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မပည် လ ာငစ် သမမတမမန်မာန  ငင်ှံလတာ်၊ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းဆကသ်ယွ်လရ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ မပည်လ ာငစ် ဝန်ကက ်း ဉ ်းလသာင််း န်ွ်းန ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်ကမ်ှုန ငေ့ ်ဖွှံ ွံ့ ဖဖ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုဆ  ငရ်ာအဖွ ွံ့အစည််း၊ 

ဒ တ ယအလ အွလ အွတငွ််းလရ်းမ ်းချြှုပ် Mr. MasamichiKono တ  ေ့၏ န ဒါန််းစကာ်း 

လွနခ် ေ့လသာဆယ်စ န စ်အတွင််းတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် စ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍက   တမြည််းမြည််းချင််း 

ြွငေ့လ် စ်ရနန် ငေ့ ် လရရ ညတ်ည်တှံေ့မှုရသညေ့် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ ဉ ်းလဆာငလ်သာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   

တည်လဆာက်ရနတ်  ေ့အတကွ် အဓ ကကျလသာ စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် န  ငင်ှံလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှု မျာ်းက   

အလကာငအ်ထည်လြာ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ အကျ ြှု်းဆက်ရလဒအ်လနမြငေ့ ် မမနမ်ာ န  ငင်ှံသည ်

လဒသတွင််းန  ငင်ှံမျာ်းအတငွ််း၌ အလျငမ်မနဆ်ှံ ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း တ  ်းတက်လျကရ်  သညေ့ ် န  ငင်ှံ တစ်န  ငင်ှံ 

မြစ်လာပါသည်။ ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းမှုမျဉ်းလအာကတ်ွငရ်  လသာ လူဉ ်းလရသည်လည််း သ သ သာသာ 

ကျဆင််းလျက်ရ  ပါသည်။ သ  ေ့ရာတွင ် န စ် ၅၀ ကကာ အထ ်းကျနရ်  ခ ေ့လသာ အလမခအလနက  မူ 

တမဟ တ်ချည််း လမပာင််းလ ၍ မရန  ငပ်ါ။ ယခ  ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချကတ်ွင ် လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတ  င််း “သ သာ လသာ 

တ  ်းတက်မှုမျာ်း ရ  လသာလ်ည််း လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း အာ်းလှံ ်းပါဝငန်  ငသ်ညေ့် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှု 

လမ််းလကကာင််းလပေါ်တငွ ် တှံခါ်းြွငေ့ဝ်ါဒက   ကျငေ့သ်ှံ ်းလသာ၊ တည်ဖင မ်လအ်းချမ််းလသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံ 

မြစ်လာလစရန ်လဆာငရွ်ကဆ်  မြစ်ပါသည်။” 

စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငလ်ကာင််းမြစ်လစလရ်း ပှံေ့ပ  ်းရနအ်တွက် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ် ဥပလဒအလမခခှံအ တ ်

မမစ်မျာ်းချလရ်းက   မျာ်းစွာ လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ လွနခ် ေ့လသာငါ်းန စ်တာကာလတွင ် ပထမ အကက မ် 

OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက် (၂၀၁၄) တွင ် ပါရ   သညေ့် 

အကကှံမပြှုချက်မျာ်းအလပေါ် အလမခတည်လျက် လခတ်လနာက်ကျလနဖပ မြစ်လသာ က  လ  န  လခတ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းဆ  ငရ်ာဥပလဒမျာ်းက   လခတ်န ငေ့အ်ည  ဥပလဒမူလ ာငမ်ျာ်းန ငေ့ ် အစာ်းထ  ်းခ ေ့ဖပ ်း 
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န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလပေါ် သက်လရာက်လျက်ရ  သညေ့် ကန ေ့သ်တ်ချက် မျာ်းစွာက  လည််း 

ြယ်ရ ာ်းခ ေ့ပါသည်။ အစ  ်းရသည် န  ငင်ှံ၏ ပထမဉ ်းဆှံ ်းအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နက်   ရနက် နဖ်မ ြှုွံ့ ဆငလ်မခြှံ ်းရ   

သ လဝါတွင ် ၂၀၁၅ ခ န စ်၌ တည်လထာငခ် ေ့ဖပ ်းလနာက် မလဝ်းလတာေ့ လသာအနာဂ္တ်တငွ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   ပ  မ  ဆွ လဆာငရ်န ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းက   ထပ်မှံ၍တည်လထာငသ်ာွ်းရန ်

ရ  ပါသည်။ သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နသ်ည် န  ငင်ှံလပါင််း ၂၀ ခန ေ့ ်မ  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသတူစ်ရာလကျာ်က   

ဆွ လဆာငန်  ငခ် ေ့ဖပ ်း တစ်န  ငင်ှံလှံ ်းအတ  င််းအတာအလနမြငေ့ ် လအာငမ်မငလ်သာ 

စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငတ်စ်ရပ်အတွက် လမ််းလကကာင််းလပ်းလျက်ရ  ပါသည်။ အဆ  ပါတ  ်းတက်မှုမျာ်းသည ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းစှံ  ထပ်မှံမြစ်လာလစရနန် ငေ့ ် မမနမ်ာမပည်သ ူ လူထ အတွက် အရည်အလသ်ွးရ  လသာ 

အလ ပ်အက  ငမ်ျာ်း ရရ  လစရနတ်  ေ့အတွက် အလထာက် အကူမပြှုပါသည်။ 

ယင််းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည် ၂၀၁၁ ခ န စ်မ  ၂၀၁၉ ခ န စ် ကာလအတငွ််း 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   န စ်စဉ ပျှမ််းမျှအာ်းမြငေ့ ် ၁၂% တ  ်းတက်လစခ ေ့ဖပ ်း 

အရင််းအန  ်းစ လဆာင််းမှုန ငေ့ ် က နထ် တ်စွမ််းအာ်းတ  ်းတက်မှုတ  ေ့က   မြစ်လပေါ်လစကာ စ ်းပွာ်းလရ်း ဆ  ငရ်ာ 

လမြလလျာေ့မှုမျာ်းမပြှုလ ပ်သညေ့်လခတ်လန ာင််းပ  င််းကာလ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ စ ်းပွာ်းလရ်းအသငွ ်

လမပာင််းလ ရာတငွ ်အဓ ကအခန််းကဏ္ဍမ  ပါဝငလ်နပါသည်။ 

ပထမအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက် (၂၀၁၄) သည် 

အဆ  ပါမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   ပှံ လြာ်လဆာငရွ်က်ရာတငွ ် မျာ်းစွာ အလထာက်အကူမပြှုခ ေ့ 

လသာ်လည််း မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ညတ်ညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုရည်မ န််းချက်မျာ်း 

လအာငမ်မငရ်နအ်တွက် ယင််းတ  ်းတက်မှုအလပေါ် အလမခတည်၍ ဆက်လက်တ  ်းချ ွံ့လဆာငရွ်က် ရန ်

လ  အပ်ပါသည်။ ယခ  ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒ 

လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်သည ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင ် ခ  ငမ်ာအာ်းလကာင််းလာလစလရ်း က   

ထပ်မှံပှံေ့ပ  ်းလပ်းရနန် ငေ့ ် ယင််းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည် လူ ေ့အြွ ွံ့အစည််းက   ကက ်းကက ်း မာ်းမာ်း 

အကျ ြှု်းမပြှုန  ငလ်စရန ် မြညေ့်စွက်လဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းအလပေါ် အဓ ကထာ်းပါသည်။ ၎င််းသည် 

အစ မ််းလရာငစ် ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု၊ တာဝနယ်ူမှုရ  လသာစ ်းပွာ်းလရ်းလဆာငရွ်က် ချက်၊ 

အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ် လမမပ  ငဆ်  ငမ်ှုအခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းန ငေ့ ် စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုက ေ့သ  ေ့လသာ 

အလရ်းပါသညေ့်နယ်ပယ်မျာ်းတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လက်ရ  မူဝါဒမျာ်းက   အက မြတ်လပ်းပါသည်။ 

အကကှံမပြှုချက်မျာ်းသည ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာလရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ မှု၊ အာ်းလှံ ်းပါဝငန်  ငမ်ှုန ငေ့ ်

တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ စ ်းပွာ်းလရ်းလဆာငရွ်က်ချက်က ေ့သ  ေ့လသာ အချ နက်ာလအလလျာက် လ  အပ် 

ချက်မျာ်းက   ပ  မ  ကျယက်ျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငလ်သာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း ထ န််းလကျာင််းမှုက   
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မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်ကန်  ငရ်န ် မမငသ်ာထငသ်ာရ  လသာ မူဝါဒလရ်းရာလရွ်းချယ်စရာမျာ်းအမြစ်မြငေ့ ်

အစ  ်းရအာ်း အကကှံမပြှုထာ်းပါသည်။  

ဥပမာအာ်းမြငေ့ ် လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်တွင ် ဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလနမြငေ့ ်

လဒသတွင််းစ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် ပ  မ  အလမခခှံကျကျ ပ  မ  နကန်က်ရှု  င််းရှု  င််း ချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်န  ငလ်စ ရန ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နန် ငေ့စ်က်မှုဇ နြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းမဟာဗျျူဟာမျာ်းက   

ကျယ်မပန ေ့လ်သာ လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  လသာ မူဝါဒန ငေ့ ်အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ လဂ္ဟစနစ်တွင ်ထညေ့်သငွ််းရန ်

အလရ်းကက ်းပှံ က   အလလ်းလပ်းလြာ်မပထာ်းပါသည်။ အနာဂ္တ်တွင ် လမျှာ်မ န််း ထာ်းလသာ၊ 

ထ တ်လွှတ်မှုနည််းဖပ ်း ရာသ ဥတ ဒဏခ်ှံန  ငလ်သာ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   ထ ခ  က် နစ်နာလစသညေ့် 

လရရ ည်တည်တှံေ့မှုမရ  လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းလမ််းလကကာင််းမျာ်းတွင ်ပ တ်မ  လနမခင််းမ  လရ ာငရ် ာ်းရန ်

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအလစာပ  င််းအဆငေ့တ်ွင ် အစ မ််းလရာငြွ်ှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက ် မှုမူဝါဒမျာ်းက   

ကတ လပ်းလဆာငရွ်က်မှုမျာ်း ခ  ငမ်ာလာလစရန ် မမနမ်ာန  ငင်ှံအတွက် တမူ ထ်ူးမခာ်းသညေ့် 

အခွငေ့အ်လမ််းက   ယခ လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်တငွ ် မ တ်တမ််းတငထ်ာ်းပါသည။် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ်

ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုန ငေ့ပ်တ်သက်၍ ကမဘာလပေါ်တွင ် အထ ခ  က်ခှံရဆှံ ်းန ငေ့ ်

ခ ခှံန  ငမ်ှုအာ်းအနည််းဆှံ ်းန  ငင်ှံမျာ်းအနက် တစ်န  ငင်ှံမြစ်ဖပ ်း ၎င််း၏ ကကယ်ဝလသာ သ ာဝ 

သယှံဇာတမျာ်းက  လည််း လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာအမပြှုအမူမြငေ့ ်ထ တ်ယူသှံ ်းစွ န  ငမ်ခင််း မျ ြှု်းလည််း 

မရ  လသ်းပါ။ န  ငင်ှံသာ်းသန််းလပါင််းမျာ်းစွာ၏ အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းလ ပ်ငန််း မျာ်းအတကွ ်

တ  က်ရ  က်အလရ်းကက ်းသညေ့်က စစ မြစ်ပါသည်။ 

လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်တငွ ် အစ  ်းရသည် RBC က   မမ ငေ့တ်ငပ်ှံေ့ပ  ်းလပ်းရာတွင ် အလရ်းပါလသာ 

အခန််းကဏ္ဍမ  ပါဝငလ်နလကကာင််းက   မ ်းလမာင််းထ  ်းမပထာ်းပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် စ ်းပွာ်း လရ်းက   

ပ  မ  ြွငေ့လ်ပ်းလာဖပ ်း ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းတွင ် လပါင််းစည််းမှု ပ  မ  တ  ်းတက်လာသည်န ငေ့အ်မျှ 

ယင််းအလမခအလနသည ် ပ  မ  အလရ်းကက ်းလာမည် မြစ်ပါသည်။ က နသ်ယွ်လရ်းမ တြ်က်မျာ်း၊ 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် အရပ် က်အြွ ွံ့အစည််းတ  ေ့၏ ပ  မ  ကျယ်မပန ေ့လ်သာ န  ငင်ှံတကာစ စစ် 

လဆာငရွ်က်မှုန ငေ့အ်တူ RBC ဆ  ငရ်ာ လူမှုလရ်းရာလတာင််းဆ  မှုမျာ်းသည် ကမဘာအန ှံ ေ့ မမငေ့တ်က ်

လျက်ရ  ပါသည်။ အဆ  ပါ RBC စှံနှုန််းမျာ်းန ငေ့ ်က  ကည် မှုမရ  မခင််းသည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ က နသ်ယွ်မှုန ငေ့ ်

ခရ ်းသာွ်းလ ပ်ငန််းအလပေါ် အနှုတ်လကခဏာလဆာငလ်သာ သက်လရာက်မှု ရ  န  ငပ်ါ သည်။ သ  ေ့မြစ်၍ 

လူ ေ့အခွငေ့အ်လရ်းမျာ်း ကာကွယ်လရ်းက   မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််း၊ စ ်းပွာ်းလရ်း လ ပ်ငန််းမျာ်းအလနမြငေ့ ်

RBC Risk က   လြာ်ထ တ်မခင််းန ငေ့ ် စ မှံခန ေ့ခ်ွ မခင််းတ  ေ့အာ်း လ ပ်လဆာငရ်န ် ရ င််းလင််းမပတ်သာ်းလသာ 

အလကကာင််းမပချက်ရ  လသာလကကာငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် RBC ဆ  ငရ်ာ ခ  ငမ်ာလသာမူလ ာငတ်စ်ခ  
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ရ  ရပါမည်။ လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်၏ အကကှံမပြှုချက်မျာ်းသည် ဤအချင််းအရာန ငေ့ပ်တ်သက၍် 

တ  ်းတက်မှုရ  လစရန ်ထ  ်းထငွ််းသ မမငမ်ှုမျာ်းန ငေ့ ်လမ််းညွှနမ်ှုမျာ်း က   လပ်းသည်။ 

ရှုပ်လထ်ွးဖပ ်း ပဋ ပကခမြစ်လနလသာ လမမယာအ ပ်ချြှုပ်မှုအလမခအလနက   က  ငတ်ွယလ်မြရ င််းမခင််း သည ်

မလဝ်းလတာေ့လသာအနာဂ္တတ်ွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ အကက ်းမာ်းဆှံ ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်း စ နလ်ခေါ်မှု 

မြစ်န  ငပ်ါသည်။ လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်တငွ ် အလလ်းလပ်းလြာ်မပထာ်းသညေ့်အတ  င််း 

ဤရှုပ်လထ်ွးလသာက စစရပ်က   က  ငတ်ွယ်လမြရ င််းမခင််း မရ  ပါက လက်ရ  ဖင မ််းချမ််းလရ်းလ ပ်ငန််းစဉ 

အပါအဝင ်အလရ်းကက ်းလသာ စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ်န  ငင်ှံလရ်းဆ  ငရ်ာ သက်လရာက်မှုမျာ်း ဆက်လက်ရ   လနမည ်

မြစ်ပါသည်။ 

န  ငင်ှံအမျာ်းစ က ေ့သ  ေ့ပင ် COVID – 19 အကကပ်အတည််းလကကာငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ယခငလ်အာငမ်မငမ်ှု 

မျာ်းန ငေ့ ် ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မျာ်းသည် အလတာ်အတန ် ထ ခ  က်လာလစမည် မြစ်သည်။ ဆင််းရ  ဖပ ်း 

ကာကွယ်န  ငစ်ွမ််း မရ  လသာ အထ ခ  က်လွယ်ဆှံ ်း မပည်သလူူထ က  သာ မတနတ်ဆ 

ဆ  ်းကျ ြှု်းသက်လရာက်မှု မြစ်လစမှုန ငေ့အ်တူ က နသ်ယွ်မှု၊ န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ 

ခရ ်းသာွ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း ကျဆင််းမှုန ငေ့ ် က နပ်စစည််းလ ်းနှုန််းမျာ်း ကျဆင််းမှုတ  ေ့လကကာငေ့ ် GDP 

တ  ်းတက်မှုနှုန််းသည် ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ်တွင ် ထက်ဝကလ်ကျာ် ကျဆင််းမည်ဟ  ခန ေ့မ် န််းထာ်း ပါသည။် 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် မပနလ်ည်ထလူထာငလ်ရ်းအတွက် အဓ ကလသာေ့ချက် မြစ်ပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည ် စွန ေ့စ်ာ်းမှုမပြှုလ ပ်ရန ် တွန ေ့ဆ် တ်လနဖပ ်း လရွ်းချယ်မှု မပြှုလ ပ်လာကာ 

အသငွလ်မပာင််းနည််းပညာမျာ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းပှံ စှံသစ်မျာ်းက   မမနမ်မနဆ်နဆ်န ် ကျငေ့သ်ှံ ်း 

လဆာငရွ်က်မခင််းမြငေ့ ် စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်းသည်လည််း လနာက်ဆှံ ်းတွင ် ပှံ စှံအသစ်လမပာင််းလ လာ 

မခင််းလကကာငေ့ ်ယခ လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်တွင ်လဆ်ွးလန်ွးထာ်းသညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ ကက ်းမာ်းလသာ 

စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းန ငေ့ ်မူဝါဒမျာ်းသည် ပ  မ  အလရ်းပါလာမညမ်ြစ်သည်။ 

သ  ေ့မြစ်၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျင ် တ  ်းတက်လစရန ် ယခငမ်ပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုမျာ်းမ  အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်း အမပညေ့်အဝ ရရ  လ  ပါက ယခ လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်ပါ 

နယ်ပယ်မျာ်းတွင ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း ဆကလ်က်လဆာငရွ်က်သာွ်းမခင််းသည် လရရ ည်တငွ ်

မရ  မမြစ် အလရ်းကက ်းလ ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာတငွ ် ဝငလ်ာလသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

လ ပ်ငန််းမျာ်းသည် မမနမ်ာမပည်သလူူထ ၏  ဝမျာ်း တ  ်းတက်လစလရ်းန ငေ့ ်လရရ ည်တည်တှံေ့ ခ  ငဖ်မ လသာ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းရည်မ န််းချက်မျာ်းက   မပညေ့်မ လစလရ်းက   လဆာငက်ကဉ်းလပ်းရန ်မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ်

လ ပ်လဆာငန်  ငပ်ါသည်။ 



 7 
 

 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအလစာပ  င််းန စ်မျာ်းတွင ် စတငခ် ေ့သညေ့် ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုက   ဆက်လက် 

မြစ်တည်လစမခင််းမြငေ့ ် မပည်လထာငစ် သမမတမမနမ်ာန  ငင်ှံလတာ်အစ  ်းရန ငေ့ ် OECD တ  ေ့သည် 

ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ရာတွင ် ထပ်မှံ 

ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်ခငွေ့ရ်သညေ့်အတွက် အလွနဝ်မ််းလမမာက်မ ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လအာငလ်အာင ်

မမငမ်မငပူ််းလပါင််းလဆာငရွ်က်န  ငမ်ှုမ ာလည််း လနာ်လဝန  ငင်ှံန ငေ့ ် ဆစ်ွဇာလနန်  ငင်ှံအစ  ်းရမျာ်း၏ 

ပှံေ့ပ  ်းကူည မှုလကကာငေ့ ်မြစ်ပါလကကာင််း မ တ်တမ််းတငအ်ပ်ပါသည်။ 

 

လသာင််းထနွ််း 

မပည်လထာငစ် ဝနက်က ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်န  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းဆက်သယွ်လရ်း 

ဝနက်က ်းဌာန 

 

 

Masamichi Kono 

ဒ တ ယအလထအွလထအွတငွ််းလရ်းမ ်းချြှုပ် 

OECD 
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ဥယ  ျောဇဉ် 

၂၀၁၄ ခ န စ် ပထမအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်န ငေ့ ် ယခ  

ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်မ ာ ၆ န စ်သာ ကွာပါသည်။ 

သ  ေ့လသာ်လည််း ထ  ကကာ်းကာလတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၌ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ်

ဆက်စပ်နယ်ပယ်မျာ်းတငွ ် တ  ်းတက်မှုမျာ်း မျာ်းစွာ မြစ်လပေါ် ခ ေ့ပါသည်။ ပထမအကက မ် OECD ၏ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်သည် ယခငန် စ်မျာ်းက မပြှုလ ပ်ခ ေ့သညေ့် မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုမျာ်းက   လြာ်လဆာငရ်ာတွင ်မျာ်းစွာ အလထာက်အကူမပြှုခ ေ့ပါသည်။ မမနမ်ာအစ  ်းရ န ငေ့အ်တ ူ

မူဝါဒပ  င််းဆ  ငရ်ာလ ပ်ငန််းမျာ်းက   အနည််းငယ်သာ လဆာငရွ်က်လနချ နန် ငေ့ ် အလ ရ င ် မျာ်းအလနမြငေ့ ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုအလပေါ် စတငအ်ာရှံ စ  က်လာ ချ န၌် 

ယင််းပထမအကက မ်သှံ ်းသပ်ချက်က   မပြှုလ ပ်ခ ေ့မခင််း မြစ်ပါသည်။  

ဤဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်က   မမနမ်ာန  ငင်ှံ 

ရငဆ်  ငက်ကှံြှုလတွွံ့လနရသညေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းအလပေါ် အလမြရ ာမှုမျာ်းက   ထပ်တ  ်း 

လ ပ်လဆာငလ်နသညေ့်အချ နန် ငေ့ ် အလ ရ ငမ်ျာ်းအလနမြငေ့ ်  နယ်ပယ်အသ ်းသ ်းတွင ် အကူအည  မျာ်း 

လပ်းလနသညေ့်အချ နတ်ွင ် မပြှုလ ပ်ခ ေ့ပါသည်။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ် မူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်သည် အကျှံြှု်းဝင ်

သက်ဆ  ငသ်ညေ့် မူဝါဒနယ်ပယ်မျာ်းက   ပ  မ  လကာက်နှုတ်လရွ်းချယ်ထာ်းဖပ ်း သက်လရာက်မှုန ငေ့ ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံက   လရရ ညတ်ည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်းရည်မ န််းချက်မျာ်း ရရ  လအာငမ်မငလ်စရန ်

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက မည်သ  ေ့အကူအည လပ်းန  ငမ်ည်က   အဓ ကထာ်းပါသည်။ 

ပထမအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်က ေ့သ  ေ့ပင ် ယခ  

မူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်သည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   လမြရ င််းလဆာငရွ်က် န  ငရ်န ်

အစ  ်းရမျာ်းက   ပှံေ့ပ  ်းလပ်းသညေ့် OECD Policy Framework for Investment (PFI) အလပေါ် 

အလမခခှံထာ်းပါသည်။  

COVID-19 ကပ်လရာဂ္ါမမြစ်ပွာ်းမ  ယခ သှံ ်းသပ်ချက်ပါ အလကကာင််းအရာမျာ်းက   မပြှုစ ခ ေ့ပါသည်။ 

သ  ေ့လသာ် ဆန််းစစ်ချက်န ငေ့ ် အကကှံမပြှုချက်မျာ်းတွင ် လက်ရ  အခက်အခ မျာ်းမ  မြစ်လပေါ်လာသညေ့် 
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စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းအတွက် စဉ်းစာ်းရမညေ့်အချက်မျာ်းက  လည််း လြာ်မပထာ်းပါသည်။ မည်သ  ေ့ပငဆ်   

လစကာမူ ဤမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်တွင ် လက်ရ  စ ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််းမျာ်း၏လနာက်ဆကတ်ွ  

အကျ ြှု်းရလဒမ်ျာ်းအတွက ် ပ  မ  သက်ဆ  ငသ်ညေ့်အချက်မျာ်းက   လတွွံ့ ရ  န  ငမ်ည် မြစ်ပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် မပနလ်ည်နာလနထ်ရူနအ်တကွ် အဓ ကနည််းလမ််း မြစ်လာမည်မြစ်ဖပ ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည ် စွန ေ့စ်ာ်းမှုမပြှုလ ပ်ရန ် တွန ေ့ဆ် တ်လနဖပ ်း လရွ်းချယ်မှု မပြှုလ ပ်လာကာ 

အသငွလ်မပာင််းနည််းပညာမျာ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်း ပှံ စှံသစ်မျာ်းက   မမနမ်မနဆ်နဆ်န ် ကျငေ့သ်ှံ ်း 

လဆာငရွ်က်မခင််းမြငေ့ ် စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်းသည်လည််း လနာက်ဆှံ ်းတွင ် ပှံ စှံအသစ်လမပာင််းလ  

လာမခင််းလကကာငေ့ ် ယခ ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာ 

သှံ ်းသပ်ချက်တွင ် လဆ်ွးလန်ွးထာ်းသညေ့် COVID – 19 အကက ြှု ကက ်းမာ်းလသာစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းန ငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒမျာ်းသည် လရရ ညတ်ွင ်ပ  မ  အလရ်းပါလာမည်မြစ်သည။် 

မမနမ်ာန  ငင်ှံအစ  ်းရ၏ လတာင််းဆ  မှုအရ OECD Secretariat မ  ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်က   မပြှုစ ခ ေ့မခင််းမြစ်ပါသည်။  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်

က မပဏ မျာ်းညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာန၊ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့န်  ငင်ှံမခာ်း စ ်းပွာ်းဆက်သယွ်လရ်းဝနက်က ်း ဌာနန ငေ့ ်

အန ်းကပ်ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုန ငေ့ ် ဦ်းစာ်းလပ်းမူဝါဒမျာ်း၊ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ အစ  ်းရ၏ 

ဆန််းစစ်လဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းန ငေ့ ်မဟာဗျျူဟာကျလသာ ဉ ်းတည်လဆာငရွ်က်ချက ်မျာ်းစသညေ့် OECD 

၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒမူလ ာင၏် သငွမ်ပငလ်ကခဏာန ငေ့အ်ည  အစ  ်းရ၏ 

ချဉ်းကပ်လဆာငရွ်က်မှုအာ်းလှံ ်းက   လဆ်ွးလန်ွးန  ငရ်န ် ြွ ွံ့စည််းထာ်းလသာ ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းအကကာ်း 

လ ပ်ငန််းအြွ ွံ့၏ ပှံေ့ပ  ်းမှုတ  ေ့မြငေ့ ် ယခ ဒ တ ယအကက မ်မူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်က   လဆာငရွ်က်ခ ေ့မခင််း 

မြစ်ပါသည်။ 

၎င််းမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်လပေါ်လပါက်လာရမခင််းမ ာ ပညာလရ်းအသ  က်အဝန််း၊ အရပ် က်လူ ေ့အြွ ွံ့ အစည််း၊ 

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ၊  န  ငင်ှံတကာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၊ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလမခစ  က် န  ငင်ှံမခာ်း အစ  ်းရဌာနမျာ်းမ  

က  ယ်စာ်းလ ယ်မျာ်းစသညေ့ ် အကျ ြှု်းတူအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်း န ငေ့ ် OECD 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မတ ၏ သှံ ်းသပ်ချက်မျာ်း၏ အကျ ြှု်းရလဒလ်ကကာငေ့ပ်င ် မြစ်ပါ သည်။ ၂၀၂၀ 

မပညေ့်န စ် ဇွနလ်၌ မပြှုလ ပ်ခ ေ့သညေ့် အ  အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မတ အစည််း အလဝ်းတွင ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့န်  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းဆက်သယွ်လရ်းဝနက်က ်းဌာန မပည်လထာငစ် ဝနက်က ်း 

ဦ်းလသာင််းထနွ််းဦ်းလဆာငသ်ညေ့် မမနမ်ာက  ယ်စာ်းလ ယ်အြွ ွံ့ န ငေ့အ်တူ ဤမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက် အလပေါ် 

လဆ်ွးလန်ွးခ ေ့ကကပါသည်။  
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ဤမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်က   Head of Investment Policy Reviews မြစ်သ ူStephen Thomsen ၏ 

လမ််းညွှနမ်ှုန ငေ့အ်ည  OECD Investment Division မ  Iris Mantovani န ငေ့ ်Baxter Roberts၊ OECD 

Public Governance Directorate မ  Mike Pfister၊ မပငပ်အတ  ငပ်ငခ်ှံပ ဂ္ဂ ြှုလ်မျာ်းမြစ်သညေ့ ်

Naeeda Crishna Morgado န ငေ့ ်Margaret Wachenfeld တ  ေ့ပါဝငသ်ညေ့် Fernando Mistura 

ဦ်းလဆာငလ်သာအြွ ွံ့က မပြှုစ ထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ ဥလရာပသမဂ္ဂက လငလွကက်းလထာက်ပှံေ့လပ်းလသာ 

Broader Project on Responsible Supply Chains in Asia ၏ အစ တ်အပ  င််းတစ်ရပ်အလနမြငေ့ ်

တာဝနယ်ူမှုရ   လသာစ ်းပာွ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း လ ပ်က  ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းအခန််းက   OECD Centre for 

Responsible Business Conduct မ  Coralie Martin က မပြှုစ လရ်းသာ်းခ ေ့ပါသည်။ Angèle N’ 

Zinga က အ ပ်ချြှုပ်မှုဆ  ငရ်ာ က စစရပ်မျာ်းက   လဆာငရွ်က်ခ ေ့ဖပ ်း ယခင ်OECD policy analyst မြစ်သူ 

Koshu Kuniiက အချကအ်လက်မျာ်း ပှံေ့ပ  ်းလပ်းခ ေ့ပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဌာန လခါင််းလဆာင ် Ana 

Novik၊ OECD Investment Division မ  Senior Policy Analysts မြစ်သ ူ Alexandre de 

Crombrugghe န ငေ့ ် David Gaukrodger၊ OECD Centre for RBCမ  TihanaBule တ  ေ့မ  

သလ ာထာ်းမ တ်ချက်မျာ်း လပ်းခ ေ့ပါသည်။  

ဤမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်က   ဆစ်ွဇာလနန်  ငင်ှံအစ  ်းရန ငေ့ ် လနာ်လဝန  ငင်ှံအစ  ်းရတ  ေ့မ  ကူည လထာကပ်ှံေ့ 

လပ်းခ ေ့ပါသည်။ 
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မျောတိကျော 

န ဒါန််းစကာ်း...................................................................................................................... ...................................... ၃ 

ဥလယျာဇဉ............................................................................................................................... ............................... ၈ 

အတ  လကာက်စာလှံ ်းမျာ်း.......... ......................................................................................................................... ၂၁ 

အကျဉ်းချြှုပ်လြာ်မပချက်........................ ............................................................................................................ ၂၆ 

၁။  စ စစ်သှံ ်းသပ်ချကန် ငေ့ ်အကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း............................................................................ ၃၂  

 လအာငမ်မငမ်ှုရရ  သည်ေ့ စ ်းပာွ်းလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း ................................................. ၃၄ 

 ...သ  ေ့ရာတွင ်ပထမအကက မ်သှံ ်းသပ်ချက်တွင ်လြာ်မပခ ေ့လသာမပဿနာမျ ြှု်းစှံ ရ  လနဆ မြစ်…… ၃၅ 

 ၂၀၁၄ ခ န စ်မ စ၍ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ဆ်က်စပ်လသာ မြစ်လပေါ်တ  ်းတက်မှုမျာ်း .....................................  ၄၁ 

 ထ လရာက်လသာစ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှု၏ စ နလ်ခေါ်မှု ..........................................................................................  ၇၇ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငက်   တ  ်းတက်လစမခင််း ...........................................................  ၉၄ 

ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ..............................................................................................................................  ၁၄၇ 

မ တ်စ မျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၁၅၃ 

၂။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒ ....................................................................................................  ၁၅၅ 

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းစနစ် - ဝငလ်ရာက်မှုန ငေ့ ်

လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှုဆ  ငရ်ာ အတာ်းအဆ ်းမျာ်း…. ........................................................................... ၁၆၂  

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   အကာအကွယ်လပ်းမခင််းန ငေ့အ်မငင််းပွာ်းမှုလမြရ င််းမခင််း ........ ၁၈၉ 

ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ................................................................................................................................  ၂၂၆ 

မ တ်စ မျာ်း.................................................................................................................. .............................. ၂၃၆ 

၃။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ်လယွက်လူချာလမွွံ့လစလရ်း .....................................................  ၂၄၂ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့လ်ွယက်ူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ 

အသငွအ်မပင ်........................................................................................................................................  ၂၅၃ 
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ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ င်ေ့တငလ်ရ်းစ မှံက န််းန င်ေ့ ယင််းန င်ေ့စပ်လျဉ်းသည်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလယွ်ကူ 

လချာလမွွံ့လရ်းဆ  ငရ်ာ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း ......................................................................................  ၂၅၅ 

    IPA ၏ လ ပ်ပ  ငခ်ွငေ့က်   အာ်းလကာင််းလစရန ်လဆာငရွ်က်မခင််း ...........................................................  ၂၇၇ 

မူဝါဒပ  င််းဆ  ငရ်ာအကကှံမပြှုချက်၊ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသပူစ်မ တ်ထာ်းမခင််းန င်ေ့ ခငွ်ေ့မပြှုဖပ ်းလနာက်ပ  င််း 

ဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းမခင််း ............................................................................................................................  ၂၈၇ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ င်ေ့တငလ်ရ်းန င်ေ့ လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် မပည်တွင််းလပါင််းစပ်    

ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှု .............................................................................................................................  ၂၉၃ 

မူဝါဒက   လစာင်ေ့ကကည်ေ့စစ်လဆ်းမခင််းန င်ေ့ မပနလ်ည်အက မြတ်မခင််း ...................................................  ၃၀၀ 

မမနမ်ာေ့ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလွယက်ူလချာလမွွံ့လရ်းအမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာမူဝါဒမူလ ာင ်..............................  ၃၀၂ 

ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ..............................................................................................................................  ၃၀၃ 

မ တ်စ မျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၃၀၅ 

၄။ တာဝန်ယမူှုရ  လသာစ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းလဆာငရွ်က်မှုက   မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းန ငေ့လ် ပ်သာက  ငသ်ာ 

ရ  လအာငလ်ဆာငရွ်ကမ်ခင််း ..............................................................................................  ၃၀၇ 

 RBC ၏ နယ်ပယ်န ငေ့ ်အလရ်းပါပှံ  .......................................................................................................  ၃၁၃ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ပ  မ  ပွငေ့လ်င််းလာသညေ့်အလမခအလနန ငေ့ ်ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာလထာက်ပှံေ့မှုကွင််းဆက် န ငေ့ ်

ချ တ်ဆက်န  ငမ်ှုသည် န  ငင်ှံတကာမ  စ တ်ဝငတ်စာ်း လစာငေ့က်ကည်မှုတ  ်းလာမခင််း ............................  ၃၂၁ 

 RBC ဆ  ငရ်ာ လမျှာ်မ န််းချက်မျာ်းက   ရ င််းလင််းမခင််း ....................................................................................  ၃၃၁ 

 RBC ဆ  ငရ်ာမပဿနာမျာ်းက   က  ငတ်ွယ်လမြရ င််းလရ်းန ငေ့ ်RBC ဆ  ငရ်ာ အလမခခှံမူမျာ်းန ငေ့ ်

စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   အလကာငအ်ထည်လြာ်လရ်းအတွက် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအာ်း 

အလထာက်အပှံေ့လပ်းမခင််း ..................................................................................................................................  ၃၃၇ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်RBC က   မမ ငတ်ငရ်န ်န  ငင်ှံလတာ်အဆငေ့ ်ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မှုမပြှုလ ပ်မခင််း ............  ၃၆၆ 

 ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ....................................................................................................................................................  ၃၇၁ 

 မ တ်စ မျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၃၈၄ 

၅။ အလမခခှံအလဆာကအ်အှံ  ချ တဆ်ကမ်ှု ....................................................................................  ၃၈၆ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ က နသ်ယွ်မှုပှံ စှံန ငေ့ ်ပ  ေ့က နဦ််းစာ်းလပ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတွက် 

အလာ်းအလာရ  မှု ..............................................................................................................................................  ၃၉၃ 

 အဓ ကစ ်းပွာ်းလရ်းစကကြနမ်ျာ်းန ငေ့ ်အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာ ဝငထ်ကွ်စစ်လဆ်းလရ်းဂ္ တ်မျာ်းတွင ်         

ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းချ တ်ဆက်မှုအာ်းနည််းမှုမျာ်း ..................................................................................................  ၄၀၁ 
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 သယ်ယူပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းအလမခခှံအလဆာက်အအှံ တွင ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု - အရင််းအမမစ်မျာ်းန ငေ့ ်

ထ လရာက်မှု ပ  မ  လ  အပ်မခင််း ...........................................................................................................................  ၄၁၉ 

        ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း .............................................................................................................................................  ၄၂၇ 

  မ တ်စ မျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၄၃၀ 

၆။ အစ မ််းလရာငတ်  ်းတကမ်ှုဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူလ ာင ်..........................................................  ၄၃၁ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုန ငေ့ ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု - ပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ်        သဟဇာတ   

မြစ်လစသညေ့်   စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုလမ််းလကကာင််းသ  ေ့                   

အသငွက်ူ်းလမပာင််းန  ငလ်ရ်း အခွငေ့အ်လမ််းက   ြနတ် ်းရယူမခင််း ................................................................  ၄၃၇ 

 အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုန ငေ့ ်ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုဆ  ငရ်ာ မူဝါဒမူလ ာင.်.........................................  ၄၄၂ 

 အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုအတွက် ဦ်းစာ်းလပ်းနယ်ပယ်မျာ်းတွင ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအာ်း       မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််း 

- မပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအင ်...........................................................................................................  ၄၅၂ 

 အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုအတွက်  ဏ္ဍလငရွရ  မှု .......................................................................................  ၄၅၈ 

        ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ............................................................................................................................................  ၄၆၁ 

 မ တ်စ မျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၄၆၃ 

၇။ စ ်းပွာ်းလရ်းဇ န်မျာ်းက   အလကာင််းဆှံ ်းမဖစလ်အာင ်လဆာငရွ်ကမ်ခင််း ............................................  ၄၆၄ 

 အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းအတွက် က စစရပ် ..................................................................................................  ၄၇၃ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံရ   ဇ နမ်ျာ်းအတွက် စည််းမျဉ်းမူလ ာင ်....................................................................................  ၄၈၃ 

 အလကာငအ်ထည်လြာ်မခင််းန ငေ့ ်သက်လရာက်မှု - သ လဝါန ငေ့ ်မဂ္ြလာဒှံ  ...............................................  ၅၀၇ 

 စ ်းပွာ်းလရ်းဆက်သယွ်မှုမျာ်းမ တဆငေ့ ်အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်း၏ သက်လရာက်မှုက   တ  ်းမမ ငေ့မ်ခင််း ..... ၅၂၁ 

 ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ............................................................................................................................................  ၅၃၈ 

 မ တ်စ မျာ်း.................................................................................................................. .............................. ၅၄၂ 

၈။ အာမခှံချကရ်  ဖပ ်း ရ င််းလင််းလကာင််းမွန်လသာ လမမအသှံ ်းချခွင်ေ့က   မမ င်ေ့တငလ်ဆာငရွ်ကမ်ခင််း ......... ၅၄၃ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လမမအ ပ်ချြှုပ်မှုအာ်း မခှံြှုငှံ ကကည်ေ့မခင််းန င်ေ့လက်ရ  မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအလမခအလန ....... ၅၅၄ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံ လမမအ ပ်ချြှုပ်မှု၏ ဆက်စပ်လွှမ််းမခှံြှုလနလသာ အဓ ကစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်း .................................  ၅၆၄ 

 အမျ ြှု်းသာ်းလမမဥပလဒက   အဆင်ေ့မမ င်ေ့တငရ်နန် င်ေ့ လက်ရ  မူလ ာငက်   တစ်လပါင််းတစ်စည််း      

မြစ်လအာင ်လဆာငရွ်က်ရန ်..............................................................................................................................  ၆၂၇ 

 လမမသက်တမ််းဆ  ငရ်ာလ ပ်ပ  ငခ်ွင်ေ့ လှံ မခှံမှုန င်ေ့ စ မှံခန် ေ့ခွ မှု တ  ်းတက်လစရန ်မူဝါဒဆ  ငရ်ာအဓ က 

အကကှံမပြှုချက်မျာ်း ..............................................................................................................................................  ၆၂၈ 



 14 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

 စ  က်ပျ ြှု်းလရ်းန င်ေ့ အမခာ်းလမမဦ်းစာ်းလပ်းစ မှံက န််းမျာ်း၌ တာဝနယ်ူမှုရ  သည်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံ      

သမူျာ်းအတွက် အဓ ကစဉ်းစာ်းချက်မျာ်း ....................................................................................................  ၆၄၉ 

 ရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ............................................................................................................................................  ၆၅၅ 

 လနာက်ဆက်တွ ဇယာ်း ၈ (က) မမနမ်ာန  ငင်ှံရ   လမမအသှံ ်းမပြှုခွငေ့ဆ်  ငရ်ာ အဓ က လမမအမျ ြှု်းအစာ်းမျာ်း ...  
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အတိိုယကျောက်စျောလ ိုုံးမ ျောုံး 

ACC Anti-Corruption Commission 

ACIA ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

ACT Action, Collaboration, Transformation 

ADB Asian Development Bank 

ADS Agriculture Development Strategy and Investment Plan 2018–2023 

AJCEPA ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement 

AMS ASEAN Member States 

APG Asia / Pacific Group on Money Laundering 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASM Artisanal and Small-scale Mining 

BECZ Border Economic Cooperation Zones (BECZ 

BHR Business and Human Rights 

BITs Bilateral Investment Treaties 

BRI Belt and Road Initiative 

CBD Convention on Biological Diversity 

CCVFV Central Committee for the Management of Vacant, Fallow and Virgin Lands 

CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement 

CIT Corporate Income Tax 

COVID-19 Coronavirus 2019 

CPTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

CRM Customer Relationship Management 

CSOs Civil Society Organisations 

DALMS Department of Agriculture Land Management and Statistics 

DICA Directorate for Investment and Company Administration 

DISI Directorate of Industrial Supervision and Inspection 

EAOs Ethnic Armed Organisations 

ECCs Environmental Compliance Certificates 
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ECD Environmental Conservation Department 

ECL Environmental Conservation Law 

EIA Environmental Impact Assessment 

EITI Extractive Industry Transparency Initiative 

EMP Environmental Management Plan 

EPZ Export Processing Zones 

ESG Environmental, Social and Governance 

ESIA Environmental and Social Impact Assessment 

ESR Export Share Requirement 

EU European Union 

EU EBA European Union Everything But Arms arrangement 

FAB Farmland Administrative Body 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FATF Financial Action Task Force 

FDI Foreign Direct Investment 

FET Fair and Equitable Treatment 

FIL Foreign Investment Law 

FPIC Free, Prior and Informed Consent 

FWF Fair Wear Foundation 

G20 Group of Twenty biggest economies in the world 

G7 Group of Seven Nations 

GAD Union Government’s General Administration Department 

GMS Greater Mekong Subregion 

GVCs Global Value Chains 

GW / GWh Gigawatt  / Gigawatt-hour 

IAC Investment Assistance Committee 

ICJ International Court of Justice 

ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes 

IDPs Internally Displaced Persons 

IEE Initial Environmental Examination 

IFC International Finance Corporation 

ILO International Labour Organisation 

IMF International Monetary Fund 

Index OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index 

IP Intellectual Property 
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IPA Investment Promotion Agency 

IPC Investment Promotion Committee 

IPP Independent Power Producers 

ISDS Investor-State Dispute Settlement 

ISIC International Standard Industrial Classification 

ISPAT Investment Support and Promotion Agency of Turkey 

IWT Inland Water Transport 

IZ Industrial Zone 

JETRO Japan External Trade Organisation 

JICA Japan International Co-operation Agency 

LRA Land Rights Authorisation 

LUC Land Use Certificate 

M&E Monitoring and Evaluation 

MAC Myanmar Arbitration Centre 

MACCS Myanmar Automated Cargo Clearance System 

MCCSAP Myanmar Climate Change Strategy and Action Plan 2018–2030 

MCIS Myanmar Customs Intelligence System 

MCL Myanmar Companies Law 

MCRB Myanmar Centre for Responsible Business 

MEAs Multilateral Environmental Agreements 

MFN Most-Favoured Nation 

MIC Myanmar Investment Commission 

MIFER Ministry for Investment and Foreign Economic Relations 

MIL Myanmar Investment Law 

MIOD Myanmar Institute of Directors 

MIPP Myanmar Investment Promotion Plan 

MIR Myanmar Investment Rules 

MJTD Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. 

MMK Myanmar Kyat 

MNE Multinational Enterprises 

MNHRC Myanmar Human Rights Commission 

MOALI Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 

MONREC Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation 

MOPFI Ministry of Planning, Finance and Industry 
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MoU Memorandum of Understanding 

MSDP Myanmar Sustainable Development Plan 

MST Minimum Standard of Treatment 

MW / MWh Megawatt-hour 

MyCo Myanmar Companies Online Portal 

NAFTA North American Free Trade Agreement 

NAP National Action Plan 

NCP National Contact Point 

NDCs Nationally-Determined Contributions 

NEP National Environmental Policy 2019 

NLD National League for Democracy 

NLL National Land Law 

NLMP National Logistics Master Plan 2018-2030 

NLUC National Land Use Council 

NLUP National Land Use Policy 

NSW National Single Window 

NT National Treatment 

ODA Official Development Assistance 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

ORD Office of Registration of Deeds 

OSS One-Stop-Shop 

OSSC Thilawa One-Stop-Shop-Centre 

PAT Proposal Assessment Team 

PFI Policy Framework for Investment 

PIE Private Industrial Enterprise Law 1990 

PPA Power Purchase Agreement 

PPP Public-Private Partnership 

PSDC Private Sector Development Committee 

R&D Research & Development 

RBC Responsible Business Conduct 

RBF Responsible Business Fund 

RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership 

RIA Regulatory Impact Assessment 

SDGs Sustainable Development Goals 
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SEA Strategic Environmental Assessments 

SEE State Economic Enterprises 

SEZs Special Economic Zones 

SMEs Small and Medium-sized Enterprises 

SOEs State-Owned Enterprises 

SOPs Standard Operating Procedures 

TEU Twenty-foot Equivalent Unit 

TIPRA Transfer of Property Restriction Act 

TRIPS WTO Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement 

TSMC Thilawa SEZ Management Committee 

TVET Technical and Vocational Education and Training 

UAGO Union Attorney-General Office 

UMFCCI Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry 

UN United Nations 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNGP United Nations Global Compact 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 

UNWG United Nations Working Group on Business and Human Rights 

USMCA United States-Mexico-Canada Agreement 

VAT Value-added Tax 

VFV Land Vacant, Fallow and Virgin Land 

VGGT FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security 

VTAs Village Tract Administrators 

WIPO World Intellectual Property Organisation 

WJP Index World Justice Project Rule of Law Index 

WTO World Trade Organisation 

WWF World Wildlife Fund 
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အက ဉ်ုံးခ ျုပ်ယ ျော်ပပခ က် 

၂၀၁၁ ခ န စ်မ စ၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ကက ်းမာ်းလသာ စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် န  ငင်ှံလရ်းအလမပာင််းအလ က   

ကကှံြှုလတွွံ့ ခ ေ့ရပါသည်။ ဆယ်စ န စ်မျာ်းစွာ စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် န  ငင်ှံလရ်းအရ အထ ်းကျနမ်ှုအဖပ ်းတွင ်

ဒ မ  ကလရစ က   မပနလ်ညအ်သက်သငွ််းန  ငခ် ေ့သည်။ ယခငက် ရာစ န စ်တစ်ခ ကကာလနဖပ မြစ်လသာ 

က  လ  န လခတ်ပှံ စှံလပေါ်တငွ ် အလမခမပြှုသညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာဥပလဒမူလ ာငန် ငေ့ ် တှံခါ်းပ တ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းသဏ္ဌာနန် ်းပါ်း ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က်ခ ေ့လသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ် ယခ အခါ လခတ်မ  

စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာဥပလဒမူလ ာငမ်ျာ်းန ငေ့အ်တူ တှံခါ်းြွငေ့စ် ်းပွာ်းလရ်းစနစ်က   ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က ်

လျက်ရ  ပါသည်။  ၂၀၁၁ ခ န စ်မ စ၍ အစ  ်းရအဆက်ဆက်သည် မမနမ်ာမပည်သလူူထ ၏ လူလနမှု 

 ဝမျာ်း တ  ်းတက်လရ်း အနတ မရည်ရွယ်ချကန် ငေ့အ်တူ စ ်းပွာ်းလရ်းက   ထပ်မှံြွငေ့လ် စ်ရနန် ငေ့ ် န  ငင်ှံ 

မခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမြငေ့ ် တစ်စ တ်တစ်ပ  င််း အာ်းမြညေ့်လျက ် လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာ 

ပ ဂ္ဂလ ကဉ ်းလဆာငလ်သာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုလမ််းလကကာင််း တည်လဆာက်ရန ် လရ ွံ့ ရှုလျက် မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုမျာ်းက   စဉဆက်မမပတ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ ယင််းလမျှာ်လငေ့ခ်ျက်မျာ်းန ငေ့ ်

လမျှာ်မ န််းချက်မျာ်းက   မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ညတ်ည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုစ မှံက န််း (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) တွင ် လပါင််းစပ်ထညေ့်သငွ််းထာ်းပါသည်။ သ သာလသာ 

တ  ်းတက်မှုမျာ်း ရ  လသာလ်ည််း လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း အာ်းလှံ ်းပါဝငန်  ငသ်ညေ့် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှု 

လမ််းလကကာင််းလပေါ်တငွ ် တှံခါ်းြွငေ့ ် ဝါဒက   ကျငေ့သ်ှံ ်းလသာ တည်ဖင မ်လအ်းချမ််းလသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံ 

မြစ်လာလစရန ်လဆာငရွ်ကဆ်  မြစ်ပါသည်။ 

လတ်တလလာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျင ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း၏ အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက   

ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် မျှလဝရနန် ငေ့ ် သ ာဝပတ်ဝန််းကျငအ်ရ လရရ ညတ်ညတ်ှံေ့လသာတ  ်းတက်မှု 

မြစ်လစဖပ ်း လနာက်ဆှံ ်းတွင ် စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းရည်မ န််းချက်မျာ်း (SDGs) 

မပညေ့်မ လရ်းက   အလထာက်အကူမပြှုန  ငရ်န ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအရ  နက်   ဆက်လက်ထ န််းသ မ််း 

လဆာငရွ်က်ရန ်လ  အပ်သည်။ 
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မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒသစ် (၂၀၁၆) န ငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံက မပဏ မျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၇) က   

မပဋ္ဌာန််းမခင််းသည် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအတကွ် လခတ်မ ဥပလဒမူလ ာငက်   တည်လဆာက် လပ်းမခင််း၊ 

တာဝနယ်ူမှုရ  စွာ မပြှုမူရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း၏ တာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်းက   ရ င််းရ င််း လင််းလင််း 

အစပျ ြှု်းလပ်းမခင််းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအလပေါ် ဥပလဒစည််းမျဉ်း ဆ  ငရ်ာဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်း 

အလတာ်အတန ် လလျှာေ့ချလပ်းမခင််းတ  ေ့က   အလထာက်အကူမပြှုလသာ်လည််း 

အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်က်မှုမ ာ နယ်ပယအ်မျ ြှု်းမျ ြှု်းတငွ ် လနာကက်ျကျနလ်နဆ မြစ်ဖပ ်း 

အချ ြှုွံ့လသာ အလရ်းပါသညေ့် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည် တ  ်းတက်မှု မရ  လသ်းပါ။ နယ်ပယ် အာ်းလှံ ်းရ   

ဥပလဒမူလ ာငတ်စ်ရပ်လှံ ်းက   အသစ်မပနလ်ည်လရ်းဆွ မခင််း မရ  ခ ေ့လပ။ ထ  ေ့လကကာငေ့ပ်င ်

လမမန ငေ့ပ်တ်သက်သညေ့် အဓ ကနယ်ပယန် ငေ့ ် အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည ်

ဝနက်က ်းဌာနအချင််းချင််းည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှု အာ်းနည််းမခင််းက   လမြရ င််းန  ငမ်ှုမရ  လချ။ ဖင မ််းချမ််း 

လရ်းလ ပ်ငန််းစဉ လန ်းလကွ်းလနမခင််းန ငေ့ ် ရခ  ငမ်ပညန်ယတ်ွင ် လူသာ်းချင််းစာနာလထာက်ထာ်းမှု ဆ  ငရ်ာ 

ပဋ ပကခတ  ေ့သည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငက်   ြ အာ်းလပ်းလျက်ရ  ပါသည်။ 

အသစ်ချမ တ်လ  က်လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ၏ူ နစ်နာမှုလမြရ င််းသညေ့်နည််းလမ််း၊ ဉာဏပစစည််း 

မူပ  ငခ်ွငေ့မ်ျာ်းန ငေ့ ် အန ညာတစ ရငဆ်ှံ ်းမြတ်မခင််းဆ  ငရ်ာ ဥပလဒသစ်မျာ်းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

ဥပလဒလရ်းရာမူလ ာငက်   အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာစှံနှုန််းမျာ်းန ငေ့အ်ည မြစ်လစခ ေ့မခင််းလကကာငေ့ ် တ  ်းတက် 

လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငန် ငေ့ဆ်  ငသ်ညေ့် ချ ်းကျျူ်းြွယ်လအာငမ်မငမ်ှုမျာ်းမြစ်သည်။ သ  ေ့ရာတွင ်

အဆ  ပါလတ်တလလာမြစ်လပေါ်တ  ်းတက်မှု၏ လအာငမ်မငမ်ှုသည် တရာ်းစ ရငလ်ရ်းန ငေ့ ် မမနမ်ာ 

တရာ်းရှံ ်းမျာ်း၏ လွတ်လပ်မှုန ငေ့ ် စွမ််းလဆာငရ်ည်က   မမ ငေ့တ်ငရ်န ် ဆက်လက်ကက ြှု်းပမ််းမှုမျာ်း အလပေါ် 

မူတည်လနပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ်မျာ်းတွင ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   အကာအကွယ ်

လပ်းလသာနည််းလမ််းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံသညအ်လရ်းကက ်းလသာအဆငေ့၌် လရာက်ရ  လနပါသည်။ 

ယလန ေ့အချ နအ်ခါတငွ ် အာဏာသက်ဝငလ်သာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ် အနည််းငယ် သာ 

ရ  လသာလကကာငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ်မျာ်းန ငေ့ပ်တ်သက်၍ ၎င််း၏ 

နည််းလမ််းက   မပနလ်ညသ်ှံ ်းသပ်ရန ် လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  လသာ အလနအထာ်းတွင ် ရ  လနပါသည်။ 

ထ  သ  ေ့မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်လဆာငရွ်က်မ သာလျှင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု ဆ  ငရ်ာစာချြှုပ်မျာ်းတငွ ်

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   ဆွ လဆာငရ်န ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မှုက   

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငသ်ညေ့်အမပင ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းန ငေ့အ်ည  ထ န််းလကျာင််းမှု မပြှုလ ပ်ရန ် အစ  ်းရ၏ 
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အခွငေ့အ်လရ်းက   ကာကယွ်ထ န််းသ မ််းလပ်းန  ငသ်ညေ့ ် သငေ့တ်ငေ့လ်လျာက်ပတ ် လသာ ဟနခ်ျက်ည မှု 

လပေါ်လွငထ်ငရ် ာ်းလနမည် မြစ်ပါသည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ် လယွ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းမူလ ာငသ်ည် မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုမျာ်းမပြှုလ ပ်သညေ့်အလစာပ  င််းကာလမျာ်းမ စ၍ မျာ်းစွာ လမပာင််းလ ခ ေ့ပါသည။် 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒန ငေ့ ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုဆ  ငရ်ာလငလွကက်းပှံေ့ပ  ်းမှုတ  ေ့က   ပ  ၍ကျယ်ကျယ် မပန ေ့မ်ပန ေ့ ်

ဦ်းလဆာငအ်လကာငအ်ထည်လြာ်ရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့န်  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းဆကသ်ယွ် လရ်း၀နက်က ်းဌာန 

(MIFER) က   တညလ်ထာငခ် ေ့သည်။ ၂၀၁၆ ခ န စ်မ  ၂၀၃၆ ခ န စ်ကာလအတကွ ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ မှံက န််း (Myanmar Investment Promotion Plan -MIPP) သည ် 

လရရ ည်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းအစ အစဉက   ချမ တ်လပ်းပါသည်။ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း 

တည်လထာငမ်ှုဆ  ငရ်ာ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းက   ရ  ်းရ င််းလွယက်ူလစမခင််းန ငေ့ ် တစ်လနရာတည််း တငွ ်

တစ်စ တစ်စည််းတည််း ဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းမခင််းန ငေ့အ်တူ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုခွငေ့မ်ပြှုချက်န ငေ့ ်

အမခာ်းလ  အပ်လသာလ  ငစ်ငမ်ျာ်းက   တစ်လနရာတည််းတွင ် ရရ  ရန ် လဆာငရွ်က်မခင််းတ  ေ့တငွ ်

အလရ်းပါလသာ တ  ်းတက်မှုမျာ်း ရ  ခ ေ့ပါသည်။ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းတစ်ခ စတငရ်န ် အဆငလ်မပ 

လွယ်ကူမှုရ  လရ်း လဆာငရွ်က်ခ ေ့ရာတငွ ် သ သ သာသာတ  ်းတက်လာမှုက   ကမဘာေ့ ဏ၏် 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်က  ငလ်ဆာငရွ်က်မှုအစ ရငခ်ှံစာပါ သက်ဆ  ငရ်ာညွှန််းက န််းတငွ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

သ သာလသာ တ  ်းတက်မှုအဆငေ့က် သက်လသထထူာ်းပါသည်။ မည်သ  ေ့ပငဆ်  လစကာမူ 

ဆက်လက်လဆာငရွ်က်ရမညေ့်က စစမျာ်း ရ  လနလသ်းပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည် ၎င််းတ  ေ့၏ 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း လ ပ်လဆာငရ်နအ်တကွ် လ  အပ်လသာ ၀နက်က ်းဌာနလ  ငစ်ငမ်ျာ်းန ငေ့ ်

ခွငေ့မ်ပြှုချက်မျာ်း ရယူရာတွင ် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း ရ င််းလင််းမှုမရ  မခင််းန ငေ့ ် ဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်း 

မြစ်လစမှုအလပေါ် မပစ်တငလ်မပာကကာ်းမှုမျာ်း ရ  လနဆ မြစ်ဖပ ်း OSS စနစ်သည် မပတင််းတစ်လပါက ်

စနစ်မြငေ့ ် တစ်ထ  ငတ်ည််းမပြှုလ ပ်လပ်းလသာ အြွ ွံ့တစ်ြွ ွံ့အမြစ်ထက ် ဗဟ  သတင််းအချက် 

အလက်စငတ်ာတစ်ခ အသငွမ်ြငေ့ ်လည်ပတ်လနဆ မြစ်သည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒမူလ ာငက်   အသစ်မပနလ်ည်မပြှုမပငမ်ခင််းအာ်းမြငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံတငွ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းက   လဆာငရွ်က်သညေ့ ် အြွ ွံ့အစည််းမြစ်လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်

က မပဏ မျာ်းညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာနသည် ပ  ၍မျာ်းမပာ်းစှံ လငလ်သာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု လွယ်က ူ

လချာလမွွံ့လစသညေ့်နည််းလမ််းမျာ်းန ငေ့ ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း လဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက   မြည််းမြည််းချင််း 



 29 
 

 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

စတငလ်ဆာငရွ်ကန်  ငလ်ာမည်မြစ်ပါသည်။ ၎င််း၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလွယ်က ူ လချာလမွွံ့ မခင််းန ငေ့ ်

မူဝါဒပ  င််းဆ  ငရ်ာအာ်းလပ်းမှုလ ပ်ငန််းစဉမျာ်း ပ  မ  အာ်းလကာင််းလာဖပ ်းသညေ့် အခါတွင ်

ဂ္ ဏသ်တင််းလကျာ်လဇာလာဖပ ်း မပည်တွင််းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခ်းသာ်းရင််းန  ်း မမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   

ချ တ်ဆက်လပ်းသညေ့် အစ အစဉမျာ်းအတွက် သက်ဆ  ငရ်ာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်း က   

စွမ််းလဆာငရ်ည်မမ ငေ့တ်ငရ်န ် အကူအည လပ်းမခင််းအာ်းမြငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ်

ပ  ၍န ်းကပ်လာမည်မြစ်ပါသည်။ 

အမခာ်းတ  င််းမပည်မျာ်း၏ အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းအလပေါ်တငွ ်အလမခခှံမခင််းမြငေ့လ်ည််းလကာင််း၊ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ် (SEZ) န ငေ့ ် စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၏ က  ယ်ပ  ငအ်လတွွံ့ အကကှံြှုအလပေါ် 

အလမခခှံမခင််းမြငေ့လ်ည််းလကာင််း မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ SEZ မျာ်းန ငေ့ ် စက်မှုဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ် စပ်လျဉ်း၍ 

မပည်တွင််းစ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် အဆ  ပါဇ နမ်ျာ်း၏ ချ တဆ်က်မှုက   ပ  မ  ခ  ငမ်ာနကရ်ှု  င််း လစလရ်းအတွက ်

ကျယ်မပန ေ့သ်ညေ့်မဟာဗျျူဟာန ငေ့တ်ကွ အြွ ွံ့ အစည််းပ  င််းဆ  ငရ်ာလဂ္ဟစနစ်က   

လပါင််းစည််းလပ်းမခင််းသည် အလရ်းကက ်းပါသည်။ သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နသ်ည် ဆွ လဆာငမ်ှု ရ  ကာ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းစှံ လငဖ်ပ ်း န  ငင်ှံတစ်ဝန််းရ   စ ်းပာွ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအတကွ ် လအာငမ်မင ် သညေ့် 

လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှုဝန််းကျငမ်ျာ်း လပေါ်လပါက်လစလရ်းအတွက် စှံမပလမ််းလကကာင််း တစ်ခ လည််း 

မြစ်ပါသည်။ သ  ေ့ရာတွင ် မပည်တွင််းစက်မှုလ ပ်ငန််း စွမ််းလဆာငရ်ည်မျာ်း ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း တ  ်းတက်မှုမရ  ပါက 

ဇ နမ် တစ်ဆငေ့ ် မြန ေ့က်ျက်ရရ  န  ငသ်ညေ့် အလာ်းအလာလကာင််းမခင််းသည် လည််း 

ဆက်လက်နည််းပါ်းလနမည ်မြစ်ပါသည်။ 

သယ်ယူပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းဆယသ်ယွ်မှုတွင ် ရင််းန  ်းမမ ပ်န ှံမှုတ  ်းတက်လာမခင််းန ငေ့ ် သယ်ယူပ  ေ့လဆာင ်

လရ်းဆ  ငရ်ာအလမခခှံအလဆာက်အှံ အမျ ြှု်းအစာ်းအာ်းလှံ ်း၏ စွမ််းလဆာငရ်ည်က   မမ ငေ့တ်င ် မခင််းသည ်

စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငရ် ငသ်နလ်စလရ်းအတွက် အမခာ်းအလရ်းပါလသာအရာမျာ်းက ေ့သ  ေ့ပင ်

ထပ်တူအလရ်းကက ်းလ ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ သယ်ယူပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းန ငေ့ ် လထာက်ပှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်း 

ဆ  ငရ်ာအလမခခှံအလဆာက်အအှံ သည် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုနည််းပါ်းဆ မြစ်ဖပ ်း အဓ ကကျလသာ လထာက်ပှံေ့ 

ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းဆ  ငရ်ာလပါင််းကူ်းမျာ်းအတကွ် မမငေ့တ်က်လနလသာ လ  လာ်းချက်မျာ်းက   အမ   

လ  က်န  ငမ်ခင််း မရ  လသ်းလပ။ စ မှံက န််း ဏသ်ည် ဦ်းစာ်းလပ်းစ မှံချက်မျာ်းအတကွ် အရင််းအမမစ်မျာ်း 

လြာ်လဆာငမ်ခင််းက   အလထာက်အကူမပြှုန  ငလ်သာ်လည််း အဆ  ပါအာ်းထ တ်မှု သည် 

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာပ ဂ္ဂလ ကန ငေ့ ်အစ  ်းရရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူလ ာင ်တ  ်းတက် လစမခင််းအမပင ်
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န  ငင်ှံပ  ငစ် ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း မပည်လည်ထလူထာငမ်ခင််းန ငေ့ ် လခတ်မ  

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လအာက်လဆာငရွ်က်မခင််း၊ က နသ်ယွ်မှုလျငမ်မနလ်ချာလမွွံ့လစမခင််းန ငေ့ ် အမခာ်း လသာ 

ထ လတွွံ့က  ငတ်ယွ်မရလသာ အလမခခှံအလဆာက်အအှံ မျာ်း အာ်းလကာင််းလစမခင််းစသည် တ  ေ့မ  

အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းစွာ ရရ  န  ငပ်ါသည်။ 

MSDP န ငေ့ ် MSDP တ  ေ့တွင ် လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတ  င််း လရရ ည်တညတ်ှံခ  ငဖ်မ မခင််းန ငေ့ ် အာ်းလှံ ်း 

ပါဝငန်  ငမ်ှုက   လပ်းစွမ််းလသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းဆွ လဆာငမ်ခင််းက   တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်လဆာငခ်ျကန် ငေ့ ် အစ မ််းလရာငြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုတ  ေ့က   မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်ရန ် လမျှာ်လငေ့ ်

ချက်မျာ်းန ငေ့ ် ကတ ကဝတ်မျာ်းအာ်း ရ င််းရ င််းလင််းလင််း ရညရွ်ယ်ချက်ရ  ရ   အစ  ်းရက အချက ်

မပမခင််းမြငေ့ ် ပှံေ့ပ  ်းမှုလပ်းန  ငပ်ါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ပ  မ  ပွငေ့လ်င််းလာမခင််းန ငေ့ ် ကမဘာေ့ 

လထာက်ပှံေ့မှုကွင််းဆက်န ငေ့ ် ပ  မ  လပါင််းစည််းလာမခင််းသည် န  ငင်ှံတကာမ  လစာငေ့က်ကညေ့်လနမှု 

တ  ်းတက်လာမှုက   မြစ်လပေါ်လစပါသည်။ RBC က   ကမဘာတစ်ဝ မ််း၌ တ  ်းမမ ငေ့လ်ဆာငရွ်က်လနမခင််း 

န ငေ့အ်တ ူ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  သညေ့် RBC မူလ ာငအ်ာ်းလကာင််းလစလရ်း န ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းမ  ထကွ်လပေါ်လာသညေ့် RBC ဆ  ငရ်ာ မပဿနာမျာ်းက   လလျှာေ့ချ ရနအ်တကွ ်

ပ  မ  စ တ်ပါဝငစ်ာ်းစွာမြငေ့ ် လရ ွံ့ဆက်လဆာငရွ်က်ရမည ် မြစ်ပါသည်။ မပနလ်ည် မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအင ်

မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းက   ပ  ၍လ  လ  လာ်းလာ်း စနစ်တကျ မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က် မခင််းန ငေ့မ်မနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

သ ာဝပတ်ဝန််းကျငထ် ခ  က်မှုဆန််းစစ်ချက်စနစ်က   ထ ထ လရာက ် လရာက ်

အလကာငအ်ထည်လြာ်လစမခင််းအပါအဝင ် အစ မ််းလရာငြွ်ှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုန ငေ့ပ်တ်သက် သညေ့် 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ကတ ကဝတ်မျာ်းက   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသ  ေ့ အချက်မပလပ်းမခင််းသည ်

လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ မှုမရ  လသာပှံ စှံမြငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   လရ ာငရ် ာ်းရန ် ပှံေ့ပ  ်းလပ်း 

ပါသည်။ 

လနာက်ဆှံ ်းအလနမြငေ့ ်အမ နတ်ကယ် အလှံ ်းစှံ ပါဝငဖ်ပ ်းလရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ သညေ့် ရင််းန  ်း မမ ြှုပ်န ှံသနူ ငေ့ ်

ကျွမ််းဝငမ်ှုရ  လသာဝန််းကျငသ်ည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် မပည်သမူျာ်း၏ လမမ 

ဆ  ငရ်ာအခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းလှံ လလာက်သညေ့် လှံ မခှံြှုစ တ်ချရမှုရရ  မ သာ လပေါ်လပါက်လာန  ငမ်ည ်

မြစ်ပါသည်။ က စစရပ်အချ ြှုွံ့သည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လမမမူဝါဒက ေ့သ  ေ့ပင ် ရှုပ်လထ်ွးပါသည်။ လမမယာ 

အ ပ်ချြှုပ်မှုန ငေ့ ် ဖင မ််းချမ််းလရလ ပ်ငန််းစဉမျာ်းအကကာ်း နက်ရှု  င််းစွာ အမမစ်တွယ်လနလသာ 

ချ တ်ဆက်မှုမျာ်းလကကာငေ့ ် လမမစနစ်၏ အာ်းနည််းချက်မျာ်းစွာက   က  ငတ်ွယ်လမြရ င််းရာတွင ်
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စ နလ်ခေါ်မှုရ  လနဖပ ်း လမြရ င််းချက်ရ ာလြွရန ် လန ာငေ့လ်န ်းမှုမျာ်းသည် စ ်းပွာ်းလရ်း၊ ပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ်

မပည်သလူူထ အလပေါ် ပျက်စ ်းြွယ်အကျ ြှု်းဆက်မျာ်း ဆက်လက်သက်လရာက်လစမည်မြစ်ပါ သည်။ 

မည်သ  ေ့ပငမ်ြစ်လစကာမူ ဖင မ််းချမ််းလရ်းလ ပ်ငန််းစဉတငွ ် လမမယာက စစရပ်မျာ်းက   

ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းမခင််းန ငေ့ ် အကျ ြှု်းတူပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်းန ငေ့ ် ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ်

ချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်မခင််းတ  ေ့မြငေ့ ် ပဋ ပကခမြစ်လွယ်လသာပှံ စှံက   နာ်းလည်လသာအသငွန် ငေ့ ်

လမမယာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုဆ  ငရ်ာ ရှုပ်လထ်ွးလသာလ ပ်ငန််းစဉက   ဆက်လက်လဆာငရွ်က်မခင််း သည ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံသာ်းမျာ်း၏ လူမှု ဝမျာ်း တ  ်းတက်လရ်းက   စဉဆက်မမပတ်လပ်းစွမ််းန  ငလ်သာ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း ဝငလ်ရာက်လာလရ်းအတကွ် အလရ်းပါလ ပါသည်။ 
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မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် န  ငင်ှံလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုလဆာငရွ်က်မှုသည် ယခ အခါ 

ဆယ်စ န စ်တစ်ခ သ  ေ့ လရာက်ရ  လနဖပ  မြစ်ပါသည်။ ဆယ်စ န စ်မျာ်းစွာ စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် န  ငင်ှံလရ်းအရ 

