ား
ကိုရယူ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ နည္းပညာအကူအညီ ႏွင့္ သီးႏွံေပၚခ်ိန္ တြင္ အာမခံ ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း
ရရွိေစျခင္း

တို႔ေၾကာင့္

ျဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ားကို

သာမန္လယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳး

လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္

အကန္႔အသတ္

ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာလယ္ယာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ

မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား

ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊

အေနျဖင့္

ေငြေရးေၾကးေရး

ႏွင့္

နည္းပညာအကူအညီ ခ်ိဳ.တဲ့ျခင္း အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္၊ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ကို အသံုးျပဳကာ
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအား တန္ဖိုးျမင့္ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေပါင္းစပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား

ႏွင့္

ျပည္ပတင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ရန္

ရည္မွန္းေနသည့္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

လယ္ယာထြက္ကုန္ ျပင္ဆင္ ထုပ္ပိုးသူမ်ား အတြက္ပါ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ အေျဖတစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရ၏

မူ၀ါဒ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ပါကလည္း

လယ္ယာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား

ပါ၀င္

ပတ္သက္ေနသည့္ ကန္ထရိုက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ကို ကူညီပံ့ပိုး ေပးရန္အတြက္ အစိုးရ၏က႑တစ္ရပ္
ရွိေနပါသည္။ က႑မ်ားတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အၾကား ကန္ထရိုက္မ်ား အတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ဥပေဒေဘာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေရး
အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ တင္ပုိ႔သူ အသင္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို
ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထုတ္လုပ္သူ
အသင္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခါစျဖစ္ျပီး ယင္းတို႔ကို အားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းအသင္းမ်ားသည္
ဘံုျပႆနာမ်ားကို

အေျဖရွာရာတြင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး၊

အေရးၾကီးေသာ

လူမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အသင္း
(Myanmar Farmers Association) အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းအဖြဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဦးေဆာင္
အဖြဲ႔အစည္းၾကီးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းမ်ား

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းကို

လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ယင္းတို႔သည္

အေျခတည္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ျပီး၊ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး
ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ကြင္းဆက္တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ( value chain
clusters)

မ်ားကို

စုစည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္

အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစပါသည္။

၎အျပင္

ထိုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ လယ္ယာက႑တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို
ရွာေဖြစူးစမ္းရာတြင္လည္း အသံုး၀င္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ား
က်ယ္ျပန္႔လာမႈအေပၚ အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္ အလက္ ႏွင့္ နည္းပညာ (ICT)
အသံုး၀င္မႈ

ကို

အေသးစား

လုပ္ကြက္ငယ္

စိုက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို

မည္သည့္ေနရာႏွင့္

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာင္းခ်ရမည္ ဆိုသည့္ ယင္းတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္ အရည္အေသြး
တိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး အေလ့အက်င့္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ရာသီဥတုႏွင့္

ဆက္စပ္သည့္

အႏၱရာယ္

ျဖစ္ပြားေစႏိုင္မႈမ်ား

အစရွိသည့္

ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္ လက္နက္ ကိရိယာအျဖစ္ ရႈျမင္ပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို
အျဖည့္လုပ္ငန္းမ်ား

(complementary

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ
non-agricultural

activities)

အေထာက္အကူျပဳ
ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ကာ

ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အေျချပဳ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေျချပဳစီးပြားေရး
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈကို ပုိပိုေရွး႐ႈေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု (manufacturing- and servicebased economic structure)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိုလည္း စတင္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရက ယင္း၏ က႑စံုပါ၀င္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာတြင္
စက္မႈက႑ကို

အဓိက

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ႑ိဳင္အျဖစ္

လုပ္ေဆာင္မည့္

အစိုးရ၏

မဟာဗ်ဴဟာကုိ

ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္မည္္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနသည့္
စီးပြားေရး

အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္

ဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္

ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္

ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ ရာတြင္အဓိက အတားအဆီးမ်ား
ျဖစ္ေနပါသည္။ (World Bank, 2014)
ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္ လစ္လပ္မႈ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း အဆင့္အတန္းကို
အကဲျဖတ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္း [Myanmar Business Survey (OECD,
UMFCCI and UNESCAP, 2014)] ကိုေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ အိုအီးစီဒီႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိတ္ဖိတ္ ဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္ (UN ESCAP) တို႔သည္ UMFCCI ႏွင့္ပူးတြဲကာ
စီးပြားေရးစစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ယင္း အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္
ေကာက္ယူသည့္ စီးပြားေရး စစ္တမ္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ အရြယ္ပမာဏ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျပီး
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း

အမ်ိဳးမ်ိဳး

လုပ္ေဆာင္သည့္

စက္မႈလက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္း

(၁၀၁၈)

ခုပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္းမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကီးထြားမႈကို အဓိက
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး ၊ စက္မႈ
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အဓိက အခက္အခဲ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနေသာအရာမ်ား
ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
စာရင္းအင္းမ်ား သီအိုရီမ်ားျဖင့္ ထပ္မံစိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ စက္မႈက႑တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္
အဟန္႔အတားမ်ားကို (၆) အုပ္စု အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြဲျခားေလ့လာႏိုင္ပါသည္ (စာရင္းဇယား
ပမာဏအရ အစဥ္အတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္) ။ ယင္းတို႔မွာ ၁) အဂတိလိုက္စားမႈ ၊ ၂) ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး
အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ ၊ ၃) ေစ်းကြက္မ်ား၊ အလုပ္သမား၊ ေရာင္းလိုအား ႏွင့္ နည္းပညာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိမႈ ၄) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း ၊ ၅) အေျခခံအေဆာက္အံု ႏွင့္ ေရ လွ်ပ္စစ္မီး
အစရွိေသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၆) ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေျခအေနမ်ား။
ယင္းတို႔အနက္ ပထမ (၃) အုပ္စုမွာ အထူးအေရးၾကီး ပါသည္။
၁) အဂတိလိုက္စားမႈ

•

အဂတိလိုက္စားမႈကို စီးပြားေရး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း အမ်ိုးမ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ႔

ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္

ေတြ႔ႏိုင္ေသာ္လည္း

၊

စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို

မွတ္ပံုတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔တစ္ခု ရရွိရန္အတြက္
တရားမ၀င္ ေပးရမႈမ်ားကို အေလး ေပး ေကာက္ယူထားပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအနက္
(၃၈.၅)% သည္ တရား၀င္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အခေၾကးေငြထက္ပိုေပးရျခင္း မရွိေသာ္လည္း ၊
စစ္တမ္းေျဖဆိုသည့္ ထက္၀က္ေက်ာ္က မွတ္ပံုတင္ခ၊ လိုက္စင္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ပါမစ္ တစ္ခုအတြက္
ခန္႔မွန္းေျခ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀၀ိ/- သို႔မဟုတ္ ၎ေအာက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔)
အပိုေၾကးေပးရေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။

အပိုေၾကးကို က်ပ္ ၅ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ

၅၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔) ခန္႔ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိသူ အနည္းငယ္ခန္႔သာ ရွိပါသည္။
၂) ေငြအရင္းအႏွီး အခြင့္အလမ္းရရွိမႈ

•

လုပ္ငန္းထက္၀က္ေက်ာ္သည္

ေငြအရင္းအႏွီး

ပိုမိုလိုအပ္လ်က္ရွိျပီး

ျပင္ပေၾကြးျမီမ်ား တင္လ်က္ရွိပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္
ကိုယ္ပိုင္စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္

ေခ်းေငြမ်ား

အစရွိေသာ

လုပ္ငန္းတစ္၀က္ခန္႔သည္

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ၈၀% ေက်ာ္ကို
တရား၀င္ေခ်းေငြလုပ္ငန္း

နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ ရရွိၾကေၾကာင္း စစ္တမ္း ေျဖၾကားသူမ်ားက ဆိုပါသည္။

မဟုတ္ေသာ

ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္

၁၀% ခန္႔ကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ စုေဆာင္းေငြမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
ေခ်းေငြရရွိမႈ နည္းပါး ပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ေငြအရင္းအႏွီး၏ ၅% ကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားမွ

ေခ်းယူရရွိပါသည္။ ေငြအရင္းအႏွီး ၁% နီးပါးကို

အရင္းအႏွီးမ်ားအေပၚမူတည္၍ ရရွိပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီ
ေငြေၾကးအရင္းအႏွးီ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္အ
့ ရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၊ အစုရယ
ွ ယ
္ ာမ်ားျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွးီ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္
အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း (equity financing) [ဥပမာ၊
ကုမၸဏီစေတာ့ရွယ္ယာမ်ား (corporate stocks)] ၊ ကုမၸဏီ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အငွားစာခ်ဳပ္မ်ား
(corporate bonds and leasing ) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ား အသံုးျပဳေလ့မရွိၾကပါ။

•

ေျဖၾကားသူ

ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔က

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး

မရရွိၾကေၾကာင္း

ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္
(သို႔ရာတြင္

၎တို႔တြင္

ေျဖၾကားသူ

လံုေလာက္ေသာ

သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္က

၎တို႔

ျပင္ပေခ်းေငြမ်ား မလိုအပ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္) ႏွင့္ ကုန္ထုတ္သူ တစ္ပံုခြဲ ကသာ ေငြေခ်းငွားသည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား
နီးပါးခန္႔သည္

ရရွိသည္ဟုထင္ျမင္ေၾကာင္း

ေျဖၾကားပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္သူ

သံုးပံုႏွစ္ပံု

ထိုကဲ့သို႔ ေငြအရင္းအႏွီးတုိးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ေခ်းငွားၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ထက္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္

အရင္းအႏွီး

ရရွိေရးအတြက္

ေငြေခ်းလိုၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ ေငြေခ်းငွားမႈမ်ား ရွားပါးမႈကို ထင္ဟပ္္ေစႏိုင္ ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္လမ္းမ်ားကို အၾကီးမားဆံုး
အတားအဆီးမ်ား

ျဖစ္လ်က္ရွိသည့္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ကဲ့သို႔ေသာ

အရာမ်ားမွာ

ခက္ခဲေသာ

တင္းက်ပ္ေသာ

အေပါင္ပစၥည္း

ထားရွိရန္

ေငြေခ်းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊

ေငြေခ်းရန္

ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ေခ်းေငြပမာဏ အနည္းငယ္သာ ရရွိျပီး၊
အတုိးႏႈန္းမ်ားျမင့္မားျခင္းတို႔
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ပတ္သက္၍

ေငြေခ်းသူမ်ားက

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏

ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ား

မရွိျခင္းေၾကာင့္

ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို ျပင္ပမွ ေခ်းယူအသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္လိုၾကပါ။ တရား၀င္ေခ်းေငြမ်ား
ေခ်းယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေရးတြင္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအရည္အေသြးမ်ား မ်ားစြာ
အေရး မပါေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၃) ေစ်းကြက္မ်ား၊ လုပ္သား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရရွိမႈအခြင့္အလမ္း

•

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူရွားပါးမႈမ်ားသည္

ဆိုးရြားေသာ

အတားအဆီးတစ္ခု

ျဖစ္ေပသည္။ စစ္တမ္း ေျဖၾကားသူအားလံုး၏ ၆၀% နီးပါးက လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူ ရွားပါးမႈကို အဓိက
ျပႆနာတစ္ခု အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္း က႑ခြဲမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊
ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား၊ ေရနံ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ဓါတု ပစၥည္း ကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်
င္လုပ္သားမ်ားရရွိေရးအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ဆက္စပ္ေနသည့္

အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္

ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ အိုင္တီ ႏွင့္

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူ

ႏွင့္

မကြ်မ္းက်င္သူ

အလုပ္သမားအဆင့္ (skilled and unskilled worker level) ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ အလုပ္သမားမ်ား
ရွားပါးမႈကို

အဆိုးရြားဆံုး

ရင္ဆုိင္ရလ်က္ရွိသကဲ့သို႔၊

ထိပ္တန္း

စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း

တြင္လည္း

အလားတူရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိပါသည္။ အျခားနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိစစ္ ေတြးေခၚျခင္း၊
တီထြင္ဖန္တီးမႈ

လိုအပ္သည့္

ခက္ခဲေနပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္

အလုပ္သမားမ်ား

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား
ကြ်မ္းက်င္

ရွားပါးမႈအၾကီးမားဆုံး

ရရွိရန္

အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ျဖစ္ေနပါသည္။

သို႔ရာတြင္

လုပ္ငန္းမ်ားက အလုပ္အကိုင္အမ်ားစုတြင္ အလုပ္သင္မ်ား ပိုမို ခန္႔ထားလိုေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။
လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္ရပါက လုပ္သားအင္အား ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကို အနည္းငယ္သာ
ျပဳလုပ္ၾကျပီး

၊

ေျဖၾကားသူ

သံုးပံုတစ္ပံုခဲြေက်ာ္ခန္႔သည္

၎တို႔၏

အလုပ္သမားမ်ားအား

ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္အတြက္ ေငြေၾကးလ်ာထားသံုးစြဲျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ ပါသည္။

•

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အေရးၾကီးေၾကာင္းကို လက္ခံေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ
လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြအနည္းငယ္သာ သံုးစြဲၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖၾကားသူ ထက္၀က္ေက်ာ္က
တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြန္စြာအေရးပါေၾကာင္း လက္ခံၾကျပီး၊
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊

ဓါတုထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား

ႏွင့္

အိုင္စီတီ

လုပ္ငန္းခြဲက႑မ်ားတြင္ ထိုအျမင္ကို အမ်ားဆံုး လက္ခံၾကပါသည္။ လုပ္ငန္း ၄၀% ေက်ာ္သည္
ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္ပံု နည္းစနစ္
ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္မႈနည္းပါးပါ သည္။

အ့ံၾသဖြယ္ရာပင္ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ အတြက္

ကုန္ပစၥည္းသစ္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သည္လည္း အားနည္းလ်က္ ရွိပါသည္။
စက္မႈကုန္ထုတ္သူမ်ားက တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ အေရးၾကီးေၾကာင္း လက္ခံထားၾကေသာ္လည္း၊
ကုန္ထုတ္လုပ္သူ

၅၆%

သည္

ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္း

မရွိေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အရြယ္ပမာဏ ေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ကုန္က်စရိတ္

သက္သာသည့္

နည္းလမ္းကို

အသံုးမခ်ႏိုင္သျဖင့္

တီထြင္

ဆန္းသစ္မႈလုပ္ရန္ အေျခအေန မေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကုန္ထုတ္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္း

ရလဒ္သည္

မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား

အေနျဖင့္

စီးပြားေရး

အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈက႑ ထိေရာက္စြာ ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ျပိဳင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ သိျမင္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မူ၀ါဒမ်ားကို
ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပမည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
(၁) စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား၊ (၂)
စက္မႈက႑တြင္ SMEs အေရးပါပံုႏွင့္ (၃) မူ၀ါဒေရးဆြဲမႈ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တြင္ stakeholders
မ်ားပါ၀င္ ပတ္သက္မႈတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မူ၀ါဒမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေရးအတြက္
အၾကံျပဳပါသည္။

•

SME ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပံုေငြသည္ SME မ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးအခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေရးအတြက္
( ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းရယူျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း အေသးစိတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို
အခန္း

၄

တြင္ၾကည့္ပါရန္)

ဘ႑ာေရးစနစ္

အရည္အေသြးမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္

အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ သင့္သကဲ့သို႔ ၊
SME

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ

စီမံေပးျခင္း

အားျဖင့္

ေလာေလာဆယ္တြင္

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အလွမ္းေ၀းေနမႈကို ဆက္စပ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို SME
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ဆက္သြယ္ေပးလိုသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

•

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို

ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါက

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား

အတြက္

တရားမွ်တမႈရွိျပီး ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား

အၾကား

ဥပမာအားျဖင့္

အစိုးရ

ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းမ်ားႏွင့္

ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္စနစ္ (e-procurement system)

(ႏွင့္

ပုဂၢလိက)

အီလက္ထရြန္းနစ္

ႏွင့္

စနစ္ျဖင့္

အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ ကန္ထရိုက္မူ၀ါဒ

ရရွိထားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

•

SME ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေအဂ်င္စီ တစ္ခု ကို သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား/နည္းဥပေဒမ်ား ၏ စရိတ္စကႏွင့္
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္ မလိုအပ္ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္
တာ၀န္ေပးႏိုင္ပါသည္။

SME

မ်ား

လိုက္နာမႈ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ.ေပးရန္ အတြက္
၀န္ေဆာင္မႈ

ဌာနမ်ားကို

ထူေထာင္ေရးအတြက္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္

ယင္းတို႔အတြက္

ထိုေအဂ်င္စီမ်ိဳးကို “single-window” SME

ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏

တာ၀န္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းကို

ျမိဳ.ေတာ္တိုင္းတြင္

အျခား

သက္ဆိုင္ရာ

၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ျဖင့္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထို ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး
ကို

မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊

ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား

ခ်ေပးျခင္း၊

အခြန္အေကာက္မ်ား

ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ငန္း ကိုရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း

ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ား၊

နည္းပညာႏွင့္

ေစ်းကြက္သတင္း အခ်က္မ်ားကို ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

•

အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္

အကန္႔အသတ္ျဖစ္

ေနေသာအရာမ်ားကို

ေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမယာရရွိေရး အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs)

ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္

44

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေနရာမ်ား
(ဥပမာ၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း) ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ ၊ နယ္စပ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ၊
ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ား

)

လိုအပ္ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ား

ျဖစ္ၾကသည့္

လမ္းမၾကီးမ်ား၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အစရွိသည္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
စီမံခန္႔ခြဲသည့္

လုပ္ငန္းမ်ား

အစရွိသည္တို႔ကို

အဓိကက်သည့္

စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ားရရွိေရး၊

ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကက႑ ျမွင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ စီမံကိန္း
ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပံုစံထုတ္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ SEZs
ႏွင့္

စက္မႈဇုန္မ်ားကို

စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို

ထည့္သြင္း

လုပ္ေဆာင္ရန္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။

•

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈကို ေက်ာ္လႊားရန္ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္
လက္ရွိ စက္မႈလုပ္ငန္း သင္တန္းဌာနမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို
ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ သုေတသနႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာႏွင့္
ပတ္သက္၍

ရရွိႏိုင္သည့္

သင္တန္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းတို႔သည္ အသံုး၀င္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ယ္ကို အခန္း ၃ တြင္ ၾကည့္ပါရန္)။

•

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိက
ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အေျချပဳရန္အတြက္ ဗဟိုစာရင္းအင္းရံုး (CSO) ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန (MOI)
က

ေကာက္ယူထားသည့္

ျဖည့္စြက္ေပးမည့္

လက္ရွိ

စက္မႈဇုန္စစ္တမ္းမ်ားကို

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ား

ႏွစ္ပတ္လည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း (အေသးစား

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ကုန္ထုတ္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္က႑မ်ား
ရွိကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

အက်ံဳး၀င္သူမ်ား

အပါအ၀င္)

မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

ရလာဒ္မ်ားကို

ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း (စကၠဴျဖဴစာတမ္းမ်ား၊ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား အစရွိသည္တို႔)၊
သတင္းထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ႏွင့္

ရွာေဖြသည့္

၀ဂ္ဆိုက္ဘ္တြင္

တင္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ျဖန္႔ ျဖဴးေပးရန္။

•

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္

လုပ္သူမ်ားႏွင့္

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

ပံုမွန္ေတြ႔ဆံု

ယင္းေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္

ကုန္ထုတ္

အစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္

ညွိႏိႈင္း

ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဖိအားေပးေနေသာ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္

ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုတိုင္ပင္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္

ေဒသစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အပါအ၀င္ ပုဂၢလိကက႑ ႏွင့္ အတူတကြ
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

ရလဒ္မ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေနသည့္

ေဆာင္ရြက္မည့္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပံုထုတ္ေ၀မႈမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရယူျခင္း
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ အဓိက မွီခိုအားထားသည့္
စီးပြားေရး မွသည္ ေခတ္မီ လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု စီးပြားေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ တြင္ အေရးပါသည့္
အခန္းက႑မွ

ပါ၀င္ေနပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္

စီးပြားေရးဖံြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ အေရအတြက္ႏွင့္
ထိေရာက္မႈ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းတြင္ သြယ္၀ိုက္ပါ၀င္ေနျပီး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ သတင္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ (အိုင္စီတီ) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈျမင့္မားသည့္ ေခတ္မီ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
စီမံေပးရာတြင္လည္း တိုက္ရိုက္ပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑တို႔သည္္ ၾကီးမားစြာ ၾကီးထြားလာမည့္
အလားအလာ ရွိေနပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဓိကအကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာအရာမ်ား ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
၁) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑

•

ျမန္မာ့မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အပါအ၀င္ လမ္းမၾကီးမ်ား မဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ (non-road domestic
transport

sector)

ယင္းက႑သည္

ကို

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အစိုးရႏွင့္

မူတည္ေနပါသည္။

အျခား

ထိုက႑ရွိ

SOE

မ်ားမွ

ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ

(SOEs)

က

စီးနင္းေနေသာ

လႊမ္းမိုးထားပါသည္။

ခရီးသြားလာသူမ်ားအေပၚ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားထက္

ေလ်ာ့နည္းေသာ

ေစ်းႏႈနး္ မ်ားျဖင့္ ပံေ
ု သသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ႏႈနး္ ထားမ်ား ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနေစရန္အတြက္
အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၎အျပင္ လက္ရွိရထားလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ရထားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားတြင္လည္း
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္

အခက္အခဲမ်ား

ျဖစ္လ်က္ရိွပါသည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း

သည္လည္း အစိုးရပိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျပိဳင္အဆိုင္
လုပ္ေဆာင္ေနျပီး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Air Mandalay ေလေၾကာင္းႏွင့္ ဖက္စပ္ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္
ေနပါသည္။

•

ထိုျဖစ္ေပၚေနေသာ

အေျခအေနမ်ားအရ

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္

အထူးအေရးပါ

ေသာလုပ္ငန္း ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ ကုန္လမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑အျဖစ္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ

မဖံြ႔ျဖိဳးေသးေသာ

လမ္းကြန္ယက္မ်ား၊

ေခတ္မမီေတာ့သည့္

ယာဥ္မ်ား၊

ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမား ရွားပါးမႈ၊ ျပိဳင္ဆိုင္မႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အေထာက္အကူေပးေနသည့္ ေထာက္ပံ့
ပို႔ေဆာင္ေရးက႑

မလံုေလာက္မႈမ်ားက

အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕

မွ

တရုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းျမိဳ.သို႔ ထရပ္ကားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ပုဂၢလိက က႑ကို ေလ့လာရာတြင္
ယင္းက႑၌ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးမ်ားတြင္

၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္္ရန္

လိုအပ္ေနျခင္း၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားတြင္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ေနျခင္း၊
အာမခံလုပ္ငန္းရရွိမႈ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ တိုးတက္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာေရး
ႏွင့္

ဘ႑ာေရးက႑

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို

ညႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ပံ့
ပို႔ေဆာင္ေရး

လုပ္ငန္းကိုလည္း

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရန္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွသည္ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းသည့္အထိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

လိုအပ္ေနျပီး၊
(supply chain)

စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္၀မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကန္ထရိုက္ စနစ္ကို အေျခမခံေသာ စီးပြားေရး
နည္းလမ္းမ်ား (non-contract-based business practices) ႏွင့္ ကုန္ေလွာင္ရံု လုပ္ငန္းမ်ား
မလံုေလာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေန ပါသည္။
၂) ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑

•

အပန္းေျဖခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္

အထူးသျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔

ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ

သဘာ၀

ေနရာမ်ား၊ သမိုင္း ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေနရာမ်ား ေကာင္းစြာတည္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏
စီးပြားေရး ၾကီးထြား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက လုပ္ငန္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ေဒသတြင္း

ႏွင့္

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ

ခိုင္မာေသာ

စီးပြားေရး

ဆက္ဆံေရးမ်ား

ဆက္လက္

ထူေထာင္လ်က္ရွိသည္ႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းကိစၥႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈ (အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ခရီးသြားလာေရး
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
မက္လံုးေပးမႈမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ား ႏွင့္ ျပပြဲမ်ား တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား) [Business
and MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions) travel] သည္လည္း ပိုမို
အေရးပါလာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုက႑ တိုးတက္မႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ရႈပ္ေထြးသည့္

သဘာ၀ရွိေနပါသည္။

ဖြ႔ံျဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

ခရီးသြားလာမႈ

ႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္၊

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
အထူးသျဖင့္

ေဒသဆိုင္ရာ

ဟန္ခ်က္ညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ၊
အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လုပ္ငန္း အေထာက္အကူ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈက႑

ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္

အဓိကက်ေသာ

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑

•

အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖည့္စြက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လမ္းကြန္ယက္မ်ားကို
အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ.ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၎အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ဦးေဆာင္ေနသည့္ က႑မ်ားတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဘီးခြန္ကဲ့သို႔ေသာ
စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးညီလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးမႈ ျဖစ္ေစ ပါသည္။

•

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အျခား
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈေကာ္မတီမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား တာ၀န္မ်ား
ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္

တာ၀န္မ်ား

ထပ္ေနမႈကို

ကာကြယ္ရန္အတြက္

မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။
၂) ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ လုပ္ငန္းတြင္ သိသိသာသာ အလား အလာ
ရွိေနေသာ္လည္း ၊ ခရီးေ၀းႏွင့္ ဦးတည္ခရီးစဥ္ ႏွစ္ခုစလံုး တြင္ ျပည္တြင္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား
တိုးတက္မႈသည္
ႏိုင္ငံတကာ

ထိုက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္

ယွဥ္ျပိဳင္မႈ

တိုးတက္မႈသည္

လြန္စြာအေရးၾကီးေနပါသည္။
တိုးတက္ျမင့္မားလာေနသည့္

ျပည္တြင္းႏွင့္
ခရီးသြားမ်ားကို

လက္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေရးကို
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ တျဖည္းျဖည္း ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္သြား ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္
အာဆီယံအသင္းၾကီး၏ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေလေၾကာင္း
လိုင္းမ်ားကို ထိုဖိအားေပးမႈအသစ္မ်ားအတြက္ ထိန္းညွိ လုပ္ေဆာင္ သြားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို
ရရွိေစပါသည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တြင္ ပထ၀ီ အေနအထားကို လြန္စြာ အားထား လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္
သေဘာေတြ႔ရွိရျပီး၊ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္၊
ပုဂံ၊ မႏၱေလး၊ အင္းေလး၊ က်ိဳက္ထို တို႔တြင္သာ စုျပံဳလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိသုိ႔
စုျပံဳလုပ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ အေျခခံအေအာက္အံု ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
၀န္ႏွင့္အား မမွ်ျဖစ္ေစျပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေစပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ
လည္ပတ္သည့္

ကမၻာလွည့္ခရီးသြား

၉၄%

သည္

ရန္ကုန္ျမိဳ.သို႔

နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ

ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ၊ ထိုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနက အထူးသျဖင့္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို လုပ္ငန္းမ်ားပိကာ ၀န္ႏွင့္အား မမွ် ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ

မူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္ရာတြင္

အေရအတြက္

တိုးတက္လာသည့္

ဧည့္သည္မ်ား

ကို

စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာေဒသမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး ကို အေလးေပး
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ၎အျပင္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသ၏စြမ္းေဆာင္အားမ်ား အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို သက္သာေစႏိုင္ျပီး၊
ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုပင္ အေထာက္အကူ ေပးရန္ အတြက္ပင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။

လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား စုပံုျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ကြာဟမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲသည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ လူသားအရင္း အႏွီး
တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္မ်ားျပားလာမႈ အေပၚလံုး၀မူတည္ေနျပီး၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ကြာဟမႈမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္

လည္းပိုမိုေရးၾကီးပါသည္။

တည္ေဆာက္ေပးျခင္းသည္

လုပ္သားအင္အားစုတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မွန္ကန္ေသာ

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ကို

အကူအညီေပးရန္ အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းမ်ားက ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား ခ်ိဳ.
တဲ့မႈသည့္

၎တို႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္

သတ္မွတ္

ဆိုးရြားေသာ

ေဖာ္ျပၾကျပီး၊

သို႔မဟုတ္

လြန္စြာဆိုးရြားေသာ

အျခားအတားအဆီးမ်ား

ေရွ.တြင္ရွိသည္ဟု

ဆိုၾကပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာစီးပြားေရးစစ္တမ္း (၂၁၀၄) ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္း ၅၇% သည္ ကြ်မ္းက်င္ အလုပ္သမားမ်ား ရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။
ထိုႏႈန္းထားသည္

ဟုိတယ္ႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္

စားေသာက္ဆိုင္

၆၆%

က႑

တိုးျမင့္လ်က္

တြင္

ရွိပါသည္။

၆၁%

တိုးျမွင့္လ်က္ရွိျပီး

ႏိုင္ငံသည္

၊

စက္မႈလုပ္ငန္းသို႔

ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္အညီ ထိုရွားပါးမႈသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ မူ၀ါဒမ်ားကို
မခ်တ္မွတ္ႏိုင္ပါက

ပုိမိုဆိုးရြားလာႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

တြင္

ျဖစ္ေပၚလာမည့္

အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပားသည္ ခိုင္မာေသာနည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
လုိအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦးဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အခ်ိန္သည္ ပဓာနက်ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လူဦးေရသည္ မၾကာမီ စတင္အိုမင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳပါက ႏိုင္ငံသည္ မခ်မ္းသာမီ အိုမင္းလာႏိုင္ပါသည္။ (OECD, 2013)။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာရွိေသာ လုပ္သားအင္အား ပမာဏ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အထိ) သည္
၂၀၃၅ ခုႏွစ္ တိုင္ေအာင္ သန္း ၄၀ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေကာင္းစြာတည္ျငိမ္ ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္က်ဆင္း လာမည္ျဖစ္ျပီး ၊ လူဦးေရ အိုမင္းလာသည့္ႏွင့္အညီ မွီခိုသည့္
အခ်ိဳးအစားလည္း

စတင္တက္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဆက္လက္အေရးပါေနေသာ္လည္း၊
အသီးအပြင့္ကို

ခံစားႏိုင္ေရးမွာ

ေဘာင္အတြင္း

မွန္ကန္ေသာ

လုပ္သားအင္အားစုတြင္
လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္

လုပ္ငန္းကြ်မး္က်င္မႈမ်ားကို

ခ်မွတ္ရာတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္

အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ိဳးဆက္တစ္ခုခန္႔အခ်ိန္ယူကာ

မွန္ကန္ေသာ
မူ၀ါဒ

အေျခခံပညာေရးတြင္

အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ

အခ်ိန္တို

လိုအပ္ပါသည္။

အျမန္ထူေထာင္ေပးရန္
လူငယ္မ်ားအတြက္

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ပို႔ခ် ေလ့က်င့္ေပးျခင္းကို အေလးထား ထည့္သြင္း
လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈအေျခအေနကို အိုအီးစီဒီ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (OECD
Skills Strategy) နည္းလမ္းျဖင့္ အကဲျဖတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုဗ်ဴဟာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သို႔ပ်ိဳးေထာင္မည္။ စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားအား
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
မည္သို႔ အားေပးရမည္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရမည္
ဆိုသည့္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္း (၃) ရပ္ကို ဦးတည္အကဲျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း
မွန္ကန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္း
အ၀န္း တစ္ခုလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးႏွင့္
သင္တန္း စနစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း ညီတူညီမွ် သင္ၾကားခြင့္ရရွိေအာင္
ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအား

ပညာသင္ၾကားေရး

အားေပးမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးစနစ္သည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို
ျပည္သူအမ်ားအား သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
သက္ဆငု ိ ေ္ သာ

ကြ်မ္း က်င္မမႈ ်ားကို

ေဖာ္
ေ္ ဆာင္ေ ပးရာတြင္

အဓိက

အကန္
အ
႔ သတ္ျ ဖစ္ေ နေသာ

အရာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား

•

ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွားပါးေနျခင္း။ လူအမ်ားအျပားသည္ မူလတန္းအဆင့္
အထက္

ပညာတတ္ကြ်မ္းမႈမရွိၾကပါ၊

ယင္းကို

မူလတန္းအဆင့္

ပညာေရးျပီးဆံုးျပီးေနာက္

ေက်ာင္းပညာဆက္လက္ သင္ၾကားသည့္ ႏႈန္းတြင္ ထိုးက်ေနမႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းပညာအဆင့္အတိုင္း
တြင္ ေက်ာင္းပညာျပီးဆံုးမႈႏႈန္း က်ဆင္းေနမႈတို႔တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ လူငယ္လူရြယ္
၁၁% သာ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကပါ သည္။ (ADB, 2013) ။ အမွန္မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
တကၠသိုလ္ပညာ

တက္ေရာက္သင္ၾကားသည့္

ေက်ာင္းသားမ်ားႏႈန္းတြင္

အျခားအိမ္နီးခ်င္း

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနပါသည္။ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရမ်ားတြင္ ၀ိဇၨာပညာ ဘာသာရပ္မ်ား၊
အႏုပညာႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္

က်န္းမာေရး

ဘာသာရပ္မ်ား ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသား ဦးေရတြင္မူ
အခ်ိဳးႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။

•

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ား (TVET) က႑
နည္းပါးေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အမ်ားအျပားသည္
နည္းပညာႏွင့္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

တကၠသိုလ္အဆင့္

ပညာေရး

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္

လိုအပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ႏွင့္အတူ

အလုပ္အကိုင္
၊

ခိုင္မာေသာ

ခိုင္မာေသာအေျခခံ

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အလယ္တန္းပညာ အတန္းၾကီးအဆင့္
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၀.၅% မွ်သာ TVET ပညာေရး တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၾကပါသည္။ TVET
ပညာေရး

တြင္လည္း

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ

သင္တန္းအမ်ိဳးအစား

မ်ားနည္းပါးေနျပီး၊

(v” for “vocational”) ဆုိေသာပညာေရးကို ေက်ာ္သြားေလ့ရွိၾကျပီး ၊

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုကာ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း (technical training) ကိုသာ
အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ ေနၾကပါသည္။ ၎အျပင္ ယခုလက္ရွိ သင္ၾကားေနသည့္ TVET စနစ္
ေဘာင္အတြင္း မွ သင္ၾကားေနသည့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (technical skills) သည္
စီးပြားေရးတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရး စစ္တမ္း [Myanmar Business Survey (OECD, UMFCCI and UNESCAP,
2014))] မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ
နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

သည္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အိုင္စီတီ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္
ယင္းအလုပ္အကိုင္အုပ္စုမ်ား

အားလံုးနီးပါးတြင္

အမ်ားဆံုး

လိုအပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား
ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

လုပ္ငန္း ၄ ပံု ၁ ပံုေက်ာ္က ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ အိုင္စီတီ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္

ဦးေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ဖန္တီးမႈ ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာမ်ား တြင္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားၾက ပါသည္။

•

ပညာေရး

အရည္အေသြးနိမ့္က်ေနျခင္း။

စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ား
ထိေရာက္မႈ

ျဖစ္ပြားေနပါသည္။

နည္းပါးေနပါသည္။

ပညာေရး

အရည္အေသြးႏွင့္

အထူးသျဖင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

အရည္အေသြး

ပတ္သက္၍

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္

ပ်က္ယြင္းလ်က္ရွိျပီး

အထူးသျဖင့္

ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား နည္းပါးမႈ ႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈ အပိုင္းတြင္ ျပႆနာမ်ား
ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။
အတြက္သာရွိျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အထူးသျဖင့္

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္

ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားသည္

အေတြ႔အၾကံဳမရွိျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

စာသင္ၾကားေပးသည့္

အရည္အေသြးသည္

မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ား
၎အျပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ယင္းေနရာမ်ားတြင္

ဆရာ

ဆရာမ်ား ခန္႔အပ္ရန္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ယိုယြင္းလ်က္ရွိျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္
ဆရာဆရာမမ်ား ခန္႔အပ္ေရးသည္ စိန္ေခၚေနမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒဆုိင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

•

ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း။ ေက်ာင္းပညာ
ဆက္လက္

တက္ေရာက္သင္ၾကားေနရန္

တိုးတက္လာေစရန္
ေၾကးေရးႏွင့္
အေရးၾကီး

အတြက္

အျခား

ႏွင့္

ေက်ာင္းပညာျပီးဆံုးသည့္ႏႈန္း

ပညာသင္ၾကားေရးတြင္

ေငြေရးေၾကးေရးမဟုတ္ေသာ

လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ

အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနသည့္
အတားအဆီးမ်ားကို

အတားအဆီးမ်ားတြင္

ေငြေရး

ေျဖရွင္းရန္အတြက္

ကေလးမ်ားတြင္

ေက်ာင္းျပင္ပတြင္

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္တာ၀န္မ်ား ရွိႏိုင္မႈ၊ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းကို လာေရာက္
တက္ေရာက္ ရသည့္ လမ္းခရီးအကြာအေ၀း (အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား) ၊ ျမန္မာဘာသာ
မိခင္ဘာသာစကား မဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ စာသင္ၾကားသည့္ ဘာသာစကား ႏွင့္
မသန္စြမ္းသည့္
ပါ၀င္ပါသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္

၀န္ေဆာင္ေပးသည့္

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္

ပါ၀င္တက္ေရာက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား

အခေၾကးေငြမ်ားကို

လြယ္ကူမႈရွိေစရန္အတြက္

မလံုေလာက္မႈ

စီမံေပးေနျပီး

တို႔

ေက်ာင္းသားမ်ား

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားမွ

ထုတ္ႏုတ္

သံုးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အလယ္တန္း တန္းျမင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္
ေက်ာင္းလခမ်ား

ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေဒသအဆင့္မ်ားတြင္ပါ

သို႔ရာတြင္

ေငြေရးေၾကးေရးအခက္ခဲမ်ားကို

အစိုးရက
ေက်ာ္လႊားကာ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ား

ေက်ာင္းမ်ား တြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ား ဆက္လက္စာသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္
နည္းလမ္းမ်ားစြာကို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း
အျဖစ္ TVET ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၅၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
ထိုေငြမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းလခ ကာမိေစရန္ ႏွင့္ အလယ္တန္း သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
တန္းျမင့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ဴရွင္ခမ်ား (ေက်ာင္းလခ)မ်ားအခမဲ့ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္
ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

•

TVET သင္တန္း ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ TVET အစီအမံမ်ားကို
တိုးျမွင့္ရန္ ႏွင့္ အစုိးရ အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ သမဂၢမ်ားႏွင့္ TVET ေက်ာင္းသားမ်ား၏
အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ႏွင့္ ပံုမွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံကာ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ
အစီအစဥ္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္သူ အမ်ိးမ်ိဳး ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ TVET စနစ္မ်ားသည္
လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့လာ သင္ၾကားမႈမ်ား (workplace learning) ကို အျပည့္အ၀ အခြင့္အေရးယူ
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အိုအီးစီဒီ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္အမ်ားစုတြင္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းခြင္

ေလ့လာသင္ၾကားေရး

အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕

ပါ၀င္ေနပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္

ခိုင္မာေသာ သင္ၾကားေရး ပတ္၀န္းက်င္ကို စီမံေပးပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ေခတ္မီ စက္ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ား ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္အသံုးျပဳမႈ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (hard
skills) ႏွင့္ လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) (ဥပမာ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း) တို႔ကို ေလ့လာသင္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္
ေလ့လာသင္ၾကားေရးမ်ားတြင္

အလုပ္သမားမ်ား

အတြက္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အနီးကပ္

ေလ့လာသင္ၾကားျခင္း၊ ပိုမို ရွည္လ်ားေသာ အလုပ္သင္ ကာလမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း၊ အလြတ္ သေဘာ
ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္

သင္တန္းခမ်ား စမ္းသပ္ ေကာက္ခံေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနရာ၊ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ
ထိုေကာက္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ား အနက္အခ်ိဳ.ကို အလုပ္သင္/လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား
အတြက္ ေကာက္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္
၎တို၏

အလုပ္သမားမ်ားကို

ထိုအစီအစဥ္မ်ားအတြက္

ေပးေနသည့္လစာစုစုေပါင္း၏

ထည့္၀င္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁.၅%

ပမာဏ

ထိုထည့္၀င္ေသာ

ကို

ပမာဏသည္

ေက်ာင္းအေျခခံ TVET သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကုန္က်သည့္ အသံုးစရိတ္
စုစုေပါင္း၏ သံုးပံု တစ္ပံု နီးပါးခန္႔ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ TVET ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္
သင္တန္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္မီ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္လည္း ယဥ္ပါးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အေၾကာင္းမူကား ၎တို႔အေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္
လံုး၀မရွိၾက၍

ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ

အားျဖင့္

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္

ဆရာဆရာမမ်ားအား စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားအၾကား

လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔
အခ်ိန္ပိုင္း သြားေရာက္

ေလ့လာသင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

•

ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း။ ပထမဦးစြာ ဆရာမ်ား
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္အတူ

စာသင္ၾကားမႈကို

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္လာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
အလုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေနပါသည္။

ဒုတိယ

နည္းလမ္းအေနျဖင့္

ဆရာ/ဆရာမမ်ား

တိုးတက္ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ စာသင္ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္သည့္
လမ္းေၾကာင္းအား ပိုမို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
အျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႔ရရွိသူမ်ားကို ၂-ႏွစ္ ဆရာျဖစ္သင္ သင္တန္း စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္
ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား ပိုမိုရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယ နည္းလမ္း အေနျဖင့္ ဆရာ/
ဆရာမမ်ား အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရရွိလာသည့္အခါ ၎တို႔ကို မူလတန္းေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းေက်ာင္း
တန္းနိမ့္မ်ားတြင္ ရာထူးတိုးျမွင့္ခန္႔အပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔
ရာထူးတိုးျမွင့္ခန္႔ထားေပးျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ

အစိုးရအေနျဖင့္

ရာထူးတိုးေပးမႈမ်ားကို

ေက်ာင္းပညာအဆင့္ျဖင့္ မသတ္မွတ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးရန္ လိုပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္
သင္ၾကားမႈပံုစံသည္

အသက္အရြယ္ၾကီးေသာ

ကြဲျပားျခားနားမည္ျဖစ္ရာ၊

ဆရာ/ဆရာမမ်ား

ေက်ာင္းသူ/
ကြ်မ္းက်င္ရန္

ေက်ာင္းသားမ်ား

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္

လိုအပ္မႈမ်ားသည္လည္း

ကြဲျပား

ျခားနားလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္

မည္သည့္ႏိုင္ငံအတြက္မဆို

ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ာ

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ရွင္သန္ေရးအတြက္

ေအာင္ျမင္ေသာ

ကြ်မ္းက်င္မူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ လုပ္သားေစ်းကြက္မွ ျပန္လည္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ထြက္ခြာမသြားဘဲ

လုပ္သားေစ်းကြက္တြင္

တက္ၾကြစြာ

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သည္ အလုပ္မလုပ္ၾကပါက တစ္ခ်ိန္က ၎တို႔တြင္ ရွိထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
အလ်င္အျမန္

ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

၎တို႔

အလုပ္မလုပ္ၾကသည့္

အခ်ိန္အတြင္း

အလုပ္သမားေစ်းကြက္က လိုအပ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။
အျခားတစ္ဖက္တင
ြ လ
္ ည္း ျပည္ပႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားသိ႔ု ေျပာင္းေရႊ႕လုပက
္ င
ို ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပသ
္ ားမ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔၏

အလုပ္အကိုင္မ်ားမွ

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔

ျပန္မလာမခ်င္း

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား

ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါသည္ (ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ) ။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ အဓိက အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္
ျပႆနာမ်ား

•

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ေနရာမွန္ မျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအနည္းငယ္သည္
တက္ၾကြမႈ မရွိျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လုပ္သားအင္အားစု ပါ၀င္မႈႏႈန္းမ်ားသည္

ေဒသတြင္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပီး၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား ပါ၀င္မႈသည္
လြန္စြာအားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ တရား၀င္
စာရင္းဇယားမ်ားတြင္

ေဖာ္ျပထားပံုမရေသာ္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ

တြင္

စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်ရသည့္

ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကို ၄%
ေက်ာ္မွ်သာ

ေဖာ္ျပထားျပီး၊

လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကို

၁၁.၅%

သာ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား ဦးစီးဌာနကမူ အလုပ္လက္မဲ့ တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳကာ ၅.၄% ဟု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါလီမံ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန ဖံံြ႔ျဖိဳးမႈေကာ္မတီ ၏
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း စစ္တမ္းတြင္ ၃၇% အထိ ျမင့္မားႏိုင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ၾကီးထြားလာေနသည့္ စိုးရိမ္ပူပင္ရမႈ
တစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ၎အျပင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ေနရာမွန္မျဖစ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားေနပါသည္။
အမ်ား၏အဆိုအရ ေအာက္ထစ္ အားျဖင့္ ျမိဳ.ၾကီးျပၾကီးမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားသည္
၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္

အလုပ္အကိုင္မ်ား

ရွာေဖြမရေၾကာင္းႏွင့္

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

လုပ္ငန္း

မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလည္း မလုပ္ေဆာင္ လိုၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

•

ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈသည္လည္း စိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
အေရအတြက္သည္ သတင္းရရွိသည့္ ေနရာအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျခားေနပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အခ်က္အလက္ ၂၀၁၁ စာအုပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမား ၅၁၄,၀၀၀ ဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားသတင္းမ်ားအရ
အာရွႏိုင္ငံမ်ား (ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ကိုရီးယား) ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အေရအတြက္မွာ ၂.၂ မွ ၄.၈ သန္းအထိရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၎အေရအတြက္မွာ အိႏိၵယ၊

တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း

အလုပ္သမားမ်ား မပါရွိေသးပါ။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိႏိုင္ေသးပါ။
အျခားသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ ပ်မ္းမွ် စုစုေပါင္း အေရအတြက္သည္ ၅.၅ သန္းနီးပါးရွိေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသျဖင့္
တို႔ကဲ့သို႔အျခား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေရႊ႕ေျပာင္း

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ

အလုပ္သမားႏႈန္း

ျမင့္မားေသာ

ႏႈန္းထားသည္
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ
ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ပင္

ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၅၀-၆၀ သန္းရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
တရား၀င္ ေရႊေျပာင္း အလုပ္သမား ႏႈန္းသည္ လူဦးေရ၏ ၁% ရွိေသာ္လည္း၊ တရားမ၀င္ ႏႈန္းမွာ
လူဦးေရ၏ ၁၀% နီးပါးခန္႔ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ရရွိေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အဓိကက်ေသာ

မူ၀ါဒ

ဆိုင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

ႏွင့္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

•

လူငယ္မ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား စီမံေပးျခင္း။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ား ကို
အလားအလာေကာင္းေသာ

အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား

မည္သည့္ေနရာတြင္

ရွိသည္ကို

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္ေရး အၾကံေပးမႈသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ
ကြ်မ္းက်င္မႈေနရာမွန္ မျဖစ္မႈ ျပႆနာကို

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိေရး အေပၚ မွီခိုအားထားမႈထက္ စြန္႔ဦးတီထြင္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အားေပးျခင္းျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးတြင္ တက္ၾကြစြာ
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

•

ျပည္တြင္းရွိ

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

ႏိုင္ငံတြင္

ဆက္လက္ရွိေနေစရန္

ျပန္လာေရးအတြက္

အားေပးျခင္း။

သို႔မဟုတ္
အလုပ္သမား၊

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MoLESS) ၏ မူ၀ါဒ ဦးတည္ခ်က္မွာ ကြ်မ္းက်င္
အလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနရန္ထက္ ျမန္မာလူမ်ိဳး အေျမာက္အျမား ႏိုင္ငံျခားသို႔
တရားမ၀င္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု
ရႈျမင္ရပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား

အေနျဖင့္ ယင္းတို႔ ျပန္လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္ ကြ်မ္းက်င္ အလုပ္သမား
အမ်ားအျပားကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္
ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ မူလတန္းပညာမွ်သာ တတ္ကြ်မ္းျပီး၊ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းပညာကို
သင္ဖူးသူလည္း အလြန္ နည္းပါးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံျခားတြင္

အလုပ္လုပ္သည့္

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားျဖင့္

အေရးၾကီး

သည့္

က႑မ်ားတြင္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို
စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

ျပန္လာျပီးေနာက္တြင္

၎တို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအစား၊

ႏိုင္ငံျခားသို႔

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ

ပိုမို

လုပ္ေဆာင္လိုၾကသည္ကို

မက္လံုးေပးမႈမ်ားကို

ထည့္သြင္းခ်မွတ္ထားေပးရန္

လက္ရွိ

မထြက္ခြာမီက

ေတြ႔ရွိရေလသည္။

လိုအပ္လိမ့္မည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္
သို႔ျဖစ္ရာ

ျဖစ္ပါသည္။

မူ၀ါဒ
သို႔မွသာ

ျပန္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
က႑မ်ားတြင္ အသံုးခ်လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ သူမ်ားအနက္ ၃%
မွ်သာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အလုပ္အကိုင္မ်ားရွိေသာ

ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား

သို႔မဟုတ္

အျခားေဒသမ်ားသို႔

ျပန္လာရန္စီစဥ္ထားျပီး၊ ၇၈% မွာမူ ယင္းတို႔၏ ဇာတိျမိဳ.ရြာမ်ားသို႔ ျပန္သြားလိုၾကျပီး မိမိတို႔ပိုင္ေျမတြင္
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလိုၾကသည္ကို

ေတြ႔ရွိရပါသည္။သို႔ရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အလုပ္အကိုင္

အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈ အေျခအေနအရ ၎တို႔အား ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအလုပ္
အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ.ေျပာင္း သြားရမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳ အျဖည့္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား
(complementary services and inputs)

ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ (an agricultural value chain) နည္းလမ္းအားျဖင့္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုဖန္တီးေပးရန္အတြက္
အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္လည္း အသံုး၀င္္လိမ့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ျပည္သူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အျမဲတမ္း ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေလ့
မရွၾိ ကပါ။ အလုပသ
္ မားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိ၏
႔ု တာ၀န္ယလ
ူ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ရမည့္ လုပင
္ န္းတြင္ လိအ
ု ပ္သည္ထက္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ပိုမိုကြ်မ္းက်င္ေနျခင္း (more skills) သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈအလြန္နိမ့္က်ျခင္း (too few skills) ျဖစ္ကာ
လူမွန္ေနရာမွန္ မရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ား (mismatches) ျဖစ္တတ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္မႈမ်ားသည္
အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို နိမ့္က်မႈ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကက်ေသာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္
ေနမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား

•

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လူမွန္ေနရာမွန္ မျဖစ္သည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လက

ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈ

ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဥပေဒအရ

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ လက္ရွိလစ္လပ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္လစ္လပ္မည့္
ေနရာမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား (Labour Exchange Offices) သုိ႔
အေၾကာင္းၾကားရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ ဆိုပါက အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး
ရံုးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသအလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္ကို တိတိက်က် သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တတ္ကြ်မ္းသည့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားက
လိုခ်င္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ ေကာင္းစြာ လိုက္ဖက္မႈ မရွိသည့္ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လူငယ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ကနဦး
ပညာေရးမ်ား ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္ အသင့္ (“work ready”) မျဖစ္ၾကေသးေၾကာင္း၊
တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ားပင္လွ်င္ အသင့္မျဖစ္ၾကေသးေၾကာင္း ေျပာၾကား ၾကပါသည္။ ၎အျပင္
အလုပ္ရွင္မ်ား ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မက္လံုးေပးမႈမ်ားသည္၊
အလုပ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစကာမူ ျပည့္စံုမႈ
မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ယခုအခါ

သင္တန္းမ်ားအတြက္

ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈသည္

အလြန္နည္းပါးျပီး

အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္သမားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈတြင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ
အလြန္နည္းပါးပါသည္။

အလုပ္သမား၊

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

လူမႈဖူလံုေရး

၀န္ၾကီးဌာနသည္

ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းဌာန (Skill Training Centres) ၄ ခုကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနျပီး အေရအတြက္
အလြန္နည္းသည့္

ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကိုသာ

ပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။

ထို

ကြ်မ္းက်င္မႈ

သင္တန္းဌာနမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ စနစ္ (Employment Permit System) ျဖင့္ ျပည္ပသို႔
သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္သာ အဓိက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး ေရးအတြက္
ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ သံုးစြဲၾကျခင္းမရွိပါ။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား

ေဒသအဆင့္ႏွင့္

အမ်ိဳးသားအဆင့္မ်ားတြင္

ခိုင္မာေသာ

မိတ္ဖက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိမႈသည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကို
ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်မႈတြင္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သား ရွားပါးသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအနက္၊

လုပ္ငန္း

၄%

ေအာက္သည္

ထိုစိန္ေခၚမႈကို

ေက်ာင္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

တကၠသိုလ္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္မႈမ်ား အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း အတြက္
လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ရွာေဖြၾကေလသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္
ရပ္ရြာလူထု

လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးမႈဌာနမ်ားမ်ားကို

ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္

ထိုအခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို

ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကို အနည္းငယ္မွ်သာ
ရရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•

အမ်ိဳးသားအရည္အေသြး မူေဘာင္မ်ား (NQF) သည္ အမ်ိဳးသားအရည္အေသြးစနစ္ အတြက္
အေရးပါေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (NQF) မ်ားကို ေကာင္းစြာ
မထူေထာင္ရေသးပါ။
ရလဒ္မ်ားကိို

အမ်ိဳးသားအရည္အေသြး

အဆင့္အမ်ိဳးအစားခြဲျခား

အရည္အေသြးရရွိေအာင္

မူေဘာင္တစ္ခု

(NQF)

သတ္မွတ္ရန္အတြက္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

သည္

သင္ၾကားမႈ

သတ္မွတ္စံႏႈန္းႏွင့္

ထိုအရည္အေသြးမ်ားကို

အညီ

အဆင့္အမ်ိဳးအစား

ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ယင္းတြင္ အရည္အေသြးမ်ား တသမတ္တည္း
ျဖစ္ေစရန္ (consistency of qualifications) တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္
အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္

ပိုမိုထင္သာျမင္သာရွိေအာင္

ဖန္တီးေပးေရးအတြက္လည္း

အားသာမႈ

ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ား၌ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ထင္သာျမင္သာရွိျပီး

အားထားေလာက္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုတသမတ္တည္း

စီမံေပးေနသည္ အရည္အေသြးမူေဘာင္ (qualifications framework) မရွိေသးဘဲ၊ သင္တန္းမ်ား
အားလံုးတြင္လည္း စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားမႈ မရွိျခင္း (standardization)၊ အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္
ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း (quality control and certification) မ်ား မရွိေသးပါ။
၀န္ၾကီးဌာနအမ်ားအျပား သည္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေနျပီး၊ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း
ထုတ္ေပးလ်က္

ရွိပါသည္။

နယ္ပယ္မ်ားတြင္သာ

အမ်ားအားျဖင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

သင္တန္မ်ားပို႔ခ်ေနပါသည္။

သို႔ရာတြင္

တူညီေသာ/ဆင္တူေသာ
ထို၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား

သင္ရိုးညႊန္းတမ္း သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ တသမတ္တည္း မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ရလဒ္ မွာ
ထိုသင္တန္းဆင္း
အမွန္တကယ္

လက္မွတ္မ်ားသည္

အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္မည့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

အလုပ္သမားမ်ား၏

အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္

လုပ္ငန္း

တန္ဖိုးမရွိလွသည့္

လက္မွတ္မ်ား ျဖစ္လ်က္ ရွိေပသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ထိေရာက္စြာအသံုျပဳေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

•

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ေနရာမွန္မျဖစ္မႈအေျခအေနမ်ားကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္ေရး အတြက္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ၾကရန္

အားေပးရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

လုပ္သားအင္အားစုတြင္

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္
အလုပ္အကိုင္လိုအပ္မႈမ်ား အတတ္ႏိုင္ဆံုး လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ား
အထူးသျဖင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈ

နိမ့္က်သည့္အဆင့္မ်ားရွိ

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

အစိုးရ၏

အစီအစဥ္မ်ားကို မၾကာခဏ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
အတြက္မွာ သင္တန္းမ်ားကို အစိုးရဘ႑ာေငြမွက်ခံ လုပ္ေဆာင္ေပးေရး အတြက္ အခန္းက႑တစ္ခု
ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား အျခား၀င္ေငြေကာင္းေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ.သြားမည့္ အလားအလာမ်ားသျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက မိမိတို႔ အလုပ္သမား
ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေရးအတြက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

မျပဳလုိသည့္

က႑မ်ားရွိ

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

အစိုးရကက်ခံ၍ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အိုအီးစီဒီ
အဖဲ႔ြ၀င္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္

လုပ္ေဆာင္

ေနသကဲ့သို႔

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အခြန္အေကာက္

အနည္းငယ္ေကာက္ခံကာ ထိုေငြျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားတြင္
ပါ၀င္က်ခံေစသည့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ားလည္း

ရွိႏိုင္ပါသည္။

ထိုနည္းလမ္းကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက ပိုမိုၾကီးမားေသာ အခန္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနႏိုင္သည့္
နည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာသီးသန္႔သင္တန္း (industry-specific
training) ကို ထိုအသင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား က သင္တန္း စရိတ္ ပါ၀င္ထည့္၀င္မႈမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
သင္တန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အားလံုး ပါ၀င္က်ခံမႈ အားျဖင့္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ သင္တန္းမ်ား
ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးေရး အတြက္ ပုဂၢလိက က႑ကို ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

•

ပညာသင္ၾကားမႈ ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္း။ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္မွ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေခ်ာေမြ႔စြာ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းအားျဖင့္
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

စာေမးပြဲအေအာင္/အရႈံး

အသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။

စနစ္ျဖင့္

ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ျခင္း

လက္ေတြ႔က်သည့္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

တကၠသိုလ္၀င္တန္း

(pass/fail

အလုပ္အကိုင္

စားေမးပြဲကို

matriculation

ေရြးခ်ယ္ေရး

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း

system)

ကို

အၾကံဥာဏ္ေပးသည့္

အကူးအေျပာင္းမ်ားကို

လြယ္ကူ

အဆင္ေျပမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
သိရွိေစရန္ စီမံေပးရန္ ႏွင့္ ပညာေရးမွ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အကူးအေျပာင္း အေျခအေနမ်ားကို သိရွိရန္
(education-to-work
ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

transitions)

အတြက္

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း

ဘြဲ႔ရသူမ်ားကို

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား

လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား

ကနဦးပညာသင္ၾကားမႈမ်ား

မျပီးဆံုးခိ်န္မွာပင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ရရွိေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ပညာေရး၊ သင္တန္း ႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈမ်ား
အလုပ္အကိုင္

အၾကား

အဆင္ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္

၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းမ်ား၊

အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား

တကၠသိုလ္မ်ား၊

ခိုင္မာေသာ

အက်ိဴးတူ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို အားေပးသင့္ပါသည္။ ထုိအက်ိဴးတူ ပူးေပါင္းမႈမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း (၂)မ်ိဳး
ရွိပါသည္။

ပထမလုပ္ငန္းမွာ

အလုပ္အကိုင္မ်ားကို

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

ရရွိေစရန္

၎တို႔ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္

အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္

ဒုတိယလုပ္ငန္းမွာ

ညီညြတ္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လိုအပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ရရွိ-မရွိ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္မႈ အၾကံျပဳမႈ
ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ယႏၱရားတစ္ခုအျဖစ္ (a feedback mechanism) လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တည္ေဆာက္ေနသည့္

အရည္အေသြးမ်ားအတြက္

၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား ေကာင္းစြာညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္္ျခင္း။

မူေဘာင္ကို

အမ်ိဳးသား အရည္အေသြးဆိုင္ရာ

မူေဘာင္ (qualifications framework) သည္ ျပည္သူမ်ား မိမိတို႔တြင္ ရွိေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို
အလုပ္ရွင္မ်ားသိရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အလြတ္သေဘာ သင္ၾကား
တတ္ေျမာက္ထားသူမ်ားကိုလည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ေက်ာင္းျပင္ပမွ

ေစ်းကြက္မ်ားက

သိရွိေစႏိုင္မည္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

(Recognition of Prior Learning programme)

ထည့္သြင္း

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ

အကဲျဖတ္သည့္

အစီအစဥ္

ကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

ထိုအစီအစဥ္ကို တရား၀င္ စာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္း မည္သည့္အခါကမွ် မရရွိဖူးသူ သို႔မဟုတ္
မရရွိၾကသူ မ်ားကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအရည္အေသြး မူေဘာင္ (NQF) အတြင္းတြင္
ထည့္သြင္း အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈစနစ္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးနွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ၊ ယင္း၏
ကြ်မ္းက်င္မႈစနစ္ကို ေခတ္စနစ္သစ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမိုင္း
အစဥ္အလာအားျဖင့္

၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္

ယင္းတို႔၏

မူ၀ါဒ

နယ္ပယ္တြင္

ပညာေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းအတြက္ တာ၀န္ရွိျပီး၊ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊
စီးပြားေရးစနစ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို

အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္

ကြ်မ္းက်င္မႈစနစ္

ေခတ္မီ
တိုးတက္

လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ကိုလည္း အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ မိသားစုေရးရာ၊
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈမ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး အစရွိသည္တို႔ အပါအ၀င္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ား အမ်ိဳးမ်ဳိးတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေရးတို႔တြင္ ပါ၀င္ေနၾကသျဖင့္
လိုအပ္ေနပါသည္။

အစိုးရတစ္ခုလံုးတြင္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရန္

ယင္းမူ၀ါဒနယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

ဖန္တီးေပးေရးသည္

ထိေရာက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ထပ္မေနေစရန္ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈစနစ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဓိက အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား

•

မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း မူေဘာင္သည္ ႐ႈပ္ေထြးျပီး အရင္းအျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္မ်ားျဖစ္ကာ ျပႆနာကို
ၾကီးမားေစလ်က္ရွိပါသည္။ ၀န္ၾကီးဌာန အမ်ားအျပားတြင္ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား
စီမံေပးရန္ တာ၀န္မ်ား ထပ္ေနၾကသျဖင့္ ထို၀န္ၾကီးဌာန အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲခ်မွတ္ေရး
အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ ျပည္သူ႔က႑ စြမ္းေဆာင္ရည္ နည္းပါးမႈကလည္း
ျပႆနာကို

ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒမ်ားကို

ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။

 အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ (NEC) ကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက
ဥကၠ႒အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ျပီး၊

ယင္းသည္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္

အဆံုးအျဖတ္ ခ်မွတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးကို ၾကီးၾကပ္
အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဖြ႔ဲျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရေသာ အျခား
၀န္ၾကီးဌာန (၁၁) ခုသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာင္စီတြင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးအဆင့္အျဖစ္
ပါ၀င္ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ၏ လက္ေအာက္တြင္

အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး

ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေကာင္စီ (၂) ခု ျဖစ္ၾကေသာ တကၠသိုလ္မ်ားဗဟိုေကာင္စီ (Universities
Central Council) ႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေကာင္စီ (Council of University
Academic Bodies) တို႔က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုေကာင္စီသည္
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္

မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးႏွင့္

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

 ပညာေရး

ျပဳျပင္ေၿပာင္းလဲမႈ

အတြက္

ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ

ပညာေရးက႑

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း (CESR) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး၊
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက

ဦးေဆာင္ကာ

အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္

ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ

မိတ္ဘက္မ်ား

(ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ (CESR)
၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိက်မႈရွိျပီး ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ
ပညာေရးက႑အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္
ပညာေရးက႑တြင္

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊

ပညာေရးက႑တြင္

စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊
ကုန္က်စရိတ္မႈမ်ားကို

အဆံုးသတ္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရး အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ (Education Promotion Implementation Committee)ကို ႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတရံုး ေအာက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ အၾကံေပးအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဟု ပါ၀င္ျပီး
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (National Education Law) ကို မူၾကမ္း ေရးဆြဲေနသည့္ ေကာ္မတီကို
အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးရန္အတြက္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားပါသည္။

 အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MoLESS) သည္ တရား၀င္
ပညာေရးက႑တြင္ မပါ၀င္ေသာ ပိုမို ကြ်မ္းက်င္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အတြက္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ လုပ္သားအင္အားစု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္း (Workforce Development
Plan) သည္ လုပ္သား အင္အားစုတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္
ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ တိုင္းသည္
လုပ္သားအင္အားစု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျပီး MoLESS ကၾကီးၾကပ္ေသာ
အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္း တြင္ ပါ၀င္ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမားဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ
ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈစံ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႔ [The National Skills
Standard Authority (NSA)]

သည္လည္း မူ၀ါဒဖြံ႔ျဖိဳးမႈ (ဥပေဒသစ္မ်ားကို မူၾကမ္း

ေရးဆြဲေရးအပါအ၀င္) တာ၀န္ရွိပါသည္။

 ၂၀၁၃

ခုႏွစ္

ႏို၀င္ဘာလက

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒသစ္

ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္

(Employment

and

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

Skill

Development

ကြ်မ္းက်င္မႈ
Law)

အရ

၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္
အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဗဟိုအဖြဲ႔
တစ္ဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုဗဟိုအဖြဲ႔ေအာက္ရွိ ”ကြ်မ္းက်င္မႈဖံြ႔ျဖိဳးမႈ အဖြဲ႔” သည္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံ ယႏၱရားမ်ား (အကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ေထာက္ခံလက္မွတ္
ထုတ္ေပးျခင္း) ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိးမႈ ရန္ပံုေငြကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

•

အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ေနျပီး မူ၀ါဒ ပံုေဖာ္ရာတြင္ လူမႈေရး မိတ္ဘက္မ်ား
စနစ္တက်ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ အဖြဲ႔အစည္း ဆိုင္ရာ ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္
တာ၀န္မ်ားထပ္ေနမႈတို႔ေၾကာင့္၊ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္အတြက္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား

ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္

အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အစိုးရက႑

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
စနစ္တက် စုစည္းေကာက္ယူျခင္း နွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား သာဓကမ်ား

ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္

မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးဆြဲရာတြင္ ယင္းတို႔ကိုအသံုးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမား
အင္အားစစ္တမ္းကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး ေကာက္ယူခဲ့ျပီး၊ ေနာက္တစ္ခုကို ၂၀၁၅/၁၆ တြင္မွ
လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ ခ်ိဳ.တဲ့မႈေၾကာင့္ မူ၀ါဒ သည္
ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္မႈ (demand-driven) ကိုဦးတည္လုပ္ေဆာင္မႈထက္ ထုတ္လုပ္ေပးမႈ (supplydriven) ကို သာလုပ္ေဆာင္ေပး ေနသည့္ သေဘာသက္ေရာက္လ်က္ရွိရာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္
လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္အညီ

ေကာင္းစြာ

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ

မရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။

မူ၀ါဒ

ေရးဆြဲရာတြင္ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား စနစ္တက်ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ (ဥပမာ၊ အလုပ္ရွင္ ႏွင့္
အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) လည္း နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူ ပညာေရး နွင့္ သင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
မိတ္ဖက္မ်ား ၾကီးမားစြာ

လူမႈေရး

ပါ၀င္မႈတို႔သည္ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာျဖည့္ဆည္း

ေပးႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မူမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒေဘာင္ကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ
မူ၀ါဒ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

•

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ျခင္း။ ရႈပ္ေထြးမႈ ေလ်ာ့ပါးရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲမႈ ျမွင့္တင္ျခင္း အလို႔ငွာ
အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း (အေထြေထြႏွင့္ TVET ၂ခုစလံုး အတြက္) တို႔ကို
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္္အတြက္

၀န္ၾကီးဌာန

အနည္းငယ္ျဖင့္သာ

လုပ္ေဆာင္ေရး အတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

လူမႈေရး

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို

ထည့္သြင္းရန္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေရး အစီအစဥ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ မူ၀ါဒခ်
ေရးဆြဲျခင္း သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား ပါ၀င္မႈ
အားျဖင့္

ခိုင္မာအားေကာင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘြဲ႔ရမ်ား

(အေထြေထြ

ပညာေရးအားျဖင့္

လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရး နယ္ပယ္မွ အလုပ္ခြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသူ အလားတူ
သက္တူရြယ္တူမ်ားကို လိုက္လံစစ္တမ္းေကာက္ျခင္းအားျဖင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

စုေဆာင္းရယူကာ

လည္းေကာင္း ပုိမို ေကာင္းမြန္ေသာ

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

လုပ္ငန္း

သမိုင္း

ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပး ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ TVET
နယ္ပယ္၌္ အလယ္တန္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း ျပီးဆံုးသြားသူမ်ားကို
အေျခခံ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္း တစ္ခုရွိေပသည္။ (Kis and Park,
2012) ။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း သုေတသနဌာန (Korean
Research Institute for Vocational Education and Training ) သည္

TVET မူ၀ါဒမ်ား

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမွ

လုပ္ငန္းခြင္

သို႔

ကူးေျပာင္းမႈ၊

ပညာေရးႏွင့္

သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ရလဒ္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသံုး၀င္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္

စစ္တမ္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါသည္။

ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အတူ ၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား
ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ စီစဥ္ေပးရာတြင္ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား ပိုမိုၾကီးမားစြာ ပါ၀င္မႈသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကုိ

ေစ်းကြက္လိုအပ္မႈႏွင့္

အညီပိုမို

ရရွိေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္

အျခားနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းအးျဖင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက

လူမႈေရး

မိတ္ဖက္မ်ားကို

ပညာေရး

အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရး ေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲ႔တြင္ ထည့္သြင္း
ထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ သြားေရးအတြက္ အားရဖြယ္
ေကာင္းေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ားကို ပါ၀င္ ထည့္သြင္းရန္အတြက္
အဖြဲ႔အစည္း အစီအစဥ္မ်ားသည္

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးဆြဲေရးႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္း
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ပါက လြန္စြာ နိမ့္က်ခဲ့သျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈမ်ားတြင္ သိသိသာသာ ကြာဟမႈ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဂ်ီဒီပီ၏ ၉% ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၁၃%
ခန္႔ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၀% ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရရွိေနေသာ အျခား
အေရွ.ေတာင္အာရွ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အားနည္းလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနိမ့္က်မႈ ႏွင့္ ၀င္ေငြနိမ့္က်မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း ေငြေၾကး
စုေဆာင္းႏိုင္မႈ (capital stock per capita) မွာလည္း အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။
ယင္း ကနဦးအေျခအေနမ်ားကို အေျချပဳကာ အျခားအာရွစီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ရန္မွာ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၆.၇% ရွိပါသည္။ ထိုအေျခအေနႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္၊ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ပ်မ္းမွ် ၂၁%
မွ ၃၀% အထိ သိသိသာသာ ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို သိသိသာသာ
ျမွင့္တင္သြားရန္ ျဖစ္ျပီး၊ ႏွစ္လတ္ပိုင္းတြင္ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ေအာက္မွစတင္ကာ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏
အနည္းဆံုး ၃၀% ႏွင့္ ၄၃% အထိ သိိသိသာသာ ျမွင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စီး၀င္မႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ပဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ (Overseas
development assistance – ODA) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI)

တို႔သည္

ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သျဖင့္ ျမင့္မားလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး၊ ယင္းက႑
သည္ ဤ ၁၀ စုႏွစ္ က်န္ရွိေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးရာတြင္
အထူးအေရးပါလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားကလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေငြမ်ားသည္လည္း

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

အေရးၾကီးေသာ

ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ေနထိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္
ေနၾကေသာသူမ်ား ၾကီးမားစြာရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ၏
ဘ႑ာေငြ

ႏွင့္

ပုဂၢလိက

ေငြစုေဆာင္းမႈမ်ားမွ

ျပည္တြင္း

ဘ႑ာေရး

အရင္းအျမစ္မ်ားသည္

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြအရင္းအႏွီးကို ၾကီးမားစြာစီမံေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတို႔ကို
အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးျမွင့္ေပးသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမွ အရင္းအျမစ္မ်ား
တိုးတက္၀င္ေရာက္လာမႈမ်ား ျပန္လည္ က်သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမွင့္တင္ေပးရန္လိုလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အေရးၾကီးသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအလားအလာ ရရွိေရးသည္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး
အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ျပည္ပႏွင့္

ျပည္တြင္းမွ

မည္မွ်

ထိေရာက္စြာ

စုစည္းရယူႏိုင္မည္

ဆိုသည့္

အေပၚမူတည္ေနျပီး၊ တန္းတူ အေရးၾကီးေသာ ေနာက္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ မည္သို႔ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ ခြဲေ၀ခ်ထားေပး
ႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေရးအတြက္မွာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္ပဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ (ODA) ၊ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ႏွင့္
ျပည္ပမွလႊဲပို႔ေငြမ်ား (remittances) တို႔အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္မ်ား ႏွင့္
အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြမ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ တို႔တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ
အတိုင္းအတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း
ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားကို

စုစည္းျခင္းႏွင့္

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အဓိက

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
၁) ျပည္ပဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ (ODA)

•

ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္ပဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ အခ်က္အလက္ စုစည္းမႈႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျပီး အေထာက္အပံ့ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခဲြေရး
(Aid Information Management System)

စနစ္သစ္ကို စတင္လည္ပတ္ရန္တာစူေနပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနျပီး၊
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန (MNPED) ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား
ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

(FERD) သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို စုေဆာင္းကာ အမ်ိဳးသား

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သြင္းအားစုမ်ား စီမံေပးလ်က္ရွိပါသည္။

•

ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား သေဘာတူခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လြန္စြာ ျပည့္စံုပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေႏွးေကြးျခင္း ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္တာရွည္မႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေခ်းေငြမ်ား
ေခ်းငွားေရးအတြက္

သေဘာတူ

အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္

လုပ္ေဆာင္သည့္

ကာလအတြင္း

သမၼတရံုးသို႔ (၃)ၾကိမ္ တင္ျပရပါသည္။ အလားတူပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွမီ ( ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒေကာ္မတီ
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ကဲ့သို႔ေသာ)

ေကာ္မတီတို႔ကိုလည္း

ပါ၀င္သည့္

တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈ

ပါ၀င္ျဖတ္သန္းရပါသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ထိုမ်ားျပားလွေသာအဆင့္မ်ား

ယႏၱရားမ်ားသည္

အခ်ိန္ကုန္ျခင္းႏွင့္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ခက္ခဲမႈျဖစ္ေစႏိုင္ရာ

ထိေရာက္ေသာ

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို

အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ၎အျပင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ျပီးဆံုးသြားသည့္ အခါတြင္လည္း
ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ယခုအထိ အာရံုစိုက္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနပါသည္။
ယင္းကိစၥသည္ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ အျမတ္ၾကီးစားလုပ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ကို တားဆီးေရး
အတြက္ အေရးၾကီးလာလ်က္ ရွိပါသည္။
၂) ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI)

•

ျခံဳ၍ ဆိုရလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္
ရႈပ္ေထြးပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တာ၀န္ယူထားမႈမ်ား ထပ္လ်က္ရွိျပီး (ဥပမာ၊
အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္
၂ ခုစလံုး ရယူရန္လိုအပ္ေနပါသည္) ျမန္မာႏုိင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေဘာင္
က်ဥ္းေျမာင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မ်ား အတြက္
လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဥပေဒေၾကာင္း အားနည္းမႈႏွင့္ ရႈပ္ေထြးျပီး ထပ္ေနေသာ အခြန္အေကာက္
ယူမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္အေကာက္
ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ား မ်ားစြာေပးထားသျဖင့္ ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံ
ရရွိမႈတြင္ ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုကိစၥကို အေသအခ်ာ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။

•

၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၉၀% ပါ၀င္ေန

ပါသည္။ မၾကာေသးမီက အက္ဖ္ဒီအိုင္ တြင္ က႑အလိုက္ ပါ၀င္မႈသည္ အမ်ိဳးအစား ပိိုမိုမ်ားျပား
လာပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုးတက္ေနရာ စီးပြားေရး
အတြက္ ၾကီးမားေသာ သြယ္၀ိုက္ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အလားအလာ ရွိေနပါသည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုးတြင္ စိန္ေခၚမႈ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေကာင္းသည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား (FC’s
Doing Business Indicators) တြင္ပါ၀င္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံ (၁၈၉) ႏိုင္ငံအနက္
အဆင့္ (၁၈၂) တြင္ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ကန္ထရိုက္မ်ားကို လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္
ေခ်းေငြရရွိမႈတို႔တြင္ အထူးသျဖင့္ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရး ရာသီဥတု တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး
အတြက္

ေရရွည္တြင္

ေစ်းကြက္ေ၀စု

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

ရရွိေရးကို

ေရွး႐ႈကာ

၀န္ေဆာင္မႈ

အက္ဖ္ဒီအိုင္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိမႈ

ပိုမိုျမင့္မားေသာ

ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္

လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္လည္း လြန္စြာအေရးၾကီး ပါသည္။
၃) လႊဲပို႔ေငြမ်ား (Remittances)

•

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအားလံုး မိမိေနအိမ္သို႔ ေငြလႊဲပို႔ၾကသည္မဟုတ္ေခ်၊ သို႔ရာတြင္ ၅၀% မွ ၇၀%
အထိ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ သူမ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

လႊဲေျပာင္း

ေပးပို႔မႈကို ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ ဥပမာ၊ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၂၀% သည္
ဘဏ္မ်ားကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး၊ အျခား စစ္တမ္း ၂ ခုတြင္ ၂% မွ ၅% အထိသည္
တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ လႊဲပို႔သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ လႊဲေျပာင္းေငြ ပမာဏ၏ ၂.၅% မွ
၁၀% ခန္႔ ကုန္က်ေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေငြပမာဏကို လုိက္၍ ကုန္က်စရိတ္ သိသိသာသာ
ကြဲျပားသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တရား၀င္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
စရိတ္ပိုေစ်းၾကီးေၾကာင္း (လဲႊပို႔ေငြ၏ ၁၀% မွ ၂၀% ခန္႔ရွိေၾကာင္း) သိရပါသည္။ မည္သို႔ဆုိေစကာမူ

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားသည္

မၾကာေသးမီကစ၍

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေလွ်ာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား (ကနဦးေစ်းႏႈန္း) ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔
လ်က္ရွိပါသည္။
ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားကို

စုစည္းျခင္းႏွင့္

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားအတြက္

အဓိကက်ေသာ

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁) တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ (ODA)

•

အနာဂတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည့္အတြက္
ခြင့္ျပဳခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ
အခ်ိန္တိုအတြင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ [Foreign Aid Management
Central Committee (FAMCC)] ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ
[Foreign Aid Management Working Committee (FAMWC)] ႏွစ္ဖြဲ႔ေပါင္းစပ္ကာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိေရး
လုပင
္ န္းစဥ္ကုိ အခ်ိနတ
္ တ
ုိ ႏ
ုိ င
ွ ့္ ထိေရာက္လယ
ြ က
္ မ
ူ ႈ ရွေ
ိ အာင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသင္ပ
့ ါသည္။

•

၎အျပင္ စီမံကိန္းငယ္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ
ကင္းလြတ္ခြင့္

ျပဳေရးအတြက္

သတ္မွတ္ခ်က္္မ်ား

ခ်မွတ္ေပးထားသင့္ပါသည္။

ယင္းသို႔

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းပိေနသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီ
အခ်ိဳ႕အတြက္

တာ၀န္ေလ်ာ့က်ကာ

အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အာရံုစိုက္ႏိုင္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းတို႔သည္ လက္၀ါးၾကီးအုပ္
အျမတ္ၾကီးစား လုပမ
္ ႈႏင
ွ ့္ အဂတိလက
ို စ
္ ားမႈ ကို တားဆီးရန္အတြက္ အေရးၾကီးလာလိမမ
့္ ည္ျဖစ္ပါသည္။
လိုအပ္ေသာရန္ပံုေငြမ်ားကို အစုိးရသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးျခင္းမ်ား တိုးတက္လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္
အညီ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ယႏ ရားကိ
ၱ
ု ထားရွိရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စီမံကိန္းမ်ား၏
သက္ေရာက္မႈႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း

သိရွိႏိုင္ရန္

အကဲျဖတ္သည့္

ယႏ ရားတစ္
ၱ
ခုကိုလည္း

ထားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းလမ္းတြင္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္
ေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား
ခ်မွတ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ ပါသည္။
၂) ႏိုင္ငံျခားတုိက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI)

•

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္ ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပိုမို
အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသည္ ယခင္ဥပေဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
ေရွ.တစ္လွမ္း တိုးလိုက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈ

ရွိေအာင္ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးပါသည္။

•

ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ အပိုဒ္မ်ားသည္ ပိုမိုတိက်မႈရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ဥပေဒမ်ားထက္ ပိုမိုကန္႔သတ္
မႈမ်ားကိုအေျခခံ လုပ္ေဆာင္ထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သည္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားအျပားကို ေပးႏိုင္သည့္
ၾကီးမားေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ အခန္းက႑မွပါလုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတြက္
ရွင္းလင္းေသာ

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

မရွိေၾကာင္း

ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။

ထိုဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈ၏

အားသာခ်က္မွာ မူ၀ါဒ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ထိန္းညွိေပးႏိုင္မည့္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိၾကီးမ်ား
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ကို အခြင့္အာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေပးအပ္ထားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ
ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အတြက္ ေျပာင္းသာျပင္သာရွိေအာင္ျပဳလုပ္ထားမႈသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
အတြက္ မေသခ်ာ မေရရာမႈကို ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ ရွင္းလင္းေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျဖင့္ အစားထိုးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

•

မၾကာေသးမီက အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္းမႈမ်ား က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ၀င္ေရာက္လာမႈသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး
အတြက္ အတန္သင့္ ၾကီးမားေသာ သြယ္၀ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ စီမံကိန္းမ်ား
အပါအ၀င္ က႑မ်ား အားလံုးတြင္ မွ်တေသာ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ၾကီးထြားမႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

•

မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း က႑မ်ားအားလံုး၏ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္
တိုးတက္ေရး အတြက္ကိုလည္း ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု
စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ကန္ထရိုက္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားရရွိေစျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အားနည္းသည့္
နယ္ပယ္မ်ားကိုေျဖရွင္းေပးေရးတြင္ အာရံုစုိက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး
သည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုဆြဲေဆာင္ေရးတြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾက
ပါသည္။
၃) လႊဲပို႔ေငြမ်ား (Remittances)

•

အစိုးရသည္

လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား

တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ ယင္းတို႔အား တရား၀င္
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပး ျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လစာ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ
အလုပ္အကိုင္မ်ားကို

ရရွိေစျပီး

တရား၀င္

ေငြလႊဲေျပာင္းသည့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း

လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ အစုိးရအတြက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္
ပိုမိုျမင့္မားေသာ ၀င္ေငြမ်ားရရွိေစ ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစျပီး အစိုးရအတြက္လည္း
ႏိုင္ငံျခားေငြ

ဘ႑ာေငြမ်ား

တိုးတက္ရရိွေစပါသည္။

အစိုးရသည္

အိမ္နီးခ်င္း

ႏိုင္ငံမ်ားမွ

အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း ျမန္မာ ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးေရး ႏွင့္
မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ညွိႏိွႈင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ျပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ အေျခခံစာရြက္စာတမ္းျဖင့္
၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားကိုလည္း အကူအညီေပးသင့္ပါသည္။

•

အစိုးရသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနရာ ယင္းေျပာင္းလဲ
မႈမ်ားမွ လႊဲပို႔ေငြမ်ား စီးဆင္းမႈမ်ားသည္ လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ ပုိမိုၾကီးမားေသာ
ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္မႈ ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈသည္ လႊဲပို႔ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ေငြေပးေခ်သည့္

အေျခခံ

အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား သည္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ေငြေပးေခ်သည့္ စနစ္မ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား အထူးသျဖင့္
ေငြပမာဏနည္းပါး ေသာေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့နည္း ေစ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ရ၀မ္ဒါတြင္ ယင္းတို႔၏ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရလဒ္ေၾကာင့္
စီးပြားေရးတြင္ လႊဲေျပာင္းေငြ ေပးပို႔မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားသည္ကို
ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း
ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရာတြင္ အဓိက အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေန
မႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား
၁) အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္

•

အစိုးရအတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ရရွိႏိုင္မႈအဆင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္
အျခား

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လိုအပ္ေနသည့္

အသံုးစရိတ္မ်ားကို

ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ အလြန္ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔အၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အျခားအာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ကြာဟခ်က္မ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ လိုအပ္မႈမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ဂ်ီဒီပီ၏
၂၀% သို႔မဟုတ္ အက်မ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏႈန္းထားႏွင့္ တစ္ညီတည္းႏွင့္ လာအိုႏွင့္
ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံတို႔၏ အခ်ိဳးအစားေအာက္တြင္ တည္ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သဘာ၀အရင္း
အျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားသည္ ကြာဟမႈ ထင္ရွားေသာအပိုင္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ဖြယ္ရာ
ရွိေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြကို သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ လြန္စြာမွီခိုအားထားမႈ ျပဳလုပ္လာမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အလြန္အကြ်ံ မွီခိုအားထားမႈသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ အခြန္အေကာက္မ်ား
ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ အသံုးစရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ အစုိးရ၏ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္
စည္းကမ္းေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမႈ တို႔ကို ထိခိုက္ႏိုင္ ပါသည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားသည္

တိုက္ရိုက္အခြန္အေကာက္မ်ား

အေပၚလြန္စြာ

မွီခိုအားထားမႈ ျပဳေနျပီး ၊ အခြန္အေကာက္အမ်ားစုသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခား ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

အလားတူ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ေျပာင္းသာျပင္သာ

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္

နယ္ပယ္အခ်ိဳ.

ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆက္ထားမႈမ်ား [တိုက္ရိုက္ ႏွင့္
သြယ္၀ိုက္

အခြန္အေကာက္မ်ား

(direct

vs.

indirect

taxes)

၊

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

အခြန္အေကာက္ႏွင့္ အေထြေထြ တန္ဖိုးျမွင့္အခြန္ (commercial tax vs. a general VAT ) ] တို႔တြင္
ျဖစ္ပါသည္။

•

၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အခြန္အေကာက္စနစ္ ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ ၀င္ေငြ တည္ေဆာက္ပံုကို
အျခား အာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္အရ နယ္ပယ္အခ်ိဳ.တြင္ အခြန္အေကာက္
ႏႈန္းထားမ်ားကို

ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္

အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားကို

ျမွင့္တင္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊

၀င္ေငြခြန္တုိးျမွင့္ေရးသည္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေကာက္ခံႏိုင္မႈအေပၚ
မ်ားစြာမူတည္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမွန္မွာမူ အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္း
တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳထိေရာက္ေရးကိစၥမွာ အခြန္အေကာက္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ အကဲျဖတ္မႈစနစ္
ေခတ္မမီေတာ့ျခင္းႏွင့္

မၾကာေသးခင္ကအထိ

အဓိကက်ေသာ

အခြန္အေကာက္မ်ားအတြက္

ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခြန္မ်ား လြန္စြာနိမ့္က်ေနမႈတို႔က ထပ္ေလာင္း အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစ
လ်က္ရွိပါသည္။

•

ထိေရာက္မႈရွိေသာ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (PEM) သည္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
တစ္ခုလံုး၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ၾကီး သံုးရပ္ အတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈ

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

အသံုးစရိတ္ခဲြေ၀ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားသည္

အမ်ိဳးသား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အျခားဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္း
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား အားနည္းျခင္း၊
ဘတ္ဂ်က္တြင္ အျပည့္အစံုပါ၀င္မႈမ်ားႏွင့္ ထင္သာျမင္သာမႈမရွိျခင္း (အထူးသျဖင့္ အေထြေထြ
အသံုးစရိတ္ေငြစာရင္းမ်ား [other accounts (OAs)] က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳျခင္း အားျဖင့္
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈ)၊ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳရလဒ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားနည္းျခင္း၊
ထိေရာက္ေသာ

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ေပးေရးအတြက္

လိုအပ္ေသာ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ပ စာရင္းစစ္ႏွင့္

ျပည္သူမ်ား၏

စိစစ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေနပါသည္။
၂) ဘ႑ာေရးစနစ္

•

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္

ဘဏ္စနစ္

အေျခခံတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္
ယခုအခါ ကိစၥအမ်ားအျပားတြင္ တစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္ေနျခင္း၊ ထပ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္မ်ား
ရႈပ္ေထြးမႈ

ျဖစ္ေနျခင္း၊

ဥပမာအားျဖင့္

အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းကို

လုပ္ေဆာင္သည့္

အေသးစားေေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းသည္ ၾကီးၾကပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း
လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ

ဖြဲ႔စည္းထားပံုမ်ား

တြင္

ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာဘဏ္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းစနစ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမ်ားအျပားသည္ ေဒသတြင္းရွိ အျခား
ဖြျ႔ံ ဖိဳးဆဲႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားႏွင့္ ဆင္တပ
ူ ါသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ဘဏ္အပ္ေငြႏင
ွ ့္ ေငြေခ်းအတိးု ႏႈနး္ မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား
အတြက္ အေပါင္ပစၥည္းထားရန္ လိုအပ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ လြန္စြာ
တင္းက်ပ္မႈ ျဖစ္ေနပါသည္။

•

ႏိုင္ငံပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ား (SOB) ႏွင့္ အျခား အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဘဏ္မ်ား၏
အနာဂတ္သည္ အျခားေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ယင္းေသာ့ခ်က္သည္ မၾကာမီကာလတြင္ အနည္းဆံုး
အားျဖင့္ စတင္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လိမ့္မည့္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ SOB ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား နွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး
အၾကီးဆံုးဘဏ္ ၂ ခု အတြက္ အျမတ္အစြန္း နိမ့္က်မႈမွသည္ အရံႈးေပၚေစျပီး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္
ယွဥ္ျပိဳင္မႈသည္ ဆက္လက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိပါသည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈအလြန္ေစာေသးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္သာ ရွိေနျပီး၊
တရား၀င္ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အရင္းအႏွီးမ်ားအားလံုးနီးပါးကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး
ဘဏ္မ်ား ၏ လံုး၀နီးပါးလႊမ္းမိုးမႈ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ တရား၀င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား
မရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ အလြန္
နည္းပါးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က႑မ်ားအားလံုးတြင္ ေက်းလက္
က႑သည္ တရား၀င္ ေငြေၾကးစနစ္ႏင
ွ ့ ္ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွဆ
ိ းု ံ က႑ျဖစ္လ်က္ရပ
ိ ွ ါသည္။ ေက်းလက္က႑သည္
ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၀% ပါ၀င္ေနျပီး၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈတြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံု ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏
၂.၅% ခန္မ
႔ ်ွ သာ ေက်းလက္က႑တြင္ အသံးု ျပဳလ်က္ရျိွ ပီး၊ ထုတက
္ န
ု အ
္ မ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အကန္အ
႔ သတ္
ျဖစ္ေနျခင္းသည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈတြင္ အတားအဆီး ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

•

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက တရား၀င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ လြန္စြာ ေစာေနေသးသည့္ အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္မွာ
မဆန္းလွပါ။ ဘဏ္မ်ားအၾကား ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္ သို႔မဟုတ္ ေရတိုကာလ ေငြေၾကး
ေစ်းကြက္ (domestic currency interbank or other short-term money market) ၊ အစိုးရ
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (ႏွင့္ မ်ားမၾကာေသးမီက အဓိကေစ်းကြက္ အလြန္နည္းပါးစြာ ရွိျခင္း) (government
securities) အတြက္ ဒုတိယေစ်းကြက္ႏွင့္ အဓိက ႏွင့္ ဒုတိယ ကုမၸဏီ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္မ်ား
(primary or secondary corporate bond markets) ယခုတိုင္ မရွိေသးပါ။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားကို

စုစည္းျခင္းႏွင့္

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားအတြက္

အဓိကက်ေသာ

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁) အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္

•

ျမန္မာအစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
တို႔တြင္ထိေရာက္မႈမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ ျပည္သူ႔
အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (PFM) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အျပဳသေဘာ နည္းလမ္းျဖင့္
စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ယခုအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားေသာ
ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ကို ရရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူမ်ားအား
ပိုမိုထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစျပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို
တာ၀န္ယူမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ပိုမို အေရးပါသည္မွာ အစုိးရ (သမၼတရံုး) မွ ထိေရာက္မႈရွိေသာ
ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (PFM) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္အတြက္
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

ႏွင့္ နည္းပညာေကာ္မတီ

မ်ား (PFM Steering and Technical Committees) ကို ထူေထာင္ထားရွိျပီး၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာန (MNPED) တို႔ ပူးတြဲကာ ထိေရာက္မႈ
ရွိေသာ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (PFM) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲေရးအတြက္
တာ၀န္ေပးထားပါသည္။ ကနဦး ႏွစ္လတ္ ကာလအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မူေဘာင္ (ႏွစ္လတ္ကာလအတြက္
ဘ႑ာေရးမူေဘာင္ ဦးတည္ေရးဆြဲျခင္း) ေရးဆြဲေရးသည္ ႏွစ္တိုကာလအတြက္ အဓိကဦးစားေပး
လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္မည့္ ျပဳေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္
ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္ကို အာဏာပိုင္ တစ္ခုတည္းေအာက္ ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ကို
ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

•

အခြန္အေကာက္

ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းတြင္

အေထြေထြ

တိုးတက္မႈရရွိေရးအတြက္

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမွႈ ေျမာက္ျမားစြာ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ တစ္ကြဲတစ္ျပား ျဖစ္ေနေသာ
အခြန္ထမ္းေဆာင္သူ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္
ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေရးဆြဲခ်မွတ္ ထားရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီကထူေထာင္လုိက္သည့္အခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ယူနစ္ (Large Taxpayers’
Unit) သည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေနသည့္ တိုးတက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

•

ဘတ္ဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈႏွင့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္လည္း

ဖံံြ႔ျဖိဳးမႈ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ သည္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ကို ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၉% ႏွင့္ ပညာေရး
အသံုးစရိတ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၈% အသံုးျပဳရန္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္း၏
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ရန္မွာ ထပ္မံတိုးျမွင့္မႈမ်ား သိသိသာသာ လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ယင္းသည္ အေထြေထြအစိုးရ ၀င္ေငြမ်ား၊ အထူးသျဖင့္
အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာႏွင့္ ႏႈန္းထားအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

•

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္

အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

ေျပာင္းသာ ျပင္သာ အခ်ိဳ႕ရွိေနပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း CLMV ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
တိုက္ရိုက္အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခိုအားထားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အခ်ိဳ႕
အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင့္ အေထြေထြ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အခြန္တို႔
သည္လည္း

ေဒသတြင္းရွိ

အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္

ပိုမိုနည္းပါးေနပါသည္။

အခြန္အေကာက္

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ျပဳလုပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္ ႏႈန္းထားမ်ားတြင္ အတန္အသင့္
ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ ဘ႑ာေငြမ်ား ျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အခြန္အေကာက္မ်ားေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေငြစာရင္း၊ အစီရင္
ခံျခင္းတို႔သည္ ရွင္းလင္းမႈမရွိပါ။ အစိုးရ၏ သဘာ၀သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဆာင္ရြက္မႈ

[Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)]

ႏွင့္အညီ လိုက္နာေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္
ဘ႑ာေငြမ်ားကို

အသံုးခ်ျခင္းမ်ား

တိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္

အေရးပါသည့္

ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္
ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ တစ္ခုလံုးတြင္ လႊမ္းျခံဳလုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တိုးတက္မႈအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေန ပါသည္။ လက္ရွိ စနစ္ျဖစ္သည့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား

အသံုးျပဳျခင္းအတြက္

အသံုးျပဳမႈ

ပမာဏစနစ္

(ယခုအခါ

၁၂.၅%

ေကာက္ယူသည္) ကို သဘာ၀အရင္းျမစ္အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏႏွင့္ ငွားရမ္းခ
အခြန္အေကာက္မ်ား

(resource

ကိုေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေရးအတြက္
စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္

royalties

and

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔တြင္

rent

taxes)

ေပါင္းစပ္ျခင္းအခ်ိဳ.

ယင္းသို႔ေျပာင္းလဲ

က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးအတြက္

တိုက္တြန္းအားေပးမႈကို

ပိုမိုထိေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။

•

အစိုးရ၏

အခြန္ဘ႑ာေငြတိုးျမွင့္ရန္အတြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေအာင္ျမင္ေရးသည္

ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစိုးရက စိုက္ထုတ္က်ခံေပးမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္
ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ား (subsidies and tax preferences) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္
ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအာဆီယံ
ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ ေလာင္စာႏွင့္ အေျခခံေလာင္စာပစၥည္းမ်ားအတြက္ အစိုးရက စိုက္ထုတ္
က်ခံေပးမႈမ်ားသည္

ပမာဏအားျဖင့္

ၾကီးမားလာလ်က္ရွိျပီး

ယင္းတို႔အား

ေျပာင္းလဲပစ္ရန္မွာ

ခက္ခဲလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္
အခြန္အေကာက္မ်ား ဦးစားေပးျခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားဦးစားေပးမႈအမ်ားအျပားကို
စတင္လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ထို ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားသည္ အျခားအာရွ ဖံံြ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္
လုပ္ေဆာင္ေနၾက သကဲ့သို႔ပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ ေသာ္လည္း၊ ထိုဦးစားေပးမႈမ်ားကို
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေရးအတြက္ ဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္
ပါသည္။

•

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးစနစ္ကို မည္သုိ႔ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္သြားေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ေဆာင္
ရန္ရွိေနပါသည္။

ေဒသအစိုးရအဆင့္တြင္

ပိုမိုအသံုးျပဳေရးႏွင့္အတူ

အစိုးရ၏

ဘ႑ာေငြ

ဘ႑ာေရးတစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္

တိုးျမွင့္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးကာ

ထိုသို႔မလုပ္ပါက

အသံုးျပဳမႈတစ္ခုလံုးတြင္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ေဒသအေရးကိစၥမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို
လုံေလာက္ေသာ

ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကို

ေထာက္ခံလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ( a federal state) တည္ေထာင္ရန္
ၾကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိပါ။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္
လက္ရွိ

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒပါ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ဥပေဒျပဳမႈမ်ားတြင္

ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ.

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း၊ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရး၊
က်န္းမာေရး ႏွင့္ အျခား လူမႈေရး အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား အတြက္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ တာ၀န္ယူမႈ
(ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ တာ၀န္မွ်ေ၀ယူထားေသာ္လည္း) လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီ

ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဓိကေျခလွမ္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး
အစိုးရမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္မည့္ ပမာဏ စုစုေပါင္းကို
စီမံေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္ျခင္း၊

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ားကုိ

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ကာမိေစရန္အတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရာတြင္ ရွင္းလင္းျပီး ထင္သာျမင္သာ
ရွိေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးတို႔က ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရထံမွ ေငြေခ်းငွားသည့္ ႏႈန္းထားကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ အမ်ားဆံုး ေငြေခ်းႏႈန္းသို႔
ျမွင့္တင္ျခင္း တို႔ ပါ၀င္ႏိုင္ ပါသည္။ ေရရွည္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီး အသံုးစရိတ္တာ၀န္မ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဘ႑ာ၀င္ေငြ အၾကား ကြာဟာမႈကို ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ ပိုမို
ထိေရာက္ေသာ စနစ္တစ္ခုကို ဘ႑ာေငြ မွ်ေ၀ျခင္း ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသာလႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။
၂) ဘ႑ာေရးစနစ္

•

မူ၀ါဒမ်ားကို တရား၀င္ ဘ႑ာေရးစနစ္ အားေကာင္းေစရန္ ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမင့္မားေစရန္
အတြက္ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး၊ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ သံုးရပ္ကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္
ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ၃ ရပ္မွာ စီးပြားေရး လက္လွမ္းမီမႈကို ေကာင္းစြာ တိုးခ်ဲ.ရန္၊ ျပည္တြင္း
စုေဆာင္းမႈမ်ားကို စုစည္းရယူျပီး ခြဲေ၀ခ်ထားမႈတို႔ႏွင့္အတူ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိမႈ တိုးျမွင့္ရန္ ႏွင့္
ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

•

ဘ႑ာေရးစနစ္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို

စီးပြားေရးအရ

အရွည္တည္တံ့ေကာင္းမြန္မည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္မ်ား ထူေထာင္မႈတြင္ အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမ်ားေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ၊ ယင္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္မႈ ႏွင့္ ႏွစ္လတ္
ကာလအတြင္း

ေက်းလက္က႑သို႔

ဘ႑ာေရး

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

စီမံေပးရန္အတြက္

ယင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ.ျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အထူးအေရးၾကီး ေနပါသည္။ ယင္းတို႔
သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားတစ္ခုလံုး ျခံဳ၍ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ
ေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

•

ထိုကိစၥမွာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္
ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈတို႔
လိအ
ု ပ္လမ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ (ယင္းတိ႔ု ဖြျ႔ံ ဖိဳးမႈႏင
ွ အ
့္ ညီ) အျခားဘ႑ာေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယခုလက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား (အမ်ားအသံုးျပဳသည့္
နည္းလမ္း)အေပၚ

လံုး၀နီးပါးမွီခိုအားထားေနမႈမွ

ႏိုင္ငံတကာတြင္က်င့္သုံးေနေသာ

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းသုိ႔ စံနမူနာယူကာ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ယင္းစနစ္တြင္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းသည္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ကို ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္
ေစရန္အတြက္ မက္လံုးမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို ရရွိေစေရးတြင္ မ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ ပိုမုိဦးတည္
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ၾကီးၾကပ္မႈတာ၀န္မ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္

[Central

Bank

of

Myanmar (CBM)] ကို ဗဟိုအာဏာပိုင္အျဖစ္ ထားရွိကာ လြယ္ကူမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

•

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑

ထိေရာက္မႈမ်ား

တိုးတက္ျမင့္မားေရးသည္

လာမည့္ကာလအတြင္း

နယ္ပယ္အခ်ိဳ႕၌ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား (SOBs) ကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား

တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အညီ

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း

တည္ေဆာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနျပီး၊ အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္း
ေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားပါ၀င္မႈ ေျခလွမ္းႏွင့္ အတိုင္းအတာ ဖြင့္လွစ္ေပးေရး အတြက္လည္း
အေရးၾကီးေသာေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိပါသည္။
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၁။ အကဲျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

•

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ စေတာ့ ေစ်းကြက္ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္စာတမ္း ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
မည္သည္ကို ဦးစားေပးရမည္ (stock versus bond markets) ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အေရးၾကီးေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိပါသည္။

စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား

အေနျဖင့္

ယင္းတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရရွိေစေရးမွာ ေကာင္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္

ခိုင္မာေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း/ၾကီးၾကပ္မႈ

စြမ္းရည္မ်ား

ျဖင့္

အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
စေတာ့ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ ေစ်းကြက္ အရြယ္ပမာဏႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းကန္႔သတ္မႈမ်ား ကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယံေဒသရွိ ေစ်းကြက္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္ လိုအပ္ျပီး၊
ေစ်းကြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာလိမ့္မည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္
႐ႈျမင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုိအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

•

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
ေက်းလက္

ဘဏ္စနစ္

ေငြေၾကးစနစ္

ကို

ေျဖေလွ်ာ့မႈျပဳရန္အတြက္

တိုးတက္ေရးအတြက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

လြန္စြာအေရးပါပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ဘဏ္ေငြေခ်းႏႈန္း တိုးျမွင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
ေဘာင္သတ္မွတ္ထားမႈကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း(ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္)၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဘဏ္
(MADB) ကို စီးပြားေရး ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းကာ
ေက်းလက္ေဒသ ေငြေခ်းငွားေရးအတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္း ႏွင့္ အေသးစားေခ်းငြက႑
က လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထြေထြ တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း
တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား [microfinance institutions (MFIs)]
အတြက္ ၾကီးၾကပ္မႈတာ၀န္မ်ားကို အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္
သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းရန္ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီး
လုိအပ္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

•

ဘ႑ာေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံု၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေက်းလက္
ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ လံုး၀
ထိေရာက္မႈမ်ား ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးအေရးၾကီးသည့္ အရာမ်ားမွာ
ေက်းလက္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးစနစ္ တစ္ခုလံုးတြင္ လႊမ္းျခံဳ ေပါင္းစည္းေရးတြင္
အေရးပါသည့္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေစ်းကြက္ ထူေထာင္ရန္ ဆိုင္းငံ့ေနျခင္း ႏွင့္ ေငြေခ်းငွားသည့္ဗ်ဴရို
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ထူေထာင္ေရးျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္
၁။ ယခင္က ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အခြန္၀န္ၾကီးဌာနကို မၾကာေသးမီက ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနဟု ေျပာင္းလဲ
အမည္ေပးခဲ့သျဖင့္ ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနဟု ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အခန္း (၂)

ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေခတ္မီစီးပြားေရးကို
ေရွး႐ႈ အလားအလာေကာင္းေသာ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲမႈကို က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္
ၾကီးမားေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္

ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္

ဤအခန္းသည္

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေျချပဳ စီးပြားေရးအျဖစ္ေျပာင္းလဲမႈကို္ ျမွင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္
မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးမွာ
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ၾကီးထြားလာမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
က႑ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ အျခားအျဖည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
အေျချပဳစီးပြားေရးကို

ပိုမိုဦးတည္ေစမည့္

တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲမႈကို

စတင္လုပ္ေဆာင္

ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးမႈကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ညီမွ်ေသာ

လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လြနစ
္ ာြ အေရးပါေသာႏွစအ
္ နည္းငယ္ႏင
ွ ့္ ေရွ႕တြင္ ၾကံဳေတြ႔ ရေတာ့မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ယခုအခါ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚ မွိခိုအားထားေန
သည့္ စီးပြားေရးဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို အေျခခံကစ၍ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးက႑ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္
လုပေ
္ ဆာင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံပ
ု ါ၀င္ေသာ ဖံြံျ႔ ဖိဳ းမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င္သ
့ းုံ ေစႏိင
ု မ
္ ည္ ျဖစ္သကဲသ
့ ႔ုိ
စီးပြားေရးကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေျချပဳစီးပြားေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္
အတြက္လည္း ၾကြယ္၀ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း စတင္အိုမင္းလာေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ၊
ေဒသတြင္

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္အညီ

အမီလိုက္ပါ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေရးသည္ ပုိမိုအေရးပါလာလ်က္ရွိပါသည္။
ထိုသို႔အိုမင္းမလာမီ
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္

လူဦးေရ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အားသာမႈမွ
ျမွင့္တင္ေရး

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျပီး၊
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အပါအ၀င္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားျဖင့္ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာက႑၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို တိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ လိုအပ္ေနေသာ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ေခတ္မီ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္မားမႈသည္ ၀င္ေငြမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္ျပီး ဆင္းရဲမႈ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်
ေစႏိုင္ပါသည္။

ယခုအခါ

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

က႑တြင္

အလုပ္သမားမ်ား၏

ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ

စြမ္းအားသည္ အလြန္နိမ့္က်ေနျပီး၊ လူဦးေရအမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္
ရွိသျဖင့္၊ စီးပြားေရး တစ္ရပ္လံုးတြင္ ၾကီးမားေသာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ရရွိေရးမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈ က႑မွ အလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေအာင္
ႏွင့္ ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ အဓိက ထုတ္လုပ္
သည့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္လာရန္ အလားအလာရွိေနပါသည္။ ယင္း ရည္မွန္းခ်က္
ျပည့္၀ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား တိုးခ်ဲ.၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္း
ျမွင့္တင္ျခင္း၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ထြက္ကုန္

စားေသာက္ကုန္မ်ား

ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရး

ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔တြင္
အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္
တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား (value chains) သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ကို
ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ယင္းတို႔ကို
အားေပး ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

•

လယ္ ယ ာစိ ု က ္ ပ ်ိ ဳ းေရး ကု န ္ ထ ု တ ္ လ ု ပ ္ မ ႈ ႏွ င ္ ့ ျပည္ ပ တင္ ပ ိ ု ႔ မ ႈ မ ်ား ကိ ု လႈ ံ ႔ ေ ဆာ္ ေ ပးရန္ အတြ က ္
တန္ ဖ ိ ု း ျမႇ င့္လုပ္ငန္းကြင္းဆက္နည္းလမ္း
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈ

(a

value-chain

က႑မ်ား၏

ျဖည့္စြက္

approach)

ကို

အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

ထုတ္ကုန္မ်ားကို

၀ယ္လိုအားကို

ဖန္တီးေပးပါသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို အားျဖည့္ေပးလိမ့္
မည္ျဖစ္ပါသည္။

•

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစ၍ ဒုတိယအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပးကူညီျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ေနာက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
က႑တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ တိုးတက္မႈလကၡဏာမ်ားကို ျပသခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသး မီက
ျပီးစီးသြားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ စီးပြားေရးစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ
ကဲ့သို႔ေသာ အဓိကစီးပြားေရး စစ္တမ္းမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အရ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ က႑သည္
အဂတိလိုက္စားမႈ၊
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး
အဓိက

မရရွိမႈႏွင့္

လုပ္ငန္း

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည့္

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား

အတားအဆီးမ်ား

ရွားပါးျခင္း
ရွိေနေၾကာင္း

ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) အေရးပါသည္ျဖစ္ရာ ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးု လုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို
အားေပးကူညီမည့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္
လြန္စြာအေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

•

၀န္ေဆာင္မႈက႑သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီစီးပြားေရးသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အေရးပါ သည့္
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေထာင္ပ့ံ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑မ်ားသည္ ၾကီးထြားရန္ အလားအလာ ျမင့္မားလ်က္ရွိျပီး ၊
အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ က်န္ေသာ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို သြယ္၀ိုက္
အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

ပညာေရး

ႏွင့္

သင္တန္း

အစီအစဥ္မ်ား

တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ

ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အဓိက က်ေသာ မူ၀ါဒ
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျခခံ အေဆာက္အအံု ျမွင့္တင္ေရး
မူ၀ါဒမ်ားနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေနရာေဒသမ်ား ပိုမိုဟန္ခ်က္ ညီစြာ

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ျမွင့္တင္

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေခတ္မီတိုးတက္ေရး ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ အလြန္
အေရးပါပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၂% နီးပါး ႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ ၀င္ေငြ၏

၂၀% ပါ၀င္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈတြင္လည္း ျမင့္မားစြာပါ၀င္ေနျပီး အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ၏ ၆၀%
သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးက႑မွ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လယ္ယာက႑ ပါ၀င္ထုတ္လုပ္မႈ
အၾကား

ကြာဟခ်က္သည္

ယင္းကြာဟမႈေၾကာင့္

လုပ္သားမ်ား၏

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

ကုန္ထုတ္စြမ္းအား
၀င္ေငြမ်ား

နိမ့္က်မႈကို

နိမ့္က်မႈ

ကိုထင္ဟပ္ေနျပီး

ျဖစ္ေစပါသည္။

အမွန္မွာမူ

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀င္ေငြသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀
သာ ရွိသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနျပီး (MSU-MDRI, 2013) လယ္ယာလုပ္ငန္း
အမ်ားစုမွာ စားေလာက္ရံုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျပီး၊ ထိုလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ၏ ၅၀% ေက်ာ္သည္ ၅ ဧက
( ၂ ဟက္တာ) ေအာက္တြင္သာ က်ယ္၀န္းၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၃ ပံု ၂ ပံု သည္
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကျပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူ ၃၀% ခန္႔သည္
ဆင္းရဲၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၀င္ေငြမ်ားျမွင့္တင္ေပးရန္မွာ လယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသာမက၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ က႑မ်ားတြင္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈရရွိေစရန္အတြက္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္း

အခ်ိတ္ဆက္မ်ား

ကို

စိုက္ပ်ိဳးေရး မဟုတ္ေသာ အေထာက္အကူ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိတ္ဆက္မ်ားကို

ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

ပို႔ကုန္မ်ားကို

တန္ဖိုးျမင့္္လုပ္ငန္းကြင္းဆက္ မူေဘာင္္ (value chain framework) အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းသည္
ထိုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤအခန္းတြင္ ေရွးဦးစြာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အေပၚ အတိုခ်ံဳး၍ေဖာ္ျပထားျပီး၊ ေခတ္သစ္
စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ
လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက အကန္႔အသတ္ အတား
အဆီး ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။

ယင္းေနာက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

က႑အတြက္ မူ၀ါဒ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း မူေဘာင္ တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို
အၾကံျပဳထားျပီး ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္း
ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ေစ်းကြက္သစ္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ မည္သို႔
စီမံေပးမည္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္
အခြင့္

အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာ

ရွိေနေသာ္လည္း

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္ ကုန္သြယ္ေရး
ဗဟိုခ်က္

ျဖစ္လာရန္အတြက္

အလားအလာမ်ားစြာရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေပါမ်ားၾကြယ္၀ျပီး

အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစံု ပါ၀င္သည့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဂဟစနစ္ဇုန္မ်ား၊ ေရအရင္းမ်ားစြာရွိျခင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳ
ေရငန္ ငါးသယံဇာတႏွင့္ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ား လြန္စြာေပါမ်ား ၾကြယ္၀မႈမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
စားေသာက္ကုန္ မ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ႏိုင္ သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။ (Htut, 2012)၊ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ား
ရွိေနသည့္အတြက္ တိုးခ်ဲ.စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မည့္ လယ္ယာမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ၎အျပင္ တရုတ္ ႏွင့္
အိႏိၵယ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနျခင္း နွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေရွ.အလယ္ပိုင္းေဒသ
ႏွင့္ အျခား အာရွႏိုင္ငံမ်ား သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ တည္ေနရာ အေနအထားႏွင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး
အဖြဲ႔ (WTO) ၊ အေရွ.ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) ႏွင့္ အျခား ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
အသင္း၀င္ျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေျမာက္ျမား လွစြာေသာ ျပည္ပပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
လုပ္ကြက္ငယ္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းတြင္ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးေနလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္
၀င္ေငြမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ လယ္ယာက႑တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ျခင္းအခ်ိဳ. ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။ လယ္ယာေျမ ၄၀% ခန္႔ သို႔မဟုတ္ ၂ သန္းခန္႔ သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ (၂) ဟက္တာမွ (၂၀) ဟက္တာ က်ယ္၀န္းသည့္ လုပ္ကြက္ငယ္လယ္ယာမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေစ်းကြက္မ်ား၏ ၀ယ္လိုအားအေပၚမူတည္၍ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ၎တို႔ပါ၀င္မႈသည္
လယ္ယာက႑ ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်က္အျခာက်လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊
ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား

တိုးခ်ဲ႕ရန္

အတြက္လည္း

လြန္စြာအေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

လယ္ယာေျမမ်ား ၏ ၅၅% ခန္႔ (၂.၇ သန္း) သည္ ၂ ဟက္တာ ( ၁ ဟက္တာ ထက္အနည္းငယ္က်ယ္သူ
၃၀% ရွိ) ေအာက္တြင္သာ က်ယ္၀န္းၾကျပီး၊ စားေလာက္ရံု ထုတ္လုပ္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားသာ
ျဖစ္ၾကကာ၊ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား လြန္စြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ (Figure 2.1)
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
၎အျပင္

ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စု

၂၂%

ခန္႔သည္

၀င္ေငြရရွိႏိုင္သည့္

အလားအလာမ်ား

နည္းပါးၾကသည့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ (Table 2.A1.1)
ထို၀မ္းစာဖူလံုရံုမွ်
ေက်းလက္ေဒသေန

ထုတ္လုပ္ေနသည့္

မ်ားျပားလွေသာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္

လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

၀င္ေငြအခြင့္လမ္းမ်ား

ေျမယာမဲ့

တိုးတက္ျမင့္မားေရးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း မွသည္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး မဟုတ္ေသာ အေထာက္အပံ့ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျမွင့္တင္ျခင္း
တို႔ကဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မ်ိဳးစံုခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Figure 2.1 ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ကြက္ငယ္
လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။

Source: MOAI (2013), Report on Myanmar Census of Agriculture 2010, Nay Pyi Taw, Myanmar.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134008

၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္၀င္ေငြမ်ား ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဆန္စပါးက႑ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္ရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျပီး ၊
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ယင္းထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အခိုင္အမာၾကီးထြားလာလ်က္ရွိပါသည္။ (Figure
2.1) (Tables 2.A1.2 and 2.A1.3) ။ ၎အျပင္ စုစုေပါင္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ ( သီးႏွံမ်ား၊
ေမြးျမဴေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္း) တြင္ သီးႏွံမ်ားက လႊမ္းမိုးေနျပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ထြက္ကုန္ တန္ဖိုးစုစုေပါင္း၏ ၇၅% နီးပါး ႏွင့္ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ျပည္တြင္းအသားတင္
ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး၏ ၂၄% သည္ သီးႏွံမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Table 2.1 ။ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ပမာဏသည္ အျခားသီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္မႈပမာဏထက္
ပိုမို ေႏွးေကြးေနပါသည္။
အဓိက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္ ပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ရာခိုင္ႏႈန္း
(၁၉၉၀/၉၁ မွ ၂၀၁၀/၂၀၁၁ )
ဆန္စပါး(ဆန္)

၄.၂

ဆန္စပါး - အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန

၁.၂

ေျပာင္း

၁၀.၀

ပဲမ်ိဳးစံု

၁၄.၇

ဆီထြက္သီးႏွံ

၆.၀

ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား

၈.၇

တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ား

၁၂.၂

ဟင္းခပ္အေမႊးအၾကိဳင္

၉.၀

ရာဘာ

၁၀.၉

Sources: Author’s calculations from CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central Statistical
Organisation, Ministry of National Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar; Rice-USDA
estimate, International Rice Research Institute, World Rice Statistics Online http://ricestat.irri.org:8080/
wrs2/entrypoint.htm.

ဆန္စပါးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက သီးႏွံျဖစ္သည္။

ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈသည္ နိမ့္က်ျပီး၊

ထြက္ရွိမႈသည္ အျခား သီးႏွံမ်ားထက္ ပိုမိုေႏွးေကြးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက
ရသည့္ အခ်က္ျဖစ္ ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀င္ေငြမ်ား ျမွင့္တင္ေရးတြင္ လယ္ယာပမာဏ
သည္ အဓိက အကန္႔အသတ္အျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္ျခင္း သည္
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဆင္းရဲမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္း
တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေန၍ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈနိမ့္က်ျခင္း သည္ အစုိးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္
ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို အေရးၾကီးေသာ ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆန္ ပို႔ကုန္မွ
ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရရွိသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ရွိေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ အတားအဆီးတစ္ခု အျဖစ္
ရႈျမင္လ်က္ရွိပါသည္။ အမွန္မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကာလမ်ား က
ကမၻာတြင္ ဆန္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ဆန္စပါးက႑ စြမ္းေဆာင္ခ်က္
အကဲျဖတ္ရန္အတြက္မွာ တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ မရွိသျဖင့္ ခက္ခဲလ်က္ရွိပါသည္။
(Box

2.1)

။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ

အလားတူ

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအရ

ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေသာအလားလာမ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (Figure
2.2).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Box 2.1. ထိေရာက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်ေသာ ဆန္စပါး ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။
စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကိနး္ ဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား အဓိက ရရွသ
ိ ည့္ အရင္းအျမစ္ (၂) ခုမာွ
ကမၻာ့

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္

ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ၂ ခု ေပါင္း (FAO-MOAI) ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန
(USDA), တို႔ ျဖစ္ၾကျပီး ၊ ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ပ်မ္းမွ် ပမာဏ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ရိတ္သိမ္းသည့္
ေဒသႏွင့္ သီးႏွံထြက္ရွိမႈတို႔ကို အထင္အရွား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (Figures 2.A1.1 and 2.A1.2)။
မၾကာေသးမီကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာမႈမ်ားမွ
ေတြ႔ရွိသည္

သာဓကမ်ားအရ

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စု

စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန၏

ခန္႔မွန္း

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ပိုမိုတိက်မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (MSU-MDRI, 2013; Denning et al.,
2013; Wong and Wai, 2013; Dapice, 2011). အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန ၏
ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္

အထြက္တိုးရန္

အတြက္

လုပ္ေဆာင္ရန္

မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ ဆန္စပါး မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ပိုမိုတိက်
မွန္ကန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အခရာ က်လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Figure 2.2. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္းမ်ား ေႏွးေကြးလ်က္ရွိပါသည္။
ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္း (၁၉၆၁ -၂၀၁၂)

Sources: FAO (2014), FAOSTAT, http://faostat.fao.org/ for Lao PDR, Viet Nam, Thailand, Cambodia and International Rice
Research Institute, World Rice Statistics Online. http://ricestat.irri.org:8080/wrs2/entrypoint.htm.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134027

လယ္ယာပမာဏအလိုက္

ႏွင့္

ေဒသမ်ားအလိုက္

ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္း

ကနဦး

စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ား အရ လယ္ယာပမာဏႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ၂ ခုစလံုးကို တိုးျမွင့္ျခင္းအားျဖင့္
ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္း တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေကာင္းစြာ နိမ့္က်ေနသည့္တိုင္ေအာင္ လုပ္သား
ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ျပီး၊ ၀င္ေငြမ်ားကိုလည္း ျမွင့္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္
(Box 2.2) ။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္ျခင္းတြင္ မ်ိဳးေစ့အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္း ၊
ေျမၾသဇာမ်ား ႏွင့္ ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆးမ်ား တိုးတက္သံုးစြဲျခင္း နွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကြ်မ္း
က်င္ျခင္းမ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ (MSU-MDRI, 2013)။ လယ္ယာသုံး စက္ပစၥည္းမ်ား
ရရွိေရး၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထိုစက္မ်ားရရွိေရး အတြက္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
စက္မႈလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး သမ၀ါယမအသင္း (Mechanised Farming Co-operatives
Society) ႏွင္ ျမန္မာဆန္ကုန္သည္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Myanmar Rice Federation) ၏ ေတာင္သူလယ္သမား
၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား (Farmer Services Centre) ထူေထာင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပး
လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္ေရး တစ္ခုတည္းျဖင့္ လယ္ယာေျမ အရြယ္ပမာဏ
ေသးငယ္မႈ ၀င္ေငြဆက္လက္နိမ့္က်မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
သီးႏွံအမ်ားအျပားကို တင္ပို႔ႏိုင္မည့္အလားအလာရွိေနေသာ္လည္း အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။
လာမည့္ ၁၀ စုႏွစ္အတြင္း တန္ဖိုးျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား ၀ယ္လိုအား
ဆက္လက္ျမင့္မားေနလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသျဖင့္ ေစ်းကြက္သစ္ရရွိေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ေဆာင္က်ဥ္းေပး ေနပါသည္။ အိုအီးစီဒီ-အက္ဖ္ေအအို ၂၀၁၄-၂၀၂၃ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္
အလားအလာ အစီရင္ခံစာ (OECD-FAO 2014-2023 Agricultural Outlook) (OECD and FAO,
2014)

က

ကမၻာတစ္လႊားတြင္

တန္ဖိုးျမင့္

လယ္ယာစားေသာက္ကုန္မ်ား

၀ယ္လိုအား

ဆက္လက္ၾကီးထြားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂% နီးပါး
ၾကီးထြားလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ (Table 2.A1.4) ။
Box 2.2. ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြဲျပားေနမႈမ်ားအမ်ားစု သည္လယ္ယာ
အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ေဒသအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒပံုစံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားကိုးအားထား
ျပဳႏိုင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွားပါးမႈ.ေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ကမၻာ့စားနပ္ ရိကၡာႏွင့္
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ အကူအညီျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနက ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစာရင္းေကာက္ယူမႈ (၂၀၁၀) (Myanmar Census of Agriculture, 2010) တြင္ လယ္ယာေျမအဆင့္ အေျခအေနႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ သြင္းအားစု (farm-level behaviour and input use) တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အသံုး၀င္ေသာ

အေသးစိတ္

စာရင္းဇယားမ်ားကို

ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ထိုသတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားကို

လယ္ယာေျမလုပ္ငန္း ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အားေကာင္းေသာ ပို႔ကုန္က႑ တည္ ေဆာက္ရာတြင္
အသံုးျပဳရန္

လိုအပ္လိမ့္မည့္

ပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားကို

အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရး (services-driven economy)

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ႏွင့္

သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္

အေထာက္အကူေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
လယ္ယာေျမကုန္ထုတ္စြမ္းအားတြင္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ ဆန္စပါးကို အထူးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေသာ
ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမို ျမင့္မားသင့္ေသာ္လည္း၊ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သည့္ အဓိက
ေဒသၾကီး ငါးခု အနက္ ဧရာ၀တီ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ႏွင့္ ပဲခူးအေနာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္
လယ္ယာကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်စပါး ထြက္ရွိမႈ၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ ၂ ေနရာလံုးတြင္
ရွိေနပါသည္။ လယ္ယာေျမတြင္ သြင္းအားစု အသံုးျပဳမႈ (ေျမ၊ အလုပ္သမား ေမာ္တာတပ္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ေမာ္တာတပ္
စက္ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခိုင္းကြ်ဲခိုင္းႏြား တိရစာၦန္မ်ား အပါအ၀င္) မ်ားမပါဘဲ တိုင္းတာထားသည့္
ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈ ပ်မ္းမွ် ကုန္ထုတ္စြမ္းအား စုစုေပါင္း (Total Factor Productivity-TFP) သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္းတို႔တြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ပ်မ္းမွ် တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း၏ အထက္တြင္ ရွိပါသည္။ (Figure 2.3)။ စစ္ကိုင္းႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ပိုင္းမွာ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ပါက စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းမြန္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.3. ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈသည္ စစ္ကိုင္းေဒသၾကီးတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ျပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္
အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
ေဒသအလိုက္ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အရင္းအႏွီး စုစုေပါင္း

Source: Authors’ calculations, using Myanmar Census of Agriculture 2010 data.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134046

ပ်မ္းမွ် ကုန္ထုတ္စြမ္းအား အဆင့္မ်ား (average productivity levels) တြင္ ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားမႈ ၾကီးမားစြာ
ရွိေနေသာ္လည္း

ေဒသတစ္ခုခ်င္းအလိုက္

ကြဲျပားျခားမႈမ်ားသည္

လယ္ယာေျမအဆင့္ႏွင့္

ေဒသအဆင့္

အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုကြဲျပားျခားနားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ လယ္ယာ ဆန္စပါး သြင္းအားစုမ်ား
မပါဘဲတြက္ခ်က္ထားသည့္ လယ္ယာ ပ်မ္းမွ် စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္စြမ္းအား (TFP) မညီမွ်မႈ စုစုေပါင္း၏ အညႊန္းကိန္း
(Theil index of inequality in farm TFP ) တြင္ ၈၇.၂% သည္ ေဒသတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းတရား
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး ၊ ၁၂.၈% သာ ေဒသဆိုင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ TFP သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ဦးေဆာင္သည့္

အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသားလမ္းမၾကီးမ်ား၊

ဆက္သြယ္ေရးမ်ားကို

ေကာင္းစြာရရွိသည့္

ေက်းရြာစီရင္စုမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးမီက သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရိုက္ခတ္မႈ အႏၱရာယ္မရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္
ျမင့္မားမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေဒသတြင္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုမွာ
အရြယ္ပမာဏ သက္ေရာက္မႈမ်ား (scale effects) ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅ ဧကမွ ၁၀ ဧက
အက်ယ္ရွိေသာ လယ္ယာမ်ားသည္ အထြက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္သည္ အရြယ္ပမာဏ သတ္မွတ္
ထားသည့္ အမ်ိဳးအစားအထိ ျမင့္တက္လားျပီးေနာက္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုးက် ဆင္းသြားတတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
TFP သည္ လယ္ယာေျမအရြယ္ပမာဏ အလယ္အလတ္အဆင့္ ကိုေက်ာ္လြန္သြားမႈႏွင့္အတူ တိုးတက္လာျခင္း
မရွိေသာ္လည္း၊ ေျမယာမဟုတ္ေသာ သြင္းအားစုမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ား အနည္းငယ္ တိုးပြားလာမႈသည္ လယ္ယာ
ေျမပမာဏႏွင့္အတူ တိုးတက္လာပါသည္။ လယ္ယာေျမအရြယ္ပမာဏသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အရင္းအႏွီးမ်ားတြင္
သိသာစြာ ပိုမိုရွားပါးလာပါသည္။ (Figure 2.4)။ သို႔ရာတြင္ ထို သြင္းအားစုမ်ားေၾကာင့္ ရရွိသည့္ လယ္ယာ
ထြက္ကုန္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္စြမ္းအားေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ (marginal products) (သြင္းအားစုတြင္ အပိုင္းတစ္ပိုင္း
ျဖည့္စြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္္ ရလဒ္္တြင္ တိုးပြားလာမႈ ႏွင့္ အျပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္
အေျခအေနတြင္ သြင္းအားစုတန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာရလဒ္ ရရွိျခင္း) သည္ အလြန္နည္းပါးပါသည္။ အထူးသျဖင့္
လုပ္အားသြင္းအားစုေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္စြမ္းအားေျပာင္းလဲမႈသည္ အလြန္
နည္းပါးပါသည္။ လုပ္အားသြင္းအားစုေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ေျပာင္းလဲ
မႈသည္လည္း ေခတ္မီ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခိုင္းကြ်ဲႏြားတိရစၧာန္မ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္အတူ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
အရြယ္ပမာဏ ပိုမိုၾကီးမားေသာ လယ္ယာမ်ားတြင္ လုပ္သားအင္အားစုႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ယင္း ေခတ္မီ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခိုင္းကြ်ဲႏြားတိရစၧာန္မ်ား ၂ မ်ိဳးစလံုးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ပမာဏျဖင့္ အသံုး
ျပဳၾကပါသည္။ လုပအ
္ ား သြင္းအားစုေၾကာင့္ ရရွလ
ိ ာေသာ လယ္ယာထြကက
္ န
ု မ
္ ်ား ထုတလ
္ ပ
ု စ
္ မ
ြ ္းအားေျပာင္းလဲမသ
ႈ ည္
လယ္ယာသံုး ေမာ္တာတပ္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား မရွိေသာ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ ပ်မ္းမွ် (၀.၀၃၈)
တန္ ႏွင့္ အနည္းဆံုး လယ္ယာသံုး ေမာ္တာတပ္ စက္ကိရိယာ တစ္ခု အသံုးျပဳေသာ လယ္ယာမ်ားတြင္ တစ္ဧကလွ်င္
ပ်မ္းမွ် (၀.၀၇၁) တန္ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ အလားတူပင္ မည္သည့္ခိုင္းကြ်ဲႏြားတိရ စၧာန္မ်ားကိုမွ် အသံုးမျပဳေသာ
လယ္ယာမ်ားတြင္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈသည္ တစ္ဧကလွ်င္
(၀.၀၄၅) တန္ခ်ိန္သာရွိျပီး၊ တိရစၧာန္တစ္မ်ိဳး အသံုးျပဳေသာ လယ္ယာမ်ားတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ (၀.၀၅၈) တန္ေအာက္
တြင္သာ အနည္းငယ္မွ်သာ တိုးတက္မႈရရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ေခတ္သစ္ လယ္ယာေျမလုပ္ငန္းမ်ား
သည္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ခမ်ား ေပးႏိုင္
လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Figure 2.4. လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ သည္ လယ္ယာေျမ
အရြယ္ပမာဏႏွင့္အညီ လိုက္ပါတိုးတက္လ်က္ရွိသည္။
လယ္ယာေျမအရြယ္ပမာဏအလိုက္ ပ်မ္းမွ် လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၏ ထုတ္လုပ္စြမ္းအား ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ

Source: Authors’ calculations, using Myanmar Census of Agriculture 2010 data.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134046

ၾကီးထြားေနေသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ထြက္ကုန္မ်ားၾကီးထြားမႈ တြင္ လိုအပ္ေနေသာ လႈံ႔ေဆာ္အားေပးမႈကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (Vokes
and

Goletti,

2013)။

ရရွိခံစားရန္အတြက္မွာ

သို႔ရာတြင္

ပို႔ကုန္မ်ားသည္

၀ယ္လိုအားၾကီးထြားလာမႈ၏
တိုးတက္ေတာင္းဆို

ေနသည့္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို
အႏၱရာယ္ကင္းမႈႏွင့္

အရည္အေသြးျပည့္၀မႈ ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်ေသာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္သာ
တင္ပို႔ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္ဆန္၏ အရည္အေသြးသည္
နိမ့္က်လ်က္ရွိသျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ဆန္အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အနိမ့္ဆံုးဆန္အရည္အေသြး
(၂၅% ဆန္ကြဲပါ) ျဖင့္ ေရာင္းခ် ရလ်က္ရွိပါသည္။ အျမင့္ဆံုးဆန္၏ စံႏႈန္းသည့္ (၅% ဆန္ကြဲပါ)
ရွိပါသည္။ ထိုအရည္အေသြးကြာျခားမႈေၾကာင့္ ေရာင္းေစ်းတြင္ ၂၀% သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ ေစ်းေလွ်ာ့
ေရာင္းခ်ရမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ ၀င္ေငြနိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
စားသံုးရန္ သို႔မဟုတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံကဲသို႔ေသာ အလယ္အလတ္ ၀င္ေငြရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္
ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္သာ တင္ေပးပို႔ရလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္

ရာဘာ

ကုန္စည္မ်ားပင္လွ်င္

ပိုမိုအရည္အေသြး

ျမင့္မားေသာ

စံခ်ိန္စံညႊန္း မွီမည္ဆိုပါက ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ၁၅%ႏွင့္
အထက္ ရရွိႏိုင္)ႏွင့္ ရာဘာအတြက္လည္း အလားတူရရွိႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳၾကပါသည္။ စားေသာက္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားသည့္ အစားအစားအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မညီဟု ဆိုရံုမွ်ႏွင့္ပင္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈကို လက္သင့္မခံမည္မဟုတ္ပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးျမဴေရးထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ေရာင္းခ်ရလ်က္
ရွိရသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အလ်ဥ္ မီေအာင္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ျခင္းမရွိမႈသည္ အေၾကာင္းတရား
တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဓိက ပိုမို အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္
ထားသည့္ တိရစၧာန္မ်ား၏ က်န္းမာေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္လည္း

ပိုးသတ္ေဆး

အၾကြင္းအက်န္မ်ား

ပိုကဲမႈေၾကာင့္

ေစ်းကြက္က

လက္မခံသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားကာ ေစ်းကြက္မ်ားရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္း ေစႏိုင္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့
ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို လြန္ကဲစြာအသံုးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္
အသံုးျပဳမႈကို

သိရွိၾကသျဖင့္

ကုန္သည္မ်ားက

ျပည္ပပို႔ကုန္

အမ်ားအျပားကို

တင္ပို႔ရန္ကိုပင္

ၾကိဳးပမ္းမႈမရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေစ်းကြက္မ်ားတြင္

အႏၱရာယ္စြန္႔စားရမႈမ်ားကို

ေရွာင္ရွားရန္အတြက္

ကုန္စည္

အမ်ိဳးမ်ိဳး

ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ႏွင့္ အရည္အေသြး အဆင့္ျမွင္တင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သီးႏွံက႑ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ ကုန္စည္ အနည္းငယ္တြင္သာစုပံု
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သီးနွံ တင္ပိုသည့္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးတြင္ ပဲမ်ိဳးစံု တန္ဖိုး ၆၅% ၊
ဆန္တန္ဖိုး ၁၆% ႏွင့္ ရာဘာ တန္ဖိုး ၁၃% ပါ၀င္ေနပါသည္ (Figure 2.5)။ ပဲမ်ိဳးစံုကို ေယဘုယ် သာမန္
လယ္ယာေျမ ထုတ္ကုန္ၾကမ္းမ်ားအျဖစ္ ေစ်းကြက္အနည္းငယ္ကိုသာ တင္ပို႔ႏိုင္သျဖင့္၊ အရည္အေသြး
ကြဲကြဲျပားျပား သတ္မွတ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားထက္ ေစ်းႏွႈန္း ႏွင့္ အရည္အေသြး ပိုင္းတြင္ အတက္အက်
မတည္ျငိမ္သည့္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ေစ်းကြက္အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ပဲမ်ိဳးစံု ၇၀% နီးပါးကို အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေနပါသည္။ ထိုတင္ပို႔မႈသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ ပဲမ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အသစ္၀င္ေရာက္လာသည့္
ေစ်းကြက္မ်ားမွ ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ပဲမ်ား မလံုေလာက္မႈကို ျဖည့္တင္းရန္ အတြက္ ေပးပို႔ေနရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

ကာလလတ္အတြင္း အရည္အေသြး ျမွင့္တင္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္

အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔တင္သြင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကိုေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ဆန္မွအစ ရာဘာအဆံုး
ထုတ္ကုန္မ်ား အားလံုးတြင္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ေငြအရင္းအႏွီးခ်ိဳ.တဲ့မႈ ၊ အရည္အေသြးနိမ့္က်သည့္ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မရွိမႈ တို႔သည္
ပုိ႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔မႈ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္လ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ပို႔ကုန္မ်ား တြင္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေနေသာ အဆင့္ ၂ ဆင့္
ရွိေနပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ တန္ဖိုးျမင့္လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား (value
chains) ၌က႑မ်ားအားလံုးႏွင့္အဆင့္တိုင္းကိုထိခိုက္ေနေသာအဆင့္ႏွင့္ ကုန္တန္ဖိုးအဆင့္ျမွင့္တင္မႈ
အဆင့္တစ္ခုခုတြင္ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုတြင္ ထိခိုက္ေနေသာ အဆင့္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
က႑မ်ားအားလံုးတြင္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနေသာအရာမ်ားမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံု အရည္အေသြး
ညံ့ဖ်င္းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံေပးမႈမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္
လမ္းမၾကီးမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအစီအမံမ်ား အပါအ၀င္
စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး အဆင့္တြင္ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္း အေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
လိုအပ္ေနျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအကန္႔အသတ္မ်ားသည္

အထူးသျဖင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးရြားလ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ မ်ားႏွင့္
ကုန္သည္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို အစားထိုးရန္အတြက္၊
မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားစြာ အသံုးျပဳေျဖရွင္းရလ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
အစိုးရက စီစဥ္ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးစီမံေပးမႈ မလံုေလာက္မႈကို ေလာင္စာသံုး ဂ်င္နေရတာမ်ား အစားထိုး
အသံုးျပဳရသျဖင့္

အျမတ္အစြန္းရရွိမႈမ်ားတြင္

ေလ်ာ့နည္းျပီး၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

မက္လံုးမ်ားကိုလည္း

ဆြဲေဆာင္မႈ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အအံု အေပ်ာ့ထည္ (soft infrastructure) ျဖစ္ၾကသည့္ စီးပြားေရးကို ၾကီးၾကပ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေပးမည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

အခက္အခဲအမ်ားဆံုး

ဥပေဒမ်ားနွင့္

ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္

မူ၀ါဒမ်ားအနက္

အကန္႔အသတ္အတားအဆီးမွာ

ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းတြင္
ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ

ဘ႑ာေရးစနစ္ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔မရွိသည့္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘ႑ာေရးစနစ္ မေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ တန္ဖိုးျမင့္/ တန္ဖိုး
ျမွင့္တင္သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အမယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေနသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ေလ်ာ့ပါးေစေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။

အျခားကန္႔သတ္မႈ

ျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျမင့္မားေစျပီး၊ ေစ်းကြက္ရရွိမႈ
ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ အစိုးရ၏ ေစ်းကြက္သစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စူးစမ္း
ရွာေဖြေပးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရွိမႈအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
အလားအလာမ်ား နည္းပါးျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ ၎အျပင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေမခရိုစီးပြားေရး
မူ၀ါဒမ်ားတြင္ တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာ မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ပိုမို အတားအဆီး ျဖစ္ေစမည့္
ထပ္ေလာင္း အႏၱရာယ္မ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။

ထိုအကန္႔အသတ္မ်ား သည္ ထုတ္လုပ္မႈ၊

ျပည္ပတင္ပို႔

ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပိုမို
ျမင့္မားေစျပီး၊

အလားတူ

ကန္႔သတ္မႈမ်ိဳး

မရွိသည့္

ျပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္

ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္

ဆံုးရံႈးမႈ

ျဖစ္ေစပါသည္။
Figure 2.5. ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖိုးအတန္ဆံုး ပို႔ကုန္ သီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ အဓိက စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးသီးႏွမ
ံ ်ား ျပည္ပေစ်းကြကရ
္ ရွမ
ိ ႈ ၂၀၁၀/၁၁ (သီးႏွတ
ံ င္ပသ
႔ုိ ည့္ တန္ဖးုိ %)

Source: CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central Statistical Organisation, Ministry of Planning and Economic
Development, Yangon.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134084
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး

လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏
ျပည့္မီေရးတြင္

အဆိုအရ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္

အေရးပါသည့္

အခန္းကပါ၀င္ေနေသာ္လည္း၊

ထိုသို႔အရည္အေသြး ျပည့္မီေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္း အရင္းအႏွီးမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ား
ဘက္မွၾကည့္ပါက ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုမႈမရွိဘဲ ဆိုးရြားေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း
ထုတ္လုပ္သည့္အဆင့္၊ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး တုိ႔တြင္ လည္း ႏိုင္ငံတကာ ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ကင္းမႈ
ႏွင့္ အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ျပႆနာၾကီး တစ္ရပ္ျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း
အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း ရူျမင္ၾကပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သည္ အရည္အေသြး
ေကာင္းေသာသြင္းအားစုမ်ား၊ ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား/အသိပညာ မ်ားကို တစ္ျပိဳင္တည္း
ကင္းမဲ့ေနမႈေၾကာင့္ အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နိမ့္က်ေသာ ကုန္ထုတ္ စနစ္ တြင္သာ
ပိတ္မိေနၾကေၾကာင္း
စီမံေပးႏိုင္ျခင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

မရွိမႈသည္

အရည္အေသြးေကာင္းေသာ

အရည္အေသြးႏွင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

မ်ိဳးေစ့မ်ား

အလုံအေလာက္

ေကာင္းမြန္ေရးတြင္

အမ်ားဆံုး

ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲ အကန္႔အသတ္မ်ားအနက္ တစ္ခု အျဖစ္ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ထိုအခက္အခဲအကန္႔အသတ္ျဖစ္ ေနမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်
ေပးျခင္းသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ ၀င္ေငြမ်ား တိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္
ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီၾကပါသည္။ (Aung and Golletti, 2013; Aung Shein; Oo and Schwe,
2013; Denning et al., 2013) (Box 2.3).
အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ထုတ္ကုန္
အရည္အေသြး ႏွင့္ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစလ်က္ ရွိသည္ဟု
စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ၾကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားက အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ ကုန္စည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈ
ျဖစ္ပြားေစျပီး

ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္

တားျမစ္ထားသည့္

ေဆး၀ါးမ်ား

ပါေလ့ရွိပါသည္။

အစိုးရက

နယ္စပ္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးသည့္
စြမ္းရည္မ်ား မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုကုန္ပစၥည္း အမ်ားအျပားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔
တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားတြင္ ေရးသားထားသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ႏွင့္
အသံုးျပဳနည္းမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္
ထိုပစၥည္းမ်ား

အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာမည့္

က်န္းမာေရးနွင့္

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

အက်ိဳးဆက္မ်ားကို သတိမမူမိဘဲ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအေျခအေန သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
အရည္ေသြးကို ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျပီး ၊ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈတြင္လည္း ၾကီးမားေသာ
အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။
Box 2.3.အရည္ေသြးေကာင္းေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ သီးႏွံ အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္
အဓိကက်သည္။
မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ့မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ နွင့္ ယင္းမ်ိဳးေစ့မ်ား၏ သုေတသနႏွင့္
ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ

လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ဆည္ေျမာင္း

၀န္ၾကီးဌာန

(MOAI)

လက္ေအာက္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန ဦးစီးဌာနတို႔က တာ၀န္ယူ
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳး

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပး ေနသည့္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းတြင္ ေငြေၾကး
အနည္းငယ္သာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္

လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အရည္အေသြး

ျမင့္မားသည့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမ်ားကို လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္အညီ
ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ့သစ္မ်ားကို သုေတသနျပဳ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္

ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး တြင္ လြန္စြာ အေရးပါပါသည္။ ၎အျပင္

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို

ဆန္စပါးတြင္

အေလးထား

လုပ္ေဆာင္

ေနျပီး၊

မၾကာေသးမီက

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ ေနေသာ္လည္း၊ အျခား အလားအလာ ေကာင္းေသာ
တန္ဖိုးျမင့္ သီးႏွံ/အပင္မ်ားအေပၚ အေလးထား သုေတသန ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္
လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္

အေျခအေန

တြင္ရွိေနပါသည္။

ထိုတန္ဖိုးျမင့္

ထုတ္ကုန္မ်ား

ရရွိႏိုင္မႈ

နည္းပါးေနရျခင္းမွာ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားသည္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ့မ်ား သုေတသန ႏွင့္
ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အစိုးရအေပၚ မွီိခိုအားထား ေနရ၍ျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်ိဳးေစ့ ဥပေဒ (Myanmar Seed Law) သစ္ တြင္ ပုဂၢလိကက႑ကို ျပည္တြင္း
မ်ိဳးေစ့

ထုတ္လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

အားေပးထားရာ၊

မ်ိဳးေစ့မ်ားကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဖာ္ထုတ္မႈ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း ၂ မ်ိဳးစလံုးကို
ခ်ဲ.ထြင္သင့္ပါသည္။

ဥပေဒတြင္

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို

ၾကီးမားစြာ

ႏိုင္ငံ
တိုးခ်ဲ.

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္
လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း

သုေတသန

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစကာမူ စပ္မ်ိဳးႏွင့္ အထြက္တိုး မ်ိဳးေစ့မ်ား မ်ိဳးပြားထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားကို
ပုဂၢလိက က႑က လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အၾကံျပဳပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္
ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လို အပ္ခ်က္မ်ားကို တု႔ံျပန္ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္
ပိုမိုထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ (Denning et al., 2013).
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္က စုေဆာင္း
ထားသည့္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား
မ်ိဳးေစ့မ်ား ေစ်းၾကီးမႈႏွင့္ အလံုအေလာက္မရရွိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုေစ်းကြက္မ်ားကို
ခ်ဲ.ထြင္ျခင္းအားျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းသက္သာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ၊ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး
အသံုးျပဳစိုက္ပ်ိဳးမႈကိုလည္း

တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္

စုေဆာင္းထားသည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို
သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာက္သံုးမည့္ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစား အရည္
အေသြး ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မ်ိဳးေစ့
သိုေလွာင္မႈ အေျခအေနမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့၍ ျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့ အရည္အေသြးသည္ သိုေလွာင္ထားခ်ိန္တြင္
ယိုယြင္း ပ်က္စီးတတ္သျဖင့္ ထိုမ်ိဳးေစ့မ်ားမွ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားသည္လည္း အရည္အေသြး က်ဆင္း
တတ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုသာ
ဆက္လက္ အသံုးျပဳလိုၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုမ်ိဳးေစ့မ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြး တိုးတက္
ျမင့္မားေရးသည္ အေရးၾကီးလွျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေဒသေစ်းကြက္မ်ား အတြက္ အေရးၾကီးလွပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေဒသ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန႔္ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစား ေဖာ္ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္မ်ား
(local variety certification systems) လုပ္ေဆာင္ေရးလိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ေထာက္ခံမႈေပး
ထားသည့္ ေဒသ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ့ အမ်ိဳးအစားမ်ား (certified local varieties) ကို
ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၊ ထို မ်ိဳးေစ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ မ်ိဳးေစ့ အမ်ိဳးအစား
ထိန္းခ်ဳပ္ေပးမႈ (varietal control)ႏွင့္ အတူေတာင္သူလယ္သမားထံ အလြတ္သေဘာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္
လိအ
ု ပ္လမ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။ (Oo and Schwe, 2013; Denning et al., 2013).
တတိယေျမာက္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ
ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားထံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးနည္းပညာမ်ား တိုးခ်ဲ႕၀န္ေဆာင္
ေပးမႈမ်ား နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ား နိမ့္က်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏
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ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အသိဉာဏ္ပညာမ်ားကို

ျမွင့္တင္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ေပးျခင္းနွင့္ သိပၸံနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းလမ္းမ်ား (GAPs) ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတို႔သည္ ထုတ္ကုန္
အရည္အေသြးႏွင့္ ပို႔ကုန္သစ္ ၀ယ္လိုအားမ်ားႏွင့္ အညီထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔တြင္ အလြန္ အေရးပါေၾကာင္း
စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။
စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လယ္ယာက႑ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ပိုမိုေျပာင္းလြယ္
ျပင္လြယ္ရွိသည့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳအျဖည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (complementary services) တြင္
လိအ
ု ပ္ေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ခ်ိဳ႕တဲမ
့ ႈေၾကာင့္ ထုတက
္ န
ု အ
္ ဆင့္ျမွငတ
့္ င္မႈ
ျပဳလုပ္ႏိုင္မႈ နည္းပါးေနပါသည္။ ဥပမာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ
က႑တြင္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘဲ အသံုးျပဳ
ေနေသာ ဆန္ႀကိတ္ခြဲစက္ အမ်ားအျပားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အနည္းငယ္သာရွိျခင္း၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ
ညံ့ဖ်င္းျခင္း ႏွင့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္သာ လည္ပတ္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။ (Wai and
Wong, 2013; Dapice, 2011)။ အလားတူ ေငြေၾကး အကန္႔အသတ္ရွိမႈေၾကာင့္ နည္းပညာမ်ား၊
စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား

လက္လွမ္းမီိမႈကို

ထိခိုက္လ်က္ရွိျပီး

၊

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ရာဘာ ႏွင့္ လကၻက္ေျခာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၂၀% အထိ
ေစ်းႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ် တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရလ်က္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ တန္ဖိုးၾကီးေသာ သိုေလွာင္မႈ
စနစ္ႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈစနစ္ ၾကိဳတင္ရွိထားရန္ လိုအပ္သည့္ ထိေရာက္ေသာ သစ္သီး တင္ပို႔သည့္ တန္ဖိုးျမွင့္
ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေရးကိစၥမွာလည္း ေရွ႕မတက္ႏိုင္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို အခန္း (၄) ေက်းလက္ဘ႑ာေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္ ၾကည့္ပါရန္။
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွင္သန္လာေစရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မူပါဒမ်ား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။
ေရွ႕ဆက္သြားရာတြင္ ၊ ျမန္မာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမူေဘာင္တို႔ကို ခ်မွတ္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္

လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္

ပတ္၀န္းက်င္

စီမံေပးေရးကို

အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရာတြင္
ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္၍ ခ်ထားေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး က႑တြင္ ၀င္ေငြမ်ား တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမ်ား
(direct market interventions) ထက္ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္
ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ား တိုးျမွင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အမာထည္ ႏွင့္
အေပ်ာ့ထည္ (hard and soft infrastructure) ၂ ခုစလံုး လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (OECD,
2012)။

အမ်ားအားျဖင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို

ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္

ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က က်င့္သံုးခဲ့သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း (Box 2.4) ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈ
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိေသးပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

က႑၏

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို

ပံုေဖာ္ရာတြင္

အားေကာင္းေသာ လက္နက္တန္ဆာမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အတြက္ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို
ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳမီ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ စားသုံုးသူမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအေပၚ
မည္သို႔ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈရွိသည္ကို အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
မူ၀ါဒ ေလ့လာစိစစ္ဆန္းစစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ တိက်ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ယူသည့္ စနစ္တစ္ခုလည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနေသာ

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ား

ေျဖရွင္းေပးျခင္းအားျဖင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး မက္လံုးမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္

အေရးအၾကီးဆံုး

ျပႆနာမ်ားမွာ

ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္

လုံျခံဳမႈႏွင့္

လြတ္လပ္စြာ သီးႏွံ ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္ထတ္လုပ္မႈအတြက္ မက္လံုးမ်ား စီမံေပးရာတြင္ အေျခခံက်ေသာ ကိစၥမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) [The Farm Land Law (2012)] တြင္ ေျမယာ အသုံုးျပဳမႈ
ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လယ္ယာေျမအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ား [land use certificates (LUC)]
ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္

တရား၀င္

လုပ္ေဆာင္ခြင့္

ေပးထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ထိုလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးမႈသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

မက္လံုးမ်ား

(appropriate

investment

and

production

incentives)

ရရွိေစေရးအတြက္ လုံေလာက္မႈမရွိပါ ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိုအသံုးျပဳခြင့္မ်ားကို
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

သို႔မဟုတ္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္

မည္သို႔မတည္ရင္းႏွီးရမည္ဆိုသည့္
ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ား

အသိဥာဏ္ပညာ
(LUCs)

ကို

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား

မရွိၾကမႈေၾကာင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ႏွင့္

ျဖစ္ပါသည္။

ထို

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

အတြက္

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား မည္သို႔ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရမည္ကို ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္
ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Box 2.4. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အစိုးရမူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံုေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ား ၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္ သိသိသာသာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိခဲ့ပါသည္-၁၉၅၃ ။ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဥပေဒ (၁၉၅၃) အရ လယ္ယာေျမအားလံုးကို
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ထားပါသည္။
ယင္းအစား ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားျပီး၊ ထြက္ယက္စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္သည့္ အၾကီးဆံုး
ပမာဏ ကိုလည္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁၉၆၂-၁၉၈၆ ။ အစိုးရက စိုက္ပ်ိဳးရမည့္သီးႏွံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးျပီး၊

အဓိက

သီးႏွမ
ံ ်ားအတြက္ ခြတ
ဲ မ္းသတ္မတ
ွ က
္ ာ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ေစ်းႏႈနး္ မ်ားျဖင့္ မသြငး္ မေနရေပးသြငး္ ရေလ
သည္။

အစိုးရက

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္

ျပည္ပပို႔ကုန္ႏွင့္

သြင္းကုန္မ်ားကို

ျမန္မာ့လယ္ယာ

ထြက္ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MAPT)ကတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
၁၉၈၇။ ဆန္စပါးကို အစိုးရအား ခြဲတမ္းျဖင့္ မသြင္းမေနရစနစ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
၁၉၈၉။ ဆန္စပါးကို အစိုးရအား ခြဲတမ္းျဖင့္ မသြင္းမေနရစနစ္ ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ၀ယ္ယူသည့္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၈-၂၀၀၂ ။ သီးႏွံလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ကို တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ၀ါႏွင့္ ၾကံစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားကို အစိုးက ေရြးခ်ယ္ေပးမႈမ်ား ဆက္လက္
လုပ္ကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ စပါး၀ယ္ယူသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ျပီး၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး
ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ကာ၊ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း
ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ သီးႏွံမ်ားကိုသာ ေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
၁၉၈၉ ႏွင့္ ၁၉၉၂ ။ ေႏြစပါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။
၁၉၉၀။ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၃-၀၇။

ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း

စပါးေပးသြင္းသည့္

စနစ္ကို

ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရး
ပုဂၢလိက

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းတြင္

ဆန္စပါး

ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
၂၀၀၈ ။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို

ကန္ထရိုက္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွသည္ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း အဆင့္အထိ လုပ္ငန္းစဥ္ကြင္းဆက္မ်ား
(supply chains) ဖြြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အကူအညီေပးသည့္
ဆန္စပါး အထူးျပဳ ထုတ္လုပ္ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၁ မွ ယခုအထိ ။ လယ္ယာေျမဥပေဒ (၂၀၁၂) ႏွင့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား
စီမံခန္႔ခဲြေရး ဥပေဒ (၂၀၁၂) တို႔ျဖင့္ ထြက္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီး၊ အစိုးရအေနျဖင့္
ေျမယာမ်ားအားလံုးကို
လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္

ပုိင္ဆိုင္မႈကို

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း

ေပါင္ႏွံျခင္းမ်ားႏွင့္

သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားအတြက္

ေျမယာမ်ားကို
ေျဖရွင္းပိုင္ခြင့္မ်ား

ေပးထားပါသည္။ သီးႏွံ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ စိုက္ပ်ိဳး ပိုင္ခြင့္ကိုမူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္
အေပၚတြင္ ဆက္လက္တည္မွီေနပါသည္။ ေစ်းကြက္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး၊ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္
ကုန္သည္မ်ားကို ဆန္စပါး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားပါသည္။
Source: MSU-MDRI (2013), Strategic Choices for the Future of Agriculture in Myanmar: A Summary Paper,
Michigan State University and Myanmar Development Institute Center for Economic and Social Development,
July, http://fsg.afre.msu.edu/Myanmar/myanmar_diagnostic_report_summary_july_2013.pdf.

လယ္ယာေျမကို အျခားလုပ္ငန္းေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္လိုပါက
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထံ

အထူးေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖင့္

လံုျခံဳမႈရရွိေရးသည္
အမ်ိဳးအစားသို႔

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊

လယ္ယာေျမကိုမူလစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ

လယ္ယာေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ေျမယာအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္မ်ား

သီးႏွံအမ်ိဳးအစားမွ

ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳရ

အျခား

သီးႏွံ

ဟူေသာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ

လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ထားသည္ ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (Chapter IV, 12-h and Chapter III-9d
of the Farm Land Law)။ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ မလိုအပ္ေသာကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး၊
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ ေကာင္းစြာသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ စံမ်ား မရွပ
ိ ါက ေရွ.ေနာက္မညီညတ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားႏွင့္
ၾကံဳသလို အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ျမွင့္တင္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၃) တြင္မူ သီးႏွံကို
လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားပါသည္။

သီးႏွံေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမ

အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ လံုျခံဳမႈရွိေရး တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈတြင္ မရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ မေရရာ
မေသခ်ာမႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈကို အခက္အခဲျဖစ္ေစျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈ
မက္လံုးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈ အားနည္းေစပါသည္။
လယ္ယာေျမဥပေဒ ႏွင့္ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး ဥပေဒ မ်ားတြင္ပါရွိသည့္
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ အလံုးစံု ျပန္လည္
သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အိုအီးစီဒီ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒ သံုးသပ္ခ်က္ [OECD Investment Policy Review: Myanmar (OECD, 2014)]
တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထိုသံုးသပ္ခ်က္တြင္

ေျမယာအသံုးျပဳမႈပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေျမယာအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္မ်ား လံုျခံဳမႈရရွိေရး အတြက္
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကို အျမန္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ေျမယာ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ားကို ညီညြတ္မႈရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ (decentralised land
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
management) ခြင့္ျပဳေပးရန္ ႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္အညီ ေျမယာအသံုးျပဳမႈ (customary land tenure)
ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္

ေရရွည္

တည္တံ့မည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္

အေရးၾကီးေသာ

လမ္းညႊန္မ်ားကို

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈအေပၚ
စိစစ္ေလ့လာခ်က္ (Economic and Social Impact Analysis) ၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္း
ယႏၱရားမ်ား ၊ နစ္နာမႈ မေက်နပ္မႈမ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးေရးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ အကဲျဖတ္မႈ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ကို ၾကီးမားေသာ
ေျမယာမ်ား ခ်ေပးရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဘးဆီးရန္ကာ အစီအစဥ္မ်ား (appropriate safeguards)
ကို ထူေထာင္ထားရွိျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးကို အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေန
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မမွန္ကန္ေသာ ေစ်းကြက္အခ်က္ျပမႈမ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရရွိေရးထက္ ၊ ၀င္ေငြရရွိမႈ စြမ္းရည္မ်ား
(income-earning capacities) ကို
တည္ေဆာက္ပံု

ထိန္းညွိမႈလြယ္ကူ

တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း
အဆင္ေျပမႈရွိေအာင္

အေလးထား

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ျမွင့္တင္ေရး
ဥပေဒ သည္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကို “လိုအပ္သည့္အခါ”
ၾကားခံ ကုန္သိုေလွာင္သည့္ အစီအစဥ္

(a buffer stock scheme) အားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္း ေထာက္ပံ့

ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထိုဥပေဒက အကယ္၍ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္
သက္ဆိုင္ရာက

သတ္မွတ္ေပးသည့္

ေစ်းႏႈန္းေအာက္သို႔

အခ်ိန္အတိုင္းအတာ

တစ္ခုအထိ

က်ဆင္းသြားပါက အစိုးရ အေနျဖင့္ ဆန္စပါးမ်ားကို ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ပိုေပး၍
၀ယ္ယူသိုေလွာင္ခြင့္ ျပဳထားျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ ထားသည့္ ဆန္စပါးမ်ားကို
ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳထားပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ အသံုးစရိတ္ အတိအက်ကိုမူ
အစိုးရက ဆန္၀ယ္ယူသည့္ေစ်းႏႈန္း၊

သိုေလွာင္ခ ႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

အေပၚမူတည္ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ဘ႑ာေငြအသံုးစရိတ္ ကုန္က်မႈမ်ားအျပင္
၊

ထိုမူ၀ါဒမ်ိဳးမ်ားသည္

ျပည္တြင္း

ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုလည္း

ျမင့္မားေစျပီး

စားသံုးသူမ်ား၏

အစားအစာအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား (consumers’ food expenditures) အေပၚသက္ေရာက္မႈ
ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိသားစု အသံုးစရိတ္မ်ားစုစုေပါင္း၏ ပ်မ္းမွ် ၁၈% ခန္႔သည္ ဆန္ အတြက္ကုန္က်စရိတ္
ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ “လိုအပ္သည့္အခ်ိန္“ တြင္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ဟု
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၊ ထိုမူ၀ါဒမ်ိဳးသည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းခ်ိန္တြင္ အျခားကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း
မႈမ်ား အားလံုးကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပး ရသည့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား (price support interventions)
ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုမူ၀ါဒမ်ိဳးသည္ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်း အခ်က္ျပမႈမ်ား
(market price signals) ကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျပီး ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀ခ်ထား ရာတြင္လည္း
မူမမွန္မႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ၾကားခံအျဖစ္ ကုန္ေလွာင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား
(Buffer stock schemes) သည္ ထိေရာက္မႈမရွိမႈ ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးမားမႈ ၂ ခုစလံုး မၾကာခန
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ (Johnson, 1976; Salant, 1983; Glauber et al., 1989; Williams and
Wright, 1991, Cashin et al. 1999) ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ဘ႑ာေငြ

အသံုးစရိတ္မ်ား ၾကီးမားစြာ ပါ၀င္ေနျပီး၊ ထိုအစီအစဥ္လည္ပတ္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ရွိေနသျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ရည္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ျပည့္၀ေလ့မရွိပါ၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း
ပမာဏ ၾကီးမားေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲရလ်က္ရွိပါသည္။ အစိုးရ၏ အျခားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ထိန္းညွိေပးသည့္အစီအစဥ္မ်ား (subsidies) အားလံုးကဲ့သို႔ပင္
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏

၀င္ေငြမ်ား

ၾကားခံ အျဖစ္ကုန္ေလွာင္သည့္

တည္ျငိမ္ေရးအတြက္

အကူအညီေပးျခင္း

နည္းလမ္းသည္ ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၏ ၀င္ေငြမ်ား က်ဆင္းခ်ိန္တြင္ လူမႈဖူလံုေရး အကာ
အကြယ္မ်ား (social safety nets) ကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား စီမံေပးသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား
ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထိေရာက္မႈ မရွိေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေထာက္အပ့ံ ေပးသည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရြယ္ပမာဏကို မၾကည့္ပဲ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူအားလံုးကို
သိမ္းက်ံဳး အကူအညီမ်ားေပးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္္ ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
(smallholders) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားကို
ဦးတည္ကာ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမ အရြယ္အစား သို႔မဟုတ္ ယခင္က ရရွိခဲ့သည့္ ၀င္ေငြပမာဏ
စံႏႈန္းမ်ား (farm size or past earnings criteria) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ လုိအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့
အကူအညီေပးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ား အထက္ အာမခံေပးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
အသံုး၀င္ပါသည္။

ထိုအစီအစဥ္သည္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက

ေစ်းကြက္မ်ားတြင္

ေရာင္းခ်ျခင္းအစား အစိုးရကိုသာ ေရာင္းခ်သျဖင့္ ျပည္ပပို႔ ကုန္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရွိမႈမ်ားတြင္
ေလွ်ာ့ပါးသြားေစသကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်က္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ျမင့္တက္ေစျပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဂ်ီဒီပီ၏
၁% ေက်ာ္လြန္သြားကာ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြကလ
္ ည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိပါ။
လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းတို႔အတြက္ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ လြန္စြာစရိတ္စကၾကီးမားလွေပသည္။ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ၀င္ေငြ အကူအညီ
ေပးသည့္ မည္သည့္ အစီအစဥ္ကိုမဆို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား
ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔၏ စားသံုးသူမ်ားအပါအ၀င္ ေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမ်ား အားလံုး
အေပၚ သက္ေရာက္မႈအေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားဖြဲ႔စည္းမႈ အဆင့္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စို
က္ပ်ိဳးေရးစားေသာက္ကုန္က႑မ်ားအားလံုးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား တစ္သမတ္တည္း
ျဖစ္မႈမ်ား တိုးတက္ႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိတြင္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ

အစိုးရ

ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ သီးျခား ၀န္ၾကီးဌာန ၃ ခု ပါ၀င္ေနပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (MOFA) ၊ ေမြးျမဴေရး၊
ေရလုပ္ငန္းႏွင့္

ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MLFRD)
ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

သစ္ေတာေရးရာ

ႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သစ္ေတာ အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္

ဝန္ႀကီးဌာန

(MOECF)

တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

လက္ေတြ႔တြင္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈကို ကြဲကြဲျပားျပား မခြဲျခားပဲ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ လယ္ယာ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ျပႆနာသစ္

လုပ္ငန္းေပါင္းစံု

အမ်ားစုမွာ

ပါ၀င္ေလ့ရွိျပီး၊

ပတ္၀န္းက်င္

ေရရွည္

လယ္ယာက႑တြင္
တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္

ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ

ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သဘာ၀ရွိေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ကာ က႑အလိုက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
လြယ္ကူရွင္းလင္းမႈရွိေအာင္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားေပး ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ ျမွင့္တင္
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘံုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုေတသန ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
လုပ္ငန္း၊တိုးခ်ဲ.ေရးႏွင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ေက်းလက္ေဒသေငြအရင္းအႏွီးမ်ားတြင္

ညွိႏိႈင္း

ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ လိုအပ္ေနျပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ကို ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
မူ၀ါဒမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေစရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ တိုးျမွင့္ရန္အတြက္
လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္

သီးသန္႔အာဏာရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအဂ်င္စီ တစ္ခုတည္း

ေအာက္တြင္ မည္သို႔ စုစည္းထားရွိမည္ကို စဥ္းစားေရးအတြက္ အၾကံျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ဘ႑ာေငြ

ခြဲေ၀ခ်ထားမႈမ်ားသည္

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

ဘက္သို႔

ပိုမိုၾကီးမားေသာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလာသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ၊ ဆည္ေျမာင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္ (MOAI, 2014)။ သို႔ရာတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး
ႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီးဌာန အတြက္ ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းပမာဏ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္

ဌာန၏ မူ၀ါဒ မ်ားကို စိစစ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ကိုခြင့္မျပဳပါ။ ကိန္းဂဏန္း

အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ ေနသည္ကို ျပသလ်က္ရွိျပီး
၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္၏ ၉၀% ေက်ာ္ ႏွင့္ ၂၀၁၄/၁၅ အတြက္
ေရးဆြဲထားသည့္ ေငြလံုးေငြရင္းခန္႔မွန္းေျခတြင္ ၈၈% ကို ဆည္ေျမာင္းလုပ္ငန္း အတြက္ ခဲြေ၀
ခ်ထားေပးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန လုပ္ငန္း ႏွင့္
ပညာေရးတို႔တြင္ တိုးျမွင့္ထားသျဖင့္ ယင္းက႑မ်ား၏ အေရးပါမႈ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
သုေတသနဦးစီးဌာန (စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန
တကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္တို႔အတြက္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္ကို
၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ၀.၀၀၄% ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့ရာမွ ၂၁၀၄/၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၄% ေက်ာ္
ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့ျပီး၊

သာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္လည္း

ဆက္လက္ခ်ထားေပး
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္

စုစုေပါင္း

ခဲ့ပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

တိုးတက္ေရးႏွင့္

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္

အေျခခံက်ပါသည္။

အသံုးစရိတ္၏

သုေတသနႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္

သို႔ျဖစ္ရာ

၂%

ခန္႔

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းတြင္
တီထြင္စမ္းသပ္မႈမ်ား

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ရန္ပံုေငြ

တိုးျမင့္လားျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္လွမ္းရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလွမ္း
တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္

ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

တိုးခ်ဲ႕ေပးေစ ႏိုင္ပါသည္။
မေ၀းေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာႏိုင္သည့္ ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းရယူရန္အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ
ဘ႑ာေရးစနစ္ ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ေသာ ေက်းလက္စီးပြားေရးစနစ္တို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။ (KloeppingerTodd and Sandar, 2013)။ ဤအခ်က္သည္ အကယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ
လုပ္ငန္းကြင္းဆက္

(agri-food

value

chains)

ႏွင့္

ယင္းကြင္းဆက္တြင္

ပါ၀င္ေနေသာ

လုပ္ငန္းအုပ္စုငယ္မ်ား (clusters) ကိုဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္သြယ္မႈ
တိုးခ်ဲ.ေရးအတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ပိုမို အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
လယ္ယာေျမဥပေဒကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမယာအသံုးျပဳခြင့္
လက္မွတ္ မ်ားကို ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ အသုံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ရာ ေငြအရင္းအႏွီး
ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသင့္ပါသည္။
ထိုလက္မွတ္မ်ားကို ဘဏ္မ်ားက အေပါင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္ခံေရးအတြက္
အေရးၾကီးပါသည္။ ယင္းလက္မွတ္မ်ားကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္စနစ္မ်ားတြင္ အသံုး၀င္မႈကို
ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈအခ်ိဳ႕ကို ဘဏ္အစီရင္ခံ တင္သြင္းသည့္တာ၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးစစ္တမ္းမ်ား
အားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈမႈ အခ်ိဳ႕ လုပ္သင့္ပါသည္။ (Kloeppinger-Todd and Sandar, 2013)။

92

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ဘဏ္စုေဆာင္းေငြမ်ား

(savings)

စုေဆာင္းေရးအတြက္

ဆြဲေဆာင္ျခင္း

နည္းလမ္း

ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပ္ႏွံေငြႏွင့္ ေခ်းေငြအခ်ိဳးအစား (deposit-to-loan ratios) တို႔ကို
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း တို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္(MADB)
တြင္ ရန္ပံုေငြ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။
ယင္းတြင္ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေငြးေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အထက္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားကို
အာမခံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ေငြအရင္းအႏွီး လိုအပ္မႈမ်ား
ၾကီးထြားလ်က္ရွိရာ

ျမန္မာလယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္၏

အနာဂတ္အခန္းက႑

ခိုင္မာေတာင့္တင္းရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယင္း၏ဘဏ္ခြဲကြန္ယက္မ်ား
ရွိေနျပီး၊ ေဒသတြင္ ေခ်းေငြလိုအပ္မႈမ်ား/ ဆံုးရံႈးမႈ အႏၱရာယ္မ်ား ကိုလည္း သိရွိေနျပီျဖစ္ရာ ယင္း၏
ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ေပးမႈမ်ားကို
တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိေရာက္သြက္လက္မႈ ရွိသည့္ ေက်းလက္ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာ
ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Global Treasure Bank သည္ ယခုအခါ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္လုပ္ငန္း အျဖစ္လုပ္ေဆာင္
ေနပါသည္။ ယင္းဘဏ္သည္ ဘဏ္အသံုးျပဳသူမ်ားကို ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အ၀
လုပေ
္ ဆာင္ေပးလ်က္ရျိွ ပီး၊ ယင္း၏ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ားကုိ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားမွသည္
ေက်းလက္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအထိ တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္
ရွိပါသည္။

ျမန္မာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ေက်းလက္

ေဒသမ်ား တြင္ ယင္းတို႔၏ ဘဏ္ခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားမႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကိုအေျခခံကာ
ေက်းလက္ေဒသ စီးပြားေရးတြင္ ၾကီးထြားေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ယင္း

ဘဏ္လုပ္ငန္း ၂ ခုအေနျဖင့္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကြင္းဆက္ရွိ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအား(valuechain clusters) ရင္းႏွီးေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္ ျပည္ပတင္ပို႔သည့္
လုပ္ငန္းတြင္ ေငြအရင္းအႏွီး လိုအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္ဘဏ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္
ပါသည္။ အျခား အာရွႏိုင္ငံမ်ား ၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္လည္း အကူအညီေပးေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ေက်းလက္ေငြေခ်း
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ေက်းလက္ဘဏ္္လုပ္ငန္း စနစ္မ်ားသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ
ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဘဏ္ (Bank Raykat of Indonesia) ႏွင့္
မြန္ဂိုးလီးယားႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ (Agricultural Bank of Mongolia) ႏွင့္ ထိုင္ႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေငြေခ်း
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားလက္ခံရန္
ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း လုပ္ငန္း ၂ ခုစလံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္
ဘဏ္အပ္ေငြမ်ား လက္ခံရံုသာမက ယင္းတို႔၏ ေငြေခ်းငွားေပး လိုေသာဆႏၵလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္
အတြက္ ထိုဘဏ္မ်ိဳးမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ႏွစ္လတ္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ကာလမ်ားတြင္
ေခ်းေငြမ်ား ခြဲေ၀ ခ်ထားေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ယင္းက႑တြင္ ၾကီးမားေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မိမိတို႔ ဖာသာ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ (Kloeppinger-Todd and
Sandar, 2013)။
သမ၀ါယမေငြေခ်းအသင္းမ်ား (Co-operative Credit Societies) ျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြမ်ား
ထုတ္ေခ်းျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လြန္စြာလိုအပ္ေနသည့္ ရင္းႏွီးေငြမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္
ပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား
တိုးတက္ရရွိရန္ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ လက္ရွိတြင္
တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား အပါအ၀င္ လယ္ယာေျမ ၂ ဧက အတြက္သာ

ေခ်းေငြမ်ား ကန္႔သတ္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္းသည္ အလြန္ကန္႔သတ္ရာ ေရာက္ေသာ္လည္း၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးမည္မွ်
လိုအပ္ႏိုင္မည္ကို ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

တန္ဖိုးျမင့္ သီးႏွံအခ်ိဳ.ကို စိုက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မွန္လံုအိမ္မ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းသီးႏွံမ်ားအား
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေရး
အတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း
အားျဖင့္

လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္

တင္ပို႔ရလြယ္ကူမည့္

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို သီးႏွံမ်ား၏ တစ္ဧက
၀င္ေငြသည္ သာမန္ဆန္စပါး တစ္ဧက ၀င္ေငြထက္ (၄) ဆမွ (၁၀)ဆ အထိ ပိုမိုရရွိႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ. ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ျပီးခဲ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမ၀ါယမ
ေငြေခ်း အသင္း ၏ အက်ိဳးထိေရာက္မႈအေပၚ သံသယရွိေနၾကပါသည္။(Turnell, 2014).
လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ သီးႏွံကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ.
ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ သီးႏွံ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အနိမ့္ဆံုး
က်ဆင္းတတ္သျဖင့္၊

ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္

သီးႏွံမ်ားကို

ေစ်းေကာင္းရခ်ိန္အထိ

ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား တြင္ သိုေလွာင္ ထားျခင္းျဖင့္ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလမ်ားကို ေရႊ.ဆုိင္း
ထားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၀င္ေငြမ်ား တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ (Giovanucci et al., 2000)။
ထိုနည္းလမ္းကို ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား တြင္မွာ က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ ယင္းနည္းလမ္း
သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို
တိုးခ်ဲ.ေပးရန္အတြက္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခန္းက႑ [publicprivate

partnerships

(PPs)]

ရွိေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္သည့္

ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။ (USAID, 2007)။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ (FAO)
သည္

ယခုအခါ

ထိုကုန္ေလွာင္ရံုမ်ိဳး

(၆)လံုးကို

ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိျပီး၊

ဆန္စပါးအထူးျပဳ

ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား [Rice Specialisation Companies (RSCs)] သည္လည္း
ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ားကို

ေဆာက္လုပ္ေပးေနျပီး၊

ယင္းတို႔၏

ခန္႔မွန္းေျခ

အရြယ္ပမာဏ

ထိုကဲ့သို႔
သို႔မဟုတ္

အေရအတြက္ကိုမူ မသိရေသးဟု ဆိုပါသည္။
ရာသီဥတုအညႊန္းကို အေျခခံသည့္ သီးႏွံအာမခံစနစ္
လယ္သမားမ်ား

ရာသီဥတု

ဆိုးရြားမႈေၾကာင့္

ထားရွိေပးျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူ

ဆံုး႐ႈံးရသည့္

ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

ကို

သက္သာေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည့္ ေရၾကီးမႈ ႏွင့္ မိုးေခါင္မႈမ်ားဒဏ္ကို ၅
ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ခံရလ်က္ရွိျပီး၊

၂ ၾကိမ္ မွ ၃ ၾကိမ္ အထိ ထိခိုက္ခံရတတ္ ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးစာရင္း (၂၀၁၀) [Report on Myanmar Census of Agriculture (2010)] တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး၊
ယင္းေၾကာင့္

သက္ေရာက္ခံရသည့္

အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္

သီးနွံမ်ား၊

ေမြးျမဴေရး

ႏွင့္

ေရလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံူးမႈ ၾကီးမားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္
ၾကိဳတင္မမွန္းဆႏိုင္သည့္ ဆံုးရံူးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး၊
ေနာင္ေခ်းေငြမ်ား

ေခ်းယူ၍မရသည့္

အႏၱရာယ္မ်ား

ႏွင့္

ေျမယာသံုးခ်ခြင့္မ်ားကိုပင္

လက္လြတ္

ဆံုးရံူးႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနရာ ၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာက႑ စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေနထိုင္မႈဘ၀မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ
အေရးၾကီးလာပါသည္။ ရာသီဥတုအညႊန္းကို အေျခခံသည့္ သီးႏွံအာမခံစနစ္ (weather index-based
crop

insurance

scheme)

ထားရွိျခင္းသည္

လယ္ယာေျမအဆင့္၏

အခ်က္အလက္မ်ားကို

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္လိုသည့္ သမားရိုးက် သီးႏွံအာမခံစနစ္မ်ား ထားရွိျခင္းေလာက္ ရႈပ္ေထြးမႈမရွိပဲ
ပုိမို လြယ္ကူစြာထားရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းစနစ္မ်ား သည္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးမ်ား
ေတာင္းခံရာတြင္လည္း၊ လူနည္းစု တစ္ဦး တစ္ေယာက္က အာမခံထားရွိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေဒသတစ္ခုလံုး
သို႔မဟုတ္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေနရာတစ္ခုအတြက္ အာမခံထားရွိျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကး
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ေတာင္းခံရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစ ပါသည္။ (Barnett and Mahul, 2007; World Bank, 2010; 2011)
၎အျပင္ အာမခံ ပရီမီယံေၾကးမ်ားကို အစိုးရ၏ေခ်းေငြမ်ားတြင္ ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္
အစုိးရက ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္
ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သီးႏွံအာမခံထားရွိေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခ်းေငြ အေၾကြးမဆပ္
ႏိုင္မႈမ်ားကို နည္းပါးေစသျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားက ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား အား
ေငြေခ်းငွားေပး လိုမႈမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ လယ္ယာစားသံုးကုန္ ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်သည့္
လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း သဘာ၀ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ဆံုး႐ံႈးရမႈမ်ားအတြက္ အာမခံျပဳလုပ္
ထားသည့္ လယ္သမားမ်ားအား

ပိုမို ေငြေခ်းငွား ေပးလိုၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အက္ဖ္ေအအိုအဖြဲ႔သည္

ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းကာ သဘာ၀ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျပဳစုေပးလ်က္
ရွိပါသည္။
မိုးေခါင္ျခင္း၊ ေရၾကီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္း အစရွိသည့္ သဘာ၀ကပ္ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားသည္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျပီး၊ ေတာင္သူ
လယ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္မ်ားက ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း မရွိသျဖင့္၊
ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ အစိုးရ၏အခန္းက႑ ပါရွိေနပါသည္။
အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားတြင္ သာမန္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ကိုမူ စီမံေပးရန္မလိုပါ
ေစ်းႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျမတ္ေငြမ်ား က်ဆင္းေနခိ်န္တြင္ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေစရန္ အတြက္
အနည္းဆံုး

ေစ်းႏႈန္းသို႔

ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေငြေပးေခ်ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေပးေသာ္လည္း၊

ေမွ်ာ္မွန္းသလိုျဖစ္မလာဘဲ ျပႆနာမ်ားကိုပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္
အႏၱရာယ္မ်ားကိုဂရုမစိုက္ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ယက္မႈမ်ားကို ပိုမို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။ (OECD, 2011)
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕အသိပညာေပးမႈမ်ား ႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမား
ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းျဖင့္ ေခတ္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား နိမ့္က်မႈသည္
ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ နိမ့္က်မႈကို ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ကြ်မ္းက်င္မႈ ပညာေပး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကုိ
ယခုအခါ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန
လက္ေအာက္တြင္

ထားရွိပါသည္။ ယင္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမွာ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႏွင့္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား
ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ

ေခတ္မီ

စိုက္ပ်ဳိးေရး

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

နည္းလမ္းမ်ားကို
နည္းလမ္းမွာ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္
သမားရိုးက်နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး

အထက္အဖြဲ႔အစည္းက ညႊန္ၾကားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခက လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ျပီး၊
ေငြအရင္းအျမစ္မ်ား

အနည္းငယ္ျဖင့္သာ

ေက်းရြာမန္ေနရာဂ်ာတိုင္းသည္

လုပ္ေဆာင္လ်က္

ရွိပါသည္။

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္

သီးႏွံဧက ၁၂၁၂ မွ ၂၄၅၀ ဟက္တာ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေက်းရြာအုပ္စု

အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားမွ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မႈ

လုပ္ေဆာင္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေတာင္သူ လယ္သမား အားလံုးထံ သြားေရာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း
မရွိေသးကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ (Cho, 2013)။ သို႔ျဖစ္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားအျပား သည္ စိုက္ပ်ိဳး
သြင္းအားစု

လုပ္ေဆာင္ေပးေနသူမ်ားထံမွ

နည္းပညာ

အေထာက္အကူမ်ား

မရရွိႏိုင္ေအာင္

ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို ျဖစ္လ်က္ရွိသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အျမင္ျဖင့္ၾကည့္ပါက
မသင့္ေလ်ာ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎အျပင္ အထက္အၾကီးအကဲမ်ားက ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား စီမံေပးသည့္
မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း
မျပဳထားသျဖင့္ ထိုနည္းလမ္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ ထိေရာက္မႈ ရွိေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္
ေနပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ

နည္းပညာႏွင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

တိုးခ်ဲ႕အသိပညာေပးမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ထိုသင္တန္းမ်ားကို ဗဟိုစိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနႏွင့္
ေလ့က်င့္သင္တန္းဌာန က လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ သင္တန္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
နည္းပညာႏွင့္ အသိဥာဏ္ပညာ ဗဟုသုတမ်ား ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုနည္းပညာမ်ား ကို
ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

အရည္အေသြး

ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား ရရွိႏိုင္မႈမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အနီးကပ္
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ယင္းပညာေရးစနစ္တြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန သင္တန္းကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(Cho, 2013)။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္ေသြး
ႏွစ္ရပ္လံုး တြင္ တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိျပီး ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

•

ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို

အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနႏွင့္

ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရး

နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ား ခ်ိတဆ
္ က္ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကို အားေကာင္းေအာင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ေပးျခင္း။

•

နည္းပညာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရာသီဥတု
ၾကိဳတင္

သတိေပးခ်က္မ်ား

ႏွင့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း

အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း

အင္တာနက္၊ ေရဒီယိုႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း။ ယင္းလုပ္ငန္းကို MLFRD
ကလုပ္ေဆာင္

ေပးေနျပီး

၊

ေအာင္ျမင္မည္

ဆိုပါက

ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

အသိပညာဗဟုသုႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမား တစ္ဦးမွ
တစ္ဦးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအၾကီးအကဲမ်ား အကူအညီျဖင့္
ခ်ဥ္းကပ္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

၎တို႔ထံမွ သိရွိရေရးအတြက္ ဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

•

အခေၾကးေငြေပးရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာအကူအညီ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေပးေခ်သည့္
စနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ မည္သည့္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အကူမ်ား လိုအပ္ေနသည္ကို
သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ ေရးအတြက္ ေပးရသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားသည္ မေျပာပေလာက္ေအာင္
နည္းပါးေသာ္လည္း အသံုး၀င္မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

•

ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ.အသိပညာေပးမႈမ်ား စီမံေပးရာတြင္
အစိုးရ၏ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္

အစိုးရႏွင့္

ပုဂၢလိက

တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္

ခ်ဥ္းကပ္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး

စားေသာက္ကုန္မ်ား၏

က်န္မာေရးႏွင့္

အႏၱရာယ္ကင္းေစေရး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

စနစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္
ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္ျမင့္မား လာသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေနျဖင့္ ထို စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္မ်ား ကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း ႏွင့္
ေထာက္ခံခ်က္

လက္မွတ္မ်ား

လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းတို႔ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

စားသုံးမႈေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ၊

စြမ္းရည္ရွိထားရန္
လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေရး၊

အပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ား က်န္းမာသန္စြမ္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေသးစိတ္ ဥပေဒေဘာင္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျပီး၊
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ႏိုင္ငံတကာက

သတ္မွတ္ထားသည့္

အေျခခံစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
လုိက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို

၀န္ၾကီးဌာနသံုးခု

ျဖစ္သည့္

က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန (FDA) ၊
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေၿမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အပင္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာန
(PPD) ႏွင့္ ေမြးၿမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MLFRD) လက္ေအာက္ရွိ
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန (LBVD) တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသ
ည္။ ထိုဦးစီးဌာနမ်ားသည္ အစားအစာ၊ သီးပင္ စားပင္မ်ားႏွင့္ သီးပင္စားပင္ထြက္ အသီးအႏွံမ်ား၊
တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ား အားလံုး၏ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ၂ မ်ိဳးလံုးကို
စစ္ေဆးျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း အားလံုးကို
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား

အမ်ားအျပားလိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္ ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး
ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္ပ်က္ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းကြပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယခုအခါ အရင္းအျမစ္မ်ား
မလံုေလာက္မႈ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ရထားသည့္ ဓါတ္ခြဲ
စစ္ေဆးခန္းမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမီ
ဓါတ္ခြဲခန္း ၀န္ထမ္းမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း အပင္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာန (PPD) ႏွင့္
အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန (FDA) ၂ ခုစလံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ
သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ပိုးသတ္ေဆး အမ်ားအျပား၏ ၾကြင္းက်န္မႈ အဆင့္မ်ားကို
စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အစိုးရ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခန္း (ISO 17025:2005)
တစ္ခုသာ ရွိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းနမူနာမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္
အတြက္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔စစ္ေဆးေနရသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ျဖစ္မႈမ်ား တိုးျမင့္လ်က္ရွိပါသည္။
အရင္းအျမစ္မ်ား နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ျမင့္မားလာျခင္း၊ တရားမ၀င္ အစားအစာမ်ား
ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုပစၥည္း သြင္းအားစုမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈ အႏၱရာယ္ တိုးတက္ျမင့္မားေနျပီး၊
အမ်ားစုကို သာမန္ စစ္ေဆးမႈပင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေခ်။
ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဆိုးရြားေနေသာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ႏွင့္
ျမန္ႏိုင္သမွ် အျမန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ
လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

•

အိုက္အက္စ္အုိ

အသိအမွတ္ျပဳ

၀န္ထမ္းမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္း

၊

လက္မွတ္ရ

ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား

နည္းပညာယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို

ႏွင့္

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္

အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

ႏွင့္

နယ္စပ္စစ္

ေဆးစခန္းမ်ား တြင္ ေရြ႕လ်ား ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ထားရွိေပးျခင္း။ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား
အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ခ်ထားမႈ တိုးျမွင့္ေပးရန္ အစီရင္ခံျခင္းျဖင့္ မ်ားမၾကာမီကာလ အတြင္း
အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ထိေရာက္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
စားေသာက္ကုန္မ်ား

စားသုံးမႈေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈကို

တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အစိုးရက စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း နွင့္
ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း အစရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အခေၾကးေငြယူ၍
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ထိုနည္းလမ္းကို

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ထိုနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ က်င့္သံုးေနေသာစနစ္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

•

ႏိုင္ငံတကာ

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ

စစ္ေဆးေပးျခင္း၊

ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း

နွင့္

ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရက ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္
ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း (PPs) နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျုခင္း။
ထိုနည္းလမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆးေသာ
လုပ္ငန္းတစ္ခုခုကို

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း

ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ခုအား

ထိုအစီအစဥ္တြင္

အစိုးရက

အဆိုပါပုဂၢလိက

ကန္ထရိုက္ေပး
လုပ္ငန္းကို

လုပ္ေဆာင္မႈ
စစ္ေဆးရန္ႏွင့္

ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး အတြက္ အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္
ထို၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္

ေစ်းကြက္ကို

ျမွင့္တင္ေပးျပီး

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း

၀န္ထမ္းခန္႔ထားမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္
အျခားအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းကို ေစာင့္ၾကပ္ ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

•

ဓာတုပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္း သင္တန္းႏွင့္ ပိုးမႊားကာကြယ္ေဆး ေပါင္းစံု စီမံခန္႔ခြဲမႈ (IPM)
တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊

လယ္ယာေျမအဆင့္တြင္

ေကာင္းမြန္ေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး

နည္းစနစ္မ်ား

က်င့္သံုးေရး တြင္လည္းေကာင္း ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းကို
အသံုးျပဳျခင္း။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္
အတူ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေပါင္းပံုစံျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမ်ား
ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားကို အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္

ညီညြတ္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။
ပို႔ကုန္မ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား
တိုးျမွင့္ ေပးမႈသည္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိမႈကို တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္
ေစ်းကြက္သစ္မ်ားႏွင့္
ကုန္သြယ္မႈ

ဆက္သြယ္ရလြယ္ကူေအာင္

မူ၀ါဒအစီအစဥ္တြင္

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္

ပါ၀င္သင့္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္းမဟုတ္ သည့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္
ကုန္သြယ္မႈမ်ား

တိုးတက္ျမင့္မားလာျပီး

လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္

ကုန္သြယ္ေရး

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္

ေစ်းကြက္သစ္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ စည္းမ်ည္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ေရးအတြက္
မိမိတို႔အစီအစဥ္ႏွင့္ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္ ေငြကုန္ခံကာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လုပ္ေဆာင္ရလ်က္ ရွိပါသည္။
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရွိ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး
ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ တစ္ခုဖြင့္လွစ္ျပီး တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံ၏ စားသုံးမႈ ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္း လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အခြန္အေကာက္မ်ား ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ ကိုတာမ်ား (tariffs and tariff
quotas) မွသည္ ပင္ရင္းႏိုင္ငံထုတ္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား (rules of origin) အစရွိသျဖင့္
ကုန္သြယ္ေရးတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း
ျဖန္႔ျဖဴးေပးေရး လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အျခားၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏
ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရး ေအဂ်င္စီ၏ ၀က္ဆိုက္ Pro-Chile ႏွင့္ အလားတူသည္ ၀က္ဆိုက္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ကမၻာတစ္လႊားရွိ
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စားေသာက္ကုန္

ျပပြဲမ်ားတြင္

ပါ၀င္ျပသေရး

အတြက္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
တင္ပို႔သူတို႔က

ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေစ်းကြက္တြင္

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္

သတင္းေပးရန္

ေနသူမ်ားအား

အစိုးရကုန္သြယ္ေရး

ရံုးမ်ားမွ

သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေနသည့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းႏွင့္ အသားထုတ္ကုန္ က႑မ်ားကဲ့သိုေသာ က႑မ်ားတြင္
ရင္းႏွီဳးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္

မိတ္ဖက္မ်ားကို

ဆြဲေဆာင္ရာတြင္

အသံုး၀င္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား တန္းဖိုးေျပာင္းလဲမႈကြင္းဆက္မ်ား (agricultural value chains) တြင္
စြမ္းေဆာင္မႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ သန္းေက်ာ္္ရွိသည့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္
လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား (commercial smallholders) (၂ ဟက္တာမွ ၂၀ ဟက္တာ
အက်ယ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား) ကို တန္ဖိုးျမွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေပၚထြန္း
လာေနသည့္ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား
(demand-driven market opportunities) တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို
ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

က႑၏စြမ္းေဆာင္ရည္

တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး/ ေက်းလက္ ၀င္ေငြမ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းမ်ား ကို ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
chain

approach)

သည္

တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ နည္းလမ္း (value-

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ဆက္စပ္ေနေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္သည့္

အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား (complementary non-agricultural
services and inputs ) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို သြင္းအားစုမ်ားထုတ္လုပ္ေပးသြင္းသူ (input supplier)
မွ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ (producer) အဆင့္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမွ စားသံုးသူ (consumer) အဆင့္
အစရွိသျဖင့္

အဆင့္တိုင္းတြင္

ေျပာင္းလဲမႈကို

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္

ျဖစ္ေပၚေစျပီး၊
အျဖစ္

ေက်းလက္ေဒသ

စီးပြားေရး

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(Haggblade et al., 2002; Reardon et al., 2009; Reardon et al., 2012a; Reardon, 2014)။ ထို
အေထာက္အကူျပဳသြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို တန္ဖိုးျမင့္တက္ေစျပီး၊
ကုန္စည္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ နည္းပညာအကူအညီ၊ ေစ်းကြက္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္
ေပးပို႔ေထာက္ပံ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္ေစျပီး၊
သြင္းအားစုမ်ားတြင္လည္း ဓါတုပစၥည္း မ်ားမွသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအထိ ပါ၀င္ေစပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား
ကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းအနီးအနားတြင္ ထားရွိေပးျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊
အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈႏွင့္ ၀င္ေငြ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိေစျပီး ပိုမို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစပါသည္။
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထာက္အကူျပဳ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာက႑တြင္ လုပ္သားမ်ား
ပိုမို၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လာေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးက႑တစ္ခုလံုးတြင္
လုပ္သားအင္အား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ ျမင့္မား ေစႏိုင္ပါသည္။
အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွငး္ ေရး စံကက
ုိ လ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား တိးု တက္ျမင္မ
့ ားေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းသည္
ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ လြန္စြာအေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ၾကီးထြားေနေသာ ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္ စမ္းသပ္
ေရာင္းခ်ရန္မွာ တိုးျမင့္လာေနသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ အစားအစာ ဥပါဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ညီညြတ္ရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔

အရည္အေသြးျမင့္

ပစၥည္းမ်ားကို

၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၏ ေက်နပ္မႈရရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ (Fernandez-Stark et al., 2011)။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာထြက္ကုန္ အရည္အေသြးသည္ ငါး၊ ႏွမ္း ႏွင့္ ပဲအခ်ိဳ႕မွလဲြ၍
နိမ့္က်လ်က္ရွိျပီး
ထုတ္ကုန္

၊

အစားစာေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

အမ်ားအျပားကို

လုပ္ေဆာင္ရန္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမီေရးအတြက္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

လိုအပ္ပါကလည္း
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိ ပါသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည့္ လြတ္လပ္ေသာ
ကုန္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ကို ၾကိဳတင္ ေမွ်ာ္ေတြးကာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ အစားအစာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ၀င္ေငြ ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစ်းကြက္အလားအလာအရ ၊ ယင္းတို႔၏
ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္

အစားအစာ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္မ်ားႏွင့္အညီ

ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ကာလလတ္ မဟာဗ်ဴတြင္ ပါ၀င္ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ေစ်းကြက္ ၀င္ခြင့္ရရွိေရး ျပိဳင္ဆိုင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ စံခ်ိန္စံညႊန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္က႑၌
ပုဂၢလိက စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္မႈမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္ရန္
လိုအပ္မႈမ်ားသာမက

ျပင္ဆင္ထုပ္ပိုးသည့္

ၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္သည္

ဆိုသည္မ်ား

စံခ်ိန္စံညႊန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
လည္း

ပါ၀င္ေနျပီးံု၊

မည္ကဲ့သို႔

ယခုအခါ

ယင္းတို႔ကို

ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားက ပံုမွန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္လီေရာင္းခ်သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေပးေနသူမ်ားက ပံုမွန္လိုအပ္ေနၾကပါသည္။ (Fulponi, 2007; Humphrey
2005; Henson and Jaffee, 2006) ။ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ သိပံၸနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ား
(GAPs) သို႔မဟုတ္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (fisheries resource management)
အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား (international labour standards)
အားျဖင့္လည္းေကာင္း

ပတ္၀န္းက်င္

ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္

ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားသည့္

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အျမဲပါ၀င္ေလ့ရွိပါသည္။
အဆိုပါ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား
[Sanitary

and

phyto-sanitary

(SPS)]

ျပည့္မီေရးအတြက္

အရည္အေသြး

ျမွင့္တင္မႈကို

အကူအညီေပးရန္ ႏွင့္ သတ္မွတ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ အတြက္ အစိုးရ၏ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ
လိုအပ္မႈ မၾကာခဏ ရွိေနေသးသည့္တိုင္ေအာင္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း
(PPs) နည္းလမ္းကို ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ (Hopper and Almeida, 2012)။ အစားအစာ
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စြမ္းရည္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္
အလားအလာရွိေသာ
အစားအစာ

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

အစားအေသာက္မ်ား

ေဖာ္ထုတ္

သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္မႈႏွင္

ျခင္းျဖင့္
အပင္ႏွင့္

သတၱ၀ါမ်ား ေရာဂါကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား (SPS matters) အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုတိုးပြား
ေစႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ တင္ပို႔ရန္ေစ်းကြက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အလားအလာ
ရွိေနပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ႏွင့္

လုပ္ကြက္ငယ္ စီးပြားျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပါ၀င္လာေစရန္
အတြက္ ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်မွတ္ရန္
လိုအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(Byerlee et al., 2014; Haggblade et al., 2012)။ စုေပါင္းေစ်းကြက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (collective marketing organisations) ၊ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(contract farming) ႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား (agro-food clusters) ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ
ေဒါင္လိုက္ ေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (vertically integrated operations) ကဲ့သို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းျခင္းမရိွပဲ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈထက္ ေခတ္မီဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈတို႔ကို အလ်င္အျမန္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ (Vorley et al., 2007; Vorley et al.,
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
2009)။ အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံု ေရြးခ်ယ္မႈသည္ က႑တြင္ ကနဦး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ား
ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ အမာထည္ ႏွင့္ အေပ်ာ့ထည္ အေျခခံအေဆာက္အံု (hard
and soft infrastructures) ရရွိႏိုင္မႈ ၊ ပါ၀င္ဆာင္ရြက္ေနသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အရင္းအျမစ္မ်ား ပါ၀င္ေပါင္းစပ္မႈ
ႏွင့္

ေဒသအစိုးရ

ပါ၀င္ေနပါသည္။

ႏွင့္

စီးပြားေရး/ကုန္ထုတ္လုပ္သူ

သို႔ရာတြင္

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္

ကနဦး

ကတိက၀တ္မ်ားလည္း

ျဖစ္ေပၚ

တည္ရွိေနသည့္

အေျခအေနမ်ားသည္ လြန္စြာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္စရာ အျခား မဟာဗ်ဴဟာ
နည္းလမ္း

အမ်ိဳးအစားမ်ား၏

ရရွိႏိုင္ေသာ

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို

ေဒသႏွင့္

က႑အလိုက္

အကဲျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ (NES)

တြင္ ဦးစားေပးက႑ အမ်ားအျပားကို

သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျပီး၊ ယခင္က႑မ်ားအားျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ျပီး ပုိ႔ကုန္ဦးေဆာင္ေသာ တေျပးညီ
စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ဆန္၊
ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ ႏွင့္ ရာဘာကို ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ အလားအလာရွိသည့္က႑
အျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာေကာင္းေသာ ထုတ္ကုန္
တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ

ကြင္းဆက္

(value

chains)

မ်ား

ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္

အတြက္

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ ရာတြင္ ယင္းတို႔၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အလားအလာႏွင့္ ေစ်းကြက္ရရွိမႈ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္သာမက၊ ကုန္သြယ္မႈ
စြမ္းအား

လိုအပ္မႈမ်ား

(trade

capacity

needs)

ကိုလည္း

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ့္ပါသည္။ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔၏ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အကူအညီ ( Aid for
Trade ) အစီအစဥ္၏ အဆင့္ျမင့္ေပါင္းစည္းမႈ မူေဘာင္ [Enhanced Integrated Framework (EIF)]
တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာ တြင္

ကုန္သြယ္ေရးကို ေပါင္းစပ္ေပးရန္ ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ နည္းပညာ အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေနမႈမ်ားမွ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အတြက္ ယင္းအကူအညီမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ အေပၚ အေျခခံတည္ေဆာက္ကာ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ
ကြင္းဆက္ကို ပိုမို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သစ္သီး၀လံ ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ႏွင့္ ငါး/
အခြံမာေရထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းငယ္ကေလးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား
ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဆန္ ကိုလည္း ေနရာအႏွံအျပားတြင္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္

အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ယင္းက႑မ်ားကို

အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း

ရွိေနသျဖင့္

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္

အလားတူ

ေစ်းကြက္မ်ားတြင္

တင္သြင္းရာတြင္ အေရးပါသည့္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ ေစ်းကြက္သစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရရွိေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သရက္သီး ထုတ္ကုန္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ (mango value chain) သည္ ျမန္မာ
သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ တိုးတက္လာျခင္း သာဓက
တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ အပူပိုင္းေဒသမွ တန္ဖိုးျမင့္ အသီးအႏွံမ်ား ၀ယ္လိုအားမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိရာ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတိုးခ်ဲ.တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ထုတ္လုပ္မႈ၊ အရည္အေသြး နိမ့္က်ျခင္း ႏွင့္ အစားအစာအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
ခ်ိဳ.တဲ့မႈေၾကာင့္ ပို႔ကုန္မ်ား အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ (Narrod et al., 2007; FernandezStark et al., 2011)။ သို႔ရာတြင္ အစားအစာမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္မွာ

လြယ္ကူေသာ

လုပ္ငန္းတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း၊

အထူးသျဖင့္

သမားရိုးက်

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္
ေပါင္းစပ္ေပးရာတြင္ ပိုမိုမလြယ္ကူေၾကာင္း ကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အေတြ႔အၾကံဳက ျပသေနပါသည္။ (Box
2.5)။ ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ သရက္သီးတန္ထိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ႏွစ္အတန္ၾကာေနျပီ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္ကုိသာ

ရရွိေနပါသည္။

သစ္သီး

ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေစ်းေကာင္းရေသာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ မွန္မွန္တင္ပို႔ျခင္း မလုပ္
ႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔ အေရအတြက္ မ်ားမ်ားစားစားလည္း တင္ပို႔ျခင္း မျပဳႏုိင္ၾကပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားသည္ တက္မလာပဲ အေထာက္အကူ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ားလည္း တိုးတက္
မလာခဲ့ၾကပါ။ သြင္းအားစုမ်ားမွ သည္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းသည္အထိ ထုတ္ကုန္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ
ကြင္းဆက္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အဆင့္မ်ားအားလံုးတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္မႈ မ်ားကို
ေတြ႔ရွိရာျပီး၊ ထိုအဆင့္အမ်ားအျပားေၾကာင့္ လုပ္ငန္း၏ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစလ်က္
ရွိပါသည္။ (Box 2.6)။
သရက္သီးအမ်ားစုကုိ အရည္အေသြး အဓိကမထားပဲ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိပါသည္။
အကယ္၍ ပို႔ကုန္မ်ားကို အာရွ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက ရွိ ၀င္ေငြျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ကို တိုးခ်ဲ.
တင္ပို႔မည္ဆိုပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

တိုးတက္ျမင့္မားလာေနသည့္

တင္းက်ပ္ေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပုဂၢလိက စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေအာင္ မ်ားမၾကာမီကာလတြင္
လုပ္ေဆာင္ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနသည္

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္
ပူးေပါင္းကာ အရည္အေသြး ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီ
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားကုန္စည္မ်ား အတြက္ပါ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ တင္ပို႔မႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး

မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ဖန္တီးမႈ ျဖစ္ေစျပီး ၊
ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစပါသည္။ ၎အျပင္ ပို႔ကုန္အရည္အေသြးေအာက္နိမ့္က်ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို
ထုတပ
္ းုိ ျပင္ဆင္သည့္ စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ားတြင္ အသံးု ျပဳႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
လယ္ယာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး

မဟုတ္ေသာ

၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အလုပ္အကိုင္မ်ားပိုမို

တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထိုလယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး

မဟုတ္ေသာ

၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အလုပ္အကိုင္

အခ်ိတ္အဆက္မ်ား

ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ေက်းလက္စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးၾကီးေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈ တစ္ခုပင္
ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Box 2.5. အစားအစာေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ကင္းမႈ ျမွင့္တင္ျခင္း -- ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ၏ နဂါးေမာက္သီး
အေတြ႔အၾကံဳ
နဂါးေမာက္သီး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ကြက္ငယ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပို႔ကုန္
ေစ်းကြက္သို႔

၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးတြင္

ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို

အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း

ပါ၀င္ပါသည္ သို႔မွသာ အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ား ေရာဂါကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
လိုအပ္မႈမ်ား (SPS requirements) ႏွင့္ GlobalGap ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢလိက စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္မႈမ်ား
(private

standards)

ႏွင့္

ကိုက္ညီ

ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသအစိုးရ

၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္ အမ်ားအျပားသည္ နဂါးေမာက္သီး အရည္အေသြး ေစ်းကြက္
၀ယ္လိုအားမ်ား

ျပည့္မီေရးအတြက္

အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပူးေပါင္းပါ၀င္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုတ္လုပ္သူ အမ်ားအျပား အတြက္ အစားအစာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
အေလ့အက်င့္မ်ား တိုးတက္လာခဲ့ျပီး လုပ္ကြက္ငယ္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ပုိ႔ကုန္မ်ားလည္း
တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုစီမံကိန္းက လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ

စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား

ထိမ္းသိမ္းျခင္း

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးမွာ

ခက္ခဲလွေၾကာင္း

တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အေလ့အက်င့္မ်ား

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ

ပုဂၢလိက

လိုက္နာက်င့္သံုးေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်မ္းသူမ်ား မလံုေလာက္ သကဲ့သို႔
အခ်ိဳ႕ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
လုပ္ကြက္ငယ္

လိုအပ္ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

မရွိျခင္းေၾကာင့္

အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္

ၾကံဳေတြ႔ရသည့္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

အခက္အခဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ေစ်းကြက္ အေျခခံမ်ားတြင္လည္း
ပါ၀င္လုပ္ကိုင္သူအသစ္မ်ား

၀င္လာျခင္းႏွင့္

ျပိဳင္ဆိုင္မႈ

တိုးတက္လာျခင္းမ်ားျဖင့္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စီမံကိန္း အေတြ႔အၾကံဳအရ ေနာင္တြင္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိန္မီဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္
ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အညီ အနီးကပ္ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္သြားရန္
အၾကံျပဳထားပါသည္။ လုပ္ကြက္ငယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ စံမ်ားကို
ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ အခ်ိန္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္ႏိုင္သမွ်ျမန္ေအာင္
စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိ၏ အစားအစာ ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရးလိုက္နာမႈ

တိုးတက္လာရန္အတြက္

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

အရည္အေသြးမ်ား

ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္မည့္ ကမၻာ့ဘဏ္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အစားအစာ ေဘးဥပဒ္ ကင္းရွင္းေရး အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ (World Bank Global Food Safety Partnership) မွ ၾကီးမားေသာ
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။
Source: World Bank (2014a), Global Food Chain Partnerships, World Bank, Washington, DC, www.worldbank.
org/en/topic/agriculture/brief/global-food-safety-partnership.

Box 2.6. သရက္သီး တန္ဖိုးအဆင့္ဆင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ အေပၚ အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေနမႈမ်ား
သြင္းအားစုႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူအဆင့္ ။ သရက္သီးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ အနည္းငယ္တြင္သာ
ပို႔ကုန္

တင္ပို႔ရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

အရည္အေသြးမ်ား

ပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး၊

သစ္သီးျခံမ်ား

အလြန္အိုမင္းေနျခင္း။ အပင္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ အသီးခူးဆြတ္ျပီး
ေနာက္

ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားတြင္

နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္

အသိဉာဏ္ပညာအဆင့္မ်ား

နိမက
့္ ်ျခင္းတိေ
႔ု ၾကာင့္ အပင္မ်ားကို ေရာဂါႏွင့္ ပိးု မႊားမ်ား က်ေရာက္မႈ ျမင္မ
့ ားေစျပီး၊ အရည္အေသြးကို
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ထိခိုက္ေစျခင္း။

ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊

သရက္ျခံစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား

ကိုယ္တိုင္ပင္

ေနာက္ဆံုးေပၚ

စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေကာင္းစြာမသိရွိျခင္း။
ရိတ္သိမ္းလြန္အဆင့္ ။ သီးႏွံရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္မ်ား မျပည့္စံုျခင္း၊
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား

မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္

အေအးဓာတ္ေပး

သိုေလွာင္ခန္းမ်ားမရွိျခင္း၊

ထုပ္ပိုးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသာရွိျပီး ေစ်းၾကီးျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳသူနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ
မရွိျခင္း။ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္း။
ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္အဆင့္

။

နယ္စပ္မ်ားႏွင့္

ေလဆိပ္မ်ားသို႔

ပို႔ေဆာင္သည့္စနစ္မ်ား

ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္း။ အေအးခန္းကုန္သိုေလွာင္ရံုမ်ားမရွိျခင္း နွင့္ အစားအစာေဘးဥပဒ္အႏၱရယ္
ကင္းရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ အပူေပးသန္႔စင္သည့္ စနစ္မ်ားမရွိသျဖင့္
တင္ပို႔မည့္ ေနရာသို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တက္လာျခင္း။ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ရရွိေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မပါျခင္းႏွင့္
တက္ၾကြေသာ ေစ်းကြက္ အဆက္အသြယ္မ်ား အနည္းငယ္သာရွိျခင္းတို႔သည္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ
အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ထိုအကန္႔အသတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ သစ္သီးျခံအသစ္မ်ားတြင္ သစ္သီး မ်ိဳးသစ္မ်ားႏွင့္
အတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ ပိုးမႊား/အပင္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတြင္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျမွင့္တင္
ျခင္း၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းျပီး ေနာက္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုမ်ား
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံု ႏွင့္ အပူေပးသန္႔စင္ျခင္း
အစရွိေသာ အမာထည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀မႈ တိုးျမွင့္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။
Source: Myat (2012) and interviews with exporters and trade associations.

ဆန္တန္ဖိုး ေျပာင္းလဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ (Rice chain performance) တြင္ အရည္အေသြး
ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ နာမည္ရေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။

မၾကာေသးေသာ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက

ဆန္ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စြမး္ ေဆာင္ရည္သည္ အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ ႈ နိမက
့္ ်မႈေၾကာင့္ ေကာင္းမြနမ
္ မ
ႈ ရွျိ ဖစ္လ်က္ရပ
ိွ ါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ကမၻာတြင္ ဆန္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ၾကြယ္၀မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္း၏ ဆန္အဓိက
တင္ပို႔သည့္

ႏိုင္ငံ

အခန္းက႑တြင္

ျပန္လည္ပါ၀င္ႏိုင္မည့္

အလားအလာရွိေနေၾကာင္း

အၾကံျပဳၾကပါသည္။ (Kudo et al., 2013; MSU-MDRI, 2013). ဆန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ တန္ဖိုးအဆင့္ဆင့္
ေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ (rice value chain) ကို လယ္ယာေျမအဆင့္ မွသည္ ဆန္စပါးၾကိတ္ခြဲျခင္းႏွင့္
ထုပ္ပိုးျခင္း အထိ အဆင့္တိုင္းတြင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ရန္လိုအပ္ေနပါသည္ (Wong and Wai, 2013)။
ေစ်းကြက္မ်ားသည္ အရည္အေသြးကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တပ္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို
တင္သြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာ ယင္းသို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဆန္စပါး တင္ပို႔မႈ က႑
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္ လြန္စြာအေရးပါ ပါသည္။ ထုိအဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး၊
အိႏိၵယႏိုင္ငံ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ၀င္ေငြနိမ့္က် သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။
(Reardon

et

al.,

2012b)။

အရည္အေသြး

တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ ဆန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္တြင္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ (rice value
chain)

ကို

အရည္အေသြး

၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္

104

ျမင့္မားေသာ

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ကုန္စည္မ်ား
ရရွိႏိုင္ျပီး

ေရာင္းခ်သည့္

ေစ်းကြက္မ်ားသို႔

အရည္အေသြးေကာင္းေသာ

ဆန္မ်ား

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သူအျဖစ္ နာမည္ရရွိေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ

ေပၚဆန္းေမႊး ဆန္ကဲ့သို႔ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ဆန္အမ်ိဳးအစား ကုန္စည္အမည္တပ္ႏိုင္ေရး
အတြက္

ေမွ်ာ္မွန္း

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကို

မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔

မ်ိဳးေစ့မ်ား

ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန ဦးစီးဌာန တို႔အၾကား အစိုးရ
ႏွင့္

ပုဂၢလိက

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္

ဆန္စပါးမ်ိဳးမ်ား

ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ အဆင့္တြင္ သိပၸံနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား (GAPs) အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္
တန္ဖိုးျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ

ကြင္းဆက္တြင္

ပါ၀င္ေနသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

သိရွိႏိုင္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ဆန္တန္ဖိုး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္မ်ား
(rice value chains) ကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေစ်းကြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မည့္ ဆန္စပါးအမ်ိဳးမ်ိဳး၏
အရည္အေသြးအလိုက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ေပးေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

၎အျပင္

သီးျခား ဆန္ကုန္စည္တံဆိပ္မ်ား (specific rice brands) သို႔မဟုတ္ ဆန္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္
ဆန္ထုတ္ကုန္မ်ား (rice processed products) မ်ားကို ဖြြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ / သို႔မဟုတ္
ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ႏွင့္

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (production

processes)

ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္

ကို

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို

ထည့္သြင္း

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး မဟုတ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းမ်ား (nonagricultural sector activities) မ်ားႏွင့္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္လုပ္ဆာင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ဆန္ႏွင့္ ဆန္ထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေပးျခင္း (branding of rice and rice
products)

ကို

ဦးစားေပး

လုပ္ေဆာင္ရမည့္

အစီအစဥ္တြင္

အေရးၾကီးသည့္

အပုိင္းမွ

ထည့္သြင္းထားစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ပါသည္။
ဆန္ထုတ္လုပ္မႈကို

ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္

လုပ္ေဆာင္

ေနသျဖင့္

အလားတူ

၀န္ေဆာင္မႈ

က႑မ်ားကို အသံုးျပဳေနသည့္ လယ္ယာထြက္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား (agricultural commodities) ႏွင့္
အခ်ိတ္အဆက္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ထားေရး အတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ရွိေနပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ဓာတ္ခြဲဆန္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း (inspection and testing) ႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းျခင္း
ႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီ (marketing and technical assistance) တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကျပီး

၊

ယင္းလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို

အစိုးရႏွင့္

ပုဂၢလိက

အက်ိဳးတူပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြ ကမ
္ ႈ အားျဖင့္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ နယ္ပယ္တစ္ခတ
ု င
ြ ္ တန္ဖးုိ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမက
ႈ င
ြ း္ ဆက္မ်ား
အမ်ားအျပား တည္ရွိျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈမ်ား
ႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္း

အကူအညီ

(institutional

support)

ရရွိေစႏိုင္ျပီး

၊

အေထာက္အကူျပဳ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (complementary service) ႏွင့္ သြင္းအားစု စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (input industires)
အား စီးပြားေရး ဆြဲေဆာင္မႈ ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈမ်ားတိုးခ်ဲ.ျခင္း (Expansion of fisheries exports) ကို ၀င္ေငြ
ျမင့္မားေသာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တိုးခ်ဲ.တင္ပို႔ရန္မွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရခ်ိဳ ေရငန္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာၾကြယ္၀ျပီး၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္
အတြင္း ပ်မ္းမွ် တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈% တိုးျမင့္ခဲ့ပါသည္။

စာရင္းဇယားမ်ား အတိအက် မရႏိုင္ေသာ္လည္း

ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ လူေပါင္း ၃ သန္းနီးပါးခန္႔ကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အလုပ္ခန္႔ထားေၾကာင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း
ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြ၏ ၃.၃% ခန္႔ ကို ငါးလုပ္ငန္းက႑မွ ရရွိေၾကာင္း အက္ဖ္ေအအို အဖြဲ႔၏ ခန္းမွန္းခ်က္အရ
သိရွိရပါသည္။ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ေရထြက္ပစၥည္း ၀ယ္လိုအားမ်ား တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထား
သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၾကီးထြားေနေသာ ပို႔ကုန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ပို႔ကုန္
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ိဳးစံုပါ၀င္ အသံုးျပဳရသျဖင့္
ေရထြကပ
္ စၥညး္ ထုတလ
္ ပ
ု ျ္ ခင္း/ငါးဖမ္းလုပင
္ န္းက႑အျပင္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရးလုပင
္ န္း မဟုတသ
္ ည့္ အေထာက္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အကူ ျပဳလုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္မ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္လာေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သြား
သင့္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းက႑သည္ ကန္႔သတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ထို ပို႔ကုန္
အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈ
လုပ္ငန္းကြင္းဆက္

တစ္ေလွ်ာက္တြင္

ေမြးျမဴေရး

ငါးမ်ားႏွင့္

ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ

ငါးေပးသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အရင္းအႏွီး မရွိျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားႏွင့္ အရည္အေသြး ၂ ခုစလံုးကိုပါ
ထိခိုက္လ်က္ရွိျခင္း၊ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္
အေအးခန္ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား မရွိျခင္း အစရွိေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ ေရရွည္တည့္တံ့ေရး တို႔သည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာ
ေရထြက္ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရး နွင့္ ေစ်းကြက္တြင္ အေရးပါလာသည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာျဖင့္ ယင္း
ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ေစ်းေကာင္းရေသာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ငါးမ်ားတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈုကို ေလ်ာ့နည္း
ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လိုအပ္အပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ သင့္ပါသည္။ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္
၀င္ေငြျမင့္မားသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တင္သြင္းရန္ အတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမာက္အေမရိက၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာရွရွိ ၀င္ေငြ
ျမင့္မားသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ႏိုင္ၾကျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းမႈသည္

အမ်ားအတြက္

စိန္ေခၚမႈ

တစ္ရပ္အျဖစ္

အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး

စည္းမ်ဥ္း

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္

အဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို

ဆက္လက္

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

တည္ရွိေနပါသည္။
ညီညြတ္ေရးအတြက္

ရမည္ျဖစ္ျပီး

အေရးၾကီးေသာ

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။
ၾကီးထြားေနေသာ ပုိ႔ကုန္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ က႑တြင္ အေရးၾကီးေသာ
စီးပြားေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ တဖက္တြင္ ေရထြက္ပစၥည္း အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္
ယင္းတို႔၏ ေဂဟစနစ္မ်ား အပါအ၀င္ စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေရးသည္ ငါးလုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္
တိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံက်ပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန သည္ ယင္းက႑ ေရရွည္တည္တံ့ေရး
အတြက္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႔ ငါးလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးေရး အတြက္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏
အဆိုအရ ေရရွည္တည္တံ့ေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ယခုအခါ ငါးထုတ္လက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသ
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအၾကား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း
သိရွိပါသည္။
ထိုမူ၀ါဒမ်ားသည္
ပတ္၀န္းက်င္ကို

ႏိုင္ငံတကာ

ထိခိုက္မႈနည္းေသာ

လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္
ကုန္စည္မ်ား

ညီညြတ္ေအာင္

(“eco-label”

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

products)

ေရာင္းခ်သည့္

ေစ်းကြက္သစ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေျခလွမ္းအစျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို
ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေသာ ကုန္စည္မ်ား ၀ယ္လိုအားမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ရွိတြင္
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ

ေရာင္းခ်ေနေသာ

ကုန္စည္မ်ားအနက္

ထိုကုန္စည္မ်ား၏

အဆင့္အတန္းႏွင့္

မီေသာကုန္စည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ျမန္မာေရထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျခား သူမ်ားႏွင့္ ျပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ ေရွ.ဆံုးက ေရာက္ရွိႏိုင္မည့္
အခြင့္အလမ္းကို ရရွိေစႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊

တန္ဖိုးျမင့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ ေစ်းကြက္မ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစားအစာမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္
ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရယူမႈႏွင့္အတူ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစေသာ ကုန္စည္မ်ားျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈကို တည္ေဆာက္ကာ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားကို လမ္းပြင့္ေစျပီး၊
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ယင္းတို႔ကို ျမန္မာငါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ထပ္မံ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိ

ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို ပိုမိုသစ္ေသာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား
အေနျဖင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား အလြန္အကြ်ံ ပိမေနေစရန္အတြက္ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္
လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
အက်ိဴးတူ

ပူးေပါင္းသည့္

နည္းလမ္းကို

အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အျခားထုတ္ကုန္မ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္

ေရထြက္လပ
ု ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက၀
္ ယ္လအ
ို ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ဆက္လက္ အဓိက က်ေနပါသည္။
အျခားဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားသည္လည္း ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ
တြန္းအားေပးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားစုစည္းမႈႏွင့္ ကန္ထရိုက္လုပ္ငန္း
နယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္မ်ားရွိ ဆင္တူေသာလုပ္ငန္းငယ္မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း
(Clustering

of

value

chains)

ျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

စုေပါင္းစြမ္းအားမ်ား

အသံုးခ်ေစႏိုင္ျပီး

အဆင့္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ေဒါင္လိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ (vertically) ႏွင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကား
တူညီေသာ အဆင့္တြင္ အလ်ားလုိက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ (horizontally) ၂ မ်ိဳးစလံုးကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္

ဆင္တူေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား

ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏

အက်ိဳးရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား/ လယ္ယာေျမမ်ား၌ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစသကဲ့သို႔
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
သက္သာေစပါသည္။

အစိုးရ၏

အကူအညီမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား/

စီမံေပးရာတြင္

လယ္ယာေျမမ်ား၏

လည္း

အကုန္အက်

ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး

ေျပာင္းလဲမႈ

အဆင့္အသီးသီးတြင္ နီးစပ္မႈရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား/ လယ္ယာေျမမ်ား ဆက္စပ္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျပီး
ကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးအားထိခိုက္ေနသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္

၀င္ေရာက္မႈ

တို႔ကဲ့သို႔ေသာ

ျပႆနာမ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္အတြက္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ (Galvez-Nogales, 2010)။
သို႔ရာတြင္ ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္မွာ
ေဒသအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ အသင္းအဖြဲမ်ား၏ အကူအညီ လိုအပ္ေလ့ရွိပါသည္။
ယင္းအစိုးရ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေရးအတြက္ နည္းပညာ အကူအညီ၊
သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းကြက္ သုေတသန မ်ားအားျဖင့္ အကူအညီမ်ားစီမံေပးမည္ျဖစ္ျပီး ၊
ယင္းတို႔၏

မဟာဗ်ဴဟာ

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

အတြက္လည္း

ကြ်မ္းက်င္မႈ

အကူအညီ

စီမံေပး

ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဆင္တူေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စတင္ဖြဲ႔စည္းမႈ
ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံက်ပါသည္။ အားလံုးပါ၀င္ေသာ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္မ်ား
အထူးသျဖင့္

သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို

ပါ၀င္လာေရးအတြက္

လႈံ႔ေဆာ္ရာတြင္

စီးပြားေရး

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ

ႏွင့္

စီးပြားေရးအလားအလာေကာင္းမႈ တို႔ကို ညီညြတ္မွ်တေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါသည္။
(Box 2.7).
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

သစ္သီး၀လံ

ႏွင့္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္

ထုတ္လုပ္မႈတြင္

ၾကီးမားေသာ

အလာအလာရွိသျဖင့္ ယခုလက္ရွိ တစ္ကြဲတစ္ျပား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနသည့္နည္းလမ္း (unorganised
approach) ထက္ လုပ္ငန္းတူမ်ားအား စုစည္းထုတ္လုပ္ျခင္း (cluster approach) က ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားျပည့္မွီေအာင္ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက (cluster approach)
က ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္သိုေလွာင္မႈႏွင့္
ျပဳျပင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးမတည္ရန္

အပင္ထုတ္ပိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ

အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ထိုအက်ိဳး
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ေက်းဇူးမ်ားကို တရား၀င္ လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ား (a formal cluster) မပါရွိဘဲႏွင့္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္ပိုးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္သည့္ စက္ရံုမ်ားကို
မွ်ေ၀သံုးစြဲသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား (cluster) ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္ လြယ္ကူေအာင္ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ျဖင့္
ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္

လုပ္ေဆာင္သည့္ပါသည္။

လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္

သည္

ထိုနည္းလမ္း

အသံုးျပဳရာတြင္

ကင္ညာႏိုင္ငံၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္

လုပ္ကြက္ငယ္

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (Box 2.8).
Box 2.7. အလံုးစံုပါ၀င္သည့္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း
အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရး အလားအလာရွိေသာ အလံုးစံုပါ၀င္သည့္ တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္မ်ား
(inclusive value chains) ကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမာထည္ႏွင့္
အေပ်ာ့ထည္

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

အပါအ၀င္

ပုဂၢလိကက႑

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္

အက်ိဳးရွိ ေစမည့္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို စီမံေပးျခင္းျဖင့္ ထိုသို႔ျမွင္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
သစ္သီး၀လံ ပန္းမာန္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း တန္ဖိုးျမွင့္လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား (horticulture value chains)
ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္မွာ တင္သြင္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အစားအစာေဘးအႏၱရာယ္ကင္းမႈ ႏွင့္ အရည္အေသြး
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္

အေထာက္အကူ ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အစိုးရ၏

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္

ယင္းအေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိပါက လုပ္ကြက္ငယ္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ရလဒ္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ညီမွ်မႈ
ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမက္လံုးမ်ား (investment incentives) ကိုလည္း က်ဆင္းေစမည္
ျဖစ္ပါသည္။
အခြန္အေကာက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း
အစရွိေသာ ယာယီ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မက္လံုးေပးမႈမ်ား (fiscal incentives) သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
တန္ဖိုးျမွင့္ကြင္းဆက္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ပိုမိုခ်ဲ.ထြင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံေစရန္
အတြက္ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုမက္လံုးမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ေပးသည့္
စည္းကမ္းမ်ား

(sunset

အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိၾကသည့္

clauses)

မ်ားပါ၀င္ရမည္

လုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း

ျဖစ္သကဲ့သို႔

တာ၀န္ယူမႈ

ရွိေစရန္

မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္
လိုအပ္ပါသည္။

ထို

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သိပၸံနည္းက် စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္း (GAP) သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား (private standards programmes)
သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

တို႔ကဲ့သို႔ေသာ

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

ယင္းတို႔၏

လုပ္ကြက္ငယ္

လုပ္ကြက္ငယ္

လႈပ္ရွား

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္

အစားအစာ

လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္

သက္ေသျပရန္
အႏၱရာယ္

လိုပါသည္။
ကင္းရွင္းစြာ/

အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမွင့္ တင္ရာတြင္
လိုအပ္ေနသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္
လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢိလက အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (PPs)ျဖင့္
ျပင္ပမွေငြအရင္းအႏွီး ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
ေစ်းကြက္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္မ်ား ထူေထာင္ေရး
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အစိုးရ၏

အကူအညီေပးမႈသည္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏

တန္ဖိုးျမွင့္တင္မႈ ကြင္းဆက္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ.ရန္အတြက္ မက္လံုးမ်ား
စီမံေပးႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာေစ်းကြက္ ခ်ိပ္ဆက္မႈအစီအစဥ္ တစ္ခု (A Myanmar market linkage
programme)

108

ကုိ

ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္

တင္ပို႔သူမ်ားအတြက္

လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ယင္းအစီအစဥ္ျဖင့္

ေစ်းကြက္တြင္

ျဖစ္ေပၚေနသည့္

၀ယ္လိုအားမ်ားကို

ေကာင္းစြာနားလည္

သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ ပို႔ကုန္ ေစ်းကြက္မ်ား သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၊
ဤနည္းအားျဖင့္ လုပ္ကြက္ငယ္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္သူမ်ား (smallholders) အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
နည္းလမ္းမ်ားတြင္

တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေအာင္

လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ သရက္သီး တန္ဖိုးျမွင့္ ကြင္းဆက္လုပ္ငန္း အတြက္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္သည့္
အစီအစဥ္

(Market

Linkage

Programme)

ကို

ေအာင္ျမင္စြာ

အသံုးျပဳေနပါသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အားျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ သိရွိၾကျပီး ေနာက္တြင္ ယခုအခါ လုပ္ကြက္ငယ္
စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္သူ (smallholders) အခ်ိဳ႕သည္ ဥေရာပ ကုန္တိုက္ၾကီးမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္း
ခ်ႏိုင္ၾကျပီျဖစ္ပါသည္။

ထိုၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ထုတ္ကုန္မ်ားကို

၀ယ္ယူရန္ အလားအလာရွိသူမ်ား သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
Box 2.8. ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ေထာပတ္သီး ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပံု
ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ေထာပတ္သီး ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဖြဲ႔စည္းမႈ (building an avocado cluster)
အေတြ႔အၾကံဳသည္ အစုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ ထုတ္လုပ္မႈ (output) ၊ အားလံုးပါ၀င္မႈ
(inclusiveness) ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
(linkages to non-agricultural activities) တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ ကို နားလည္သိရွိႏိုင္
မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါဖဲ႔ြစည္းမႈစီမံခ်က္ (cluster project )သည္ ကင္ညာ ႏိုင္ငံ၏ ေသးငယ္ေသာ၊ အရင္းအျမစ္
ဆင္းရဲေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ထုတ္လုပ္သူ အုပ္စုမ်ား အျဖစ္ စုစည္းေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး၊
သြင္းအားစုမ်ား၊ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားမႈ ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေသာ ပို႔ကုန္
ေစ်းကြက္မ်ား

(higher-priced

export

markets

)အပါအ၀င္

ေစ်းကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းပိုမိုသက္သာေသာ ျပင္ဆင္ထုတ္ပို႔မႈက႑ ေစ်းကြက္ (lower-priced
processing sector market) ကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဖဲ႔ြစည္းမႈစီမံခ်က္သည္
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊
ထုတ္ပိုးျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား (nonagricultural firms and employment) ကိုလည္း ဖန္တီးေပးပါသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ ေထာပတ္
သီးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၏

ကနဦး

အေျခအေနမ်ား

သည္

ယခုလက္ရိွ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ကုန္ထုတ္လုပ္သူ အမ်ားအျပားႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း၊ ၎တို႔သည္ တန္ဖိုးျမင့္ ေစ်းကြက္မ်ား
(high-value markets) ကို တင္ပို႔ရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ ေထာပတ္သီးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္
ေစ်းကြက္မ်ား (markets that are only applicable to avocados) အတြက္သာ ပို႔ကုန္သစ္မ်ား
ထုတ္လုပ္ေရးတြင္လည္းေကာင္း အေတြ႔အၾကံဳ ေကာင္းစြာၾကြယ္၀သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
အဖြဲ႔အစည္း

ပတ္၀န္းက်င္တြင္

၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို

လည္ပတ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္အေျခအေနသည္ လြန္စြာကြဲျပားျခားနား
မႈျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္တြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက္ ၀ယ္လိုအားမ်ားႏွင့္
အညီ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊

အေတြ႔အၾကံဳၾကြယ္၀သည့္

အေထာက္အကူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀န္းမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိပါသည္။
ကင္ညာႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားလံုးကုိ အသံုးခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ ယင္းႏိုင္ငံ၏
အေတြ႔အၾကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အခ်ိဳ.သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္
ထုတ္လုပ္သူ-ကုန္သြယ္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ က႑အသီးသီးတြင္ အစားအစာ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားေရးအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္

ေဒသအစိုးရႏွင့္ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ား ပါ၀င္

ပတ္သက္ျခင္း တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
Source: Jones and Webber (2010), “Achieving synergies through clustering – Kenyan avocados”, C.W.
Webber and P. Labaste (eds.), Building Competitiveness in Africa’s Agriculture: A Guide to Value Chains
Concepts and Applications, World Bank, Washington, DC.

ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို
၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္

လယ္ယာထြက္

စားေသာက္ကုန္မ်ားကို

အရည္အေသြးေကာင္းျခင္း၊

ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းျခင္း ႏွင့္ အလံုအေလာက္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေစမည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ေယဘုယ် နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ကန္ထရိုက္

စနစ္မ်ားသည္ သြင္းအားစုမ်ားကို အေၾကြးျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ နည္းပညာအကူႏွင့္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္
အာမခံထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းရရွိေစျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ သာမန္ လယ္ယာလုပ္သူမ်ား
ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ေတြ႔ရွိခ်က္အရ
ကန္ထရိုက္မ်ား အသံုးျပဳေသာ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ ကန္ထရိုက္မ်ား
အသံုးမျပဳသူမ်ားထက္ ၀င္ေငြပိုမိုေကာင္းမြန္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ (Miyata et al., 2009; Da Silva,
2009; Prowse, 2012)။ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အရည္အေသြး ၊ အရင္းအႏွီး ႏွင့္
နည္းပညာအကူအညီ အစရွိသည္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိုဳးျခင္းကို အသံုးျပဳကာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား တန္ဖိုး ေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္လုပ္ငန္းတြင္
ေပါင္းစပ္ေပးျခင္းျဖင့္

လယ္သမားမ်ားႏွင့္

ပုိ႔ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ရန္

ရည္မွန္း

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ထြက္ကုန္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထုပ္ပိုး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား
အတြက္ပါ

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို

ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရ၏

မူ၀ါဒ႐ႈေထာင့္မွ

ၾကည့္ပါကလည္း လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ကန္ထရိုက္
လယ္ယာစနစ္ ထူေထာင္ျခင္းကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ကို ဆန္လုပ္ငန္း အထူးျပဳ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္
ကုမၸဏီ (RSCs) (၅၈) ခုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္ သြင္းအားစုမ်ား၊
နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနျပီး၊ သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ကန္ထရိုက္က သတ္မွတ္ေပးထားသည့္
ပံုေသေစ်းႏႈန္းျဖင့္

ျပန္လည္ေပးသြင္းရသည့္

ထိုလုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ေပး

သည္

ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း

နည္းပညာအကူအညီအတြက္

ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊

ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို

ေငြအရင္းအႏွီးေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္

ရရွိသည့္

ရလဒ္မွာမူ

ေငြေခ်းငွားသူ အမ်ားစုက ယင္းတို႔၏ေခ်းေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္ မဆပ္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ ေကာင္းစြာေအာင္ျမင္မႈ
မရွိပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ဆန္သည္

အရည္အေသြးတိတိက်က်

သတ္မွတ္မထားႏိုင္သည့္

ေယဘုယ် ကုန္စည္ တစ္မ်ိုဳး (a generic product) ျဖစ္သျဖင့္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ အတြက္
ေကာင္းစြာသင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိႏိုင္၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္အားလံုးတြင္ အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ေဘးဥပါဒ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီး
ဟင္းရြက္က႑တြင္ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။

ယင္းသီးနွံ

မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ကန္ထရိုက္ လယ္ယာ
စနစ္သည္ လုပ္ကြက္အလြန္ငယ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပါ၀င္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လာေရး အတြက္
အသံုး၀င္ေသာ

နည္းလမ္းတစ္ရပ္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပင္လွ်င္

ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

အျမတ္အစြန္းျမင့္မားစြာ

ယင္းက႑တြင္

တစ္ဟက္တာက်ယ္ေသာ

ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ပါသည္။

ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္

ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးျမွင့္ ကြင္းဆက္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ မက္လံုးေပးမႈမ်ားကို အခြန္အခမ်ား
ေလွ ် ာ့ ခ ်ေပးျခင္ း သိ ု ႔ မ ဟု တ ္ အတု ိ း ႏႈ န ္ း သက္ သ ာေသာ ေခ်းေငြ မ ်ားထု တ ္ ေ ခ်းျခင္ း မ်ားအားျဖင္ ့
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
လု ပ ္ ေ ဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား

ကန္ထရိုက္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ထင္သာျမင္သာ ရွိေသာ ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ား ျပ႒ာန္းေပးျခင္းကို
က႑မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈ ႏွင့္အညီ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
တရုတ္အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကက႑ကို လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရး
အတြက္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ (“Dragon Head”) လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အားျဖင့္
မက္လံုးေပးမႈ အေတြ႔ အၾကံဳသည္လည္း အသံုး၀င္ပါသည္။ (Box.9) ။ ထိုဦးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို
စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ အစိုးရက ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္
လယ္သမားမ်ားကို
အစိုးရသည္

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ားတြင္

စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းမ်ားကို

လယ္သမားမ်ားကို

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ေပးပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊
ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေရး

မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းထားျပီး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေရး အတြက္
စေကးျပႆနာ (scale problem) ကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားရန္ အတြက္လည္းေကာင္း အတူတကြ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြး

အေျဖရွာရန္စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထုတ္လုပ္သူႏွင့္

စက္မႈလုပ္ငန္း

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို

ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ က႑တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေရး

အတြက္

လူမႈေရးအရင္းအႏွီးမ်ားကို

တည္ေဆာက္ရာတြင္

အေရးၾကီးေၾကာင္း

ခံယူၾကပါသည္။ Da Silva, 2009; Shepherd et al., 2009)။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္အတြက္
တင္းက်ပ္ေသာ

ပံုစံ

နည္းလမ္းမ်ားအျဖစ္

မမွတ္ယူသင့္ပဲ၊

ျမန္မာ့

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားတြင္

အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဥပမာမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။
ထုတ္လုပ္သူႏွင့္

တင္ပို႔သူအသင္းအဖြဲ႔မ်ား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို

အားေပးျခင္းျဖင့္

သတင္း

အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာရရွိမႈတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ထုတ္လုပ္သူအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္ တင္သြင္း
သည့္အစီအစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ နည္းပညာႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး
တိုးတက္ေရးအတြက္

နည္းလမ္းမ်ား

ရွာၾကံရာတြင္

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေၾကာင္း

ျပသေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။
(Ostrum and Anh, 2007)။ ထိုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို အားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား
အေနျဖင့္ အမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဘံုျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရာတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစျပီး၊ အေရးၾကီးေသာ လူမႈေရး အရင္းအႏွီးမ်ားကို တည္ေဆာက္ ရာတြင္လည္း
ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အသင္း (Myanmar Farmers Association)
အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္သူ အသင္းအဖဲ႔ြ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဦးေဆာင္အသင္းအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Box 2.9. လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ႏွင့္
ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။
တရုတ္ႏိုင္ငံ နဂါးေခါင္း လုပ္ငန္းမ်ား (Dragon Head) ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ား
တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အရြယ္ပမာဏၾကီးမားေသာ ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္
နဂါးေခါင္း (“dragon-head”) လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို
ဦးတည္

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

အရြယ္ပမာဏေသးငယ္ေသာ

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို

ယင္းတို႔၏

လုပ္ငန္း

အမ်ားအျပား

လုပ္ငန္းထုတ္လုပ္မႈ

ႏွင့္

ကြင္းဆက္မ်ားတြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔အား အစားအစာ ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈနွင့္ အရည္အေသြး
တိုးတက္ေရးအတြက္

ထုတ္လုပ္သည့္

နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

လမ္းညႊန္မႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္
နဂါးေခါင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကို ပိုမိုကူးေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ အဓိက
အေထာက္အကူျပဳေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ကြက္ငယ္
ေတာင္သူလယ္သမား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆက္ဆံရန္ သို႔မဟုတ္ လယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္
၎တို႔ဖာသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္
အခက္ခဲရွိသျဖင့္ ၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ အခမဲ့ ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးမည့္ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ( private voluntary industry associations)
ကိုဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့

ပါသည္။

ထိုအမ်ိဳးသားအဆင့္

သို႔မဟုတ္

ေဒသအဆင့္

စက္မႈလုပ္ငန္း

အသင္းအဖြဲ႔မ်ား သည္ အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအား ခ်ိပ္ဆက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္
ေပးပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ က႑အလိုက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊
အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္ေရး

တိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အစားအစာေဘးဥပဒ္

ပတ္သက္၍

ဆက္သြယ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႔မ်ား သည္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူလယ္
သမားမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္
ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ညီညြတ္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္

လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္

ရွိပါသည္။

ထိုနည္းလမ္း

သည္

လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ပိုမို တင္းက်ပ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္
ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ (Huang,
2011, Dong and Jensen, 2007).

မၾကာေသးမီကဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ [Myanmar Rice Federation
(MRF)] သည္ လုပ္ငန္း အၾကီး အေသး ၂ မ်ိဳးစလံုးပါ၀င္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခု၏
ဥပမာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္သည္ ယခုအခါ ေဒသထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ သြင္းအားစု
လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၾကိတ္ခြဲဆက္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျပီး၊
ဆန္စပါးအထူးျပဳ

ထုတ္လုပ္သည့္

ေကာ္ပိုေရးရွင္း(MAPCO)

ကုမၸဏီမ်ား

တို႔ႏွင့္အတူ

(RSCs)

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား

ႏွင့္

ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားအမ်ားပိုင္

ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ နည္းပညာအကူအညီ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေရး ႏွင့္
ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေရးအတြက္ မက္လံုးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ကြင္းဆက္ (value chain) ၏ အဆင့္အားလံုးတြင္
ပါ၀င္ေနသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးသင့္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ဖံြ႔ျဖိဳးကာစ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို နည္းလမ္းသစ္မ်ား
ျဖင့္ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးေစႏိုင္ျပီး၊ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ
ကြင္းဆက္ အစုအဖြဲ႔မ်ား (value chain clusters) တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေရးပါသည့္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စီမံေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုအခါ ျမန္မာစက္မႈလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ား
သည္ အရည္အေသြး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရးအတြက္ အစားအစာ ေဘးဥပဒ္ အႏၱရာယ္
ကင္းရွင္းေရ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲျခင္း အပါအ၀င္ သိပံၸနည္းက် စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
နည္းဆိုင္ရာ

သင္တန္းမ်ား

ပို႔ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္

လယ္သမားမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ရန္

ၾကိဳးပမ္း

ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ယင္းၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အာဆီယံ ၂၀၁၅ ေအာက္ရွိ အခန္းက႑အတြက္
ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ရန္ အျမင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သလို၊ ဥေရာပႏွင့္
အျခားေဒသမ်ားရွိ ၀င္ေငြျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္
ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို

နည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္

ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးကို

ေခတ္မီတိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္းကို အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းသည္
လည္း

အသံုး၀င္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ေခတ္သစ္

ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား

တိုးခ်ဲ.

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
(အိုင္စီတီ)

အသံုး၀င္မႈ

မည္သည့္ေနရာတြင္

သည္

လုပ္ကြက္ငယ္

ေရာင္းခ်ရမည္

အစရွိသည့္

တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊
ရာသီဥတုေၾကာင့္

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားကို
ယင္းတို႔၏

မည္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း

အခ်ိန္
စြမ္းရည္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ ပညာေပးပစၥည္းမ်ား ႏွင့္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္

အႏၱရာယ္မ်ား

သိရွိႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း

ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာတြင္ အေရးပါသည့္ လက္နက္တန္ဆာအျဖစ္
႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
မိုဘိုင္းနည္းပညာမ်ားကို

လယ္သမားမ်ားကို

ေစ်းကြက္

သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားႏွင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာမ်ား တိုးခ်ဲ.၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။
(Labonne and Chase, 2009; Mittal et al., 2010; Chhachhar and Hassan, 2013; World Bank,
2014b) (Box 2.10).
အိႏိၵယႏိုင္ငံ ITC Ltd က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ e-Choupal အစီအစဥ္သည္ လယ္သမားမ်ား
ကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးရာတြင္ နည္းပညာ အသစ္မ်ား
အသံုးခ်ႏိုင္မႈအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ထိုအစီအစဥ္၏
တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဆန္ ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး အတြက္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (Box 2.11) ။
Box 2.10. အိုင္စီတီ - ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀မႈ တိုးျမွင့္ျခင္း
ေဒသတြင္း ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ရွိေနသည့္ ေစ်းမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေစ်းကြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္
၀င္ေငြမ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသည္။ မိုဘိုင္းနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳသည့္ ေစ်းကြက္
သတင္း အခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသ
ေစ်းကြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

စုေဆာင္းေပးသည့္

ေနရာဌာနမ်ားမွ

အသင့္ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး၊ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မထားပါက၊ အခေၾကးေငြယူ၍
ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္း ဥပမာမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံ ။ Reuters Market Light (RML) လုပ္ငန္းသည္ အခေၾကးေငြယူကာ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္
ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။ ယခုအခါ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္
အခေငြေပးသြင္းကာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေနသူ ၁.၃ သန္း ရွိျပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းမွ သီးႏွံ
၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာစကား ၈ မ်ိဳးျဖင့္
ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္။ ယင္း၏ ၀ဂ္ဆိုက္မွာ www.reutersmarketlight.com. ျဖစ္ပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ။ 1677 Farmer Information Superhighway လုပ္ငန္းသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္
အေရးၾကီးေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခမဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနပါသည္။ ယခုအခါ
ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ စာရင္းေပး အသံုးျပဳေနသူေပါင္း ၂၅၀ ၀၀၀ ရွိျပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္
အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားက အစီအစဥ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ အသံုးခ်မႈမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ေပး
ေနပါသည္။ ယင္း၏ ၀က္ဆိုက္မွာ www.telenor.com/sustainability/ initiatives-worldwide/
using-mobile-to-improve-farming-skills/. ျဖစ္ပါသည္။
ပါကစၥတန္

ႏွင့္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ႏိုင္ငံမ်ား။

ေစ်းကြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတင္းတို SMS alerts မ်ားကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ေပးပို႔ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိပါသည္။
ယင္းအစီအစဥ္ တြင္ Agricultural Commodity Trade စီမံခ်က္ နည္းစနစ္ကို ဖုန္းတြင္ အသံုးျပဳကာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္
မည္သည့္ ေနရာတြင္ ေစ်းအကုန္ဆံုးရရွိႏိုင္မည့္ကို တြက္ခ်က္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏
၀က္ဆိုက္မွာ www.telenor.com/sustainability/initiativesworldwide/ pakistan/. ျဖစ္ပါသည္။
ဆီနီေဂါ ႏွင့္ ဂါနာ ႏိုင္ငံ ။ Manobi and Esoko လုပ္ငန္းသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္း ၂ ခုစလံုးသည္ အာဖရိက ႏိုင္ငံ
အမ်ားအျပားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေပသည္။ ယင္းတို႔၏ ၀က္ဆိုက္မ်ားမွာ www.manobi.sn ႏွင့္
www.esoko.com. ျဖစ္ပါသည္။
ေရဒီယုိ ကဲ့သို႔ေသာ သမားရိုးက် အိုင္စီတီ စက္ပစၥည္းမ်ားအားျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ေန႔စဥ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ မရႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား
သို႔ မၾကာခဏ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာတြင္ သို႔မဟုတ္ စာတတ္ေျမာက္မႈ နည္းပါးေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္
က်ုန္က်စရိတ္မ်ား

အလြန္ၾကီးမားေသာ

ေနရာမ်ားသို႔

ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာတြင္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

သံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားမွာမူ မတူညီၾကပဲ သီးျခားျဖန္႔ျဖဴး
ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသား သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
သာျဖန္႔ျဖဴးေပးျပီး၊ ရပ္ရြာအေျခစိုက္ ေရဒီယို အသံလႊင့္စခန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေစ်းကြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ

ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္

ရပ္ရြာျပည္သူလူထုအတြက္ ေရဒီယုိအစီအစဥ္မ်ား သည္ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္

အေရအတြက္

ပမာဏ

ဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။ ၀က္ဆိုက္ www.farmradio.org. ။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Box 2.11. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးပါက
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
E-Choupal အိႏိၵယႏိုင္ငံ ITC Ltd
လုပ္ငန္း

တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊

ကစတင္ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

၀ယ္ယူစုေဆာင္းမႈ

စြမ္းရည္မ်ား

တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသရွိ ယင္းလုပ္ငန္း၏
အင္တာနက္

ဆိုင္ခဲြကေလးမ်ားမွ

ေစ်းကြက္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေဒသသံုး ဘာသာစကားျဖင့္ ေန႔စဥ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းသည္ ၀င္ေငြမ်ား

တိုးတက္ျမင့္မားမႈ၊

ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏

ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

စြမ္းရည္တိုးတက္မႈ၊

ပိုမိုၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြး ျမင့္မားတုိးတက္မႈ အစရွိသည္
တို႔ကို အဆင့္ဆင့္
နည္းပညာသည္

တိုးတက္မႈ ရရွိသြားေစရန္ ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အိုင္စီတီ

e-Choupal

ဌာနမ်ားတြင္

အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္

ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို

စီမံေပးပါသည္။ e-Choupal ဌာနတစ္ခုစီသည္ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုက္ လိပ္စာမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာ ၄
ရြာမွ ၅ ရြာအထိ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊ အခ်င္း၀က္ ကီလိုမီတာ ၃၀ မွ ၅၀
အက်ယ္အတြင္းရွိ e-Choupal သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသည့္ ဌာနမ်ား (e-Choupal
procurement

centres)

မ်ားတြင္

လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္

၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေပးပါသည္။

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းမ်ားကို

ထိုသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္

လယ္သမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ ကုန္ပစၥည္းကို ပို႔သင့္ မပို႔သင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေစႏိုင္ပါသည္။
သတင္းေပးမႈမ်ားကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီး၊ ေပးပို႔သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ၾကားခံအဆင့္
မ်ားစြာကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးထားပါသည္။ e-Choupal ဌာနမ်ားသည္ ေခတ္သစ္ လယ္ယာမ်ား
အေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးျပီး၊ သင္တန္းႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးပါ
သည္။ ယင္းအစီအစဥ္အမ်ားစုကို အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းတြင္ e-Choupal
လက္လီဆိုင္မ်ားကိုလည္း

ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားပါသည္။

ထိုနည္းအားျဖင့္

ျမိဳ.ျပဌာနမ်ားရွိ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသအဆင့္တြင္ ရရွိေစျခင္း
အားျဖင့္

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္

ခရီးသြားလာရမႈႏွင့္

အခ်ိန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမႈမ်ားကို

ေလွ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို ၾကီးမားေသာ ကုမၸဏီေစ်းကြက္မ်ား
အျဖစ္

ျဖစ္ေပၚလာေစျပီး၊

ဤနည္းအားျဖင့္

ေက်းလက္ေဒသတြင္

၀င္ေငြမ်ားႏွင့္

ေနထုိင္မႈ

ဘ၀အရည္အေသြးမ်ား ကို တိုးတက္ ျမင့္မားေစႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
Sources: Annamalai and Rao (2003), “What works: ITC’s E-Choupal and profitable rural transformation”,
World Resources Institute, Washington, DC; www.echoupal.com.

e-Choupal လုပ္ငန္းကို ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္
ယင္းကုမၸဏီက

က်င့္သံုးေနသည့္

ေစ်းကြက္အင္အား

ထိန္းခ်ဳပ္ကို

ေ၀ဖန္မႈ

ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း၊

ယင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ကာ တစ္ဖက္က ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း၀ယ္ယူသူ ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူ အဆင့္ ၂ ခုစလံုးတြင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္စီမံေပးကာ အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
အေထာက္အကူျပဳ

စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ

အျဖည့္လုပ္ငန္းမ်ား

nonagricultural activities) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

(complementary

တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ကို ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
အေျချပဳ

စီးပြားေရး

(manufacturing

ပိုမိုေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ဖြဲ႔စည္း

service-based

တည္ေဆာက္ပံု

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္

and

economy)

ေျပာင္းလဲေရး

အျဖစ္သို႔

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို

ထိုခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားကို

စိုက္ပ်ိဳးေရး

မဟုတ္ေသာ

လုပ္ငန္းက႑မ်ားသို႔

တျဖည္းျဖည္း

ကူးေျပာင္းမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္။ အမွန္မွာမူ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံမွသည္ စက္မႈလက္မႈအေျ
ချပဳႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ား အျပားက ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္
အေရးအၾကီးဆံုးေသာ

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေျခလွမ္းမ်ား

တြင္ပါ၀င္သည့္

ေျခလွမ္း

တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈ
ႏွင့္

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

တိုးတက္ျမင့္မား

လာေစေရးအတြက္

ကို

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား တိုးတက္သံုးစြဲမႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ (capital deepening and the development)
သို႔မဟုတ္ တိုးတက္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္း (adoption of improved technologies)
မ်ားအားျဖင့္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို အစိုးရ၏ ဘက္ေပါင္းစံု
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

မဟာဗ်ဴဟာတြင္

စက္မႈကုန္ထုတ္က႑ကို

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

မ႑ိဳင္အျဖစ္

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပါ၀င္ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ အမွန္တြင္မူ အစိုးရသည္ ယင္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးစ
အေျခအေနတြင္ ရွိေနေသးသည့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အထူးအာရံုစိုက္
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
တကယ္ေတာ့ အစိုးရသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ
အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပို႔ကုန္

ႏွင့္ အက္ဖက္ဒီအိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာ

နမူနာကို ယူကာ ယင္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးစအေျခအေနတြင္ ရွိေနေသးသည့္ စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းက႑
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

အတြက္

အထူးအာရံု

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ဥေဒသစ္မ်ားကို

အေကာင္

အထည္ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး

အစိုးရသည္

ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမႈ

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားပိုင္ဆုိင္မႈဥပေဒ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
အျခားအဓိကက်ေသာ

ဥပေဒ

စက္မႈကုန္ထုတ္က႑တြင္

မူေဘာင္မ်ား

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္

ေရးဆြဲရန္စီစဥ္ေနပါသည္။

၎အျပင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ရန္အတြက္

အစိုးရသည္

စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို အဓိကက်ေသာ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါသည္။
ထိုအေျခအေနတြင္ ဤအခန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပထမဦးစြာ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စက္မႈကုန္ထုန္လုပ္ငန္း က႑တြင္
အဓိက ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား ႏွင့္ တိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္္ျပထားျပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာ
စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးေပးတင္ျပထားသကဲ့သို႔ အျခား
အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိုလည္း အေလးေပးတင္ျပထားပါသည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
မၾကာေသးမီ က ျပီးစီးသြားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးစစ္တမ္း
ရလဒ္မ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးစစ္တမ္း (Survey of Businesses in
Myanmar) ရလဒ္မ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိက ကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ေနသည့္ အရာမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားျပီး၊

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑

ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္

မူ၀ါဒခ်မွတ္

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေစမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ ေသးငယ္ေသာအေျခခံမွစ၍ ၾကီးထြားလာေနပါသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ တန္ဖိုးျဖည့္စြက္ ထုတ္လုပ္သည့္
ကုန္စည္မ်ား တိုးတက္မႈ ရရွိေနေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္
ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ပင္
စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ီဒီပီတြင္ တန္ဖိုးျဖည့္စြက္
ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ ၂ ဆတက္လာေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑သည္
အရြယ္ပမာဏ အေသးဆံုး အေျခအေနတြင္ ရွိေနျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑က ဆက္လက္လႊမ္းမိုး
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဂ်ီဒီပီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလက္မႈက႑
ပါ၀င္မႈမ်ား အနိမ့္က်ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ (Figure 2.6)။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

စက္မႈထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

အမ်ားဆံုးတင္သြင္းေနသည့္

ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားကို အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုင္ငံ
(Figure

2.7)

ျဖစ္သျဖင့္၊

ယင္း၏

ေရာက္ရွိေနသည့္

ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ

အဆင့္အရ

ယင္းကဲ့သို႔ပင္

ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထား ပါသည္။ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔မႈမ်ားတြင္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔၊
ကြ်န္းသစ္ ႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သံ ႏွင့္ သံမဏိ ၊
ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အီလက္ ထရႊန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား တို႔ကဲ့သို႔ေသာ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို
ၾကီးမားစြာ

တင္သြင္းေနပါသည္။

အလုပ္သမားအမ်ားအျပား

ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ

ခန္႔ထား

လုပ္ကိုင္ရသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အ၀တ္အထည္ႏွင့္

လက္ရွိ

တြဲဖက္ပစၥည္း

အသံုးအေဆာင္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အားသာခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။
ထိုလုပ္ငန္းတြင္ စုစုေပါင္းတင္ပို႔သည္ ကိန္းဂဏန္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ျပသလွ်က္ရွိပါသည္။
Figure 2.6. ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္လ်က္ရွိပါသည္။
က႑အလိုက္ (ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္) တန္ဖိုးျဖည့္စြက္ထုတ္လုပ္မႈ ( ၂၀၀၂ ႏွင့္ ၂၀၁၂)

Source: Compiled by the author based on the data of UNESCAP (2014), ESCAP Online Statistical Database 31
March 2014, UNESCAP, Bangkok, accessed at www.unescap.org/stat/data/ on 22 May 2014.
http://dx.doi.org/10.1787/888933134103

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

117

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.7. ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလက္မႈ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
Net exports (in blue) and net imports (in grey) of Myanmar in 2012, in USD millions

Note: The first two-digit number of every item indicates the two-digit HS codes. The figures in the table were
estimated as the differences between export and import amounts of the same two-digit HS codes.
Source: Compiled by the author based on the data of ITC (2013), Trade Map – International Trade Statistics
(database), International Trade Centre.
http://dx.doi.org/10.1787/888933134122

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားက လႊမ္းမိုးေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္
အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

၀န္ၾကီးဌာန

(၂)

(manufacturers of various sizes)

ခုသည္

ကုန္စည္အရြယ္အစား

အမ်ိဳးမ်ိဳး

ထုတ္လုပ္မႈ

၊ က႑ခဲြမ်ား (sub-sectors) ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဖြဲ႔စည္း

တည္ေဆာက္မႈမ်ား (ownership structures) တြင္လည္းေကာင္း၊့ ဥပေဒ အဆင့္အတန္း (legal
status) တြင္လည္းေကာင္း အဓိက ၾကီးၾကပ္ေပးသည့္ ဌာနမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ စက္မႈ
၀န္ၾကီးဌာနသည္ အေသးစား၊ အလတ္စားႏွင့္ အရြယ္အစားၾကီးမားေသာ ပုဂၢလိက ကုန္ပစၥည္း
ထုတ္လုပ္သူမ်ားကုို အကူအညီေပးသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
မ်ားတြင္လည္း

အကူအညီမ်ား

ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သမ၀ါယမ

၀န္ၾကီးဌာနသည္

အငယ္စား

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ အိမ္တြင္း စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး သမ၀ါယမအသင္း
မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား စာရင္း တစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္
အျပည့္အစံုစာရင္း

မရွိေသာ္လည္း

အၾကမ္းဖ်င္း

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္

ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ခန္႔ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အျပင္၊
တရား၀င္မဟုတ္ေသာ

ေသးငယ္ေသာ

သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ (OECD, 2013)

အေသးစား

လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ ထုတ္လုပ္သည့္

ကုန္စည္စုစုေပါင္း၏ ၇၃% ကို ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ၂၆% ကို အစိုးရပိုင္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ၁% ကို သမ၀ါယမပိုင္ အခန္းက႑ မွလည္းေကာင္း
ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
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(Interconsulting,

undated)။

လုပ္ငန္းမ်ား

အေရအတြက္ကိုၾကည့္ပါက

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လႊမ္းမိုး
ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္သည့္ က႑တြင္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းေနာက္
တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အထည္အလိပ္ႏွင့္

သတၱဳ/ဓာတ္သတၱဳက႑မ်ားက အစဥ္လုိက္

လႊမ္းမိုးေနပါသည္။ (Figure 2.8).
အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္သည္ အလ်င္အျမန္ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း၊
ယင္းတို႔သည္

က႑ခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္

ၾကီးမားေသာအခန္းက

ဆက္လက္ပါ၀င္ေနပါသည္။

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ (CSO) ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အစိုးရပိုင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း (၆၃၉) ခုရွိခဲ့ပါသည္။

(CSO,

2013)။ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားထားသည့္
အဓိက ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အားလံုးနီးပါး၏ က႑ခြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။
က႑ခြဲမ်ားတြင္

အဓိက

အၾကီးစား သတၱဳထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ၊ အစားအစာႏွင့္

အေဖ်ာ္ယမကာ၊ အ၀တ္အထည္၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ကုန္စည္မ်ား ႏွင့္ ပံုႏွိပ္
လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ (Figure 2.9).
ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား
ေနၾကရပါသည္။

အစိုးရပိုင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

စိန္ေခၚမႈႏွင့္

အမ်ားအျပားသည္

အသံုးစရိတ္ျမင့္မားသည့္

ကုန္က်စရိတ္

၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႏွင့္

ရင္ဆိုင္

ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြသည္

ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ေအာက္တြင္ အျမဲတမ္းနိမ့္က်ေနျပီး ၊ အျမဲတမ္းအရွံဳးျပေနပါသည္။ (Figure
2.10) ။ ထုိအခ်က္က ထို အစိုးရပိုင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစိုးရက ယင္းတို႔၏ လိုေငြျပမႈမ်ားအား
ၾကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေထာက္ပံ့မေပးပါက ေရရွည္တြင္ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ ရွိလိမ့္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္းျပသလ်က္ရွိပါသည္။
ျဖစ္ပြားရျခင္း

အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ

အစိုးရပိုင္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

နိမ့္က်ျခင္း၊

လုပ္ငန္းမ်ားအခက္အခဲမ်ား
ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားေသာ

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား ရွိျပီး၊ ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းနွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရး
စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ (Kubo, 2013).
Figure 2.8. ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေသးငယ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားက လႊမ္းမိုးေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပုဂၢလိက ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေရအတြက္ (၂၀၁၀-၁၁)

Source: Compiled by the author based on the data of CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central
Statistical Organisation, Ministry of National Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.
http://dx.doi.org/10.1787/888933134141
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.9. ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ က႑အမ်ားျပားတြင္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (၂၀၁၀/၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္)

Source: Compiled by the author based on the data of CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central
Statistical Organisation, Ministry of National Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134160

Figure 2.10. ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ျငိမ္မႈမရွိေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေရအတြက္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ အျမတ္ေငြ
(၂၀၀၄ မွ ၂၀၁၁ အထိ၊ က်ပ္သန္းေပါင္း)

Source: Compiled by the author based on the data of CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central
Statistical Organisation, Ministry of National Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.
http://dx.doi.org/10.1787/888933134179
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အေရအတြက္သည္

၂၀၀၀

ျပည့္လြန္ႏွစ္

ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစ၍ အျမတ္အစြန္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကပိုင္
အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအစီအစဥ္ ႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢလိက က႑ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း
တို႔ႏွင့္အတူ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသည္ အဓိကအားျဖင့္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနသည္

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ေလလံတင္စနစ္၊
ငွားရမ္းျခင္း စနစ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားအားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကိုလည္း အရြယ္ပမာဏ ေသးငယ္သည့္ စက္ရုံမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ရံဖန္ရံခါ ျပဳ လုပ္ေပးပါသည္။ (Ministry of Industry,
undated).
မၾကာေသးမီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္ကစ၍ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္
ယခုလက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ခဲ့စဥ္ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၂ ရပ္စလံုး၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သေဘာထားႏွင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပံုမ်ား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါသည္။ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ႏွင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ က႑ တေစ့တေစာင္းေလ့လာခ်က္တြင္ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္မီကာလက အက္ဖ္ဒီအိုင္ သည္ စြမ္းအင္က႑ ႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးက႑မ်ားတြင္ အဓိက ျမွဳပ္ႏွံၾကပါသည္။
ထိုကာလမ်ားအတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ျမွဳပ္ႏွံသည့္ အဓိကက႑မ်ားအနက္
စတုတၴေနရာတြင္ ရွိျပီး၊ ယင္းေနာက္တြင္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ား
ရွိပါသည္။ (Figure 2.11)။ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ ဒုတိယေနရာတြင္
ရွိျပီး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သတၱမေနရာတြင္ရွိပါသည္။
အေရးၾကီးသည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ခ်ိန္ကစ၍ ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ိဳးအစား
၂ ခုစလံုးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ဘက္သို႔ အထင္အရွား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီး ယခုအခါတြင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား

တစ္ရပ္လံုးတြင္

ထိပ္ဆံုးကရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ယင္းေနာက္တြင္

ဟိုတယ္ႏွင့္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑မ်ား လိုက္ပါသည္။)
(Figure 2.12)။ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ၾကီးထြားတိုးတက္သည့္
အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္ၾကေၾကာင္း ထင္ဟပ္
ေနပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

က႑ခြဲမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည္

တရား၀င္

စာရင္းဇယားမ်ား မရွိေသာ္လည္း၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အီလက္ထရႊန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္
ျပဳျပင္ျပီး အစားအစာမ်ား အပါအ၀င္ အဓိကက်ေသာ က႑ခဲြမ်ားအခ်ိဳ.တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို
ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ပုဂၢလိကက႑ပါ၀င္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို
စြန္႔လႊတ္လိုက္ခ်ိန္ကစ၍ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈ
မဟာဗ်ဴဟာအမ်ားအျပားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

ထို

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

အဓိက

နယ္ပယ္ၾကီး (၃) ခုအျဖစ္ အုပ္စုခြဲ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.11. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မတိုင္မီက အက္ဖ္ဒီအိုင္သည္ စြမ္းအင္ ႏွင့္
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးထားျပီး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑က
ဒုတိယေနရာတြင္ရွိပါသည္။

Source: Compiled by the author based on the data of the Directorate for Investment and Company Administration
(DICA) (2014).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134198

Figure 2.12. ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ၂ ခုစလံုးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑
ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည္။

Source: Compiled by the author based on the data of DICA (2014).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134217
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ပထမဦးစြာ

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

က႑ရွိ

ပုဂၢလိကက႑ကို

ပ်ိဳးေထာင္ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသည္ ယင္းက႑ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္
ပုဂၢလိကက႑ကို

ယခင္က

အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္

ေစ်းကြက္မ်ားကို

ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အားေပးခဲ့ျပီး၊ အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္း ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပမွ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားျဖင့္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ ရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ (Kubo, 2013)။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာသည္ ပုဂၢလိကက႑မွ အသိပညာႏွင့္
နည္းပညာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို
ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေနရာစီစဥ္ေပးရန္
ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္လည္း
လုပ္ငန္းမ်ား တန္းတူပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပ ႏွင့္ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားကို
ေရးဆြဲခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါသည္။
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္

အစိုးရသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္

အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကို ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ သမ၀ါယမ
၀န္ၾကီးဌာန တို႔သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အရြယ္ပမာဏ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
အေပၚ အေျခခံကာ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုခြဲေ၀၍ တိုက္ရိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။
အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခုအခါ ပုဂၢလိက
က႑သို႔

လႊဲေျပာင္းေပးေရးအတြက္

တိုင္းေဒသၾကီး

အဆင့္မ်ားရွိ

စီစဥ္ေနပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း

စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနသည္
၁၉၉၀

ျပည္နယ္ႏွင့္

ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား

အေစာပိုင္းက

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ေနရာျပန္လည္ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္
ေနရာေဒသမ်ားတြင္ စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ (Abe
and Dutta, 2014)။ အဆိုပါ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္

အတြက္

လူသားအရင္းအျမစ္

အရည္အေသြး

ျမွင့္တင္ေရး

သင္တန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ စက္မႈသင္တန္းဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အဆိုပါ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ.၌ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ဖြ႔ံျဖိဳးမႈဗဟိုဌာန ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီးေနာက္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စီမံေပးျခင္း ႏွင့္
ဘဏ္ေငြအရင္းအႏွီးအတြက္

အေၾကြးအာမခံမ်ား

ေပးျခင္း

တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊

ထိေရာက္ေသာ

လုပ္ငန္းတူမ်ား ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ တန္ဖိုးျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈကြင္းဆက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
ဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္သမ၀ါယမအသင္းမ်ားကို
စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးေနသည့္
အျပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနသည့္ ဦးစီးဌာန ၂ ခု မွတစ္ဆင့္ ၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆင္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယင္း၀န္ၾကီးဌာနသည္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန (MOF)

ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP)

တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား
(microfinancing schemes) ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀န္ၾကီးဌာန ၂
ခုစလံုးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ႏွင့္

မူ၀ါဒေဘာင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ခ်မွတ္ေပးပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္

အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားလည္း

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာန သည္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္မ်ားကို
တစ္ေနရာတည္းတြင္ အျပည့္အစံု ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ရံုးခန္းမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ေကာ္မရွင္တြင္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားအပါအ၀င္ ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကို
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ဤ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္း၀င္ေရာက္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္

ပို႔ကုန္မ်ား ျမွင့္တင္ေပးေရးအတြက္လည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရာတြင္
လည္း

တာ၀န္ရွိပါသည္။

ဤ၀န္ၾကီးဌာန၏

အဓိကတာ၀န္မွာ

ကုန္သြယ္မႈ

ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈရွိေရးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
၀န္ၾကီးဌာနက စီးပြားေရးလုပ္ငန္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး အဖြဲ႔၀င္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို

စီးပြားေရး

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

ဆိုင္ရာ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမွင့္တင္သည့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) အပါအ၀င္ စီးပြားလုပ္ငန္း
အသင္းအဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးု တို႔ကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။
၎အျပင္

အစိုးရသည္

စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို

အဆင့္ျမင့္

စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား (၁၉) မ်ိဳးအတြက္ နည္းပညာေကာ္မတီ
(၁၉) ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ (Annex 2.A2) ။ ထို စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မ်ား
အေနျဖင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ျပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ႏွင့္
အာဆီယံ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
တညီတည္းျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ စစ္ေဆးသည္ စနစ္မ်ားလိုအပ္ျပီး၊
ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ အရည္ေသြးကို အကဲျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (Aung
Min and Kudo, 2012)။ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑
ၾကီးထားတိုးတက္မႈကို ကြပ္ကဲရန္အတြက္ အဓိက က်ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ နွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မူေဘာင္မ်ား

ခ်မွတ္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ႏွင့္

ပတ္သက္၍

ဆိုရွယ္လစ္

ေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ သည့္ အဓိကက်ေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ားကို
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အဆင့္ ၂ ဆင့္ ခြဲျခားလာႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ပထမအဆင့္ ကို ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၆
ခုႏွစ္ ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခု ကာလ အထိခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ (Table 2.2) ။
၁၉၈၈

မွ

၁၉၉၆

အထိ

ပထမအဆင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ကာလအတြင္း

အစိုးရသည္

ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရက ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ စတင္ဖြံ႔ျဖိဳးစ ျဖစ္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ု အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
အစိုးရသည္ ယင္းက႑တြင္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးခဲ့ျပီး၊ စီးပြားေရးကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီး
အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကိုလည္း ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအဆင့္အတြင္း
အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ျပည္နယ္ၾကီးမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး မေကာင္းသည့္ ေဒသမ်ားမွလြဲ၍
တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္၌

စက္မႈဇုန္မ်ား

အမ်ားအျပား

ထူေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္

စက္မႈလုပ္ငန္း

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ မွ်တေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။
ပထမအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၁၉၉ရ မွ ၂၀၁၀ အထိ အစဦးပိုင္းတြင္ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

အနည္းငယ္သာ

ရရွိခဲ့ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္သည္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တိုးတက္မႈ မရွိျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ဆက္လက္လႊမ္းမိုးထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္ျခင္း၊
ႏိုင္ငံတကာမွ

စီးပြားေရးကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား

ခ်မွတ္ထားျခင္း

ႏွင့္

လူနည္းစု

တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကာလအတြင္း

ႏိုင္ငံစီးပြားေရးထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းသည္

အဓိက

အားျဖင့္

ဓါတ္သတၱဳမ်ား၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀မႈ
ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (CSO, 2013).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Table 2.2. ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ၏ ဒုတိယအဆင့္ကို ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ ျပီးဆံုးျပီး
ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

Source: Compiled by the author from various sources.

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဒုတိယအဆင့္ ႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
အဆင့္တြင္မူ ပထမအဆင့္ႏွင့္မတူဘဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား
တည္ေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဥပေဒ အသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ ကို ၾကိဳးစားဖန္တီးရင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္ ႏွင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္
ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနသည္
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒသစ္ကို ပါလီမန္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္
ပါလီမန္၏ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္း ဥပေဒ ႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီ
အက္ဥပေဒ
ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး၊

တို႔ကိုလည္း

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း

အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္

ဥပေဒ

အလားတူ
ႏွင့္

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး

ခံုသမာဓိအဖြဲ႔

ဖြဲ႔စည္းေရးဥပေဒ ကဲ့သို႔ေသာ အျခား စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ား ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာမွ
အလွဴရွင္ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မူၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ (Myanmar Legal Services,
2014)။ ၎အျပင္ လက္ရွိအဆင့္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လမ္းမၾကီးမ်ား
အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး

စက္ရံုမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း

ႏွင့္

ပင္လယ္ေရနက္

ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္မ်ား ကို
အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အစရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ယင္း၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ ပို႔ကုန္ ႏွင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားျပီး ၊
ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္လည္း ေရွ႕အခန္းမ်ားတြင္ သံုးသပ္တင္ျပ ထားသည့္အတုိင္း
အက်ိဳးေက်းဇူးအခ်ိဳ႕ကို ခံစားေနရျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုန္ထုန္လုပ္မႈက႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက
မဟာဗ်ဴဟာၾကီး ၂ ခု အျဖစ္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို
မဟာဗ်ဴဟာ ၂ ခုသည္ ဆက္စပ္ေနၾကေသာ္လည္း ကြဲျပားျခားနားေသာ သေဘာတရားရွိေနပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသကဲ့သို႔ ထိုဇုန္အမ်ိဳးအစား ၂ ခုစလံုးသည္ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈ
တြင္ ေရာေထြးျမင့္မားမႈ ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္ေစပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တင္ရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားခဲ့သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ေပါင္းစည္းထားသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္
ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား နီးကပ္စြာတည္ရွိျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကိုျမွင့္တင္ေပးျပီး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ား
စုစည္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ကုန္က်စရိတ္
သက္သာမႈမ်ား ရရွိေစပါသည္။
အက်ိဳး

ရလဒ္မ်ားကို

စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ

ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား

တစ္ဦး

တစ္ေယာက္တည္း ယွဥ္ျပိဳင္မႈထက္ စုေပါင္းယွဥ္ျပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္ အကူအညီေပးျခင္းအားျဖင့္၊ ဥပမာ
ပစၥည္းမ်ား

၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊

ေစ်းကြက္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားကို

ပူးတြဲ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အေရးပါသည့္ အားသာမႈမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။
အထူးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြင္

အသိပညာဗဟုသုတ

ပ်ံ႕ပြားမႈ၊

အလုပ္သမားေစ်းကြက္

စုစည္းမႈ၊

သြင္းအားစု မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္တင္ပို႔မႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈတို႔ကို ရရွိေစပါသည္။ (Rosenthal
and Strange, 2001)။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ (က)
ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္သည့္ လုပ္သားအင္အားစု ၊ အထူးျပဳ စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ သြင္းအားစု ထုတ္လုပ္သူမ်ား
ရရွိႏိုင္မႈေၾကာင့္ စုေပါင္း စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိျခင္း၊ (ခ) ကုန္သြယ္သူမ်ားႏွင့္
၀ယ္သူမ်ား၏ စုေပါင္းဆြဲအား၊ (ဂ) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေ၀မွ်
ႏိုင္မည့္ ေကာင္းမြန္အက်ိဳးျပဳေသာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ရရွိမႈတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (Bellandi, 2002).
စက္မႈဇုန္မ်ား၏

၀ိေသသလကၡဏာ

အမ်ားအျပားျဖင့္

တစ္ဖက္မွ

ေ၀မွ်ေပးေနခ်ိန္တြင္

လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ား (FTZs) သို႔မဟုတ္ ပို႔ကုန္ျပင္ဆင္ထုပ္ပိုးသည့္ ဇုန္မ်ား (EPZs)
ဟုလည္း ေခၚသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) မွလည္း ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ဆြဲေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္
ျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၀င္ေရာက္လာမႈကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း
လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ
အစိုးရမ်ားကို ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္အတားအဆီးမ်ား ကို ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ေပးရင္းျဖင့္

တစ္ဖက္မွလည္း

ပို႔ကုန္မ်ားကို

အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး

ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္

အခြင့္အေရး ရရွိေစျပီး ၊ ထိုနည္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း ႏွင့္ မူ၀ါဒ သစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ပို႔ကုန္ႏွင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ဦးေဆာင္သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာက္ရြက္မႈ
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (UNESCAP, 2012)။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ (ဥပမာ။ တရုတ္ ႏွင့္ အိႏိၵယ) ၊
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) သည္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီး၀င္မႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္
ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ အေျခခံဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားမႈတြင္
ပါ၀င္ေနသည့္ မူမ်ားတြင္ (က) ပထ၀ီအေနအထားအရ ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ ေနရာ (လုံျခံဳမႈရွိေသာ
ေနရာျဖစ္ရန္ ) ၊ (ခ) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းရွိျခင္း၊ (ဂ) ဇုန္အတြင္း ရရွိသည့္ေနရာ ႏွင့္ သီးသန္႔
အေကာက္ခြန္ ေနရာ (အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားခြင့္) အေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိျခင္း ႏွင့္
(ဃ) ရွင္းလင္း လြယ္ကူ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ သီးျခား အထူးဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား ေအာက္မွ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ (င) အစိုးရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမွင့္တင္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ
မက္လံုးေပးမႈမ်ား။ (FIAS, 2008; UNESCAP, 2012).
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား (အမ်ားစုသည္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) သည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ျပန္႔က်ဲတည္ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ သည္ စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
စုစည္းထားေပးျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအလို႔ငွာ SMEs မ်ားကို အခ်က္ အခ်ာက်ေသာ
ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕မ်ား အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ အသစ္တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။ (Thein, 2012)။ ယခုအခါ စက္မႈဇုန္ (၁၈) ဇုန္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္
ထားရွိျပီးျဖစ္ကာ ၊ ေနာက္ထပ္ (၁၀) ဇုန္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေနပါသည္။
အဓိကက်ေသာ SMEs မ်ားႏွင့္ အရြယ္ပမာဏၾကီးမားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္
ေနရာခ်ထားေပးထားျပီး၊

အေသးစား

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္

အိမ္တြင္း

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

စက္မႈဇုန္မ်ား ျပင္ပေတြ ေနရာခ်ထားေပးပါသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္
ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္ရန္ အလို႔ငွာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၃) ခုျဖစ္သည့္ (က)
ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးတြင္တည္ရွိ ၊ (ခ) ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
(ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိ) ႏွင့္ (၃) သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (ရန္ကုန္ျမိဳ.၏ေတာင္ဘက္ ၂၀
ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ရွိသည္) တို႔ကို ေဆာက္လုပ္ေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၂)
ခုကိုလည္း ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမ၀တီျမိဳ႕တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ရန္
စီစဥ္ထားပါသည္။ (Figure 2.13)။
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္
အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈဇုန္မ်ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ပုဂၢလိက ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ပ်ိဳးေထာင္
ေပးေရးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအၾကား ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရာတြင္
အညီအမွ် ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရရွိေရးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ျပည္နယ္/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏
ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္ (၁၈) ဇုန္ (ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ စက္မႈဇုန္ ၃၄ ဇုန္) ကို ေဖာ္ထုတ္
ခဲ့ပါသည္။ (JETRO, 2013) (Table 2.3) ။ ေန႔စဥ္ၾကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားပါ၀င္
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စက္မႈဇုန္ၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနကဲ့သို ဆက္စပ္ေနေသာ
အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ စက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားက
က

လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏

ျမိဳ႕ရြာႏွင့္

အိုးအိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန

(DHSHD) သည္ ရန္ကန
ု ္ျမိဳ႕ရွိ စက္မဇ
ႈ န
ု အ
္ မ်ားစုကို ေဖာ္ထတ
ု ္ေပးခဲပ
့ ါသည္။ အျခားတိင
ု ္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္
ျပည္နယ္/ေဒသ/ခရိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားက စက္မႈဇုန္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျပီး ယခုအခါ စက္မႈဇုန္မ်ားကို
ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလ်က္ရွိပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုနွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံျခား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံတကာ
အဆင့္အတန္းမီ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (မဂၤလာဒံု) တြင္
ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကစ၍ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္
စက္မႈဇုန္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကျပီး ယခုအခါ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ား
အားလံုးကို ပုဂၢလိက က႑က ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
စီမံခန္႔ခြဲေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ေျမငွားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီး စက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ ေျမယာမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါ
သည္။ (JETRO, 2013)။
၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္ကပင္ စက္မႈဇုန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ေဒသ
သို႔မဟုတ္

ခရိုင္အဆင့္မ်ားတြင္

ေဒသေစ်းကြက္မ်ားအတြက္

ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္

အက္ဖ္ဒီအိုင္ ဆြဲေဆာင္ေရး သို႔မဟုတ္ ပုိ႔ကုန္တင္ပို႔ေရး အတြက္ကို အေလးအနက္ထား မစဥ္းစားခဲ့ေခ်။
ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈအမ်ားအျပားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရကာ
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ တိုးတက္မႈတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ပထဦးစြာ စက္မႈဇုန္မ်ား၏
တည္ေနရာေရြးခ်ယ္မႈကို ၾကည့္ပါက လက္ရွိစက္မႈဇုန္အမ်ားစု တည္ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားသည္ အဓိက
ျမိဳ.ၾကီးမ်ား အနီးအနားတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတို႔အား စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္
လံုျခံဳေရး ျပႆနာမ်ား အၾကီးအက်ယ္မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ကုန္ထုတ္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျမိဳျပေဒသမ်ားမွ

အနီးအနားရွိ

စက္မႈဇုန္မ်ားသို႔

ျပန္လည္

ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ျဖစ္လာေစပါသည္။ စက္မႈဇုန္အမ်ားစုတြင္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ျပန္လည္သန္႔စင္သည့္
စက္ရံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းႏွင့္ညီေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမရွိသကဲ့သို႔ အလုပ္သမား
မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားလည္း မရွိသျဖင့္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အလုပ္
သမား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားရလြယ္ကူေစႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးမရွိျခင္း၊ သို႔ျဖစ္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရႏိုင္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
(JETRO,

2013)။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ႏွင့္

အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား နွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား မရွိဘဲ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ တို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား
အၾကား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ မၾကာေသးမီက စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္
အၾကီးမားဆံုး

ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္

ျပႆနာမွာ

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

စီးပြားေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဂယက္ေၾကာင့္ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ရံုးခန္းငွားရမ္းခမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္မား
လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စက္မႈဇုန္အမ်ားစုသည္

အစားအစာႏွင့္

အေဖ်ာ္ယမကာ

က႑ခြဲတြင္

လုပ္ငန္းပမာဏ အၾကီးမားဆံုးျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၊ ယင္းတို႔၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား
တြင္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ား ျဖင့္ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကပါသည္။ (Figure 2.14)။29
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.13. အစိုးရသည္ ေဒသဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑အတြက္ အဓိက ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။

Source: Compiled by the author based on DICA (2013), Myanmar Investment Guide, Directorate of Investment
and Company Administration, Ministry of National Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar;
MMRD (2013), Mandalay Construction Directory 2013-2014, Myanmar Marketing Research and Development,
Yangon, pp. 22-23.
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Table 2.3. စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Source: Compiled by the author based on the data of JETRO (2013), Data Collection of Industrial Zones in
Myanmar, JETRO Yangon Office, February; and CSO (2014), Industrial Zone Survey, 1 January 2014, Central
Statistical Organisation, Ministry of National Planning and Economic Development, Yangon.

ေဒသဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္ (၁၈) ဇုန္အနက္ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ သည္ မဂၤလာဒံု ပ်ဥ္းမပင္ ႏွင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ ပါ၀င္ျပီး FDI ဆြဲေဆာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
စက္မႈလုပ္ငန္း စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ စက္မႈဇုန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုဇုန္ကို အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၾကသည့္ ျမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Mitsui & Co. Ltd. တို႔က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ
ထိုဇုန္ကို DHSHD ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ Kepventure Pte. Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
က႑မ်ားမွ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေဇကမၻာ ကုမၸဏီလိမီတက္က ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္) တို႔က
စီမံခန္႔ခြဲေပးလ်က္ရွိပါသည္။ (JETRO, 2013).
မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္သမား ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္

အရြယ္ပမာဏ

ၾကီးမားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ.ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြား
ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္း၏ ေရာင္းခ်ရမႈႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ရရွိမႈမွာလည္း အျခား စက္မႈဇုန္
မ်ားအားလံုးထက္ အျမင့္မားဆံုး ရရွိလ်က္ရွိပါသည္။ (Figure 2.15)။ ယခုအခါ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္သည္
ေနရာမ်ားအားလံုးျပည့္ေနျပီျဖစ္ျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကို ထပ္မံလက္ခံရန္အတြက္
ေနရာမရွိေတာ့ပါ။

မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏ ၆၀% သည္ အ၀တ္အထည္၊ ေဆာက္

လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
အျခား ပိုမိုေသးငယ္ေသာ က႑ခြဲမ်ားတြင္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ စားသံုးကုန္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ပါ၀င္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ၾကပါသည္။ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္သည္ ထိုကဲ့သို႔ အထင္အရွား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ္လည္း၊ အလားတူ
အဆင့္ျမင့္

စက္မႈဇုန္မ်ားကို

ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳခဲ့သည္ကို

သတိျပဳဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီကမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ သီလ၀ါ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ဇုန္
အမ်ားအျပားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
Figure 2.14. စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
အမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကပါသည္။
စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မ်ားအလိုက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပမာဏ
(၂၀၁၃)

Source: Compiled by the author based on the data of JETRO (2013), Data Collection of Industrial Zones in
Myanmar, JETRO, Yangon Office, February.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134236

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.15. မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအထိ အေအာင္ျမင္ဆံုး
စက္မႈဇုန္ျဖစ္သည္။
ေဒသစက္မႈဇုန္မ်ား၏ အလုပ္သမား၊ ေရာင္းခ်ရမႈႏွင့္ အျမတ္ေငြမ်ား (၂၀၀၉-၁၀) က်ပ္ေငြျဖင့္

Source: Compiled by the author based on the data from CSO (2014), Industrial Zone Survey, 1 January 2014,
Central Statistical Organisation, Ministry of National Planning and Economic Development, Yangon.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134255

စက္မႈဇုန္ ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။
စက္မႈဇုန္အသစ္ (၁၀) ဇုန္ကို ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း
ေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသၾကီးတို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္
ေနျပီ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဇုန္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အေျခခံ
အားျဖင့္ လက္ရွိစက္မႈဇုန္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔သည္
အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေက်းလက္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အၾကား ေဒသတြင္း
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္
အခ်ိဳ. ေ၀းလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထိုဇုန္မ်ား ထူေထာင္ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသမ်ားအားလံုး
ဘက္ညီမွ်တစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျမွင့္တင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ (Kudo, 2007) ။
ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထို စက္မႈဇုန္အသစ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္
ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစက္မႈဇုန္မ်ားကို မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အစုိးရသည္ ယခုအထိ ပို႔ကုန္ ႏွင့္ FDI ဦးေဆာင္သည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ကာ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (၅) ခုကို ထား၀ယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ၊ ျမ၀တီ၊ ပုသိမ္ ႏွင့္ သီလ၀ါ တြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္
စီစဥ္ထားပါသည္။ အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ေရး ျပည့္၀ေစရန္မွာ ထိုအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေစ်းကြက္မ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ရရွိေရး အတြက္ အဆင္ေခ်ာေမြ႔မႈ ရွိေစမည့္ ေပးပို႔ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္
တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္
ပုသိမ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္တည္ေဆာက္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ျမ၀တီ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သည္ အေရွ.- အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာထိုင္း နယ္စပ္ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိျပီး (Box 2.12) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို
လြယ္ကူအဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမား အမ်ားအျပားပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အ၀တ္အထည္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္တြင္
ေရနက္ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္းမရွိပါ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏
ေတာင္ဘက္အနီးတြင္သာ တည္ရွိပါသည္။
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္မႈကို ပုဂၢလိက က႑က ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ အဓိက
အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ထား၀ယ္၊ ျမ၀တီ ႏွင့္ ပုသိမ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္
ေနျပီး၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားက သီလ၀ါႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္
အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ ျပဳထားပါသညွ္။ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္
အ၀တ္အထည္ ထုတ္လုပ္သူ အခ်ိဳ႕က ယင္းတို႔၏ စက္ရံုအခ်ိဳ႕ကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး
ဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားပါသည္။ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ စင္ကာပူ
ႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း ပုသိမ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို စိတ္၀င္စားလ်က္ ရွိၾကပါသည္။
ရန္ကန
ု ျ္ မိဳ႕တြင္ ပင္လယ္ေရနက္ဆပ
ိ က
္ မ္း မရွမ
ိ သ
ႈ ည္ ကုနထ
္ တ
ု လ
္ ပ
ု မ
္ ႈ ဖြျ႔ ံဖိဳးမႈအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္ တိုးတက္မႈေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာနျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး
လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကတံခါးေပါက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ပင္လယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း မရွိမႈပင္
ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္စည္မ်ား ကို ေရာင္းခ်ရန္ ႏွင့္
တင္သြင္းရန္

ေရႊ႕ေျပာင္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

လိုအပ္ေန၍

ျဖစ္ပါသည္။

ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ ေရနက္မႈေၾကာင့္ ၾကီးမားေလးလံေသာ ကုန္တင္ သေဘၤာမ်ား
ဆိုက္ကပ္ ႏိုင္၍ ျဖစ္ပါသည္။ ၾကီးမားေသာ ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအနီးတြင္ ရွိေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
က႑ သည္ အေကာင္းဆံုးဖြံ႔ျဖိဳးၾကသည္ဟု ကမၻာတစ္လႊားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ၾကပါသည္။
ကံမေကာင္းစြာပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ.သည္ ျမစ္ေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္း ၂ ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါ
ဆိပ္ကမ္း တို႔ရွိၾကေသာ္လည္း ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမရွိေခ်။
လက္ရွိ စစ္ေတြ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း ၂ ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္
ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းတို႔ တည္ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္းေဒသ (ႏွင့္ အေရွ.- အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍ ) ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းပါသည္။ ယင္းတို႔၏
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုခ်က္မမ်ား (regional logistics hubs)
အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးမွာ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အလားအလာနည္းပါးေနပါသည္။ (ဥပမာ၊ ေတာင္အာရွ
ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ၀င္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဦးတည္မႈမ်ား)။ ထား၀ယ္တြင္ ပင္လယ္ေရနက္
ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ပါ၀င္သည့္ ေနာက္ထပ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္
မ်ား ခ်မွတ္မွတ္ေနပါသည္။ ထိုစီမံခ်က္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံက အခိုင္အမာ ေထာက္ခံမႈေပးခဲ့ျပီး၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊
ေရ၊ ဓာတ္အး အစရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးအေဆာင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ားကို ၾကီးမား
ေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အၾကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ စက္မႈလုပ္ငန္း
အုပ္စု

အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ေဆာက္လုပ္ရန္

ရည္မွန္းထားပါသည္။

ေတာင္ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းတြင္ တည္ရွိျပီး၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္

သို႔ရာတြင္

ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းသည္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ၇၀၀ ကီလိုမီတာခန္႔

ကြာေ၀းျပီး ၊ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍ ၏ အေနာက္ဖက္ ဆံုမွတ္ျဖစ္သည့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွ ၃၀၀
ကီလိုမီတာ ခန္႔ ကြာေ၀းပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Box 2.12. အေရွ.- အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကႍ
အေရွ.-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ သည္ ဗီယက္နမ္၊ လာအိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ထိုင္း
ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံတို႔၏ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္
ႏွင့္ အန္ဒမန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီ လမ္းမၾကီးမ်ားအားျဖင့္ ဆက္သြယ္
ေပးပါသည္။ စၾကၤံကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ Da Nang ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ စျပီး၊ လာအိုႏိုင္ငံ
Savannakhet ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Mukdahan ၊ Phitsuanulok ႏွင့္ Mae Sot တို႔ကို ျဖတ္သန္းျပီးေနာက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမ၀တီျမိဳ. ႏွင့္ ေမာင္လျမိဳင္တို႔ကို ဆက္လက္ျဖတ္သန္းကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ.
သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ (Figure 2.16) ။
ယင္း စႀကႍ တည္ေဆာက္ေရးကို အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္က ဦးေဆာင္က ဦးေဆာင္ခဲ့ျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊
ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ႏွစ္လယ္ပိုင္းကစ၍ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား
ေပးခဲ့ပါသည္။ (ADB, 2010)။ ျမန္မာနယ္နိမိတ္အတြင္း အေရွ.-အေနာက္ စႀကႍ ေဖာက္လုပ္ေရးသည္
ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီကမူ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ျပီး ေနာက္တြင္
ျပန္လည္စတင္

ေဖာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည့္

လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမ်ားတြင္

ကာလရွည္ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရသည့္ Route 85 လမ္းေၾကာင္းရွိ တစ္လမ္းသြားလမ္းမ်ားကို
အစားထိုးမည့္ မႏၱေလး ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းသစ္ ေဖာက္လုပ္မႈ ပါ၀င္ျပီး၊
ယင္းလမ္းေဖာက္လုပ္မႈကို ထုိင္းႏိုင္ငံက အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ (MEMI, 2007)။ ယင္း စႀကႍကို
ႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္စည္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္
၊ အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အီလက္ထရႊန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အ၀တ္အထည္ က႑မ်ား၏
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္မ်ားကို ထူေထာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
Figure 2.16. အေရွ.-အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍ

Source: Elaborated by the author from Asian Development Bank, Performance Evaluation Report, “Lao
People’s Democratic Republic and Socialist Republic of Viet Nam: Greater Mekong Sub-region: East−West
Corridor Project”, December 2008 [www.adb.org/sites/default/files/29271-LAO-PPE.pdf].
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ထား၀ယ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္
အတြက္ ပထ၀ီအေနအထားအရ အားသာမႈ ရွိေသာ္လည္း၊ ယင္းဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမားရိုးက်
စက္မႈလုပ္ငန္း အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းေနပါသည္။
ထို ေရနက္ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း ၃ ခု တည္ေဆာက္ေရး အျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အနီးရွိ ပုသိမ္ႏွင့္ ကုလားဂုတ္ တြင္
ပင္လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ၂ ခုထပ္မံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္း ၂ ခုကိုလည္း ေရးဆြဲထားျပီးျဖစ္ပါသည္။
(see Figure 2.13 for their locations)။ ပုသိမ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းကို မၾကာေသးမီက အိႏိၵယ ၊
စကၤာပူ ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက အဆိုျပဳထားျပီး၊ ထို ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအသစ္ တစ္ခုအျပင္ ပုသိမ္ျမိဳ.
တစ္၀ိုက္တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အခ်ိဳ႕တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ.ႏွင့္ ပုသိမ္ျမိဳ. ဆက္သြယ္သည့္
အျမန္လမ္းမၾကီးႏွင့္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးတို႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ပုသိမ္ျမိဳ.သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ. အေနာက္
ဘက္ ၁၅၀ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိျပီး၊ ပုသိမ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသည္ ပုသိမ္ျမိဳ.
အေနာက္ဘက္မွ ေနာက္ထပ္ ၅၀ ကီလို အကြာအေ၀းရွိ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသၾကီး အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္
ကမ္းရိုးတမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ငရုတ္ပင္လယ္ကမ္းေျခ သို႔မဟုတ္ ေငြေဆာင္-ေခ်ာင္းသာ တစ္ခုခုတြင္ ေဆာက္လုပ္
ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ (Consult Myanmar, 2013)။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ျပီးစီးသြားပါက အေရွ.-အေနာက္ စီးပြားေရး
စႀကႍကို ပုသိမ္ျမိဳ.အထိ တိုးခ်ဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုလားဂုတ္ ကြ်န္းသည္ တနသၤာရီ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းရွိ ေမာ္လျမိဳင္ႏွင့္ ေရးျမိဳ. အၾကားတြင္ တည္ရွိျပီး၊
လြန္ခဲ့သည့္ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းက ေအဂ်င္စီ အမ်ားအျပားက ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္
ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ မၾကာခဏ စဥ္းစားခဲ့ၾကပါသည္။ (cf., MEMI, 2007)။ ထိုကြ်န္းကို ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအျဖစ္
တည္ေဆာက္ရန္ ေနာက္ဆံုးအဆိုျပဳခဲသ
့ မ
ူ ်ား ထိင
ု ္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏသ
ွံ ူ ျဖစ္ျပီး၊ ၎က အေရွ.-အေနာက္စႀကႍတစ္ေလွ်ာက္
ႏွင့္ အနီးအနားရွိ ျပည္နယ္မ်ား၌ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းတူအုပ္စုမ်ားအတြက္
ရည္ရြယ္၍ ထိုကြ်န္းကို ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(Irrawaddy, 2013)။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ထိုကြ်န္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားရွိ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ
စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ တံခါးေပါက္၀ ျဖစ္လာရံုမွ်သာမက ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ဘုရား
သံုးဆူ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ျမ၀တီ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ပါရွိပါသည္။
ကုလားဂုတ္ကြ်န္း စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕(ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန) ႏွင့္ နီးျခင္း၊
အေရွ.-အေနာက္ စႀကႍႏွင့္ နီးျခင္း၊ ကရင္ ႏွင့္ မြန္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ႏွင့္ နီးျခင္းအပါအ၀င္
အျခား ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္မ်ားထက္ အထင္အရွား အားသာမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။
စီးပြားေရးရာသီဥတုက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကို စိန္ေခၚမႈမ်ားေပးေနျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရရွိရန္ အလားအလာ ရွိေနေသာ္လည္း၊
ယင္းကဲ့သို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရရွိရန္မွာ ထိုက႑အတြက္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူျပီး အဆက္အစပ္ရွိေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္
မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးမႈအေပၚတြင္ လံုး၀ မူတည္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ခ်ိဳ.တဲ့ေနျခင္းသည္ အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ (World
Bank, 2014c).
သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး စစ္တမ္း
(Survey of Businesses in Myanmar 2014 ) ကို ေကာက္ယူခဲ့ျပီး၊ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏
စီးပြားလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေျခအေန အဆင့္အတန္းကို အကဲျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (OECD) အဖြဲ႔ ႏွင့္ ကုလမဂၢ အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မရွင္ (UNESCAP) အဖြဲ႔တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ စီးပြားေရးစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ (Abe and Molnar, 2014)၊
ထို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည့္စံုသည့္ စီးပြားေရး စစ္တမ္းတြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္း
ေဒသၾကီးမ်ား အားလံုးမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ၁၀၁၈ ပါ၀င္ျပီး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အရြယ္ပမာဏမ်ိဳးစံု၊
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု

ႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု

ပါ၀င္ပါသည္။

(Table

2.A3.1)။

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ United Nations International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev. 4 ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားခဲြျခားေပးထားသည့္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း အားလံုးနီးပါးပါ၀င္ျပီး၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္း ၄၀% ေက်ာ္သည္
အစားအစာ ထုတ္ကုန္မ်ား

ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ က႑

မွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ နမူနာယူသည့္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား သည္ အလုပ္သမား ၁ ဦးမွ မွ ၃၀၀၀ ဦးအထိ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အလုပ္သမား ၇၀
ဦးရွိသူမ်ားကို ယူပါသည္။ နမူနာ လုပ္ငန္း ၄၀% ေက်ာ္သည္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္ၾကျပီး အလုပ္သမား ၁၀ ဦး ေအာက္တြင္သာရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား၏ သုံးပံု တစ္ပံု ေက်ာ္သည္
အငယ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး အလုပ္သမား ၁၀ ဦးမွ ၄၉ ဦးအထိရွိပါသည္ ၊ လုပ္ငန္း ၁၄
ခုသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အလယ္အလတ္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကျပီး အလုပ္သမား ၅၀ မွ ၂၄၉ ဦးရွိပါသည္။
စစ္တမ္းေကာက္သည့္ လုပ္ငန္း ၇% နီးပါးခန္႔သည္ အၾကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျပီး အလုပ္သမား ၂၅၀ ႏွင့္
ယင္းအထက္ရွိၾကပါသည္။

(see

Annex

2.A3

for

details)။

အၾကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အေရအတြက္အားျဖင့္ နည္းပါးေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
စစ္တမ္းေျဖၾကားသူမ်ားအနက္ စုစုေပါင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၏ ၆၈% သည္ အလုပ္သမား ၂၅၀ ႏွင့္
ယင္းအထက္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ နမူနာေကာက္ယူသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္
၁၁% နီးပါး (သာမန္လုပ္ငန္းငယ္ကေလးမ်ား) သည္ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး

၊ ၅% သည္

ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ကာ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္
လုပ္ငန္း

ထက္၀က္သည္

၁၄

ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ

လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊

ငါးပံုတစ္ပံုေအာက္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္သက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ရွိ သည့္ လုပ္သက္ႏုသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္း ငါးပံု တစ္ပံုသည္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ငါးပံု ႏွစ္ပံုသည္ သြင္းကုန္
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းပါ၀င္ေျဖၾကားသူ စုစုေပါင္း၏ ၂၇% သည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ၇၃% မွုာ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
အဂတိလိုက္စားမႈ၊ နည္းပညာခ်ိဳ.တဲ့မႈ ႏွင့္ လုပ္ငန္းေျမေနရာ ႏွင့္ ရံုးခန္းေဆာက္ရန္ေနရာ ရရွိမႈတို႔သည္
အဓိက အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ အခက္အခဲအတားအဆီး ၃၄ မ်ိဳး (အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပႆနာမ်ားမွသည္ လူသားႏွင့္
အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ

အရင္းအႏွီးပါ၀င္)

မွ

အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္

အခ်က္မ်ားကို

ေရြးခ်ယ္ေပးရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အလြန္ဆိုးရြားေသာ အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားဆံုး
ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။

(Figure

2.17)

။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏

လက္ရွိ

လည္ပတ္ေနေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အျခား ၾကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ားမွာ နည္းပညာခ်ိဳ.တဲ့မႈ
(လာမည့္အခန္းတြင္ ၾကည့္ပါရန္) ႏွင့္ ေျမ ႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ား ေဆာက္ရန္ ေနရာခ်ိဳ.တဲ့မႈ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ား ( ေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား) ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားမႈ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး) သည္ မၾကာေသးမီက ေဒသခံ
ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။
(JETRO,

2013)။

လည္ပတ္ရာတြင္

အတိုးႏႈန္းမ်ား
အေရးၾကီးသည့္

မတည္ျငိမ္မႈသည္လည္း

136

အလားတူ

ႏွင့္

ကြ်မ္းက်င္

၀န္ထမ္းရွားပါးမႈတို႔သည္လည္း

အတားအဆီးမ်ားအျဖစ္
ပါ၀င္ေနပါသည္။

ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနျပီး၊

ေနာက္အေရးၾကီးေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား
ႏိုင္ငံေရး

ျပႆနာတစ္ခုမွာ

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရး

ျပႆနာမ်ား၊

အဓိကအားျဖင့္

ျပည္ပမွ

ေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ ေငြအရင္းအႏွီးမလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိမႈသည္
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာမက အျခားကိစၥမ်ား အတြက္ပါ မလံုေလာက္ဘဲ
တစ္ဆို႔ၾကန္႔ၾကာေနေသာ

ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားေလ့ရွိ

ေသာ္လည္း၊

အံအားသင့္ဖြယ္ရာပင္

အဂတိလိုက္စားမႈ၊ နည္းပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီး ရရွိေရး ျပႆနာမ်ားျပီးမွ သာ
ယင္းကိစၥကို ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အပါအ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔ ဆိုင္ရာ
စြမ္းရည္အခ်ိဳ.

ႏွင့္

လည္ပတ္ရာတြင္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အဓိကအတားအဆီးမ်ားကို

အားလံုးသည္

စီးပြားေရး

အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေအာက္ဆံုးတြင္သာ

ပါ၀င္ေနပါသည္။ ( အဆင့္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို Figure 2.A3.1 တြင္ၾကည့္ပါရန္)။
ကိနး္ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျဖရွာ စိစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သီအရ
ုိ မ
ီ ်ား ႐ႈေထာင္မ
့ ွ
ေလ့လာျခင္းမ်ားကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို
ကိန္းဂဏန္း အေရးပါမႈအစဥ္အရ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ၆ အုပ္စုခြဲျခားႏိုင္ပါသည္-

•
•

အဂတိလိုက္စားမႈ
ေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈ
Figure 2.17. အဂတိလိုက္စားမႈ၊ နည္းပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ေျမေနရာႏွင့္ ရံုးခန္းေနရာ ရရွိမႈတို႔သည္
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဓိက အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

Source: OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey (database).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134274

• ေစ်းကြက္မ်ား၊ အလုပ္သမား၊ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရရွိမႈ
• စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း
• အေျခခံအေဆာက္အအံု ႏွင့္ မီး၊ ေရ၊ ေလ အစရွိေသာ အသံုး၀န္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား
• ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ား
လက္ရွိအေနအထားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား
အတြက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေ၀ဖန္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေနေသာ္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အေရး
အၾကီးဆံုး ျပႆနာျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္
လုပ္သူမ်ား အထိေရာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရး ရာသီဥတုကို ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
မည္သည့္ေနရာတြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ကို မွန္ကန္စြာ ထိုးထြင္း သိျမင္ႏိုင္ေစပါသည္။
အဂတိလိုက္စားမႈ ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး၊ စီးပြားေရး အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွငအ
့္ စိးု ရ တာ၀န္ရသ
ိွ မ
ူ ်ားႏွင့္ ထိေတြဆ
႔ က္ဆမ
ံ မ
ႈ ်ားတြင္ ေတြႏ
႔ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ရာတြင္
ေမးေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို မွတ္ပံုတင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စ္တစ္ခု
သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ တစ္ခု ရရွိရန္ အတြက္ တရားမ၀င္ ေငြေပးရန္ လိုအပ္မႈ ရွိ-မရွိ ျဖစ္ပါသည္။
ထားပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖၾကားသူမ်ား အနက္ (၃၈.၅)% က တရား၀င္ ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အခေၾကးေငြ
ထက္ပိုေပးရန္ မလိုအပ္ဟုေျဖၾကားေသာ္လည္း ၊ စစ္တမ္းေျဖဆိုသည္ ထက္၀က္ေက်ာ္ကမူ မွတ္ပံုတင္ခ၊
လိုင္စင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပါမစ္မ်ား အတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀၀ိ/- သို႔မဟုတ္ ၎ေအာက္
(ပ်မ္းမွ်အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔ႏွင့္ညီ) အပိုေၾကးေပးရေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္
အနည္းငယ္က အပိုေၾကးေပးရန္ လိုအပ္ေငြသည္ က်ပ္ ၅ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔)
ေက်ာ္ေပးရေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။
တရား၀င္ေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈ

နည္းပါးေနပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ထက္၀က္ေက်ာ္သည္

ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ပိုမို လိုအပ္ေနျပီး ၊ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းထက္၀က္ခန္႔သည္
ျပည္ပေၾကြးျမီမ်ား တင္ရွိေနပါသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၎တို႔လိုအပ္သည့္ ေငြအရင္းအႏွီး အရင္းအျမစ္
၈၀% ေက်ာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ စုေဆာင္းေငြမ်ား ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား အစရွိေသာ တရား၀င္ေခ်းေငြလုပ္ငန္း
မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းေျဖၾကားသူမ်ားက ဆိုပါသည္။ (Figure 2.18) ။
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ ၁၀% ကို မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေငြပင္ေငြရင္း
(ထိန္းသိမ္း

ထားသည့္

ေဆာင္ေငြမ်ား)

မွ

ပင္ရယူပါသည္။

လိုအပ္ေသာ

အရင္းအႏွီးအတြက္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္မ်ားက ေခ်းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
ေခ်းေငြမ်ားရရွိမႈမွာ နည္းပါးျပီး ၅% ေအာက္တြင္သာ ရရွိပါသည္။ လိုအပ္ေသာေငြအရင္းအႏွီး၏ ၁%
နီးပါးကို လုပ္ငန္းပိုင္ အရင္းအႏွီးမ်ား အေပၚ အေျချပဳ၍ (i.e., factoring) ရရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေခတ္မီ ေငြအရင္း အႏွီး ရယူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီး ရယူျခင္း
(ဥပမာ ကုမၸဏီစေတာ့ရွယ္ယာမ်ား)၊ ကုမၸဏီ ေငြေခ်း စာခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ အငွားစာခ်ဳပ္မ်ား တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
အစီအစဥ္မ်ား မရွိၾကပါ။ တကယ္ေတာ့ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္မွ်သာ ဘဏ္မ်ားကို မၾကာခဏအသံုးျပဳၾကျပီး၊
လုပ္ငန္းရွင္ ၅၂% သည္ ဘဏ္ေငြ စာရင္းရွင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိၾကေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
ေလးပံုတစ္ပံုသည္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လံုး၀အသံုးမျပဳၾကေခ်။
ေျဖၾကားသူ

ထက္၀က္ေက်ာ္နီးပါးက

ေယဘုယ်အားျဖင့္

၎တို႔တြင္

လုံေလာက္ေသာေငြ

အရင္းအႏွီးရရွိမႈ မရွိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကျပီး၊ တစ္၀က္ခန္႔သာ ေခ်းေငြမ်ားကို ရရွိၾကေၾကာင္း
(ေျဖၾကားသူ သံုးပံုတစ္ပံုက ျပင္ပမွေခ်းေငြမ်ား ၎တို႔မလိုအပ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကေသာ္လည္း)
ေျပာၾကား ပါသည္။ ေငြေခ်းသူ သံုးပံုႏွစ္ပံု နီးပါးသည္ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ
ေငြေခ်းငွားၾကျခင္း ျဖစ္ၾကပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.18. ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ေငြအရင္းအႏွီးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသာ
အဓိက အားကိုးအားထားျပဳၾကပါသည္။
ေငြအရင္းအႏွီးအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိမႈအေျခအေန

Source: OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey (database).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134293

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ေငြေခ်းငွားသည္ထက္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္

လိုအပ္သည့္ေငြ ရရွိေရး အတြက္ ကိုသာ ေခ်းငွားေလ့ရွိၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ ေငြေခ်းငွားမႈ
ရွားပါးေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ေခ်းေငြ ေခ်းငွားသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစု သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၅၀၀၀ ေအာက္ ေခ်းေငြပမာဏကိုသာေခ်းငွားေလ့ရွိၾကျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း အထက္ပမာဏကို
ေခ်းငွားသည့္ လုပ္ငန္း အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေခ်းေငြ ေခ်းယူရာတြင္
ပ်မ္းမွ်

အတိုးႏႈန္း

သည္

၁၃%

ျဖစ္ျပီး၊

ယင္းသည္

ဘဏ္မ်ားတြင္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖၾကားသူမ်ားအနက္ ၃% က
၎တို႔ေခ်းေငြ၏ ၂% ကို အတိုးေပးေၾကာင္း၊ အမ်ားဆံုးအားျဖင့္ လုပ္ငန္း ၅% သည္ ၃၀% သို႔မဟုတ္
ယင္းအထက္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေနေၾကာင္း၊ ယင္းႏႈန္းထားမွာ အေသးစား ရင္းႏွီးေငြ ေခ်းေငြ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ သမ၀ါယမ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ေငြေခ်းႏႈန္း
ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အၾကီးမားဆံုး
အတားအဆီးမ်ားမွာ ေခ်းငွားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တင္းက်ပ္မႈ (အေပါင္ပစၥည္းထားရန္ကဲ့သို႔
ေသာ တင္းက်ပ္ေသာ လိုအပ္မႈမ်ား)၊ ေငြေခ်း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မ်ား၊

ထုတ္ေခ်းေပးသည့္

ေခ်းေငြပမာဏ

ေသးငယ္ျပီး

အတုိးႏႈန္းျမင့္မားျခင္းတုိ႔

ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ နားလည္သိရွိမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ျပင္ပမွ အရင္းအႏွီးေခ်းေငြ
ရရွိေရးကို

ပိုမိုခက္ခဲမႈျဖစ္ေစပါသည္။

တရား၀င္ေခ်းေငြမ်ား

ရရွိေရးအတြက္

ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ အေရးပါေၾကာင္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိ
ရပါသည္။
ေစ်းကြက္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ရရွိေရးသည္
အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ တီထြင္စမ္းသပ္မႈသည္ အေရးၾကီးေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္း
ငယ္သာ သံုးစြဲၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေျဖၾကားသူ လုပ္ငန္းရွင္ ထက္၀က္ေက်ာ္က တီထြင္စမ္းသစ္မႈသည္
၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လြန္စြာအေရးပါေၾကာင္း လက္ခံၾကျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ယာဥ္၊ ဓါတု၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိုင္စီတီက႑ခြဲမ်ားက ထိုအျမင္ကို ပိုမိုလက္ခံၾကပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄၀% ေက်ာ္သည္ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္
တီထြင္စမ္းသစ္မႈကို လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မႈ လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။ တီထြင္စမ္းသစ္သည္
ကုန္ပစၥည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါးခန္႔

သည္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သည့္

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

၀င္ေငြျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

တစ္၀က္ခန္႔ကို

၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္
၎တို႔၏

ကုန္စည္မ်ားႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

အရည္အေသြး

မ်ားကို

ျမင့္မားေစရန္

လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေလးပံုတစ္ပံုေအာက္သည္ ယင္းတို႔၏ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္း
အဆင့္မ်ားတိုးျမွင့္ရန္၊

လုပ္ငန္းသစ္မ်ား

ထူေထာင္ရန္

သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္မ်ားတြင္

ပိုမိုတင္သြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ တီထြင္စမ္းသစ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ လူမႈေရး တာ၀န္ရွိမႈမ်ား
သုိ႔မဟုတ္ အိုင္စီတီ စြမ္းရည္မ်ားတိုးတက္ျမင့္မားမႈ တို႔သည္ တီထြင္စမ္းသစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ေစရန္
လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ အေရးမပါေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္
ကုန္ပစၥည္းသစ္ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း အံၾသဖြယ္ရာ
ေတြ႔ရွိရပါသည္။
တီထြင္စမ္းသစ္မႈသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္းကို ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက နားလည္ၾကေသာ္လည္း၊
လုပ္ငန္းရွင္ ၅၆% သည္ တီထြင္စမ္းသပ္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ၾကေခ်။ ထိုသို႔
ျဖစ္ရျခင္း မွာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အရြယ္ပမာဏ ငယ္မႈေၾကာင့္ ၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ေအာင္
ကုန္ပစၥည္း မထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တီထြင္စမ္းသပ္မႈအတြက္ ပံုေသကုန္က်စရိတ္ မတတ္ႏိုင္ျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ နမူနာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ထိပ္တန္း ၂% ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
လုပ္ငန္းတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ပုိေသာ ေငြပမာဏကို
သံုးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ စစ္တမ္းေျဖၾကားသူ ၄၀% နီးပါးသည္ ယင္းတို႔၏
အသိဉာဏ္ပစၥည္းမ်ားကို

ကုန္စည္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊

မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားႏွင့္

ဒီဇိုင္း

မွတ္ပံုတင္ျခင္း မ်ားအားျဖင့္ ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈ

ရွားပါးမႈမ်ားသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္

ဆိုးရြားေသာ

အတားအဆီးတစ္ခု

ျဖစ္ေလသည္။ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုး၏ ၆၀% က ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွားပါးမႈသည္ အဓိက ျပႆနာ
တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ရွိၾကပါ သည္။ လုပ္ငန္း က႑ခဲြမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရနံထုတ္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ဓါတုပစၥည္းထုတ္လုပ္လုပ္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

သာမန္လုပ္ငန္းမ်ားထက္

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား

ခန္႔အပ္ရန္ ပိုမို ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ အိုင္တီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္
သာမန္

လုပ္သားအဆင့္တြင္လည္းေကာင္း၊

ထိပ္တန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားႏွင့္

လုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း

အလုပ္သမား ရွားပါးမႈ အဆိုးရြားဆံုး ၾကံဳေတြ႔ေနပါသည္။ အျခားနည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေတြးေခၚမႈ လိုအပ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ား
ခန္႔ထားရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ား အားလံုးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ရွားပါးမႈ အလြန္ၾကီးမားဆံုး ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလုပ္အကိုင္အမ်ားစုတြင္အလုပ္သင္မ်ားကို ပိုမိုခန္႔ထားလိုၾကပါသည္။ အျခား
တစ္ဖက္တြင္လည္း ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စားသံုးသူ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ား
တတ္ကြ်မ္းၾကျပီး ေကာင္းေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အေတြအၾကံဳမ်ား ရွိၾကသည့္
အလုပ္သမားမ်ား လြန္စြာမ်ားျပားလ်က္ ရွိပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက စစ္တမ္းေျဖၾကားသူ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ပံုခြဲေက်ာ္ခန္႔သည္ ၎တို႔၏
အလုပ္ သမားမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈမရွိသျဖင့္ လုပ္သား
အင္အားစု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
စစ္တမ္းေျဖၾကားသူ အမ်ားစုသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွားပါးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းအတြင္း
မွာပင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးၾကျပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအတြက္ အနည္းဆံုး
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ သာ အကုန္အက်ခံလ်က္ရွိပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

က႑သည္

အဂတိလိုက္စားမႈ၊

နည္းပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊

အရင္းအႏွီးေခ်းေငြ

မလံုေလာက္မႈႏွင့္ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားမႈ၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ေျမေနရာမ်ားႏင့္ ငွားရမ္းခ
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေဖါင္းပြမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား မလံုေလာက္မႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ
ျပႆနာ

အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

ရင္ဆိုင္ေနရျပီး၊

ယင္းျပႆနာမ်ားအားလံုးသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎အျပင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းထက္
ပိုမိုျမင့္မားေနေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရျပီး၊ အထူးသျဖင့္
အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမို ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္က
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈစြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ
အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ (၁) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတြင္
အဓိက အခက္အခဲမ်ား ၊ (၂) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား အေရးပါမႈ ႏွင့္ (၃) မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈ ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ stakeholders မ်ား၏
ပါ၀င္ပတ္သက္မႈတို႔ကို

အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေနပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

မူ၀ါဒမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
အေသးစားႏွင့္
အေသးစားႏွင့္

အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း

နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဘ႑ာေရး

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

ရန္ပံုေငြ

ေငြအရင္းအႏွီး

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

တစ္ရပ္ထူေထာင္ျခင္းသည္

ရရွိေရးကို

ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္

(ဘ႑ာေရး

အရင္းအျမစ္မ်ား ကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း အတြက္ အေသးစိတ္ကို အခန္း ၄ တြင္ၾကည့္ပါရန္)
အတြက္

ဘ႑ာေရးစနစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားရန္ပံုေငြ တစ္ရပ္ကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္
ထူေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေလာေလာဆယ္ တြင္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္ လိုအပ္မႈကြက္လပ္ကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ကို

ျဖစ္ပါသည္။
ေငြေၾကး

ထိုလုပ္ငန္းကို

ကုန္ထုတ္

ေခ်းငွားေပးလိုေသာ

အေသးစားႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

အလတ္စား

ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (Box 2.13)။
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ တရား
မွ်တျပီး ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စနစ္တစ္ခု ဖန္တီး ျပ႒ာန္းေပးရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရ (ႏွင့္ ပုဂၢလိက) ပစၥည္း၀ယ္ယူစုေဆာင္းမႈမ်ား
အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ ကန္ထရိုက္ မူ၀ါဒ ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ စနစ္ျဖင့္
၀ယ္ယူ စုေဆာင္းမႈစနစ္တစ္ခု (e-procurement system) တို႔ျပဳလုပ္ထားရန္ အေရးၾကီးလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုကို သက္ဆိုင္သည့္
ဥပေဒမ်ား/စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏

အက်ိဳးႏွင့္အျပစ္မ်ားကို

အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

မလိုအပ္ေသာ
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အတားအဆီးမ်ားကို

ပယ္ဖ်က္ေရးအတြက္

တာ၀န္ေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

အေသးစားႏွင့္

အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကို လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္
ယင္းတို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ.ေပးရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ
ေအဂ်င္စီမ်ိဳးကို

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ားအားလံုးကို

တစ္ေနရာတည္းတြင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္

“ျပတင္းတစ္ေပါက္” အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ား (“single-window” SME service
centres) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္တိုင္း ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး တိုင္းတြင္ ထူေထာင္ရန္အတြက္လည္း
တာ၀န္ေပးအပ္ ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို အျခားသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား (စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း
ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန အစရွိသည္မ်ား)၊ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္
စည္းပြားေရးလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ား (ဥပမာ၊ UMFCCI) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
ထို၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား

အေနျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား

အားလံုး၊

လိုင္စင္မ်ား

ထုတ္ေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း တို႔ကို ရွင္းလင္း လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္ ႏွင့္
ထင္သာျမင္သာရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀
ေပးျခင္းမ်ား ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ယင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
လက္မွတ္ရအစိုးရစာရင္းကိုင္မ်ား၊ ေရွ.ေနမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး အတိုင္ပင္ခံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ျပင္ပမွ

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ အကူအညီေပး ရံုးစားပြဲေနရာမ်ား ဖြင့္လွစ္ျပီး၊ ယင္းကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကို
အတိုင္ပင္ခံ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

ေစလႊတ္မႈမ်ား

ကိုလည္း

ျပဳလုပ္ေပး

သင့္ပါသည္။
ထိုစင္တာမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ေဒသ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအတြက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ နည္းပညာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာစင္တာမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္လုပ္
ေဆာင္ေပးျပီး၊ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ၂ ဦးစလံုးအတြက္
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ
နည္းပညာႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းျခင္း အကူအညီမ်ား

ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္အတူ ထို၀န္ေဆာင္မႈ

လုပင
္ န္းမ်ားကို အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပင
္ န္း အေထာက္အကူျပဳ ၀က္ဆုက
ိ မ
္ ်ားမွတစ္ဆင့္
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို အဆင့္ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အအံု ႏွင့္ သင္ေလ်ာ္ေသာ ေျမေနရာရရွိေရး အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ား ကို
ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္း
အတာျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ေျမေနရာရရွိေရး အတားအဆီး အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာတြင္

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ

ေနရာမ်ား

(ဥပမာ၊

ပင္လယ္ေရနက္

ဆိပ္ကမ္းမ်ား) ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ဥပမာ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပို႔ကုန္တံခါးေပါက္မ်ား)
ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဓိကက်ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း အုပ္စုမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မွီသည့္ လမ္းမ်ား၊ ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္အစရွိေသာ အသံုး၀င္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၊
ဆက္သြယ္ေရးမ်ားႏွင့္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား

စီမံခန္႔ခြဲသည့္

အရာမ်ားကဲ့သိုေသာ

လိုအပ္ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အံု စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဒီဇိုင္းမ်ား ခ်မွတ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္
စက္မႈဇုန္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း တို႔ပါ၀င္သင့္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Box 2.13. အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ SME ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရန္ပံုေငြမ်ားထူေထာင္ျခင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
အာရွတြင္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာ၊ အိႏိၵယ ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ မေလးရွား) သည္ SME ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရန္ပံုေငြမ်ား
ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္ သို႔မဟုတ္ SME ထိပ္တန္း ဘဏ္မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ျပီး အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားက႑ကို ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔၏
ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကာလတိုေခ်းေငြမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ၊ ကုန္သြယ္ေရး
အရင္းအႏွီး ႏွင့္ ပို႔ကုန္ေခ်းေငြ ႏွင့္ ေခ်းေငြအာမခံ ႏွင့္ အာမခံ စနစ္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ (UNESCAP,
2012)။ SME ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္မ်ား အာမခံဆိုင္ရာမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္း ႏွင့္ SME က႑သို႔ အရင္းအႏွီး စီးဆင္းမႈ (ႏွင့္
စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား) ကိုလည္း ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ SME ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရန္ပံုေငြမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကူး
သန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ SMEs မ်ားကို ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
စရိတ္စကမ်ား

ၾကီးမားမႈႏွင့္

SMEs

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

တစ္ကပြဲတစ္ျပား

ျဖစ္ေနျပီး

အျမတ္အစြန္းနည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေငြေၾကး ဆံုးရံူးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားမႈ
တို႔ေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေလ့ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ SME ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

အဓိက

အေၾကာင္းတရားမွာ

အႏၱရာယ္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထင္သာျမင္သာရွိေရးအတြက္ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ (UNESCAP, 2012) ။ အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မရွိျခင္း ႏွင့္ ထိုရန္ပံုေငြအဖြဲ႔၏
SME

ေငြေခ်းလုပ္ငန္းတြင္

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ

တို႔သည္

ေခ်းေငြ

အေက်အလည္ျပန္လည္ မေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာ အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။
သာမန္အားျဖင့္ ထို SME ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရန္ပံုေငြမ်ား သည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
အခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္- (၁) ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အကူအညီေပးေရးအတြက္ ေငြေခ်း
အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုအကူအညီေပးျခင္း၊
(၂) အဖြဲ႔အစည္း စြမ္းရည္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး (ဥပမာ၊ အႏၱရာယ္ရွိမႈ
အကဲျဖတ္မမ
ႈ ်ား၊ ေခ်းေငြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ာႏွင့္ အတိင
ု ပ
္ င္ခလ
ံ ပ
ု င
္ န္းမ်ား)
အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ား ႏွစ္ခုလံုးကို ေလ့က်င့္
ေပးျခင္း၊ (၃) ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရရွည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ ေရတို
အေရးေပၚ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္း၊ (၄) အေၾကြးအာမခံ နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္
ဘဏ္မ်ားအား ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို အကူအညီေပးေရးအတြက္ တိုက္တြန္း အားေပးရန္ ႏွင့္ (၅)
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ေခ်းေငြ သမိုင္းကို မွတ္တမ္းမ်ားထားရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ေငြေခ်းငွားမႈဆိုင္ရာ
ရံုးခန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းကို အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ အႏၱရာယ္ အကဲျဖတ္
ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ (၆) သက္ဆိုင္ရာ
စီးပြားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပိုင္ဆိုင္မႈ အရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ အေပါင္ပစၥည္းဆိုရာ
ဥပေဒမ်ားကို

အခါအားေလ်ာ္စြာ

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

(၇)

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အားျဖင့္

ကုန္သြယ္ေရး အရင္းအႏွီးမ်ား စီမံေပးျခင္း။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွားပါးမႈကို ေက်ာ္လႊားရန္
အတြက္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊
ေကာလိပ္ႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္ေက်ာင္းမ်ား

ကဲ့သို႔ေသာ

သုေတသနႏွင့္

သင္တန္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်င္ေပးႏိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ား ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အသံုး၀င္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ျပီး ၊ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ဆိုင္ရာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း ( နည္းပညာႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး အက်ယ္ေဆြးေႏြးမႈကို အခန္း ၃ တြင္ ၾကည့္ပါရန္)၊ တည္ရွိေနသည့္
စက္မႈလုပ္ငန္း သင္တန္းဌာနမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္
အဆင့္ျမွင့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေအာက္ အဆင့္မ်ား ၂ ခုစလံုးတြင္ သိပၸံႏွင့္
နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားျဖင့္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ အသင္းအဖြဲ႔မူေဘာင္တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
(ဥပမာ၊ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ ဥယ်ာဥ္မ်ား) ၊ SME ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ား
ေပးျခင္းႏွင့္ အျခား အဓိကက်ေသာ stakeholders မ်ားကို သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္း၊ နည္းပညာ
လႊဲေျပာင္းေပးေရးႏွင့္ နည္းပညာစီးပြားျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အထူးအခြန္ စနစ္မ်ား
အပါအ၀င္ ဘ႑ာေရး နည္းလမ္းမဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအားျဖင့္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မ်ား
ေပးျခင္း ၊ မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ ရံုးခန္း ႏွင့္ ၀က္ဆိုက္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျပဳလုပ္သည့္
မူပိုင္ခြင့္၊ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ ကုန္သြယ္အမွတ္တံဆိပ္ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို SME ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း (ထိုေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ စရိတ္စကမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္) ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈႏွင့္
အသိဉာဏ္ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ အိုင္စီတီ နည္းပညာ
အသံုးျပဳသည့္စနစ္မ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရး ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ား ဆိုင္ရာ
သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ SME လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေငြမ်ား၊ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မ်ား၊
အခြန္အေကာက္ သက္သာခြင့္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အတိုးႏႈန္းနည္းသည့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး
ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ကုန္အသစ္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ပြဲမ်ား/ျပခန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္
ျပသရန္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို စီမံေပးျခင္းတုိ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိရန္ႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက
ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ၏ အေျခခံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္၊ ႏွစ္ပတ္လည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ
စစ္တမ္းမ်ား (အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကုန္ထုတ္သမ၀ါယမအသင္းမ်ား ႏွင့္ တရား၀င္
မဟုတ္ေသာ က႑ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအပါအ၀င္) ေကာက္ယူရန္အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။
ဗဟိုစာရင္းရံုး ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနတို႔က ေကာက္ခံခဲ့သည့္ လက္ရွိ စက္မႈဇုန္ စစ္တမ္းကို ေနာက္ဆံုးတြင္
အေျခအေနႏွင့္အညီ ျဖည့္စြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ ျဖည့္စြက္ျပီးသည့္အခါ ရလဒ္မ်ားကို
ပံုႏွိပ္မီဒီယာ (စကၠဴျဖစ္စာတမ္းမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား) ၊ သတင္းအခ်က္အလက္
ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္) ၀က္ဆိုက္မ်ား အားျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ လုိအပ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ အျခားအဆင့္မ်ားရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

ယႏၱရားမ်ား

ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္

ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊

ဖိအားေပးေနသည့္

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳ
ေစပါသည္။ ထိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေဒသစီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
မ်ား

အပါအ၀င္

ပုဂၢလိကက႑တို႔ကို

လည္းအတူတကြပါ၀င္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေ၀ေပးႏိုင္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူျခင္း
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား က႑သည္ ယခုအခါ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ မွီခိုအားထားေနသည့္
စီးပြားေရးမွသည္ ေခတ္မီ စီးပြားေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ
ပါ၀င္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ေငြမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ယင္းက႑သည္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ
မ်ားျပားႏိုင္ျပီး၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ားက ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ပုဂၢလိကႏွင့္

လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

လုပ္ငန္းမ်ားကိုပိုမို

ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈ

ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ျမင့္မားလာျခင္းအားျဖင့္

သြယ္၀ိုက္၍လည္းေကာင္း၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး

နည္းပညာ(အိုင္စီတီ)တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားသည့္ ေခတ္မီ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
တိုက္ရိုက္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း စီးပြားေရး ဖံြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑၌

တိုးခ်ဲ.ရန္အတြက္

ေနရာမ်ားစြာႏွင့္

အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ေရွးဦးစြာ စုစုေပါင္း ဂ်ီဒီပီ တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑
ပါ၀င္မႈသည္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
အတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က႑တြင္ တန္းဖိုးျမွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၄% မွ
၄၂% အထိ တက္လာခဲ့ျပီး၊ စုစုေပါင္း အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈတြင္ ၃၁% မွ ၃၉.၅% အထိ တက္လာခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္အက်ိဳးျပဳမႈသည္ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္
လာခဲ့ေသာ္လည္း၊

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

စုစုေပါင္း

တန္ဖိုးပမာဏတြင္

၀င္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားက႑ပါ၀င္မႈမွာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဆင့္အတန္းျဖင့္ ၾကည့္ပါကလည္း
နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (Figure 2.19)။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ၀င္ေငြနိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ တြင္
၀ယ္လိုအား နည္းပါးမႈ.ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးပါသည့္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား ျဖစ္လာေစပါသည္။ ျပည္တြင္း ၀ယ္လိုအားတြင္ အကန္႔အသတ္
အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးမႈ မရွိမႈေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ားတြင္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားေႏွးေကြးလ်က္ရွိပါသည္။

ေဒသတြင္းမွ

၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား တင္ပို႔မႈတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊမ္းျခံဳ ဂ်ီဒီပီတြင္ ၂.၆% ရွိေန ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏

တင္ပို႔မႈ
ဂ်ီဒီပီ

တန္ဖိုးသည္
တြင္ပါ၀င္သည့္

၀.၂၆%

သာပါ၀င္ေနပါသည္။

ရာခိုင္ႏွႈန္း

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ကမၻာ့၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

တင္ပို႔မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ ခုစလံုးတြင္ မၾကားေသးမီက တိုးတက္လာသည့္ လကၡဏာမ်ား
ျပသခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယင္းက႑ ၂ ခုစလံုးတြင္ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။ (Figure 2.20)။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈမရွိပဲ မ်ားစြာ
ေနာက္က်က်န္ရစ္ လ်က္ရွိပါသည္။ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ဆိုင္ရာ အာဆီယံ မူေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ (ASEAN Framework Agreement on
Services) ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ GATS Commitment Index တြင္
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၈ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၂၁ တြင္ရွိေနပါသည္။ (World Bank, 2010).
အထူးသျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး (transport) ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား (logistics) ႏွင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ား တြင္ ၾကီးထြားလာရန္ ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္ က်န္ေသာ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေစရန္ အလားအလာမ်ားျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။
(OECD,

2013)။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ

တရုတ္

ႏွင့္

အိႏိၵယ

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ တည္ရွိေနမႈႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မွတစ္ဆင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာအတြင္းသို႔
၀င္ေရာက္ႏိုင္သည့္ တည္ေနရာ အေနအထားေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး
က႑မ်ား ၾကီးထြားလာေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ တည္ေနရာ တစ္ခုရွိေနပါသည္။ ၎အျပင္
လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့မႈ
မ်ားေၾကာင့္

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ျမွင့္တင္ေရးတြင္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစ

ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Figure 2.19. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္မႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေငြ
အဆင့္အတန္းအတြက္ မ်ားစြာနိမ့္က်မႈျဖစ္ေနသည္။
ဂ်ီဒီပီ တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္
လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ဇယားႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (၂၀၁၂)

မွတ္ခ်က္။ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရ၊ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ အစရွိေသာ အသံုး ၀န္ေဆာင္မႈက႑မပါ၀င္ပါ။
Sources: United Nations Statistics Division (2013), National Accounts Estimates of Main Aggregates (database), United Nations, New
York, https://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp; World Bank (2013), World Development Indicators (database), World
Bank, Washington, DC.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134312

Figure 2.20. ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တင္ပို႔မႈ
က်ဆင္းမႈအေရးပါမႈ
ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္မ်ား ႏွင့္ ကမၻာ့၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
တင္ပို႔မႈ (၂၀၀၀-၁၁)

Source: ITC (2013), Trade Map – International Trade Statistics (database), International Trade Centre.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134331
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အျခားက႑မ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

အကူအညီေပးရန္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ေထာက္ပံ့

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
ထိေရာက္ေသာ

ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ဖြံ႔ျဖိဳးရန္နွင့္

မွ်တေသာ

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား

ေဒသတြင္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

ရရွိရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ယင္းက႑သည္ တန္းတူႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ပါက စြမ္းေဆာင္မႈ နိမ့္က်ေနပါသည္။
အမွန္မွာမူ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာင္မႈ အညႊန္းကိန္း (၂၀၁၄) [World Bank’s
Logistical Performance Index (2014)] အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးတစ္ရပ္လံုး၏
စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ (၂.၂၅) သာရွိျပီး၊ နယ္ပယ္ (၆) တြင္ အေရွ.အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသရွိ အျခားႏိုင္ငံ
မ်ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေနပါသည္။ ယင္းနယ္ပယ္ (၆) ခုမွာ အေကာက္ခြန္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အံု၊
ႏိုင္ငံတကာ

သေဘၤာကုန္စည္တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္မ်ား၊

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားဆိုင္ရာ

လုိက္နာ

ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းစနစ္မ်ား (tracking & tracing) ႏွင့္
အခ်ိန္မီ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား (timeliness)

ပတ္သက္ပါက စြမ္းေဆာင္မႈနိမ့္က်ေနပါသည္။ (World

Bank, 2014d)။ ထို စြမ္းေဆာင္ရည္ ည့ံဖ်င္းမႈသည္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးမ်ားတြင္
ကုန္က်စရိတ္စကမ်ား ျမင့္တက္ေစျပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ၾကီးမားေသာ အတားအဆီးမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ကုန္းလမ္းမဟုတ္ေသာ

ျပည္တြင္း

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကို

ႏိုင္ငံပိုင္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားက လႊမ္းမိုးေနျပီး၊ အစိုးရ ႏွင့္ အျခား အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စီးနင္း
အသံုးျပဳမႈအေပၚမူတည္ေနသည့္ ျမန္မာ ရထားလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ယင္းတို႔၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္
ထက္ေလ်ာ့နည္းျပီး ပံုေသသတ္မွတ္ေပးထားသျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနေစရန္
အတြက္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရထားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္

အေထာက္အကူျပဳရန္

ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

နည္းပါးမႈမ်ားေၾကာင့္

အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာေလေၾကာင္းလိုင္းသည္လည္း
ႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပိုမို ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိျပီး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ
အျခစိုက္ အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္ Air Mandalay ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ လမ္းမ်ားတြင္ ထရပ္ကားမ်ား
အေရအတြက္ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ( ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အငယ္စား ထရပ္ကား
အေရအတြက္သည္ ၁၀၃၅၅ စီးမွ ၂၈၀၆၈ စီးအထိ တိုးလာျပီး၊ အၾကီးစားထရပ္ကားသည္ ၂၂၁၈၈ စီးမွ
၃၆၈၂၀

အထိ

တိ ု း လာခဲ ့ ပ ါသည္ ။ )

ကု န ္ လ မ္ း သယ္ ယ ူ ပ ိ ု ႔ ေ ဆာင္ ေ ရးက႑

ထိ ေ ရာက္ မ ႈ တ ြ င ္

လမ္ း ပန္ း ကြန္ယက္မ်ား မဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း၊ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးမႈ၊
ယွဥ္ျပိဳႏိုင္စြမ္း နိမ့္က်မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အေထာက္အကူမ်ား မလံုေလာက္မႈတို႔ေၾကာင့္
အခက္အခဲ အတား အဆီးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ (Figure 2.21) ။ ရန္ကုန္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံ
ကူမင္းျမိဳ.သို႔

ဆက္သြယ္သည့္

အဓိက

လမ္းမၾကီးတြင္

ထရပ္ကား

ေျပးဆြဲေနသည့္

ပုဂၢလိက

က႑ကိုေလ့လာမႈအရ ၊ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊
လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရး
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ပညာေရး

အဆင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္

အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား

ရရွိေရးအတြက္

ဘ႑ာေရးက႑

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို အထင္အရွားျပသလ်က္ရွိပါသည္။ (GMSBF, 2012)။ ကန္ထရိုက္ ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္မႈကို အေျခမခံသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
ကြင္းဆက္မ်းတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္၀မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ကုန္ေလွာင္ရံုမ်ား
ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း
လိုအပ္ေနပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္

အေအးခန္းသိုေလွာင္ခန္းမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အေအးခန္းသိုေလွာင္ ထရပ္ကားမ်ား မရွိမႈေၾကာင့္ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္စည္မ်ား
သယ္ယပ
ူ ေ
႔ုိ ဆာင္စဥ္ အတြငး္ မပုပသ
္ းုိ ေရးအတြက္ အျမဲတမ္းေအးေနေအာင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေအးခဲထားျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ စင္ေပၚတင္ သုိေလွာင္ထားသည့္ ကာလမ်ား တိုေတာင္းျခင္း၊ တန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းႏွင့္
က်န္းမာေရး အတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ အစရွိသည္တို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

အစိုးရ၏

ျဖည့္စြက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

လိုအပ္ေနပါသည္။

ပညာေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ကုန္လမ္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ား ကို
အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ တုိးခ်ဲ.ျခင္း တို႔သည္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။
၎အျပင္ အစုိးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားအပါအ၀င္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသည္။ ယာဥ္ အေလးခ်ိန္
သတ္မွတ္မႈ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
Figure 2.21. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္လမ္း ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုေသးငယ္ေနပါသည္။
ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေျမ ၁၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာတြင္ လမ္းအရွည္ ကီလိုမီတာေဖာက္လုပ္မႈ (၂၀၁၀)

Source: World Bank (2014e), World Development Indicators (database), World Bank, http://data.worldbank.org/
data-catalog/world-development-indicators.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134350

ကံမေကာင္းစြာပင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးး က႑မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္
ေနရသည့္ ရႈပ္ေထြးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ အေျဖမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္မွာ
အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈေၾကာင့္ အေရးပါသည့္ အတား
အဆီးျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။

အဓိကတာ၀န္ရွိမႈမွာ ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး

၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔တြင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ
မ်ားသည္ ထို၀န္ၾကီးဌာမ်ားႏွင့္ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ထပ္ေနၾကပါ
သည္။ ထိေရာက္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ကုန္လမ္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈေၾကာင့္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိျပီး၊ အာရွ
ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္က ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမႈ စိစစ္ေလ့လာမႈထက္ ေဒသဆိုင္ရာ ေပါင္းစည္းေရး ႏိုင္ငံေရး
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ပိုမိုေရွးရႈလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ (ADB, 2012).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္လုပ္ငန္းတြင္ ထင္ရွားေသာ အလားအလာမ်ား
ရွိေနသည္။
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တင္ပို႔ကုန္က႑ အေနျဖင့္ ၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ထင္ရွားေသာ ေမာင္းႏွင္အား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ သဘာ၀ ေနရာမ်ား၊ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား ေကာင္းစြာ
တည္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ၾကီးထြား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကလုပ္ငန္း ျဖစ္လာႏိုင္
ပါသည္။ အမွန္မွာမူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ခိုင္မာလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္လည္ပတ္မႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၉၂% သို႔ တိုးတက္ လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ဦးေရသည္ ၁.၀၆ သန္းရွိရာမွ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္ ၂.၀၄ သန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ေရွးအလားအလာအေနျဖင့္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌

ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ ၃ သန္း လာေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး၊ ျမန္မာ ခရီးသြား
လုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း ၂၀၁၃-၂၀ (Myanmar Tourism Master Plan 2013-20) တြင္ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၀
ျပည့္ႏွစ္၌ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ၇ သန္း လာေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္
တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈသည္

၂၀၁၂

ခုႏွစ္တြင္

(၂၉၃,၇၀၀) ရွရ
ိ ာမွ ၂၀၂၀ ျပည္ႏ
့ စ
ွ တ
္ င
ြ ္ (၅၆၃,၀၅၆) မွ (၁,၄၉၇,၈၀၁) အၾကား တိးု တက္လာရန္ ေမွ်ာ္မန
ွ း္
ထားပါသည္။ (MOHT, 2013)။

လုပ္ငန္းကိစၥ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ရန္

ခရီးသြားျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ မက္လံုးမ်ားေပးမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားျခင္း၊ ကြန္ဖရင့္မ်ားႏွင့္ ျပပြဲမ်ား
(MICE)အတြက္ ခရီးသြားျခင္းတို႔သည္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္
အျပင္တြင္ပါ ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ပိုမိုအေရး
ၾကီးလာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သဘာ၀သည္ တည္ေဆာက္ထားရွိရာတြင္ ရႈပ္ေထြး
မႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္--အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္းတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္--ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ တိုးတက္မႈသည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေနသည့္ ခရီးသြား
မ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား
ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္
ႏိုင္ငံမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ (CLMV Agreement of 2003) ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထား
သည့္ အာဆီယံ၏ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး မူ၀ါဒ(ASEAN’s Open Sky policy)
သည္ ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ေလေၾကာင္းလိုင္း လုပ္ငန္း (CLMV အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ) အေပၚ အကန္႔အသတ္မ်ားထားရွိမႈကို
ဖယ္ရွားေပးျခင္းအားျဖင့္

ခရီးသြားမ်ား

ပိုမိုလာေရာက္ေရာက္လည္ပတ္ရန္

အားေပးသင့္ပါသည္။

တျဖည္းျဖည္း ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္သြား ရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အာဆီယံအသင္းၾကီး၏ အစီအစဥ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို ထိုဖိအားေပးမႈအသစ္မ်ားအတြက္
ထိန္းညွိ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိေစပါသည္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္သို႔
၀င္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ.ျခင္းအတြက္ ဥပေဒမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ခရီးသြားလာရာႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္
ပိုမိုအေရးပါလာႏိုင္ပါသည္။

တည္းခိုေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အဦအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းတြင္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္မႈမ်ား
ဆက္လက္တည္ရွိေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးမီက တိုးတက္လာသည့္ ခရီးသြားမ်ား၏ လိုအပ္မႈႏွင့္အညီ
မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘဲ၊ က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အားနည္းေစပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ျပည္တြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ
တိုးျမွင့္ျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မွီခိုအားထားေနသည့္ ဆက္စပ္ စက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား
စီမံေပးရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၌ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးအာမခံသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
စီမံေပးေရး ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္

အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊

လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ အိုင္တီ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အစရွိေသာ
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ား ကိုထည့္သြင္းကာ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္
ပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္မွာ

ခရီးေ၀းႏွင့္

ဦးတည္ခရီးစဥ္မ်ားႏွစ္ခုစလံုး

ပါ၀င္ေနသည့္

ျပည္တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ လြန္စြာအေရးပါေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပထ၀ီ အေနအထားကို လြန္စြာ အားထားလုပ္ေဆာင္
ေနသည့္ သေဘာေတြ႔ရွိရျပီး၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္
ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ မႏၱေလး၊ အင္းေလး၊ က်ိဳက္ထို တို႔တြင္သာ စုျပံဳလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိသုိ႔
စုျပံဳလုပ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ အေျခခံအေအာက္အံုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
၀န္ႏွင့္အား မမွ်ျဖစ္ေစျပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈျဖစ္ပြားေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားရာသီျဖစ္သည့္
ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ေရာက္ရွိ လည္ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၉၄% သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားမွ
ျဖတ္သန္း၀င္ေရာက္လာျခင္း မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ၊ ထိုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနက အထူးသျဖင့္
ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ကို လုပ္ငန္းမ်ားပိကာ ၀န္ႏွင့္အား မမွ်ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေရအတြက္ တိုးတက္လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္
အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာေဒသမ်ားကို ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအျပင္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေဒသ၏စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚ ဖိအားေပးမႈ
မ်ားကို သက္သာေစႏိုင္ျပီး ၊ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုပင္ အေထာက္အကူေပးရန္
အတြက္ပင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန (MOHT) ၏ ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မ
စီမံကိန္း ၊ ၂၀၁၃-၂၀၂၀ (Myanmar Tourism Master Plan, 2013-2020)

တြင္ ထိုစိန္ေခၚမႈ

အမ်ားအျပားကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ အလံုးစံုေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳေဖာ္ျပထား ပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန က ပင္မစီမံကိန္းတြင္ ဦးစားေပးစီမံခ်က္ (၂၃) ခု ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၁၅.၆) သန္း ကုန္က်လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ခန္႔မွႏ္းေဖာ္ျပထားျပီး၊

ပင္မစီမံကိန္းတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္

ေဖာ္ျပထားသည့္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

စီမံခ်က္

(၄၈၆.၈)

(၃၈)

ခုစလံုးအတြက္

သန္းကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ခန္႔မွန္းထား ပါသည္။ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ.၊ မႏၱေလးျမိဳ.၊ ပုဂံ ႏွင့္ အင္းေလးကန္ တြင္ MICE
facilities မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ကုန္က်မည့္ MICE Investment
Promotion Programme ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ.တြင္ တံတားဦး ဟိုတယ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ စီမံခ်က္
အတြက္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၅၀

သန္း

ခြဲေ၀ခ်ထားမႈ

တို႔

ပါ၀င္ပါသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္

ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔သည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာေရး
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဌာန စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး
အတြက္
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အေမရိကန္

ေဒၚလာ

၁၀

သန္း

ပူးေပါင္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္လည္း

စီစဥ္ေနပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အထူးျပဳသင္တန္းမ်ား ကို ထိုဌာနတြင္ သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တကၠသိုလ္တစ္ခု
ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၏ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ.ျခင္းသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျပႆနာ
အမ်ားအျပား

၀န္းရံေနသည့္

အျခားက႑မ်ား၏

က်ယ္ျပန္႔ေသာ

ေကာင္းစြာ

စီမံခ်က္

ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ

တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
မရႏိုင္သည့္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ပင္မစီမံကိန္း
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိက လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အမ်ားအျပားအတြက္ ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေရး တာ၀န္ရွိ
ပါသည္။

ပုဂၢလိကက႑သည္လည္း

လက္ရွိလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္

ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ေဆာ္ၾသစည္းရံုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာေရး အဖဲ႔ြခ်ဳပ္ မွလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကစ၍
ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ခရီးသြားလာမႈ ျပည့္က်ပ္ေနမႈမ်ားကို ေလွ်ာခ်ေရးအတြက္ (ခရီးသြားသူမ်ား
ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ အျခားေလဆိပ္မ်ားမွ ၀င္ထြက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ) လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ၊ ျမန္မာ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအ၀င္ ဟိုတယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဇုန္မ်ားကို
တည္ေထာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သံုးသပ္ခ်က္
အေျခခံအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္
ယင္း၏ စီးပြားေရးဖြဲစည္းတည္ေဆာက္မႈ ကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေျချပဳ
စီးပြားေရးအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္
လိုအပ္ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

•

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ထြက္ကုန္မ်ားကို

ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ

၀ယ္လိုအားႏွင့္

တန္ဖိုးျမင့္ႏွင့္

အရည္အေသြးျမင့္

ေစ်းကြက္အခြင္အလမ္းမ်ားကို

စုိက္ပ်ိဳးေရး

ရရွိေစရန္အတြက္

မူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္ရာတြင္ ေခတ္မီ လယ္ယာထြက္ကုန္ ေဂဟစနစ္ကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္။

•

ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ေရွး႐ႈကာ အဓိက မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ရယူရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ ကြင္းဆက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ.ရန္ႏွင့္
အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခု
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္

အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး

နည္းပညာမ်ားတိုးခ်ဲ.ေရး

၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳး
ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး အသိပညာ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈ စိန္ေခၚမႈကို
ေျဖရွင္းရန္အတြက္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး

ေခတ္မီ

စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကို

ျပန္႔ပြား

ေစႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုအေရးပါသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပို႔ကုန္ အမ်ိဳးအစား မ်ားႏွင့္
တင္ပို႔မည့္

ေစ်းကြက္မ်ားကို

တိုးခ်ဲ.ရန္အတြက္

အလားအလာရွိေနမႈျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ

ထုတ္လုပ္ေနမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေစ်းကြက္အလားလာ တို႔ကိုအေျချပဳကာ တန္ဖိုးေျပာင္းလဲ
ျဖစ္ေပၚမႈ

ကြင္းဆက္

လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို

ေဖာ္ထုတ္

သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သရက္သီး၊ ေရထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆန္လုပ္ငန္းတို႔
ပါ၀င္ပါသည္။

•

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း
မဟုတ္သည့္

အျဖည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အေျချပဳ

စီးပြားေရး

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈကို

ေရွး႐ႈေျပာင္းလဲမႈကို

ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

•

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အတြက္ ပို႔ကုန္ဦးေဆmင္မႈႏွင့္ FDI ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

အစိုးရ၏

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ

ရွင္းလင္းပါသည္။

ယင္းတို႔မွာ

ယင္း၏

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ယင္းက႑တြင္ အက္ဖ္ဒီအိုင္မ်ား ျမွင့္တင္
ေပးျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္
ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ ကုန္စည္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ျမွင့္တင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ မိမိ၏
ကိုယ္ပိုင္

မူ၀ါဒ

ေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

•

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ နည္းပညာခ်ိဳ.တဲ့မႈ၊ ေငြအရင္းအႏွီး မလံုေလာက္မႈ ႏွင့္
အတိုးႏႈန္းၾကီးမားမႈ၊ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈ၊ ေျမေနရာႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ား ေစ်းႏႈန္းေဖါင္းပြမႈ ႏွင့္
ေပးသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မလံုေလာက္မႈ အစရွိေသာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျပီး၊
ယင္းျပႆနာမ်ားအားလံုးသည္ ယင္းက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္အတားအဆီးမ်ား
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရမည့္ ယင္းတို႔သည္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ
စြမ္းအားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၏
ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ
လိုအပ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြတစ္ခု
ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္

အေသးစားႏွင့္

အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈကို

ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ လက္နက္ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
လုပ္ငန္းမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ

ေအဂ်င္စီတစ္ခုကိုလည္း

ထူေထာင္ကာ

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား/

စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ကိုအကဲျဖတ္ရန္
ႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ မလိုအပ္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားေရး
လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား (SEZs) ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ား
ထူေထာင္ေရးအတြက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္းတစ္ခုအေနျဖင့္

အေျခခံ

အေအာက္အအံုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျမေနရာ ရရွိေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္အတားအဆီးျဖစ္ေန
မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ရွားပါးမႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းႏွင့္ ေလ့က်င္
သင္ၾကားမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္မည့္ ေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္မႈသည္ အသံုး၀င္ႏိုင္
လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူျခင္း

•

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑သည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္
အေသြးႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ား တိုးျမင့္ေစျခင္းအားျဖင့္သြယ္၀ိုက္၍လည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းႏွင့္ အိုင္စီတီ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားေသာ ေခတ္မီ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အားျဖင့္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳ၍လည္းေကာင္း အဓိကအခန္းမွ တိုးတက္ပါ၀င္ေနလိမ့္မည္ပါသည္။

•
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အထူးသျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားႏွင့္
ခရီးသြားလုပင
္ န္းက႑မ်ား တြင္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ႏင
ို သ
္ ည့္ အလားအလာကို ထိန္းေက်ာင္းလုပ္ေဆာင္ေရး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး က႑ကို
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ ျဖည့္စြက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ေနျပီး၊
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
ကု န ္ လ မ္ း ကြ န ္ ရ က္ မ ်ားကိ ု အဆင္ ့ ျ မွ င ္ ့ တ င္ ျ ခင္ း ႏွ င ္ ့ တိ ု း ခ်ဲ ႕ ျခင္ း လု ပ ္ င န္ း မ်ားတြ င ္ ဦ း စားေပး
လု ပ ္ ေဆာင္ေပးရန္

လိုအပ္ေနပါသည္။

အမွန္တြင္မူ

ခရီးေ၀းႏွင့္

ဦးတည္ခရီးစဥ္မ်ား

ႏွစ္ခုစလံုးပါ၀င္သည့္ ျပည္တြင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား တိုးတက္မႈသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္

ေအာင္

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္
ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီေသာ

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

လြန္စြာအေရးပါေနပါသည္။

တိုးတက္လာေနသည့္
ကမၻာလွည့္

ခရီးသြား

ကမၻာလွည့္
လုပ္ငန္းကို

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

ခရီးသည္မ်ားကို

စီမံေပးရန္ႏွင့္

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္

နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေဒသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို အေလးေပး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ား
၁။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လက သမၼတဦးသိန္းစိန္က စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိက
မဟာဗ်ဴဟာမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ထိန္းသိမ္းကာ ေခတ္မီစက္မႈႏိုင္ငံတည္ေထာင္
ရန္ႏွင့္ က႑စံု ဘက္စံုစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

၂။

လယ္ယာအရြယ္ပမာဏ အမ်ိဳးအစးမ်ားကို ဧက မွ ဟက္တာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။
၂.၄၇၁ ဧက = ၁ ဟက္တာ ရွိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈသည္ လယ္ယာမ်ားကို
ဧကျဖင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈမ်ားကို ပ်မ္းမွ်ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧကမ်ားမွာ - ၂.၉၉ ဧက ေအာက္
၃၁.၉%၊ ၃ မွ ၄.၉၉ ဧက ၂၂.၁% ၊ ၅ မွ ၉.၉၉ ဧက ၂၆.၈% ၊ ၁၀ မွ ၁၉.၉၉ ဧက ၁၄.၆% ၊ ၂၀
မွ ၄၉.၉၉ ဧက ၄.၃% ႏွင့္ ၅၀ ဧကႏွင့္ အထက္ ၃% ျဖစ္ၾကပါသည္။

၃။

ရိတ္သိမ္းသည့္ေနရာ၏ ၅၀% သည္ ဆန္စပါးထြက္ရွိျပီး၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမား
မိသားစုမ်ား၏ ၅၅% သည္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ.ေနရာတြင္ ၉၀%
ေက်ာ္အထိ ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ (Myanmar Census of Agriculture 2010).