အထ ်းကျနဖ်ပ ်းလနာက် ၂၀၁၁ ခ န စ်တွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် အရပ်သာ်းအ ပ်ချြှုပ်လရ်းသ  ေ့ မပနလ်ည ်

အသငွလ်မပာင််းခ ေ့ဖပ ်း ၂၀၁၆ ခ န စ်တွင ် ပထမဦ်းဆှံ ်းဒ မ  ကရက်တစ်အစ  ်းရက   လရွ်းလကာက် 

တငလ်မမ ာက်ခ ေ့ပါသည်။ အဆ  ပါန  ငင်ှံလရ်းအသငွလ်မပာင််းလ မှုန ငေ့အ်တူ တှံခါ်းြွငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်း 

ကျငေ့သ်ှံ ်းရနန် ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတစ်စ တတ်စ်ပ  င််းအာ်းမြငေ့ ် ပ  ေ့က နလ်ရ ွံ့ ရှုလသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုအလပေါ် အလမခမပြှု၍ တ  ်းတက်မှုလမ််းလကကာင််း တည်လဆာကရ်န ် သ သာမမငသ်ာ လသာ 

စ ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ သ သာလသာတ  ်းတက်မှုမျာ်း 

ရ  လသာ်လည််း လရရ ညတ်ည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာ၊ အာ်းလှံ ်းပါဝငန်  ငလ်သာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတွက ်

တှံခါ်းြွင်ေ့ဝါဒက   ကျင်ေ့သှံ ်းလသာ တည်ဖင မ်လအ်းချမ််းလသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံမြစ်လစရန ် လဆာငရွ်က်ဆ  

မြစ်ပါသည်။ 

ဆယ်စ န စ်မျာ်းစွာ ကကာမမင်ေ့ခ ေ့လသာ တ  င််းရင််းသာ်းအ ပ်စ မျာ်းအကကာ်းန င်ေ့ အချ ြှုွံ့လသာ 

တ  င််းရင််းသာ်းလူနည််းစ မျာ်းအကကာ်း ပဋ ပကခမျာ်း အဆှံ ်းသတ်လရ်းသည် ကက ်းမာ်းလသာ 

စ နလ်ခေါ်မှုတစ်ရပ် မြစ်ပါသည်။ ဖင မ််းချမ််းလရ်းလ ပ်ငန််းစဉသည် ရှံြနရ်ှံခါ ဆန် ေ့ကျင ်က ်

လမပာင််းလ မှုမျာ်းန င်ေ့အတ ူ ဒ ကခသ ကခခှံ၍ လန ာင်ေ့လန ်းလျကရ်  ပါသည်။ အလာ်းတူရခ  ငမ်ပည်နယရ်   

အခန််း (၁)                
စ စစသ်ှံ ်းသပ်ချကန် ငေ့ ်အကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း 
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ပဋ ပကခသည် လူသာ်းချင််းစာနာလထာက်ထာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အကျပ်အတည််းက   ဆက်လက ်

မြစ်လပေါ်လနလစပါသည်။ ဤသှံ ်းသပ်ချက်သည် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ မပည်တွင််းန င်ေ့ မပည်ပ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   အလကာင််းဆှံ ်းလစေ့လဆာ်လပ်းန  ငရ်နန် င်ေ့ လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း အလှံ ်းစှံ  

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတွက ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၏အလထာက်အကူမပြှုန  ငမ်ှုက   မမ င်ေ့တငလ်ဆာငရွ်ကရ်န ်

မူဝါဒမျာ်းက   အဓ ကထာ်းလသာ်လည််း စ ်းပွာ်းလရ်းမူဝါဒအာ်း ပ  မ  ကျယ်မပန ေ့လ်သာ န  ငင်ှံလရ်း 

အလမခအလနန ငေ့ ် ခွ မခာ်းရန ် မမြစ်န  ငပ်ါ။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအလမခအလနက   အက မြတ်န  ငမ်ညေ့် ဗဟ   

ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချမခင််းန ငေ့ ် လမမယာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မခင််းသည် လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာ 

ဖင မ််းချမ််းလရ်းလဆာငရွ်က်မှုအတွက် အလမခခှံအချက်မျာ်း မြစ်ပါသည်။ 

ဖင မ််းချမ််းလရ်းလမြရ င််းလဆာငရွ်က်မှုမရ  လသာ ပဋ ပကခမြစ်ပွာ်းလနသည်ေ့လဒသမျာ်းတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

မပြှုလ ပ်ရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက တွန် ေ့ဆ တ်လနမည်မြစ်ဖပ ်း စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာအကာအကယွ ်

လပ်းမှုန င်ေ့ မပည်လထာငစ် န င်ေ့ တ  င််းလဒသကက ်း/ မပည်နယမ်ျာ်းအကကာ်း သယှံဇာတန င်ေ့ တာဝန ်ဝတတ ရာ်းက   

ခွ မခာ်းထာ်းမှု မရ  လျှင ် ဖင မ််းချမ််းလရ်းလ ပ်ငန််းစဉသည် အမပည်ေ့အဝ ဖပ ်းလမမာက်မည် မဟ တ်လပ။ 

ထ  ေ့အမပင ် မပနလ်ည်လနရာချထာ်းလရ်းအစ အစဉမျာ်းန ငေ့ ် သ ာဝပတ်ဝန််းကျင ် ဆ  ငရ်ာ 

အနတရာယ်မျာ်းန ငေ့ပ်တ်သကလ်သာ က စစရပ်မျာ်းလကကာင်ေ့ ကက ်းမာ်းလသာစ မှံက န််းကက ်းမျာ်း အလပေါ် 

လဒသခှံတ  ေ့၏ ဆန် ေ့ကျငလ်နမှုမ ာ သက်ဆ  ငရ်ာလအဂ္ျငစ် မျာ်း၏ စွမ််းလဆာငရ်ည် ကင််းမ ေ့မခင််းန ငေ့ ်

ဆှံ ်းမြတ်ချက်ချမ တ်သမူျာ်း၏ တာ၀နခ်ှံမှုကင််းမ ေ့မခင််းတ  ေ့အလပေါ် မလကျနပ်ချက် မျာ်းလကကာငေ့ ်

ပ  မ  မျာ်းမပာ်းလာသည်။ လဒသခှံလူထ သည် ၎င််းတ  ေ့၏ နယ်လမမရ   သ ာဝသယှံ ဇာတမျာ်း 

ထ တ်ယူမခင််းန ငေ့ ် လရအာ်းလျှပ်စစ်စ မှံက န််းမျာ်းမ  ရရ  လသာ အကျ ြှု်းအမမတ် အနည််းငယ်သာ 

ခှံစာ်းရပါသည်။ 

COVID-19 လရာဂ္ါမြစ်ပွာ်းမှုန ငေ့ ် ဆက်စပ်လနလသာ ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာစ ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််း 

မြစ်လပေါ်မှုသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတကွ် ကက ်းမာ်းလသာ လရတ  အကျ ြှု်းသက်လရာက ်

မှုမျာ်းန ငေ့ ် အလာ်းအလာရ  လသာလရရ ည်အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းန ငေ့အ်တူ လနာက်ထပ် 

အလရ်းကက ်းလသာစ နလ်ခေါ်မှုတစ်ရပ် မြစ်သည်။ OECD 2020 န ငေ့ ် World Bank 2020 အရ 

က နသ်ယွ်မှုန ငေ့ ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းမ တဆငေ့ ်ကမဘာေ့တနြ်  ်းကငွ််းဆက်မျာ်းန ငေ့ ်ချ တ်ဆက် မခင််းအာ်းမြငေ့ ်

၂၀၁၁ ခ န စ်မ စ၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ စ ်းပွာ်းလရ်းတ  ်းတက်မှုမျာ်းန ငေ့ ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ  မှုအမျာ်းစ က   

ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းအသငွ ် လမပာင််းလ လ ပ်လဆာငန်  ငခ် ေ့လသာ်လည််း COVID-19 လရာဂ္ါလကကာငေ့ ်
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ကဏ္ဍအမျာ်းစ တငွ ်ရ တ်တရက်ထ ခ  က်မှုရ  လာဖပ ်း ချက်ချင််းမပနလ်ည်နလနထ် ူရန ်မမြစ်န  ငလ်သ်းပါ။ 

Asian Foundation 2020 န ငေ့ ် Myanmar Times 2020 အရ ယင််း အကကပ်အတည််းသည ်

မမနမ်ာက မပဏ မျာ်းန ငေ့ ်အလ ပ်သမာ်းမျာ်းအလပေါ် ကက ်းမာ်းစွာ သက်လရာက်လစခ ေ့ဖပ ်းမြစ်သည်။ 

အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် COVID-19 ကပ်လရာဂ္ါကာလအတွင််း ကျန််းမာလရ်းစနစ် လည်ပတ်မှု 

စ တ်ချရလစရနန် ငေ့ ် ကာလကကာရ ည်ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းမှုန ငေ့ ် လူမှုြူလှံ လရ်းထ ခ  က်မှုမျာ်းန ငေ့အ်တ ူ

ပ  မ  နက်ရှု  င််းလာလသာစ ်းပွာ်းလရ်းကျဆင််းမှုက   ကာကွယ်ရနအ်လလ်းထာ်းလဆာငရွ်က်မခင််းသည် 

လတ်တလလာတငွ ် အလရ်းကက ်းပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည ် စွန ေ့စ်ာ်းမှုမပြှုလ ပ်ရန ်

တွန ေ့ဆ် တ်လနဖပ ်း လရွ်းချယ်မှု မပြှုလ ပ်လာကာ အသငွလ်မပာင််းနည််းပညာမျာ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်း 

ပှံ စှံသစ်မျာ်းက   မမနမ်မနဆ်နဆ်န ် ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က်မခင််းမြငေ့ ် စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်းသည်လည််း 

လနာက်ဆှံ ်းတွင ် ပှံ စှံအသစ်လမပာင််းလ လာမခင််းလကကာငေ့ ် ယခ  ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချကတ်ွင ် လဆ်ွးလန်ွးထာ်းသညေ့် COVID – 19 အကက ြှု 

ကက ်းမာ်းလသာစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒမျာ်းသည ် လရရ ည်တငွ ်

ပ  မ  အလရ်းပါလာမည်မြစ်သည်။ 

လအာငမ်မငမ်ှုရရ  သည်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း 

၂၀၁၁ ခ န စ်တွင ်ပထမဆှံ ်းန  ငင်ှံလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမပြှုလ ပ်ချ န၌် မမနမ်ာန  ငင်ှံ သည် မပငပ်ကမဘာန ငေ့ ်

အမပနအ်လ နဆ်က်သယွ်မှု နည််းလသာ တှံခါ်းပ တ်စ ်းပွာ်းလရ်းက   ကျင်ေ့သှံ ်းခ ေ့ပါသည်။ 

စ ်းပွာ်းလရ်းမူဝါဒသည် အဓ ကအာ်းမြင်ေ့ ရာစ န စ်ကကာဖပ မြစ်လသာ က  လ  န  ပှံ စှံလပေါ်တငွ ်

အလမခမပြှုထာ်းသည်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းဆ  ငရ်ာ စည််းမျဉ်းမူလ ာငန် င်ေ့ မ မ  ာသာ 

ြူလှံ လရ်းလ  အပ်ချက်မျာ်းန င်ေ့ ဆက်စပ်လနပါသည်။ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၄ တွင ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့လသာ 

ပထမအကက မ် အ  အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်သည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   ပ  မ  ဆွ လဆာင ်

န  ငရ်ှံ သာမက ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း တာဝနရ်  ရ  လဆာငရွ်က်န  ငလ်စရနအ်တကွ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု ဝန််းကျင ်

တ  ်းတက်ရန ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းန င်ေ့ဆ  ငလ်သာ လမ််းမပလမမပှံ က   လြာ်ညွှန််းလပ်းခ ေ့ ပါသည်။ 

အဆ  ပါမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ၊ မမနမ်ာန  ငင်ှံ က မပဏ မျာ်းဥပလဒ၊ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက် မှုစ မှံက န််းတွင ်ပါဝငသ်ည်ေ့ 

မဟာဗျျူဟာကျလသာအမျ ြှု်းသာ်းစ မှံက န််းမျာ်းစသည်ေ့ အဓ ကကျ လသာ ဥပလဒမူလ ာင ်
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တ  ်းတက်မှုမျာ်းန င်ေ့ ဝနက်က ်းဌာနမျာ်း ြျက်သ မ််းမခင််း၊ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန င်ေ့ 

န  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းဆက်သယွ်လရ်းဝနက်က ်းဌာနအသစ် ထလူထာငမ်ခင််းက ေ့သ  ေ့လသာ အြွ ွံ့အစည််း 

ဆ  ငရ်ာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ 

လမြလလျှာေ့မှုမျာ်းန ငေ့ ် ကမဘာေ့ ဏ၏် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းလ ပ်က  ငလ်ဆာငရွ်က်မှုညွှန််းက န််းအချ ြှုွံ့ တွင ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏အဆငေ့က်   သ သ သာသာ တ  ်းတက်လစသညေ့် လကာ်ပ  ရ တ်အ ပ်ချြှုပ်မှုန ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်က  ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းဆ  ငရ်ာ လယွ်ကူမှုတ  ေ့တွင ် သ သ သာသာတ  ်းတက်မှုမျာ်း 

မပြှုလ ပ်ခ ေ့ပါသည်။ 

ဤမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းပ တ်ဆ  ေ့မှုက   ရ ပ်သ မ််း၍ အဓ ကလ ်းကွက်မျာ်းသ  ေ့ 

အလကာက်ခွနက်င််းလွတ်ခငွေ့မ်ြငေ့ ်လ ်းကွက်ဝငအ်ခွငေ့အ်လမ််း ရရ  ခ ေ့မခင််းတ  ေ့လကကာငေ့ ် မမနမ်ာ န  ငင်ှံသည ်

ကမဘာလပေါ်တွင ် စ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအမမနဆ်ှံ ်းန  ငင်ှံတစ်န  ငင်ှံ မြစ်လာဖပ ်း 

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအခွငေ့အ်လမ််းမျာ်း ရ ာလြွလ  လသာ အာရ ၏ 

လနာက်ဆှံ ်းစ ်းပွာ်းလရ်းနယ်လမမသစ်တစ်ခ  မြစ်လာပါသည်။ ကက ်းမာ်းလသာလ ်းကွက်၊ ကကယ်ဝ လသာ 

သ ာဝသယှံဇတ၊ မျာ်းမပာ်းလသာ လူငယ်လူရွယ်ဉ ်းလရန ငေ့ ် ကမဘာေ့ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှု 

အရ  ဆှံ ်းလဒသတွင််း တညရ်  လနမှုတ  ေ့သည် အလာ်းအလာရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ဆွ လဆာငရ်န ်

အလမခခှံလကာင််းမျာ်း မြစ်ပါသည်။  

... သ  ေ့ရာတငွ ်ပ မအကက မ်သှံ ်းသပ်ချကတ်ငွ ်လဖာ်မပခ ေ့လသာ မပဿနာမျ ြှု်းစှံ  ရ  လနဆ မဖစ ် 

နယ်ပယ်အာ်းလှံ ်းရ   ဥပလဒမူလ ာငတ်စ်ရပ်လှံ ်းက   အသစ်မပနလ်ည်လရ်းဆွ မခင််း မရ  ခ ေ့လပ။ 

ထ  ေ့လကကာငေ့ပ်င ် လမမန ငေ့ပ်တ်သက်သညေ့် အဓ ကနယ်ပယ်န ငေ့ ် အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုမျာ်းသည ် ဝနက်က ်းဌာနအချင််းချင််းည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှု အာ်းနည််းမခင််းက   

လမြရ င််းန  ငမ်ှုမရ  လချ။ သ  ေ့ရာတွင ် ပထမအကက မ် OECD ၏ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်တငွ ်

လြာ်မပထာ်းလသာ နယပ်ယ်မျာ်းစွာအပါအ၀င ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်း၏ ပထမအဆငေ့သ်ည် 

လမ််းလကကာင််းမ နလ်ပေါ်သ  ေ့ လရာက်လနဖပ ဟ  အတ  င််းအတာတစ်ခ အထ  လမပာန  ငပ်ါသည်။ လွယ်ကူသညေ့ ်

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း လဆာငရွ်က်ဖပ ်းမြစ်လသာ်လည််း ခက်ခ လသာ မပြှုမပင် လမပာင််းလ မှုမျ ြှု်းစှံ က   

လဆာငရွ်က်ရအှံ ်းမည်မြစ်ပါသည်။ အာ်းလှံ ်းပါဝငသ်ညေ့်လ ပ်ငန််းစဉအလပေါ် အလမခမပြှုလရ်းဆွ ထာ်းသညေ့် 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်လဆာငခ်ျကမ်ျာ်းက   ထ န််းကွပ်လပ်းလသာ လခတ်မ  ဥပလဒမူလ ာငသ်ည ်
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လကာင််းမွနလ်သာလ်ည််း အလကာငအ်ထည်လြာ်မှုမ ာမူ ကဏ္ဍအမျ ြှု်းမျ ြှု်း တွင ်

လနာက်ကျကျနလ်နဆ မြစ်သည်။ ပထမအကက မ်သှံ ်းသပ်ချက်တွင ် အကကှံမပြှုလထာက်မပခ ေ့ သညေ့ ်

၀နက်က ်းဌာနမျာ်းအကကာ်း ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှုအာ်းနည််းမခင််းန ငေ့ ်အစ  ်းရတစ်ရပ်လှံ ်း၏ စွမ််းလဆာငရ်ည ်

အာ်းနည််းမခင််းတ  ေ့သည် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   ထ လရာက်စွာ အလကာင ် အထည်လြာ်မှုက   

အဟန ေ့အ်တာ်းမြစ်လစသည။် လက်လတွွံ့လဆာငရွ်က်လနလသာ သကဆ်  ငသ် ူ မျာ်းက 

လမြလလျှာေ့မှုနည််းလမ််းမျာ်းဆ  ငရ်ာ ချ ြှု ွံ့ယွင််းချကန် ငေ့ ် အထ်ူးလ ပ်ပ  ငခ်ငွေ့ ် အကျ ြှု်းအမမတ ်

ရ ာသမူျာ်းလကကာငေ့ ် ယ ဉဖပ ြှုငန်  ငမ်ှုက   အဟန ေ့အ်တာ်းမြစ်လစသညေ့် အလလေ့အထအပါအဝင ်

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်း ကက ြှု်းပမ််းမှုမျာ်းတွင ်လန ်းလကွ်းလနမှုက   လထာက်မပကကသည်။  

ဖင မ််းချမ််းလရ်းလ ပ်ငန််းစဉ လန ်းလကွ်းလနမခင််းန ငေ့ ် ထ်ူးမခာ်းမှု မရ  မခင််း၊ ရခ  ငမ်ပည်နယ်အတွင််း 

ဆက်လက်မြစ်ပွာ်းလနလသာ လူသာ်းချင််းစာနာလထာက်ထာ်းမှု ဆ  ငရ်ာ ပဋ ပကခမျာ်းသည ်

အလာ်းအလာရ  လသာ ရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ဟန ေ့တ်ာ်းလျက်ရ  ပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း 

ရငဆ်  ငလ်နရလသာ ဂ္ ဏသ်တင််းပျက်စ ်းန  ငမ်ညေ့်အလနအထာ်းန ငေ့ ် ထ  က်သငေ့လ်သာလှံ ေ့လဝ ရ ယ မြငေ့ ်

သတ်မ တ်စှံနှုန််းမျာ်းန ငေ့အ်ည  လ ပ်ငန််းမတ  ငမ် လဆာငရွ်က်ရမှုတ  ေ့အမပင ် လ ်းကွက်ဝင ်

ခွငေ့န်  ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ အ မ်ရ ငအ်စ  ်းရ၏ တှံ ေ့မပနလ်ဆာငရွ်က်မှု၊ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအတွက ်

အလ ရ ငအ်ြွ ွံ့အစည််းပှံေ့ပ  ်းမှုတ  ေ့သည်လည််း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမပြှုလ ပ်ရန ်ဆှံ ်းမြတ်ချက်မျာ်း မပြှုလ ပ်ရာတငွ ်

အလရ်းပါလ ပါသည်။ အဆ  ပါစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်း၏အကျ ြှု်းဆက် တစ်စ တ်တစ်ပ  င််း အာ်းမြငေ့ ်၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ 

 ဏ္ဍာန စ်တွင ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း အမျာ်းအမပာ်း ဝငလ်ရာက်လနရာမ  

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုခွငေ့မ်ပြှုမှုမျာ်း အလွနအ်မင််း ကျဆင််းခ ေ့ပါသည်။1 

လတ်တလလာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျင ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း၏ အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက   

ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် မျှလဝရနန် ငေ့ ် သ ာဝပတ်ဝန််းကျငအ်ရ လရရ ညတ်ညတ်ှံေ့လသာတ  ်းတက်မှု 

မြစ်လစလရ်းက   အလထာက်အကူမပြှုန  ငရ်န ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအရ  နက်   ဆက်လက်ထ န််းသ မ််း 

လဆာငရွ်က်ရန ် လ  အပ်သည်။ ယင််းရည်မ န််းချက်န ငေ့အ်တူ ယခ ဒ တ ယအကက မ် OECD 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်သည် ၂၀၁၄ ခ န စ် ပထမအကက မ်သှံ ်းသပ်ချက် ဖပ ်းသညေ့် လနာက်ပ  င််း 

အဓ ကရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငမ်ပြှုမပင ် လမပာင််းလ မှုမျာ်းအလပေါ် အလမခခှံထာ်းဖပ ်း 

ဉ ်းစာ်းလပ်းနယ်ပယ်အမျာ်းအမပာ်းတွင ် ကျနရ်  လနလသာ စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   ဆန််းစစ်သှံ ်းသပ်မှု 

မပြှုလ ပ်ထာ်းပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မြစ်ဖပ ်း စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာစည််းမျဉ်း 



 37 
 

 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

န ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ အဓ ကကျသညေ့် အြွ ွံ့အစည််းမြစ်သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့က် မပဏ မျာ်း 

ညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာနသည ် ၎င််း၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလျှငမ်မနလ်ချာလမွွံ့လစလရ်းန ငေ့ ် မူဝါဒလရ်းရာ 

အကကှံလပ်းမှုလ ပ်ငန််းမျာ်းက   အာ်းလကာင််းလာလစမခင််းန ငေ့ ် လဒသခှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအကကာ်း ချ တ်ဆက်မှုမျာ်း မျာ်းမပာ်းလာလစရန ် အမခာ်းလသာ 

အစ  ်းရလအဂ္ျငစ် မျာ်းန ငေ့ ် အန ်းကပ်ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်လရ်းအတွက် ၎င််း၏ ဂ္ ဏသ်တင််းက   

ကက ်းလစမခင််းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် အန ်းကပ်ထ လတွွံ့ မခင််းတ  ေ့က   တ  ်းတက်လစရန ်

မည်သ  ေ့လဆာငရွ်က်န  ငသ်ည်က   ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒ 

လလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက်တငွ ် ဆန််းစစ်သှံ ်းသပ်ထာ်းပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်မြစ်ဖပ ်း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုကဏ္ဍတွင ် အဆငေ့မ်မငေ့ ် မမနမ်ာအရာအရာရ  မျာ်း က 

မကကာခဏလရ ာငရ် ာ်းလလေ့ရ  သညေ့် အလကကာင််းအရာတစ်ခ မြစ်လသာ တာဝနယ်ူမှုရ  လသာရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုက   အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်ကန်  ငမ်ှုအလမခအလနက  လည််း ယခ သှံ ်းသပ်ချက် တငွ ်

မ ်းလမာင််းထ  ်းမပထာ်းပါသည်။ 

လဒသတွင််းန ငေ့ ် အမခာ်းလဒသမျာ်းရ   အမခာ်းန  ငင်ှံမျာ်းစွာ၏ အလတွွံ့အကကှံြှုက   အလမခခှံ၍ ယခ  

သှံ ်းသပ်ချက်၌ ပ  ေ့က နဦ််းလဆာငလ်သာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်ရာတငွ ် အထ်ူး 

စ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ် စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၏ အခန််းကဏ္ဍန ငေ့ ် ထ  က ေ့သ  ေ့လသာနည််းဗျျူဟာတွင ်

လရ ာငက်ကဉရနရ်  သည်မျာ်းက   လြာ်မပထာ်းသည်။ ထ  ေ့အမပင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် လျှပ်စစ် ဓာတ်အာ်း 

မပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ ရင််းမမစ်မျာ်းန ငေ့ ် သ ာဝသယှံဇာတစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုက ေ့သ  ေ့လသာ 

လရရ ည်တညတ်ှံေ့မှုရ  လသာ အမခာ်းနည််းလမ််းမျာ်းက   မမ ငေ့တ်ငရ်န ် ကာဗွနအ်လမခခှံစွမ််းအင ်

နည််းဗျျူဟာမျာ်းက   ခ နလ်ကျာ်လဆာငရွ်က်န  ငမ်ညေ့အ်လမခအလနက  လည််း သှံ ်းသပ်ထာ်းပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့န်  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းဆက်သယွ်လရ်း၀နက်က ်းဌာန၏ လတာင််းဆ  ချက်အရ ယခ  

သှံ ်းသပ်ချက်တွင ် လမမယာအခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းက   လသလသချာချာ လြာ်လဆာငရ်န ် လ  အပ်ချကက်   

မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်ထာ်းသည်။ ဤမပဿနာက   ပထမအကက မ်ပသှံ ်းသပ်ချက်တွင ်ညွှနမ်ပခ ေ့လသာ် လည််း 

လနာက်ပ  င််းတွင ် တ  ်းတက်မှုအနည််းငယ်သာရ  ခ ေ့သည်။ လမမယာက စစရပ်သည် 

ရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတကွ် လသချာလစရန ် လ  အပ်ချက်ထက် လကျာလ်ွန၍် အာ်းလှံ ်းပါဝင ် န  ငမ်ှု၊ 

လရရ ည်တညတ်ှံေ့မှုန ငေ့ ် ဖင မ််းချမ််းလရ်းလ ပ်ငန််းစဉအတွက် အဓ ကလသာေ့ချကမ်ြစ်လသာ လကကာငေ့ ်

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းကက ြှု်းပမ််းမှု၏ အဓ ကအစ တ်အပ  င််းတစ်ရပ်လည််း မြစ်ပါသည်။ 
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ပထမအကက မ် OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်က   အစ  ်းရန င်ေ့ မူဝါဒလရ်းရာက စစ 

အနည််းငယ်သာ လဆာငရွ်က်၍ရဖပ ်း အလ ရ ငမ်ျာ်းအလနမြင်ေ့လည််း ၎င််းတ  ေ့၏ ရည်ရွယ်ချက် က   

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုသ  ေ့ စတငလ်မပာင််းလ ချ န ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်း အလစာပ  င််း န စ်မျာ်း၌ 

မပြှုလ ပ်ခ ေ့ပါသည်။ DICA ၏လတာင််းဆ  ချကအ်ရ တာ၀နယ်ူမှုရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

မြစ်လစရနလ်  အပ်မှုအလပေါ် အထ်ူးအလလ်းထာ်းမှုအပါအဝင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငမ်ပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုအတွက်  က်စှံ လွှမ််းမခှံြှုလသာနည််းလမ််းက   အသှံ ်းမပြှုထာ်းပါသည်။ ယခ ဒ တ ယ 

အကက မ်သှံ ်းသပ်ချက်က   မမနမ်ာန  ငင်ှံရငဆ်  ငလ်နရလသာစ ်းပွာ်းလရ်းစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   မျာ်းမပာ်း လာသည်ေ့ 

အချ နန် ငေ့ ် ဥပလဒလရ်းရာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုန ငေ့ ် အမျ ြှု်းသာ်းစ မှံက န််းမျာ်းန ငေ့ ် မဟာဗျျူဟာမျာ်းအတွက် 

အလ ရ ငမ်ျာ်း၏ ပှံေ့ပ  ်းမှုတ  ေ့ လနရာအန ှံ ေ့ မြစ်လပေါ်လနချ နတ်  ေ့တငွ ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့မခင််း မြစ်ပါသည်။ 

ထ  ေ့လကကာငေ့ ် မူဝါဒဆ  ငရ်ာအကကှံမပြှုချက်မျာ်း လရွ်းချယ်ဖပ ်း အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုန ငေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက မမနမ်ာန  ငင်ှံအာ်းလရရ ညတ်ည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ  လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်းရည်မ န််းချက်မျာ်း 

(SDGs) သ  ေ့ လရာက်ရ  လစရန ် မည်က ေ့သ  ေ့ ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငသ်ည်က   အဓ ကထာ်း  လဆာငရွ်က်ပါသည။် 

ပထမအကက မ်သှံ ်းသပ်ချက်က ေ့သ  ေ့ပင ် အစ  ်းရမျာ်းအလနမြင်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငစ် နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   

လမြရ င််းရာတွင ်ပှံေ့ပ  ်းန  ငရ်န ်OECD က လရ်းဆွ  ထာ်းသညေ့်  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူလ ာင ်(ဇယာ်း ၁-

၁) က   အလမခခှံပါသည်။ 

Box ၁-၁ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒမူလ ာင ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒမူလ ာင ် (PFI) သည် အစ  ်းရမျာ်းအာ်း န  ငင်ှံမျာ်းန င်ေ့ ၎င််းတ  ေ့၏ 

န  ငင်ှံသာ်းမျာ်း ကကယ်ဝချမ််းသာမှုန င်ေ့ ဆင််းရ မှုက   တ  က်ြျကရ်န ် လပ်းစွမ််းန  ငသ်ည်ေ့ လရရ ည် 

တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   ပှံေ့ပ  ်းရာတငွ ် ပ ဂ္ဂလ ကရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း လည်ပတ ်

လစလရ်းက   ပှံေ့ပ  ်းလပ်းသည်။ လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငက်   ြနတ် ်းရန ်

ကက ြှု်းပမ််းလျက်ရ  လသာ မည်သညေ့်အစ  ်းရအတွက်မဆ  ဆန််းစစ်န  ငရ်န ် အဓ ကလမ်းခွန််းမျာ်းက   

လြာ်မပထာ်းသည်။ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း၊ အလ ပ်သမာ်း၊ အရပ် က်အြွ ွံ့အစည််းန ငေ့ ် အမခာ်း 

အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ်ပူ်းလပါင််း၍ OECD န ငေ့ ်OECD မဟ တ်လသာ အစ  ်းရမျာ်းမ  

က  ယ်စာ်းလ ယ်မျာ်းက PFI က   ၂၀၀၆ ခ န စ်တွင ် စတငလ်ရ်းဆွ ခ ေ့ဖပ ်း OECD ၀နက်က ်းမျာ်းက 

အတည်မပြှုခ ေ့ပါသည်။ အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလဆ်ွးလန်ွးမှု၊ 
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ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုန ငေ့ ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   ပှံေ့ပ  ်းရန ်အစ  ်းရမျာ်းက လရ်းဆွ ထာ်းသည်ေ့ PFI 

က   န  ငင်ှံလပါင််း ၃၀ လကျာ်န ငေ့ ် လဒသဆ  ငရ်ာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းက ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငက်   

အက မြတ်ရနန် ငေ့ ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ ရနအ်တကွ် ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန် ေ့ အသှံ ်းမပြှုလျက်ရ  ပါသည။် 

အလတွွံ့အကကှံြှုန ငေ့ ်ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းအလမခအလနလမပာင််းလ မှုမျာ်းက   ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းလျက် PFI က   

၂၀၁၅ တွင ်မပငဆ်ငခ် ေ့ပါသည်။ 

PFI သည် န  ငင်ှံမျာ်းအလနမြငေ့ ် ၎င််းတ  ေ့၏တ  ်းတက်မှုက   အက မြတ်ရနန် ငေ့ ် မူဝါဒနယ်ပယ် ၁၂ ခ  

မြစ်သည်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒ၊ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့လ်ွယ်ကူလချာလမွွံ့လရ်း၊ က နသ်ယွ်လရ်း၊ 

ယ ဉဖပ ြှုငမ်ှု၊ အခွန၊် လကာ်ပ  ရ တ်အ ပ်ချြှုပ်မှု တာဝနယ်ူမှုရ  လသာစ ်းပွာ်းလရ်း အမပြှုအမူမျာ်းက   

မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််း၊ လူ ေ့စွမ််းအာ်းအရင််းအမမစ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု၊ အလမခခှံအလဆာက် အအှံ ၊ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ ဏ္ဍာလငလွထာက်ပှံေ့မှု၊ အစ  ်းရစ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှုန ငေ့အ်စ မ််းလရာင ်

စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတ  ေ့န င်ေ့စပ်လျဉ်း၍ ဦ်းစာ်းလပ်းမျာ်းက   ခွ မခာ်းသတ်မ တ်ရန ်

လမပာင််းလွယ်မပငလ်ွယ်ရ  လသာ နည််းလမ််းတစ်ခ  မြစ်ပါသည်။ မူသှံ ်းရပ်မြစ်သည်ေ့ - မူဝါဒ 

ချ တ်ဆက်မှု၊ မူဝါဒချမ တ်မခင််းန ငေ့ ် အလကာငအ်ထည်လြာ်မခင််းတငွ ် ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာရ  မှုန ငေ့ ်

လက်ရ  န ငေ့ ်အဆ  မပြှုထာ်းလသာမူဝါဒမျာ်း၏ သက်လရာက်မှုမျာ်းက   ပှံ မ နအ်က မြတ်မခင််းတ  ေ့သည် PFI 

တစ်ရပ်လှံ ်းအလပေါ် သက်လရာက်မှုရ  ပါသည်။ 

PFI ၏ ထပ်ဆင်ေ့တ  ်းတနြ်  ်းသည် မတူည လသာမူဝါဒမျာ်းက   အတတူကွစ စည််းဖပ ်း အ ပ်ချြှုပ်မှု 

ဆ  ငရ်ာ ဆက်စပ်က စစရပ်က   အလလ်းလပ်းမခင််းမြစ်ပါသည်။ ရည်မ န််းချက်မ ာ မဝူါဒတစ်ခ  ချင််းစ တငွ ်

လ ပ်ငန််းရပ်အသစ် ြနတ် ်းရနမ်ဟ တ်   မူဝါဒချ တ်ဆက်မှုက   လသချာမှုရ  လစရန ် ၎င််းတ  ေ့က   

လပါင််းစည််းလပ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ အဆငသ်ငေ့အ်သှံ ်းမပြှုန  ငလ်သာ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ  

လရ်းအစ အစဉမျာ်းက   ပှံေ့ပ  ်းမလပ်းထာ်းလသာ်လည််း လနာက်ဆှံ ်းလဆာငရွ်က်မည်ေ့ မည်သညေ့်မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုက  မဆ   ထ လရာက်မှုတ  ်းတက်လစရနအ်လထာက်အကူမပြှုသည။် အစ  ်းရအဆငေ့ ်

အာ်းလှံ ်းတွင ် မူဝါဒမျာ်းချမ တ်မခင််းန ငေ့အ်လကာငအ်ထည်လြာ်မခင််းအတကွ် စနစ်တကျ လရ်းဆွ  

ထာ်းလသာလ ပ်ငန််းစဉက  အာ်းလပ်းမခင််းအာ်းမြငေ့အ်စ  ်းရမျာ်းက မ မ က  ယ်မ မ အက မြတ်မခင််းန ငေ့ ်

လဒသတွင််း သ  ေ့မဟ တ် န  ငင်ှံစှံ လဆ်ွးလန်ွးပွ မျာ်းတငွ ် လဆ်ွးလန်ွးြက်မျာ်းက   လလေ့လာသှံ ်းသပ်မှု 
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မပြှုလ ပ်မခင််းအပါအဝင ် အြွ ွံ့အစည််းအမျ ြှု်းမျ ြှု်းသည် PFI က   နည််းအမျ ြှု်းမျ ြှု်း ရည်ရွယ်ချက ်

အမျ ြှု်းမျ ြှု်းမြင်ေ့ အသှံ ်းမပြှုန  ငပ်ါသည်။ 

PFI သည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငအ်လမခအလနက   ကျယ်မပန ေ့လ်သာရှုလထာငေ့မ်  သှံ ်းသပ်ပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   တ  ်းမမ ငေ့ရ်ှံ မျှသာမဟ တ်   စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့လ်ူမှုလရ်းအကျ ြှု်းအမမတ် မျာ်းမျာ်း 

ရရ  လစရနမ်ြစ်ပါသည်။ သက်ဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန င်ေ့စပ်လျဉ်း၍ အရည်အလသ်ွးသည် 

အလရအတွက်က ေ့သ  ေ့ မျာ်းစွာ အလရ်းပါသည်။ လကာင််းမွနလ်သာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငသ်ည ်

န  ငင်ှံမခာ်းန ငေ့ ် မပည်တွင််း၊ အကက ်း၊ အလသ်းလ ပ်ငန််းအာ်းလှံ ်းအတွက် မြစ်သင်ေ့လကကာင််းက   PFI က 

အသ အမ တ်မပြှုပါသည်။ လကာင််းမွနလ်သာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျင၏် ရည်ရွယ်ချက်မ ာ အကျ ြှု်း 

အမမတ်မြစ်ထနွ််းမှုရ  လသာ လ ပ်ငန််းမျာ်း ချ ွံ့ထငွရ်နန် င်ေ့ ဖပ ြှုငဆ်  ငန်  ငမ်ှုမရ  လသာ လ ပ်ငန််းမျာ်း 

ပ တ်သ မ််းရန ် ခွင်ေ့မပြှုမခင််းမြင်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းအလနမြင်ေ့ အခွင်ေ့အလမ််းသစ်မျာ်း ရယူရာတွင ်

လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  မှုက   တ  ်းတက်လစရန ် မြစ်ပါသည်။ စနစ်ကျလသာ အမျာ်းမပည်သနူ င်ေ့ 

လတွွံ့ဆှံ လဆ်ွးလန်ွးမှုမြင်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန င်ေ့ အမခာ်းလသာဆက်စပ်အြွ ွံ့ အစည််းမျာ်း၏ 

လ  အပ်ချက်မျာ်းက   တှံ ေ့မပနလ်ဆာငရွ်က်မခင််းန င်ေ့ ချမ တ်ထာ်းလသာမူဝါဒသည် ၎င််း၏ 

ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းန င်ေ့ က  က်ည မှုမရ  ပါက လမ််းလကကာင််းက   လျငမ်မနစွ်ာ လမပာင််းလ မခင််း မြင်ေ့ 

အစ  ်းရသည် လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်ရာတွင ်လျငမ်မနမ်ှုရ  ရန ်လ  အပ်ပါသည်။ ထ  ေ့အမပင ်အစ  ်းရအတွင််း 

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းအတွက် ရပ်တည်လပ်းမည်ေ့ က  ယ်စာ်းလ ယက်  လည််း ြနတ် ်းသငေ့ပ်ါသည်။ 

အလရ်းအကက ်းဆှံ ်းအချက်မ ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငသ်ည် လရရ ည် တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာ 

အာ်းလှံ ်းပါဝငလ်သာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက  အလထာက်အကူမပြှုလနလစရန ် မြစ်ပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငတ်  ်းတက်မှုမျာ်းသည် မူဝါဒလရ်းရာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှု အတွက်သာမက 

အစ  ်းရမျာ်း၏ လဆာငရွ်က်လနကျက စစရပ် လမပာင််းလ မှုမျာ်းအတွက်ပါ လ  အပ် လကကာင််း 

အသ အမ တ်မပြှုသည်ေ့ လမပာင််းလ မပငလ်ွယရ်  လသာ အစ  ်းရတစ်ရပ်လှံ ်းန င်ေ့ဆ  ငလ်သာ နည််းလမ််းက   

မမ င်ေ့တငလ်ပ်းလျက် ဤရှုပ်လထ်ွးမှုက  တ န ေ့မ်ပနလ်သာအာ်းမြငေ့ ် PFI က   ြနတ် ်း ထာ်းပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒမူလ ာငန် ငေ့ပ်တ်သက်သညေ့် အလသ်းစ တ်အချက ် အလက်မျာ်းက   

http://www.oecd.org/investment/pfi.htm တွင ်လလေ့လာန  ငပ်ါသည်။ 
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၂၀၁၄ ခ န စမ် စ၍ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ဆ်ကစ်ပ်လသာ မဖစလ်ပေါ်တ  ်းတကမ်ှုမျာ်း 

စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာစွမ််းလဆာငရ်ည် 

စ ်းပွာ်းလရ်းအလမပာင််းအလ မမနဆ်နသ်ညေ့်အချ နတ်ငွ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ဤမျှ တ  လတာင််းလသာ 

အချ နက်ာလအတွင််း မည်မျှအထ  လရာက်ရ  လာခ ေ့သည်က   လမေ့လလျာေ့သာွ်းန  ငပ်ါသည်။ မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ လရ်းကာလမတ  ငမ် က မမနမ်ာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းသည် ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းန င်ေ့ ချ တ်ဆက်မှုမရ   

နည််းမျ ြှု်းစှံ မြငေ့ပ် တ်ပငထ်ာ်းမခင််းခှံခ ေ့ရပါသည်။ ပ  ေ့က နတ်ငပ်  ေ့မှုသည် ဂ္ျ ဒ ပ ၏ လဝစ အရ 

အနည််းဆှံ ်းမြစ်ဖပ ်း န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအလနမြင်ေ့ လရအာ်းလျှပ်စစ်အပါအ၀င ်သ ာဝ သယှံဇာတ 

အရင််းအမမစ်မျာ်းတငွ ် လ ပ်ငန််းကက ်းအနည််းငယ်သာ ရ  ပါသည်။  ဏ္ဍာလရ်းစနစ် သည် လရ ်းကျဖပ ်း 

လငသွာ်းအလမခမပြှုအလပ်းအယူက စစမျာ်းန င်ေ့ န စ်မျ ြှု်းန စ်သယွ် လငလွ လ ယ်နှုန််း တ  ေ့က   ကျယ်ကျယ်မပန် ေ့မပန် ေ့ 

အသှံ ်းမပြှုကကပါသည်။ GDP န င်ေ့နှု င််းစာလျှင ် အခွန ်  ဏ္ဍာရရ  မှု သည် ကမဘာလပေါ်တွင ် အနည််းဆှံ ်း 

မြစ်ပါသည်။ လူအမျာ်းစ  လျှပ်စစ်မ ်းမရသည်ေ့ လကျ်းလက် လဒသမျာ်းတွင ် အထ်ူးသမြင်ေ့ 

ဆင််းရ မှုနက်ရှု  င််းခ ေ့ပါသည။် 

က  ်းန စ်တာကာလလဆာငရွ်က်မှုသည် ဆယ်စ န စ်မျာ်းစွာ စ မှံခန် ေ့ခွ မှုအမ ာ်းမျာ်းက   မလချြျက်န  ငပ်ါ။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုအနည််းဆှံ ်းန  ငင်ှံမြစ်သည်ေ့အာ်းလလျာ်စွာ စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းစွာန င်ေ့ ရငဆ်  င ်

လနရဆ မြစ်လသာ်လည််း လအာငမ်မငမ်ှုမျာ်းမ ာ အထငက်က ်းစရာ လကာင််းပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျကည် လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််းအရ ဆင််းရ မှုသည် ၂၀၀၅ 

ခ န စ်တွင ် လူဦ်းလရ၏ သှံ ်းပှံ တစ်ပှံ ရ  ခ ေ့ရာမ  ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင ် လူဦ်းလရ၏ ၂၀% လအာက် သ  ေ့ 

ကျဆင််းလာမခင််းလကကာင်ေ့လည််းလကာင််း၊ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကကာင်ေ့လည််းလကာင််း 

မကကာလသ်းမ န စ်မျာ်းအတငွ််း မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ကမဘာလပေါ်တွင ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအရ  ဆှံ ်းန  ငင်ှံ တစ်န  ငင်ှံ 

မြစ်လာပါသည်။ လငလွကက်းလြာင််းပွမှုနှုန််း ကျဆင််းဖပ ်း လငလွရ်းလကက်းလရ်းန ငေ့ ်

 ဏ္ဍာလရ်းတည်ဖင မ်မှုတ  ေ့လကကာငေ့ ် န  ငင်ှံေ့စ ်းပွာ်းလရ်းသည် တ  ်းတက်လျက်ရ  ပါသည်။ န  ငင်ှံပ  င ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း (SEEs) က    တ်ဂ္ျက်မယူလသာလ ပ်ငန််း မျာ်းအမြစ်သ  ေ့ လမပာင််းလ ရန ်

ထ  ေ့လနာက်တငွမ်  လကာ်ပ  လရ်းရ င််းအသငွလ်မပာင််းလ ရနန် င်ေ့ အမျာ်းပ  ငက် မပဏ  သ  ေ့မဟ တ် 

လကာ်ပ  လရ်းရ ငသ်  ေ့ လမပာင််းလ ရန ်အာ်းလပ်းလဆာငရွ်ကလ်ျက်ရ  ပါသည် (MOPFI၊ ၂၀၁၈)။ အထ်ူးသမြငေ့ ်
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အထည်အလ ပ်တငပ်  ေ့မှုမျာ်း အလျှငအ်မမန ်တ  ်းတက်မှုန င်ေ့အတူ အလ ပ်အက  င ်ြနတ် ်းန  ငမ်ှုမ ာလည််း 

တ  ်းတက်လျက်ရ  ပါသည်။ 

တှံခါ်းြွင်ေ့ဝါဒကျင်ေ့သှံ ်း၍ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာလမြလလျာေ့မှုမျာ်း မပြှုလ ပ်ဖပ ်းလနာက်ပ  င််း အမခာ်း 

လသာအလာ်းတူ လဒသတွင််းန  ငင်ှံ၏ အလတွွံ့အကကှံြှုက ေ့သ  ေ့ပင ် တှံခါ်းြွင်ေ့ဝါဒကျင်ေ့သှံ ်း၍ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာလမြလလျာေ့မှုမျာ်းမပြှုလ ပ်ဖပ ်း လနာက်ပ  င််းကာလတငွ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုသည ်

လငအွရင််းအန  ်းမျာ်း တ  ်းပွာ်းလာမှုန င်ေ့ က နထ် တ်စွမ််းအာ်း အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းအလပေါ်တငွ ်

အဓ ကအာ်းမြင်ေ့ မူတည်ပါသည် (ပှံ  ၁-၁)။ က နထ် တ်စွမ််းအာ်း အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း ရရ  လနမှု သည ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံ မြတ်သန််းသာွ်းသည်ေ့ လျငမ်မနလ်သာြွ ွံ့စည််းတည်လဆာက်ပှံ ဆ  ငရ်ာ အသငွလ်မပာင််းလ မှုန င်ေ့ 

ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းန င်ေ့ ပ  မ  လပါင််းစည််းလာမှုက   ထငဟ်ပ်လျက်ရ  ပါသည်။ 

ပှံ  ၁-၁ တှံခါ်းဖွင်ေ့ဝါဒကျင်ေ့သှံ ်း၍ လမဖလလျာေ့မှုမျာ်း မပြှုလ ပ်ဖပ ်းလနာကပ်  င််း                            

GDP တ  ်းတကမ်ှုအလမခအလန - မမန်မာန  ငင်ှံန င်ေ့ လဒသတငွ််းန  ငင်ှံမျာ်း၊ ရာခ  ငန်ှုန််း 

 
ရင််းမမစ် - ကမဘာေ့ ဏ ်(၂၀၁၈)    

FDI သည် စ ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   အဓ ကပှံေ့ပ  ်းလပ်းခ ေ့သည်။ ၂၀၁၁ ခ န စ်မ  စတင ် လသာ 

တှံခါ်းြွင်ေ့ဝါဒကျင်ေ့သှံ ်း၍ လမြလလျာေ့မှုမျာ်း မပြှုလ ပ်ဖပ ်းလနာက်ပ  င််း အထ်ူးသမြင်ေ့ ၂၀၁၅ ခ န စ်အတွင််း 

GDP တွင ် အမ နတ်ကယ်မပြှုလ ပ်လသာ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု ပါဝငမ်ှုနှုန််းသည် သ သ သာသာ 

တ  ်းတက်လာပါသည်။ ထ  ေ့လနာက် ရခ  ငမ်ပည်နယ်ပဋ ပကခလကကာငေ့ ်မလသချာမလရ ရာမှုမျာ်းန ငေ့ ်အစ  ်းရ၏ 

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုလန ်းလကွ်းသည်ဟ  ယူဆချက်မျာ်းလကကာငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် ၂၀၁၈ 

ခ န စ်တွင ်တစ်ရ  နထ်  ်း ကျဆင််းခ ေ့ပါသည် [ပှံ  ၁-၂ အပ  င််း (က)]. 

၄၂% ၄၀% ၄၀% 
၅၈% 

၀% 

၁၀% 

၂၀% 

၃၀% 
၄၀% 

၅၀% 
၆၀% 

၇၀% 

၈၀% 
၉၀% 

၁၀၀% 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ (၂၀၁၀-၂၀၁၅) တရိုတ်နိိုငင် (၁၉၇၈-၁၉၉၀) ဗီ က်နမ်နိိုငင်  (၁၉၉၄-၂၀၀၀) ကယမဘျောဒုီံး ျောုံးနိိုငင်  (၁၉၉၃-၂၀၀၀) 

အရငု်ံးအနှုီံးရှ ် ျော လိုပ်သျောုံး 
လိုပ်သျောုံးတစ်ဦုံးလျှင ်

လ ူ့စွမ်ုံးအျောုံးအရငု်ံးအနှုီံး 
စိုစိုယပေါငု်ံးစက်ရ ိုကိုနထ်ိုတ်စွမ်ုံးအျောုံး 
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စ မှံက န််း ဏဆ်  ငရ်ာ အမ န ေ့လ်ကကာ်မငာစာ (အခန််း ၅ က   ကကညေ့်ပါ။)၊ ၂၀၁၉ ခ န စ်အလစာပ  င််း တငွ ်

 ဏ္ဍာလရ်းကဏ္ဍတွင ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   ထပ်မှံြွငေ့လ်ပ်းမှု (အခန််း ၂ က   

ကကညေ့်ပါ။) န ငေ့ ် ၂၀၁၈ ခ န စ်လန ာင််းပ  င််းတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်း 

ဆက်သယွ်လရ်းဝနက်က ်းဌာနက   ြနတ် ်းခ ေ့မှုန ငေ့အ်တူ အစ  ်းရ၏ စ ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း သည ်

မလဝ်းလသာအနာဂ္တ်တငွ ်မမနမ်ာန  ငင်ှံအလပေါ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း၏ စ တ်ဝငစ်ာ်းမှု တစ်ြနမ်ြစ်လစရန ်

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းဖပ ်း လတ်တလလာကျဆင််းလနမှုအလာ်းအလာက  လည််း ဟန ေ့တ်ာ်း မညဟ်  

လမျှာ်လငေ့ရ်ပါသည်။ 

ပှံ  ၁-၂ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု - (က) လမဖလလျာေ့မှုမပြှုလ ပ်ဖပ ်းကာလလနာကပ်  င််း 

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုစတငလ်ဆာငရွ်ကခ်ျ န်မ  လနာကပ်  င််းန စမ်ျာ်း 

(GDP ၏ ရာခ  ငန်ှုန််းန ငေ့ ်(ခ) ခွငေ့မ်ပြှုလပ်းခ ေ့သညေ့ ်န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု - စ စ လပါင််းန ငေ့ ်

  တလ် ပ်ကဏ္ဍသ  ေ့ စ ်းဝငမ်ှု (အလမရ ကန်လဒေါ်လာသန််း) 

 

 

 

 

 

 

မ တခ်ျက။် (က) The World Bank ၏ကမဘာေ့ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုဆ  ငရ်ာညွှန််းက န််းမျာ်းမ က န််းဂ္ဏန််းအချကအ်လကမ်ျာ်းန င်ေ့အတIူMF 

(၂၀၁၈) မ တစဆ်င်ေ့က်ူးယလူြာ်မပထာ်းပါသည။် (ခ) DICA မ  ထ တမ်ပနထ်ာ်းသည်ေ့ ခငွ်ေ့မပြှုခ ေ့လသာ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ 

က န််းဂ္ဏန််းအချကအ်လက်မျာ်းအလပေါ်အလမခခှံ၍ လြာ်မပထာ်းပါသည်။ ယခငန် င်ေ့ယခ တငွ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ င၏် 

စ မှံခန် ေ့ခွ ခငွ်ေ့လအာကတ်ငွ ် မရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန င်ေ့ အထ်ူးစ ်းပာွ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းရ   န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတ  ေ့ မပါဝငပ်ါ။ စ စ လပါင််း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဟ ဆ  ရာ၌ အမ နတ်ကယလ်ဆာငရွ်ကလ်ျကရ်  သည်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန င်ေ့ က  ကည် မှုမရ  လသာ်လည််း အနာဂ္တ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ ်းဝငမ်ှုပှံ စှံက   လြာ်မပပါသည။် (*) က န််းဂ္ဏန််းအချကအ်လကမ်ျာ်းမ ာ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ (၂၀၁၉ ခ န စ ်စကတ်င ်ာ ၃၀ ရက)် 

အတကွ ်မြစပ်ါသည။် 

ရင််းမမစ် - IMF (2018), World Bank Development Indicators Database and DICA Official Statistics 

၄.၈% 
၄.၄% ၅.၂% ၈.၆% 

၁၀.၁% 

၁၀.၃% 
၁၁.၀% 

၁၂.၅% ၁၃.၀% 

၀ 

၁၀၀၀၀ 

၂၀၀၀၀ 

၃၀၀၀၀ 

၄၀၀၀၀ 

၅၀၀၀၀ 

၆၀၀၀၀ 

၇၀၀၀၀ 

၈၀၀၀၀ 

၉၀၀၀၀ 

၁၀၀၀၀၀ 

1988-89 
to 2010-11 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
2018-2019* 

(ခ) 

စ စ လပါင််း က နထ် တလ် ပ်မှုစ ်းဝငမ်ှု 

ခငွေ့မ်ပြှုခ ေ့လသာန  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ အလမရ ကနလ်ဒေါ်လာသန််း 

-၄ 

-၂ 

၀ 

၂ 

၄ 

၆ 

၈ 

၁၀ 

၁၂ 

၁၄ 

၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ 

(က) 

တရ တ ်(၁၉၇၉) ကလမဘာဒ ်းယာ်း (၁၉၉၅) 
အငဒ်  န ်းရ ာ်း (၁၉၈၅) ထ  င််း (၁၉၈၅) 
ဗ ယကန်မ ်(၁၉၈၉) မမနမ်ာ (၂၀၁၁) 

GDP ၏ ရာခ  ငန် ှုန််း 
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အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းမပငပ်ရ   က နထ် တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍမျာ်းသ  ေ့ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ ်းဝငမ်ှု သည ်

၂၀၁၁ ခ န စ်မ စ၍ သ သ သာသာ တ  ်းတက်လျက်ရ  ရာ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃  ဏ္ဍာန စ်တငွ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း၏ ၅% ရ  ခ ေ့ရာမ  ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉  ဏ္ဍာန စ်တွင ် ၁၃% သ  ေ့ 

တ  ်းတက်ခ ေ့ပါသည်။ ခွင်ေ့မပြှုရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအမျာ်းစ က   အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်ကလ်ျက ်

ရ  ပါသည်။ လက်ရ  လဆာငရွ်က်ဆ  န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းအနက် က နထ် တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍ တွင ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမ ာ ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင ်၉% ခန် ေ့သာရ  ခ ေ့ရာမ  ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တင ်ာလတွင ်၁၅% ခန် ေ့သ  ေ့ 

တ  ်းတက်ခ ေ့ပါသည်။ လကရ်  လည်ပတ်လျက်ရ  သည်ေ့ တစ်ခ တည််းလသာ အထ်ူး စ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ြစ်သည်ေ့ 

သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န၌် က နထ် တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍတွင ် န  ငင်ှံမခာ်း တ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် 

အထ်ူးမျာ်းမပာ်းဖပ ်း န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ စ လပါင််း၏ ၈၀% ခန် ေ့ရ  ပါသည်။ 

အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နထ် တငွ ် လက်ရ  န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည ် ၂၀၁၈ ခ န စ် 

ဒ ဇင ်ာလက န၌် မမနမ်ာန  ငင်ှံတငွ ် လဆာငရွ်က်လျက်ရ  လသာ န  ငင်ှံမခာ်း 

တ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ စ လပါင််း၏ ၀.၅% ခန် ေ့ရ  ခ ေ့ရာမ  ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တင ်ာလတွင ်၃% ခန် ေ့သ  ေ့ 

တ  ်းတက်ခ ေ့ပါသည်။ အဆ  ပါရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းသည် ထပ်မှံ၍ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းအမျ ြှု်း 

အမည်မျာ်းမပာ်းလာမခင််း၊ အလ ပ်အက  ငြ်နတ် ်းလပ်းမခင််းန င်ေ့ ပ  မ  လကာင််းမွနလ်သာ အလ ပ် 

အက  ငအ်ခွင်ေ့အလမ််း ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   မြည်ေ့ဆည််းလပ်းန  ငပ်ါသည်။ (လအာကလ်ြာ်မပပါ အပ  င််းက   

ကကည်ေ့ပါ။) 

၂၀၁၄ ခ န စ်မ စ၍ အလှံ ်းစှံ တ  ်းတက်မှုမျာ်းရ  လသာ်လည််း ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုဆ  ငရ်ာ အတာ်း 

အဆ ်းမျာ်းစွာ ရ  လနပါသည။် လကျ်းလက် - ဖမ ြှုွံ့ မပဖပ ြှုကွ မှု၊ ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှု အကျ ြှု်းဆက် က   

ခ ခှံန  ငမ်ှုအာ်းနည််းမခင််း၊  ဏ္ဍာလငရွရ  န  ငမ်ှု အကန် ေ့အသတ်ရ  မခင််း အထ်ူးသမြင်ေ့ 

အလသ်းစာ်းက မပဏ မျာ်းအတွက် ဏ္ဍာလငရွရ  န  ငမ်ှု အလွနန်ည််းမခင််း၊ က နထ် တ်လ ပ်မှု ကျဆင််းမခင််း၊ 

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ကွာဟမှုန ငေ့ ် သ ာဝသယှံဇာတကဏ္ဍတွင ်ကာလရ ည် စ မှံခန် ေ့ခွ မှုအမ ာ်းန င်ေ့ 

ပွင်ေ့လင််းမမငသ်ာမှုမရ  မခင််းအပါအဝင ်မမနမ်ာန  ငင်ှံ ရငဆ်  ငလ်နရလသာ စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းစွာက   MSDP တွင ်

စ စည််းလြာ်မပထာ်းပါသည ် (MOPFI၊ ၂၀၁၈)။ သ ာဝ ဓာတ်လငွွံ့ န င်ေ့ လရအာ်းလျှပ်စစ် 

အလမမာက်အမမာ်း ရ  လသာ်လည််း အ မ်လထာငစ် မျာ်း၏ ၅၀% ခန် ေ့ သာ လျှပ်စစ်စွမ််းအငက်   

အသှံ ်းမပြှုန  ငလ်သာလကကာင်ေ့ ကမဘာလပေါ်တွင ် လျှပ်စစ်စွမ််းအင ် သှံ ်းစွ န  ငမ်ှု အနည််းဆှံ ်းန  ငင်ှံတစ်န  ငင်ှံ 

မြစ်ပါသည်။ ထ  ေ့အမပင ် ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းမှုလလျှာေ့ချလရ်း လဆာငရွ်က်လန လသာလ်ည််း လူဦ်းလရ၏ 
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တစ်ဝက်ခန် ေ့သည် ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းသမူျာ်းအလမြစ် ခန် ေ့မ န််းရဖပ ်း အလွန ်တ နလ်ှုပ်ြွယ်ရာအလမခအလနပင ်

မြစ်ပါသည် (IMF၊ ၂၀၁၈)။ ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍကလည််း ကျွမ််းကျငလ် ပ်သာ်းရ ာ်းပါ်းမှုအလပေါ် 

လထာက်မပကကပါသည်။ 

စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်း ရည်မ န််းချက်ပန််းတ  ငမ်ျာ်း (Sustaiable Development Goals – 

SDGs) မပည်ေ့မ လရ်းတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံအတွက် မရ  မမြစ် အလရ်းပါ လ ပါသည်။ 

အထ်ူးသမြင်ေ့ အမျ ြှု်းမျ ြှု်းလမပာင််းလ ထ တ်လ ပ်မခင််း၊ နည််းပညာအဆင်ေ့မမ င်ေ့တငမ်ခင််း န င်ေ့ 

ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ခင််းတ  ေ့မြင်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းက နထ် တ်စွမ််းအာ်း တ  ်းတက်လအာငလ်ဆာငရွ်က်မှု န င်ေ့အတူ 

လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာ အာ်းလှံ ်းပါဝငလ်သာ စ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုန င်ေ့ 

ကကှံေ့ခ  ငလ်သာအလမခခှံအလဆာက်အဦ တည်လဆာကလ်ရ်း၊ အာ်းလှံ ်းပါဝငဖ်ပ ်း လရရ ည်တညတ်ှံေ့ 

ခ  ငဖ်မ လသာ စက်မှုလ ပ်ငန််းက   မမ င်ေ့တငလ်ဆာငရွ်က်လရ်းန င်ေ့ ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှုက   အာ်းလပ်း 

လဆာငရွ်က်မခင််းတ  ေ့န င်ေ့ဆ  ငသ်ည်ေ့ ပန််းတ  င ်(၈) န င်ေ့ (၉) တ  ေ့တွင ်သ သ သာသာ လြာ်မပထာ်းပါ သည်။ 

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန င်ေ့ ပ  ေ့က နမ်ျာ်းက   အဓ ကထာ်း၍ GDP ၇.၇% တ  ်းတက်ရန ် အစ  ်းရက 

ရည်မ န််းထာ်းပါသည်။ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းကာလတွင ် တ  ်းတက်မှုအငအ်ာ်း ကက ်းမာ်းလသာ် လည််း 

ဤစွမ််းလဆာငရ်ည်အလပေါ် အကျ ြှု်းသက်လရာက်န  ငသ်ည်ေ့ အနတရာယ်မျာ်းစာွ ရ  ပါသည်။ အနည််းဆှံ ်း 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန င်ေ့ တငပ်  ေ့မှုမျာ်းအလပေါ် သက်လရာက်မှုမျာ်း ရ  ပါမည်။ 

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအလစာပ  င််းကာလတငွ ် န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည ်

အလျငအ်မမနြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လနရာမ  တမြည််းမြည််း ကျဆင််းလျက်ရ  ပါသည်။ ယင််းက စစန ငေ့ ်

ပတ်သက်၍ လရတ  ကာလ၌ COVID-19 ကပ်လရာဂ္ါန ငေ့ဆ်က်စပ်လျက်ရ  သညေ့် မြစ်လပေါ်လာမညေ့ ်

ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းအကကပ်အတည််းကလည််း တ  ်းတကမ်ှုက   လန ်းလကွ်းလစမည် မြစ်ပါသည်။ 

COVID-19 န ငေ့ ်မမန်မာန  ငင်ှံအလပေါ် ၎င််း၏ သကလ်ရာကမ်ှုမျာ်း 

COVID-19 လကကာငေ့ ် ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ယခငအ်ချ နက် 

အာ်းလကာင််းခ ေ့သညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းတ  ်းတက်မှုက   သ သာထငရ် ာ်းစွာ ကျဆင််းလစန  ငလ်ကကာင််း 

ခန ေ့မ် န််းပါသည်။ အမ န ် GDP တ  ်းတက်မှုသည် ကမဘာေ့ ဏ ် )2020a) န ငေ့ ် IMF (2020) ၏ 

အလမခခှံခန ေ့မ် န််းချကအရ ၂၀၂၁ ခ န စ်တွင ်၆% မ  ၇ .၅% သ  ေ့မပနလ်ည်မလရာက်မ  ၂၀၁၉ ခ န စ်အတကွ ်

GDP ၆ .၃ % မ  ၆ .၅ % ရ  မည်ဟ  ခန ေ့မ် န််းထာ်းချက်န ငေ့ ်နှု င််းယ ဉပါက ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ်တွင ် ၂% မ  ၃%  



 46 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

န ်းပါ်းအထ  တ  ်းတက်မည်ဟ  ခန ေ့မ် န််းထာ်းပါသည် (ပှံ  ၁ .၃( ။  OECD (2020 a) ၏ 

ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာခန ေ့မ် န််းချက်အရ ၂၀၂၁ ခ န စ်တွင ်၅ % အထ  မတ  ်းတက်လာမ  ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ်တွင ်

ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာစ ်းပွာ်းလရ်းလဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းသည ် ၄ .၅ % သ  ေ့ ကျဆင််း သာွ်းလကကာင််း 

လြာ်မပထာ်းပါသည်။ ၂၀၂၁ ခ န စ်တွင ် ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာ ဝင်လငဆွှံ ်းရှု ှံ်းမှုသည ် ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ်တွင ်

အစ  ်းရမျာ်း၊ က မပဏ မျာ်းန ငေ့ ် လူအမျာ်းအတွက် ဆ  ်းကျ ြှု်းမျာ်း၊ ကာလရ ည် အကျ ြှု်းဆက်မျာ်းလကကာငေ့ ်

စစ်မြစ်ပွာ်းခ ေ့သညေ့်အချ န ်လွနခ် ေ့လသာ န စ် ၁၀၀ လကျာ်က မြစ်ပွာ်းခ ေ့ သညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းကျဆင််းမှုထက ်

လကျာ်လနွလ် မေ့်မည်မြစ်ပါသည်။   

ပှံ  ၁-၃ အမ န် GDP တ  ်းတကမ်ှု )၂၀၁၅-၂၀၂၁(  

 

ရင််းမမစ်။ IMF (2020) န ငေ့ ်World Bank (2020a) 

မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် က နသ်ယွ်မှု၊ န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ ခရ ်းသာွ်းလ ပ်ငန််းန ငေ့ ်

က နစ်ည်လ ်းနှုန််းမျာ်းလကကာငေ့ ် ထ ခ  က်မှုရ  ဖပ ်း ဆင််းရ နမ်ွ်းပါသညေ့် အ မ်လထာငစ် မျာ်းသည ်

ထ ခ  က်ခှံရပါသည် )World Bank, 2020a) ။ က နသ်ယွ်မှုသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ GDP ၏ ၅၁ % ရ  ဖပ ်း 

တရ တ်န  ငင်ှံ၊ အ နဒ ယန  ငင်ှံန ငေ့ ် အမခာ်းအာဆ ယှံအြွ ွံ့ဝငန်  ငင်ှံမျာ်းန ငေ့ ် လဒသတွင််းက နသ်ယွ် မှု 

မြစ်ပါသည်။ အထ်ူးသမြငေ့ ် ထ  င််းန  ငင်ှံန ငေ့ ် မလလ်းရ ာ်းန  ငင်ှံတ  ေ့န ငေ့ ် က နသ်ယွ်မှုမပြှုလ ပ်ဖပ ်း 

မမနမ်ာန  ငင်ှံက နသ်ယွ်မှု၏ ၃ ပှံ  ၁ ပှံ ခန ေ့ရ်  ပါသည်။ ၎င််းက နသ်ယွ်မှုအာ်းလှံ ်းသည် အကျပ် အတည််းန ငေ့ ်

ရငဆ်  ငလ်နရပါသည်။ OECD (2020a) အရ အလကာင််းအမမငဆ်ှံ ်းအလမခအလနမ  စဉ်းစာ်းပါက 

တရ တ်န  ငင်ှံန ငေ့ ် အ နဒ ယန  ငင်ှံတ  ေ့ရ   စ ်းပွာ်းလရ်းလဆာငရွ်က်မှုသည် ၂ .၆ % န ငေ့ ်  ၃ .၇ % အထ  

လလျာေ့နည််းမည်ဟ  ခန ေ့မ် န််းထာ်းပါသည်။ ၂၀၂၁ ခ န စ်တွင ်ထ  င််းန  ငင်ှံ၏ စ ်းပွာ်း လရ်းသည် ၆ .၁ %  န ငေ့ ်

မလလ်းရ ာ်းန  ငင်ှံ၏ စ ်းပွာ်းလရ်းသည် ၉% သ  ေ့ မပနလ်ညမ်တ  ်းတက်လာမ  ထ  င််းန  ငင်ှံ၏ စ ်းပွာ်းလရ်းသည ်

၂၀၂၀ မပညေ့်န စ်တွင ် ၃%  န ငေ့ ် မလလ်းရ ာ်းန  ငင်ှံသည် ၁ .၇ % ကျဆင််းမညဟ်  IMF (2020) မ  
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ခန ေ့မ် န််းထာ်းပါသည်။ တစ်ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာ က နသ်ယွ်မှုသည် ၂၀၂၁ ခ န စ်တွင ် ၂ .၅ % မ  ၆% သ  ေ့ 

မတ  ်းတက်မ  ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ်တွင ်၉ .၅ % မ  ၁၁ .၄ % အထ  ကျဆင််းမည်ဟ  ခန ေ့မ် န််းထာ်းပါသည် )OECD, 

2020a)။  

ကမဘာေ့န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် ယှံ ကကည်စ တ်ချရလသာ အလမခအလနတွင ် ၃၀% အထ  

ကျဆင််းလာန  ငမ်ည်ဟ  ခန် ေ့မ န််းရပါသည ် (OECD, 2020b)။ ကပ်လရာဂ္ါလကကာငေ့ ်

ထ ခ  က်မှုပ  မ  ခှံစာ်းရသညေ့ ် အလမခခှံက နထ် တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍအပါအဝင ် ကဏ္ဍမျာ်းသည် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းဖပ ်း 

န  ငင်ှံမျာ်း၏ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းထက် န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတွင ် လဝစ ပ  မ  ရရ   

လသာလကကာငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းဆ န  ငင်ှံမျာ်းသ  ေ့ န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု စ ်းဝငမ်ှုကျဆင််းမညဟ်  

ခန ေ့မ် န််းရပါသည်။ ကပ်လရာဂ္ါလကကာငေ့ ် ဝယ်လ  အာ်းန ငေ့ ် လရာင််းလ  အာ်းအလပေါ် ထ ခ  က်မှုမျာ်း သည ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ အဓ ကရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုကဏ္ဍအချ ြှုွံ့အလပေါ် မပင််းထနစွ်ာ သက်လရာက်မှုရ  ခ ေ့ ပါသည်။ 

စ စ လပါင််းက နစ်ညတ်ငပ်  ေ့က န၏် ၂၈ % မြစ်သညေ့် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍသည ်ဥလရာပ လ ်းကွက်သ  ေ့ 

တငပ်  ေ့သည်မြစ်ရာ လဒသတွင််း၌ ၎င််းကဏ္ဍသည် အထ ခ  က်ဆှံ ်းမြစ်ဖပ ်း တရ တ် န  ငင်ှံမ  

တငသ်ငွ််းက နမ်ျာ်းက   အဓ ကအာ်းထာ်းလနရပါသည်။ စ စ လပါင််းက နစ်ည်တငပ်  ေ့မှု၏ ၂၁% လကျာက်   

က  ယ်စာ်းမပြှုသညေ့် လလာငစ်ာဆ တငပ်  ေ့မှုမျာ်း၏ သှံ ်းပှံ န စ်ပှံ လကျာ်သည် ကမဘာေ့  ဏ ် (၂၀၂၀) အရ 

အာဆ ယှံတွင ် စ ်းပွာ်းလရ်းအထ ခ  က်ဆှံ ်းန  ငင်ှံမြစ်သညေ့် ထ  င််းန  ငင်ှံသ  ေ့ တငပ်  ေ့ မခင််းမြစ်ဖပ ်း 