၄။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေနာက္လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးအၾကီးဆံုး ကုန္သြယ္မႈ
မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တည္ရွိေနသည့္ ေနရာအေနအထား၊
ေစ်းကြက္အရြယ္အစား၊ စားေသာက္ကုန္၀ယ္လိုအား ၾကီးမားျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အခက္အခဲမ်ား ၾကီးထြားလာေန၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္
ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈမ်ား ၾကီးထြား လာေနသျဖင့္ ထိုေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ပို႔ကုန္တိုးခ်ဲ႕
တင္ပို႔ေရးကိုလည္း ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၅။

ပို႔ကုန္စြမ္းေဆာင္ရည္တြင္ အတားအဆီး ကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အေရးပါးမႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္
ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာထုတ္ကုန္အသင္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
(Table

2.A1.5)။

ထိုစက္မႈလုပ္ငန္းမွ

ဦးေဆာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထုတ္ကုန္ value chains မ်ား၏ အလယ္အလတ္အဆင့္မ်ားႏွင့္
ေနာက္ဆံုးအဆင့္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ထိုလုပ္ငန္း ကြင္းဆက္ တစ္ခုလံုးတြင္
အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ထိုျဖစ္ေပၚရသည့္ အေၾကာင္း
တရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတြင္းက်က် ေျပာၾကားႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္
လယ္ယာ ကုန္ထုတ္အဆင့္၏ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ ေျပာၾကားႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အဓိကက်ေသာ ေျဖၾကားခ်က္မ်ား အတိုခ်ဳပ္ကို Table 2.A1.6 တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
၆။

Myanmar Times, 3 November 2013, www.mmtimes.com/index.php/in-depth/8688revised-farmerprotection-law-quietly-comes-into-effect.html.

၇။

အိမ္ေထာင္စု တစ္စု၏ စုစုေပါင္း အသံုးစရိိတ္တြင္ အစားအစာအတြက္ အသံုးစရိတ္သည္ ၇၀%
ပါ၀င္ေနျပီး၊ ယင္းတြင္ ၁၈% မွာ ဆန္၀ယ္ယူသည့္ အသံုးစရိတ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အိမ္ေထာင္စု
အသံုးစရိတ္ ၂၀၀၆၊ ဗဟိုစားရင္းအင္းရံုး (၂၀၁၁)၊ Myanmar Monthly Household Expenditure
2006, in CSO (2011), Myanmar Agricultural Statistics (1997-98 to 2009-2010).

၈။

ျပည္သူအတြက္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ကန္႔သတ္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ ေငြေခ်းငွားရယူႏိုင္ျခင္း
တို႔မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ဘ႑ာေရးမလံုမေလာက္ျဖစ္ကာ ျပိဳကြဲပ်က္စီးသြား
လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၉။

FAO

အဖြဲ႔၏

ေတာင္သူလယ္သမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းခြင္ေက်ာင္းမ်ား

အစီအစဥ္သည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရး
အတြက္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို ေနရာအနည္းငယ္တြင္သာ
အသံုး ျပဳေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားအသံုးျပဳေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိေနပါသည္။
၁၀။ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒ (၁၉၇၇) ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာဥပေဒ (၁၉၉၀) ၊ တိရစၲာန္မ်ား
က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဥပေဒ၊ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ (၁၉၉၀)၊ ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ အိမ္ေမြး
တိရစၧာန္မ်ားအား သီးျခာထားရွိေရး ဥပေဒ(၁၉၉၃) တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစားအစာ
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းေပးထးသည့္ ဥပေဒမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။
၁၁။ PPD သည္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူ ၁၅ ဦးသာရွိျပီး တစ္ႏွစ္လS်င္ ပိုးသတ္ေဆး နမူနာ ၅၀၀
ခန္႔သာ

စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ႏိုင္သင့္

အရင္းအျမစ္

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈကို

ေဖာ္ျပေနပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုေဆးအမ်ိဳးအစား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီး ယင္းတို႔ကို
စမ္းသပ္ စစ္ေဆး အသံုး ျပဳရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
၁၂။ လုပ္ကြက္ငယ္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္
မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၁၃။ ထုေ
ိ စ်းကြကသ
္ စ္ေဖာ္ေဆာင္မတ
ႈ င
ြ ္ လုပက
္ က
ြ င
္ ယ္ ေတာင္သလ
ူ ယ္သမားမ်ားအားလံးု ေအာင္ျမင္စာြ
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ၊ သို႔ရာတြင္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ျပည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္အပိုင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီး
ေပးႏိုင္ျပီး၊ ပိုမိုၾကီးမားေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္
မ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
၁၄။ ဥပမာအားျဖင့္ မႏၱေလးေဒသတြင္ အလယ္ပိုင္းအပူးပိုင္းဇံုေဒသသည္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဆီထြက္သီးႏွံ
ႏွင့္ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားသို႔
တင္ပို႔ရန္အတြက္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုင္း၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ (ႏွမ္းအတြက္)
တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ႏွင့္ ရခိုင္ကမ္းရိိုးတန္းေဒသမ်ား
တြင္လည္း ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ပုဇြန္၊ ဂဏန္း အစရွိေသာအခြံမာ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား
ကို အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အပူပိုင္း သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္ ၀ါးကိုပင္ ထုပ္ပိုးပစၥည္း
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ဥေရာပမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ (Reardon, 2014).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
၁၅။

ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၀၂/၀၃ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁.၆ သန္းနီးပါးထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ
၂၀၁၁/၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၄.၅ သန္း နီးပါးအထိ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရး ၊
ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ေျပာၾကား
ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

၁၆။

ယင္းတြင္ အခ်ိဳ႕ေရထြက္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားကို မဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ ကာလမ်ား၊ ပိုက္ကြန္
အရြယ္အစားမ်ား ကန္႔သတ္မႈ၊ ဂဏန္း မဖမ္းရ ဇုန္မ်ား ထားရွိျခင္း ငါးႏွင့္ ပုဇြန္ ထုတ္လုပ္မႈ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

၁၇။

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ ၀ါ ႏွင့္ ႏြားႏို႔စိမ္း ၉၀% ေက်ာ္ ႏွင့္ လက္ဖက္ႏွင့္ ဆန္ ၄၀% ေက်ာ္ကို
ကန္ထရိုက္ စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္
လယ္ယာေျမ ဟက္တာ ၁၈ ဘီလီယံ ခန္႔ကို ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
(Guo et al., 2005; Prowse, 2012; Hue, 2004) ။ ကန္ထရိုက္စနစ္ကို အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးေစ့၊
ၾကက္ငွက္၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ အာလူး၊ ဆန္ ႏွင့္ သစ္သီး၀လံ ပန္းမာန္ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ားတြင္
က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳပါသည္။

၁၈။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္မဟုတ္ေသာက႑တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၈၀% ေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္
ေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစိတ္ကို OECD (2013,
p. 107) တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၁၉။

ျမန္မာအစိုးရသည္ SME ဥပေဒသစ္တြင္ SME အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ားက SME ကို အလုပ္သမား ၁၀ဦးေအာက္ရွိေသာ
အလြန္ငယ္ေသာ လုပ္ငန္း၊ ၁၀ဦးမွ ၅၀ဦး အထိ ရွိေသာ အေသးစားလုပ္ငန္း၊ ၅၁ ဦးမွ ၁၀၀ အထိ
ႏွင့္ ၁၀၀ အထက္ရွိေသာ အလတ္စားႏွင့္ အၾကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။
(OECD, 2013b).

၂၀။

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏အေသးစိတ္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈကို

https://unstats.un.org/unsd/

cr/registry/regcst.asp?Cl=27. တြင္ ၾကည့္ပါရန္။
၂၁။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက စာေရးသူသည္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး
တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ယင္းလမ္းေၾကာင္းသည္ အရွိန္အဟုန္ရရွိေနျပီး၊ ၀န္ၾကီးဌာန
အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀ ေအာက္
အထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ အဓိကက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ.
ကိုသာ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္ ထားရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၂၂။

ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳထားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈ

လမ္းေၾကာင္းကို

ေကာင္းစြာျပသေနေသာ္လည္း

ယင္းတို႔သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အမွန္တကယ္ စီးဆင္း၀င္ေရာက္ေေနသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္
ျဖစ္ပါသည္။
၂၃။

Visit the following websites for more information: www.mmtimes.com/ and www.
elevenmyanmar.com/.

၂၄။

လက္ရွိ စက္မႈသင္တန္းဌာနမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက တစ္ႏွစ္လွ်င္ သင္တန္းသာ ၁၃၀၀ ေက်ာ္
ကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လက စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ေမးျမန္းခ်က္)

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
၂၅။ ယခင္က ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန၀
္ န္ၾကီးဌာနကို မၾကာေသးမီက ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနအျဖစ္ အမည္
ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနဟု ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၆။ ဤ သက္တမ္းအျမင့္ဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒ ကို ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ အိႏိၵယကုမၸဏီ အက္ဥပေဒကို
အေျခခံေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံကို United Kingdom ႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္
ထားခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
၂၇။ စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ေပါင္းစည္းမႈ နည္းလမ္းဆိုသည္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ား ပထ၀ီအေနအထားအရ တစ္ေနရာတည္းတြင္ မ်ားျပားေနမႈမ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ (Healey and Ilbery, 1990)။ စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္္
ေနသည့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု နီးကပ္စြာ ေဆာက္လုပ္ေလ့ရွိၾကသျဖင့္
ထိုစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္

ပထ၀ီအေနအထားရ

တစ္ေနရာတည္းတြင္

မ်ားျပားေနမႈျဖစ္ပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းသံုး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နီးကပ္စြာ
တည္ရွိျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
လုပင
္ န္း မ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္သည့္ လုပင
္ န္းကြငး္ ဆက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ေနသည့္ လုပင
္ န္းမ်ား
ေပါင္းစည္းမႈရလဒ္အေနျဖင့္
စုစည္းမႈ

စက္မႈလုပ္ငန္း

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

လုပ္ငန္းငယ္မ်ား

ေနရာေဒသတစ္ခုတည္းတြင္

စက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ားသည္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ေပးပို႔ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနရန္အလို႔ငွာ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ား၊
ျမစ္ကမ္းပါးမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ပိ႔ေ
ု ဆာင္ဆက္သယ
ြ ္ေရး ဗဟိခ
ု ်က္မ်ား တြင္ ေဆာက္လပ
ု ္ေလ့ရၾွိ ကသျဖင္၊့
ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ပိုမိုေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ပါသည္။
၂၈။ ရန္ကုန္ျမိဳ.ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ေရႊသံလြင္ စက္မႈဇုန္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊
ယင္းဇုန္ကို ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီက ၾကီးၾကပ္ေဆာင္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီသည္
ယာဥ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိပ္အပိုင္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အၾကီးစား စက္ပစၥည္း
မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား အစရွိေသာ ကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္
ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ အေနာ္ရထား စက္မႈလုပ္ငန္းဇုန္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ.
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္ ၀ါ၀ါ၀င္း ကုမၸဏီလီမိတက္က
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ေတာင္ဘက္ရွိ သီလ၀ါကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး
ဦးပိုငလ
္ မ
ီ တ
ိ က္ (UMEHL) က အစိးု ရ ပုဂလ
ၢ က
ိ ဖက္စပ္လပ
ု င
္ န္းအျဖစ္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲပ
့ ါသည္။
UMEHL သည္ စစ္တပ္ (ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတစ္ဆင့္) က အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အဓိကစုေပါင္း
ကုမၸဏီၾကီး ၂ ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျခားတစ္ခုမွာ ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း
(MEC) ျဖစ္ ပ ါသည္ ။ အေသးစိ တ ္ က ိ ု

http://www2.irrawaddy.org/article. php?

art_id=14151&page=7] တြင္ ၾကည့္ပါရန္။
၂၉။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမိတ္ စက္မႈဇုန္သည္ စည္သြတ္လုပ္ငန္းအစားအစားလုပ္ေဆာင္သည့္ ေရထြက္
ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လက္ခံပါသည္။ (JETRO, 2013).
၃၀။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က စာေရးသူႏွင့္ JETRO Yangon Office အၾကီးအကဲႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္။
၃၁။ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္ ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ. အေရွပိုင္းရွိ ေျမာက္ဒဂုံစက္မႈဇုန္
ေတာင္ပိုင္းရွိ

သံလ်င္/ေက်ာ္တန္း

စက္မႈဇုန္မ်ား

ကဲ့သို႔ေသာ

ႏွင့္

စီမံကိန္းဇုန္အခ်ိဳ.သည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဗဟိုဌာနမ်ားအျဖစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိၾကပါ။ ယင္းအစား
ထုိဇုန္မ်ားသည္ အိမ္ယာစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္လာျပီး ၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရး အသိုင္းအ၀န္း ႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

ရန္ကုန္ျမိဳ.

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္

ရန္ကုန္ျမိဳ.ေတာ္ စည္ပင္သယာေရးေကာ္မတီ၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
(JETRO, 2013).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
၃၂။

စက္မႈဇုန္အသစ္ အမ်ားစုကုိ ပုဂၢလိက က႑မွ ေဆာက္လုပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ဘားအံ စက္မႈဇုန္ကို ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ လီမိတက္က ၂၀၁၂ ခုႏွ္စတြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန သည္
အိုင္စီတီ

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္

ရည္ရြယ္ကာ

၂၀၀၇

ခုႏွစ္က

စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္

မႏၱေလးျမိဳ.ရွိ ရတနာပံု ဆိုက္ဘာျမိဳ.ေတာ္ (Yatanapon Ciber City) ကို ေဒသ စက္မႈဇုန္ အျဖစ္
အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ ယင္းအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို Yatanapon
Teleport Co. Ltd က စီမံေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၃၃။

သတင္းဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုးေမးျမန္းမႈမ်ားကို အေျချပဳသံုးသပ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃၄။

ဤအခန္းကို ၂၀၁၃-၁၄ ခုႏွစ္က စာေရးသူႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ားမွ
အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံကာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃၅။

ယင္းအခ်က္က အေရွ႕- အေနာက္ စီးပြားေရးစႀကႍတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ပင္လယ္ေရနက္
ဆိပ္ကမ္း မရွိေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

၃၆။

မၾကာေသးမီက တရုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ႏိုင္ငံတကာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း
ဆက္သြယ္ျခင္း ဖြင့္လွစ္လိုက္မႈႏွင့္အတူ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ.တြင္ တရုတ္ဦးေဆာင္သည့္ အထူးစီးပြား
ေရးု ဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း စီမံကိန္းတစ္ခုလည္းရွိပါသည္။

၃၇။

ျမန္မာဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႔သည္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ ၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည့္
စီမံကိန္း ၂ ခု ကို ဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

၃၈။

ထိုအခ်က္သည္ အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ား၏ ရလာဒ္
မ်ားႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၂၀၀၅၁၀ စက္မႈဇုန္ စစ္တမ္းမ်ား)

၃၉။

See more details at https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp.

၄၀။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ တစ္ႏိုင္ငံ
ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ လက္ရွိစစ္တမ္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္
UNESCAP (2012) ကိုအေျခခံဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

၄၁။

စိတ္၀င္စားစရာပင္။ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အလယ္အလတ္အရြယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၃)
ခုႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းၾကီး (၁)ခု သည္ မည္သည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္မွ် မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း
မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၄၂။

ထိုအခ်က္သည္ မၾကီးမားလွေသာ္လည္း၊ ေၾကြးျမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ အျမတ္
အစြန္း ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အစိုးရ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခားေငြေခ်းငွားသူမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ အျခားဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္သြားသည္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ
ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား
Abe, M. and M.K. Dutta (2014), “A new policy framework for Myanmar’s SME development”,
ARTNet Working Paper Series No. 140, UNESCAP, Bangkok, January 2014, available
at www.artnetontrade.org.
Abe, M. and M. Molnar (2014), Myanmar Business Survey 2014: Survey Results, OECD and
UNESCAP, Yangon.
Annamalai, K. and S. Rao (2003), “What works: ITC’s E-Choupal and profitable rural
transformation”, World Resources Institute, Washington, DC, http://www.wri.org/
publication/what-works-7.
ADB (2012), Myanmar: Transport Sector Initial Assessment, Asian Development Bank,
Manila.
ADB (2010), Strategy and Action Plan for the Greater Mekong Subregion East-West
Economic Corridor, Asian Development Bank, Mandaluyong City, Philippines.
ADB (2008), “Lao People’s Democratic Republic and Socialist Republic of Viet Nam: Greater
Mekong Sub-region: East-West Corridor Project”, Performance Evaluation Report,
December, http://www.adb.org/sites/default/files/29271-LAO-PPE.pdf.
Aung, M. and F. Golletti (2013), Developing a Competitive Seed Industry in Myanmar,
Myanmar Policy Forum, August, www.slideshare.net/ashclose/presentation-formyanmar-policy-forum-developing-a-competitiveseed-industry-in-myanmar.
Aung Min and K. Kudo (2012), “New government’s initiatives for industrial development in
Myanmar”, in Economic Reforms in Myanmar: Pathways and Prospects, H. Lim and
Y. Yamada (eds.), BRC Research Report No. 10, Bangkok Research Center, IDEJETRO,

Bangkok,

Thailand,

www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Brc/

pdf/10_02.pdf.
Aung Shein, H. (no date), “Seed industry development in Myanmar, 2013”, www.adbi.org/
files/2012.12.11. cpp.day.1.sess3.3.shein.seed.industry.devt.myanmar.pdf.
Barnett, B.J. and O. Mahul (2007), “Weather index insurance for Agriculture and rural areas
in lower income countries”, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 89:5,
pp. 1241-1247.
Bellandi, M. (2002), External Economies and Local Public Goods in Clusters and Industrial
Districts: Some Views, 6th International EUNIP Conference, 5-7 December, Turku,
Finland.
Byerlee, D., D. Kyaw, U.S. Thein and S.L. Kham (2014), “Agribusiness models for inclusive
growth in Myanmar: Diagnosis and ways forward”, MSU International Development
Working Paper, No. 133, http://fsg.afre.msu.edu/papers/idwp133.pdf.
Cashin, P., H. Liang and C.J. McDermott (1999), “Do commodity price shocks last too long
for stabilization schemes to work?”, Finance and Development, Vol. 36:3, www.
imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/09/cashin.htm.

158

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Reardon, T. et al. (2009), “Agrifood industry transformation and small farmers in developing
countries”, World Development, Vol. 37:11, pp. 1717-1727.
Rosenthal, S.S. and W.C. Strange (2001), “The determinants of agglomeration”, Journal of
Urban Economics, Vol. 50, pp. 191-229.
Salant, S. (1983), “The vulnerability of stabilisation schemes to speculative attack”, Journal
of Political Economy, Vol. 91:1, pp. 1-38.
Shepherd, A., J.J. Cadilhon and E. Galvez (2009), Commodity Associations a Tool for Supply
Chain Development, FAO, Rome.
Thein, S. (2012), “Industrial readjustment in Myanmar: Agro-industrial preparedness for
integration with the AEC”, Industrial Readjustment in the Mekong River Basin
Countries: Toward the AEC, T. Bhongmakapat and Y. Ueki (eds.), Bangkok Research
Center Research Report, No. 7, Institute of Developing Economies – Japanese
External Trade Corporation, Bangkok.
Turnell, S. (2014), “Expanding cooperative credit in Myanmar: Renaissance or regression?”,
ISEAS Perspective, No. 5, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, http://
www.iseas.edu.sg/documents/publication/ISEASPerspective2014_05-ExpandingC
ooperativeCreditinMyanmar.pdf.
UNESCAP (2014), ESCAP Online Statistical Database 31 March 2014, UNESCAP, Bangkok,
accessed at www.unescap.org/stat/data/ on 22 May 2014.
UNESCAP (2012), Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific, UNESCAP,
Bangkok.
UNIDO (2011), Pro-Poor Value Chain Development: 25 Questions for Designing and
Implementing Agro-Industry Projects, United Nations Industrial Development
Organisation, Vienna, Austria.
United Nations Statistics Division (2013), National Accounts Estimates of Main Aggregates
(database), United Nations, New York, https://unstats.un.org/unsd/snaama/
Introduction.asp.
USAID (2007), “Necessary conditions for an effective warehouse receipts activity”, USAID,
Washington,DC.
Vokes, R. and F. Goletti (2013), Agricultural and Rural Development in Myanmar: Policy
Issues and Challenges, Agrifood Consulting International, Maryland.
Vorley, B., A. Fearne and D. Ray (2007), Regoverning Markets: A Place for Small Scale
Producers in Modern Agrifood Chains?, Gower Sustainable Food Chains Series,
London.
Vorley, B., M. Lundy and J. MacGregor (2009), “Business models that are inclusive for small
farmers”, Agro-Industries for Development, C. DaSilva et al. (eds.), Cabi, London,
United Kingdom.

164

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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Annex 2.A1.
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ စာရင္းဇယားမ်ား
Table 2.A1.1. ေျမယာမဲ့ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ပါ၀င္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ပ်မ္းမွ်

Source: MOAI, Report on Myanmar Census of Agriculture 2010; FAO, Statistics of Rural Population, FAOSTAT. The
share of rural households was calculated as follows: number of rural households = rural population/average
household size. Method adapted from MSU-MDRI 2013 report A Strategic Agricultural and Food Security Diagnostic
for Burma.

Table 2.A1.2. ဧကေထာင္ေပါင္းတြင္ အဓိကလယ္ယာထြက္စားေသာက္ကုန္မ်ား ထြက္ရိွသည့္ဧရိယာ

Source: CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central Statistical Organisation, Ministry of National Planning and Economic
Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.
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Table 2.A1.3. ႏွစ္ပတ္လည္ အဓိက လယ္ယာထြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ (တန္ေထာင္ေပါင္း)

Source: CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central Statistical Organisation, Ministry of National Planning and Economic
Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.

Figure 2.A1.1. ၁၉၆၁-၂၀၁၂ အထိ ရိတ္သိမ္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆန္စပါး ထြက္ရိွမႈ ဧရိယာ

Source: International Rice Research Institute, World Rice Statistics Online http://ricestat.irri.org:8080/wrs2/entrypoint.htm.
http://dx.doi.org/10.1787/888933134369
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Figure 2.A1.2. ၁၉၆၁-၂၀၁၂ အထိ ရိတ္သိမ္း၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆန္စပါး ထြက္ရိွမႈ ဧရိယာ

Source: FAO (2014), FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, Rome, http://faostat.fao.org/.
http://dx.doi.org/10.1787/888933134388

Table 2.A1.4. ၂၀၁၄-၂၀၂၃ ခုႏွစ္ သြင္းကုန္၀ယ္လုိအား ခန္႔မွန္းခ်က္ (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် % တုိးတက္မႈ)

Source: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2014-en.

Table 2.A1.5. လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမ်ား
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Table 2.A1.6. ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးသည့္ အကန္႔အသတ္အတားအဆီး
ျဖစ္ေနသည့္ အဓိက က႑

1. Summary of constraints considered to be significant in firm or sector operations overall.
* denotes significant constraint and
** denotes very significant constraint.
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Annex 2.A2.
စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္မႈဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
သက္ဆိုင္ရာ

စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကို

စံခ်ိန္စံညြန္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ အေရးၾကီးေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္သာမက ေဒသႏွင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိေရး ႏွင့္ အာဆီယံ ေပါင္းစည္းမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးေရးအတြက္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။
အာဆီယံအသင္းတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အာဆီယံ တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီ
[ACCSQ (ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality)] သည္ ဆက္စပ္ေနသည့္
ကုန္စည္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား လိုက္ဖက္မႈရွိေရးအတြက္ အသင္း၏ လုပ္ငန္းအုပ္စု ၁၁ ခုႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
1.

Working Group-WG 1

2.

Working Group-WG 2

3.

Working Group- WG 3

4.

JSC EEE (Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment)

5.

RBPWG (Rubber –Based Product Working Group)

6.

ACC (ASEAN Cosmetic Committee)

7.

PPWG (Pharmaceutical Product Working Group)

8.

PFPWG (Prepared Food-stuff Product Working Group)

9.

MDPWG (Medical Device Product Working Group)

10. TMHSPWG (Traditional Medicine and Health Supplements Product Working Group)
11. APWG (Automotive Product WG)
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အာဆီယံ ေပါင္းစည္းမႈ (ASEAN integration on
Standards and Quality) နယ္ပယ္တြင္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္းအုပ္စု ၃ ခု ျဖစ္သည့္ JSCEEE
၊ RBPWG ႏွင့္ APWG အုပ္စုမ်ားကို တာ၀န္ယူထားရျပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက ဆက္သြယ္ရန္
၀န္ၾကီးဌာနအျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူထားပါသည္။
၎အျပင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကိုက္ညီမႈရွိေရး ဆိုင္ရာ အာဆီယံေပါင္းစည္းမႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာ
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ စံခ်ိန္စံညႊန္း
အစီအစဥ္ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနသည္
ထိလ
ု ပ
ု င
္ န္းမ်ားအတြက္ အဓိက ဆက္သြယေ
္ ဆာင္ရြကရ
္ မည့္ ၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္ျပီး ၊ နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
စုစုေပါင္း (၁၉) ခုကို ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီခြဲမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
က႑မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုနည္းပညာ ေကာ္မတီခြဲမ်ား မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္--၁။

အစားအေသာက္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ

၂။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္ပစၥည္းစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီဲ

၃။

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္စံခ်ိန္စၫႊႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ

၄။

အလွကုန္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ

၅။

ေဆးဝါးစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ

၆။

စိုက္ပ်ိုးေရးအေျခခံထုတ္ကုန္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ

၇။

ေဆးဝါးကိရိယာစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ

၈။

အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရး နွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း
စံခ်ိန္စံညႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာေကာ္မတီ

၉။

တိုင္းရင္းေဆးစံခ်ိန္စံညႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ

၁၀။ ေရာ္ဘာအေျခခံထုတ္ကုန္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာေကာ္မတီ
၁၁။ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နွင့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညွြန္းေရးဆြဲေရး
နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
၁၂။ ဓါတုပစၥည္းစံခ်ိန္စၫႊႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာေကာ္မတီ
၁၃။ စက္မႈစံခ်ိန္စၫႊႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာေကာ္မတီ
၁၄။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာေကာ္မတီ
၁၅။ သစ္အေျခခံထုတ္ကုန္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
၁၆။ ေမြးျမဴေရးနွင့္ေရထြက္ပစၥည္းစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
၁၇။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
၁၈။ ဘြိဳင္လာစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
၁၉။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
ယင္း လုပင
္ န္း ႏွင့ ္ ဆက္စ ပ္ျ ပီး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ထုတက
္ န
ု ပ
္ စၥညး္ ၊ ေရာ္ဘ ာ
အေျခခံထုတ္ကုန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္နွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ထုတ္ကုန္မ်ားဆိုင္ရာ နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ
(၃) ခု ကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာ

၀န္ၾကီးဌာနအမ်ားအျပားႏွင့္

ယင္းက႑မွ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္

ထိုသက္ဆိုင္ရာ

နည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။
ယခုအခါ ထိုနည္းပညာဆပ္ေကာ္မတီ တစ္ခုစီသည္ ယင္းတို႔၏ ဦးစားေပး ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ / သို႔မဟုတ္ အာဆီယံ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္

ညွိႏိႈင္း

သတ္မွတ္ရန္

ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါသည္။

ယင္းေနာက္

၎တို႔ကို

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနသို႔ တည္ျပဳခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳ တင္သြင္းမည္ျဖစ္သည္။
သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ စံခ်ိန္စံညြန္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္
တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အေရးၾကီးစြာပင္ ျမန္မာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳ ခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ စံခ်ိန္စံညႊန္း
ဥပေဒအရ စံခ်ိန္စံညႊန္း ေကာင္စီႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳအဖြဲ႔ ကို တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈ ျမွင့္တင္ေပးေရးအတြက္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နည္းပညာ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္
နည္းပညာ ႏွင့္ ေငြေၾကးအကူညီ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

● သက္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား ထူေထာင္ရန္
● ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္သည့္ နည္းပညာရွင္မ်ား
● ကုန္စည္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ တိက်ေသာ စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ စမ္းသပ္ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ရန္

● ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးမည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္
● ျပည္သူမ်ား နားလည္သိရွိမႈ ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

Source : Ministry of Industry, Myanmar.
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ANNEX 2.A3
ျမန္မာစီးပြားေရးစစ္တမ္းမွေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား
Table 2.A3.1. OECD-UNESCAP-UMFCCI အတြက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ နမူနာပံုစံမ်ား
အေသးစိတ္
Micro
Ayeyarwady
Bago
Chin

Small

15

16

10

36.6%

39.0%

24.4%

Kayah

12

Kayin1

91
52.8%

Magway
Mandalay
Mon1

Sagaing

မွတ္ခ်က္။

0.0%

100.0%

23.7%

0.0%

0.0%

100.0%

7.1%

0.0%

2.8%

2.8%

100.0%

0.0%

100.0%

49
01

00
11
7.1%

13
00
0.0%

6
38

01

51
41.7%
12

4
100.0%
6
23

99

119

36

8

262

37.8%

45.4%

13.7%

3.1%

100.0%

42.9%

4.8%

0.0%

100.0%

42.9%

14.3%

0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

2.3%

2.3%

100.0%

0.0%

0.0%

19

10

99

21

30

82

29

72.6%

25.7%

23

18

53.5%

41.9%

69.2%

30.8%

21

20
1.8%

113

11

40

43
01

3
100.0%

65

116

80

58

319

20.4%

36.4%

25.1%

18.2%

100.0%

66.7%

33.3%

0.0%

0.0%

424

385

137

69

1 015

41.8%

37.9%

13.5%

6.8%

100.0%

Nay Pyi Taw4
Total

0.0%

21

50

52.2%

Tanintharyi9
Yangon

31.2%

11

42.9%
Shan

100.0%

47.8%

52.4%
Rakhine

1

2.0%

99

85.7%

04

4.1%

21
42.9%

76.3%

Total

100.0%

25
11

Large

0.0%

51.0%
68.8%
Kachin2

Medium

20

06
100.0%

နမူနာပံုစံ ၃ ခုကို အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိသည့္အတြက္ ဖယ္ထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ နမူနာပံုစံ စုစုေပါင္းမွာ
၁၀၁၈ ျဖစ္ပါသည္။

Source :

OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey (database).

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၂။ ေခတ္မီစီးပြားေရးတစ္ရပ္ထူေထာင္ေရးဦးတည္ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲျခင္း၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း

Figure 2.A3.1. စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ေျဖၾကားသူမ်ားက ေျပာၾကားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္
အတားအဆီးမ်ား
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Source:

OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey (database).
http://dx.doi.org/10.1787/888933134407
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံု ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊
အတြဲ ၂ ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
© OECD 2014

အခန္း (၃)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္သားအင္အားစုကုိ အာရံုစိုက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးႏွင့္
ေလ့က်င့္မႈစနစ္ကို အေသးစိတ္ေလ့လာစိစစ္ထားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သို႔
လုပ္ေဆာင္သည္။ အထူးသျဖင့္

နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး (TVET) ျဖင့္

မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည္၊ ျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္တြင္ ၎တို႔၏ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို
မည္သို႔ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အသံုးခ်ရန္ အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ဆိုသည္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ဤအခန္းတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားစနစ္ မူ၀ါဒမူေဘာင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကိုလည္း အကဲျဖတ္ တင္ျပထားပါသည္။
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ လုပ္သားအင္အားစုတြင္
မွန္ကန္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေရးသည္ အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ

စက္ရံုအလုပ္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားက ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈ
မ်ားတြင္ ဆိုးရြားေသာ သို႔မဟုတ္ အလြန္ဆိုးရြားေသာ အခက္အခဲတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
အျခား

အခက္အခဲ

အတားအဆီးမ်ား

အားလံုး၏

ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေၾကာင္း

ေျပာၾကားၾကပါသည္။

ထိုအခက္အခဲ အတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈသည္ ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္
ေနခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို မခ်မွတ္ပါက ပုိမိုဆိုးရြားလာႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပားသည္
ခိုင္မာေသာ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အခ်ိန္သည္ ပဓာနက်ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လူဦးေရသည္ မၾကာမီ စတင္အိုမင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို
ယခုအခ်ိန္တြင္ မရယူပါက ႏိုင္ငံသည္ မခ်မ္းသာမီ အိုမင္းလာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ တစ္ရပ္ရွိေနပါသည္။
(OECD, 2013a)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေသာ လုပ္သားအင္အားစု (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄
ႏွစ္ အရြယ္မ်ား) ပမာဏသည္ ၂၀၃၅ခုႏွစ္အထိ သန္း(၄၀)၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ေကာင္းစြာရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး၊
ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္က်ဆင္းလာကာ လူဦးေရ အိုမင္းလာသည္ႏွင့္အညီ မွီခိုသည့္ အခ်ိဳးအစား
လည္း တက္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းသည္ ဆက္လက္အေရး
ပါေနေသာ္လည္း ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အသီးအပြင့္ ခံစားေရးမွာ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ရရွိေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုအခ်က္က ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကို
ျပန္လည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းကို အာရံုစိုက္၍ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္လာပါ
သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ယခင္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္
အရည္အေသြး ယိုယြင္းေနေသာ ပညာေရးဒဏ္ ခံစားခဲ့ရျပီး ယခုအခါ အလုပ္လုပ္ရန္အရြယ္ ေရာက္ေန
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ "ဆံုးရႈံးသြားေသာ မ်ိဳးဆက္" ျပည္သူမ်ား တည္ရွိေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးလွပါသည္။

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

•

ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္လာသူမ်ား ႏႈန္းထားျမင့္မားမႈမ်ားသည္ အေျခခံ အေရးအဖတ္
အတြက္အခ်က္ကိုေက်ာ္လြန္ကာ အဆင့္ျမင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တားဆီး
လ်က္ရွိျပီး ပညာေရးအရည္အေသြးသည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ယိုယြင္းလ်က္
ရွိပါသည္။ ျမန္မာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အလုပ္အကိုင္ အမ်ားအျပားသည္
နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေကာင္းစြာတတ္ကြ်မ္းရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး (TVET) သည္ ယခုေလာေလာ
ဆယ္တြင္ အလြန္နည္းပါးေနပါသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အတန္းၾကီးေက်ာင္းသားမ်ား၏ (၀.၅%)
မွ်သာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

• ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သည့္၀န္ထမ္းမ်ား ရွားပါးမႈသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာအတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကပါသည္။ လူငယ္

လူရြယ္မ်ား သည္ ၎တို႔၏ အေျခခံပညာေရးမ်ား ျပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္မွ
ဘြဲ႔ရျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ”အလုပ္
လုပ္ရန္အသင့္” (“work ready”) ျဖစ္ေလ့ မရွိၾကပါ၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း ယင္းအစား
လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္မွ

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သင္ယူလိုသည့္ သေဘာထားမ်ား (“on-the-job”) ရွိုၾက

ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမွင့္ရန္ တရား၀င္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္
မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈသည္လည္း လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။ လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္
အလုပ္သမားမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ မည္သည့္ ေငြကုန္ေၾကး
က်ခံမႈကိုမွ် မျပဳလုပ္ၾကပါ။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မွ မလုပ္သူ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပါ၀င္
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သားအင္အားစုႏႈန္းမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ္လည္း
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ

ၾကီးထြားလ်က္ရွိပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

အသံုးခ်မႈသည္

ေက်ာင္းမွ အလုပ္ခြင္သို္ ကူးေျပာင္းမႈ အခက္အခဲေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိ
တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္ပံုစံ အခက္အခဲ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ရရွိႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြ အလားအလာမ်ား ပတ္သက္သည့္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္

ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

ေက်ာင္းမွ

အလုပ္ခြင္သို္႔

ကူးေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။

• ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာလူမ်ိဳး (၅.၅) သန္းအထိ ရွိေနပါသည္။ ထိုျပည္ပတြင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္

ၾကီးမားေသာ

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားအင္အားစုမ်ား

ျဖစ္ၾကျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။

• အစိုးရပညာေရးက႑ ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြ်မ္းက်င္မူမ်ား မူ၀ါဒ ၂ ခုစလံုးအတြက္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္း

အတြက္ မူေဘာင္သည္ ရႈပ္ေထြးျပီး ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေရးအတြက္
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားစြာတြင္ တာ၀န္ရွိေနၾကပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ တိက်ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္
လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းပါးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္

နည္းလမ္းမွာ အိုအီးစီဒီ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ (OECD Skills Strategy) (Box 3.1)
ျဖစ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္သို႔ တိုက္တြန္းအားေပးရမည္ႏွင့္ ျပည္သူ
မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သို႔ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရမည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္
တင္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း
မွန္ကန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ လူမႈ
အသိုင္းအ၀န္း တစ္ခုလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ
ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းစနစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။

ယင္းတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားကို

ညီတူညီမွ် သင္ၾကားခြင့္ရရွိေအာင္ ႏွင့္ျပည္သူမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေရး တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

လည္းလိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ပညာေရးစနစ္သည္

အေရးၾကီးသည့္

အပိုင္းျဖစ္သည့္ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားအား
သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိ
သူမ်ားက လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည့္

၎တို႔၏ အေျခခံပညာေရးမ်ား ျပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ သို႔မဟုတ္

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရျပီးသည့္တိုင္ေအာင္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္
”အလုပ္လုပ္ရန္အသင့္” ျဖစ္ေလ့မရွိၾကေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္သို႔
၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္း လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ေလ့လာ
သင္ၾကားလိုသည့္ သေဘာထားမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။
ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္

ေက်ာင္းထြက္လာသူမ်ားကို

အေျခခံ

အေရးအဖတ္

အတြက္အခ်က္

တတ္ေျမာက္မႈအျပင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျမင့္မားေအင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံ အေရးအဖတ္ အတြက္အခ်က္ တတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္မ်ားသည္ ၀င္ေငြ
အလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအခ်ိဳ႕ရွိ တတ္ေျမာက္မႈအဆင့္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေကာင္းစြာ
ျမင့္မားမႈ ရွိေနပါသည္။ (Figure 3.1)။ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ျပီး လူဦးေရႏွင့္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္အၾကားတြင္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
ပိုမုိျမင့္မားသျဖင့္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားသို႔ အသစ္၀င္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားသည္ ထိုအေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ားကို ပိုမိုျပည့္စံုၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း
ျမင့္မားရျခင္းမွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ သက္ၾကီးစာတတ္ေျမာက္ေရး အစီအစဥ္
စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈႏွင့္အတူ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ကစ၍ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ
ေႏြရာသီသင္တန္း အစီအစဥ္ အမ်ားအျပားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ၂၀၀၁-၃၀ စီမံကိန္း (OECD,
2013a) အတြင္းမွ ပထမဦးဆံုး စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမ်ားမွာမူ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွိေနပါ
သည္။ (UNESCO, 2014a)။
အေျခခံ အေရးအဖတ္ အတြက္အခ်က္အျပင္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္မားေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အဆင့္
တြင္မူ တတ္ေျမာက္သူ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ လူအမ်ားအျပားသည္ မူလတန္းအဆင့္လြန္ ပညာေရး
မတတ္ေျမာက္ၾကပါ၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ၆၅% သည္ မူလတန္းပညာေရးကိုသာ သို႔မဟုတ္ ယင္းအဆင့္
ေအာက္ ပညာေရးကိုသာ တတ္ေျမာက္ၾကျပီး၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၏ ၁၅% ခန္႔သာ အလယ္တန္း
ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္အဆင့္လြန္ပညာေရးကို တတ္ေျမာက္ၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
ထိုအေျခအေနသည္ ပိုမိုဆိုးရြားေနျပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ၇၅% သည္ မူလတန္းပညာေရး
သို႔မဟုတ္

ယင္းအဆင့္ေအာက္

ပညာေရးကိုသာ

တတ္ေျမာက္ၾကပါသည္။

ျမိဳ႕ေနလူဦးေရႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ထုိအဆင့္တတ္ေျမာက္သူ ၃၇% ရွိပါသည္။ (UNDP, 2011)။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက
ေက်ာင္းေနသူ စုစုေပါင္းႏႈန္းထား တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း (OECD, 2013a) ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ
မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရးျပီးဆံုးျပီးေနာက္တြင္ ဆက္လက္ ေက်ာင္းထားသည့္ႏႈန္း ထိုးက်လ်က္ရွိျပီး၊
ေက်ာင္းအတန္းပညာ အဆင့္တိုင္းတြင္ ပညာျပီးဆံုးေအာင္ သင္ၾကားသည့္ႏႈန္းထား က်ဆင္းလ်က္ရွိ
ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (Table 3.1).
ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ အျခား ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမဟုတ္ေသာ အတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္း
တက္သည့္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပညာျပီးဆံုးသည့္ႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ မူလတန္းပညာေရးသာ မသင္မေနရႏွင့္ အခမဲ့သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍
ယင္းစနစ္တြင္ အလယ္တန္းအဆင့္အထိ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

အစိုးရ၏

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ နိမ့္က်မႈေၾကာင့္ (၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္သည္
စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏ ၅.၁% ရွိျပီး၊ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၄% ရွိပါသည္) သို႔ျဖစ္ရာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
အိမ္ေထာင္စုမ်ားက က်ခံရန္ျဖစ္လာျပီး၊ ပညာေရး အသံုးစရိတ္၏ ၇၀% ကို အိမ္ေထာင္စုမ်ားက
က်ခံေနရပါသည္ (JICA, 2012)။ အလယ္တန္းေက်ာင္း အတန္းငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းလခမွာ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀ (အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာေအာက္) ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စာအုပ္
စာတမ္း စာေရးကိရိယာ၊ အားကစားႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားႏွင့္ ဆရာမိဘအသင္း အစရွိသည့္ အသံုး
စရိတ္မ်ားအတြက္ ထပ္မံကုန္က်ရသည့္ အမွန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ပုိမိုျမင့္မားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ ၀င္ေငြနိမ့္က်မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ အတားအဆီးျဖစ္ေန
မႈမ်ားသည္လည္း ပိုမိုအေရးပါးဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားကို ကူညီ
အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ မိသားစုတြင္ အသက္ၾကီးေသာ ကေလးမ်ားက အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို ေစာင့္
ေရွာက္ရေလ့ရွိပါသည္။ မၾကာေသးမီက အစိုးရမွ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏကို တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ပါ
သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၂၀၀၀၀၀ အတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ၄ ႏွစ္ေပးရန္ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့
ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းဆက္လက္ ေနႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။
Box 3.1. အိုအီးစီဒီ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ
အိုအီးစီဒီ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္

မိမိတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို မ႑ဳိင္ၾကီး (၃) ခုပါ၀င္သည့္ မူေဘာင္ျဖင့္
အေသးစိတ္ စိစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို စီမံေပးထားပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း။ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၏ အဓိက
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သည္ လက္ရွိႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေနသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္
အတြက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို အေရအတြက္ေရာ အရည္အေသြးပါ အလံုအေလာက္ ေထာက္ပံ့
ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးရာတြင္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းကို မွန္ကန္စြာ
ေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ားအားဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ေဖာ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ေစရန္
အတြက္ ထူးခြ်န္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း လုပ္ေဆာင္သြားရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ားအတြက္သာမက၊ ေစ်းကြက္မွ လိုခ်င္မႈရွိလာေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ထုတ္လုပ္ေပးရန္ ျဖစ္ပါ
သည္။

ေလ့က်င့္ထုတ္လုပ္ေပးလိုက္သည့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသည္

အလုပ္သမား

ေစ်းကြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊
သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ ေစ်းကြက္တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ နိမ့္က်ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ လိုခ်င္ပါက
ထုိကြ်မ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူမ်ားကုိ ပိုမိုျမင့္မားေသာ
ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းသည္ ကုန္ပစၥည္း တန္ဖိုးျမင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမို ေခတ္မီ
ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္
လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး၊ အဆင့္နိမ့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးမ်ားျဖင့္ တင္းတိမ္မေနသည့္ ႏိုင္ငံ
မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ လူတို႔တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိၾကေပလိမ့္မည္။
သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမရွိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
အိုအီးစီဒီ

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

လူအမ်ားအျပားသည္

ပုဂၢိဳလ္ေရး/မိသားစု

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

သို႔မဟုတ္ အလုပ္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ဆြဲေဆာင္မႈနည္းပါးမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ မရွိၾကပါ။ ထိုအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ မပါ၀င္သည့္ အုပ္စုမ်ားကို
အင္အားစုတြင္

ေပါင္းစပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္

စီးပြားေရးတစ္ရပ္တြင္

လုပ္သား

ကြ်မ္းက်င္မႈအေျခခံမ်ားကို

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အလုပ္အကိုင္၀င္ေရာက္ မလုပ္ၾကသည့္
အုပ္စုမ်ားကို သိရွိရန္ လိုအပ္ျပီး၊ ၎တို႔ကို ျပန္လည္ ေလ့က်င္က်င့္ေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
၎တို႔အား အလုပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေစပါက သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္
ေစမည္ဆိုပါက အက်ိဳးခံစားခြင့္စနစ္အရ ေငြေရးေၾကးေရး မက္လံုးမ်ား ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အာမခံေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ငွားရမ္းလိုသူမ်ားဘက္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္ အတားအဆီးမ်ားကို
ဖယ္ရွားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္
စနစ္မ်ား မဖြံ႔ျဖိဳးသည့္အတြက္ အလုပ္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအရ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိမႈမ်ား ရွားပါးပါသည္။
သို႔ရာတြင္ “ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ” ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားသည့္ ပိုမို ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသည္ ။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း။ ကြ်မ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း
သည္ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ မူ၀ါဒမ်ားသည္ တည္ရွိ
ေနသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳခ်ႏိုင္ေအာင္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးေရး အတြက္
လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာ မည္သည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ် အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ေစပါ။
၎အျပင္ အလုပတ
္ စ္ခတ
ု င
ြ ္ လိအ
ု ပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႏ
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ု င
္ န္းကို လုပေ
္ ဆာင္သ၏
ူ ကြ်မ္းက်င္
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ႈ ည္ ကြ်မ္းက်င္မမ
ႈ ်ား ထပ္မဖ
ံ ျ႔ံြ ဖိးမႈအေပၚ သက္ေရာက္မရ
ႈ ေ
ိွ နပါသည္။ အသံးု မခ်ေသာ
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသည္ အသံုးမခ်မႈေၾကာင့္ အင္အားခ်ိနဲ႔သြားေစတတ္ျပီး၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ား
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရားမ၀င္ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေလ့ ရွိပါသည္။
ထိေရာက္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုသည္ ထိုမ႑ိဳင္ၾကီး သံုးရပ္တြင္ မူ၀ါဒ
ဆက္စပ္မႈ ျဖစ္ေစျပီး၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ စနစ္တစ္လံုးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးႏုိင္မည့္
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
OECD ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မဟာဗ်ဴဟာသည္ တရား၀င္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ယူရမႈ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ အရည္အခ်င္းမ်ား/ဒီပလိုမာမ်ား ပို္င္ဆုိင္မႈ ကဲ့သို႔
ေသာ သမားရိုးက် ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အသံုးျပဳမႈမွသည္ ျပည္သူမ်ား သင္ၾကားရယူျပီး ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္
လံးု တြင္ အသံးု ခ်ျခင္း၊ ထိနး္ သိမး္ ထားျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆးုံ လည္းသြားသည့္ ကြ်မ္းက်င္မမ
ႈ ်ား ပါ၀င္ေသာ
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈေထာင့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔အား
အလုပ္သမား ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရး ရလဒ္မ်ားရရွိေရး
တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမို စည္းလံုးညီညြတ္ႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တည္
ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ အမာႏွင့္ အေပ်ာ့ ကြ်မ္းက်င္မႈ ၂ မ်ိဳးစလံုးလိုအပ္ပါသည္။
OECD ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မဟာဗ်ဴဟာက ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (သို႔မဟုတ္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္မ်ား)
ဆိုသည္မွာ အသိပညာအေပါင္းအစု၊ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္
လူတို႔အား ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အလုပ္တာ၀န္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာႏွင့္ ပံုမွန္
လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ျပီး၊ သင္ၾကားေလ့လာမႈမ်ား အားျဖင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္
အသိပညာအေပါင္းအစု ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ “ကြ်မ္းက်င္မႈ” ႏွင့္
”စြမ္းရည္ ” အယူအဆ ၂ ခုကို အျပန္အလွန္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးတစ္ရပ္တြင္
အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္၌ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအားလံုး စုစုေပါင္း ရရွိႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူသား
ကြ်မ္းက်င္မႈ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။
Source: OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD
Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264177338-en.
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
Figure 3.1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္ေရာက္သူ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရြယ္ေရာက္သူ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (၂၀၀၅-၁၁)၊
အရြယ္ေရာက္သူ စာတတ္ေျမာက္သူစုစုေပါင္းရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္

Notes: ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မွာ ၂၀၀၅ ႏွင္ ၂၀၁၀ အတြင္း
အေစာဆံုးရရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယူနက္စကို္အဖြဲ႔က စာတတ္ေျမာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း
ေဖာ္ျပထားခ်က္တစ္ခုကို နားလည္စြာ ဖတ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေရးသားႏိုင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ စာတတ္ေျမာက္မႈတြင္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေရးသားျခင္း
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံသခ်ၤာ ကြ်မ္းက်င္မႈု (အေျခခံအတြက္အခ်က္) လည္း အျမဲပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာပညာေရး
၀န္ၾကီးဌာန၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ယူနက္စကိုႏွင့္ တူညီပါသည္။
Sources: Ministry of Education (2012), Education Development in Myanmar, The Republic of the Union of Myanmar; UNESCO (2014b),
UNESCO Institute for Statistics Data Centre (database), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, http://stats.
uis.unesco.org/, accessed 23 April 2014.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134426

Table 3.1. မူလတန္းအဆင့္ ျပီးဆံုးျပီးေနာက္တြင္ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားသည္။

Source: Department of Myanmar Education Research Bureau (2012), Lifelong
Learning for All through CLCs, Resource Person’s Paper, Regional Conference on
Community Learning Centres (CLCs), 26-28 September, Bangkok, Thailand

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ရသည့္ ခရီးအကြာအေ၀းသည္လည္း
ပညာေရး အတြက္ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္တြင္
ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။ (OECD, 2013a)။ မၾကာေသးမီက ေက်ာင္းတိုးခ်ဲ.မႈ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မ်ားေၾကာင့္
ေက်းလက္ ေဒသမ်ား တြင္ ေက်ာင္းမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား
မ်ားျပားလာ ပါသည္။ ထိုသို႔မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းတက္သည့္ ႏႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာ
လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ေက်ာင္းျပီးဆံုးေအာင္တက္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားလည္း
ေစရန္အတြက္

ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေရးတြင္

အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္

အျခား

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမင့္မားလာ

ေငြအရင္အႏွီးႏွင့္
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေငြအရင္းအႏွီး မဟုတ္ေသာ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း အေလးထား ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ ယင္းအတား
အဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။
ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုေဒသသံုး ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား
ေပးႏိုင္ပါက ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားကို အေျခခံ သင္ၾကား
သည့္ ပညာေရးမ်ားတြင္ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းျပီး၊ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိ
ရပါသည္။ (Smits, Huisman and Kruijff, 2008)။ မိမိတို႔ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပညာစတင္
သင္ၾကားခြင့္ရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ စာသင္ယူမႈတြင္ အားေကာင္းၾကျပီး၊ မိမိ၏ မိခင္ဘာသာစကား
မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာစကားအသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကား ရသူမ်ားထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (Lall and South, 2013)။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခအေနသည္
ပညာေရးစနစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာေဗဒ ပထ၀ီသည္ ရႈပ္ေထြးမႈရွိပါသည္။
ျပည္နယ္အမ်ားအျပားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစု အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကား အမ်ားအျပားျဖင့္ သင္ၾကားေနမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရသည္ မၾကာေသးမီက ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ စာသင္ၾကားမႈ
အားလံုးနီးပါးကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ္လည္း၊ မၾကာေသးမီက အစိုးရသည္
သခၤန္းစာ စာအုပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စာသင္ၾကားေရးပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို

မူလတန္းအဆင့္ အတန္းမ်ားတြင္

အသံုးျပဳရန္အတြက္ အျခားတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား (၁၅) မ်ိဳး မွ အမ်ိဳး(၂၀) ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေပးခဲ့
ပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ စာသင္ၾကားမႈမ်းကို မိခင္ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္
မိခင္ဘာသာစကားတို႔ ေရာေႏွာ၍ သင္ၾကားေပးမႈမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မူလတန္းေက်ာင္း
ပထမႏွစ္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ သင္ၾကားမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗဟိုအစိုးရက ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း
မဟုတ္သည့္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕၊ ဥပမာအားျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ အေျချပဳသင္ၾကား
ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနၾကျပီျဖစ္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုစံတစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ (Box 3.2) ဗဟိုအစိုးရက ဖြင့္လွစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ မည္သည့္ေက်ာင္း
မည္သည့္အတန္းတြင္ မည္သည့္ ဘာသာစကားကုိ အသံုးျပဳမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကေလးမ်ား
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပညာေရးရလဒ္မ်ာ ႏွင့္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ရန္ပံုေငြ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ားကို
မွ်တမႈရွိေအာင္ ဂရုျပဳ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားသည္လည္း ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္မစြမ္းသူမ်ား ပညာတတ္ကြ်မ္းမႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ၂.၃၂% သည္ မသန္မစြမ္းမႈ တစ္ခုခု ျဖစ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္
(လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာနႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အနာၾကီးေရာဂါ

မစ္ရွင္၊

၂၀၀၉)။

အမ်ိဳးသား

မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းေနႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၈၅% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မသန္စြမ္းသည့္ကေလးမ်ား
ေက်ာင္းထားမႈ ႏႈန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏႈန္းထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနပါသည္။ မသန္စြမ္းသည့္
ကေလး ထက္၀က္ေက်ာ္ နီးပါးသည္ ေက်ာင္းမေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္
အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ သင္တန္းအခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထင္ရွားေသာ
ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိပါ၊ ထိုေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သည့္ မသန္မစြမ္းသူမ်ားသည္ ၁.၇% ေအာက္တြင္
သာရွိပါသည္(
အျပင္းအထန္

လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန

ႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

မသန္စြမ္းသည့္ကေလးမ်ားမွလြဲ၍

သာမန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္

စာသင္ၾကားေရးအတြက္

အနာၾကီးေရာဂါမစ္ရွင္၊

မသန္စြမ္းသူ
ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

၂၀၀၉)

ကေလးမ်ားအားလံုးကို
(OECD,

2000)

။

အားသာခ်က္မ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္- ေပါင္းစည္းမႈ အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္အတြက္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးရလဒ္ မ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းသားမ်ား
အၾကား ခြဲျခားထားမႈေၾကာင့္ လူမႈေရး မ၀င္ဆန္႔မႈ ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္မႈသည့္ အေျခအေနမ်ား ေလွ်ာ့ခ်
ႏိုင္ပါသည္။

184

ေယဘုယ်အားျဖင့္

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ထားေပးသည့္

အစီအစဥ္သည္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ခြဲျခားထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားထက္ အကုန္အက် သက္သာျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္ အတူတူ
ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။
မူလတန္းပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းျပီးဆံုးသည့္ႏႈန္း လြန္စြာနိမ့္က်ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
(OECD, 2013a) အစိုးရသည္ မူလတန္းပညာကို တစ္၀က္တစ္ပ်က္ႏွင့္ ထြက္သြားသူမ်ားႏွင့္ တစ္ခါမွ
မသင္ဘူးသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါသည္။
မူလတန္းမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ၾကီးသူ ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္တြင္ အသက္
၇ ႏွစ္ မွ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားကို သံုးႏွစ္အတြင္း မူလတန္းပညာေရးတတ္ကြ်မ္းေအာင္ႏွင့္ ၉ ႏွစ္
အရြယ္ ကေလးမ်ားကို ၂ ႏွစ္အတြင္း တတ္ကြ်မ္းေအာင္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္း
ပညာင္ေက်ာင္းမ်ား (NFPE) သည္ မူလတန္းပညာေရး မတတ္ကြ်မ္းေသာ ကေလးမ်ားကို ဦးတည္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အတန္းမ်ားကို တစ္ေန႔လွ်င္ ၂ နာရီ ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆ ရက္၊ (၂) ႏွစ္
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးပါသည္။ NFPE ေအာင္ျမင္ျပီး၊ တရား၀င္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ညီသည့္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္မီသည့္ ကေလးမ်ားအား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ ျပဳပါသည္။ NFPE
အတန္းမ်ားကို ညေနပိုင္းမ်ားတြင္သာ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတက္သည့္ ကေလးမ်ားကို ေနအိမ္တြင္
မိမိတို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္ေရး သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕
NFPE ေက်ာင္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သီးသန္႔ အစီအစဥ္သက္သက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်
ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဥပမာ၊ ယူနီဆက္ဖ္ အဖြဲ႔သည္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ျမိဳ႕နယ္ (၇၆)
ျမိဳ႕နယ္တြင္ NFPE ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ သင္တန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊
သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ လက္ေတြ႔ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အစိုးရ၏ မူလတန္း ပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္
အညီ သင္ၾကားေပးသကဲ့သို႔ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ သက္ေမြး ပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါသည္။
Box 3.2. ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္နယ္မ်ားအတုယူႏိုင္ဖြယ္ရာ- မြန္ပညာေရးစနစ္
ႏိုင္ငံေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ စင္ျပိဳင္ပညာေရးစနစ္မ်ား တည္ရွိေနပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအခ်ိဳ႕တြင္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစု အုပ္စုမ်ားသည္
အစိုးရပညာေရး စနစ္ႏွင့္အျပိဳင္ အေ၀းသင္ပညာေရးစနစ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
(Lall and South, 2013)။ ဥပမာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (ေကအန္ယူ) သည္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
တြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ေပါင္းစပ္ထားျပီး ေက်ာင္းေပါင္း (၁၀၀၀) ခန္႔တြင္ ယင္းသင္ရိုး
ညႊန္းတမ္းကို အသံုးျပဳကာ ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းစနစ္ျဖင့္
ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာစကားကုိ ကြ်မ္းက်င္စြာ ေျပာၾကား
ႏိုင္ေလ့မရွိၾကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထက္တန္းပညာေရး ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ လိုအပ္သည့္
အမ်ိဳးသားတကၠသလ
ုိ ၀
္ င္ခင
ြ ့္ စာေမးပြက
ဲ ို ေျဖဆိျု ခင္းမျပဳၾကပါ။ မြနျ္ ပည္နယ္တင
ြ လ
္ ည္း အေ၀းသင္
ပညာေရး စနစ္တစ္ခု ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎စနစ္မွာ အစိုးရ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ
ေပါင္းစပ္မႈ

ခြင့္ျပဳထားသျဖင့္

မြန္ပညာေရးစနစ္သည္

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအျခားျပည္နယ္မ်ားအတြက္

ပိုမိုရရွိေစပါသည္။

နမူနာယူစရာေကာင္းသည့္

ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္မ်ားမၾကာမီမွာပင္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဳးစု သူပုန္ထမႈကို
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ [New Mon
State Party (NMSP)] ကျပည္နယ္အတြင္း ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမအတြင္း၌ မိမိတို႔၏
ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ္ ပညာေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ခဲပ
့ ါသည္။ ၎တိ၏
႔ု ထိပ
ု ညာေရးစနစ္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုပညာေရးစနစ္မရွိပါက

မြန္ကေလးမ်ားအေနျဖင့္

ပညာသင္ၾကားခြင့္

ရရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။

ထိုပညာေရးစနစ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း မြန္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္လည္း ရရွိေစပါ
သည္။ ထို စင္ျပိဳင္ပညာေရးစနစ္အားျဖင့္ မြန္လူမ်ိဳးစုအေနျဖင့္ မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ ဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရက ေက်ာင္းမ်ားအားလံုး၏ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ျပီး၊ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးကို
ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ သင္ၾကားရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုစင္ျပိဳင္
ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးအုပစ
္ ု မေပ်ာက္မပ်က္ရ ေလေအာင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ႏင
ို ခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ မြန္ပညာေရးစနစ္ကို မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီ [Mon National
Education Committee (MNEC)] က စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္
အစိုးရတို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ
ပညာေရးစနစ္ မဟုတ္သည့္ (non-state education system) မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရးစနစ္ကို
မြန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၌ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မြန္အမ်ိဳးသား
ပညာေရးေကာ္မတီသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ေက်ာင္း (၂၇၂) ေက်ာင္း (မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္း
၁၅၆ ေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြင့္လွစ္သည္ ေက်ာင္း ၁၁၆ ေက်ာင္း) ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း
(၃၆၂၂၇) ဦး ႏွင့္ ဆရာဆရာမေပါင္း (၈၀၈) ဦး ျဖင့္ ဖြင္လွစ္သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား မြန္ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကား
ေပးပါသည္။ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားေပးျပီး အမ်ိဳးသား သင္ရိုး
ညႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ
ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီသည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္
သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ထို အစိးု ရႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖင
ြ လ
့္ စ
ွ သ
္ ည့္ ေက်ာင္းမ်ား (“mixed schools”) တြင္ အစိးု ရ၏ သင္ရးုိ ညႊနး္ တမ္း
အတုိင္း သင္ၾကားေပးျပီး၊ မြန္ဘာသာစကားႏွင့္ သမိုင္းကို အပိုသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးပါ
သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထို အစုိးရေက်ာင္း မဟုတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြင့္လွစ္သည့္ပညာေရး
စနစ္မ်ား (non-state or “mixed” systems) ျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထက္တန္းပညာေရးမ်ားကို ဆက္လက္ သင္ၾကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မြန္ပညာေရးစနစ္သည္

မြန္ဘာသာစကားႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈကို

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ

ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပင္မ ျမန္မာပညာေရး စနစ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေစေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ားက ဘာသာစကား
အခြင့္အေရးမ်ားကို အေရးၾကီးသည့္ ေတာင္းဆိုမႈအျဖစ္ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား
ေၾကာင့္၊ ပင္မပညာေရးစနစ္တြင္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း
ျဖင့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

အမ်ိဳးသား

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးမ်ားကို

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မြန္ျပည္နယ္၏ ဥပမာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခား
ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အသံုး၀င္သည့္ နမူနာပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Sources: Lall, M. and A. South (2013), “Comparing models of non-state ethnic education in Myanmar: The
Mon and Karen National Education Regimes”, Journal of Contemporary Asia, Vol. 44, No. 2.

အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ဒုတိယအခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ အျခားပညာသင္ၾကားေရး လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားသည္ ပိုမိုနည္းပါးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၏ ႏွစ္လယ္ပိုင္းကစကာ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ပညာသင္ၾကားေရးဌာနမ်ား [Community Learning Centres
(CLCs)] (၃၀၄၀) ခုကို ယူအန္ဒီပီႏွင့္ ယူနက္စကိုတို႔၏ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး အကူအညီျဖင့္ ဖြင့္လွစ္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
အေျခခံစာေရးစာဖတ္ ၊ အေရးအဖတ္ကြ်မ္းက်င္မႈ ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အေျခခံစာေပပညာ ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ
သင္တန္းမ်ား ( အခ်ဳပ္အလုပ္ပညာသင္တန္း ၊ ယက္ကန္းသင္တန္း ၊ လက္မႈပညာသင္တန္း၊ ဆံပင္ညွပ္
သင္တန္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ
သင္တန္း) ႏွင့္ အျခား ပညာဆက္လက္ေလ့လာဆည္းပူးမႈမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။ (UNESCO, 2002)။
CLCs ဌာနမ်ားကို ရပ္ရြာလူထု၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျဖင္းျဖစ္ျပီး အစုိးရထံမွ အရင္း
အျမစ္မ်ား

မရရွိပါ။

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း

တစ္သက္တာ

ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္

ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ ေနရာဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း အမ်ားအျပားကို ပညာေရးတြင္၀င္ေရာက္ခြင့္ တို႔ခ်ဲ႕ေရး
အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသည္
ပညာေရးတြင္ ၀င္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ တိုးျမွင့္ရရွိေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းမွ ပါ၀င္ေနပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ပိုမို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေဒသေန ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘုန္ေတာ္ၾကီးသင္
ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားသည္ အေရးပါသည့္အခန္းမွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ ျပည္သူ
မ်ားအတြက္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား မေပၚေပါက္မီက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသည္ ေက်းလက္ေက်းရြာမ်ား
အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာသင္ေရး ဗဟိုဌာန ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသည္ ကေလး
ငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားတြက္ အေရးပါသည့္ ဌာနမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျပီး၊ အမ်ိဳးသား
စာေပ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြသည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါ
သည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ေက်ာင္းမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုက ေငြသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းပစၥယျဖင့္ျဖစ္ေစ
လွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖင့္ ရန္ပံုေငြရရွိျပီး၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ လစာမရသည့္ လုပ္အားေပး ဆရာ
ဆရာမမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ စာသင္ၾကားမႈမ်ားကို အစိုးရ အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း
(ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန) ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း သင္ၾကားေပးပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ားကို လက္ရွိဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ပင္ အလြယ္တကူထူေထာင္ႏိုင္သျဖင့္၊ ဘုန္းၾကီး
ေက်ာင္းမ်ားသည္ စရိတ္နည္းနည္းျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ေက်ာင္းမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ိဳးသည္ ေက်ာင္းအေရအတြက္ မ်ားျပားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားအား ပင္မ
ပညာေရးစနစ္တြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လစာမ်ား
ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါက ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈျဖစ္ေစျပီး၊ ထူးခြ်န္
သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပး ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္း
အုပ္ၾကီးမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္အတြက္ အဆိုျပဳမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ထုိပညာသင္ၾကားေရး တုိးခ်ဲ႕အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ နည္းပါးသည့္ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္း
သို႔မဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမရွိပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ထိုေဒသရွိ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုေဒသမ်ား အတြက္ အေျခခံပညာမ်ား သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္
အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွာၾကံလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး ေက်ာင္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံပညာေရးစနစ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ေနာက္ဆံုး
အဆင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲမ်ား အပါအ၀င္ စနစ္တစ္ခုလံုးသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္
၀င္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ေရွး႐ႈျပင္ဆင္ေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းသား အနည္းငယ္သာ ရည္မွန္းခ်က္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ျပည့္၀သည့္ စနစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးကို ပုိမိုအေလးထား
အာရံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအေျချပဳ စီးပြား
ေရးေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆင့္ျမင္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမမီသည့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားအတြက္
ပိုမိုအသံုး၀င္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကို စီမံေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏
၁၁% သာ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကပါသည္ (ADB, 2013a) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားအာဆီယံ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား
တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားႏႈန္းတြင္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနပါသည္။ (Figure 3.2).
တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊
(“knowledge economy”)

အထူးသျဖင့္

“အသိဥာဏ္ပညာ

အေျချပဳ

စီးပြားေရး”

ျဖစ္လာေရးအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ အေရးၾကီးေသာ

ပန္းတိုင္တစ္ရပ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္
အေသြး ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ပိုမိုအေရးၾကီးသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက ဖန္တီးေပးမည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပားသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရး
လိုအပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျဖည့္စည္းထားသည့္ ခိုင္မာ
အားေကာင္းေသာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ ကြ်မ္းက်င္မမ
ႈ ်ား လိအ
ု ပ္လမ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္ပါသည္။
ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ (၁၀)သန္း ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းအနက္
အလုပ္အကိုင္ ၆ သန္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
(McKinsey Global Institute, 2013)။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေလွ်ာ့ေပါ့ ခန္႔မွန္းသူမ်ားက ၂၀၂၀ ျပည့္တြင္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားျပီး၊ အလုပ္အကိုင္အသစ္ တစ္သန္းေက်ာ္အထိ ေပၚေပါက္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ပိုမို
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ၾကီးမားစြာ ခန္မ
႔ န
ွ း္ ထားမႈမ်ားလည္း ရွပ
ိ ါသည္။ (Ministry of Hotels and Tourism, 2013).
ယခုအခါ

နည္းပညာႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လြန္စြာနည္းပါးေန ပါေသးသည္။ အစိုးရက နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးကို အုပ္စု
(၄) စု ပိုင္းျခားထား ပါသည္။

(Box 3.3)။ တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက နည္းပညာႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး သင္ၾကားလိုမႈ ႏွင့္ အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္
ပညာေရးစြမ္းရည္မ်ား

သိသိသာသာကြာဟမႈ

ျဖစ္ေနပါသည္။

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည္

သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း တက္ေရာက္သူ နည္းပါးလ်က္ရွိျပီး၊ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္
အစိုးရ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပထမႏွစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းသည္ ၄၀% ရွိပါသည္။)။
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး တက္ေရာက္သူမွာလည္း
နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ တိုးခ်ဲ႕မႈ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုသာ အဓိကအားျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ (Kohn and Huttemeier, 2013).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
Figure 3.2. အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ လူအနည္းငယ္သာ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည္။
ေနထိုင္သူ လူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ အဆင္ျမင့္ပညာသင္ၾကားသည္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္

Note: All data are for 2011 except for the Philippines (2009).
Source: UNESCO (2014b), UNESCO Institute for Statistics Data Centre (database), United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, http://stats.uis.unesco.org/, accessed 23 April 2014.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134445

Box 3.3. ျမန္မာႏိုင္ငံ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးအမ်ိဳးအစားမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသည္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးကို အမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳး
ခြဲျခားထားပါသည္။
၁။ ပုဂၢလိက TVET။ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကးသည့္ သင္တန္းမ်ား၊ ၂ လမွ ၄
လ ၾကာသည့္ သင္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ တက္ေရာက္သင္ၾကားေရးအတြက္ ယခင္က သင္ၾကား
ခဲ့သည့္ ပညာအရည္အခ်င္း မလိုအပ္ပါ၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ တရား၀င္ သင္တန္းေအာင္
လက္မွတ္ မထုတ္ေပးႏိုင္ေသးပါ။
၂။ ေက်ာင္းျပင္ပအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး။ အစိးု ရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက ဖြင့္လစ
ွ သ
္ င္ၾကားေပး
သည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ျပီး (ဥပမာ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန) သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္
ေပးႏိုင္ျပီး၊ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ ယင္ခင္က တတ္ေျမာက္ခဲ့သည္ ပညာအရည္
အခ်င္း မလိုအပ္ပါ။
၃။ အစိုးရအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး။

အစိုးရက

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည့္

သင္တန္းမ်ား ျဖစ္ျပီး (ဥပမာ၊ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း
သင္တန္း

၅

ခု

)

ႏိုင္ငံပိုင္

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္သည့္

၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားသည္ ယခင္က
တတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ပညာ အရည္အခ်င္း အခ်ိဳ႕ရွိရန္ လိုအပ္ျပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနက
သင္တန္းေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးပါသည္။
၄။ အစိုးရနည္းပညာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး။ ထို နည္ပညားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း
ပညာေရး အပိုင္းက႑ကို သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနက ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် ေပး
ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အလယ္တန္း အထက္အဆင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားမွသည္ ဒီပလိုမာမ်ားႏွင့္ Ph.D
ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားအထိ

ခ်ီးျမွင့္ေပးပါသည္။

ထိုသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရန္အတြက္

ပညာအရည္အခ်င္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ဘြဲ႔တစ္ခုအတြက္
တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။
Source: Ministry of Science and Technology (2013), “Union of Myanmar PowerPoint presentation”, July.
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
အလယ္တန္းအထက္အဆင့္တြင္ အစိုးရသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္သည့္
နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား [government technical high schools (GTHS)]

ကို

ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္အတန္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ေက်ာင္း (၃၆)
ေက်ာင္း ကို ျပန္လည္ဖင
ြ လ
့္ စ
ွ ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တက္ေရာက္သည့္ ဦးေရမွာ အလြနန
္ ည္းပါးလ်က္ရပ
ွိ ါသည္။
(Figure 3.3)။ GTHS ေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္ သင္ရိုးညႊန္း
တမ္းႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး သင္တန္း (၇)မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
နည္းပညာ၊ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးေပးစက္ နည္းပညာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္နည္းပညာ၊ အီလက္
ထရြန္းနစ္ နည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာ၊ စက္ျပင္နည္းပညာ၊ သတၱဳ သြန္းေလာင္းနည္းပညာတို႔ကို
ေရြးခ်ယ္သင္ယူ ရပါသည္။ အလယ္တန္းအထက္အဆင့္မွလြဲ၍ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရး သင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိပါ။

Figure 3.3. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ နည္းပညာႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး (TVET) နည္းပါးေနပါသည္။
အလယ္တန္းအထက္အဆင့္တြင္ နည္းပညာ/သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး တက္ေရာက္သူ %

မွတ္ခ်က္။
အလယ္တန္းအထက္အဆင့္
ပညာေရးဆိုသည္မွာ
အလယ္တန္းပညာေအာင္ျမင္သူမ်ားကို
ဆိုလိုပါသည္။
ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၂၀၁၃/၁၄ ပညာသင္ႏွစ္) ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ (၂၀၁၁) မွလြဲ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။
Source: UNESCO (2014b), UNESCO Institute for Statistics Data Centre (database), United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, http://stats.uis.unesco.org/, accessed 23 April 2014 and Ministry of Science
and Technology (2013), “Union of Myanmar PowerPoint presentation”, July.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134464

အလယ္တန္းျပီးဆံုးျပီးအဆင့္တြင္

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနမွ

နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျပီး ယင္းတြင္ နည္းပညာေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာသင္တကၠသိုလ္မ်ား
တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားသူေပါင္း ၁၈% ရွိပါသည္။ (ADB, 2013a)။ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ၊ ျမိဳ.ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္းနစ္
အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ေပါင္းစပ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္
နည္းပညာ၊

ဓါတ္သတၱဳ

အင္ဂ်င္နီယာ၊

သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာ၊

ေရနံတူးေဖာ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ၊

ဓါတုအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ဗိသုကာ ဘာသာရပ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎ အစိုးရ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး အနည္းအက်ဥ္း အျပင္၊ ၀န္ၾကီးဌာန (၁၇) ခုကလည္း နည္းပညာႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။ ယင္း၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ
၀န္ၾကီးဌာန၊ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာန၊
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္
အားကစား ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အလုပ္သမားေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
လူမႈဖူလံုေရးဌာန တို႔မွလည္း ရက္တိုသင္တန္းမ်ားကို ယင္းတို႔၏ကြ်မ္းက်င္မႈဌာန ၃ ခု သို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နည္းပညာႏွင့္
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးတြင္ အစိုးရ သင္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၄၅၉) ေက်ာင္း (၂၀၁၃
စာရင္းဇယားမ်ားအထိ) ျဖင့္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ပုဂၢလိက နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အထူးသျဖင့္

မႏၱေလးျမိဳ႕ စီးပြားေရးဌာနမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ

အေထာက္အပ့ံ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဌာန) တြင္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ပုဂၢလိက ဖြင့္လွစ္သည့္
သင္တန္းေက်ာင္း ေပါင္း ၃၅၀ မွ ၅၅၀ အထိရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တရား၀င္
စာရင္းဇယားမ်ားမရွိေသးပါ။ (Kohn and Huttemeier, 2013).
TVET ပညာေရးတြင္လည္း သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား နည္းပါးေနျပီး၊
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

(“v”

for

“vocational”)

ဆုိေသာပညာေရးကို

ေက်ာ္သြားေလ့ရွိၾကျပီး၊

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုကာ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္း (technical training) ကိုသာ
အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ၎အျပင္ ယခုလက္ရွိ သင္ၾကားေနသည့္ TVET စနစ္
ေဘာင္အတြင္း မွ သင္ၾကားေနသည့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (technical skills) သည္ စီးပြားေရးတြင္
အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သင္ၾကားေပးေနေသာ
ဘာသာရပ္မ်ားမွာ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္မႈမရွိသည့္
အစိုးရတာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္
ဖိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္

ေနသူမ်ားႏွင့္

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္

သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲရာတြင္

ၾသဇာအာဏာ မရွိၾကပါ။ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ား (တရား၀င္ႏွင့္
ျပင္ပပညာေရး ၂ ခုစလံုး) သည္ လက္ေတြ႔ထက္ သီအိုရီကို အဓိကထားသင္ၾကားေပးေနျပီး၊ သင္ေထာက္
ကူပစၥည္းမ်ား မေကာင္းမႈ သိမ
႔ု ဟုတ္ လံုး၀မရွမ
ိ ႈႏင
ွ ့္ လက္ေတြလ
႔ ပ
ု င
္ န္းခြငမ
္ ်ားတြင္ အခ်ိန္ေပးသင္ၾကားမႈမ်ား
ပါ၀င္မႈ နည္းပါးေလ့ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့ရွားပါးေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကား
ထားျပီးျဖစ္ျပီး၊ ယင္းအေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ဆီသို႔ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာႏိုင္ပါသည္။ (Table 3.2)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း ၅၇% ခန္႔သည္ က်မ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအေနအထားသည္
ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက႑တြင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ ၆၁% ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
က႑တြင္ ၆၆% သို႔တက္လာခဲ့ပါသည္။ ယင္းက႑မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈတြင္ အေရးပါလိမ့္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ (see Chapter
2)။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄၁% အတြက္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတြင္
ဆိုးရြားသည့္

သို႔မဟုတ္

အလြန္ဆိုးရြားသည့္

အတားအဆီး

ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

ယင္းတို႔တြင္

အျခားအတားအဆီးျဖစ္ေနေသာ က႑ ၄ ခုျဖစ္သည့္ ေျမေနရာ၊ စက္ရံုမ်ား သို႔ ရံုးခန္းေဆာက္လုပ္ေရး
ေျမေနရာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈႏွင့္ နည္းပညာ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတို႔သည္
ဆိုးရြားသည့္ သို႔မဟုတ္ လြန္စြာဆိုးရြားသည့္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
မန္ေနဂ်ာမ်ား ရရွိသည့္ ျမင့္မားေသာလစာမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္
အမ်ားအျပားတြင္ လုပ္ခလစာ အမ်ားစုသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ နိမ့္က်
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
လ်က္ရွိျပီး၊

လူတစ္ဦးစီ၏

၀င္ေငြနိမ့္က်မႈကို

ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္

မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမ်ားသည္ ပိုမိုနိမ့္က်လ်က္ရွိသျဖင့္ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
မန္ေနဂ်ာ အရည္အေသြးရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားရရွိရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အိုင္တီ ကြ်မ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အုပ္စု
အားလံုးနီးပါးတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အရွားပါးဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၃% က အလယ္အလတ္
ႏွင့္ အဆင့္နိမ့္ မန္ေနဂ်ာအၾကားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
၃၆% က ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားတြင္ ထိုကြာဟမႈမ်ား ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားၾကပါသည္။
ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ကြ်မ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ားကို နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ျပီး၊
၎ေနာက္တြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ကြ်မ္းက်င္မႈ လစ္လပ္မႈ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။
ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္သည့္

အလုပ္သမားမ်ားတြင္လည္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္က

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အိုစီတီ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ တို႔တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားက အရည္အေသြးရွိေသာ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း
မ်ားအားလံုးတြင္ ရရွိရန္ အခက္အခဲဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။
တီထြင္ဖန္တီးမႈ ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွားပါးေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ “ဘာျဖစ္သည္”
ဆိုသည့္ သင္ၾကားေပးလိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာသက္သက္သည္ အေရးၾကီးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ “မည္သို႔” လုပ္ေဆာင္ရသည္ ဆိုသည္ကို နားလည္ပံုသည္
အေထြေထြ

ပညာသင္ၾကားေရးတြင္

အေရးၾကီးသကဲ့သို႔

နည္းပညာႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

ပညာေရး တြင္လည္း အသံုးခ်ရန္လိုသည့္ဆိုသည့္ အျမင္ကို ခုိင္မာေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူ၀ါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ားအနက္ ထိုအျမင္ကို အသိအမွတ္ျပဳသူ အခ်ိဳ႕ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္
ႏုတ္တိုက္က်က္မွတ္သည့္ သင္ၾကားမႈအေျခခံမႈကို ေလွ်ာ့ကာ၊ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္သစ္မ်ားကို စမ္းသပ္
သင္ၾကားေရအတြက္ ထည့္သြင္းေပးရမည္္ျဖစ္ပါသည္။

Table 3.2. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈသည္ နက္ရိႈင္းေလးနက္ေသာ
အကန္႔အသတ္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

မွတခ
္ ်က္။ * အတားအဆီးမ်ားအားလံးု တြင္ ထိတတ
္ န္းအဆင္၌
့ ရွိ ** လိအ
ု ပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ၉ ခ်က္ ျဖစ္သည့္ စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ ႏွင့္ ဦးေဆာင္မ၊ႈ ဖန္တးီ မႈႏင
ွ ့္
ပင္ကယ
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ရည္၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ ႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွငး္ မႈ၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မ၊ႈ ဘ႑ာေရး၊ စာရင္းကိင
ု ႏ
္ င
ွ ့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြျဲ ခင္း၊ ကြနပ
္ ်ဴတာ ႏွင့္ အိင
ု စ
္ တ
ီ ၊ီ
ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ေဖာက္သည္အား ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ ပးျခင္း၊ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး၊ ဆက္ဆေ
ံ ရးႏွင့္ လုပင
္ န္းခြငက
္ ်င္၀
့ တ္မ်ား၊ အဖြအ
႔ဲ စည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပေ
္ ဆာင္မႈ ႏွင့္
ႏိင
ု င
္ ျံ ခားဘာသာ တတ္က်ြ မ္းမႈ။
Source: OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey, www.unescap.org/sites/default/files/MBS_Questionnaire_
Interactive_310114.pdf (see chapter 2 for a detailed description).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွားပါးေနျခင္းသည္ ယခင္အစိုးရက က်င့္သံုးခဲ့သည့္
အထက္မွ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္သို႔ ညႊန္ၾကားမႈစနစ္၏ ဂယက္ရိုက္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ထိုစဥ္က

ျပည္သူမ်ားသည္

အထက္ကလာသည့္

အမိန္႔မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ျပီး၊ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရာတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈတို႔ျဖင့္
အသံုးျပဳအေျဖရွာရန္ အခြင့္အလမ္း လြန္စြာ နည္းပါးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးစနစ္သစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပကတိ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားႏွင့္အညီ
ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔
ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္

ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ပညာေရးစနစ္သည္ အေရးပါသည့္

အခန္းမွပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီရန္မွာ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး
စနစ္မ်ားတြင္အလုပ္ရွင္မ်ား၏

အခိုင္အမာႏွင့္

အစဥ္တစ္စိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊

ယူနီယံမ်ားႏွင့္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔မွသာ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေနသည့္ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တစ္ရပ္လံုးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပး
ႏိင
ု ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (OECD, 2010)။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သက္ဆုင
ိ ္သမ
ူ ်ားအားလံးု ပါ၀င္ထည့္သြငး္ ေရးသည္
အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ သို႔မွသာ
အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ TVET ပညာေရးတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားကို ၎တို႔လိုအပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ကို အသိေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယူနီယံမ်ားအေနျဖင့္ TVET ပညာေရးမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို အလြန္အကြ်ံ ထုတ္လုပ္ေပးမႈ မျဖစ္ေစရန္
(ယင္းသို႔ ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း အားျဖင့္ လုပ္ခေၾကးေငြမ်ား က်ဆင္းေစျပီး အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ
သည္) ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို အလံုအေလာက္ ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေပးျခင္းအားျဖင့္၊ ယူနီယံအဖြဲ႔၀င္မ်ား
အေနျဖင့္ အျခားဆက္စပ္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယူနီယံမ်ား
အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဟန္ခ်က္ ထိန္းညွိေပးမႈႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈကို
အေထာက္အကူ

ျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

သတ္သတ္မွတ္မွတ္
(အတြက္အခ်က္၊

သို႔မဟုတ္ပါက

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုသာ
စာတတ္ေျမာက္ေရး၊

သင္တန္းမ်ားသည္

အလုပ္အကိုင္အတြက္

ေလ့က်င့္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊

သာမန္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

စုေပါင္း

လုပ္ေဆာင္မႈ၊

ဆက္သြယ္ေရးကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈ ႏွင့္ သင္ယူမႈစြမ္းရည္) အတြက္ မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရသည္
လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္
တက် လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိတတ္၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရးျဖစ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ က႑အဆင့္မ်ားတြင္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိ
သည့္ေက်ာင္းမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ
ေရးစနစ္ရွိ ကြဲျပားျခားနားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ရွင္းလင္းေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ ပညာေရးႏွင့္
သင္တန္းတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိျပီး၊ ထိုသင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ကူညီပံ့ပိုး လ်က္ရွိပါသည္။ ထို
စနစ္သည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
(Fazekas and Field, 2013).
၎အျပင္ TVET စနစ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့လာ သင္ၾကားမႈမ်ား (workplace learning)
ကို အျပည့္အ၀ အခြင့္အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ အိုအီးစီဒီ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အစီအစဥ္အမ်ားစုတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့လာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ေနပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္
မ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ သင္ၾကားေရး ပတ္၀န္းက်င္ကို စီမံေပးပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ေခတ္မီ စက္ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္အသံုးျပဳမႈ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (hard skills)
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ႏွင့္ လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား (soft skills) (ဥပမာ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း) တို႔ကို ေလ့လာသင္ၾကားေပးႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္
မ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ ဆႏၵရွိမႈသည္ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္
၀ယ္လိုအား လကၡဏာ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ား ရွားပါးေနသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾက၍
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားရန္ အလားအလာ
ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားတို႔ တစ္ဦးအေၾကာင္းတစ္ဦး သိရွိႏိုင္ေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားမႈကို
လည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္။ အလုပ္သင္ ခန္႔ထားမႈမ်ား (၂ ႏွစ္မွ ၄ ႏွစ္အထိ ၾကာေလ့ရွိသည္)
သည္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းအတြက္ အသံုးမ်ားသည့္ ပုံစံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔သည္
တစ္ခုတည္းသာရွိေသာ ပံုစံမဟုတ္ၾကပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ားသည္ အလုပ္မ်ားကို လိုက္လံ
ေလ့လာျခင္း၊ အလုပ္သင္ကာလမ်ား ပိုမိုရွည္ၾကာျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအား တရား၀င္မဟုတ္ေသာ
သင္ၾကားမႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း အစရွိေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ (OECD,
2010)။ လုပ္ငန္းခြင္ သင္ၾကားေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္
ယႏၱရားမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာယင္းသင္ၾကားမႈမ်ားသည္ ေစ်းေပါ
သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ရရွိရာေနရာ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အျခားလုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ အသံုးမခ်ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူေန
သည့္အျဖစ္မ်ိဳးမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ယႏၱရား
ဥပမာမ်ားမွာ ကန္ထရိုက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္
သင္တန္းမွ တစ္ဆင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအကဲျဖတ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္
ပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄၅% တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အလုပ္
သင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင့္လက္ေတြ႔ သင္တန္းဆင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္တန္းသားမ်ား ရွိၾကျပီး၊ ထိုလုပ္ငန္း
မ်ား အမ်ားစု ၉၈% သည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံေပးလ်က္ရွိပါသည္ (အလုပ္သင္မ်ား၊ လက္ေတြ႔
သင္တန္းဆင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္တန္းသားမ်ား ထက္၀က္နီးပါးခန္႔ကို စရိတ္စက က်ခံေပးပါသည္။)
(OECD, UMFCCI and UNESCAP, 2014)။ အလုပ္သင္ ၉၀% ေက်ာ္ကို ၎တို႔၏ အလုပ္သင္ကာလ
ျပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားက ငွားရမ္းေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
မွ်ေ၀က်ခံျခင္းျဖင့္ အလုပ္သင္မ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးအတြက္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားသည္

ေငြေရးေၾကးေရး

မက္လံုးေပးသည့္

နည္းလမ္းအမ်ိုဳးအမ်ိဳးကို

အသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေရးအတြက္ အားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္
တိုက္ရိုက္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ အခြန္အေကာက္ အထူးသက္သာခြင့္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္
အခေၾကးေငြေကာက္ခံျခင္းမ်ားလည္း

ပါ၀င္ပါသည္။

အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္းသည္

ေယဘုယ်

အားျဖင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ေငြေၾကး မက္လံုးေပးမႈမ်ားအျဖစ္ ရူျမင္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္
ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားမ်ား နိမ့္က်မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ သက္သာခြင့္မ်ားေပးျခင္း
နည္းလမ္းသည္

အမွန္တကယ္ မက္လံုးေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ

နည္းလမ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

သင္တန္းမ်ားတြင္

အခေၾကးေငြ

ေကာက္ခံရန္

စီစဥ္ေနသည့္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ထို အလုပ္သင္/လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား
တြင္

ထိုေကာက္ခံမႈအခ်ိဳ႕ကို

လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္

တာ၀န္ေပးျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ၊

ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံတြင္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၁.၅% ပါ၀င္က်ခံ ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ယင္းပမာဏသည္ ေက်ာင္းအေျချပဳ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး (school-based
TVET) အတြက္ အစိုးရက က်ခံသည့္ အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း ၃ ပံု ၁ ပံု ျဖစ္ပါသည္။ (OECD, 2009)။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
အျခား ေငြေၾကးမဟုတ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္လည္း အလုပ္သင္မ်ားကို အားေပးမႈ ျဖစ္ေစ
ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အလုပ္သင္မ်ားစီစဥ္ေပးေရးတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင္ေျပမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အထူးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိပါသည္။ ထို
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္သင္တန္းမ်ားကို ရွာေဖြေနသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ား ေတြ႔ဆံုေပးျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ထိုအလုပ္သင္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရွင္မ်ား
အေနျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား) ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး
ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားကိုလည္း ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
TVET ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ ေခတ္မီ အလုပ္ရံုစက္ရံုကို နားလည္သိရွိေနရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ TVET ဆရာမ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
အနည္းငယ္သာရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိၾကပါ။ ဆရာမ်ားကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္
သင္တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းသင္ၾကားပို႔ခ်ကာ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ဆရာမ်ားကို ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ အသက္ေမြး
ပညာသင္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ဆရာမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္လ သို႔မဟုတ္ ၂ႏွစ္
တစ္ၾကိမ္

၂ လ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ေက်ာင္းအမ်ားအျပားသည္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ အမ်ားအျပားခန္႔ၾကပါသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

ကြ်မ္းက်င္ပညာသင္

ေကာလိပ္မ်ားရွိ

ဆရာမ်ားႏွင့္

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ သင္ၾကားမႈ
အတတ္ပညာ ၂ ရပ္လံုးတြင္ ေကာင္းစြာ တတ္ကြ်မ္းၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ခန္႔ထားရာတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းကို
ျမွင့္တင္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား အား TVET ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ လုပ္သားအင္အားစုတြင္ အဆင္ေျပစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
နိဂံုးခ်ုဳပ္အေနျဖင့္ အေထြေထြပညာေရးမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္ ၀င္ေရာက္သင္ၾကားေရးအတြက္ အတား
အဆီး ျဖစ္ေနမႈမွန္သမွ်ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္
၀မ္းေက်ာင္း

သင္တန္းမ်ားတြင္

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အသက္ေမြး

လူငယ္မ်ားပါ၀င္ေရးအတြက္

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္

သင္တန္းခမ်ား က်ခံေပးလ်က္ရွိျပီး၊

ေက်ာင္းသားမ်ား

အတားအဆီးသည္

ကုန္က်စရိတ္

ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္

ျပည္သူမ်ားတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားမွ က်ခံေပးေရးအတြက္လည္း

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္အထက္ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္
အခေၾကးေငြေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

အစိုးရသည္

ေငြေၾကးအတားအဆီးမ်ားကို

ေက်ာ္လႊားကာ ေက်ာင္းသားမ်ား မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားမ်ား ပညာမ်ား ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္
အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၂ ခုစလံုးတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေရးအတြက္
အစီအစဥ္အမ်ုား

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ယင္း

အစီအစဥ္မ်ားတြင္

TVET

ေက်ာင္းမ်ားတြင္

ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေထာက္အပံ့ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၅၀၀
ေပးေရး

အမ်ိဳးသားအစီအစဥ္တစ္ခု

ပါ၀င္ပါသည္။

ထိုပမာဏသည္

ေက်ာင္းသားမ်ား၏

ေက်ာင္းလခမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္းအထက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ က်ဴရွင္ခ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (Kuczera and Field, 2010).
သို႔ရာတြင္ ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ အတားအဆီးတစ္ခုမွာ ရႈျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါ
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားကဲ့သို႔ပင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ TVET ပညာေရးႏွင့္
အလုပ္ၾကမ္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု အျမင္မွားေနမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျမင္မွားမႈသည္ အခ်ိန္
ၾကာလာသည့္အခါ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ TVET ပညာေရးသည္ TVET ပညာေရး အရည္အေသြး
အေပၚမူတည္ခန္႔အပ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာမ်ား ရရွိမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမင့္မား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိျမင္လာပါက အျမင္ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်က္သည္လည္း
အျမင္ေျပာင္းလဲ ေရးအတြက္ လုံေလာက္မႈ မရွိေသးပါ။ အာရွတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္း
မ်ားကို ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ Martinez-Fernandez ႏွင့္ (2013) တို႔က ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းဘြဲ႔ရမ်ားအၾကား
အလုပ္အကိုင္မရွိမႈ ျမင့္မား ေနေသာ္လည္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးကို အလုပ္အကိုင္အတြက္
အလားအလာေကာင္းေသာ နည္းလမ္း တစ္ရပ္အျဖစ္ မစဥ္းစားၾကပဲ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္
ၾကသူမ်ားသည္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားသြားေရးကို တန္ဖိုးထားၾကျပီး လိုအပ္ေနေသာ စက္မႈ
လုပ္ငန္း အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ ဉာဏလုပ္သား အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိေရးကို ဦးတည္
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ား တိုးတက္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား TVET သင္တန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေရးအတြက္
တက္ၾကြစြာ တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား အထက္တန္းပညာေရးမ်ားကို ဆက္လက္
သင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစီစဥ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုမူ၀ါဒခ်မွတ္ခ်ိန္ကစ၍ သက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားအျပား တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
(Ruth and Grollman, 2009)။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ”ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ထူးခြ်န္မႈမ်ား” (“skills masters”)
အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္သည့္ အမ်ိဳးသားစနစ္ တစ္ခုကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးထား
ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ကမၻာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈ (ယခင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အိုလံပစ္
ျပိဳင္ပြဲ) [World Skills International (formerly the “Skill Olympics”)] တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ၂ႏွစ္ တစ္ၾကိမ္
က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္္ယွဥ္ျပိဳင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္
ကမၻာတစ္လႊားမွ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ိဳးသား ကြ်မ္းက်င္မႈျပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးထားသည့္ လူငယ္မ်ား
သည္ ၎တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ယွဥ္ျပိဳင္ၾကပါသည္။
ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္အား
ထက္သန္မႈ ျပႆနာမ်ားသည္ ပညာေရး အရည္အေသြးကို က်ဆင္းေစလ်က္ရွိသည္။
စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ဆရာမ်ားသည္ လြန္စြာအေရးပါပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား
စာေပသင္ၾကားမႈတြင္ အၾကီးမားဆံုး ကြဲျပားျခားနားမႈျဖစ္ေနသည့္ အရင္းအျမစ္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာပံု ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ သေဘာထား
မ်ားႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ေနာက္ခံေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား အတြက္ လႊမ္းမိုးမႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ခက္ခဲလွပါသည္။ ထိုကဲြျပားျခားမႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္ မူ၀ါဒ လႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားတြင္ ဆရာမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈသည္
ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကားမႈအေပၚတြင္ အေရးအၾကီးအဆံုး လႊမ္းမိုးေနသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ (OECD, 2005)။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းသည္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္လ်က္ရွိျပီး၊ အထူးသျဖင့္
မူလတန္း ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဆရာမ်ားသည္ လခစား အစိုးရ
၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကျပီး

အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏

လုပ္ခလစာႏႈန္းျဖင့္

သတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိပါသည္။

ဆရာမ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳရလာသည့္အခါ ၎တို႔ကို မူလတန္းေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔
ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးျပီး

ေနာက္ဆံုးတြင္

အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္သို႔

ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးပါသည္။

ထိုအခ်က္က မူလတန္း ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ၀င္ခါစတြင္ အျမဲတမ္းလိုပင္
အေတြ႔အၾကံဳမရွိၾကသည္ကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အထက္တန္း
ေက်ာင္းမွ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ျပီးသည္ႏွင့္ ဆရာအတတ္သင္ တစ္ႏွစ္သင္တန္းကို
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
တန္းတက္ႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ဆရာအလုပ္မ်ားကို အသက္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္ ခန္႔ကပင္
စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္ (Box 3.4) ။
Box 3.4. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း၌ ဆရာအတတ္သင္ ေကာလိပ္ ၂၁ ေက်ာင္းရွိျပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ
လြဲ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးတိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္ တစ္ေက်ာင္း
ရွိပါသည္။ ထိုေကာလိပ္မ်ားသည္ ဆရာဆရာမမ်ားကို မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား
အတြက္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ဆရာျဖစ္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္
သင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ လိုအပ္ျပီး၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအဆင့္အတြက္ ဆရာျဖစ္ရန္အတြက္
၂ ႏွစ္သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာအတတ္သင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားကို
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနရွိ စီမံကိန္းႏွင့္ သင္တန္းဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။ ဆရာ
အတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားကို စာသင္ႏွစ္ ၄ ႏွစ္အထိ တိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိ
ရပါသည္။
အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာျဖစ္ရန္အတြက္ ပညာေရးဘြဲ႔ ရရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို
အဆင့္ျမင့္

ပညာေရးကို

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္

စစ္ကိုင္းျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ ၂ ခုတြင္ (ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ ျဖစ္ေစ
အေ၀းသင္အျဖစ္ျဖစ္ေစ

သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္)

တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသူ

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘီေအဘြဲ႔ သံုးႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ပညာေရးဒီပလိုမာဘြဲ႔
ရရွိၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္း ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
၀င္ေရာက္ အလုပ္မလုပ္မီ ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းစုစုေပါင္း ၅ ႏွစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကရပါသည္။
ထိုလုပ္ငန္းခြင္မ၀င္မီ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရသည့္ စနစ္ကို ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယင္းမတိုင္မီက ဆရာမ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္ သင္တန္းကိုသာ စီမံေပးခဲ့ပါသည္။
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ တကၠသိုလ္ကို
သီးျခား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထုိတကၠသိုလ္မွ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား (ျမန္မာႏိုင္ငံ
နယ္စပ္ေဒသ ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူမ်ိဳးအုပ္စုမ်ားမွ လူငယ္မ်ား) ကို ဆရာျဖစ္သင္ၾကားေပးပါသည္။
ထိုတကၠသိုလ္မွ ပညာေရး ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား၊ ဒီပလိုမာဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား၊ ပညာေရးဆုိင္ရာဘြဲ႔ႏွင့္
ပညာေရးမဟာဘြဲ႔မ်ားကို

အပ္ႏွင္းေပးျပီး၊

သင္တန္းႏွစ္

ကာလသည္

တစ္ႏွစ္

မွ

ငါးႏွစ္

သင္တန္းမ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းတကၠသိုလ္ကို
စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္ကစ၍ ေက်ာင္းဆရာ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္

တစ္ႏွစ္လ်ွင္

ေက်ာင္းဆရာ

၂၅၀

ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျပီး၊

ေက်ာင္းဆရာ

ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ မူလတန္းဆရာျဖစ္ေအာင္လက္မွတ္( ၃ ႏွစ္သင္တန္း) ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အစိုးရသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား
အားလံုး (လက္ရွိႏွင့္ ေနာင္တြင္ ခန္႔အပ္မည့္ ဆရာမ်ားအားလံုး) အတြက္ ဘီေအဘြဲ႔အဆင့္အျဖစ္ ငါးႏွစ္
အျပည့္အ၀ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အေ၀းသင္တက္ေရာက္လိုပါကလည္း အေ၀းသင္တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္
ရည္မွန္းထားပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္မူ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္
ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ ျခင္း မျပဳရေသးပါ။ အစိုးရသည္ ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးရာတြင္ ပညာတတ္ကြ်မ္းမႈ
အဆင့္ ေပၚမူတည္တိုးေပးျခင္း မျပဳေရးအတြက္လည္း စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ မူလတန္း
ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ၾကားေပးမႈပံုစံသည္ အသက္ပိုမိုၾကီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေပး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ပံုစံႏွင့္ မတူညီပါ၊ သို႔ျဖစ္ရာ ဆရာမ်ားတြင္ရွိထားရန္ လိုအပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
သည္လည္း ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ အေတြအၾကံဳၾကြယ္၀ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ အဖိုးတန္
သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ အကယ္၍ မူလတန္းေက်ာင္း စာသင္ၾကားမႈကို ရာထူးတိုးျမွင့္ေပးသည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား မရရွိသည့္ သီးျခား သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ မပါ၀င္ဟု စဥ္းစားပါက
ပိုမိုေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာအတတ္သင္ ေကာ္လိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို သင္တန္း တက္ေရာက္
ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သူႏွင့္ စိတ္ထက္သန္သူမ်ား ရရွိေရးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ တရား၀င္
ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား
ေပးလိုက္သူ အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔ သင္တန္းမ်ားျပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ငန္မ်ား
တြင္

၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္၊ ၄င္းတို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေပးမႈမ်ားတြင္

ဆိုးရြားစြာ ဆံုးရံူးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္း တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္း
သားမ်ားသည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း တက္ေရာက္သင္ၾကားမႈ မျပဳလိုေသာ္လည္း ၎တို႔၏ တကၠသို္လ္
၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲအမွတ္မ်ား နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိ၍ တက္ရမႈမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သည့္ ရမွတ္သည္ မည္သည့္တကၠသိုလ္တြင္
၎တို႔

တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို

တကၠသိုလ္ႏွင့္

အင္ဂ်င္နီယာ

အဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။
သင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔

အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူမ်ားသည္

တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး၊

ေဆး

အမွတ္နည္းသူမ်ားသည္

ပညာေရး တကၠသိုလ္ (ဆရာျဖစ္သင္တန္း) တက္ေရာက္ႏိုင္ ပါသည္။ ထုိစနစ္သည္ အထက္တန္း
ေက်ာင္းမ်ားမွ

အမွတ္အမ်ားဆံုး

ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္

စာသင္ၾကားေရး

ကြ်မ္းက်င္မႈပညာရပ္တြင္ မည္သည့္ အခါမွ် တက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။
တကၠသိုလ္၀င္တန္း

ေအာင္ျမင္သည့္

ရမွတ္ကိုသာ

အေျချပဳလုပ္ေဆာင္သည့္

တင္းက်ပ္သည့္

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္ထက္ တင္းက်ပ္မႈေလ်ာ့နည္းသည့္စနစ္ တစ္ခုျဖင့္သာ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ားကို
အမွန္တကယ္စိတ္ထက္သန္စြာ တက္ေရာက္သင္ၾကားလိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရရွိေစ ႏိုင္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ပံုေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္သကဲ့သို႔ ၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆြဲေဆာင္မႈ ျမင့္မားလာေစရန္
ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာ
လုပ္ငန္းကို ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မရႈျမင္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံ
အမ်ားအျပားတြင္

ထိုစိန္ေခၚမႈကို

ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိျပီး၊

ဆရာမ်ား၏

ဂုဏ္သိကၡာအဆင့္အတန္း

ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ (Box 3.5) ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာေရးမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ.သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား
ခ်မွတ္ထားမႈႏွင့္အညီ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို တိုးျမွင့္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ အရည္အေသြး
အဆင့္ အတန္း ပိုျမင့္မားေသာ ဆရာမ်ားရရွိေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္ရန္ စိန္ေခၚမႈသည္ အထူးသျဖင့္
အေရးၾကီး

လ်က္ရွိပါသည္။

လိုအပ္ေသာအေရအတြက္

ရရွိေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ေနရသျဖင့္

အရည္အေသြး က်ဆင္းႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနပါသည္။ ဆရာအမ်ားအျပား လိုအပ္မႈေၾကာင့္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လက လူေပါင္း ၅၀၀၀၀ ကို အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေန႔စားလေပး
ဆရာမ်ားအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔ အပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရမ်ားျဖင္ျပီး၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္း
ေအာင္ျမင္ထားၾကသူမ်ား
သင္တန္းမ်ားကို

၂၀၁၄

မဟုတ္ၾကပါ၊
ခုႏွစ္၊

ယင္းတို႔အတြက္

ဇန္န၀ါရီလက

၄-လ

အခ်ိန္ျပည့္

ဆရာအတတ္သင္

ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

၎တို႔၏

ေန႔စားလုပ္အားခသည္ အရည္အခ်င္းမီ မူလတန္း ေက်ာင္းဆရာမ်ားရရွိသည့္ လစာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၉၇၀၀၀

(ထိုအခ်ိန္က

ေပါက္ေစ်းအရ

ခန္႔မွန္းေျခ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၉၈

ခန္႔ရွိပါသည္။)

ေအာက္ေလ်ာ့နည္းရရွိပါသည္။ ထိုအေရးေပၚခန္႔အပ္မႈသည္ ေလာေလာဆယ္အတြက္ ဆရာသစ္မ်ား
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာရန္
လိုအပ္ေနပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ဆရာမ်ား ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ
ေက်ာင္းဆရာလုပ္ငန္းသို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ အျခားဘြဲ႔ရမ်ားအတြက္ ၂ ႏွစ္ ဆရာ
အတတ္သင္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ သင္ၾကားသည့္ အရည္အေသြးသည္ ဆရာမ်ားခန္႔အပ္ရန္
အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္

ယိုယြင္းက်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္

ေက်ာင္းဆရာမ်ား

ခန္႔အပ္ သည့္ လုပ္ငန္းသည္ အစိုးရက လခ ကို ၂ ဆ တိုးေပးမႈကဲ့သို႔ မက္လံုးမ်ား ေပးေနေသာ္လည္း
အထူးသျဖင့္ စိန္ေခၚေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရာထူးတိုးေပးရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္
သြားေရာက္ စာသင္ၾကားခဲ့သည့္ အခိ်န္ကာလမ်ား အျမဲလိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခ်က္သည့္
ဆန္႔က်င့္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ား
ခက္ခဲမႈရွိနိုင္သည့္ ထိုေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားသို႔ မသြားေရာက္လိုသျဖင့္ ရာထူးမယူလိုမႈမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ေ၀းလံ
ေသာေဒသမ်ားတြင္ သြားေရာက္သင္ၾကားေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္သည့္ အျခားနည္းလမ္း အေတြ႔အၾကံဳ
မ်ား ရွိၾကပါသည္။ (Box 3.6).
Box 3.5. ဆရာမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္း ႏွင့္ အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ျခင္း
ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရး “ေအာင္ျမင္မႈဇာတ္လမ္းမ်ား“ ၊
ေက်ာင္းဆရာမ်ား သမဂၢမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား စာသင္ၾကားေရး အေရးပါမႈ ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္
အမွန္တကယ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စည္းရံုးမႈမ်ား ႏွင့္
ဖက္ဒရယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက “Education Oscars” အစီအစဥ္ အားျဖင့္ ထူးခြ်န္ေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္
ဆရာမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရး
အာဏာပိုင္မ်ား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား (၀က္ဆိုက္မ်ားအပါအ၀င္) ရွိၾကပါသည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ The Land of Brandenburg သည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏
ဂုဏ္သတင္းကို ျပည္သူမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ျမင့္မားေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို
တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနပါသည္။ ထိုၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဆရာသစ္မ်ား ခန္႔အပ္သည့္
အခါႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳၾကြယ္၀သည့္ ဆရာမ်ား အလုပ္မွ အနားယူသြားခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား
အတြက္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္
စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အမ်ားအထင္ၾကီးေလးစားေသာ ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္
က်င္းပသည့္ ပညာေရးျပပြဲမ်ားသို႔ ေက်ာင္းဆရာမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခရီးစဥ္မ်ားကို
စီမံေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ Brandenburg Day ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားမွ စီမံခ်က္ ၅၀
ကို ျပည္သူမ်ားအားရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ထိုစီမံခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ဖန္တီးမႈႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လူမႈေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈကို ျပသရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ဆုရေသာ
ေက်ာင္းမ်ားကို ထုိက္ထိုက္တန္တန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးပါသည္။
ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ပညာေရးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢ (Trade Union of
Education) က ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္း၏ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေရး
ပါေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈကို နားလည္သိရွိမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ”ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္
ဆရာမ်ားကို လိအ
ု ပ္ေနသည္” (“Finland Needs Teachers”) စီမက
ံ န
ိ း္ ကို ခ်မွတေ
္ ဆာင္ရြကခ
္ ဲပ
့ ါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ထိုစီမံကိန္းသည္ သာမန္လူထုအား စာသင္ၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုလက္ေတြ႔က်ျပီး အက်ိဳး
ျပဳသည့္ ဂုဏ္သတင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပညာေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အပတ္စဥ္ သီးသန္႔ေကာ္လံျဖင့္
ေဖာ္ျပသည့္ အမ်ိဳးသားသတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ပညာ
ေရးတြင္ ထူးခြ်န္မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေပၚ ေလးစားမႈမ်ား ျမွင့္တင္ရာတြင္
ပိုမိုထိေရာက္မႈ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Sources: OECD (2005), Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, Education
and Training Policy, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264018044-en; Hazri, J. et al.
(2011), “Teacher professional development in Malaysia: Issues and challenges”, CICE Africa-Asia University
Dialogue for Educational Development Report of the International Experience Sharing Seminar (2): Actual
Status and Issues of Teacher Professional Development.

ကြ်မ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံအတြက္မဆို ၾကီးမား
ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစရန္၊
ကြ်မ္းက်င္မႈ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္မတန္မီ လုပ္သားေစ်းကြက္မွ ႏုတ္ထြက္မသြား
ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူမ်ားသည္ အလုပ္မလုပ္သည့္အခါ ၎တို႔တြင္တစ္ခ်ိန္က
ရွိခဲ့သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ဆံုးရံႈးသြားႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ အလုပ္မလုပ္ဘဲ
ေနေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္က လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္
ပါသည္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲေနရန္ ပုဂိၢဳလ္ေရးေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ အျမဲတမ္းတည္ရွိေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္
လည္း (ဥပမာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ ကေလးငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ၾကီးရြယ္အို ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို
ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အလုပ္ထြက္ျခင္း) မူ၀ါဒမ်ားအေနျဖင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္
ေနမႈ မွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒမ်ား အေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား
အလုပ္သမားေစ်းကြက္မွ အျမဲတမ္း ထြက္ခြာမသြားေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ အဘယ့္ေၾကာင္ဆ
့ ိုေသာ္ ထိအ
ု လုပသ
္ မားမ်ား အေနျဖင့္ အျခားႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားသိ႔ု သြားေရာက္လပ
ု က
္ င
ို ရ
္ န္
ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ရာ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ (“brain drain”) ဟုဆိုၾကသည့္ ထိုျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္
အလုပ္ လုပ္ကို္င္မႈအစား အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျပီး ေနာက္ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာကာ ထိုကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းဆိုသည့္
“ဦးေႏွာက္ လည္ပတ္မႈ” (“brain circulation”) ကို အားေပးသင့္ပါသည္။

.

အလုပ္သမားအင္အားစုတြင္ ပါ၀င္သည့္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္မားေနေသာ္လည္း
အလုပ္အလက္မဲ့ျဖစ္မႈသည္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအနည္းငယ္သည္သာ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မွ်မလုပ္ပဲ ေနထိုင္ေနၾကေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိရပါသည္။ လုပ္သားအင္အားစု ပါ၀င္မႈႏႈန္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပီး၊
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမား ပါ၀င္မႈသည္ လြန္စြာအားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။
(Figure 3.4)။ သို႔ရာတြင္ အလုပ္သမားအင္အားစုတြင္ အလုပ္သမားအင္အားစုတြင္ ပါ၀င္ရန္အတြက္
အတားအဆီးမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အုပ္စုတစ္ခုမွာ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ၁၅% ေအာက္သည္ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနၾကျပီး၊
၅၀% ေက်ာ္သည္ ယခင္က အလုပ္အကိုင္မ်ားမရွိဘူးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

(Department of

Social Welfare and Leprosy International, 2009).
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

Box 3.6. ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားႏွင့္
ေက်းလက္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေရး ဆြဲေဆာင္ျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ား
သည္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေရးအတြက္
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္

ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားအား

ထိုေဒသမ်ားတြင္

စာသင္ၾကားရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနရန္ အနည္းဆံုး လိုအပ္သည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္
ကာလထက္ပိုမိုေနထုိင္ သင္ၾကားေရး အတြက္ အားေပးရန္အတြက္ အထူးမက္လံုးေပးမႈမ်ား ႏွင့္
ဆရာ/ဆရာမမ်ား

ပညာေရး

အစီအစဥ္မ်ားကို

Queensland

ႏွင့္

New

South

Wales

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပသထားသည့္အတုိင္း ၊ ျပည္နယ္အမ်ား အျပားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္
The Queensland Remote Area Incentive Scheme သည္ ေ၀းလံေခါင္းပါးေသာေဒသမ်ားႏွင့္
ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေနသည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ေငြေၾကး
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အကူအညီမ်ားစီမံေပးပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ ပါ၀င္
ပါသည္●

တစ္ႏွစ္လွ်င္ နစ္နာေၾကးအက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၾသေစၾတးလ် ေဒၚလာ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀
အၾကား အျပင္ မွီခိုသူမ်ားအတြက္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရသည့္ ခရီးစရိတ္ကာမိေစရန္
က်ခံေပးျခင္း။

●

ေက်ာင္းဆရာမ်ားကို ယင္းတို႔အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္
ကာလျပီးဆံုးသြားျပီးေနာက္တြင္ ထိုေက်းလက္ႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္းေပါင္းသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
ဆက္လက္ သင္ၾကားေရးအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္

မက္လံုးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ ၂၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အၾကားေပးျခင္း။
●

အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ဆရာမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ေ၀းလံသည့္ ေဒသမ်ားတြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ မိတ္ဆက္အစီအစဥ္
မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

●

ခြင့္ကာလမ်ားကို ၅ ရက္ မွ ၈ ရက္အထိ ခံစားခြင့္ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေပးထားပါသည္ ေဆး၀ါးကုသမႈ
ႏွင့္ သြားေရာဂါ ကုသေရးအပါအ၀င္ မိမိတို႔၏ အေရးေပၚ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားအတြက္
ခရီးသြားလာရမႈမ်ားကို ကာမိေစရန္ျဖစ္သည္။
The New South Wales ျပည္နယ္ ပညာေရးဦးစီးဌာနသည္ Beyond the (Great Dividing)

Line, ေခၚဆရာမ်ား အလုပ္မ၀င္မီ ပညာေပးသင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။
ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ စာသင္ၾကားမႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ ဆရာအတင္သင္ေက်ာင္း ဒုတိယ၊ တတိယ
ႏွင့္ စတုတၴႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကို သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကရျပီး
ထိုေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဧည့္သည့္ဆရာမ်ားအျဖစ္ ၃ ရက္ၾကာ ေနထုိင္ၾကရပါသည္။ ၂၀၀၂
ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ၈ ခုမွ ေက်ာင္းသား ၄၀၀ ခန္႔သည္ ထိုအစီအစဥ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၀၁
ခုႏွစ္က ထိုအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏ ပညာေရးမ်ား ျပီးစီးခဲ့သူ (၁၉)
ဦးသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ “Beyond the Line” ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အျမဲတမ္းဆရာမ်ား ခန္႔အပ္မႈကို
လက္ခံခဲ့ပါသည္။
Source: OECD (2005), Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, Education
and Training Policy, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264018044-en.
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
အလုပ္သမားအင္အားတြင္

ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသည့္

ႏႈန္းထားမ်ား

ျမင့္မားေနေသာ္လည္း၊

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္က် ရသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္
အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ မေတြ႔ရွိရပါ။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကို ၄% ေက်ာ္မွ်သာ ေဖာ္ျပထားျပီး၊
လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကို ၁၁.၅% (Figure 3.5) သာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား
ဦးစီးဌာန ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကို

၅.၄% ဟုလႊမ္းျခံဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန ဖံံြ႔ျဖိဳးမႈေကာ္မတီ ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ဇန္န၀ါရီလ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း စစ္တမ္းတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၃၇% အထိျမင့္မား
ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ၾကီးထြားလာေနသည့္
စိုးရိမ္ပူပင္ရမႈတစ္ခု အျဖစ္ရႈျမင္ၾကပါသည္။ (Tate, 2012)။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

စိန္ေခၚမႈသည္

အမ်ားအားျဖင့္

အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးမႈျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ေနရာမွန္မျဖစ္မႈ ကိစၥတစ္ရပ္လည္းရွိေနပါသည္။

အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ျမိဳ.

ၾကီးမ်ားမွ ၾကားသိ ရသည့္ သတင္းမ်ားအရ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရပညာတတ္မ်ားသည္ ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္း သည့္
အလုပ္

အကိုင္မ်ား

ရွာေဖြမရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

လုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ

အလုပ္အကိုင္မ်ား (“non-professional” jobs) ကိုလည္း မလုပ္ေဆာင္ လိုၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အင္ဂ်င္နီယာ ႏွင့္ ဗိသုကာပညာေက်ာင္းသား ၁၂၀၀၀ ဘြဲ႔ရလ်က္ရွိေသာ္လည္း
လစ္လပ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ (ADB, 2013)။ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
ဆရာမ်ား ႏွင့္ မိဘမ်ားကို အလားအလာ ေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္
ရွိႏိုင္သည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္ေရး အၾကံေပးမႈသည္

ထိုျပႆနာကို

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိေရး
အေပၚ

မွီခိုအားထားမႈထက္

လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္

စြန္႔ဦးတီထြင္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

စီးပြားေရးတြင္တက္ၾကြစြာ

ျဖစ္လာေစရန္

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေစသည့္

အားေပးျခင္းျဖင့္
နည္းလမ္း

တစ္ခု

ျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အား တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

Figure 3.4. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားအင္အား ပါ၀င္မႈျမင့္မားပါသည္။
စုစုေပါင္း လုပ္သားအင္အားစုပါ၀င္မႈႏႈန္းထား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားအင္အားစု ပါ၀င္မႈႏႈန္းထား
(၂၀၁၂)
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
မွတ္ခ်က္။ အိုင္အယ္လ္အို ခန္႔မွန္းမႈပံုစံ ။ စုစုေပါင္းလုပ္သားအင္အားစု ပါ၀င္မႈႏႈန္းထား ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ နွစ္အရြယ္ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးအစား ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းသည္ ကာလတစ္ခုတြင္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ား (အလုပ္အကိုင္
လုိက္လံရွာေဖြေနသူမ်ား) စုစုေပါင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သားအင္အားစု မွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ နွစ္အရြယ္ အလုပ္
လုပ္ေနၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။
Source: World Bank (2014), World Development Indicators (database), http://data.worldbank.org/indicator,
accessed 16 April 2014.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134483

Figure 3.5. ေဒသတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္မရွိမႈမ်ား
အတန္ငယ္ျမင့္မားေနပါသည္။
အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ားစုစုေပါင္း ႏွင့္ လူငယ္အလုပ္အကိုင္မရွိသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား (၂၀၁၂)

မွတ္ခ်က္။ အိုင္အယ္လ္အို ခန္႔မွန္းမႈပံုစံ ။ အလုပ္အကို္င္မရွိမႈဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားအင္အားစု တြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ေသးသည့္ အလုပ္အကိုင္
ရရွိေရးအတြက္ ရွာေဖြေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
Source: World Bank (2014), World Development Indicators (database), http://data.worldbank.org/indicator, accessed 16 April 2014.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134502

ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ သည္လည္း စိုးရိမ္ရသည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္
လြန္စြာလိုအပ္ေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ ျပန္လာႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္သမားအင္အားစု ပါ၀င္မႈႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္မားေနေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
တြင္ ကနဦးရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏ ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္ေသာ
အလုပ္သမားမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကကာ ယင္းတို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံစီးပြား
ေရးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ကာလအပို္င္းအျခားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိသည့္အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာေရးအတြက္ အားေပးသည့္
မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးသည္
အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (ေအအီးစီ) ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အထူးသျဖင့္
အေရးၾကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေအအီးစီ တြင္ အာဆီယံအသင္း၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္သည့္
အလုပ္သမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏိုင္မႈလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈကို အေကာင္းဆံုး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ကာကြယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ ျပင္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈကို တင္းက်ပ္ေသာ နည္းလမ္း
မ်ားျဖင့္

ကာကြယ္ျခင္းမ်ားထက္

အလုပ္သမားေစ်းကြက္

အေျခအေနမ်ားကို

ျမင့္မားေအာင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ မက္လံုးမ်ားေပးျခင္း
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ျပသေနပါသည္။
တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားက ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား စုစုေပါင္းစာရင္းကို
၅၁၄၀၀၀

ဦး ေဖာ္ျပထားပါသည္၊ သို႔ရာတြင္ ထိုစာရင္းတြင္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား

မပါေသးေခ်။ (World Bank, 2011)။ အျခားသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအရ ပ်မ္းမွ်စုစုေပါင္း အေရအတြက္
သည္ ၅.၅ သန္းနီးပါးရွိေၾကာင္း (Mon, 2014) ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားဦးေရ

ႏႈန္းထားသည္

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔

အျခားေရႊ႕ေျပာင္း

အလုပ္သမားႏႈန္း

ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ ျမင့္မားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (Figure 3.6)။
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာန (MoLESS) ၏ မူ၀ါဒ ဦးတည္ခ်က္မွာ
ကြ်မ္းက်င္ အလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနရန္ထက္ ျမန္မာလူမ်ိဳး အေျမာက္အျမား ႏိုင္ငံျခားသို႔
တရားမ၀င္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု
ရႈျမင္ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ေပးေရးအတြက္
နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခု၊ ႏို၀င္ဘာ ကာလအတြင္း
ျမန္မာအလုပ္သမား ၁.၃ သန္းခန္႔ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရား၀င္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေစလႊတ္
ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးရံုးမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူေပါင္း
၄၈၄၅၁၉ ဦးကို အလုပ္အကိုင္မ်ား ေနရခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းအနက္ ၁၆% ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အလုပ္အကိုင္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္
ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းဌာန (Skill Training Centres) ၄ ခု (ရန္ကုန္တြင္ ၂ ခု၊ မႏၱေလးတြင္ ၁ ခုႏွင့္
ပုသိမ္တြင္ တစ္ခု) ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ၎သင္တန္းမ်ားတြင္ တရား၀င္အလုပ္လုပ္ခြင့္စနစ္
(Employment Permit System) ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ျမန္မာအလုပ္
သမားမ်ားအတြက္ မသြားေရာက္မီ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
ေလ့က်င့္သင္တန္းဌာနမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ လိုအပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ျဖစ္ၾကသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သစ္သီး၀လံ ပန္းမာန္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ သားငါး
ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ ျမင့္မားေစရန္
ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အျခားတစ္ဖက္မွ ၾကည့္ပါကလည္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ျပန္လာပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ပါ၀င္ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္ ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအစုအေ၀းမ်ားကို
ရရွိေစပါသည္။ အစိုးရက မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ေၾကာင့္ အလုပ္သမားအမ်ားအျပားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တို႔ႏွင့္အတူ
၎တို႔၏ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း သယ္ေဆာင္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။ မၾကားေသးမီက
ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး
၂.၃ သန္း ခန္႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္) စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ထိုအခ်က္သည္ က်ိဳးေၾကာင္း
ဆီေလ်ာ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ပါသည္။ (IOM, 2013)။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
Figure 3.6. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၁၀% ခန္႔သည္ ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္ေနသည္ဟု
ခန္႔မွန္းထားသည္။
ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာေနထုိင္သည့္ ႏႈန္း (%)

Note: ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာရင္းဇယားအတြက္ ၂၀၀၉ ခန္႔ ခန္႔မွန္းေျခမွ ယူထားျပီး၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ခန္႔မွန္းေျခကို
၂၀၀၅-၆ စာရင္းဇယားမွ ယူထားပါသည္။
Sources: Mon (2014), “Mobility, identity and contributions of skilled Burmese migrant workers: An exploratory
study in Bangkok 45”, ABAC Journal, Vol. 34, No. 1, Assumption University of Thailand, www.abacjournal.au.edu/;
OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing,
Paris, http://dx.doi. org/10.1787/9789264177338-en.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134521

ျပည္ပတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ ၈၀% က အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြား
လိုေၾကာင္း ႏွင့္ ၃၀% က ၃ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လာရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေတြ႔ရွိရေလသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ သူမ်ားအနက္ ၃% မွ်သာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ရွိေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လာရန္စီစဥ္ထားျပီး၊ ၇၈% မွာမူ ယင္းတို႔၏
ဇာတိျမိဳ႕ရြာမ်ား (၇၅% သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွျဖစ္ျပီး ၇၇% သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္
ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။) သို႔ ျပန္သြားလိုၾကျပီး မိမိတို႔ပိုင္
ေျမတြင္ ထြက္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလိုၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔သည္ ထပ္မံ၍
ျပည္ပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ မလုပ္ကိုင္လိုၾကေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းမွာပင္ ထို႔အတူ ေရႊ႕ေျပာင္းမလုပ္ကိုင္
လိုေတာ့ေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္

ထပ္မံမျဖစ္လိုသည့္

ဆႏၵသည္ လက္ေတြ႔တြင္ ျဖစ္လာမလာကိုမူ ေျပာၾကားရန္ ခက္ခဲလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚ
ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အေျခအေနမ်ားက ၎တို႔အား ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ဖန္တီးေပးသည့္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိနိင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ယင္းတို႔၏ ေရွးအစဥ္အဆက္ ေနလာခဲ့ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္
ျပန္လည္ေနထုိင္လိုမႈသည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ က႑ရွိ

အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား(ေယဘုယ်အားျဖင့္) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္
တန္ဖိုးျမွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆက္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ဖန္တီးေပးေရးအတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း
ျပည္သူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အျမဲတမ္း ထိေရာက္စြာ အသံုးမခ်ၾကပါ။
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္
ထက္ ပိုမိုကြ်မ္းက်င္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္မႈအလြန္နိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္ကာ အလုပ္သမားမ်ားသည္
၎တို႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေကာင္းစြာ

လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္အတြက္

အလုပ္သမားမ်ား၏

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတြင္ နိမ့္က်မႈ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိကျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ေပး
ေနသည့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လိုက္ဖက္မည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို
ဆက္စပ္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အလုပ္အကိုင္မ်ား၌ ထိေရာက္
စြာ အသံုးခ်ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ရရွိေစမည့္

သင္တန္းမ်ား

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္

တည္ေဆာက္ေပးရာတြင္လည္း

အလုပ္ရွင္မ်ားဖက္မွလည္း

၎တို႔၏

လုပ္သား

အင္အားစုတြင္

အေရးပါေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

အတြက္လည္း

လုပ္သားအင္အားစုမ်ား၏

မွန္ကန္ေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳရာတြင္လည္း ပါ၀င္ရမည့္ အခန္းက႑ရွိေနပါသည္။
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ုားသည္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ရံုးခန္းမ်ားကို
အသံုးျပဳသူမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျပားမ်ားလာေနပါသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အသံုးျပဳေရးအတြက္
အခ်က္အလက္

လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားသည္

စာရင္းဇယားမ်ားမရွိသျဖင့္

မည္မွ်အထိ

အကဲျဖတ္ရန္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို
ခက္ခဲပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္၌ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး
(၉၁) ရုံး (ျပည္နယ္/တိုင္း တြင္ ၁၄ ရံုးႏွင့္ ေဒသရံုး ၇၇ ရံုးရွိသည္) ။ ယင္းရံုးမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္
ျပည္ပ အလုပ္သမားအတြက္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္
အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ
သူမ်ားအေရအတြက္သည္ ျမင့္မားလာခဲ့ျပီး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ. ၏ အလုပ္အကိုင္ရံုးမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူ
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
အေရအတြက္သည္
စုစုေပါင္းထက္

အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ပါသည္။

(Figure

တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားရွိ
3.7)။

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူဦးေရ

လစ္လပ္ေနေသာ

အလုပ္အကိုင္မ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ (Figure 3.8)။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တြင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး မ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူ ၄၈၄၅၁၉ ဦးကို အလုပ္ရွာေဖြ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုး မ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြသူမ်ား မည္မွ်
အလုပ္အကိုင္ရရွိၾကသည္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားအနက္ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တြင္ အမ်ားဆံုး
ျဖည့္ဆည္း ေပးသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကိုမူ မသိရပါ။
Figure 3.7. အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ား အေရအတြက္ ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူအေရအတြက္

Source: CSO (2012), Myanmar Statistical Yearbook 2011, Central Statistical Organisation, Ministry of National
Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134540

Figure 3.8. လစ္လပ္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
အစိုးရ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးရံုး မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လစ္လပ္သည့္
အလုပ္အကိုင္မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

Source: CSO (2012), Myanmar Statistical Yearbook 2011, Central Statistical Organisation, Ministry of National
Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.
http://dx.doi.org/10.1787/888933134559
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထုိနယ္ပယ္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ထိုအခ်က္သည္ အေရးၾကီး
သည့္ စြမ္းေဆာင္မႈ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လက အတည္
ျပဳခဲ့သည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒ တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ လက္ရွိ
လစ္လပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ႏွင့္ ေနာင္တြင္ လစ္လပ္မည့္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထိုမူ၀ါဒကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆိုပါက အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရးရံုးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသ
အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အတိအက် သိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒသစ္သည္ ေဒသခံ
ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားအား အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးမႈ
မ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လြဲေခ်ာ္ေနမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား
ဆက္လက္ ေပးမႈမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားသည္

၎တို႔၏

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္

အလုပ္အကိုင္မ်ားက

လိုအပ္သည့္

ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေကာင္းစြာ ဆီေလ်ာ္မႈ မျဖစ္သည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနပါသည္။ အလုပ္ရွင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက

လူငယ္မ်ားသည္

ယင္းတို႔၏

အေျခခံပညာေရးမ်ား

ျပီးဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ ”လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္အသင့္” မျဖစ္ၾကေသးေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရျပီးသည့္
တုိင္ေအာင္လည္း ထိုသို႔ အသင့္မျဖစ္ၾကေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ စီပြားေရးလုပ္ငန္း ၄ ပံု ၁
ပံုက အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ထားရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း
သို႔မဟုတ္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကျပီး၊ ၂၀% က ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႔ထားရန္အတြက္
ခက္ခဲ သို႔မဟုတ္ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။ (OECD, UMFCCI and UNESCAP,
2014)။ အျခား အလုပ္အကိုင္အုပ္စုမ်ားတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ ျပႆနာမ်ား သိပ္မေတြ႔ရွိပါ။
အလုပ္သမားေစ်းကြက္သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အလုပ္
လုပ္ရင္းျဖင့္ ရယူရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရယူလိုသည့္ သေဘာထားမ်ား
ရွိၾကပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွားပါးမႈ (လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၃၈% ရွိသည္။) ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာ
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၈၈% သည္ ထိုျပႆနာကို အလုပ္ရံုတြင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရင္းရန္
ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကပါသည္။ (OECD, UMFCCI and UNESCAP, 2014)။ ဘြဲ႔ရသူတစ္ဦးကို ကြန္ပ်ဴတာ
ကြ်မ္းက်င္လုပ္ငန္းအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ၆ လ ၾကာျပီး၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အဆင့္ ျဖစ္လာေရး
အတြက္မွာ ၂ ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၃
ႏွစ္အထိ အခ်ိန္ယူေလ့က်င့္ေပးရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏အလုပ္မ်ားကို အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ၅ ႏွစ္အထိ ေလ့က်င့္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာၾကားၾကပါသည္။ (ADB, 2013b)။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား လြဲေခ်ာ္ေနမႈမ်ား စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို
သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ပို႔ခ်ေပးျခင္း လိုအပ္ျပီး ၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား၏
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး တိုက္တြန္းအားေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္
၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား လိုအပ္ေနေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အသိဆံုးလူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္
သင္တန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ထိေရာက္ေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ရန္အတြက္

ေကာင္းေသာ

အေနအထားတြင္ ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမွင့္ေပးရန္ အတြက္ တရား၀င္ သင္တန္းမ်ားတြင္
အလုပ္ရွင္မ်ား၏

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္

လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏

ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားတြင္ မည္သည့္သံုးစဲြမႈမွ က်ခံသံုးစြဲျခင္း
မျပဳလုပ္ၾကပါ။ သင္တန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္၊ လုပ္ငန္း ၂၀% ခန္႔သည္ တစ္ႏွစ္
လွ်င္ အလုပ္သမား တစ္ဦးအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ မွ
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
၁၀၀ ခန္႔) သံုးစြဲၾကျပီး၊ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္း ၂၀% ခန္႔သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက္
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀၀ ခန္႔ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ မွ ၅၀၀ ခန္႔) သံုးစြဲၾကပါသည္။
(OECD, UMFCCI and UNESCAP, 2014).
သို႔ရာတြင္

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္

၎တို႔၏

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္ မက္လံုးေပးမႈသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ထို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိ ႏိုင္ေစကာမူ
ေကာင္းစြာ လုံေလာက္မႈမရွိေသးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ၏ အလုပ္သမားမ်ားအား
သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျပီးေနာက္တြင္ ထိုအလုပ္သမားမ်ား ၎တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္မ်ားထံ ေျပာင္းေရႊ. သြားႏိုင္
မည္ဆိုပါက

ထိုသင္တန္းမ်ားကို

ပို႔ခ်ေပးလိုမည္မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာစီးပြားေရးစစ္တမ္း

[Myanmar

Business Survey data (OECD, UMFCCI and UNESCAP, 2014)] အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏
အလုပ္သမားမ်ား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ.သြားျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ခု အျဖစ္ ေဖာ္ျပၾကသည့္
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား

သည္

သင္တန္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေငြကုန္ေၾကးက်

ခံလိုၾကမည္မဟုတ္ၾကပါ။

နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ရွိေၾကာင္း
တင္ျပၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄၃% အနက္၊ လုပ္ငန္း ၅၃၄ ခု (သို႔မဟုတ္ ၄၁%) က ၎တို႔၏
အလုပ္သမားမ်ားသည္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ.သြားၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယင္းတြင္
သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရြယ္ပမာဏၾကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္း
သက္တမ္းႏွင့္ ပိုင္ရွင္ မည္သူျဖစ္ေစကာမူ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၎တို႔၏အလုပ္သမားမ်ား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔
ေျပာင္းေရႊ.သြားမႈ

နည္းပါးသည္ကို

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထိုကိစၥမ်ားတြင္

အလုပ္ရွင္

အလုပ္သမား

ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက ပါ၀င္ေနပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ား အထူးသျဖင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္နိမ့္က်သူမ်ားအတြက္
အစီအစဥ္မ်ားသည္ လုပ္သားအင္အားစုတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ နိမ့္က်ေနမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္ေစရန္
အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါသည္။ (OECD, 2012)။ ထိုသို႔ေျဖရွင္းေပးရာတြင္ သင္တန္း
မ်ားကို အစိုးရမွ ေငြေၾကးက်ခံသံုးစြဲေရးအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ လိုအပ္လာေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္
အလုပ္ရွင္မ်ားက မိမိတို႔၏ အလုပ္သမားမ်ား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ.သြားႏိုင္မည့္ အလား
အလာမ်ားသျဖင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမသံုးစြဲလိုသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားရွိ အလုပ္သမား
အတြက္ အစိုးရက သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ဖြင့္လွစ္ ေပးသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရထြက္ပစၥည္းက႑
(စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄၈%) ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း က႑
(၄၆%) က ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္ အလုပ္သမားမ်ား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား
ရွိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားၾက ပါသည္။ (Figure 3.9).
ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရက သင္တန္းမ်ား စီမံေပးမႈမ်ား လြန္စြာနည္းပါး လ်က္ရွိ
ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
သင္တန္းဌာန ၄ ခုကို ဖြင့္လွစ္ေပးေနျပီး ကြ်မ္းက်င္မႈလုပ္ငန္း အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ သင္ၾကားေပးႏိုင္
ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ထိုကြ်မ္းက်င္သင္တန္းဌာနမ်ား အမ်ားစုသည္ တရား၀င္

အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ စနစ္ (Employment Permit System) ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္မည့္
အလုပသ
္ မားမ်ားအတြကသ
္ ာ အဓိကပိခ
ု႔ ်ေပးလ်က္ရိပ
ွ ါသည္။ သင္တန္းမ်ား တိးု ခ်ဲ႕ဖြင့လ
္ စ
ွ ေ
္ ပးရန္အတြက္
အစိုးရအေနျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးေရးတြင္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက အက်ိဴးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကို စူးစမ္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုဂၢလိက
သင္တန္းစီစဥ္ေပးမည့္သမ
ူ ်ားအေနျဖင့္ လုပသ
္ ားအင္အားစု ဖြျ႔ံ ဖိဳးမႈအတြက္ ဦးစားေပးသတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္
သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား

ပို႔ခ်ေပးရန္အတြက္

အစိုးရထံမွ

ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံမ်ား

ရရွိေစေရး

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပို႔ခ်ေပးမည့္ သင္တန္းသည္ လိုအပ္ေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု
ေစရန္အတြက္ အရည္အေသြး အာမခံသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
OECD အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ သင္တန္းမ်ားကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အခြန္ပမာဏ အနည္းငယ္ေကာက္ခံလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူနည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအသစ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြကို ထူေထာင္ရန္ ပါရွိျပီး
ထိုရန္ပံုေငြတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတြင္ ၾကီးၾကပ္သူအဆင့္ႏွင့္ ယင္းအဆင့္ေအာက္ရွိ
အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးေခ်ရသည့္ စုစုေပါင္းလုပ္ခ၊ လစာ၏ ၀.၅% ကို ရန္ပံုေငြသို႔ ထည့္၀င္ေၾကးအျဖစ္
လစဥ္မပ်က္မကြက္ ေပးသြင္းရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ထိုရန္ပံုေငြကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းထားသည့္

ေကာ္မတီက

စီမံခန္႔ခြဲမည္ျဖစ္ျပီး

အလုပ္သမားမ်ားကို

အခ်ိန္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္ တက္
ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား
ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရန္ပံုေငြကို စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
က႑မွ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားျပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား
မ်ားႏွင့္ မပတ္သက္ပါ။ ထိုရန္ပံုေငြကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
ေဖာ္ျပမႈ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်ည္မွ်င္
ႏွင့္ အထည္စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္း တို႔အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္း သက္သက္အတြက္
သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
ကို အဖြဲ႔၀င္မ်ားက စုေပါင္းက်ခံေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ၂ ခု သည္ ကုန္က်စရိတ္ကို
ပူးေပါင္းက်ခံမႈ ျဖစ္ေစသျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ သင္တန္းမ်ား စီမံေပးရာတြင္ မက္လံုးအျဖစ္
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရးမွ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေခ်ာေမြ႔စြာကူးေျပာင္းျခင္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားမႈ လကၡဏာမ်ား ျမင့္မားေနသည့္ အေျခအေန
မ်ားေၾကာင့္ (ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါရန္) ပညာေရးမွာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို အာမခံမႈရွိေအာင္ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္း
သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ သို႔ ေခ်ာေမြ႔စြာ ကူးေျပာင္းႏိုင္ျခင္းသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အသံုးျပဳမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ပညာေရးမွာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား လြန္စြာနည္းပါးသျဖင့္ အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္
အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။ ဥပမာ ဘြဲ႔ရျပီးသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔
သင္ၾကားခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိမႈ/မရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မရွိပါ။

သို႔ရာတြင္

စနစ္တြင္

ပါ၀င္ေနသည့္

ထူးျခားမႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္

ထိုကူးေျပာင္းမႈကို အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
Figure 3.9. ကြ်မ္းက်င္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို႔လုပ္ငန္းမွ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းျပႆနာမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ကြ်မ္းက်င္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာအလုပ္သမားမ်ား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းကို ျပႆနာအျဖစ္အေၾကာင္းၾကားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား %

* Includes repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods.
Source: OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey, www.unescap.org/sites/default/files/MBS_Questionnaire_
Interactive_310114.pdf.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134578

ေက်ာင္းမ်ားမွ

ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္တြင္

အလုပ္အကိုင္မ်ားသို႔

ကူးေျပာင္းရာတြင္

အဓိက

အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္သူနည္းပါးသည့္ သာမန္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္/
ရံူး စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစားေမးပြဲကုိ အသက္ ၁၅ သို႔မဟုတ္ ၁၆
ႏွစ္အရြယ္ တြင္ ေျဖဆိုၾကပါသည္။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ဦးစီးက်င္းပသည့္ ထို တကၠသိုလ္၀င္တန္း
စာေမးပြဲကို မိဘႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြန္စြာ တန္ဖိုးထားၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္
ေက်ာင္းသား အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိၾကပါသည္။ ၂၀၁၀/၁၁ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း
စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ ေက်ာင္းသူ/ သားေပါင္း ၄၆၉၈၅၂ အနက္ ၃၅% သာ ေအာင္ျမင္ၾကပါသည္။
တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးသို႔ ၀င္ေရာက္ရာ တစ္ခုတည္းေသာ
လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ရာ၊ က်န္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား ၆၅% နီးပါးသည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
တရား၀င္ပညာေရးကို ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္မရရွိေတာ့ဘဲ အလယ္တန္းစာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္
သည္ ၎တို႔၏ အျမင့္ဆံုး အရည္အခ်င္းျဖင့္သာရရွိကာ အေျခခံပညာေရး စနစ္မွ ထြက္ခြာရေလသည္။
၎အျပင္ မၾကာေသးမီက ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ဥပေဒ မတိုင္မီ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ တရား၀င္
အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အစိုးရက
ဖြင့္လွစ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း အစီအစဥ္အမ်ားအျပားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္မ်ားကိုသာ
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္၀င္တန္း မေအာင္ပဲ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရသည့္
အသက္ ၁၆ နွစ္မွ ၁၇ အရြယ္ လူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာလည္း ဆက္လက္မတက္ႏိုင္ ဥပေဒ
အရလည္း အသက္မျပည့္ ေသးသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ မရွိမႈမ်ားႏွင့္
ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိေပသည္။ လူရြယ္လူရြယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေရြးစရာအခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္သာရွိသျဖင့္
တရားမ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ က႑မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ စီးပြားေရး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္မထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား
ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
ဥေပေဒအသစ္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ (ေက်ာင္းျပီးသည့္အရြယ္) မ်ားကို
အလုပ္သင္မ်ားအျဖစ္ ငွားရမ္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားသျဖင့္ ေက်ာင္းမွ လုပ္ငန္းခြင့္ကူးေျပာင္းမႈအေျခ
အေနမ်ားကို တိုးတက္မႈျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ၎တို႔၏ အေျခခံ
ပညာေရးမ်ား မျပီးဆံုးမီတြင္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္း
မ်ားကို ပညာေရးမွ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈရရွိေရးႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို
ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေပး
ႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္အကိုင္ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံေပးမႈလုပ္ငန္းသည္ ပညာေရးမွ
လုပ္ငန္းခြင္ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ေခ်ာေမြ႔ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမ်ားေစ်းကြက္က လိုခ်င္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပါးမႈသည္ ထိုၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အခက္အခဲျဖစ္ေစလ်က္ ရွိပါ
သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ျပီး ေစ်းကြက္တြင္
လိုအပ္ႏိုင္မည့္ အရည္အေသြး နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အကူအညီ
ေပးရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္

ဆရာမ်ားႏွင့္
အဓိက

မိဘမ်ားသည္

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

အၾကံဉာဏ္ေပးသူမ်ားး

ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊

၎တို႔တြင္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ အေထြေထြကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မရွိၾကပါ။ အၾကံေပးမႈမ်ားကို
အမ်ားအားျဖင့္

ပညာဆည္းပူးမႈ

ျပီးဆုံးသည့္အခါ

ရရွိႏိုင္မည့္

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

လစာ၀င္ေငြ

အလားအလားမ်ား အစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံအရ အမ်ား အထင္ၾကီးၾကသည့္ ၊ ဥပမာ တကၠသိုလ္
ဘြဲ႔ ဒီဂရီ အစရွိေသာ ပညာေရးမ်ားကို အေျခခံကာ ေပးေလ့ရွိပါသည္။
ပညာေရး၊ သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အၾကား ေခ်ာေမြ႔ေသာ ကူးေျပာင္းမႈ ရရွိေစမည့္ နည္းလမ္း
တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား
အၾကား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမိတ္ဖက္မ်ားဖြဲ႔စည္းမႈ
တြင္ လုပ္ငန္း ၂ ရပ္ပါ၀င္ပါသည္။ ပထမလုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူမ်ားကို ၎တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္အညီ
အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ဒုတိယလုပ္ငန္းမွာ တတ္ေျမာက္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ မရွိကို အၾကံျပဳေပးသည့္ ယႏၱရားတစ္ခု
ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္မ်ားတြင္
ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား ခိုင္မာ
ေတာင့္တင္းေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိျခင္းသည္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ ကူးေျပာင္းႏွင့္
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႔ကို အခက္အခဲအတားအဆီးျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈ လုပ္သားမ်ား ရွားပါးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္၊ လုပ္ငန္း ၄% ေအာက္သာ ထိုစိန္ေခၚမႈကို
ေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခို္င္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖ
င့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ
တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထုဖြံ႔ျဖိဳးမႈဌာနမ်ား (Community Development Centres) ကို ထူေထာင္
ခဲ့ပါသည္။ ထိုဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္၊
ေဒသရပ္ရြာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းလည္းပါ၀င္ပါ
သည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန (အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန) က ထိုအစီအစဥ္သည္ ပုဂၢလိက
က႑မွ ပါ၀င္မႈမရွိသျဖင့္ အမ်ားစုမွာ မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိျပီး၊ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ေနသည့္ ထိုမိတ္ဖက္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား နမူနာမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဥပမာ၊
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းသည္ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္
ခိုင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိျပီး ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို
အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးသားအရည္အေသြးမူေဘာင္သည္

အလုပ္ရွင္မ်ားကို

အလုပ္သမားမ်ား၏

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

သတ္မွတ္ေရး အကူအညီေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားအရည္အေသြးမူေဘာင္မ်ား (NQF) သည္ အမ်ိဳးသား အရည္အေသြးမ်ားစနစ္၏ အေရး
ၾကီးေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ NQF တစ္ခုသည္ သင္ၾကားမႈရလဒ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ စံမ်ားႏွင့္အညီ အရည္အေသြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္
အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထိုစနစ္တြင္ အရည္အေသြးမ်ား အနက္အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္မႈကို တိုးတက္ေစသည့္ အားသာခ်က္ရွိျပီး၊ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္
အလုပ္ရွင္မ်ားအား ပိုမိုထင္သာျမင္သာရွိမႈ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးပါသည္။ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ ျပည္သူ
မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အတိအက်သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပး ပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ား တတ္ကြ်မ္းသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္သာ
ျမင္သာရွိျပီး

အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေသာ

ေပးႏိုင္သည့္

အရည္အေသြးမူေဘာင္

သတင္းအခ်က္အလက္

မရွိေသးပါ။

သင္တန္းမ်ား၊

တသမတ္တည္း

လုပ္ေဆာင္

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္

ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈ မ်ားတြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္လည္း မရွိေသးပါ။ ၀န္ၾကီးဌာန
အမ်ားအျပားသည္

သင္တန္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးေနျပီး၊

သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း

ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္း အမ်ားစုသည္ ပို႔ခ်ေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈဘာသာရပ္မွာ
အတူတူ/ဆင္တူေသာ နယ္ပယ္မ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထို၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

သို႔မဟုတ္

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္

တစ္သမတ္တည္း

မရွိၾကပါ။

ဥပမာအားျဖင့္

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနက အေျခခံ ဂေဟဆက္သင္တန္း၊ စက္ျပင္ႏွင့္
လွ်ပ္စစ္သင္တန္းမ်ား ကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးေနျပီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနက လက္သမားပညာသင္တန္း၊
ပန္းရံသင္တန္း၊ စက္ျပင္ သင္တန္း၊ ပန္းပဲဖို လုပ္ငန္း သင္တန္း၊ စက္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
သင္တန္း၊ လွ်စ္စစ္ႏွင့္ ဂေဟဆက္သင္တန္း ႏွင့္ အေျခခံ လွ်ပ္စစ္သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးေနပါ
သည္။ စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနက သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးေနျပီး၊ ၎တို႔တြင္ အေျခခံသတၱဳလုပ္ငန္းႏွင့္
စက္ပစၥည္း ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း သင္တန္းမ်ားတြင္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္
ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ရလဒ္မွာ ထိုေအာင္လက္မွတ္မ်ားသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ခန္႔အပ္ဖြယ္
ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အမွန္တကယ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္မႈ အနည္းငယ္ကိုသာ
ေပးႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဆီယံအသင္းၾကီး၏ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား ႏွင့္အညီ အရည္အေသြးမူေဘာင္တစ္ခု
ကို တည္ေဆာက္ေနပါသည္။ ထိုတည္ေဆာက္ေရးတာ၀န္ကို ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးထားပါသည္။
ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက NQF ေရးဆြဲေရးကို ဦးေဆာင္ကာ ၀န္ၾကီးဌာန ၁၃ ခုႏွင့္ ညိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္
ေပးေနေသာ္လည္း၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား ခြဲေပးထားပါသည္။
သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာနက ထိပ္တန္းကြ်မ္းက်င္မႈ ေလးမ်ိဳး (ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႔၊ မဟာဘြဲ႔ ႏွင့္ ပါရဂူ
ဘြဲ႔မ်ား)အတြက္

တာ၀န္ရွိျပီး၊

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

လူမႈဖူလံုေရး

၀န္ၾကီးဌာနက

ယင္း၏

အမ်ိဳးသားကြ်မ္းက်င္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ေပးေရးအဖြဲ႔ [National Skills Standards Authority
(NSA)] အားျဖင့္ ေအာက္ေျခကြ်မ္းက်င္မႈ ေလးဆင့္ (သာမန္လုပ္သား၊ အေျခခံကြ်မ္းက်င္လုပ္သား၊
ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား၊ ၾကီးၾကပ္သူနည္းပညာရွင္) အတြက္ တာ၀န္ခြဲေပးထားပါသည္။ NSA ကို ၂၀၀၇
ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ အလုပ္အကိုင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေရးဆြဲျခင္း၊

ကြ်မ္းက်င္သင္တန္းမ်ားႏွင့္

အကဲျဖတ္ဌာနမ်ား

ထူေထာင္ေပးျခင္း၊

ေထာက္ခံခ်က္

လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ျပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ NSA သည္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား/အလုပ္အကိုင္မ်ား

(၁၇၃) မ်ိဳးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းအနက္ (၉၂) မ်ိဳးမွာ
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔က သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ၊ ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္း
ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်သူမ်ား (အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သူမ်ား) အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ/စြမ္းရည္ အကဲျဖတ္ေပးမႈ မ်ားတြင္
စတင္အသံုးျပဳေနျပီျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား အရည္အေသြးမ်ား မူေဘာင္၏ တိက်ေသာ ပံုစံမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ၊
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အလြတ္သေဘာရရွိထားသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္ကို သိရွိေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ အလြတ္သေဘာ သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္သင္တန္းမ်ားမွ
ရရွိထားသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကိုအသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ျပည့္စံုသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမရွိေသးပါ။
ေက်ာင္းျပင္ပမွ

တတ္ကြ်မ္းမႈမ်ားႏွင့္

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္

အစီအစဥ္

(Recognition of Prior Learning-RPL) စနစ္သည္ အေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ယခင္က ေက်ာင္းျပင္ပ
ပညာေရးႏွင့္

အလြတ္သေဘာ သင္ၾကားေလ့လာခဲ့မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးအတြက္ စိစစ္

လုပ္ေဆာင္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

RPL

စနစ္သည္

တရား၀င္သင္ၾကားရရွိမႈမဟုတ္ေသာ

သင္ၾကားမႈ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း တရား၀င္သင္ၾကားခဲ့မႈမ်ားကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳလာရန္ႏွင့္ သိရွိေစရန္
အတြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

RPL စနစ္တစ္ခုကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ စမ္းသပ္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါသည္။ အစိုးရ၏ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားအင္အားစု ပမာဏကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၃% ႏွင့္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၅၀% သို႔ျမွင့္တင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ကို အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ RPL စနစ္က
တရား၀င္ မည္သည့္ ေအာင္လက္မွတ္ မွမရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အၾကံဳ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ယင္းတို႔၏
ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားကို အေျခခံကာ

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္

(Malaysian Skills Certificate) ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အသိအမွတ္ျပဳ အစီအစဥ္သည္ တရား၀င္ သင္ၾကားရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းကို မည္သည့္
အခါကမွ် မရရွိခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ မရရွိသူမ်ားကို အကူအညီေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (Werquin,
2010)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ပညာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္း ဆံုးရံူးခဲ့ရသူ
အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ထို အစီအစဥ္သည္ အထူးအေရးၾကီးလွပါသည္။ စစ္တမ္း
တစ္ခုတြင္ ေ၀ဖန္ထားသကဲ့သို႔ “ အသက္ ၃၀ မွ ၄၀ အရြယ္ရွိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္
အလမ္းမ်ားေပးေရးအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ၎တို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀
က အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးအတြက္ လံုးပမ္းေနရသျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ဆံုးရံႈးခဲ့ရျပီး၊ ၎တို႔သည္ ယခုအခါ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္
ရလ်က္ရွိပါသည္”။ ထိုစိန္ေခၚမႈကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ RPL စနစ္သည္ အပိုင္းတစ္ပို္င္းအျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္ ဤစနစ္အားျဖင့္ ၎အလုပ္သမားမ်ားအား ယင္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို
အလုပ္ အကိုင္ခန္႔ထားေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ အလြယ္တကူ သတင္းေပးေစ
ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ RPL စနစ္တြင္ ရလဒ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္သည့္
လုပ္ငန္းစဥ္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အကဲျဖတ္သူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ကြ်မ္း
က်င္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ား) လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူတစ္ဦး၏ ပညာ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ားနွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား (ဥပမာ၊ ကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထုတ္ေပးမည့္ စာရြက္စာတမ္းလိုအပ္လိမ့္မည္
(ဥပမာ၊ ”အရည္အခ်င္း ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္” သို႔မဟုတ္ ”သင္ၾကားမႈ မွတ္တမ္း”)။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ကြ်မ္းက်င္မႈ စနစ္အတြက္ မူ၀ါဒ မူေဘာင္ကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ၊ ယင္း၏
ကြ်မ္းက်င္မႈစနစ္ကို အသစ္ျပဳျပင္ခ်မွတ္ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သမိုင္းအစဥ္အလာအားျဖင့္
၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ မူ၀ါဒနယ္ပယ္တြင္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းတာ၀န္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
တာ၀န္ရွိၾကပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေစ်းကြက္အေျခခံကာ ေခတ္မီစီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္
ကြ်မ္းက်င္မႈစနစ္ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနရာ၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
ႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း ယင္းႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေန
ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာ
အသံုးျပဳျခင္းတို႔သည္ ပညာေရး၊ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ၊ မိသားစု အေရးကိစၥမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္၊ စက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔
ဘ႑ာေရး အပါအ၀င္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုမူ၀ါဒနယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကား ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ဖန္တီးျခင္းသည္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ထိေရာက္မႈရွိရန္ႏွင့္

ထပ္မေနေစရန္အတြက္

လုပ္ေဆာင္ ေပးရာတြင္ လြန္စြာအေရး ၾကီးပါသည္။
မူ၀ါဒေရးဆြဲသည့္ မူေဘာင္သည္ ရႈပ္ေထြးေနပါသည္။
အစိုးရ ေက်ာင္းပညာေရးက႑ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မူ၀ါဒ ၂ ခုစလံုးအတြက္ မူ၀ါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သည့္
မူေဘာင္ သည္ရႈပ္ေထြးေနပါသည္။ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
တာ၀န္သည္ ၀န္ၾကီးဌာန အေျမာက္အျမားတြင္ တာ၀န္ရွိေနျပီး (Box 3.7) ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအၾကား
ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္း
ကို

စိန္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူ႔က႑၏ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးမႈသည္လည္း ျပႆနာကို

ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။

မူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္

အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ေငြအရင္းအႏွီး လိုအပ္မႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ လိုအပ္မႈ ၂ ခုစလံုးတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္
လ်က္ရွိပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရးနွင့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရန္ တာ၀န္ကို ၀န္ၾကီးဌာန အနည္းငယ္ျဖင့္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္သြားေရးအတြက္ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ပါသည္။
အေျခခံပညာေရးဥပေဒႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒ ကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျပီး၊ ၁၉၈၃
ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၉ ( ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ပညာေရးဥပေဒ ကိုလည္းေကာင္း) ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။
နည္းပညာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး ဥပေဒ (၁၉၇၄ ၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့) သည္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး ဦးစီးဌာန (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ
၀န္ၾကီးဌာန)

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လမ္းညႊန္ေပးျပီး၊

နည္းပညာႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး

ဆိုင္ရာမ်ားကို ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။ ယခုအခါ ယခင္က ဥပေဒမ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္
ဘက္စံုပါ၀င္ေသာ ပညာေရးဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲေနျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရန္
ရွိပါသည္။

ထိုဥပေဒသည္

မိခင္ဥပေဒအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊

ယင္းဥပေဒေအာက္မွ

အျခားပညာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း။
အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီ(NEC) ကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ဥကၠ႒
အျဖစ္

ေဆာင္ရြက္ျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးတြင္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ညွိႏိႈ္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ NEC တြင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ပညာေရး

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းမ်ား လုပ္ငန္းတာ၀န္ရွိသည့္ အျခား ၀န္ၾကီးဌာန ၁၁ ခုမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီးအဆင့္ျဖင့္
ပါ၀င္ၾကပါသည္။ NEC သည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိစၥမ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားေကာင္စီႏွင့္ တကၠသိုလ္
ပညာေရး ေကာင္စီတို႔က လုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။
Box 3.7. ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း တာ၀န္ကို ၀န္ၾကီးဌာနအမ်ားအျပားကို ခြဲေ၀ေပးထားပါသည္။
အေျခခံပညာေရးစနစ္ အမ်ားစုကို အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္အခ်ိဳ႕ရွိေနေသာ္လည္း
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အလယ္တန္း
ပညာေရး

အထက္အဆင့္တြင္

နည္းပညာႏွင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးမ်ားသင္ၾကား

ေပးေနသည့္ အစုိးရ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃၆) ေက်ာင္းကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါသည္။
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း ၁၄၂၉ ေက်ာင္းကို
ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးပါသည္။ ပုဂၢလိက က႑ အပါအ၀င္ အစိုးရက ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမဟုတ္ေသာ
ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။*
၀န္ၾကီးဌာန စုစုေပါင္း ၁၈ ခုသည္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး အခ်ိဳ႕ကို
ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနသည္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးအတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူထားပါသည္။ (အေသးစိတ္ကို အခန္း ၂ တြင္
ၾကည့္ပါရန္)။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတာ၀န္ကို ၀န္ၾကီးဌာန ၁၃ ခုအား ခြဲေ၀ေပးထားသျဖင့္
မူ၀ါဒ

ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈႏွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

စိန္ေခၚမႈ

ျဖစ္ေစလ်က္ရွိပါသည္။

ထုိ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႔၊ မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔
အဆင့္မ်ားအတြက္ သင္ၾကားေပးေနသည့္ တကၠသိုလ္ ၁၆၈ ခု ကို အတူတကြ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ
ရပါသည္။ တကၠသိုလ္အမ်ားစုသည္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန (တကၠသိုလ္ ၆၆ ခု) လက္ေအာက္
သို႔မဟုတ္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန (အင္ဂ်င္နီယာပညာကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ အသက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ တကၠသိုလ္ ၆၁ ခု) ေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္
အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသည္ အထက္ျမန္မာျပည္ (မႏၱေလးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အျခား
တကၠသိုလ္မ်ား) ႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အျခားတကၠသိုလ္မ်ား)
ဟူ၍ ၂ ပိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပုဂၢလိက ဖြင့္လွစ္သည့္
တကၠသိုလ္မ်ား မရွိေသးပါ။ ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္ ဥပေဒကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျပီးပါက ေပၚေပါက္
လာႏိုင္ပါသည္။
* ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအားလံုးကို အစိုးရက ျပည္သူပိုင္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းအခ်ိဳ.က တရားမ၀င္ဆက္လ
က္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ၅ တန္းမွ ၉
တန္းအထိ သင္ၾကားသည့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားကို တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္
အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျဖည့္စြက္သင္ၾကားလိုေသာ
ဘာသာရပ္မ်ားကိုမူ လြတ္လပ္စြာ ျဖည့္စြက္သင္ၾကားခြင့္ေပးထားပါသည္။

တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုေကာင္စီသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ပါသည္။
ပညာေရးက႑ စီမံကိန္းမ်ား ကို ႏွစ္ ၃၀ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ယင္းႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းတြင္ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္း ၆ ခု ခြဲျခားကာ ႏွစ္ ၃၀ ဘက္စံုပညာေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္း
(၂၀၀၁-၂၀၃၁) ကိုေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔ စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္
၂၀၁၁
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မူ၀ါဒေရးဆြဲရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားကို ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဘက္စံု
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
လႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး [Comprehensive Education Sector Review
(CESR)] ကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
အဖြဲ႔မ်ား (ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပါ၀င္) ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ CESR
၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိက်မွန္ကန္ေသာ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ
တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ပညာေရးက႑စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ပညာေရးျမွင့္တင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီတြင္ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ပါ၀င္ပါသည္။
အၾကံေပးအဖြဲ႔ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း မ်ားျဖင့္

ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို

ပညာေရး

တာ၀န္ရွိသည့္

အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ အၾကံေပးအဖဲ႔ြ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ လုပ္ငန္းအုပ္စု ၁၈ ခုခန္႔ကို
ဖြဲ႔စည္းထားျပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းအုပ္စု တစ္ခုစီကို အၾကံေပးအဖဲ႔ြႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးစီက
ပူးတြဲဦးေဆာင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားသည္

ပညာေရးစနစ္ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

လုပ္ငန္းမ်ား

အားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲေနသည့္ ေကာ္မတီကို အၾကံဥာဏ္မ်ား
ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟိုေကာ္မတီကို အစီရင္ခံသည့္ လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ား ထူေထာင္ျခင္းသည္ ဘက္စံုပါ၀င္သည့္
အမ်ိဳးသား

ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို

ညွိႏိႈင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ
မ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးျပီး၊
ဗဟိုေကာ္မတီ အေနျဖင့္လည္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေပးသင့္
ပါသည္။ သို႔မွသာ မူ၀ါဒရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနသည္ တရား၀င္ပညာေရးက႑ကို
ေက်ာ္လြန္ကာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အလုပ္
သမားအင္အား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းသည္ လုပ္သားအင္အားစုတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေပးထားပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး
တစ္ခုစီသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသအလုိက္ အလုပ္သမားအင္အား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား
ကုိ မူၾကမ္းေရးဆြဲကာ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနက စီစဥ္ေရးဆြဲေန
သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္အၾကံျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္သမား ၀န္ၾကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သားမ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈစံ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေရးအဖြဲ႔ (NSA) သည္လည္း
မူ၀ါဒေရးဆြဲမႈ (ဥပေဒသစ္မ်ား မူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းအပါအ၀င္) တြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ႏို၀င္ဘာလက စတင္သက္၀င္ခဲ့သည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒသစ္တြင္
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးေရး ဗဟိုအဖြဲ႔ကို ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊
စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အလုပ္ရွင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ဗဟိုအဖြဲ႔ေအာက္တြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျပီး
ထိုအဖြဲ႔မွ အလုပ္အကိုင္မ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈစံမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အာမခံ အစီအစဥ္
မ်ား( ကြ်မ္းက်င္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း) တို႔ကို လုပ္ေဆာင္
ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္၍ စီမံခန္႔ခြဲ
ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔သစ္သည္ NSA အဖြဲ႔ကို အစားထုိးသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ
မ်ားကို မူၾကမ္းဆက္လက္ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ပိုမိုျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ
မ်ားအားျဖင္ မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းကို ပိုမိုအားေကာင္းေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႔အစည္းရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေနမႈတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္
ေရးဆြဲျခင္းသည္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရွိသျဖင့္ အခက္အခဲ
အတားအဆီးျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔က႑ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္
ေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် စုေဆာင္းျခင္း၊ ထုတ္ျပန္
ေပးျခင္း မရွိၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္သမားအင္အား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က
ေနာက္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္စစ္တမ္းတစ္ခုကို ၂၀၁၅/၁၆ တြင္မွ ေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ထား
ပါသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အေျခအေနေၾကာင့္၊ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ မူ၀ါဒ
မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ာကို
ထုတ္လုပ္ေပးရမည့္အစား၊ အျခားအလုပ္သမားမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ သေဘာသက္ေရာက္
ေနသည့္အတြက္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနပါသည္။
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

အထူးသျဖင့္

နည္းပညာႏွင့္

အသက္ေမြး

၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး (TVET) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ရလဒ္မ်ား၊ အစရွိသည္
တို႔သည္ TVET ႏွင့္ အလုပ္သမား ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။
အလုပ္သမားေစ်းကြက္ ရလဒ္မ်ားကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ TVET သင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားကို
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္
အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ TVET ပညာေရးနယ္ပယ္မွ အလုပ္ခြင္ ၀င္ေရာက္
လုပ္ကိုင္ၾကသူ အလားတူ သက္တူရြယ္တူမ်ားကို လိုက္လံစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း
ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ TVET နယ္ပယ္၌္ အလယ္တန္း
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္

သင္တန္း

ျပီးဆံုးသြားသူမ်ားကို

အေျခခံ

လုပ္ေဆာင္သည့္

ေကာင္းမြန္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္း တစ္ခုရွိေပသည္။ (Kis and Park, 2012)။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
သက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း သုေတသနဌာန (Korean Research Institute for
Vocational Education and Training ) သည္ TVET မူ၀ါဒမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈ ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းမွ အလုပ္ခြင္သို႔
ကူးေျပာင္းမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အသံုး၀င္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံေပးသည့္ စစ္တမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္
ရွိပါသည္။
မူ၀ါဒေရးဆြဲရာတြင္ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား စနစ္တက်ပါ၀င္မႈမ်ားလည္း (အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္
သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား
ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကဲ့သို႔ပင္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္
လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား၏ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားႏွင့္အညီ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျပီး၊ ပိုမို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ကြ်မ္းက်င္မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

မၾကားေသးမီက လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ားကို

ပညာေရး ျမွင့္တင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႔တြင္ ထည့္သြင္း
ခဲ့ပါသည္။ ထုိထည့္သြင္းမႈသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ပါည္။ ေရွ႕ဆက္သြားရာတြင္ လူမႈေရး
မိတ္ဖက္မ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္းသည့္ အသင္းအဖြဲ႔အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ပိုမို
ထိေရာက္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ မူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေဆာင္ေနျပီး၊ စီးပြားေရး
က႑အဆင့္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ အၾကံေပး
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေကာင္ စ ီ ၏ အဖြ ဲ ႔ အ စည္ း ၏ ဖြ ဲ ႔ စ ည္ း ထားရွ ိ မ ႈ အစီ အ စဥ္ မ ်ားကိ ု နမူ န ာမ်ားအျဖစ္ ယူ ႏ ိ ု င ္ ပ ါသည္ ။
(Box 3.8.)။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည့္
၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်မည္ဆိုပါက၊ ထိုအၾကံေပးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အျခား
သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားပါ၀င္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

Box 3.8. ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရး မိတ္ဖက္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေရးအတြက္
အဖြဲ႔အစည္းမူေဘာင္မ်ား
ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကနဦး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း (Initial Vocational
Education and Training) အတြက္ အၾကံေပးေကာင္စီ (Advisory Council)
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္

သင္တန္းစနစ္ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

က

ကနဦး

ကိစၥအားလံုးကို

အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးပါ သည္ (ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုသင္တန္းစနစ္
တစ္ခုလံုးအတြက္ တာ၀န္ရွိျပီး၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဆိုင္ရာမ်ား
အလားအလာကို

တာ၀န္ယူ

လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္)။

ဥပမာ

အၾကံေပးေကာင္စီသည္

အလုပ္သမားမ်ား ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚမႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေစာင့္ၾကပ္ ေလ့လာရန္ တာ၀န္ရွိျပီး၊
ထိုအခ်က္ေပၚ အေျခခံကာ အရည္အေသြး အသစ္မ်ား ထူေထာင္ေရးအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ပါသည္။

ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္

လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊

ေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ဆရာမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ခန္႔အပ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ က႑အဆင္တ
့ င
ြ လ
္ ည္း အလုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားႏွင့္ အလုပသ
္ မားမ်ားသည္ ကုနသ
္ ယ
ြ ေ
္ ရး
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အညီအမွ် ပါ၀င္ၾကပါသည္။ ။ ၎တိသ
႔ု ည္ ၎တိ၏
႔ု က႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
လိအ
ု ပ္ေသာ ကနဦး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအရည္အေသြးမ်ားကို အၾကံေပး
ၾကျပီး၊ ကနဦး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ သက္ဆင
ုိ မ
္ ႈ ႏွင့္ အရည္အေသြး သည္
အလုပသ
္ မား

ေစ်းကြကႏ
္ င
ွ ့္

ဆက္စပ္မျႈ ဖစ္ေရးအတြက္

လုပေ
္ ဆာင္ေပးျခင္း၊

သင္တန္းပိခ
႔ု ်မည့္

ေနရာမ်ားကို သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးျခင္းႏွင့္ ကနဦး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး ေနာက္ဆးုံ အဆင့္
စားေမးပြဲ (Journeyman’s test) က်င္းပေပးေရးႏွင့္ ကနဦး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္
သင္တန္းသားမ်ားကို ေအာင္လက္မတ
ွ မ
္ ်ား ထုတေ
္ ပးျခင္းမ်ားကို တာ၀န္ယလ
ူ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ေပးပါသည္။
Source: Kuczera, M. and S. Field (2010), OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for
Jobs Review of China 2010, OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi. org/10.1787/9789264113749-en.

သံုးသပ္ခ်က္
လုပ္သားအင္အားစုတြင္ မွန္ကန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးေသာ ေစ်းကြက္အေျခခံ စီးပြားေရးသို႔ ေျပာင္းလဲမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္
အေရးပါလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
ေရး၊ ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္မႈကို တားဆီးေနသည့္ အတားအဆီးမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ
မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားကို အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္
ေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ အားေကာင္းေသာ မူ၀ါဒ
ေဘာင္ျဖင့္

ေထာက္ပံ့ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ထိုနယ္ပယ္မ်ား တစ္ခုစီတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း

•

ေက်ာင္းပညာမ်ားကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္သင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ေက်ာင္းျပီးဆံုးမႈ ႏႈန္းမ်ား အလ်င္အျမန္
တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ အျခား ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမဟုတ္ေသာ အတား
အဆီးမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးရန္

အေရးၾကီးပါသည္။

အတားအဆီးမ်ားတြင္

ကေလးမ်ားအေနျဖင့္

ေက်ာင္းျပင္ပတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ား၊ ကေလးမ်ား
ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ ခရီးလမ္းကြာေ၀းမႈ (အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း
မ်ားတြင္)၊ ျမန္မာဘာသာစကား မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတြင္
အသံုးျပဳသင္ၾကားေပးေနသည့္ ဘာသာစကားႏွင့္ မသန္စြမ္းသည့္ ကေလးသူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္
ေပးမႈမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း အစရွိေသာ အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည့္ အရာမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။

•

နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးမ်ားကို ပိုမိုဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စီးပြားေရးတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္
လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

လက္လွမ္းမမီၾကသည္။

ပုိမုိအသုံး၀င္ေသာ

မ်ားျပားလွေသာ

ကၽြမ္းက်င္ပညာမ်ားကုိ

ေလ့က်င့္

ေက်ာင္းသူ
သင္ၾကား

ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ား ထည့္သြင္း ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး သင္တန္းဆရာမ်ားအား ေခတ္သစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္
ယဥ္ပါးေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔သည္ အရည္အေသြး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးၾကီးေသာ
လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

•

ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ေက်ာင္းသား၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေက်ာင္းကိစၥ
ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ သင္တန္းကာလ ကို
တိုးျမွင့္မႈသည္ အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာအတတ္သင္
ေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္း
ျပည့္၀သူႏွင့္ စိတ္ထက္သန္သူမ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုပါသည္။ ထုိသုိ႔ ရရွိေရးတြင္ စာသင္
ၾကားသည့္ လုပ္ငန္းသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရွိမႈသည္လည္း
အေထာက္အကူျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျခားပညာမ်ားျဖင့္ တကၠသလ
ုိ ဘ
္ ရ
႔ဲြ မ်ားအတြက္ ၂ ႏွစ္
ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ငန္း သို႔၀င္ေရာက္ရန္
ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္မႈ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

•

ဦးေႏွာက္ လည္ပတ္မႈ” (“brain circulation”) ကို အားေပးရန္ ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ (“brain drain”)
ကိုေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈကို
အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ ျပင္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈကို တင္းက်ပ္
ေနသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားထက္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားကို
ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္
မက္လံုးမ်ား ေပးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

•

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက

ယင္းတို႔၏

ေရွးအစဥ္အဆက္

ေနလာခဲ့ေနသည့္

ျပန္လည္ေနထုိင္လိုမႈသည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာ က႑ရွိ

ေနအိမ္မ်ားတြင္

အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား(ေယဘုယ်အားျဖင့္) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္
တန္ဖိုးျမွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆက္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ဖန္တီးေပးေရးအတြက္ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ အစိုးရသည္
ျပန္လာသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ျပည္တြင္း အလုပ္သမားေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ေပးရာတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း
စဥ္းစားေပးႏိုင္ပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း

•

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လိုက္ဖက္မည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဆက္စပ္ေပးသည့္
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ သင္တန္းမ်ား
စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးျခင္းတို႔တြင္ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လုပ္သားအင္အားစုတြင္
ကြ်မ္းက်င္မႈနိမ့္က်ေနမႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္
လိုအပ္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား အၾကား ကိုက္ညီမႈမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္လာေရး အတြက္ အစိုးရ၏
အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ နိမ့္က်သူမ်ားကို
ယင္းသို႔ လုပ္ေဆင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုကိစၥသည္ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားက ၎တို႔၏
အလုပ္သမားမ်ား ျပိဳင္ဘက္မ်ားထံ ကူးေျပာင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်မေပးလိုၾကသည့္

လုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္

အထူးအေရးၾကီး

ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား
လာေရး လုပ္ငန္းက႑မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

•

ေက်ာင္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို သာမန္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္/ရံႈး စနစ္ကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တတ္ကြ်မ္းမႈအေျခခံသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရးအတြက္ အၾကံေပးသည့္
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား ခိုင္မာေသာ မိတ္ဖက္မ်ားဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္
လြယ္ကူျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

•

ယခုအခါ ေရးဆြဲေနသည့္ အမ်ိဳးသား အရည္အေသြးမ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (NQF) ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး
အျပည့္အ၀ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေနျဖင့္ NQF ေဘာင္အတြင္းမွ
အသိအမွတ္ျပဳေပးမည့္ ေက်ာင္းျပင္ပမွ တတ္ကြ်မ္းမႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
သည့္ အစီအစဥ္ (Recognition of Prior Learning) စနစ္ကို ထူေထာင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။
ထိုစနစ္မွာ တရား၀င္ ပညာေရးကို သင္ၾကားခြင့္မရရွိဘူးသူ သို႔မဟုတ္ သင္ၾကားရန္ အခြင့္အေရး
မရွိသူမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားစနစ္အတြက္ မူ၀ါဒေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

•

ရႈပ္ေထြးမႈ ေလွ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈ ျမွင့္တင္ရန္ အလို႔ငွာ
အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္းတို႔ကို (အေထြေထြႏွင့္ TVET ၂ခုစလံုး အတြက္) လက္ေတြ႔
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာန အနည္းငယ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေရး
အတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

•

ေစ်းကြက္တြင္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် စုေဆာင္းျခင္း
ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္လိုအပ္မႈႏွင့္ အညီ ပိုမိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ျဖစ္ပ်က္
ေျပာင္းလဲ ေနမႈမ်ားကို အေျခခံသည့္ မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ အၾကံေပးေကာင္စီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအစီအစဥ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ကြ်မ္းက်င္မႈ

မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္

လူမႈေရး

မိတ္ဘက္မ်ား

ပါ၀င္ေစျခင္းတို႔သည္ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
တစ္ရပ္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္တြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ
ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ား
၁။ ယင္းပ်မ္းမွ်ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို United Nations (2013) World Population Prospects အေျခခံ
ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အလယ္အလတ္ ေမြးဖြားႏႈန္းမ်ားကို ယူထားပါသည္။
၂။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အၾကီးအက်ယ္
ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၀၀
ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ၁၀ ႏွစ္ၾကာပိတ္ထားခဲ့ပါသည္။ (ADB, 2013a).
၃။ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်စာေပဆိုသည္မွာ မိမိေနထိုင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနထုိင္
ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ရွိျခင္းဟု အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုပါသည္။
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ အေျခခံပညာေရး စာသင္ႏွစ္ နည္းပါးပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံပညာေရး သင္ၾကားေရးကာလ စုစုေပါင္းသည္ ၁၁ ႏွစ္ျဖစ္ျပီး၊ အာဆီယံေဒသရွိ
အျခားအေျခခံပညာေရးစနစ္မ်ား အမ်ားစုသည္ စုစုေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ပါသည္။
၅။ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈအလြန္နည္းေသာ္လည္း လက္ရွိအစုိးရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္
အာဏာရရွိခ်ိန္ကပင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို သိသိသာသာ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့သည္ကို သတိျပဳသင့္
ပါသည္။
၆။ မသန္စြမ္းသူကေလးမ်ားအတြက္ အစိုးရက အထူးဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ ပညာသင္ေက်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ ၂ ေက်ာင္း၊ နားမၾကား
သူမ်ားအတြက္ ၁ ေက်ာင္း၊ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်င္း
၁ ေက်ာင္း ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန ၁ ခု တို႔ျဖစ္ၾကျပီး၊ အားလံုးကို လူမႈဖူလံုေရး
ဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေပးပါသည္။
၇။ စာေပသင္ၾကားသူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚမူတည္၍
အေရးအဖတ္ပညာမ်ား တိုးတက္မႈရရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္း
၈။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက ဗဟိုအစိုးရက
တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ခ်ီးျမွင့္ေငြကို ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၂၀၁၂ မူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခ်က္။
၁၀။ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားဆိုသည္မွာ

နည္းပညာၾကြယ္၀သည့္

ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္

ျပႆနာ

ေျဖရွင္းျခင္း ( ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပီးေျမာက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားတြင္

နည္းပညာအသံုးခ်ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ )၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ

(ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္၀ေရးႏွင့္ အသိပညာ ထပ္မံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေၾကာင္း
အရာ

အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္

ေရးသားထားသည့္

စာေပမ်ားကို

နားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈႏွင့္

ထိုသတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပမႈ)၊ အတြက္အခ်က္ (သခ်ၤာဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္
အေတြးအေခၚ အၾကံအစည္မ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ျခင္း ၊ အနက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္
ဆက္သြယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္) ႏွင့္ အျခား စာေပဖတ္ၾကား ေလ့လာမႈဆိုင္ရာမ်ား
(စာလံုးမ်ား နားလည္သိရွိမႈ၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ ဗဟုသုတၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္
ပိုင္ႏိုင္မႈ) တို႔ကိုဆိုလုိပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
၁၁။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ကူ၀ိတ္၊ မေလးရွား၊ ကာတာ၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း ႏွင့္ ယူေအအီး
ႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ၾကပါသည္။
၁၂။ ထိုတရား၀င္စာရင္းတြင္

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္

တရားမ၀င္

သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား မပါ၀င္ပါ။
၁၃။ ထိုသင္တန္းဌာနမ်ားတြင္ ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ၾကီးၾကပ္မႈသင္တန္း၊ နည္းပညာ
အသံုးခ်နည္းသင္တန္း၊ ကုန္သြယ္မႈကြ်မ္းက်င္မႈ စမ္းသပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ
ျမင့္မားေရး

သင္တန္းမ်ား၊

အေျခခံဂေဟဆက္လုပ္ငန္းမ်ား၊

အေျခခံစက္ျပင္သင္တန္းမ်ား၊

အေျခခံလွ်ပ္စစ္ သင္တန္းမ်ား၊ အေျခခံပိုက္ဆက္ သင္တန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
၁၄။ ျမန္မာစီးပြားေရးစစ္တမ္းတြင္

ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္လုပ္သားဆိုသည္မွာ

ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမား

မဟုတသ
္ မ
ူ ်ားထက္ လုပင
္ န္း အေတြအ
႔ ၾကံဳ ဗဟုသတ
ု အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပသ
္ က္ရည
ွ ပ
္ မ
ုိ ၾုိ ကာျမင္ေ
့ နေသာ
အလုပ္သမားကို ဆိုလိုပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားဆိုသည္မွာ အဆင့္ျမင္ပညာ တတ္ေျမာက္
သူႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္ပညာလက္မွတ္ရရွိထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။
၁၅။ ထိုသင္တန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးစနစ္တြင္ မပါ
သည့္ ျပင္ပသင္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။.
၁၆။ ဤေနရာတြင္ အလြတ္သေဘာသင္ၾကားမႈ (informal learning) ဆိုသည္မွာ အလုပ္၊ မိသားစု
သို႔မဟုတ္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေန႔စဥ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ သင္ၾကားသူ
အေနျဖင့္ သင္ၾကားရန္ မရည္ရြယ္ပဲ ရရွိလိုက္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ထုိသင္ၾကားမႈမ်ိဳးကို
”အေတြ႔အၾကံဳမွ သင္ယူမႈ” သို႔မဟုတ္ ရိုးရိုးပင္ ”အေတြ႔အၾကံဳ ” ဟု ရည္ညႊန္း ေျပာၾကားႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ တရားမ၀င္မဟုတ္ေသာ သင္ၾကားမႈ (non-formal learning) ဆိုသည္မွာ စီစဥ္
လုပ္ေဆာင္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခိုင္အမာပါ၀င္ေနျပီး သင္ၾကားရန္ဘာသာရပ္ တစ္ခု
အျဖစ္ အထင္အရွား သတ္မွတ္ထားျခင္း မျပဳေသာ သင္ယူမႈကို ဆိုလုိပါသည္။ သို႔ရာတြင္
သင္ယူသူဖက္မွ ၾကည့္ပါက သင္ၾကားလိုသည့္ သင္ယူမႈမ်ိဳးကို ဆိုလုိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ အသစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ မိမိတို႔ဖာသာ သင္ယူၾကရန္အတြက္
လူတစ္ဦး၏ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈ။ (OECD, 2010b)။
ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား
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သိသိသာသာ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (Box 4.1)။
ဤအခန္းတြင္

ျပင္ပမွ

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

အစိုးရႏွင့္

ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားအားျဖင့္

စုစည္းရယူျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရာတြင္ မူမမွန္ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အျခား
အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားေရးအတြက္ အျခား ေရတိုႏွင့္ ႏွစ္လတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
ေရရွည္တြင္

(ႏွစ္လတ္ကာကစ၍

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ပါသည္)

စီးပြားေရး

တစ္ရပ္လံုးတြင္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရာတြင္ အေရးပါေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို
အရွည္တည္တံ့ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဓိကေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

•

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီး၀င္မႈမ်ား (FDI inflows) ကို ထိေရာက္ စြာ
အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တစ္ခုလံုး အတတ္ႏိုင္ဆံုး လႊမ္းျခံဳတိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ အတြက္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားတြင္
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တရား၀င္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့စီး၀င္မႈမ်ား (ODA inflows) ကို ေပါင္းစပ္ေပးရန္
အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း

•

အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ဘ႑ာေငြ တစ္ခုလံုးကို သိသိသာသာ ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အခြန္အေကာက္စနစ္ႏွင့္ အခြန္အေကာက္စနစ္ တည္ေဆာက္ ပံုကို

ျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ အခြန္ေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းနည္းလမ္းအားျဖင့္ ျမွင့္တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏
ဘ႑ာေငြမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရာတြင္လည္း

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အညီ

ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ တည္ျမဲမႈပိုမိုရရွိေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္အတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ယႏၱရားတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ အေတြ႔အၾကံဳႏုနယ္သည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ဖက္ဒရယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုလည္း ပိုမိုၾကီးမားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ ရရွိေစေရးအတြက္
တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

•

စုေဆာင္းေငြမ်ားကို

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း၊

ျပည္သူလူထု

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစီမံေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား
ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ အတြက္ ဘ႑ာေရးစနစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ား
ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္
လိုအပ္ပါသည္။

ယခုအခါ

ေပါင္းစည္းေပးျခင္း၊

လုပ္ေဆာင္္ေရးအတြက္
အကြဲကြဲအျပားျပား

အထူးသျဖင့္

ေပါင္းစည္းေပးျခင္းတို႔သည္

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား

ျဖစ္ေနေသာ

ေက်းလက္ေဒသ

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ဖန္တီးေပးရန္

ဘ႑ာေရးစနစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္

အေရးၾကီး

ေသာ

ထိုကဲ့သို႔

ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္

ပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္
အျခားအကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာ

အရာမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသည္

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို

စတင္လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစျပီး၊ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ၏ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ နယ္ပယ္မ်ား အခ်ိဳ႕တြင္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ရပ္အထိ
လိုအပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
ေအာင္ျမင္မႈအျပည့္အ၀ရရွိေရးသည္ ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍
ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္

ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္မ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳး

တိုးတက္မႈအေပၚ

မူတည္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Box 4.1. ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၾကီးမားသည့္ ရုပ္၀တၱဳ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ အျခားအာရွ
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာနိမ့္က်ခဲ့ျပီး ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားတြင္ သိသိသာသာ ကြာဟခဲ့ပါသည္။
ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဂ်ီဒီပီ၏ ၉% ခန္႔ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၁၃%
ခန္႔ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏတိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခ်ိဳးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္ အမ်ားအျပားက ဂ်ီဒီပီ၏ ၄၀% ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည့္
တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ.ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၀% ေက်ာ္ရွိခဲ့မႈမ်ားႏွင့္
ႏိႈ္င္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာ ဆက္လက္နိမ့္က် လ်က္ရွိပါေသးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္
၀င္ေငြနိမ့္က်မႈ

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏

တစ္ႏွစ္၀င္ေငြရရွိမႈ

တြင္လည္း

အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား ထက္မ်ားစြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦး
ခ်င္း၏ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ၏ ၄% ခန္႔သာရွိပါသည္။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံျဖင့္ စတင္ကာ ေငြအရင္းအႏွီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ပမာဏ မည္မွ်
လိုအပ္ႏိုင္မည္ကို အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို Table 4.1. တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အျခားအာရွ
စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အမွီလိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈကို သိသိသာသာ ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအာရွ စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အမီလိုက္ႏုိင္မႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏျဖစ္သည့္ ၁၆.၇% ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်
ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၁% မွ ၃၀% အထိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ေပၚေနသည့္
အေျခအေနမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကို သိသိသာသာ တိုးျမွင့္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကာလလတ္
တြင္ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ပမာဏမွ စတင္သြားကာ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆံုး ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၀% မွ ၄၃%
အထိ တိုးျမွင့္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
Sources: Author’s calculations, based on IMF (2013a), World Economic Outlook (database), International
Monetary Fund, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx and World Bank (2013a)
World Development Indicators (database), http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားစုစည္းျခင္း
ႏိုင္ငံ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (အျခား ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ အာရွႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ စတင္
ၾကိဳးပမ္းခဲ့စဥ္ကာလမ်ားက ၎တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ရရွိခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ႏိုင္သည့္ ရလဒ္မ်ား) ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေရးမွာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္လိမ့္ မည္ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၁% မွ ၂၈% ႏႈန္းျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္ေပါင္း
၂၀ အတြင္း ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံရန္လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၀%
မွ ၄၀% အထိ ျမင့္မား သြားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (Table 4.1) ။ လူသားအရင္းအျမစ္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္
လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အကူအညီေပးရန္အတြက္လည္း ဘ႑ာေရး
အရင္းအျမစ္မ်ား အလံုအေလာက္ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလိုအပ္မႈမ်ားအတြက္
ပမာဏကို ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း၊ ဤအခန္းတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားအရ ေနာက္လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည့္ ေငြအရင္းအႏွီးပမာဏမွာ
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၅% မွ ၁၀% အထိ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုရန္ပံုေငြလိုအပ္မႈမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေငြအရင္းအႏွီး
စီး၀င္လာေရးအတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား မွန္သမွ်ကို ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားမွ

ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားကို

အဓိကအားျဖင့္

ႏိုင္ငံတကာမွ

တရား၀င္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား (ODA) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) ႏွင့္ ျပည္ပတြင္
အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား (အမ်ားစုကို စားသံုးရန္အတြက္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္)
ထံမွ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး ၊ ယင္းတို႔သည္ ႏွစ္လတ္ကာလ စီမံကိန္း အတြက္ အထူးအေရးၾကီးေသာ
ေငြအရင္းအႏွီး ရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ FDI ၊ ODA ႏွင့္ ျပည္ပ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရား၀င္လႊဲပို႔ေငြမ်ားမွ ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၇
ဘီလီယံ (ဂ်ီဒီပီ၏ ၄.၅%ခန္႔) ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ODA ႏွင့္ FDI
ျမင့္တက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈတို႔ေၾကာင့္၊ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စီး၀င္လာမည့္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရားမ၀င္ လႊဲပို႔ေငြမ်ားပါ ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက ႏွစ္လတ္ကာလစီမံကိန္းအတြင္း
အရင္းအႏွီးစီး၀င္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇.၃ ဘီလီယံ သို႔မဟုတ္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၃.၂%
အထိ တိုးျမင့္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအဆင့္သည္ အျခားအိမ္နီးခ်င္း အာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ.ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္
အဆင့္ျဖစ္ျပီး (ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၌ FDI ၊ ODA ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေငြ
စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၄.၅% ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌ ၁၄.၅% ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ၉.၇%
အသီသီးရရွိခဲ့ၾကပါသည္။) ထိုပမာဏသည္ အမွန္တကယ္ရရွိမည့္ ပမာဏျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

232

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း

Table 4.1. ၂၀၃၅ ခုႏွစ္ အထိ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ လိုခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ ခု
ေပၚတြင္ အေျခခံ အကဲျဖတ္ခ်က္

မွတ္ခ်က္ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈရရွိမႈသည္ ၁၆.၇% ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ ခုစလံုးတြင္ ၂၀၁၂-၃၅ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ီဒီပီ
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားကို ပံုေသအျဖစ္မွတ္ယူထားပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ႏွစ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေငြအရင္းအႏွီးတိုးပြားမႈႏွင့္
ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ိဳး (ICOR--constant incremental capital to output ratio) ကို ပံုေသထားရွိျပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္ ICOR
အခ်ိဳးကုိ ႏွစ္စဥ္တိုးလာသည္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း (၃)ခု ျဖစ္သည့္
၆.၅% ၊ ၇.၅% ႏွင့္ ၈.၅% တြင္ ထားရွိပါသည္။ ပထမျဖစ္ႏိုင္ေျခတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၆.၅%
ႏႈန္းတိုးတက္မႈရရွိမည္ဆိုပါက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တရုတ္ႏိုင္ငံ ရရွိခဲ့သည့္ လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ တန္ဖိုး အဆင့္အတိုင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူတစ္ဦးစီအတြက္ အရင္းအႏွီး၀င္ေငြ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူတစ္ဦးစီအတြက္ အရင္းအႏွီး
၀င္ေငြကိုလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၇.၅% ႏွင့္ ၈.၅%
ရရွိေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ အနည္းဆံုး ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံရန္ လိုအပ္မႈကို တိုင္းတာသည့္ ICOR သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ေနာက္ထပ္တိုးတက္လာသည့္ က႑တစ္ရပ္ ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၂ (၁၀ ႏွစ္အတြက္
ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားသည္) ရွိရာမွ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄.၅ အထိ (အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိ စီးပြားေရးအဆင့္မ်ားႏွင့္
ပိုမိုနီးစပ္) တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာသည္ဟုမွတ္ယူထားပါသည္။
ICOR သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
နိမ့္က်လ်က္ရွိသျဖင့္ ေငြအရင္းအနီး မလံုေလာက္မႈကို ထင္ဟပ္ေနျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ျပန္လည္ရရွိသည့္ ပ်မ္းမွ်ပမာဏ သည္
ေကာင္းစြာျမင့္မားေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားတိုးပြားလာမႈ (capital accumulation) သည္ ေငြလံုးေငြရင္း
အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳး (capital efficiency)
ႏွင့္အတူ က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ ICOR တြင္တိုးတက္လာမည္ဟု
ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈ အလားအလာမ်ား (projected efficiency
trends) ႏွင့္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ား ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ား ကို
၂၀၃၅ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေ၀စုုမ်ားကို ၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
Sources: Author’s calculations, based on IMF (2013a), World Economic Outlook (database), International
Monetary Fund, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx and World Bank (2013a) World
Development Indicators (database), http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.
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ယခု ၁၀ စုႏွစ္ အထိ အနည္းဆံုး လိုအပ္မည့္ ေငြအရင္းအႏွီးပမာဏ၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွ သံုးပံုတစ္ပံုအထိ
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ODA ႏွင့္ FDI

စီးဆင္းမႈမ်ားသည္ ထိုေဖာ္ျပပါ

အဆင့္တြင္ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ တည္တံ့ေနႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားေနမည္ျဖစ္ရာ ရရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမ်ားလည္း
ေလ်ာ့နည္းလာျပီး ျပန္လည္ က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။
ဖံြ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္လိုေသာ ေငြအရင္းအႏွီးအမ်ားစုကို အစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာ
ေငြမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ျပည္တြင္း စုေဆာင္းေငြမ်ားမွ အသံုးျပဳရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရင္းအျမစ္ ၂
ခုစလံုးသည္ အလြန္တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မတိုင္မီက
က်င့္သံုးခဲ့သည့္ စနစ္၏ အျခားဆိုးေမြမ်ားေၾကာင့္ အင္အားခ်ိနဲ႔လ်က္ရွိသျဖင့္ ယင္းတို႔အား သိသိသာသာ
ျမင့္မား တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား

အထူးသျဖင့္ အခြန္အေကာက္မွရရွိေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ပါက လြန္စြာနိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အသားတင္စုေဆာင္းေငြ (ဂ်ီဒီပီ မွ အသံုးစရိတ္
စုစုေပါင္းကို ႏုတ္ထားျခင္း) သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကစ၍ သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅.၈% ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄.၅% ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာပါသည္။
သို႔ရာတြင္

ထိုႏႈန္းထားသည္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္

အျခား

အလ်င္အျမန္ဆံုး

ၾကီးထြားေနသည့္

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက ရရွိခဲ့သည့္ ၃၀% သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ပိုေသာပမာဏ
ေအာက္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (United Nations, 2013)။
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရင္းအႏွီးမ်ားကို ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ တိုးျမွင့္ရယူရန္ အေရးၾကီးသကဲ့သို႔ပင္
ယင္းအရင္းအႏွီးမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္လည္း တိုးတက္မႈရရွိရန္ အေရးၾကီးပါ
သည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရင္းအႏွီးမ်ားကို ထိေရာက္စြာခြဲေ၀ခ်ထားေပးေရးအတြက္ ယခုအခါ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရွိ မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာ သို႔မဟုတ္ အားနည္းေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေကာင္းေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္
မ်ားကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား၊

ဘ႑ာေရးစနစ္၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္

ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ေနေစေရးအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို အားေကာင္းေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
ဤအခန္း၏ က်န္ေသာအပိုင္းမ်ားတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရင္းအႏွီးမ်ားကို ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ားမွ
စုစည္းရယူျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္းတို႔အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္ မ်ားမွတစ္ဆင့္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထို
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေရတိုႏွင့္ ႏွစ္လတ္ကာလတြင္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ေျဖရွင္းသြားရန္
ဟူ၍ အၾကမ္းဖ်င္းခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ေရတိုႏွင့္ ႏွစ္လတ္ကာတြင္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအရင္းအႏွီးမ်ားကို

ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရာတြင္ မူမမွန္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားအတားအဆီး ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ဖယ္ရွား
ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ျပီး၊ ေရရွည္စီမံကိန္းတြင္ (ေရရွည္စီမံကိန္းကို ႏွစ္လတ္ကာလကစ၍
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္) စီးပြားေရး တစ္ရပ္လံုး လႊမ္းျခံဳဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈရရွိေရးအတြက္ အေရး
ပါေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို

အရွည္တည္တံ့ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားျဖင့္ ထိ္န္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ODA ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အစုိးရ၏ အခြန္
အေကာက္ ဘ႑ာေငြမ်ား စုစည္းရယူျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္လပ
ု ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္
ေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား စြမ္းရည္မ်ား အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို
အေလးေပး ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး စိန္ေခၚမႈ
ယခင္က ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး ကန္႔သတ္
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္

အေထြေထြ

ႏိုင္ငံေရး

တင္းမာမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

လူသားခ်င္းစာနာသည့္

အကူအညီတြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ ကန္႔သတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ထိုအေျခအေနမ်ား
သည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က အေထာက္အပံ့ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အစိုးရ
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ (NGOs) အမ်ားအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ယခုအခါ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကူအညီေပးမည့္သူမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ တရား၀င္အကူအညီေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳသည့္
ပမာဏသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၄၆ သန္း တိုးတက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၆၃ သန္း တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္ (ထိုကာလမ်ား အတြင္း အမွန္တကယ္
ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈမွာ
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အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၂ သန္းမွ ၅၁၅ သန္းအထိ တိုိးတက္ခဲ့ပါသည္။)

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေနာက္ထပ္ ထပ္မံတိုးတက္လာရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေခ်းယူထားသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္
ေပးဆပ္ရန္ ေၾကြးက်န္မ်ားစြာ တင္ရွိေနျပီး၊ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္
ေပးဆပ္ရန္ အေၾကြးပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံနီးပါးခန္႔ ရွိေနပါသည္။ ယင္းတို႔ကုိ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းမႈ/ပယ္ဖ်က္ေပးမႈမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဆက္စပ္ေခ်းေငြမ်ားအားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ခပ
ဲ့ ါသည္။ Paris Club တြငပ
္ ါ၀င္သည့္ ႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ား၊ ဂ်ပန္ႏင
ို င
္ ံႏင
ွ ့္ အျခား ႏိင
ု င
္ ံျခားေၾကြးျမီရင
ွ မ
္ ်ားကို
ေပးရန္ရွိသည့္ ေၾကြးက်န္မ်ားကိုလည္း ေပးဆပ္ရန္ကာလ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား
နည္းလမ္း အားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျပည္ပမွ ရန္ပံုေငြမ်ားျမွင့္တင္စုေဆာင္း
ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈ
အမ်ားအျပားႏွင့္လည္း ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စုေဆာင္းေငြ အတိုးႏႈန္း သက္သက္သာသာျဖင့္
စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးမတည္ေပးရာတြင္ ODA ႏွင့္ FDI ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီး
စီး၀င္လာမႈသည္ လြန္စြာအေရးပါပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ကာလျဖစ္ျပီး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီေပးသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံေပးရန္
ႏွင့္ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ အေျခအေန
မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေနသည့္ႏိုင္ငံ (Rieffel and Fox,

2013) အေနျဖင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ တိုးတက္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္
စိန္ေခၚမႈအျဖစ္သို႔လည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ မ်ားျပားလွသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကြဲျပားေနသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ိဳးစံု ပါ၀င္ေနမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေဒသခံမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ODA စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းညွိ လုပ္ေဆာင္ေရး တို႔သည္လည္း အေရးၾကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အကန္႔အသတ္ျဖင့္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ႏွစ္အတန္ၾကာ

လုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္တြင္

ႏိုင္ငံတကာမွ တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား တိုးတက္လာျခင္း
ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက၊ ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပ
ေၾကြးျမီ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံခန္႔ တင္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းပမာဏအနက္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၆.၆ ဘီလီယံ သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္သို႔လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၇ ဘီလီယံကို ပါရီကလာပ္
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားသို႔လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၁၃ ဘီလီယံကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔
လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလယ
ီ ခ
ံ န္က
႔ ုိ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ပါင္းစံပ
ု ါ၀င္သည့္ ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားသိလ
႔ု ည္းေကာင္း
ေပးဆပ္ရန္ တင္ရွိခဲ့ပါသည္။ ပါရီကလပ္သည္ ေပးဆပ္ရမည့္ ေၾကြးျမီ ၆၀% ကို ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ျပီး၊
က်န္ေၾကြးျမီမ်ား ေပးဆပ္ရန္ကာလကို

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္

ပိုမိုဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဆိုပါက ေခ်းေငြအသစ္မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္

၂၀၁၄/၁၅ ခုႏွစ္

အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးျမီ စုစုေပါင္း ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၇ ဘီလီယံ ေပးဆပ္ရန္
ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပးဆပ္ရန္ေၾကြးက်န္မ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးေရးသည္

ထိုဘဏ္မ်ားႏွင့္

ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေၾကြးျမီတာရွည္ေနမႈ စိစစ္ေလ့လာ
ခ်က္မွ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား ရုတ္တရက္ က်ဆင္းမႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက
က႑ေၾကြးျမီမ်ား ျမင့္မားေနမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရး
အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေၾကြးျမီဆံုးရံႈးမႈအႏၱရာယ္
နည္းပါးသည္ဟု အကဲျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ (IMF, 2013b).
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ယခုခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သံရံုးမ်ား၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ ပညာေရးႏွင့္
လူေနမႈဘ၀မ်ားႏွင့္ အစားအစာလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အလွဴရွင္ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ရန္ပံုေငြအစီအစဥ္ အဖြဲ႔
(၃)ဖြဲ႔ (“Global Fund to fight AIDS”၊ “Multi-Donor Education Phase II Fund” ႏွင့္ “Livelihoods
and Food Security Trust Fund” သို႔မဟုတ္ LIFT) ၊ ႏိုင္ငံစံုပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔စည္းမ်ား (NGOs) သည္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိၾကပါသည္။ (Myanmar Information Unit, as of January 2014)။
အစိုးရထံတြင္ လက္ရွိစီးဆင္း ေနသည့္ ေငြအရင္းအႏွီးပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္(အတိအက်)ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ စီး၀င္လာႏိုင္မည့္ ပမာဏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားမရွိပါ။
သို႔ရာတြင္

OECD’s

database

၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဘက္္မ်ားက

အထက္ပါ

on

Development

အစုအဖြဲ႔ငယ္မ်ား

Assistance
အတြက္

Committee

ယခင္က

(DAC)

ေထာက္ပံ့ေပးရန္

ကတိက၀တ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ေပးအပ္သည့္ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ေလ့လာမႈ
တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း
တိုက္ခတ္ခံခဲ့ရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း
ေပးအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ (Figure 4.1) ။ ထိုကပ္ေဘးက်ေရာက္ ခံရသည့္
ကာလမ်ားက

ေပးအပ္ခဲ့သည့္

အလွဴေငြမ်ားသည္

၂၀၀၉-၁၁

ခုႏွစ္က

ႏိုင္ငံတြင္းသို႔စီး၀င္သည့္

ေငြအရင္းအႏွီးပမာဏတြင္ မ်ားစြာပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စီးဆင္းေငြ သိသိသာ
တိုးတက္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ အလွဴရွင္မ်ားက ျပန္လည္
ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္

တိုးျမင့္လာျခင္းပင္

ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း

အလွဴရွင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အကူအညီမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ [ODA assistance
(as registered in the OECD Creditor Reporting System [CRS] database)] စုစုေပါင္း၏ ၉၀%
ခန္႔ရွိပါသည္။ ယင္း အကူအညီမ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား (အဓိက
အားျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ Global Fund to fight AIDS တို႔မွ) ျပန္လည္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား
တိုးတက္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္ကစ၍ တုိးျမင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ တိုးတက္မႈ အဆင့္မ်ား
သည္ ဖံြ႔ျဖိဳးဆဲ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္နိမ့္က်ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အား

ODA အကူအညီေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ

(ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ လူဦးေရမ်ားစြာ ေသးငယ္ျပီး ၊ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ပိုမိုျမင့္မား) သို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည့္
ODA ၏ ၆၀% သာရွိျပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ODA ၏ ၁၁% သာရွိပါသည္။
လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ အဆင့္သည္လည္း အနာဂတ္တြင္ ODA စီးဆင္းမႈ အလားအလာကို
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လူတစ္ဦးစီ အတြက္ ပ်မ္းမွ် ODA စီးဆင္းမႈသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ ရွိျပီး၊ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၇ ရွိခဲ့ကာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ေဒၚလာသာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဂ်ီဒီပီပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ODA ေပးအပ္သည့္ အကူအညီသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ (နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ခံရျပီးေနာက္)
ကလြဲ၍ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဂ်ီဒီပီ၏ ၁% ေအာက္တြင္သာ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
မိတ္ဖက္အမ်ားအျပားက ၾကီးမားေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ကတိက၀တ္ ျပဳမႈမ်ားအရ ၊ အစုိးရက
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

ဂ်ီဒီပီ၏

၄%

ရရွိေရး

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္

ထိုႏွစ္တြင္

ျပည့္မီေကာင္း

ျပည့္မီခဲ့လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရရွိေသးပါ။)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ တိုးတက္ ရရွိခဲ့သလို ၊ ေဒသရွိ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ရရွိသည့္ ODA
ႏွင့္ အမွီလိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္ အလားအလာေကာင္းမ်ားလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ယင္းကိစၥတြင္လည္း စီး၀င္လာမည့္ အကူအညီမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈ
မ်ား အထင္အရွား ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဆင့္ နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္မွာ
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
မ်ားျပားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ မိမိ၏ လက္ခံရယူႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ အတိုင္းအတာ
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျပီး၊ ODA အရင္းအႏွီးမ်ားကို စီး၀င္လာသည့္ ပမာဏ
သက္သက္အေပၚ မူတည္၍ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းထက္ အရည္အေသြးႏွင့္ သင့္ေတာ္မႈရွိမရွိအေပၚ
အေလးထားကာ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Figure 4.1. ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္သည့္ တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား တိုးတက္ေနသည္
တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေပးမည့္ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ ေပးေငြမ်ား(အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း)

မွတ္ခ်က္။ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ကဲ့သို႔ေသာ တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားသည္
အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔၏ CRS database တြင္မပါသျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမထားပါ။
Source: OECD (2013a), Creditor Reporting System, http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134597

အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္အေျမာက္အျမား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ (ျပန္လည္) ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
အဓိက အကူအညီေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ၾသစေၾတးလ်၊ အီးယူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ဂ်ပန္၊
ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀
ေက်ာ္

ပါ၀င္ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကသည့္အတြက္၊

ဖံံြ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားက

အကူအညီေပးရန္

ကတိက၀တ္

ျပဳထားသည့္ စုစုေပါင္း ပမာဏ (DAC-donor commitments) ၏ ၅၀% မွ ၆၀% အထိ ေပးအပ္ခဲ့ၾကျပီး၊
လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ၾကီးမားေသာပမာဏျဖင့္ အကူအညီမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲၾ့ ကပါသည္။ အာရွဖ႔ျြံ ဖိဳးေရးဘဏ္မလ
ွ ည္း ျမန္မာႏိင
ု္ င
္ ံႏင
ွ ့္ ျပန္လည္ ဆက္သယ
ြ ္ျပီးေနာက္ပင
ို ္းတြင္
ပမာဏၾကီးမားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတိက၀တ္မ်ားေပးခဲ့ပါသည္။
အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီမ်ားကို ကတိက၀တ္မျပဳဘဲ ေပးေနသည့္
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ား (non-DAC co-operation partners) အမ်ားအျပားကို
အိုအီးစီဒီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား (OECD’s database) တြင္ ထည့္မထားသည့္အတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
အကူအညီမ်ား အားလံုးကို အျပည့္အစံုအကဲျဖတ္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပီးခဲ့သည့္
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီ အမ်ားဆံုးေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ႏိုင္
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္္ သို႔မဟုတ္

အတိုးႏႈန္း သက္သာသည့္ ေခ်းေငြမ်ားအားျဖင့္

ျဖည့္စြက္ အေထာက္အကူျပဳစီမံကိန္းမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္

စသည္တို႔ကို ခြဲျခားသိရွိရန္အတြက္မွာ ခက္ခဲလွပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေဒသတြင္ အေရးပါသည့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္လာရန္ အလားအလာရွိသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္
အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ဖြဲ႔စည္းမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ [Development Partnership
Administration (DPA)] ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းမတိုင္မီကပင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
အကူအညီေပးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊ အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အိႏိၵယ
ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားအား အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား
တြင္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္အတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂.၇ သန္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး
(Mullen, 2013) ၊ ၂၀၁၃/၁၄ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၇၀ ကိုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား
အျဖစ္ေပးအပ္ရန္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္း လ်ာထားခဲ့ပါသည္။ (IDCR, 2014).
ႏိင
ု င
္ ံအားဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ျပီးေနာက္တြင္ ODA အကူအညီပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားတြင္လည္းေျပာင္းလဲသြားသည္။
ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အမ်ားအျပားတြင္ က႑အမ်ားအျပား၌ အကူအညီမ်ား အဆက္မျပတ္
ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကူအညီေပးသူမ်ား (DAC donors) က အခ်ိဳ႕က႑မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား
(စုစုေပါင္း ODA ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ) အကူအညီေပးသည့္ ODA က႑ ပံုစံသည္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲ
လာခဲ့ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

အေရးေပၚတု႔ံျပန္အကူအညီေပးသည့္

စီမံခ်က္မ်ားသည္

ODA

အကူအညီ၏ ၃၀% ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ ၁၅% သာရရွိခဲ့ပါသည္။
အေျခခံပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ဆက္သြယ္
ပူးေပါင္းမႈ ထူေထာင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အေထာက္အပံ့မ်ား အဆက္မျပတ္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ထိုႏွစ္မ်ားအတြင္း စုစုေပါင္း ODA ၏ ၃% မွ ၂၀% အၾကားတြင္သာ ေျပာင္းလဲရရွိခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ရရွိမႈမ်ား တိုးတက္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၁၇% အထိရရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္မူ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။ (Figure 4.2; see also the detailed
list in the Annex 4.A2)။ အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့မ်ားတြင္ ODA ေပးသည့္ ပမာဏမ်ားက်ဆင္းသြားျပီး၊
အေျခခံက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ လူသား
အရင္းအျမစ္သည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အေရးအပါဆံုး အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနမႈမ်ားအနက္
တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ထိုကဲ့သို႔ အေထာက္အပံ့မ်ား တိုးတက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အျခား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကူအညီေပးသူမ်ား (non-DAC donors) ျဖစ္ၾကသည့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔
မွ ေပးအပ္သည့္ အကူအညီ စုစုေပါင္း ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား မရႏိုင္သျဖင့္ ယင္းတို႔၏
အကူအညီမ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ကာ

ODA

ရန္ပံုေငြမ်ား

ခဲြေ၀ခ်ထားေပးသည့္က႑ႏွင့္

ပတ္သက္၍

အေသးစိတ္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရအေနျဖင့္ ODA ရန္ပံုေငြမ်ားႏိုင္ငံတြင္းသို႔ မည္မွ်
စီး၀င္သည္၊ ၎တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးေနသည္ စသည္တို႔အား အကဲျဖတ္ရန္အတြက္
အလွဴရွင္မ်ားအားလံုးထံမွ ODA ရန္ပံုေငြမ်ားစီး၀င္သည့္ စုစုေပါင္းပမာဏကို စုစည္းေပါင္းစပ္ေရးအတြက္
ၾကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ အဆင့္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းက႑မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ODA အေထာက္အပံ့ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္သည္ကို တိုင္းတာမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ အေရးၾကီးျပီး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္သင့္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑
ရန္ပံုေငြျဖင့္ ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ- အစိုးရ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အက္ဖ္ဒီအိုင္)
ျပဳသင့္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ODA အကူအညီမ်ား အနာဂတ္တြင္ တိုးျမင့္လာလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
အနာဂတ္တြင္ရရွိမည့္ ODA အကူအညီမ်ားကို တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၏
ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ (Aid Information
Management System) ကို တည္ေဆာက္ေနဆဲ ကာလတြင္ တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အဓိက အလွဴရွင္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ (ၾသစေၾတးလ်၊ အီးယူ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ဂ်ပန္ ၊
ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ အေမရိကန္) က ကတိက၀တ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား၏ ၅၀%
မွ ၆၀% ကို ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအကူအညီေပးသူမ်ားအားလံုးက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္
မ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ ပမာဏျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၾကပါသည္။
Figure 4.2. ODA ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ား တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ODA တြင္ ပါ၀င္မႈမ်ား
အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ အခါအနည္းငယ္တည္္ျငိမ္သြားခဲ့သည္။
က႑အလိုက္ အိုဒီေအ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ား (၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၂) (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း)

Source: OECD (2013a), Creditor Reporting System, http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=CRS1.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134616

အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၉၈ သန္း ႏွင့္ ၂၀၁၄၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၂ သန္း ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည့္
အျပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းခန္႔ကိုလည္း ထိုကာလ ၂ ခုစလံုးတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေခ်းေငြမဟုတ္ေသာ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုရန္ပံုေငြအမ်ားစုကို “အားလံုး
ပါ၀င္ခံစားႏိုင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား” ျဖစ္ၾကသည့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (ဆည္ေျမာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး)
တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၂၀
ကို (ေၾကြးက်န္မ်ား မရွင္းလင္းမီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ သန္း အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးျခင္းႏွင့္အတူ)
ေခ်းေငြေပးရန္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ကတိက၀တ္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ်ား အမ်ားစုကို စိစစ္ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ျပႆနာစူးစမ္းရွာေဖြသည့္
လုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) မွတစ္ဆင့္
လုပ္ေဆာင္မည့္ အခ်ိဳ႕အေသးစား ေခ်းေငြႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳရန္
အတြက္ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္း

အကူအညီေပးသူမ်ားတြင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္

လာမည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း

အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္ ဘီလီယံ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ ထိုရန္ပံုေငြမ်ားကို
အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္း ၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီ
ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းႏွင့္ ဥေရာပ
ေကာ္မရွင္တို႔က တစ္ႏိုင္ငံလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ မွ ၁၀၀ သန္းခန္႔ ကို ၂၀၁၃-၁၅ ခုႏွစ္အတြက္
အကူအညီ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳ ထားၾကပါသည္။
ODA စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ အတားအဆီး
ျဖစ္ေနမႈမ်ားက ေႏွာင္ဖြဲ႔မႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရသည့္ ODA အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး၊ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
စနစ္ (Aid Information Management System) ကို လည္းစတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအစီအစဥ္မွာ

သက္ဆိုင္ရာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသည္

၎တို႔၏

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး၊
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္

စီးပြားေရး

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

၀န္ၾကီးဌာန

(MNPED)

ေအာက္ရွိ

ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဌာန (FERD) က သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကို စုေဆာင္းကာ
အမ်ိဳးသား

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္

လိုအပ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္

ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြအရင္းအႏွီး စီးဆင္းမႈမ်ားကို ၂ ဘက္စလံုး (အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ အကူအညီ
လက္ခံသူ ျမန္မာေအဂ်င္စီမ်ား) က မွတ္ပံုတင္ထားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
အကူအညီမ်ား ကိုသာ အကူအညီေပးသူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန သို႔ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံရန္
လိုအပ္

လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အကူအညီေပးသူ

အခ်ိဳ.