ကျနလ်လာငစ်ာဆ မျာ်းက   တရ တ်န  ငင်ှံသ  ေ့ တငပ်  ေ့မခင််းမြစ်ပါသည်။ ကမဘာေ့စွမ််းအင ်

လစျ်းနှုန််းကျဆင််းလနမှုသည ်ပ  ေ့က နမ်ျာ်းန င်ေ့ အခွန ်ဏ္ဍာဝငလ်ငအွလပေါ် ထပ်မှံ၍ ြ အာ်း မြစ်လစ ပါသည်။  

ခရ ်းလ ညေ့်လည်လရ်းလ ပ်ငန််းလထာက်ပှံေ့မှုဆ  ငရ်ာ ဝနလ်ဆာငမ်ှုလ ပ်ငန််းမျာ်းမြစ်လသာ ဟ  တယ် မျာ်း၊ 

စာ်းလသာက်ဆ  ငမ်ျာ်းန င်ေ့ သယ်ယူပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းဝနလ်ဆာငမ်ှုလ ပ်ငန််းမျာ်းသည် ဖမ ြှုွံ့ မပလဒသ မျာ်းတငွ ်

အလ ပ်အက  ငရ်ရ  မှု၏ ၂၇% န ငေ့ ်GDP ၏ ၁၆% ရ  ပါသည်။ ၎င််းလ ပ်ငန််းမျာ်းသည် ကပ်လရာဂ္ါလကကာငေ့ ်

ထ ခ  က်မှုက   ပထမဦ်းဆှံ ်းခှံစာ်းရသညေ့် လ ပ်ငန််းမျာ်းမြစ်ပါသည်။ ကမဘာလှံ ်း 

ဆ  ငရ်ာစ ်းပွာ်းလရ်းကျဆင််းမှုသည် အ မ်လထာငစ် မျာ်း၏ အသှံ ်းစရ တ်မျာ်းအလပေါ် ကကာလရ ည်စွာ 

သက်လရာက်န  ငမ်ည်မြစ်လသာလကကာငေ့ ် အဆ  ပါဝနလ်ဆာငမ်ှုလ ပ်ငန််းမျာ်းသည ် လနာက်ဆှံ ်းမ သာ 

လည်ပတ်လကာင််း လည်ပတ်န  ငလ်ပလ မေ့်မည်။ ကနဦ်းအလနမြငေ့ ် တရ တန်  ငင်ှံမ လာလရာက်ကက မညေ့ ်

ခရ ်းသာွ်းမျာ်းက   ခရ ်းသာွ်းလာလရ်းန ငေ့ ် နယ်စပ်လဒသမြတ်လကျာ ် သာွ်းလာမှုဆ  ငရ်ာ 

ကန ေ့သ်တ်ချက်မျာ်းက   ချမ တ်ခ ေ့ပါသည်။ တရ တန်  ငင်ှံမ လာလရာက်ကကမညေ့် ခရ ်းသာွ်းမျာ်းသည် ၂၀၁၈-

၂၀၁၉ ခ န စ် တွင ် န  ငင်ှံတကာခရ ်းသာွ်းဝငလ်ရာက်မှု၏ ၂၀ %  ရ  ပါသည် (World Bank, 2020 a)။ 
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ပထမဉ ်းဆှံ ်း COVID- 19 အတည်မပြှုလူနာ ၂ ဉ ်းက   အတည်မမပြှုမ  တစ်လခွ အလ  ခန် ေ့ မြစ်သည်ေ့ 

လြလြာ်ဝါရ လအလစာပ  င််းကာလကပင ် န  ငင်ှံတကာခရ ်းသာွ်းဝငလ်ရာက်မှုမျာ်းက   ကန ေ့သ်တ်ထာ်းဖပ ်း 

မြစ်ပါသည်။ ဧဖပ လ ၂၇ ရက်လန ေ့၌ ပထမအကက မ် မပည်တွင််းကန ေ့သ်တ် ထ န််းချြှုပ်မှုမျာ်း မပြှုလ ပ်ဖပ ်း 

တစ်လန ်းပါ်းအကကာတငွ ် မ     င််းြ န််းမျာ်းမ  အသာွ်းအလာ သတင််း လပ်းပ  ေ့ချက်မျာ်းအရ 

ဇနန်ဝါရ လအလစာပ  င််းကာလန င်ေ့နှု င််းယ ဉကကည်ေ့ပါက လကာ်ြ ဆ  ငမ်ျာ်း၊ စာ်းလသာက်ဆ  ငမ်ျာ်း၊ 

လစျ်းဝယ်စငတ်ာမျာ်းန င်ေ့ ရ ပ်ရ ငရ်ှံ မျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ အပန််းလမြလနရာမျာ်း တွင ်လည်ပတ်မှု ၇၄% အထ  

ကျဆင််းသာွ်းခ ေ့ပါသည်။ အမျာ်းမပည်သသူယ်ယူပ  ေ့လဆာငလ်ရ်း လနရာမျာ်းန င်ေ့ က နစ်ှံ ဆ  ငမ်ျာ်းတငွ ်

လူသာွ်းလူလာ ၆၇% အထ ကျဆင််းခ ေ့ဖပ ်း လဆ်းဆ  ငမ်ျာ်းသ  ေ့ လည််း လာလရာက်သမူျာ်း ၆၄% အထ  

လလျာေ့ကျခ ေ့ပါသည ်(IFPRI, 2020) ။  

Covid-19 လကကာင်ေ့မြစ်သည်ေ့ အကျပ်အတည််းသည် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းက   မပင််းထနစ်ာွ 

ရ  က်ခတ်လျက်ရ  လနပါသည်။ Asia Foundation (2020) ၏ မကကာလသ်းမ က မပြှုလ ပ်လသာ 

စစ်တမ််းအရ မမနမ်ာန  ငင်ှံရ   က မပဏ  ၃ ပှံ  ၁ပှံ  န ်းပါ်းသည် COVID-19 ကူ်းစက်မပန် ေ့ပွာ်းမှုလကကာင်ေ့ 

ယာယ ပ တ်ထာ်းရလကကာင််းန င်ေ့ ၎င််းလ ပ်ငန််းအမျာ်းစ အနက် လ ပ်ငန််းလည်ပတ်လဆာငရွ်က်လန 

လသာလ ပ်ငန််းအမျာ်းစ မ ာလည််း ၅၀% ထက်မနည််း ဝနထ်မ််းမျာ်းက   လလျှာေ့ချကကပါသည်။ Eurocham 

Myanmar (2020) န ငေ့ ် ၎င််း၏ က မပဏ မျာ်းန င်ေ့ မပြှုလ ပ်ထာ်းလသာ  စစ်တမ််းတွင ်

လမျှာ်မ န််းဝငလ်ငဆွှံ ်းရှု ှံ်းမှုမ ာ ၃၀% မ  ၅၀% လကျာ် ရ  သည်ဟ  လြာ်မပထာ်းပါသည်။ အကက ်းမာ်း ဆှံ ်း 

ဆှံ ်းရှု ှံ်းသညေ့်လ ပ်ငန််းမျာ်းမ ာ ခရ ်းသာွ်း လ ပ်ငန််းမျာ်း၊ လမာ်လတာ်ကာ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း၊ အထည် အလ ပ်၊ 

စာ်းသှံ ်းသကူ နပ်စစည််းမျာ်းန င်ေ့ လက်လ မြန် ေ့မြျူ်းလရာင််းချမခင််း လ ပ်ငန််းမျာ်းမြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် 

ဧဖပ လအက နတ်ွင ် အစ  ်းရ၏ထ တ်မပနခ်ျက်အရ ကူ်းစက်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့ က နက်ကမ််းမပတ်လပ်မှုန င်ေ့ 

က နအ်မ ာစာမျာ်း ြျက်သ မ််းမခင််းမျာ်းလကကာငေ့ ် စက်ရှံ မျာ်းတွင ် လ ပ်သာ်းအငအ်ာ်း လလျှာေ့ချမှုမျာ်းန င်ေ့ 

လ ပ်ငန််းပ တ်သ မ််းမခင််းတ  ေ့လကကာင်ေ့ အလ ပ်သမာ်း လမခာက် လထာငလ်ကျာ ်

အလ ပ်လက်မ ေ့မြစ်ခ ေ့လကကာင််းသ ရ  ရပါသည် (Myanmar Times, 2020a)။  

ဤက ေ့သ  ေ့ကပ်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့ အကျပ်အတည််းမြစ်လပေါ်လနသည်ေ့ကာလတွင ် လ  အပ်သည်ေ့ လဆ်း န ငေ့ ်

လဆ်း က်ဆ  ငရ်ာအသှံ ်းအလဆာငပ်စစည််းမျာ်း မြည်ေ့ဆည််းလပ်းမှုအပါအဝင ် ကျန််းမာလရ်း 

လစာင်ေ့လရ ာက်မှုပ  င််းတွင ် အာ်းမြည်ေ့လဆာငရွ်က်မခင််းမျာ်း မပြှုလ ပ်လပ်းလနသည်ေ့အမပင ် န  ငင်ှံလတာ် 

အစ  ်းရသည် အလ ပ်အက  ငန် င်ေ့ အ မ်လထာငစ် မျာ်း၏ဝငလ်ငကွ   အကာအကွယ်လပ်းမခင််းန ငေ့ ်

အမခာ်းအလာ်းအလာရ  လသာ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း လဒဝါလ ခှံရမခင််းမမြစ်လစရန ် အကာ 

အကွယ်လပ်းမှုတ  ေ့အလပေါ် အလလ်းထာ်းလဆာငရွ်က်ရန ်လ  အပ်ပါသည်။ IMF ၏ COVID-19 policy 
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tracker အရ ကမဘာေ့န  ငင်ှံမျာ်း၏အစ  ်းရမျာ်းသည ် အလာ်းတူရညရွ်ယ်ချက်မျာ်း (ဥပမာ - 

အချ နတ်  အလ ပ်န ငေ့ ် ဝငလ်ငလွထာက်ပှံေ့မှုစ မှံချက်၊ အခွနလ်ပ်းလဆာငမ်ှုက   လရွှွံ့ဆ  င််းလပ်းမခင််း၊ 

လချ်းလငအွာမခှံစသညေ့်) အတွက် မူဝါဒမျာ်းစွာက   ချမ တ်လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ 

အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် အလ ပ်သမာ်းမျာ်းန င်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း၏ လ  အပ်ချက်မျာ်းက   ဦ်းတည၍် 

 ဏ္ဍာလရ်းန င်ေ့လငလွရ်းလကက်းလရ်းလဆာငရွ်က်ချက်မျာ်း ပါဝငသ်ညေ့် COVID-19 

စ ်းပွာ်းလရ်းထ ခ  က်မှုသကသ်ာလရ်းစ မှံချက်က   ချမ တခ် ေ့ပါသည် (Myanmar Times, 2020a; IFPRI, 

2020)။ သ  ေ့လသာ် တစ်ခါတစ်ရှံတွင ် အမ နတ်ကယလ်  အပ်လသာလနရာတ  ေ့တွင ်လက်လတွွံ့အသှံ ်းချရန ်

အာ်းနည််းချက်မျာ်းလည််း ရ  လနပါသည်။ အထငရ် ာ်းဆှံ ်းလသာ လဆာငရွ်က်ချက်တစ်ခ မ ာ  

မမနမ်ာန  ငင်ှံသာ်းပ  ငဆ်  ငလ်သာ SMEs လ ပ်ငန််းမျာ်း၊ အဝတ်အထည် လ ပ်ငန််း၊ 

ခရ ်းသာွ်းလာလရ်းလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းအတကွ် အလမရ ကနလ်ဒေါ်လာ ၇၁ သန််းက   COVID-19 ရနပ်ှံ လင ွ

ထလူထာင၍် လချ်းလင ွ ထ တ်လချ်းမခင််းန ငေ့ ်  ၂၀၁၉ -၂၀၂၀  ဏ္ဍာန စ်က န ် အထ  ဝငလ်ငခွွနန် ငေ့ ်

က နသ်ယွ်လ ပ်ငန််းခွန ် လပ်းလဆာငရ်နက်ာလက   လရွှွံ့ဆ  င််းလပ်းမခင််းတ  ေ့ မြစ်ပါသည်။ (Box ၁-၂ က   

ကကညေ့်ပါ။) 

Box ၁-၂ မမန်မာန  ငင်ှံ၏ COVID-19 စ ်းပွာ်းလရ  ခ  ကမ်ှုသကသ်ာလရ်းစ မှံချက် - 

အဓ ကလ ာကပ်ှံေ့သညေ့် လဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျာ်း 

COVID -19 စ ်းပွာ်းလရ်းထ ခ  က်မှုသက်သာလရ်းစ မှံချက် (CERP) က   ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် ဧဖပ လ ၂၇ 

ရက်လန ေ့တငွ ် ထ တမ်ပနခ် ေ့ပါသည်။ ၎င််းစ မှံချက်တငွ ် ပန််းတ  င ် (၇) ခ ၊ မဟာဗျျူဟာ (၁၀) ခ ၊ 

လ ပ်ငန််းစဉ (၃၆) ခ န ငေ့ ် လ ပ်လဆာငခ်ျက် (၇၆) ခ တ  ေ့ ပါဝငပ်ါသည်။ ယင််းအစ အစဉက   

အလမရ ကနလ်ဒေါ်လာ ၂   လ ယှံလကျာ် က နက်ျခှံရန ် လမျှာ်မ န််းထာ်း ဖပ ်း ၎င််းရနပ်ှံ လငမွျာ်းမ ာ 

န  ငင်ှံတကာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်းမ တြ်က်  အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းထှံမ  ရနပ်ှံ လငမွျာ်း၊  ဝနက်က ်းဌာန (၂၂) ခ တ  ေ့၏  

၂၀၁၉- ၂၀၂၀  ဏ္ဍာလရ်းန စ်အတွက် အသှံ ်းစရ တ်မ  ၁၀% မပနလ်ည်ထညေ့်ဝငမ်ခင််းလကကာငေ့ ်ရရ  သညေ့ ်

ရနပ်ှံ လငတွ  ေ့မြစ်ပါသည်။ ထ  ေ့မပင ် န  ငင်ှံလတာ်အစ  ်းရအလနမြင်ေ့ COVID-19 လကကာငေ့ ်

 တ်ဂ္ျက်လ  လငအွတွက ် IMF မ  လချ်းလင ွ အလမရ ကနလ်ဒေါ်လာသန််း ၇၀၀ န ငေ့ ် လရာဂ္ါ 

ကာကွယ်လရ်းအစ အစဉမျာ်းန ငေ့ ် ကျန််းမာလရ်းလစာင်ေ့လရ ာက်မှုဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းအတွက် ကမဘာေ့ 
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 ဏမ်  လချ်းလင ွအလမရ ကနလ်ဒေါ်လာသန််း ၅၀ ရယူရန ်လွှတ်လတာ်မ   ခွငေ့မ်ပြှုချက် ရရ  ထာ်းပါသည။် 

CERP ၏ အဓ ကလကကညာထာ်းသည်ေ့ လ ပ်လဆာငခ်ျက်မျာ်းမ ာ လအာက်ပါ အတ  င််း မြစ်ပါသည်- 

၁။  ဏ္ဍာလရ်းဆ  ငရ်ာလှုှံွံ့လဆာ်မှုမဖငေ့ ် မကခ်ရ  စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငက်   တ  ်းတကလ်စ 

မခင််း 

  ဏလ်ချ်းလငနွှုန််းန င်ေ့ အပ်န ှံလငအွမျာ်းဆှံ ်းအတ  ်းနှုန််း သတ်မ တ်ချကက်   

အနည််းဆှံ ်း ၃ရာခ  ငန်ှုန််းအထ  လလျှာေ့ချရန။် 

  ဏမ်ျာ်းတွင ်အနည််းဆှံ ်းထာ်းရ  ရမညေ့် အရနလ်ငလွ  အပ်ချက်။ 

၂။ ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအလပေါ် သကလ်ရာကမ်ှုက   လမဖလလျာေ့မခင််း 

 ထ ခ  က်မှုရ  သညေ့် မပညေ့်တွင််း SMEs မျာ်း၊ အထ်ူးသမြင်ေ့ အဝတ်အထည၊် 

ခရ ်းသာွ်းလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းတွင ် လ ပ်ငန််းလည်ပတလ်ငအွတွက် အတ  ်း 

နှုန််းထာ်း လလျှာေ့ချသညေ့န်ှုန််းမြငေ့ ်လချ်းလငထွ တ်လပ်းန  ငရ်နအ်တွက် COVID-

19 ရနပ်ှံ လင ွမမနမ်ာကျပ်လင ွ၁၀၀   လ ယှံ (အလမရ ကန ်လဒေါ်လာ ၇၁ သန််း၊ 

GDP ၏ ၀.၁%) အာ်း လထာက်ပှံေ့တည်လထာငရ်န။်  ဤရနပ်ှံ လငသွည ်

လစျ်းကွက်တှံ ေ့မပနမ်ှုလပေါ်မူတည်၍ မမနမ်ာကျပ်လင ွ   လ ယှံ ၂၀၀ မ  ၅၀၀ 

  လ ယှံထ  တ  ်းပွာ်းလာန  ငလ်သာ်လည််း လဒသ တငွ််း၌ အလသ်းငယ်ဆှံ ်း 

လထာက်ပှံေ့မှုတစ်ခ  မြစ်ပါသည် (OECD, 2020 c) ။ 

 ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် စက်တင ်ာလ ၃၀ ရက်လန ေ့အထ  က နသ်ယွ်ခွနန် င်ေ့ 

ဝငလ်ငခွွနတ်  ေ့အလပေါ် လငလွပ်းလချမှုက   ရပ်ဆ  င််းထာ်းရန။် 

 COVID-19 ကာကွယ်၊ က သ၊ ထ န််းချြှုပ်မှုမျာ်းန င်ေ့စပ်လျဉ်းသညေ့ ်

အလရ်းကက ်းလသာ လဆ်းဝါ်းအလထာက်အကူမျာ်းန င်ေ့ ဆက်စပ်က နပ်စစည််း 

မျာ်းအလပေါ် လကာက်ခှံလသာ အလကာက်ခနွ၊် က နသ်ယွ်ခွနန် င်ေ့ သတ်မ တ ်

ပစစည််းမျာ်းအလပေါ် လကာကလ်သာအခွနမ်ျာ်းအလပေါ်  ကင််းလွတ်ခွင်ေ့လပ်း ရန။် 
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 စ မှံက န််း၊  ဏ္ဍာလရ်းန ငေ့ ် စက်မှုဝနက်က ်းဌာနလအာက်ရ   မမနမ်ာေ့လယ်ယာ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်း ဏ ် (MADB) သည် စ  က်ပျ ြှု်းလရ်း၊ လကျ်းလက်လဒသ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းန င်ေ့ လမွ်းမမျူလရ်းဆ  ငရ်ာလချ်းလငမွျာ်းက   အတ  ်းနှုန််း 

နည််းလသာပမာဏ (၁% မ  ၁.၅% လအာက်ထက်နည််းလသာ) မြငေ့ ်

လချ်းလငထွ တ်လပ်းရန။်  

 စ မှံက န််း၊ ဏ္ဍာလရ်းန ငေ့ ် စက်မှုဝနက်က ်းဌာနသည် လ ပ်ငန််းလည်ပတ်လင ွ

အတွက် တနြ်  ်းနည််းရနပ်ှံ လင၏ွ အကျ ြှု်းခှံစာ်းရ  သမူျာ်းအတကွ် 

မရည်ရွယ်    ဏမ်ျာ်းမ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းသ  ေ့ လချ်းလငအွသစ်မျာ်း 

၏ ၅၀ % က   အာမခှံလပ်းရန။် 

 ၃ န စ်ထက်မပ  လသာကာလအတွက် ပှံ မ နလ်ပ်းလနရသညေ့် အတ  ်းနှုန််းန ငေ့ ်

စည််းမျဉ်းမျာ်းက   လချ်းလငထွ တ်လပ်းသညေ့် MSME လချ်းလငပွှံ စှံက   မမနမ်ာ 

န  ငင်ှံလတာ်ဗဟ   ဏအ်လနမြငေ့ ်  ဏမ်ျာ်းအာ်း မပနလ်ည်မပငဆ်င ်

သတ်မ တ်ခွငေ့မ်ပြှုရန။် 

၃။ အလ ပ်သမာ်းမျာ်းအလပေါ် သကလ်ရာကမ်ှုမျာ်း လလျာေ့နည််းလစမခင််း 

 အလ ပ်လက်မ ေ့ လူမှုြူလှံ လရ်းအြွ ွံ့မျာ်းမ  အြွ ွံ့ဝငမ်ျာ်းအတွက် အလ ပ် 

လက်မ ေ့မြစ်သည်ေ့အချ နမ် စ၍ ၆ လမ  ၁ န စ်အထ  အလ ပ်သမာ်း အကျ ြှု်း 

ခှံစာ်းခွင်ေ့မျာ်းက   တ  ်းချ ွံ့လပ်းရန။် 

 အလ ပ်ထ တ်ခှံရလသာ အလ ပ်သမာ်းမျာ်းန င်ေ့ မပနလ်ရာက်လာလသာ 

လရွှွံ့လမပာင််းလနထ  ငသ်မူျာ်းအတွက် လ ပ်သာ်းအလမခမပြှု အလမခခှံ 

အလဆာက်အအှံ စ မှံက န််းမျာ်းက   အလကာငအ်ထည်လြာ်ရန။်  

၄။ အ မ်လ ာငစ် မျာ်းအလပေါ်သကလ်ရာကမ်ှုမျာ်း လလျာေ့နည််းလစမခင််း 

 အ မ်လထာငစ် မျာ်း၏ လျှပ်စစ်မ ်းအသှံ ်းစရ တ်မျာ်းက   ၁ လလျှင ် ၁၅၀ 

ယူနစ်အထ  ကင််းလတွ်ခွင်ေ့လပ်းရန။် 
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 အနတရာယက်ျလရာက်န  ငလ်သာ လူဉ ်းလရမျာ်းန င်ေ့ အထ အခ  က်ခှံရြွယ်ရ   

န  ငလ်သာ အ မ်လထာငစ် မျာ်းအတွက် အစာ်းအလသာကမ်ျာ်းန င်ေ့ အလရ်း လပေါ် 

ရ ကခာမျာ်းက   လထာက်ပှံေ့လပ်းရန။် 

 အနတရာယ်မျာ်းစွာရ  လသာလဒသမျာ်းရ    မပည်တွင််းလရွှွံ့လမပာင််းဒ ကခသည် 

မျာ်းအပါအဝင ်အထ အခ  က် ခှံရြွယ်ရ  န  ငလ်သာ အ မ်လထာငစ် မျာ်း အတကွ ်

လငသွာ်းမျာ်းလထာက်ပှံေ့လပ်းရန။် 

 လူမှုလရ်းပငစ်ငန် င်ေ့ က  ယဝ်နလ်ဆာငမ် ခငမ်ျာ်းန င်ေ့ ၎င််းတ  ေ့၏ ကလလ်းငယ ်

မျာ်း လငလွကက်းလထာကပ်ှံေ့ရာတွင ် ရရ  မည်ေ့ အကျ ြှု်းခှံစာ်းမှုမျာ်းအာ်း 

မမ င်ေ့တငရ်န။် 

 ထ ခ  က်မှုရ  လသာ အ မ်လထာငစ် မျာ်းအတွက် စာချြှုပ်လချ်းလငနွ င်ေ့ အတ  ်း 

နှုန််းမျာ်းန င်ေ့ပတ်သက်၍ ပ  ဖပ ်းသက်သာအဆငလ်မပလစရန ်  ဏ္ဍာလရ်း 

ဆ  ငရ်ာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန င်ေ့ ည  နှု င််းလဆ်ွးလန်ွးရန။် 

၅။ ဆန််းသစတ်  ငွလ်သာ က န်စည်မျာ်းန င်ေ့ ပှံ စှံမျာ်းက   မမ င်ေ့တငရ်န် 

 မ     င််းြ န််းမြင်ေ့ လငလွပ်းလချမှုစနစ်မျာ်းန င်ေ့ e-commerce, social 

commerce မျာ်း၏ အသှံ ်းမပြှုမှုက   မမ င်ေ့တငရ်န။် 

 က နစ်ည်မျာ်းက   လရာင််းချရနန် င်ေ့ ဝနလ်ဆာငမ်ှုလ ပ်ငန််းမျာ်းအာ်း 

လထာက်ပှံေ့လပ်းရန ် လကလ် လရာင််းချသည်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန င်ေ့ 

လထာက်ပှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအာ်း ရ  ဖပ ်းသညေ့်  websites မျာ်းက    

အကျ ြှု်းရ  ရ  အသှံ ်းမပြှုန  ငလ်ရ်း အာ်းလပ်းရန။်  

 ဗဟ   e-commerce website တစ်ခ က   တည်လထာငရ်န။် 

 ကပ်လရာဂ္ါ၏ သက်လရာက်မှုမျာ်းက   အဆှံ ်းသတ်န  ငရ်န ် ဆန််းသစ်လသာ 

အကကှံဉာဏမ်ျာ်းမြင်ေ့ လထာက်ပှံေ့လငရွန  ငလ်သာ ဖပ ြှုငပွ် မျာ်းက   စ စဉလပ်းရန။် 

၆။ ကျန််းမာလရ်းလစာင်ေ့လရ ာကမ်ှုစနစမ်ျာ်း အာ်းလကာင််းလာလစမခင််း 
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 ချမ တ်ထာ်းသညေ့် အစ အစဉမျာ်းအရ လရာဂ္ါကူ်းစက်မပန ေ့ပွ်ာ်းမှု 

ကာကွယ်ရန ် အစ အစဉမျာ်းက   တ  ်းတက်လစရန၊် COVID-19 အတွက် 

လ  အပ်သညေ့် လဆ်း က်ဆ  ငရ်ာထ တ်က နမ်ျာ်းက   တငပ်  ေ့ရန၊် ကျန််းမာ 

လရ်းလစာင်ေ့လရ ာက်မှုအစ အမှံမျာ်း တ  ်းတက်လာလစရန။် 

 လရရ ည်အစ အစဉမျာ်းအလနမြငေ့ ် ကျန််းမာလရ်း လစာင်ေ့လရ ာက်မှုကဏ္ဍမျာ်း 

အတွက် စွမ််းလဆာငရ်ညမ်ျာ်းက   မမ င်ေ့တငလ်ပ်းရနန် င်ေ့ လက်ရ   ကျန််းမာ 

လရ်းန င်ေ့ လဆ်း က်ဆ  ငရ်ာအလထာက်အပှံေ့မျာ်းက   အဆင်ေ့မမ င်ေ့လပ်းရန။် 

၇။ COVID-19 တ န ေ့်မပန်မှုဆ  ငရ်ာ လငလွကက်းလ ာကပ်ှံေ့မှု တ  ်းမမ ငေ့လ်ပ်းမခင််း 

)အလရ်းလပေါ်ရန်ပှံ လင ွအပါအဝင်  (  

 အစ  ်းရဌာနမျာ်းအာ်းလှံ ်းသည် CERP ရနပ်ှံ လငအွတွက် ၎င််းတ  ေ့၏ ၂၀၁၉/ ၂၀ 

 တ်ဂ္ျက်မ  ခွ လဝထ တ်လပ်းလစရနန် င်ေ့  ဏ္ဍာလငစွ ်းဆင််းမှု 

တ  ်းတက်လကာင််းမွနမ်ှုရ  လစရနန် ငေ့ ် CERP လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်ချက်မျာ်း 

အတွက် မပငပ်မ  လထာက်ပှံေ့လငမွျာ်းန င်ေ့အတ  ်းနှုန််းသက်သာသည်ေ့ လချ်းလင ွ

မျာ်းရရ  ရန။် 

ရင််းမမစ်။ IFPRI (2020), KPMG (2020) န ငေ့ ် IMF’s COVID-19 policy tracker, 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-

to-COVID-19  

COVID-19      ၏    လနာက်ဆက်တွ တငွ ်   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလနမြငေ့ ်    ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း 

လာလရာကလ် ပ်က  ငသ်ည်ေ့အခါ ယခငက်ထက်ပ  ဖပ ်းသတ ကက ်းကက ်းထာ်း၍ မပြှုလ ပ်လာန  ငက်ကဖပ ်း 

လရွ်းချယ်မှုမျာ်းလည််း လ ပ်လာန  ငက်ကသည်ေ့အမပင ် စက်ရှံ မျာ်းမ ာလည််း လမပာင််းလ လာလသာ 

နည််းပညာမျာ်းန င်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းပှံ စှံမျာ်းန င်ေ့အည  လ  က်လလျာည လထစွွာ လမပာင််းလ လာန  ငလ်သာ လကကာင်ေ့ 

တာဝနယ်ူမှုရ  လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းလပေါ်လပါက်လာလစရန ် အလလ်းလပ်း၍လရ်းဆွ  

ထာ်းလသာမူဝါဒမျာ်းသည် COVID အလွန ် နာလနမ်ပနထ်သူည်ေ့ အချ နအ်ခါအတွက် အလရ်းကက ်း ဖပ ်း 

ဤမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်တငွ ် လဆ်ွးလန်ွးခ ေ့သညေ့် COVID မတ  ငမ်  ြွ ွံ့စည််းပှံ ဆ  ငရ်ာ စ နလ်ခေါ်မှု မျာ်းန ငေ့ ်

မူဝါဒမျာ်းသည် အလရ်းကက ်းသညေ့် ပှံ စှံမျာ်းအမြစ် လပေါ်ထကွ်လာမည် မြစ်ပါသည်။ က န ်

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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ထ တ်လ ပ်မှုမမင်ေ့မာ်းလစရန ် ကန် ေ့သတ်ချက်မျာ်း လမြလလျှာေ့လပ်းမခင််းသည ် ဤက ေ့သ  ေ့ အကျပ် 

အတည််းကာလအတွင််း လငလွပ်းလချသညေ့် က နက်ျစရ တ်မမငေ့တ်က်မခင််း လ ပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း 

ရင််းမမစ်မျာ်း ခွ လဝအသှံ ်းမပြှုရနအ်တွက် သယ်ယူမှုန ငေ့န်ယ်ပယ် လလျာေ့နည််းလာမခင််းတ  ေ့က   

က စာ်းရနအ်တွက် အလရ်းပါလ ပါသည်။ COVID-19 မတ  ငမ်  လြာ်မပထာ်းသညေ့် စ နလ်ခေါ်မှု ၁၉ ခ  

အတွက် ဤမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်၏ မူဝါဒ အကကှံမပြှုချက်မျာ်း သည် လ  က်လလျာည လထမွှုရ  ဖပ ်း 

အာ်းလှံ ်းပါဝငန်  ငလ်သာ လရရ ည်တညတ်ှံေ့လသာ မပနလ်ည်ထလူထာငလ်ရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းတငွ ်

အလထာက်အကူမပြှုန  ငပ်ါသည်။ 

သ  ေ့လသာ်လည််း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒမျာ်းန င်ေ့ အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းက   ကူ်းစက်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့ 

ပျက်စ ်းသာွ်းလသာ အလရ်းပါသည်ေ့လထာက်ပှံေ့မှုကငွ််းဆက်မျာ်းက   မပနလ်ည်ထလူထာငရ်နန် င်ေ့ 

ကပ်လရာဂ္ါကာလအတွင််း စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းက   အလထာက်အကူမပြှုရနအ်တကွ ်

ချက်ချင််းလဆာငရွ်က်မှုမျာ်းမပြှုလ ပ်ရာတွင ် ပါဝငက်ညူ ရနလ်ည််း လခေါ်ယနူ  ငလ်ပသည်။ မပနလ်ည ်

ထလူထာငလ်ရ်းကာလအတငွ််းန ငေ့ ် လနာက်ပ  င််းကာလမျာ်းတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း ဆက်လက် 

ရ  လနလစရနန် ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းမပနလ်ည်မပြှုလ ပ်န  ငရ်နအ်တွက် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း 

လအဂ္ျငစ် မျာ်းသည် အလွနအ်လရ်းကက ်းပါသည် (အခန််း ၃ တွင ် ကကညေ့်ပါ။)။ အ ပ်ချြှုပ်လရ်းဆ  ငရ်ာ 

ဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်းမျာ်းက  လမြလလျှာေ့မခင််းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက ် ဗျျူရ  ကလရစ အဟန ေ့ ်

အတာ်းမျာ်းက   လလျှာေ့ချမခင််းသည် ကပ်လရာဂ္ါမြစ်ပွာ်းလနလသာကာလအတွင််း ပ  မ  ထ လရာက် လသာ 

ထ တ်လ ပ်မှုမြစ်စဉမျာ်း မြစ်လပေါ်လစဖပ ်း လြာက်သည်မျာ်းအာ်း လ  အပ်လသာက နပ်စစည််း မျာ်းက   

ပ  မ  မမနဆ်နစ်ွာ မြန ေ့လ်ဝလပ်းန  ငပ်ါသည်။ န  ငင်ှံအမျာ်းအမပာ်းတွငလ်ည််း အဆ  ပါ နည််းလမ််းအတ  င််း 

လဆာငရွ်က်လျက်ရ  ပါသည် (Box ၁-၃)။ 

Box ၁-၃  OECD  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်း (IPAs) ၏ COVID- 19 

မဖစပွ်ာ်းမှုအလပေါ် မဟာဗျျူဟာကျလသာ တှံ ေ့မပန်လဆာငရွ်ကမ်ှုမျာ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်းသည် အလမခအလနအသစ်မျာ်းန ငေ့ ် လ  က်လလျာည လထ ွ

မြစ်လအာငလ် ပ်လဆာငန်  ငမ်ခင််းလကကာငေ့ ် COVID – 19 အကျပ်အတည််းအတွက် အစ  ်းရ၏ 

တ န ေ့မ်ပနမ်ှုလဆာငရွ်က်မှုမျာ်းတွင ် အဓ ကပါဝငသ်မူျာ်း မြစ်လာပါသည်။ OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 
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မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်း (IPAs) ၏ COVID – 19 မြစ်ပွာ်းမှုအလပေါ် တှံ ေ့မပနလ်ဆာငရွ်က်ချက ်

မျာ်းမ ာ လအာက်ပါအတ  င််း မြစ်ပါသည်။ 

မပန်လည်ဖွ ွံ့စည််းမခင််းန ငေ့ဆ်န််းသစတ်  ငွမ်ှု။ OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်း 

(IPAs) သည် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်က  ငမ်ခင််းအလပေါ် ကပ်လရာဂ္ါအကျပ်အတည််း၏ ချက်ချင််း 

သက်လရာက်မှုက   လတွွံ့ မမငက်ကပါသည်။ ၎င််းလအဂ္ျငစ် အမျာ်းစ မ ာ အစ  ်းရ၏ COVID-19 

ဆ  ငရ်ာအလထာက်အပှံေ့၊ ကန ေ့သ်တ်ချက်မျာ်းန ငေ့သ်က်ဆ  ငလ်သာ သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက   

၎င််းတ  ေ့၏ ဝက် ဆ်  က်လပေါ်တွငလ်ြာ်မပရန ် လျငလ်ျငမ်မနမ်မန ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့ကကပါသည်။ 

လအဂ္ျငစ် မျာ်း၏ ၃ ပှံ  ၂ ပှံ န ်းပါ်းသည် အဂ္ြလ ပ် ာသာ သ ်းသန ေ့ဝ်က် ဆ်  က်ရ  သည်။  

ရ  ဖပ ်းသာ်းလဖာကသ်ည်မျာ်းန ငေ့ ် သတင််းအချကအ်လက ် မပဋ္ဌာန််းချကအ်လပေါ် ဦ်းတည ်

လဆာငရွ်ကမ်ှု။  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်းက လပ်းလသာ၀နလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း၏ 

သလ ာသ ာဝမ ာ လ ်းကွက်ရ ာသညေ့်ပှံ စှံမ  အလနွထ် လရာက်လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမပြှုလ ပ်ဖပ ်း 

လနာက်ပ  င််းဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းလသာပှံ စှံသ  ေ့ သ သ သာသာလမပာင််းလ သာွ်းသည်။ ကပ်လရာဂ္ါ 

အကျပ်အတည််း၏ သကလ်ရာက်မှုလလျာေ့ပါ်းလစရန ်စည််းမျဉ်းသစ်မျာ်း ချမ တလ်  က်လသာ လကကာငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်းသည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ထကွ်လပေါ်လာ သညေ့ ်

ဥပလဒမူလ ာငက်   လ  က်နာလဆာငရွ်က်ရန ် ကူည လထာက်ပှံေ့လပ်းပါသည်။ လည်ပတ ်

လနလသာလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် လထာက်ပှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းကွင််းဆက်ဆ  ငရ်ာ ဆက်နယွ်မှုမျာ်းတငွ ်

က မပဏ မျာ်းအာ်းကူည ရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်းသည် အဓ ကပှံေ့ပ  ်းလပ်းသညေ့် 

အခန််းကဏ္ဍမ  ပါ၀ငသ်ည်။  

စ ်းပွာ်းလရ်းကန်ွယကမ်ျာ်းဖွငေ့မ်ခင််း။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်း (IPAs) သည် 

အစ  ်းရက စ ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််းက  ငတ်ယွ်လမြရ င််းမှုက   ပှံေ့ပ  ်းကညူ ရန ် အထ်ူးသမြငေ့ ်

ကျန််းမာလရ်းကဏ္ဍန ငေ့ ် ထ ခ  က်မှုအမျာ်းဆှံ ်းလသာ ကဏ္ဍမျာ်းတွင ် ၎င််းတ  ေ့၏စ ်းပွာ်းလရ်းကွနယ်က ်

မျာ်းက   မြန ေ့က်ျက်ခ ေ့ပါသည်။ ဥပမာအာ်းမြငေ့ ် ဂ္ျာမန က နသ်ယွ်လရ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအြွ ွံ့ 

အစည််းသည် COVID-19 ရ  က်ခတ်မှုက   အမပင််းထနဆ်ှံ ်းခှံစာ်းခ ေ့ရသညေ့် လ ပ်ငန််း ၅ ခ က  သာ 

အဓ ကထာ်း၍ ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း အထ လရာက်ဆှံ ်းလပ်းရန ်သတ်မ တ်ခ ေ့ပါသည်။   
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ဒစဂ်္ျစတ်ယစ်နစ်မဖငေ့ ်လ ပ်လဆာငမ်ခင််း။ ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်စနစ်သည ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်င ်

လရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်း (IPAs) အာ်း ဒ ဂ္ျစ်တယ်စနစ်အမျ ြှု်းမျ ြှု်း သှံ ်းစွ ရနလ်  အပ်သညေ့် အနာဂ္တ် 

လြာက်သည်မျာ်းက   ဆက်လက်၀နလ်ဆာငမ်ှုလပ်းရနန် ငေ့ ် လြာ်ထ တ်ရနပ်ှံေ့ပ  ်းလပ်းပါသည်။ ဥပမာ 

အာ်းမြငေ့ ် မြစ်န  ငလ်ချရ  လသာအလာ်းအလာမျာ်းက   မ နက်နစ်ွာလြာ်ထ တန်  ငလ်သာ ဒစ်ဂ္ျစ်တယ် 

စနစ်မြငေ့ ် လြာက်သည်ရ ာလြွမခင််းန ငေ့ ် Site Visit အတွက် ပကတ န ်းပါ်း လမြရ င််းလဆာငရွ်က်န  င ်

မှုမျာ်းသည် အလွနအ်လရ်းပါသည်။ အချ ြှုွံ့လသာ IPA မျာ်းသည် ဒ ဂ္ျစ်တယ်စနစ် ကျငေ့သ်ှံ ်းလနကက 

ဖပ မြစ်သည်။ CINDE လကာေ့စတာရ ကာသည် ၎င််း၏ လူလ ပ်ဉာဏရ်ည်အလမခခှံသညေ့် လစျ်းကွက် 

ရ ာလြွလရ်း၊ အွနလ်  င််း၀နလ်ဆာငမ်ှုန ငေ့ ် ထ တက် နမ်ျာ်းပါဝငလ်သာ ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်အစ အစဉမျာ်းက   

အရ  နမ်မ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်ကလ်ျက်ရ  ပါသည်။ Business Sweden သည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   

လ ပ်ငန််းအစ အြွ ွံ့အမျ ြှု်းမျ ြှု်းန ငေ့သ်က်ဆ  ငသ်ညေ့် online interactive maps က   အသှံ ်းမပြှုခွငေ့လ်ပ်း 

ထာ်းဖပ ်း ၎င််းတ  ေ့က  ချ ွံ့ထငွလ်ဆာငရွ်က်ရနလ်ည််း စ စဉလျက်ရ  ပါသည်။  

ဦ်းစာ်းလပ်းမှုန ငေ့ ်ဦ်းတည်မှုအသစ။် COVID-19 အကျပ်အတည််းသည် လအဂ္ျငစ် မျာ်းအာ်း 

၎င််းတ  ေ့၏ ဦ်းစာ်းလပ်းမဟာဗျျူဟာမျာ်းက   မပနလ်ည်စဉ်းစာ်းရန ် တွန််းအာ်းလပ်းန  ငပ်ါသည်။ ဥပမာ 

Business Sweden သည် အရည်အလသ်ွးမမငေ့မ်ာ်းလသာ  စ မှံက န််းမျာ်းက  လြာ်ထ တ်ရန ်

အရည်အလသ်ွးပ  င််းဆ  ငရ်ာ အက မြတ်မှုစနစ်က   န စ်လပါင််းမျာ်းစွာအသှံ ်းမပြှုခ ေ့ဖပ ်း ဖဗ တ န ်

အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာက နသ်ယွ်လရ်းဌာနသည် စ ်းပာွ်းလရ်းမပနလ်ည်နလနထ်ူမှုတွင ် န  ငင်ှံမခာ်း 

တ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအာ်း ထ လရာက်လသာအခန််းကဏ္ဍမ ပါ၀ငလ်စရန ် စ ်းပွာ်းလရ်းခွ မခမ််း 

စ တ်မြာမှုန ငေ့ ်အသ ဉာဏအ်လမခခှံသညေ့် ဦ်းစာ်းလပ်းမှုမျာ်းက   ဆက်လက် အသှံ ်းမပြှုသာွ်းမည်မြစ်သည်။ 

မဟာဗျျူဟာမျာ်းန ငေ့မ်ပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   မပန်လည်သှံ ်းသပ်မခင််း။ ၎င််းတ  ေ့၏ လမပာင််းလ လန 

လသာ အခန််းကဏ္ဍမျာ်းအရ OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် မျာ်း (IPAs) သည် 

အစ  ်းရန ငေ့ ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန စ်ခ လှံ ်း၏ လ  အပ်ချက်မျာ်းက   ပ  မ  လကာင််းမနွစ်ွာ တှံ ေ့မပနလ်ဆာင ်

ရွက်လပ်းရန ် ၎င််းတ  ေ့၏ မဟာဗျျူဟာလမမာက် ဦ်းတည်ချက်မျာ်းက   မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်လျက် 

ရ  ပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ် ၏ မူဝါဒလရ်းရာအကကှံမပြှုမှုအရ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

ဝန််းကျငမ်ပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းသည် မလသချာမလရရာမှုမျာ်းန ငေ့ ်မြစ်န  ငလ်ချရ  သညေ့် အကာ အကယွ ်

မပြှုအလာ်းအလာမျာ်းတွင ်ပ  ၍ အလရ်းပါလာလျက်ရ  ပါသည်။  
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ရင််းမမစ်။ OECD (2020 d)  

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ ငသ်ည်  ကျန််းမာလရ်းဆ  ငရ်ာကဏ္ဍတွင ်  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

အာ်းလပ်းမခင််းအပါအ၀င ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   လွယက်ူလချာလမွွံ့လစရနန် ငေ့ ် COVID – 19 ၏ 

သက်လရာက်မှုက   လလျှာေ့ချရနန် ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစရန ်လ ပ်ငန််း စဉမျာ်းက   

လျငမ်မနစွ်ာချမ တ်လဆာငရွ်က်ခ ေ့သည်။ ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် ဧဖပ လ ၉ ရက်လန ေ့တငွ ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ ငသ်ည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလလျှာက်လွှာလကက်း၏ ၅၀% က   

လလျှာေ့ချခ ေ့ဖပ ်း ဧဖပ လ ၁၁ ရက်လန ေ့တွင ် အလ ပ်အက  ငဦ််းစာ်းလပ်း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ မှံက န််းမျာ်း န ငေ့ ်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  စ မှံက န််းမျာ်းက   အရ  နမ်မ ငေ့၍်  ခွငေ့မ်ပြှုခ ေ့ပါသည် (Myanmar Times, 2020b, 

2020c)။ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ ငသ်ည် ကျန််းမာလရ်း လစာငေ့လ်ရ ာက်မှုန ငေ့ ်

လဆ်း က်ဆ  ငရ်ာပစစည််းက ရ ယာမျာ်း (ဥပမာ - တစ်က  ယ်လရ အကာ 

အကွယ်ပစစည််းထ တ်လ ပ်သမူျာ်း) န ငေ့ ် ဦ်းစာ်းလပ်းလဆ်းဝါ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် ကျန််းမာလရ်း 

ဝနလ်ဆာငမ်ှုလ ပ်ငန််းမျာ်းက   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု မပြှုလ ပ်န  ငရ်န ် ဦ်းစာ်းလပ်းအလနမြငေ့ ်  ခွငေ့မ်ပြှုမ န ေ့မ်ျာ်း 

လပ်းခ ေ့ပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်က မပဏ မျာ်းညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာန (DICA) သည် COVID-19 န ငေ့ ်

သက်ဆ  ငသ်ညေ့် သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက   ၎င််း၏ Website တွင ် မမနမ်ာ ာသာမြငေ့ ်

ထ တ်မပနလ်ပ်းလျက်ရ  ပါသည်။ လနာငတ်ွင ် လကကညာချက်မျာ်းန ငေ့ ် ထ တ်မပနခ်ျက်မျာ်းက   

အဂ္ြလ ပ် ာသာမြငေ့ ် ထ တ်မပနလ်ပ်းန  ငပ်ါက အလာ်းအလာရ  သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ်

ရ  ဖပ ်းလသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   အလရ်းကက ်းလသာသတင််းအချက်အလက်လပ်းရာတွင ် မျာ်းစွာ 

အလထာက်အကူမပြှုမည်မြစ်ပါသည်။ 

တာဝနယ်ူမှုရ  လသာစ ်းပာွ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းလ ပ်က  ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််း (RBC) ချဉ်းကပ်မှုက   အစ  ်းရန ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍတ  ေ့တငွ ် ချမ တ်ကျငေ့သ်ှံ ်းမခင််းသည် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍတစ်ခ လှံ ်းအလပေါ် ကာလတ  န ငေ့ ် လရရ ည်အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်း ရရ  န  ငမ်ည်မြစ်ပါ သည်။ 

(အခန််း ၄ တွင ်ကကညေ့်ပါ။) ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်မှုသည် မပည်သလူူထ ၊ ကမဘာန ငေ့ ်လူ ေ့အြွ ွံ့အစည််းအတကွ ်

လနာက်ထပ်အနတရာယ်မျာ်းက   မြနတ် ်းန  ငလ်စရန ် ကူည လပ်းမည် မြစ်သည် သ  ေ့မဟ တ် 

ကျဆင််းလနလသာထ တလ် ပ်မှုကွင််းဆက်မျာ်း မတည်မဖင မ်မြစ်မှု (ဥပမာ - အချ ြှုွံ့လသာ 

မဟာဗျျူဟာကျလသာကဏ္ဍမျာ်းတွင ် အတင််းအဓမမလစခ  င််းမှု သ  ေ့မဟ တ် ကလလ်း 

လ ပ်သာ်းလစခ  င််းမှုတ  ေ့က   မပနလ်ည်မြစ်လပေါ်လစမခင််း) က   ပှံေ့ပ  ်းလပ်းမည်။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ် COVID-19 

မူဝါဒတှံ ေ့မပနမ်ှု၏ တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအလနမြငေ့ ် RBC အာ်း မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းမခင််းသည် ချက်ချင််း 
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လ ပ်လဆာငရ်မညေ့် လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းန ငေ့ ် လမျှာ်မ န််းထာ်းသညေ့် မပနလ်ညထ်လူထာငလ်ရ်းလမ််းစဉ 

တ  ေ့အကကာ်း က  က်ည မှုရ  လစရန ် မရ  မမြစ် လ  အပ်ပါသည်။ အထ်ူးသမြငေ့ ် အစ  ်းရမျာ်းသည ်

လရရ ည်တနြ်  ်းြနတ် ်းမခင််း (ြနလ်ှံ အ မ်ဓာတ်လငွွံ့ထ တ်လွှတ်မှုက   လလျှာေ့ချမခင််း၊ လ ပ်သာ်း 

ကျွမ််းကျငမ်ှုန ငေ့ ် အကျ ြှု်းခှံစာ်းခွငေ့မ်ျာ်းက   မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းန ငေ့ ် အလရ်းလပေါ်အလမခအလန 

မပငဆ်ငမ်ှုအပါအဝင)် မြစ်လစရန ် စ ်းပွာ်းလရ်းမပနလ်ည်နလနထ်လူာလစလရ်းအတွက် မဟာ 

ဗျျူဟာကျလသာအလနအထာ်းတွင ်ရ  လနပါသည်။     

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအတွက် န  ငင်ှံတကာမ  အသ အမ တ်မပြှုထာ်းသညေ့် RBC  ဆ  ငရ်ာ 

စှံချ နစ်ှံညွှန််းမျာ်းမြစ်လသာ OECD Guidelines for Multinational Enterprises သ  ေ့မဟ တ် OECD 

Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct တ  ေ့က   

အလကာငအ်ထည်လြာ်မခင််းမြငေ့ ် လက်ရ  န ငေ့အ်နာဂ္တလ်ထာက်ပှံေ့လရ်းကငွ််းဆက် မပတ်လတာက်မှု က   

ပ  မ  လကာင််းမွနစွ်ာက  ငတ်ယွ်လဆာငရွ်က်န  ငရ်န ်၎င််းတ  ေ့၏ စွမ််းလဆာငရ်ည်က   မမ ငေ့တ်င ်လပ်းန  ငပ်ါသည။် 

ဥပမာအလနမြငေ့ ်COVID-19 န ငေ့ဆ်က်စပ်လသာ စွန ေ့စ်ာ်းမှုမျာ်းအလပေါ် လွှမ််းမ  ်း လာသညေ့်အခါ (ဥပမာ - 

လရာဂ္ါပ  ်းကူ်းစက်မှုနှုန််း၊ အစ  ်းရ၏ကန ေ့သ်တခ်ျက်မျာ်းန ငေ့ ် ထ တလ် ပ်မှု သ  ေ့မဟ တ ်

မြန ေ့မ်ြျူ်းလသာလမ််းလကကာင််းမျာ်း မပတ်လတာက်မှုမျာ်းစသည်) ထ တ်လ ပ်မှု ကွင််းဆက်ဆ  ငရ်ာ 

ထ  က်သငေ့တ် ေ့လှံ ေ့လဝ ရ ယန ငေ့ ် စှံ စမ််းစစ်လဆ်းမှုမပြှုလ ပ်မခင််းမ  သတင််းအချက် အလက် (ဥပမာ - 

က နက်ကမ််းရင််းမမစ်န ငေ့ ် အမခာ်းလသာ လမခရာခှံန  ငသ်ညေ့် အချက်အလက်မျာ်း) က   ကာလတ  န ငေ့ ်

ကာလလတ်တငွ ် လထာကပ်ှံေ့မှုကွင််းဆက်ရ   အာ်းနည််းချက်မျာ်းက   နာ်းလည် န  ငရ်န ် အသှံ ်းမပြှုန  ငဖ်ပ ်း 

အတာ်းအဆ ်းမျာ်းက   စ မှံခန ေ့ခ်ွ န  ငရ်န ် စဉဆက်မမပတ်အစ အစဉ လရ်းဆွ  ရာတွင ်

အလထာက်အကူမပြှုန  ငရ်နအ်တွက်လည််း အသှံ ်းမပြှုန  ငပ်ါသည်။ အလ ပ်သမာ်းမျာ်း၊ 

က နပ်စစည််းလပ်းသငွ််းသမူျာ်းန ငေ့ ်အလရ်းလပေါ်အစ အစဉမျာ်းက   လ ပ်လဆာငမ်ခင််းသည် န စ်လပါင််း မျာ်းစာွ 

တည်လဆာက်၊ လလေ့ကျငလ်ပ်းခ ေ့ရသညေ့် လ ပ်သာ်းမျာ်း၏ စွမ််းရည်က   ြျကဆ် ်းခှံရသညေ့် အတွက် 

လပ်းလ  က်ရသညေ့် စရ တ်ထက် စ ်းပွာ်းလရ်းအရ ပ  ၍အဓ ပပာယ်ရ  န  ငသ်ည်။ 

အလ ပ်မျာ်းလလျှာေ့ချမခင််းန ငေ့လ် ပ်အာ်းခမျာ်း ဆကလ်က်လပ်းလချမခင််းမျာ်းအပါအ၀င ် အကျပ် 

အတည််းန ငေ့ဆ်က်စပ်လနသညေ့် RBC ဆ  ငရ်ာက စစရပ်မျာ်းက   ထညေ့သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းမခင််းန ငေ့ ်

ထ လရာက်မှုရ  သညေ့် စဉဆက်မမပတ် စ စဉလဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက   စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းမ  

လဆာငရွ်က်မခင််းမြငေ့ ် ၎င််းတ  ေ့သည် မည်သညေ့်အလမခအလနတွင ် ပါဝငသ်ညမ်ြစ်လစ၊ မပါဝင ်

သည်မြစ်လစ အရင််းအန  ်းအသစ်မျာ်း၊ အထ်ူးအလရ်းလပေါ်ရနပ်ှံ လငမွျာ်းန ငေ့ ် ကယ်ဆယ်လရ်း 

အစ အစဉမျာ်းက  ရယူန  ငမ်ည်မြစ်ပါသည် (OECD, 2020e)။ ဥပမာ - COVID-19 လကကာငေ့ ်
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အလ ပ်အက  ငဆ်ှံ ်းရှု ှံ်းခ ေ့ရလသာ မမနမ်ာအလ ပ်သမာ်းမျာ်းက  လထာက်ပှံေ့ရန ်EU မ  မတည်လပ်း သညေ့် ယူရ   

၅ သန််း အလရ်းလပေါ်လငသွာ်းရနပ်ှံ  (MyanKu) သည် RBC
2
 ဟ  မ တ်ယူန  ငပ်ါသည်။ ပ  မ  ရှု ပ်လထ်ွးသည် 

RBC ပှံ စှံသည် အကျပ်အတည််းအလပေါ် ပ  မ  စနစ်ကျသညေ့် တ န ေ့မ်ပနမ်ှုပှံ စှံ တစ်ခ က   

တွန််းအာ်းလပ်းန  ငသ်ညေ့် မဟာဗျျူဟာကျသညေ့် လဆာငရွ်က်မှုတစ်ခ မြစ်ဖပ ်း အက ူအည လပ်းမှုမျာ်းမရ   

မ မ  ာသာလဆာငရွ်က်ရသညေ့် ပှံ စှံက   အာ်းမလပ်းသညေ့် လဆာငရွ်က်မှု မြစ်ပါသည် (Barry, 2020)။ 

ထ  ေ့အမပင ် RBC သည် ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုလကကာငေ့ ် မြစ်လပေါ် န  ငသ်ညေ့် ပျက်စ ်းဆှံ ်းရှု ှံ်းမှုမျာ်းက   

စဉ်းစာ်းရာတွင ် သ ာဝလ ်းအနတရာယ်အတွက် ကက ြှုတင ် မပငဆ်ငရ်နန် ငေ့ ်

ခှံန  ငရ်ညရ်  လစရနအ်တွကလ်ည််း အလထာက်အပှံေ့မြစ်လစပါသည်။  

COVID-19 ကူ်းစက်လရာဂ္ါသည် ယခ တငမ်ပထာ်းသညေ့် မူဝါဒဆ  ငရ်ာ အကကှံမပြှုချက်အချ ြှုွံ့က   

တွန််းအာ်းလပ်းရန ် လရရ ည်တွင ် လ ပ်လဆာငန်  ငလ်ကာင််း လ ပ်လဆာငန်  ငမ်ည်မြစ်ပါသည်။ ဥပမာ 

ကူ်းစက်လရာဂ္ါကာလအတွင််း အစ  ်းရက စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် လူ ေ့အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းက   

ကာကွယ်ရနလ် ပ်လဆာငသ်ညေ့် လဆာငရွ်က်ချကမ်ျာ်းသည် အချ ြှုွံ့လသာက မပဏ မျာ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   မျှတမှုမရ   ထ ခ  က်လစန  ငပ်ါသည်။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ် လက်ရ   COVID-19 က ေ့သ  ေ့လသာ 

ကပ်လရာဂ္ါလကကာငေ့ ် မြစ်လပေါ်ရသညေ့် အကျပ်အတည််းမျာ်းက   ထ လရာက်စွာတ န ေ့မ်ပနန်  ငရ်နန် ငေ့ ်

မရ  မမြစ်လ  အပ်သညေ့် က နစ်ည်န ငေ့ ်ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက   လျငလ်ျငမ်မနမ်မန ်လကလ် မ််းမ  ရရ  န  င ်လစရန ်

အလရ်းပါသညေ့် လ ပ်လဆာငမ်ှုမျာ်းက   လဆာငရွ်က်ရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတစူာချြှုပ် မျာ်းသည ်

အစ  ်းရမျာ်းအာ်း လှံ လလာက်သညေ့် မူဝါဒပ  င််းဆ  ငရ်ာ လဆာငရွ်က်ခွငေ့မ်ျာ်း မပြှုလ ပ်ခွငေ့ ် မပြှုသငေ့ပ်ါသည် 

(အခန််း ၂ က   ကကညေ့်ပါ။)။ မမနမ်ာန  ငင်ှံမ  အတ တ်ကချြှုပ်ဆ  ခ ေ့လသာ ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ်ပှံ စှံလဟာင််းမျာ်း၌ အစ  ်းရ၏ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း ချမ တ်ပ  ငခ်ွငေ့က်   

အချ ြှုွံ့လသာအလမခအလနမျာ်းတွင ် ကာကွယ်လပ်းန  ငမ်ခင််းမရ  သညေ့် အရညအ်လသ်ွးမမပညေ့်ဝသညေ့် 

မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ ထ  ေ့အမပင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသနူ ငေ့ ် အ မ်ရ ငန်  ငင်ှံအကကာ်း မြစ်ပွာ်း သညေ့ ်

အမငင််းပွာ်းမှုမျာ်းတွင ်မလ  လာ်းအပ်သညေ့် အဓ ပပါယလ်ွ မ ာ်းမှုမျာ်း မြစ်န  ငပ်ါသည်။  

ကပ်လရာဂ္ါအကျပ်အတည််းသည် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ကဏ္ဍတွင ် အစ  ်းရ - ပ ဂ္ဂလ က 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းအတွက ် မူလ ာငခ်  ငမ်ာလစလရ်း၏ အလရ်းပါမှုက   တွန််းအာ်းလပ်းသညေ့ ်

လဆာငရွ်က်ဆ န ငေ့ ် စ စဉဆ  အလမခခှံအလဆာက်အအှံ စ မှံက န််းမျာ်းက   အခက်အခက် မြစ်လစပါ သည် 

(ဥပမာ - အလမခခှံအလဆာက်အအှံ တွင ် လ ပ်ငန််းလ ပ်က  ငလ်  မှု လလျာေ့ကျသညေ့်အတကွ ်

 ဏ္ဍာလငလွကက်းဆှံ ်းရှု ှံ်းမှု၊ လဆာက်လ ပ်လရ်း ပစစည််းမျာ်း မပတ်လတာက်မှုလကကာငေ့ ် လဆာက်လ ပ် 
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ဆ စ မှံက န််းမျာ်း ပျက်စ ်းမခင််း၊ လငလွကက်းအရင််း အန  ်းရရ  န  ငမ်ှုအလပေါ် ဆ  ်းကျ ြှု်းသက်လရာက်မှု စသည်တ  ေ့ 

မြစ်သည်) (အခန််း ၅ က   ကကညေ့်ပါ။) စာချြှုပ်က  လစာစ ်းစွာရပ်စ မခင််းန ငေ့ ် 

မလွနဆ်နန်  ငလ်သာမြစ်ရပ်က ေ့သ  ေ့လသာ အမခာ်းလသာမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း၊ လလျာ်လကက်းလပ်းမခင််းန ငေ့ ်

ဥပလဒလမပာင််းလ မှု၊ မပနလ်ည်လစေ့စပ်ည  နှု င််းမှုမျာ်းအတွက် မူလ ာငအ်ပါအဝင ် အဆ  ပါမူလ ာင ်

အမျ ြှု်းမျ ြှု်း၏ ရှုလထာငေ့အ်စှံ စှံ က   စမ််းသပ်မှုမပြှုလ ပ်န  ငြွ်ယ်ရ  ပါသည် (World Bank, 2020b)။  

အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ကဏ္ဍက   မပနလ်ည်ဦ်းလမာေ့လာလစလရ်းအတကွ ်

ပ  က်လ  င််းအတငွ််းရ   စ မှံက န််းမျာ်းက   လျငမ်မနစ်ာွလဆာငရွ်က်န  ငလ်စလရ်း ကက ြှု်းစာ်းလဆာငရွ်က် 

လနသည်မြစ်ရာ COVID-19 က   ချက်ချင််းတှံ ေ့မပနရ်ာတွင ် (ဥပမာ - ကျန််းမာလရ်းထ တ်က နမ်ျာ်း က   

အလရ်းလပေါ် ဝယ်ယူမခင််း၊ ကျန််းမာလရ်းလစာငေ့လ်ရ ာက်မှုဆ  ငရ်ာ အလထာကအ်ကူမပြှုပစစည််း မျာ်းက   

တ  ်းချ ွံ့လ ပ်လဆာငမ်ခင််း) ဝယ်ယူလရ်းန ငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည ်

မပနလ်ည်နလနထ်လူရ်းကာလအတွင််း အလရ်းပါသညေ့ ် အခန််းကဏ္ဍမ  ပါဝငလ်ာမည် မြစ်ပါ သည်။ 

မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်ကလ်ျကရ်  သညေ့် အစ  ်းရန ငေ့ ် ပ ဂ္ဂလ က ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူလ ာငသ်ည ်

စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာအလမခအလနသစ်အရ အသှံ ်းချအရင််းအမမစ်မျာ်းအလနမြငေ့ ်လပ်းရသညေ့် လငလွကက်းန ငေ့ ်

ည မျှလသာ တနြ်  ်းရ  သညေ့် လမျှာ်မ န််းချက်မျာ်း ဆက်လက်မပညေ့်မ လနလစလရ်း အတွက် အလရ်းပါသည်။ 

အလာ်းတူ ကပ်လရာဂ္ါအကျပ်အတည််းသည် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုဆ  ငရ်ာ ဦ်းစာ်းလပ်းမှုမျာ်းက   

မပနလ်ည်စဉ်းစာ်းရနန် ငေ့ ်အစ မ််းလရာငြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုရည်မ န််းချက်မျာ်းအလပေါ် ပ  မ  အလလ်းထာ်းလာလစ န  ငရ်န ်

အခွငေ့အ်လရ်းက   မြစ်လပေါ်လစပါသည် (အခန််း ၆ က   ကကညေ့်ပါ။)။ COVID – 19 လကကာငေ့မ်ြစ် လသာ 

ထ ခ  က်နစ်နာမှုထက် ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုန ငေ့ ် ဇ ဝမျ ြှု်းစှံ မျ ြှု်းကွ မျာ်း ဆှံ ်းရှု ှံ်းမှုက ေ့သ  ေ့လသာ 

ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာ သ ာဝပတ်ဝန််းကျင ် အလရ်းလပေါ်အလမခအလနမျာ်းသည် လူမှုလရ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်း 

လရ်းတ  ေ့က   ပ  မ  ထ ခ  က်နစ်နာလစပါသည် (OECD. 2020f)။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းမပနလ်ည ်

ထလူထာငလ်ရ်း အစ အစဉမျာ်းသည် စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် အသက်လမွ်းဝမ််းလကကာင််းလ ပ်ငန််းမျာ်းက   

လျငမ်မနစွ်ာ မပနလ်ညထ်လူထာငန်  ငရ်ှံ သာမက အနာဂ္တ်တငွ ် သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ်

သက်ဆ  ငသ်ညေ့် ထ တ်လန ေ့ြွ်ယရ်ာမျာ်းက  လလျှာေ့ချန  ငသ်ငေ့ဖ်ပ ်း လူ ေ့အြွ ွံ့အစည််း၏ ခှံန  ငရ်ညက်   

မမ ငေ့တ်ငန်  ငမ်ညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန ငေ့ ် အမပြှုအမူဆ  ငရ်ာလမပာင််းလ မှုမျာ်းက   အရ  နမ်မ ငေ့တ်င ်

သငေ့ပ်ါသည်။ 
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မမန်မာန  ငင်ှံလရရ ည်ဖွှံ ွံ့ ဖဖ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုတငွ ်န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၏ အလရ်းပါမှု 

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် အရင််းအန  ်းမမ င်ေ့တငမ်ခင််းထက် လကျာလ်ွန၍် အ မ်ရ ငန်  ငင်ှံ စ ်းပွာ်းလရ်းက   

မျာ်းစွာ အကျ ြှု်းမပြှုန  ငပ်ါသည်။ ပှံ မ နအ်လမခအလနတွင ် န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  က် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည ်

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုန င်ေ့ ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှုက   မမ င်ေ့တငမ်ခင််း၊ အရညအ်လသ်ွး ရ  လသာ 

အလ ပ်အက  ငမ်ျာ်းက   ြနတ် ်းမခင််း၊ လူသာ်းအရင််းအမမစ်က   ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစမခင််း၊ 

လူလနထ  ငမ်ှုအဆင်ေ့အတန််းန င်ေ့ ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ လရရ ည်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုက   မမ င်ေ့တငလ်ပ်း 

မခင််းစသည်တ  ေ့က   လပ်းစွမ််းန  ငပ်ါသည်။ တစ်နည််းအာ်းမြင်ေ့ န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု သည ်

စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်း ရည်မ န််းချက်ပန််းတ  ငမ်ျာ်းသ  ေ့ လရာက်ရ  လရ်းက   ပှံေ့ပ  ်း 

လပ်းန  ငသ်ညေ့်အမပင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် အမပြှုသလ ာလဆာငလ်သာ လူမှုစ ်းပွာ်းလရ်းန င်ေ့ ပတ်ဝန််း 

ကျငဆ်  ငရ်ာ အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း မြစ်ထနွ််းလစလရ်းက  လည််း ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငပ်ါသည်။  

သ  ေ့ရာတွင ် ဤအကျ ြှု်းအမမတ်မျာ်း ရရ  ရနမ် ာ လွယ်လွယ်ကူကူ မဟ တ်ပါ။ လယ  ယျအာ်းမြင်ေ့ 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသည် လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   

မမ င်ေ့တငလ်ဆာငရွ်ကရ်န ် အလာ်းအလာရ  လသာ်လည််း ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍဆ  ငရ်ာ ဆွ လဆာငမ်ှု မျာ်းန င်ေ့ 

မူဝါဒလရ်းရာက စစရပ်တ  ေ့သည်လည််း ယင််းအလာ်းအလာက   ရရ  လရ်း လဆာငရွ်က်ရာ တငွ ်

အဓ ကအခန််းကဏ္ဍ၌ ပါဝငလ်နပါသည်။ ဤသှံ ်းသပ်ချက်ပါ အခန််းအမျ ြှု်းမျ ြှု်းတွင ် မူဝါဒ 

နယ်ပယ်အမျ ြှု်းမျ ြှု်းရ   မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက    မည်သ  ေ့မမ င်ေ့တငန်  ငပ်ှံ န င်ေ့ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမြင်ေ့ မမနမ်ာန  ငင်ှံတငွ ် ြွ ွံ့စည််းတည်လဆာက်မှုဆ  ငရ်ာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုတ  ေ့က   

ဆန််းစစ်မှုမပြှုလ ပ်ထာ်းပါသည်။ ယခ အပ  င််းတွင ် န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၏ သက် 

လရာက်မှုမျာ်းက   ကျယက်ျယ်မပန် ေ့မပန် ေ့ သှံ ်းသပ်ထာ်းဖပ ်း  န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   

က နထ် တ်လ ပ်မှု၊ ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှု၊ အလ ပ်အက  ငအ်ရညအ်လသ်ွး၊ ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ ကျာ်းမ 

တန််းတူအခွင်ေ့အလရ်းရရ  မှုန င်ေ့ စွမ််းအငမ်ပည်ေ့ဝမှုတ  ေ့န င်ေ့ ချ တ်ဆက်ထာ်းလသာ OECD ညွှန််းက န််း 

အသစ်မျာ်းက   ဆန််းစစ်ထာ်းပါသည် (ဇယာ်း ၁-၄)။ 

Box ၁-၄ အ  အ ်းစ ဒ ၏ န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအရည်အလသ်ွးညွှန််းက န််းမျာ်း 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု အရည်အလသ်ွးညွှန််းက န််းမျာ်းသည် အ မ်ရ ငန်  ငင်ှံမျာ်းတငွ ်

လရရ ည်တညတ်ှံေ့လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု၏ ထ်ူးမခာ်းလသာသငွမ်ပငမ်ျာ်းန င်ေ့ န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  က ်
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ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတ  ေ့ မည်သ  ေ့ဆက်စပ်သည်က   လြာ်မပပါသည်။ ၎င််းတ  ေ့က   စ ်းပွာ်းလရ်း၊ လူမှုလရ်းန င်ေ့ 

ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာလရရ ည်တည်တှံေ့မှုတ  ေ့မြငေ့ ်ြွ ွံ့စည််းထာ်းပါသည်။ SDGs သ  ေ့ လရာက်ရ  ရန ်FDI က 

လပ်းစွမ််းန  ငသ်ညေ့် အရညအ်လသ်ွးအမပညေ့်အစှံ က   ပ  င််းမခာ်းသ မမငရ်န ် SDGs ၁၇ ခ န ငေ့ ် ၎င််းတ  ေ့န ငေ့ ်

သက်ဆ  ငလ်သာရည်မ န််းချက်မျာ်းက   အလသ်းစ တ်လလေ့လာအက မြတ်မှု မပြှုလ ပ်ခ ေ့ပါ သည်။ ထ  ေ့သ  ေ့ 

စ စစ်သှံ ်းသပ်ရာတွင ် SDGs သ  ေ့ လရာက်ရ  ရန ် တ  ်းတက်လဆာငရွ်ကလ်ရ်းအတွက် FDI 

အလာ်းအလာက   န  ငင်ှံစှံ အငတ်ာပရ  က်စ်ဆ  ငရ်ာ အ  အ ်းစ ဒ လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်း၊ သန ေ့ရ် င််း လသာ 

စွမ််းအငအ်လမခခှံအလဆာက်အအှံ တွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ အ  အ ်းစ ဒ မူဝါဒလမ််းညွှန ် ချက်က ေ့သ  ေ့ 

သက်ဆ  ငရ်ာမူလ ာငမ်ျာ်းန ငေ့ ် လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းအပါအဝင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ 

အ  အ ်းစ ဒ မူဝါဒမူလ ာငန် ငေ့ ်ထပ်ဟပ်စဉ်းစာ်းလဆာငရွ်က်ပါသည်။  

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု အရည်အလသ်ွးညွှန််းက န််းမျာ်းသည် က နထ် တ်စွမ််းအာ်းန ငေ့ ်

ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှု၊ အလ ပ်ခန ေ့ထ်ာ်းမှုန ငေ့ ် အလ ပ်အက  ငအ်ရည်အလသ်ွး၊ ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ ကျာ်း/မ 

တန််းတူအခွငေ့အ်လရ်း ရရ  မှုန ငေ့ ် လလထ ထ သ  ေ့ ကာဗွနဒ်  ငလ်အာက်ဆ  ဒထ် တလ်ွှတ်မှုစသညေ့် အစ  

အလဝ်းငါ်းရပ်က   အဓ ကထာ်းပါသည်။ အစ အလဝ်းတစ်ခ ချင််းစ အတွက် မတူည လသာရလဒမ်ျာ်း က   

လြာ်ထ တ်ဖပ ်း မြစ်န  ငလ်ချရ  လသာ လရရ ည်တည်တှံေ့မှုဆ  ငရ်ာ အလပ်းအယူက စစရပ်မျာ်း 

ချ နက်  ကန်  ငရ်န ် အစ အလဝ်းမျာ်းအကကာ်း နှု င််းယ ဉလျက် FDI သ  ေ့မဟ တ် န  ငင်ှံမခာ်းလကာ်ပ  လရ်း 

ရ င််းမျာ်းန ငေ့ ်သက်ဆ  ငသ်ညေ့် ညွှန််းက န််းက   သတ်မ တ်ပါသည်။ 

န  ငင်ှံ၏ ထ်ူးမခာ်းချက်မျာ်းက   ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းလျက် မူဝါဒချမ တ်သမူျာ်းသည် စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်း 

ရ  လသာ်လည််း FDI အလနမြငေ့ ် န  ငင်ှံလတာ်၏ မူဝါဒရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက   မညသ်  ေ့ပှံေ့ပ  ်းလကကာင််းန ငေ့ ်

မည်သညေ့်ကဏ္ဍတွင ် မူဝါဒချမ တ်လဆာငရွ်က်ရန ် လ  အပ်လကကာင််းတ  ေ့က   စ စစ်ရန ် န  ငင်ှံမခာ်း 

တ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအရည်အလသ်ွးညွှန််းက န််းမျာ်းက   အသှံ ်းမပြှုန  ငပ်ါသည်။ န  ငင်ှံအလ  က ်

အလမခအလနမျာ်းအာ်း ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်း၍ ညွှန််းက န််းမျာ်းသည် လဒသတငွ််းန  ငင်ှံမျာ်း သ  ေ့မဟ တ ်

ဝငလ်ငအွ ပ်စ မျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ န  ငင်ှံမြတ်လကျာန်ှု င််းယ ဉမှုမျာ်းန ငေ့ ် စှံနှုန််းသတမ် တ် မခင််းတ  ေ့က   

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငဖ်ပ ်း လကာင််းမွနလ်သာအလလေ့အထမျာ်းက   ခွ မခာ်းသ ရ  ရနန် ငေ့ ် သက်လသ 

အလထာက်အထာ်းအလမခမပြှုမူဝါဒဆှံ ်းမြတ်ချက်မျာ်းက   ချမ တ်ရန ်ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငပ်ါသည်။ 

ရင််းမမစ်။ OECD (၂၀၁၉) 
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လူမှုစ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ လပ်းစွမ််းမှုမျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံရ   န  ငင်ှံမခာ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည် မပည်တွင််းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန ငေ့ ်အမျာ်းအာ်းမြငေ့ ်ကွ မပာ်းမခာ်းနာ်းမှု မရ  လချ (ပှံ  

၁-၄၊ အကွက် က)။ ထ  ေ့အမပင ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည် လ ပ်သာ်း က နထ် တ်စွမ််း၊ 

ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှုန ငေ့ ်စွမ််းရည်တ  ်းတက်မှုတ  ေ့အရ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုရလဒန်ည််း သညေ့် လ ပ်ငန််းမျာ်းက    

လဆာငရွ်က်ကကသည် (ပှံ  ၁-၄၊ အကွက် ခ)။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ကကမခင််း မ ာ လ ပ်သာ်းအာ်းမပြှု၊ 

ကျွမ််းကျငမ်ှုအနည််းငယသ်ာလ  လသာ အလသ်းစာ်းစက်မှုက နထ် တ ် လ ပ်ငန််းမျာ်း၏ 

အဓ ကအရင််းခှံမြစ်သညေ့ ် လူငယ်လူရွယ်မျာ်းမပာ်းစွာရ  မခင််းန ငေ့ ် လ ်းလပါလသာ လ ပ်သာ်းတ  ေ့သည ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ အဓ ကဆွ လဆာငခ်ျက်တစ်ရပ်မြစ် လသာလကကာငေ့ ်မြစ်ပါသည်။ 

ကျာ်း-မ အလ ပ်ခန ေ့ထ်ာ်းမှုကွာဟချက် နည််းလစလရ်းအတွက် န  ငင်ှံမခာ်းသာ်း ထ တ်လ ပ်သမူျာ်း 

လဆာငရွ်က်သညေ့် နည််းလမ််းတစ်ရပ်မ ာ မပည်တွင််းထ တ်လ ပ်သမူျာ်းထက် ပ  ၍ အမျ ြှု်းသမ ်း မျာ်းက   

အလ ပ်ခန ေ့ထ်ာ်းမခင််းန ငေ့ ် ထ ပ်ပ  င််းစ မှံခန ေ့ခ်ွ လရ်းအလ ပ်လနရာမျာ်းတွင ် အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်းက   

တာဝနလ်ပ်းအပ်မခင််းတ  ေ့ မြစ်ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရမခင််း တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအလကကာင််း အရင််းမ ာ 

ထ ပ်ပ  င််းစ မှံခန ေ့ခ်ွ လရ်းလနရာမျာ်းတွင ် အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်းက   ခန ေ့အ်ပ်ထာ်းသညေ့လ် ပ်ငန််း မျာ်းသည ်

အထည်ချြှုပ်လ ပ်ငန််းက ေ့သ  ေ့ အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်း ကက ်းစ  ်းလသာလနရာမျာ်း မြစ်လသာ လကကာငေ့ ် မြစ်ပါသည်။ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းဆ န  ငင်ှံမျာ်းတငွ ် အဆ  ပါလ ပ်ငန််းမျာ်း၌ အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်းက   မျာ်းစွာခန ေ့ထ်ာ်းမခင််းသည ်

လ ပ်သာ်းထ တွင ် အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်း ပါဝငရ်န ် အခွငေ့အ်လမ််းတစ်ရပ် မြစ်လသာ်လည််း 

ထ  သ  ေ့လသာလ ပ်ငန််းမျာ်း တ  ်းတက်လာမှုသည် လ ပ်အာ်းခ မမငေ့မ်ာ်းလသာ အလ ပ်အက  ငမ်ျာ်းတွင ်ကျာ်း 

- မ တူည မှုရ  လရ်း မမ ငေ့တ်ငရ်န ် အစ  ်းရ၏ လဆာငရွ်က်ချက်က   အဟန ေ့အ်တာ်းမြစ်လစမခင််းအာ်းမြငေ့ ်

ကျွမ််းကျငမ်ှု အနည််းငယ်သာ လ  အပ်ဖပ ်း လ ပ်အာ်းခ နည််းလသာ အလ ပ်အက  ငမ်ျာ်းက  သာ 

အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်း ရရ  မှုန ငေ့အ်တူ ကျာ်း - မ အလမခမပြှု လ ပ်သာ်းကဏ္ဍမျာ်းက   အဓွန ေ့ရ် ည်လစလျက် ကျာ်း 

- မ ကွာဟချကက်   ဆ  ်းရွာ်းလာလစန  ငပ်ါ သည်။ န  ငင်ှံမခာ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းသည် လလေ့ကျငေ့သ်ငက်ကာ်းမှု 

အခွငေ့အ်လမ််းန ငေ့ပ်တ်သက၍် လဆာငရွ်ကလ်ပ်းမှုနည််းလသာ လ ပ်ငန််းမျာ်းတွင ်

မပည်တွင််းလ ပ်ငန််းမျာ်းထက်ပ  ၍ စွမ််းလဆာငရ်ည် နည််းလသာလ ပ်သာ်းမျာ်းက   ခန ေ့ထ်ာ်းလသာလကကာငေ့ ်

အဝတ်အထည်လ ပ်ငန််းကဏ္ဍတွင ် သငတ်န််းန ငေ့ ် စွမ််းရည်မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းက   

ပှံေ့ပ  ်းလဆာငရွ်က်ရန ် မူဝါဒဆ  ငရ်ာ လဆာငရွ်က်ချက ် လ  အပ်ပါသည်။ န  ငင်ှံမခာ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းသည ်

ထ ပ်ပ  င််းမနလ်နဂ္ျာရာထ်ူးမျာ်း လနရာတွင ် အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်းက   ပ  မ  ခန ေ့အ်ပ်ြွယ်ရ  သည်ဟူလသာ 
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အချက်သည် မည်သ  ေ့ပငမ်ြစ်လစ ကာမူ ၎င််းတ  ေ့အလနမြငေ့ ် အဝတအ်ထည်လ ပ်ငန််းတငွ ်

ခန ေ့အ်ပ်ထာ်းလသာ အမျ ြှု်းသမ ်းမျာ်း၏ စ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှုဆ  ငရ်ာစွမ််းရည်မျာ်းန ငေ့ပ်တ်သက်၍ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံ 

ထာ်းန  ငြွ်ယ်ရ  လကကာင််း သ သာ လစပါသည်။ 

ပှံ  ၁-၄ မမန်မာန  ငင်ှံတငွ ်န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်

လရရ ည်တည်တှံေ့လသာဖွှံွံ့ ဖဖ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုရလဒမ်ျာ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မ တ်ချက်။ လ ာငက်ွက် (က) တွင ် ၉၅% အဆငေ့ ် စာရင််းအင််းဆ  ငရ်ာအလရ်းပါမှုက   လြာ်မပသညေ့ ် စ တ်ချကကာ်းပ  င််းက   

လြာ်မပသည။် စ တ်ချကကာ်းပ  င််းသည ်သ ညမျဉ်းက   လကျာ်သွာ်းပါက န  ငင်ှံမခာ်းန ငေ့ ် မပညတ်ွင််းလ ပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း ကွာမခာ်း 

ချက်သည ်စာရင််းအင််းအရ မသ သာလတာေ့ပါ။ အလသ်းစ တ်က   OECD (2019) တွင ်ကကညေ့ပ်ါ။ ရင််းမမစ် - OECD based 

on FDI Qualities Indicators။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု အရည်အလသ်ွးမျာ်းသည် ကလမဘာဒ ်းယာ်း န  ငင်ှံထက ်
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-4.0 
-3.0 
-2.0 
-1.0 
0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

-1.2 
-1 

-0.8 
-0.6 
-0.4 
-0.2 

0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

လ ာငက်ကွ် (က) – 

န  ငင်ှံမခာ်းထ တလ် ပ်သမူျာ်း 

ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်း လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုဆ  ငရ်ာရလဒမ်ျာ်း 

က   ရရ  ပါသလာ်း။ 

(မ န ်> 0 >မ ာ်း) 

လ ာငက်ကွ် (ခ) – 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  ကရ်င််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုသည ်ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက ်

မှုရလဒမ်ျာ်း ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်းလသာ 

လ ပ်ငန််းမျာ်းက   အာရှံ စ  က်ပါ 

သလာ်း။ 

(မ န ်> 0 >မ ာ်း) 

လ
 ပ်
သ
ာ်း
က
 န
ထ်
 တ
် 

စ
ွမ
််း 
အ
ာ်း

 

က
 န
 ်ထ

 တ
 ်စ
ွမ
််း 
အ
ာ်း
 တ

  ်း 
တ
က
 ်

မ
ှု 

ပ
ျမ
််းမ
ျှ 

လ
 ပ်
 အ

ာ်း
 

ခ
 

ထ
 တ
 ်က

 န
 ်ဆ

န
်း 
သ
စ
် တ

   

ထ
ငွ
 ် 
မ
ှု 

လ
 ပ်
 င
န
်း 
စ
ဉ
 ဆ

န
်း 
သ
စ
 ်တ

   

ထ
ငွ
 ် 
မ
ှု 

အ
လ
 ပ်
 အ

က
  င

 ်

ြ
န
 ်

တ
 ်း 

မ
ှု 

န
  င
င်
ှံ မခ
ာ်း
 န
ည
်း 
 

ပ
ည
ာ 

ဝ
န
 ်ထ

မ
််း 
လ
လ
ေ့က
ျင
ေ့ ်သ

င
 ်

ကက
ာ်း
 မခ
င
်း 

အ
မ
ျ ြှု်း
 သ

မ
 ်း 
အ
လ
 ပ်
 ခ
န
ေ့ ်

ထ
ာ်း
 မ
ှု 

သ
  လ
တ
  
သ
န
 န
 င
ေ့ ် 
 ြ
ွှံွံ့ဖြ
 ြှု်း
  
တ
  ်း 
 

တ
က
 ် 
မ
ှု အ
လ
 ပ်

 

အ
က
  င

 ်

စ
 တ
ခ်
ျ 

ရ
မ
ှု 

က
ျွမ
််းက

ျင
 ်

လ
 ပ်
သ
ာ်း
 မ
ျာ
်း 

စ
ွမ
််း 
အ
င
 ် 

မပ
ည
ေ့ဝ်
 မ
ှု 

အ
မ
ျ ြှု်း
 သ

မ
 ်း 
စ
 မ
ှံ 

ခ
န
ေ့ခ်
ွ  မ
ှု 



 65 
 

 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

လ ပ်သာ်းအာ်းမပြှုမှုနည််းလသာ လ ပ်ငန််းမျာ်းသ  ေ့ လမပာင််းလ စ ်းဝငမ်ခင််းလကကာငေ့ ်မပည်တွင််းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ်

နှု င််းစာလျှင ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန ငေ့ ် ဆက်နယွ်လသာ လ ပ်သာ်းက နထ် တ်စွမ််းအာ်းသည ်

ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်းပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံတွငမူ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်း မမ ြှုပ်န ှံမှု၏ အဓ ကကျလသာ 

လရရ ည်တညတ်ှံေ့လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု လပ်းစွမ််းန  ငမ်ှုသည ်

အလ ပ်အက  ငြ်နတ် ်းလရ်းနယ်ပယ်တွငသ်ာ ရ  ပါသည်။ ထ  င််း၊ အငဒ်  န ်းရ ာ်းန ငေ့ ် မလလ်းရ ာ်းတ  ေ့ 

က ေ့သ  ေ့လသာ ပ  မ  တ  ်းတက်လသာန  ငင်ှံမျာ်းတငွ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းသည ် ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်း လသာ 

ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှုရလဒမ်ျာ်း အထ်ူးသမြငေ့ ် သ လတသနန ငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်

အဓ ကအာ်းမြငေ့ ်ဆက်နယွလ်နပါသည်။  

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအရည်အလသ်ွးမျာ်း တ  ်းတက်ရနရ်  သညေ့ ်

နယ်ပယ်မ ာ ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာသက်လရာက်မှုရ  သညေ့် နယ်ပယ် အထ်ူးသမြငေ့ ်စွမ််းအင ်ထ လရာကမ်ှု 

မြစ်ပါသည်။ လဒသတွင််းရ   ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်းလသာန  ငင်ှံန ငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုနည််းလသာန  ငင်ှံအမျာ်းစ တွင ် န  ငင်ှံမခာ်းထ တ်လ ပ်သမူျာ်းသည ် ပ  မ  အဆငေ့မ်မငေ့၊် 

သန ေ့ရ် င််းလသာ သ  ေ့မဟ တ် စွမ််းအငလ်ချွတာလသာနည််းပညာမျာ်းက   အသှံ ်းမပြှုလသာလကကာငေ့ ်

မပည်တွင််းထ တ်လ ပ်သမူျာ်းထက် ပ  ၍စွမ််းအငထ် လရာက်မှု ရ  ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံတွငမူ် ထ  သ  ေ့ 

မဟ တ်ပါ။ ပ  မ  သန ေ့ရ် င််းလသာစွမ််းအငမ်ျာ်းတငွ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းမူဝါဒသည် မျှတမှု 

ရ  န  ငပ်ါသည်။ 

ဇယာ်း ၁-၁ အလရ ွံ့လတာငအ်ာရ ရ   န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအရညအ်သ်ွးမျာ်းအလပေါ် 

မခှံြှုငှံ သှံ ်းသပ်ချက ်

ရလာဒ ်
အငဒ်  န ်း

ရ ာ်း 

ကလမဘာဒ ်း

ယာ်း 

လာ

အ   

မမန်

မာ 

မလလ်း

ရ ာ်း 

ြ လစပ်  

င ်

ထ  

င််း 

ဗ ယကန်

မ ်

လ ပ်သာ်းက နထ် တ်စမွ််းအာ်း +  +  –  + + 

ထ တက် နဆ်န််းသစတ် ထငွမ်ှု +    + –  – 

လ ပ်ငန််းစဉဆန််းသစတ် ထငွမ်ှု +     –   

သ လတသနန ငေ့ ်

ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှု 
+    +  +  

န  ငင်ှံမခာ်းနည််းပညာ +  + +  + + + 

ပျှမ််းမျှလ ပ်ခ +  + + –    

အလ ပ်အက  ငြ်နတ် ်းမှု +   + – –   
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အလ ပ်အက  ငစ် တခ်ျရမှု +    –   + 

ကျွမ််းကျငလ် ပ်သာ်းမျာ်း    – – – +  

ဝနထ်မ််းလလေ့ကျငေ့သ်ငက်ကာ်း

လရ်း 
– N/A N/A N/A +  – N/A 

အမျ ြှု်းသမ ်းအလ ပ်ခန ေ့ထ်ာ်းမှု + N/A N/A + N/A N/A N/A + 

အမျ ြှု်းသမ ်းစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှု +  – + + – – – 

စမွ််းအငထ် လရာကမ်ှု + + +    + + 

မ တခ်ျက ် - (က) ‘+’ သလကြတသည ် န  ငင်ှံမခာ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းသည ် ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်းလသာ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုရလဒမ်ျာ်းရ  လကကာင််း 

လြာ်မပပါသည။်  ‘–’ သလကြတသည ် မပညတ်ငွ််းလ ပ်ငန််းမျာ်းသည ်ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်းလသာ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှု ရလဒမ်ျာ်းရ  လကကာင််း လြာ်မပပါ 

သည။် 

ရင််းမမစ:် OECD based on the FDI Qualities Indicators (၂၀၁၉) 

 န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်အလ ပ်အက  ငဖ်န်တ ်းမှုက   လလေ့လာမခင််း 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု လ ပ်ငန််းသစ်သည် လွနခ် ေ့လသာဆယ်န စ်တာ ကာလအတငွ််း 

ြနတ် ်းန  ငခ် ေ့လသာ အလ ပ်အက  ငလ်ပါင််း ၄၆၀၀၀ ခန ေ့ထ်က် လကျာ်လနွ၍် ၂၀၁၄ ခ န စ်မ  ၂၀၁၇ 

ခ န စ်အတွင််း အလ ပ်အက  ငလ်ပါင််း ၅၅၀၀၀ လကျာ် ြနတ် ်းန  ငခ် ေ့ပါသည်။ လဆာက်လ ပ်လရ်းန ငေ့ ်

အထည်အလ ပ်က ေ့သ  ေ့လသာ ကျွမ််းကျငမ်ှုနည််းနည််းသာ လ  အပ်သညေ့် လ ပ်သာ်းအာ်းမပြှုလ ပ်ငန််း 

မျာ်းတွင ်အလ ပ်အက  ငအ်မျာ်းဆှံ ်း ြနတ် ်းန  ငခ် ေ့ပါသည် (အလ ပ်အက  ငြ်နတ် ်းန  ငမ်ှုမ ာ ၃၁% န ငေ့ ်၁၆% 

အသ ်းသ ်း မြစ်ပါသည်။) (ပှံ  ၁-၅)။ သ  ေ့ရာတွင ် ဓာတ ပစစည််းမျာ်းန ငေ့ ် အ လက် ထလရာနစ် 

အစ တ်အပ  င််းက ေ့သ  ေ့လသာ နည််းပညာကျွမ််းကျငမ်ှု ပ  မ  လ  အပ်သညေ့် လ ပ်ငန််းမျာ်း သ  ေ့လည််း 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း ဆွ လဆာငလ်ျက်ရ  ရာ အဆ  ပါလ ပ်ငန််းမျာ်း၌ 

အလ ပ်အက  ငြ်နတ် ်းန  ငမ်ှုလည််း တ  ်းတက်လျက်ရ  ပါသည်။ 

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည် မပည်တွင််းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းထက် အလ ပ်အက  ငအ်ခွငေ့ ်

အလမ််းသစ်မျာ်း ြနတ် ်းလပ်းန  ငမ်ှု သာလွနလ်သာလ်ည််း တစ်လဒေါ်လာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံလျှင ် ြနတ် ်း 

လပ်းန  ငသ်ညေ့် အလ ပ်အက  ငမ်ျာ်းသည် လဒသတငွ််းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့န် ှု င််းယ ဉလျှင ်အထ်ူး သမြငေ့ ်

က နထ် တ်လ ပ်မှုဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက် န မေ့်ကျလနဆ  မြစ်ပါသည်  (ပှံ  - ၁-၆)။  
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ပှံ  ၁-၅ လ ပ်ငန််းအလ  က ်န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်အလ ပ်အက  ငဖ်န်တ ်းမှု 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မ တ်ချက် - အလ ပ်အက  ငြ်နတ် ်းန  ငမ်ှု ၁% ထက်နည််းလသာလ ပ်ငန််းမျာ်းက   ချနလ် ပ်ထာ်းပါသည။်အလ ပ်အက  ငအ်လရအတကွ်သည ် ၂၀၀၃-၁၃ န ငေ့ ်

၂၀၁၄-၂၀၁၇ တ  ေ့တငွ ်လကကညာခ ေ့သညေ့ ်န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ မှံချကမ်ျာ်းအလပေါ်တွင ်မူတညသ်ည။်  

ရင််းမမစ် - OECD based on Financial Times’ fDi Markets database။ 

 

ပှံ  ၁-၆ အလရ ွံ့လတာငအ်ာရ တငွန်  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်အလ ပ်အက  ငဖ်န်တ ်းမှု 

၂၀၀၃ -၁၇ အတငွ််း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလ ပ်ငန််းသစ် အလမရ ကနတ်စ်သန််းလျှင ်ခန ေ့မ် န််းအလ ပ်အက  ငအ်လရအတကွ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

၀% ၅% ၁၀% ၁၅% ၂၀% ၂၅% ၃၀% ၃၅% 

လဆာကလ် ပ်လရ်း 

အထညအ်လ ပ် 

 ဏ္ဍာလရ်းဝနလ်ဆာငမ်ှု 

သယယ်ပူ  ေ့လဆာငလ်ရ်း 

ကျန််းမာလရ်းလစာငေ့လ်ရ ာက်

မှု 
အစာ်းအစာန ငေ့ ်လဆ်းမပင််းလ ပ် 

လမာ်လတာ်ယာဥ်အပ  ပစစည််း 

သတတ ြှုမျာ်း 

ဓာတ ပစစည််းမျာ်း 

ဆကသ်ွယလ်ရ်း 

လကျာကမ် ်းလသွ်း၊ လရနှံန ငေ့ ်ဓာတလ်ငွွံ့ 

တညလ်ဆာကလ်ရ်းပစစည််းမျာ်း 

ဟ  တယန် ငေ့ ်ခရ ်းသွာ်း 

အ လကထ်လရာနစ်အစ တအ်ပ  င််းမျာ်း 

အချ ြှုရညယ်မကာမျာ်း 

လသူှံ ်းက နပ်စစည််းမျာ်း 

မပနလ်ညမ်ပညေ့ဖ်ြ ြှု်းဖမ စမွ််းအင ်

စကက ျူ၊ ပှံ န   ပ်န ငေ့ ်ထ တပ်  ်းမခင််း 

လ ပ်ငန််းသှံ ်းစကက် ရ ယာ 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

လရာ် ာ 

က နပ်စစည််းမျ်းသ  လလ ာငမ်ခင််း 

သစ်သာ်းထ တက် နမ်ျာ်း 

ပလတစ်တစ် 

လသူှံ ်းက နအ် လကထ်လရာနစ် 

လမာ်လတာ်ကာ်းအစ တအ်ပ  င််းမျာ်း 

လဆ်းဝါ်းမျာ်း 

၂၀၀၃-၁၃ တငွ ်ြနတ် ်းခ ေ့လသာအလ ပ်အက  င၏် % ၂၀၁၄-၁၇ တငွ ်ြနတ် ်းခ ေ့လသာအလ ပ်အက  င၏် %  

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းသှံ ်းစကပ်စစည််းမျာ်းန ငေ့ ်စကက် ရ ယာ 

လဆာေ့ြ်ဝလန် ငေ့ ်သတင််းအချကန်ည််းပညာ 

ဝနလ်ဆာငမ်ှုလ ပ်ငန််းမျာ်း 

၀ 

၁ 

၂ 

၃ 

၄ 

၅ 

၆ 

၇ 

၈ 

၉ 

ဗ ယကန်မ် ထ  င််း ြ လစ်ပ  င ်ကလမဘာဒ ်းယာ်း မလလ်းရ ာ်း မမနမ်ာ အငဒ်  န ်းရ ာ်း လာအ   

က နထ် တ်လ ပ်မှု ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း 
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မ တ်ချက ်- န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု လ ပ်ငန််းသစ်က   အရင််းအန  ်းက နက်ျစရ တ်အရ အဓ ပပါယြွ်ငေ့ဆ်  ပါသည။် အလ ပ်အက  ငအ်လရအတကွ ်

န ငေ့ ်အရင််းအန ်းက နက်ျစရ တတ်  ေ့သည ်၂၀၀၃ ခ န စ် ဇနန်ဝါရ လန ငေ့ ်၂၀၁၇ ခ န စ် ဒ ဇင ်ာလအတငွ််း လကကညာခ ေ့သညေ့ ်န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

စ မှံချက်မျာ်းအလပေါ်တွင ်မူတညသ်ည။် 

ရင််းမမစ် - OECD based on Financial Times’ fDi Markets database။ 

အမျ ြှု်းသာ်းမဟာဗျျူဟာမျာ်းန ငေ့ ်ဖွှံ ွံ့ ဖဖ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုစ မှံက န််းမျာ်း 

MSDP တွင ် လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတ  င််း အလမမာက်အမမာ်းလသာ ကဏ္ဍအလ  က်၊ ဝနက်က ်းဌာန 

အလ  က်န ငေ့ ် လဒသအလ  က် စ မှံက န််းမျာ်း ရ  ပါသည်။ အဆ  ပါစ မှံက န််းမျာ်းအနက် ပ ဂ္ဂလ က 

ကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအလပေါ် အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုရ  သညေ့် မူဝါဒမျာ်းက   ဇယာ်း ၁-၂ တွင ်

လရွ်းထ တ်မပြှုစ ထာ်းပါသည။်  MSDP သည် ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းအာ်းလှံ ်းန ငေ့ ် မပည်နယ်မျာ်းန ငေ့ ်

တ  င််းလဒသကက ်းတ  ေ့အကကာ်း ချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်မှုန ငေ့ ် ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုဆ  ငရ်ာ 

 က်လပါင််းစှံ လသာမူလ ာငတ်စ်ရပ်က   လပ်းရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ MSDP သည် လရ ွံ့လ ပ်ငန််း 

စဉမျာ်းန ငေ့ ် မဟာဗျျူဟာကျလသာရလဒမ်ျာ်းက   သက်ဆ  ငရ်ာစဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက် လရ်း 

ရည်မ န််းချက်ပန််းတ  ငမ်ျာ်းန ငေ့ ် ချ တ်ဆက်ထာ်းဖပ ်း မဏ္ဍ ြှုငသ်ှံ ်းရပ်မြစ်သညေ့် ဖင မ််းချမ််းလရ်း န ငေ့ ်

တည်ဖင မ်မှု၊ သာယာဝလမပာမှုန ငေ့ ် ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှု၊ မပည်သမူျာ်းန ငေ့ ် ကမဘာလမမတ  ေ့မြငေ့ ်

ြွ ွံ့စည််းထာ်းပါသည်။ 

ဇယာ်း ၁-၂ မမန်မာန  ငင်ှံ၏ မဟာဗျျူဟာကျလသာ ကဏ္ဍအလ  ကစ် မှံက န််းမျာ်း 

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍဖွှံွံ့ ဖဖ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုအလပေါ် သကလ်ရာကလ်ျကရ်  သညေ့ ်တရာ်းဝငလ်ကလ်ရွ်းစင ် တမ်ပန်ချကမ်ျာ်း 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ညတ်ညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််း (၂၀၁၈-၃၀) 

စက်မှုစ မှံက န််း ၂၀၁၆-၂၂ 

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းမူလ ာငန် ငေ့ ်လရ ွံ့လ ပ်ငန််းစဉ  

အမျ ြှု်းသာ်းပ  ေ့က နမ်ဟာဗျျူဟာ ၂၀၁၅-၁၉ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းစ မှံက န််း 

စ ်းပွာ်းလရ်းမူဝါဒ ၁၂ ချက် (၂၀၁၆) 

တရာ်းဥပလဒစ  ်းမ  ်းလရ်းမဟာဗျျူဟာစ မှံက န််း (၂၀၁၅-၁၉) 

မမနမ်ာန  ငင်ှံစက်မှုမူဝါဒ (၂၀၁၆) 

အလသ်းစာ်းန ငေ့ ်အလတ်စာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒ (၂၀၁၅) 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒ (၂၀၁၇-၃၀) 

မမနမ်ာေ့စွမ််းအငပ်ငမ်စ မှံချက် (၂၀၁၅) 

အမျ ြှု်းသာ်းလမမအသှံ ်းချမှုဥပလဒ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံစ  က်ပျ ြှု်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းမှုမဟာဗျျူဟာ (၂၀၁၈/၁၉ - ၂၀၂၂/၂၃) 
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ဥပလဒစည််းမျဉ်းဆ  ငရ်ာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှု 

ပထမအကက မ် အ  အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်တွင ် ယခငအ်စ  ်းရ၏ အလရ်းတကက ်း 

လဆာငရွ်က်ရမညေ့်အချက်မ ာ ဥပလဒပ  င််းဆ  ငရ်ာမူလ ာငမ်ပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းမြစ်လကကာင််းက   

လြာ်မပခ ေ့ဖပ ်း မြစ်ပါသည်။ ဥပလဒအမျာ်းစ မ ာ က  လ  န လခတ်၌ မပဋ္ဌာန််းခ ေ့မခင််းမြစ်ဖပ ်း အချ ြှုွံ့ မ ာ 

စစ်အစ  ်းရလက်ထက်တငွ ် မပဋ္ဌာန််းခ ေ့မခင််းမြစ်လသာလကကာငေ့ ် တှံခါ်းြွငေ့စ် ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် က  က်ည မှု 

မရ  ခ ေ့သညေ့်အမပင ် န  ငင်ှံတကာစှံနှုန််းမျာ်းန ငေ့လ်ည််း ည ညွတ်မှုမရ  ခ ေ့လချ။ ၂၀၁၁ ခ န စ် လန ာင််းပ  င််း 

ကာလမ စ၍ မပနလ်ည်မပငဆ်ငထ်ာ်းလသာန  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒန ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျင ်

ထ န််းသ မ််းလရ်းဥပလဒအပါအဝင ် အလရ်းပါလသာဥပလဒအလမမာက်အမမာ်းက   မပြှုမပငလ်မပာင််းလ ခ ေ့ 

ပါသည်။ 

ဇယာ်း ၁-၃ သ သ သာသာတ  ်းတကခ် ေ့လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ ဥပလဒမူလ ာင ်

ဥပလဒဆ  ငရ်ာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ (၂၀၁၆) 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုနည််းဥပလဒမျာ်း 

မမနမ်ာန  ငင်ှံက မပဏ မျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၈) 

မမနမ်ာအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နဥ်ပလဒ (၂၀၁၄) 

လငလွရ်းလကက်းလရ်းအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၆) 

ယ ဉဖပ ြှုငမ်ှုဥပလဒ (၂၀၁၅) 

မပညလ်ထာငစ် အခွနအ်လကာက်ဥပလဒ 

အန ညာတစ ရငဆ်ှံ ်းမြတ်မခင််းဥပလဒ (၂၀၁၆) 

စ လပါင််းပ  ငအ်လဆာကအ်အှံ ဆ  ငရ်ာဥပလဒ (၂၀၁၆) 

NLD အစ  ်းရလက်ထက်တငွ ်ယခငအ်စ  ်းရလက်ထကက် အစပျ ြှု်းလဆာငရွ်က်ခ ေ့သညေ့် ဥပလဒ သစ်မျာ်း 

မပဋ္ဌာန််းမခင််းအပါအဝင ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းပ  င််းဆ  ငရ်ာ မပနလ်ည်မပငဆ်ငမ်ှုမျာ်းက   

ဆက်လက်လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ ဇယာ်း ၁-၃ တွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငအ်လပေါ် တ  က်ရ  က ်

အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုရ  လသာ လတ်တလလာမပဋ္ဌာန််းခ ေ့သညေ့် ဥပလဒအချ ြှုွံ့က   မပြှုစ လြာ်မပထာ်းပါ သည်။ 

လအာက်ပါတ  ေ့တငွ ် အလသ်းစ တ်လြာ်မပထာ်းလသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒသစ် (၂၀၁၆) န ငေ့ ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံက မပဏ မျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၈) တ  ေ့သည် လခတ်မ ၍ မပညေ့်စှံ လသာ မူလ ာငမ်ျာ်းမြစ်ဖပ ်း 

ယခငက်ထက် သ သ သာသတ  ်းတက်မှုရ  လလာလကကာင််းက   လြာ်မပပါ သည်။ သ  ေ့ရာတွင ်

ဥပလဒသစ်အာ်းလှံ ်းက   ကျယေ့်မပန ေ့၍် အာ်းလှံ ်းပါဝငန်  ငလ်သာ မူကကမ််း လရ်းဆွ မခင််းလ ပ်ငန််းစဉအည  
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လဆာငရွ်က်ခ ေ့မခင််း မဟ တ်ပါ။ အကျ ြှု်းဆက်အလနမြငေ့ ် ယခင ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့သည်ထက ်

ပ  မ  လကာင််းမွနသ်ည်ဟ  တ တ ပပ မဆ  န  ငလ်ကကာင််း လနာက်ပ  င််းတငွ ်ဆက်လက်လဆ်ွးလန်ွးသာွ်းပါမည်။ 

 မမန်မာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ 

ပထမအကက မ် အ  အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်မှု (အ  အ ်းစ ဒ ၊ ၂၀၁၄) က   လဆာငရွ်က်ချ န၌် 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့သ်က်ဆ  ငသ်ညေ့် အဓ ကဥပလဒမျာ်းမ ာ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ (၂၀၁၂)၊ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံသာမျာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ (၂၀၁၃) န ငေ့ ် မမနမ်ာက မပဏ မျာ်းအကဥ်ပလဒ (၁၉၁၄) တ  ေ့ 

မြစ်ကကပါသည်။ ဉ ်းသ န််းစ နအ်စ  ်းရအလနမြငေ့ ် ၁၉၈၈ ခ န စ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒက   

မပနလ်ည်မပငဆ်ငလ်  က်မခင််းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံက စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းက   ြွငေ့ထ်ာ်းလပ်း လကကာင််း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   မပသမခင််းမြစ်ပါသည်။၂၀၁၂ ခ န စ်တွင ် မပငဆ်ငမ်ပဋ္ဌာန််းခ ေ့သညေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒတွင ် အလမြမရ  လသာ လမ်းခွန််းမျာ်းစွာ ကျနရ်  လနဆ မြစ်ဖပ ်း 

အဆငေ့တ်ူန  ငင်ှံမျာ်းရ   လကာင််းမွနလ်သာအလလေ့အထမျာ်းန ငေ့ ် မျာ်းစွာ ကွာမခင််းလနပါသည။် 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၏ ခွငေ့မ်ပြှုမှုစနစ်သည် အလွနရ်ှု ပ်လထ်ွးဖပ ်း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ၏ 

အဓ ကမပဌာန််းချက်မျာ်းသည် ရ င််းလင််းမှုမရ  လသာလကကာငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် န  ငင်ှံမခာ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ ကန ေ့သ်တ်မှုအမျာ်းဆှံ ်းန  ငင်ှံတစ်န  ငင်ှံအမြစ် ရ  လနခ ေ့ပါသည်။ 

ပထမအကက မ်သှံ ်းသပ်ချက်တွင ် ပါဝငသ်ညေ့် အကကှံမပြှုချက်အမျာ်းအမပာ်းက   ၂၀၁၆ ခ န စ် ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒတွင ်ထညေ့သ်ငွ််းမပဋ္ဌာန််းခ ေ့ပါသည် (ဇယာ်း - ၁-၄)။ 

ဇယာ်း ၁-၄ ပ မအကက မ်အ  အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချကမ်  

အဓ ကအကကှံမပြှုချကအ်ချ ြှု ွံ့ 

အလထလွထ ွ  တူည လသာစည််းမျဉ်းမူလ ာငလ်အာကတ်ွင ် န  ငင်ှံမခာ်းန ငေ့ ် မပညတ်ငွ််းရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံမှုန စ်ခ လှံ ်း ပါ၀ငလ်သာ 

လွှမ််းမခှံြှုန  ငလ်သာ ရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံမှုစနစ်က   လရ်းဆွ ပါ။ 

 ခွ မခာ်းဆက်ဆှံမှုမရ  လသာစည််းမျဉ်းက   ချမ တ်ပါ။ 

 ကျယက်ျယမ်ပန ေ့မ်ပန ေ့ ်အမျာ်းမပညသ်နူ ငေ့ ်တ  ငပ်ငလ်ဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်းမြငေ့ ်အာ်းလှံ ်းပါ၀ငသ်ညေ့ ်လ ပ်ငန််းစဉမြငေ့ ်ဥပလဒ 

အသစ်က   မပငဆ်ငပ်ါ။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

လကာ်မရ ငက် စစ်လဆ်းမခင််း 

 အကက ်းမာ်းဆှံ ်းန ငေ့ ် အလရ်းအပါဆှံ ်းစ မှံက န််းမျာ်းက  သာ အဓ ကထာ်း၍ ရ င််းလင််းလွယက်ူလသာနည််းလမ််းမြငေ့ ်

စစ်လဆ်းပါ။ 

 စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   ရ  ်းရ င််းလစပါ။ 

 ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှုက   တ  ်းမမ ငေ့ပ်ါ။ 

 တစ်ဉ ်းတည််းဆှံ ်းမြတ်ပ  ငခွ်ငေ့အ်ာဏာက   လလျာေ့နည််းလစပါ။ သမာသမတရ်  ပါလစ။ 

 ဆှံ ်းမြတ်ချက်မျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ အယခူှံဝငခွ်ငေ့က်   ခွငေ့မ်ပျူပါ။ 
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 ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည ်၎င််းတ  ေ့၏ကတ ကဝတ်မျာ်းက   လ  က်နာမှုရ  -မရ   လစာငေ့က်ကညေ့စ်စ်လဆ်းပါ။ 

 MIC ၏ ခွငေ့မ်ပြှုချက်ရယထူာ်းသညေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   တာ၀နယ်မူှုရ  လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

အလမခခှံမူမျာ်းအာ်း လ  က်နာလစရန ်လဆာငရွ်က်ပါ။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသကူ   အကာ 

အကွယလ်ပ်းမခင််း 

 အကျှံြှု်းဝငမ်ှုနယပ်ယန် ငေ့ ် အကာအကွယလ်ပ်းမညေ့ ် အဆငေ့တ်  ေ့န  ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအကာအကွယလ်ပ်းမခင််း ဆ  ငရ်ာ ဥပလဒမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက   ထပ်မှံရ င််းလင််းလအာင ်

လဆာငရွ်က်ပါ။  

 သ မ််းယမူခင််းက   န  ငင်ှံတကာစှံနှုန််းမျာ်းန ငေ့က်  က်ည လအာင ်လ ပ်လဆာငပ်ါ။ 

နစ်နာမှုလမြရ င််းသညေ့စ်နစ်  နစ်နာမှုလမြရ င််းသညေ့စ်နစ်က   ထလူထာငပ်ါ။ (အကျ ြှု်းတအူြွ ွံ့အစည််းမျာ်းအတကွ် အပါအဝင)် 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမကလ်ှံ ်းမျာ်း  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းမကလ်ှံ ်းမ အကျ ြှု်းခှံစာ်းခွငေ့က်  လလျှာေ့ချပါ။ 

လ ်းကကွ် ဝငလ်ရာက်မှု  ကဏ္ဍတစ်ခ ချင််းစ ၏ ယ ဉဖပ ြှုငန်  ငစွ်မ််းအလပေါ်သာမက ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငအ်လပေါ်တွငလ်ည််း သက်လရာကမ်ှု 

မျာ်းက   

အက မြတရ်နက်ဏ္ဍအလ  ကန် ငေ့ထ် တက် နအ်လပေါ်အလမခခှံသညေ့က်န ေ့သ်တ်ချက်မျာ်းက  မပနလ်ညသ်ှံ ်းသပ်ပါ။ 

 လဒသတငွ််းန ငေ့ ် ကမဘာအန ှံ ေ့ရ  အဆငေ့တ်ူ န  ငင်ှံမျာ်းတွငလ်တွွံ့ရသညေ့ ် ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှုအဆငေ့က်   လ  က်မ ရန ်

ထပ်မှံလမြလလျှာေ့မှုမျာ်း မပြှုလ ပ်လရ်းက   စဉ်းစာ်းပါ။ 

ရင််းမမစ် - အ  အ ်းစ ဒ  (၂၀၁၄) 

အဆ  ပါအာ်းနည််းချက်မျာ်းက   လမြရ င််းလဆာငရွ်ကရ်န ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှု အမျာ်းအမပာ်း မပြှုလ ပ်၍ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒသစ်က   လရ်းဆွ ခ ေ့ပါသည် (ဇယာ်း - ၁-၅)။ အလရ်း 

အကက ်းဆှံ ်းအချက်မ ာ အာဆ ယှံန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒရ  သညေ့် ကမဘာေ့န  ငင်ှံမျာ်းတွင ် တစ်ည  

တစ်ညွတ်တည််း ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က်လနသည်န ငေ့အ်ည  မပည်တွင််းန ငေ့ ် မပည်ပရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

ဥပလဒမျာ်းက   တစ်ခ တည််းမြစ်လအာင ် လပါင််းစည််းခ ေ့မခင််း မြစ်ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုနည််းဥပလဒမျာ်းန ငေ့အ်တူ ၎င််းသည ် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   ဉ ်းစာ်း 

လပ်းသည်။ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းက   ရ  ်းရ င််းလွယ်ကလူစဖပ ်း တ  ်းတက်မှုရ  လစသည်။ န  ငင်ှံသာ်း မျာ်းန ငေ့ ်

တန််းတူဆက်ဆှံမခင််းက   ထညေ့်သငွ််းထာ်းသည်။ မမနမ်ာက မပဏ မျာ်းဥပလဒန ငေ့အ်တ ူ

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစနစ်က   သ သ သာသာ လမြလလျာေ့လပ်းထာ်းသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒသစ်၏ ပထမရည်ရွယ်ချက်မ ာ “သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ်လူမှုပတ်ဝန််း ကျငက်   

ထ ခ  က်မှုမရ  လစသညေ့် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလ ပ်ငန််းမျာ်း ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက် လစရန”် 

မြစ်ပါသည်။ အမခာ်းလသာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်မ ာ န  ငင်ှံတကာစှံနှုန််းန ငေ့ည် ညတွ် လသာ 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလ ပ်ငန််းမျာ်း လပေါ်ထနွ််းလာလစရန ် မြစ်ပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသသူည ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   တာဝနယ်ူမှုရ  စွာ လဆာငရွ်က်ရန ် ကတ ကဝတ်ရ   - မရ   

ဆန််းစစ်ရလသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ င၏် တာဝနမ်ျာ်းတငွ ် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   ထညေ့သ်ငွ််းထာ်းပါသည်။ အခန််း (၁၆) သည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း၏ တာဝန ်
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ဝတတ ရာ်းမျာ်းမြစ်ဖပ ်း မကကာလသ်းမ က မပဋ္ဌာန််းခ ေ့သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒမျာ်းတွင ်အမျာ်း အာ်းမြငေ့ ်

လတွွံ့ ရ  ရသညေ့်အရာမျာ်းထက် သာလွနပ်ါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည် “တည်ဆ  ဥလပဒမျာ်း၊ 

နည််းဥလပဒမျာ်း၊ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းန င်ေ့ န  ငင်ှံတကာတွင ် ကျင်ေ့သှံ ်းသည်ေ့ 

အလကာင််းဆှံ ်းစှံချ နစ်ှံညွှန််းမျာ်းန င်ေ့အည  သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် င်ေ့ လူမ ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ  က် ပျက်စ ်းမှု၊ 

ညစ်ညမ််းမှု၊ နစ်နာမှုမမြစ်လစရနန် င်ေ့ ယဉလကျ်းမှုအလမွအန စ်မျာ်းက   ထ ခ  က်ပျက်စ ်း မှုမမြစ်လစရန ်

လ  က်နာလဆာငရွ်က်ရမည်။” 

ဇယာ်း ၁-၅ မမန်မာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒသစ ်(၂၀၁၆) န ငေ့ ် 

ယခငန်  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ (၂၀၁၂) တ  ေ့အကကာ်း နှု င််းယ ဉချကအ်ကျဉ်းချြှုပ် 

အဓ ကမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း 
န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ 

(၂၀၁၂) 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ 

(၂၀၁၆) 

န  ငင်ှံမခာ်းန ငေ့ ်မပညတ်ွင််းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတကွ် တစ်ခ တည််းလသာစနစ် o    

ပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ်လူမှုဆ  ငရ်ာက စစရပ်မျာ်း o    

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ စစ်မခင််းန ငေ့ ်ခွငေ့မ်ပြှုမခင််း o  

(အကျှံြှု်းဝငမ်ှုနယပ်ယ ်

ကျယမ်ပန ေ့ဖ်ပ ်း 

ဗဟ  ချြှုပ်က  ငစ်နစ်) 

  

(အကျှံြှု်းဝငမ်ှုနယပ်ယ ်ကျဉ်းဖပ ်း 

ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချထာ်း) 

န  ငင်ှံသာ်းမျာ်းန ငေ့ ်တန််းတူဆက်ဆှံမှု o    

န  ငင်ှံအချင််းချင််းအကကာ်း တန််းတူဆကဆ်ှံမှု o    

မျှတဖပ ်း တူည လသာဆက်ဆှံမှု o    

သ မ််းယမူခင််း   

(အာ်းနည််း) 

  

 ဏ္ဍာလငလွွှ လမပာင််းမခင််း   

(အာ်းနည််း) 

  

အမခာ်းလရွ်းချယန်  ငလ်သာ အမငင််းပွာ်းမှုလမြရ င််းချက ်   

(အာ်းနည််း) 

  

နစ်နာမှုလမြရ င််းသညေ့စ်နစ် o    

မ တ်ချက် - ပါဝငသ်ည/် တ  ်းတက်သည;် O မပါဝငပ်ါ (သ  ေ့မဟ တ်) မမပညေ့စ်ှံ /အာ်းနည််း 

ရင််းမမစ် - စာလရ်းသ၏ူ သှံ ်းသပ်တငမ်ပချက ်

ဥပလဒသစ်သည် ကက ်းမာ်းဖပ ်း အရင််းအန  ်းလည််းကက ်းလသာစ မှံက န််းမျာ်းန ငေ့ ် ပတ်၀န််းကျငန် ငေ့ ်

လဒသခှံလူထ အလပေါ် ကက ်းမာ်းလသာသက်လရာက်မှုမျာ်း မြစ်လပေါ်လစမညေ့် စ မှံက န််းမျာ်း အပါအ၀င ်

မဟာဗျျူဟာလမမာက်အလရ်းပါလသာစ မှံက န််းမျာ်းအလပေါ် ပ  မ  ဂ္ရ မပြှုလဆာငရွ်က်လစရန ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ င၏် အခန််းကဏ္ဍက  လည််း မပနလ်ည်မပငဆ်ငခ် ေ့ပါသည်။ အလမရ ကန ်လဒေါ်လာ 
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၅ သန််းလအာက ် အလသ်းစာ်းစ မှံက န််းမျာ်းက   ယခ အခါ မပည်နယ်န ငေ့ ် တ  င််း 

လဒသကက ်းရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံမှုလကာ်မတ မျာ်းက လဆာငရွ်က်ပါသည်။ ခွငေ့မ်ပြှုချက်လ ပ်ငန််းစဉတစ်ခ  

လှံ ်းက  လည််း လျငမ်မနမ်ှုရ  လစရန ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည်။ ကင််းလွတ်ခငွေ့န်  ငေ့ ် သက်သာခွငေ့မ်ျာ်း 

လပ်းမခင််းက   သ ်းမခာ်းလဆာငရွ်က်လပ်းပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသအူာ်းလှံ ်းသည ် အခွနမ်ဟ တ်လသာ 

အကျ ြှု်းခှံစာ်းခွငေ့မ်ျာ်း ရရ  ရန ် မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ ငသ်  ေ့ လလျှာက်ထာ်းရပါသည။် 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒတွင ် အမခာ်းလသာလမပာင််းလ မှုမ ာ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် သက်ဆ  င ် လသာ 

စနစ်က   သ သ သာသာရ င််းလင််းမှုရ  လစမခင််းန ငေ့ ် ကန ေ့သ်တ်မှုမျာ်း လမြလျာေ့လပ်းထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ 

(အလသ်းစ တ်က   လအာက်တွင ်လြာ်မပထာ်းပါသည်။) 

ဥပ လဒသစ်၏ အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ ဆန််းသစ်မှုမျာ်းတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း ကတ ကဝတ်မျာ်း 

န ငေ့အ်ည  လဆာငရွ်က်လစရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုကက ်းကကပ်လရ်းဌာနခွ န ငေ့ ်  မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ င၏် ခွငေ့မ်ပြှုချက်န ငေ့ ် အတည်မပြှုချက်မျာ်းအရ လဆာငရွ်ကလ်ျက်ရ  လသာ ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်းသညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသနူစ်နာမှုမျာ်း တ  ငက်ကာ်းမှုက   လက်ခှံဖပ ်း တရာ်း 

စွ ဆ  သညေ့်အဆငေ့သ်  ေ့ မလရာက်ရ  လရ်း ရည်ရွယ်ချက်မြငေ့ ် ြွ ွံ့စည််းသညေ့် အစ  ်းရန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ ူ

မျာ်းအကကာ်း နစ်နာမှုမျာ်းက   ည  နှု င််းလမြရ င််းလပ်းလသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာနစ်နာမှုလမြရ င််း 

လရ်းလကာ်မတ တ  ေ့ ပါဝင ် ပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ၏ူ နစ်နာမှုလမြရ င််းသညေ့်နည််းလမ််းက   

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ င၏် အမ န ေ့လ်ကကာ်မငာစာအမ တ် ၉/၂၀၂၀ မြငေ့ ် ၂၀၂၀ မပညေ့် န စ် 

ဧဖပ လတွင ်ချမ တ်ခ ေ့ဖပ ်း IFC ၏ ကူည ပှံေ့ပ  ်းမှုမြငေ့ ်အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်က်လျက် ရ  ပါသည်။ 

(အလသ်းစ တ်က   အခန််း ၂ တွင ်ရှုပါ။)  

 က မပဏ မျာ်းဥပလဒ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငမ်ပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ၏ အဓ က တွ ြက်မ ာ 

က မပဏ မျာ်းဥပလဒ၏ လတ်တလလာလမပာင််းလ မှု မြစ်ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒက ေ့သ  ေ့ပင ် က မပဏ မျာ်းဥပလဒက   လယ  ယျအာ်းမြငေ့ ် လကာင််းစွာ အသ အမ တ်မပြှု 

ခ ေ့ကကပါသည်။ အာရ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်း ဏ၏် နည််းပညာအကူအည မြငေ့ ် လရ်းဆွ ခ ေ့လသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံ 

က မပဏ မျာ်းဥပလဒသည ် ကသစလကတ်းလျလကာ်ပ  ရ တ်ဥပလဒက   နမူနာပှံ စှံယူထာ်းပါသည။် 

မမနမ်ာန  ငင်ှံက မပဏ မျာ်းဥပလဒအရ က မပဏ မျာ်းမ တ်ပှံ တငရ်ာတွင ် လယွက်ူလစမခင််း၊ က မပဏ  
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အငယ်စာ်းမျာ်းအတွက ် စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း လလျှာေ့ချလပ်းမခင််း၊ ပ  မ  ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှု 

ရ  မခင််းမြငေ့အ်ပါအဝင ် လကာ်ပ  ရ တ်စ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှုက   မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းမခင််း၊ အ လက်ထလရာနစ် 

မ တ်ပှံ တငစ်နစ်မြစ်လာလစရန ်အစပျ ြှု်းလပ်းမခင််း၊ အလသ်းစာ်းရ ယ်ယာရ ငမ်ျာ်း၏ အခွငေ့အ်လရ်း မျာ်းက   

ခ  ငမ်ာလစမခင််း၊ န  ငင်ှံတစ်လွှာ်း န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတွက် ပ  ၍ နယ်ပယ် ကျယ်မပန ေ့က်ာ 

လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  မှုက   လပ်းစွမ််းမခင််းတ  ေ့ မြစ်လပေါ်လစမည် မြစ်ပါသည်။ အမခာ်း 

လသာအကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းမ ာ စ ်းပွာ်း လရ်းလ ပ်ငန််းအမျ ြှု်းမျ ြှု်းလ ပ်လဆာငရ်န ် က မပဏ မျာ်းက   ပ  မ   

လွပ်လပ်လစမှု၊ ခွငေ့မ်ပြှုမတည်လငရွင််း ကန ေ့သ်တ်ချက်မရ  မခင််း၊ မပည်တွင််းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်း 

ရ ယ်ယာရ ငမ်ျာ်းကကာ်း ရ ယ်ယာမျာ်းလွှ လမပာင််းမခင််းအလပေါ် ကန ေ့သ်တ်ချက်မရ  မခင််း၊ က မပဏ မျာ်း 

လ  အပ်ချက်က   ြယရ် ာ်းလပ်းမခင််း၊ လကက်းဖမ မပနဆ်ပ်န  ငမ်ှုက   စစ်လဆ်းသညေ့် နည််းလမ််းသစ်မျာ်း 

မြစ်ပါသည်။ (DICA၊၂၀၁၈) 

အလာ်းအလာရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ပ်န ှံသမူျာ်းအတွက ် မမနမ်ာန  ငင်ှံက မပဏ မျာ်းဥပလဒ၏ အဓ က 

သငွမ်ပငလ်ကခဏာတစ်ရပ်မ ာ “မပည်ပလကာ်ပ  လရ်းရ င််း သ  ေ့မဟ တ် အမခာ်းန  ငင်ှံမခာ်းသာ်း တစ်ဉ ်းဉ ်း 

သ  ေ့မဟ တ် ၎င််းတ  ေ့လပါင််းစည််းလျက် တ  က်ရ  က်မြစ်လစ၊ သယွ်ဝ  က်လသာနည််းမြငေ့ ် မြစ်လစ 

ပ  ငဆ်  ငမ်ှုပမာဏ ၃၅ ရာခ  ငန်ှုန််းအထက် ပ  မ  သညေ့် ပ  ငဆ်  ငမ်ှုအကျ ြှု်းခှံစာ်းခွငေ့တ်စ်ရပ် ရ  လသာ 

န  ငင်ှံလတာ်၌ ြွ ွံ့စည််းတညလ်ထာငထ်ာ်းသညေ့် က မပဏ က   ဆ  သည်” ဟ  န  ငင်ှံမခာ်း က မပဏ က   

အဓ ပပါယ်ြွငေ့ဆ်  ထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ အဆ  ပါလမပာင််းလ မှုလကကာငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းသာ်း မျာ်းသည ်

သ ်းသန ေ့က်န ေ့သ်တ်ချက်မျာ်းရ  လသာ လ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းမ အပ စ ်းပွာ်း လရ်းလ ပ်ငန််း အမျာ်းစ တငွ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံန  ငပ်ါသည်။ ဤအချင််းအရာသည ် န  ငင်ှံမခာ်းသာ်းမျာ်း မမနမ်ာန  ငင်ှံ တွင ်

ရင််းန  မမ ြှုပ်န ှံရနအ်ခွငေ့အ်လရ်းမျာ်း ပ  မ  ြနတ် ်းလပ်းရှံ သာမက န  ငင်ှံမခာ်းသာ်းလမမပ  ငဆ်  ငမ်ှုက   

တာ်းမမစ်ထာ်းမခင််း လကကာငေ့ ်မြစ်လပေါ်လာလသာ မပဿနာမျာ်း လမြလလျာေ့ရနက်  လည််း ပှံေ့ပ  ်း လပ်းပါသည်။ 

လူနည််းစ ရ ယယ်ာရ ငမ်ျာ်းက   အကာအကွယ်လပ်းမခင််းသည် မပည်တွင််းက မပဏ  မျာ်းတငွ ်

ရ ယ်ယာအနည််းစ ပ  ငဆ်  ငသ်ည်ေ့ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက် ယှံ ကကညမ်ှု ပ  မ  လာလစပါသည်။ 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   လမဖလလ ာေ့မှုလပ်းမခင််း 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒန ငေ့ ် နည််းဥပလဒမျာ်း၊ မမနမ်ာန  ငင်ှံက မပဏ မျာ်းဥပလဒန ငေ့ ် ကဏ္ဍ 

အလ  က်မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအမျ ြှု်းမျ ြှု်းတ  ေ့သည် မမနမ်ာန  ငင်ှံအာ်း ပထမကက မ်သှံ ်းသပ်ချက် 
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လဆာငရွ်က်ချက၌် OECD FDI Regulatory Restrictiveness Indexအရ စစ်တမ််းလကာက်ယ ူ

ထာ်းလသာ န  ငင်ှံ ၇၀ ခန ေ့အ်နက် ကန ေ့သ်တ်မှုအမျာ်းဆှံ ်းန  ငင်ှံအမြစ် ရ  ခ ေ့ရာမ  အလရ ွံ့လတာင ်အာရ တငွ ်

ပွငေ့လ်င််းမှုအရ  ဆှံ ်းန  ငင်ှံတစ်န  ငင်ှံ မြစ်လာလစရနန် ငေ့ ်အမခာ်းလသာ အ  အ ်းစ ဒ  အြွ ွံ့ဝငန်  ငင်ှံ မဟ တ်လသာ 

န  ငင်ှံမျာ်း၏ လ ပ်လဆာငခ်ျကန် ငေ့အ်ည  မြစ်လစရန ် ပှံေ့ပ  ်းလပ်းခ ေ့ပါ သည် (ပှံ  ၁-၆)။ 

ငါ်းန စ်တာကာလအတွင််း ထ  သ  ေ့ မပဋ္ဌာန််းထာ်းမှုမျာ်းက   လမြလလျှာေ့လပ်းမခင််း သည် တစ်ခါမျှ မကကှံြှုစြူ်း 

မြစ်ပါသည်။ န  ငင်ှံလရ်းပဋ ပကခမျာ်းက   လကျနပ်ြွယ်လမြရ င််း လဆာငရွ်က်၍ အမခာ်းလသာ 

အဓ ကစ ်းပွာ်း လရ်းအလမခအလနမျာ်း ယ  ယွင််းမှုမရ  ပါက ယင််း အလမခအလနသည ်

အချ နက်ကာလာသညန် ငေ့အ်မျှ န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ ်းဝငမ်ှု အလပေါ် သ သာလသာအကျ ြှု်း 

သက်လရာက်မှု ရ  လာန  ငပ်ါသည်။ 

ပှံ  ၁-၇ OECD ၏ န  ငင်ှံမခာ်းတ  ကရ်  ကရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒစည််းမျဉ်းကန ေ့်သတမ်ှုဆ  ငရ်ာ 

ညွှန််းက န််း (၂၀၁၉) 

(၀=ြွငေ့၊် ၁=ပ တ်) 

 

မတှ်ခ က်။ OECD ၏ နိိုငင် ပချောုံးတိိုက်ရိိုက်ရငု်ံးနှုီံးပမ ျုပ်နှ မှုဥပယဒစညု်ံးမ ဉ်ုံးကန ူ့သ်တ်မှုဆိိုငရ်ျောညွှနု်ံးကိနု်ံးသည ် နိိုငင် ပချောုံး 

ရငု်ံးနှုီံးပမ ျုပ်နှ မှုသ မ ျောုံးကိို ခွွဲပချောုံးဆက်ဆ မှုနငှူ့သ်က်ဆိိုငသ်ညူ့ ် ပပဋ္ဌျောနု်ံးထျောုံးယသျောလိုပ်ထ ိုုံးလိုပ်နည်ုံးမ ျောုံး (ဥပမျော - နိိုငင် ပချောုံး 

ရှ ် ျောကန ူ့သ်တ်ခ က်မ ျောုံး၊ အဓိကနိိုငင် ပချောုံးဝနထ်မ်ုံးမ ျောုံးအယပေါ် ကန ူ့သ်တ်ပခငု်ံးနငှူ့ ် အပချောုံးယသျောလိုပ်ငနု်ံးယဆျောငရွ်က်မှု 

ဆိိုငရ်ျောအစီအမ မ ျောုံး) သျောလျှင ် အက  ျုုံးဝငပ်ေါသည။် ရငု်ံးနှုီံးပမ ျုပ်နှ မှုဝနု်ံးက ငဆ်ိိုငရ်ျော အပချောုံးအယရုံးပေါယသျောကိစစရပ်မ ျောုံး 

(ဥပမျော - ဥပယဒစညု်ံးမ ဉ်ုံးမ ျောုံးနငှူ့ ် အစိိုုံးရပိိုငလ်က်ဝေါုံးကကီုံးအိုပ်စီုံးပျွောုံးယရုံးလိုပ်ငနု်ံးမ ျောုံး အယကျောငအ်ထညယ် ျော်မှု၊ ပိို ူ့ကိုန ်

ယရှ ှေ့ ရှုယသျောရငု်ံးနှုီံးပမ ျုပ်နှ သ မ ျောုံးအယပေါ် အထ ုံးအခွငူ့အ်ယရုံးယပုံးမှုနငှူ့ ်အထ ုံးစီုံးပျွောုံးယရုံးဇိုနစ်နစ်မ ျောုံး) ကိို ထညူ့သ်ွငု်ံးစဉ်ုံးစျောုံးမှု 

မပပျုပေါ။ အခ က်အလက်မ ျောုံးသည ်ဒဇီငဘ်ျောလကိုနအ်ထ ိရှိယနယသျော ဥပယဒစညု်ံးမ ဉ်ုံးကန ူ့သ်တ်ခ က်မ ျောုံးကိို အယပခပပျုထျောုံး 

ပေါသည။် အသ ိုုံးပပျုထျောုံးသညူ့န်ညု်ံးစနစ်နငှူ့ပ်တ်သက်သညူ့ ်အခ က်အလက်မ ျောုံးကိို Kalinova et al. (၂၀၁၀) တွင ်ရှုပါ။ 
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 ရငု်ံးပမစ် - OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm 

လခတ်လနာက်ကျလနလသာ  ဏလ် ပ်ငန််းကဏ္ဍတငွ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   တမြည််းမြည််း 

ြွငေ့လ်ပ်းခ ေ့သည်။ ကနဉ ်းတငွ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းသ  ေ့  ဏ္ဍာလရ်း ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လပ်းရနန် ငေ့ ်

မပည်တွင််းလ ပ်ငန််းမျာ်းသ  ေ့ ပ  ေ့က န ်ဏ္ဍာလငလွထာက်ပှံေ့လပ်းရန ် ကန ေ့သ်တထ်ာ်းသည်။ ယခ အခါ 

မပည်တွင််း ဏမ်ျာ်းတငွ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   ခွ မခာ်းမှုမရ   ခွငေ့မ်ပြှုထာ်းပါသည် 

(န  ငင်ှံမခာ်းပ  ငဆ်  ငမ်ှု ၃၅% အထ )။ ထ  ေ့အမပင ်န  ငင်ှံမခာ်း ဏ ်မျာ်းအလနမြငေ့ ်မပည်တွင််းလ ပ်ငန််းမျာ်းအာ်း 

န  ငင်ှံမခာ်းသှံ ်းလငနွ ငေ့ ်ကျပ် န စ်မျ ြှု်းစလှံ ်းမြငေ့ ်ဝနလ်ဆာငမ်ှုအမပညေ့်အဝလပ်းရန ်ခွငေ့မ်ပြှုထာ်းပါသည်။ ၂၀၁၉ 

ခ န စ် န  ဝင ်ာလ ၇ ရက်တွင ် ကမဘာေ့ ဏက် လကကညာချက်အရ သာမနလ်ူမျာ်းသ  ေ့ 

လက်လ  ဏဝ်နလ်ဆာငမ်ှုလပ်းမခင််းက   ၂၀၂၁ ခ န စ် ဇနန်ဝါရ လ ၁ ရက်လန ေ့အထ  ပ တ်ပငထ်ာ်းဆ  

မြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခ န စ်န ငေ့ ် ၂၀၁၆ ခ န စ်အတွင််း မမနမ်ာန  ငင်ှံလတာ်ဗဟ   ဏအ်လနမြငေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်း ဏလ် ပ်ငန််းလ  ငစ်ငလ်ပ်းမခင််း က   န စ်ကက မ်ခွ ၍ လဆာငရွ်က်ခ ေ့ဖပ ်း အာရ မ  န  ငင်ှံမခာ်း ဏ ်၁၃ 

ခ က   မမနမ်ာန  ငင်ှံ၌  ဏခ်ွ ြွငေ့ ် လ ပ်က  ငခ်ွင်ေ့မပြှုခ ေ့ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် တတ ယအကက မ် 

န  ငင်ှံမခာ်း ဏလ် ပ်ငန််း လ  ငစ်ငမ်ျာ်းက   က  ရ ်းယာ်း၊ ထ  ငဝ်မ်၊ ထ  င််းန ငေ့လ်ဟာငလ်ကာငအ်လမခစ  က်  ဏ ်

၇ ခ က   လပ်းအပ် လ  က်လကကာင််း ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် ဧဖပ လ ၉ ရက်လန ေ့တွင ်ထ တ်မပနလ်ကကညာခ ေ့ပါသည်။ 

န  ငင်ှံမခာ်း ဏမ်ျာ်းအလနမြငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၌ လကလ်အာက်ခှံ ဏ ် သ  ေ့မဟ တ်  ဏခ်ွ ြွငေ့လ် စ် 

လဆာငရွ်က်န  ငရ်န ် မမနမ်ာန  ငင်ှံလတာ်ဗဟ   ဏက် န  ငင်ှံမခာ်း ဏလ် ပ်ငန််းလ  ငစ်ငထ် တ်လပ်း မခင််း 

မြစ်ပါသည်။ လကကညာခ ေ့သညေ့် မပြှုမပငလ်မပာ်းလ မှုမ ာ MSDP တွင ် လြာ်ထ တ်ခ ေ့သည်န ငေ့ ် အည  

မြစ်ပါသည် - “ပှံ မ နအ်ာ်းမြငေ့ ် မပည်တွင််းလငလွကက်းအြွ ွံ့အစည််းမျာ်း ရငဆ်  ငက်ကှံြှုလတွွံ့လနရ သညေ့ ်

စွမ််းလဆာငရ်ည် အဟန ေ့အ်တာ်းမျာ်း၊ မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် လ ပ်ငန််းလည်ပတလ်နသညေ့် န  ငင်ှံမခာ်း 

 ဏခ်ွ မျာ်းအလပေါ် ချမ တ်ထာ်းသညေ့် သတ်မ တ်ချက်မျာ်းသည ် စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   

ဆက်လက်မြစ်လပေါ်လစပါသည်။  ဏန် ငေ့ ် လငလွကက်းဝနလ်ဆာငမ်ှုကဏ္ဍမျာ်းက   ထပ်မှံလမြလလျှာေ့ 

လပ်းရနန် ငေ့ ်အထ်ူးသမြငေ့ ်လငလွရ်းလကက်းလရ်းကက ်းကကပ်စစ်လဆ်းရာတွင ်ဗဟ   ဏ၏် စွမ််းလဆာင ်ရညက်   

တ  ်းမမ ငေ့ရ်နလ်ည််း အလရ်းကက ်းပါသည်။” (MOPFI၊ ၂၀၁၈၊ စာ - ၃၃) 

တစ်စ တ်တစ်ပ  င််း သ  ေ့မဟ တ် အမပညေ့်အဝလမြလလျှာေ့မှုလပ်းလသာ အမခာ်းလသာ ဥပမာမျာ်းမ ာ 

အစ  ်းရပ  ငလ် ပ်ငန််းတစ်ခ မြစ်သညေ့် မမနမ်ာေ့အာမခှံလ ပ်ငန််းက ယခင ် တစ်ဉ ်းတည််းပ  ငအ်မြစ် 

ချြှုပ်က  ငထ်ာ်းလသာ အာမခှံလ ပ်ငန််း၊ ပမာဏကက ်းမာ်းလသာ လက်ကာ်း၊ လက်လ မြန ေ့မ်ြျူ်းလရ်း လ ပ်ငန််း၊ 

https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
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ပညာလရ်းဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း၊ စ  က်ပျ ြှု်းလရ်းန ငေ့ ် ကွနဒ်  မ န ယှံအခန််းမျာ်း မြစ်ကကသည်။ ၂၀၁၄ ခ န စ်တွင ်

လကက်းနန််းဆက်သယွ်လရ်းလ ပ်ငန််းက   န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု လဆာငရွ်က်ရန ် ခွငေ့မ်ပြှုဖပ ်းမြစ်ပါသည်။ 

အဆ  ပါလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းအနက် အချ ြှုွံ့တွင ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ ူ မျာ်းအတွက ်

အနည််းဆှံ ်းအရင််းအန  ်းလ  အပ်ချက် သတ်မ တ်မခင််းမျာ်းန ငေ့ ်အမခာ်းလသာ ခွ မခာ်း ဆက်ဆှံသညေ့်ပှံ စှံမျာ်း 

ရ  လနလသာ်လည််း မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည ် န  ငင်ှံမခာ်းပါဝငမ်ှုအတကွ ်

လှံ လလာက်လသာအတ  င််းအတာတစ်ခ အထ  ခွငေ့မ်ပြှုလပ်းပါသည်။ 

  လရာကလ်သာစ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှု၏ စ န်လခေါ်မှု  

တရာ်းဥပ လဒစ  ်းမ  ်းမှု 

“တရာ်းဥပ လဒစ  ်းမ  ်း လရ်းသည် ဒ မ  က လရစ စနစ်၏ အ ပ်ချြှုပ်မှုက   လကျာလထာက်လနာက်ခှံ မပြှုလသာ 

အလမခခှံမူသလ ာတရာ်း မြစ်ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် တရာ်းဥပလဒစ  ်းမ  ်းမှု အာ်းနည််းမခင််းသည ်