အထူးသျဖင့္

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အစီရင္ခံရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ ဆိုင္ပါ။
အလားတူကိစၥမ်ားတြင္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ားကို ယခင္က အျမဲတမ္း
လုပ္ေလ့မရွိၾကဘဲ၊ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွလည္း အျပည့္အစံု ႏွင့္ အခ်ိန္မီ အစီရင္ခံျခင္းမ်ားကို အျမဲတမ္း
လုပ္ေလ့ မရွိၾကသျဖင့္ အစီရင္ခံထားသည့္ ပမာဏမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေသခ်ာမေရရာမႈကို
ထပ္ေလာင္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ (World Bank, 2012b).
အကူအညီေပးသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳကာ
အစိုးရသည္ အကူအညီေပးသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တစ္ခုကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး
အဆင့္အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ [Myanmar Development Co-operation Forum (MDCF)] ကို
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဖိုရမ္သည္ စိတ္၀င္စားသူမ်ား
အားလံုးကို

အတူတကြ

ေတြဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္

စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမအၾကိမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလက က်င္းပခဲ့ျပီး အစိုးရနွင့္
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အၾကား ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏွစ္ဖက္ကတိက၀တ္မ်ားပါရွိသည့္ “ထိေရာက္မႈရွိေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
ပူးေပါင္းေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူညီခ်က္” (“Nay Pyi Taw Accord for Effective
Development Co-operation”) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အားလံုးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေရးအတြက္
မည္သုိ႔ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိက၀တ္မ်ား
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ ODA အကူအညီမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ မူေဘာင္
သစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမူေဘာင္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔မ်ား
ပါ၀င္သကဲ့သို႔ ေခ်းေငြႏွင့္ စီမံကိန္း ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ လြယ္ကူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သီးျခား
တာ၀န္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ (MNPED, 2013)။ အျမင့္ဆံုးအဆင့္
အေထြေထြ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈကို အစိုးရ (အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန
၀န္ႀကီးက အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္) ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
အၾကီးအကဲမ်ား အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္ေဆြးေႏြး
ၾကပါသည္။
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ၾကီးဌာနရွိ

နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး

ဦးစီးဌာနသည္ အေထာက္အပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထြေထြ ညွိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ အကူ
အညီေပးမည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကို သေဘာေပါက္
နားလည္ေစေရး ႏွင့္ ေစ့စပ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ [Development Partners Working Committee
(DPWC)] အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ ၎အျပင္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔
(၁၇) ခုကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ (listed in Annex 4.A2) (Kudo, 2013)။
ထိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ တစ္ခုစီကို လုပ္ငန္းအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ ၀န္ၾကီးဌာနကဦးေဆာင္ျပီး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
မိတ္ဖက္ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီ ၂ ခု ( ႏွစ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ
တစ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီ တစ္ဖြဲ႔) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လိုအပ္သလို
တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ရက္သတၱပတ္ ၄ ပတ္ မွ ၈ ပတ္ တစ္ၾကိမ္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေလ့လာမႈမ်ား ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး၊ မိတဖ
္ က္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုး ကူညီမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိင
ု ္ငံ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ေရရွည္ ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္သြားေရးအတြက္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ က႑ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နိုင္ငံျခား စီးပြား
ဆက္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနက ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လြန္စြာျပည့္စံုျပီး ၊ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား
ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ အမ်ိဳးသား ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အေထြေထြ အမ်ိဳးသား
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းက်ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ ေႏွးေကြးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားႏွင့္
အခ်ိန္တာရွည္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားဆိုင္ရာ
ကိစၥမ်ား တြင္ ေႏွးေကြးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ဥပမာ- ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းငွားေရးအတြက္
သေဘာတူ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကာလအတြင္း သမၼတရံုးသို႔ (၃)ၾကိမ္ တင္ျပ
ရပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ စီမံၾကီးၾကပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

သေဘာတူညီခ်က္
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ရယူရန္အတြက္

ႏိုင္ငံျခား အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (FAMCC) ၏

သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရပါသည္။ ၎ေနာက္ ထပ္မံ၍ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈ မျပဳမီတစ္ၾကိမ္
ႏွင့္ ျပဳျပီးေနာက္တြင္ တစ္ၾကိမ္ စုစုေပါင္း ၃ ၾကိမ္ သမၼတရံုးသို႔ တင္ျပရပါသည္။ အလားတူ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ အျခား၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လမ္း
ေၾကာင္းမ်ားသည္

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား

ရွိေနပါသည္။

တိုင္ပင္

ညွိႏိႈင္းမႈႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရး

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မ်ားျပားမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ျပီး လြန္စြာ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္
ထိေရာက္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ပြားေစလ်က္ရွိပါသည္။
အနာဂတ္တြင္ စီမံခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိရာ၊ သေဘာတူ
ခြင့္ျပဳခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေခ်းေငြ ရယူေရး) တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအတြက္
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထံတင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမႈမ်ား အတြက္ အခ်ိန္ကုန္
ေငြကုန္မႈ လူပင္ပန္းမႈမ်ား သက္သာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား
စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (FAMCC) ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (FAMWC)၏ လုပ္ငန္းတို႔ ေပါင္းစပ္ရန္ သင့္/မသင့္ ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ခုလံုးကို

တိုေတာင္းမႈရွိေစရန္

ျခံဳငံုျပီး

လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ႏွင့္

ျပန္လည္စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ကာလမ်ား

သင့္ပါသည္။

၎အျပင္

စီမံကိန္းငယ္မ်ားကုိ

၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္
အနည္းဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္္မ်ား ခ်မွတ္ေပးထားသင့္ပါသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ထိုကိစၥ
မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းပိေနသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီ အခ်ိဳ႕အတြက္ တာ၀န္ေလ်ာ့က်ကာ
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာရံုစိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပမွ အရင္းအႏွီးမ်ား ျမင့္မားစြာစီး၀င္လာရန္
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ႏွင့္အညီ၊ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ထိုအေထာက္အပ့ံမ်ားကို
အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး
အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းတြင္ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Box 4.2. ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ - ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း အသစ္မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳျခင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းအတြက္
လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ လုပ္စန္းစဥ္သစ္တစ္ခုကို္ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း
လုပ္ငန္းစဥ္သစ္တြင္

အစိုးရအဆင့္

အမ်ားအျပားႏွင့္

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတို႔ အနက္အခ်ိဳ႕မွာ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အသစ္ဖန္တီးဖြဲ႔စည္းထားသည့္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ
(FAMCC) ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဦးေဆာင္ျပီး၊ အဓိကသက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနအမ်ားအျပားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ၾကျပီး၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ခ်ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ မဟာဗ်ဴဟာ
လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
နိစၥဓူ၀ အေျခခံ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သမၼတရံုး၀န္ၾကီးတစ္ဦးက ဥကၠ႒ အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ျပီး အျခားအဓိက ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား (အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈ
၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား) မွ ၀န္ၾကီးမ်ားပါ၀င္သည့္
လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (FAMWC) က ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပုဂၢလိက က႑၊
ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္
လူမႈေရး အၾကံေပးေကာင္စီ [National Economic and Social Advisory Council (NESAC)] က
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ FAMWC ႏွင့္ FAMCC
ေကာ္မတီ ၂ ခုစလုံးသည္ မဟာဗ်ဴဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျပီး၊
စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑မွတစ္ဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္
အမ်ိဳးသား ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္အညီ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေစေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (MNPED, 2013)။ ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးသည္ တရား၀င္
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
စီမံကိန္းမ်ားကို ေရွးဦးစြာ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္း၊ အျခား သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
၀န္ၾကီးဌာန) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေရးအတြက္ FAMWC ႏွင့္
FAMCC တို႔ထံတင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔က
စီမံကိန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္ (Grant Agreement) ကိုလက္မွတ္ေရးထိုး
ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ (MNPED, 2014)။
ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးဦးစြာ ေငြေခ်းမည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အကူအညီ
ေပးမည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမိတ္ဖက္တို႔က

FAMWC ႏွင့္ FAMCC ထံအဆိုျပဳတင္ျပရပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္

ရရွိသည့္အခါ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ေခ်းေငြ/ဘဏ္ေခ်းေငြ ေခ်းယူေရးအဆိုကို သမၼတရံုးထံ
တင္ျပရပါသည္။ ၎ေနာက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ဆက္လက္ တင္ျပရပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္
ျပဳလိုက္သည္ႏွင့္

သက္ဆိုင္သူမ်ား

အားလံုးသို႔

အေၾကာင္းၾကားလိုက္သည့္အခါ

ဘ႑ာေရး

၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက ထိုေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး
မႈမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ထံ ေနာက္ဆံုး အဆိုျပဳခ်က္တင္ျပရပါသည္။
ယင္းေနာက္တြင္ ထိုေခ်းေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ပါသည္။
ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား၏ ေအာက္အဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ခြဲျဖစ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊
တိုင္း၊ ခရိုင္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန ပါ၀င္သည့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို
ဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ စီမံကိန္းခြင့္ျပဳခ်က္ကို အမ်ိဳးသား အစိုးရအဆင့္မွ ခ်မွတ္ေပးေသာ္
လည္း ေဒသေကာ္မတီမ်ားကို အလားလာရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးရန္ ခ်ဥ္းကပ္လာ
ေသာ မိတဖ
္ က္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးေရးအတြက္ တိက
ု တ
္ ြန္းအားေပးထားပါသည္။
Source: Ministry of National Planning and Economic Development (MNPED) (2014), Guide to International
Assistance in Myanmar; MNPED (2013), Answers to OECD-UNESCAP Multi-dimensional Review of Myanmar,
Foreign Economics Relations Department.

စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း ျပီးဆံုးသြားသည့္အခါတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္း
ကို ယခုအခါ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေနပါသည္။ ယင္းကိစၥသည္ လက္၀ါးၾကီးအုပ္
အျမတ္ၾကီးစား လုပ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တို႔ကို တားဆီးေရးအတြက္ အေရးၾကီးလာလ်က္ ရွိပါသည္။
ယခင္က ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီေပးသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ
မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အေထာက္အပံ့ေငြမ်ား
ကို အစိုးရထံ တိုက္ရိုက္ ေပးပို႔လာၾကျပီျဖစ္သျဖင့္၊ စီမံကိန္းမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္
အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ထားရွိလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အကဲျဖတ္သည့္
နည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီေပးမႈကို ပူးေပါင္း
အကဲျဖတ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သာဓကတစ္ခုသည္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီ အေထာက္အပံ့
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ [Mozambique’s Programme Aid Partnership (PAP)] ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ျပင္ပမွ စြမ္းေဆာင္ရည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ (Box 4.3)။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ပါက စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ အကူအညီေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
စုေဆာင္းျခင္း (စီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လုိက္လံစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈ သတင္း
အခ်က္ အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း) တို႔ကို အကူအညီေပးရန္အတြက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္း
မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ခ်ိတ္ဆက္
ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမေျခလွမ္းမ်ားအေနျဖင့္
အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ စီမံကိန္းအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ
အစီအရင္ခံျခင္း အပါအ၀င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ျပီး၊ အကူအညီ အေထာက္အပံ့
ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနတစ္ခုကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
Box 4.3. မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ ODA စီမံခန္႔ခြဲမႈ
မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ (PAP)
ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ အကူအညီ
စီး၀င္မႈမ်ား၊

အထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ အကူအညီႏွင့္ ပါရီေၾကညာခ်က္ (Paris Declaration)

ႏွင့္အညီ ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအစီအစဥ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီေပးသည့္ ေအဂ်င္စီ ၁၉ ခု၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔
အမ်ားအျပား

(က႑အလိုက္)

ႏွင့္

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား

ပါ၀င္သကဲ့သို႔

ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ရန္ ၀က္ဆိုက္ တစ္ခု
လည္း

ပါ၀င္ပါသည္။

ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ

ျပဳလုပ္ေရးအတြက္

ရည္ညႊန္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္

လုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံ၏ လံုး၀ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း (Plan for the Reduction of
Absolute Poverty) အတြက္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ အကူအညီတို႔ကို အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းညွိ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ PAP တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ လြတ္လပ္ေသာ ျပင္ပ
စြမ္းေဆာင္ရည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားက ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကူအညီေပးသူမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အညႊန္းပံုစံမ်ားျဖင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို
ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္

အနာဂတ္အတြက္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းတို႔ကို

လုပ္ေဆာင္ေပးမည္

ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို သိရွိ
ေနေရး အတြက္သာမက ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရႈျမင္
သံုးသပ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ အမ်ားနားလည္မႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
Source: IPAM (2008), Mozambique: An Independent Analysis of Ownership and Accountability in the
Development Aid System, Paper submitted to EURODAD, Trocaire and CAFOD.

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီး၀င္မႈမ်ား လြန္စြာနည္းပါး
ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔နည္းပါးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊
ကေနဒါႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ စီးပြားေရး ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ရိုက္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈ မျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ပိတပ
္ င္တားဆီးမႈ အျမဲပါ၀င္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ထိက
ု န္သ
႔ တ္ပတ
ိ ဆ
္ မ
႔ို မ
ႈ ်ားအျပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေနသည့္

အေနာက္ႏိုင္ငံမွ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဘဲ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳမႈမ်ားကို
လူသိရွင္ၾကား စည္းရံုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္၊ ထိုကုမၸဏီမ်ားအားလံုး ပိတ္
မသြားေသာ္လည္း၊ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
မ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီး၀င္သည့္ FDI အမ်ားစုသည္ အိမ္နီးခ်င္း
စီးပြားေရးနိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ (၃၃.၀၄%)၊ ေဟာင္ေကာင္/တရုတ္ (၁၉.၈၁%)၊ ထိုင္း (၂၈.၄%)
ႏွင့္ ကိုရီးယား (၉.၄၄%) တို႔မွ စီး၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။
လက္ရွိအစုိးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈ
အမ်ားစု ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သျဖင့္၊ FDI စီး၀င္မႈ ျပန္လည္
ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမိုျမင့္မားလာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ အလုပ္သမားခ သက္သာသည့္
အားသာခ်က္ အလားအလာ ရွိသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေကာင္းေသာအလားအလာမ်ား
ရွိေနပါသည္။ ၎အျပင္ လူဦးေရစုစုေပါင္း သန္း ၅၀ မွ ၆၀ အထိ ရွိေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ား
(ဘဏ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းကြက္မ်ား) သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးေနပါသည္။
FDI အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အမ်ိဳးအစားပိုမိုကြဲျပားလာေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတိအက် စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္
မ်ားကို ရရွိရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (အမ်ိဳးသားအဆင့္မွရရွိသည့္ အရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာမွ ရရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ကြဲျပားခ်က္) မွ ရရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားတြင္
ကြဲျပားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ဤသို႔ကြဲျပားရျခင္းမွာ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား
ေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က အတည္
ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသား စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ တရား၀င္
မွတ္တမ္းတင္မထားသည့္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕မပါ၀င္ပါ၊ ဥပမာ၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းငယ္မ်ား အစရွိသည္မ်ားႏွင့္အတူ သေဘာတူ
အတည္ျပဳထား

ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း

(Bissinger, 2012)။

အေကာင္အထည္မေဖာ္ေသးသည့္

စီမံကိန္းမ်ား

မပါ၀င္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာက ျပဳစုထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္မူ ေငြေပးေငြယူ

ရွင္းတမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ စီး၀င္သည့္ အမွန္စီး၀င္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား

ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) မွ ေကာက္ယူသည့္ ျမန္မာ ဗဟိုစာရင္းအင္းရံုး (CSO) ၏ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ UNCTAD FDI ကေကာက္ယူသည့္ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည့္သည့္အခါ ကြဲျပားမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနပါသည္။ ထိုကြဲျပားမႈ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈ

အခ်ိန္ကြာျခားမႈေၾကာင့္ႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက

လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ေငြအရင္းအႏွီးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (Figure 4.3)။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Figure 4.3. FDI ပမာဏႏွင့္ စီး၀င္မႈမ်ား မွန္မွန္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။
၁၉၉၅-၂၀၁၂ အက္ဖ္ဒီအုိင္ ပမာဏ ႏွင့္ စီး၀င္မႈမ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း)

မွတ္ခ်က္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧျပီလ မွ မတ္လအထိ) အလိုက္
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
Sources: UNCTAD (2013), Foreign Direct Investment Statistics (database), http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/
reportFolders.aspx; IMF (2013c), Co-ordinated Direct Investment Surveys (database), International Monetary Fund, http://cdis.imf.
org/; and Ministry of National Planning and Economic Development (2013), Answers to OECD_UNESCAP Multi-dimensional Review of
Myanmar, Foreign Economic Relations Department.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134635

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ က႑အလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ခြင့္ျပဳသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
ျဖစ္ခ့ဲျပီး၊ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကို ယူေဆာင္သြားပါသည္။
ထိုအခ်ိန္ကစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား
အားလံုးထက္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၄၀.၅% ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၂၃.၅% ရွိခဲ့ျပီး၊ ယင္းတို႔၏ ေနာက္တြင္
တရုတ္ ေဟာင္ေကာင္က ၁၆.၆% ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အက္ဖ္ဒီအိုင္ ပမာဏသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ရျခင္းမွာ ေရအားလွ်စ္စစ္ စီမံကိန္းၾကီး (၂) ခုအပါအ၀င္ ၾကီးမားေသာ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား
အမ်ားအျပားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရႊကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သိုက္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း တူးေဖာ္ျခင္း
စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ FDI ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္
စီမံကိန္းမ်ား ၂ ခုစလံုးတြင္ ကြဲျပားလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားစာရင္းတြင္

လႊမ္းမိုးထားခဲ့ျပီး

၉၃.၆%

ကို

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္မူ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ ၂၈.၇% သို႔ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္

FDI

စီး၀င္မႈမ်ား

ပိုမို

အမ်ိဳးအစားမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး၊

စီမံကိန္း

အေရအတြက္လည္း ျမင့္မားလာခဲ့ကာ (စီမံကိန္းအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
စီမံကိန္း ၁၃ ခုရွိရာမွ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ စီမံကိန္း ၉၄ ခုအထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။)
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံအေရအတြက္လည္း ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။ (၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ ႏိုင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံရွိရာမွ ၁၀ ႏိုင္ငံသို႔ တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။)
ျပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း၌ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီး၀င္မႈမ်ားသည္ အရြယ္ပမာဏ ၾကီးမားေသာ
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း၊ မၾကာေသးမီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြင့္လွစ္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္တြင္ က႑အမ်ားအျပားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရရွိမႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
(Figure 4.4)။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
ရရွိႏိုင္မႈကို မူတည္လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ ေမခရို စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ အနည္းငယ္
သာ မူတည္စဥ္းစားသည့္”ကြက္၍လုပ္ေဆာင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား”ကို ျဖစ္ပြားေစေၾကာင္း ျပသလ်က္
ရွိပါသည္။ (Walsh and Yu, 2010). ျမန္မာႏိုင္ငံ၏၂၀၀၀/၀၁ ခုႏွစ္ စုစုေပါင္း အက္ဖ္ဒီအိုင္ ပမာဏ၌
သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ပါ၀င္မႈႏႈန္းမွာ
၂၂.၄%

သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္

ထိုက႑မ်ား၌

အက္ဖ္ဒီအိုင္

စီးဆင္းမႈမ်ား

တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္းမႈ ပမာဏမွာ
အက္ဖ္ဒီအိုင္ စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၉၀% ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါသည္။

ထိုကာလမ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းက်ဆင္းမႈ ႏွင့္ အတူ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ဆြဲေဆာင္မႈ အားနည္းခဲ့ျပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ ၾကြယ္၀ေသာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမင့္မားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Bissinger, 2012).
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္
စီးပြားေရးတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ိဳးမ်ားသည္ အရြယ္ပမာဏ
လြန္စြာၾကီးမားေလ့ ရွိေသာ္လည္း၊ အလုပ္အကိုင္အနည္းငယ္ကိုသာ ရရွိေစျပီး၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း နည္းပါးပါသည္။ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ
တြင္ ပ်မ္းမွ် ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီမံကိန္းပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂ ဘီလီယံ ရွိျပီး၊
ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္း က႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၀.၄ သန္းရွိခဲ့ကာ၊ စက္မႈ
ကုန္ထုတ္က႑တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ပ်မ္းမွ် စီမံကိန္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္းသာရွိခဲ့ပါသည္။
Figure 4.4. ယခင္က FDI သည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မ်ားျပားခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၇-၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FDI အေျခအေန (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း)

Sources: CSO (2012), Statistical Yearbook 2011; Ministry of National Planning and Economic Development (2013),
Answers to OECD_UNESCAP Multi-dimensional Review of Myanmar, Foreign Economic Relations Department.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134654

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
မၾကာေသးမီက စီမံကိန္းခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားတြင္ မ်ိဳးစံုပါ၀င္လာျခင္း (စီးပြားေရး က႑မ်ား၊ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အရြယ္ပမာဏ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္လာမႈ) သည္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ၾကီးထြား
တိုးတက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား
အေနျဖင့္ ထိုစီမံကိန္းမ်ား အမွန္စီး၀င္လာေစေရးအတြက္ အကူအညီေပးျခင္း၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္
က႑မ်ားတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ အျခားက႑မ်ားသို႔ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီး၀င္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္
ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပ်ိဳးေထာင္ယူျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ဥပမာ-ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ထင္သာျမင္သာရွိေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ပံုမွန္

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို အၾကံေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတူ အုပ္စုမ်ား
ကို ေပါင္းစည္းေပးျခင္း (အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားမွာကဲ့သို႔) ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္မ်ား
က႑မ်ိဳးစံုတြင္ စီး၀င္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အရြယ္ပမာဏငယ္ေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ စီး၀င္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ .
အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မာွ မၾကာေသးမီ ႏွစမ
္ ်ားက အက္ဖဒ
္ အ
ီ င
ုိ ္
စီး၀င္မႈ (UNCTAD အဖြဲ႔၏ တိုင္းတာခ်က္) သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄% မွ ၅% ခန္႔ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ IMF ၏
တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၄/၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၄% ေအာက္သာ ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
(IMF, 2013b)။ ဂ်ီဒီပီတြင္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ တိုးပြားလာမႈအခ်ိဳးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ၂၀% ခန္႔ရွိျပီး၊
ယင္းအခ်ိဳးသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ တိုးပြားမႈ အခ်ိဳးအစားသည္
ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၇% မွ ၅၀% ရွိပါသည္။ (Kudo, 2013)။ သို႔ျဖစ္ရာ အက္ဖ္ဒီအိုင္ တိုးပြားလာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းအထင္အရွား ရွိေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ အက္ဖ္ဒီအိုင္
စီးဆင္းမႈမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မၾကာေသးမီကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္

အနာဂတ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအေပၚ မူတည္ေနသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္။
အခ်ိဳ႕ စီးပြားေရးက႑မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အထူးဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစ
လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္အားခနိမ့္က်မႈမ်ားသည္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
တစ္ပန္းသာမႈကို

ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္လည္း

တိုးတက္မႈမ်ား

ရရွိေနျပီး၊

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထိုးေဖာက္မႈ နိမ့္က်ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္၊
ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာမ်ားသည္လည္း
ေကာင္းမြန္ေနပါသည္ (အေသးစိတ္ကို ဘ႑ာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းက႑တြင္ ၾကည့္ပါရန္) ။
စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္းမႈသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ အလြန္နိမ့္က်ခဲ့
ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္အားခ
အလြန္နိမ့္က်သျဖင့္ အားသာခ်က္အလားအလာတစ္ခု ရွိေနေသာ္လည္း၊ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္
အတန္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ား နိမ့္က်ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္အတားအဆီးမ်ား
ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
အေဆာက္အအံုတြင္

အစိုးရသည္

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ကို

အတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ား

တုိးျမွင့္သံုးစြဲလ်က္ရွိပါသည္။

(သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္

အေျခခံ

လွ်ပ္စစ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ)

တိုးတက္လာျပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းတူမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ ျဖစ္လာမည္ဆိုပါက
စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသိသာသာ ရရွိႏိုင္မည့္ အလားအလာ ရွိေနပါ
သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား
ရွိေနပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး
သို႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သကဲ့သို႔ ၊ အစားအစာ၊ ဓါတုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အျခားထုတက
္ န
ု မ
္ ်ား ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည့္ လုပင
္ န္းမ်ားတြငလ
္ ည္း ႏိင
ု င
္ ျံ ခားရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ က
ႈ ုိ ေဒသ ပုဂလ
ၢ က
ိ
လုပင
္ န္း သိမ
႔ ု ဟုတ္ အစုးိ ရျဖင့္ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ရန္ ကန္သ
႔ တ္ထားပါသည္။ ကန္သ
႔ တ္ ထားေသာ
စာရင္းသည္ က်ယ္၀န္းလွသျဖင့္ႏိင
ု င
္ ျံ ခားရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏသ
ံွ မ
ူ ်ား လြယက
္ စ
ူ ာြ ၀င္ေရာက္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ေ
္ ရးအတြက္
ျပန္လည္စဥ္းစား လုပေ
္ ဆာင္သင္ပ
့ ါသည္။ (OECD, 2014a)။ အစိးု ရအေနျဖင့္ စက္မလ
ႈ ပ
ု င
္ န္းမ်ားအၾကား
ခ်ိတဆ
္ က္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကို ပိမ
ု အ
ုိ က်ိဳးရွေ
ိ အာင္ အသံးု ခ်ရန္အတြက္ ျပည္တင
ြ း္ စြမး္ ေဆာင္ရည္
အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုနမ
္ ်ားကို ဆက္လက္
ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္းမ်ားတြင္ ကူညေ
ီ ဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးမႈမ်ား ျပဳလုပေ
္ ပး သင္ပ
့ ါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလ်က္ရွိျပီး
ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ အထူး
သျဖင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ မ်ားျပားခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ လာေရာက္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ၀.၇၆
သန္းမွ ၂ သန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့သျဖင့္ သံုးဆနီးပါးရွိခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ပင္မစီမံကိန္း ၂၀၁၃ တြင္ အနိမ့္ဆံုး လာေရာက္ရန္ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ပမာဏမ်ားကို ေက်ာ္လြန္
သြားခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ၾကီးဌာနတြင္
ေထာက္ခံခ်က္ လက္မွတ္ရ ဟိုတယ္ေပါင္း (၉၂၃) ခု မွတ္ပံုတင္ထားျပီး ျဖစ္ကာ၊ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီမံကိန္း
(၉) ခုကို ေဆာက္လုပ္ဆဲ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း
ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ (Ministry of Hotels and Tourism, 2013)။
လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိန္းဂဏန္းပမာဏသည္
စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈကို ထင္ဟပ္
ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလမ္းေၾကာင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးမွာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္တြင္
ဆက္လက္တိုးတက္မႈမ်ား အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရး က႑
အားလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစရန္လည္းေကာင္း
လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ စီးပြားေရး ျဖစ္လာေရးအတြက္လည္းေကာင္း ယင္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။
သဘာ၀

အရင္းအျမစ္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္

ၾကီးမားေသာအလားအလာကို

ျဖစ္ေစေသာ္လည္း

အႏၱရာယ္မ်ားလည္းရွိေနပါသည္။
ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈသည္ ျပည္ပ၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ပထမဦးဆံုး
ဆြေဆာင္မႈျပဳသည့္ အခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို႔ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးအရ အလားအလာ
ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သိုက္မ်ား ၾကီးမားစြာရွိသကဲ့သို႔ သစ္၊ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေၾကးနီ၊ ေရႊ၊
ခဲ၊ ခဲမျဖဴ၊ အျဖိဳက္နက္၊ သြပ္ ႏွင့္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်ား (ဥပမာ-ပတၱျမားႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း) တို႔ ထြက္ရွိ
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း အားလံုး၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္းအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ (Charltons, 2014)။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသည္ ကုန္းေပၚႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မ်ားကို (ေဒ၀ူး၊ ပက္ထရိုနာႏွင့္ တိုတဲလ္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား
ကဲ့သို႔ေသာ

ႏိုင္ငံတကာ

လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားႏွင့္

တင္ဒါမ်ား

ေခၚယူျခင္း)

တက္ၾကြစြာ

ထုတ္ႏုတ္

အသံုးခ်လ်က္ရွိျပီး၊ လုပ္ကြက္သစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ဘူမိေဗဒ သုေတသနလုပ္ငန္းကို
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ (ဥပမာ-တရုတ္ႏိုင္ငံမွ Chinese
Sinopec International Petroleum သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ပုထိုးလံုေဒသတြင္
ၾကီးမားေသာ ဓါတ္ေငြ႔သိုက္ၾကီးမ်ားကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။)
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္းမႈမ်ားသည္ လိုလားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ္
လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမ်ားသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္
အေျခခံမဟုတ္ေသာ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္လည္း
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ (“Dutch Disease”)။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရနံစည္ေပါင္း ၂.၃ သန္း၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔
ကုဗေပ ၇၉.၆ ထရီလီယံ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခအရ ကမၻာတြင္ ၄၁ ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနပါသည္။) ႏွင့္
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ရည္ စည္ေပါင္း ၂.၁ ဘီလီယံ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔သိုက္မ်ားကို
ေတြ႔ရွိထားပါသည္။ (USGS, 2012)။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ကုဗေပ ၄၂၀ ဘီလီယံ ႏွင့္
တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစိမ္း စည္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရနံစိမ္း
ပီပါ ၆၀၀ သန္းႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ၁.၄ ထရီလီယံ ကုဗေပ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ျပီး၊ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ရန္
ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ (Lewis, 2013)။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ
အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္တြင္ မည္မွ်ပါ၀င္သည္ကို သိရွိရန္အတြက္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္
မ်ား ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ မသိရွိရေသာ္လည္း၊ IMF အဖြဲ႔က ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာ၀င္ေငြတစ္ခုလံုးတြင္ ၂၀%
ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ (IMF, 2013b)။
အစိုးရအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီး၀င္မႈမ်ားသည္ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ဦးတည္
စီးဆင္းလာေနမႈကို

ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း

သဘာ၀

အရင္းအျမစ္က႑မ်ားတြင္ လက္ရွိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ
မရႈဘဲ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အခြန္အေကာက္မ်ား
ႏွင့္ ဓါတ္သတၱဳ တူးေဖာ္မႈအတြက္ အစိုးရအား ေပးေဆာင္ရသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား ရရွိေစျခင္းအားျဖင့္
ဘ႑ာေငြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအရြယ္အစား
ၾကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သတိ၀ီရိယျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ အေရးၾကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား (ဥပမာ-တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္) သည္ ႏိုင္ငံ၏
ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျပီး၊ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း တားဆီးႏုိင္ပါသည္။ အလ်င္အျမန္
ေခတ္မီ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ္လည္း၊ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ခြင့္ျပဳမႈကို စီးပြားေရး
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးအေပၚ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားအၾကား ထိန္းညွိ
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ထိေရာက္မႈႏွင့္ လ်င္ျမန္မႈရွိေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္

အေရးၾကီးေသာ္လည္း ၊ စီမက
ံ န
ိ ္းမ်ားကို စတင္လပ
ု ္ေဆာင္ သည္ႏင
ွ ့္ ေခ်ာေမြစ
႔ ြာ လုပ္ေဆာင္ႏင
ို ္ေရးအတြက္
ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။
အရင္းအျမစ္အေပၚ လြန္စြာ မွီခိုအားထားမႈသည္ လုပ္ငန္းအေပၚ တစ္ဦးတည္း လက္၀ါးၾကီးအုပ္
ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ မက္လံုးမ်ား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းမႈ
ကိုျဖစ္ပြားကာ ျပည္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုလည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အက္ဖ္ဒီအုိင္ ၾကီးမားစြာ
စီး၀င္လာမႈ (စူးစမ္း စီမံကိန္းသစ္ အမ်ားအျပား ခြင့္ျပဳထားေပးမႈေၾကာင့္ ျမင့္မားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း
ႏိုင္ပါသည္) ႏွင့္ ထင္သာျမင္သာမရွိမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ရန္ပံုေငြမ်ား လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားမည့္
အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္

သဘာ၀သယံဇာတ

တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဆာင္ရြက္မႈ [Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)] တြင္
ပါ၀င္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မိမိ၏ ကတိက၀တ္မ်ားကို
ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္း လုပ္ေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
အခရာက်လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းသည္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစမည့္
က႑ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အကန္႔အသတ္
ျဖစ္ေနမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ အရြယ္ပမာဏ အေတာ္အတန္ၾကီးမားသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေန၍

ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္ လူဦးေရ ၏ ၂၈% သာ လွ်ပ္စစ္ရရွိေနၾကျပီး၊

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ၾကီးမားေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္း အမ်ားအျပားသည္
ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀မႈအတြက္ အနည္းငယ္မွ်သာ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိ လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္က အက္ဖ္ဒီအိုင္ အမ်ားဆံုးစီး၀င္ခဲ့ျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေငြေၾကးက်ခံသည့္
ေရအားသံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုစီမံကိန္းမွ
ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္အမ်ားစုကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားစုကုိ ေရအားသံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း (၇၆%) မွ ထုတ္လုပ္ေပးမည္
ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းေနာက္တင
ြ ္ ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ထုတလ
္ ပ
ု မ
္ လ
ႈ ပ
ု င
္ န္း (၂၁%) မွ ထုတလ
္ ပ
ု ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္
ရွိပါသည္။ (OECD, 2014a)။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရွားပါးမႈသည္ ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြင္ အဓိက
အကန္အ
႔ သတ္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသျဖင္၊့ ျမန္မာႏိင
ု င
္ သ
ံ ည္ လွ်ပ္စစ္ဓတ္အား ျဖန္ျ႔ ဖဴးေပးမႈကုိ အမ်ိဳးသား
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေနျပီး၊ အမ်ိဳးစားစြမ္းအင္ႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စိမံကိန္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ေနပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အလား
အလာ ၾကီးမားေနေသာ္လည္း၊ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ယူရသျဖင့္၊
ေရတိုတြင္ လွ်ပ္စစ္ရွားပါးမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေလ သို႔မဟုတ္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအားကဲ့သို႔
အျခား

(ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္သည့္)

စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားအားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

(OECD, 2014a)။
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု၌ အနာဂတ္တြင္ အတန္အသင့္ ၾကီးမားေသာ
ပမာဏျဖင့္ စီးဆင္းႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိေနေသာ္လည္း အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးေနပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား လံုေလာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ ယခုအခါ အစိုးရသည္ ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားအေထာက္အပံ့ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ မီးရထား
လုပ္ငန္း ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီမ်ားေပးေနျပီး၊ အိႏိၵယက ရထားတြဲမ်ားအတြက္ ေခ်း
ေငြမ်ားေပးရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္
အလားအလာရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ စီစဥ္ေပးရန္အတြက္
အစိုးရ စီမံကိန္း ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေၾကြးျမီ အာမခံမ်ား ေရာင္းခ်ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရပုဂၢလိက အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္
ျဖစ္ပါသည္။
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ သို႔ရာတြင္ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္
ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ မူေဘာင္အမ်ားအျပားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဥပေဒ
ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ ဥေပဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္
အတန္းႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ယင္းဥပေဒသစ္သည္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခား
ဥပေဒသစ္အမ်ားအျပား (ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ၊ အနည္းဆံုးလုပ္ခ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္ ဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒ အမ်ားအျပားအပါအ၀င္) သည္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါ
သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္မ်ား (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၁၁/၂၀၁၃) ႏွင့္ ခြင့္ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္း (အမိန္႔
ေၾကာ္ျငာစာ ၁/၂၀၁၃) တို႔ျဖင့္ အားျဖည့္ေပးထားပါသည္။ ၎အျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဥပေဒသည္
၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္အသက္၀င္ခဲ့ျပီး၊ ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

ဥပေဒမ်ားကို

လႊမ္းမိုးသြားခဲ့ပါသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအတြက္

(ယခုအခါ

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္)
အေထြေထြ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အထူး
စီးပြားေရးဇုန္ ေကာ္မတီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ အခြန္အေကာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈ
ေျဖရွင္းျခင္း၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
အစိုးရက ဥပေဒပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍ အေရးပါေသာ အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ တို႔ကို မူေဘာင္တစ္ခုတည္း
အျဖစ္ ေပါင္းစပ္မႈလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပိုမိုအက်ိဳးျပဳေစမည့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းေဘာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသည္
ယခင္က ဥပေဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆင့္တစ္ဆင့္ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္း (ဖက္စပ္
လုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ၁၀၀% အစုရွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေျမငွားမႈမ်ားကို
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ပိုမိုရွည္ၾကာေသာ အခြင့္သက္သာခြင့္ ေပးေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း အျခားစီမံ
ေပးမႈမ်ား)။ သို႔ရာတြင္ တိုးတက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ ျပဳလုပ္ရန္ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေနပါသည္။ (OECD, 2014a)။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း
အတြက္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အပိုဒ္မ်ားကို ပိုမိုတိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခ်ိဳ.ကိစၥမ်ားတြင္ အျခား
ႏိုင္ငံမ်ား၏ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပံုမွန္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို

ပိုမိုကန္႔သတ္မႈကို

အေျခခံကာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
မႈမ်ားနွင့္

ပတ္သက္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခြင့္ျပဳခ်က္အမ်ားအျပားကို

ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း

မိမိတို႔သေဘာျဖင့္

စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားမႈလည္း

ဆံုးျဖတ္ေနေၾကာင္းႏွင့္

မရွိေၾကာင္း

ေ၀ဖန္ခံရလ်က္

ရွိပါသည္။ ထိုေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မူ၀ါဒ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိန္းညွိ
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္

အဆင့္ျမင့္

အရာရွိမ်ား

ပါ၀င္သည့္

အဖြဲ႔တြင္

အပ္ႏွင္းထားႏိုင္သည့္

အားသာမႈရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔ အလိုက် ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အခြင္အလမ္းလည္း ရွိေနမႈေၾကာင့္၊
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ မေရရာ မေသခ်ာမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္ ရွင္းလင္းေသာ
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ (OECD, 2014a)။
ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ်မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက ေရြးခ်ယ္သည့္ ေဒသ
တြင္းမွ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ အက်ိဳးတူမိတ္ဖက္အျဖစ္ ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး
ႏိုင္ငံျခားသားက ႏိုင္ငံျခားမတည္ေငြရင္း ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းစသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပံုစံ
ေပၚမူတည္၍ ခ်မွတ္ေပးပါသည္။ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားဆိုသည္မွာ ေဒသတြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး
(အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လိုအပ္ပါသည္)ႏွင့္

အက်ိဳးတူ

ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို

ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး၊

ယင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ရံုးခန္းခြဲတစ္ခုအေနျဖင့္လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္
ႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္လည္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ အနည္းဆံုးလိုအပ္သည့္ပမာဏႏွင့္ မက္လံုး
ေပးမႈမ်ား (အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ အခြန္အေကာက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း) အစရွိေသာ စည္းကမ္းခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
(ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ႏွင့္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္)၊
ကန္ထရိုက္

မူၾကမ္းမ်ားႏွင့္

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊

လုပ္ငန္းတည္ေနရာ၊

နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အစရွိသည့္ မိမိတို႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
သြင္းအားစုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ စာရြက္စာတမ္း အေျမာက္အျမားျဖင့္ တင္ျပ
ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ (အေသးစိတ္ကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၁/၂၀၁၃)၊ အခန္း ၅ တြင္
ၾကည့္ပါရန္)။ လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းအေပၚမူတည္၍ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္၊ ေျမငွားကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ တင္သြင္းရန္
လိုအပ္ပါသည္။
လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရႈပ္ေထြးလွပါ
သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တာ၀န္မ်ား ထပ္လ်က္ရွိျပီး (ဥပမာ၊ အခ်ိဳ႕က႑မ်ားတြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ၂ ခုစလံုးမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။) ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အမ်ားအျပား ရရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ထပ္မံ
ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဥပေဒေၾကာင္း အားနည္းမႈ ႏွင့္ ရႈပေ
္ ထြးျပီး ထပ္ေနေသာ အခြနစ
္ ည္းၾကပ္မမ
ႈ ်ားကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ
စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကို အခြန္အေကာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ား
မ်ားစြာေပးထားသျဖင့္ ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံရရွိမႈတြင္ ေလ်ာ့နည္းသြား
ႏိုင္သျဖင့္ ထိုကိစၥကို အေသအခ်ာ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ (for a more detailed review, see
OECD, 2014a)။

အက္ဖ္ဒီအိုင္ကို ကနဦးကပင္ ဆြဲေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ သာမက၊ ပိုမိုအေရး

ၾကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ ေရရွည္တည္ျမဲေနေစရန္အတြက္ ထိုနယ္ပယ္မ်ားအားလံုးကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရအေနျဖင့္
အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီမံကိန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သြားေရးအတြက္ ဂရုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ အရြယ္ပမာဏ ၾကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို
ေဒသေနျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား (ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ေရကာတာတည္ေဆာက္
မႈကဲ့သို႔ေသာ) သည္ ေဒသ၏ ေထာက္ခံမႈ မရမႈကို ျပသေနျပီး၊ ကန္ထရိုက္မ်ားကို ျပန္လည္ညွိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးရျခင္း၊ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္
ထိုကန္ထရိုက္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္လည္း
အလားတူ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါသည္။
စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ က႑မ်ားအားလံုးတြင္ အက္္ဖ္ဒီအိုင္ ဆြဲေဆာင္မႈအတြက္
အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီပြားေရးက႑ အမ်ားအျပားတြင္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီးဆင္းမႈ ဆြဲေဆာင္ေရးႏွင့္
တည္ျမဲေနေရး

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အေရးပါသည့္

အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္သည့္

စီးပြားေရး

ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳ တိုးတက္မႈရွိေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္မႈ
အညႊန္းကိန္း [International Finance Corporation (IFC) Doing Business Indicators] တြင္
ပါ၀င္ခဲ့ရာ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၈၂ တြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊
ကန္ထရိုက္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားရရွိေစျခင္း တို႔တြင္
အထူးသျဖင့္ နိမ့္က်ေနျပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေရး
တြင္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ (ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္)။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
၂၀၁၃

ခု

အဆင့္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့ခ်ိန္ကစ၍

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

အခြန္အေကာက္မ်ား

ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကန
ု သ
္ ယ
ြ ေ
္ ရးမ်ားတြင္ တိးု တက္မအ
ႈ ခ်ိဳ႕ရရွခ
ိ ျ့ဲ ပီး၊ စီးပြားေရးလုပင
္ န္း မွတပ
္ တ
ုံ င္
ျခင္းတြင္ တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္မူ
အေျပာင္းအလဲ မရွိခဲ့ပါ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ မွတ္ပံုတင္ခႏွင့္ အနည္းဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ လိုအပ္သည့္
ပမာဏသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အနည္းငယ္ က်သြားခဲ့ေသာ္လည္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
အေရအတြက္ႏွင့္ အခ်ိန္ လိုအပ္မႈတြင္မူ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုက႑ခြဲ
အညႊန္းကိန္းတြင္ ၁၈၉ အဆင့္တြင္သာ ဆက္လက္နိမ့္က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ Doing
Business Indicators တြင္ အဆင့္ျမင့္တက္လာရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္၏ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေရး
ၾကီးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးေရး ႏွင့္ ကန္ထရိုက္မ်ားႏွင့္
အညီ လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာကို ႐ႈေထာင့္စံုမွ ေျဖရွင္းျခင္း (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႏွင့္အတူ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံျခား (ႏွင့္ျပည္တြင္း) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဆင့္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္
ထိန္းသိမ္းထားရန္အလုိ႔ငွာ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္လာေရးအတြက္
အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးၾကီးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေငြမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း
ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္
လည္

လႊဲပို႔ေငြမ်ားသည္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္

လိုအပ္ေသာေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရးတြင္

အေရးပါသည့္

အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
မ်ားစြာရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးပါလွပါသည္။ တိုင္းျပည္အဆင့္စီးပြားေရး ေပၚလစီတြင္ လႊဲေျပာင္း
ေပးပို႔ေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြ စီးဆင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေနျပီး အျခားႏုိင္ငံတကာမွ ေငြးအရင္းအျမစ္မ်ား
စီးဆင္းမႈ (အက္ဖ္ဒီအိုင္ကဲ့သို႔) မ်ားထက္ ပိုမိုတည္ျငိမ္မႈ ရွိပါသည္။ ေစ်းကြက္အဆင့္ စီးပြားေရးတြင္ လႊဲပို႔
ေငြသည္ လက္ခံသူထံ တိုက္ရိုက္ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ထိုလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔
ေငြမ်ားသည္ ၀င္ေငြတးုိ ပြားမႈ ျဖစ္ေစျပီး ၊ ပုဂဳိ လ
ၢ ေ
္ ရး ရင္းႏွးီ ျမွဳပ္ႏမ
ံွ မ
ႈ ်ားတြငလ
္ ည္း အသံးု ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြ ျမင့္မားေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ အေရးပါေသာ္လည္း၊ ထိုေငြေၾကး
စီးဆင္းမႈ ပမာဏမ်ားကို တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ တရား၀င္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ားမ်ားအေနျဖင့္ လႊဲပို႔ေငြမ်ားကို တရား၀င္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲေျပာင္း
ပို႔ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား) လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ျပီး၊ ယင္းပမာဏကို ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းတြင္
ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားအျပားသည္၊ အထူးသျဖင့္
တရားမ၀င္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားအျပားသည္၊ တရားမ၀င္
ေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အားကိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြသားမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္
သယ္ေဆာင္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းတရားမ်ိဳးစံုရွိေနပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ တရား၀င္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး
ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိျခင္း၊ တရား၀င္ဘဏ္မ်ားက လက္မခံျခင္း၊ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္
တရား၀င္ ဘဏ္မ်ားကို ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္
တရား၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ သက္သာျခင္း အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ တရားမ၀င္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေငြ
မ်ားကို အမ်ိဳးသား ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳသျဖင့္ ပမာဏကို သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲ
ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား အေကာင္းဆံုးရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္း
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၏

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရအတြက္ကို

ခန္႔မွန္းမႈမ်ားျဖင့္

ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို အေျခခံကာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္မူ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ အလြန္ရွားပါးလွပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျပည္ပ၌

သြားေရာက္ေနထိုင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ

မ်ားစြာရွိပါသည္၊

သို႔ရာတြင္

ထိုအလားအလာကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ ၾကသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈအဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ စီးပြားေရး တံခါးပိတ္၀ါဒ
က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ်ားက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အဆင္မေျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသူ
မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ အလြန္
တင္းက်ပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သျဖင့္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစုသည္ ၎တို႔ သြားေရာက္
လိုသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရေပသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိမိတို႔ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္အခါ တရား၀င္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရန္မွာ
၎တို႔အတြက္ အတားအဆီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါေသည္။ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား
အဓိက သြားေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား အိမ္နီးခ်င္း အာရွႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္
စင္ကာပူႏွင့္ ကိုရီးယား) ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအခ်ိဳ႕က ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
မွတ္ပံုတင္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္
အခ်က္အလက္ စာရင္းဇယာမ်ားကို အေပၚယံမွ်သာ ရရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (Hall, 2012).
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ရရွိသည့္ ေနရာအေပၚ
မူတည္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ရွိပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား အခ်က္အလက္
စာအုပ္ ၂၀၁၁ (World Bank’s Migration Factbook 2011) အရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔
တရား၀င္ ထြက္ခြာေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ၾကသူေပါင္း

၅၁၄,၀၀၀ ဦးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား (ထုိင္း၊ မေလးရွား၊
စင္ကာပူ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ကိုရီးယား) သို႔ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူေပါင္း ၂.၂
သန္းမွ ၄.၈ သန္းအထိရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတြင္ အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား စာရင္းမရႏိုင္သျဖင့္ မပါေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (Hall, 2012)။
သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရသည္ သန္း ၅၀ မွ သန္း ၆၀ အၾကားရွိရာ၊ ျပည္ပတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ တရား၀င္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လူဦးေရ ၏ ၁% ခန္႔ရွိရာ တရားမ၀င္ လူဦးေရ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ၁၀% နီးပါး ခန္႔ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ား ရွားပါးေနပါသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္ (၂၀၁၁) က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ တရား၀င္လႊဲေျပာင္း
ေပးပို႔ေငြ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း
ခန္႔မွန္းပါသည္။ ယင္းပမာဏသည္ ေလွ်ာ့တြက္ထားပံုရပါသည္။ ယင္းပမာဏတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား
ေလ်ာ္ေၾကး ေပးသည့္ ပမာဏသာပါ၀င္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔မိသားစုထံ ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္
ေငြမ်ား မပါ၀င္ပါ။ ယင္းတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပမထားပါ။ ၂၀၀၅
ႏွင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လႊဲပို႔ေငြမ်ား (ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းတြင္ အျခား၀င္ေငြအပိုင္းတြင္
ပါ၀င္သည္) ကို ေနာက္ဆံုး သီးျခားေဖာ္ျပခဲ့စဥ္က ယင္းပမာဏတြင္

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

ေလ်ာ္ေၾကး သည္ ၁၀၀ မွ ၂၀၀% အထိပါ၀င္ေနပါသည္။ အလားတူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇ သန္းဟု
ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ မ်ားစြာနည္းပါးႏုိင္ျပီး၊ အမွန္တကယ္ (တရား၀င္) လႊဲပို႔ေငြပမာဏသည္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၂၀၀ သန္း သို႔မဟုတ္ ၎အထက္ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (Table 4.2).
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Table 4.2. ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားမွ တရား၀င္လႊဲပို႔ေငြပမာဏမ်ား
ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားမွ တရား၀င္လႊဲပို႔ေငြပမာဏမ်ား ၂၀၀၅ -၁၂ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း)

မွတ္ခ်က္။ အလုပ္သမားမ်ားအားေပးသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအား ေပးသည့္ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္
ေပးေငြမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အျခား၀င္ေငြတြင္ personal transfers (အလုပ္သမားကိစၥ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆိုင္ရာ
သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၀င္ေငြ ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ irregular transfers မ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ျပည္တြင္းေန ႏွင့္ ျပည္ပေန မိသားစုမ်ားအၾကား လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ current transfers မ်ား၊) ႏွင့္ အျခား current transfers
မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ တိုင္းတာမႈႏွင့္အညီ personal transfers ကိုသာ Net Inward Remittance Flows ၏
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း sub-categories ၂ ခု ကို ၂၀၀၆ ႏွစ္ကစ၍ သီးျခားေဖာ္ျပျခင္း
မျပဳခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ personal transfers မ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ထည့္သြင္းထားျခင္းမျပဳပါ။
Sources: IMF (2013d), Balance of Payments Statistics (database), International Monetary Fund, http://elibrarydata.imf.org/finddatareports.aspx?d=33061&e=170784; World Bank (2011), Migration and Remittances Factbook
2011, World Bank, Washington, DC.

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑သည္ ေသးငယ္ျပီး လူအမ်ားအျပားက ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အေပၚ အယံုအၾကည္မရွိၾကပါ။ ၎အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကသူ အမ်ားစုသည္
တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ တရားမ၀င္ ေပးပို႔သည့္ လႊဲပို႔ေငြပမာဏသည္
တရား၀င္ေပးပို႔သည္ ေငြပမာဏထက္ မ်ားစြာၾကီးမားႏိုင္ပါသည္။
တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လႊဲပို႔ေငြမ်ားစီးဆင္းမႈကို ေလွ်ာ့တြက္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စုစုေပါင္း စီးဆင္းေသာ ျပည္ပမွလႊဲပို႔ေငြ ခန္႔မွန္းေျခ ပမာဏကို ရရွိရန္ အလို႔ငွာ
အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အိမ္ေထာင္စုအားလံုးႏွင့္ လူဦးေရ အားလံုး အခ်က္အလက္
မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၉/၁၀ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ေထာင္စု စား၀တ္ေနေရး
အေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း [2009/10 Integrated Household Living Conditions
Survey]

တြင္

ျမန္မာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္

လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေမးခြန္းမ်ား

ေမးျမန္းသည့္ ပံုစံတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ (ေလ်ာ္ကန္ေအာင္တြက္ခ်က္ထားသည့္ ေမးခြန္းပံုစံ)။ ထိုစစ္တမ္း
တြင္ မိုးရာသီႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ရာသီမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားႏွင့္
ရံဖန္ရံခါ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ႏွင့္ ပံုမွန္လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္
ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အိမ္ေထာင္ေပါင္း ၅.၃၅% က ထိုႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္မွ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္
လႊဲပို႔ေငြလက္ခံ ရရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ အမ်ားဆံုးေပးပို႔သည့္ပမာဏ (ရာသီ ၂ ရာသီလံုးတြင္
ရံဖန္ရံခါ ႏွင့္ ပံုမွန္ လႊဲပို႔ေငြ) မွာ က်ပ္ေငြ ၁၀၃၁၇၅၇ ခန္႔ ရွိျပီး၊ အလယ္အလတ္ ပမာဏမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၆၀၀၀၀၀၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၄ ခန္႔ရွိျပီး ၂၀၀၉/၁၀ ကာလအတြင္း ေမွာင္ခို ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္
လဲလွယ္ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုပမာဏသည္ ယခင္က စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူ စဥ္က ရရွိခဲ့သည့္
ပမာဏထက္ ပိုမိုျမင့္မားပါသည္ (တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိန္ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။) သို႔ရာတြင္
ပ်မ္းမွ် အာရွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား မိမိတို႔ နိုင္ငံေနအိမ္မ်ားသို႔ လႊဲပို႔ေပးသည့္ ပမာဏ (အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ခန္႔) ထက္ မ်ားစြာ နိမ့္က်ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အိမ္ေထာင္စု

စား၀တ္ေနေရးအေျခအေန

ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း၏

အရြယ္

ပမာဏႏွင့္ ပါ၀င္ေျဖၾကားသူ ၾကီးမားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စီးဆင္းသည့္ စုစုေပါင္း လႊဲပို႔ေငြ
ခန္႔မွန္းေျခကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္း သန္း ၆၀ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ မိသားစု တစ္စုလွ်င္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ခန္႔မွန္းေျခ ၄.၇ ဦး ႏႈန္း ပါ၀င္မႈျဖင့္တြက္ခ်က္ပါက၊ စုစုေပါင္း မိသားစု ၁၂.၈ သန္း ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
စစ္တမ္းအရ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၆% သည္ ျပည္ပမွ လႊဲပို႔ေငြမ်ား ရရွိေၾကာင္း (စုစုေပါင္းလူဦးေရတြင္
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ခန္႔မွန္းေျခ ၁% ႏွင့္ ၁၀% အၾကားျဖင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ) ေဖာ္ျပထားရာ၊
စစ္တမ္း ေကာက္ယူသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇၆၈,၀၀၀ သည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ကာလအတြင္း
တစ္အိမ္ေထာင္စုလွ်င္ အလယ္အလတ္အားျဖင့္ လႊဲပို႔ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၁၈ ခန္႔ ရရွိလိမ့္မည္
ျဖစ္ရာ၊ စုစုေပါင္း လႊဲပို႔ေငြ စီး၀င္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂၈.၂ သန္း ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပမာဏ
သည္ အျခားခန္႔မွန္းေျခမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တူညီမႈ ရွိပါသည္။ ဥပမာ-

Turnell, Vicary ႏွင့္

Bradford (2008) တို႔က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လႊဲပို႔ေငြပမာဏ စုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ
သန္း ၃၀၀ ခန္႔ ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ျပီး၊ Chantavanich (2012) ကလည္း ထုိလမ္းေၾကာင္းမွ လႊဲပို႔ေငြ
စုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၈ သန္းခန္႔ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားရာ၊ ယင္းေလ့လာမႈ
၂ ခုစလံုးတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား တစ္သန္းခန္႔ျဖင့္ ခန္႔မွန္းသည့္ ပံုမွန္ခန္႔မွန္းမႈ
တစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားထံမွ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ လႊဲေျပာင္း
ေပးပို႔ေငြမ်ားသည္လည္း ျမင့္မားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာတစ္လႊားမွ
လႊဲပို႔ေငြမ်ား လႊဲပို႔မႈသည္ ပိုမိုျမင့္မား လိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆရပါသည္။
လႊဲပို႔ေငြ တုံ႔ျပန္မႈ အေျခအေနမ်ားက စီးပြားေရး အလားအလာကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္
ေနရာတြင္ရွိေနေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို စမ္းသပ္ေကာက္ယူသည့္ စစ္တမ္းငယ္ကေလးမ်ားသည္
ကိုယ္စားျပဳမႈ နည္းပါးျပီး၊ ပါ၀င္သည့္နယ္ပယ္ႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားတြင္ လံုး၀ မႏိႈင္းယွဥ္
ႏိုင္ေသာ္လည္း အေထြေထြ လႊဲပို႔ေငြ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္
ဇာစ္ျမစ္တစ္ခုကို စီမံေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္သမား
တစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမွ် လႊဲပို႔ေငြ ပမာဏမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀
ခန္႔ရွိပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ.ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိဳ႕တြင္သာ
အဓိကအားျဖင့္ ခန္႔ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လႊဲပို႔ေငြရယူသူ အမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္ အသံုးစရိတ္
မ်ားႏွင့္ စားသံုးမႈ (၇၀-၉၀%) အတြက္ အသံုးျပဳၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးႏုိင္သည့္

ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ လႊဲပို႔ေငြမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသည့္ပံုစံမ်ိဳး အသံုးျပဳမႈတြင္ အေတာ္
အတန္ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။( ၅၀%က လႊဲပို႔ေငြမ်ားအနက္အခ်ိဳ႕ကို ပညာေရးႏွင့္ ၇၃% ကို
က်န္းမာေရးအတြက္ အသံုးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကပါသည္။)
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအားလံုး မိမိေနအိမ္သို႔ ေငြလႊဲပို႔ၾကသည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ရာတြင္ လႊဲေျပာင္း
ေပးပို႔သူ ၅၀% မွ ၇၀% သည္ တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈကို ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။
ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၂၀% သည္ ဘဏ္မ်ားကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီး၊
အျခား စစ္တမ္း ၂ ခုတြင္ ၂% မွ ၅% အထိသည္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ လႊဲပို႔သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ လႊဲေျပာင္းေငြ
ပမာဏ၏ ၂.၅% မွ ၁၀% ခန္႔ ကုန္က်ေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေငြပမာဏကို လုိက္၍ ကုန္က်စရိတ္
သိသိသာသာ ကြဲျပားသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တရား၀င္ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်
အားျဖင့္ စရိတ္ပိုၾကီးေၾကာင္း (လဲႊပို႔ေငြ၏ ၁၀% မွ ၂၀% ခန္႔ရွိေၾကာင္း) သိရပါသည္။ မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ
အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကစ၍ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေလွ်ာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား (ကနဦးေစ်းႏႈန္း)ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔လ်က္
ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား ထိေရာက္မႈ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားမွ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အစိုးရသည္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ား စီးဆင္းမႈကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္း
လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ယင္းတို႔အား တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လစာ
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ရရွိေစျပီး တရား၀င္ ေငြလႊဲေျပာင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
လည္း လြယက
္ ူ အဆင္ေျပစြာရရွိေစႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။ ထိန
ု ည္းအားျဖင့္ အစုိးရအတြက္ အိမ္ေထာင္စမ
ု ်ားအတြက္
ပိုမိုျမင့္မားေသာ ၀င္ေငြမ်ားရရွိေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး အစိုးရအတြက္လည္း ႏိုင္ငံျခား
ေငြ ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးတက္ရရွိေစပါသည္။ အစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း
ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ညွိႏိွႈင္း
တိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ျပီး ႏိုင္ငံျခားတြင္ အေျခခံစာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား
ကိုလည္း အကူအညီေပးသင့္ပါသည္။
ျမန္မာ အစိုးရသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနရာ ယင္း
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ လႊဲပို႔ေငြမ်ား စီး၀င္မႈမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါသည္။ ပုိမိုၾကီးမားေသာ
ေစ်းကြက္ ထိုးေဖာက္မႈႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈသည္ လႊဲပို႔ေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေငြေပးေခ်သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
သည္လည္း အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေငြေပးေခ်သည့္ စနစ္
မ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ကုန္က် စရိတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေငြပမာဏနည္းပါး ေသာေပးေခ်မႈမ်ား
အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရ၀မ္ဒါတြင္ ယင္းတို႔၏
ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရလဒ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ လႊဲေျပာင္းေငြ ေပးပို႔မႈ
ကုန္က်စရိတ္မ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ (see Box 4.4)။ ေ၀းလံေသာ
ေဒသမ်ားရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီး ရရွိမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိုရည္မွန္း
ခ်က္ပန္းတိုင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ပိုမို သြယ္၀ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အေနျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို တရား၀င္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္
အားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရား၀င္ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္
သူမ်ားကို တိုးပြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ လႊဲပို႔ေငြမ်ားကို ေငြသားျဖင့္ လက္ခံသည္ထက္ ဘဏ္စာရင္းမ်ား
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ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မွ ေငြအရင္းအႏွီး မ်ားစြာရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
Box 4.4. ရ၀မ္ဒါတြင္ ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လႊဲပို႔ေငြမ်ား
၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေငြေပးေခ်စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေငြေပးေခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာက္ယူ
စိစစ္ျပီး ေနာက္တြင္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္မ်ား ဥပေဒကဲ့သို႔) ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး
ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအားလံုးႏွင့္

ATMs

စက္ျဖင့္

အလိုအေလ်ာက္

ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ႏွင့္

အစုရွယ္ယာမ်ားဆိုင္ရာ ဗဟုိဌာန (central securities depository)

တို႔ကို National Switch

တစ္ခုထူေထာင္ကာ ခ်ိတ္ဆက္ ထားပါသည္။ Rwanda Integrated Payment Processing
System (RIPPS) ေငြေပးေခ် စနစ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ (National
Bank of Rwanda, 2014)။ RIPPS စနစ္သည္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေစ်းအသက္သာဆံုးႏွင့္
တစ္ဦးခ်င္းအေပၚ

အေျခခံကာ

ထိုလႊဲပို႔ေငြမ်ားအားလံုးကို

ေငြလႊဲေျပာင္း

အျမန္ေပးေခ်သည့္

လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
စနစ္

(real-time

လႊဲပို႔ေငြ
gross

ရရွိသည္ႏွင့္
settlement)

ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ဘဏ္မ်ားအၾကား လႊဲေျပာင္းေပးေခ်ရာတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာသည့္ အသားတင္
လႊဲေျပာင္းေပးေခ်သည့္စနစ္ (net settlement systems) ကို အသံုးမျပဳေတာ့ပါ။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီက ရ၀မ္ဒါတြင္ လႊဲပို႔ေငြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်
ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္း ထက္မ်ားစြာ ပိုမိုျမင့္မားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ႏွင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကားတြင္ ကမၻာ
တစ္လႊား၌ ပ်မ္းမွ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ အတြက္ လႊဲပို႔စရိတ္က်သင့္ေငြမွာ ထိုပမာဏ၏ ၉%
က်သင့္ျပီး၊ International Money Transfer Operators Index* အညႊန္းကိန္းတြင္ ၁၀.၅% မွ
၉% ခန္႔သို႔ က်ဆင္းခဲ့ျပီး၊ အာဖရိက ဆာဟာရတိုက္ခဲြတြင္မူ အနည္းငယ္ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။
(World Bank, 2013b)။ ထိုကာလအတြင္း ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံ၏ လႊဲပို႔ေငြ ကုန္က်စရိတ္သည္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ ၁၉% မွ ၁၅% သို႔က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔က်ဆင္းရျခင္းမွာ ေငြေပးသည့္စနစ္
တုိးတက္လာမႈေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။
* The International MTO Index အညႊန္းကို စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူမႈမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၈၅% ေက်ာ္
ပါ၀င္ေနသည့္ Money Transfer Operators (MTOs) ေပၚတြင္ အေျချပဳတြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏ ရွင္းလင္းေသာ ကမၻာ့ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထားမ်ား တိုင္းတာသည့္ စနစ္တစ္မ်ိဳးကို ဖြဲ႔စည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
Sources: National Bank of Rwanda (2014), Payment Systems Overview, www.bnr.rw/index.php?id=143;
World Bank (2013b), Remittance Prices Worldwide, No. 8, December, World Bank, Washington, DC.

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း
အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္မ်ားကို စုစည္းျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲျခင္း ထိေရာက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၏
ၾကီးမားမ်ားျပားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္
အျခား လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို တိုးျမွင့္ရန္ လိုအပ္မႈသည္ အစိုးရ၏
အခြန္အေကာက္တစ္ခုလံုးတြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္ျမင့္မားလာရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြမ်ား
ခြဲေ၀ခ်ထားမႈတြင္လည္း တိုးတက္ျမင့္မားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္
စာရင္းျပဳစုထားသည့္ အခြန္အေကာက္ေပးေဆာင္သူ ေပါင္းမွာ ၂၀၀၀၀၀ သာရွိသျဖင့္၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရး၏
၀.၄% သာ အခြန္အေကာက္ေပးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ (World Bank, 2012b)။ အခြန္အေကာက္မ်ား
ကို

တိုးျမွင့္ရန္လိုအပ္ရံုမွ်သာမက၊

ပုဂၢလိကက႑

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္

အတြက္

မက္လံုးမ်ား ေပးရန္ႏွင့္ မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္မႈ လြန္ကဲမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစမႈမ်ားကို
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္အတြက္

အျမတ္ခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္အေကာက္မ်ား ျမွင့္တင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ယႏၱရားမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္

ကာလလတ္ႏွင့္

ေရရွည္တြင္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

လိုအပ္လိမ့္မည့္

အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္မ်ားကို စုစည္းေကာက္ယူမႈတြင္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္
ရွိပါသည္။ အေရးအၾကီးဆံုး ကိစၥမွာ အခြန္အေကာက္ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားပံုကို ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္
အဆင့္ျမင့္ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားအားျဖင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား တိုးျမွင့္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ေသာဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ထားသည့္ အစီအစဥ္
မ်ားသည္လည္း

အားေကာင္းေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေနျပီး၊

စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္ပမာဏသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ မလံုေလာက္ပါ။
ဤသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာ
အစိုးရ ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာနိမ့္က်ပါသည္ (OECD,
2013b)။ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္၀င္ေငြကို ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယင္း၀င္ေငြတြင္ အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရေငြမ်ားပါ၀င္ျပီး၊ ယင္းရေငြအမ်ားစုသည္ အစိုးရပိုင္
လုပ္ငန္းမ်ား အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခား အေထြေထြ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အစိုးရကိစၥမ်ား အတြက္ သံုးစြဲရန္ အမွန္တကယ္ရရွိေသာ အခြန္အေကာက္မ်ား (ရႏိုင္သည့္အခြန္အခမ်ား)
တြင္ အျမတ္ခြန္မ်ား၊ အျခားအျမတ္ခြန္မဟုတ္ေသာအခြန္အေကာက္မ်ား(အေကာက္ခြန္မ်ားအပါအ၀င္)
အနည္းငယ္ ႏွင့္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အသားတင္လႊဲေျပာင္းေပးေငြမ်ား (၎တို႔ အသံုးစရိတ္မ်ား
သံုးစြဲျပီးေနာက္ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကိုဆိုလုိသည္) ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုပမာဏသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၉.၁% ရရွိခဲ့ပါသည္။ (Table 4.3).
Table 4.3. အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈမ်ား
အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈမ်ား (ဂ်ီဒီပီ၏ % ျဖင့္)

1. IMF, 2012; the IMF Country Report for Myanmar for 2012 puts the gas export revenues at 5-6% of GDP.
Sources: IMF (2012), “Myanmar: 2011 Article 4 consultation”, IMF Country Report 12/104, International Monetary
Fund, May; IMF (2013b), “Myanmar: staff report for the Article 4 consultation and first review under the StaffMonitored Program”, IMF Country Report 13/250, International Monetary Fund, August.

ထိုပမာဏသည္ ၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္ ( ယင္းသို႔
တိုးတက္လာရျခင္းမွာ လႊဲပို႔ေငြမ်ားကို တန္ဖိုး အလြန္ျမွင့္တင္ထားသည့္ အစိုးရ၏ တရား၀င္ေငြလဲလယ
ွ ္ႏန
ႈ ္း
ႏွင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္ အခြန္
အေကာက္ ေကာက္ခံမႈမ်ား ျမင့္မားတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းပမာဏသည္
အျခားအာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ (Figure 4.5)။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Figure 4.5. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အျမတ္ခြန္မ်ား
ပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။
ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္သည့္ စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ အျမတ္ခြန္မ်ား

1. Tax and other non-tax revenues plus transfers from SOEs.
Sources: International Monetary Fund (2012), “Myanmar: 2011 Article 4 consultation”, IMF Country Report 12/104, International
Monetary Fund, May; IMF staff estimates for Myanmar; ADB (2013a) for other countries. Figures are for 2012 (FY 2012/13 for
Myanmar), www.adb.org/publications/series/basic-statistics.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134673

၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္မ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း၊ သံုးစြဲႏိုင္သည့္
အစိုးရ အခြန္အေကာက္မ်ားရရွိမႈ အဆင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ အလြန္နိမ့္က်ေနပါသည္။
အျခားဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ အာဆီယံႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရအသံုးစရိတ္အခ်ိဳးႏႈန္းမွာ နိမ့္က်ေသာ အဆင့္
ျဖစ္သည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၄% မွသည္ ျမင့္မားေသာ အဆင့္ျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္
ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ၂၅% နီးပါးအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားလ်က္ရွိပါသည္။(Figure 4.6)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းႏွင့္ အျခားအာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္း
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္၀င္ေငြ
ႏႈန္းထား၏ အထက္တိုးျမွင့္ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ဂ်ီဒီပီ၏ ၂၀% သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖ်င္း
အားျဖင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏႈန္းထားႏွင့္ ညီေသာႏႈန္းထားႏွင့္ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔၏
ႏႈန္းထားမ်ား

ေအာက္အနည္းငယ္တြင္ရွိရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ယခု

ျဖစ္ေပၚေနသည့္

ဘတ္ဂ်က္

လိုေငြျပမႈသည္ ရည္မွန္းထားခ်က္ႏွင့္အညီ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄% ျဖစ္ေပၚေစကာမူ (သို႔ေသာ္ ထိုပမာဏသည္
ကာလလတ္အလြန္တြင္ လိုေငြ ျဖစ္ေပၚရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုျမင့္မားႏိုင္ပါသည္)
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း အစိုးရ အသံုးစရိတ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၃% သာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ
လိုအပ္ႏိုင္သည့္အဆင့္ႏွင့္ ၾကီးမားစြာ ကြာဟေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မွ ရရွိသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားျဖင့္ ကြာဟာမႈအခ်ိဳ႕ကို ျဖည့္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္
ေသာ္လည္း အခြန္အေကာက္မ်ားကို သိသိသာသာတိုးျမွင့္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မွ ရရွိေသာ အစိုးရကလက္ရွိ ေကာက္ခံရရွိ ႏိုင္သည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ လူမႈေရးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္ မလံုမေလာက္ျဖစ္
ေနသည့္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို သိသိသာသာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ရရွိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ အနည္းငယ္မွ်သာထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာေသးမီက
စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား အရ အစိုးရသည္
၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ကြက္ ၂ ခုမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၆
ဘီလီယံ ခန္႔ ရရွိခဲ့သျဖင့္၊ ဂ်ီဒီပီ၏ ၆.၄% ခန္႔ရရွိခဲ့ပါသည္။ အျခားခန္႔မွန္းေျခ မ်ားတြင္ ၂၀၁၂/၁၃
ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃.၇% ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္
၃ ႏွစ္အတြင္း ဂ်ီဒီပီ၏ ၅% မွ ၆% ေက်ာ္ခန္႔အထိ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားပါသည္။ (IMF, 2012;
IMF, 2013b).
Figure 4.6. အေထြေထြအစိုးရအသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ ဆက္စပ္မႈအခ်ိဳးသည္လည္း
နိမ့္က်ေနပါသည္။
ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ (၂၀၁၂)

Note: Figure for Myanmar excludes expenditures by SOEs and are estimates from IMF (2012).
Sources: IMF (2012), “Myanmar: 2011 Article 4 consultation”, IMF Country Report 12/104, International Monetary Fund, May; and
ADB (2013b),Key Indicators for Asia and the Pacific, www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2013.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134692

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း
ရန္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္အတြက္ ထိန္သိမ္းထားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အမ်ားစုကုိ အစိုးရ၏
အခြန္အေကာက္ ရေငြမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ အျခား သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ
အခြန္အေကာက္ေငြမ်ားလည္း ျမင့္မားလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္
မ်ားမွရရွိသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ ယခု လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ေငြ
ရရွိမႈႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မႈအၾကား ကြာဟေနသည့္ ပမာဏ တစ္၀က္နီးပါးကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လိမ့္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
သို႔ရာတြင္ အကယ္၍ အျခားက႑မ်ားမွ အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ထပ္မံ
တိုးတက္လာျခင္း မရွိပါက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ
ကို သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အလြန္အကြ်ံ မွီခို အားထားမႈ ျပဳလာမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနပါသည္။
အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ဘ႑ာေငြ အခ်ိဳးသည္
၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရွိသည့္ အဆင့္၌ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ဆိုပါက သဘာ၀အရင္းအျမစ္မွ
ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အခြန္အေကာက္ပမာဏသည္ ႏွစ္လတ္ကာလအတြင္း အစိုးရ၏ ရရွိႏိုင္မည့္
စုစုေပါင္း

အသံုးစရိတ္၏

သံုးပံုတစ္ပံု

ေက်ာ္ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်ိဳးအစားမ်ိဳးသည္

ဘရူးႏိုင္းလ္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအခ်ိဳ.၏ အခ်ိဳးအစားေအာက္တြင္
ရွိေနေသာ္လည္း

ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာ အခ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္ က႑မွ ရရွိေသာ
အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ ယင္း၏ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တြင္ အတက္အက် ခိုင္မာမႈ မရွိဘဲ
အတက္အက်

ျမန္ဆန္မႈေၾကာင့္

တစ္ခုလံုးတြင္

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ

ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းရ
က်ဆင္းသြားျခင္း၊

ခက္ခဲျပီး၊
ဘတ္ဂ်က္

အစိုးရ၏

အခြန္အေကာက္၀င္ေငြ

လိုေငြျပမႈ

ျမင့္မားလာျခင္းတို႔ကို

ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ အလြန္အကြ်ံ မွီခိုမႈေၾကာင့္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ယူမႈ
ႏွင့္ စည္းကမ္းရွိမႈတို႔ကို ထိခိုက္ေစတတ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ
အခြန္အေကာက္စည္းၾကပ္မႈ မျပဳဘဲ အသံုးစရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲႏိုင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ျခံဳငံုၾကည့္ပါက

ထိုအေျခအေနမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ႏွစ္လတ္ကာအတြင္း

အခြန္

အေကာက္ ရေငြမ်ားကို အနည္းဆံုး ဂ်ီဒီပီ ၏ ၁၀% အထိ (အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားေလ့လာ
အကဲခတ္သူမ်ားက ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည့္ ျဖစ္ေပၚရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ) သိသိသာသာ ျမွင့္တင္ ေကာက္ခံရန္
လိုအပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ထို႔ထက္ပင္ ပိုမိုတိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ညႊန္ျပလ်က္
ရွိပါသည္။ ထိုအခြန္အေကာက္မ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔မွသာ ရရွိႏိုင္သည့္
အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ အစိုးရ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း၊
တည္ျငိမ္ ေကာင္းမြန္ေသာ က႑အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေျခခံကာ အခြန္အေကာက္မ်ားကို အလံုအေလာက္
ေကာက္ခံရရွိေစေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အခြန္အေကာက္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အခ်ိဳ႕
အခြန္အေကာက္ ႏႈန္းထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ေကာက္ခံမႈမ်ားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အခြန္အေကာက္စနစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ယင္း၏ အခြန္အေကာက္
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈကို အျခား အာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရာ
တြင္ အခ်ိဳ႕နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ အလားလာအခ်ိဳ႕
ရွိေသာ္လည္း၊ အခြန္အေကာက္အမ်ားစုကိုမူ အခြန္အေကာက္ စုစည္းေကာက္ယူမႈတြင္ တိုးတက္မႈ
ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ားအပါအ၀င္ အျခား
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ အေကာက္ခြန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ အခြန္
အေကာက္ ၁၈ မ်ိဳး သီးျခားရွိပါသည္။ အခြန္အေကာက္မ်ား ျမွင့္တင္ေကာက္ခံရေငြမ်ားတြင္ အေရး
အၾကီးဆံုး အခြန္ အေကာက္မွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္ေငြမ်ားႏွင့္
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ (Box 4.5)။ ကုန္သြယ္
လုပ္ငန္းခြန္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား(အမ်ားစု) ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေရာင္းခ်ရေငြမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခြန္အေကာက္မ်ားကို ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေကာက္ခံပါသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
သည္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ တို႔ကိုလည္း ေကာက္ခံပါသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံေပးသည့္ အခြန္အေကာက္ပမာဏသည္ အခြန္အေကာက္မ်ား
အားလံုး (အေကာက္ခြန္မ်ားအပါအ၀င္)၏ ၉၀% ေက်ာ္ရွိပါသည္။

ထိုအခြန္အေကာက္အမ်ားစုကို

ျမိဳ႕ျပမ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားက ေပးေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအမ်ားစုႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အမ်ားစု လုပ္ကိုင္ေနထုိင္ၾကျပီး၊ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းခြန္
ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုး၀င္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္ အထက္တြင္ ရရွိသူမ်ား
အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသျဖင့္ ျမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အခြန္အေကာက္ အမ်ားစုေကာက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ စနစ္အမ်ားအျပားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္
၀င္ေငြခြန္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းခြန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။ (Box
4.5).
Box 4.5. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအခြန္အေကာက္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္

● ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္စည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္းကို
ႏႈန္းထားအမ်ိဳးမ်ိဳး

ျဖင့္

လံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္

၁၀၀%

ေပးပါသည္)

အခြန္ေကာက္ခံသည့္

အစီအစဥ္

အထိ

(ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားျဖင့္၊

အခြန္ေကာက္ခံပါသည္။

ယင္း

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒ

အခ်ိဳ.ကုန္စည္မ်ားကို
ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္

(၁၉၉၀)

တြင္

ပူးတြဲ

ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ (၇) ခုႏွင့္အညီေကာက္ခံပါသည္။

● ယခုအခါ အစီအစဥ္ ၂ မွ ၅ အထိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ၅% အခြန္က်ခံရန္ ႏွင့္
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၊ ကြ်န္းသစ္ ႏွင့္ ဇိမ္ခံကားမ်ား ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ကုန္စည္မ်ားကို ၈% မွ ၁၀၀% အထိ (ယခင္က ၃၀% မွ ၂၀၀%အထိ) အခြန္က်ခံရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

● ယခုအခါ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ ရေငြမ်ားအေပၚ ၅% ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

လက္လီ

လကၠားေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အာမခံလုပ္ငန္း ႏွင့္ အျခား ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ပုဂၢိလက ၀န္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကြ်မ္းက်င္
၀န္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

● ယခုအခါ ပုိ႔ကုန္မ်ားကို ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၊ ကြ်န္းသစ္ ႏွင့္ အျခား သစ္မာမ်ား ႏွင့္
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္

အျခား

အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားမွလြဲ၍

ေရာင္းရေငြအေပၚ

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထား ပါသည္။
၀င္ေငြခြန္

● အခြန္အေကာက္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ လုပ္ခေငြ/လစာ ပိုမို၀င္ေငြရရွိေသာ
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို စုစုေပါင္း၀င္ေငြအေပၚ ၁% မွ ၂၀% အထိ
စည္းၾကပ္ေကာက္ခံပါသည္။ (၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မတိုင္မီက ၃% မွ ၃၀% အထိ ေကာက္ခံ
ပါသည္။)

● ပထမဦးစြာ ရရွိသည့္ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ ၁၄၄၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ခန္႔၊
ယခင္က ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀) ကို ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း

● အခြန္ေပးေဆာင္သူ၊ အိမ္ေထာက္ဖက္ ႏွင့္ သားသမီးမ်ား ႏွင့္ အသက္အာမခံ ပရီမီယံေၾကးမ်ား
ႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္းမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ သက္သာခြင့္မ်ားကို ကမၻာတစ္လႊားတြင္ အမ်ားဆံုး
ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ ခန္႔) အထိ ခြင့္ျပဳပါသည္။

● စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၏ တစ္ႏွစ္ေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၁၂၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅၀ ခန္႔) ေက်ာ္ပါက (ယခင္က ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀
ေက်ာ္ပါက) ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ ၂% မွ ၃၀% (ယခင္က ၅% မွ ၄၀%) အၾကား ေကာက္ခံမည္
ျဖစ္ပါသည္။

● ေငြလံုးေငြရင္းမွ ရရွိသည့္ အျမတ္ေငြမ်ားအေပၚ ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ၁၀% ႏွင့္
ျပည္ပေန ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ၄၀% ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ျပည္တြင္းအရင္း
အျမစ္ မ်ားမွ၀င္ေငြ)

● ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ ျပည္ပေနႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ၀င္ေငြအေပၚ ၃၅%
၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၀င္ေငြခြန္

● ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥေပေဒျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အထူးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြန္သက္သာခြင့္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ) ၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြအေပၚ ၂၅% ျဖင့္ (၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မတိုင္မီက
၃၀% စည္းၾကပ္ပါသည္) ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

● အထူးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြန္သက္သာခြင့္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားမွ
တ္ပံုတင္ကုမၸဏီမ်ား၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြအေပၚ ၃၅% ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

● ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ား တြင္ပါ၀င္လုပ္ကုိင္သည့္ ျပည္တြင္းေန သို႔မဟုတ္
ျပည္ပေန ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားမွလြဲ၍ ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာမ်ား၊ မတည္အပိုင္
ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်ျခင္း/လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျမတ္စြန္းေငြေပၚေပါက္ပါက
၁၀% မွ ၅၀% အထိ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔
မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာမ်ား လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ပါက ျမတ္စြန္း
ေငြ အေပၚ ၄၀% မွ ၅၀% အခြန္ေပး ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (PWC, 2014; KPMG, 2013a)

● ျပည္တြင္းေန ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ကမၻာတစ္လႊားမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ
အခြန္ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္ပေန ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပည္တြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ
ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚတြင္သာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

● ျပည္ပေနႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသို႔ အတိုးေပးေငြမ်ား ႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ မူပုိင္အခြင့္အေရး
စသည္တို႔ကို အသံုးခ်ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ေပးေငြမ်ား (interest and royalties) (သို႔ရာတြင္
ခြဲေ၀ေပးေငြမ်ားမဟုတ္) အေပၚ ပင္ရင္းမွ ႏုတ္ယူ ေပးသြင္းသည့္ အခြန္ (withholding tax) ကို
၁၅% ႏွင့္ ၂၀% စည္းၾကပ္ပါသည္။
လူမႈဖူလံုေရးအခြန္

● ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒအရ ၊ အလုပ္သမား ၅ ဦးအထက္ ခန္႔ထားသည့္ အလုပ္ရွင္
မ်ားသည္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ လုပ္ခ/လစာ ေပးေငြ၏ ၁.၅% ကို လူမႈဖူလံုေရးအခြန္
ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊

သက္ဆိုင္ရာ

အလုပ္သမားမ်ားက

၂.၅%

ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေငြမ်ားကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတြင္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အျခားအခြန္အေကာက္မ်ား

● တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ (ျပည္တြင္းအခြန္းမ်ားဦးစီးဌာနက
ေကာက္ခံသည္)

● ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕အေပၚေကာက္ခံသည့္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ (ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန)
● အေကာက္ခြန္ (အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန)
● ကုန္လမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအခြန္ ႏွင့္ အျခား သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအေပၚ
ေကာက္ခံသည့္ အခြန္မ်ား။
Sources: Price Waterhouse Cooper (PWC) (2012), Myanmar Business Guide, August; KPMG (2013a),
Myanmar Tax Profile, November; VDB/Loi (2012), Myanmar Tax Update Part I: Myanmar’s 2012 Tax Reform,
www.vdb-loi.com/mlw/myanmar-tax-update-part-one-myanmars-2012-tax-reform-2/.

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက အခြန္အေကာက္မ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိမႈမ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ ဆက္စပ္ပါက
အျခားအာဆီယံ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအမ်ားစုထက္ သိသိသာသာ နိမ့္က်ေနပါသည္။(Figure 4.7).
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အေကာက္ ဖြဲ႔စည္းထားပံုသည္ ယင္း၏ ၀င္ေငြအဆင့္အရ တိုက္ရိုက္ႏွင့္
သြယ္၀ိုက္ အခြန္မ်ား၏ အားသာမႈအေပၚ မွီခိုမႈျပဳရာတြင္ အနည္းငယ္ ထူးျခားမႈျဖစ္ေနပါသည္။ အျမတ္
ခြန္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမ်ား အေပၚေကာက္ခံသည့္ တိုက္ရိုက္ခြန္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံသည့္ စုစုေပါင္းအခြန္၏ ၅၂.၇% ပါ၀င္
ေနျပီး၊ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃% ရွိပါသည္။ (Figure 4.8).
ထိုတိုက္ရိုက္အခြန္မ်ား ေကာက္ခံရရွိမႈ ပမာဏသည္ အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိသည့္ အာဆီယံ
ႏိုင္ငံမ်ား (အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ) တြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ ပမာဏမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ျပီး၊ မေလးရွား
ႏိုင္ငံ၏ ပမာဏေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း အျခား CLMV ႏိုင္ငံမ်ားထက္သိသိသာသာ ျမင့္မားမႈရွိပါသည္။
(Table 3.3) (CLMV အုပ္စု၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ား
ပါ၀င္ပါသည္)။ တိုက္ရိုက္အခြန္အေကာက္မ်ားသည္ ၀င္ေငြနိမ့္က်ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္
ပါက ၀င္ေငြျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုိမိုအေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀င္ေငြနိမ့္က်
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၀င္ေငြခြန္မ်ား အေပၚေကာက္ခံသည့္
နယ္ပယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၀င္ေငြျမင့္မားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာ နိမ့္က်ေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း အေပၚ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ၀င္ေငြခြန္ပမာဏ (individual income
tax) ႏွင့္ အျမတ္ခြန္မ်ား (profits tax) ေကာက္ခံရရွိသည့္ ပမာဏတို႔ကို သီးျခားစီ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ရိုက္ အခြန္အေကာက္မ်ားမွ ေကာက္ခံရသည့္အခြန္အေကာက္ အမ်ားစုသည္
အျမတ္ခြန္မ်ားမွရရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Figure 4.7. ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုက္ရိုက္အခြန္အေကာက္မ်ားအေပၚလြန္စြာမွီခိုအားထားမႈ
ျပဳပါသည္။
စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္၀င္ေငြတြင္ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ခြန္ ပါ၀င္မႈ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဂ်ီဒီပီ
ပါ၀င္မႈအခ်ိဳး ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ဗဟိုစာရင္းရံုး၏ ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စာရင္းဇယားမွ ယူထားျပီး၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
စာရင္းဇယာမ်ားမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြက္ စာရင္းဇယားမ်ားျဖစ္ပါသည္။
Sources: Myanmar: Official data from Myanmar IRD as reported in the CSO Monthly Statistics; data for other countries from CEIC
Database;IMF
(2013e),
“Government
finance
statistics”
(database),
http://elibrary-data.imf.org/QueryBuilder.
aspx?key=19784658&s=322; and country sources (see OECD, 2012).
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134711

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းငယ္ပိုမိုထင္ရွားသည့္ အခ်က္မွာ ဂ်ီဒီပီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ပါက သြယ္၀ိုက္
အခြန္အေကာက္မ်ား နိမ့္က်သည့္အဆင့္တြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
သြယ္၀ိုက္အခြန္အေကာက္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ ေကာက္ခံရေငြမ်ားသည္ စုစုေပါင္း
အခြန္အေကာက္ရေငြ၏ ၄၇.၃% ရွိျပီး၊ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂.၈% ရွိပါသည္။

ထိုပမာဏသည္ ကေမၻာဒီးယား၊

လာအို (ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ားပါ) ၏ အခ်ိဳးအစားေအာက္ အနည္းငယ္နိမ့္က်ျပီး၊ ဗီယက္နမ္
( တရုတ္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ပါ) ၏ အခ်ိဳးအစားေအာက္လြန္စြာ နိမ့္က်ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အိႏိၵယ ႏွင့္
မေလးရွား ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တူညီေနပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အေကာက္ခြန္ႏႈန္းအမ်ားစုသည္ အျခားအာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေယဘုယ်အာျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္စံႏႈန္းသည္ လြန္စြာနိမ့္က်ေနေသာ္လည္း အေကာက္ခြန္ႏႈန္း
အမ်ားစု

သည္

အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၂

ခုႏွစ္က

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္

အခြန္အေကာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (commercial tax) ကို ကာလလတ္တြင္
တန္ဖိုးျမွင့္အခြန္ (value-added tax) အျဖစ္ အစားထိုးေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံေရးအတြက္ ၾကိဳတင္
ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ မ်ားျပာလွသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏႈန္းထား အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ၅% စံႏႈန္းျဖင့္ စည္းၾကပ္ရန္
ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။
Figure 4.8 အခြန္အေကာက္အမ်ားစုမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္တို႔မွ ရရွိပါသည္။
(အခြန္အေကာက္မ်ားပါ၀င္ေပါင္းစပ္မႈ)

Source: Ministry of National Planning and Economic Development (2013), Answers to OECD_UNESCAP Multidimensional Review of Myanmar, Foreign Economic Relations Department.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134730

၅% ႏႈန္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ႏႈန္းထက္ သိသာစြာ နိမ့္က်ေနပါသည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ ၁၀% ေကာက္ခံေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၅% ႏႈန္းထားမွ အျခား အာဆီယံ
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ အဆင့္နီးပါး ျမွင့္တင္ပါက အခြန္အေကာက္ရေငြ စုစုေပါင္းသည္ ဂ်ီဒီပီ၏
၁.၅% အထိ ျမင့္တက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျခား ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
အခြန္အေကာက္မ်ား

အဆင့္နိမ္က်မႈသည္

အဓိကအားျဖင့္

အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားေၾကာင့္

မဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ အခြန္အေကာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္သက္၀င္ျခင္း မျပဳမီက
အျမတ္ခြန္ႏႈန္းသည္ ၃၀% ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းႏႈန္းထားသည္ အာဆီယံေဒသ၏ က်န္ေဒသအမ်ားစုတြင္
ျပ႒ာန္းဥပေဒျဖစ္သည့္
နိမ့္က်ပါသည္။

၂၀၁၂

၂၅%
ခုႏွစ္

အထက္တြင္ရွိျပီး

၊

အခြန္အေကာက္

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏

ႏႈန္းထားထက္

အနည္းငယ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္

၂၅%

သို႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားသည္ လုပ္ခ ႏွင့္ လစာ၀င္ေငြမ်ား အတြက္ ၃% မွ ၃၀% ႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္မႈ ၀င္ေငြအတြက္ ၅% မွ ၃၅% အထိ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ပါသည္။ ထိုႏႈန္းထားမ်ားသည္
အျခားအာဆီယံ
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ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ျပီး

အမ်ားအားျဖင့္

ထိပ္တန္း

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အခြန္အခႏႈန္းမ်ားတြင္

အနည္းငယ္ပိုျမင့္မားပါသည္။

သို႔ရာတြင္

၂၀၁၂

ခုႏွစ္

၀င္ေငြခြန္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ အနိမ့္ဆံုး၀င္ေငြႏႈန္းထားသည္ အျခား
အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အနိမ့္ဆံုး လစာရရွိသူမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္
ႏႈန္းထားထက္ မ်ားစြာျမင့္မားေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယစ္မ်ိဳးခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္လည္း အျခား
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထက္

မ်ားစြာ

သို႔မဟုတ္

စနစ္တက်

ေလ်ာ့က်မႈမရွိေၾကာင္း၊

အနည္းဆံုး

ထိုအမ်ိဳးအစားမ်ား ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။ (ေဆးရြက္ၾကီးႏွင့္ ဓာတ္ဆီ တို႔ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ားတြင္
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို Preece, 2012; and Nyunt, 2013 တြင္ ၾကည့္ပါရန္)။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားသည္ အျခား
ႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက နိမ့္က်ေနရျခင္းမွာ အခြန္အေကာက္မ်ား စည္းၾကပ္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို
က်ဥ္းေျမာင္းေစေသာ

အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္

အခြန္ေရွာင္ျခင္း

ကဲ့သို႔ေသာ

ဥပေဒအရ

ေပးေဆာင္ရန္ရွိမႈထက္ ပိုမိုနည္းပါးစြာ ေကာက္ခံရရွိျခင္း ႏွင့္ အခြန္အေကာက္မွတ္ပံုတင္ျခင္း ႏွင့္
ေကာက္ယူျခင္း မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခြန္အေကာက္
နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ

နည္းပါးေနမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာကိစၥ

မဟုတ္ပါ။
မၾကာေသးမီက “အခြန္အေကာက္ၾကိဳးပမ္းမႈ” ေလ့လာမႈမ်ားအခ်ိဳ.တြင္ အာဆီယံ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အကယ္၍ ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားသည့္ ႏႈန္းထားအတုိင္း အခြန္အေကာက္နယ္ပယ္
အားလံုးႏွင့္ ေပးေဆာင္ရန္ရွိေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားအားလံုးကို အျပည့္အ၀ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက
ရရွိမည့္ ပမာဏ၏ အခြန္အေကာက္ တစ္၀က္ကိုသာ ေကာက္ခံေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(Pessino and Fanochiatti, 2010; and OECD, 2012 and the references cited there)။
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ.ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တန္ဖိုးျမွင့္အခြန္
(VAT)

စုစုေပါင္းသည္

အကယ္၍

ဥပေဒအရျပ႒ာန္းထားသည့္

ႏႈန္းထားအတုိင္း

သံုးစြဲေသာ

ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ရရွိမည့္ စုစုေပါင္းအခြန္အေကာက္ပမာဏ၏
ငါးပံုတစ္ပံုအထိ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Table 4.4. အဓိကအခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

၁။ သီးျခားေဖာ္ျပမထားပါက စံႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ.ႏိုင္ငံမ်ား ကုန္စည္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိဳ.
အေပၚ ႏႈန္းထားအမ်ိဳးမ်ိဳး ေကာက္ခံႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္
ေဒသသံုးေငြေၾကးသို႔ ေျပာင္းလဲထားပါသည္။
၂။ IMF(၂၀၁၁)
၃။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ႏႈန္းထားမ်ား။
၄။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား။
၅။ ျပည္တြင္းေန အမ်ိဳးသားမ်ား ၊ ျပည္တြင္းေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြခြန္ စတင္စည္းၾကပ္သည့္ ပမာဏသည္ ၁၉၀၀၀၀
ျဖစ္သည္။
Sources: Deloitte (2013), Myanmar Highlights 2013, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/
Documents/Tax/dttl-tax-myanmarhighlights-2014.pdf; KPMG (2013c), Corporate and Indirect Tax Survey 2012,
www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Corporate-and-indirect-TaxSurvey-2012.pdf; IMF (2011), Revenue Mobilization in Developing Countries, International Monetary Fund, March,
www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf.; Laos: www.dfdl.com/easyblog/entry/lao-pdr-2012-taxplanning--introduction-of-the-amended-tax-law.

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခြန္အေကာက္နယ္ပယ္ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား၏
ဆိုးရြားျပင္းထန္မႈသည္ အလြန္ၾကမ္းတမ္းျပီး ယာယီသေဘာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္း၏လကၡဏာတစ္ရပ္
ကို အခြန္အေကာက္တစ္ခု၏ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ တို႔၏ ဆက္စပ္မႈ (a given tax in
relation to GDP) ႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြန္ႏႈန္း (statutory tax rate) ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ တြက္ခ်က္
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ

ေကာက္ခံရရွိေငြ အခ်ိဳးသည္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏႈန္း၏ တစ္၀က္ခန္႔သာ
ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိဳးသည္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ (ထိုႏွစ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ယစ္မ်ိဳးခြန္ႏွင့္
လူသံုးကုန္စည္ အခ်ိဳ႕တြင္ အခြန္အေကာက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ပိုမိုျမွင့္တင္ ေကာက္ခံထား
ေသာ္လည္း) တို႔တြင္ ေကာက္ခံသည့္ တန္ဖိုးျမွင့္အခြန္ႏႈန္း (VAT rate) ျဖင့္ တန္ဖိုးျမွင့္ အခြန္ေကာက္ခံ
ရေငြအခ်ိဳး (ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္မႈ)ထက္ ပိုမိုျမင့္မား ေနေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႔ထက္
သိသိသာသာ နိမ့္က်ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ကုမၸဏီ အခြန္အေကာက္
ႏႈန္းထားသည္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံထက္ အနည္းငယ္ ျမင့္မားေနျပီး၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံတို႔
ႏွင့္ ပိုမို တူညီမႈရွိေသာ္လည္း ဂ်ီဒီပီတြင္ အေကာက္အခြန္ရေငြမ်ား ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးမွာ သိသိသာသာ
နည္းပါးေနပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မႈသည္ အခြန္အေကာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားနည္းမႈေၾကာင့္
အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
အဓိက အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေကာက္ခံရန္ႏွင့္ စည္းၾကပ္ရန္ တာ၀န္မ်ားကို ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး
ဌာနရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက တာ၀န္ယူရပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ အခြန္အေကာက္ စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားျခင္းသည္ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊
လာအို ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။ အာဆီယံေဒသရွိ အျခား ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အထူး
သျဖင့္ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ထိုအစီစဥ္မ်ိဳးကို ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ထိုအခ်ိန္ကစ၍ ယင္းအစီအစဥ္ကို အခြန္
အေကာက္လုပ္ငန္းအတြက္

ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ျပဳထားသည့္

ေအဂ်င္စီ တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ အခြန္ကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခား မလိုလားအပ္ေသာ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္းသို႔
ျပဳျပင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ADB, 2012a)။
ျပည္တြငး္ အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနတြင္ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံရန္အတြက္ ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္
ထားသည့္ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းဦးစီးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၊ ခရိုင္ ႏွင့္ ျမိဳ.နယ္ရံုးမ်ား တြင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အခြန္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ား ႏွင့္
ၾကီးမားေသာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိပါသည္။ အျခားအခြန္အေကာက္မ်ားအတြက္ ေကာက္ခံရန္
တာ၀န္ရွိသည့္

၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္လည္း

ယင္းတို႔၏

တာ၀န္ယူထားေသာ

အခြန္အေကာက္မ်ား

ေကာက္ခံရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဒသရံုးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ရံုးခန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္လွစ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ္လည္း၊ အစိုးရ၏ အစဥ္
အလာက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းပါးခဲ့ျခင္း၊ ဥပေဒ၏ အားနည္းမႈမ်ား၊ အခြန္အေကာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈ ႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးမႈမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း၊ ဗဟိုႏွင့္ ေဒသအဆင့္
တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ
တိုးတက္မႈမရွိျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္

အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံမႈတြင္

ထိေရာက္မႈ မရွိဘဲ ဆိုးရြားစြာ အတားဆီးျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈ
ႏွင့္ ယင္းတို႔အား က်င့္သံုးရာတြင္ ထင္သာျမင္သာနည္းပါးမႈ တို႔ေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအၾကား
တြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား သို႔မဟုတ္ မည္သို႔
ေပးေဆာင္ရမည္ ကို အမ်ားစုက မသိရွိၾကသကဲ့သို႔ စနစ္၏ တရားမွ်တမႈ အေပၚလည္း အမ်ားစုက
ယံုၾကည္မႈမရွိၾကေခ်။

(World Bank, 2012b)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံမႈ တြင္

ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕
ကိစၥမ်ားတြင္ လြန္စြာဆိုးရြားမႈ ရွိေနပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားသည့္ အခြန္
ေပးေဆာင္သူသည္ ၂၀၀,၀၀၀ သာရွိျပီး၊ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၀.၄% သာအခြန္ေပးေဆာင္သူရွိပါသည္။
(World Bank, 2012b).
အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အျပည့္အစံု တစ္ခုကို
အျပည့္အ၀ ထူေထာင္ထားရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုကိစၥေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္သူ မွတ္ပံုတင္
စာရင္းတြင္

နည္းပါးေနမႈႏွင့္

မၾကာေသးခင္က တိုင္ေအာင္
မွတ္ပံုတင္အမွတ္မ်ားသည္

တစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္ေနမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ေဒသအဆင့္တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

တစ္မ်ိဳးတည္းမျဖစ္ဘဲ၊

အျခားအခြန္အေကာက္

ေကာက္ခံသည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ၂ ခါျပန္ ထုတ္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ေရာေထြးမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေစျပီး အခြန္ေပးေဆာင္မႈအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရာတြင္လည္း ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
အခြန္ေပးေဆာင္သူ စာရင္းစစ္မ်ား ႏွင့္ မသမာမႈ စစ္ေဆးမႈမ်ား စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ဗဟိုက
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မရွိပါ။ အခ်ိန္မီ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရင္းရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား
မရွိဘဲ ေဒသရံုးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ (World Bank, 2012b)။
အခြန္အေကာက္မ်ား

ေကာက္ခံမႈ

ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးတြင္

လႊမ္းျခံဳ

ထိေရာက္မႈသည္ အခြန္အေကာက္ ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိမႈ အကဲျဖတ္သည့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္
စနစ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မၾကာေသး မီက အဓိက အခြန္အေကာက္မ်ားတြင္ စတင္ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္
ပမာဏ အလြန္နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးရြားလ်က္ရွိပါသည္။ စတင္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည့္ ပမာဏ
လြန္စြာနိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ေကာက္ခံရရွိခဲ့သည့္ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး ေကာက္ခံသည့္ အသံုး
စရိတ္မ်ား ျမင့္မားမႈမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ”ျပန္လာေနသည့္” တိုးတက္အခြန္ေဆာင္မႈ ျမင့္မား
သည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ပ္မႈ အားနည္းမႈမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားကို နိမ့္က်ေစ
သည္ သာမက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားေစပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ
စစ္တမ္းမ်ားအရ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အခြန္ခေပးေဆာင္မႈမ်ားအတြက္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမင့္မားေနေသာ္လည္း အျခား အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ိဳ. တြင္ေလာက္
ျမင့္မားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဘဏ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္
ျခင္းစစ္တမ္းတြင္ အဆင့္ ၁၀၇ တြင္ရွိေနပါသည္ [2014 World Bank Doing Business Survey (World
Bank/IFC, 2013)] (Table 4.5)။ ထိုအဆင့္သည္ ကေမၻာဒီးယား၊ မေလးရွား ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတို႔၏
အဆင့္ေအာက္တြင္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွား (အဆင့္ ၁၃၇)၊ ဖိလစ္ပိုင္ (အဆင့္
၁၃၁) ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (အဆင့္ ၁၄၉) တို႔ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အဆင့္တြင္ ရွိေနပါသည္။
(ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခြန္အေကာက္ ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည့္
ပ်မ္းမွ်

နာရီေပါင္းတြင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

အဆင့္တြင္

ရရွိျပီး၊

တစ္ႏွစ္လွ်င္

ေပးသြင္းရမည့္

အခ်ိန္တြင္လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္တြင္ရွိပါသည္)။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားကို အခြန္အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ခြဲျခားေကာက္ခံပါသည္။ အဓိက
က်ေသာ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားတစ္ခုစီအတြက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦစီးဌာန ရံုးခန္း တစ္ခုစီကို သီးျခား
စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ထုိနည္းလမ္းသည္ အခြန္ထမ္းၾကီးမ်ား (large
taxpayers) ကဲ့သို႔ အဓိကက်ေသာ အခြန္ထမ္းအုပ္စုမ်ားကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္သည့္ ပိုမို
”လက္ေတြ႔က်ေသာ” နည္းလမ္းမ်ားထက္ ေကာက္ခံရန္ရွိသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားအတြက္ ကုန္က်
စရိတ္မ်ားကို ျမင့္မား ေစတတ္ျပီး၊ ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္း နိမ့္က်မႈ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား

အမ်ားအျပားသည္

အၾကီးဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို

ဦးတည္ကာ

အခြန္ထမ္းၾကီးမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ား [Large Taxpayer Units (LTU )] ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လ်က္ရွိပါသည္။
အခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိသည့္အခြန္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး
ပါ၀င္ ေနၾကသျဖင့္ ထိုဦးတည္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားစြာသက္သာ
ေစပါသည္။ (Box 4.6).
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Table 4.5. အခြန္အေကာက္မ်ားေပးေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

Source: World Bank/IFC (2013), Doing Business Survey 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အေကာက္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေပးေဆာင္ရန္အခြန္မ်ားကို အကဲျဖတ္
ေပးရသည့္တာ၀န္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္မ်ားကို အခြန္ေဆာင္မည့္
သူမ်ားက တင္သြင္းေသာ ၎တို႔၏ ၀င္ေငြႏွင့္အျခားသက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ မူတည္၍
တြက္ခ်က္ပါသည္။ ထုိစနစ္သည္ အခြန္ေပးေဆာင္သူတိုင္း၏ ၀င္ေငြခြန္ေၾကညာလႊာကို တစ္စိပ္တစ္ပိုင္း
အားျဖင့္ ”စာရင္း စစ္ေဆးမႈ” ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္
ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ အခြန္အေကာက္ကို
ေပးေဆာင္သူကိုယ္တိုင္က အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္မ်ား (self-assessment systems) ေျပာင္းလဲ
က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းစနစ္တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္သူက တင္ျပရန္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း
မ်ား၏

အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္

မိမိေပးေဆာင္ရမည့္

အခြန္ေငြမ်ားကို

တြက္ခ်က္ရျပီး

၊

အခြန္

အာဏာပိုင္မ်ားက သံသယအရွိဆံုး ကိစၥမ်ားကိုသာ တရား၀င္ စာရင္းစစ္ရန္အတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္
ေပးပါသည္။ ထို အခြန္အေကာက္ကို ေပးေဆာင္သူကိုယ္တိုင္က အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္မ်ားသည္
စနစ္ေဟာင္းမ်ားထက္ ပိုမို ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခြန္အေကာက္ေပးေဆာင္ရန္
တာ၀န္ရွိမႈမ်ားသည္

ေကာင္းစြာ

ရွင္းလင္းမႈႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္

လိုအပ္ျပီး

လိုအပ္ေသာ

အခြန္အေကာက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္
လိုပါမည္။
အခြန္အေကာက္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အေၾကြးမ်ား အျမဲတမ္း ျမင့္မားလ်က္
ရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု မကြ်မ္းကြ်င္မႈမ်ား၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္
ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀/၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေသာ အေၾကြး
ပမာဏမွာ စုစုေပါင္း အခြန္အေကာက္ေကာက္ခံမႈ ပမာဏမ်ား၏ ၈% နီးပါးခန္႔ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀
ဘီလီယံခန္႔) ရွိပါသည္။ (World Bank, 2012b)။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဘ႑ာေရးႏွစ္အစတြင္
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အခြန္အေကာက္ေၾကြးက်န္မ်ား၏ ၂၅% ခန္႔ကိုသာ (ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ေၾကြးက်န္မ်ား၏
၅၂-၆၂% ခန္႔) ကို ထိုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ ထိုအေၾကြးမ်ား ေကာက္ယူျပီးေနာက္တြင္
အေၾကြးသစ္မ်ားက ထပ္မံတင္ရွိခဲ့ျပန္ပါသည္။ (Table 4.6)။ အခြန္ေၾကြးက်န္မ်ား ျမင့္မားမႈ တည္တံ့
ေနရျခင္းမွာ အခြန္အေကာက္ အေၾကြးမ်ားကို ေကာက္ခံရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားဆံုး
ထိေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အခြန္နယ္ပယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဦးစားေပး ေကာက္ခံရန္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အတြက္ စနစ္က်နသည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား မရွိမႈသည္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ေန
ပါသည္။ (World Bank, 2012b).
အခြန္အေကာက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သိသိသာသာတိုးတက္မႈရရွိေနေသာ္လည္း ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြအခ်ိဳးအစား တစ္ခုလံုး တိုးျမွင့္ရန္
ႏွင့္

အခြန္အေကာက္ဖြဲ႔စည္း

လုပ္ေဆာင္ရန္

တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို

စီမံအုပ္ခ်ုဳပ္ပံု

အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

စြမ္းရည္တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္
၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

စတင္သက္၀င္ခဲ့သည့္ အဓိက အခြန္အေကာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သည္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

ေကာင္းေသာစတင္မႈ

တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစ၍ အဓိက အခြန္အေကာက္မ်ားကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ျဖစ္ျပီး ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္ (see Box 4.5 for further details):

• ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို

က်စ္လ်စ္မႈရွိရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ေျမာက္ျမား

လွသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျပီး စားသံုးကုန္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားစုကို
၅% ႏႈန္းထား တစ္မ်ိဳးတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ယခု ၁၀ နွစ္

ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ VAT စနစ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္သည့္ ကနဦး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္
ျဖစ္ပါသည္။

• ကုမၸဏီ

၀င္ေငြခြန္ကို

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး၊

ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေအာင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတြင္းေန ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ (ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားမွလဲြ၍) ျပ႒ာန္းအခြန္ႏႈန္းကို ၃၀% မွ ၂၅% သို႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

• ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို

ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ျပီး၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ အနည္းဆံုး၀င္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္

မွီိခိုသူမ်ားအတြက္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို သိသိသာသာ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။
Box 4.6. အခြန္ထမ္းၾကီးမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
အခြန္ထမ္းၾကီးမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးမ်ား [Large Taxpayer Units (LTUs)] သည္ ပင္မ
အခြန္အေကာက္ အာဏာပိုင္အတြင္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုး အခြန္
ေကာက္ ေပးေဆာင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား၏ အခြန္
အေကာက္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္ခံျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားကိစၥမ်ား
ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထိုအခြန္ရံုးမ်ားကို အာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ ထိုင္း၊ အိႏိၵယ
ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ ခန္႔တြင္(၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ) ၊ အထူးသျဖင့္
ဖြဲ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားပါသည္။
LTUs မ်ားသည္ အဓိက အခြန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုစီအတြက္ အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို
အဖြဲ႔အစည္း၏

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

အျဖစ္

ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

LTUs

မ်ားသည္

အခြန္အေကာက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ျပီး ၊ အဓိက အခြန္ ႏွင့္
လုပ္ငန္း တစ္ခုစီ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကဲ့သို႔) အတြက္ သီးျခား ရံုးခြဲမ်ား အေပၚ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ျခင္း မွ
အခြန္ေပးေဆာင္သူ

အမ်ဳိးအစားအေပၚ

အေျခခံကာ

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္

အျဖစ္

ျပန္လည္

ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ LTUs မ်ားသည္ အၾကီးမားဆံုး ကုမၸဏီ ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား
အတြက္
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အဓိကအခြန္အေကာက္မ်ားအားလံုးအတြက္

၀င္ေငြခြန္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္

ေပးေဆာင္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျခင္းမ်ား၊ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ား အစရွိသည့္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခြန္မ်ားကို
တစ္ေနရာတည္း (“onestop” facility) တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
LTUs

မ်ား

သီးျခားဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း၏

အဓိကအေၾကာင္းတရားမွာ

အခြန္ေပးေဆာင္သူ

စုစုေပါင္းတြင္ ၁% မွ ၂% အထိ ပါ၀င္ေနသည့္ အခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူမ်ားသည္ စုစုေပါင္း
ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ပမာဏ၏ ၆၀% မွ ၈၀% ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (ITC and
GTZ, 2013)။ အဓိက အခြန္အေကာက္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အားလံုးပါ၀င္ျပီး၊ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ကာ
အားလံုးပါ၀င္ေပါင္းစပ္ထားသည့္
လုပ္ေဆာင္ရသည့္

နည္းလမ္းသည္

အခြန္အမ်ားအျပား

ေနရာေဒသအမ်ားအျပားတြင္

ေပးေဆာင္ေနသူမ်ား

အတြက္

လုပ္ငန္းမ်ား
အထူးသျဖင့္

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါသည္။ LTUs မ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္မ်ား ႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားသားအမ်ားအျပားႏွင့္

အျခား

အခြန္အေကာက္

အမ်ားအျပား

ေပးေဆာင္ေနသူမ်ား

အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အခြန္အေကာက္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အသိပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ပိုမို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစပါသည္။ (Maruf,
2010)။

LTUs မ်ားသည္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြန္အေကာက္

ေပးေဆာင္ရန္တာ၀န္မ်ား

ကိုေပးေဆာင္ရာတြင္

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

ေလ်ာ့ပါးေအာင္လည္း

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး ရာသီဥတု တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳ တိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
LTUs မ်ားသည္ အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္
အသိဥာဏ္ပညာမ်ား

ျမင့္မားတိုးတက္ေစျခင္း

ဦးေဆာင္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္

ေစျခင္းမ်ားအားျဖင့္

ႏွင့္

အျခားနည္းပညာစြမ္းရည္မ်ားတြင္

အခြန္အေကာက္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

တစ္ခုလံုးကို

လႊမ္းျခံဳကာ အေရးၾကီးေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူး အလားအလာမ်ားကို ရရွိေစရန္မွာ LTUs မ်ားအေနျဖင့္
အခြန္ၾကီးမားစြာ ေပးေဆာင္ေနသူမ်ား၏ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္
ေပးေဆာင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားႏွင့္
စြမ္းရည္မ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ LTUs မ်ားသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို
ဆြဲေဆာင္ရန္၊ ဆက္လက္ထိန္းထားရန္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အတြက္ လံုေလာက္ေသာ
အရင္းအျမစ္ ရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနျပီး၊ ၎တို႔၏ အလုပ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား
၎တို႔ထံတြင္ ရရွိေနေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အထူးအေရးၾကီးသည္မွာ
LTUs မ်ားတြင္ ျပင္ပမွ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အျခား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္
ကာကြယ္တားဆီးရန္

ျဖစ္ပါသည္။

LTUs

အေနျဖင့္

ထိုသို႔

လြတ္လပ္မႈရရွိေစရန္အတြက္

အၾကီးတန္းအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ခိုင္မာေသာ ကတိက၀တ္မ်ား
ဆက္လက္ ရရွိထားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Sources: ITC and GIZ (2013), Regional Workshop on Taxation in ASEAN: Identifying Experiences and Lessons
Learned in Six Countries, International Tax Compact and Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zussammenarbeit; Maruf (2010), “Efficiency in tax administration: A case study of large taxpayer unit in
Bangladesh”, The Cost and Management, January-February.

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Table 4.6. အခြန္ေၾကြးက်န္မ်ား
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလီယံျဖင့္

Source: IRD figures as reported in World Bank (2012b), Republic of the Union of Myanmar: Public Finance
Management Performance Report, World Bank, Washington, DC, May.

အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တစ္ခုလံုးအတြက္ အဓိက က်ေသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္
ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသည္ အခြန္အေကာက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္
“မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း” တစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိက
လုပ္ငန္း ၄ ရပ္ပါ၀င္ေနပါသည္။ (IMF, 2013b and World Bank, 2012b).