မပည်သမူျာ်း၊ အထ်ူးသမြငေ့ ် ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်း၍ ထ ခ  က်လွယ်သညေ့် အ ပ်စ မျာ်း အတွက် ကက ်းမာ်းလသာ 

ဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်းမြစ်လစဖပ ်း ဖင မ််းချမ််းလရ်း၊ တည်ဖင မ်လရ်းန ငေ့ ် အမခာ်းလသာ စဉဆက်မမပတ် 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုပန််းတ  ငမ်ျာ်း လအာငမ်မငလ်ရ်းအတွက် အတာ်းအဆ ်းတစ်ခ လည််း မြစ်ပါသည်။” 

(MOPFI၊ ၂၀၁၈, စာ-၁၂) 

ပထမအကက မ် OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်တွင ် ြွှံဖြ ြှု်းမှုအနည််းဆှံ ်းန  ငင်ှံ အမြစ်သာမက 

စစ်အ ပ်ချြှုပ်လရ်း၏အလမအွန စ် လကကာငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံရ   စ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှုဆ  ငရ်ာ သ သာလသာစ နလ်ခေါ်မှုက   

ထငထ်ငရ် ာ်းရ ာ်းလြာ်မပထာ်းပါသည် (အ  အ ်းစ ဒ ၊ ၂၀၁၄)။ အစ  ်းရ အတွင််း အထ်ူးသမြငေ့ ်

လဒသအဆငေ့တ်ွင ် စွမ််းလဆာငရ်ည်နည််းမှု၊ အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ ည  နှု င််း လဆာငရွ်ကန်  ငမ်ှု မရ  မခင််း၊ 

ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းအကကာ်း ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှု အာ်းနည််းမခင််းန ငေ့ ် ဥပလဒအသစ်မျာ်းလရ်းဆွ မခင််းန ငေ့ ်

အ လကာငအ်ထည်လြာ်မခင််း စှံလ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း မရ  မခင််း တ  ေ့သည ် မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းက   အဟန ေ့အ်တာ်း မြစ်လစပါသည်။  

ပထမအကက မ် OECD အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက် (OECD၊ ၂၀၁၄) မ  လအာက်ပါ 

လြာ်မပချက်သည် ယလန ေ့အထ  သက်ဆ  ငလ်နဆ  မြစ်ပါသည် - 
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လခတ်မ ဥပလဒမူလ ာငတ်စ်ရပ်လပ်းရန ် အစ  ်းရ၏ အလျငအ်မမနလ်ဆာငရွ်က်မှုသည ်

သငေ့လ်လျာလသာ၊ ယှံ ကကညအ်ာ်းက  ်းထ  က်လသာ၊ အစ  ်းရအတွင််း လက်ရ  စွမ််းလဆာင ်န  ငမ်ှု 

အဆငေ့အ်ရသာ အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်ကန်  ငစွ်မ််းရ   လသာ ဥပလဒမျာ်း က   

ထ ခ  က်မှုရ  န  ငလ်ကကာင််း န  ငင်ှံတကာလလေ့လာသမူျာ်းက လထာက်မပကကပါသည်။ 

“ဥပလဒလရ်းရာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအတွက် ရ င််းလင််းဖပ ်း မပညေ့်စှံ လသာ မဟာဗျျူဟာ 

မရ  လသ်းလသာလကကာငေ့ ် သငေ့လ်တာ်သက ေ့သ  ေ့ လဆာငရွ်က်မှုန ငေ့ ် ပူ်းလပါင််းည  နှု င််းမှု မရ  လသာ 

လ ပ်ငန််းစဉမျာ်း မြစ်လစလကကာင််း၊ [...] ဥပလဒမပြှု လရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှု လ ပ်ငန််းစဉတွင ်

လွှတ်လတာ်က မ နမ် နက်နက်န ် စဉ်းစာ်းလဆာငရွ်က်လရ်းန ငေ့ ် အရပ်  က်လူ ေ့အြွ ွံ့အစည််း 

အပါအဝင ် သက်ဆ  ငရ်ာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ် စနစ်တကျ တ  ငပ်ငလ်ဆ်ွးလန်ွးမခင််းတ  ေ့ 

ပါဝငသ်ငေ့လ်ကကာင််း ၂၀၁၂ ခ န စ်တွင ် ကမဘာေ့က လသမဂ္ဂ အထ်ူးက  ယ်စာ်းလ ယက် 

ထ တ်မပနခ် ေ့ပါသည်။”(ကမဘာေ့က လသမဂ္ဂ၊ ၂၀၁၂) 

ဥပလဒမူလ ာငက်   အသစ်မပငဆ်ငရ်န ် အလရ်းတကက ်း လ  အပ်မှုန ငေ့ ် ဥပလဒမျာ်းန ငေ့ ် ဆက်စပ် 

ဥပလဒမျာ်းက   မူကကမ််းလရ်းဆွ ရနန် ငေ့ ်မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်ရန ်အစ  ်းရအတွင််း စွမ််းလဆာငရ်ည် မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း 

လန ာငေ့လ်န ်းလနမှုမြစ်စဉအကကာ်း မလွှ မလရ ာငသ်ာလသာ အာ်းဖပ ြှုငမ်ှု မြစ်လာပါ သည။် 

ဥပလဒသစ်မပဋ္ဌာန််းလရ်းအတွက် စွမ််းလဆာငရ်ည်မမငေ့မ်ာ်းမှုန ငေ့ ်ပ  ၍စနစ်ကျလသာ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း 

မရ  လျှင ် မူကကမ််းလရ်းဆွ မခင််းက   မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းသည် မပည်သ ူ မျာ်းန ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအတွက် လမျှာ်လငေ့ထ်ာ်းလသာ အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း မလပ်း   အစ  ်းရအတွင််း 

လက်ရ  စွမ််းလဆာငရ်ညက်င််းမ ေ့မှုက   ပ  မ  ဆ  ်းရွာ်းလစသညေ့် ဆှံ ်းရှု ှံ်းမှုရ  ပါသည်။ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုမ တြ်ကအ်ြွ ွံ့အစည််းမျာ်းက ယင််းလ ပ်ငန််းစဉက   ကူည ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငလ်သာ် လည််း 

လှံ လလာက်လသာဌာနတွင််းပါဝငမ်ှုမရ  လျှင ် ဌာနဆ  ငရ်ာပ  ငဆ်  ငမ်ှု ကင််းမ ေ့ဖပ ်း မမနမ်ာ န  ငင်ှံ၏ 

အလမခအလနန ငေ့အ်ည  အလ  က်သငေ့လ်မပာင််းလ န  ငမ်ှုမရ  လသာ ဥပလဒမျာ်း မြစ်လစန  ငပ်ါ သည်။ 

ဥပလဒမူကကမ််းလရ်းဆွ သညေ့်အခါ ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းသည် အမခာ်းလနရာမျာ်းတွင ် ရ  ဖပ ်းသာ်း 

မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက   အနည််းငယ်သာ က  ်းကာ်းဖပ ်း အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့ ် လဆွ်းလန်ွးမခင််း သ  ေ့မဟ တ် 

အမခာ်းန  ငင်ှံမျာ်းတငွ ် လဆာငရွ်က်သည်မျာ်းက   သှံ ်းသပ်မခင််း အနည််းငယ်သာ မပြှုလ ပ်လျက ်

သတင််းအချက်အလက် မျှလဝမခင််းမရ   လဆာငရွ်က်လ  ကကသည်။ မျက်လမ ာက် လရ်းရာမျာ်းက   

လရ်းသာ်းသတူစ်ဉ ်းက လအာက်ပါအတ  င််း လထာက်မပထာ်းပါသည် - 



 79 
 

 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

“တရာ်းဥပလဒစနစ်က   မပနလ်ည်တည်လဆာက၍်ရဖပ ်း ဥပလဒမျာ်း မပဋ္ဌာန််းလပ်းလ  က် ရှံ မြငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းခ  ငမ်ာလာလ မေ့်မည်ဟူလသာ အယူအဆအမ ာ်းက   အငန်အ်ယလ််ဒ  အစ  ်းရန ငေ့ ်

လွှတ်လတာ်က လရ ာငက်ကဉရမည်။…. လွှတ်လတာသ်  ေ့တငသ်ငွ််းလသာ ဥပလဒမျာ်းမ ာ 

ထှံ ်းစှံအတ  င််း ဥပလဒလရ်းရာကျွမ််းကျငမ်ှုန ငေ့ ် ဥပလဒမပြှုစ ရာတွင ် လ  အပ်လသာ 

ကျွမ််းကျငမ်ှုမရ  သညေ့်အစ  ်းရအရာရ  မျာ်းက မပငဆ်ငထ်ာ်းမခင််း မြစ်သည်။ 

ဥပလဒသစ်မျာ်းလရ်းဆွ ရာတွင ် ဝနက်က ်းဌာနချင််း လပါင််းစပ်ည  နှု င််းမှုမ ာ 

အကန ေ့အ်သတ်ရ  လနဖပ ်း ဥပလဒမူကကမ််းက   လရ်းဆွ လသာအခါ မပည်သလူူထ ၏ 

အကကှံဉာဏမ်ျာ်း ရယူရာတွင ် တူည လသာလ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း မရ  လပ။” (သက်ထနွ််း၊ 

၂၀၁၇) 

အဆ  ပါစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   လမြရ င််းလဆာငရွ်က်ရာတွင ် အ ပ်ချြှုပ်မှုဆ  ငရ်ာနယ်ပယ်မျာ်းမြစ်သညေ့ ်

ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှု၊ အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်း၊ ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းအကကာ်း ချ တ်ဆက ်

လဆာငရွ်က်မှုန ငေ့ ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းအကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုစ စစ်မခင််းစသည်တ  ေ့တွင ် တ  ်းတက်မှု မျာ်း 

လ  အပ်ပါသည်။ ဥပလဒမူကကမ််းလရ်းဆွ ရနန် ငေ့ ် သှံ ်းသပ်ရန ် အစ  ်းရအတွင််း စွမ််းလဆာငရ်ည ်

မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလ  အပ်မှုမ ာ ထငရ် ာ်းပါသည်။ မပည်လထာငစ် လရ ွံ့လနချြှုပ်ရှံ ်းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

ဥပလဒစနစ်က   အဆငေ့မ်မ ငေ့ရ်ာတွင ်အလရ်းကက ်းလသာမ တ်တ  ငတ်စ်ခ အမြစ် UNDP ၏ အကူအည  မြငေ့ ်

မပည်လထာငစ် လရ ွံ့လနချြှုပ်ရှံ ်းသည် မဟာဗျျူဟာစ မှံက န််း (၂၀၁၅ - ၂၀၁၉) က   လရ်းဆွ ခ ေ့ပါ သည်။ 

စ မှံက န််းသည် ကွပ်က မှုအခန််းကဏ္ဍက   လဆာငရွ်က်ရန ် မပည်လထာငစ် လရ ွံ့လနချြှုပ်ရှံ ်း 

စွမ််းလဆာငရ်ည်က   အက မြတ်ရာတငွ ် ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှုရ  ပါသည်။ “နည််းပညာ အဆငေ့မ်မ ငေ့ ်

တငမ်ခင််းန ငေ့ ် လလေ့ကျငေ့သ်ငက်ကာ်းမခင််း န စ်မျ ြှု်းစလှံ ်းလ  အပ်လသာလကကာငေ့ ် လတာင််းဆ  ချက်မျာ်း 

သညေ့်အချ နတ်ငွ ် အချ နန် ငေ့တ်စ်လမပ်းည  လ ပ်ငန််းဖပ ်းစ ်းရနန် ငေ့ ် မြညေ့်ဆည််းရန ် ကျွနလ်တာတ်  ေ့ 

အခက်အခ မျာ်းန ေ့ ရငဆ်  ငလ်နရပါတယ်။”  

ဤမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည် အချ နယ်ူရမည်မြစ်လသာ်လည််း မမနမ်ာန  ငင်ှံအတငွ််းန ငေ့ ်

အမခာ်းန  ငင်ှံမျာ်းမ  ဥပမာမျာ်းသည် ဥပလဒ၏ အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုန ငေ့ ် အရည်အလသ်ွး 

တ  ်းတက်မှုတွင ်၎င််းတ  ေ့၏ အလရ်းပါမှုက   သက်လသထလူျက်ရ  ပါသည်။ အလသ်းစ တ်က   လအာက်တငွ ်

လြာ်မပထာ်းပါသည်။  
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 မမန်မာန  ငင်ှံ၏ အ ပ်ချြှုပ်မှုစွမ််းလဆာငရ်ည် 

န  ငင်ှံတစ်လွှာ်းရ   အ ပ်ချြှုပ်မှုအရည်အလသ်ွးက   နှု င််းယ ဉရန ် ခက်ခ ပါသည။် အဆငေ့သ်တ်မ တ် 

ချက်မျာ်းသည ် လဒသဆ  ငရ်ာသလ ာထာ်းအမမငမ်ျာ်းက   စစ်တမ််းလကာက်ယူမှုအလပေါ် အလမခခှံဖပ ်း၊ 

မပဿနာမျာ်းအလပေါ် မညသ်  ေ့ရှု မမငသ်ည်က   န  ငင်ှံအန ှံ ေ့ သ သာထငရ် ာ်းလစန  င ်ပါသည်။ ဇယာ်း ၁-၆ သည ်

ယခ လဆ်ွးလန်ွးခ ေ့လသာနယ်ပယ်န ငေ့သ်က်ဆ  ငသ်ညေ့ ် လရွ်းချယ်ထာ်း သညေ့ ်

အ ပ်ချြှုပ်မှုဆ  ငရ်ာညွှန််းက န််းမျာ်း၊ အထ်ူးသမြငေ့ ် ပွငေ့လ်င််းလသာအစ  ်းရန ငေ့ ် စည််းမျဉ်း 

စည််းကမ််းလ  က်နာမှုက   လြာ်မပာထာ်းပါသည်။ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းမှုအနည််းဆှံ ်းန  ငင်ှံမြစ်လသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၏ 

ညွှန််းက န််းအဆငေ့သ်ည် န မေ့်ပါသည်။ စ တ်ဝငစ်ာ်းစရာအလကာင််းဆှံ ်းအချက်မ ာ မမနမ်ာန  ငင်ှံ အတွင််း 

လဆာငရွ်က်ချကအ်မျ ြှု်းမျ ြှု်းကွ မပာ်းလနမှု မြစ်ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် ပွငေ့လ်င််း 

မမငသ်ာမှုအရလသာ်လည််းလကာင််း၊ လူထ ၏ ပါဝငမ်ှုအရလသာ်လည််းလကာင််း၊ က စာ်းမှုမျာ်းက   

လက်လ မ််းမ မှုအရလသာ်လည််းလကာင််း အဆငေ့န် မေ့်ကျပါသည်။ 

ဇယာ်း ၁-၆ မမန်မာန  ငင်ှံအတကွ ်လကလ်ရွ်းစငအ် ပ်ချြှုပ်မှုညွှန််းက န််းမျာ်း 

(အဆငေ့န်  ငေ့ ်အမ တ၀်–၁ = အလကာင််းဆှံ ်းလဆာငရွ်ကမ်ှု) 

 ကမ္ာေ့ 

အဆငေ့ ်

အာရ  

အဆငေ့ ်

အလယအ်လတ ်

ဝငလ်ငလွအာကဆ်ငေ့ ်

အမ တ ်

ပွငေ့လ်င််းလသာအစ  ်းရ ၁၁၄/၁၂၆ ၁၄/၁၅ ၂၄/၃၀  

  - ထ တမ်ပနထ်ာ်းလသာဥပလဒမျာ်းန ငေ့ ်

အစ  ်းရသတင််းအချကအ်လက် 

   ၀.၂၀ 

  - သတင််းအချကအ်လကရ်ပ  ငခ်ငွေ့ ်    ၀.၃၅ 

  - လထူ ပါဝငမ်ှု    ၀.၄၂ 

  - တ  ငက်ကာ်းမှုယနတရာ်း    ၀.၄၂ 

ဥပလဒစည််းမျဉ်းအတ  င််း လ  ကန်ာလစမခင််း ၈၅/၁၂၆ ၁၃/၁၅ ၁၂/၃၀  

  - ထ ထ လရာကလ်ရာက ်

 ဥပလဒစည််းမျဉ်းအတ  င််း လ  ကန်ာလစမခင််း 

   ၀.၄၉ 

  - မလလျာက်နလ်သာ ကသဇာလွှမ််းမ  ်းမှု မရ  မခင််း    ၀.၆၁ 

  - ကျ ြှု်းလကကာင််းဆ လလျာ်မှုမရ  လသာ လနာကက်ျမှု မရ  မခင််း    ၀.၅၀ 

  - တရာ်းဝငလ် ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းက   လလ်းစာ်းမခင််း    ၀.၃၈ 

  - လှံ လလာကလ်သာလလျာ်လကက်းမလပ်း   

သ မ််းယူမှုမမပြှုမခင််း 

   ၀.၃၄ 

ရင််းမမစ ်- World Justice Project (၂၀၁၉) 
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 ဥပလဒစည််းမျဉ်းသကလ်ရာကမ်ှု ဆန််းစစမ်ခင််းမျာ်း 

လနာက်ဆှံ ်းတွင ် တ  ်းတကမ်ှုရ  လသာ ဥပလဒမပြှုမှုသည် ဥပလဒစည််းမျဉ်း သက်လရာက် မှုဆန််းစစ်မခင််း 

(Regulatory Impact Analysis - RIA) မပြှုလ ပ်ရန ်လ  အပ်ပါသည် (Box -၁-၅)။ RIA ဆ  ငရ်ာရှံ ်း 

ထလူထာငထ်ာ်းသည် ကလမဘာဒ ်းယာ်းန  ငင်ှံန ငေ့ ် လာအ  န  ငင်ှံတ  ေ့န ငေ့မ်တူ   လက်ရ  ကာလ၌ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် RIA က   တာဝနယ်ူလဆာငရွ်က်ရလသာ သ ်းသန ေ့အ်ြွ ွံ့ မရ  လပ။ ကလမဘာဒ ်းယာ်းန  ငင်ှံ၏ 

အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းအရ RIA ဆ  ငရ်ာစွမ််းလဆာငရ်ည်က   တ  ်းတက်လစလရ်း လဆာငရွ်က်ရန ်

လ  အပ်ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်မခင််းမရ  ပါက လရတ  တွင ် ရ  ရင််းစွ စွမ််းလဆာငရ်ည် က  ပင ်

ထ ခ  က်န  ငဖ်ပ ်း RIA န ငေ့ပ်တ်သက်၍လတွ်လပ်လသာအတ  ငပ်ငခ်ှံမျာ်းက   အလွနအ်မင််း 

မ  ခ  အာ်းထာ်းရလသာ အလလေ့အကျငေ့အ်မြစ်သ  ေ့ လမပာင််းလ လစန  ငပ်ါသည်။ ကလမဘာဒ ်းယာ်းန  ငင်ှံ တငွ ်

စွမ််းလဆာငရ်ည်မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းက   အချ နယ်ူလဆာငရွ်ကဖ်ပ ်းမ သာ ဥပလဒစည််းမျဉ်းအာ်းလှံ ်း အတွက် RIA 

က   အဆငေ့ဆ်ငေ့အ်လကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်က်ခ ေ့မခင််း မြစ်ပါသည်။ အဆ  ပါ တ  ်းတက်မှု၏ 

အစ တ်အပ  င််းအမြစ် ဥပ လဒစည််းမျဉ်းလရ်းဆွ မခင််း လ ပ်ငန််းစဉတွင ် လကာင််းမွန ် လသာ 

အလလေ့အထဆ  ငရ်ာ အလမခခှံစည််းမျဉ်းမျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ ဆက်စပ်ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းက   

သတင််းအချက်အလက် အကကှံဉာဏလ်ပ်းရန၊် RIA ဆ  ငရ်ာ သငတ်န််းလပ်းရနန် ငေ့ ် RIA လ ပ်ငန််းစဉ 

အ လကာငအ်ထည်လြာ်လရ်းတွင ်ဆက်စပ်ဝနက်က ်း ဌာနမျာ်းက   ပှံေ့ပ  ်းလပ်းရန ်ဝနက်က ်းမျာ်း လကာငစ် တငွ ်

Regulatory Executive Team က   ြွ ွံ့စည််းထာ်းပါသည်။ (OECD၊၂၀၁၈-ခ) 

Box ၁-၅ ဥပလဒစည််းမျဉ်းသကလ်ရာကမ်ှု ဆန််းစစမ်ခင််းမျာ်းဆ  သည်မ ာ အ ယ်နည််း။ 

ဥပလဒစည််းမျဉ်းသက်လရာက်မှု ဆန််းစစ်မခင််းသည် သက်လသာအလထာက်အထာ်းအလမခမပြှု 

မူဝါဒချမ တ်မခင််း၏ အလမခခှံအ တ်မမစ်မြစ်ဖပ ်း လွနခ် ေ့လသာအန စ် ၂၀ အတငွ််း OECDအြွ ွံ့ဝင ်

န  ငင်ှံမျာ်းက အမျာ်းဆှံ ်းချမ တ်ကျငေ့သ်ှံ ်းခ ေ့လသာ ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူဝါဒလရ်းရာနည််းလမ််းတစ်ရပ် 

မြစ်ပါသည်။ RIA သည် ဥပလဒစည််းမျဉ်းကွပ်က မှုမြစ်စဉ၏ အစ တ်အပ  င််းတစ်ရပ်မြစ်ဖပ ်း 

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူဝါဒ လရ်းဆွ ရန ်သ  ေ့မဟ တ် ခ  ငမ်ာအာ်းလကာင််းလစရန ်အသှံ ်းမပြှုပါသည်။ RIA က   

စဉ်းစာ်းလနလသာ မူဝါဒတစ်ရပ်အတွက် ဥပလဒစည််းမျဉ်း သ  ေ့မဟ တ် ဥပလဒစည််းမျဉ်း မဟ တ်လသာ 

လရွ်းချယ်စရာမျာ်းထ မ  မြစ်န  ငြွ်ယ်ရ  လသာ အကျ ြှု်းအမပစ်မျာ်းက   ခွ မခာ်း သှံ ်းသပ်မခင််းန ငေ့ ်
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တွက်ချက်မခင််းမပြှုလ ပ်လသာ စနစ်ကျသညေ့်လ ပ်ငန််းစဉဟ  အဓ ပပါယ်ြွငေ့ဆ်   ထာ်းပါသည်။ (OECD၊ 

၂၀၁၅) 

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူဝါဒန ငေ့ ် အ ပ်ချပ်မှုဆ  ငရ်ာ OECDလကာငစ် ၏ လထာကခ်ှံအကကှံမပြှုချက်တငွ ်

မူဝါဒရည််းမ န််းချက်မျာ်းက   လြာ်ထ တ်မခင််း၊ ဥပလဒစည််းမျဉ်းသည် လ  အပ်မှုရ  -မရ  န ငေ့ ် အဆ  ပါ 

ရည်မ န််းချက်မျာ်း လအာငမ်မငလ်ရ်းတွင ် ယင််းသည ် မည်သ  ေ့ ထ လရာက်မှုအရ  ဆှံ ်းမြစ်သည်က   

အက မြတ်မခင််း၊ အမခာ်းနည််းလမ််းမျာ်းက   စဉ်းစာ်းမခင််း၊ အလကာင််းဆှံ ်းနည််းလမ််းက   ခွ မခာ်း 

သ မမငရ်န ် ဆန််းစစ်ထာ်းလသာ နည််းလမ််းအမျ ြှု်းမျ ြှု်း၏ အမပနအ်လ နအ်လပ်းအယူမျာ်းက   

လြာ်ထ တ်မခင််းမြငေ့ ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းသစ်အဆ  မပြှုချက်မျာ်းက   လရ်းဆွ လရ်းအတွက် မူဝါဒ 

လ ပ်ငန််းစဉ၏ အလစာပ  င််းအဆငေ့မ်ျာ်းတငွ ် RIA က   လပါင််းစပ်ရန ် န  ငင်ှံမျာ်းက   အာ်းလပ်း 

တ  က်တွန််းထာ်းပါသည်။ ပ  ၍ တ တ ကျကျဆ  ရပါလျှင ် အစ  ်းရမျာ်းသည ် လအာက်ပါတ  ေ့န ငေ့ ်

ည ညွတ်မှုရ  လသာ ကက ြှုတငဆ်န််းစစ်မှုအလလေ့အထမျာ်းက   ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည် - 

 ဥပ လဒစည််းမျဉ်း၏ အ လရ်းပါမှုန ငေ့ ်အချ ြှု်းကျသည်။ 

 အချ နန် ငေ့အ်မျှ ပျှံွံ့ န ှံ ေ့မှုဆ  ငရ်ာ အကျ ြှု်းသက်လရာကမ်ှုမျာ်း၊ မည်သကူ အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်း 

ရရ  န  ငြွ်ယရ်  သည် မည်သကူထ ခ  က်နစ်နာြွယ်ရ  သည်တ  ေ့က   လြာ်ထ တ်မခင််းအပါအဝင ် 

စ ်းပွာ်းလရ်း၊ လူမှုလရ်းန ငေ့ပ်တ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ သက်လရာက်မှုမျာ်းက   ထညေ့်သငွ််း 

တွက်ချက်လျက် ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏လကာင််းကျ ြှု်းက   စဉ်းစာ်းလသာ အကျ ြှု်းအမပစ် 

သှံ ်းသပ်စ စစ်ချက်မျာ်း ပါဝငသ်ည်။ 

 လစျ်းကွက်ကျဆင််းမှုက   မပငဆ်ငမ်ခင််း (သ  ေ့မဟ တ်) ဥပ လဒစည််းမျဉ်းအသှံ ်းမပြှုမှုက   

တရာ်းမျှတလကကာင််း မပဆ  လပ်းသညေ့် န  ငင်ှံသာ်း၏အခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းက   ကာကွယ်ရန ်

လ  အပ်မှုစသညေ့် ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏ရညရွ်ယ်ချကန် ငေ့ ် သတ်မ တ်မူဝါဒလ  အပ်ချက်က   

လြာ်ထ တ်သည်။ 

 သငေ့လ်လျာ်မှုအရ  ဆှံ ်း နည််းလမ််းက   ခွ မခာ်းသ မမငရ်နန် ငေ့လ်ရွ်းချယ်ရန ် (သ  ေ့မဟ တ)် မူဝါဒ 

ရည်မ န််းချက်မျာ်းလအာငမ်မငလ်ရ်းအတွက် နည််းလမ််းမျာ်းက   လပါင််းစပ်ရန၊် ဥပလဒ 

စည််းမျဉ်းန ငေ့ ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းျျမဟ တ်လသာ လရွ်းချယ်စရာမျာ်းအပါအဝင ် မပည်သူ ေ့ 

လရ်းရာမူဝါဒ ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက   အလကာငထ်ည်လြာ်လဆာငရွ်က်ရာတွင ် တှံ ေ့မပနမ်ှု 
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မရ  လသာ လရွ်းပ  ငခ်ွငေ့ ် (သ  ေ့မဟ တ်) အလမခခှံမ န််းဆချက်န ငေ့အ်လာ်းတူ အမခာ်း လရွ်းချယ်စရာ 

နည််းလမ််းမျာ်းက    စဉ်းစာ်းသည်။ 

 ဥပလဒစည််းမျဉ်း၊ ပညာလရ်းန ငေ့ ် သလ ာအလလျာက်မြစ်တည်လာလသာ စှံချ နစ်ှံညွှန််း 

မျာ်းက  လပါင််းစပ်မခင််းက ေ့သ  ေ့လသာ လ  က်ြက်ည လသာ နည််းလမ််းမျာ်းအပါအဝင ် လူ ေ့အြွ ွံ့ 

အစည််းက   အသာ်းတငအ်ကျ ြှု်းမြစ်ထနွ််းန  ငမ်ှုနည််းလမ််းမျာ်းက   လြာ်ထ တ်သည်။ 

 တူည မှု၊ မျှတမှု၊ ပျှံွံ့ န ှံ ေ့မှုဆ  ငရ်ာ သက်လရာက်မှုမျာ်း က ေ့သ  ေ့လသာ တွက်ချက်ရန ်ခက်ခ လသာ 

(သ  ေ့မဟ တ်) မမြစ်န  ငလ်သာ အဆ  ပါသက်လရာက်မှုမျာ်း၏ အရည်အလသ်ွး ပ  င််းဆ  ငရ်ာ 

လြာ်မပချက်မျာ်းက  လပ်းသည်။ ဥပလဒစည််းမျဉ်းအဆ  မပြှုချက်မျာ်းသည် သ သာလသာ 

သက်လရာက်မှုမျာ်းရ  လျှင ် မြစ်န  ငပ်ါက ကက ြှုတငစ် စစ်မှုမပြှုလ ပ်ရာတွင ်  က နက်ျမှုမျာ်း၊ 

အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းန ငေ့ ် ထ ခ  က်နစ်နာမှုမျာ်းက   တွက်ချက်သငေ့သ်ည်။ 

ဥပ လဒစည််းမျဉ်းဆ  ငရ်ာ က နက်ျမှုမျာ်းတငွ ် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း၊ န  ငင်ှံသာ်းမျာ်း 

(သ  ေ့မဟ တ်) အစ  ်းရက က နက်ျရသညေ့် တ  က်ရ  က်က နက်ျမှုမျာ်း (စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုဆ  ငရ်ာ၊ 

 ဏ္ဍာလရ်းဆ  ငရ်ာန ငေ့ ်အရင််းအန  ်းဆ  ငရ်ာက နက်ျစရ တ်မျာ်း)၊ သယွ်ဝ  က်က နက်ျ စရ တ်မျာ်း 

(အခွငေ့အ်လမ််းဆှံ ်းရှု ှံ်းတနြ်  ်း) တ  ေ့ပါဝငသ်ည်။ 

 သငေ့လ်လျာ်လသာပှံ စှံမြငေ့ ် မပငဆ်ငထ်ာ်းလသာ ဥပလဒစည််းမျဉ်းဆ  ငရ်ာ အဆ  မပြှုချက်မျာ်း 

န ငေ့အ်တူ ဆန််းစစ်ချက်မျာ်းက   တတ်န  ငသ်မျှ မပည်သလူူထ သ ရ  လစရန ်လဆာငရွ်က် သည်။ 

ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာတငွ ် အကျ ြှု်းတူအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းထှံမ  အကကှံဉာဏမ်ျာ်း အတွက် 

လှံ လလာက်လသာအချ နလ်ပ်းဖပ ်း န  ငင်ှံလရ်းဆ  ငရ်ာ ဆှံ ်းမြတ်ချက်မပြှုလ ပ်မှုက   ပှံေ့ပ  ်းလပ်းသည်။  

 မြစ်န  ငပ်ါက RIA က   လဆ်ွးလန်ွးမှုလ ပ်ငန််းစဉ၏ အစ တ်အပ  င််းအမြစ် အသှံ ်းမပြှုသည်။ 

 ဥပလဒစည််းမျဉ်းသည် ယ ဉဖပ ြှုငမ်ှုန ငေ့သ်က်သာလချာငခ်ျ လရ်းတ  ေ့က   မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းသငေ့ ်

သည်ဟ  လြာ်မပသည်။ 

 ဆ  ်းကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းက   ကန ေ့သ်တ်ရနန် ငေ့ ် ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏ အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်း မျာ်း 

လသလသချာချာ အက မြတရ်န ်နည််းလမ််းမျာ်းက   ရ ာလြွသည်။ 

 ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက   အမခာ်းကန ေ့သ်တ်မှုအနည််းဆှံ ်းနည််းလမ််းမျာ်း မြငေ့ ်

လအာငမ်မငန်  ငမ်ခင််း ရ  -မရ  ၊ စဉ်းစာ်းသည်။ 
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ရင််းမမစ် - OECD(၂၀၁၂)၊ OECD(၂၀၁၅)။ 

လယ  ယျအာ်းမြငေ့ ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းစ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှု တ  ်းတက်ရနလ်  အပ်ပါသည်။ စ ်းပွာလရ်း 

လ ပ်ငန််းမျာ်းအပေါ် ထ ခ  ကလ်ျက်ရ  သည် ဥပလဒစည််းမျဉ်း အလမမာက်အမျာ်းက   သ ရ  နာ်းလည် မခင််း၊ 

လက်ရ  ဥပ လဒစည််းမျဉ်းမျာ်း မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်မခင််းန ငေ့ ် ဥပလဒသစ်မျာ်းလရ်းဆွ မခင််းဆ  ငရ်ာ 

ရ င််းလင််းလသာလ ပ်ငန််းစဉရ  မခင််းတ  ေ့သည် မူဝါဒြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းအတွက် အလရ်းပါလ ပါ သည်။ 

ထ  က ေ့သ  ေ့ နာ်းလည်မှုမရ  လျှင ် အသှံ ်းမဝငလ်သာ ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်း ရ  လာပါမည်။ ထ  ေ့အမပင ်

မပဋ္ဌာန််းရသညေ့်အလကကာင််းအရင််းန ငေ့ ် လမြရ င််းလဆာငရွ်က်လ  သညေ့် မပဿနာက   ရ င််းရ င််းလင််းလင််း 

လြာ်ထ တ်သညေ့် တရာ်း၀ငလ် ပ်ငန််းစဉမရ     ဥပလဒသစ်က   မပဋ္ဌာ်းန််းရ သညေ့်အလမခအလန 

မြစ်လာန  ငပ်ါသည်။ ဥပလဒသစ်က ြနတ် ်းလ  က်လသာ စနစ်န ငေ့ ် ဆ  ငလ်သာ 

ဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်းက  လည််းစ စစ်လလေ့လာသငေ့ပ်ါသည်။ (အခန််း- ၈၊ လမမန ငေ့သ်က်ဆ  င ် သညေ့်ဥပလဒ 

မပြှုမခင််းတွင ်အဆ  ပါအလကကာင််းအရာက   ရ င််းလင််းလဆ်ွးလန်ွးထာ်းပါသည်။) 

ဥပလဒဝန််းကျငအ်ရည်အလသ်ွးတ  ်းတက်မခင််းသည် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်လဆာငခ်ျက်မျာ်းက   လစေ့လဆာ် ရန၊် 

က နထ် တ်စွမ််းအာ်းန ငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   မမ ငေ့တ်ငရ်နန် ငေ့ ်  အလသ်းစာ်းန င်ေ့ အလတ်စာ်း 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း၏ ပါဝငမ်ှုက   အာ်းလပ်းမမ ငေ့တ်ငရ်နအ်ခငွေ့အ်လမ််း အစစ်အမ နက်   လပ်းပါသည်။ 

 အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့လ်ဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်း  

MSDP အရ အဆငေ့အ်ာ်းလှံ ်းတွင ်မူဝါဒချမ တ်လရ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ န  ငင်ှံသာ်းတ  ေ့ ပါဝင ်လဆာငရွ်က်မှုန ငေ့ ်

အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့လ်ဆ်ွးလန်ွးမခင််းလ ပ်ငန််းစဉမျာ်း အာ်းလကာင််းလာလစရန ် လ  အပ်ပါသည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒန ငေ့ ်လမမအသှံ ်းချမှုမူဝါဒ လရ်းဆွ လရ်းတ  ေ့န ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ 

အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့ ်လဆ်ွးလန်ွးမခင််းဆ  ငရ်ာ အလတွွံ့အကကှံြှုလကာင််း မျာ်း ရ  လသာ်လည််း ယင််းသ  ေ့ မပြှုလ ပ်ရန ်

တရာ်းဝငသ်တ်မ တထ်ာ်းမခင််းမျ ြှု်း၊ စှံချ နစ်ှံညွှန််းမ  လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း သတ်မ တ်ထာ်းမခင််းမျ ြှု်း 

မရ  လချ။ Box – ၁-၆ တွင ် အမျာ်း မပည်သနူ ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးမခင််းမျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်းသညေ့ ်

လကာင််းမွနလ်သာအလလေ့အထအချ ြှုွံ့က   လြာ်မပထာ်းပါ သည်။ ဤအလကကာင််းအရာန ငေ့ပ်တ်သက်၍ 

ပထမအကက မ် OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒ      သှံ ်းသပ်ချက်တွင ်လြာ်ထ တ်ခ ေ့သညေ့် မပဿနာမျာ်းမ ာ 

ကက ်းကက ်းမာ်းမာ်း ရ  လနဆ  မြစ်ပါသည်။ အလွန ်တကက်ကလသာ အစ  ်းရန ငေ့ ်အာဏာအပ်န င််းထာ်းသညေ့ ်
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လွှတ်လတာ်တ  ေ့သည် မပည်သ ူ လူထ န ငေ့ ် လှံ လလာက်လသာအတ  င််းအတာတစ်ခ အထ  လဆ်ွးလန်ွးမှု 

မရ  မခင််းသည် ဥပလဒမူကကမ််း မျာ်းက   မပညေ့်မပညေ့်ဝဝ စစ်လဆ်းမခင််းမရ  ပင ်မြစ်ပါသည်။  

အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးမခင််းသည် မြစ်န  ငလ်မခရ  လသာ ဆ  ်းကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်း (သ  ေ့မဟ တ)် 

လရ ွံ့လနာက်မည ညွတ်မှုမျာ်းက   အလစာဆှံ ်းအဆငေ့တ်ွင ် လြာ်ထ တ်မခင််းမြငေ့ ် ပ  မ   

ထ လရာက်လသာဥပလဒမျာ်း မြစ်လာလစသညေ့်နည််းလမ််းတစ်ရပ် မြစ်ပါသည်။ ကနဉ ်းကပင ်

သက်ဆ  ငသ်မူျာ်းက   ပါဝငလ်စမခင််းမြငေ့ ်အသစ် သ  ေ့မဟ တ် မပငဆ်ငထ်ာ်းလသာ ဥပလဒက   အမျာ်းမပည်သ ူ

ပ  မ  သ ရ  နာ်းလည်လစရန ် ြနတ် ်းန  ငလ်သာလကကာငေ့ ် အလကာငအ်ထည်လြာ်လရ်းန ငေ့ ် ဥပလဒန ငေ့အ်ည  

လ  က်နာလစလရ်း လဆာငရွ်က်ရာတငွ ် အလထာက်အကူလပ်းမည် မြစ်ပါသည် (OECD၊ ၂၀၁၄)။ 

အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့လ်ဆ်ွးလန်ွးမခင််းသည် စ မှံခန ေ့ခ်ွ သမူျာ်းရှုလထာငေ့မ်  ကကညေ့လ်ျှင ် အာ်းလှံ ်းက   

က စာ်းန  ငသ်ညေ့်အရာမဟ တ်သညေ့်အမပင ်အခမ ေ့လည််း မဟ တ်ပါ။ သ  ေ့ရာတွင ်ထ  သ  ေ့ လဆ်ွးလန်ွးမခင််းမြငေ့ ်

အမျာ်းမပည်သသူည် ဥပလဒမူကကမ််းအလပေါ် အလရ်းပါလသာ တှံ ေ့မပနမ်ှုမျာ်း လပ်း န  ငဖ်ပ ်း 

အမခာ်းလသာဥပလဒမျာ်းန ငေ့ ်ည ညွတ်လစမှုန ငေ့ ် မလ  လာ်းအပ်လသာ အကျ ြှု်းဆက်မျာ်းက   လရ ာငရ် ာ်းမှုက   

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငပ်ါသည်။ ဤနည််းအာ်းမြငေ့ ် အ ပ်ချြှုပ်လရ်းပ  င််းအလနမြငေ့ ် ဥပလဒ 

စည််းမျဉ်းသက်လရာက်မှုဆန််းစစ်မခင််းက ေ့သ  ေ့လသာ လ  အပ်သညေ့် နည််းလမ််းမျာ်းက   လရ်းဆွ  လနစဉတငွ ်

ထ လရာက်လသာ အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့လ်ဆ်ွးလန်ွးမခင််းသည် မပည်သူ ေ့လရ်းရာစ မှံ အ ပ်ချြှုပ်မှုကွာဟချက်က   

မြညေ့်ဆည််းလပ်းန  ငပ်ါသည်။ 

ဤနည််းမြငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းဆက်သယွ်လရ်းဝနက်က ်းဌာနသည် ဥပမာ အာ်းမြငေ့ ်

မပည်လထာငစ် မမနမ်ာန  ငင်ှံက နသ်ည်မျာ်းန ငေ့စ်က်မှုလက်မှုလ ပ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းအသင််း ချြှုပ် (UMFCCI)၊ 

လူငယ်စွန ေ့ဦ််းတ ထငွလ် ပ်ငန််းရ ငမ်ျာ်းအသင််း (YEA) န ငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် လ ပ်ငန််းလ ပ်က  ငလ်နလသာ 

န  ငင်ှံမခာ်းက နသ်ည်အသင််းမျာ်းစသညေ့် မမနမ်ာန  ငင်ှံစ ်းပွာ်းလရ်း အသင််းအြွ ွံ့မျာ်းမ  အကကှံဉာဏမ်ျာ်းက   

စနစ်တကျ စ စည််းရယနူ  ငရ်န ် ၎င််းဥကက ဋ္ဌအမြစ် လဆာငရွ်က်လနလသာ လတတ်လလာြွ ွံ့စည််းခ ေ့သညေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း လကာ်မတ က စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် ဆက်စပ်လသာဥပလဒမပြှုမှုမျာ်းအတကွ ်

တရာ်းဝငမ်ပည်သလူူထ န ငေ့ ် လတွွံ့ဆှံ  လဆ်ွးလန်ွးလရ်းလ ပ်ငန််းစဉ လရ်းဆွ အလကာငအ်ထည်လြာ်လရ်းက   

ဉ ်းလဆာငဉ် ်းရွက် မပြှုန  ငပ်ါ သည်။   
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BOX - ၁-၆ မပည်သလူ ူ န င်ေ့ လတွွံ့ဆှံ လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်းအတကွ ် 

လကာင််းမွန်လသာ အလလေ့အ မျာ်း 

 ပ  မ  ရ င််းလင််းမပတ်သာ်းမှုန ငေ့ ်လသချာမှုရ  လစရနစ်နစ်ကျလသာ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း ရ  မခင််း။ 

 အကျ ြှု်းတူပ ဂ္ဂ ြှုလ်မျာ်းန ငေ့ ်အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းအာ်းလှံ ်းက   တန််းတူအခွငေ့အ်လရ်း ရ  လစမခင််း။ 

 တှံ ေ့မပနမ်ှုမပြှုရန ်လှံ လလာကလ်သာအချ နက်ာလ လပ်းမခင််း (ရက်လပါင််း ၃၀ မ  ၆၀ အထ )။ 

 လဆ်ွးလန်ွးမှုရလဒမ်ျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ အကျ ြှု်းတူပ ဂ္ဂ ြှုလ်မျာ်းန ငေ့ ် အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းအာ်း 

တှံ ေ့မပနမ်ှုလပ်းမခင််း။ 

 လဆ်ွးလန်ွးမှု၏ အစ တ်အပ  င််းအမြစ် စာတမ််းမျာ်း သ  ေ့မဟ တ် RIA က   စဉ်းစာ်း 

လဆာငရွ်က်မခင််း။ 

 Central Web Portal က ေ့သ  ေ့လသာ IT အလမခမပြှု လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်း ပါဝငမ်ခင််း။ 

ရင််းမမစ် - Jacobs (၂၀၁၅) 

 အစ  ်းရ - ပ ဂ္ဂလ က လဆ်ွးလန်ွးမှု 

၅၈။ ဥပလဒကကမ််းမျာ်းန ငေ့မ်ဟာဗျျူဟာစ မှံက န််းမျာ်းန ငေ့ပ်တသ်က်၍ အမျာ်းမပည်သနူ ငေ့ ်

လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်းအမပင ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍအမမငမ်ျာ်းက   မူဝါဒလရ်းဆွ ရာတငွ ်ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းရန ် န ငေ့ ်

အလကာငအ်ထည်လြာ်မှုက   တ  ်းတက်လစရနတ်  ေ့အတွက် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျင ် စ နလ်ခေါ်မှု 

မျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်းလသာ အစ  ်းရ - ပ ဂ္ဂလ က ပှံ မ နလ်ဆ်ွးလန်ွးပွ သည် မရ  မမြစ် အလရ်းပါလ ပါ သည်။ 

လအာက်တွငမ်ပသထာ်းသညေ့်အတ  င််း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငတ်  ်းတက်လရ်းတငွ ် ပါဝင ် လသာ 

အြွ ွံ့အမျာ်းအမပာ်းသည် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးပွ အချ ြှုွံ့တွင ် ပါဝငပ်တ်သက်လနပါ သည။် 

အဆငေ့အ်မျ ြှု်းမျ ြှု်းတငွ ် နည််းလမ််းမျ ြှု်းစှံ အတွက် လှံ လလာက်လသာအတ  င််းအတာရ  လသာ် လည််း 

လဆ်ွးလန်ွးမှုအတွက် ကကာ်းခှံမျာ်းသည် လ  အပ်လသာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းဆ  ငရ်ာ အချက်မပမှုက   

လပါ ေ့လလျာေ့လစဖပ ်း အစ  ်းရအတွင််း မူဝါဒဆ  ငရ်ာ အသ လပ်းစည််းရှံ ်းမှု၏ သက်လရာက်မှုက   

လလျာေ့နည််းလစန  ငပ်ါသည်။ ဤလနရာတွင ် အလရ်းအကက ်းဆှံ ်းမ ာ မူဝါဒ လရ်းဆွ မခင််းန ငေ့ ်
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အလကာငအ်ထည်လြာ်လရ်းအတွက် တှံ ေ့မပနထ်ာ်းသညေ့် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန ငေ့ ် အမခာ်းလသာအကျ ြှု်းတ ူ

အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၏ သလ ာထာ်းမ တ်ချက်မျာ်းက   မပနလ်ည်သှံ ်းသပ် သညေ့်နည််းလမ််း မြစ်ပါသည်။  

 ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလကာ်မတ က   မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်င ်

လရ်းစ မှံက န််း (MIPP) တငွ ် အဆ  မပြှုခ ေ့ဖပ ်း ၂၀၁၉ ခ န စ် လမလတွင ် ြွ ွံ့စည််း 

ခ ေ့ပါသည်။  န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအပါအဝင ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန ငေ့ ်

ပှံ မ နလ်ဆ်ွးလန်ွးပွ မပြှုလ ပ်မခင််းမြငေ့ ် မူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ် စ စဉထာ်းလသာစ မှံက န််း မျာ်းန ငေ့ ်

ပတ်သက်သညေ့် ထငမ်မငခ်ျက်မျာ်းက   စ လဆာင််းလပ်းမညေ့် ဝနက်က ်း ဌာနအချင််းချင််း 

ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှုယနတရာ်း မြစ်သည်။ 

 ရင််းန  ်းမမ ျူပ်န ှံသအူကအူည လပ်းလရ်းလကာ်မတ န ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ၏ူ နစန်ာမှု 

လမဖရ င််းသညေ့်နည််းလမ််းက   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ်အကျ ြှု်းတူ အြွ ွံ့အစည််း မျာ်းမ  

တ  ငက်ကာ်းချက်မျာ်းန ငေ့ ် နစ်နာချက်မျာ်းက   လမြရ င််းလဆာငရွ်ကန်  ငရ်န ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒအရ လဆာငရွ်က်ခ ေ့မခင််း မြစ်ပါသည်။ 

 ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍဖွှံွံ့ ဖဖ ြှု်းတ  ်းတကလ်ရ်းလကာ်မတ န ငေ့ ် မမန်မာန  ငင်ှံစ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ်

က န်သယွလ်ရ်းမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းဆ  ငရ်ာအ ်ူးလ ပ်ငန််းအဖွ ွံ့တ  ေ့သည် ပ ဂ္ဂလ က 

ကဏ္ဍန ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးမှုက   မမ ငေ့တ်ငရ်န ် ရည်ရွယပ်ါသည်။ ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ 

ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းလကာ်မတ ၏ ဥကက ဋ္ဌမ ာ ဒ တ ယသမမတမြစ်ပါသည်။ 

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်း လကာ်မတ လကလ်အာက်တွင ်Ease of Doing 

Business Ranking တ  ်းတက်လရ်း လ ပ်ငန််းအြွ ွံ့က   စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ်

ကူ်းသန််းလရာင််းဝယ်လရ်းဝနက်က ်းဌာန ဒ တ ယဝနက်က ်းက ဥကက ဋ္ဌအမြစ် 

ဉ ်းလဆာငပ်ါသည်။ 

 IFC က စ စဉလဆာငရွ်ကသ်ညေ့် မမန်မာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းဖ  ရမ် (၂၀၁၇ ခ န စ်တွင ်

ြျက်သ မ််းခ ေ့ သည်။) သည် ဗ ယက်နမ်န  ငင်ှံန ငေ့ ် လာအ  န  ငင်ှံတ  ေ့ရ   IFC က 

ထလူထာငထ်ာ်းလသာ အလာ်းတူအြွ ွံ့မျာ်းန ငေ့ ် ဆငတ်ူပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ တွင ်

မည်သညေ့်အတွက်လကကာငေ့ ် ဤက ေ့သ  ေ့လသာလှုပ်ရ ာ်းမှု ရပ်တန ေ့သ်ာွ်း သည်က   

ရ င််းရ င််းလင််းလင််းမသ ရလသ်းပါ။ အမခာ်းလနရာမျာ်းတငွမ်ူ အဆ  ပါ 
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လဆ်ွးလန်ွးပွ မျာ်းသည် အစ  ်းရန ငေ့စ် ်းပွာ်းလရ်းအသ  င််းအဝ  င််းအကကာ်း မူဝါဒ ဆ  ငရ်ာ 

လဆ်ွးလန်ွးမှုလမ််းလကကာင််းတစ်ခ အမြစ် လအာငမ်မငခ် ေ့သည်။ 

 မမန်မာ - ဂ္ျပန် ပူ်းတွ လဆာငရွ်ကမ်ှု (န ငေ့ ်အမခာ်းလသာန စ်န  ငင်ှံလဆ်ွးလန်ွးမှု ယနတရာ်း)။ 

 ဝန်ကက ်းဌာနအချင််းချင််း ည  နှု င််းလဆာငရွ်ကမ်ှု 

အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည် ဝနက်က ်းဌာနအချင််းချင််း ည  နှု င််း လဆာငရွ်က်မှု န ငေ့ ်

အစ  ်းရ၏ ထ လရာက်မှုက   တ  ်းတက်လစရန ် အလထာက်အကူမပြှုန  ငပ်ါသည်။ ပထမအကက မ် 

အ  အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက်တွင ် တစ်ခါတစ်ရှံ တာဝနဝ်တတ ရာ်း မျာ်း ထပ်လနဖပ ်း 

ဝနက်က ်းဌာနအချင််းချင််း ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှု အာ်းနည််းလသာ ဝနက်က ်းဌာန ၃၀ လကျာ်ရ  သညေ့ ်

အစ  ်းရအလကကာင််းက   လြာ်မပခ ေ့ပါသည်။ ၎င််းသှံ ်းသပ်ချက်တွင ် လရရ ည်၌ အစ  ်းရသည ်

အချ ြှုွံ့လသာဝနက်က ်းဌာနမျာ်းက   လပါင််းစည််းလရ်းန ငေ့ ် ရ  ်းရ င််းလယွ်ကူလသာ တာဝနဝ်တတ ရာ်း မျာ်းက   

စဉ်းစာ်းသငေ့လ်ကကာင််း အကကှံမပြှုခ ေ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခ န စ်တွင ် အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ လမပာင််းလ မှုမျာ်း 

မပြှုလ ပ်ရာတွင ်ဝနက်က ်းဌာန ၃၆ ခ မ  ၂၁ ခ သ  ေ့ လလျှာေ့ချခ ေ့ပါသည်။ 

မတူည လသာမူဝါဒနယ်ပယမ်ျာ်းဆ  ငရ်ာ ကန ေ့သ်တထ်ာ်းမှုမျာ်းသည် လရွွံ့လျာ်း၍ ပ  မ  လမပာင််းလ  

လာလသာလကကာငေ့ ် အစ  ်းရအမျာ်းအမပာ်းတွငအ်ြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှုမျာ်းသည် ပှံ မ န ်

မြစ်လာသည်။ ဝနက်က ်းဌာနတစ်ခ အတွင််း အချ ြှုွံ့လသာ လ ပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းက   လပါင််းစပ် လရ်းအတကွ ်

တစ်ခါတစ်ရှံ ခ  ငလ်ှံ လသာအလကကာင််းမပချက်မျာ်း ရ  လသာ်လည််း ဝနက်က ်းဌာနမျာ်း အကကာ်း 

တာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်း အတ အကျ ခွ လဝသတ်မ တ်မခင််းသည် န  ငင်ှံမျာ်းအကကာ်း ကွ မပာ်း 

မခာ်းနာ်းမှုရ  သည်။ သ  ေ့ရာတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံအန ှံ ေ့အမပာ်းတွင ် ရ  လနလသာ အစ  ်းရအကကာ်း ည  နှု င််း 

လဆာငရွ်က်မှု အာ်းနည််းမခင််းန ငေ့ ် သတင််းအချကအ်လက် မျှလဝရန ် တွန ေ့ဆ် တ် လနမခင််းတ  ေ့က   

လကျာ်လွှာ်းရန ် အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာလမပာင််းလ မှုမျာ်းသည် အဆှံ ်းသတ်နည််းလမ််းတစ်ခ သာ မြစ်ဖပ ်း 

၎င််းလမပာင််းလ မှုမျာ်းန ငေ့လ်ည််း လှံ လလာက်မှု မရ  န  ငပ်ါ။ ယခငအ်စ  ်းရတွင ် ည  နှု င််း 

လဆာငရွ်က်မှုအမျ ြှု်းမျ ြှု်းလဆာငရွ်က်ရန ် တာဝနရ်  လသာ ဝနက်က ်းလမခာက်ဉ ်းရ  လသာ်လည််း ၂၀၁၆ 

ခ န စ်တွင ်အစ  ်းရသစ်က ၎င််းနည််းလမ််းက   အသှံ ်းမပြှုမခင််း မရ  ပါ။ 

MSDP က   အလကာငအ်ထည်လြာ်ရန ် န  ငင်ှံလတာ်၏ အတ  ငပ်ငခ်ှံပ ဂ္ဂ ြှုလ် ဥကက ဋ္ဌအမြစ် 

လဆာငရွ်က်လသာ န  ငင်ှံလတာ်စ ်းပွာ်းလရ်းရာလပါင််းစပ်ည  နှု င််းလရ်းလကာ်မတ က   ြွ ွံ့စည််းခ ေ့ပါ သည်။ 
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ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက စစရပ်မျာ်းအတွက် မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းစ မှံက န််း (MIPP) တငွ ်

အဆ  မပြှုခ ေ့သည်န ငေ့အ်ည  ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းအကကာ်း လပါင််းစပ်ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှု က   မမ ငေ့တ်ငရ်န ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလကာ်မတ က   ၂၀၁၉ ခ န စ် လမလတွင ်ြွ ွံ့စည််းခ ေ့ပါ သည်။ 

သ သာလသာလပါင််းစပ်မှုတစ်ခ မ ာ  ဏ္ဍာလရ်းဝနက်က ်းဌာနန ငေ့ ် အမျ ြှု်းသာ်းစ မှံက န််းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်း 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုဝနက်က ်းဌာနတ  ေ့ လပါင််းစည််း၍ စ မှံက န််းန ငေ့ ်  ဏ္ဍာလရ်းဝနက်က ်းဌာန မြစ်လာ မခင််း 

မြစ်ပါသည်။ ထ  ေ့လနာက် စ မှံက န််းန ငေ့ ် ဏ္ဍာလရ်းဝနက်က ်းဌာန၏ တာဝနဝ်တတ ရာ်း တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းက   

ခွ ထ တ်လွှ လမပာင််းမခင််းမြငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်း ဆက်သယွ်လရ်းဝနက်က ်းဌာနသစ်က   

၂၀၁၈ ခ န စ် န  ဝင ်ာလတွင ် ထလူထာငခ် ေ့ပါသည်။ ဝနက်က ်း ဌာနအသစ်သည ်

လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငက်   မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်ရန ် န ငေ့ ်

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုမ တြ်ကအ်ြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန င်ေ့ န  ငင်ှံတကာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ် မမနမ်ာ န  ငင်ှံ၏ 

ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုန ငေ့ ် လပါင််းစပ်ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှုဆ  ငရ်ာ အရည်အလသ်ွးန ငေ့ ် ထ လရာက်မှုက   

မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်ကရ်န ်မြစ်ပါသည်။ 

အစ  ်းရအသ ်းသ ်းသည် ၎င််းတ  ေ့၏ အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာတာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်း ခွ လဝရန ်ဆှံ ်းမြတ် ရမည်။ 

က စစရပ်အာ်းလှံ ်းန ငေ့ ် သငေ့လ်တာ်လသာ တစ်ခ တည််းလသာနည််းလမ််း မရ  ပါ။ အမခာ်း 

အာဆ ယှံအြွ ွံ့ဝငန်  ငင်ှံမျာ်းသည် နည််းလမ််းအမျ ြှု်းမျ ြှု်း ကျငေ့သ်ှံ ်းခ ေ့ကကသည်။ ကလမဘာဒ ်းယာ်းန  ငင်ှံ တငွ ်

အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းသည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ဆ်  ငသ်ညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု ဥပလဒအရ 

အဓ ကအြွ ွံ့အစည််းမြစ်လသာ ကလမဘာဒ ်းယာ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းလကာငစ် ၏ 

အလှံ ်းစှံ လ ပ်ပ  ငခ်ွငေ့လ်အာကတ်ွင ် ရ  ပါသည်။ လာအ  န  ငင်ှံတွငလ်ည််း အလာ်းတူ မြစ်ပါသည်။ 

ြ လစ်ပ  ငန်  ငင်ှံတငွ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု  တ်အြွ ွံ့သည ် ဇ နမ်ျာ်း၏ ကျယ်မပန ေ့လ်သာကွနယ်က်က   

စ မှံခန ေ့ခ်ွ ရလသာ ြ လစ်ပ  ငပ်  ေ့က နဇ် နအ်ာဏာပ  ငအ်ြွ ွံ့ န ငေ့ ်သ ်းမခာ်းတည်ရ  ပါသည်။ 

န  ငင်ှံ လရ်းအရအလရ်းကက ်းလသာ ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလ ာေ့ချမခင််း 

အာဏာရ ငအ် ပ်ချြှုပ်မှု၏ အလမွအန စ်အမြစ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် သမ  င််းလကကာင််းအရ အလွန ် အမင််း 

ဗဟ  ချြှုပ်က  ငထ်ာ်းသညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းစနစ်က   ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က်ခ ေ့သည်။ ၂၀၁၁ ခ န စ် လနာက်ပ  င််းတငွ ်

ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချလရ်းအတွက် ကက ြှု်းပမ််းမှုအချ ြှုွံ့ ရ  လသာ်လည််း ဗဟ   အစ  ်းရသည ်

 တ်ဂ္ျက်အသှံ ်းစရ တ်၏ ၉၁% က  ဆက်လက်သှံ ်းစွ လနဆ မြစ်သည်။ ယင််း သည် လဒသတွင််းရ   
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အမခာ်းလသာန  ငင်ှံမျာ်းထက ် အလတာ်အတန ် မမငေ့မ်ာ်းပါသည် (Minoletti and Sandi, ၂၀၁၈)။ 

ထပ်မှံ၍ န  ငင်ှံလရ်းန ငေ့အ် ပ်ချြှုပ်လရ်းဆ  ငရ်ာ ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှု လလျှာေ့ချလရ်းသည ်

ဖင မ််းချမ််းလရ်းလ ပ်ငန််းစဉ၏ အဓ ကအစ တ်အပ  င််း မြစ်ပါသည်။ 

ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချမခင််းသည် လဒသဆ  ငရ်ာအစ  ်းရမျာ်းက   လဒသအလမခအလနန ငေ့ ် ပ  မ   

လ  က်လလျာည လထမွြစ်လစမညေ့်မပည်သူ ေ့ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက   လပ်းရနန် ငေ့ ်လနရာအန ှံ ေ့လဆာငရွ်က် န  ငသ်ညေ့ ်

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း လက်လတွွံ့စမ််းသပ်လဆာငရွ်က်ရန ် လ ပ်ပ  ငခ်ငွေ့ ် လပ်းန  ငပ်ါ သည်။ 

ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချမခင််းသည် အစ  ်းရအာ်း မပည်သလူူထ န ငေ့ ် ပ  မ  န ်းကပ်လစဖပ ်း လူထ  န ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းက   ဆွ လဆာငထ် န််းသ မ််းရန ် ပ  မ  လကာင််းမွနလ်သာစွမ််းလဆာငရ်ည ်

မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းအတွက် လဒသဆ  ငရ်ာအ ပ်ချြှုပ်မှုအာဏာပ  ငမ်ျာ်းက   အာ်းလပ်းန  ငပ်ါသည်။ ၎င််း သည ်

လဒသခှံအာဏာပ  ငမ်ျာ်းအလနမြငေ့ ် ၎င််းတ  ေ့၏ နယ်လမမအတွင််းရ  သ ာဝသယှံဇာတမျာ်း 

ထ တ်ယူမခင််းက   စ မှံခန ေ့ခ်ွ ရာတငွ ် ပ  မ  အလရ်းပါလသာအခန််းကဏ္ဍမ  ပါဝငန်  ငလ်စပါသည်။ 

အလကာင််းဆှံ ်းမ ာ ၎င််းသည် လနရာလပ်မရ   လဒသြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းန  ငမ်ခင််း မြစ် 

ပါသည်။ 

သ  ေ့ရာတွင ် လက်လတွွံ့၌ ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချမခင််းသည် စ နလ်ခေါ်မှုရ  ဖပ ်း လမျှာ်မ န််းထာ်းလသာ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုဆ  ငရ်ာအလမခအလနမျာ်းက   ချက်ချင််း မြနတ် ်းလပ်းန  ငပ်ါ။ တာဝနဝ်တတ ရာ်း မျာ်းက   

စွမ််းလဆာငရ်ည်ပ  မ  နည််းပါ်းသညေ့် လဒသမျာ်းသ  ေ့ လွှ လမပာင််းလပ်းမခင််းန ငေ့ ် ပရမ််းပတာ 

မြစ်လနလသာအ ပ်ချြှုပ်မှုအလမခအလနမျာ်းတွင ် ထပ်မှံ၍ လပါင််းစပ်ည  နှု င််းရန ် လ  အပ်မှုက   

ထပ်လပါင််းထည်ေ့မခင််းမြငေ့ ် အ ပ်ချြှုပ်တစ်ရပ်လှံ ်းက   အာ်းနည််းလစမညေ့ ် လရတ  သက်လရာကမ်ှု 

ရ  န  ငပ်ါသည်။ အာ်းနည််းလသာလဒသဆ  ငရ်ာအစ  ်းရမျာ်းက   လဒသခှံအထက်တန််းလွှာမျာ်းန ငေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းကသ မ််းသငွ််းန  ငပ်ါသည်။ ယင််းအလမခအလနသည် အကျငေ့ပ်ျက် မခစာ်းရန ်

အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းမပာ်းလစဖပ ်း သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ် လူမှုလရ်းစှံနှုန််းမျာ်းက   စနစ် 

တကျလ  ကန်ာကျငေ့သ်ှံ ်းမခင််း မရ  မှု မြစ်လစန  ငစွ်မ််းက   မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းန  ငပ်ါသည်။ အကျ ြှု်းရလဒ ်မျာ်းသည ်

ဗဟ  န ငေ့မ်ပညန်ယ်မျာ်းအကကာ်း  ဏ္ဍာလငခွွ လဝမှုအလပေါ်တွင ်မျာ်းစွာမူတည်သည်။ န  ငင်ှံအမျ ြှု်းမျ ြှု်းသည ်

ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချမခင််းအဆငေ့အ်မျ ြှု်းမျ ြှု်းက   လရွ်းချယ်မည်မြစ်လသာ ် လည််း OECD 

န  ငင်ှံအလတွွံ့အကကှံြှုက ဗဟ  လပါင််းစပ်ည  နှု င််းမှုအချ ြှုွံ့သည် လအာငမ်မငလ်သာ 

ဥပလဒစည််းမျဉ်းဆ  ငရ်ာစ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှုအတွက် မရ  မမြစ်လ  အပ်သည်ဟ  လြာမ်ပသည် (OECD၊ 



 91 
 

 

OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်- မမနမ်ာန  ငင်ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

၂၀၁၅)။ အငဒ်  န ်းရ ာ်းန  ငင်ှံ၏ အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းမ  သငခ်န််းစာမျာ်းက   Box - ၁-၇ တွင ် လြာ်မပ 

ထာ်းပါသည်။  

အ ပ်ချြှုပ်မှုဆ  ငရ်ာတာ၀န၀်တတ ရာ်းမျာ်းခွ လဝမခင််း လမ်းခွန််းမျာ်းအမပင ် ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ်

ပျှံွံ့ န ှံ ေ့တညရ်  လနသညေ့် နယ်လမမြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုသည် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းဖပ ်းန ငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းဆ န  ငင်ှံန စ်ခ စလှံ ်းတွင ်

အာ်းလှံ ်းပါ၀ငလ်သာ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုရ  လစလရ်းအတကွ် အဓ ကစ နလ်ခေါ်မှုတစ်ရပ် မြစ်ပါသည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းစ မှံက န််းတငွ ် လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတ  င််း မပည်နယ်န ငေ့ ်

တ  င််းလဒသကက ်းမျာ်းအကကာ်း စ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုန ငေ့ ် ၀ငလ်ငအွဆငေ့အ်တန််း မည မျှမှုက   

လလျှာေ့ချမခင််းသည ် မမနမ်ာန  ငင်ှံအတွကအ်လရ်းလပေါ်က စစ မြစ်ပါသည်။ န  ငင်ှံအမျာ်းစ သည ်

လဒသအဆငေ့၌် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငအ်ရညအ်လသ်ွး ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် ကွ မပာ်းမှုမျာ်းက   

ရငဆ်  ငလ်နရဖပ ်း ယင််းအလမခအလနသည် မည မျှမှုမျာ်းက   ဆက်လက်မြစ်လပေါ်လစပါသည်။ ဥပမာ 

အာ်းမြငေ့ ်ကလမဘာဒ ်းယာ်းန ငေ့ ် ြ လစ်ပ  ငတ်  ေ့တွင ် လတွွံ့ ရ  ရသညေ့်အတ  င််း ရင််းန  ်း မမ ြှုပ်န ှံသအူမျာ်းစ  သည် 

လဒသဆ  ငရ်ာအ ပ်ချြှုပ်လရ်းအာဏာပ  ငမ်ျာ်းန ငေ့ ် ဆက်ဆှံလဆာငရွ်က်ရမခင််းထက် ဗဟ   

အတည်မပြှုနည််းလမ််း သ  ေ့မဟ တ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နအ်ာဏာပ  ငမ် တစ်ဆငေ့ ် လဆာငရွ်က်ရမခင််း က   

ပ  မ  န စ်သက်ကကသည်။ လဒသတွင််း၌ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   မမ ငေ့တ်ငရ်န ် အလကာင််းဆှံ ်း 

နည််းလမ််းန ငေ့ပ်တ်သက်၍ လအာက်တွငထ်ပ်မှံ၍ လဆ်ွးလန်ွးထာ်းပါသည်။ 

Box - ၁-၇ 

အငဒ်  န ်းရ ာ်းန  ငင်ှံတငွဗ်ဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလ ာေ့ချလရ်းသည်သငယ်မူှုမဖစစ်ဉတစခ် မဖစသ်ည် 

အငဒ်  န ်းရ ာ်းန  ငင်ှံသည် အာရ  ဏ္ဍာလရ်းအကကပ်အတည််းအဖပ ်းတွင ် ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုအမျာ်းဆှံ ်း 

န  ငင်ှံတစ်န  ငင်ှံအမြစ်မ  အလွနအ်မင််း ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချလသာန  ငင်ှံအမြစ်သ  ေ့ အသငွ ်

လမပာင််းလျက် လျငမ်မနလ်သာအရ  နအ်ဟ နန် ငေ့ ်  ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချမခင််းက   လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါ 

သည်။ ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချလရ်းသည် ဒ မ  ကလရစ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းလ ပ်ငန််းစဉအတကွ် 

အလရ်းကက ်းသညေ့်အစ တ်အပ  င််းတစ်ခ အမြစ်န ငေ့ ် ယခငအ်ာဏာရ ငအ်စ  ်းရ၏ ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှု 

နည််းလမ််းအလပေါ် တ န ေ့မ်ပနမ်ှုတစ်ခ အမြစ် ရှု မမငခ် ေ့သည်။ ကျွန််းလပါင််း ၁၆၀၀၀ လကျာ်န ငေ့ ်

ယဉလကျ်းမှုန ငေ့ ်  ာသာစကာ်းကွ မပာ်းမှုမျာ်းရ  လသာ န  ငင်ှံတငွ ် ဒ မ  ကလရစ ဆ  ငရ်ာတာ၀နခ်ှံမှု 

ပ  မ  အာ်းလကာင််းမခင််း အကျ ြှု်းတရာ်းမျာ်းန ငေ့သ် သာလသာ လဒသတွင််းမည မျှမှုမျာ်းအမပင ် ဗဟ   
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ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချမခင််းသည်လည််း ခွ ထကွ်လရ်းလှုပ်ရ ာ်းမှုမျာ်းက   အဆှံ ်းသတ်ရန ် ရညရွ်ယ ်

ခ ေ့ပါသည်။ 

ကျယ်လမပာလသာ ဏ္ဍာလရ်းဆ  ငရ်ာ လွှ လမပာင််းမှုမျာ်းန ငေ့ ် အစ  ်းရဝနထ်မ််းန စ်သန််းလကျာ်က   

လဒသတွင််းသ  ေ့ လရွှွံ့လမပာင််းမခင််းန ငေ့အ်တူ မျာ်းမပာ်းလ လသာ အစ  ်းရဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းလပ်းမခင််း ဆ  ငရ်ာ 

တာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်းက   လဒသဆ  ငရ်ာအစ  ်းရသ  ေ့ လပ်းအပ်ခ ေ့ပါသည်။ ဗဟ  န ငေ့ ် လဒသမျာ်းအကကာ်း 

အခွန ်ဏ္ဍာခွ လဝမှုတွငသ် ာ၀ အရင််းအမမစ်မျာ်းမ င ာ်းရမ််းခမျာ်း ပါဝငသ်ည်။ 

တာ၀န၀်တတ ရာ်းအမျာ်းစ က   ခရ  ငအ်ဆငေ့ထ်က် မပည်နယ်မျာ်းသ  ေ့ လွှ လမပာင််းလပ်းခ ေ့ ဖပ ်း 

နယ်လမမမျာ်းမ ခွ ထကွ်လရ်းလှုပ်ရ ာ်းမှုမျာ်းအတွက် အလာ်းအလာအာ်းနည််းသာွ်းလစသညေ့် 

နည််းလမ််းတစ်ခ မြစ်သည် (Hofman and Kaiser၊၂၀၀၂)။ 

ဗဟ  သည်ကာကယွ်လရ်း၊ တရာ်းမျှတမှု၊ စ မှံက န််းလရ်းဆွ လရ်းန ငေ့ ် မူဝါဒက ေ့သ  ေ့လသာအဓ က ကျလသာ 

လ ပ်ငန််းလဆာငတ်ာမျာ်းအတွက်တာ၀နယ်ူဖပ ်း အမခာ်းလသာလ ပ်ငန််းလဆာငတ်ာ အမျာ်းစ က   

လဒသအာဏာပ  ငမ်ျာ်းသ  ေ့ လွှ လမပာင််းလပ်းခ ေ့ပါသည်။ အမျ ြှု်းသာ်းစ မှံက န််းမျာ်းန ငေ့ ် အည  

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ မျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ လ ပ်ငန််းမျာ်းတွင ် လဒသဆ  ငရ်ာလဆာငရွ်က်မှု မျာ်း 

ရ  လာလစရန ် ဤနည််းလမ််းသည် လပါင််းစပ်ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှုက  အထ်ူးအလလ်းလပ်းပါ သည်။ 

တာ၀နခ်ှံမှုအာ်းနည််းလသာ  ဏ္ဍာလရ်းလွှ လမပာင််းမှုမျာ်းသည ် မပည်နယ်အဆငေ့ ်

အ ပ်ချြှုပ်သအူရာရ  မျာ်း၏ရာထ်ူးက  သာ တ  ်းမမ ငေ့လ်ပ်းခ ေ့ပါသည်။ အခွနတ်  ်းမမ ငေ့န်  ငမ်ခင််းမရ     

လဒသဆ  ငရ်ာအစ  ်းရမျာ်းသည် သှံ ်းစွ သအူခလကက်းလငမွျာ်းန ငေ့ ် သှံ ်းစွ မှုအခလကက်းလငမွျာ်းအလပေါ် တွင ်

မျာ်းစွာမ  ခ  အာ်းထာ်းလနမခင််းလကကာငေ့ ် လဒသတွင််းစ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင ် တ  ်းတက်ရနန် ငေ့ ်

လဒသြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်း မမ ငေ့တ်ငရ်န ် ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်မှုက   ယ တ်လလျာေ့လစခ ေ့ပါသည ်

(Lewis၊၂၀၁၅)။ 

“အစ  ်းရအဆငေ့ဆ်ငေ့တ်ွင ် အမျာ်းမပည်သ၀ူနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းရန ် တာ၀န၀်တတ ရာ်း အမျာ်းအမပာ်း သည် 

မရ င််းမလင််းရ  လနဆ  မြစ်သည်။ ...ဗဟ  အစ  ်းရသည် လဒသဆ  ငရ်ာအစ  ်းရ ၀နလ်ဆာငမ်ှု 

လပ်းသညေ့်တာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်းအတွက် စှံနှုန််းမျာ်း၊ စှံချ နစ်ှံညွှန််းမျာ်း၊ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းန ငေ့ ်

ဆှံ ်းမြတ်ရနမူ်မျာ်းက   ပ  မ  ရ င််းလင််းမပတ်သာ်းစွာ ချမ တ်လပ်းသငေ့ဖ်ပ ်း လမ််းညွှနမ်ှုန ငေ့ ် ကက ်းကကပ်မှု 

က  လည််း လပ်းသငေ့ပ်ါသည်။ အလာ်းတူ အန မေ့်ဆှံ ်းဝနလ်ဆာငမ်ှုစှံနှုန််းမျာ်းက  လည််း ပ  မ   

လစာငေ့က်ကပ်စစ်လဆ်း၍ လ  က်နာမှုရ  လစရန ်လဆာငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်” ဟ  OECD လလေ့လာမှု တစ်ခ က 
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န ဂ္ှံ ်းချြှုပ်တွင ် သှံ ်းသပ်ထာ်းပါသည် (OECD၊ ၂၀၁၆)။ ဤသ  ေ့ မလသချာမလရရာမှုသည် 

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်းထပ်လနမခင််းက   ထငဟ်ပ်လစဖပ ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ ရှုပ်လထ်ွးမှုက  မျာ်းစွာ 

တ  ်းပွာ်းလစပါသည်။ ယင််းသ  ေ့လသာဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်းမျာ်းက   လကျာလ်ွှာ်းန  ငလ်စရန ် မပည်နယ်န ငေ့ ်

ဖမ ြှုွံ့ ကက ်းအာ်းလှံ ်းန ်းပါ်းတွင ် တစ်လနရာတည််း၌ ဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းသညေ့်လနရာမျာ်း ထလူထာငခ် ေ့ 

ပါသည်။ သ  ေ့ရာတွင ် ဤသ  ေ့လဆာငရွ်က်မှုသည် စ ်းပွာ်းလရ်းမ တ်ပှံ တငမ်ခင််း သ  ေ့မဟ တ် တရာ်းဝင ်

မြစ်မှု တ  ်းတက်လရ်းက  သာ အာ်းလပ်းလကကာင််း အလထာက်အထာ်းအချ ြှုွံ့တငွ ်လြာ်မပထာ်းပါ သည်။ 

သ  ေ့ရာတွင ်စ ်းပွာ်းလရ်းအလတွွံ့အကကှံြှုအာ်းလှံ ်း စ တ်ပျက်ြွယ်လကာင််းသည်ဟ  မဆ  န  ငပ်ါ။ အချ ြှုွံ့ လသာ 

လဒသဆ  ငရ်ာအစ  ်းရသည် လကာင််းမွနလ်သာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငက်   မမ ငေ့တ်င ်လဆာငရွ်က်န  ငခ် ေ့ဖပ ်း 

အချ ြှုွံ့ မ ာ ရ န််းကနလ်နရသည်။ ဤအလမခအလနက   အလွနအ်မင််းဗဟ   ချြှုပ်က  ငမ်ှုမျာ်းလသာ 

န  ငင်ှံမျာ်းတငွပ်င ် လတွွံ့ န  ငပ်ါသည်။ အငဒ်  န ်းရ ာ်းန  ငင်ှံ၏ လဒသအဆငေ့ ် Doing 

Businessညွှန််းက န််းအရ ဖမ ြှုွံ့ မပတစ်ဉ ်းကျဝငလ်င၏ွ အချ ြှု်းမြငေ့ ် တွက်ချက်ထာ်းလသာ 

လဆာက်လ ပ်လရ်းခွငေ့မ်ပြှုမ န ေ့ ် ရရ  ရန ် က နက်ျစရ တသ်ည် အငဒ်  န ်းရ ာ်းတစ်လွှာ်း လလ်းဆနှုန််းမြငေ့ ်

လမပာင််းလ လနဖပ ်း အချ ြှုွံ့လဒသမျာ်းသည် တစ်န  ငင်ှံလှံ ်းအတ  င််းအတာထက် သာလွနသ်ည်။ ဗဟ   

အစ  ်းရ၏ စ နလ်ခေါ်မှုမ ာ စွမ််းလဆာငရ်ည်မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ် ဆက်လက်ကက ်းကကပ်ကွပ်က မခင််းတ  ေ့န ငေ့ ်

အတူ လဒသဆ  ငရ်ာတာဝနခ်ှံမှု အာ်းလကာင််းလာလစရန ် အဆငေ့ဆ်ငေ့ ်  ဏ္ဍာလရ်းဆ  ငရ်ာ 

ည မျှမှုနည််းလမ််းမျာ်းက   ဆက်လက်လဆာငရွ်က်မခင််းမြငေ့ ် လနာက်ကျကျနလ်နသညေ့်လဒသမျာ်း က   

န  ငင်ှံအဆငေ့သ်  ေ့ တက်လ မ််းန  ငလ်ရ်း မြစ်ပါသည်။ 

န  ငင်ှံလရ်းအကျ ြှု်းအမမတ်မည်သ  ေ့ပငရ်  လစကာမူ “အမျာ်းမပည်သဝူနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လပ်းမခင််း သ  ေ့မဟ တ် 

သ ာဝသယှံဇတစ မှံခန ေ့ခ်ွ လရ်းတ  ေ့န ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ ... လဒသဆ  ငရ်ာက  ယ်ပ  ငအ် ပ်ချြှုပ် ခွငေ့သ်ည ်

လမျှာ်မ န််းထာ်းသညေ့ ် တ  ်းတက်မှုက   မလပ်းပါ။” ဟ  အချ ြှုွံ့လသာလလေ့လာမှုစာတမ််းမျာ်း တငွ ်

လြာ်မပထာ်းပါသည် (OECD၊ ၂၀၁၆)။  

မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်ကကညေ့်လျှင ် လဒသအဆငေ့တ်ွငစွ်မ််းလဆာငရ်ည်အာ်းနည််းမခင််းန ငေ့ ် အစ  ်းရ 

အဆငေ့အ်လ  က ် ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှုယနတရာ်းမျာ်း ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကရ်န ် လ  အပ်မခင််းတ  ေ့လကကာငေ့ ်

န  ငင်ှံလရ်းအငအ်ာ်းကက ်းန  ငင်ှံတစ်န  ငင်ှံက ချမ တ်လဆာငရွ်က်သညေ့် ဗဟ  ချြှုပ်က  ငမ်ှုလလျှာေ့ချလရ်း 

အရ  နအ်ဟ နသ်ည် အလွနလ်ျငမ်မနခ် ေ့လပသည်။ 
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မမန်မာန  ငင်ှံတငွ ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငက်   တ  ်းတကလ်စမခင််း 

ယခ အပ  င််းသည် ဤသှံ ်းသပ်ချက်တွင ် လဆ်ွးလန်ွးထာ်းလသာ မူဝါဒလရ်းရာအခန််းအသ ်းသ ်းမ  

ဆန််းစစ်မျာ်းအလပေါ် မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်ထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ မူဝါဒဆ  ငရ်ာအကကှံမပြှုချက်မျာ်း တငွ ်

မမနမ်မနဆ်နဆ်န ် အလကာငအ်ထည်လြာ်န  ငသ်ညေ့် ခ  ငလ်ှံ မှုရ  သညေ့ ် အစ အမှံမျာ်းန ငေ့ ်

အစ  ်းရ၏စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း လ ပ်လဆာငပ်ှံ က   အလမခခှံကျကျ လမပာင််းလ ရနလ်  အပ်မညေ့ ်

အကကှံမပြှုချက်မျာ်းက   လရာလန ာထာ်းသည်။ အချ ြှုွံ့လသာအစ အမှံမျာ်းက   အချ နယ်ူ၍ အလကာင ်

အထည်လြာန်  ငမ်ည်မြစ်လသာ်လည််း အမခာ်းလသာအစ အမှံမျာ်းက  မူ အစ  ်းရက စဉ်းစာ်းဖပ ်း 

မြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မ ာ မမနမ်ာအစ  ်းရက   အကကှံမပြှုချက်မျာ်းမြငေ့ ် လွှမ််းမ  ်းရနမ်ဟ တ်   

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းလ ပ်ငန််းစဉ အရ  နအ်ဟ နမ်မငေ့မ်ာ်းလာသည်န ငေ့အ်မျှ အစ  ်းရကထညေ့်သငွ််း 

စဉ်းစာ်းရနအ်တွက် PFI ပါ ကဏ္ဍအသ ်းသ ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍  လရွ်းချယ်လဆာငရွ်ကန်  ငမ်ညေ့် မူဝါဒ မျာ်းက   

အကကှံမပြှုလပ်းရနသ်ာ မြစ်ပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒ 

အစပ  င််းတွငလ်ြာ်မပခ ေ့သညေ့်အတ  င််း မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ပထမအကက မ် OECD ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

ဆ  ငရ်ာမူဝါဒသှံ ်းသပ်မခင််း (OECD၊၂၀၁၄) မပြှုလ ပ်သညေ့်အချ န၌် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒမူလ ာင ် က   

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ ရန ် အလရ်းတကက ်းလ  အပ်လနပါသည်။ ဥပလဒအမျာ်းစ မ ာ က  လ  န လခတ၌် 

မပဋ္ဌာန််းခ ေ့မခင််းမြစ်ဖပ ်း အချ ြှုွံ့ မ ာ တှံခါ်းြွငေ့စ် ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် က  ကည် မှု မရ  ခ ေ့သညေ့်အမပင ်

န  ငင်ှံတကာစှံနှုန််းမျာ်းန ငေ့လ်ည််း ည ညွတ်မှုမရ  ခ ေ့လချ။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစနစ်သည ် ဥပလဒ မျာ်းစွာန ငေ့ ်

ြရ  ြရ မြစ်လနဖပ ်းအမျာ်းစ မ ာ လခတ်လနာကက်ျဖပ ်းမပညေ့်စှံ မှုမရ  ပါ။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းသည်လွယ်ကူလချာလမွွံ့ မှုမရ     တစ်ခါတစ်ရှံတွင ် မတရာ်းမှုရ  ဖပ ်း အချ ြှုွံ့ မ ာ 

အထ်ူးသမြငေ့ ် အာဏာပ  ငမ်ျာ်းက လ  သလ  အလွ သှံ ်းစာ်းမပြှုမခင််း မြစ်ပါသည်။ မမနမ်ာ န  ငင်ှံသည ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   အမျာ်းအာ်းမြငေ့ ် ပ တထ်ာ်းခ ေ့ရာ ထ  အချ နက် OECD FDI Regulatory 

Restrictiveness Indexအရ န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု (FDI) န ငေ့ ်စပ်လျဉ်း၍ ဒ တ ယလမမာက ်

ကန ေ့သ်တ်မှုအမျာ်းဆှံ ်းန  ငင်ှံအမြစ် သတ်မ တ်ခှံခ ေ့ရသည်။ 

ယခ ဒ တ ယအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက် မပြှုလ ပ်သညေ့်အခါ 

ဝန််းကျငအ်လမခအလနမ ာ သ သ သာသာ ကွ မပာ်းသာွ်းဖပ  မြစ်ပါသည်။ ပထမအကက မ်သှံ ်းသပ်မှု တွင ်
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မပြှုလ ပ်ခ ေ့သညေ့ ်မူဝါဒဆ  ငရ်ာအကကှံမပြှုချက်မျာ်းသည် လနာက်ပ  င််းတွင ်အလကာငအ်ထည် လြာ်ခ ေ့သညေ့ ်

အလရ်းပါလသာမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   အလထာကအ်ကူမပြှုခ ေ့ဖပ ်း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု ဝန််းကျငက်  လည််း 

သ သ သာသာတ  ်းတက်လစခ ေ့သည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် တာဝနယ်ူမှုရ  စာွ လဆာငရွ်က်ရန ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း၏ တာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်းက   ရ င််းလင််းမပတ်သာ်းစွာ လရ ွံ့လဆာငမ်ပဖပ ်း 

န  ငင်ှံမခာ်းတ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအလပေါ် ခွ မခာ်းဆက်ဆှံမှုက   သ သ သာသာ လလျှာေ့ချလစလျက ်

မပည်တွင််းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက် လခတ်မ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု န ငေ့ ်

လကာ်ပ  ရ တ်မူလ ာငက်  ချမ တ်ခ ေ့သည်။ လ ပ်ငန််းကဏ္ဍအမျာ်းအမပာ်းတွင ် န  ငင်ှံမခာ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းကန ေ့သ်တ်ထာ်းဆ မြစ်လသာ်လည််း မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ်

ညွှန််းက န််းမျာ်းအရ ကန ေ့သ်တ်ချက်အမျာ်းဆှံ ်း ထ ပ်တန််းန  ငင်ှံမျာ်းစာရင််းတွင ်မပါဝငလ်တာေ့ပါ။ 

မကကာလသ်းမ န စ်မျာ်းအတငွ််း တ  ်းတက်မှုမျာ်းစွာရ  ခ ေ့လသာ်လည််း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှု၏အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက   ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် မျှလဝရနန် ငေ့ ်သ ာဝ ပတ်ဝန််းကျင ်အရ 

လရရ ည်တညတ်ှံေ့လသာ တ  ်းတက်မှုမြစ်လစရနအ်တွက် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအရ  နက်   

ဆက်လက်ထ န််းသ မ််းရန ် လ  အပ်သည်။ ဤနည််းမြငေ့သ်ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၏ အမပြှုသလ ာ 

လဆာငလ်သာ အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းသည် မမနမ်ာမပည်သတူ  ေ့၏  ဝမျာ်း တ  ်းတက်လရ်းန ငေ့ ်

စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းရည်မ န််းချက်ပန််းတ  ငမ်ျာ်း (SDGs) မပညေ့်မ လရ်းက   ပ  မ  ထ ထ  

လရာက်လရာက် အလထာကအ်ကူမပြှုန  ငပ်ါသည်။  

လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျင၏် အလမခခှံအ တ်မမစ်က   မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ (၂၀၁၆) န ငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံက မပဏ မျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၇) တ  ေ့က အမျာ်းအာ်းမြငေ့ ်

ချမ တ်လပ်းပါသည်။ ဉာဏပစစည််းမူပ  ငခ်ွငေ့ ် (IP) န ငေ့ ် အန ညာတစ ရငဆ်ှံ ်းမြတ်မခင််းဆ  ငရ်ာ 

ဥပလဒသစ်မျာ်းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ဥပလဒလရ်းရာမူလ ာငက်   အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာစှံနှုန််းမျာ်း 

န ငေ့အ်ည မြစ်လစခ ေ့မခင််းလကကာငေ့ ် ချ ်းကျျူ်းြွယ်လအာငမ်မငမ်ှုမျာ်းမြစ်သည်။ သ  ေ့ရာတွင ် လအာက်လမခ ၌ 

အလထာက်အမပြှုမူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ် လက်လတွွံ့အလကာငအ်ထည်လြာ်မှု စွမ််းရည်ဆ  ငရ်ာ စ နလ်ခေါ်မှု မျာ်းက   

လမြရ င််းရန ်ကျနရ်  လနလသ်းသည်။ ဥပလဒမူလ ာငန် ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ လတ်တလလာ မြစ်လပေါ်တ  ်းတက်မှု၏ 

လအာငမ်မငမ်ှုသည် လက်လတွွံ့တွငအ်ဆ  ပါဥပလဒမျာ်း၏ ထ လရာက်မှု အလပေါ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း၏ 

ယှံ ကကည်မှုရ  လာလစမညေ့ ် တရာ်းစ ရငလ်ရ်းန ငေ့ ် မမနမ်ာတရာ်းရှံ ်း မျာ်း၏လွတ်လပ်မှုန ငေ့ ်

စွမ််းလဆာငရ်ည်က  မမ ငေ့တ်ငရ်န ်ဆက်လက်ကက ြှု်းပမ််းမှုမျာ်းအလပေါ် မူတည်ပါသည။်  
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ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ်မျာ်းတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   အကာအကွယ်လပ်းလသာ 

နည််းလမ််းအရ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ် အလရ်းပါလသာအဆငေ့၌် ရ  လနသည်။ ယလန ေ့အချ နအ်ခါတငွ ်

အာဏာသက်ဝငလ်သာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ် ၁၄ ခ မျှသာ ရ  လသာလကကာငေ့ ် မမနမ်ာ 

န  ငင်ှံသည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ်မျာ်းဆ  ငရ်ာ ၎င််းင််း၏ နည််းလမ််းက   မပနလ်ည် သှံ ်းသပ်ရန ်

လ ပ်သာက  ငသ်ာရ  လသာ အလနအထာ်းတငွ ် ရ  လနပါသည်။ မရ င််းလင််းလသာ အရည ်

အလသ်ွးမမပညေ့်မ လသာ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းသည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ ူ - အစ  ်းရ အမငင််းပွာ်းမှုလမြရ င််း 

လရ်းဆ  ငရ်ာက စစရပ်မျာ်းတငွ ် မလ  လာ်းအပ်လသာ အဓ ပပါယ်လကာက်ယူမှုမျာ်းက   မြစ်လပေါ်လစ န  ငဖ်ပ ်း 

အချ ြှုွံ့လသာက စစရပ်မျာ်းတငွ ် တူည လသာမ တြ်က်န  ငင်ှံမျာ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစာချြှုပ် သစ်မျာ်းန ငေ့ ်

ထပ်လနန  ငပ်ါသည်။ တူည လသာမ တ်ြက်န  ငင်ှံမျာ်းန ငေ့ ် န စ်န  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု စာချြှုပ်လဟာင််းမျာ်းန ငေ့ ်

စာချြှုပ်အသစ်မျာ်း ထပ်လနမှုမျာ်းသည် ၎င််းတ  ေ့အကကာ်း လရ ွံ့လနာက် မည ညွတ်မှုက   မြစ်လပေါ်လစန  ငဖ်ပ ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက ပ  ၍သစ်လွငဖ်ပ ်း သ မ်လမွွံ့ကွ မပာ်းလသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစာချြှုပ်မျာ်းက   

လရ ာငရ် ာ်းမခင််းမြငေ့ ် ယင််းအလမခအလနက   အမမတ်ထ တ်န  ငက်ာ 

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက   အရာမလရာက်မြစ်လစန  ငပ်ါသည်။  

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒအခန််းသည် အဓ ကရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ မူဝါဒက စစရပ်မျာ်းမြစ်သညေ့ ်

ခွ မခာ်းဆက်ဆှံမှုမရ  လသာ အလမခခှံစည််းမျဉ်း၊ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ ပွငေ့လ်င််းမှုအတ  င််း 

အတာ၊ ရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံသမူျာ်း၏ပ  ငဆ်  ငမ်ှုအခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းက   အကာအကယွ်လပ်းမှုန ငေ့ ် ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာအမငင််းပွာ်းမှုမျာ်းက   လမြရ င််းရန ် ယနတရာ်းမျာ်းက   အာ်းလှံ ်းအတွက် အရည ်

အလသ်ွးရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုပတ်၀န််းကျငတ်စ်ရပ် ြနတ် ်းရန ် အာ်းထ တမ်ှုမျာ်းက   အလမခခှံ၍ 

အက မြတ်သှံ ်းသပ်ပါသည်။ ဤအပ  င််းတွင ် မကကာလသ်းမ ကလဆာငရွ်က်ခ ေ့သညေ့် သက်ဆ  ငရ်ာ 

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းက   မပြှုစ ထာ်းဖပ ်းလက်ရ  တည်ဆ အစ  ်းရမူဝါဒမျာ်း၏ အရည်အလသ်ွးက   

ဆန််းစစ်ထာ်းပါသည်။  

 အဓ ကမူဝါဒလရ်းရာအကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း 

 အမျ ြှု်းသာ်းကာကယွ်လရ်းန ငေ့ ်လှံ မခှံြှုလရ်းက  ထ ခ  က်မှုမရ     က နထ် တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍ မျာ်းတငွ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတွက် ကျနရ်  လနလသ်းလသာ ကန ေ့သ်တ်ချက ် မျာ်းန င်ေ့  

ြက်စပ်လ  အပ်ချက်မျာ်းလကကာငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက် တစ်စ တတ်စ်ပ  င််း 

ကျနရ်  လနလသ်းလသာ ကန ေ့သ်တ်ချက်မျာ်း၏ အကျ ြှု်းအမပစ် မျာ်းက   သှံ ်းသပ်ပါ။  
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 စ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍအာ်းလှံ ်း၏ အဓ ကလကျာလထာကလ်နာက်ခှံမြစ်သည်ေ့  ဏ္ဍာလရ်း၊ 

လဆာက်လ ပ်လရ်းန ငေ့ ်မြန ေ့မ်ြျူ်းလရ်း၀နလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ ၀နလ်ဆာငမ်ှုကဏ္ဍ မျာ်းတငွ ်

န  ငင်ှံမခာ်းပါ၀ငမ်ှုအတွက ် ကျနရ်  လနလသ်းလသာ ကန ေ့သ်တခ်ျက်မျာ်း၏ 

က နက်ျစရ တ်မျာ်းက   ည ည မျှမျှ သှံ ်းသပ်ပါ။ အဆ  ပါလ ပ်ငန််းကဏ္ဍအာ်းလှံ ်းသည ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံက ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု ဆွ လဆာငရ်န ် ရည်မ န််းထာ်းသည်ေ့ လစျ်းကွက်န ငေ့ ်

ထ လရာက်မှုရ  သညေ့် က နထ် တ်လ ပ်မှုဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန ငေ့ ် အဓ ကဆက်စပ် 

လနသည်။ န  ငင်ှံလပါင််းစှံ မ  သက်လသအလထာကအ်ထာ်းမျာ်းအရ ယင််းကန ေ့သ်တ်ချက ်

မျာ်းသည် ၀နလ်ဆာငမ်ှုပှံေ့ပ  ်းသမူျာ်းအကကာ်း ယ ဉဖပ ြှုငမ်ှုအာ်း တာ်းဆ ်းမခင််းအာ်းမြငေ့ ်

ထ တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍမျာ်းအပါအဝင ်တနြ်  ်းကငွ််းဆက်တစ်ခ လှံ ်းအတွက် က နက်ျ စရ တ်မျာ်း 

တ  ်းပွာ်းလစပါသည်။ ၎င််းတ  ေ့သည် န  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု ဆွ လဆာငမ်ှုက   

အဟန ေ့အ်တာ်းမြစ်လစရှံ သာမက စာ်းသှံ ်းသမူျာ်း၏ လရွ်းချယ်မှုန င်ေ့ ဝယ်ယနူ  ငစွ်မ််းက   

ထ ခ  က်လစန  ငပ်ါသည်။ 

 MIL န ငေ့အ်ည  န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည် န စ်ရ ည်လမမင ာ်းစာချြှုပ်က   

မ တ်ပှံ တငန်  ငရ်န ် လဆာငရွ်က်ပါ။ ယင််းအတကွ်အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် MIL က   

ထ လရာက်စွာအလကာငအ်ထည်လြာ်ရန ် လမမန ငေ့သ်က်ဆ  ငသ်ညေ့် လအဂ္ျငစ် မျာ်း အတကွ ်

ရ င််းလင််းလသာညွှနက်ကာ်းချက်မျာ်းန ငေ့ ် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းက   ထ တ်မပန ် န  ငသ်ည်။ 

အလာ်းတူစွာက မပဏ မျာ်းဥပလဒသစ်အရ န  ငင်ှံမခာ်းပ  ငဆ်  ငမ်ှု ၃၅% အထ ရ  သညေ့် 

မမနမ်ာက မပဏ မျာ်းက   ၁၀၀% မမနမ်ာန  ငင်ှံသာ်းပ  ငက် မပဏ မျာ်းက ေ့သ  ေ့ တူည လသာ 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းန ငေ့အ်ည  လမမပ  ငဆ်  ငခ်ွငေ့မ်ပြှုထာ်းလကကာင််း ရ င််းလင််း လအာင ်

လဆာငရွ်က်သငေ့သ်ည်။ MIL န ငေ့ ် မလရွှွံ့မလမပာင််းန  ငလ်သာ ပစစည််းလွှ လမပာင််း မခင််းက   

ကန ေ့သ်တ်သညေ့် ဥပလဒ (၁၉၈၇) တ  ေ့၏ ဆက်နယွ်မှုအလပေါ် ရ င််းလင််းမှု မရ  မခင််းလကကာငေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလနမြငေ့ ် စာချြှုပ်စာတမ််းမ တ်ပှံ တင ် ရှံ ်းတွင ်

န စ်ရ ည်င ာ်းရမ််းမှုမျာ်းအတကွ် မ တ်ပှံ တငရ်ာတငွ ် အခက်အခ မျာ်း မကကာ ခဏ 

ကကှံြှုလတွွံ့ရလကကာင််း ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍက တငမ်ပကကသည်။ စ လပါင််းပ  င ်

အလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာဥပလဒန ငေ့ ် မလရွှွံ့မလမပာင််းန  ငလ်သာ ပစစည််းလွှ လမပာင််းမခင််း က   

ကန ေ့သ်တ်သညေ့်ဥပလဒ (၁၉၈၇) ဆက်နယွ်မှုန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍လည််း အလာ်းတ ူ

မပဿနာရပ်မျာ်း မြစ်လပေါ်လနပါသည်။ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအာ်းလှံ ်းအတွက ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်န စ်ရ ည်လမမင ာ်းရမ််းခွငေ့ ်(န စ် ၅၀ အထ န ငေ့ ်သက်တမ််းတ  ်း ၁၀ န စ် စ မြငေ့ ်၂ 
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ကက မ်) က   ခွငေ့မ်ပြှုလပ်းလသာ MIL ပါ မပဋ္ဌာန််းချက်သည် အဓ ကလအာငမ်မငမ်ှု တစ်ရပ်မြစ်ဖပ ်း 

ယခငန် ငေ့ ် နှု င််းယ ဉပါက စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငတ်  ်းတက်လာလကကာင််း က   မပသညေ့် 

အဓ ကအချက်တစ်ချက်လည််း မြစ်ပါသည်။ န စ်ရ ညလ်မမရရ  ရနသ်ည် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း 

အာ်းလှံ ်းအတွက် အထ်ူးသမြငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အဦ စ မှံက န််းမျာ်းန ငေ့ ်

လကက်းဖမ လငလွကက်းလထာက်ပှံေ့မှုလ  အပ်သညေ့် လမမယာအလမခခှံ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းအတွက ်

အလရ်းကက ်းလသာအလမခအလနတစ်ရပ်မြစ်ပါသည်။ 

 MIL ၏ ပ ဒမ် ၄၂-၄၃ တွငမ်ပဋ္ဌာန််းထာ်းသည်န ငေ့အ်ည  မမနမ်ာန  ငင်ှံ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

လကာ်မရ ငက် ထ တ်မပနခ် ေ့လသာ ကန ေ့သ်တ်ထာ်းသညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလ ပ်ငန််းမျာ်း 

စာရင််းဆ  ငရ်ာ 'Negative List' အလမခအလနက   ရ င််းလင််းလအာင ် လဆာငရွ်က်ပါ။ 

၎င််းအလမခအလနသည် အစ  ်းရအတွင််း အာ်းလကာင််းလသာ လပါင််းစပ်ည  နှု င််း လဆာငရွ်ကမ်ှု 

လ  အပ်မည်မြစ်သညေ့်အမပင ် လဆာငရွ်က်လျက်ရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

စနစ်န ငေ့ပ်တ်သက၍်လည််း အထ်ူးသမြငေ့ ် အလာ်းအလာရ  လသာ န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း ပ  မ  ရ င််းရ င််းလင််းလင််း သ ရ  လစရန ်လဆာငရွ်က်လပ်းရပါမည်။ ဤအဆငေ့တ်ွင ်

လက်ရ  စာရင််း (အမ န ေ့လ်ကကာ်မငာစာအမ တ် (၁၅/၂၀၁၇) န ငေ့ ်ကန ေ့သ်တ် ထာ်းမှုမျာ်းအကကာ်း 

အနည််းငယ် မည ညွတမ်ှု ရ  န  ငလ်သာ်လည််း ထ  က ေ့သ  ေ့ ရ င််းလင််းထာ်းမခင််းသည ်

အနာဂ္တ်တငွ ် ပ  မ  ကက ်းမာ်းကျယ်မပန ေ့လ်ာလသာ ကွ လွ မှုက   လရ ာငရ် ာ်းရန ် အထ်ူးသမြငေ့ ်

အလရ်းပါလ ပါသည်။ ယလန ေ့အချ နအ်ထ  လှံ မခှံြှုလရ်း 

ဆ  ငရ်ာဝနလ်ဆာငမ်ှုလဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းက  သာ ကန ေ့သ်တ်ထာ်းပှံ ရ  လသာ်လည််း 

အမ န ေ့လ်ကကာ်မငာစာအမ တ ် (၁၅/၂၀၁၇) တွင ် ပါဝငမ်ှု မရ  လချ။ ထ  သ  ေ့ည ညွတ်မှု 

မရ  မခင််းသည် စာရင််းတွင ် မပါဝငလ်သာ ပ  မ  ကန ေ့သ်တ်မှုမပြှုလ ပ်ထာ်းသညေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်း ရ  -မရ  ၊ အလမခခှံစည််းမျဉ်းမျာ်းတွင ် လမပာင််းလ မှု မျာ်း 

ထငဟ်ပ်ရန ်စာရင််းက   ပှံ မ နမ်ပငဆ်ငမ်ှု ရ  -မရ   စသညေ့် မလရရာမှုမျာ်း မြစ်လစပါသည်။ 

 န  ငင်ှံပ  ငစ် ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ဆ်က်စပ်သညေ့် လ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းရ   စ မှံချက ် မျာ်းက   

စ စစ်ရာတွင ် အဆ  မပြှုချက်စ စစ်လရ်းအြွ ွံ့တငွ ် န  ငင်ှံပ  ငစ် ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း မျာ်းမ  

က  ယ်စာ်းလ ယ်မျာ်းက   ပါဝငလ်ဆာငရွ်က်ခငွေ့ ် မမပြှုရပါ။ လ ပ်ငန််းစဉတွင ် ၎င််းတ  ေ့ 

ပါဝငမ်ခင််းလကကာငေ့ ် မြစ်လပေါ်လာသညေ့် အကျ ြှု်းစ ်းပွာ်းဆ  ငရ်ာပဋ ပကခသည် မလသချာမှုက   

မြစ်လစဖပ ်း ယ ဉဖပ ြှုငမ်ှုမရ  သညေ့် ခွငေ့မ်ပြှုမှုအလမခအလနမျာ်းက   မြစ်လပေါ် လစန  ငပ်ါသည်။ 

 လ ပ်ငန််းသလ ာသ ာဝအရ လွတ်လပ်လသာတရာ်းစ ရငလ်ရ်းစနစ် တည်လဆာက် ရနန် ငေ့ ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံတရာ်းရှံ ်းစနစ်လအာက်တွင ် ဥပလဒလရ်းရာ လသချာမှုက   မမ ငေ့တ်င ် ရန ်
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ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မှုမျာ်းက   ဆက်လက်လဆာငရွ်က်ပါ။ ဤစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ဒ မ  ကလရစ အသငွ ် ကူ်းလမပာင််းမှုတွင ် အလရ်းအပါဆှံ ်းအမြစ် 

သတ်မ တ်ထာ်းပါသည်။ အစ  ်းရသည် မပငပ်ကျွမ််းကျငသ်မူျာ်းန ငေ့ ် အမခာ်းလသာ 

သက်ဆ  ငသ်မူျာ်းန ငေ့အ်တ ူ တရာ်းစ ရငလ်ရ်းကဏ္ဍ၏ လွတ်လပ်မှုအလပေါ် ယှံ ကကည်မှု 

တည်လဆာက်ရန၊် မျ ြှု်းဆက်သစ်တရာ်းသကူက ်းမျာ်းန ငေ့ ် လရ ွံ့လနမျာ်းအာ်း လလေ့ကျငေ့ ်

သငက်ကာ်းလရ်း အတွက်အရင််းအမမစ်မျာ်းက   မမ ငေ့တ်ငရ်န၊် တရာ်းစ ရငလ်ရ်းစနစ် အမပင ်

အမခာ်းလသာ အမငင််းပွာ်းမှုလမြရ င််းနည််းမျာ်းက   တည်လဆာက်န  ငလ်ရ်း အတကွ ်

ရပ်ရွာအဆငေ့တ်ငွတ်ရာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာအစ အစဉမျာ်းက   လက်လ မ််းမ လစ လရ်း 

မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်ကရ်န ် ရည်ရွယ်သညေ့ ် အစပျ ြှု်းလ ပ်လဆာငမ်ှုမျာ်းက   

ဆက်လက်လ ပ်လဆာငသ်ငေ့ပ်ါသည်။ 

 IP အခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းန ငေ့ ် အန ညာတစ ရင််းဆ  ငရ်ာဥပလဒမျာ်းဆ  ငရ်ာ နည််းဥပလဒ မျာ်း၊ 

လ ပ်ထှံ ်း လ ပ်နည််းမျာ်းက  ပှံ စှံချမခင််း၊ မူကကမ််းလရ်းဆွ မခင််းန ငေ့ ် အလကာင ်

အထည်လြာ်မခင််းတ  ေ့က   လဆာငရွ်က်ပါ။ ဤဥပလဒအသစ်မျာ်း မပဋ္ဌာန််းလ  က်မခင််း 

သည်ချ ်းကျျူ်းြွယ်လကာင််းသညေ့်လအာငမ်မငမ်ှုတစ်ခ မြစ်သည်။ သ  ေ့လသာ် IP ဥပလဒ 

သစ်မျာ်းအရ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလနမြငေ့ ် ၎င််းတ  ေ့၏အခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းက   

ယှံ ကကည်မှုမရရ  န  ငမ်  IP အခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းအာ်း စ မှံခန ေ့ခ်ွ မခင််း၊ မ တ်ပှံ တငမ်ခင််းန ငေ့ ်

လ  က်နာလဆာငရွ်က်လစမခင််းတ  ေ့က   ကက ်းကကပ်ရန ် သ ်းမခာ်း IP တရာ်းရှံ ်းမျာ်းန ငေ့ ်

အာဏာပ  ငအ်ြွ ွံ့အစည််းမျာ်းက   ထလူထာငရ်န ် လ  အပ်ပါသည်။ အလာ်းတူပင ်

အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် အန ညာတစ ရငလ်ရ်းဥပလဒသစ်အရ လပ်းအပ်ထာ်းလသာအခွငေ့ ်

အလရ်းမျာ်းက   ထ လရာက်စွာ လ  က်နာလစလရ်း မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်ရနအ်တကွ ်

သ ်းသန ေ့စ် ်းပွာ်းလရ်း ဆ  ငရ်ာတရာ်းရှံ ်းမျာ်း မြစ်လပေါ်လာလစရနန် ငေ့ ် တရာ်းစ ရငလ်ရ်း ဆ  ငရ်ာ 

စွမ််းလဆာငရ်ည်မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းက   အာ်းလပ်းလဆာငရွ်ကသ်ငေ့ပ်ါသည်။ 

 ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစာချြှုပ်လဟာင််းမျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ မပနလ်ည်လစေ့စပ်ည  နှု င််းမခင််းန ငေ့ ်

ရ င််းလင််းမှုရ  လစလရ်းတ  ေ့အတွက် မြစ်န  ငလ်မခမျာ်းက   စဉ်းစာ်းသှံ ်းသပ်ပါ။   န  ငင်ှံမခာ်း 

တ  က်ရ  က်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   ဆွ လဆာငရ်န ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မှုက   

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငသ်ညေ့်အမပင ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းန ငေ့အ်ည  ထ န််းလကျာင််းမှု မပြှုလ ပ်ရန ်အစ  ်းရ၏ 

အခွငေ့အ်လရ်းက   ကာကယွ်ထ န််းသ မ််းလပ်းန  ငသ်ညေ့ ် သငေ့တ်ငေ့လ်လျာက်ပတ ် လသာ 

ဟနခ်ျကည် မှုက   ထငဟ်ပ်လစရန ် အဆ  ပါရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာစာချြှုပ်မျာ်း က   
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ချ နည်  ထာ်းသငေ့ပ်ါသည်။ COVID-19 ကူ်းစက်လရာဂ္ါန ငေ့ပ်တ်သက်လသာ အစ  ်းရ ၏ 

အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းသည ် ၎င််းအလနမြငေ့ ် အဓ ကကျလသာ စာချြှုပ်မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း 

သ  ေ့မဟ တ် အဓ ပပါယ်လကာက်ယူမှုမျာ်းအမပင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစာချြှုပ်မျာ်းတွင ်

သငေ့လ်လျာ်သညေ့် ဟနခ်ျက်အာ်း မည်သ  ေ့ရှု မမငရ်သည်ဆ  သည်က   ပှံ လြာ်န  ငပ်ါသည်။ 

ယခငက် မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် အတည်မပြှုခ ေ့ဖပ ်းမြစ်သညေ့် မလရမရာလသာ အရည ်

အလသ်ွးမမပညေ့်ဝလသာ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းပါဝငသ်ညေ့ ် စာချြှုပ်မျာ်းသည် ထ န််းလကျာင််း 

မှုမပြှုလ ပ်ရန ် အစ  ်းရ၏ အခွငေ့အ်လရ်းက   သငေ့တ်ငေ့လ်လျာက်ပတ်စွာ အကာအကွယ ်

မလပ်းန  ငသ်ညေ့်အမပင ် ISDS အမငင််းပွာ်းမှုမျာ်းတငွ ် မလ  လာ်းအပ်လသာ အဓ ပပာယ ်

လကာက်ယူမှုမျာ်းက   မြစ်လစန  ငပ်ါသည်။ အချ ြှုွံ့လသာစာချြှုပ်လဟာင််းမျာ်းသည ်

တူည လသာမ တ်ြကန်  ငင်ှံမျာ်းန ငေ့ ် အတည်မပြှုချြှုပ်ဆ  ထာ်းသညေ့် ပ  ၍သစ်လွငဖ်ပ ်း 

သ မ်လမွွံ့ကွ မပာ်းလသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစာချြှုပ်မျာ်းသညလ်ည််း ထပ်လနပါသည်။ သ  ေ့မြစ်၍ 

စာချြှုပ်မျာ်းသည် အစ  ်းရ၏ ထ န််းလကျာင််းမှုမပြှုလ ပ်ရန ် အခွငေ့အ်လရ်းက   

သငေ့တ်ငေ့လ်လျာက်ပတ်စွာ အကာအကွယ်လပ်းန  ငလ်စလရ်းအတွက် မမနမ်ာန  ငင်ှံ အလနမြငေ့ ် 

အဆ  ပါစာချြှုပ်မျာ်းက   မပနလ်ည်မပငဆ်ငရ်န ်အဆငေ့မ်ျာ်းက   စဉ်းစာ်း လဆာငရွ်ကမ်ခင််းန ငေ့ ် 

ထပ်မှံ၍စာချြှုပ်ဆ  ငရ်ာလစေ့စပ်ည  နှု င််းမှုမျာ်း မပြှုလ ပ်ရာတွင ် ၎င််း၏ နည််းလမ််းက   

သှံ ်းသပ်မပငဆ်ငမ်ခင််းတ  ေ့က   မပြှုလ ပ်န  ငပ်ါသည်။ စာချြှုပ် မ တ်ြက်မျာ်းန ငေ့ ်

သလ ာတူည ထာ်းလသာ စာချြှုပ်မပငဆ်ငမ်ှုမျာ်း သ  ေ့မဟ တ ် ပူ်းတွ ၍ 

အနက်အဓ ပပါယ်လကာကယ်ူမခင််းမြငေ့ ် လက်ရ  စာချြှုပ်အချ ြှုွံ့ မပငဆ်ငမ်ခင််းက   လဆာင ်

ရွက်န  ငပ်ါသည်။ အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် ထပ်လနလသာစာချြှုပ်မျာ်းသည် လကရ်  ဉ ်းစာ်းလပ်း 

လဆာငရွ်က်လနမှုမျာ်းက   ထပ်ဟပ်မှုရ  /မရ   မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်ရန ် မမနမ်ာန  ငင်ှံန ငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစာချြှုပ်န စ်ခ  သ  ေ့မဟ တ် န စ်ခ ထက်ပ  ၍ တစ်ဖပ ြှုငန်က်တည််း ချြှုပ်ဆ   

ထာ်းသညေ့် စာချြှုပ်ဝငန်  ငင်ှံမျာ်းန ငေ့ ်ချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်န  ငပ်ါသည်။ 

 လက်ရ  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစာချြှုပ်မျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ မြစ်န  ငလ်ချရ  သညေ့က် စစရပ်မျာ်းက   

တက်ကကစွာ စ မှံလဆာငရွ်က်ပါ။ အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် ISDS အမငင််းပွာ်းမှု တာ်းဆ ်း လရ်းန ငေ့ ်

မပဿနာစ မှံခန ေ့ခ်ွ လရ်းနည််းလမ််းမျာ်း တ  ်းတက်လစရန ် ဆက်လက် 

လဆာငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်။ မူဝါဒမျာ်းအလကာငအ်ထည်လြာ်လရ်းတွင ် တ  က်ရ  က ်

ပါဝငပ်တ်သက်သညေ့် မပည်နယ်န ငေ့ ် တ  င််းလဒသကက ်းအစ  ်းရအဆငေ့ ် အပါအဝင ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် ပှံ မ နဆ်က်ဆှံလဆာငရွ်က်လနရသညေ့် အစ  ်းရဌာန 

အမျ ြှု်းမျ ြှု်းန ငေ့ ် အရာထမ််းမျာ်း၏ လန ေ့စဉလ ပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းက   အလထာက်အကူမပြှု 
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န  ငရ်နအ်တွက် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုသလ ာတူစာချြှုပ်မျာ်းန ငေ့ ် အဆ  ပါရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

သလ ာတူစာချြှုပ်မျာ်းအရ အမပည်မပည်ဆ  ငရ်ာတာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်း၏ အလရ်းပါမှု 

ဆ  ငရ်ာ အသ အမမငက်  မမ ငေ့တ်ငရ်န ်မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ်စဉ်းစာ်းလဆာငရွ်က် န  ငပ်ါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ်လယွက်လူချာလမွွံ့လစလရ်း 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ် လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းမူလ ာငသ်ည် ပထမ 

အကက မ်သှံ ်းသပ်မှုမပြှုလ ပ်ဖပ ်းလနာက်ပ  င််းတွင ် မျာ်းစွာ လမပာင််းလ ခ ေ့ပါသည်။ အြွ ွံ့အစည််း 

ဆ  ငရ်ာအလနမြငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒက   ဦ်းလဆာငအ်လကာငအ်ထည်လြာ်ရနန် ငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငမ်ပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်း ပ  မ  အာ်းလကာင််းလာလစရနအ်တွက် ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့န်  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းဆက်သယွ်လရ်း၀နက်က ်းဌာန (MIFER) က   တည်လထာငခ် ေ့သည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလွယက်ူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် အလရ်းကက ်းလသာ တ  ်းတက်မှုမျာ်း မပြှုလ ပ်ခ ေ့ပါ သည်။ 

အထ်ူးသမြငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းတည်လထာငမ်ှုဆ  ငရ်ာ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းက   

ရ  ်းရ င််းလယွ်ကူလစမခင််း၊ တစ်လနရာတည််းတွင ်တစ်စ တစ်စည််းတည််း ဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းမခင််း န ငေ့အ်တ ူ

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုခွငေ့မ်ပြှုချကန် ငေ့ ် အမခာ်းလ  အပ်လသာလ  ငစ်ငမ်ျာ်းက   တစ်လနရာတည််း တွင ် ရရ  ရန ်

လဆာငရွ်က်မခင််းတ  ေ့ မြစ်ပါသည်။ တစ်လနရာတည််းတွင ် တစ်စ တစ်စည််းတည််း 

ဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းမခင််းက   ယခ ထက် ပ  မ  တ  ်းတကလ်စရန ် လဆာငရွ်ကရ်နမ်ျာ်း ရ  လနပါသည။် 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလအဂ္ျငစ်  (IPA) မြစ်သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်

က မပဏ မျာ်းညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာန (DICA) သည ် ၎င််း၏ လ ပ်က  ငန်  ငမ်ှုက   ပ  မ  ခ  ငဖ်မ လအာင ်

လဆာငရွ်က်ခ ေ့ဖပ ်း အစ  ်းရအတွင််း မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းက   ဦ်းလဆာငသ်နူ  ငသ်ညေ့်ဌာနအမြစ် 

ရပ်တည်လျက်ရ  ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် မပည်တွင််းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   

တ  ်းမမ ငေ့လ်ရ်းအတွက် ရည်မ န််းချက်ကက ်းမာ်းလသာ အစ အစဉန ငေ့ ်မဟာဗျျူဟာမျာ်းက   လြာ်မပ ထာ်းသည်ေ့ 

၂၀၁၆ ခ န စ်မ  ၂၀၃၆ ခ န စ်ကာလအတကွ် လရရ ည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း 

အစ အစဉတစ်ခ မြစ်လသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ မှံက န််း (Myanmar Investment Promotion 

Plan -MIPP) က   လရ်းဆွ ခ ေ့ပါသည်။ 

ဤအချက်သည် လက်ရ  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ် လွယ်ကူလချာလမွွံ့လရ်း မပြှုမပင ်

လမပာင််းလ မှုမျာ်းက   အချ နန် ငေ့တ်လမပ်းည  သှံ ်းသပ်ရနန် ငေ့ ် လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုရရ  လစရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက  ဆွ လဆာငန်  ငလ်ရ်း အစ  ်းရ၏ရည်မ န််းချက်ကက ်းမာ်း 
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သညေ့်အစ အစဉအတွက ် မြစ်န  ငလ်ချရ  လသာ လမ််းညွှနမ်ှုမျာ်းက   ရရ  လစပါသည်။ ယခ  

သှံ ်းသပ်ချက်အတွက် မမနမ်ာန  ငင်ှံက တှံ ေ့မပနလ်ဆာငရွ်က်လပ်းခ ေ့သညေ့် OECD ၏ IPAs စစ်တမ််း က   

လဒသတွင််းရ   န  ငင်ှံမျာ်း၏အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းက   အလမခခှံ၍ နှု င််းယ ဉမှုမပြှုထာ်းဖပ ်း အနာဂ္တ် တငွ ် 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ် လွယ်ကူလချာလမွွံ့လရ်းဆ  ငရ်ာ အာ်းထ တမ်ှုမျာ်းက   မည်သ  ေ့ 

အလကာင််းဆှံ ်းမြစ်လအာင ် လဆာငရွ်က်န  ငပ်ှံ က    ထပ်မှံထ  ်းထငွ််းသ မမငန်  ငလ်စရန ် ပှံေ့ပ  ်းလပ်းပါ သည်။
3

  

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းသည် ကနဉ ်း အဆငေ့သ်ာ 

ရ  လနမခင််းလကကာငေ့ ် ယခ အခန််းပါ သှံ ်းသပ်ချက်အမျာ်းစ သည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလျငမ်မန ်

လချာလမွွံ့လစလရ်းန ငေ့သ်ာ သက်ဆ  ငပ်ါသည်။4 ဝနက်က ်းမျာ်းန ငေ့ ်DICA DG တ  ေ့ မပည်ပခရ ်း သာွ်းလရာက်ဖပ ်း 

အလာ်းအလာရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာအြွ ွံ့မျာ်းန ငေ့ ် လတွွံ့ဆှံ မခင််း၊ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတကွ် ဉ ်းစာ်းလပ်းလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်း သတ်မ တ်မခင််းတ  ေ့မ အပ မမနမ်ာန  ငင်ှံတငွ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းသည် ကနဉ ်းအဆငေ့မ်ျာ်း၌ ရ  လနဆ မြစ်ပါသည်။ ဤသ  ေ့မြစ်ရမခင််းမ ာ ၂၀၁၁ 

ခ န စ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ စ ်းပာွ်းလရ်းဆ  ငရ်ာအကူ်းအလမပာင််းကာလ လနာက်ပ  င််း မြစ်တည်လျကရ်  သညေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ အာ်းနည််းချက်မျာ်းလကကာငေ့ ် မြစ်ပါသည်။ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငလ်ကာင််းဆ  ငရ်ာ အလမခခှံအ တ်မမစ်က   မတည်လဆာက်မ  

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ် အမ တ်တှံဆ ပ်မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းဆ  ငရ်ာ လဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းအလပေါ် 

အကက ်းအကျယ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမခင််းသည် အရင််းအမမစ်မျာ်းက   မြြှုန််းတ ်းရာလရာက်ပါသည်။ 

သ  ေ့မြစ်၍ DICA သည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းလွယ်ကလူချာလမွွံ့လစရနက်  သာ အဓ ကထာ်း ကက ြှု်းပမ််း 

လဆာငရွ်က်ခ ေ့ရာ အထကတ်ွငလ်ြာ်မပခ ေ့သညေ့်အတ  င််း ယင််းန ငေ့ပ်တ်သက်၍ တွငတ်ွင ် ကျယ်ကျယ ်

လဆာငရွ်က်န  ငခ် ေ့ပါသည်။ ဥပလဒစည််းမျဉ်း အဟန ေ့အ်တာ်းမျာ်းက   လမြလလျှာေ့ရန ် အဓ ကထာ်း 

လဆာငရွ်က်မခင််းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံက   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမပြှုလ ပ်ရနလ်နရာအမြစ် ဆွ လဆာငန်  ငမ်ှုက   

တ  ်းတက်န  ငလ်စမခင််းလကကာငေ့ ် ရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းက   သယွ်ဝ  က် လသာနည််းမြငေ့ ်

လဆာငရွ်က်မခင််းလည််း မြစ်ပါသည်။ မည်သ  ေ့ပငဆ်  လစကာမူ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု လယွ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်း 

တ  ်းတက်မှုအတွက်မျာ်းစွာ မပြှုလ ပ်ရန ်ကျနရ်  လနလသ်းပါသည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်က မပဏ မျာ်းဆ  ငရ်ာ 

ဥပလဒအသစ်မျာ်းမြငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှု ပထမအဆငေ့က်   အတ  င််းအတာတစ်ခ အထ  

လအာငမ်မငလ်အာင ် လဆာငရွ်က်န  ငလ်သာ်လည််း ဒ တ ယအဆငေ့အ်လနမြငေ့ ် ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်းက   
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မပြှုမပငလ်မပာင််းလ ရန ် မျာ်းစွာ လ  အပ်လနလသ်း သည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည ်

၎င််းတ  ေ့၏စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း လ ပ်လဆာငရ်နအ်တွက် လ  အပ်လသာ ၀နက်က ်းဌာနလ  ငစ်ငမ်ျာ်းန ငေ့ ်

ခွငေ့မ်ပြှုချက်မျာ်း ရယူရာတငွ ်ရ င််းလင််းမှုမရ  ၊ ဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်းမြစ်လစလသာ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းအလပေါ် 

မပစ်တငလ်မပာကကာ်းမှုမျာ်း ရ  လနဆ မြစ် သည်။ ၀နက်က ်းဌာနမျာ်းန ငေ့ ် လအဂ္ျငစ် မျာ်း၏က  ယ်စာ်း 

ခွငေ့မ်ပြှုချက်မျာ်းန ငေ့ ် လ  ငစ်ငမ်ျာ်း ထ တ်လပ်းရန ် အခွငေ့အ်ာဏာရ  သညေ့ ် OSS သည် 

မပတင််းတစ်လပါက်စနစ်မြငေ့ ် တစ်ထ  ငတ်ည််း မပြှုလ ပ်လပ်းလသာ အြွ ွံ့တစ်ြွ ွံ့အမြစ်ထက ်

ဗဟ  သတင််းအချက်အလက်စငတ်ာတစ်ခ အသငွ ် မြငေ့ ်လည်ပတ်လနဆ မြစ်သည်။ အထက်လြာ်မပပါ 

OSS သည် သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်း ဇ နရ်   OSS န ငေ့ ် ကွ မပာ်းမခာ်းနာ်းသည်။ 

သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နရ်   OSS ရ   အရာထမ််းမျာ်း သည် ဝနက်က ်းဌာနမျာ်းက  ယ်စာ်း 

ဆှံ ်းမြတ်လပ်းန  ငသ်ညေ့ ် အခွငေ့အ်ာဏာရ  မခင််းလကကာငေ့ ် ယင််းတ  ေ့၏ လ ပ်ငန််းစဉသည ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလပေါ် ဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်းမြစ်လစမှု နည််းပါ်းပါသည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူလ ာငသ်ည် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအဆငေ့တ်စ်ခ သ  ေ့ လရာက်ရ  ခ ေ့ဖပ  မြစ်ရာ 

ယခ အခါ DICA အလနမြငေ့ ် ပ  မ  ၍ မဟာဗျျူဟာကျလသာ အမမငမ်ျာ်းန ငေ့ ် ပ  မ  နက်န သညေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလွယက်ူလချာလမွွံ့လစလရ်းန ငေ့ ် မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း လဆာငရွ်က်ရန ် အချ နက်ျ 

လရာက်ဖပ  မြစ်ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာတငွ ် မပည်တွင််းက မပဏ မျာ်းန ငေ့ ် လ ပ်ငန််းမျာ်း 

စွမ််းရည်မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းအစ အစဉမျာ်း ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းတငွ ် ပ  မ  ပါ၀ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းန ငေ့ ်

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်မှု လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်း တွင ်

ပ  မ  တက်တက်ကကကက လဆာငရွ်က်မခင််းတ  ေ့ ပါဝငသ်ည်။ မပည်တွင််းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်း က မပဏ မျာ်းအကကာ်း 

ကက ်းမာ်းလသာစွမ််းလဆာငရ်ည်ကွာဟချက်သည ် ချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်မှု မျာ်းအတကွ် 

အဓ ကအတာ်းအဆ ်းမျာ်းအမြစ် ရ  လနဆ မြစ်လသာ်လည််း အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ် မျာ်းန ငေ့ ် စ မှံက န််း၊ 

 ဏ္ဍာလရ်းန ငေ့ ် စက်မှုဝနက်က ်းဌာနလက်လအာက်ရ   SME Centre က ေ့သ  ေ့လသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ ြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းတ  ေ့က   

လဆာငရွ်က်လျက်ရ  သညေ့ ် အမခာ်းလသာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ် လပါင််းစပ်ည  နှု င််းမှုက   မမ ငေ့တ်ငဖ်ပ ်း 

န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့စ် ်းပွာ်းလရ်းချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်မှု လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်း အတွက် 

လဆာငရွ်က်န  ငပ်ါသည်။ မည်သ  ေ့ပငဆ်  လစကာမူ DICA သည် နာမည်လကာင််းရရ  ခ ေ့ဖပ ်း 

စ ်းပွာ်းလရ်းအသ  င််းအဝ  င််းန ငေ့ထ် လတွွံ့ မှုရ  ကာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း၏ အကျ ြှု်းစ ်းပွာ်းန ငေ့ ်စ  ်းရ မ်မှု မျာ်းက   
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လကာင််းစွာနာ်းလည်ထာ်းပါသည်။ စက်မှုလ ပ်ငန််းစွမ််းလဆာင ် ရည်မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း အစ အစဉမျာ်းန ငေ့ ်

မပည်တွင််းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံသမူျာ်းအကကာ်း 'ပထမအဆငေ့'် ချ တ်ဆက်မှုမျာ်းက   

လဆာက်ရွက်ရန ် အမခာ်းလသာသက်ဆ  ငသ်မူျာ်းန ငေ့ ် လပါင််းစပ်ည  နှု င််း လဆာငရွ်က်ရာတငွ ်

ဤအချက်သည် ရည်မ န််းချက်လအာငမ်မငရ်န ်တွန််းအာ်းလပ်းန  ငလ်သာ အချကတ်စ်ချက် မြစ်ပါသည။် 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းက  လည််း ဤရည်မ န််း ချက်မျာ်းန ငေ့အ်ည  မြစ်လစလျက် 

(ဥပမာအာ်းမြငေ့ ် - မပည်တွင််းစ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် ချ တ်ဆက်ရန ်

သက်ဆ  ငရ်ာလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းတွင ် အလာ်းအလာလကာင််းလသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံ သမူျာ်းက   

ပစ်မ တ်ထာ်းမခင််းမြငေ့)် ပ  မ  အာ်းလကာင််းလအာင ်လဆာငရွ်က်န  ငပ်ါသည်။ 

 အဓ ကမူဝါဒအကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း 

 ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလျငမ်မနလ်ချာလမွွံ့လရ်း တ  ်းတက်ရန ် ဆက်လက် လ ပ်လဆာင ် လနစဉတငွ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းလဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းက   အာ်းလကာင််း လအာင ်လဆာငရွ်က်ပါ။ 

o မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြင်ေ့ အြွ ွံ့အစည််း မပနလ်ညြွ် ွံ့စည််းမခင််းန င်ေ့ တစ်လနရာ 

တည််းဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းမခင််းန ငေ့ ် အွနလ်  င််းမြင်ေ့ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမ တ်ပှံ  

တငမ်ခင််းစနစ်က ေ့သ  ေ့လသာ လှံ လလာက်လသာစနစ်ယနတရာ်းမျာ်းတည်လဆာက် 

မခင််းအပါအဝင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက် ဥပလဒန ငေ့စ်ည််းမျဉ်းမူလ ာင ် က   

တ  ်းတက်လအာင ် မျာ်းစွာ ကက ြှု်းပမ််းခ ေ့ပါသည်။ ယခ အခါ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်း အစ အမှံမျာ်းက   စတငတ်  ်းမမ င်ေ့လဆာငရွ်ကန်  ငသ်ည်ေ့ အလမခ 

အလနတွင ် ရ  ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာတငွ ် DICA ၌ သ သာလသာ 

အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ မပငဆ်ငမ်ှုမျာ်း လ  အပ်ရှံ သာမက သ လဝါအထ်ူး 

စ ်းပွာ်းလရ်းဇ နက် ေ့သ  ေ့လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းက   က  ယတ်  င ်

လဆာငရွ်က်လျက်ရ  သည်ေ့ အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန င်ေ့လည််း ပူ်းတွ လဆာငရွ်က်ရန ်

လ  အပ်ပါသည်။ 

o ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းသည် ယလန ေ့မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ င ် ၏ 

လ ပ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းတွင ် ပါ၀ငပ်ါသည်။ DICA အလနမြင်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းဆ  ငရ်ာ တရာ်းဝငလ် ပ်ပ  ငခ်ွငေ့က်   ပ  မ  ခ  ငမ်ာလစရနန် ငေ့ ် ရ င််းလင််း ရန ်

လ  အပ်ပါသည်။ ထ  သ  ေ့တရာ်းဝငလ် ပ်ပ  ငခ်ငွေ့လ်ပ်းရာတွင ် မည်သညေ့်အြွ ွံ့ 

အစည််းပှံ စှံသည် အလကာင််းဆှံ ်းမြစ်မည်က   အစ  ်းရက စဉ်းစာ်းလဆာငရွ်က ်
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သငေ့ပ်ါသည်။ ထ  ေ့လကကာင်ေ့ DICA ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းဌာနခွ က   

မပနလ်ည်လနရာချထာ်းရန ် (ဝနက်က ်းဌာနကက ်း၏ အစ တ်အပ  င််း တစ်ခ အမြစ် 

ဆက်လက်ရပ်တည်မခင််း သ  ေ့မဟ တ် ပ  မ  ၍ က  ယ်ပ  ငလ်ဆာငရွ်က်ခွင်ေ့ရ  လာ လသာ 

အြွ ွံ့အစည််းအမြစ် လမပာင််းလ ရပ်တည်မခင််း) မဟာဗျျူဟာအသစ် 

တစ်ခ က  လည််း လရ်းဆွ ရန ်လ  အပ်ပါသည်။ 

o MIPP တွင ် အဆ  မပြှုထာ်းသညေ့် DICA အတွက် အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ 

လရွ်းချယ်မှုအမျ ြှု်းမျ ြှု်းက   စ စစ်သှံ ်းသပ်ရနအ်တွက် လတွ်လပ်လသာ အြွ ွံ့တစ်ခ က 

မြစ်န  ငလ်မခလလေ့လာမှုတစ်ခ မပြှုလ ပ်ရန ် တာဝနလ်ပ်းအပ်ပါ။ 

အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာအစ အစဉမျာ်းန ငေ့ ် IPA ၏ အလမခအလန န ငေ့ပ်တ်သက် လသာ 

ဆှံ ်းမြတ်ချက်မျာ်း မပြှုလ ပ်ရာတွင ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှု၏ လမျှာလ်ငေ့ ်

ထာ်းသညေ့်ရလဒမ်ျာ်းန ငေ့ ်  တ်ဂ္ျက်၊ လူ ေ့စွမ််းအာ်းအရင််းအမမစ်၊ ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းန ငေ့ ် လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းဆ  ငရ်ာ အလှံ ်းစှံ အကျ ြှု်း 

ထ လရာက်မှုတ  ေ့၏ အကျ ြှု်းဆက်မျာ်းက   လသချာစွာဆန််းစစ်ရန ်လ  အပ် ပါသည်။ 

o MNE-SME ချ တ်ဆက်မှုမျာ်းအတွက် ခ  ငမ်ာသည်ေ့အခွင်ေ့အလမ််းမျာ်းန င်ေ့ 

လ ပ်လဆာငခ်ျက်မျာ်းက  ရ ာလြွလြာ်ထ တ်ပါ။ DICA အလနမြင်ေ့ န  ငင်ှံမခာ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန င်ေ့ ရင််းန  ်းကျွမ််းဝငမ်ှုသည် အခွင်ေ့လကာင််းတစ်ရပ် အမြစ် 

ရ  ဖပ ်းမြစ်ရာ မပည်တွင််းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန င်ေ့ ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှု က   

မမ င်ေ့တငန်  ငရ်န ် ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်သင်ေ့ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာ တငွ ်

အထ်ူးစ ပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းန င်ေ့ စက်မှုဇ နမ်ျာ်းတွင ် စမ််းသပ်လဆာငရွ်က်မှု မျာ်း 

ကျယ်ကျယ်မပန် ေ့မပန် ေ့ မပြှုလ ပ်သင်ေ့ပါသည်။ လယ  ယျအာ်းမြင်ေ့ အစ  ်းရ အလနမြင်ေ့ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ က်စှံ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတွက် SME - MNEs ချ တ်ဆက်မှု 

ခ  ငမ်ာလစရနလ်ဆာငရွ်က်ရမည်မြစ်သည်ေ့အမပင ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍ အာ်း ၎င််းတ  ေ့၏ 

က  ယ်ပ  ငလ် ပ်ငန််းအလမခမပြှု စ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်း ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

ထလူထာငန်  ငရ်န ်အာ်းလပ်းပှံေ့ပ  ်းရပါမည်။ 

o ဌာနဆ  ငရ်ာလတွ်လပ်မှု (အစ  ်းရ၏ဌာနခွ အမျ ြှု်းမျ ြှု်းသ  ေ့ သတင််းပ  ေ့ မခင််း) က   

ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းလျက ် မူဝါဒဆ  ငရ်ာ လွ မ ာ်းမှု၊ ပှံ တူပွာ်းမှုန ငေ့ ် မြြှုန််းတ ်း 

လနလသာအရင််းအမမစ်မျာ်းက   ရပ်တန ေ့ရ်န ် DICA န ငေ့ ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ်

မျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ န  ငင်ှံတငွ််းရ   အမခာ်းလသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းအြွ ွံ့ 
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အစည််းမျာ်းအကကာ်း ဂ္ရ တစ  က် လပါင််းစပ်ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်ရန ်လ  အပ်ပါ သည်။ 

 ဏ္ဍာလရ်းဆ  ငရ်ာ မကလ်ှံ ်းမျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ မပည်သူ ေ့အခွန ်ဏ္ဍာလင ွ အလပေါ် 

သက်လရာက်မှုရ  သညေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းနည််းလမ််းမျာ်းက   

အသှံ ်းမပြှုမခင််းန ငေ့ ် စ မှံခန ေ့ခ်ွ မခင််းတ  ေ့န ငေ့ပ်တ်သက်လာလျှင ် ယင််းသ  ေ့ 

လဆာငရွ်က်မှုသည် အထ်ူးအလရ်းကက ်းသည်။ ဇ နအ်တွင််း တညရ်  လနလသာ 

က မပဏ မျာ်းအတွက်  ဏ္ဍာလရ်းန ငေ့ ်  ဏ္ဍာလရ်းမဟ တ်လသာမက်လှံ ်း 

လပ်းမှုမျာ်းသည် အထ်ူးသမြငေ့ ် ဇ နမ်ျာ်းမပငပ်တွင ် ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က်လျက ်

ရ  လသာစနစ်န ငေ့န် ှု င််းစာလျှင ်အာ်းလကာင််းသည်။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ် မလ  လာ်းအပ် လသာ 

ဇ နမ်ျာ်းတ  ်းချ ွံ့ မခင််းန ငေ့ ်ဇ နအ်တွင််းရ   က မပဏ မျာ်းအတွက် ရရ  န  ငသ်ညေ့်  ဏ္ဍာလရ်း 

ဆ  ငရ်ာမက်လှံ ်းအချ ြှုွံ့က   တမြည််းမြည််းလလျှာေ့ချမခင််းက   လရ ာငလ်ွှ ရနန် ငေ့ ်

တစ်ချ နတ်ည််းမ ာပင ် ဇ နမ်ျာ်းအတွင််းရ   စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း မျာ်း ရရ  န  ငလ်သာ 

 ဏ္ဍာလရ်းမဟ တ်လသာ စည််းမျဉ်းဆ  ငရ်ာ ဆန််းသစ် လဆာငရွ်က်မှုမျာ်း၊ 

တ  ်းတက်မှုမျာ်းန ငေ့အ်တ ူ မပငပ်စနစ်န ငေ့ ် ပ  မ  က  က်ည မှု ရ  လစရနအ်တွက ်

လပါင််းစပ်ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှု လ  အပ်ပါသည်။  

 ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလွယက်ူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် DICA OSS ၏ ထ လရာက်မှုက   

မမ ငေ့တ်ငရ်နန် ငေ့ ် တည်လထာငမ်ှုလဆာငရွ်က်ဖပ ်းလနာက် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအလပေါ် 

သက်လရာက်လျကရ်  လသာ ဒ တ ယဆငေ့စ်ည််းမျဉ်းမျာ်းက   ရ  ်းရ င််းလွယ်ကူမှုရ  လစလရ်း န ငေ့ ်

တ  ်းတက်လာလစလရ်းအတကွ် တ  ်းမမ ငေ့ပ်ှံ ေ့ပ  ်းမှုန ငေ့ ် အမခာ်း၀နက်က ်းဌာနမျာ်း၊ 

လအဂ္ျငစ် မျာ်းန ငေ့ပူ််းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှု မမ ငေ့တ်ငရ်န ်ဦ်းစာ်းလပ်းလဆာငရွ်က်ပါ။ 

o DICA OSS ၏ ထ လရာက်မှု မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းက   လအာက်ပါအတ  င််း 

မပြှုလ ပ်န  ငပ်ါသည် - (၁) သ လဝါ OSS Centre တွင ် လက်ရ  ကျငေ့သ်ှံ ်း 

လဆာငရွ်က်လနမှုန ငေ့ ် အလာ်းတူသညေ့် OSS အရာထမ််းမျာ်းက   ၎င််းတ  ေ့ 

က  ယ်စာ်းမပြှုသညေ့် ဝနက်က ်းဌာနအမျ ြှု်းမျ ြှု်းန ငေ့ ် လအဂ္ျငစ် အမျ ြှု်းမျ ြှု်းတ  ေ့၏ 

က  ယ်စာ်းလ ပ်ပ  ငခ်ငွေ့လ်ပ်းမခင််းအပါအဝင ်OSS တွင ်အမခာ်းလသာလ  ငစ်င ်မျာ်းန ငေ့ ်

ခွငေ့မ်ပြှုချက်လ ပ်ငန််းစဉမျာ်း လပါင််းစပ်ပါ။ (၂) OSS တွင ်လလျှာက်ထာ်းလွှာမျာ်းက   

စ မှံခန ေ့ခ်ွ လရ်းအတွက် Digital Solutions က   ထပ်မှံ၍ တ  ်းတက်လအာင ်

လဆာငရွ်က်ပါ။ လက်ရ   Paper-based system မ  မ တ်တမ််းမျာ်းက   Digital 

နည််းပညာမြငေ့ ် လမပာင််းလ သ မ််းဆည််းမခင််းန  ငရ်ှံ  သာမက ပ  မ  လျငမ်မနဖ်ပ ်း 
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ပ  မ  ထ လရာက်မှုရ  လသာ အချက်အလက် ရ ာလြွ ဆန််းစစ်လလေ့လာမှုက   

မြစ်လစန  ငပ်ါသည်။ လနာကဆ်ှံ ်းတွင ်ထ  သ  ေ့လသာ လမပာင််းလ မှုစနစ်က   Donor Co-

operation Programmes မြငေ့ ်လဆာငရွ်က်ခ ေ့ဖပ ်းမြစ်သညေ့် Customer Service 

Training သ  ေ့ တက်လရာက ်ခ ေ့သညေ့် DICA ဝနထ်မ််းမျာ်းအလပေါ် အလမခတည်လသာ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် က မပဏ မျာ်းညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာနအလနမြငေ့ ်