• IMF ၏ နည္းပညာအကူအညီရယူကာ အခြန္ထမ္းၾကီးမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးတစ္ရံုး [Large Taxpayer

Units (LTU )] တည္ေထာင္ျခင္း။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက အခြန္ထမ္းၾကီး ၆၀ ဦးခန္႔ျဖင့္
ေရွ.ေျပးစီမံခ်က္ တစ္ရပ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၄/၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧျပီလ ၁ ရက္)
အစတြင္ ရံုးခန္းကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသည္ LTU
ရံုးမွ

ဦးတည္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

အတြက္

အခြန္အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သူ

၁၀၀၀

စာရင္းကို

အခြန္ထမ္းမ်ားမွ

ကိုယ္တိုင္

ျပဳစုခဲ့ပါသည္။

• LTU

ရံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္

အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ (A taxpayer self-assessment system) ကို စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ျပီး၊
အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ သီးျခား မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ ေပးသည့္စနစ္ (unique taxpayer IDs)
ကို

စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္ထမ္းမ်ားမွ

ကိုယ္တိုင္

အခြန္စည္းၾကပ္သည့္

ေရွ.ေျပးစီမံခ်က္ တစ္ရပ္ကို LTU ရံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ဧျပီလ ( ၁ ) ရက္ေန႔တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ LTU စနစ္ကို ပံုစံအျဖစ္ အသံုးျပဳကာ အလယ္အလတ္ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား
ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာအခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ား အတြက္ပါ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။
အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားကို အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ အေျချပဳေကာက္ခံမႈကို အစိုးရ၏ အဓိက
အခြန္အေကာက္၀င္ေငြ ဇာစ္ျမစ္အျဖစ္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္ေသာ္လည္း၊ အျခားအာရွ
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားက ႏွစ္လတ္ကာလတြင္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားကို အနည္းဆံုး
ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၀% သို႔ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမွင့္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႔က်ျပီး ဆီေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း
ျပသေနပါသည္။ အစီအစဥ္သစ္မ်ားကို စတင္က်င့္သံုးေနျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ၊
မၾကာေသးမီက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ (ယင္းတို႔သည္ ၂၀၁၂/၁၃
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခြန္အေကာက္ ရေငြမ်ားအခ်ိဳး တိုးတက္မႈတြင္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္
ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း) (see Table 3.2) ျပည့္၀ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။
သြယ္၀ိုက္အခြန္မ်ားမွ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားတြင္
အလြယ္တကူတိုးတက္မႈ ရရွိေစႏိုင္ျပီး၊ စီးပြားေရး စြမ္းရည္တြင္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေပၚ
ေစပါသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြတစ္ခုလံုး တိုးတက္မႈတြင္ ယင္းတို႔၏ ပါ၀င္မႈသည္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အျခား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တစ္တန္းတည္းျဖစ္ေစ ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ LTU ကိုထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္
၀င္ေငြခြန္မ်ားအတြက္ ဂ်ီဒီပီ တြင္ အခြန္အေကာက္ ပါ၀င္မႈကို ျမွင့္တင္ရာ တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္
ေစေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ အခြန္အေကာက္ ႏႈန္းထားမ်ားကို ထပ္မံတိုးျမွင့္ေပးႏုိင္ေရးမွာ အကန္႔
အသတ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကုမၸဏီ၀င္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားသည္ အျခားအာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္
ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ ေစရန္လိုအပ္မႈ ႏွင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (AEC) အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္
တာ၀န္ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

၎အျပင္ ကုမၸဏီ၀င္ေငြခြန္မ်ားသည္

အျခားအခြန္အမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ စားသံုးခြန္မ်ားထက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု ေႏွးေကြးမႈ ျဖစ္ေစ
တတ္ေၾကာင္း သာဓက အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ (OECD, 2010)။ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အကူအညီေပးရန္အတြက္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားကြ်မ္းက်င္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္း ႏွင့္
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတြင္

ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား

ဆက္လက္တည္ရွိရန္

လိုအပ္ေနမႈသည္လည္း

ပုဂၢိဳလ္အစု၀င္ေငြခြန္ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ နယ္ပယ္ကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သာဓကမ်ားအရ အခြန္နယ္ပယ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ.ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္
သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ား ေကာက္ခံမႈ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖင့္ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားကို
သိသိသာသာ တိုးျမွင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အိုင္အမ္အက္ဖ္
စစ္တမ္းတြင္

VAT

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျပဳလုပ္ရာတြင္

၀င္ေငြနိမ့္သည့္

ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အခြန္နယ္ပယ္အမ်ားစု ပါ၀င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အခြန္အေကာက္ ၀င္ေငြမ်ားကို ဂ်ီဒီပီ၏ ၂%
အစဥ္အတုိင္း ျမွင့္တင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (IMF, 2011)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
ဥပေဒတြင္

ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက နိမ့္က်ေသာအခြန္ႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားရာ၊ VAT စနစ္ကို

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသည္ႏွင့္

ထိုႏႈန္းမ်ားကို

အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏

ႏႈန္းအဆင့္

နီးပါးသို႔

ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏႈန္းထားကို ၁၀% သို႔ျမွင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္
ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အနည္းဆံုး ၇% ျမွင့္တင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
အျခားအခြန္အေကာက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ.ျခင္း သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး၊ အစိုးရ၏
ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္ သက္သာခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း။
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း တိုးျမွင့္သြားျခင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား
အားလံုးကို ေကာက္ခံမႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအျပင္၊ အျခားနယ္ပယ္ ၃ ခုတြင္ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ အျခားအစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ား
ရရွိေစရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္ တစ္ခုလံုးတြင္ လႊမ္းျခံဳျမွင့္တင္မႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီး
ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ အစိုး၏ ရရွိႏိုင္သည့္ အခြန္အေကာက္ဘ႑ာေငြမ်ားတြင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားမွ
ရရွိသည့္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားသည္ အဓိကအပိုင္းမွ ပါ၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ယင္းအခြန္မ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

စုေဆာင္းရယူျပီး

စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မွသာ

ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။

သဘာ၀

သယံဇာတမ်ားမွ ရရွိေသာ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေငြစာရင္းမ်ား၊ အစီရင္ခံျခင္း
ႏွင့္

ေကာက္ခံျခင္းတို႔နွင့္

မၾကာေသးမီကတိုင္ေအာင္
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔

ပတ္သက္၍
အစိုးရပိုင္

ထုတ္လုပ္မႈမွ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလံုး၀မရွိခဲ့ပါ။

စီးပြားေရး

ရရွိေသာ

လုပ္ငန္း၏

အခြန္အေကာက္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ဥပမာအားျဖင့္
ေအာက္တြင္ရွိသည့္

၀င္ေငြမ်ားသည္

ဘတ္ဂ်က္တြင္

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိုးတက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရနံ၊ သဘာ၀
ဓါတ္ေငြ.ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

Resource Governance Index အညႊန္းကိန္းတြင္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တြင္ေအာက္ဆံုးအဆင့္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။
(Revenue Watch, 2013)။ အာဏာပိုင္မ်ားက သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ပြင့္လင္းျမင္သာေရး ေဆာင္ရြက္မႈ [Extractive Industry Transparency Initiative (EITI)] တြင္
ပါ၀င္ျခင္းသည္ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈ
တိုးတက္လာေရးအတြက္ အေရးပါေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းသို႔တိုးတက္မႈ ရရွိေရးမွာ ျပည္သူ႔
ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ခုလံုးလႊမ္းျခံဳ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

တိုးတက္မႈေပၚတြင္

မူတည္ေနပါသည္။

(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါရန္)။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ အသံုးျပဳမႈ
အတြက္ ေပးေငြမ်ား(royalties) (ယခုအခါ ၁၂.၅%) ကို အရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေပးေငြမ်ား ႏွင့္
ငွားရမ္းခ

အခြန္အေကာက္မ်ားကို

ေပါင္းစပ္ေကာက္ခံျခင္း

အားျဖင့္

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား

စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈကို
ပိုမိုထိေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ (OECD, 2013b).
ဒုတိယနယ္ပယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အေကာက္စနစ္ တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္း
အားျဖင့္ အျခားအခြန္အေကာက္မ်ားကို စမ္းသပ္ေကာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုးခ်ဲ.ေကာက္ခံျခင္းကိုလည္း
လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားကို
ျမင့္မားေစႏိုင္သည္သာမက၊ အခ်ိဳ.ကိစၥမ်ားတြင္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ျမွင့္တင္
လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ပါသည္။

ယင္းတိုးခ်ဲ.အခြန္အေကာက္မ်ားတြင္ ပို္င္ဆိုင္မႈအေပၚေကာက္ခံသည့္

အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္မ်ား ပါ၀င္
ပါသည္။ ထိုအခြန္အေကာက္မ်ားကို ပမာဏ အနည္းငယ္ျဖင့္ စတင္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေနျပီ ျဖစ္ရာ
ယင္းတို႔ကို တိုးခ်ဲ.ေကာက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား
သည္

ျပည္နယ္မ်ား/

တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏

အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ား

တိုးတက္ရရွိေရးအတြက္

အေရးၾကီးေသာ လမ္းစမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကိုျမွင့္တင္

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

အခ်ိဳ.အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ

ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလာင္စာႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာအခြန္မ်ား
ကိုေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို တုိးျမွင့္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား
ေကာက္ခံေနသည့္ ႏႈန္းထားထက္ နိမ့္က်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အခြန္အခမ်ားကို
ျမွင့္တင္ျခင္း)၊

ထိုသုိ႔တိုးျမွင့္ျခင္းအားျဖင့္

အခြန္အေကာက္၀င္ေငြရရွိမႈသည္

နည္းပါးေနေစကာမူ

ထိုအခြန္ႏႈန္းထားကို တိုးျမွင့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရျပီျဖစ္ျပီး
ေနာက္တြင္ ပိုမိုဆိုးရြား လာႏိုင္သည့္ ယာဥ္မ်ား ပိတ္ဆို႔မႈ ႏွင့္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို
ေရွာင္ရွားရန္ အတြက္ မက္လံုးေပးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ေရး
အတြက္

အစိုးရက

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားေပးရာတြင္

ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို

အထူးဂရုစိုက္

ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခြန္အေကာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့
ေပးမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေလာင္စာႏွင့္ အေျခခံေလာင္စာ ပစၥည္းမ်ားကို
အစိုးရက ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္က်ခံေပးမႈမ်ားသည္ ၾကီးမားလ်က္ရွိျပီး၊ ယင္းတို႔ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္
လုပ္ေဆာင္ေရး မွာ အျခားအာဆီယံ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။
အထူးသျဖင့္
အစိုးရက

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္
ေငြေၾကး

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္

အေထာက္အပံ့မ်ားေပးသည့္

ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။
ပမာဏ

စုစုေပါင္းသည္

အာဆီယံေဒသတြင္
မေလးရွား

ႏွင့္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္ရေငြ စုစုေပါင္း၏ ၂၅% အထိ ျမင့္မားလ်က္ရွိျပီး၊
ယင္းပမာဏအနက္

ထက္၀က္နီးပါးသည္

ေလာင္စာတြင္

ေထာက္ပံ့ေပးရလ်က္ရွိပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ အစိုးရက ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပမာဏသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၉%
နီးပါးရွိပါသည္။

(OECD,

2012)။

ထိုအေထာက္အပံ့

မ်ိဳးမ်ားသည္

အေထာက္အပံ့ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္

ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးေနရာကာ

အစိုးရက ေလာင္စာဆီအတြက္

ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ က်ခံေပးေနရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ တင္းမာေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားခံခဲ့ရျပီး ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ပါ။ အစိုးရက ေထာက္ပ့ံေငြ
မ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးရာတြင္ အလိုအပ္ဆံုး အိမ္ေထာင္စုမ်ား အမွန္တကယ္ ရရွိေစရန္
ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ရန္မွာ လြန္စြာခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ (OECD, 2013c)။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲခမ်ားကို

ကုန္က်စရိတ္ထက္နိမ့္ေသာ္လည္း

သိပ္မကြာေသာ

ေစ်းႏႈန္းျဖင့္

ညွိႏိႈင္း

လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိျပီး၊ ဒီဇယ္ဆီ ႏွင့္ ဓာတ္ဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ.တြင္ အစိုးရက
ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္က်ခံေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ (Dapice, 2012; ADB, 2013c).
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ အခြန္မ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္
ကာလေပးျခင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အျခား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စတင္လုပ္ေဆာင္
ေပးေနပါသည္။
ပံုစံမ်ားႏွင့္

ထိုေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ားသည္

အၾကမ္းမ်ဥ္းအားျဖင့္

စရိတ္မ်ားကို

အျခားအာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊

အသံုးျပဳေနသည့္

ထိုေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ားသည္

ကုန္က်

အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အထူးဂရုျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။ ထိုေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးမႈမ်ားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ိဳ.တြင္ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားတြင္
သိသိသာသာ ဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေစျပီး၊ ယင္းတို႔၏ အသားတင္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈမ်ားသည္ အျခားအျပိဳင္အ
ဆုိင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ကမ္းလွမ္းသည့္ အခြန္အေကာက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အား
ေပ်ာ့သြားမႈမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါသည္။ (OECD, 2012; see also OECD, 2014a for further discussion of
these issues).
အစိုးရ၏

အခြန္အေကာက္ဘ႑ာေငြမ်ားကို

အသံုးခ်မႈအားေကာင္းေစရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္

ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
ထိေရာက္မႈမ်ားသည္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို စုစည္းေကာက္ခံျခင္း ကဲ့သို႔ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။
ထိေရာက္မႈရွိေသာ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (PEM) သည္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
တစ္ခုလံုး၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ၾကီး သံုးရပ္အတြက္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ေငြေၾကး
တည္ျငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းျခင္း ၊ အသံုးစရိတ္ခဲြေ၀ခ်ထားေပးျခင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္
အျခားဦးစားေပးမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္္ဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္
စြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ (Allen and Tomassi, 2001).
မၾကာေသးမီက

ကမၻာ့ဘဏ္က

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

ျပန္လည္

သံုးသပ္ခ်က္

ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (PEM) က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္း ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ တို႔၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ၂ ခုစလံုးကို
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ (World Bank, 2012b)။ အားသာခ်က္မ်ားတြင္ ဘတ္ဂ်က္
ေရးဆြဲရာတြင္

တရား၀င္

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ႏွင့္

အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ခ်က္၊

သတ္မွတ္ေပးထားသည့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို

စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားသည့္

ဗ်ဴ႐ိုကရက္တစ္ ဖြဲ႔စည္းမႈ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအလိုက္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေကာင္းျခင္း တို႔
ပါ၀င္ျပီး၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ တိက်သည့္ ဘတ္ဂ်က္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားမႈ ႏွင့္ အသံုးစရိတ္
အစီရင္ခံျခင္းစနစ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။ (World Bank, 2013c).

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

279

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထပ္မံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဘတ္ဂ်က္

(ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

မျပဳလုပ္မီက

က်င့္သံုးသည့္ ဘတ္ဂ်က္စနစ္သည္ ျမင့္မားေသာ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ကာ
ညႊန္ၾကားသည့္စနစ္ျဖစ္ျပီး၊ အဓိကက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဖြဲ႔က အဆံုးအျဖတ္ေပးျပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းငယ္မွ်သာရွိပါသည္ (ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္
လံုး၀နီးပါး မသိရွိရပါ)။ ၎အျပင္ အာဏာရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားက ဥပေဒျပင္ပမွ ၾကား၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ား ကို ေနရာတိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ
ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာကဲ့သို႔ပင္

မၾကာေသးခင္ကတိုင္ေအာင္

ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို

ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္

ႏွစ္အလိုက္ အေျခခံျဖင့္ ေရးဆြဲျပီး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို လံုး၀ အေလးမထားဘဲ ထိုအတိုင္းအတာ
ထက္ေက်ာ္၍ မလုပ္ေဆာင္ေခ်။ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား၏
နည္းစနစ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေရး
အတြက္ကိုသာ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ျပီး၊ ယင္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား
ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသံုးစရိတ္မ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ ထိေရာက္မႈရွိေရးႏွင့္
စြမ္းရည္ျပည့္၀ေရးကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္မႈ လြန္စြာနည္းပါးပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အမ်ားစုကို ျပည့္စံုမႈရွိျပီး အစဥ္တစ္စိုက္ က်င့္သံုးသည့္ တရား၀င္ ဘတ္ဂ်က္
ဥပေဒမ်ားထက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး က်င့္သံုးေနသည့္ မိမိတို႔၏ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားျဖင့္သာ ေရးဆြဲခဲ့ၾကျပီး ၊ ဆက္လက္လည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။ (World Bank, 2012b)။
မၾကာေသးခင္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ (ယခု) ျပည္နယ္မ်ား/
တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား
အတြက္ ပိုမိုစနစ္က်နျပီး ပြင့္လင္းေသာ တရား၀င္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ယခင္က အေရးပါေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အမ်ားစုသည္
ယခင္အတုိင္း ဆက္လက္က်န္ရွိေနပါေသးသည္။
ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးၾကီးေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္း
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ား၊
ဘတ္ဂ်က္တြင္ အျပည့္အစံုပါ၀င္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး၏ ရလဒ္မ်ားကို
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္
နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မလံုေလာက္ျခင္း ႏွင့္ ျပင္ပမွ စာရင္းစစ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏
စိစစ္မႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ စြမ္းရည္မ်ားအားနည္းေနေသးျခင္း(တိုးတက္မႈရွိေနေသာ္လည္း) တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
အားနက္ခ်က္ အမ်ားစုသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ျပီး၊
ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားက ယင္းတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးစ အဆင့္ကို ညႊန္ျပေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည့္စံုမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမရွိမႈသည္ အျခား
ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား/သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ [“other accounts” (OAs)] အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲမႈေၾကာင့္
အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

OAs မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ အျခားအစိုးရ

၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB)
တြင္

ေဒသက်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ရရွိသည့္ သို႔မဟုတ္

သံုးစြဲရန္

လ်ာထားသည့္

အခြန္အေကာက္မ်ားအားထိန္းသိမ္းထားသည့္

သီးျခားေငြစာရင္းမ်ား

ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိေငြစာရင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကို တရား၀င္ ဘတ္ဂ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ မပါ၀င္ပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဇြန္လအထိ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ OAs ေငြစာရင္းေပါင္း ၁၃၄၀၀ နီးပါးရွိျပီး ၊ ၎အတြက္ ေငြစာရင္း ၅၀၀၀
နီးပါးကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ဖြင့္လွစ္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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(World

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Bank, 2012b)။ အစိုးရ၏ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအနက္ ေငြစာရင္း
အမ်ားဆံုး (စုစုေပါင္း ၄၂၇ ခု) ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္
က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ OAs တစ္ခုလံုး၏ ပမာဏမွာ လြန္စြာၾကီးမားပါသည္။
အစိုးရ၏ စုစုေပါင္း အခြန္ဘ႑ာေငြ၏ ၄၄% ႏွင့္ အသံုးစရိတ္၏ ၂၈% ရွိျပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မပါဘဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ အသံုးစရိတ္၏ ၁၀% ခန္႔ရွိပါသည္။ (World Bank, 2012b)။
OAs ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳျခင္းမဟုတ္ ပါ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အျခား အာရွ ဖြံ႔ျဖိဳး
ဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုေငြစာရင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပြင့္လင္းမႈ အနည္းငယ္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုေငြ
စာရင္းမ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျပီး၊ ထိုစာရင္းမ်ား သံုးစြဲပံု အေသးစိတ္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ကို (CBM) အစီရင္ခံ
တင္ျပပါသည္ (သို႔ရာတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဘတ္ဂ်က္ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပအစီရင္ခံျခင္း မျပဳပါ။)
ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ သာမန္
အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ (သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ) ကို ခြဲျခားျပဳစု ေရးဆြဲပါသည္။ သို႔ရာတြင္
သာမန္အသုံးစရိတ္ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ ခြဲျခားျပဳစုမႈသည္ သာမန္ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုး
စရိတ္မ်ား အၾကားေကာင္းစြာ မကြဲျပားမႈ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္
သံုးစြဲသည့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ဟု အစီရင္ခံေသာ္လည္း ယင္းတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္
ပစၥညး္ မ်ားအတြက္ အသံးု စရိတမ
္ ်ားကို သာမန္အသံးု စရိတမ
္ ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသင္ပ
့ ါသည္။(Webber, 2007)။
သာမန္အသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲျခားျပဳစု ေရးဆြဲျခင္းသည္
ဘတ္ဂ်က္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ညွိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္

ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ႏွင္ပတ္သက္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္

လက္ရွိႏွင့္

ေနာင္လာမည့္ သာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားကို သြယ္၀ိုက္ထိခုိက္မႈ ရွိေနပါသည္။ သီးျခားေအဂ်င္စီမ်ားက
သာမန္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သည့္အခါအလံုအေလာက္
ထည့္သြင္း လ်ာထားမႈ မရွိျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳၚျပီးႏိုင္ငံအမ်ားစု ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြ
င္ သာမန္ ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး၊ ဦးေဆာင္ ဘတ္ဂ်က္
ေအဂ်င္စီတစ္ခုက ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲခ်မွတ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနမႈေၾကာင့္၊ ဘတ္ဂ်က္ အသံုး
စရိတ္

ရလဒ္မ်ားသည္

မူလလ်ာထားခ်က္ထက္

မူလဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္အတိုင္း
ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲမႈမ်ား

(deviations)

ျဖစ္မလာပဲ၊

လမ္းေၾကာင္းလြဲမႈမ်ား/

အမ်ားအျပား

ျဖစ္ပြား

တတ္ျပီး၊

အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလိုပင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ျပီးဘတ္ဂ်က္ (revised budget)
တြင္

ျပန္လည္ေဖာ္ျပရမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိပါသည္။

၂၀၀၉/၁၀

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

စုစုေပါင္း

အမွန္တကယ္ အသံုးစရိတ္သည္ ကနဦး ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေရးဆြဲထားသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားထက္ ၁၂%
နီးပါး ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၀/၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂၀% ေက်ာ္ ပိုမိုသံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ (Table 4.7)။
ထို မူလလ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမိုသံုးစြဲမႈမ်ား (deviations) ျဖစ္ပြားရျခင္းသည္ အကယ္၍ ဘတ္ဂ်က္
သံုးစြဲသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္

တရား၀င္

ႏိုင္ငံျခား

လဲလွယ္တြက္ခ်က္မည္ဆိုပါက

ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအစား
ပိုမိုၾကီးမားလိမ့္

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း

မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၃/၁၄

ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ စတင္တြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။ (World Bank, 2012b)။
မူလလ်ာထား ခ်က္ထက္ ပိုမိုသံုးစြဲမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ပါ၀င္သည့္
အသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း တန္ဖိုးတြင္ ၾကီးမားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုမူလလ်ာထားခ်က္တက္ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲမႈ
မ်ားသည္ ေအာက္ထစ္အားျဖင့္ ရန္ပံုေငြေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာအသံုးစရိတ္မ်ား (individual
components) တြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိျပီး၊ ထိုသို႔ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ မူလေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္စာရင္း မွ
အမွန္ရေငြမ်ား (actual revenues) တြင္ ၾကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲမႈမ်ား (unpredicted
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
deviations) ေၾကာင့္ အဓိက ျဖစ္ပြားရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ၍မရႏိုင္ပါ။

ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

၂၀၀၉/၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ က ၄% ႏွင့္ ၂၀၁၀/၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၁၇.၈%

မူလဘတ္ဂ်က္

အဆင့္မ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္သံုးစြဲခဲ့ပါသည္။
Table 4.7. ကနဦးဘတ္ဂ်က္ ခန္႔မွန္းေျခမွ အသံုးစရိတ္ ရလဒ္မ်ား လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းမႈ

Source: World Bank (2012b), Republic of the Union of Myanmar: Public Finance Management Performance
Report, World Bank, Washington, DC, May.

ဘတ္ဂ်က္သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိသျဖင့္ လူမႈေရး
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သံုးစြဲမႈမ်ား နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။
မၾကာေသးမီက
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ျဖစ္သည့္

အဓိကေနရာေပးျခင္းသည္

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို
ယခုအခါ

အတည္ျပဳရာတြင္

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည့္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကို ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္မႈ ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ယႏၱရား
မ်ားကို အားေကာင္းေစႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခား လူမႈေရး
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ ေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္မႈ၊ ယခင္ရလဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္
ရလဒ္မ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖင့္ ဓမၼဓိဌာန္ က်က် တိုင္းတာေရးဆြဲျခင္း
ထက္ ယမန္ႏွစ္က တိုးျမွင့္ သံုးစြဲခဲ့သည့္ ပမာဏအေပၚ ပံုေသရာခိုင္ႏႈန္းကို အေျခခံကာ ေရးဆြဲမႈမ်ား
ရွိေနပါသည္။

(UNICEF,

အေလ့အက်င့္သည္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ

2013)။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ႏွစ္အလိုက္

ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျပဳစုျခင္း
လ်ာထားမႈမ်ားအၾကား

အားနည္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႏွစ္အလုိက္အေျခခံကာ( year-by-year basis)
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းထက္၊ ႏွစ္လတ္ ကာလ ဘ႑ာေရး မူေဘာင္တစ္ရပ္ (medium-term framework)
ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းသည္လည္း ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို အထိအေရာက္ဆံုး
ပါ၀င္မႈ ျဖစ္ေစေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေတြ႔ရွိထားပါသည္။ (ADB, 2002) (Box 4.7).
အစိုးရ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ား နိမ့္က်ေနမႈသည္လည္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတြင္

အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ပမာဏသည္ အမ်ားနွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိုအီးစီဒီ၏
ကနဦးသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Initial Assessment (OECD, 2013b)။
၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္သည္

ဂ်ီဒီပီ၏

၀.၈%

နွင့္

ပညာေရးအသံုးစရိတ္သည္ ၁.၅% ရွိပါသည္။ ထိုအခ်ိဳးမ်ားသည္ လာအို (က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ႏွင့္
)ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား(ပညာေရးအသံုးစရိတ္တြင္) တို႔မွလြဲ၍ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံအမ်ားစု ေအာက္တြင္
လြန္စြာနိမ့္က်ေနသကဲ့သို႔ အိႏိၵယႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ထက္လည္း မ်ားစြာနိမ့္က်ေနပါသည္။ (Figure
4.9)။ ကေလးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကဲ့သို႔ေသာ အျခားလူမႈေရး
လိုအပ္မႈမ်ားတြင္ သံုးစြဲမႈမ်ားလည္း လြန္စြာနိမ့္က်ေနျပီး၊ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၀ ပံု ၁ ပံု ေအာက္တြင္သာ
သံုးစြဲမႈရွိပါသည္။ (UNICEF, 2013)။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ အျခားလူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္
သံုးစြဲမႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ျမင့္မားေသာ လုိအပ္မႈမ်ားႏွင့္မ်ားစြာ
ကြဲျပားျခားနားေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပညာေရးရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အျခားအာရွ

ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားထက္

ပိုမိုေကာင္းေသာ္လည္း

ထိုကြဲျပားျခားနားမႈကို

အထူးသျဖင့္

က်န္းမာေရး အညႊန္းကိန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အသက္ရွည္ႏႈန္း၊ ကေလးေသဆံုးမႈႏႈန္းႏွင့္ လူတစ္ဦးအခ်င္း
အတြက္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထုိနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အသံုးစရိတ္နိမ့္က်ရျခင္းမွာ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္
အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း (အစိုးရပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမပါ) ၏ ၄၀% ကို ကာကြယ္ေရး
အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ သံုးစြဲခဲ့ရမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

လြန္စြာျမင့္မားေနပါသည္။

အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ဗဟိုအစိုးရ အသံုးစရိတ္ ေအာက္ ၁၀% တြင္သာ သံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။
ေငြရင္းအသံုးစရိတ္
အသံုးစရိတ္မပါ၀င္)

စုစုေပါင္းသံုးစြဲမႈ
သည္လည္း

(အစိုးရပိုင္

၀င္ေငြနိမ့္က်သည့္

စစ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္
အေထြေထြ အစိုးရ ေငြလံုး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ေငြလံုးေငြရင္း

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

အနည္းငယ္

ျမင့္မားေနပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေငြလံုးေငြရင္း စုစုေပါငး္ ပ်မ္းမွ်သံုးစြဲသည့္ ႏႈန္းမွာ ၂၅% ရွိျပီး၊
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏
၃ပံု၁ပံု ေက်ာ္ခန္႔ ရွိပါသည္။ (World Bank, 2012b)။ သို႔ရာတြင္ လုပ္အားခမ်ားႏွင့္ လစာမ်ားအတြက္
သံုးစြဲသည့္ ျမန္မာ အေထြေထြ အစိုးရအသံုးစရိတ္တြင္မူ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္က ၇.၅%
ခန္႔ရွိခဲ့သျဖင့္၊ ၀င္ေငြနည္းပါးသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သံုးစြဲသည့္ ပ်မ္းမွ် ၁၉% နီးပါးရွိသည့္ ပမာဏႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ (World Bank, 2012b).
သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို အျခား CLMV သံုး ႏိုင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်
အသံုးစရိတ္အထိ ျမွင့္တင့္ရန္မွာ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁% ႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္
တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂% သာတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ရာ၊ အျခား အာဆီယံေဒသရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ႏႈန္းထားမ်ား
ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္က အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္
၀င္ေငြ ရႏိုင္မႈ နိမ့္က်မႈသည္ အခြန္အေကာက္ဘ႑ာေငြမ်ား တစ္ခုလံုးရရွိမႈတြင္ သိသိသာသာ
နိမ့္က်ေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ (UNICEF, 2013).
ျမန္မာအာဏာပိုင္ အမ်ားအျပားက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၏
အသံုးစရိတ္ က႑တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳၾကျပီး၊
ထိုနယ္ပယ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ကာ ဘတ္ဂ်က္ တြင္ တျဖည္းျဖည္းတိုးျမွင့္သြားေရးအတြက္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္
ေနပါသည္။ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၉% ႏွင့္ ပညာေရး
အသံုးစရိတ္ကို ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၈% တိုးျမွင့္သြားေရးအတြက္ စီမံထားပါသည္။
Box 4.7. ႏွစ္လတ္ကာလ အသံုးစရိတ္မူေဘာင္မ်ားအတြက္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွစ္လတ္ကာလ အသံုးစရိတ္ မူေဘာင္မ်ား [ Medium-term expenditures
frameworks (MTEFs)] ခ်မွတ္ေရးဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္ပံုစံသည္ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို
တစ္ႏွစ္စာအတြက္သာ အေျခခံ ေရးဆြဲသည့္ သာမန္ပံုစံ ( year-by-year basis) ထက္
ႏွစ္ရွည္ကာလအတြက္ (a multi-year period) ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း
ျဖစ္သျဖင့္ ၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ပိုမိုစံုလင္ေသာ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
ႏွစ္လတ္ကာလ အသံုးစရိတ္ မူေဘာင္မ်ား (MTEFs) ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၁၉၉၀
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစ၍
အကူအညီ

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ား

(PFM

အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၏
assistance

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး

programmes)

၏

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အဓိကက်ေသာ

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ (World Bank, 2013d)။ အိုအီးစီဒီ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးနီးပါးႏွင့္
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အမ်ားစု (က်င့္သံုးသည့္အေရအတြက္ တိုးပြားလ်က္ရွိသည္) သည္ ႏွစ္လတ္ကာလ
အသံုးစရိတ္ မူေဘာင္ (MTEFs) တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါသည္။ ႏွစ္လတ္ကာလ အသံုးစရိတ္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
မူေဘာင္မ်ား

(MTEFs) ကို မ်ားမၾကာေသးမီက အာဆီယံေဒသတြင္ စတင္အသံုးျပဳ လာၾက

ေသာ္လည္း အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးနီးပါး သည္ ထို မူေဘာင္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ စတင္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။
MTEFs
စုစုေပါင္း

မ်ား၏

ပမာဏ

အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
သတ္မွတ္ေပးျခင္း

ႏွစ္ရွည္ကာလအတြင္း

(“budget

envelope”)

ႏွစ္စဥ္သံုးစြဲရန္အတြက္

ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္

အလို႔ငွာ၊

ႏွစ္ရွည္ကာလတစ္ရပ္တြင္ သံုးစြဲရန္ လိုအပ္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏ (multi-year budget horizon)
အတြက္ စုစုေပါင္း ရရွိႏိုင္သည့္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊
ယင္းေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာန တစ္ခုစီအတြက္
သာမန္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ဘတ္ဂ်က္/ပ်မ္းမွ် အသံုးစရိတ္
ျပဳစုေပးျခင္း၊

ေဆာင္ရြက္ဆဲအစီအစဥ္မ်ားအတြက္

အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္

ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္

စတင္လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္သစ္မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ား ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးျခင္း။
MTEF

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို

ပံုမွန္ေရးဆြဲမႈအေပၚ

အေျခခံလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

လက္ရွိ

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေနာက္ႏွစ္
ႏွစ္လတ္ကာလဘတ္ဂ်က္ ၏ ပထမႏွစ္အတြက္ အေျချပဳေရးဆြဲႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
MTEF မူေဘာင္မ်ား၏ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္မွာ အာဆီယံေဒသတြင္ စံႏႈန္းမ်ားလည္းျဖစ္သည့္
စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္ကို ကန္႔သတ္မႈအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ေဘာင္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း
(budget “envelope”) ကို အထူးအေလးထားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ
မူေဘာင္မ်ားတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ဘ႑ာေငြ လိုအပ္ခ်က္မ်ား/ ဦးစားေပးမႈမ်ား
အတြက္ ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ အကဲျဖတ္တင္ျပမႈမ်ား (bottomup assessments) ကို
ထည့္သြင္းထားျပီး၊ ေနာက္ထပ္ အဆင့္တစ္ခုတြင္ အစီအစဥ္ ဘတ္ဂ်က္ ေရးဆြဲျခင္း (programme
bugeting) ကို မူေဘာင္တြင္ထည့္သြင္းႏိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုး မူေဘာင္မ်ားမွာ
စီးပြားေရး အဖြံ႔ျဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ မူေဘာင္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အေပၚု

တိုင္းတာမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ

အေပၚအေျချပဳကာ ဘတ္ဂ်က္ကို အေလးေပးေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အသံုးစရိတ္
မ်ား၏ သြင္းအားစုမ်ားထက္ အသံုးစရိတ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ား (“outputs” of expenditures)
အေပၚမူတည္ ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
MTEFs မ်ားသည္ ႏွစ္အလိုက္ အေျခခံကာ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား ေရးဆြဲျခင္း (year-by-year
budgeting) ထက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ အေျခခံ ရည္းမွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္
ျပည့္၀ေရးတြင္ ပိုမိုအေရးပါႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။ (World Bank,
2013d; ADB, 2002)။ ဥပမာအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ေမခရိုစီးပြားေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ရလဒ္မ်ားကို
ထိခိုက္မႈျဖစ္ေနသည့္ အျခား အေျခအေနမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားကို အေျခခံကာ
ႏွစ္လတ္ဘတ္ဂ်က္ကာလ နယ္ပယ္အတြင္း အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ ဘ႑ာေရး အကန္႔အသတ္
မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေရး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈႏွင့္
ေကာင္းမြန္မႈ (fiscal sustainability and soundness) ကို ရရွိေစပါသည္။ MTEFs မူေဘာင္မ်ားသည္
ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ျပီး၊ အသံုးစရိတ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမိုၾကီးမားေအာင္လည္း ျမွင့္တင့္လုပ္ေဆာင္
ေပးႏိုင္ပါသည္။
MTEFs မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတြင္
ပိုမိုေခတ္မီေသာ စြမ္းရည္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ
အေနျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
စတင္လုပ္ေဆာင္စ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ႏွစ္လတ္ကာလ ဘ႑ာေရး မူေဘာင္ [ Medium-term fiscal
framework (MTFF)] ကို အာရံုစုိက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ယင္းမူေဘာင္သည္ ဘ႑ာေရး
ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားကို ၾကီးမားေသာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ အသံုးစရိတ္
မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္
တိုးျမွင့္ေပးအတြက္

ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ

မူေဘာင္မ်ားအျဖစ္

အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္

MTEFs မူေဘာင္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ရရွိေရးမွာ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဓမၼဓိဌာန္က်ျပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ MTEF
လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံေရးကတိက၀တ္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(World Bank, 2013c).
Sources: World Bank (2013d), Beyond the Annual Budget: Global Experiences with Medium-Term Expenditure
Frameworks, World Bank, Washington, DC; ADB (2002), “Linking planning and budgeting: The medium-term
expenditure framework”, The Governance Brief, Issue 2, Asian Development Bank; World Bank (2013c),
Myanmar Economic Monitor, World Bank, Washington, DC, October.

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိုပါက ထပ္မံ တိုးျမွင့္မႈမ်ားကို
ၾကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ျဖစ္လာေရးမွာ အေထြေထြ
အစိုးရ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အခြန္အေကာက္ ရန္ပံုေငြမ်ား မည္သည့္ အတုိင္း
အတာႏွင့္ ႏႈန္းထားအထိ ျမွင့္တင္ေကာက္ခံႏိုင္မည္ ဆိုသည့္အေပၚတြင္ မူတည္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Figure 4.9. ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈနိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။
ဂ်ီဒီပီ စာရင္းမွန္ ႏွင့္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္အခ်ိဳး (%)

* ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
၁။ ပညာေရးက႑ အတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားေငြမွာ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၅% တိုးျမင့္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
၁.၈% တိုးျမင့္ခဲ့သည္။
၂။ က်န္းမာေရးက႑ အတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားေငြမွာ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၈% တိုးျမင့္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
၀.၉% တိုးျမင့္ခဲ့သည္။
Source: Education: UNICEF (2013), Towards more Child-focused Social Investments: Snapshot of Social Sector Public
Budget Allocations and Spending in Myanmar, www.unicef.org/eapro/Social_Sector_Public_Budget_Allocations_and_
Spending_in_Myanmar_.pdf; World Bank (2013a), World Development Indicators (database), http://databank.worldbank.
org/data/home.aspx. Health: WHO Global Health Organisation Expenditure Database (2013), http://apps.who.int/nha/
database/Home/Index/en; World Bank (2013c), Myanmar Economic Monitor, World Bank, Washington, DC, October.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134749
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး

စီမံခန္႔ခြဲမႈအားေကာင္းေအာင္

ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း၊ ေငြအရင္းအႏွီးပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ
ေပးျခင္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (PFM)
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုအထိ လုပ္ေဆာင္ျပီးသည့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားသိသာေသာ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ.ကို ရရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ျပည္သူမ်ားကို

ပိုမိုထင္သာျမင္သာရွိမႈ

ျဖစ္ေစျပီး၊

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုတာ၀န္ခံမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။
ေနာက္ထပ္လပ
ု ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ားတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏစ
ွ ၊္ ဖြဲစ
႔ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္
ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊

အထူးသျဖင့္

ျပည္ေထာင္စု

ရသံုးမွန္းေျခ

ေငြစာရင္းစနစ္ (Federal Budget system) အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား
ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊
သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ (Financial
Commission) ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ၂ ရပ္ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း
ေကာ္မတီ [Public Accounts Committees (PAC)]

ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေကာ္မတီ [Planning

and Development Committee (PDC)] ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ပါသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ တစ္ခုစီကို လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ တစ္ခုစီ
ဖြဲ႔စည္းရန္

ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ထိုေကာ္မတီမ်ားက

ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိေစရန္ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္
တာ၀န္ရွိပါသည္။

ေကာ္မတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္း အဆိုျပဳခ်က္

မ်ားကိုလည္း စိစစ္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား
နည္းပါးမႈ ႏွင့္ ၎တိ၏
႔ု အစိုးရထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွမ
ိ တ
ႈ ြင္ အကန္အ
႔ သတ္မ်ားရွိေနမႈေၾကာင့္
ေကာ္မတီ၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတြင္လည္း

အကန္႔အသတ္

ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီတင္ရွိေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို
လြတ္လပ္စြာ စိစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာစြမ္းရည္ မရွိေသးပါ။ ထိုအကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ
မ်ား၏ သက္တမ္းမၾကာလွေသး ေသာ္လည္း၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ
ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈအခ်ိဳ. ရွိေနပါသည္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
အစိုးရသည္ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈကို ဂ်ီဒီပီ၏ ၄.၉% မွ ၃.၈% အထိ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (World Bank, 2013c).
ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး [Office of the Auditor General (OAG)] ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္
ဘတ္ဂ်က္ တာ၀န္ခံမႈ ႏွင့္ ထင္လြယ္ျမင္လြယ္ရွိမႈ အတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း
တစ္လွမ္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုရံုးသည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမတိုင္ခင္

ယခင္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္

ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယင္းရံုး၏ အခန္းက႑ကို သိသိသာသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ဥပေဒ ၂၀၁၀ ျဖင့္ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးသည္ သမၼတရံုးထံ အစီရင္ခံ
ရသည့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွ လြတ္လပ္သည့္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
ကို ၅ ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ခန္႔အပ္ျပီး ရန္ပံုေငြကို လႊတ္ေတာ္က တိုက္ရိုက္ စီမံေပးပါသည္။
ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျပင္၊ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျမွင့္တင္ရန္
အတြက္ အျခားအေရးၾကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားအျပားကို လုပ္ေဆာင္ေနျပီ သို႔မဟုတ္
စတင္ေနျပီ

ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအေရးၾကီးသည့္ကိစၥမွာ

ျပည္ေထာင္စု

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို

ကနဦးစတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အေထြေထြ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ သီးျခားခြဲထုတ္မႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ငါးပံုေလးပံုကို ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္
ရေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ ေခ်းငွားေငြမ်ား မွ က်ခံရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ား (သာမန္၊
ေငြလံုးေငြရင္း

ႏွင့္

ဘ႑ာေရး

ေငြစာရင္းမ်ား)

ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြစာရင္းမွ

က်ခံေပးေနဆဲ

ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၀င္ေငြမွပင္ က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (SFA)
(World Bank, 2012b)။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာတြင္
အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးေနသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ အစိုးရ၏ ေငြသား ႏွင့္ အေၾကြး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္လႊဲေျပာင္းယူရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ေငြတိုက္ရံုး ဖြင့္လွစ္ရန္လည္း
စီစဥ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုတာ၀န္မ်ားကို ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္တို႔က
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
ထိုေျခလွမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေခတ္မီတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္
အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ေရရွည္ အလံုးစံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို
စတင္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ (သမၼတရံုး) သည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္ကို လမ္းညႊန္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ႏွင့္ နည္းပညာ
ေကာ္မတီ မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးစားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
၀န္ၾကီးဌာန တို႔ကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ပူးတြဲေရးဆြဲေရးအတြက္
တာ၀န္အပ္ထားပါသည္။

ကနဦးႏွစ္လတ္ကာလ

ဘ႑ာေရးမူေဘာင္

(ႏွစ္လကာလ

ဘ႑ာေရး

မူေဘာင္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္ပံုစံအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းအျဖစ္) စတင္ လုပ္ေဆာင္ေရးသည္
ႏွစ္လတ္ကာလ အတြက္ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ာကို အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ ႏွစ္လတ္ကာလအတြင္း သတ္သတ္
မွတ္မွတ္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ.ကို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ျမွင့္တင္ေရးအတြက္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေငြစာရင္းမ်ား

(OAs)

၏အေရအတြက္ႏွင့္ ပမာဏ ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းအမ်ားစု
ကို တရား၀င္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ထင္သာျမင္သာရွိမႈႏွင့္ တာ၀န္
ခံမႈတို႔ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အထူးလိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခား လုပ္ငန္း ၂ ရပ္သည္
အဓိက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

• အျခားအာရွ

ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား မွာကဲ့သို႔ပင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနကို ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန

လက္ေအာက္တြင္ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လြတ္လပ္ေသာ အခြန္အေကာက္
အဖြဲ႔အစည္း အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္ ယင္း၏ လြတ္လပ္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးျပီး ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္
အျခား မလိုလားအပ္ေသာ ၾသဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခံေနရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္လိမ့္
မည္ျဖစ္ပါသည္။

• ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေကာင္းဆံုးက်င့္သံုးေနေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး

(OAG) ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးထက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္ရိုက္အစီရင္ခံရန္ တာ၀န္ေပးျခင္းအားျဖင့္
အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ယင္း၏ ဘတ္ဂ်က္ကို

ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ စြမ္းရည္ကို တိုးတင္ျမင့္မားေစလိမ့္
မည္ျဖစ္ျပီး ယင္းတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

• ျပည္သူ႔

ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ (PAC) ၏ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္

ယင္း၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စိစစ္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေကာ္မတီကို လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း။

• ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္

ပါ၀င္သည့္ အေရးၾကီးသည့္ ေမခရိုစီးပြားေရး ႏွင့္ အျခားေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမႈမ်ားကို ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။
ႏွစ္လတ္ကာလအတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရႈေထာင့္မွ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

နယ္ပယ္ ၃ ခု တြင္ အဆင့္ျမင့္ ဦးစားေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (World
Bank, 2012b)။ ပထမ နယ္ပယ္မွာ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ေၾကြးျမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ယႏၱရားကို

ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္

ဘ႑ာေရးကို

ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း ႏွင့္ အစုိးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက
ပုိမိုၾကီးမားေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း လြန္စြာ
အေရးၾကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယနယ္ပယ္မွာ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ တိုးတက္
ရရွိသည့္ အစိုးရ၏ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ စုစည္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး
အတြက္

သက္ဆိုင္ရာစနစ္မ်ားကို

အားေကာင္းေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

အေရးၾကီးလိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ တတိယနယ္ပယ္မွာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ထိေရာက္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးေရးကိစၥသည္လည္း တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား/ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးႏွင့္
အဆိုပါေဒသမ်ားေန ျပည္သူမ်ားအားလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို မွ်ေ၀ခံစားမႈ ရရွိေစရန္ အဆင့္ျမင့္
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးမူေဘာင္တစ္ခုကို ထူေထာင္ထားျပီးျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ဖြဲ႔စည္း
တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ ျပည္နယ္ (၇) ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး (၇)ခု ပါ၀င္ျပီး
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ပါလီမန္မ်ားအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား၊ သတ္မွတ္ထားသည့္
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ပယ္မ်ားကို ခြဲေ၀ေပးထားပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔တည္းရွိသည့္ႏိုင္ငံ၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္
ပိုမိုတူညီသည့္ အာဏာမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္ ( ျပည္ေထာင္စုသမၼတအေနျဖင့္
အခ်ိဳ.အေျခအေနမ်ားတြင္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္ အာဏာ

ကဲ့သို႔ေသာ အာဏာမ်ား)။ (Brand, 2012; OECD, 2013b).
ထိုစနစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးစနစ္ အေျခခံမူေဘာင္တစ္ခုပါ၀င္ျပီး ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရး
နွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္အတုိင္း
ထိုစနစ္သည္ ဥပေဒျပဳမႈအားျဖင့္ ထပ္မံခ်ဲ.ထြင္ရန္လိုအပ္ျပီး၊ ယခုအခါ ေရးဆြဲေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒ အသစ္တြင္ ထပ္မံခ်ဲ.ထြင္ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ဖန္တီးေပးလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု
ဘ႑ာေရး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု တြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ အေရးၾကီးျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အပိုင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတက တရား၀င္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ဒုတိယသမၼတ
၂ ဦးက ဒုတိယဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ.ေနခ်ဳပ္
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားက အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။
ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ မေပးပို႔မီ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ပါသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္တြင္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ားကို အၾကံျပဳေပးပါသည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္
ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ထစ္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ား
အၾကား ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်ုက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္၊ အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္
အတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား ၅ သည္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား
အၾကား ေကာက္ခံရမည့္အခြန္အခမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီေကာက္ခံရန္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားျပီး၊
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား ယခုအခါ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္
အေကာက္ႏႈန္းမ်ား၊ အခြန္အေကာက္နယ္ပယ္မ်ား ႏွင့္ အျခား ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္မ်ားႏွင့္
အျခား အခြန္အေကာက္မ်ားကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္
ထားပါသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ကေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခမ်ားတြင္ ယစ္မ်ိဳးခြန္မ်ား၊
တိုင္းေဒသၾကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္က စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ျဖတ္သန္းခမ်ား ႏွင့္
အျခားေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခမ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္း ပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အခြန္
အေကာက္မ်ားႏွင့္ ေဒသ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္
အေကာက္မ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။
အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံခြင့္ အာဏာမ်ား ခြဲေ၀ေပးမႈသည္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးမူမ်ားႏွင့္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ညီညြတ္မႈရွိပါသည္။ အခြန္အေကာက္ အာဏာမ်ားခြဲေ၀ေပးရာတြင္ ဗဟိုအစိုးရ
အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေရႊ.ေျပာင္းႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ အခြန္အေကာက္ လုပ္ငန္း
မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အတုိင္းအတာျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ပါက အခြန္အေကာက္
နယ္ပယ္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ အခြန္အေကာက္မ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႔ ၀င္ေငြမ်ား
ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားအမ်ိဳးသားရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ အခြန္အေကာက္
မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ (Shah, 2004).
ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ပိုက္နက္အတြင္းရွိ အခ်ိဳ. သဘာ၀ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္ေကာက္မ်ား၊ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းခမ်ားအေပၚ
ေကာက္ခံသည့္ အခမ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရထြက္လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ကြ်န္းသစ္ႏွင့္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည့္ သစ္မာမ်ားမွလဲြ၍ သစ္ေတာထြက္ ထုတ္ကုန္
အမ်ားစုအေပၚ

အခြန္အေကာက္

ေကာက္ခံခြင့္

အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းထားပါသည္။

ျပည္နယ္မ်ား/

တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုက ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဓါတ္သတၱဳ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အျခား
သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္အေကာက္မ်ား၊ ငွားရမ္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္
အခေၾကးေငြမ်ားကို ေကာက္ခံခြင့္ မျပဳပါ။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းသယံဇာတမ်ားမွ ရရွိသည့္
အခြန္အေကာက္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ခြဲေ၀ခံစားခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မ်ားစြာျပဳလုပ္လ်က္
ရွိပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

ျမိဳ.နယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ

အဆင့္နိမ့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ား အၾကား ဘ႑ာေရး (ႏွင့္အျခားကိစၥမ်ား) ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဖြစ
ဲ႔ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပမထားပါ။ (ယင္းတိသ
႔ု ည္ သာမန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စႏ
ု င
ုိ င
္ မ
ံ ်ား၏
ဖြစ
႔ဲ ည္းပံမ
ု ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့မရွပ
ိ ါ) သိရ
႔ု ာတြင္ ထိက
ု စ
ိ အ
ၥ တြက္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ ျပည္နယ္/တိင
ု း္ ေဒသႀကီး
အစိးု ရအဖြမ
ဲ ်ားတြင္ ရွသ
ိ ည္ဟု ယူဆထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အခြန္
အေကာက္မ်ားသည္ ယခုအထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ စုစုေပါင္း အစိုးရေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္
ဘ႑ာေငြပမာဏ

၏

၅%

ေအာက္တြင္ပါ၀င္ေနပါသည္။

(Table

4.8)။

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး
အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အခြန္အေကာက္နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ႏႈန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ
ေကာက္ခံျခင္း သတ္မွတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Table 4.8. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း အဆင့္ အၾကားဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ပံု
(၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္)

မွတ္ခ်က္။ ဇယားတြင္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားအျပင္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားမွ ရေငြမ်ားႏွင့္ သံုးေငြမ်ား
ပါ၀င္ပါသည္။
Source: Ministry of Finance (2013), Budget Department.

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေ၀မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထား
သည့္ ဇယား ၁ ႏွင့္ ၂ တြင္ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈအခ်ိဳ.
လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ကာကြယ္ေရး၊
ႏိုင္ငံျခားေရး ႏွင့္ အျခား သမားရိုးက် အမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုး၀တာ၀န္လႊဲအပ္ထားပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ စံမ်ားႏွင့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း
ႏွင့္

ေထာက္ခံခ်က္

လက္မွတ္မ်ား

ထုတ္ေပးျခင္းတို႔အတြက္

လူမႈေရးက႑တာ၀န္ကိုလည္း

လႊဲအပ္ထားျပီး၊ ျပည္နယ္မ်ား/ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ၏လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊
ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ား အတြင္း လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ား (Schedule Two, sub-paragraph 7-b), ႏွင့္
ေဒသတြင္း

ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ

အေမြအႏွစ္မ်ား

ထိန္းသိမ္းေရး

အတြက္

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာဏာမ်ားကို အပ္ႏွင္းထားပါသည္။ ထိုအခ်က္က ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အျခားလူမႈေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကီးမားစြာ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ ကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္
အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက တာ၀န္ယူရေလ့ရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည့္အ၀
ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသလို ၊ ထိုသို႔ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ကိုလည္း မေမွ်ာ္လင့္သင့္ဘဲ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္
နယ္ပယ္အမ်ား အျပားတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို
ဥပေဒျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဳစုထားရန္ရွိပါမည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား/
တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား အတြက္ ဘ႑ာေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။
ယခုအထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ အျခားျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နည္းပါး
ေနပါသည္။
တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ စုစုေပါင္း အစိုးရ အခြန္အေကာက္
ရေငြ၏ ၄.၇% ႏွင့္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္မ်ား၏ ၆.၇% သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္
တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ စုစုေပါင္း ရေငြနွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ (Table 4.8)။ ထိုကိန္းဂဏန္း
မ်ားတြင္ အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ သံုးစြဲမႈမ်ား
ပါ၀င္ျပီး၊ အကယ္၍ အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖယ္ထုတ္လိုက္မည္ဆိုပါကႏွင့္ ျပည္နယ္/
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
တိုင္းမ်ားမွ ရရွိသည့္အခြန္အေကာက္မ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ား အနည္းငယ္ ျမင့္မားလာႏိုင္ပါသည္။
မည္မွ်ျမင့္မားလာမည္ ဆိုသည္ကိုမူ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား မလံုေလာက္သျဖင့္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း
မျပဳႏိုင္ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္ အတိုင္းအတာကို အဆိုပါ
ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာခဲ့ရာတြင္ အာရွေဒသရွိ အျခား ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အမ်ားစု၏ ေအာက္တြင္
လြန္စြာ နိမ့္က်ေနသကဲ့သို႔ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ားထက္လည္း နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။
(Table 4.9).
Table 4.9. တိုင္းရင္းသားမ်ားသို႔ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္ မွ်ေ၀ေပးမႈ

1. Figures for SN Revenue and expenditure shares from OECD (2013d), OECD Economic Surveys: China 2013,
OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2013-en; figures for SN share of health and
education spending from World Bank (2013e), “Fiscal decentralisation indicators for the year 2009”, http://www1.
worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm.
2. ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
3. Statistics Indonesia, figures for 2012 from www.quandl.com/economics/indonesia-government-finances.
4. ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
5. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုစာရင္းရံုး ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား
Sources: See notes above.

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အိႏိၵယႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္
အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား သည္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ၄၁% ႏွင့္
မေလးရွား နိုင္ငံတြင္ ၁၀.၈% ပါ၀င္ၾကျပီး၊ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု ရွိေသာ
အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုလံုး၏
စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏ ၄၀% မွ ၆၆% နီးပါး ပါ၀င္ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးစြဲမႈ ပမာဏ (Capital
outlays) သည္ ယခုအခါ ၾကီးမားမႈ မရွိဘဲ၊ ယင္းတို႔၏ စုစုေပါင္း အစိုးရ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္တြင္
ပါ၀င္မႈသည္ စုစုေပါင္းသံုးစြဲသည့္ပမာဏ (overall spending) ထက္ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံု
စီမံကိန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားျပီး၊

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ထိုစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို ပုဂၢလိက ႏွင့္
ႏိုင္ငံျခား လႈမႈေရး အကူအညီ ေပးသူမ်ား ထံမွ ရွာေဖြရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္
တုိင္းေဒသႀကီး အသံုးစရိတ္မ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား
မရႏိုင္ပါ၊ သို႔ရာတြင္ အစီရင္ခံစာ တစ္ခု (UNICEF, 2013) အရ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္
လူမႈေရးက႑လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ မည္သည့္ အသံုးစရိတ္ကိုမွ် ခြဲေ၀ခ်ထားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ရပါသည္။

ထိုအခ်က္သည္ အျခားျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္

အထင္အရွားကြဲျပားေနသည့္
ပညာေရးႏွင့္

အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးတြင္

ဗဟိုအစိုးရ၏

ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္

စုစုေပါင္း

ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္

အစိုးရအသံုးစရိတ္

ထက္၀က္ေက်ာ္ကို

သံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား (အားလံုး
စုေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း)တြင္ ဘတ္ဂ်က္
လိုေငြျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

ထိုလုိေငြျပမႈ ပမာဏသည္ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

ျပည္နယ္/တိုင္း စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံု နီးပါးရွိသျဖင့္၊ မိမိတို႔ “ကိုယ္ပိုင္အခြန္အေကာက္
ရေငြမ်ား“ ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုသာ အသံုးစရိတ္ရွိေၾကာင္းကို ျပသေနပါသည္။ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ အခြန္အေကာက္
ရေငြမ်ားမွ အသံုးစရိတ္ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိမႈသည္ အျခား ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ားကို ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စု
ဘတ္ဂ်က္ေငြ ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံမွ ေခ်းငွားေငြတို႔ျဖင့္
ေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ေငြေခ်းငွားရာတြင္ အတိုးႏႈန္းမွာ ၄% ျဖစ္ျပီး၊ ထိုႏႈန္းထားသည္
ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အမ်ားဆံုးေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေသာႏႈန္းထားျဖစ္ပါ
သည္။ (World Bank, 2012b)။ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏
စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၏ ၈၈.၄% ကို ျပည္ေထာင္စုက ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ လိုေငြျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ပမာဏမွာ သိသိ
သာသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားတြက္ လႊဲေျပာင္းခြဲေ၀ေပးမႈႏွင့္ ေငြေခ်းငွားျခင္း
တို႔အတြက္ ပမာဏသတ္မွတ္ေပးရန္ ဥပေဒမ်ား ကြဲကြဲျပားျပား မရွိေသးပါ။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈတြင္ ပိုမိုဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား
(စစ္ကိုင္း၊

ရခိုင္ႏွင့္

ဧရာ၀တီ)

အားလံုးအတြက္

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားကို

ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ျပီး၊

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား၏ ၃၅% ကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သျဖင့္ ေဒသ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ပိုမိုဦးစားေပး စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (World Bank, 2012b).
ဗဟိုအစိုးရ ဘတ္ဂ်က္မွ ျပည္နယ္အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြမ်ားကို တိုက္ရိုက္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရာတြင္
ျပႆနာအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနပါသည္။ တိုက္ရိုက္ ရန္ပံုေငြမ်ား စီမံေပးမႈသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား
အေပၚ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ဘတ္ဂ်က္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္မႈမ်ား (soft-budget constraints) ကို
ျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး၊ ထို႔အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး စည္းကမ္းမ်ားကို တစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္
ထိန္းသိမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ရႈပ္ေထြးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုအႏၱရာယ္သည္
လႊဲေျပာင္းေပးမည့္

ရန္ပံုေငြပမာဏကို

ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္
အစိတ္အပိုင္းကို

စံမ်ားမရွိျခင္း၊

သတ္မွတ္ေပးေရးႏွင့္
လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားတြင္

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္

ပတ္သက္၍
မပါ၀င္သည့္

ေငြေခ်းငွားရာတြင္

အတိုးႏႈန္း

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ၏
နည္းပါးျခင္းႏွင့္

ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုထင္ရွားလာလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီး အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုထံမွ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား
ကို

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္သို႔

အလြန္ေနာက္က်ျပီး

အေၾကာင္းၾကားေလ့ရွိၾကသျဖင့္

(ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားထံ တင္ျပရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကပ္ေနျခင္း)
၎တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆံုး အရင္းအျမစ္ အကန္႔အသတ္ပမာဏ (aggregate resource
constraint) မည္မွ်ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သိရွိရန္ အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ (World Bank,
2012b)။

တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္

ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကဲ့သို႔ေသာ ပုိမိုၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသားရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား ျပဳရာတြင္ အလြန္ထိေရာက္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းယႏၱရားတစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ယခင္က
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု

အစိုးရ၏

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ားကို

တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေထာက္ပံ့ျခင္း

စနစ္ကို

က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (ဥပမာ - တရုတ္ႏိုင္ငံ) ထိုစနစ္ကို အခြန္အေကာက္ေငြမ်ားမွ်ေ၀ျခင္း
ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္

သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္

လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း

အစားထိုးသြားပါသည္။

မပါဘဲ

လႊဲေျပာင္းေပးပ႔ိုျခင္းႏွင့္

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေပါင္းစပ္

ထိုနည္းလမ္းမ်ားသည္

ဘ႑ာေရး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္
စည္းကမ္းကို

တျဖည္းျဖည္း

ထိန္းသိမ္းရာတြင္

ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မႈရွိျပီး အမ်ိဳးသားဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေရးအတြက္
လည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈျဖစ္ေစပါသည္။ (Shah, 2004; World Bank, 2014).
ေရွ.ဆက္သြားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးစနစ္ကို မည္သို႔ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္သြားေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးၾကီးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိပါသည္။

• ေဒသအစိုးရအဆင့္အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းပမာဏတြင္ ပိုမိုျမင့္မား
စြာ တိုးျမွင့္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း အားျဖင့္ ဘ႑ာေရးတစ္ခုလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ျမွင့္တင္သြားႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။
လုံေလာက္ေသာ

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးကာ

ထိန္းသိမ္းရာတြင္

တူညီဆႏၵျဖင့္

ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ပါက ေဒသအေရးကိစၥမ်ားကို
ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို

ေထာက္ခံမႈေပးျခင္းအားျဖင့္

အရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္

တည္ေဆာက္သြားရန္

ဆိုသည့္

ၾကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိမည္မဟုတ္ပါ။

• ျပည္နယ္မ်ား/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားလူမႈ ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ တာ၀န္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အတူ တာ၀န္မ်ား

မွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ေနေသာ္လည္း) ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ား
အခ်ိဳ.ကို ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

• ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

အသံုးစရိတ္ တာ၀န္ရွိမႈမ်ား ႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ အခြန္အေကာက္ရေငြ

ကြာဟခ်က္ကို ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္မွ်ေ၀ျခင္း ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မပါေသာ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ကို ေပါင္းစပ္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္
စနစ္တစ္ခု

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

လိုအပ္ေနပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ

အခြန္အေကာက္မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္ပယ္အေတာ္
မ်ားမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို မၾကာမီ
ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားထံ ရန္ပံုေငြမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း
တိက်သည့္ ေနာက္ဆံုးစုေပါင္းပမာဏ သတ္မွတ္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္ျခင္း (the institution
of an explicit aggregate ceiling) ၊ ျပည္နယ္/တိုင္း အတြက္ ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းေပးမႈနွင့္ ယင္းတို႔၏
ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ပမာဏ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးေရး အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်၍
ပြင့္လင္းျမင္သာရွိသည့္ စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း (establishment of explicit and transparent
criteria) ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ေငြေခ်းငွားသည့္ အတိုးႏႈန္းကို
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္၏ အမ်ားဆံုး ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း (maximum lending rate) သို႔
ျမွင့္တင္ရန္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိုအေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကိုအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေအာင္ျမင္မႈ

ကို

အေရးအၾကီးဆံုး

အဆံုးအျဖတ္ျပဳမည့္

အေၾကာင္းတရားမွာ

ဘ႑ာေရးစနစ္

စြမ္းရည္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ ဘ႑ာေရးစနစ္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စီပြားေရး တစ္ရပ္လံုး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းထက္ အေထာက္အပံ့
ျပဳရန္အတြက္ တစ္ဟုန္ထိုး အလ်င္အျမန္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္

ဘ႑ာေရးစနစ္၏

အဓိက

အေစာပိုင္း

လုပ္ငန္းမ်ားသည္

အဆင့္တြင္

ယခုအခါ

ရွိေနသည့္

အလြန္

အေျခအေနေၾကာင့္

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည္မွာ

မထူးဆန္းလွပါ။ အစိုးရသည္ ဘ႑ာေရးစနစ္ ျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ထိပ္တန္းဦးစားေပး
လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စကာ ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္
နည္းဥေပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးျခင္းမ်ား အားျဖင့္ အထင္ၾကီးေလးစား ဖြယ္ေကာင္းသည့္
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားအျပားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအားသာခ်က္
အခ်ိဳ. ရွိေနပါသည္။ လက္ရွိ မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္ အေျခအေနက အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏
သမိုင္း၀င္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာရယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရွိေစျပီး ၊ အတိတ္ကာလက
က်င့္သံုးခဲ့သည့္ မျပည့္စံုခဲ့ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို အမွတ္ရကာ ေရွာင္ရွားက်င့္သံုးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအသင္းၾကီးတြင္ အသင္း၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္မႈ ႏွင့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး
အသိုက္အ၀န္း တြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ တို႔သည့္ ျပည္တြင္း ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမင့္မားတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လံုးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ သို႔ရာတြင္
စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လ်င္ျမန္မႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ တိုးတက္ျမင့္မားေနေသာ ပိုမိုေခတ္မီ
ေသာ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဖန္တီးေစလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အႏၱရာယ္မ်ားကိုလည္း
တိုးတက္မ်ားျပား ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခန္း၏ က်န္ရွိသည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား
အေနျဖင့္ အဓိကက်ေသာ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ဘဏ္စနစ္
အေျခခံတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊

ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားကို

အစဥ္အလုိက္

လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ေက်းလက္ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈ
ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား
၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရရွည္တည္ျမဲေအာင္
အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္
အအံုမ်ားကို အကူအညီေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ အၾကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိေစႏိုင္
မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းေငြ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း
တို႔ကဲ့သို႔ေသာ

အစိုးရက

တိုက္ရိုက္

၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားသည္

အခ်ိဳ.ကိစၥမ်ားတြင္

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔သည္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
စြက္ဖက္မႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ အစိုးရက တိုက္ရိုက္ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ နယ္ပယ္ႏွင့္
ကာလကို ဦးတည္ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဂရုျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားအတြက္ နယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းမႈႏွင့္ ဆိုးရြားစြာ တစ္ကြဲတစ္ျပား ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ား
သည္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိပါသည္။
အေစာပိုင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း (OECD, 2013b) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈအလြန္ေစာေသးေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္သာ ရွိေနျပီး၊ တရား၀င္ ဘ႑ာေရး
စနစ္၏

အရင္းအႏွီးမ်ားအားလံုးနီးပါးကို

ပိုင္ဆိုင္သည့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

ဘဏ္မ်ား၏

လံုး၀နီးပါးလႊမ္းမိုးမႈ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ တရား၀င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား မရွိသေလာက္နီးပါး
ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ အလြန္
နည္းပါးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ (Box 4.8; Annex 4.A4)။ ထိုအေျခအေနမ်ားသည္
ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ၊ အျခား ၀င္ေငြနိမ့္က်သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား
အခ်ိဳ.၏ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္တတ္သည့္ အေျခအေနမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အစိုးရက ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

အေမြဆက္ခံခဲ့ရမႈ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း

အက်ပ္အတည္း ဂယက္မ်ားေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ား၏ အခ်ိဳ.အေရးၾကီးေသာ ကိစၥ
အမ်ားအျပားတြင္ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစလ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေနျခင္းကို စီးပြားေရးတြင္ ဘ႑ာေရး
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိုးေဖာက္မႈ အလြန္အမင္းနိမ့္က်ေနမႈ မ်ားအားျဖင့္
သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံုေအာက္သာ တရား၀င္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ရရွိၾကပါသည္။ (New Crossroads Asia, 2013)။ ၂၀၀၉/၁၀ ဘ႑ာေရးနွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ေထာင္စု
စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားလုံး၏ ၆.၄%တြင္သာ
ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ဖြင္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Box 4.8. ျမန္မာႏိ္ုင္ငံဘဏ္စနစ္တည္ေဆာက္ပံု
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက႑ ကို ၄ ပိုင္းခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၊
ေငြေခ်းသမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ား၊

အေသးစားေခ်းေငြ

ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
လႊမ္းမိုးထားျပီး၊

စုစုေပါင္းဘ႑ာေရးစနစ္

ဘဏ္မ်ားအားလံုးကို

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အျခား

ဘဏ္လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္

(see Annex 4.A4)။ ဘဏ္လုပ္ငန္းအပိုင္းသည္ တစ္ခုလုံးအေပၚ
အေျခပစၥည္း

အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊

မ်ား၏

ပုဂၢလိက

၉၉%

ေက်ာ္ကို

တာ၀န္ယူထားပါသည္။

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း

ပိုင္ဆိုင္

ၾကပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ဘဏ္ေစ်းကြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးမႈကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
ကုိယ္စားလွယ္ရံုးမ်ား

လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မႈမ်ား

တုိးပြားလ်က္ရွိပါသည္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

ဘဏ္လုပ္ငန္း

က႑တြင္ ၂ ပိုင္းခြဲျခားထားပါသည္။ အစိုးရပိုင္ ဘဏ္ ၄ ခု ( အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ား(SOBs) မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ၊
ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္၊

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း

၀ယ္ေရးဘဏ္) ႏွင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးတြဲပိုင္ဘဏ္ (၁၉) ခု [private and semi-government banks
(PSGBs)] တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘဏ္မ်ားကို အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ စက္ဖက္
ဆိုင္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမဴနီစီပါယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳပါသည္။ (Annex
4.A4)။ ထိုဘဏ္မ်ားအနက္ ၄ ခုကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ပဥၥမေျမာက္ (ရိုးမဘဏ္) ဘဏ္သည္ ၎၏
ဘဏ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါသည္။
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္း (ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးႏိုင္) ျဖင့္သာ အမ်ားအားျဖင့္
ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိျပီး၊ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားကို ၃ ႏွစ္အထိ အခ်ိဳ.လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဘဏ္တို႔မွ ထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။ ဘဏ္မ်ားသည္

296

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဗဟိုဘဏ္၏

ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

ငွားရမ္း၀ယ္ယူသည့္

လုပ္ငန္းအတြက္

ေခ်းေငြမ်ားကို

ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ပါသည္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ကအထိ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ ေပးပို႔သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို
မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေသးပါ။ ထို႔အတြက္ အိမ္ေထာင္စု အမ်ားအျပားအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးသည့္ ၀င္ေငြမ်ားျဖစ္သည့္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက

လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္

ေငြမ်ား

ကို

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သမားရိုးက် အေျခခံ မူ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး (က်န္းမာေရး
အာမခံမွလြဲ၍) တြင္သာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းမ်ားသည္ ဘဏ္စာရင္းရွင္ ၊ ဘဏ္ေငြစုစာရင္း
မ်ားႏွင့္ ၁၂ လအထိ ထားရွိႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ပိုင္း ေငြစုဘဏ္စာရင္း (ေငြစုလက္မွတ္ မ်ား ပမာဏ အနည္းငယ္ႏွင့္အတူ)
ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိႏိုင္ပါသည္။ ေငြးသားမဟုတ္သည့္ ေပးေခ်မႈမ်ားကို ခ်က္လက္မွတ္မ်ား၊ ေငြေပးအမွာမ်ား
သို႔မဟုတ္ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ေပးေခ်ျခင္း ၊ တိုက္ရိုက္ေပးေခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေပးကဒ္မ်ား (မ်ားမၾကာ ေသးမီကမွ
စတင္လုပ္ေဆာင္သည္) ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပိုမို ၾကီးမားေသာ ေငြပမာဏျဖင့္
လႊဲေျပာင္းေပးေခ်မႈမ်ားမွလြဲ၍ ေရွးယခင္ကပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်မႈကို ယခုတိုင္ က်င့္သံုး

ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ေငြေခ်းသမ၀ါယမအသင္းမ်ား ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးသည့္
(အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္)

ဘ႑ာေရး

၀န္ဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပိုမိုဆင္းရဲေသာ

အိမ္ေထာင္စုမ်ား

အတြက္

ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အေရးၾကီးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထုတ္ေခ်းေသာ
စုစုေပါင္းေခ်းေငြပမာဏသည္ ဘ႑ာေရးစနစ္ တစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္း အေျခပစၥည္းမ်ားတန္ဖိုး (total financial system
assets) ၏ ၁% ေအာက္တြင္သာ ရွိပါသည္။ မၾကာေသးမီက ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္လာျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္
ယခုအခါ အာမခံအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၁၂) ခုရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘဏ္မဟုတ္သည့္
ၾကီးမားေသာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း သာရွိျပီး၊ ယင္းလုပ္ငန္းသည္လည္း
ဘ႑ာေရးစနစ္ တစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္း အေျခပစၥည္းမ်ားတန္ဖိုး၏ ၁% ေအာက္တြင္သာရွိျပီး၊ အာမခံအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ.
ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
ဘဏ္စနစ္တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ တရား၀င္ ေငြေၾကး လုပ္ငန္း
အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ (အဓိကအားျဖင့္ အေပါင္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္) ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ေငြေခ်း လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို လြန္စြာမွီခိုအားထားရမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ အေပါင္ဆိုင္မ်ားသည္ ေဒသအစိုးရမ်ားထံမွ လိုင္စင္ရယူကာ၊ ျမန္မာအေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း
(Myanmar Small Loans Enterprise) ကၾကီးၾကပ္မႈေပးသည့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းပါးသည့္ တရား၀င္
ေငြေၾကးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အေပါင္ဆိုင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ေစ်းမ်ားအနီးတြင္
မ်ားျပားစြာ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ တရားမ၀င္ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ ေငြေခ်းစားသူမ်ားႏွင့္
ဟြန္ဒီဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (hundi bankers) ပါ၀င္ပါသည္။ ဟြန္ဒီဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ
ေငြလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
Sources: Central Bank of Myanmar (CBM) (2012), Annual Report 2011-2012.; Foerch, Thein and Waldschmidt (2013), “Myanmar’s
financial system: A challenging environment for banks”, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
November; Duflos et al. (2013), Microfinance in Myanmar: Sector Assessment, January; Kloeppinger-Todd and Sandar (2013),
“Rural finance in Myanmar”, Background Paper, No. 3 prepared for the Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic
for Myanmar, led by Michigan State University and in partnership with the Myanmar Development Resource Institute – Centre for
Economic and Social Development (MDRI-CESD), January.
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး စစ္တမ္းတြင္ စစ္တမ္းေျဖၾကားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ထက္၀က္ေက်ာ္က ျပင္ပေငြအရင္းအႏွီး ရရွိမႈတြင္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကပါသည္။ (Box
4.9)။ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ဘဏ္အနည္းငယ္မွလြဲ၍ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္
ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္မ်ား အလြန္နည္းပါးကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္မွ ဘဏ္ခြဲစုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔သာ
ရွိျပီး၊ ထိုဘဏ္ခြဲမ်ား အားလံုး နီးပါးသည္ ျမိဳ.ျပေနရာမ်ားတြင္သာ တည္ရွိၾကပါသည္။ (see Annex 4.
A4)။ အရြယ္ေရာက္ လူဦးေရ ၁၀၀၀၀၀ တြင္

ဘဏ္ခြဲအေရအတြက္တည္ရွိသည့္ ႏႈန္းထားသည္

ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲအာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ကာ၊ လူဦးေရ ၁၀၀၀ တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တြင္
ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္အပ္ႏွံသည့္ ႏႈန္းသည္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။ (Figure 4.10).
Figure 4.10. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ အျခား အာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ စီးပြားေရး
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါသည္။
Indicators for financial depth in 2012

Source: IMF (2013f), Financial Access Survey (database), International Monetary Fund, http://fas.imf.org/.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134768

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ ေခ်းေငြ ႏွင့္ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္အပ္ႏွံမႈ တို႔၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္သည့္
အခ်ိဳးအစားမ်ားမွာ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးနီးပါး၏ ေအာက္တြင္မ်ားစြာ နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ထိုအခ်ိဳးစားသည္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ေငြသားပမာဏသည္
ႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ စုစုေပါင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာပါ၀င္ေသာ လည္ပတ္ေငြ [the
broad money stock (M2)] ၏ ၃၀% နီးပါးပမာဏအထိ ဆက္လက္ရွိေနျပီး၊ ႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ
စုစုေပါင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာမ်ားအခ်ိဳ.ပါ၀င္ေသာ လည္ပတ္ေငြ [narrow money stock (M1)] ၏
သံုးပံုတစ္ပံု နီးပါးရွိေနရာ ၊ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအမ်ားစုထက္ သိသိသာသာ ပိုမိုျမင့္မားေနပါသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား ထုိးေဖာ္မႈသည္လည္း ပိုမိုနိမ့္က်ေနပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၀.၅% ခန္႔သာ အာမခံတစ္ခုခု ထားရွိျပီး၊ ဂ်ီဒီပီတြင္
အသက္အာမခံ

ပရီမီယံ

ေၾကးႏွင့္

စုစုေပါင္းအရင္းအျမစ္အခ်ိဳးသည္

အျခားအာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ

စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေတြ႔ရွိရသည့္ အခ်ိဳ.မ်ားထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။ (Foerch, Thein
and Waldschmidt, 2013; World Bank, 2013f). တရား၀င္ ဘ႑ာေရးစနစ္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို
ဘဏ္မ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ယူသည့္ အေပါင္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ဘ႑ာေရး
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု အလြန္မွီ ခိုအားထားမႈျပဳေနျခင္းမ်ားက ထင္ဟပ္ေနပါသည္။
(see Box 4.9).
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခုလံုးတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ ၂၀၀၃
ခုႏွစ္ ဘဏ္အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္တြင္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
အတိတ္ အေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုအက်ပ္အတည္းျဖစ္ျပီးေနာက္တြင္ ဘ႑ာေရး
ကိစၥအမ်ားအျပားသည္ တရားမ၀င္ က႑ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ပါသည္။ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္း
မ်ား အေပၚ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိေရးသည္လည္း အစိုးရ၏ တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ
မရွိမႈေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမရွိျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား
အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာျခင္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံ အာမခံထားျခင္း ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္
အဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ျပီးေနာက္တြင္ ဘဏ္စနစ္အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈျမင့္တက္လာျခင္းကို
ညႊန္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆက္လက္အားနည္းလ်က္ရွိပါေသးသည္။ (Figure 4.13) (Foerch,
Thein and Waldschmidt, 2013).
ဘဏ္စနစ္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ စီးပြားေရးဆန္သျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္
လ်က္ရွိသည္။
ၾကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္သည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္
အကူျပဳေပးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ စြမ္းပကားျမင့္မားမႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္သည္ ဘဏ္စနစ္
၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားျဖစ္လာ လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ႏွင့္
အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခြဲကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ အျခား အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ား သည္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အလွမ္းေ၀းကြာေသာ ေနရာမ်ားအထိ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္
မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားကို ယခုအခ်ိန္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနျပီး၊ ေရရွည္ (ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ိဳးအစား
အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ႏွင့္ ဘဏ္စနစ္တြင္ အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈ လြန္ကဲမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္
အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္) တြင္ တိုးတက္အေရးပါလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔သည္
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေဆာင္ရြက္စ အေစာပိုင္း အဆင့္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းရာတြင္
ယင္းတို႔၏ အခန္းက႑သည္ အကန္႔အသတ္အျဖစ္သာ ပါ၀င္ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။
Box 4.9. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက စီးပြားေရးစစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ အရြယ္ပမာဏ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၃၀၀၁ ကို ေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
(Figure 4.11)။ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထက္၀က္ေက်ာ္နီးပါး (၅၂%)က ရရွိႏိုင္သည့္ ေငြအရင္းအႏွီး အရင္းျမစ္မ်ား
မလံုေလာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ား အျပားသည္ (၆၄%) ျပင္ပအရင္းအျမစ္မ်ား (တရား၀င္ သို႔မဟုတ္
တရားမ၀င္ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ား) မွ ေငြေခ်းငွားမႈ လံုး၀မလုပ္ဖူးၾကေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Figure 4.11. စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက အေပါင္ေပးရမႈ ႏွင့္ အာမခံမ်ား ေပးရမႈမ်ားသည္ ေငြအရင္းအႏွီး
ရရွိေရးအတြက္ အေရးအပါဆံုး အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။
Share of firms (in %) nominating obstacles to access to finance: To what extent do you think each of
the following statements describes the present situation to obtain loans from external source(s)?

စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂၁% က ေရတို ေခ်းေငြမ်ားေပးဆပ္ရန္ အေၾကြးမ်ား တင္ေန
ၾကျပီး ၊ ၁၅% သည္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေပးဆပ္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အေၾကြးတင္ေနၾကပါသည္။ ေခ်းေငြ
အမ်ားစုသည္ သိန္း ၁၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀၀၀) ေအာက္ ပမာဏရွိၾကပါသည္။ အမ်ားစုက ပုဂၢလိက
စုေဆာင္းေငြမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုအပ္ေငြ (ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီ လိုအပ္ေငြ ၇၅%)

ရရွိေရးအတြက္

အေရးအၾကီးဆံုး အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ လုပ္ငန္း၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြ
အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားသည္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေငြမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း
ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ထိုေျဖၾကားသူမ်ားအနက္ ျပင္ပမွ ဘ႑ာေငြ ရယူသည့္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ.အျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေရွးဦးစြာရယူေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေနာက္တြင္ ရရန္ရွိေသာေၾကြးျမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူျခင္း
(factoring) ျဖင့္ ရယူၾကမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
စီးပြားေရးစစ္တမ္းက တရား၀င္ႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား အေရးၾကီးေသာ ကြဲျပား
ျခားနားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။

ေျဖဆိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၃၆% သည္ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေပးဆပ္ရမည့္

ကာလမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ.ကို ေျဖၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္၀က္
ခန္႔က တရား၀င္ ႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္က ျပင္ပမွ ေငြအရင္းအႏွီးရယူရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္
တရား၀င္ႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား ၂ ခုစလံုးကို အသံုးျပဳၾကျပီး၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပင္ပ
ေငြေၾကး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမွီခိုအားထားမႈ မျပဳလုပ္ၾကပါ။
တရား၀င္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂% မွ ၆၀% အထိအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္
ပ်မ္းမွ် ၁၃% ခန္႔ရွိပါသည္။ တရားမ၀င္ေငြေခ်းသူမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၉% အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းငွားျပီး၊
အျမင့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းမွာ တစ္လလွ်င္ ၅၀% ရွိပါသည္။ တရားမ၀င္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္
ကာလမ်ားသည္ တိုေတာင္းျပီး၊ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၈ လ ျဖစ္ျပီး၊ တရား၀င္ေခ်းေငြမ်ား အတြက္ ျပန္ဆပ္ရန္ကာလမွာ
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၄ လ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္လက္ခံႏိုင္သည့္ ပမာဏမွာလည္း ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကြဲျပားမႈ ရွိပါသည္။ (Figure
4.12)။

တရားမ၀င္ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊

ပုဂၢလိကပိုင္

အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ တစ္ပါးသူ၏ အာမခံမ်ား အပါအ၀င္ အေပါင္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ျပီး၊ တရား၀င္
ေခ်းေငြမ်ားအတြက္မူ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦး မ်ားကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ လက္ခံၾက ပါသည္။
Box 4.9. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြက္
အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။(အဆက္)
Figure 4.12. ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳသည့္
အေပါင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။
Share of firms (in %) answering: What kinds of collaterals or guarantees are required to get formal or
informal loans? Circle all that apply

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရးကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို စံုစမ္းမႈတစ္ခုတြင္
ေသးငယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား (အလုပ္သမား ၂၀ ေအာက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား) သည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ေခ်းေငြ
ေခ်းငွားျခင္းနည္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယခင္က မည္သည့္အခါကမွ် ေခ်းငွားျခင္း မျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး၊
ထိုရလဒ္သည္ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ ပိုမိုသက္တမ္းၾကာေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္

ေခ်းေငြမ်ားေခ်းယူျခင္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း

အလားတူပင္

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္

ေခ်းငွားျခင္းမ်ား

ၾကျပီး၊

ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။

ေရာင္းအား
ႏိုင္ငံျခားပိုင္

ျမင့္မားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေခ်းေငြေခ်းငွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈ မရွိဘဲ ၾကီးမားေသာလုပ္
ငန္းမ်ား(အလုပ္သမား ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ) တြင္လည္း အလားတူ သိသာ ထင္ရွား ေသာ သက္ေရာက္မႈမေတြ႔ရပါ။
Source: OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey (database).

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၏ ၀ိေသသအမ်ားအျပားသည္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ
စုေဆာင္းရန္ ႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္အတြက္ ယင္း၏စြမ္းရည္ကို အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
ယင္းတို႔တြင္

ႏိုင္ငံပိုင္

ႏွင့္

အျခားအစိုးရ

လက္ေအာက္ခံဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသည့္ ဘဏ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ား အားနည္းမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္အမ်ားအျပား အရြယ္ပမာ
ေသးငယ္ျပီး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို ကုစားရန္မွာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနျပီး အခ်ိဳ.ကိစၥမ်ားတြင္
မူ၀ါဒ ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးစီးပြားမ်ား အၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေရးအတြက္
အတိုးအေလွ်ာ့ အေပးအယူ ညွိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑က စီမံေပးသည့္ သမားရိုးက် ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လံုး အေျခပမာဏ (overall asset size) ႏွင့္ အစိုးရအတြက္
ယင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လြန္စြာ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္လ်က္
ရွိပါသည္။ အစိုးရပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္ေငြအပ္ႏွံသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာ ဘဏ္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘဏ္စနစ္ အပ္ႏွံေငြမ်ား
ႏွင့္ အေျခအျမစ္မ်ား စုစုေပါင္း၏ ၃၉% ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) ႏွင့္
ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ (MADB) တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ဘဏ္ခြဲ ကြန္ယက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ယင္းဘဏ္မ်ားသည္ ျမိဳ.ၾကီးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ.နယ္မ်ားမွလြဲ၍ အျခားေနရာေဒသမ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္မႈ
နည္းပါးပါသည္။
အစိုးရအတြက္

ယင္းတို႔၏ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မူ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေငြေခ်းငွားမႈ ႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမဟုတ္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရြက္မႈကို

အဓိက

အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
Figure 4.13. မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ား လ်င္ျမန္စြာ
ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။
ဘ႑ာေရး မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ေပးဆပ္ရန္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္
ဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ား (ဂ်ီဒီပီ၏ % ျဖင့္)

Source: IMF (2013f), Financial Access Survey (database), International Monetary Fund, http://fas.imf.org/.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134825
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ားတြင္ အၾကီးမားဆံုး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
ေငြေခ်းဘဏ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္း၏ ပုဂၢလိကက႑သို႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ေခ်းေငြ
မွာ ဘဏ္တစ္ခုလံုး၏ အေျခပစၥည္း

(total assets) စုစုေပါင္း၏ ၁၀% ေအာက္တြင္သာရွိပါသည္။

က်န္ပမာဏ သည္ အစိုးရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္
အျခားဘဏ္အမ်ား

အျပားသို႔

ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ား

ယင္းဘဏ္မ်ားမွ ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ အကူအညီေပးရန္
ႏႈန္းထားျဖင့္

ေခ်းေငြ

၀န္ထမ္းအမ်ားစု

ႏွင့္

ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ားကို
အျခား

ႏွင့္

အျခားဦးတည္အုပ္စုမ်ား

အတြက္ အစိုးရ၏အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြ

လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း

အား

အရင္းအျမစ္မ်ား

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္
သည္

အစိုးရအတြက္

၎တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ ဘ႑ာေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကး ထိန္းသိမ္းေ
စာင့္ရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ားအနက္ ဒုတိယအၾကီးဆံုးျဖစ္ျပီး၊
အေျခခံအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ရည္မွန္းခ်က္ အခ်ိဳ.အတြက္ အစိုးရက အေထာက္အပံ့
ေပးသည့္ ေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းေရးအတြက္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အစိုးရဘဏ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္
ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးျပီး ႏွင့္ မ်ားမၾကာ
ေသးမီကစ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္
ဘဏ္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားတြင္

အငယ္ဆံုးျဖစ္သည့္

ျမန္မာ့ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈနွင့္

ကူးသန္း

ေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္ (MICB) သည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း အထူးသျဖင့္
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား ထုတ္ေခ်းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ပုဂၢလိက ႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္း (PSGB banking segment) သည္
အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ားအားလံုးထက္ စီးပြားေရးဆန္မႈတြင္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ္လည္း ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား
သည္ ေရာေထြးမႈျဖစ္ေနပါသည္။ PSGB banking segment တြင္အဆင့္ ၂ ဆင့္အျဖစ္ ထိေရာက္စြာ
ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ပထမအဆင့္ တြင္ အၾကီမားဆံုး ဘဏ္ ၃ ခုျဖစ္သည့္ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ျမ၀တီဘဏ္
ႏွင့္ သမ၀ါယမဘဏ္ တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုဘဏ္ ၃ ခု သည္ စုစုေပါင္း PSGB အေျခပစၥည္း ( total
PSGB assets) ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး၊ ဘဏ္ေဖာက္သည္နယ္ေျမ အမ်ားဆံုးရွိသည့္
ဘဏ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဘဏ္မ်ားသည္ အရြယ္အစား
ေသးငယ္ၾကျပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုတြင္ အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ၾကေသာဘဏ္မ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္ တြင္ member ၀င္ဘဏ္မ်ားအနက္ ဘဏ္ ၆ ခုသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
၏ ေအာက္ရွိ သို႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ခံ ဘဏ္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ မူလက အထူးစီးပြားေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

(အမ်ားအားျဖင့္

ယခုတိုင္

ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္)

ဖန္တီးထားျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ထုိဘဏ္မ်ားကို မူ၀ါဒ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ေရာေထြးလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ဘဏ္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

က်န္ရွိေသာ PSGB ဘဏ္မ်ား

အနက္၊ ဘဏ္ ၂ ခုသည္ စစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ၊ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္း
အမ်ားအျပား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ (New Crossroads
Asia, 2013)။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဘဏ္အမ်ားစုသည္ ေငြအရင္းအႏွီး နည္းပါးသည့္အတြက္
၎တို႔၏ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ.ေရးအလားအလာ နည္းပါးေစလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ား ရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တရား၀င္ဘ႑ာေရး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုသည္

ေကာင္းစြာ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း အနည္းငယ္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ကြဲျပားလ်က္ရွိျပီး၊
အေရးၾကီးေသာ ကိစၥအခ်ိဳ.တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနပါသည္။ (Table 4.10)။
လက္ေတြ႔တြင္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအခ်ိဳ.သည္ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထက္
ပိုသက္ဆိုင္ေနျပီး၊ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကိုယ္တိုင္ပင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ရွိေနပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၆၅ တြင္ ဗဟိုဘဏ္္အား သီးျခား ျပည္သူ႔ အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ရပ္အျဖစ္

သတ္မွတ္ထားျပီး၊

Institutions

Law)

ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္

ႏွင့္

ဗဟိုဘဏ္သည္

အက်ံဳး၀င္သည့္

႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊

ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ

(Financial

ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးအား

လိုင္စင္မ်ား

ေငြေရးေၾကးေရး

ခိုင္မာမႈရိွေစရန္

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ျပဳလုပ္လ်က္ရိွၿပီး တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ လိုအပ္သလို ညႊန္ၾကားျခင္း မ်ားကိုလည္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တည္ေဆာက္ပံုကို
ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္
ပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္ကို အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ လြပ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါက ထိုသို႔ေနရာခ်
ေပးမႈ သည္ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္ကို အျခားအစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒ
ဆိုင္ရာမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွ

ကာကြယ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိစၥသည္

အေစာပိုင္းက ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
လက္ေတြ႔တြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန (ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊
ျမန္မာ့ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈနွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

ဘဏ္တို႔အတြက္)ႏွင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန (ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္အတြက္) တို႔မွ အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ား
ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈတို႔မွ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိ
ေနပါသည္။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (Rural Development Bank) ႏွင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
စက္မႈလုပ္ငန္းဘဏ္ (Small and Medium Industrial Bank) ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး အာဏာပိုင္မ်ား
ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္ ၂ ခု အစရွိသည္တို႔အေပၚ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
ဘဏ္မ်ား

ခိုင္မာမႈရွိေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ရန္

ဗဟိုဘဏ္အား

တာ၀န္ေပးထားေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အကယ္၍ အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္
ဘဏ္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

အစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ တာ၀န္မ်ားကို အျခားသီးျခား

အစိုးရ အေျခပစၥည္း စီမံခန္႔ခဲြသည့္ ကုမၸဏီ (a separate state asset management company)
သို႔မဟုတ္ အလားတူ အဖြဲ႔အစည္းထံတြင္ ထားရွိ္ေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို

အာမခံလုပ္ငန္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔

အစည္းက လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ယခုအခါ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့အေသးစား
ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း [Microfinance Supervisory Enterprise (MSE)] က
၎တို႔အား ၾကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ေပးထားသည့္ ဘ႑ာေရး က႑မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားသည္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြား
ေစရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈလည္း
ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Table 4.10. ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး/ၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ား

Sources: Adapted from Foerch, Thein and Waldschmidt (2013), “Myanmar’s financial system: A challenging
environment for banks”, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), November; Duflos et al.
(2013), Microfinance in Myanmar: Sector Assessment, January; Kloeppinger-Todd and Sandar (2013), “Rural
finance in Myanmar”, Background Paper, No. 3 prepared for the Strategic Agricultural Sector and Food Security
Diagnostic for Myanmar, led by Michigan State University and in partnership with the Myanmar Development
Resource Institute – Centre for Economic and Social Development (MDRI-CESD), January.

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းအေနျဖင့္

တစ္ခုတည္းေသာ

အာမခံလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ

ျဖစ္ပါက

ထိုပဋိပကၡသည္ အနည္းငယ္သာ အေရးၾကီးလိမ့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီက အာမခံလုပ္ငန္း
က႑တြင္ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီျဖစ္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ထိန္းသိမ္းေရး

တာ၀န္ႏွင့္

ၾကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို

သီးျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အျဖစ္ခြဲျခား

ေပးျခင္းကို ယခုအခါ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္လာေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ အေသးစားေငြေရး
ေၾကးေရး လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (Microfinance Supervisory Committee) အေနျဖင့္ ၎၏
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္မ်ားကိုသာ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္
အတြက္ ယင္း၏ ေငြေခ်းငွားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို

အျခားသီးျခား အဖြဲ႔အစည္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရး

အတြက္လည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့အေသးစား
ေငြေရးေၾကးေရး

ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း

(MSE)

ဖန္တီးလိုက္ျခင္းသည္

အပ္ႏွံေငြမ်ား

လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ၾကီးၾကပ္မႈေပးရန္ တာ၀န္မ်ားကို အစိတ္အပိုင္း
မ်ား ပိုမိုကြဲျပားမႈ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေငြေၾကးသမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သမ၀ါယမ
၀န္ၾကီးဌာန၏

ၾကီးၾကပ္မႈ

လက္ေအာက္တြင္ရွိေနပါသည္။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္မႈမ်ားသည္
ပါ၀င္ေနပါသည္။

အျခားအပ္ႏွံေငြမ်ား

သို႔ရာတြင္

သမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ား၏

MSE ၏ ၾကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္

လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္းမ်ား (MFIs) သည္လည္း ဗဟိုဘဏ္၏ ၾကီးၾကပ္မႈ ေအာက္တြင္မရွိဘဲ MSE ၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္
တြင္ရွိေနပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္

အပ္ႏွံေငြအာမခံလုပ္ငန္း (deposit insurance) ရွိၾကသည့္

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အပ္ႏွံေငြအာမခံလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး (deposit-taking
entities) သည္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ဖြဲ႔တည္း၏
ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ (a single regulatory authority) (ထိုကြပ္ကဲမႈကို သီးျခား အပိုင္းက႑မ်ားတြင္
အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ တာ၀န္မ်ားခြဲေ၀ လုပ္ေဆာင္ ေစကာမူ)
ေအာက္မွ

လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။

ထိုသို႔

တစ္ဖြဲ႔တည္း

ထားရွိလုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ

အာမခံအပ္ေငြလုပ္ငန္းတြင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈတာ၀န္ လိုအပ္ေန၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အျခား အပ္ႏွံေငြမ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္
ေပးသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MFIs) အပါအ၀င္ အပ္ႏွံေငြလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ၾက
သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို မၾကာေသးမီက ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အပ္ႏွံေငြ အာမခံစနစ္ကို ၎တို႔အား
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးလိုက္ခ်ိန္တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ၾကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိေရးအတြက္ စဥ္းစား
သင့္ပါသည္။
ေရရွည္တြင္ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ (ယင္းတို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈႏွင့္ အညီ) အျခား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနည္းလမ္းကို လက္ရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
(အမိန္႔ေပးသည့္နည္းလမ္း) အေပၚ လံုး၀နီးပါး မွီခိုအားထားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုး
ေနသည့္ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံ (regulatory paradigm) ကို ေရွး႐ႈ၍ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပံုစံတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကို ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ယင္းတို႔ ၏ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို သတိ၀ီရိယျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မက္လံုးမ်ားႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ အေလးေပး သို႔မဟုတ္ ပိုမို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ထိုနည္းလမ္း ပံုစံတြင္ ဘ႑ာေရး ေတာင့္တင္းခိုင္မာမႈသည္ အဓိက အေၾကာင္းတရား ၃ ခုေပၚတြင္
မူတည္ေနပါသည္-

• စီးပြားေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္မည့္ စည္း

မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားခ်မွတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို
သတိ၀ီရိယႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား အရွည္တည္တံ့ေနေစရန္အတြက္ ခိုင္မာေသာ
မက္လံုးမ်ားေပးျခင္း၊

• အေၾကြးေပးထိုက္သူမ်ားကို

အကဲျဖတ္ရန္ ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္႐
့ ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္မ်ားအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္
ေသာ စနစ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊

• ဘဏ္မ်ား၏

သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာမႈရွိ/မရွိ ကို အေလးေပး

လုပ္ေဆာင္ရံုသာမက၊ ဘဏ္စနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အညီ ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္စနစ္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနမ်ား
ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေငြေၾကး
ၾကီးၾကပ္မႈတာ၀န္ ခ်မွတ္ေပးျခင္း။
အလြန္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈျပဳသည့္

ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္

ထိေရာက္ေသာ

လုပ္ငန္းတြင္း စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ မက္လံုးမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒုတိယအေၾကာင္းတရား ၂ ခုကို ထိခိုက္မႈ ျဖစ္္ေစျပီး၊ ထိုစနစ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ႏွင့္
တန္ဖိုးျဖတ္ရန္အတြက္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေပးရန္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏

စြမ္းရည္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳး

တိုးတက္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစပါသည္။
တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အတားအဆီး ျဖစ္ေစ
ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း စနစ္ျပ႒ာန္းခ်က္ အမ်ားအျပားသည္ ေဒသရွိ အျခား
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆင္တူပါသည္ (Table 4.11)။ သို႔ရာတြင္ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြ ႏွင့္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း
မ်ားအတြက္ တရား၀င္ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ အခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္
အလြန္တင္းၾကပ္မႈ ျဖစ္ေနပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဘဏ္အက်ပ္အတည္း ကိစၥ ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဥပေဒအရ
ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားအားလံုးနီးပါးကို အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္သာ ထုတ္ေခ်းရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ မၾကာေသးမီ
ကတိုင္ေအာင္ လက္သင့္ခံႏိုင္သည့္ ေငြေခ်းအေပါင္ခံအျဖစ္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳ
ထားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ား ႏွင့္ အျခား ေငြေၾကးအေျခအျမစ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္စည္အခ်ိဳ႕၊
စက္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေရႊကို အေပါင္ခံအျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
Table 4.11. ဘဏ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေကာင္းမြန္မႈမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

Sources: World Bank (2012a), Bank Regulation and Supervision Survey (database), http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23267421~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html;
various country sources.

ေခ်းေငြပမာဏသည္ အေပါင္ပစၥည္း၏ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းတန္ဖိုးႏွင့္ အနီးဆံုး ညီမွ်ရန္လိုအပ္ျပီး
စက္မႈလုပ္ငန္း စံႏႈန္းမ်ားသည့္ အေပါင္ပစၥည္းေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား၏ အပိုင္း အနည္းဆံုး
အခ်ိဳး သည္ ၂ ဆခြဲခန္႔နီးပါးရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိဳး ႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ အေပါင္ခံထား သည့္
ပမာဏ (၁၀၀% နီးပါးခန္႔) သည္ ေဒသရွိ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအမ်ားစုထက္ ပိုမိုျမင့္မား ေနပါသည္။
(Table 4.12)။ ေငြေခ်းငွားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသည္ ေကာင္းစြာမွတ္ပံုတင္ထားျပီး ဥပေဒႏွင့္
ညီညြတ္မႈရွိ မရွိ စစ္ေဆးမႈအျပင္၊ ေခ်းငွားသူ၏ ၀င္ေငြ၊ ေငြအ၀င္အထြက္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
အလား အလာမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုမူ အနည္းငယ္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။
သမားရိုးက်နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေငြေခ်းငွားမႈေၾကာင့္ ေခ်းေငြ ဆံုးရႈံးမႈႏႈန္းမ်ားတြင္ နည္းပါးမႈ ရလဒ္
ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ) PSGBs
ဘဏ္မ်ား၏ အေၾကြးမဆပ္ႏိုင္မႈအခ်ိဳး သည္ ၂% ေအာက္တြင္ရွိျပီး၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကစ၍ ၃% ေအာက္တြင္
သာရွိခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုနည္းလမ္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑ အမ်ားစုမွ တရား၀င္ ေခ်းေငြ

ရရွိေရးအတြက္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစလ်က္ရွိပါသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တြင္ စုစုေပါင္း PSGB
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဘဏ္မ်ား၏ အေျခပစၥည္းမ်ားတြင္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြမ်ားသည္ ၃၈% ခန္႔မွ်သာ
ပါ၀င္ေနရာ၊ အျခား အာဆီယံ ဘဏ္စနစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်လ်က္ရွိျပီး၊ ေငြသားႏွင့္ အစိုးရ
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈမွာလည္း စုစုေပါင္းအေျခပစၥည္းမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္
ရွိပါသည္။ (Figure 4.14) အေပါင္ပစၥည္းအေပၚ မွီခိုအားထားမႈသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးသန္း
ေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ အေျခခံက်သည့္ ေငြေခ်းေပးရန္ စိတ္ခ်ရမႈကို အကဲျဖတ္ေရးအတြက္
ထိေရာက္ေသာ စနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိမႈအေျခအေနကို ဆိုးရြားေစႏိုင္ပါသည္။
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္

စီးပြားေရးတြင္

ဘဏ္မ်ား၏

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပိုမို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ေဆာက္ရြက္မႈ စြမ္းရည္ကိုလည္း လြန္စြာ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိပါသည္။
PSGBs

ဘဏ္မ်ားကို

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား

တိုက္ရိုက္

ေငြထုတ္ေခ်းျခင္း

မျပဳပါ၊

ကမၻာ့ရတနာဘဏ္ (Global Treasure Bank) ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (Rural Development
Bank)

တို႔ကို

ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား

ထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း
အနည္းအက်ဥ္းသာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္
ထုတ္ေပးေနသည့္

ေက်းလက္ေဒသက႑

သို႔

သေဘာေတြ႔ရွိရပါသည္။

မၾကာေသးခင္ကအထိ PSGBs ဘဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳခဲ့ ဘဲ၊ ႏိုင္ငံျခား တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ား
လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္ ေငြမ်ားကို လက္ခံလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခြင့္မေပးခဲ့ပါ။
သို႔ျဖစ္ရာ ထိုလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ တရားမ၀င္ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္
လ်က္ရွိျပီး ၊ မၾကာေသးမီကမွ ႏိုင္ငံရွိ Western Union ရံုးခန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ
သည္။
Table 4.12. အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းငွားရာတြင္ အေပါင္ပစၥည္းအသံုးျပဳပံု

မွတ္ခ်က္။ ရလဒ္မ်ားသည္ ေန႔စြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေကာက္ယူထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္းမ်ားကို အေျချပဳရယူထားပါသည္။
ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ျမန္မာဘဏ္အမ်ားအျပားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ေခ်းေငြမ်ား ၁၀၀%
နီးပါးသည္ အေပါင္ျဖင့္ ေခ်းရျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အေပါင္ပစၥည္း၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးႏွင့္ ေခ်းေငြပမာဏ အခ်ိဳးမွ ၂၅၀% တြင္ ရွိေနပါသည္။
Source: World Bank (2013g), Enterprise Surveys (database), www.enterprisesurveys.org.

PSGBs ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီးျမင့္မားစြာ လိုအပ္မႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔၏ ဘဏ္ခြဲလုပ္ငန္း
ကြန္ယက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ.ရန္အတြက္ အျမတ္အစြန္း မေပၚမႈျဖစ္ေစလ်က္ရွိျပီး ၊ ၎အျပင္ မၾကာေသးမီက
က်င့္သံုးလိုက္သည့္ ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ အပ္ေငြအခ်ိဳး (ratio of deposits to capital) သတ္မွတ္ခ်က္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ အပ္ႏွံေငြမ်ားကိုရယူရန္အတြက္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကို ထပ္မံကန္႔သတ္မႈ
ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Figure 4.14. ေငြသားႏွင့္ အစိုးရ၏ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ PSGB ဘဏ္မ်ား၏
အေျခပစၥည္းတြင္ ထက္၀က္ေက်ာ္ပါ၀င္ေနပါသည္။
Composition of PSGB assets in % of total

Source: Central Bank of Myanmar (2012), Annual Report 2011-2012.

ဘဏ္စနစ္၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အကန္႔အသတ္မ်ား ႏွင့္ ကန္႔သတ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ေငြေရးေၾကးေရး လိုအပ္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဘဏ္စနစ္၏ ထိေရာက္မႈမ်ားသည္
တိုးတက္မႈမရွိ ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ပထမဦးစြာ စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏
အရြယ္ပမာဏ ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရရွိမႈပမာဏသည္ မညီမွ်မႈ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘဏ္ေခ်းေငြ
ျဖန္႔ေ၀မႈႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အလက္အလြန္နည္းပါးစြာရွိေနေသာ္လည္း၊

ပ်ံ.က်ဲေနသည့္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေခ်းေငြအနည္းငယ္သည္ လကၠားေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္း
ႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

မ်ားသို႔

ေခ်းငွားေပးျပီး၊

နိမ့္က်ေသာ

ေခ်းေငြအနည္းငယ္သည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေခ်းငွားေပးေၾကာင္း၊ အနည္းဆံုး အထက္အဆင့္ ဘဏ္မ်ား (upper
tier

banks)

အတြက္

အေပါင္ခံပစၥည္း

ေခ်းငွားေပးေၾကာင္း

ျပသလ်က္ရွိရပါသည္။

လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိသူသာလွ်င္

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ပင္
(အနည္းဆံုးအားျဖင့္

အေသးစားႏွင့္

PSGBs

အလတ္စား

ဘဏ္အခ်ိဳ.ႏွင့္

ေခ်းေငြမ်ားကို

ထိုအပိုင္းမ်ားအတြင္းတြင္
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဆက္ႏြယ္သည့္

(SMEs)သည္

စက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္မထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား) ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားကို ( ယင္းတို႔သည္ သမ၀ါယမဘဏ္၏
စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ၁၈% ခန္႔ တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း) အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
ရရွိၾကပါသည္။

SMEs

လုပ္ငန္းမ်ားအား

၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္

ဖြဲ႔စည္းထားသည့္

ျမန္မာ

စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျပီး စုစုေပါင္း
ဘဏ္စနစ္ အေျခပစၥည္းတြင္ ၁.၄% ခန္႔သာ ပါ၀င္ပါသည္။ အေပါင္ပစၥည္းအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္
လုံုး၀မရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္မ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ စီးပြားေရးအတြက္ စတင္တိုးတက္
အေရးပါလာလိိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး ၊ ယင္းတို႔အတြက္ ဘဏ္မွ ေငြေခ်းငွားႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈႏွင့္
အကယ္၍ ထို သိ႔ျု ဖစ္ေနမႈသည္ ရွညၾ္ ကာေနမည္ ဆိပ
ု ါက ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မက
ႈ ို အဟန္အ
႔ တားျဖစ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။.
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ား (SOBs) ႏွင့္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ PSGBs
ဘဏ္မ်ား၏

အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ.အေနျဖင့္

ႏွစ္လတ္ကာလမွ

နည္ရွည္ကာလအတြင္း

စီးပြားေရး

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ အလားအလာသည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ေမွးမွိန္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
ဘဏ္မ်ား (SOBs) အေပၚ မူ၀ါဒ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္း၊
ေအာက္ထစ္အားျဖင့္ အၾကီးမားဆံုး ဘဏ္ၾကီး ၂ ခုတြင္ အျမတ္အစြန္းမ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလ အမ်ားစုႏွစ္မ်ားတြင္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ (Foerch, Thein and Waldschmidt, 2013)။ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္
(MADB)

၏

အျမတ္ေငြမ်ားသည့္

ဘဏ္အရင္းအျမစ္မ်ား၏

၁%

ေအာက္တြင္သာ

ရွိခဲ့ျပီး၊

ယင္းအျမတ္ေငြမ်ားရရွိျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရ၏ ပံံ့ပိုးကူညီမႈေၾကာင့္ ရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
PSGB

ဘဏ္မ်ားအပိုင္း

တစ္ခုလံုးတြင္

ေကာင္းေသာ

အျမတ္ေငြမ်ား

ရရွိခဲ့ျပီး၊

၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ာတြင္ ၂% ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ၁၈% အျမတ္ရရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ရာတြင္

အျမတ္ရမႈအေျခအေနမ်ားသည္

ထိုဘဏ္မ်ားအၾကား

အမ်ဳိးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိပါသည္။

(CBM, 2012)။ ယခုအခါ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြာစြာထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈ
ျဖစ္ေနၾကသည့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ.ျခင္း ႏွင့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈတိုးျမွင့္မႈတို႔ ေၾကာင့္ PSGB ဘဏ္အမ်ားအျပား၏
အျမတ္၀င္ေငြမ်ားကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပိုမိုေသးငယ္ျပီး၊ အထူးျပဳ ဘဏ္လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမတ္ေငြမ်ားကို က်ဆင္းေစႏိုင္ပါသည္။
တတိယအေနျဖင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအေပၚ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္

ယဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈကို

ဆိုးရြားစြာ

က်ဆင္းေစျပီး၊

ဘဏ္စနစ္တြင္

အေၾကြးမ်ား

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရာတြင္ ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ဘဏ္မ်ား၊
အနည္းဆံုးအားျဖင့္ PSGB အပိုင္းမွ ဘဏ္မ်ားသည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မက္လံုး
ေပးမႈမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တီထြင္စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္မူ မက္လံုးေပးမႈ အလြန္နည္းပါးပါ
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔ေပးႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္ထုတ္ကုန္မ်ား
(ႏွင့္ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား) ကို

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ က်ပ္တည္းစြာ

ခ်မွတ္ထား၍ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေခ်းႏႈန္း ကန္႔သတ္ခ်က္ ပမာဏသည္
၀င္ေငြအလားအလာ ျမင့္မားမႈ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အႏၱရာယ္မ်ားလည္းျမင့္မားမႈရွိသည့္ ေငြေခ်းသူမ်ားကို
ေငြေခ်းငွားလာေစရန္ ဘဏ္မ်ား၏ မက္လံုးေပးမႈမ်ား ကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။
ဘဏ္စနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ပါ၀င္အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသင့္ပါသည္။
ဘဏ္စနစ္ ထိေရာက္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားမႈသည္ မၾကာမီကာလတြင္ အခ်ိဳ.နယ္ပယ္မ်ားတြင္
ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔
အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ားကို

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ

စီးပြားေရး

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

စတင္မႈမ်ား အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား တိုးတက္လာေနသည္ႏွင့္အညီ PSGB
ဘဏ္မ်ား

က႑အေနျဖင့္

ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊

အာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ပါ၀င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ေျခလွမ္းႏွင့္ နယ္ပယ္ ဖြင့္လွစ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးၾကီးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ
မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာေသးမီက အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုမို ခက္ခဲေသာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္မႈ အခ်ိဳ.ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ
အခ်ိဳ.ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အပ္ႏွံေငြမ်ား ႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီး အခ်ဳိ႕ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္
မတ္လ အတြင္းက ၂၅ သို႔ျမွင့္တင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္တြင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ (IMF, 2012)။ အပ္ႏွံေငြ
ႏွင့္ ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဘဏ္မ်ားအား ေျပာင္းလြယ္
ျပင္လြယ္မႈအခ်ိဳ. ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ အပ္ႏွံေငြ အတိုးႏႈန္းကို အနည္းဆံုးအျဖစ္
၈% သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျပီး၊ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို အမ်ားဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ၁၃% ပံုေသသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
အေပါင္ခံ ပစၥည္းခြင့္ျပဳမႈ အမ်ိဳးအစားကိုလည္း တိုးခ်ဲ.ခဲ့ျပီး ေငြေၾကးအေျခပစၥည္းမ်ား၊ ေရႊ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ကုန္စည္မ်ားကို
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ထည့္သြင္းခဲ့ျပီး၊

ဘဏ္ခြဲအသစ္မ်ားအတြက္

ေငြအရင္းအႏွီးလိုအပ္မႈမ်ားကိုလည္း

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့ပါသည္ (ထိုေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အသင့္အတင့္ၾကီးမား
သည့္ ဘဏ္ခြဲအသစ္မ်ား မ်ားစြာတိုးခ်ဲ.ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။)။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား
ရရွိမႈ တိုးတက္လာေစရန္အလို႔ငွာ ေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စီစဥ္ေပးရန္ အတြက္ ေၾကြးမီဆိုင္ရာ ႐ံုးတစ္႐ံုးကို ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။
ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ATMs စက္မ်ား ( အဓိကျမိဳ.ေတာ္ၾကီး ၂ ခုတြင္) ႏွင့္ ဘဏ္
(အေၾကြး)ကဒ္ျပားမ်ား ကိုစမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ပါသည္။ PSGB ဘဏ္အမ်ား
အျပားကို

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္သည့္

စီးပြားျဖစ္ထြန္းေနသည့္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္

လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးလိုက္သျဖင့္
လုပ္ငန္းတြင္

ယင္းတို႔အား

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြသည္ ဘဏ္၀င္ေငြ (ဥပမာအားျဖင့္ သမ၀ါယမဘဏ္) စုစုေပါင္း၀င္ေငြ၏ သံုးပံုတစ္ပံု
နီးပါးသည္ ထိုလုပ္ငန္းမွ ရရွိပါသည္။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ အေျခခံက်ေသာ အပ္ႏွံေငြ
အာမခံစနစ္တစ္ခု

ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ဘဏ္စနစ္တြင္

ယံုၾကည္မႈျမင့္မားလာေစေရးအတြက္

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကြးမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ

တိုက္ရိုက္ တိုးတက္မႈ ရရွိေစရန္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္အသစ္ ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္

အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ေငြေခ်းငွားမႈ ဖြံ႔ျဖိဳး

လာေစေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ (Foerch, Thein and Waldschmidt, 2013)။
ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေၾကြးေပးေရး

အတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေရတိုကာလအတြင္း ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈအခ်ိဳ. ျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ေရရွည္ကာတြင္မူ ထိုအပိုင္းတြင္ ေငြေရးေၾကးေရး ရရွိမႈတိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား

တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈမ်ားသည္

အဓိက

ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ထိုအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဘဏ္စနစ္တြင္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာႏွင့္

အျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္

ေနာက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ.ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ.သည္
ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘဏ္မ်ားကို ေရရွည္ေခ်းေငြမ်ား
ေခ်းယူမႈ

(ႏွင့္

ဘဏ္မ်ားကို

ပိုမိုခိုင္မာေသာဘဏ္မ်ားကို
အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ

အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း) ကို

ေခ်းေငြမ်ား

ထုတ္ေခ်းမႈမ်ား

ခြင့္ျပဳေပးသင့္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳေပးေရးႏွင့္

အေပါင္ျဖင့္

ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ ႏွင့္ အေပါင္ပစၥည္းတန္ဖိုး အခ်ိဳးကို ပိုမိုျမင့္မားေသာအခ်ိဳး
အျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း စံႏႈန္းမ်ား တြင္
လိုအပ္ေသာ
အေပါင္ပစၥည္း

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
အၾကား

လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္

တင္းက်ပ္ေသာ

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈကို

ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္

ပယ္ဖ်က္ေပးေရးကိစၥသည္

အေပါင္ပစၥည္းအေပၚ မွီခိုအားထားမႈ လြန္ကဲမႈ၊ ေငြ၀င္ ေငြထြက္အေပၚအေျခခံကာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ
ႏွင့္ အျခား အေၾကြးေပးရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ စံခ်ိန္စံညြန္း သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္
အေရးပါေသာ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ သည္ တကယ္ေတာ့
ဘဏ္မ်ားမွ အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမႈမ်ား ႏွင့္ အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ
ႏွစ္ခုစလံုးကို ေခ်ငွားခြင့္ေပးထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေခ်းေငြမ်ားကို အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ ထုတ္ေပးရန္
လိုအပ္မႈကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘဏ္အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(OECD,

2013b)။

ယခုအခါ

ေရးဆြဲလ်က္ရွိေသာ

ဘ႑ာေရး

အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ

သစ္တြင္

အေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမႈမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးလိမ့္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။
ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို ေဘာင္ကန္႔သတ္ထားမႈ (ceiling on loan interest rates) ကို
ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္မ်ားကို ေအာက္ထစ္အားျဖင့္ အခ်ိဳ.အေျခအေနမ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေခ်းမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးျခင္း အတြက္ကိုလည္း စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဘဏ္မ်ားကို အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အတိုးႏႈန္း ထက္နည္းေသာ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းျဖင့္
ေခ်းငွားျခင္းကို

ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း၊

လက္ေတြ႔တြင္မူ

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

အနည္းငယ္

အခြင့္အလမ္းရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမူကား အပ္ႏွံေငြမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေခ်းေငြမ်ား ျဖန္႔ေ၀
ထုတ္ေခ်းမႈႏိုင္မႈ

(spread

of

ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၎တို႔၏

loans

over

deposits)

အတြက္

လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္

ေဖာက္သည္မ်ား တည္ရွိေနသည့္ ေနရာတြင္ ေငြထုတ္ေခ်းရာ၌

ကုန္က်စရိတ္ကို ကာမိရံုမွ် သာရရွိ၍ျဖစ္ ပါသည္။ (Duflos et al., 2013)။ ဘဏ္မ်ားသည္ ယခုအခါ
ဘဏ္ေခ်းေငြ
၎တို႔၏

အနည္းငယ္သာ

ေခ်းေပးႏိုင္ျပီး

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ားကို

တိုးခ်ဲ.