ဦ်းစ ်းလဆာငရွ်က်သငေ့သ်ညေ့ ်Customer Relationship Management စနစ်န ငေ့ ်

ချ တ်ဆက်န  ငပ်ါသည်။ 

o အထ်ူးဂ္ရ မပြှုရနလ်  အပ်သညေ့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်မ ာ DICA န ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျင ်ဆ  ငရ်ာ 

အကျ ြှု်းသက်မှုဆန််းစစ်မခင််းမျာ်းတွင ် တာဝနရ်  သညေ့် ပတ်ဝန််းကျင ်

ထ န််းသ မ််းလရ်းဉ ်းစ ်းဌာန (Environmental Conservation Department – ECD) 

တ  ေ့အကကာ်း လပါင််းစပ်ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မှု မြစ်ပါသည်။ လက်ရ  တွင ်

န စ်ကက မ်န စ်ခါမြစ်လနလသာ ခွငေ့မ်ပြှုမှုလ ပ်ငန််းစဉလကကာငေ့ ် အလာ်းအလာ ညှံေ့ြျင််းစွာ 

လရ်းဆွ ထာ်းသညေ့် လ ပ်ငန််းစ မှံချက်မျာ်းန ငေ့သ်ကဆ်  ငသ်ညေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလနမြငေ့ ် DICA မ  ဆက်လက်လဆာငရွ်က်ရန ် ခွငေ့မ်ပြှု 

လ  က်သည် (အမ နစ်ငစ်စ်တွင ် ထ  သ  ေ့ဆ  လ  မခင််းမဟ တ်လသာ်လည််း) ဟ  

ယှံ ကကည်လစန  ငသ်ည်။ ထ  က ေ့သ  ေ့လသာအလမခအလနမျာ်းတွင ် တစ်ခါတစ်ရှံ၌ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည် ECD ၏ အကကှံမပြှုချက်မျာ်းက   အလကာငအ်ထည် 

လြာ်လရ်းက   လျစ်လျျူရှုရန ် သ  ေ့မဟ တ် ဆန ေ့က်ျငရ်န ် လဆာငရွ်က်ကကသည။် 

အမပနအ်လ နအ်ာ်းမြငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအလနမြငေ့ ် ECD ၏အကကှံမပြှုချက် 

မျာ်းက   အလကာငအ်ထည်လြာ်မခင််းသည် ၎င််းတ  ေ့၏ MIC ပါမစ်မျာ်းက   

ပျက်မပယ်လစလ မေ့်မည်ဟ  စ  ်းရ မ်လနန  ငပ်ါသည်။ စ တ်ပျက်ြွယက် စစရပ်မျာ်း အာ်း 

လရ ာငလ်ွှ ရနန် ငေ့ ် စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   လ  က်နာလစလရ်း အဆငလ်မပ 

လချာလမွွံ့ မှုရ  လစရန ် အစပ  င််း၌ပင ် လမျှာ်မ န််းထာ်းမှုမျာ်းက   ရ င််းရ င််းလင််းလင််း 

ရ  လစရန ် လဆာငရွ်ကရ်ပါမည်။ အထက်လြာ်မပပါအကကှံမပြှုချက်မျာ်းအတ  င််း 

လ ပ်ငန််းစဉန စ်ခ က   လပါင််းစပ်လ  က်လျှင ် ထ  သ  ေ့မပြှုလ ပ်ရာတွင ် ပ  မ  လွယက် ူ

လစန  ငပ်ါသည်။ 
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o ြွ ွံ့စည််းတည်လထာငဖ်ပ ်းလနာက် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှု မျာ်းအလပေါ် 

သက်လရာက်လျက်ရ  သညေ့ ် စည််းမျဉ်းမျာ်း တ  ်းတက်လစလရ်းန ငေ့ ် ရ  ်းရ င််း 

လွယ်ကူလစလရ်း လဆာငရွ်က်ရာတငွ ် စ လပါင််းအာ်းထ တ်မှု လ  အပ်လနဆ  

မြစ်ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလကာ်မရ ငအ်လနမြငေ့ ် စှံချ နစ်ှံညွှန််းမ  

လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းလရ်းဆွ ရန ် သက်ဆ  ငရ်ာဝနက်က ်းဌာနမျာ်းသ  ေ့ လမတတ ာ 

ရပ်ခှံထာ်းမခင််းသည် ကက ြှုဆ  ရမညေ့် လ ပ်လဆာငခ်ျက်မြစ်ပါသည်။ ၀နက်က ်း 

ဌာနမျာ်းအလနမြငေ့ ်  ှံ ရည်မ န််းချက်မျာ်း တစ်လမပ်းည မြစ်လစရန ် SOPs 

လရ်းဆွ လရ်းက   ကူည ပှံေ့ပ  ်းသငေ့ပ်ါသည်။ ယင််းသ  ေ့လဆာငရွ်က်မှုသည် National 

Single  Window တည်လဆာက်ရန ် အလထာက်အကူမပြှုလသာ ဥပလဒ 

စည််းမျဉ်းတ  ်းတက်မှုအတကွ် မဟာဗျျူဟာ၏အစ တ်အပ  င််းတစ်ခ  မြစ်သငေ့ ်

ပါသည်။ 

o စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းလဆာငရွ်က်မခင််း အဆငေ့သ်တ်မ တ်ချက်မျာ်း တ  ်းတက ်

လရ်းအတွက် ဆက်လက်ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်ရာတငွ ်Distance to Frontier က   

စဉ်းစာ်းလဆာငရွ်က်ပါ။ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းတစ်ခ  စတင ်

လဆာငရွ်က်မခင််းက ေ့သ  ေ့လသာ အချ ြှုွံ့လသာညွှန််းက န််းမျာ်းတွင ်မမနမ်ာန  ငင်ှံ အလနမြငေ့ ်

အာ်းရြွယ် ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်စဉမ ာပင ် ထ ပ်ပ  င််း Frontier န ငေ့ ်

အလွနလ်ဝ်းကွာလနသညေ့ ် ပဋ ညာဉမျာ်းအတည်မပြှုလဆာငရွ်က်မခင််း၊ လချ်းလင ွ

ရရ  န  ငမ်ခင််း၊ အနည််းစ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအာ်း အကာအကွယ်လပ်းမခင််းန ငေ့ ်

လူမွ ခှံယူမခင််းက   လမြရ င််းမခင််းက ေ့သ  ေ့လသာ ညွှန််းက န််းမျာ်းက  လည််း ဦ်းတည် ကာ 

တ  ်းတက်မှုရ  လအာင ်လဆာငရွ်က်န  ငပ်ါသည်။ 

 မူဝါဒပ  င််းဆ  ငရ်ာအကကှံလပ်းမခင််းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့သ်က်ဆ  ငသ်ညေ့် နယ်ပယ်မျာ်း တွင ်

လကာင််းမွနလ်သာစည််းမျဉ်းအ ပ်ချြှုပ်မှုက   ပှံေ့ပ  ်း လပ်းမခင််းတ  ေ့တွင ် DICA ၏ အခန််း ကဏ္ဍ 

အာ်းလကာင််းလာလအာင ်လဆာငရွ်က်ပါ။ 

o ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန င်ေ့ မကကာခဏအမပနအ်လ နပ်ူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှု မျာ်းန င်ေ့ 

ခ  ငမ်ာလသာချ တ်ဆက်မှုမျာ်းမ တစ်ဆင်ေ့ ၎င််းတ  ေ့က   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်င ် လရ်း 

မဟာဗျျူဟာမျာ်းအပါအဝင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ် ဉ ်းစာ်းလပ်း ကဏ္ဍမျာ်း 
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သတ်မ တ်မခင််းန ငေ့ ် မပနလ်ည်မပငဆ်ငမ်ခင််းတွင ် ပ  ၍စနစ်ကျစွာ ပါဝငလ်ာလစရန ်

လဆာငရွ်က်ပါ။ 

o DICA တွင ် လကာင််းမွနသ်ညေ့် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းအလလေ့အထမျာ်း အလကာင ်

အထည်လြာ်မခင််းက   ဆက်လက်လဆာငရွ်က်ဖပ ်း ကက ြှုတင၍် ဥပလဒစည််းမျဉ်း 

သက်လရာက်မှုဆန််းစစ်မခင််းက   လရ ွံ့လမပ်းလဆာငရွ်က်ရန ် ရည်မ န််းချက် ထာ်းပါ။ 

ထ တ်မပနမ်ညေ့် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းလကကာငေ့ ် သက်လရာက်မှုမျာ်း အလပေါ် 

ဆန််းစစ်ချက်မျာ်း မပြှုလ ပ်ပါ။ ထ တ်မပနမ်ညေ့်/ ထ တ်မပနဖ်ပ ်းသညေ့် ဥပလဒ 

စည််းမျဉ်းမျာ်းအလပေါ် မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်မခင််းအပါအဝင ် ဥပလဒ စည််းမျဉ်းဆ  ငရ်ာ 

မူဝါဒန ငေ့ ် အလကာငအ်ထည်လြာ်မှုက   ကက ်းကကပ်မညေ့် ဗဟ  အဆငေ့ ်

အစ  ်းရအြွ ွံ့မရ  သညေ့် အလမခအလနတွင ် သက်ဆ  ငရ်ာအစ  ်းရ ဌာနမျာ်းအလနမြငေ့ ်

မူဝါဒနယ်ပယ်မျာ်းတငွ ် မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်ရနန် ငေ့ ် ဆန််းစစ်မှုမပြှုလ ပ်ရနအ်တွက ်

န  ငင်ှံတကာမ  အလထာက်အပှံေ့န ငေ့ ် အကကှံ ဉာဏမ်ျာ်းက   

တတ်န  ငသ်မျှရ ာလြွသငေ့ပ်ါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်မခင််းမြငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ်

လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းပ  င််းဆ  ငရ်ာ ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်ရနန် ငေ့ ်

အထ်ူးသမြငေ့ ် ဒ တ ယအဆငေ့စ်ည််းမျဉ်းဥပလဒ မျာ်းန ငေ့အ်ည  

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူလ ာငက်   ပ  မ  လကာင််းမွနလ်စရနတ်  ေ့အတွက် တနြ်  ်းရ  သညေ့ ်

သငခ်န််းစာမျာ်းက   ရရ  န  ငမ်ည်မြစ်ပါသည်။ ကာလလတ် အလနမြငေ့ ်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်းက   ကက ်းကကပ်ရန ် အခွငေ့အ်ာဏာရ  လသာ 

ဗဟ  အစ  ်းရအဆငေ့ဌ်ာနတစ်ခ က   တည်လထာငသ်ငေ့ပ်ါသည်။ 

 DICA ၏ လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှု၊ တာ၀နခ်ှံမှုန ငေ့ ် ပွငေ့လ်င််းမမသာမှုမူလ ာင ် က   

မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်ပါ။ 

o ပန််းတ  ငမ်ျာ်း၊  ှံ ရည်မ န််းချက်မျာ်း၊ အဓ က လ ပ်ငန််းစမ်ွ်းလဆာငမ်ှု ညွှန််းက န််းမျာ်း၊ 

 တ်ဂ္ျက်မျာ်းသတ်မ တထ်ာ်းရ  မခင််းအမပင ် ခ  ငမ်ာလသာ ကက ်းကကပ်မခင််းန ငေ့ ်

အက မြတ်မခင််းစနစ် (Monitoring & Evaluation – M & E System) က   

အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်ကရ်န ်DICA တငွ ်လ ပ်ငန််း လည်ပတ်မှုဆ  ငရ်ာ 

မဟာဗျျူဟာလရ်းဆွ လရ်းလ ပ်ငန််းစဉက   စတင ် လဆာငရွ်က်ပါ။ 

ယင််းမဟာဗျျူဟာသည ် ကာလလတ်တွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု မမငေ့တ်ငန်  ငရ်န ်
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ြွ ွံ့စည််းထလူထာငမ်ညေ့်အြွ ွံ့အစည််းပှံ စှံ လရ်းဆွ လရ်းအတွက် 

အဓ ကကျလသာအဆငေ့မ်ြစ်ပါသည်။ 

o DICA ၏ တ  ်းတက်မှုမျာ်းက   အဓ ကရည်မ န််းချက်မျာ်းန ငေ့န် ှု င််းယ ဉ၍ 

မမငသ်ာလအာင ်လြာ်မပထာ်းလသာ န စ်ပတ်လည်အစ ရငခ်ှံစာ၏ အရည် အလသ်ွးက   

မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်ဖပ ်း အဂ္ြလ ပ် ာသာမြငေ့ပ်ါ အမျာ်းမပည်သ ူ သ ရ  လအာင ်

ထ တ်လဝပါ။  အချ ြှုွံ့လသာ ထ ပ်တန််းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလအဂ္ျငစ်  မျာ်း၏ 

အစ ရငခ်ှံစာမျာ်းက   နမူနာယူန  ငဖ်ပ ်း အထက်တငွလ်ြာ်မပခ ေ့လသာ M&E စနစ်၏ 

အဓ ကကျလသာ အစ တ် အပ  င််းတစ်ခ  မြစ်လာပါမည်။ 

o DICA အလနမြငေ့ ် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာစ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း လဆာငရွ်က်ချက ်

ရည်မ န််းချက်မျာ်းအပါအဝင ် အဆ  မပြှုဖပ ်း၊ ခွငေ့မ်ပြှုဖပ ်းန ငေ့ ် အတည်မပြှုဖပ ်း 

လ ပ်ငန််းမျာ်းက   ကက ်းကကပ်ရာန ငေ့ ် အစ ရငခ်ှံရာတွင ် ကက ်းကကပ်မခင််းန ငေ့ ်

အက မြတ်မခင််းစနစ်တ  ်းတက်လစရန ်လဆာငရွ်က်လျက်ရ  ပါသည် (အခန််း - ၄ တွင ်

အလသ်းစ တ် လဆ်ွးလန်ွးထာ်းပါသည်)။ Online Portal အသစ်မြငေ့ ် MIC ၏ 

ခွငေ့မ်ပြှုချက် မတ  ငမ် အပါအ၀င ် စ မှံက န််းအဆ  မပြှုလွှာအကျဉ်းချြှုပ်မျာ်းန ငေ့ ်

ကနဦ်းပတ်၀န််းကျငဆ်  ငရ်ာဆန််းစစ်မခင််း သ  ေ့မဟ တ် ပတ်၀န််းကျငဆ်  ငရ်ာ 

သက်လရာက်မှုဆန််းစစ်မခင််းလဆာငရွ်က်ချ နတ်ွင ် မပြှုလ ပ်ထာ်းလသာ ကတ  

ကဝတ်မျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍အပါအဝင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု နည််း ဥပလဒ 

၁၉၆ အရ န စ်စဉအစ ရငခ်ှံရမညေ့် တာဝနဝ်တတ ရာမျာ်းန ငေ့အ်ည  မြစ်လစရန ် MIC 

ခွငေ့မ်ပြှုချက်န ငေ့ ် အတည်မပြှုချက် ရရ  ထာ်းလသာ က မပဏ မျာ်းက   ကက ်းကကပ်မခင််းန ငေ့ ်

ပတ်သက်သညေ့် သတင််းအချက်အလက ် မျာ်း ထ တ်မပနမ်ခင််းက   

အဆငလ်မပလချာလမွွံ့ မှုရ  လအာင ် လဆာငရွ်က်သငေ့ပ်ါ သည ်

(အလသ်းစ တ်အချက်အလက်မျာ်းက   အခန််း ၆ တွငလ်ြာ်မပထာ်းပါ သည်)။ 

ယင််းက စစန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ DICA သည် အစ ရငခ်ှံမခင််း၊ အက မြတ် မခင််းန ငေ့ ်

အနာဂ္တ်မူဝါဒဆ  ငရ်ာ က စစရပ်မျာ်းက   အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစရန ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတကွ် သတ်မ တ်ပှံ စှံတစ်ခ က   အဆ  မပြှုန  ငသ်ည်။ 

ပညာလပ်းရန ်န ငေ့ ် ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှုရ  လစရန ်ရည်ရွယခ်ျက်မျာ်းမြငေ့ ်DICA သည ်

၎င််း၏ ၀က် ဆ်  က်တွင ် ရင််းန  ်းမမြှုပ်န ှံသမူျာ်းက အစ ရငခ်ှံထာ်းသညေ့ ်

လျှ ြှုွံ့ ဝ က်မဟ တ်လသာ၊ ရ ပ်ပ  င််းဆ  ငရ်ာ ထ ခ  က်လယွ်မခင််းမရ  လသာ အချက ်

အလက်မျာ်းက   အမျာ်းမပည်သသူ ရ  လအာင ်လြာ်မပန  ငပ်ါသည်။ 
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o DICA ရှံ ်းခွ  ၁၅ ခ အာ်း ပ  မ  ခ  ငမ်ာအာ်းလကာင််းလာလစရန ်လ ပ်လဆာင် လနမှုမျာ်းက   

ဆက်လက်လဆာငရွ်က်ပါ။ ယင််းရှံ ်းခွ မျာ်းသည် က မပဏ ဆ  ငရ်ာ 

က စစရပ်မျာ်းအမပင ် အနာဂ္တ်တွင ် မြစ်လာန  ငသ်ညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသနူစ်နာမှု 

မျာ်းက   လြာ်ထ တ်လဆာငရွ်က်မခင််းန ငေ့ ် ခွငေ့မ်ပြှုချက်မျာ်းန ငေ့ ် အတည်မပြှုချက ်

မျာ်းတွင ် ပါဝငသ်ညေ့် တာဝနဝ်တတ ရာ်းမျာ်းန ငေ့အ်ည  မြစ်လစရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံ 

သမူျာ်းက   ကက ်းကကပ်မခင််းတ  ေ့အတွက် အဓ ကကျလသာ အြွ ွံ့အစည််းမျာ်း 

မြစ်ပါသည်။ 

တာဝန်ယမူှုရ  လသာ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းလဆာငရွ်ကမ်ှုက   မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ် လ ပ်သာက  ငသ်ာ 

ရ  လအာငလ်ဆာငရွ်ကမ်ခင််း 

တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ စ ်းပာွ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းလဆာငရွ်က်မှုက   မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ် လ ပ်သာက  ငသ်ာ 

ရ  လအာင ် လဆာငရွ်က်မခင််းသည် အရည်အလသ်ွးရ  သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   ဆွ လဆာငလ်   သညေ့် 

မူဝါဒချမ တ်သမူျာ်းအတကွ် အဓ ကကျသညေ့်အချက်မြစ်ဖပ ်း ၎င််းတ  ေ့၏ န  ငင်ှံမျာ်းအတငွ််း 

လ ပ်က  ငလ်နသညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းမ လည််း ပ  မ  ကျယ်မပန ေ့လ်သာ တနြ်  ်းြနတ် ်းမခင််းန ငေ့ ်

စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုတ  ေ့အာ်းမျှလဝမခင််းက   လသချာလစရန ် မြစ်သည်။ စ ်းပွာ်းလရ်း 

လ ပ်ငန််းမျာ်းအာ်းလှံ ်းသည ် ၎င််းတ  ေ့၏လ ပ်ငန််းမျာ်း လည်ပတ်လဆာငရွ်ကရ်ာ၌ ထကွ်လပေါ်လာ 

သညေ့်ဆ  ်းကျ ြှု်းသက်လရာကမ်ှုမျာ်းက   လလျာေ့ချန  ငလ်စရနန် ငေ့ ် လရ ာငက်ကဉန  ငလ်စရန ် လဆာငရွ်ကရ် 

မည်မြစ်သက ေ့သ  ေ့ ၎င််းတ  ေ့လ ပ်ငန််းလည်ပတ်လ ပ်က  ငလ်နသညေ့်လနရာတငွ ် စဉဆက်မမပတ် 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   မျှလဝန  ငလ်စရန ်လမျှာ်မ န််းချက်မြငေ့ ်တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း မျာ်းက   

လ ပ်က  ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််း (RBC) ဆ  ငရ်ာ အလမခခှံမူမျာ်းန ငေ့ ် စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   

ချမ တ်လဆာငရွ်က်မခင််း မြစ်သည်။ 

RBC ဆ  ငရ်ာအလမခခှံမူမျာ်းန ငေ့ ် စှံသတ်မ တခ်ျက်မျာ်းက   န  ငင်ှံတကာအလမခခှံမူမျာ်းန ငေ့ ်

စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းန ငေ့ ် ဥပလဒပ  င််းတွင ် တစ်မြည််းမြည််း ထညေ့်သငွ််းမပဋ္ဌာန််းလာကကသည်။ 

မကကာလသ်းမ န စ်မျာ်းအတငွ််း G7 န ငေ့ ် G20 လဆ်ွးလန်ွးပွ မျာ်းတငွလ်ည််းလကာင််း၊ မပည်တွင််းဥပလဒ 

မျာ်းတွငလ်ည််းလကာင််း၊ စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာစာချြှုပ်မျာ်းန ငေ့ ် စက်မှုလ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်ချက်မျာ်း 

တွငလ်ည််းလကာင််း RBC န ငေ့ပ်တ်သက်သညေ့် အဆငေ့မ်မငေ့လ်ြာ်မပချက်မျာ်းစွာက   လတွွံ့ မမငန်  င ်

မည်မြစ်သည်။ ထ  ေ့မပင ် အာဆ ယှံအလမခမပစာချြှုပ်မျာ်းတွငလ်ည််း RBC က   ထညေ့်သငွ််းလြာ်မပ 

လာသည်က   လတွွံ့ ရ  ရသည။် အထ်ူးသမြငေ့ ်မူဝါဒပ  င််းဆ  ငရ်ာလ ပ်လဆာငခ်ျက်အမြစ် က မပဏ  မျာ်းသည ်
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၎င််းတ  ေ့၏ လထာက်ပှံေ့မှုကွင််းဆက်က   မည်က ေ့သ  ေ့ စ မှံထ န််းချြှုပ်န  ငမ်ည်ဆ  သည်ေ့ အချက် 

အပါအဝငအ်ဓ ကအာ်းမြငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း လည်ပတ်လဆာငရွ်က်ချက်မျာ်း၌ RBC က   

ထညေ့်သငွ််းလပါင််းစပ်မှု မမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းအတွက် အလလ်းလပ်းလဆာငရွ်က်လျက်ရ  သည်။ 

ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းတငွ ် ချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်မခင််းန ငေ့အ်တူ က နသ်ယွ်လရ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု တငွ ်

ကမဘာေ့လ ်းကွက်အဆငေ့ထ်  ပါဝငန်  ငလ်ချရ  သညေ့် က မပဏ မျာ်းအလနမြငေ့ ်RBC က   ကျငေ့သ်ှံ ်းရာတွင ်RBC 

ဆ  ငရ်ာတာဝနဝ်တတ ရာ်း မျာ်းစွာရ  သည်ဆ  သညေ့်အချက်က   ၎င််းတ  ေ့န ငေ့ ် ပတ်သက်ဆက်နယွ်လနသညေ့ ်

ဝယ်သမူျာ်း၊ လြာကသ်ည်မျာ်းန ငေ့ ် တွ ြကလ် ပ်က  ငသ်မူျာ်းအာ်း န  ်းကကာ်းအသ ရ  လစရန ်

လ ပ်လဆာငရ်မည်မြစ်သည။် အကျယ်ြွငေ့လ်မပာရာ၌ စဉဆက်မမပတ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုပန််းတ  င ်

(SDGs) က   ဦ်းတည်လနသညေ့် သ  ေ့မဟ တ် သ ်းမခာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ်

စဉဆက်မမပတ်အကျ ြှု်းရလဒမ်ျာ်းရရ  လစရန ် ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်လနသညေ့ ် မည်သညေ့်က မပဏ  

အတွက်မဆ   RBC သည် အဓ ကမဟာဗျျူဟာ မြစ်သည်။ 

၂၀၁၁ ခ န စ်က စတငလ်ဆာငရွ်က်ခ ေ့သညေ့် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လမြလလျာေ့လပ်းလရ်း လ ပ်ငန််းစဉသည ်

ကမဘာေ့လထာက်ပှံေ့မှုကငွ််းဆက်မျာ်းတငွ ် ပ  မ  ပူ်းလပါင််းလာန  ငဖ်ပ ်း တရာ်းဥပလဒ စ  ်းမ  ်းလရ်း 

အာ်းလကာင််းလာမခင််းန ငေ့ ် အမျာ်းမပည်သမူျာ်းပါဝငမ်ှု ပ  မ  မျာ်းလာမခင််းက   လြာ်လဆာင ် န  ငခ် ေ့သည်။ 

ပထမအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက် တွင ်

လြာ်မပပါကဏ္ဍမျာ်း၌ တ  ်းတက်လာမှုအလမခအလနမျာ်းက   အလလ်းလပ်းလြာ်မပခ ေ့ဖပ ်း RBC က   

မမ ငေ့တ်ငန်  ငမ်ညေ့ ် မပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းလ ပ်ငန််းစဉက   ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်ကန်  ငမ်ညေ့် မူဝါဒပ  င််း 

ဆ  ငရ်ာအကကှံမပြှုချက်မျာ်းက   အဆ  မပြှုခ ေ့ဖပ ်းမြစ်သည် (OECD, 2014)။ ထ  စဉကတည််းက RBC က   

အလထာက်အပှံေ့မပြှုန  ငမ်ညေ့ ် မူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ် ကနဦ်းလဆာငရွ်ကခ်ျက်မျာ်းစာွက   ချမ တ ်

လဆာငရွ်က်ခ ေ့ကကဖပ ်းမြစ်သည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒန ငေ့ ် သက်ဆ  ငရ်ာဥပလဒမျာ်း တငွ ်

တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   အတ အလင််း စတငက်  ်းကာ်းမပဋ္ဌာန််းထာ်းဖပ ်း 

အဆ  ပါရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ အာဏာသက်ဝငအ်သှံ ်းမပြှုမခင််းသည် အဆ  ပါမပဋ္ဌာန််းချက်န ငေ့ ်

ပတ်သက်သည်ေ့ အလရ်းကက ်းသည်ေ့လ ပ်လဆာငခ်ျက် မြစ်သည်။ RBC ဆ  ငရ်ာကတ ကဝတ်မပြှု 

ချက်မျာ်းန ငေ့ ် မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက   အမျ ြှု်းမျ ြှု်းလသာ န  ငင်ှံလတာ်အဆငေ့မူ်ဝါဒမျာ်း၊ မဟာဗျျူဟာ မျာ်းန ငေ့ ်

ဥပလဒမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းတွင ် ထညေ့်သငွ််းလြာ်လဆာငခ် ေ့ကကသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည ်

တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ၌ သ ာဝ 

ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းလရ်းက   န  ်းကကာ်းသ ရ  လစမခင််းန ငေ့ ် လူမှုလရ်းအရ တာဝနယ်ူမှုလ ပ်လဆာင ်

ချက်မျာ်း တ  ်းတက်မှု၏ အငအ်ာ်းအမြစ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ  ပါဝငလ် ပ်လဆာငန်  ငမ်ခင််းအတွက် 
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ရည်မ န််းချက်မျာ်း ပါဝငပ်ါသည်။ တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းအာ်း 

မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းစ မှံက န််း (၂၀၁၆/၁၇-၂၀၃၅/၃၆) ၏ လမျှာ်မ န််းချကတ်ွင ်လည််း 

ထည်ေ့သငွ််းလြာ်မပထာ်းပါသည်။ 

န  ငင်ှံတကာအြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၊ အမျာ်းမပည်သမူျာ်းန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း ပါဝင ် သညေ့် RBC 

န ငေ့ပ်တ်သက်လသာ လဆာငရွ်က်ချကအ်မျ ြှု်းမျ ြှု်းက   အလလ်းလပ်းလဆာငရွ်က်ခ ေ့ကက သည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် UN Global Compact Myanmar က   ၂၀၁၂ ခ န စ်တငွ ်တညလ်ထာင ်ခ ေ့ဖပ ်း ၂၀၁၉ 

ခ န စ်တွင ်ပါဝငသ်ညေ့် က မပဏ လပါင််း ၁၂၆ ခ  ရ  ခ ေ့သည်။Institute for Human Rights and Business 

န ငေ့ ် Danish Institute for Human Rights တ  ေ့မ  ပူ်းလပါင််း၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် RBC က   

မမ ငေ့တ်ငန်  ငမ်ညေ့်အြွ ွံ့အစည််းအမြစ် မမနမ်ာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍ တာဝနယ်ူမှုရ  လရ်း အလထာက်အကူမပြှုဌာန 

(Myanmar Centre for Responsible Business- MCRB) က   ၂၀၁၃ ခ န စ်တွင ် ြွ ွံ့စည််းခ ေ့သည။် 

ASEAN Corporate Social Responsibility Network၊ UMFCCI၊ American Chamber of 

Commerce န ငေ့ ် EuroCham စသညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းကွနယ်က်မျာ်းန ငေ့ ် အသင််းအြွ ွံ့မျာ်းကလည််း 

အခမ််းအနာ်းမျာ်း ပှံ မ နမ်ပြှုလ ပ်ဖပ ်း မပည်သူမျာ်းသ  ေ့ RBC ဆ  ငရ်ာ အရင််းအမမစ်မျာ်းက   

န  ်းကကာ်းသ ရ  လစရန ် လဆာငရွ်က်လျကရ်  သည်။ အစ  ်းရန ငေ့ ် န  ငင်ှံတကာ အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းမ  RBC က   

မမ ငေ့တ်ငန်  ငရ်န ် အဆ  ပါစ ်းပွာ်းလရ်းကွနယ်က်မျာ်း၊ အသင််းအြွ ွံ့ မျာ်းန ငေ့ ် ကက မ်ြနမ်ျာ်းစွာ 

ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်ကလ်ျက်ရ  သည်။ 

ထ  သ  ေ့လသာ လဆာငရွ်က်မှုမျာ်းလကကာငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ပ  မ  ပွငေ့လ်င််းလာမခင််းန ငေ့ ် ကမဘာေ့ 

လထာက်ပှံေ့မှုကွင််းဆက်န ငေ့ ် ပ  မ  လပါင််းစည််းလာမခင််းသည် န  ငင်ှံတကာမ  လစာငေ့က်ကညေ့်လနမှု 

တ  ်းပွာ်းလာမခင််းမြစ်သည်။ RBC လဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းက   ကမဘာတစ်ဝ မ််း၌ တ  ်းမမ ငေ့ ် လဆာငရွ်က ်

လနမခင််းန ငေ့အ်တ ူ မမနမ်ာန  ငင်ှံတငွ ် မကကာလသ်းမ က မြစ်ပွာ်းခ ေ့သညေ့် န  ငင်ှံလရ်းန ငေ့ ် လူ ေ့သာ်းချင််း 

စာနာလထာကထ်ာ်းမှုဆ  ငရ်ာ အလမခအလနမျာ်းသည် န  ငင်ှံတကာမ  သ သာထငရ် ာ်းစွာ 

အလလ်းထာ်းစူ်းစမ််းမှုမျာ်းလာခ ေ့ဖပ ်း န  ငင်ှံ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ က နသ်ယွ်လရ်းန ငေ့ ် ခရ ်းသာွ်း 

ကဏ္ဍမျာ်းအလပေါ် တ  က်ရ  က်လသာ်လည််းလကာင််း၊ သယွ်ဝ  က်၍လသာ်လည််းလကာင််း စ ်းပွာ်းလရ်း အရ 

အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းန ငေ့အ်တူ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလပေါ် န  ငင်ှံတကာမ  သလ ာထာ်း အမမငမ်ျာ်း 

ထ ခ  က်ခ ေ့ရသည်။ အဓ ကလူ ေ့အခွငေ့အ်လရ်းန ငေ့ ် အလ ပ်သမာ်းအခွငေ့အ်လရ်း စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   

လလ်းစာ်းလ  က်နာမှုပျက်ကကွ်သည်ဟ  ဥလရာပသမဂ္ဂမ  ယူဆမခင််း လကကာငေ့ ်၎င််း၏ လက်နက်မျာ်းန ငေ့ ်

ခ ယမ််းမ ်းလကျာက်မျာ်းမ  လွ ၍ ပ  ေ့က နအ်ာ်းလှံ ်းက   ဥလရာပ လ ်းကွက်သ  ေ့ ဦ်းစာ်းလပ်းဝငလ်ရာက်ခငွေ့က်   

အာမခှံလပ်းထာ်းလသာ “လက်နက်မ လွ ၍ အာ်းလှံ ်း ခွငေ့မ်ပြှုမခင််း” (Everything But Arms-EBA) 
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အစ အစဉန ငေ့ပ်တ်သက်၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလပေါ် တ  ်းမမ ငေ့လ်စေ့စပ်လရ်းကာလက   ၂၀၁၈ ခ န စ်မ သာ 

စတငခ် ေ့သည ်(EU, 2019)။  

ယခ က ေ့သ  ေ့ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ နာမည်ဂ္ ဏသ်တင််းထ ခ  က်မှုက   လမြရ င််းန  ငရ်န၊် က နထ် တ်စွမ််းအာ်း 

တ  ်းတက်မှုက   ပှံေ့ပ  ်းလပ်းရနန် ငေ့ ် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   ဆွ လဆာငန်  ငမ်ညေ့ ်

ရည်မ န််းချက်မျာ်းက   လအာငမ်မငလ်စရနမ် ာ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် ရင််းန  ်း မမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ်

က နသ်ယွ်လရ်းမ တြ်က်မျာ်း၏ စ  ်းရ မ်ပူပနမ်ှုက   လလျှာေ့ချန  ငလ်အာင ် ကက ြှု်းပမ််း လဆာငရွ်က်မှု 

လ ပ်လဆာငရ်မည်မြစ်သည။် ဤအချက်သည် လူ ေ့အခွငေ့အ်လရ်းမပဿနာမျာ်းက   လမြရ င််းရန၊် 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းမ  ထကွ်လပေါ်လာသညေ့် RBC ဆ  ငရ်ာ မပဿနာမျာ်းက   လလျှာေ့ချရနန် ငေ့ ် RBC 

မူလ ာငမ်ျာ်းက   ခ  ငမ်ာစွာ ကျငေ့သ်ှံ ်းန  ငလ်စရန ်လ  အပ်သည်ဟ  ဆ  လ  မခင််း မြစ်သည်။ အစ  ်းရအလနမြငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအာ်း RBC ဆ  ငရ်ာ အလမခခှံမူမျာ်းန ငေ့ ် စှံသတ်မ တ် ချက်မျာ်းက   

အလကာငအ်ထည်လြာ်ရာတွင ် တ  က်ရ  က်ပှံေ့ပ  ်းလပ်းမခင််းမြငေ့ ် RBC ဆ  ငရ်ာမပဿနာ မျာ်းက   

လကျာ်လွှာ်းန  ငလ်အာင ် အာ်းလပ်းကူည ရမည်မြစ်သည်။ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းမ  

လ  က်နာလဆာငရွ်က်သငေ့သ်ညေ့် တာဝနဝ်တတ ရာမျာ်း ပါဝငသ်ညေ့် လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်း လထာကပ်ှံေ့ 

လပ်းမခင််းန ငေ့ ် ရ င််းလင််းသညေ့် လမျှာ်မ န််းချက်မျာ်းက   ဆက်သယွ်လဆာငရွ်က်လပ်းမခင််းအမပင ်

က နက်ကမ််းမျာ်းန ငေ့ ် အထည်ချြှုပ်လ ပ်ငန််းမျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ ကဏ္ဍမျာ်းအလ  က် လ  က်နာ 

လဆာငရွ်က်သငေ့သ်ညေ့ ် သက်ဆ  ငရ်ာလ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းအဆငေ့ဆ်ငေ့ပ်ါဝငသ်ညေ့် မပဋ္ဌာန််း 

သတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်က်န  ငလ်အာင ်မျှလဝလထာက်ပှံေ့လပ်းမခင််း တ  ေ့မြငေ့ ်

RBC က   ထ ထ လရာက်လရာက် လဆာငရွ်က်န  ငမ်ည်မြစ်သည်။ အစ  ်းရအလနမြငေ့ ်RBC အာ်း န  ငင်ှံအဆငေ့ ်

မဟာဗျျူဟာလမမာက် လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းက   ပှံေ့ပ  ေ့လပ်းသညေ့် အခန််းကဏ္ဍတွင ် ပါဝငဖ်ပ ်း 

ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်းအာ်းလှံ ်း က RBC က   မမ ငေ့တ်ငအ်ာ်းမြညေ့်န  ငလ်ရ်းအတွက ်

တူည လသာရည်မ န််းချက်ပန််းတ  ငထ်ာ်းရ  ကာ အတတူကွ ပါဝငလ်က်တွ ကက ြှု်းပမ််းမှုမြငေ့ ် ည ည  

ညွတ်ညွတ် လြာ်လဆာငန်  ငရ်မည်မြစ်သည်။ 

အစ  ်းရမ  RBC ဆ  ငရ်ာ အလလေ့အကျငေ့လ်ကာင််းမျာ်းက   အာ်းလပ်းမမ ငေ့တ်ငန်  ငလ်သာ လဆာငရွ်က ်

ချက်မျာ်းက   သတ်မ တ်လြာ်မပထာ်းသညေ့် ပထမအကက မ် OECD ၏ မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

မူဝါဒလလေ့လာသှံ ်းသပ်ချက ်မပြှုလ ပ်စဉကတည််းက လဆာငရွ်က်ခ ေ့သညေ့် လဆာငရွ်က်ချက် အမျ ြှု်းမျ ြှု်းန ငေ့ ်

တ  ်းတက်မှုအလမခအလနမျာ်းက   RBC အခန််းတွင ် လြာ်မပထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ 

ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာထညေ့သ်ငွ််းစဉ်းစာ်းချက်မျာ်းန ငေ့ ် လမမအသှံ ်းမပြှုမှုန ငေ့ ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ် မျာ်းန ငေ့ ်

ပတ်သက်လသာ စဉ်းစာ်းသှံ ်းသပ်ချက်မျာ်းက   အခန််း ၆၊ ၇ န ငေ့ ် ၈ တ  ေ့တငွ ် ပ  မ   အလသ်းစ တ ်
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လြာ်မပထာ်းသည်။ ဤအခန််းတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လက်ရ  အလမခအလနန ငေ့အ်ည  

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းက   RBC ဆ  ငရ်ာအလမခခှံမူမျာ်းန ငေ့ ် စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   အလကာင ်

အထည်လြာ်ရာ၌ အစ  ်းရမ  အလထာက်အပှံေ့လပ်းမခင််းန ငေ့ ်RBC က   မမ ငေ့တ်ငန်  ငမ်ညေ့် န  ငင်ှံလတာ် အဆငေ့ ်

ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မှုက   ဦ်းတည်သာွ်းန  ငမ်ညေ့ ် အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းက   မ ်းလမာင််းထ  ်းမပ 

ထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ 

 အဓ ကမူဝါဒအကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း 

 စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းမ  တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ အလလေ့အကျငေ့ ်

မျာ်းက   လက်လတွွံ့ကျငေ့သ်ှံ ်းလဆာငရွ်က်န  ငလ်စရန ် လဆာငရွ်က်ရမည် မြစ်သည်။ န  ငင်ှံ 

တကာ RBC ဆ  ငရ်ာစှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်းက   သက်ဆ  ငရ်ာမဟာဗျျူဟာမျာ်း၊  မူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ်

ဥပလဒမျာ်းတွင ် ထညေ့်သငွ််းမပဋ္ဌာန််းရနန် ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒ၏ 

အကျှံြှု်းဝငမ်ှုနယ်ပယ်လအာက်တွငရ်  သညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းမ  RBC ကျငေ့သ်ှံ ်းမှု 

အလမခအလနက   သှံ ်းသပ်မခင််းန ငေ့ ် အတည်မပြှုလပ်းမခင််းဆ  ငရ်ာ လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းက   လည််း 

ခ  ငမ်ာမှုရ  လစရန ် န  ငင်ှံလတာ်အစ  ်းရ၏ အလထာက်အပှံေ့သည် အလရ်းကက ်း သညေ့်အချက ်

မြစ်သည်။ ကနဦ်းအဆငေ့မ် ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက RBC န ငေ့ ် ပတ်သက်၍ ၎င််းတ  ေ့ 

လ ပ်လဆာငန်  ငမ်ညေ့် အလလေ့အကျငေ့မ်ျာ်းက   ကွ ကွ မပာ်းမပာ်း သ ရ  န  ငလ်သာ 

အမ န ေ့လ်ကကာ်မငာစာ (ဥပမာ-သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်  ထ တ်မပန ် ထာ်းတ ေ့ 

အမ န ေ့လ်ကကာ်မငာစာအမ တ ် ၄/၂၀၁၅) အာ်း ထ တ်မပနလ်ပ်းမခင််းမျ ြှု်းက   

န  ငင်ှံလတာ်အစ  ်းရ က်မ  လ ပ်လဆာငလ်ပ်းရမည်မြစ်သည်။ 

 စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း တာဝနယ်ူမှုအလလေ့အကျငေ့မ်ျာ်းအာ်း ကျငေ့သ်ှံ ်း 

လဆာငရွ်က်န  ငလ်အာင ် မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းမခင််းန ေ့ အလထာက်အကူလပ်းမခင််းတ  ေ့က   

လဆာငရွ်က်ရမည်မြစ်သည်။ 

 အထ်ူးသမြငေ့ ် ပဋ ပကခန ငေ့ ် အနတရာယ်မျာ်းသည်ေ့လနရာမျာ်း၌ တငွ််းထကွသ်တတ ြှုမျာ်း 

ဆ  ငရ်ာတာဝနယ်ူမှုရ  လသာ လထာက်ပှံေ့မှုကွင််းဆက်မျာ်းအတွက် လက်လတွွံ့ကျငေ့သ်ှံ ်း 

န  ငမ်ညေ့် လမ််းညွှနခ်ျက် (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply 

Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) က   

ကျငေ့သ်ှံ ်းန  ငမ်ည်ဆ  ပါက တွင််းထကွ်သတတ ြှုတူ်းလြာ်လရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းမ  ထကွ်လပေါ် လာသညေ့ ်

လူ ေ့အခွငေ့အ်လရ်းမပဿနာမျာ်းအာ်း လမြရ င််းန  ငမ်ည်မြစ်ဖပ ်း  ဏ္ဍာလရ်း 
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ဆ  ငရ်ာအခက်အခ မျာ်းန ေ့ လူ ေ့အခွငေ့အ်လရ်းဆ  ငရ်ာ မပဿနာမျာ်းက   တ  က်ရ  က်လသာ ်

လည််းလကာင််း၊ သယွ်ဝ  က်၍လသာ်လည််းလကာင််း ထပ်မှံမမြစ်ပွာ်းလအာင ် ကာကွယ ်

န  ငမ်ည်မြစ်သည်။ 

 အထည်ချြှုပ်န ငေ့ြ် နပ်ထ တလ် ပ်ငန််းမျာ်း၏ တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ လထာက်ပှံေ့မှု 

ကွင််းဆက်မျာ်းဆ  ငရ်ာလက်လတွွံ့ကျငေ့သ်ှံ ်းန  ငမ်ညေ့ ် လမ််းညွှနခ်ျက် (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and 

Footwear Sector) အာ်း စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်းတွင ် ကျင််းသှံ ်းန  ငမ်ည်ဆ  ပါက 

အထည်ချြှုပ်လ ပ်ငန််းမျာ်း၏ က နသ်ယွ်မှုန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုပ  င််းက   အလထာက ်

အကူမပြှုန  ငမ်ည်မြစ်ဖပ ်း စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်း၏ ချ တ်ဆက်လဆာငရွ်က်မှုက   မမ ငေ့တ်င ်

န  ငမ်ည်မြစ်သည်။  

 တွင််းထကွ်သတတ ြှုတူ်းလြာ်လရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း (အထ်ူးသမြငေ့ ် န  ငင်ှံလတာ်ပ  င ် စ ်းပွာ်းလရ်း 

လ ပ်ငန််းမျာ်းအပါအဝင)် အလနမြငေ့ ် ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှုက   မမ ငေ့တ်ငန်  ငလ်အာင ် 

ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်ရမညမ်ြစ်သည်။ အ ယေ့်လကကာငေ့ဆ်  လသာ် လူမှုလရ်းန ေ့ သ ာဝ 

ပတ်ဝန််းကျငက်   ထ ခ  က်လစလသာ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းန ငေ့ ်အစ  ်းရ၏ ပ  ငဆ်  ငမ်ှုန ငေ့ ်

အ ပ်ချြှုပ်မှုသ သာထငရ် ာ်းစာွ ပါဝငလ်နသညေ့ ် လ ပ်ငန််းမျာ်းအပါအဝင ်

န  ငင်ှံလတာ်ပ  ငစ် ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ စ ပွာ်းလရ်းတငွ ်

အလထာက်အကူမပြှုလနသညေ့်အတွက် န  ငင်ှံတငွ််း RBC က   ထ ခ  က်လစသညေ့် 

အလလေ့အကျငေ့မ်ျာ်းက   အဆ  ပါလ ပ်ငန််းမျာ်းတွင ်လလျှာေ့ချလနသက ေ့သ  ေ့ တစ်ြကတ်ွင ်လည််း 

RBC က   မမ ငေ့တ်ငန်  ငသ်ညေ့် စ ပွာ်းလရ်း ဆ  ငရ်ာအမူအကျငေ့လ်ကာင််းမျာ်းက   

ပ  မ  မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းသည်လည််း အထ လရာက် ဆှံ ်းနည််းလမ််းမြစ်သည်။ 

 တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းလဆာငရွ်ကမ်ှုအတွက် National Action Plan 

(NAP) က   ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်းအာ်းလှံ ်းန ငေ့ ် ကျယ်ကျယ ် မပန ေ့မ်ပန ေ့ ်

လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်းမှုန ငေ့အ်တ ူ န  ငင်ှံတကာအဆငေ့အ်တန််းမ  အလလေ့အကျငေ့လ်ကာင််းမျာ်း 

န ငေ့အ်ည   အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်က်ရနလ်ည််း လ  အပ်ပါသည်။ NAP 

လ ပ်ငန််းစဉက   လဆာငရွ်က်ရာတွင ်ပါဝငသ်က်ဆ  ငသ်ူမျာ်းအာ်းလှံ ်းမ  ည ည  ညွတ်ညွတ်မြငေ့ ်

န  ငင်ှံလတာ်အဆငေ့ ် RBC Agenda က   လဆာငရွ်က်ရာတွင ် အလထာက်အကူမပြှုန  ငမ်ည ်

မြစ်ပါသည်။ 
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အလမခခှံအလဆာကအ်အှံ  ချ တဆ်ကမ်ှု 

မကကာလသ်းမ န စ်မျာ်းအတငွ််း စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငတ်  ်းတက်မှုအတွက် အလမခခှံကျသညေ့် ဥပလဒ 

အလမခခှံမျာ်းမြစ်သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒအသစ်၊ က မပဏ မျာ်းဥပလဒအသစ်န ငေ့ ် အထ်ူး 

စ ်းပွာ်းလရ်းဇ နဥ်ပလဒတ  ေ့က   မပဋ္ဌာန််းန  ငခ် ေ့မခင််းန ငေ့အ်တူ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု အလမခအလနလကာင််းမျာ်း 

တ  ်းတက်လာရနအ်တကွ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် ခရ ်းရ ည်ကက ်းက   လလျှာက်လ မ််းခ ေ့ပါသည်။ 

သ  ေ့လသာ်လည််း အဆ  ပါမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည် လမျှာ်မ န််းထာ်းသညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

ဆွ လဆာငမ်ှုရ  မခင််းန ငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစမခင််းစသညေ့် ရည်မ န််းချက်မျာ်းက   မပညေ့်မ လအာင ်

လဆာငရွ်က်လပ်းန  ငမ်ခင််းမရ  ပါ။ မူဝါဒပ  င််းဆ  ငရ်ာ ဖပ ်းမပညေ့်စှံ သညေ့် လဆာငရွ်က်မှုမျာ်းသည ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတကွ် ဝန််းကျငလ်ကာင််းက   ြနတ် ်းလပ်းမခင််းန ငေ့ ် လူမှုအသ  က်အဝန််း အတကွ ်

အကျ ြှု်းခှံစာ်းခွငေ့မ်ျာ်းက   လဝမျှရာတငွ ်အဓ ကကျသညေ့် အခန််းကဏ္ဍမ  ပါဝငလ်နပါသည်။  

အမခာ်းအခန််းမျာ်းတငွ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ် အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစမခင််း၊ အထ်ူး 

စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ်စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၊ တာဝနယ်ူမှုရ  သညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းလဆာငရွ်က်မှု၊ အစ မ််းလရာင ်စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ်

လမမပ  ငဆ်  ငမ်ှုစသည်တ  ေ့န ငေ့စ်ပ်လျဉ်းသညေ့် အဓ ကဦ်းစာ်းလပ်း လဆာငရွ်က်ရမညေ့် က စစရပ်မျာ်းက   

တငမ်ပခ ေ့ဖပ ်းမြစ်ပါသည်။ အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  ချ တ်ဆက်မှုသည် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း 

လ ပ်လဆာငရ်ာတငွ ် ထ ထ လရာက်လရာက် လဆာငရွ်ကန်  ငလ်စရန ် အတကွ် 

အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လအာငလ်ဆာငရွ်က်ရာတွင ် အဓ ကကျသညေ့် အခန််းကဏ္ဍမ  

ပါဝငလ်နသညေ့်အတကွ်လည််းလကာင််း၊ ဝငလ်ရာက်လာမညေ့် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းန ငေ့ ်

မပည်တွင််းစ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း ချ တ်ဆက်မှုမြစ်န  ငသ်ညေ့အ်တွက်လည််းလကာင််း 

အာဏာပ  ငအ်ြွ ွံ့အစည််းမျာ်းအလနမြငေ့ ် အဆ  ပါကဏ္ဍက   အမခာ်းလသာကဏ္ဍမျာ်းနည််းတ ူ

အလရ်းကက ်းသညေ့်ကဏ္ဍအမြစ် မ တ်ယူ၍ အဓ က အလလ်းလပ်းလဆာငရွ်က်သငေ့ပ်ါသည်။ 

စ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍက   ြွငေ့လ် စ်ရနန် ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းမ  တွန််းအာ်းလပ်းသညေ့ ်

ပ  ေ့က နဦ််းစာ်းလပ်းမှု တ  ်းတက်လစလရ်းက   အလမခခှံသညေ့် တ  ်းတက်မှုလမ််းလကကာင််းက   

တည်လဆာက်ရနရ်ည်ရွယသ်ညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

န  ငင်ှံလရ်းအကူ်းအလမပာင််းန ငေ့အ်တူ မြစ်လပေါ်လာခ ေ့ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တည်တှံေ့ ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း 

ဟနခ်ျကည် လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည်  ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ  ဦ်းလဆာငသ်ညေ့် 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုမဟာဗျျူဟာတစ်ခ က   လက်ခှံမခင််းန ငေ့ ် ၎င််း၏အခန််းကဏ္ဍသည် ပတ်ဝန််းကျငက်   

သတ မပြှုလစလရ်းန ငေ့ ် လူမှုလရ်းအရ တာဝနယ်ူမှုရ  သညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း တ  ်းတက်မှုတ  ေ့အတကွ ်
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အလာ်းအလာရ  မှုအမြစ် မ တ်ယူမခင််းအာ်းမြငေ့ ် ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက   ခ  ငမ်ာလစသညေ့ ်

အလထာက်အထာ်းပငမ်ြစ်သည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လက်ရ  စ ်းပွာ်းလရ်း တည်လဆာက်ပှံ က   

အသ အမ တ်မပြှုမခင််းအာ်းမြငေ့ ် အဆ  ပါ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တည်တှံေ့ ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည် စ  က်ပျ ြှု်းလရ်းန ငေ့ ်

အလသ်းစာ်းအလတ်စာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  တက်မှုက   အလထာက်အကူမပြှုရာတငွ ်

ဦ်းစာ်းလပ်းမှုက   မြစ်လစပါသည်။ အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် လနာငအ်နာဂ္တ်တငွ ် ဒ ဂ္ျစ်တယ်စ ်းပွာ်းလရ်း သ  ေ့ 

ကူ်းလမပာင််းရာတငွ ် အဆငလ်မပလစလရ်း၊ ပ  မ  မမနဆ်နလ်သာ ြွှံ ွံ့စည််းတည်လဆာက်ပှံ ဆ  ငရ်ာ 

အသငွလ်မပာင််းမှုန ငေ့ ် အရည်အလသ်ွးမမငေ့ ် အလ ပ်အက  ငမ်ျာ်း မျာ်းမပာ်းလာလစလရ်းတ  ေ့အတကွ ်

ထ တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍ၊ စက်မှုန ငေ့ ် ဝနလ်ဆာငမ်ှုကဏ္ဍတ  ေ့က   ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  တက်လစရနအ်တွက် မမ ငေ့တ်င ်သညေ့ ်

လဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက   မပြှုလ ပ်ရန ်ရည်ရွယထ်ာ်းပါသည။်  

ပ  ေ့က နဦ််းစာ်းလပ်းထ တ်လ ပ်မှုကဏ္ဍရ   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   ဆွ လဆာငရ်နန် ငေ့ ် စ  က်ပျ ြှု်း လရ်းကဏ္ဍက   

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစရန ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ညတ်ည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုစ မှံက န််းတွင ်  လြာ်မပထာ်းသညေ့် အလရ်းကက ်းသညေ့်အချက်မ ာ လ ်းကွက်မျာ်းက   

လက်လ မ််းမ န  ငမ်ှုန ငေ့ ် န  ငင်ှံတကာန ငေ့ခ်ျ တ်ဆက်မှုတွင ် လကာင််းမွနလ်စလရ်းတ  ေ့ မြစ်ပါသည်။ 

ပ  မ  လကာင််းမွနသ်ညေ့် ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းဆ  ငရ်ာ အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ချ တ်ဆကမ်ှုသည် အကျ ြှု်း ရ  ဖပ ်း 

ယှံ ကကည်စ တ်ချရသညေ့် လထာက်ပှံေ့လရ်း ကွင််းဆကမ်ျာ်းမြစ်လပေါ်လစမခင််း၊ လ ပ်ငန််းမျာ်း အတကွ ်

ကမဘာေ့တနြ်  ်းကွင််းဆက်မျာ်း (ဂ္ျ ဗ စ အက်စ်)န ငေ့ ် လပါင််းစည််းန  ငရ်န ် အခငွေ့အ်လရ်းမျာ်း က   

မျာ်းမပာ်းလစမခင််းန ငေ့ ် န  ငင်ှံမျာ်းအတွက် အဆ  ပါကမဘာေ့တနြ်  ်းကွင််းဆက်မျာ်းတွင ် ပါဝငမ်ခင််း မြငေ့ ်

အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက   ခှံစာ်းန  ငရ်န ်အလထာက်အကူမပြှုန  ငပ်ါသည်။  

ထ  ေ့လကကာငေ့ ် ဤအလမခအလန၌ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ က နသ်ယွ်မှုန ငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာ 

မူဝါဒမျာ်း လပါင််းစည််းထာ်းသညေ့်  က်လပါင််းစှံ  မဟာဗျျူဟာမျာ်း လ  အပ်ပါသည်။ ဥပမာ အာ်းမြငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ် အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစမခင််း မူဝါဒမျာ်းသည ်

ပ  မ  ထ လရာက်မှုရ  လစလရ်းအတွက် က နသ်ယွ်မှုန ငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာ မူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ်

ချ တ်ဆက်မှုရ  ရန ် လ  အပ်သည်။ ထ လရာက်မှုရ  သညေ့် soft infrastructure ရ  သညေ့်အခါ 

က နသ်ယွ်မှုအဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစမခင််းန ငေ့ ် လထာက်ပှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းဝနလ်ဆာငမ်ှုတ  ေ့အပါအဝင ် 

အရည်အလသ်ွးမပညေ့်ဝသညေ့် hard infrastructure ၏ အရည်အလသ်ွးက   မမ ငေ့တ်က်လစပါသည။် 

က နသ်ယွ်မှုန ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်း လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််း မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းမပါ   hard infrastructure 

တ  ်းတက်သညေ့် အချ ြှုွံ့က စစရပ်မျာ်း သ  ေ့မဟ တ် လမျှာမ် န််းထာ်းသညေ့် ရလဒမ်ျာ်း ရရ  ရန ် လ  အပ်သညေ့ ်
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နည််းလမ််းမျ ြှု်းစှံ ချဉ်းကပ်မှုမျာ်း မရ  သညေ့်အလမခအလနတွင ် hard infrastructure တ  ်းတက်သညေ့ ်

အချ ြှုွံ့က စစရပ်မျာ်းလည််း ရ  ပါသည်။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ် တစ်စ  တစ်စည််းထ မရ  သညေ့် ချဉ်းကပ်မှုမျာ်း 

မမြစ်လစလရ်းမ ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငပ်  မ  အာ်းလကာင််း လစရနန် ငေ့ ် အမပြှုသလ ာလဆာငသ်ညေ့် 

တွန််းအာ်းလပ်းမခင််းန ငေ့ ်မြညေ့စ်ွက်အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှု မျာ်းအတွက် အဓ ကအလရ်းပါပါသည်။ 

စ ်းပွာ်းလရ်းပ တ်ဆ  ေ့မှုမျာ်းက   ပယ်ြျက်လပ်းခ ေ့သညေ့်အချ နမ် စ၍ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ၂၀၁၀ ခ န စ်မ  ၂၀၁၇ 

ခ န စ်အတွင််း ပ  ေ့က န ် ၈၂ ရာခ  ငန်ှုန််းန ငေ့ ် သငွ််းက န ် ၃၆၂ ရာခ  ငန်ှုန််း တ  ေ့မြငေ့ ် ၎င််းက နသ်ယွ်မှုက   

ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် လဆာငရွ်က်ခ ေ့ပါသည် (ဗဟ  စာရင််းအင််း အြွ ွံ့ မမနမ်ာ ၂၀၁၉)။  န  ငင်ှံ၏ 

တ  ်းတက်မျာ်းမပာ်းလာသညေ့် လူဦ်းလရသည် ပ  ေ့က နမ်ျာ်းအတွက် ဝယလ်  အာ်း မြစ်လာဖပ ်း 

လ ပ်သာ်းလပါမျာ်းမှုန ငေ့ ် သ ာဝအရင််းအမမစ်မျာ်း လပါမျာ်းမှုသည် ပ  ေ့က နအ်တကွ ်

လရာင််းလ  အာ်းမြစ်လာခ ေ့ပါသည်။ ကမဘာေ့တွင ် စ ်းပွာ်းလရ်း အလျငမ်မနဆ်ှံ ်း တ  ်းတက်လျက်ရ  သညေ့ ်

အ နဒ ယန  ငင်ှံ၊ တရ တန်  ငင်ှံတွင ်အာဆ ယှံန  ငင်ှံမျာ်းအကကာ်း မဟာဗျျူဟာကျကျတည်ရ  လနသညေ့် န  ငင်ှံ၏ 

ပထဝ အလနအထာ်းသည ် က နသ်ယွ်မှုအတွက ် အကျ ြှု်းအမမတ်ပငမ်ြစ်ပါသည်။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ချ တ်ဆက်မှုန ငေ့ ် လထာကပ်ှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းကွနယ်က ် ချ ွံ့ထငွမ်ှုတ  ေ့သည ်

ကမဘာေ့စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် ပ  မ  လပါင််းစည််းမခင််းန ငေ့ ် ဖမ ြှုွံ့ မပန ငေ့ ် လကျ်းလက်လူထ တ  ေ့၏ လူလနမှုအဆငေ့အ်တန််း 

မမငေ့မ်ာ်းလစမခင််းတ  ေ့မ တစ်ဆငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ စဉဆက်မမပတ် စ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုအတွက် မရ  မမြစ် 

လ  အပ်ပါသည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လက်ရ  အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ချ တ်ဆက်မှုသည် ၎င််းကဏ္ဍရ   လ  အပ်ချက် မျာ်းက   

မြညေ့်စည််းလပ်းန  ငမ်ခင််းမရ     တ  ်းတက်မှု လနာက်ကျလျက်ရ  ပါသည်။ လမ််းမျာ်းန ငေ့ ် ဆ ပ်ကမ််းမျာ်း၏ 

စွမ််းလဆာငရ်ည်၏ သှံ ်းပှံ တစ်ပှံ လကျာ်သည် ကန ေ့သ်တ်ချက်မျာ်း ရ  လနသညေ့် အတွက် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

hard infrastructure သည် လဒသတွင််းန  ငင်ှံမျာ်းအကကာ်းတွင ် အာ်းနည််းသညဟ်  ယူဆန  ငပ်ါသည ်

(လအဒ    ၂၀၁၄)။ အမျ ြှု်းစှံ သညေ့် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  ပှံ စှံမျာ်းမရ  မခင််းန ငေ့ ် လမ််းမမျာ်းလပေါ်တငွ ်

သယ်ယူပ  ေ့လဆာငလ်ရ်း မျာ်းမပာ်းမှုသည် သယ်ယူ ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းက နက်ျစရ တ် မမငေ့တ်က်မှုက   

မြစ်လစပါသည် (လအဒ    ၂၀၁၆ ခ)။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လထာက်ပှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းကဏ္ဍတစ်ခ လှံ ်းသည ်

အထ်ူးသမြငေ့ ် က နသ်ယွ်မှုန ငေ့ ် ဆက်စပ်သညေ့် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ သည ်

လဒသတွင််းန  ငင်ှံမျာ်းန ငေ့န် ှု င််းယ ဉပါက မျာ်းစွာ လနာက်ကျကျန ် လနသညဟ်  လမပာ၍ရပါသည် 

(ကမဘာေ့ ဏ ် ၂၀၁၄)။ နယ်စပ်က နသ်ယွ်မှုကဏ္ဍတွင ် ပွငေ့လ်င််း မမငသ်ာမှုမရ  မခင််းန ငေ့ ်

ခန ေ့မ် န််းန  ငမ်ှုမရ  မခင််းတ  ေ့မ ာ နယ်စပ်မြတ်လကျာ ် က နစ်ည်မျာ်းတငသ်ငွ််း/ တငပ်  ေ့မှုက   

ပ  မ  အခက်အခ မြစ်လစဖပ ်း မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် စ ်းပာွ်းလရ်းလ ပ်ငန််းလဆာငရွ်ကမ်ှု က နက်ျစရ တက်   
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ပ  မ  မမငေ့တ်က်လစပါသည် (OECD, 2018c)။ ဤအစ ရငခ်ှံစာအတွက် သကဆ်  ငသ်မူျာ်းအာ်းလှံ ်းန ငေ့ ်

လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်း မပြှုလ ပ်ခ ေ့မှုအရ ၎င််းတ  ေ့အလနမြငေ့ ် အလရ ွံ့ - အလနာက် 

စ ်းပွာ်းလရ်းစကကြနလ်မ််းပ  င််းမြစ်သညေ့် ရနက် နမ်  ြာ်းအှံသ  ေ့ သာွ်းသညေ့်လမ််းက ေ့သ  ေ့လသာ 

အဓ ကအလရ်းပါသညေ့် လမ််းမကက ်းမျာ်းလပေါ် ရ   တရာ်းဝငန် ငေ့ ် အလတွသ်လ ာဖမ ြှုွံ့ဝငဂ်္ တ်မျာ်း 

ရ  လနမှုသည် သယ်ယူပ  ေ့လဆာငရ်န ် လန ာငေ့လ်န ်းလစဖပ ်း က နက်ျစရ တ် ပ  မ  ကျသငေ့လ်နလကကာင််း 

လမပာဆ  ခ ေ့ကကပါသည်။  

လက်ရ   ဂ္ျ ဒ ပ  ၁ ရာခ  ငန်ှုန််းမ  ၁.၅ ရာခ  င််းနှုန််းအထ  ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းကဏ္ဍတငွ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   

မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းသည် မပည်တွင််းဆက်သယွ်လရ်းကဏ္ဍ ပ  မ  တ  ်းတက်လာလစလရ်းအတွက် အလွန ်

လ  အပ်ပါသည်။ တရ တ်န  ငင်ှံ၊ ထ  င််းန  ငင်ှံန ငေ့ ် ဗ ယက်နမ်န  ငင်ှံတ  ေ့န ငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံအာ်း နှု င််းယ ဉ 

ကကညေ့်ပါက ၎င််းန  ငင်ှံမျာ်းသည် ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းကဏ္ဍတွင ် ဂ္ျ ဒ ပ ၏ ၄ ရာခ  ငန်ှုန််းလကျာ်လကျာက်   

သှံ ်းစွ ကကပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ် န စ်စဉ ဂ္ျ ဒ ပ ၏ ၃ ရာခ  ငန်ှုန််းမ  ၄ ရာခ  ငန်ှုန််းအထ  

ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းကဏ္ဍတွင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု တ  ်းတကလ်ာလစရန ် ရည်မ န််းထာ်းသငေ့လ်ကကာင််း လအဒ    

(၂၀၁၆ က) မ  လထာက်ခှံလမပာဆ  ထာ်းပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာတွင ် ထ တ်လ ပ်မှု 

က နက်ျစရ တ်န ငေ့ည် မျှလစမညေ့် အသှံ ်းမပြှုသညေ့်နှုန််းထာ်းက   တ  ်းမမ ငေ့မ်ခင််း၊  ဏ္ဍာလရ်းတည်ဖင မ်မှု 

ရရ  လစရနအ်တွက် န  ငင်ှံပ  ငစ် ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းက   အာ်းလပ်းမခင််းန ငေ့ ် ပ ဂ္ဂလ က-အစ  ်းရ 

ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုပှံ စှံတ  ေ့မ တစ်ဆငေ့ ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍက   ပါဝငလ်ဆာငရွ်က်လစမခင််း စသည်တ  ေ့ 

မ တစ်ဆငေ့ ်မပြှုလ ပ်သငေ့လ်ကကာင််း လထာက်ခှံလမပာထာ်းပါသည်။ 

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ကဏ္ဍတွင ် အသှံ ်းစရ တ်ပ  မ  သှံ ်းစွ န  ငလ်စရန ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတကွ် စ စဉမှုန ငေ့ ် မြန ေ့လ်ဝမှုတ  ေ့ အဓ ကလ  အပ်မည် မြစ်ပါသည်။ မြစ်န  ငလ်မခ 

လလေ့လာမှုမျာ်း၊ ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်းန ငေ့ ်ည  နှု င််းလဆ်ွးလန်ွးမခင််းန ငေ့ ်စ မှံက န််းအက မြတ်မှု မူလ ာငမ်ျာ်း 

တစ်ခ န ငေ့တ်စ်ခ  လ  က်လလျာည လထစွွာအသှံ ်းမပြှုမခင််းန ငေ့ ် ကာလရ ည်ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအစ အစဉမျာ်းန ငေ့ ် ပ  မ  လကာင််းမွနသ်ညေ့် ကက ်းကကပ်သညေ့် စနစ်န ငေ့ ် အစ ရငခ်ှံတငမ်ပ 

သညေ့်စနစ်တ  ေ့က   မ တ်ဆက်တငမ်ပမခင််းမြငေ့ ် ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းအလမခခှံအလဆာက်အအှံ  စ မှံ အ ပ်ချြှုပ်မှုက   

အကျ ြှု်းမြစ်ထနွ််းလစမည်မြစ်ပါသည် (လအဒ    ၂၀၁၆ က)။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာ တငွ ်

မြစ်လာန  ငလ်မခရ  သညေ့် အပျက်သလ ာလဆာငသ်ညေ့ ် လူမှုလရ်းန ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ မပငပ်မ  

သက်လရာက်မှုမျာ်းက   ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းရမည်မြစ်ပါသည်။ စ မှံက န််းက   လရွ်းချယ် မခင််း၊ 

မြန ေ့လ်ဝမခင််းန ငေ့ ် ထ န််းသ မ််းမခင််း တ  ေ့က ေ့သ  ေ့ ပ  မ  ထ လရာက်မှုရ  သညေ့် စ စဉမှုန ငေ့ ် မြန ေ့လ်ဝမှု တ  ေ့သည ်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ကဏ္ဍတွင ် သှံ ်းစွ လငကွ   ထ ထ လရာက်လရာက ် လချွတာန  ငရ်န ်
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ကူည န  ငမ်ည်မြစ်ပါသည် (McKinsey ၂၀၁၆)
5
။ ထ  သ  ေ့မပြှုလ ပ်မခင််းမြငေ့ ် အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် ရနက် န ် - 

မနတလလ်းအမမနလ်မ််းတွင ် က နတ်ငက်ာ်းမျာ်းက   သာွ်းလာခွငေ့မ်ပြှုမခင််း သ  ေ့မဟ တ ်

တရာ်းဝငဝ်နတ်ငလ်ဆာငမ်ှုမပဏာက   တ  ်းမမ ငေ့မ်ခင််းက ေ့သ  ေ့ လမ််းက   ပ  မ  အကျ ြှု်းရ  စွာ အသှံ ်းချမခင််း 

အာ်းမြငေ့လ်ည််းလကာင််း၊ မ လခါငလ်ဒသခွ ၏ တရ တန်  ငင်ှံသ  ေ့ ချ တ်ဆက်ထာ်းသညေ့် လမမာက်စကကြန ်

လမ််းန ငေ့ ် ထ  င််းန  ငင်ှံသ  ေ့ ချ တ်ဆက်ထာ်းသညေ့ ် အလရ ွံ့-အလနာက်စကကြနလ်မ််းက ေ့သ  ေ့  အဓ က 

က နသ်ယွ်လရ်းစကကြနလ်မ််းမျာ်းက   ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစမခင််းမြငေ့လ်ည််းလကာင််း လမ််းအသှံ ်းမပြှုမှု က   

ပ  မ  အဆငေ့မ် လာလစလရ်း၊ ပ  မ  အကျ ြှု်းရ  ရ   အသှံ ်းမပြှုန  ငလ်စလရ်း အလလ်းထာ်းလဆာငရွ်က် သငေ့ပ်ါသည ်

(လအဒ    ၂၀၁၆ ခ)။ 

က နသ်ယွ်မှုလွယ်ကူလချာလမွွံ့လစမခင််းကဏ္ဍတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် လဒသတငွ််းန  ငင်ှံမျာ်း အကကာ်း 

အာ်းနည််းလျက်ရ  ဖပ ်း ပ  မ  အာ်းလကာင််းလာလစလရ်း လဆာငရွ်က်ရန ် လ  အပ်လျက်ရ   ပါသည်။ 

က နစ်ည်မျာ်း တငသ်ငွ််းမခင််းမမပြှုမ  က နစ်ည်မျာ်းက   စစ်လဆ်းရာတွင ် အလကာက်ခွန ် ဆ  ငရ်ာ 

လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းန ငေ့စ်စ်လဆ်းရာ၌ မြစ်န  ငသ်ညေ့် ကက ြှုတငစ်စ်လဆ်းလသာ နည််းလမ််းန ငေ့ ်

နယ်စပ်တွင ် တရာ်းဝငလ် ပ်ရ  ်းလ ပ်စဉမျာ်းက   လလျှာေ့ချမခင််းတ  ေ့မ တစ်ဆငေ့ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

က နသ်ယွ်မှုကဏ္ဍတငွ ် ပ  မ  အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လအာင ် မပြှုလ ပ်န  င ် ပါသည်။ အထ်ူးသမြငေ့ ် အဓ က 