ပိုမိုအႏၱရာယ္မ်ားသည့္
ေခ်းငွားေပးရန္

ဘဏ္ေဖာက္သည္မ်ားကို

ျဖစ္လာပါက

၎တို႔အေနျဖင့္

ဘဏ္အပ္ႏွံသည့္ ႏႈန္းထားမ်ား (deposit interest rates) ႏွင့္ ဆက္စပ္ထားသည့္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို
ျမင့္မားေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္ က်န္ရွိေနသည့္ အပ္ႏွံေငြ အနည္းဆံုး အတိုးႏႈန္း ႏွင့္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း ကန္႔သတ္ခ်က္ တို႔ကို
သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္မ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျပီး သည္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား (treasury bills)
အတိုးႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေခ်းငွားသည့္ အတိုးႏႈန္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္
ေစ်းကြက္က သတ္မွတ္ေပးသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖင့္ အပ္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြႏႈန္းထားမ်ားကို ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အညီ ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အပ္ႏွံေငြအတိုးႏႈန္းမ်ား အလြန္အမင္း နိမ့္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္
အမွန္ရရွိမႈတြင္ အ႐ႈံးေပၚျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိစၥမ်ားသည္ အတိတ္က
မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ဘဏ္တြင္ေငြစုသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစပါသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဆိုင္မႈကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးသင့္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဘဏ္မ်ား၏ အနာဂတ္သည္ ေနာက္ထပ္
အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုကိစၥသည္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ အနည္းဆံုး
အားျဖင့္ ေရတိုကာလအတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳလိုပါက
ေအာင္ျမင္

ရွင္သန္ေသာ

လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္

အျမတ္အစြန္းအမ်ားဆံုး
မက္လံုးေပးမႈမ်ားႏွင့္

ရေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္

သြက္လက္ရွင္သန္ေသာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမက္လံုး
ေပးမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား သည္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေခ်းသူမ်ားအတြက္
ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းေပးျခင္းႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ အထူးအေရး
ၾကီးပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကီးဆံုး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေၾကြးေပးေရး
အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ရွိ/မရွိ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ပိုမိုခက္ခဲပါသည္။ အစိုးရပိုင္ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑
ၾကီးမားစြာရွိၾကသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ၊ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏
အေတြ႔အၾကံဳကို

အေျခခံကာ၊

ထိုအစိုးရပိုင္

ဘဏ္မ်ားကို

စီးပြားေရး

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္

ထူေထာင္မည္ဆိုပါက နယ္ပယ္သံုးခုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ
နယ္ပယ္မွာ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ဘဏ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ စီးပြားေရး မဟုတ္ေသာ
မူ၀ါဒလုပ္ငန္းမ်ား ကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ သီးသန္႔ခြဲျခားရန္၊ ဒုတိယ နယ္ပယ္မွာ
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္

PSGBs

ဘဏ္မ်ားအတြက္

ဥပေဒႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အဆင့္အတန္းကို တစ္တန္းတည္း ထားရွိေပးရန္ ႏွင့္ တတိယ နယ္ပယ္မွာ အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္
ဘဏ္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ တိုးျမွင့္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ အျပည့္
အ၀ လႊဲေျပာင္းေပးရန္) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ပထမ နယ္ပယ္ ၂ ခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ႏွစ္လတ္ကာလအတြင္း ျပီးစီးေအာင္ ေျပာင္းလဲရန္
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တတိယနယ္ပယ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုမိုၾကာျမင့္ႏိုင္
မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ၊ ယခုအခါ အစိုးရက တရား၀င္ သို႔မဟုတ္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္
PGSBs

ဘဏ္မ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားကိုမူ ( ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း ပင္လွ်င္)

ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားက ယခုအခါ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္
အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ တစ္ရက္ရက္၌ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း

ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ္လည္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္က

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုမူ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳေသး
ပါ။

အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ အားေကာင္းေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းအမ်ားအျပား ရွိေနပါသည္။
သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ.နည္းလမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ

ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုဆင္တူေနပါသည္။
ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ မူ၀ါဒ ဆိုင္ရာ
ေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ား (policy lending) ႏွင့္ အျခားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား
(other non-commercial functions) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးစရာ
နည္းလမ္း ၂ ခု ရွိေနပါသည္။ ပထမ နည္းလမ္းမွာ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္လုပ္ငန္း အေပၚသာ
လံုး၀ အာရံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ဘဏ္မ်ားမွ ဖယ္ရွားရန္ ႏွင့္
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို
(separate

ကူးသန္း

ေရာင္း၀ယ္ေရး

non-commercial

လႊဲေျပာင္းေပးရန္

ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္

development

institutions)

ဥပမာအားျဖင့္

သီးျခားဖြံ႔ျဖိဳးမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

သို႔မဟုတ္

အစိုးရဦးစီးဌာနမ်ားသို႔

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္

(MADB)

ကို

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ (commercial bank) ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (development bank) အျဖစ္
ခြဲျခားႏိုင္ျပီး၊

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ အေထာက္အပံ့ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း (subsidised lending) ကို

စီမံေပးသည့္ အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္
ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန (MOAI) က လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေငြအရင္းအႏွီးအတြက္
အျခားဘဏ္မ်ားမွ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (market rates) ျဖင့္ ေငြေခ်းငွား ရယူျခင္းျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) က ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား ကို
ဗဟိုဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနတစ္ခုသို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ (အျခားႏုိင္ငံအမ်ား
အျပားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။) ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း
(subsidised lending) ႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား (policy functions) ကို အစိုးရ
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ထားရွိေပးျပီး၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား ေနရာတြင္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းတြင္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္ (MADB) အေနျဖင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း အစီအစဥ္ကို အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထား
သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရအေနျဖင့္ သီးသန္႔ ေခ်းေငြ အေထာက္အပံ့မ်ား (explicit loan
subsidies) ကို (ဘတ္ဂ်က္မွ) ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (MADB) သို႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
ဘဏ္အတိုးႏႈန္း (commercial interest rate) ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြႏႈန္း (subsidised rate) တို႔
ျခားနားခ်က္ႏွင့္အညီ

စီစဥ္ေပးရန္လိုအပ္ျပီး

၊

ေငြေၾကးႏွင့္

အျခားမူ၀ါဒဆိုင္ရာ

၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ၊ ေစ်းကြက္ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား အတြက္ အျမတ္အစြန္း ((market cost plus a profit margin for currency and other policy
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
services) ၂ ခုေပါင္းတို႔ကို အလားတူ ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည့္
ပထမနည္းလမ္းထက္

တည္ရွိေနသည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို

ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း

တည္ေဆာက္မႈမ်ား

အနည္းငယ္မွ်သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုနည္းလမ္း သည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ျပီး ၊ ဘဏ္၏ စီးပြားေရးဘဏ္လုပ္ငန္း (bank’s commercial banking)
မွ အာရံုစိုက္မႈ ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လႊမ္းျခံဳၾကည့္ပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ

တြင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ပထမနည္းလမ္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္

အျခား

အစိုးရက

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္

ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ား ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္း

တို႔သည္လည္း

ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းအမ်ားအျပားႏွင့္

ပတ္သက္မႈရွိေနပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ (ဗီယက္နမ္ တြင္ ယခုအခါ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္ ) အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္
ထိုရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ပထမဦးဆံုးေျခလွမ္းအေနျဖင့္ SOBs ဘဏ္မ်ားကို တစ္အုပ္စုတည္းအျဖစ္
စုစည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊

ယင္းတို႔အား

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားတြင္

လိုအပ္သည့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား ၀ိေသသလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းကာ အျမတ္အစြန္းအတြက္
လုပ္ေဆာင္သည့္

စီးပြားေရး

လုပ္ေဆာင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ထိုစိတ္ကူး

(“corporatisation”)

အၾကံအစည္မွာ

အျဖစ္

မူအားျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

အစိုးရဘဏ္မ်ားႏွင့္

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသည္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားတြင္ တန္းတူအဆင့္ထား
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္း

ယခုအခါ

အျပည့္အ၀

SOBs

အမ်ားအျပားသည္

သေဘာမေဆာင္ဘဲ၊

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

လိုက္နာ

ေစာင့္ထိန္းေရး အပိုင္းတြင္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ အတိအက် တူညီမႈမရွိၾကပါ။
အစိုးရဘဏ္မ်ားကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိအဆင့္အေနျဖင့္
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္
ကြဲျပားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္
SOBs ဘဏ္မ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းဘဏ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္

ဘဏ္မ်ားအျဖစ္

ေနာက္ပိုင္းတြင္

အျခားအာရွႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္

ယခုအခါ

ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါသည္။

၎တို႔၏

SOBs

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္

ဘဏ္မ်ားတြင္

အစိုးရက

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားေရးနည္းလမ္းကို က်င့္သံုးေနဆဲ
ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ဘဏ္မ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔
အစည္းမ်ားအျဖစ္ ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္မႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ.ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္
ေခ်းေငြမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အကဲျဖတ္ထုတ္ေခ်းသည့္
ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ (“credit culture”) ကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါက

ေအာက္ျမင္မႈရရွိရန္

ပိုမိုခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၎အျပင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္ အျခား ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ဆက္လက္ ၀င္ေရာက္စြက္မႈ
အႏၱရာယ္မ်ားလည္း

ျမင့္မားလာႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေကာင္းဆံုး က်င့္သံုးေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ SOBs (ႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ႏိုင္ငံတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ထိေရာက္စြာ
လုပ္ေဆာင္လိုပါက အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ပုိင္ဆိုင္မႈကို အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ တင္းက်ပ္စြာ
သီးျခားစီခြဲျခားထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ (OECD, 2005)။ တရုတ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

သီးျခား

ခြဲျခားမႈကို

ႏိုင္ငံ၏

ပိုင္ဆိုင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သီးျခား အေျခပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈကုမၸဏီမ်ား (separate asset management
companies)
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ဖန္တီးျခင္းအားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ထိုကုမၸဏီမ်ားသည္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရာ ထိေရာက္မႈမ်ားသည္ မညီမမွ်ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံထိန္းခ်ဳပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ယင္း(၂)ခု အၾကားတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
ႏွစ္တိုကာလအတြင္း SOBs မ်ား ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ား အတြက္
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရးက႑တစ္ခုလံုးအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအစီအစဥ္ကို
ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံအျဖစ္္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး၊ အနာဂတ္ဘဏ္လုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္မ်ားအၾကား မေရရာမေသခ်ာျဖစ္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍
ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒသစ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ျပ႒ာန္းသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေအာက္ထစ္အားျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အရြယ္အစား
ပိုမိုေသး ငယ္ေသာဘဏ္မ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ထုတ္ေရာင္းျခင္း ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္လာေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ စီမံေပးမည္ဆိုပါက အသံုး၀င္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အရြယ္ပမာဏ ပိုမိုၾကီးမားသည့္ PSGBs ဘဏ္ အမ်ားအျပားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းခ်ဳပ္
ပတ္၀န္းက်င္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
စတင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈ ျပဳလုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကာလတိုမွ ကာလလတ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚ
လာႏိုင္သည့္ ပိုမိုယွဥ္ျပိဳင္မႈ မ်ားသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကျပီျဖစ္ပါသည္။
ထိုျပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ အရြယ္အစားပိုမိုေသးငယ္ျပီး ၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္မႈနည္းသည့္ PSGB
ဘဏ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ဖိအားေပးလာလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ စီးပြားေရးအရ ရွင္သန္ေသာဘဏ္မ်ားအျဖစ္
ဆက္လက္ရွင္သန္ေနႏိုင္ေရးအတြက္

အခက္အခဲႏွင့္

ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

PSGB

ဘဏ္အပိုင္းကို ေပါင္းစည္းမႈ ခိုင္မာအားေကာင္းမႈရရွိေအာင္ႏွင့္ ထိေရာက္မႈဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
လိုအပ္ျပီး၊

အေရအတြက္

ပိုမိုေသးငယ္ျပီး

ေငြေရးေၾကးေရး

ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ(ျပည္တြင္း)

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ PSGB segment တြင္ ေပါင္းစည္းမႈမ်ားကို
လြယက
္ အ
ူ ဆင္ေျပစြာ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ေ
္ စရန္၊ အေၾကြးျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ ေငြမလံေ
ု လာက္မျႈ ပႆနာမ်ား
ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ားကို အျမန္ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္
ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ တိုးတက္ျမင့္မားေနသည့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ
အႏၱရာယ္အလြန္ျမင့္မားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္
ကြ်မ္းက်င္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိ္န္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ တို႔ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းသည္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ရရွိႏိုင္ေစပါသည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည္တြင္းတြင္
စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အကယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက အနည္းငယ္ေစာလြန္းေနျပီး (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာစ အေျခအေနမ်ား
ေၾကာင့္) ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ အာရွေဒသတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြင့္လွစ္ေပးမႈ ျဖစ္လာ
ႏိုင္ပါသည္။ (Box 4.10) ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာေရးအတြက္
တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံတကာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရရွိေစရန္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (AEC) ေအာက္တြင္ အာဆီယံ
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
လက္ရွိေစ်းကြက္၏

မဖြံ႔ျဖိဳးေသးသည့္

အေျခအေနႏွင့္

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

လ်င္ျမန္မႈ

အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈျမင့္မားသည့္ “နယ္ပယ္သစ္” တစ္ခု
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳလိမ့္မည့္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္
ယင္းတို႔အား

ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသာ

ပိုမိုရွင္းလင္းေအာင္

၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို

အဆင့္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္
၃

ဆင့္ျဖင့္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရာ၊

လိုအပ္ေနပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက

လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

သို႔ရာတြင္

ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ စည္းကမ္းမ်ား ကို (ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္
ေပးမည့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အမ်ားဆံုး ရွယ္ယာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အမ်ိဳးအစားမ်ား

ကဲ့သို႔ေသာ) ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရေသးပါ။
Box 4.10. အျခားေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ
ဖြံ႔ျဖိဳးစ စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ အတိုင္းအတာသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ကြဲျပားလ်က္ရွိပါသည္။ (Figure 4.15)။ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၌ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
မ်ားက (ဘဏ္စနစ္၏ စုစုေပါင္း အေျခပစၥည္းမ်ား တြင္ ရွယ္ယာပါ၀င္မႈ) လႊမ္းမိုးေနျပီး လက္တင္အေမရိကတြင္
အဓိကက်သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးစ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေလးပံုတစ္ပံုမွ သံုးပံုတစ္ပံုအထိ ပါ၀င္ေနပါသည္။
ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔မွလြဲ၍ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစု (ႏွင့္ အာရွစီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား
တြင္လည္း) တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အျခားေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုနိမ့္က်ေနသည္မွာ ၾကာေနျပီ
ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အာဆီယံ
အသင္း၀င္မဟုတ္သည့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘဏ္မ်ားသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ အေျခပစၥည္းမ်ား၏
အမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ အာဆီယံဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံ ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္းမႈ
စီမံကိန္း (ASEAN Financial Integration project) ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမႈႏွင့္အတူ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္
လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္လည္း အာဆီယံဘဏ္မ်ား၏ နယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္း
မ်ားသည္ မ်ားစြာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ADB, 2013b)။
ဖြံ႔ျဖိဳးစ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား နယ္ပယ္သည္လည္း သိသိသာသာ ကြဲျပားေနၾကပါသည္။
အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ကနဦးအစတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား (အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံမ်ားမွ
ကုမၸဏီမ်ား) ႏွင့္ ၾကီးမားေသာ ႏိုင္ငံစံုပါ၀င္သည့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္သည့္လုပ္
ငန္းႏွင့္

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ေကာင္းစြာ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အျခားအထူးျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေလးထားလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ႏွင့္ အျခား အာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ
ဘဏ္မ်ားသည္ အေၾကြးကဒ္ျပား လုပ္ငန္းတြင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျပီး၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို
ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္အမ်ားစုသည္
ျပည္တြင္း အပ္ႏွံေငြမ်ား လက္ခံျခင္း၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ( အလြန္အၾကီးမားဆံုး သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီၾကီးကိုမူ ျခြက္းခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပး ) ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လိုျခင္း မရွိၾက သို႔မဟုတ္ အလြန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ အာဆီယံေဒသ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ေသာ
ထိုဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၎တို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ ေကာင္းစြာၾကီးမားမႈရွိပါက၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ (Claessens and van Horen, 2012)။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Figure 4.15. ဖြံ႔ျဖိဳးစေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ လုပ္ငန္း ပါ၀င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနပါသည္
စုစုေပါင္း ဘဏ္စနစ္ အေျခပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ အေျခပစၥည္းရွယ္ယာအျဖစ္ပါ၀င္မႈ

Notes: Figures are for 2009 unless otherwise indicated. * 2006; ** 2008.
Sources: World Bank (2013f), Global Financial Development Database, http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/
EXTGLOBA LFINREPORT/0,,contentMDK:23492070~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html; Claessens
and van Horen (2012), “Foreign banks: Trends, impact, and stability”, IMF Working Paper, 12/10, January.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933134863
Sources: ADB (2013d), Country Operations Business Plan, Myanmar 2014-2016, Asian Development Bank; Claessens and van
Horen (2012), “Foreign banks: Trends, impact, and stability”, IMF Working Paper, 12/10, January.

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ပိုမုိဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ ေျခလွမ္း ႏွင့္ အတိုင္းအတာကို သတ္မွတ္ရာတြင္
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူမ်ား ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ

ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္သြားရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္

၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
သယ္ေဆာင္ လာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္မီ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးလာမႈႏွင့္အညီ
တိုးျမင့္ ေတာင္းဆိုလာႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားတြင္ မရနိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္မ်ားၾကီးမားစြာျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္မည့္
လုပ္ငန္းမ်ား
ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို

ျဖစ္ၾကပါသည္။
တိုးတက္

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း

ျမင့္မား

ေစႏိုင္ျပီး၊

၀ယ္ယူႏိုင္မည့္သူမ်ားကို

ပါ၀င္လာမႈသည္

အားနည္းသည့္

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

သို႔မဟုတ္

စီမံေပးျခင္းအားျဖင့္

ရွင္သန္မႈမရွိသည့္

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ လြယ္ကူေအာင္ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္
ေဒသဘဏ္မ်ားကို လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း စီမံေပးႏိုင္လိမ့္ မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဒသအလုပ္သမားႏွင့္
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာတြင္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အတိုင္းအတာသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္း
ေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္နယ္ပယ္ႏွင့္ ယင္းတို႔ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ား

အေပၚတြင္

မူတည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္

(ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား လူမ်ိဳးစံုပါ၀င္သည့္ ဘဏ္မ်ား) ယင္းတို႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးစႏိုင္ငံမ်ားတြင္
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ခြင့္
(controlling interests) ရရွိေရးကို လိုလားေလ့ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ပထမအဆင့္တြင္ ၎တို႔အား နိမ့္က်ေသာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မေပးႏိုင္သည့္ ရွယ္ယာမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳထား မည္ဆိုပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို
ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္သည့္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ အထူးျပဳ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား (ေခတ္ေပၚ
လုပ္ငန္း ) အေပၚတြင္သာ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္
၎တို႔အား ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြေစ်းကြက္ ကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထိုက္
အေလ်ာက္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ရရွိမည္ဆိုပါက ျပည္တြင္း ေငြေခ်းလုပ္ငန္းတြင္သာ က်ယ္က်ယ္
ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္ခြဲ ကြန္ယက္မ်ားကို ထူေထာင္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းတြင္သာ
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ၾကဖြယ္ရာရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို အေျမာက္အျမား ပါ၀င္ခြင့္ေပးျခင္းသည္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏွင့္
ျပည္တြင္း ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိ္န္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ေရး တို႔ကို ထိခိုက္လိမ့္မည္ဟု ပူပင္ေၾကာင့္
ၾကမႈ

မ်ားရွိေနၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားႏွင့္

ယင္းတို႔၏ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ေငြေရးေၾကးေရး စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ရာတြင္ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယဥ္ပါက ပိုမိုခက္ခဲ့လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်က္က

ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိရာ ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုင္ရာ

ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ညႊန္ျပေနပါသည္။
ေနာက္ထပ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပ ေငြေရးေၾကးေရး
ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရုတ္တရက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေပၚမႈမ်ား (external financial shocks) ႏွင့္ပတ္သက္၍
ဖြံ႔ျဖိဳးစ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးႏိုင္ငံ၏ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ျမင့္မားေစႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္
မ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚပါက ၎တို႔၏ ျပည္ပရန္ပံုေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ရုတ္တရက္
ထိခိုက္ခံရမႈကို တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံတြင္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈကို ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈ
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးစ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ကိုထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၀၉
ခုႏွစ္

ကမၻာ့ဘ႑ာေရး

အက်ပ္အတည္း

ကာလအတြင္းက

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား

အမ်ားစုသည္

အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးစ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ေလွ်ာ့ခ်
ျဖတ္ေတာက္မႈ

ျပဳလုပ္မႈမ်ားထက္

ပိုမို

ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈ

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ဘဏ္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္မ်ားက လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ တိုင္းျပည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား
အတြက္ ျပည္တြငး္ အပ္ႏေ
ံွ ငြမ်ား လုပ္ငန္း (domestic deposits) သည္ ၎တိေ
ု႔ ငြေခ်းငွားမႈလပ
ု ္ငန္းအတြက္
အဓိကက်ေသာ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္ (main financing source) ျဖစ္ၾကသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ား ေခ်းေငြေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈ ထက္ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား
မျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သာဓကမ်ား ရွိေနပါသည္။ (Claessens and van Horen, 2012)။
လႊမ္းျခံဳသံုးသပ္ပါက ထိုျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားက ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ
ဖြင့္လွစ္ေပးမႈ ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမႈ အတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို
ညႊန္ျပေနျပီး၊

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်

ပါ၀င္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္

ဘဏ္စနစ္တြင္

အားနည္းခ်က္မ်ားထက္

အဓိကအခန္းမွ

အားသာခ်က္မ်ားကိုပိုမို

ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထား ပါသည္။ အျခားအာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္
အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္လာႏိုင္ျပီး ဘဏ္စနစ္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္
ေဒသဘဏ္မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ႏွင့္

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

အေကာင္းဆံုး အေနအထားရွိႏိုင္ၾကသည့္ ဘဏ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

အာဆီယံ ဖိုရမ္မ်ားမွတစ္ဆင့္

ဘဏ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ား အၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအား ဖြင့္လွစ္
ေပးလိက
ု မ
္ ႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
သို႔ျဖစ္ရာ

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို

စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္

အဆင့္တြင္

ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ရွယ္ယာမ်ား (controlling shares of joint-ventures) ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္
ဒုတိယအဆင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးမႈတြင္ ပထမအဆင့္ စတင္ျပီးေနာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ရွယ္ယာမ်ား
အားလံုးပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (wholly owned subsidiaries) ေပးျခင္းတို႔အတြက္ စဥ္းစားသင့္ ပါသည္။
ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီး ေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ေရွးဦးစြာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေစ်းကြက္ ႏွင့္
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္မ်ား ကိုအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက တရား၀င္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား မရွိသေလာက္နီးပါး ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္

အလြန္ေစာေသာအဆင့္တြင္

ရွိေနျခင္းမွာ

မထူးဆန္းလွပါ။ ဘဏ္မ်ားအၾကား ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္ (domestic currency interbank)
သို႔မဟုတ္ အျခား ကာလတို ေငြေၾကးေစ်းကြက္ (other short-term money market) ၊ အစိုးရ ေငြေခ်း
စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အတြက္ ဒုတိယ ေစ်းကြက္ (မၾကာေသးမီကမွ အလြန္ကန္႔သတ္ထားသည့္ primary
ေစ်းကြက္တစ္ခု ေပၚလာ) ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ primary သို႔မဟုတ္
secondary
ျမန္မာ့ေငြေခ်း
Exchange

ေစ်းကြက္မ်ား

ယခုတိုင္

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား
Center

(MSEC)]

လံုး၀မရွိၾကေသးပါ။

တရား၀င္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းျဖစ္သည့္

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန

တြင္လည္း

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

[Myanmar

Securities

လံုး၀နီးပါးမရွိေသးသည့္

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တြင္
မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၈၆ ခုအနက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ၂ ခုသာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္
မွတ္ပံုတင္ထားပါသည္။ ယင္းတို႔၏ ရွယ္ယာမ်ားကို အတိုင္းအတာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေရာင္း၀ယ္
ေဖာက္ကားမႈျပဳလုပ္ၾကပါသည္ (Foerch, Thein and Waldschmidt, 2013)၊ယခုအခါ MSEC သည္
အစိုးရ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပး သည့္ေနရာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေန
ေသာ္လည္း ထိုသို႔အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျပင္ပမွ ကြ်မ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို
ရယူကာ ၊ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ကနဦးအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာက္ရြက္ရန္
အတြက္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ ကစ၍ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား
ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္သည့္ ေစ်းကြက္ (interbank foreign exchange market) ကိုဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ျခ
င္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က PSGBs ဘဏ္မ်ားအား အရင္ဆံုး ခြင္ျပဳေပးခဲ့
သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္
သာမန္ေငြစာရင္းျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ ေငြေပးေငြယူ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား

အား အဆံုးသတ္လိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းစနစ္ကို ေပါင္းစည္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကျပီး ၊
ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိသည့္ ႏႈန္းရွင္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း စနစ္ (a managed floating exchange rate regime)
ကို ေငြေၾကးမူ၀ါဒ၏ မ႑ိဳင္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရး
ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေနာက္ထပ္ အဓိကက်သည့္
လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စနစ္ (payments system) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္လည္း
ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ (Box 4.11)။
ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္သည့္ ေစ်းကြက္
အေနျဖင့္ ဘဏ္သီးသန္႔ေငြမ်ား (၂၀၀၃ ခုႏွစ္မတိုင္မီက တည္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘဏ္အက်ပ္အတည္း
ေပၚေပါက္ျပိးေနာက္တြင္ ပိတ္ပစ္ခဲ့ပါသည္) အတြက္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္ႏွင့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
အၾကား ျပည္တြင္းသံုးေငြေၾကး ေစ်းကြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ အစိုးရေငြေခ်းသက္ေသခံ
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
လက္မွတ္မ်ားအတြက္ secondary market အျဖစ္ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပး
သင့္ပါသည္။

ေရတိုကာလတြင္

လုပ္ေဆာင္ရန္

ထိုေစ်းကြက္မ်ား၏

လိုအပ္ေနပါသည္။

ယင္းတို႔သည္

အဖြဲ႔အစည္းကို

အဆင့္ျမင့္ဦးစားေပးအျဖစ္

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္ အေျခခံ အတိုးႏႈန္းမ်ား (market-based interest rates)
ႏွင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒအတြက္ ထိေရာက္ေသာ သီးသန္႔ေငြ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲသည့္ စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္ေရး
အတြက္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾက၍ ျဖစ္ပါသည္။ (IMF, 2013b).
ဗဟိုဘဏ္သည္ ဗဟိုဘဏ္အပ္ေငြမ်ားႏွင့္ အေၾကြးမ်ား (central bank deposits and credit) ကို
auctions ျပဳလုပ္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ ယင္းတို႔သည္ ကာလတို ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား
(short-term money markets) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ေရွ.ေျပးနိမတ္ အျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

auctions

မ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ အပ္ေငြမ်ား အေပၚေပးသည့္
အတိုးႏႈန္းမ်ား (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁.၅% အတိုးႏႈန္း ) သည္ အလြန္နည္းသျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ မျဖစ္ေစဘဲ
ဘဏ္မ်ား၏

ေငြျဖစ္လြယ္မႈ

ျမင့္မားေသာအဆင့္ရွိေနသည့္

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

ထိုသို႔ပါ၀င္မႈ

နည္းပါးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Maung, 2013)။ ေငြျဖစ္လြယ္မႈျမင့္မားမႈ (High liquidity) ျဖစ္မႈသည္
ေရတိုကာလတြင္ တက္ၾကြေသာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ဘဏ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္တစ္ရပ္
( an active interbank market) ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အတြက္ အတားအဆီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ထိုအတားအဆီးသည္ ေငြေခ်းငွားမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ.ေရးအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္အခါ
ေလ်ာ့ပါးသြားနိုင္ပါသည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား သည္ ၂၀၀၈ ခုကစ၍ ျပင္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ နည္းပညာ
အကူအညီျဖင့္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ လမ္းျပေျမပံု (a roadmap for capital market
development) ကိုစတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ လုပ္ေဆာင္မည့္

အခ်ိန္သည္ ASEAN Integrated Capital Market တြက္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ထိုလမ္းျပေျမပံု၏ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္အျပႏိုင္ဆံုး ရလဒ္သည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃ ( Securities and Exchange Law of 2013)
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒသည္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား
အတြက္ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္
မ်ားအပါအ၀င္

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း

ႏွင့္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္သည့္

ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ ဥပေဒေဘာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို စီမံေပးထားပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္
ထိုဥပေဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္ဇယား
ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေငြေၾကးသက္ေသခံ လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္
ရုုံးခန္း ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းအသစ္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ေငြေၾကး သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား
လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္မႈကို အေထာက္အကူ ေပးရန္အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး
အတြက္ ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ စတာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးမႈတြင္ မည္သည္ကို
ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ရန္ကိစၥ

(stock versus bond markets)

ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးၾကီးေသာ

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ လ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္ေဝေသာ
ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ေစ်းကြက္ (corporate bond markets) မ်ားဖြ႔ံျဖိဳးမႈသည္ အျခားအာရွဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ
မ်ားရွိ စေတာ့ႏွင့္ အစိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္မ်ား (stock and government bond markets)
မ်ားဖြ႔ံျဖိဳးမႈထက္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ေနာက္က်

တတ္ပါသည္။

ထိုသို႔

ေနာက္က်ရျခင္းတြင္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္မႈသည္ အေၾကာင္း တရားတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ (OECD, 2012)။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Box 4.11. ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္
ဗဟိုဘဏ္သည္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်မႈ မဟုတ္ေသာ ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးေခ်မႈ
လုပ္ငန္းကို ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကစ၍ ဘဏ္မ်ားအၾကား မ်ားျပားျပီး တန္ဖိုး
ၾကီးမားေသာ လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္
လႊဲေျပာင္းေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္ဘဏ္မ်ားအၾကား ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္တြင္
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ယင္းတို႔၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းကို အသံုးျပဳကာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြအေပးအယူ
စာရင္းရွင္းေပးသည့္ ဗဟိုရံုး မွ တစ္ဆင့္္ ေပးေခ်မႈျပဳျပီး၊ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္
ဆက္သြယ္ေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔၀င္ ဘဏ္တစ္ခုခုမွ ေပးေခ်ေပးပါသည္။
အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေငြေပးေခ်မႈ ႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္း
မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အမ်ားအျပားကို လက္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္
ပါသည္။

ခ်က္လက္မွတ္မ်ားကို

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း

လက္ခံရရွိသည့္ဘဏ္မ်ားက

ေငြအေပးအယူ

စာရင္းရွင္းေပးသည့္

၎တို႔

ဗဟိုရံုးတြင္

ထုတ္မည့္ဘဏ္မ်ားသို႔
ေန႔စဥ္ထုတ္ယူေနသည့္

ဘဏ္မ်ားသို႔ ေန႔စဥ္ ေပးပို႔ေပးပါသည္။ အသားတင္ အေၾကြးဆပ္ရန္အေနအထားရွိသည့္ ဘဏ္မ်ား
ကို ဗဟိုဘဏ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ၎တို႔၏ေငြစာရင္းမွ အလုပ္လုပ္ရက္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္
ႏုတ္ယူပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္ေတြ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္မ်ား၏ ေငြစာရင္းလက္က်န္သည္ ၎တို႔
ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ အေၾကြးမ်ားကို ေပးဆပ္ရန္ မလံုေလာက္ပါက လိုေငြကို ေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ား အား ထပ္မံေစ်းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အေပါင္ပစၥည္း ျဖင့္ ၉၂ ရက္ထက္မပိုဘဲ
ယာယီေခ်းေငြမ်ားကို ေခ်းငွားႏိုင္ပါသည္။
ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား စနစ္ ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ အင္တိုက္အားတိုက္
ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

Japan

International

Co-operative

Agency

ႏွင့္

International Monetary Fund တို႔၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ Automated Clearing House
ႏွင့္ Real Time Gross Settlement Systems စနစ္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ေနပါသည္။ ယင္းစနစ္မ်ားကို
၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
Sources: Maw (2012), “Development of payment and settlement system”, Economic Reforms in Myanmar:
Pathways and Prospects; H. Lim and Y. Yamada (eds.), BRC Research Report No. 10, Bangkok Research
Center, IDEJETRO, Bangkok, Thailand; Central Bank of Myanmar (CBM) (2012), Annual Report 2011-2012.

အစိုးရ ေငြတို္က္စာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အစိုးရ၏ လိုေငြျပမႈမ်ားကို ေငြသား
အျဖစ္ေျပာင္းလဲမႈမျပဳလုပ္ဘဲႏွင့္ ထုိက္သင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ ေငြေၾကးစီမံေပးရန္ ႏွင့္ေစ်းကြက္
အေျခခံ အတိုးႏႈန္း ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ အေစာပိုင္း
အဆင့္တြင္

အေရးၾကီးပါသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ

အာဏာပိုင္မ်ားသည္

စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားကို

အသစ္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးစီမံေပးရန္၊ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
အမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိေစေရး အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေစေရးအတြက္
ေစ်းကြက္

စည္းကမ္းကို

စီမံေပးရန္အတြက္

ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္

ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ တြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ကုမၸဏီပိုင္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို
ထည့္သြင္းေရးအတြက္ တိုးခ်ဲ႕မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အပိုင္းတစ္ပိုင္း အျဖစ္ရႈျမင္ေနၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ေစေရးမွာ
ေကာင္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ျပီး၊ ျပည့္စုံေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ခိုင္မာေသာ
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ/ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ စြမ္းရည္မ်ားအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။ သာဓကအရ ပိုမို ေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားသည္ အျပည့္အ၀
ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ထက္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ အတိုင္းအတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
လိုအပ္ပါသည္။

(Eichengreen

ထူေထာင္မႈသည္

တစ္ခါတစ္ရံတြင္

and

Luengnaruemitchai,

စိတ္ပ်က္စရာ

ရလဒ္ကို

2004)။

စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား

ရရွိေစတတ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ထူေထာင္ခဲ့သည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားသည္ ကုမၸဏီ
အနည္းငယ္မွ်သာ

မွတ္ပံုတင္စာရင္း

ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားက

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျပည္တြင္းကန္႔သတ္မႈမ်ားကို

ျပဳလုပ္ၾကျပီး

ခက္ခဲစြာ

စေတာ့ေစ်းကြက္

ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္

အာဆီယံေဒသႏွင့္

ေစ်းကြက္ပမာဏအေပၚ
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနျပီး၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ရရွိလာလိမ့္မည့္ ေရရွည္စီမံကိန္း
တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္လုပ္ေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။
ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား (non-financial corporations) (ယခုအခါ
ေငြေၾကးလုပ္ငန္းေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ကို ေငြခ်းစာခ်ဳပ္ ထုတ္ေ၀ျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္)
ကထုတ္ေ၀သည့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား (corporate bonds) ထုတ္ေ၀ေရး ႏွင့္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းေရး
အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးစနစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အလြန္ေစာေသးသည့္
အဆင့္တြင္ ရွိေနေစကာမူ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကိုေကာင္းစြာ ရရွိေစနိုင္ပါသည္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို
ကုမၸဏီ

ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္

(corporate

bonds)

ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္

ေငြေၾကးစနစ္တစ္ခုလံုး

အတုိင္းအတာျဖင့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ တိုးျမင့္လာေစ ႏိုင္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေရရွည္အတြက္
ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
(corporate bond market development) သည္ ဘဏ္စနစ္တြင္ ေငြေၾကးအႏၱရာယ္မ်ား မ်ားျပား
လာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အာရွ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း
(1997 Asian Financial Crisis) ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ယင္းေစ်းကြက္ တည္ေထာင္ေရးသည္
အဓိကက်ေသာ လိုအပ္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားက႐ႈျမင္ခဲ့ၾကျပီး အာရွေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္
(Asian Bond Market Initiative) ေပၚေပါက္လာေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းတရားတစ္ခုလညး္
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီမ်ား က႑ အပါအ၀င္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို

အာဆီယံ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ ေပါင္းစည္းမႈ (ASEAN Financial Integration) ႏွင့္ အာရွေငြေခ်း
စာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ အစီအစဥ္မ်ား (Asian Bond Market initiatives) ၏ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ား
မွ အကူအညီေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စေတာ့ေစ်းကြက္ ကဲ့သို႔ပင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္
ေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ယူရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား၊
စာရင္းစစ္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေခ်းေငြအကဲျဖတ္ သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အကူျပဳသည့္
အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသ ဘ႑ာေရးစနစ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ လြန္စြာအေရးပါပါသည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးအနက္ ေက်းလက္ေဒသက႑သည္
တရား၀င္ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအနည္းဆံုး က႑ျဖစ္ေနပါသည္။ ေက်းလက္က႑သည္
ဂ်ီဒီပီတြင္ ၃၀% ပါ၀င္ေနျပီး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ သံုးပံုႏွစ္ပံု သည္ ေက်းလက္က႑မွ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊
စုစုေပါင္း ေခ်းေငြ၏ ၂.၅% ကိုသာ ေက်းလက္က႑မွ ရရွိေနပါသည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုသည္
ျမိဳ.ျပေဒသေန

ျပည္သူမ်ားထက္

တရား၀င္

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေလ်ာ့နည္း

ရရွိေနၾကျပီး၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိၾကသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္း
မ်ားသည္ ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ဖယ္ရွားထားျခင္း ခံရလွ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ
ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ ျဖစ္တတ္ေလ့ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေန
၀င္ေငြနိမ့္က်သူမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရျပီး၊ ၎တို႔သည္ ေခ်းေငြမ်ားကို နည္းပါးစြာ ရရွိၾကျပီး၊
ေက်းလက္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေ၀းလံျပီး သြားေရာက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကမႈ
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခုလံုးသည္ ေရွးဆန္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ေၾကာင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားျပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဏ္မ်ား အေပၚယံုၾကည္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ မ်ားမၾကာေသးမီက ဆိုက္ကလုန္းနာဂစ္
တိက
ု ခ
္ က
ုိ ခ
္ ရ
ံ မႈေၾကာင့္ ေက်းလက္စးီ ပြားေရးတြင္ ပ်က္စးီ ဆံးု ႐ံးူ မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခပ
့ဲ ါသည္။ (Turnell, 2009).
ေက်းလက္ေဒသ ဘ႑ာေရးစနစ္ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္မႈ ေရတိုကာလ
တြင္ စတင္ေရး နွင့္ ေရရွည္တြင္ တစ္ခုလံုး ျပန္လည္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ တို႔သည္ စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး ေရွရွည္
တည္တံ့ျပီး အားလံုးပါ၀င္ခံစားႏိုင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိေက်းလက္ ဘ႑ာေရးစနစ္ သည္ ေက်းလက္ေဒသစီးပြားေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေန မေတြ႔ရပါ၊ အထူးသျဖင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း
မ်ား ျမင့္မားမႈတြင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ေ၀မွ်ခံစားႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္ ေက်းလက္မွ ျမိဳ႕ျပမ်ားသို႔
အစုလုိက္အျပဳံလိုက္ ထြက္ခြာသြားမႈမ်ားကို တားဆီးေရးအတြက္ လိုအပ္လိမ့္မည့္

ေက်းလက္ေဒသ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္မႈ ႏွင့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အလားအလာမ်ား
တိုးတက္မႈမရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္ အမ်ားအျပားက ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ထိေရာက္ေသာ
ေက်းလက္ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ခေရေစ့တြင္းက် ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ ေက်းလက္စီးပြားေရးကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ
ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (Vogel, 2006; Fukui
and Llanto, 2003; Kloeppinger-Todd and Sandar, 2013) (Table 4.13).
ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္ စက္
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကာလတို ႏွင့္ ကာလလတ္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးရန္အတြက္ အေၾကြးေပးသည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းယႏၱရားမ်ား ႏွင့္ ေက်းလက္ SMEs ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုအကူအညီေပး
ရန္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ (Vogel, 2006)။ ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားတြင္ သံုးစြဲမႈ
ေခ်ာေမြ႔ေရးႏွင့္ အသက္အရြယ္အိုမင္းသည့္အခါ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေငြစုေဆာင္းမႈအတြက္ ထိေရာက္
ေသာ အစီအစဥ္မ်ား စီမံေပးရန္၊ ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ကို
စီမံေပးရန္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အာမခံ ႏွင့္ သီးႏွံ အာမခံ ကဲ့သို႔ေသာ အာမခံ
လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေပးရန္ လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခန္႔မွန္းေျခ ၂ သန္းမွ ၅ သန္းသည္
အျခားႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္) အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကျပီး ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကးပမာဏ
အမ်ားအျပား (တိတိက်က် မသိရွိရပါ) ကို မိမိတို႔မိသားစုမ်ားထံ ေပးပို႔ေလ့ရွိၾကသျဖင့္ ၊ ေငြလႊဲေျပာင္း
ေပးပို႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ေက်းလက္က႑အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
မည္သည့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္း ပံုစံအမ်ိဳးအစား တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးက
လိုအပ္ေနသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္း
ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေဒသရွိ
အျခား၀င္ေငြနိမ့္က်သူမ်ား၏

ေရတိုကာလအတြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ရရွိေရးအတြက္

အကူအညီ

ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးမ်ား အကူအညီေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိုမိုၾကီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္မ်ားအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး
မ်ား တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ တီထြင္စမ္းသစ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး
အကူအညီမ်ား ေပးရန္အတြက္မူ ေကာင္းစြာ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိပါ။ (Turnell, 2009)။ ထိုအေၾကာင္း
မ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္ေသာ ေက်းလက္ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားတြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၊
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ငွားရမ္းျခင္း နွင့္ ဘ႑ာေရး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အထူးျပဳ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးစံုပိုမိုပါ
၀င္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Table 4.13. ေက်းလက္စီးပြားေရးအတြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္မႈမ်ား

Source: Adapted from Kloeppinger-Todd and Sandar (2013), “Rural finance in Myanmar”, Background Paper, No. 3 prepared for the
Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for Myanmar, led by Michigan State University and in partnership with the
Myanmar Development Resource Institute – Centre for Economic and Social Development (MDRI-CESD), January.

သမိုင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ

အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္

ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားကို

မည္ကဲ့သို႔ အထိေရာက္ဆံုး ျမွင့္တင္ေပးေစႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရက ၀င္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အထိအေရာက္ဆံုး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစသည္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ တန္ျပန္ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္သည္မ်ား
ကိုလည္းေကာင္း
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ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

သိရွိနားလည္

ေစႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရ၏

အဓိကတာ၀န္မွာ

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဘ႑ုာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္

အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို

စီမံေပးရန္

ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ဘ႑ာေရး စနစ္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကို ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ေပးမည့္
တည္ျငိမ္ေသာ ေမခရိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပ႒ာန္းခ်က္
မူေဘာင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သမိုင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားက ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္ကို မိမိကိုယ္အား
ကိုးကာ ေရရွည္တည္တံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၊ ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့မ်ား သို႔မဟုတ္
အျခားျပင္ပမွ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသည္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့တို႔ကို ၾကာျမင့္စြာမွီခိုအားထားမႈမျပဳဘဲ
မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျချပဳကာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို
ျပသေနပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ရန္အတြက္မွာ ေက်းလက္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
စီးပြားေရးအရ ရွင္သန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ သို႔ တျဖည္းျဖည္းဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။

အစိုးရက

ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ား၏

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို

လ်စ္လ်ဴရူ

လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာဏာသံုးျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေပးျခင္းသည္
ေယဘုယ်အားျဖင့္

ထိေရာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္

တန္ျပန္ဆိုးက်ိဳး

ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အစုိးရပိုင္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ မက္လံုးေပးႏိုင္မႈမ်ားတြင္
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားအေပၚ ထိခိုက္လြယ္မႈ အေျခအေန
မ်ားေၾကာင့္ ခိုင္မာထိေရာက္ေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သြားေရး
သည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲ ေၾကာင္းျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေအာင္ျမင္ ထိေရာက္ေသာ ေက်းလက္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သာဓက
အနည္းငယ္ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္မူ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိၾကပါ။

(World Bank, 2005;

Seibel, 2007).
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တရား၀င္ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္သည္

အကူအညီေပးမႈႏွင့္

နယ္ပယ္

လြန္စြာ

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါသည္။
စာရြက္ေပၚတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုသည္ အျခား
ဖြဲ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္

ေကာင္းမြန္ျပီး၊

ဘဏ္မ်ား၊

သမ၀ါယမမ်ား

ႏွင့္

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ကုမၸဏီမ်ား သည္ အဓိကအခန္းမ်ားမွ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ (Table 4.14)။
သို႔ရာတြင္ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ား တစ္ပိုင္းစီ၏ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈသည္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ကန္႔သတ္
တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္ေနသျဖင့္ စနစ္တစ္ခုလံုး ထိေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ထိခိုက္
ေစသည့္ အဓိက အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
Table 4.14. အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား
(Microfinance providers)

မွတ္ခ်က္။ အခ်က္အလက္လႊမ္းျခံဳရရွိမႈ ႏွင့္ တိက်မႈ နည္းပါးသျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို သတိျပဳ ၾကည့္ရႈရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
၁။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ မွ ေပးသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ အခ်က္အလက္မ်ား။ ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ
အခ်က္အလက္မ်ား။ ၃။ PACT UNDP အတြက္ UNDP မွ ျပဳစုေပးသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ PACT MFI အတြက္ PACT
မွ ျပဳစုေပးသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာကုန္ တြင္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။ GRET မွရရွိရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အခ်က္အလက္မ်ား။
၅။ Save the Children မွရရွိသည့္ ေအာက္တိုဘာလ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စုေဆာင္းေငြသည္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားထံမွသာျဖစ္သည္။ ၆။ World Vision MFI မွ
အခ်က္အလက္မ်ား (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္၀င္ဘာလ ၉ ရက္) ။ ၇။ Proximity Design မွ အခ်က္အလက္မ်ား (ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၂)။ ၈။ ACTED ႏွင့္
Banking with the Poor Network (၂၀၀၉) မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ကုန္ တြင္ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား။ ၉။ CCS မွ ရရွိသည့္
အခ်က္အလက္မ်ား (ေမ၊ ၂၀၁၂)။ ၁၀။
Myanmar Rice Association မွ ရရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ား (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁)၊ ၁၁။
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ရရွိသည့္ ခန္႔မွန္းေျခအခ်က္အလက္မ်ား (ဇြန္၊ ၂၀၁၂)။ ၁၂။ အခ်က္အလက္မ်ား မရရွိပါ။
Source: Adapted from Duflos et al. (2013), Microfinance in Myanmar: Sector Assessment, January.

ေက်းလက္ ဘ႑ာေရးစနစ္ တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္လုပ္ငန္း အစိတ္အပိုင္း ပါ၀င္မႈ
သည္ မ်ားစြာအကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္
(GTB ယခင္က ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘဏ္ဟု သိရွိၾကပါသည္။) တို႔သည္
ေက်းလက္စီးပြားေရး သို႔ ေခ်းေငြမ်ား တိုက္ရိုက္ စီမံေပးေနသည့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္
မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ယင္းဘဏ္မ်ားသည္ ထပ္မေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (non-overlapping segments)
တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ေက်းလက္စီးပြားေရးကို ေခ်းေငြ အမ်ားဆံုး
စီမံေပးသည့္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ေရနက္စပါးဇုန္မ်ားရွိ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးသည့္
လယ္သမားမ်ားကို အဓိကထားကာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျပီး၊ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္သည္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ေရလုပ္ငန္းမ်ား (which are off limits for MADB lending) ကိုသာ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ရွိပါသည္။ PSGBs ဘဏ္မ်ားကို ေက်းလက္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (including agricultural
processing and marketing companies) ကို ေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ကို မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း၊
လက္ေတြ႔တြင္ ထိုေခ်းငွားမႈ (except for that by the Rural Development Bank) သည္
လြန္စြာေသးငယ္ပံုရပါသည္။ ၎အျပင္ PSGB ဘဏ္ခြဲမ်ားသည္ ျမိဳ.ၾကီးမ်ားတြင္သာ ရွိၾကသျဖင့္ ၊
ယင္းတို႔သည္ ေက်းလက္ေဒသ ေဖါက္သည္မ်ားကို deposit services မ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္
ထင္းရွားေသာ အခန္းက႑တြင္ မပါ၀င္ၾကပါ။
အစိုးရ၏ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္က႑သို႔ ဘဏ္မွ ေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းသည့္ အမ်ိဳးအစားသည္ လြန္စြာ အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး
ဘဏ္မွာ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြမ်ား၏ ၉၀% နီးပါးသည္ အဓိအားျဖင့္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္
ထုတ္ေခ်းသည့္ ရာသီအလုိက္ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေခ်းေငြမ်ားသည္ တစ္ဧကလွ်င္ အမ်ားဆံုး
ထုတ္ေခ်းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏ (အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ၁၀ ဧကအထိထုတ္ေခ်းေပး) ျဖင့္သာ
ထုတ္ေခ်းေပးသျဖင့္၊

မၾကာေသးခင္ကအထိ

ထိုေခ်းေငြရရွိမႈပမာဏသည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္

ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၅% မွ ၅၀% ကိုသာ ကာမိလ်က္ရွိရာ၊ က်န္လိုအပ္ေသာေငြအတြက္
ေက်းလက္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေခ်းငွားရယူ စိုက္ပ်ိဳးရလ်က္ရွိပါသည္။
(Kloeppinger-Todd and Sandal, 2013) (Box 4.12).
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၏ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြ၏ ၁၀% ခန္႔သာ ကာလရွည္ ေခ်းေငြမ်ား ( ၃
ႏွစ္အထိ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ၄ ႏွစ္ ကာလအထိ) အျဖစ္ထုတ္ေခ်းျပီး၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းရာတြင္
လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းကိရိယာ ႏွင့္ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ စားအုန္းဆီ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ
စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕
အတြက္ကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရာသီသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေခ်းေငြ ႏွင့္ ကာလရွည္
ေခ်းေငြ ခြဲျခား ထုတ္ေခ်းမႈႏွင့္ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလမ်ားကို အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ေပးပါသည္။
Box 4.12. ေက်းလက္သမ၀ါယမ အသင္းမ်ား
ေက်းလက္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားသည္ သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန (MOCO) ကို တာ၀န္ခံ
လုပ္ေဆာင္ေပးရသည့္ ဗဟိုသမ၀ါယမအသင္း (CCS) ေအာက္တြင္ ပါ၀င္သည့္ သမ၀ါယမအသင္း
မ်ား၏ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ကြန္ရက္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းက အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(MFIs) လည္း ပါ၀င္သည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အေသးစားေခ်းေငြစနစ္၏ အဓိကက်ေသာ အပိုင္း
ျဖစ္ၾကပါသည္။ သမ၀ါယမအသင္း အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ပ်ံက်ေစ်းသည္
မ်ားအား အကူညီေပးျခင္း (ေစ်းသည္မ်ား သမ၀ါယမအသင္းမ်ား)၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူ
မ်ားဆိုင္ရာ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား ႏွင့္ ေမြးျမဴေရး
ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား (ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား) သမ၀ါယမအသင္းမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။
၂၀၁၃

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလအထိ

သမ၀ါယမအဖြဲ႔အစည္း

စုစုေပါင္း

၂၀၆၂၈

သင္းရွိျပီး၊

ယင္းတို႔အနက္ ေလးပံုသံုးပံုသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရွိကာ၊ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း ျမန္မာက်ပ္
၁၇၃ ဘီလီယံ ပိုင္ဆိုင္ျပီး၊ ယင္းအနက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၈ ဘီလီယံကို စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။
သမ၀ါယမအသင္း တစ္ခုစီကို အဖြဲ႔၀င္မ်ားပါ၀င္သည့္ အုပ္စုငယ္တစ္ခု (အနည္းဆံုး ၅ ဦး)
ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး၊ ထို အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက ယင္းတို႔၏ စုေငြမ်ား (အနည္းဆံုး ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၅၀၀၀) ကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားကာ ထိုစုေဆာင္းေငြမွ အတိုးရရွိၾကပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ထိုေငြမ်ားႏွင့္ အတူ သမ၀ါယမအသင္း ကြန္ရက္ ႏွင့္ အျခား အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေခ်းယူသည့္
ေငြပမာဏအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပင္ပမွ ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ ေခ်းယူသည့္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္အတူ
သမ၀ါယမအသင္း၀င္မ်ား (အသင္း၀င္မ်ားသာ) သည္

ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္

ေခ်းယူႏိုင္ပါသည္။

ေခ်းေငြမ်ားသည္ ကာလတိုေခ်းေငြမ်ား (တစ္ႏွစ္ေအာက္) ျဖစ္ၾကျပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
သမ၀ါယမအသင္း မ်ားအတြက္ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးလွ်င္ လယ္တစ္ဧက မွ ႏွစ္ဧက အထိ စိုက္ပ်ိဳးရန္
အတြက္ တစ္ဧလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးျပီး၊ ေမြးျမဴေရး သမ၀ါယမ
အသင္းမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀,၀၀၀ ထုတ္ေခ်းေပးပါသည္။
သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား ကြန္ယက္
ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနျပီး ၊ ေခ်းေငြ ပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုလည္း အမ်ားဆံုးအျဖစ္
တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ တိုးျမွင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္။ အေသးစိတ္ကို အခန္း (၂)
တြင္ ၾကည့္ပါရန္။
Sources: Ministry of Co-operatives (2013), “The functions of Ministry of Co-operatives”, Presentation given
by the Ministry of Co-operatives in December 2013. See also Livelihoods and Food Security Trust Fund
(2013), Consultancy on Co-operative Systems in Myanmar, September, http://lift-fund.org/Publications/
Consultancy-on-Cooperative-Systems.pdf.

ေခ်းေငြ ေခ်းငွားခြင့္ကို အေပါင္ခံပစၥည္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ ေျမယာအသံုးခ်ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္
ေငြေခ်းသူမ်ားသည္ ေခ်းေငြယူရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀မႈ အေပၚသာ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္ေဆး
မႈျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးပါသည္။ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း ႏွင့္ သမ၀ါယမ အပိုင္းမ်ားမွ ထုတ္ေခ်းေသာ
ေခ်းေငြမ်ားသည္

အေျခခံအားျဖင့္

အလြန္ေသးငယ္ေသာ

ပမာဏျဖင့္

ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိပါသည္။

ယင္းတို႔သည္ ေငြေခ်းရာတြင္ ပုိမို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိျပီး ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းကို အေျခခံသည့္
အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ၊ တရားမ၀င္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ယူသည့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၃၀% ႏႈန္းကဲ့သို႔
ျမင့္မားေသာအတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေခ်းေလ့ရွိပါသည္။
အေျခခံေခ်းေငြဆိုင္ရာ ကုန္စည္မ်ားအျပင္ အျခားဘ႑ာေရး ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
သည္ လြန္စြာ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လိုင္စင္ရထားသည့္ ငွားရမ္းမႈ လုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား မရွိပါ။ မၾကာေသးခင္ကအထိ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါရန္)၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ
ေျပာင္းလဲေပးမႈမ်ား

ႏွင့္

အျခားလႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားကို

တြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျပီး၊

ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္

(MFTB)

PSGBs မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ တားျမစ္ထားပါသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ ေပးပိုေငြမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္
လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ တရား၀င္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
ႏိုင္ငံျခားတြင္

အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ

လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည္

ေငြမ်ားကို

လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေရးအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေနၾကကာ၊ ထိုလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို တရားမ၀င္က႑ရွိ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလက္ထဲ ထိုးအပ္လိုက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။
ေက်းလက္ေဒသ စုေဆာင္းေငြမ်ား၏ အလြန္ပမာဏနည္းပါးသည့္ ေငြပမာဏအခ်ိဳ.သာ တရား၀င္
ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္က ေငြစာရင္း
မ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားသည့္ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၁၄ ဘီလီယံခန္႔ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃.၅၂ သန္း ခန္႔) သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္း အေျခပစၥည္းမ်ား၏ ၁.၃%
ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (Myanmar Agriculture Development Bank [MADB], 2013)။
အၾကီးဆံုး

(PACT-UNDP)

လုပ္ေဆာင္သူ

ႏွင့္

အမ်ားအျပားသည္

သမ၀ါယမအသင္းမ်ားတြင္လည္း
သမ၀ါယမ၀န္ၾကီးဌာန
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သမ၀ါယမအသင္းမ်ား
အပ္ႏွံေငြ

အပ္ႏွံေငြ

လက္ေအာက္ရွိ

အပါအ၀င္

ေငြစာရင္းမ်ား

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း

အမ်ားအျပား

ဖြင့္လွစ္ထားရွိၾကျပီး၊

အမ်ားအျပားကို

ဖြင့္လွစ္ထားရွိၾကျပီး၊

သမ၀ါယမအသင္းမ်ားသည္လည္း

စုေဆာင္းေငြမ်ားကို

ေငြစာရင္းမ်ား

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
စုစည္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ေငြစုသူမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္း
အပ္ႏွံမႈမ်ား ပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တစ္ခုလံုး၏ ပမာဏမွာ ၾကီးမားမႈ မရွိပါ။ ေက်းလက္စုေဆာင္းေငြ
အမ်ားစုကို ေငြသားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ထားရွိပါသည္။ တရား၀င္ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းေငြ
အနည္းအက်ဥ္းကိုသာ ရရွိျခင္းမွာ ၂၀၀၃ ခု အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္
အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ျပီး၊ အစိုးရ၏
၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အေမြဆိုးမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သိုိ႔ရာတြင္
ထိုကိစၥသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကြန္ရက္မ်ား အလွမ္းမီမႈ နည္းပါးျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အနည္းငယ္
ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ားအေပၚ မူလအတိုးႏႈန္းမ်ားကို က်ဆင္းေစတတ္သည့္ အတိုးႏႈန္း
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။
ထိုအကန္႔အသတ္ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ လႊမ္းျခံဳျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္
မ်ားမွာ

ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္သည္

အဓိကနယ္ပယ္မ်ားတြင္

ယင္း၏

လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

ကိုေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ခံေနရမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။

• တရား၀င္

ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္ ေက်းလက္ ဘ႑ာေငြ လိုအပ္မႈမ်ား (အမ်ားစုကို

ေက်းလက္ေဒသမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္) တစ္ခုလံုး၏ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ကာမိပါသည္။ အေသးစားေခ်းေငြ
လိုအပ္ခ်က္အတြက္

စုစုေပါင္းေခ်းေငြ

ရရွိမႈ

မလံုေလာက္မႈသည္

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ခန္႔ရွိျပီး ယခုအခါ ထုတ္ေခ်း ေပးေနသည့္ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ ပမာဏ၏
(၄) ဆနီးပါး ရွိေၾကာင္းျပသပါသည္။ (Duflos et al., 2013) ။ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အေရးပါသည့္
စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ကို
အေထာက္အကူေပးရန္ အတြက္ တရား၀င္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမႈအနည္းငယ္သာရရွိေနပါသည္။

• ဘ႑ာေရးတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ နည္းလမ္းမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနမႈသည္

ေက်းလက္ေဒသတြင္

ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား မရွိေရး၊ အသက္အရြယ္ အိုမင္းလာခ်ိန္တြင္
အကူအညီေပးေရး

နွင့္

အျခား

အဓိက

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစလ်က္ရွိပါသည္။

• စနစ္တြင္

ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ား၏ နယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းမႈ ျဖစ္ေနပါသည္။ တရား၀င္ ေငြေၾကး

လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း အလြန္နည္းပါးေနျပီး ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းစစ္မႈ
အတြက္ မက္လံုးေပးမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္
လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး မဆန္မႈေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္
လ်က္ရွိပါသည္။

• ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္သည္

အျခားဘ႑ာေရးစနစ္မွ ၾကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္

ကြဲျပားလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးက႑တြင္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းရြာက႑မ်ားအၾကား ေငြေၾကး
စီးဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစမည့္ အမ်ိဳးသား ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ားမရွိမႈမ်ား လည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။

• ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္အေနျဖင့္

မိမိေျခေထာက္ေပၚ

မိမိရပ္တည္ကာ

ေရရွည္ခိုင္ျမဲေအာင္

လုပ္ေဆာင္ ေစႏိုင္မည့္ စြမ္းရည္ ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးအရ ရွင္သန္သြက္လက္မႈရွိျပီး ပုဂၢလိက ျပည္တြင္း
အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးပံ့ပိုးေပးမႈတို႔ရရွိျခင္းသည္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လြန္စြာ
အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေက်းလက္ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့
ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ အျခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခို
အားထားေနပါသည္။ ေက်းလက္ ဘ႑ာေရး စနစ္အေနျဖင့္ မိမိေျခေထာက္ေပၚမိမိ ရပ္တည္

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက စုေဆာင္းေငြမ်ား၏ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ပမာဏကို ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္
တစ္ခုလံုး ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေပါင္းစည္းမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္
ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ ယင္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးတြင္ ေက်းလက္က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို
ထိပ္တန္းဦးစာေပးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီး၊ ေက်းလက္ေဒသ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
လုပ္ငန္းသည္ ေက်းလက္က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း
အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစ၍ ေက်းလက္ေဒသတစ္ခုလံုးအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားစီမံေပး
ျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေငြေရးေၾကးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မူေဘာင္ စီမံေပးျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္

အတြက္

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရန္

ရန္ပံုေငြသည္

၂၀၁၀/၁၁

ႏွစ္

ဘ႑ာေရးနွစ္မွ စကာ ၅ ဆ နီးပါး တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခား
ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ရရွိသည့္ ပမာဏမွာမူ စုစုေပါင္းရန္ပံုေငြရရွိမႈတြင္ အနည္းငယ္
မွ်သာ ဆက္လက္ရွိေနပါေသးသည္။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်းသည့္
ပမာဏသည္ ၂၀၁၄/၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀,၀၀၀ သို႔ တိုးျမွင့္ခဲ့ျပီး၊ အျခားသီးႏွံမ်ား
အတြက္ ေခ်းေငြအတြက္ အမ်ားဆံုး ပမာဏမွာ တစ္ဧကလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ ၂၀,၀၀၀ အထိ ၂ ဆ တိုးျမွင့္
ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ပါသည္။

အေပါင္ပစၥည္းျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္

ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုပါ အေပါင္ခံပစၥည္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေန ေငြေခ်း
ငွားသူမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ အသံုး၀င္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္ အခန္း (၂) တြင္ တင္ျပ
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္း လယ္ယာေျမဥပေဒ ၂၀၁၂ ကိုလည္း ေျမယာ အသံုးျပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ား(Land
Use Certificates) ကို အေပါင္ခံပစၥည္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းေပးျခင္းအားျဖင့္
တရားေငြ အေငြအရင္းအႏွီးရရွိမႈကို တိုးတက္ျမင့္မားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုင္၀င္ဘာလအတြင္းက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒ [Microfinance Law
(MFL)] သစ္ႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုကို ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းသည္
အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းက႑ကို ေရရွည္တည္တံ့ျပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ပိုမိုအေျခခံသည့္
လုပ္ငန္း အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

(Box

4.13)။ ထိုဥပေဒက ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပမွ ဖြင့္လွစ္သည့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂
ခုစလံုးအတြက္

သာတူညီမွ်မႈကို

အေျခခံကာ

အပ္ေငြလက္ခံသည့္

အဖြဲ႔အစည္း

ႏွင့္

အပ္ေငြ

လက္ခံျခင္းမျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂ မ်ိဳးစလံုးကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား
ထုတ္ေပးေရး ႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားေၾကာင့္
တရား၀င္ ဥပေဒ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မပါပဲ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူအမ်ားအျပားကို
ဥပေဒအရအေရးယူႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းေပးထားပါသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း
မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္
မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားျပီး၊ ယင္းတို႔အား ၾကီးၾကပ္မည့္ ျမန္မာ့အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္
စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း (Microfinance Supervisory Enterprise) ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ရန္
ပါရွိပါသည္။ ထိုဥပေဒခ်မွတ္ျပီးေနာက္တြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္း
မ်ား စုျပံဳ၀င္ေရာက္လာရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တတိယ ၃ လပတ္တြင္ လိုင္စင္ရရွိထားသည့္ အေသးစား
ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းေပါင္း
လိုက္စင္ရရွိထားသည့္

၁၁၆ ခု သည္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္သည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို

ေလာေလာဆယ္တြင္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းႏွင့္ အပ္ေငြလက္ခံမႈမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိၾက
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ပါသည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ယင္းက႑ဖြျ႔ံ ဖိဳးလာလ်က္ရရ
ိွ ာ ၎တိ၏
႔ု လုပင
္ န္းမ်ား တိးု ခ်ဲ႕လုပေ
္ ဆာင္ခင
ြ ့္ ျပဳႏိင
ု မ
္ ည့္
အလားအလာမ်ား ရွိေနပါသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ေရြ႕လ်ား ဘဏ္လုပ္ငန္း) ။ (UNDP and MBSC, 2013)။
Box 4.13. အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒ
အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒသစ္တြင္ ပုဂၢလိက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

•

အပ္ေငြလက္ခံျခင္းမျပဳသည့္အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ အနည္းဆံုး မတည္ေငြရင္းမွာ

က်ပ္ ၁၅

သန္းႏွင့္ အပ္ေငြလက္ခံသည့္ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ မတည္ေငြရင္း က်ပ္ ၃၀ သန္း သတ္မွတ္
ထားပါသည္။

•

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေခ်းေငြအေပၚ တစ္လလွ်င္ ၂.၅%
အတုိးႏႈန္းႏွင့္ အပ္ေငြ/စုေဆာင္းေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္းအား တစ္လလွ်င္ ၁.၂၅% ေပးရန္
သတ္မွတ္ထားပါသည္။

•

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ျမန္မာ့အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး
ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း (MSE) ၏ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ ကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တို႔၏
ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံုမွန္ အစီရင္ တင္ျပရမည္
ျဖစ္ပါသည္။

Source: Republic of the Union of Myanmar (2011), Microfinance Law, November.

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒ သည္ ေက်းလက္ ႏွင့္ ျမိဳ.ျပစီးပြားေရး ႏွစ္ခု စလံုးအတြက္ ပိုမို
ထိေရာက္ေသာ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္သည့္
အေရးပါျပီး မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး
အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္

အျပည့္အ၀

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္

ထပ္မံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (Foerch, Thein and Waldschmidt, 2013; KloeppingerTodd and Sandar, 2013; Duflos et al., 2013)။ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာအခ်ိဳ.
ကိုလည္း ထပ္မံ စဥ္းစားလုပ္ ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းေငြ၏ အျမင့္ဆံုးအတိုးႏႈန္း
မ်ားႏွင့္ အပ္ႏွံေငြအတြက္ အနည္းဆံုး အတိုးႏႈန္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ရမည္
ျဖစ္ရာ၊ ထိုခြင္ျ့ပဳထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ပိုမိုၾကီးမားျပီး ၊ ေခ်းေငြႏွင့္ အပ္ေငြ ႏႈန္းထားမ်ား အၾကား
ကြဲျပားမႈသည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားသို႔ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ ပိုမိုၾကီးမား
ေနပါသည္။

အေသးစား

ေငြေရးေၾကးေရး

လုပ္ငန္းမ်ား

ထူေထာင္ေရးအတြက္

ေငြအရင္းအႏွီး

လိုအပ္မႈမ်ားသည္ အပ္ေငြ လက္ခံျခင္း မျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၀၀၀ ခန္႔
ႏွင့္ အပ္ေငြလက္ခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၀၀၀ ခန္႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းသည္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနသျဖင့္ ခိုင္မာေသာ အဖြဲ႔အစည္း ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးရန္
ခက္ခဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈ ကို အားေပးရာ ေရာက္ေနပါသည္။ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ထိုႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီး
အနည္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္သည္ အပ္ေငြ လက္ခံျခင္းမျပဳသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၇၀၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ျပီး၊ အပ္ေငြလက္ခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃ သန္း ခန္႔
သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ ပိုမိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စတင္မႈမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
သို႔ရာတြင္

ေက်းလက္စနစ္

ေငြေရးေၾကးေရး

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားသည္

ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ

စီးပြားေရး၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမီလိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရး

စနစ္တစ္ခုလံုး၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အေစာပိုင္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္
လုပ္ငန္း

အမ်ားအျပားသည္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းလက္

ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ကို

ေနာင္လာမည့္

ႏွစ္အမ်ားအျပားတြင္

ျမွင့္တင္ရန္တြက္လည္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

အခ်ိဳ.

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေက်းလက္ ေငြေၾကးစနစ္ ကို သိသိသာသာ ခ်က္ျခင္းျမွင့္တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ျပီး၊
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ တစ္ခုလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္အညီ
တျဖည္းျဖည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္လုပ္ငန္း စနစ္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားသည္

ေက်းလက္ေဒသ

ေငြေရးေၾကးေရး

စနစ္

တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

လြန္စြာအေရးပါသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ဘဏ္မ်ားကို ပိုမိုေသးငယ္ျပီးအျခား
ေကာင္းစြာ ဂရုစိုက္ျခင္း မခံရသည့္ အစိတ္အပိုင္း (underserved segments) မ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပး
သည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ကာမိေစျခင္းမျဖစ္ေစသည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ား
အေပၚ ေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း (ျပဳလုပ္သင့္သည္) သည္ ေခ်းေငြ
မ်ားရရွိေရးကို တုိးတက္ ျမင့္မားေရးအတြက္ အေရးပါလာႏိုင္ျပီး ဘဏ္မ်ားကို ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား
တျဖည္းျဖည္း ေက်းလက္ စီးပြားေရးတြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မက္လံုးေပးမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္

စီးပြားေရးဆန္ဆန္

လုပ္ေဆာင္သည့္

ႏွစ္လတ္ကာလအတြင္း

ေက်းလက္

အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေလးေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
မ်ား၏ ရရွိႏိုင္မႈ၊ အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔အေပၚ ၾကီးမား ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ကိုရရွိေစႏိုင္ျပီး ေက်းလက္ေငြေၾကးစနစ္တစ္ခုလံုး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ တစ္ခု
အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထိေရာက္
မႈျဖစ္ ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္
အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ခြင့္ကို ဆက္လက္ ရရွိထားေစကာမူ ဘဏ္၏ ေခ်းေငြ ေခ်းငွားမႈုလုပ္ငန္း အပါအ၀င္
စီးပြားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္က လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အေထာက္အပံ့ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ားကို
ယခုလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အတိုင္းဆက္လက္ ထုတ္ေခ်းမည္ဆိုပါက အစိုးရထံမွ ထိုအသံုးစရိတ္ ျဖင့္
တိုက္ရိုက္ကာမိေအာင္

လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၏ေခ်းေငြအေပၚ

အတိုးႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးမႈကို ကာလတိုအတြင္း သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်မႈ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္
တျဖည္းျဖည္း ရပ္ဆိုင္းသြားေရးအတြက္ကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
အေသးစား

ေငြေရးေၾကးေရး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

၏

လုပ္ငန္းက႑က

ရရွိႏိုင္သည့္

လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို

ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္

အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္အတြက္

ယင္းတို႔၏လုပ္ငန္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အျခားအာရွ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရႏိုင္သည့္
ပိုမိုေခတ္မီသည့္

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း

လုပ္ေဆာင္သြားရန္

လိုအပ္လိမ့္

မည္ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

စနစ္မ်ားႏွင့္

အညီ

သို႔ရာတြင္

ထိုသို႔တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ရင့္က်က္လာျပီး

တျဖည္းျဖည္း

အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး

တိုးခ်ဲ.
(MFIs)

လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ အဆင့္အတန္း တိုးတက္လာမႈ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္လာမႈ ႏွင့္
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ၾကီးၾကပ္မႈေပးသည့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းျမင့္မား တိုးတက္လာမႈတို႔ႏွင့္အညီ တျဖည္းျဖည္း
တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ MFIs မ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးပိုမိုျမင့္မားစြာ
လိုအပ္မႈမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အဆင့္မ်ားႏွင့္အညီ
ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အပ္ႏွံေငြမ်ားကို
လက္ခံလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို

ထိုသို႔ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

MFIs

မ်ားအတြက္ ၾကီးၾကပ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို အခ်ိဳ.နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ရန္ သို႔မဟုတ္
ရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဗဟိုဘဏ္ (CBM)
အေနျဖင့္ အပ္ႏွံေငြမ်ား လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ MFIs မ်ားအား ၾကီးၾကပ္မႈတာ၀န္ ႏွင့္ ၊ MSE ၊
သမ၀ါယမအသင္းမ်ားကို

ၾကီးၾကပ္သူမ်ားအတြက္

ၾကီးၾကပ္မႈ

ညွိႏိႈင္းေပးေရး

အစီအစဥ္မ်ားတြင္

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနျပီး၊ ဗဟိုဘဏ္ကိုလည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ MFIs မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မႈ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၾကီးၾကပ္သူမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ရာတြင္
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလံုအေလာက္ပါ၀င္ေစရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
(Duflos et al., 2013)။
ယခုအခါ ေက်းလက္ေဒသမွ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ သိသိသာသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစ
ႏိုင္မည့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ိဳးအစားမ်ားကို တိုးခ်ဲ.
လုပ္ေဆာင္ေပး ေရးတြက္ အျခားအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျပီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ေပး
ေရးအတြက္ စဥ္းစားေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ငွားရမ္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
က႑တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔ စက္ပစၥည္းမ်ား
၀ယ္ယူေရး အတြက္ ေခ်းေငြမ်ားရရွိမႈ တိုးျမွင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္အေသးစား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သီးနွံ အာမခံလုပ္ငန္းကို
စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ၾကီးမား
သည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ အျခားေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို အရန္အတားလုပ္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သီးႏွံအာမခံ လုပ္ငန္းတြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေနေဆာင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။
အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသအတြက္
လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ရွိေနျပီး၊ ေက်းလက္ေဒသ၏ ထူးျခားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အာမခံအသစ္မ်ားကိုလည္း
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရန္မွာ ထိုလုပ္ငန္း
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးမည့္ အာမခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ျပီး ၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျပဳ-မျပဳကို ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးအတြက္လည္း စီမံေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်းလက္ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏
ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ထိေရာက္မႈမ်ား အဆံုးစြန္ရရွိေစရန္အတြက္ ဘ႑ာေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ၏
အဓိက ပါ၀င္ေနသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးအေရးၾကီးသည့္
အပိုင္းမွာ ေက်းလက္ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးစနစ္တစ္ခုလံုးတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစည္း
ရာတြင္ အေရးၾကီးသည့္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ေစ်းကြက္တစ္ခု (inter-bank
market) ထူေထာင္မႈ ႏွင့္ ေၾကြးျမီရံုးတစ္ခုအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ( an institution of a credit
bureau) ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားမႈ ဆိုင္းငံ့ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္
အပ္ႏွံေငြအာမခံစနစ္ (deposit insurance system၀ ေကာင္းစြာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈရရွိသည္ႏွင့္ အပ္ႏွံေငြ
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ MFIs လုပ္ငန္းမ်ား (deposit-taking MFIs) အာမခံအပ္ႏွံေငြမ်ားအားလံုး
လက္ခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (all deposit-taking entities)

အျဖစ္ တိုးခဲ်႕ လုပ္ေဆာင္ သြားေရး

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အတြက္လည္း စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထိုတိုးခ်ဲ.မႈမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ အပ္ႏွံေငြလက္ခံ
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (deposit-taking financial institutions) မ်ားတြင္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္

တန္းတူရည္တူ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္

လိုအပ္လာႏိုင္ပါသည္။

သံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရုပ္၀တၱဳ ႏွင့္ လူသား
အရင္းအႏွီးမ်ား အလ်င္အျမန္ တိုးတက္မ်ားျပားလာမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ ထိုကုန္ထုတ္
စြမ္းအားစုမ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္
ကာလႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မတိုင္ခင္

ၾကီးမားစြာ

တိုးတက္ျမင့္မားလာရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစါသည္။ ျပင္ပ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ စီး၀င္မႈ ၊ အထူးသျဖင့္ တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အကူအညီ
ႏွင့္ အက္ဖ္ဒီအိုင္ စီး၀င္မႈတို႔သည္ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးလိုက္မႈေၾကာင့္ တိုးတက္
ျမင့္မားလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး၊ ယခု ဆယ္စုႏွစ္၏ က်န္ရွိေသာ ႏွစ္အပိုင္းအျခားတြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္
ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား စီမံေပးရာတြင္ အထူးအေရးၾကီး လာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရ အခြန္အေကာက္
ရေငြမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ စုေဆာင္းေငြမ်ားမွ ျပည္တြင္းအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေငြအရင္းအႏွီး
အတြက္ အမ်ားစုကို က်ခံသံုးစြဲရလိမ့္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
တျဖည္းျဖည္း သိသိသာသာ တိုးျမွင့္သြားရန္ အထူးသျဖင့္ အေစာပိုင္းက ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားမွ
အေထာက္အပံ့မ်ား မ်ားျပားစြာ ၀င္ေရာက္လာရာမွ ျပန္လည္ က်ဆင္းသြားခ်ိန္တြင္ တိုးျမွင့္သြားရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ား ထိေရာက္မႈမ်ား တိုးတက္မႈသည္ ယင္းတို႔အား
စုစည္းရမႈတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေရး ကဲ့သို႔ပင္ အေရးၾကီးပါသည္။ ယခုအခါ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဘ႑ာေရး
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈ ႏွင့္ စုစည္းမႈတို႔တြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည့္ အစိုးရ၏ အဓိက
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးစနစ္မ်ားသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနိမ့္က်ေနျပီး အကန္႔အသတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ျဖစ္ေနမႈႏွင့္

မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳး

ယင္းတို႔တြင္

ျဖစ္ေပၚေနမႈအားျဖင့္

ကန္႔သတ္ေသာ

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ကို

ဆက္လက္အေမြခံ က်င့္သံုးမႈမ်ား၊ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
မဖြံ႔ျဖိဳးျခင္း ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ အတြက္
လိုအပ္ေသာ ဥေပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေဘာင္မ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား တို႔ပါ၀င္ပါသည္။
ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို

ကုစားရန္္အတြက္

အစိုးရ၏

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို

ကာလပိုမိုၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ႏွင့္ အေထာက္
အပံ့ေပးသည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ထိေရာက္ေသာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ အျခားအဖဲြ႔အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရက အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ေခ်းေငြမ်ား
(subsidised lending) မွသည္ ယခုအခါ အစိုးရ၏ အကူအညီ ေကာင္းစြာမေပးႏိုင္ေသးသည္ က႑မ်ား
(underserved

sectors)

အထိ

ကိစၥမ်ားတြင္

အစိုးရ၏

တိုက္ရိုက္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို

သတိရွိစြာျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈတို႔သည္ အခ်ိဳ.
ကိစၥမ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္
လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ (necessary institutional development) တြင္ အေႏွာက္အယွက္
ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္မသြားေရးအတြက္ သတိျပဳလုပ္ေဆာင္သြားရန္
လိုအပ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ဤအခန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယင္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား
ရရွိေစေရးအတြက္

အဖြဲ႔အစည္းစြမ္းရည္မ်ားကို

ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး တင္ျပထားပါသည္။ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

• ျပည္ပမွ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းရယူျခင္းႏွင့္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း (mobilisation

and allocation of external development finance sources) တို႔ကို အစိုးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ယႏၱရားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

အစီရင္ခံျခင္း၊

တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီ

စီး၀င္မႈမ်ားအား

ညွိႏိႈ္င္း

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ႏွင့္ စီမံခန္ခြဲေပးျခင္းတို႔ကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္
တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္

အက္ဖ္ဒီအိုင္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရာသီဥတု

(investment climate for FDI) တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပင္းလဲမႈမ်ားပိုမို
လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လႊဲပို႔ေငြမ်ား
စီးဆင္းမႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား (transfers of remittance flows) အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။

• အခြန္အေကာက္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု (tax structure) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္
ေပးေဆာင္မႈ (tax compliance) ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (tax administration)
ထိေရာက္မႈ

တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္

အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ား

တိုးျမွင့္ေပးျခင္း။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အျခား ဦးစားေပး
လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္ေစရန္ (revenues are allocated in
line with development and other priorities) ႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ (public services are delivered efficiently) ၊ ဘ႑ာေရး

အေျခအေနမ်ား

ခိုင္မာမႈႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈ ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ (fiscal soundness and stability are maintained)
တို႔အတြက္ အစိုးရ၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (public financial management reform ) ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္တို႔ျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• တရား၀င္

ဘ႑ာေရးစနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ နွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အားျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ျခင္း ၊ ျပည္တြင္းစုေဆာင္းေငြမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈ
ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပး
ႏိုင္မည္ျဖစ္

ပါသည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးမွာ

ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

(financial

institutions) ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား (financial markets) ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ား (financial regulation and supervision) ၏ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ကာလပိုမိုၾကာရွည္စြာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ရပ္

လိုအပ္လိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္

ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ

(liberalisation of the banking sector) ႏွင့္ ယင္းက႑၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား သိသိသာသာ
တိုးတက္မႈ ႏွင့္ ကာလလတ္အတြင္း ေက်းလက္က႑သို႔ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ.
စီမေ
ံ ပးရန္တသ
ု႔ိ ည္ အထူးသျဖင့္ အလ်င္အျမန္ လုပေ
္ ဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး ေအာင္ျမင္ေရးတြင္
အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ စတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ စိန္ေခၚေနမႈမွာ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ
တစ္ခုလံုးဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္အညီ တိုးျမွင့္စီမံေပးေရး အတြက္သာမက ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ
ပိုမိုလ်င္ျမန္မႈရရွိေစေရးအတြက္ပါ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္

ထိုလုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္သြားေရး ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္မ်ား
၁။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သား ၁၂၀ မွ ၁,၀၀၀ အၾကား ပါ၀င္ေသာ ပံုစံ အရြယ္ပမာဏ အမ်ိဳမ်ိဳးျဖင့္ စစ္တမ္း ၃
ခုကို သီးျခားစီ ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုစစ္တမ္းမ်ားတြင္ လစဥ္၀င္ေငြသည္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁,၀၀၀
ေအာက္ၾကား အမ်ိဳဳးမ်ိဳး မတူညီၾကပဲ ကြဲျပားေနျပီး၊ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀,၀၀၀
ေက်ာ္ရရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားစုမွာမူ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၅,၀၀၀
ေက်ာ္အတြင္းတြင္ ရွိၾကျပီး ၊ အျခားေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္မူ အလယ္အလတ္၀င္ေငြမွာ တစ္လလွ်င္
ထိုင္းဘတ္ေငြ

၂,၅၀၀

ရရွိၾကေၾကာင္း

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္

အလယ္အလတ္

လႊဲေျပာင္းေပးပို႔သည့္ ေငြပမာဏမွာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၅၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃၅) ခန္႔ရွိေၾကာင္း
၂၀၀၇ ခုနွစ္က ေလ့လာမႈ ၂ ခုတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္ ( ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ တတိယအၾကိမ္ေလ့လာမႈတြင္
ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သား ၆၆.၇% က တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၀,၀၀၀ ေပးပို႔ေၾကာင္း
ေျပာၾကားၾကပါသည္။)
၂။

“Myanmar reveals gas revenue for first time”, The Nation, 18 July 2012, www.
nationmultimedia.com/aec/Ministry-reveals-gas-revenue-for-first-time-30186368.
html. တြင္ၾကည့္ပါရန္။ ၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ အစိုးရ၏ စုစုေပါင္းရေငြပမာဏသည္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၃။ မၾကာေသးခင္အခ်ိန္အထိ စြမ္းအင္ဇာစ္ျမစ္မွ ရရွိသည့္ အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားသည္ အစိုးရ၏
အခြန္အေကာက္ရေငြမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳခဲ့ပါ ၊ သို႔ရာတြင္ ပိုလွ်ံေငြမ်ားကို
ယခုအခါ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ (see ADB, 2012b).
၄။ ယခင္က ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ၾကီးဌာနက မၾကာေသးမီက ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနအျဖစ္ အမည္
ေျပာင္းလဲခဲ့သျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန အမည္ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပသြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။
၅။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သည္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀ သန္း ၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁,၀၀၀ ခန္႔မွစတင္
ေကာက္ခံပါသည္။ ယင္းပမာဏေအာက္ ၀င္ေငြရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္သြယ္
လုပ္ငန္းခြန္ တင္ျပရျခင္းသို႔ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိပါသည္။ (OECD, 2013b).
၆။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အက်ိဳးေဆာင္ခ၊ ေျမျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ျပဦးဒီဇိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား၊

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႏွင့္

ဖလင္ရိုက္ကူးေရး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဥပေဒႏွင့္

စာရင္းစစ္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။
၇။ အိုအီးစီဒီ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ကုမၸဏီ၀င္ေငြခြန္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ၀င္ေငြခြန္မ်ား သည္
စုစုေပါင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အၾကီးမားဆံုး ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခြန္မ်ားႏွင့္
စားသံုးခြန္မ်ားသည္ ဆံုးရံုးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ (OECD, 2010).
၈။ သို႔ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
စနစ္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိပါ။
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
၉။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၂၀% ေအာက္တြင္
ရွိပါသည္။(World Bank, World Development Indicators, 2013)။ အျခားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ
အသံုးစရိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ စစ္ဘက္ပင္စင္လစာ ကဲ့သုိ႔ေသာ စရိတ္မ်ားကို စစ္ေရးအသံုးစရိတ္
အခ်ိဳ.တြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။
၁၀။ UNICEF (၂၀၁၃) အစီရင္ခံစာတြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ဘတ္ဂ်က္
ခြဲေ၀ခ်ထားမႈ ရရွိၾကသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရက
ခဲြေ၀ခ်ထားေပးသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ရရွိသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမ်ား

ပါ၀င္ျပီး၊

ယင္းတို႔သည္

ျပည္နယ္/တိုင္း

မွ

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္

ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ပါ။
၁၁။ KPMG (2013b) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ အေကာင္းဘက္မွ ႏိႈင္းယွဥ္ယူဆခ်က္မ်ားအရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ ယခုလက္ရွိ တည္ရွိေနသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး
အာမခံ ထိုးေဖာက္မႈႏႈန္း (ဂ်ီဒီပီတြင္ ပရီမီယံေၾကးမ်ား၏ အခ်ိဳး ပါ၀င္မႈ) ရရွိရန္မွာ ၁၀ ႏွစ္နီးပါးခန္႔
ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
၁၂။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းက အၾကီးဆံုး ပုဂၢလိကဘဏ္တြင္ အကုန္လံုးနီးပါး
ေငြမ်ားျပန္လည္ထုတ္ယူမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းက ျပည္သူလူထု၏ ဘဏ္စနစ္တြင္ ယံုၾကည္မႈသည္
ဆက္လက္အားးနည္းလ်က္ ရွိေၾကာင္းျပသေနပါသည္။
၁၃။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္

ေက်းလက္ရပ္ရြာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရံုးငယ္ေပါင္း

၁၁၂၀၀၀ ပါ၀င္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကြန္ရက္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းရံုးခန္းမ်ားကို ၂၀၀၇
ခုနွစ္တြင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့ျပီး၊ ျမိဳ.နယ္မ်ားရွိ ရံုးခန္းမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။
(Koeppengir-Todd and Sandar, 2013).
၁၄။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ မွ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားကို အတိုးႏႈန္း ၄% ျဖင့္
ထုတ္ေခ်းျပီး၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဘဏ္အတြက္ အေထာက္အပံ႔
ေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမွာ ၈.၂၅% ျဖစ္ပါသည္။
၁၅။ အမ်ားဆံုး

ထုတ္ေခ်းမည့္

ေခ်းေငြပမာဏကို

အေပါင္ပစၥည္း၏

ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းတန္ဖိုး

ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခ အခ်ိဳးအေပၚ မူတည္တက
ြ ခ
္ ်က္ျပီး၊ အကယ္၍ ထိအ
ု ေပါင္ပစၥညး္ ကို ေရာင္းခ်ရန္ျဖစ္လာပါက
အရႈံးေပၚမႈမွ ကာမိေစရန္အတြက္ တန္ဖိုးကို သာမန္အားျဖင့္ ၂၀% ေလွ်ာ့ခ် တြက္ခ်က္ျပီးမွ
ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘဏ္အမ်ားအျပားမွ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္

သာမန္အားျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြ ပမာဏ သည္ အေပါင္ပစၥည္း တန္ဖိုးကို ၂၀% မွ ၅၀%
အထိ ေလွ်ာ့ခ် တြက္ခ်က္ျပီးေနာက္ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၁၆။ တရား၀င္

စာရင္းဇယားမ်ားတြင္

အေၾကြးမဆပ္မႈ

အခ်ိဳးသည္

၂၀၁၁

ခုႏွစ္ကစ၍

ေခ်းေငြ

ေခ်းငွားမႈမ်ား အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ်သာ တက္လာခဲ့ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေခ်းေငြ အရည္အေသြးကို တန္ဖိုးျဖတ္သည့္ ဘဏ္စနစ္မ်ားသည္ ေခ်းေငြ
ျပန္လည္ေပးဆပ္ခ်ိန္တြင္သာ ေခ်းေငြ ေပးဆပ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ ေပးေဆာင္ျခင္း ျပဳမျပဳကိုသာ
အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္

ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားကို

အနည္းငယ္

စဥ္းစားယူရန္

ျဖစ္ပါသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားအခ်ိဳ.ရွိ ဘဏ္မ်ားသည္ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏
ေခ်းေငြမ်ား ကို ထိုေခ်းေငြမ်ားအား အေၾကြးဆံုးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္
ထပ္ေပါင္းေခ်းငွားမႈ မ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
၁၇။ ထိုအခ်ိဳးမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကစ၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ စိတ္ခ်ရေသာ
ေငြသားႏွင့္ အစိုးရ ေငြေခ်းအာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား အေျခအျမစ္မ်ားတြင္ မ်ားျပားမႈသည္ အႏၱရာယ္ကင္းျပီး
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အလြန္ျမင့္မားသည့္ ေငြအရင္းအႏွီးလံုေလာက္မႈအခ်ိဳး (CAR) ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

၂၀၁၁

ဘ႑ာေရးႏွစ္ (၂၀၁၂ ၊ မတ္လ) အတြက္ အနည္းဆံုးထားရွိရမည့္ ေငြအရင္းအႏွီးပမာဏ ၏ ၁၀%
ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါက (CAR) အခ်ိဳးသည္ ၂၈% ရွိခဲ့ပါသည္။
၁၈။ ဘဏ္အခ်ိဳ႕မွ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္

၀င္ေငြႏွင့္

ေငြအ၀င္အထြက္

အလားအလာသည္ အေပါင္ပစၥည္းတစ္ခု၏ တန္ဖိုးေပၚမူတည္ သတ္မွတ္ကာ အမ်ားဆံုးထုတ္ေခ်း
သည့္ ေခ်းေငြပမာဏကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈရွိေစေၾကာင္း သိရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ဘဏ္မ်ားအားလံုးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ မရွိကုိမူ ေကာင္းစြာမသိရွိရပါ။
၁၉။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ အမွန္ျဖစ္ေနမႈႏွင့္အညီ၊ အပ္ႏွံေငြ အာမခံမႈ သည္ အႏၱရာယ္မ်ားကို
ဖန္တီးေပးႏိုင္ျပီး၊ ေငြေရးေၾကးေရး ၾကီးၾကပ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာရန္
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အပ္ႏွံေငြ အာမခံသည္ ဘ႑ာေရးအေျခအေန ပိုမိုအားေပ်ာ့ျပီး ၊ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္း အားေလ်ာ့သည့္ ဘဏ္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအလားအလာ မွန္းဆမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ရန္ပံုေငြ ရင္းႏွီးေပးရန္အတြက္ အပ္ႏွံေငြရန္ပံုေငြမ်ားကို ရရွိရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါသည္။ အေၾကာင္း
မူကား ေငြအပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ပ်က္ယြင္းသြားပါက ယင္းတို႔၏ စုေဆာင္းေငြမ်ား

ဆံုး႐ံူး

သြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ရန္ မလိုအပ္၍ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (SMIDB) တို႔ ပူးတြဲကာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေခ်းေငြမ်ား

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္အတြက္

ျဖည့္စြက္ေပးသည့္

အစီအစဥ္တစ္ခုကို

ဘဏ္ခြဲကြန္ရက္ကို

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
တိုးခ်ဲ.ေရးအတြက္လည္း

SMIDB

၂၀

ဘီလီယံ

သည္

ယင္း၏

စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

၎အျပင္

သမ၀ါယမဘဏ္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္ SMIDB တို႔သည္ SME ေခ်းေငြမ်ားကို
သက္သာသည့္

အတိုးႏႈန္းျဖစ္သည့္

၇.၅%

ျဖင့္

ထုတ္ေခ်းမည္အစီအစဥ္မ်ားကို

ထုတ္ျပန္

ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ See “Path cleared for SMEs’ to access loans”, New Myanmar Times,
26

January

2014;

www.mmtimes.com/index.php/business/9375-japanmyanmar-

partner-to-offer-new-loan-program-to-smes-banking-officials-push-regional-agendato-promotesmes-with-new-k20-billion-aid-program.html#.
၂၁။ လက္ရွိ Comprehensive Development Plan တြင္ ဘ႑ာေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္း
တြင္ SOBs မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာေဖာ္ျပမထားပါ။ ဤအခန္းတြင္ ဘဏ္စနစ္တြင္ ယံုၾကည္မႈ
ရွိေရးအတြက္ ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး လိုေငြျပမႈမ်ားကို ေငြေၾကးအျဖစ္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (monetisation of fiscal deficits) ကို စြန္႔လႊတ္ေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္၊ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းေစ်းကြက္ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းမႈ စနစ္မ်ား
ဖြံ႔ျဖိဳးလာရန္ႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အသံုးစရိတ္မ်ားကို

ေထာက္ပ့ံ

ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ယခုေဖာ္ျပသည့္ေနာက္ဆံုး
အပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤအခန္း၏ တစ္၀က္နီးပါးခန္႔ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။
၂၂။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ႏွင့္

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကူးသန္း

ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႔သည္ ဒါရိုက္တာမ်ားဘုတ္အဖြဲ႔ ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီပံုစံဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရက ၅၀% ေအာက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ အျခားေငြေရးေၾကးေရး
အဖြဲအ
႔ စည္းမ်ားကို ကုမဏ
ၸ မ
ီ ်ားအက္ဥပေဒ (Companies Act) ေအာက္မွ လိမတ
ိ က္ကမ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ပါသည္။ အစိုးရပိုင္ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရက အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္သည့္ PSGBs ဘဏ္မ်ားကိုမူ
ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဆိုင္ရာ
ျမန္မာဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၇၂ အရ၊ အစိုးရက ၅၀% သို႔မဟုတ္ ယင္းအထက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္မ်ား၏
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကို အစုိးရက ခန္႔အပ္ပါသည္။ အျခား ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္
ဒါရိုက္တာမ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔က ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၂၃။ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒသစ္ အခန္း ၁၀ တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ဗဟိုဘဏ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအျဖစ္
ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲျခင္းတာ၀န္ ေပးထား
ျပီး၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္
ျငင္းပယ္ျခင္း အာဏာမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္အား ေပးအပ္ထားပါသည္။
၂၄။ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းေအာက္မွ အာဆီယံဘဏ္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွ
စ၍ ေဒသအတြင္း နယ္ေျမျဖတ္ေက်ာ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အခ်ိဳ.ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ကို စတင္ ထူေထာင္လုပ္ေဆာင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဏ္ေစ်းကြက္ ေကာင္းစြာ
မဖြံ႔ျဖိဳးေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ထိုေပါင္းစည္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေရးအတြက္ ဆိုင္းငံ့ခြင့္ျပဳထားျပီး၊
၎တို႔အဆင္သင့္ ျဖစ္ခ်ိန္အထိ အျခားအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘဏ္မ်ား မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္
ေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါသည္။
၂၅။ ပထမအဆင့္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ ျပဳေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊
ယင္းေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္က တစ္ခုလံုးပိုင္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊
ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ား ထူေထာင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၆။ ထိုကိစၥသည္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္မ်ားကို ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္
ကို တတိယအဆင့္တြင္မွ ခြင့္ျပဳထားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားအတြက္
ယင္းတို႔၏ ပင္ရင္းႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘဏ္ခြဲမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ စည္းရံုး
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားသာခ်က္မွာ ဘဏ္ခြဲမ်ား အေနျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ အေျခပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါက subsidiaries ထက္
ေလ်ာ့နည္း၍ ထားရွိႏိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔အား မိခင္ႏိုင္ငံက
ေထာက္ပံ့ေပးထား၍ျဖစ္ပါသည္။
၂၇။ ထိုအေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈတြင္ အိုင္တီလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ stock
exchange ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ Modular Data Centre တစ္ခု ထူေထာင္ျခင္း
ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ထိေရာက္ လြယ္ကူမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္

ACH ႏွင့္ Gross Settlement

Payments systems မ်ား ထူေထာင္ျခင္း မ်ားပါ၀င္ပါသည္။
၂၈။ See International Business Times, “Lao and Cambodian stock-exchanges stagnant
after two years with a combined three companies listed”, 25 June 2013, www.ibtimes.
com/lao-cambodian-stockexchanges-stagnant-after-two-years-combined-threecompanies-listed-1320809. ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ေငြေရး
ေၾကးေရးဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

တင္းက်ပ္ျခင္းႏွင့္

ေဖာ္ျပရန္

လက္တြန္႔ေနျခင္း၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္သူမ်ားက

ဥပေဒမ်ားႏွင့္

ေကာင္းစြာနားလည္

သေဘာမေပါက္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၉။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြင္ ေငြအရင္းအႏွီးပံ့ပိုးမႈကို အခန္း (၂)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပ
ထားပါသည္။
၃၀။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ အမ်ားဆံုး
ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပမာဏမွာ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၄၀,၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္

တစ္ဧကလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္ မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀,၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။
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ေဒသအလိုက္

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ခ်ထားေပးရာတြင္

ပိုေငြေပၚေပါက္ေသာ

ေနရာေဒသမ်ားမွ ရန္ပံုေငြမ်ားမွ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးပါက ပိုမိုလိုအပ္ေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
၃၁။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြမ်ားကို သာမန္အားျဖင့္ လယ္သမား ၅ ဦးခန္႔ ပါ၀င္ေသာ
အုပ္စုမ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေပးျပီး၊ ေခ်းေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္အတြက္ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
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၃၃။ ဥပမာအားျဖင့္ Bank Raykyat of Indonesia, Khan Bank in Mongolia and the Bank for
Agriculture and Agricultural Co-operatives (BAAC) in Thailand တို႔၏ ျပည္လည္ျပင္ဆင္
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အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။(Kloeppinger-Todd and Sandar, 2013).
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Annex 4.A1
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွတ္ခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ

အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မည္မွ်လိုအပ္မည္ကို

အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ(၂)ခုကို အသံုးျပဳ အကဲျဖတ္ထားပါသည္။ ထိုျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားက ၂၀၃၅
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ် စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏတန္ဖိုး (capital stock per
capita) ရရွိမည့္ ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သတ္မွတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ တိုးပြားလာေသာ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳး (ICOR) လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါသည္။

• ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ ခုစလံုးတြင္ ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏႈန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ မွ ၂၀၃၅ အတြင္း ကိန္းေသအျဖစ္
မွတ္ယူထားပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း (၃) ခု (Three annual GDP growth

rates) ျဖစ္သည့္ ၆.၅% ၊ ၇.၅% ႏွင့္ ၈.၅% ဟူ၍ တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ တိုးတက္သြားသည္ဟု မွတ္ယူ
ထားပါသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို အေမရိကန္ေဒၚလာသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ( ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား
ကို ကိန္းေသအျဖစ္ယူထားပါသည္) ။ တရားမ၀င္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း (informal exchange rate) ကို
၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြက္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ လူဦးေရတိုးတက္မႈႏႈန္း ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ကုလသမဂၢ၏
၂၀၅၀ ခုႏွစ္ အထိ ခန္႔မွန္းခ်က္၏ အလယ္အလတ္ႏႈန္းထားကို အေျခခံခန္႔မွန္းပါသည္။ ေငြေၾကး
တန္ဖိုးေလွ်ာ့က်မႈႏႈန္း (depreciation rate of capital) ကို ၄% အျဖစ္ယူထားပါသည္။

• ပထမ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္ တြင္ လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ်ျပည္တြင္း အသားတင္

ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (per-capita GDP) အဆင့္သည္ ၊ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
၆.၅% တိုးျပီး ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၇.၅% ႏွင့္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈.၅% ရရွိခဲ့သည္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာႏႈန္းထားကို ရရွိမည္ဆိုပါက၊ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၃
ခုနွစ္တြင္ အမွန္ရရွိခဲ့သည့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ညီမွ်ေသာ အဆင့္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိသည္ဟု
မွတ္ယူထားပါသည္။

ကုလသမဂၢ၏

လူဦးေရၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ကို

ယခုခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

တြင္အသံုးျပဳထားပါသည္။ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း တစ္ခုစီအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုးပြားလာေသာ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ိဳး (ICOR)၏ ကိန္းေသအခ်ိဳး
အေပၚတြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္ ထားျပီး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၃ ၊ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခု
ႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည့္ႏႈန္းထားႏွင့္အညီ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိမည့္ per-capita capital stock ကို
ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ capital stock per capita ကို

ေရာက္ရွိေစမည့္ ႏွစ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကို လက္ရွိအဆင့္မ်ား (၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄.၉% ၀န္းက်င္တြင္ရွိ)
မွ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ လိုအပ္သည့္ ျမင့္မားေသာအဆင့္မ်ားသို႔

အခ်ိဳးညီစြာ တိုးျမင့္သြားလိမ့္မည္ဟု

ယူဆ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား
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၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း

• ဒုတိယ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတြင္ ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္း ကိုထိုနည္းအတုိင္း ယူဆထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို တိုးပြားလာေသာ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ိဳး (ICOR)

သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၂ ရွိရာမွ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄.၅ သို႔ အခ်ဳိးညီစြာ တိုးသြားလိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၃ ခု ယူဆခ်က္မ်ားကို (three growth assumptions)
အေျခခံကာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ICOR တြင္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈ
တို႔ကို တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ တည္ေဆာက္ယူျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကို ဂ်ီဒီပီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု
အျဖစ္

၂၀၃၅

ခုႏွစ္အထိ

အခ်ိဳးညီစြာ

တိုးျမွင့္သြားမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ပထမျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္

တစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈ ကိုအကဲျဖတ္ရန္အလို႔ငွာ ၊ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရရွိမည့္ the capital
stock per capita ကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ က ထို capital stock per capita အဆင့္
ပထမဦးဆံုးရရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္ကိုလည္း အဆံုးအျဖတ္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ ခု၏ အဓိကရလဒ္မ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

• ဂ်ီဒီပီဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အမ်ားအျပား၏

၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆.၅% ဟု မွတ္ယူမႈ အေပၚအေျခခံကာ
ဂ်ီဒီပီတြင္

ယင္း၏

ျမင့္မားေသာအဆင့္

တိုးျမင့္သြားလိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျဖစ္ေသာ

ကို

၂၉%

ဤေနရာတြင္

အေရွ.ေတာင္အာရွ
ႏွင့္

၃၇%

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

စီးပြားေရးႏိုင္ငံ

အၾကား

တျဖည္းျဖည္း

တရုတ္ႏိုင္ငံက

၂၀၀၀

ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အစပိုင္းတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ်ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး
ႏွင့္ capital stock per capita ကိုေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဂ်ီဒီပီဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အမ်ားအျပား၏

၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇.၅% ဟု မွတ္ယူမႈ အေပၚအေျခခံကာ
ဂ်ီဒီပီတြင္

ယင္း၏

ျမင့္မားေသာအဆင့္

တိုးျမင့္သြားလိမ့္မည္
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား

ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္လတ္ပိုင္းတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျဖစ္ေသာ

ကို

၃၄%

ဤေနရာတြင္

အေရွ.ေတာင္အာရွ
ႏွင့္

၄၀%

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ရရွိခဲ့သည့္

လူတစ္ဦးစီ၏

စီးပြားေရးႏိုင္ငံ

အၾကား

တျဖည္းျဖည္း

တရုတ္ႏိုင္ငံက

ပ်မ္းမွ်ျပည္တြင္း

၂၀၀၀

အသားတင္

ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ႏွင့္ capital stock per capita ကိုေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဂ်ီဒီပီဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အမ်ားအျပား၏

၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈.၅% ဟု မွတ္ယူမႈ အေပၚအေျခခံကာ
ဂ်ီဒီပီတြင္

ယင္း၏

ျမင့္မားေသာအဆင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျဖစ္ေသာ

ကို

၃၈%

အေရွ.ေတာင္အာရွ
ႏွင့္

၄၃%

စီးပြားေရးႏိုင္ငံ

အၾကား

တျဖည္းျဖည္း

တိုးျမင့္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၇ ႏွစ္တြင္
ရရွိခဲ့သည့္ လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ်ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ႏွင့္ capital stock per
capita ကိုေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

• ဂ်ီဒီပီဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
အမ်ားအျပား၏

၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇.၅% ဟု မွတ္ယူမႈ အေပၚအေျခခံကာ
ဂ်ီဒီပီတြင္

ျမင့္မားေသာအဆင့္

တိုးျမင့္သြားလိမ့္မည္
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား

ယင္း၏

ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျဖစ္ေသာ

ကို

၃၄%

ဤေနရာတြင္
ရရွိခဲ့သည့္

အေရွ.ေတာင္အာရွ
ႏွင့္

၄၀%

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
လူတစ္ဦးစီ၏

စီးပြားေရးႏိုင္ငံ

အၾကား

တျဖည္းျဖည္း

တရုတ္ႏိုင္ငံက

ပ်မ္းမွ်ျပည္တြင္း

၂၀၀၀

အသားတင္

ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ႏွင့္ capital stock per capita ကိုေရာက္ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္

• ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

၂ ခုအၾကား ကိုက္ညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၊

ICOR သည္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄.၅ အခ်ိဳး

သို႔ေရာက္ရွိလိမ့္ဟု မွတ္ယူထားသျဖင့္၊ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၃ ခု ယူဆခ်က္မ်ား (three growth
assumptions) တစ္ခုစီတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေနပါသည္။ အမွန္တြင္မူ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိမည့္ capital stock per capita အဆင့္ကို
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ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
တရုတ္ႏိုင္ငံက ရရွိခဲ့ေသာႏွစ္သည္ ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိလိမ့္မည့္
လူတစ္ဦးစီ၏ ပ်မ္းမွ်ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးကို ရရွိခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈ ရွိပါသည္ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္း ကို ၆.၅% ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆမႈျဖင့္ ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္ တြက္ခ်က္ထားေသာ
ႏွစ္မွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ( ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည္) ျဖစ္ပါသည္။
 ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္း ကို ၇.၅% ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆမႈျဖင့္ ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္ တြက္ခ်က္ထားေသာ
ႏွစ္မွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ( ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏိႈင္းယွဥ္ထားသည္) ျဖစ္ပါသည္။
 ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္း ကို ၈.၅% ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆမႈျဖင့္ ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္ တြက္ခ်က္ထားေသာ
ႏွစ္မွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ( ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။)

• ထိုခိုက္လြယ္မႈ

စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ား၏

ရလဒ္မ်ားကိုလည္း

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းတြင္

ေငြလံုးေငြရင္း တန္ဖိုး ေလ်ာ့က်မႈႏႈန္း (၈% အထိ) ပါ၀င္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ အတြက္ ၂၀၃၅
ခုႏွစ္တြင္ ICOR အခ်ိဳးသည္ အဆင့္ ၄.၅ ထက္ အဆင့္ ၄ ကိုသာ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေငြေၾကးတန္ဖိုး ေလ်ာ့က်မႈႏႈန္းကို ၄% မွ ၈% သို႔ ၂ဆ တိုးလိုက္ပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္
ခန္႔မွန္းေျခမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ ၂% မွ
၃% ျမင့္မားေစပါသည္။ အကယ္၍ ICOR အခ်ိဳးသည္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၄ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါက
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမည္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂
တြင္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို

ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္

လိုအပ္သည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္

အနည္းငယ္နိမ့္က်မည္ျဖစ္ပါသည္ (၃% မွ ၄% ခန္႔ တြင္ရွိမည္)။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
capital stock per capita သည္ အကယ္၍ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ICOR အခ်ိဳးသည္ ၄.၅ သို႔ေရာက္ရွိပါက
နိမ့္က်ေသာအဆင့္မ်ား ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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Annex 4.A2
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ႏွင့္ အကူအညီ
အေထာက္အပံ့စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
Table 4.A2.1. က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား

Sources: Ministry of National Planning and Economic Development (MNPED) (2014), Guide to International Assistance in Myanmar;
Kudo (2013), Foreign Aid Management of GOM, Presentation given on 2 December 2013, Ministry of National Planning and Economic
Development.
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Table 4.A2.2. က႑အလိုက္ အကူအညီကတိက၀တ္မ်ား (အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းျဖင့္) ၂၀၁၁-၁၂
Commitments (in millions of USD) by sector 2011-12
Disbursements
2011

Sector nam e

I.1.b. Basic education
I.1.c. Secondary educatio n2

Shar e

4.72

1.23%

2.17

0.42%

5.79%

44.31

8.59%

11.07

I.2.a. Health, general

Shar e

22.24
.880

I.1.d. Post-secondary education

Disbursements
2012

.75%
2.88%

4.680

.91%

12.97

2.52%

4.98

1.29%

2.58

0.50%

I.2.b. Basic health

44.72

11.63%

101.11

19.60%

I.3. Population pol./Progr. and reproductive heal h t

32.70

8.50%

57.18

11.09%

4.23

1.10%

8.50

1.65%

31.46

8.18%

53.09

10.29%

I.4. Water supply and sanitation
I.5.a. Government and civil society-general

4.44

1.15%

8.88

1.72%

I.6. Other social infrastructure and services

8.77

2.28%

10.44

2.02%

II.1. Transport and storage

1.44

0.37%

3.99

0.77%

II.2. Communications

2.97

0.77%

4.02

0.78%

II.3. Energy

0.02

0.01%

1.56

0.30%

8.66

2.25%

4.610

.89%

0.01

0.00%

0.23

0.05%

II.5. Business and other s rvices
e
III.1.a. Agriculture

63.96

16.63%

15.36

2.98%

III.1.b. Fores rty

3.17

0.82%

2.09

0.41%

III.1.c. Fishing

0.96

0.25%

0.74

0.14%

III.2.a. Indus ry
t

1.57

0.41%

1.17

0.23%

III.2.b. Mineral resources and mining

0.02

0.01%

0.03

0.01%

0.00%

0.05

0.01%

0.29%

1.670

.32%

.00%

0.30

0.06 %

III.2.c. Construction
III.3.a. Trade policies and regulations

1.13

III.3.b. Touris m0

.020

IV.1. General environment protection

1.83

0.48%

2.04

0.39%

IV.2. Other multisector

13.48

3.51%

17.04

3.30%

VI.2. Dev. food aid/Food security ass.

18.90

4.92%

19.00

3.68%

0.00%

20.05

3.89%

VI.3. Other commodity ass.
VII. Action relating to debt

2.91

VIII.1. Emergency response

78.93

0.76 %2

.630

.51%

20.53%

85.18

16.51%

17.48

3.39%

VIII.2. Reconstruction relief and rehabilitatio

n8

.372

.18%

VIII.3. Disaster prevention and preparednes

s1

.830

.48%

6.811

.32%

.400

.10%

0.50

0.10%

0.35

0.09%

0.39

0.08%

1.39

0.36 %2

Administrative costs of donor
Refugees in donor countries
Total

s0

384.52

1

.980
515.82

.58%
1

Source: OECD (2014), Creditor Reporting System (database), http://dx.doi.org/10.1787/dev-data-en.

ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ၊ အတြဲ (၂) ၊ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ မူ၀ါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

353

၄။ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈု အကူအညီေပးေရး ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း

Annex 4.A3
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) စက္၀ိုင္း

ဇာစ္ျမစ္။ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ရရွိသည္။
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Annex 4.A4
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
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မွတ္ခ်က္။ * ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ (၁၉၁၄) အပိုဒ္ခြဲ တြင္ ကုမၸဏီမ်ား ေဒ၀ါလီခံျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ
ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ ေငြမေပၚသျဖင့္ အေၾကြးျပန္မဆပ္ႏိုင္သည့္အမႈကိစၥမ်ား၌ ဤဥပေဒကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ** ၂၀၁၂/၁၃
ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္) တြင္ရွိသည့္ အေျခပစၥည္းမ်ား။
Sources: PWC (2012), Myanmar Business Guide, August; Pricewaterhouse/Coopers LLP, Singapore, www.pwc.com/sg/en/assets/document/
myanmar_business_guide.pdf; Aung and Khin (2011), “Small and medium enterprises in Myanmar”, a presentation at the Asia–Pacific
Financial Inclusion Forum, Tokyo, Japan, 6-8 September, Ministry of Finance and Revenue, Government of Myanmar; and Duflos et al.
(2013), Microfinance in Myanmar: Sector Assessment, January, International Financial Corporation, World Bank, Washington, DC.

Table 4.A4.1. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု
အျခားေဖာ္ျပမထားပါက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ အထိ အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
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* ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္။
၁. ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအထိ
၂. အစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ဘဏ္
၃. ယခင္က ျမန္မာ့ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဘဏ္ဟု ေခၚဆိုသည္။
၄. Foerch, Thein and Waldschmidt (2013) မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
Sources: CBM (2012), Annual Report 2011-2012; Foerch, Thein and Waldschmidt (2013), “Myanmar’s financial system: A challenging
environment for banks”, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), November; Myanma Economic Bank;
Myanmar Agriculture Bank; staff estimates.

Table 4.A4.2. ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းမ်ား

Sources: CBM; KPMG (2013); Foerch, Thein and Waldschmidt (2013).
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စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (OECD)
OECD အဖြဲ႔သည္ Globalisation ျဖစ္စဥ္တြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္အတြက္

ႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက

အတူတကြ

ပူးေပါင္းအေျဖရွာသည့္

တမူထူးျခားေသာ ဖိုရမ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ OECD အဖြဲ႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊

သတင္းအခ်က္အလက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

အိုမင္းလာေနသည့္

လူဦးေရျပႆနာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို
တုံ႔ျပန္ရာတြင္ နားလည္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းမ်ားတြင္လည္း ေရွ႕ဆံုးမွ
ရပ္တည္ေနပါသည္။ အဖြဲ႔ၾကီးသည္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မူ၀ါဒအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာ
ျခင္း၊ ဘံုျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာျခင္း၊ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္းႏွင့္
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မူ၀ါဒမ်ား ေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္သည့္
ေနရာတစ္ခုကို စီမံေပးပါသည္။
OECD အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ- ၾသစေၾတးလ် ၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ကေနဒါ ၊ ခ်ီလီ၊
ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ ၊ အိုက္စလန္၊
အိုင္ယာလန္၊ အစၥေရးလ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ မကၠဆီကို ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊
ေနာ္ေ၀၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ ၊ ဆလိုဗက္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆလိုေဗးနီးယား၊ စပိန္ ၊ ဆြီဒန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ တူရကီ၊
ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢ သည္ OECD လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
OECD မွထုတ္ေ၀သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသည္ အဖြဲ႔ၾကီး၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္
အဖြဲ႔၀င္မ်ားက

သေဘာတူညီထားသည့္

ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊

လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္

စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။

OECD ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုဌာန
စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ၾကီး၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးုဗဟိုဌာနကို
၁၉၆၂

ခုႏွစ္

တြင္

OECD

အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲစီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား

အသိပညာ

ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ျပီး၊ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအၾကား
သာတူညီမွ် အေျခခံျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလအထိ ဗဟိုဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔တြင္ တင္းျပည့္အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ OECD
အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံ ပါ၀င္ပါသည္။ ဗဟိုဌာနသည္ ကမၻာ့ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအေပၚ ဂယက္
ရိုက္ခတ္ႏိုင္သည့္ ေပၚထြန္းလာေနသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ယေန႔ ဖြံ႔ျဖိဳးစႏွင့္
ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ပိုမိုသက္ဆိုင္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဂရုစိုက္
ေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဗဟိုဌာနသည္ ျဖစ္ပ်က္မႈကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ ႏွင့္
မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအား ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ ကမၻာတစ္လႊား စိန္ေခၚေနမႈ
မ်ားကို တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ မူ၀ါဒျဖင့္ အေျဖရွာမႈမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေရးတြင္ အကူအညီ
ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ဗဟိုဌာနႏွင့္ ယင္း၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
www.oecd.org/dev. တြင္ ၾကည့္ပါရန္။