နယ်စပ်ဂ္ တ်အာ်းလှံ ်းတွင ် အလကာက်ခွနဆ်  ငရ်ာ လ ပ်ငန််းစဉက   အလ  အလလျာက ်

မပြှုလ ပ်န  ငသ်ညေ့်စနစ်က   တ  ်းတက်လစမခင််း၊ က နသ်ယွ်မှုအတွက် လ  အပ်သညေ့် စာရွက်စာတမ််း 

အလရအတွက်က   လလျှာေ့ချမခင််းန ငေ့ ် အချ နန် ငေ့ ် စပ်ဆက်သညေ့် က နသ်ယွ်မှု လ ပ်ငန််းစဉက   ပ  မ   

လွယ်ကူလစမခင််းတ  ေ့မြစ်ပါသည် (အ  အ စ ဒ  ၂၀၁၈)။ 

အစ  ်းရသည် ဆက်သွယ်လရ်းတွင ် အာ်းနည််းချက်မျာ်းက   လမြရ င််းရန ် ကက ြှု်းစာ်းလ ပ်လဆာင ်

လျက်ရ  ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု 

စ မှံက န််းန ငေ့ ် အမျ ြှု်းသာ်းလထာက်ပှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်း မဟာစ မှံက န််း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တ  ေ့တွင ် မဟာ 

ဗျျူဟာမျာ်းန ငေ့ ် လမျှာ်မ န််းချက်မျာ်းက   ချမ တထ်ာ်းဖပ ်းမြစ်ပါသည်။ အာမခှံအလကာက်ခွန ်

က နလ်လ ာငရ်ှံ မျာ်းအတွက် လ  အပ်သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   ခွငေ့မ်ပြှုလပ်းရန ်လ ပ်ထှံ ်း လ ပ်နည််းမျာ်းက   

၂၀၁၉ ခ န စ်တွင ် ထ တ်မပနခ် ေ့ဖပ ်းမြစ်ပါသည်။ အစ  ်းရအလနမြငေ့ ် အလ ရ ငမ်ျာ်း ၏ လထာက်ပှံေ့မှုန ငေ့ ်

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍတ  ေ့မ  ပါဝငမ်ှုတ  ေ့က   အဆငလ်မပလစမညေ့် အစ  ်းရရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု က   ဦ်းတည်သညေ့် 

စ မှံက န််း ဏက်  လည််း မ တ်ဆက်လပ်းခ ေ့ဖပ ်း မြစ်ပါသည်။ ယခ  လက်ရ   ကာလတွင ်မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ်

အာရ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်း ဏန် ငေ့ ် အဓ က စကကြနမ်ျာ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု အတွက ်
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ဂ္ျပနအ်မပည်မပည်ဆ  ငရ်ာပ်ူးလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုလအဂ္ျငစ် တ  ေ့မ  အလထာက်အပှံေ့မျာ်းက   

ရရ  လနပါသည်။ မပည်တွင််းစ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် ချ တ်ဆကမ်ှု ပ  မ  လကာင််းမွနန်  ငသ်ညေ့ ် ပ  ေ့က နဦ််းစာ်းလပ်း 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတကွ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လကရ်  ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းချ တ်ဆက်မှုအလမခခှံအလဆာက် အအှံ က   

တ  ်းမမ ငေ့ရ်နန် ငေ့ ်အဆငေ့မ်မ ငေ့တ်ငရ်နမ် ာ  အဆ  ပါအြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၏ အလထာက်အပှံေ့ လ  အပ်ပါသည်။ 

 အဓ ကမူဝါဒအကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း      

 ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းန ငေ့ ် လထာကပ်ှံေ့ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်း အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ကဏ္ဍတွင ် ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုက  တ  ်းမမ ငေ့ရ်န ် - လဆာငရွ်က်န  ငမ်ှုဆန််းစစ်ချက်မ  ခွငေ့မ်ပြှုလပ်းန  ငသ်ညေ့ ်

ထ တ်လ ပ်မှုက နက်ျစရ တ်န ငေ့ ် က  က်ည လစမညေ့် အသှံ ်းမပြှုခနှုန််းထာ်း က  ချ နည်  မခင််း၊ 

န  ငင်ှံပ  ငအ်လမခခှံအလဆာက်အအှံ  က မပဏ မျာ်း၏  ဏ္ဍာလရ်းပ  င််းဆ  ငရ်ာခ  ငမ်ာမှုက   

ညွှနမ်ပမခင််းန ငေ့ ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ  ပါဝငမ်ှုက   အာ်းလပ်းမခင််းတ  ေ့မ တစ်ဆငေ့ ် ရနပ်ှံ လင ွ

ထပ်တ  ်းမမ ငေ့ရ်န၊်  

 မြစ်န  ငလ်မခလလေ့လာမှုမျာ်းန ငေ့ ် စ မှံက န််းအက မြတ်မှုမူလ ာငမ်ျာ်းက   ပ  မ  အာ်းလကာင််း 

လစမခင််းမ တစ်ဆငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု အတွက် စ စဉမှုန ငေ့ ်

မြန ေ့လ်ဝမှုတ  ေ့က   တ  ်းတကလ်စရန။် ထ  ေ့သ  ေ့လဆာငရွ်က်ရာ တွင ် မြစ်လာန  ငလ်မခရ  သညေ့ ်

အပျက်သလ ာ လဆာငသ်ညေ့် လူမှုလရ်းန ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ မပငပ်မ  

သက်လရာက်မှုမျာ်း၊ ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်း အာ်းလှံ ်းန ငေ့ ် လတွွံ့ဆှံ လဆ်ွးလန်ွးမခင််း၊ 

ကာလရ ည်အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  အစ အစဉမျာ်းန ငေ့ ်စ မှံက န််းမျာ်းက   သငေ့လ်လျာ် လသာ 

ကက ်းကကပ်သညေ့်စနစ် စသည်တ  ေ့က   ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းရရန၊် 

 မ လခါငလ်ဒသခွ ၏ တရ တ်န  ငင်ှံသ  ေ့ ချ တ်ဆက်ထာ်းသညေ့် လမမာက်စကကြနလ်မ််းန ငေ့ ်

ထ  င််းန  ငင်ှံသ  ေ့ ချ တ်ဆကထ်ာ်းသညေ့် အလရ ွံ့-အလနာက်စကကြနလ်မ််းက ေ့သ  ေ့  အဓ က 

က နသ်ယွ်လရ်းစကကြနလ်မ််းမျာ်းက   ဦ်းတည်အလလ်းထာ်း၍ ရ  လနသညေ့ ် အလမခခှံ 

အလဆာက်အအှံ မျာ်းက   ပ  မ  အဆငေ့မ်မ ငေ့တ်ငရ်န၊် 

 ရနက် န-်မနတလလ်းအမမနလ်မ််းတွင ် က နတ်ငက်ာ်းမျာ်းက   သာွ်းလာခွငေ့မ်ပြှုမခင််း သ  ေ့မဟ တ ်

တရာ်းဝင ် ဝနတ်ငလ်ဆာငန်  ငမ်ှုမပဏာက   တ  ်းမမ ငေ့မ်ခင််းက ေ့သ  ေ့ ရ  လနသညေ့ ်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ မျာ်းမြစ်သညေ့် လမ််းအာ်း ပ  မ  အကျ ြှု်းရ  စွာ အသှံ ်းချရန၊် 
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 တရာ်းဝငလ် ပ်ရ  ်းလ ပ်စဉမျာ်းက   လလျှာေ့ချမခင််းန ငေ့ ် က နသ်ယွ်မှုက   အလထာက် 

အကူမြစ်လစမညေ့်အရာမျာ်းက   အဆငေ့မ်မ ငေ့တ်ငမ်ခင််းတ  ေ့မ တစ်ဆငေ့ ် က နသ်ယွ်မှု 

အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစရနန် ငေ့ ် အမခာ်းလသာ soft infrastructure တ  ေ့က   

အာ်းလကာင််းလစရန။် 

အစ မ််းလရာငဖွ်ှံ ွံ့ ဖဖ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုဆ  ငရ်ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူလ ာင ်

အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံအာ်း စ ်းပွာ်းလရ်းတ  ်းတက်မှုန ငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကမ်ှုက   

မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းန  ငသ်ညေ့ ်အခငွေ့အ်လမ််းတစ်ခ မြစ်သက ေ့သ  ေ့ တစ်ချ နတ်ည််းမ ာပင ် န  ငင်ှံ၏ ကကယ်ဝ သညေ့် 

သ ာဝအရင််းအမမစ်မျာ်းသည် မပည်သလူူထ ၏ အကျ ြှု်းစ ်းပွာ်းအတကွ် အာ်းထာ်းလနရ သညေ့ ်

သ ာဝအရင််းအမမစ်မျာ်းန ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းက   ဆကလ်က်ပှံေ့ပ  ်း လပ်းန  ငလ်ရ်း 

လသချာလစရနလ်ည််း အလရ်းကက ်းသည်။ သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ် သဟဇာတ မြစ်လစသညေ့် 

လကာင််းမွနလ်သာနည််းပညာမျာ်းန ငေ့ ်အလမခခှံအလဆာက်အအှံ တ  ေ့သည် စဉဆက် မမပတ်တ  ်းတက်မှုက   

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းဖပ ်း စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာအခွငေ့အ်လမ််းသစ်မျာ်းက   မမ ငေ့တ်င ် လပ်းသညေ့်အတွက် 

၎င််းတ  ေ့န ငေ့ပ်တ်သက်သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ်ဆန််းသစ်တ ထငွမ်ှုတ  ေ့သည် အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုအာ်း 

အဓ ကအကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုရ  လစသည်ေ့ အချကမ်ျာ်းမြစ်သည် (OECD, 2011)။ ထ  ေ့အမပင ်

ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုက   လမြရ င််းရနအ်တွက ် ကမဘာေ့လှံ ်းဆ  ငရ်ာ လဆာငရွ်က်ချက်မျာ်း 

ပ  မ  လ  အပ်လာမခင််းန ငေ့အ်တူ အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုအတွက် ရင််းန  ်း မမ ြှုပ်န ှံမှုသည ်

ကာဗွနထ် တ်လွှတ်မှုလလျှာေ့ချလသာ၊ ရာသ ဥတ ဒဏခ်ှံန  ငလ်သာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု လမ််းလကကာင််းဆ သ  ေ့ 

အသငွက်ူ်းလမပာင််းမှုက   မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းရမည်မြစ်သည် (OECD, 2011)။ 

အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုအတွက် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတငွ ် အထ်ူးသမြငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  

ဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတွင ် မပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအင၊် စွမ််းအငလ်ှံ လလာက်မှု၊ လရသန ေ့စ်င ် မခင််းန ငေ့ ်

မြန ေ့မ်ြျူ်းမခင််းစနစ်မျာ်း၊ ပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းန ငေ့ ် အ မ်ယာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းမှုကဏ္ဍန ငေ့ ် သ ာဝအရင််း 

အမမစ်မျာ်းထ န််းသ မ််းကာကွယ်လရ်း၊လှံ လလာက်စွာ အသှံ ်းမပြှုန  ငလ်ရ်းန ငေ့ ် စွန ေ့ပ်စ်ပစစည််းမျာ်း 

စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုစသည်တ  ေ့ ပါဝငပ်ါသည် (OECD, 2015)။ 

အစ မ််းလရာငရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူလ ာငတ်စ်ခ သည် လယ  ယျဆနသ်ညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒ 

မူလ ာငန် ငေ့ပ်ှံ  စှံတူလသာ်လည််း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   အလထာက်အကူမပြှုလစသညေ့် မူဝါဒမူလ ာင ် သည ်

သ ်းမခာ်းမူဝါဒမျာ်း ချမ တ်လြာ်လဆာငထ်ာ်းမခင််းမရ  ပါက အစ မ််းလရာင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   

အတ အကျလြာ်လဆာငန်  ငမ်ခင််းမရ  ပါ။ အဆ  ပါအချက်၌ အစ မ််းလရာင် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတကွ ်
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ပ ဂ္ဂလ ကရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   အာ်းလပ်းရနန် ငေ့ ် အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုက   အလထာက်အကူ မြစ်လစရန ်

အစ  ်းရမ  န  ငင်ှံအဆငေ့န် ငေ့ ် န  ငင်ှံတကာအဆငေ့အ်ထ  ခ  ငမ်ာမှုရ  လသာ ကတ ကဝတ် မပြှုမှု၊ 

သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ် ပ  မ  သဟဇာတမြစ်လစမညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတွက် တစ်လမပ်းည  

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငမ်ညေ့်မူဝါဒ၊ ဥပလဒစည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း၊ သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ် ပ  မ   

သဟဇာတမြစ်လစမညေ့် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာ လကာ်ပ  ရ တ်အလလေ့အကျငေ့က်   အာ်းလပ်းသညေ့် မူဝါဒမျာ်း၊ 

အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုရည်မ န််းချက်မျာ်းက   မမ ငေ့တ်ငန်  ငမ်ညေ့် မူဝါဒမျာ်း စသည် တ  ေ့က   လရ်းဆွ ၊ 

အလကာငအ်ထည်လြာ်၊ စ စစ်စစ်လဆ်းန  ငလ်ရ်းအတကွ် အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာ စွမ််းလဆာငရ်ည်န ငေ့ ်

အစ မ််းလရာငရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတွက်  ဏ္ဍာလရ်းဆ  ငရ်ာ စည််းမျဉ်း စည်ကမ််းမျာ်းစသည်တ  ေ့ 

ပါဝငပ်ါသည် (OECD, 2015)။ 

ဤအခန််းသည် အစ မ််းလရာငစ် ်းပွာ်းလရ်းက   အလထာက်အပှံေ့မပြှုန  ငလ်ရ်းအတွက် န  ငင်ှံ၏ 

တ  ်းတက်မှုအလမခအလနန ငေ့ ် လဆာငရွ်က်မှုအလမခအလနမျာ်းက   မခှံြှုငှံ သှံ ်းသပ်ထာ်းသညေ့် အချက်မျာ်းက   

ပှံေ့ပ  ်းလပ်းရင််းမြငေ့ ် လြာ်မပပါနယ်ပယ်မျာ်းရ   မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ မူဝါဒမူလ ာငက်   ယ ဉတွ  

လြာ်မပထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ အစ မ််းလရာငစ် ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ ် ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှု (လယ  ယျအာ်းမြငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမ  သ ာဝပတ်ဝန််းကျငအ်ရညအ်လသ်ွးက   တ  ်းတက်လစ မညေ့် မူဝါဒမျာ်းအပါအဝင)် က   

မမ ငေ့တ်ငန်  ငရ်နအ်တကွ် လက်ရ  မူဝါဒမူလ ာင ်တည်လထာင ်လရ်းက   ဆန််းစစ်ရန ်လ  အပ်သညေ့်အမပင ်

မပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအငက်ဏ္ဍ၌ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု မျာ်းစွာ ဝငလ်ရာက်လာလစလရ်းအတွက ်

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန ငေ့ ် လစေ့စပ်ပူ်းလပါင််းန  ငမ်ညေ့်အလာ်း အလာန ငေ့ ် လက်ရ  ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မှုမျာ်းက   

ပ  မ  ထ လရာက်မှုရ  လစရနအ်တွက် ဆန််းစစ်ရန ် န ငေ့ ် န  ငင်ှံတွင််း အစ မ််းလရာငစ် မှံက န််းအတွက ်

 ဏ္ဍာလငရွရ  လရ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်းသညေ့်က စစရပ်မျာ်း က   ဦ်းစာ်းလပ်းလဆာငရွ်က်ရန ် လ  အပ်သည်။ 

အ  အ ်းစ ဒ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာမူဝါဒမူလ ာင ် (OECD Policy Framework for Investment) န ငေ့ ်

အ  အ ်းစ ဒ သန ေ့စ်ငသ်ညေ့်စွမ််းအငအ်လမခခှံ အလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာမူဝါဒလမ််းညွှနခ်ျက် (OECD Policy 

Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure) 

တ  ေ့အာ်းလနာက်ဆှံ ်းမပငဆ်ငခ်ျက်မပြှုလ ပ်ရာတွင ် ထွက်လပေါ်လာ သညေ့် အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှုန ငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာက စစရပ်မျာ်းအာ်း ထညေ့်သငွ််းထာ်းဖပ ်း အ  အ ်းစ ဒ  (၂၀၁၇) Investing in Climate, 

Investing in Growth ၌ ကာဗွနထ် တ်လွှတ်မှု လလျှာေ့ချလသာ၊ ရာသ ဥတ ဒဏခ်ှံန  ငလ်သာ စ ်းပွာ်းလရ်းသ  ေ့ 

အသငွက်ူ်းလမပာင််းန  ငလ်ရ်းအတွက် ပှံေ့ပ  ်းလပ်းန  ငလ်သာ မူဝါဒလရွ်းချယ်မှုမျာ်းန ငေ့ပ်တ်သက်သညေ့ ်

လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်းက  ပါ ထညေ့သ်ငွ််း လြာ်မပထာ်းသည်။ 
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လက်ရ  တွင ်မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတကွ် စ နလ်ခေါ်မှု မျာ်းစွာန ငေ့ ်

လတွွံ့ ကကှံြှုလနရသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ဒ မ  ကလရစ စနစ်သ  ေ့ စတငအ်သငွက်ူ်းလမပာင််း စဉမ စ၍ 

တစ်န စ်ထက်တစ်န စ် စ ်းပွာ်းလရ်း ပ  မ  တ  ်းတက်လာခ ေ့လသာ်လည််း သ ာဝအရင််း အမမစ်မျာ်းအာ်း 

လရရ ည်သှံ ်းစွ န  ငလ်ရ်းစ မှံထာ်းမှုမရ     ထ တ်ယူသှံ ်းစွ မှုလကကာင်ေ့ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက် 

လရ်းဆ  ငရ်ာစ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းပ  မ  မျာ်းမပာ်းလာလစသည်။ အရင််းအမမစ်ထ တ်ယူသှံ ်းစွ သညေ့် ကဏ္ဍမျာ်း သည် 

အလ ပ်အက  ငရ်ရ  မှုန ငေ့ ် ဂ္ျ ဒ ပ တ  ်းတက်မှုက   အလထာက်အပှံေ့မြစ်လစဖပ ်း လကျ်းလက်န ငေ့ ်

လဝ်းလှံသညေ့်လဒသမျာ်းတငွ ် လနထ  ငက်ကသည်ေ့ လအာက်လမခလူတန််းစာ်းမျာ်းသည် အလသ်းစာ်း 

စ  က်ပျ ြှု်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်း၊ ငါ်းြမ််းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် သစ်လတာအရင််းအမမစ်မျာ်းက   အသှံ ်းမပြှု သညေ့် 

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းမှုမျာ်းတွင ် မ  ခ  လနရသည်။ တရာ်းမဝငသ်စ် ထ တ်လ ပ်မခင််းန ငေ့ ်

အမခာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုလ ပ်လဆာငခ်ျက်မျာ်းလကကာငေ့ ်သ ာဝအရင််းအမမစ်အမျာ်း အမပာ်း 

ယ  ယွင််းပျက်ဆ ်းခ ေ့ရာ ၁၉၉၀ ခ န စ်န ငေ့ ် ၂၀၁၅ ခ န စ်အကကာ်း သစ်လတာြှံ ်းလွှမ််းမှု 

ဧရ ယာဟတ်တာသန််းလပါင််း ၁၀ ဆှံ ်းရှု ှံ်းခ ေ့သည်ဟ ခန ေ့မ် န််းထာ်းသည် (Fodor and Ling, 2019)။ 

ဖမ ြှုွံ့ မပလဒသမျာ်းတွင ် စက်မှုဇ နမ်ျာ်းမ  ထကွ်ရ  သညေ့် အနတရာယရ်  လသာ စွန ေ့ပ်စ်ပစစည််း မျာ်း၊ 

ထ န််းချြှုပ်မှုမရ  လသာလဆာက်လ ပ်လရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန င်ေ့ လမာ်လတာ်ယာဉအသှံ ်းမပြှုမှု 

မျာ်းမပာ်းလာမခင််းအပါအဝင ် စွန ေ့ပ်စ်ပစစည််းစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုအာ်းနည််းမခင််းလကကာငေ့ ် လလန ငေ့ ် လရ 

ညစ်ညမ််းမှုသည် ပ  မ  ဆ  ်းရွာ်းလာခ ေ့သည်။ ထ  ေ့လကကာငေ့ ်မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှု ဆ  ငရ်ာ 

ထ ခ  က်မှုအရ  ဆှံ ်းကမဘာေ့န  ငင်ှံမျာ်းအနက် တစ်န  ငင်ှံ မြစ်သည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၌ အစ မ််းလရာငရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််းသည် သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းအရ လရရ ည်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   ထ ခ  က်လစသညေ့် လဆာငရွ်က်ချက်မျာ်းက   

လရ ာငက်ကဉန  ငမ်ညေ့် အခွငေ့အ်လမ််းတစ်ခ ပငမ်ြစ်သည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ် အလမခခှံအလဆာက် 

အအှံ တ  ်းတက်ရန ် အဓ ကလ  အပ်လျက်ရ  ဖပ ်း ဌာနဆ  ငရ်ာမျာ်း၏ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း အရ 

လမ််းတည်လဆာက်မခင််းသည် တစ်န  ငင်ှံလှံ ်းလ  အပ်ချက်န ငေ့န် ှု င််းယ ဉပါက ၄၀ ရာခ  ငန်ှုန််း ခန ေ့သ်ာရ  ဖပ ်း 

(Asian Development Bank, 2017a)၊ ၂၀၁၉ ခ န စ် ဒ ဇင ်ာလအထ  န  ငင်ှံလူဦ်းလရ၏ ၅၀ 

ရာခ  ငန်ှုန််းသာ န  ငင်ှံလတာ်ဓာတ်အာ်းလ  င််းစနစ်မ  လျှပ်စစ်မ ်းက   ရယူသှံ ်းစွ  န  ငလ်ကကာင််း 

ခန ေ့မ် န််းသ ရ  ရသည်။ အဆ  ပါလ  အပ်ချက်မျာ်းသည် န  ငင်ှံ၏ အစ မ််းလရာငအ်လမခခှံ 

အလဆာက်အအှံ ကဏ္ဍ က်တွင ် ပ  မ  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံန  ငသ်ညေ့် အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းက   တ  ်းပွာ်းလစဖပ ်း 

လနာက်ဆယ်စ န စ်န စ်စ အတွင််း သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ် သဟဇာတမမြစ်သညေ့် အလမခခှံ 

အလဆာက်အအှံ မျာ်းလကကာငေ့ ် မြစ်လပေါ် န  ငသ်ညေ့ ် ဆ  ်းကျ ြှု်းသက်လရာကမ်ှုမျာ်းက   လရ ာငက်ကဉ 
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န  ငမ်ည်မြစ်သည်။ အကက ်းစာ်းမပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအငသ်ှံ ်း ဓာတ်အာ်းလ  င််းစနစ်သည ်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလထာကပ်ှံေ့လရ်းမ  ထကွ်လပေါ်လာသညေ့် ကာဗွနထ် တ်လွှတ်မှုက   လလျှာေ့ခ ျျလပ်းန  ငဖ်ပ ်း 

လ  င််းမျာ်းချ ွံ့ထငွမ်ှုမျာ်းသည ် လနရာယူလသာ်လည််း လ  င််းမ ေ့စနစ်မျာ်းသည် စွမ််းအငပ်  မ  သှံ ်းစွ န  ငမ်ှုက   

အလထာက်အကူမပြှုန  ငသ်ည်။ 

အစ  ်းရသည် အစ မ််းလရာငရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းက   ဖပ ်းခ ေ့သညေ့်န စ်မ စတင၍် မဟာဗျျူဟာ 

မျာ်းချမ တက်ာ လဆာကရွ်က်ချက်မျာ်းစွာမြငေ့ ် လြာ်လဆာငခ် ေ့သည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည ်

တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ပါ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုမဏ္ဍ ြှုင ် ၅ ခ တွင ် သ ာဝပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ် ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုအာ်း တစ်ခ  အမြစ် 

ရ င််းလင််းစွာ ထညေ့်သငွ််းလပါင််းစည််းထာ်းသည်။ န  ငင်ှံ၏ ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုဆ  ငရ်ာ 

မဟာဗျျူဟာန ငေ့ ် လ ပ်ငန််းစ မှံက န််း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည် ရာသ ဥတ ဆ  ငရ်ာလဆာငရွ်က်ချက် မျာ်းက   

မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းဖပ ်း Myanmar’s Nationally Determined Contribution သည ်

ဦ်းစာ်းလပ်းလဆာငရွ်က်ချကမ်ျာ်းက   လြာ်လဆာငန်  ငလ်ရ်းန ငေ့ ် လလျာေ့ချန  ငမ်ညေ့်အချက်မျာ်းက   

သတ်မ တ်လပ်းသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံအမျ ြှု်းသာ်းပတ်ဝန််းကျင ် စ မှံက န််း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည် 

ကဏ္ဍမျာ်းအာ်းလှံ ်းတွင ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ မပဿနာရပ် မျာ်းက   လပါင််းစည််းရန ် အာ်းလပ်းဖပ ်း 

ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းလရ်းဥပလဒ (၂၀၁၂) န ငေ့ ် ၎င််း၏ ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းလရ်းနည််း ဥပလဒမျာ်း 

(၂၀၁၇) န ငေ့ ်အမခာစည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်းသည် ပတဝ်န််းကျငဆ်  ငရ်ာ ဆ  ်းကျ ြှု်း သက်လရာက်မှုမျာ်းက   

ဆန််းစစ်၍ လလျှာေ့ချန  ငမ်ခင််းမြငေ့ ်အစ မ််းလရာငရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   မမငေ့တ်ငလ်ပ်းမခင််းမြစ်သည်။ 

ထ  သ  ေ့လသာ မူဝါဒမျာ်း၊ ဥပလဒစည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်းသည်မမနမ်ာန  ငင်ှံအစ  ်းရ၏ အစ မ််းလရာင ်

တ  ်းတက်မှုအတွက် ဖပ ်းမပညေ့်စှံ မှုရ  သညေ့် မူလ ာငတ်စ်ရပ်အမြစ် က  ယ်စာ်းမပြှုန  င ် လသာ်လည််း 

အစ မ််းလရာငတ်  ်းတက်မှု (ဥပမာ - မပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအင၊် ထ တ်လွှတ်မှု လလျှာေ့ချမခင််း) န ငေ့ ်

သက်ဆ  ငသ်ညေ့် သ ်းမခာ်းနယ်ပယ်မျာ်း၌ သတ်မ တ်ချက်မျာ်း သ  ေ့မဟ တ် ရ င််းလင််းလသာ ပန််းတ  ငမ်ျာ်း 

ချမ တ်လဆာငရွ်က်မခင််းကသာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသ  ေ့ ပ  မ  ခ  ငမ်ာလသာ ညွှနမ်ပ ချက်တစ်ရပ်က   

လြာ်မပလနမခင််းမြစ်သည်။ အစ မ််းလရာငရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအတွက် ဌာနဆ  ငရ်ာ မျာ်းန ငေ့ ်

ပ ဂ္ဂလ ကအရင််းအမမစ်မျာ်းက  လည််းလကာင််း၊ အဆ  ပါမူဝါဒမျာ်းအာ်း အလကာငအ်ထည ်

လြာ်ရာတွငလ်ည််းလကာင််း သ သာထငရ် ာ်းလသာ ကက ြှု်းပမ််းအာ်းထ တ်မှု မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းရန ်လ  အပ် သည်။ 

အစ  ်းရဌာနမျာ်း၊ အထ်ူးသမြငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် က မပဏ မျာ်း ညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာန က ေ့သ  ေ့လသာ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် တ  က်ရ  က်ထ လတွွံ့ မှုမျာ်းသညေ့ ် ဌာနမျာ်းအာ်း အဆ  ပါ မဟာဗျျူဟာမျာ်းက   

သ ရ  နာ်းလညရ်န ်လ  အပ်ဖပ ်း ၎င််းတ  ေ့မ  ပှံေ့ပ  ်းလပ်းလနသညေ့် ဝနလ်ဆာငမ်ှု မျာ်းန ငေ့ရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ်
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ထ လတွွံ့ဆက်ဆှံမှုမျာ်းတွင ် လြာ်မပပါမဟာဗျျူဟာမျာ်းက   လပါင််း စပ်လရ်းန ငေ့ ် မြန ေ့လ်ဝလပ်းန  ငလ်ရ်း 

ကက ြှု်းပမ််းလဆာငရွ်က်ရန ် လ  အပ်ပါသည်။ ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က ် မ သာ မူဝါဒအာ်း 

အလကာငအ်ထည်လြာ်မခင််းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းလ  က်နာလစလရ်း လဆာင ် ရွက်ရာတငွ ်

အဆငလ်မပလချာလမွွံ့ မှုရ  မည်မြစ်ဖပ ်း ရည်မ န််းချက်မျာ်းက   ရ င််းလင််းစွာ ချမ တ် န  ငလ်ရ်းအတွက်လည််း 

အလထာက်အကူမြစ်လစမည် မြစ်သည်။ 

 အဓ ကမူဝါဒအကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း 

 ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်းစ ်းပွာ်းဆက်သယွ်လရ်းဝနက်က ်းဌာန၊ သယှံဇာတန ငေ့ ်

သ ာဝပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းလရ်းဝနက်က ်းဌာနန ငေ့ ် သက်ဆ  ငရ်ာ ဝနက်က ်းဌာနမျာ်း မ  

အဆ  မပြှုရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   ကနဦ်းဆန််းစစ်ရာတွင ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ 

ထ ခ  က်မှုမျာ်းက   ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းရမည်မြစ်ဖပ ်း ထ  သ  ေ့လဆာငရွ်က်မခင််းသည ်

သက်ဆ  ငရ်ာဝနက်က ်းဌာနမျာ်းကပါ ပူ်းလပါင််းပါဝငသ်ညေ့် လ ပ်ငန််းစဉ မြစ်ပါသည်။ (အခန််း 

၃ ရ   ၎င််းန ငေ့ ်ဆက်စပ်သညေ့် အကကှံမပြှုချက်မျာ်းက   ကကညေ့်ပါ။) 

 ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ  က်မှုဆန််းစစ်ချက်မျာ်းက   လလေ့လာသှံ ်းသပ်ရနန် ငေ့ ် ထ  က ေ့သ  ေ့ 

ဆန််းစစ်ချက်မျာ်းက   လလေ့လာသှံ ်းသပ်န  ငမ်ညေ့် န  ငင်ှံလတာ်အဆငေ့န် ငေ့ ် တ  င််း လဒသကက ်း/ 

မပည်နယ်အဆငေ့ ် ဝနထ်မ််းမျာ်း၏ စွမ််းလဆာငရ်ည်က   မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််း အပါအဝင ်

ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ  က်မှုဆ  ငရ်ာဆန််းစစ်ချက်စနစ်မျာ်းက   အမပညေ့်အဝ 

ဆက်လက်လဆာငရွ်က်န  ငလ်စရနန် ငေ့ ်လ ပ်ငန််းအဆငလ်မပလချာလမွွံ့ မှုက   လန ာငေ့လ်န ်းလစ သညေ့် 

လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းက   လလျာေ့ချန  ငရ်န၊် EIA မျာ်းက   အလထာက်အကူမြစ်လစမညေ့် 

ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာမှုန ငေ့ ် သတင််းအချက်အလက်စနစ်မျာ်းက   တ  ်းတက်လစမခင််းမြငေ့ ်

အစ မ််းလရာင ်ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   မမ ငေ့တ်ငန်  ငရ်န ်မြစ်ပါသည်။ 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံမ  မပည်သူ ေ့ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာစ မှံက န််း ဏ ် (Project bank) ၏ 

အနာဂ္ါတ်တ  ်းတက်မှုတငွ ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာစှံနှုန််းမျာ်းက  ပါ လပါင််းစပ် ထညေ့သ်ငွ််းရန ်

လ  အပ်သည်။ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ဆွ လဆာငရ်နန် ငေ့ ်အလမခခှံ အလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ မှံက န််းမျာ်းက   Project Bank တွင ် ဦ်းစာ်း လပ်းကဏ္ဍအမြစ် 

ထညေ့်သငွ််းမခင််းမြငေ့ ် အလကာငအ်ထည် လြာ်လဆာငရွ်က်ရမည် မြစ်ပါသည်။ 

အနာဂ္တ်တငွ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဆ  ငရ်ာ ဦ်းစာ်းလပ်းစ မှံက န််းမျာ်း သတ်မ တ်ရာ၌ 

မဟာဗျျူဟာကျလသာ ပတ်ဝန််းကျငဆ်န််းစစ်ချက်မျာ်းအပါအဝင ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ 
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ထညေ့်သငွ််းစဉ်းစာ်းရမညေ့် အချက်မျာ်းက   စ မှံက န််းမျာ်းတွင ်လပါင််းစပ်ထညေ့်သငွ််းမခင််းမြငေ့ ်

အစ မ််း လရာငစ် မှံက န််းမျာ်းအတွက် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက   လဆာငရွ်က်န  ငရ်န ်

ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 လရအာ်းမ  ထ တ်လ ပ်မခင််းမဟ တ်လသာ မပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအငမ်ျာ်း၏ အလရ်းပါပှံ က   

သ ရ  မခင််းမြငေ့လ်ည််းလကာင််း၊ တစ်လမပ်းည  စှံသတ်မ တ်ထာ်း သညေ့် Power-purchase 

agreement စာချြှုပ်ပှံ စှံက   အသှံ ်းမပြှုမခင််းမြငေ့ ် လည််းလကာင််း၊ 

လမမအသှံ ်းမပြှုခွငေ့လ် ပ်ငန််းစဉအာ်း အဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစမခင််း မြငေ့လ်ည််းလကာင််း၊ 

လရ်းဆွ ထာ်းသညေ့် န  ငင်ှံ၏ စွမ််းအငစ် မှံချက်မျာ်းတွင ် လနစွမ််းအငန် ငေ့ ် လလစွမ််းအင ်တ  ေ့က   

အလမခခှံသညေ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ထ တ်လ ပ်မခင််းက   မမ ငေ့တ်ငရ်မည်မြစ်ပါ သည်။ 

 စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် ၎င််းတ  ၏ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမ  အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုရ   လစမညေ့် 

အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းက   မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းမခင််းမြငေ့ ် မပနလ်ည်မပညေ့်ဖြ ြှု်းဖမ စွမ််းအင ်

သှံ ်းလ  င််းမ ေ့စနစ်မြငေ့ ် စွမ််းအငထ် တ်လ ပ်မခင််းက   န  ငင်ှံလတာ်မ  အလထာကအ်ပှံေ့မပြှုရန ်

လ  အပ်ပါသည်။ 

 ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုဆ  ငရ်ာ  ဏ္ဍာလငနွ ေ့ အမခာ်းသှံ ်းစွ ပ  ငခ်ွငေ့ရ်  လသာ ပတ်ဝန််း 

ကျငဆ်  ငရ်ာ ဏ္ဍာလငမွျာ်းက   အသှံ ်းမပြှုခွငေ့ရ်ရ  လစရန၊် အစ မ််းလရာင ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

အတွက် စွမ််းရည်မမ ငေ့သ်ငတ်န််းမျာ်းလပ်းရနန် ငေ့ ် စ မှံက န််းမျာ်းက   မဟာဗျျူဟာကျကျ 

အလကာငအ်ထည်လြာန်  ငလ်ရ်းအတွက် ရည်မ န််းချက်ထာ်းရ  ရနန် ငေ့ ် ရာသ ဥတ  

လမပာင််းလ မှုဒဏက်   ခှံန  ငရ်ည်ရ  လစရနအ်တွက် လဆာငရွ်က်ရမည်မြစ်ပါသည်။ 

စ ်းပွာ်းလရ်းဇ န်မျာ်းက   အလကာင််းဆှံ ်းမဖစလ်အာင ်လဆာငရွ်ကမ်ခင််း 

လဒသတွင််းန  ငင်ှံမျာ်း၏ အလတွွံ့ ကကှံြှုမျာ်းက  ယ၍ူ မမနမ်ာန  ငင်ှံသည ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နန် ငေ့ ်

စက်မှုဇ နြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတွက် ရည်မ န််းချက်ကက ်းမာ်းသညေ့် အစ အစဉက   လဆာငရွ်က် လျက ်

ရ  ပါသည်။ အဆ  ပါအစ အစဉ၏ ရည်ရွယ်ချကမ် ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ဆွ လဆာငရ်န၊် 

အလ ပ်အက  ငြ်နတ် ်းရနန် ငေ့ ်စက်မှုကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြ ြှု်း တ  ်းတက်ရနမ်ြစ်ပါသည်။ လက်ရ  တွင ်တစ်န  ငင်ှံလှံ ်း၌ 

အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ်၃ ခ န ငေ့ ်စက်မှုဇ န ်၁၉ ခ  ရ  ပါသည်။ ၎င််းဇ နမ်ျာ်းသည် အခွနက်င််းလတွ်ခွငေ့မ်ျာ်း၊ 

အလကာက်ခွန ် ကင််းလတွ်ခွငေ့မ်ျာ်းန ငေ့ ် ဇ နမ်ျာ်းသ  ေ့ ဦ်းတည်သညေ့် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းလကကာငေ့ ်  ဏ္ဍာလင ွ ရရ  မှုနည််းသညေ့် အတွက် လူ ေ့မှုအသ  က်အဝန််းက   

က နက်ျလစပါသည်။ ၎င််းတ  ေ့၏ တည်လထာငမ်ှုက   ဆှံ ်းမြတ်ရန ် အလ  ေ့င ာ လူမှုအသ  က်အဝန််း၏ 
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အကျ ြှု်းအမမတ်သည် ဤက နက်ျစရ တ်မျာ်းက   လကျာ်လနွရ် မည် မြစ်ပါသည်။ အလမခခှံအာ်းမြငေ့ ်

ဇ နမ်ျာ်း အထ်ူးသမြငေ့ ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းသည် လရရ ည် အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းရ  ပါသည်။ 

အလ ပ်သမာ်းမျာ်းန ငေ့ ် လ ပ်ငန််းမျာ်းသည် နည််းပညာလွှ လမပာင််း ရရ  မှုမ တစ်ဆငေ့ ် ၎င််းတ  ေ့၏ 

အကန ေ့အ်သတ်ထက်က   လကျာ်လွန၍် အကျ ြှု်းခှံစာ်းန  ငမ်ည်မြစ်ဖပ ်း 

ပ  ေ့က နဦ််းစာ်းလပ်းစက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်းက   ဦ်းတည်သညေ့်အတွက် န  ငင်ှံမခာ်းလငရွင််းမမစ် မြစ်လာ 

န  ငပ်ါသည်။ လက်လတွွံ့တငွ ် မူဝါဒမျာ်း၏ အရည်အလသ်ွးန ငေ့ ် ၎င််းတ  ေ့ လ ပ်ငန််း လဆာငရွ်က်လန သညေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျငတ်  ေ့အလပေါ် မျာ်းစွာမူတည်လနသည်မြစ်ရာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတွက ်

လက်နက်တစ်ခ အမြစ်အသှံ ်းမပြှုသညေ့် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်း၏ အလတွွံ့အကကှံြှုမ ာ လရာလထ်ွး 

လျက်ရ  ပါသည်။ အလကာင််းမမငသ်ညေ့်အပ  င််းမ  ကကညေ့်ပါက အ မ်ရ ငန်  ငင်ှံသည် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်း 

ဇ နမ်ျာ်း၏ အကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုက   သငေ့လ်လျာ်သညေ့် မူဝါဒမျာ်းန ငေ့ ် အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းန ငေ့ ်

လွှမ််းမ  ်းန  ငပ်ါသည်။ ရညရွ်ယ်သည်မ ာ စွမ််းရညန် ငေ့ ် က နပ်စစည််းလပ်းသငွ််းမှုြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်ရနန် ငေ့ ်

အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နရ်   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် မပည်တွင််းက မပဏ မျာ်းအကကာ်း သတင််းအချက် 

အလက်ြလ ယရ်ာတငွ ်အဆငလ်မပလစမညေ့်မူဝါဒမျာ်း မြစ်ပါသည်။  

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ် စက်မှုဇ နမ်ျာ်းအတွက် မူလ ာင၌် အလရ်းကက ်းသညေ့် 

ကွ မပာ်းမှုအချ ြှုွံ့ ရ  ပါသည်။ လက်ရ  တွင ်အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နတ်ာဝနရ်  သမူ  အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ်ဆ  ငရ်ာ 

အစ အစဉမျာ်းက   စ မှံအ ပ်ချြှုပ်ဖပ ်း သမမတရှံ ်း၊ အစ  ်းရအြွ ွံ့သ  ေ့ တ  က်ရ  က်ချ တ်ဆက ်

လဆာငရွ်က်ပါသည်။ စက်မှုဇ နမ်ျာ်းမ ာ စ မှံက န််း၊  ဏ္ဍာလရ်းန ငေ့ ် စက်မှုဝနက်က ်းဌာနလအာက် တငွ ်

ရ  ပါသည်။   အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နဆ်  ငရ်ာ အစ အစဉမျာ်းက   အထ်ူးလ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းန ငေ့ ် က နသ်ယွ်မှု၊ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု၊ လမမ၊ အခွန၊် အလ ပ်သမာ်းန ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ မူဝါဒတ  ေ့န ငေ့ ် ချ တ်ဆက်လနသညေ့် 

အြွ ွံ့အစည််းဆ  ငရ်ာမူလ ာငမ်ြငေ့ ် ထ န််းချြှုပ်ပါသည။် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ် တည်လထာငမ်ှုန ငေ့ ်

လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှု၊ အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နတ်ာဝနရ်  သမူျာ်း၊ ရင််းန  ်း တည်လဆာက်သမူျာ်း၊ 

အသှံ ်းမပြှုသမူျာ်း၏ အခွငေ့အ်လရ်းန ငေ့ ် တာဝနမ်ျာ်းစသည်တ  ေ့အတွက် အဓ ကဥပလဒမ ာ ၂၀၁၄ ခ န စ် 

အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နဥ်ပလဒမြစ်ပါသည်။ စက်မှုဇ နမ်ျာ်းတွင ် သ ်းမခာ်းလ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််း သ  ေ့မဟ တ် 

အလကာက်ခွနဆ်  ငရ်ာစည််းမျဉ်းတ  ေ့ မရ  ပါ။ သ  ေ့လသာ် လည််း အစ  ်းရမ  ဇ နစ် စဉမှုန ငေ့ ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   

စနစ်တကျချဉ်းကပ်န  ငလ်စရန ် ရည်ရွယ်ချက်မြငေ့ ် စက်မှုဇ နဥ်ပလဒမူကကမ််းက   ၂၀၁၉ ခ န စ် 

လန ာင််းပ  င််းတွင ်လွှတ်လတာသ်  ေ့ တငသ်ငွ််းခ ေ့ဖပ ်း ၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် လမလတွင ်မပဋ္ဌာန််းခ ေ့ပါသည်။  
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ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ဆွ လဆာငရ်န ် မမနမ်ာေ့အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နဥ်ပလဒသည် ဝငလ်ငခွွန ်

ကင််းလွတ်ခွငေ့က်   ၇ န စ်၊ ထပ်တ  ်းန စ်အတွက် အခွနန်ှုန််းလလျှာေ့၍ လပ်းလဆာငမ်ခင််း၊ သ လတသန 

ဆ  ငရ်ာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့ ် ဝနထ်မ််းမျာ်းအာ်း သငတ်န််းလပ်းမခင််းတ  ေ့အတကွ် အခွနသ်က်သာခငွေ့ ်

မျာ်းအပါအဝင ်ရက်လရာသညေ့် ကင််းလွတ်ခွငေ့မ်ျာ်းမြငေ့ ်ကမ််းလ မ််းထာ်းပါသည်။ ထ  ေ့အမပင ်ဥပလဒသည် 

အစ  ်းရ၏ဝနလ်ဆာငမ်ှုန ငေ့ ် အလကာက်ခွနရ် င််းလင််းမှုဆ  ငရ်ာ လ ပ်ငန််းစဉမျာ်း လဆာငရွ်က်န  ငရ်န ်

ဌာနဆ  ငရ်ာပူ်းလပါင််းလ ပ်ငန််းအြွ ွံ့က   ြွ ွံ့စည််းရန ် ညွှနက်ကာ်းထာ်းပါသည်။ အမပနအ်လ နအ်လနမြငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသည ် အနည််းဆှံ ်း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုလ  အပ်ချက်၊ မပည်တငွ််းလရာင််းဝယ်မှုအလပေါ် 

ကန ေ့သ်တ်ချက၊် န  ငင်ှံမခာ်းသာ်း အလ ပ်အက  ငန် ငေ့ ် ဝနထ်မ််းမျာ်း အာ်း 

သငတ်န််းလပ်းရသညေ့တ်ာဝနမ်ျာ်းစသည်တ  ေ့က   လ  က်နာလဆာငရွ်က်ရမည်မြစ်ပါသည်။  

က န််းတွင််းပ  င််းန ငေ့န် ှု င််းယ ဉပါက မျှတမှုမရ  သညေ့ယ် ဉဖပ ြှုငမ်ှုမ  မပည်တွင််းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   

အကာအကွယ်လပ်းမှုတစ်ခ အမြစ် ကင််းလွတ်ဇ နမ်  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသူ၏ မပည်တွင််းလရာင််းချမှု အလပေါ် 

ကန ေ့သ်တခ်ျက်မျာ်းရ  လသာလ်ည််း ၁၀ န စ်၊ ၅၀ ရာခ  ငန်ှုန််း အခနွလ်လျှာေ့လပ်းမခင််းသည ်

ယ ဉဖပ ြှုငန်  ငစွ်မ််းရ  သညေ့် အာ်းသာချက်က   မြစ်လစပါသည်။ သ  ေ့လသာ်လည််း တ ကျမှုနည််းပါ်း သညေ့ ်

ချဉ်းကပ်မှုသည် အခွနန်ှုန််းလလျှာေ့ချမှုက   တမြည််းမြည််း ြယ်ရ ာ်းလ မေ့်မည်မြစ်ပါသည်။ 

လဒသတွင််းန  ငင်ှံမျာ်းတွင ် ထ  က ေ့သ  ေ့ မြစ်စဉမျာ်းရ  ပါသည်။ ၎င််းန  ငင်ှံမျာ်းသည် ဇ နမ်ျာ်းတွင ်

ထ တ်လ ပ်သညေ့် အရည်အလသ်ွးမမငေ့ ် က နစ်ည်မျာ်း၏ အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းက   မပည်တွင််းက မပဏ  မျာ်းက   

ရရ  ခွငေ့မ်ပြှုမခင််းမြငေ့ ်ပ  ေ့က နလ်ဝစ လ  အပ်ချက်က   လမြလလျှာေ့လပ်းခ ေ့ပါသည်။  

သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နသ်ည် အရည်အလသ်ွးမမငေ့မ်ာ်းသညေ့် အလထာက်အကူမပြှုပစစည််းမျာ်း၊ 

အမျာ်းမပည်သအူသှံ ်းအလဆာငမ်ျာ်း၊ သယ်ယူပ  ေ့လဆာငလ်ရ်းချ တ်ဆက်မှုမျာ်းန ငေ့ ် လက်ရ  တငွ ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၌ အဆငေ့မ်မငေ့အ်ထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နတ်စ်ခ  မြစ်ပါသည်။ ၎င််း၏ စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုလကာ်မတ  (TSMC) 

သည် တစ်လနရာတည််း၌ အလှံ ်းစှံ ဝနလ်ဆာငမ်ှုလပ်းသညေ့် စငတ်ာက   တည်လထာငခ် ေ့ပါ သည။် 

၎င််းစငတ်ာတွင ် ဝနထ်မ််းအလရအတွက်က   လလျှာေ့ချထာ်းကာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသအူလနမြငေ့ ်လ  အပ်သညေ့ ်

ခွငေ့မ်ပြှုချက်န ငေ့ ် မ တ်ပှံ တငမ်ခင််းတ  ေ့အတွက် က  ယ်တ  ငလ်ဆာငရွ်က်ရမည် မြစ်ပါ သည်။ TSMC သည် 

အွနလ်  င််းမြငေ့ ် လလျှာက်လွှာတငရ်နန် ငေ့ ် ခွငေ့မ်ပြှုချက်ရရ  ရန ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသအူတွက ်

ဂ္ တ်လပါက်တစ်ခ အမြစ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစရန ် လဆာငရွ်ကလ်ျက် ရ  ပါသည်။ 

လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းစွာအတွက ် ဖပ ်းစ ်းရနက်ကာချ နမ်ျာ်းက   မ တ်သာ်းထာ်းပါသည။် 
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သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နတ်ွင ် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်သညေ့် က မပဏ မျာ်း အာ်းလှံ ်းလ  ကန်ာရမညေ့ ်

တာဝနယ်ူမှုရ  သညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှုအတွက် ညွှနက်ကာ်းချကထ် တ်မပနခ် ေ့ပါ သည်။ 

သ လဝါသည် အမခာ်းစက်မှုဇ နမ်ျာ်းအတွက် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု န ငေ့ ်

ဇ နစ် မှံခန ေ့ခ်ွ မှုတ  ေ့တွင ်စှံမပမြစ်ဖပ ်း ရ  ်းရ င််းသညေ့် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း သ  ေ့မဟ တ် တာဝနယ်ူ မှုရ  လသာ 

စ ်းပွာ်းလရ်းလဆာငရွ်က်မှုမူဝါဒမျာ်းက ေ့သ  ေ့ မူဝါဒအသစ်မျာ်းက   စမ််းသပ်ရန ်မူဝါဒ ချမ တ်သမူျာ်းအတကွ ်

စမ််းသပ်ခန််းတစ်ခ လည််းမြစ်ပါသည်။ သ လဝါ၏ ပ  မ  ကျယ်မပန ေ့သ်ညေ့ ်

စ ်းပွာ်းလရ်းအကျ ြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းက   အလွယ်တကူရန  ငဖ်ပ ်း လက်ရ  တငွ ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်း ဇ န၌် 

စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းလပါင််း ၇၄ ခ  ရ  ကာ အလ ပ်အက  ငလ်ပါင််း ၉၀၀၀ ခန ေ့ ် လ ပ်က  ငခ်ွငေ့ရ်ပါ သည်။ 

၎င််းလ ပ်ငန််းမျာ်း၏ ၄ ပှံ  ၁ ပှံ မ ာ မပည်ပသ  ေ့ တငပ်  ေ့မှုက   မပြှုလ ပ်လနဖပ မြစ်ပါသည်။ 

စစ်တမ််းလကာက်ယူသညေ့ ် ဇ နအ်လ ပ်သမာ်းမျာ်းမ  သ လဝါအထ်ူး စ ်းပွာ်းလရ်းဇ နသ်ည ်

ကျွမ််းကျငမ်ှုြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လရ်းက   အလထာက်အကူမပြှုလကကာင််း လမပာကကာ်းခ ေ့သညေ့် သက်လသ မျာ်း 

ရ  ပါသည်။ မပည်တွင််းလ ပ်ငန််းမျာ်း၏ အကန ေ့အ်သတ်ရ  သညေ့် ကျွမ််းကျငမ်ှုစွမ််းရည် လကကာငေ့ ်

ဇ နမ်ပငပ်ရ   လ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ်ချ တ်ဆက်မှုတွင ်ကန ေ့သ်တ်ချက် မျာ်းရ  ပါသည် (IGC, 2018)။ 

အဆ  ပါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းန ငေ့န် ှု င််းယ ဉပါက စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၏ စ မှံက န််းန ငေ့ ် စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုမ ာ 

လယ  ယျအာ်းမြငေ့ ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုနည််းပါ်းပါသည်။ ဇ နစ် မှံခန ေ့ခ်ွ လရ်းလကာမ်တ မျာ်းသည် ဇ န ်

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတကရ်နန် ငေ့ ် စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုအတွက် နည််းဥပလဒမျာ်း သ  ေ့ဟ တ် စှံသတ်မ တ်ချက်မျာ်း 

န ငေ့အ်ည လဆာငရွ်က်မခင််းမရ  ပါ။ ဇ နြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   စ မှံခန ေ့ခ်ွ ရာတငွ ် အစ  ်းရဌာနမျာ်း၏ 

သက်ဆ  ငရ်ာအခန််းကဏ္ဍအလ  က် ရ င််းလင််းစာွ သတ်မ တ်ထာ်းမခင််းမရ  ပါ။ အာ်းနည််းဖပ ်း 

လခတ်မမ လတာေ့သညေ့် ဥပလဒမူလ ာငလ်ကကာငေ့ ် မပညေ့်စှံ မှုမရ  လသာ စ မှံက န််းလရ်းဆွ မခင််းန ငေ့ ်

စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၏ အကျ ြှု်းခှံစာ်းခွငေ့န်  ငေ့လ် ပ်ငန််း လဆာငရွ်က်မှုအလပေါ် အနည််းငယ်သာ အာမခှံ 

ချက်န ငေ့အ်တူ စက်မှုဇ နအ်လရအတွက်မ ာ လျငမ်မနစွ်ာတ  ်းတက်လာပါသည်။ စက်မှုဇ န ်အမျာ်းစ တငွ ်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  မမပညေ့်စှံ မခင််း၊ အသှံ ်းမမပြှုရလသ်းလသာ လမမကွက်မျာ်းန ငေ့ ် လမမက   မမ နမ်ကန ်

အသှံ ်းမပြှုမခင််းတ  ေ့ ရ  ပါသည်။ အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု န ငေ့ထ် န််းသ မ််းမှုတ  ေ့မ ာ 

န စ်လပါင််းမျာ်းစွာတ  င ် လှံ လလာက်မှုမရ  ခ ေ့ပါသည်။ အဓ က ဖမ ြှုွံ့ မပဧရ ယာ ပတ်လည်ရ   

ဇ နမ်ျာ်းအတွင််း၌မ ာပင ်လမ််းမျာ်း မလကာင််း   လရစ ်းဆင််းမှုန ငေ့ ်စွန ေ့ပ်စ်ပစစည််း စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုသည်လည််း 

စ  ်းရ မ်ြွယ်မြစ် လနပါသည်။ အဆ  ပါဇ နမ်ျာ်းတွင ် လမမလ ်း မမငေ့တ်က်မှု လကကာငေ့ ် က မပဏ မျာ်းသည ်
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ဇ နအ်တွင််းရ   ၎င််းတ  ေ့၏ လမမကွက်က   လရာင််းချ၍ ဇ နမ်ပငပ်တွင ် လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်ကကရာ 

ဇ နြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုအတကွ် မဟာဗျျူဟာမ ာ အကျ ြှု်းသက်လရာက် မှု မရ  မြစ်လနပါသည်။ ၂၀၂၀ 

မပညေ့်န စ် လမလတွင ်အသစ်မပဋ္ဌာန််းခ ေ့သညေ့် စက်မှုဇ နဥ်ပလဒတွင ်လကရ်  ဇ နမ်ျာ်းသည် လမမအသှံ ်းချမှု၊ 

ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းလရ်းန ငေ့ ် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  ပှံေ့ပ  ်းလပ်းမခင််းအပါအဝင ် ဥပလဒသစ်တငွ ်

ပါရ  သညေ့် မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက   လ  က်နာရမည်ဟ  လြာ်မပထာ်းသည်။ သငေ့တ်ငေ့လ်လျာက်ပတ်မှုရ  စွာ 

လ  က်နာကျငေ့သ်ှံ ်းမည်ဆ  ပါက အဆ  ပါဥပလဒ မူလ ာငသ်စ်သည် စက်မှုဇ နစ်ွမ််းလဆာငရ်ညက်   

သ သ သာသာ တ  ်းတက်လစမည်မြစ်သည်။ 

မမနမ်ာအစ  ်းရန ငေ့ ် ဂ္ျပနက် နသ်ယွ်လရ်းန ငေ့ရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုက မပဏ တ  ေ့ ြကစ်ပ်လဆာငရွ်က်သညေ့ ်

မဂ္ြလာဒှံ စက်မှုဇ နမ် ာ စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၏ အလထလွထအွာ်းနည််းချက်မျာ်းဆ  ငရ်ာ သ သာလသာ 

ချွင််းချက်တစ်ခ  မြစ်ပါသည်။ ၎င််းစက်မှုဇ နတ်ွင ် အဆငေ့မ်မငေ့ဆ်ှံ ်း စက်မှုဇ နဆ်  ငရ်ာ အလထာက ်

အကူမပြှုပစစည််းမျာ်း ထာ်းရ  ရန ် စဉ်းစာ်းထာ်းဖပ ်း ရနက် နဖ်မ ြှုွံ့ န ငေ့ ် အန ်းကပ်တည်ရ  မှုသည ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ဆွ လဆာငလ်နသညေ့် ၎င််း၏ အဓ ကအချက် မြစ်ပါသည်။ န  ငင်ှံတွင််းရ   

အမခာ်းစက်မှုဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ် မတူည သည်မ ာ မဂ္ြလာဒှံ စက်မှုဇ နတ်ငွ ် အမပညေ့်အဝလ ပ်ငန််း 

လည်ပတ်လနသညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််း ၄၁ ခ ရ  ဖပ ်း ၎င််းလ ပ်ငန််းမျာ်းသည် လမမကွက်မျာ်း အာ်းလှံ ်းက   

ယူထာ်းကာ က နထ် တ်လ ပ်မှုတွင ် အလ ပ်သမာ်းလသာင််းဂ္ဏန််းမြငေ့ ် လ ပ်ငန််း 

လဆာငရွ်က်လနမခင််းမြစ်ပါသည်။ သ  ေ့လသာ် မဂ္ြလာဒှံ စက်မှုဇ နတ်ငွ ် စ ်းပွာ်းလရ်း အဆငလ်မပ 

လချာလမွွံ့ မှုသည် အမခာ်းလသာဇ နမ်ျာ်း သ  ေ့မဟ တ် အမခာ်းစ ်းပွာ်းလရ်းနယ်ပယ်ထက် အနည််းငယ် သာ 

ပ  မ  သာလွနသ်ညေ့်အလမခအလန မြစ်ပါသည်။ မဂ္ြလာဒှံ စက်မှုဇ န၏် အလတွွံ့ အကကှံြှုက  ယူ၍ 

မမနမ်ာအစ  ်းရသည် န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းမြစ်သညေ့် ထ  င််းအမတလကာ်ပ  လရ်းရ င််းန ငေ့ ်

က  ရ ်းယာ်းလမမန ငေ့အ် မ်ရာ လကာ်ပ  လရ်းရ င််းတ  ေ့န ငေ့ ် စက်မှုဇ န ် ၂ ခ က   ြက်စပ် တည်လထာငရ်န ်

မပြှုလ ပ်လျက်ရ  ပါသည်။ ၎င််းဇ နအ်သစ် ၂ ခ သည် အနာဂ္တ်စက်မှုဇ နမ်ျာ်း အတွက် တ  ်းတက် သညေ့ ်

စှံနှုန််းအသစ်မျာ်းက   ချမ တ်လ မေ့်မည်ဟ  လမျှာ်မ န််းထာ်းပါသည် (Myanmar Times, 2019a and 

2019b)။  

မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျကည် လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု စ မှံက န််းမ  

စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၏စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုမူဝါဒမျာ်းတ  ်းတက်လစရနအ်တွက် လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းက   အဆ  မပြှုထာ်း 

ပါသည်။ ၎င််းတ  ေ့မ ာ ဇ နခ်ွ လဝချထာ်းလရ်းအစ အစဉက   မပည်နယ်မျာ်း၏ ချ တ်ဆက်န  ငမ်ှု 
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အလာ်းအလာန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုတ  ေ့အလပေါ် အလမခခှံ၍ လရ်းဆွ မခင််း၊ အမျ ြှု်းမျ ြှု်းလသာ အြွ ွံ့ 

အစည််းမျာ်း၏ တာဝနန် ငေ့ ် အခန််းကဏ္ဍက   ရ င််းလင််းစွာသ ရ  လစမခင််း၊ လ ပ်ငန််းစဉမျာ်း၊ အလမခခှံ 

အလဆာက်အအှံ ဆ  ငရ်ာ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း၊ ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ အကာအကွယ်လပ်းမှုမျာ်း အတွက် 

လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းန ငေ့် လ  အပ်ချက်မျာ်းက    ချမ တ်မခင််းန ငေ့ ် မပတင််းတစ်လပါက် 

ဝနလ်ဆာငမ်ှုမ တစ်ဆငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းန ငေ့ဆ်က်နယွ်သညေ့် လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းအဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစ 

လရ်းအတွက် အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်းက   ရ ာလြွလြာ်ထ တ်မခင််းတ  ေ့မြစ်ပါသည်။ အစ  ်းရသည် စက်မှုဇ န ်

ဥပလဒသစ်က   မပဋ္ဌာန််းခ ေ့ဖပ ်း စက်မှုန ငေ့ ် အလသ်းစာ်းအလတ်စာ်းစ ်းပွာ်း လရ်းလ ပ်ငန််းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း 

တ  ်းတက်မှုဥပလဒမျာ်းက   မပငဆ်ငလ်ရ်းဆွ လနဆ  မြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မ ာ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

တ  ်းတက်လစရန၊် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ် ချ တ်ဆက်မှုပ  မ  အာ်းလကာင််းလစရန၊် လက်ရ   

စက်မှုဇ နမ်ျာ်းက   အဆငေ့မ်မ ငေ့တ်ငရ်နန် ငေ့ ် စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်း စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက် လစရန ်

မြစ်ပါသည်။ ဥပလဒမျာ်းသည် သငေ့လ်လျာ်မှုရ  ဖပ ်း မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း 

ဟနခ်ျကည် လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််းမ အဆ  မပြှုထာ်းသညေ့် လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းန ငေ့ ် က  က်ည  ပါက 

၎င််းဥပလဒမျာ်းသည ် မမနမ်ာေ့စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၌ လ ပ်ငန််းချ တ်ဆက်မှုြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မခင််းန ငေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုအသစ်မျာ်းက   ဆွ လဆာငမ်ှုမြစ်လစမညေ့် မူလ ာငအ်လမခအလနမျာ်းက   အလထာက ်

အကူမပြှုရန ်အလာ်းအလာရ  ပါသည်။ 

လက်ရ  တွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   သက်သာလသာ လ ပ်ခလစာနှုန််းထာ်း မြငေ့ ်

အလ ပ်သမာ်းအမျာ်းအမပာ်းက   လထာက်ပှံေ့လပ်းန  ငပ်ါသည်။ သ  ေ့လသာ် နည််းပညာ အသစ်မျာ်းက   

လ  က်ပါလဆာငရွ်ကရ်နန် ငေ့ ် ထ လရာက်သညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုအတွက် နည််းပညာကျွမ််းကျငဖ်ပ ်း 

စ မှံအ ပ်ချြှုပ်မှုစွမ််းရည်ရ  သညေ့် အလ ပ်သမာ်းမျာ်းမ ာ နည််းပါ်းလ  ပါသည်။ 

လလေ့ကျငေ့သ်ငတ်န််းလပ်းသညေ့်က နက်ျစရ တ်အတကွ ် အခွနလ်လျှာေ့လပ်းမခင််း၊ သငတ်န််း လပ်းရမညေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ၏ူ တာဝနန် ငေ့ ် န  ငင်ှံမခာ်း ကျွမ််းကျငလ် ပ်သာ်းမျာ်းအလပေါ် ကန ေ့သ်တ် ချက် 

မျာ်းမပာ်းမခင််းတ  ေ့သည် မပည်တွင််းအလ ပ်သမာ်းမျာ်းထှံသ  ေ့ ထ လရာက်သညေ့် နည််းပညာ လွှ လမပာင််းမှုန ငေ့ ်

နည််းပညာစွမ််းရည် အလမခခှံြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစမည ် မြစ်ပါသည်။ မပည်တွင််း အလ ပ်သမာ်းမျာ်း၏ 

ကျွမ််းကျငမ်ှု ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစရန ် အဖပ ြှုငလ်ဆာငရွ်က်မှုမရ     န  ငင်ှံမခာ်း 

သာ်းကျွမ််းကျငသ်မူျာ်းအလပေါ် ကန ေ့သ်တ်မခင််းမ ာ အလာ်းအလာရ  သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်က်မှု မပြှုလ ပ်ရန ် တာ်းဆ ်းသညေ့်သလ ာ မြစ်လစန  ငပ်ါသည်။ 
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ပညာလရ်းစနစ်သည် အဓ က မပြှုမပငရ်မညေ့် အချကမ်ြစ်ပါသည်။ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တညတ်ှံေ့ 

ခ  ငဖ်မ ဖပ ်းဟနခ်ျက်ည လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုစ မှံက န််းမ  ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ  လ  လာ်းချက်မျာ်းက   

ကက ်းကကပ်စစ်လဆ်းမခင််း၊ အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းပညာလရ်းန ငေ့ ် ကျွမ််းကျငမ်ှု ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု၊ 

ပညာလရ်းန ငေ့ ် သငတ်န််းလကျာင််းအြွ ွံ့အစည််းတ  ေ့က   ကက ်းကကပ်သညေ့် အစ  ်းရဌာနမျာ်းန ငေ့ ်

ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍမ  က  ယစ်ာ်းလ ယ်မျာ်းန ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးမှုမျာ်းမပြှုလ ပ်မခင််းတ  ေ့အပါအဝင ် စက်မှု 

ကဏ္ဍအတွက် လူ ေ့စွမ််းအာ်းအရင််းအမမစ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်ရန ် လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းက   အဆ  မပြှုထာ်း 

ပါသည်။ အဆ  ပါလ ပ်ငန််းစဉမျာ်းက   အလကာငအ်ထည်လြာ်ဖပ ်းပါက ၎င််းလ ပ်ငန််းစဉမျာ်း သည ်

လ  အပ်လျက်ရ  သညေ့် နည််းပညာန ငေ့ ်စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုစွမ််းရည်က   မမ ငေ့တ်ငရ်နအ်လာ်းအလာ ရ  ပါသည်။  

မပည်တွင််းရ   က နပ်စစည််းလပ်းသငွ််းသမူျာ်းတွင ်အကန ေ့အ်သတ်ရ  မှုလကကာငေ့ ်ချ တဆ်က်မှုအစ  အစဉတွင ်

မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ကနဦ်းအဆငေ့သ်ာ ရ  လနဆ မြစ်ပါသည်။  န  ငင်ှံမခာ်းရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံ သမူျာ်း၏ 

လထာက်ပှံေ့လရ်းကငွ််းဆက်တွင ် မပည်တွင််းက နပ်စစည််းလပ်းသငွ််းသမူျာ်း၏ ပါဝင ်

လဆာငရွ်က်န  ငမ်ှုအတွက် လ  အပ်သညေ့်မူလ ာင ် ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်ရန ်အလ ရ င်၏ လထာက်ပှံေ့မှု အလပေါ် 

မျာ်းစွာ မ  ခ  လနရဆ မြစ်ပါသည်။ လရ ွံ့ဆက်လက်၍ သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နန် ငေ့ ်

မဂ္ြလာဒှံ စက်မှုဇ နတ်  ေ့က ေ့သ  ေ့ လအာငမ်မငလ်နသညေ့ ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နန် ငေ့ ် စက်မှုဇ နမ်ျာ်းမ ာ 

ချ တ်ဆက်မှုအစ အစဉမျာ်း အစပျ ြှု်းလဆာငရွ်က်မှုက   အလကာငအ်ထည်လြာ်ရန ် လကာင််းမနွ ် သညေ့ ်

စမ တ်မြစ်ပါသည်။ တ အက်စ်အမ်စ သည် ရနက် နတ်  င််းလဒသကက ်းအတငွ််းရ   လ ပ်ငန််း မျာ်း၊ အန ်းရ   

စက်မှုဇ နမ်ျာ်းရ   လ ပ်ငန််းမျာ်း ဇ နအ်တွင််းရ   လ ပ်ငန််းမျာ်းန ငေ့ ် မ တ်ဆက်သညေ့်ပွ  မျာ်းမ တစ်ဆငေ့ ်

ဝယ်သနူ ငေ့ ်လရာင််းသတူ  ေ့က   ချ တ်ဆက်လပ်းပါသည်။ 

 အဓိကမူဝါဒအကကြံပ ြုချကမ်ျ ျား 

 အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နန် ငေ့စ်က်မှုဇ နြွ်ှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုန ငေ့ ် စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုက   ပ  မ  ကျယမ်ပန ေ့ ် သညေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမမ ငေ့တ်ငလ်ရ်းမဟာဗျျူဟာန ငေ့ ် က  က်ည လစရန၊် မူဝါဒလွ မ ာ်းမှု၊ 

ပှံ တူကူ်းယူမှုန ငေ့ ် အရင််းအမမစ်မျာ်းဆှံ ်းရှု ှံ်းမှုတ  ေ့မ  မမြစ်လစရန ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ် န ငေ့ ်

စက်မှုဇ နမ်ျာ်းက   ကက ်းကကပ်သညေ့် သက်ဆ  ငရ်ာအာဏာပ  ငမ်ျာ်းန ငေ့ ် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု န ငေ့ ်

က မပဏ မျာ်းညွှနက်ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာနတ  ေ့အကကာ်း ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်က်မှုက   လသချာ လစရန၊် 

 ကင််းလွတ်ဇ နမ်ျာ်း၏ ပ  ေ့က နလ်ဝစ လ  အပ်ချက်မျာ်းက   ချက်ချင််းလမြလလျာေ့လနစဉ 

ဝငလ်ငခွွနလ်လျှာေ့ချလပ်းမခင််း (ဇ နမ်ပငပ်ရ   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   လပ်းထာ်းသညေ့ ်
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အခွနက်င််းလတွ်ခွငေ့မ်ျာ်းအမပင)် မ တစ်ဆငေ့ ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်း ဇ နရ်င််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း က   

လပ်းထာ်းသညေ့် သာလွနသ်ညေ့်  ဏ္ဍာလရ်း အကျ ြှု်းခှံစာ်းခွငေ့မ်ျာ်း တမြည််းမြည််း 

ရ ပ်သ မ််းရနအ်တွက် စဉ်းစာ်းရန၊် ဇ နအ်တွင််းန ငေ့ ်ဇ နမ်ပငပ်ရ   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း အကကာ်း 

တန််းတူည မျှမှုရ  လစရန၊် အစ  ်းရ ဏ္ဍာလငဆွှံ ်းရှု ှံ်းမှုက   လလျှာေ့ချရန၊် မပည်တွင််းန ငေ့ ်

မပည်ပပ  ေ့က န ် လ ်းကွကမ်ျာ်းသ  ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသ ူ ခွ လဝချထာ်းမှုတွင ် ပှံ မမ နမ်ခင််းက   

ြယ်ရ ာ်းရန၊် ကင််းလွတဇ် နမ်  က နစ်ည်မျာ်းက   မပည်တွင််း စက်မှု လ ပ်ငန််းမျာ်းမ  

အသှံ ်းမပြှုန  ငလ်စလရ်း အာမခှံရန၊် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နရ်   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံ သမူျာ်း ရရ  လနသညေ့ ်

သငတ်န််းလပ်းမှုက နက်ျစရ တ်အတွက် အခွနလ်ပ်းလဆာင ် မခင််းမ  န တ်ပယ်မခင််းက   

မပည်တွင််းရ   ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းအတွက်လည််း စဉ်းစာ်းလပ်းရန၊် 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် တာဝနယ်ူမှုရ  သညေ့် ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းက   ဆွ လဆာငရ်န ်

(မမနမ်ာန  ငင်ှံရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဥပလဒအသစ်တွငလ်ည််း ရည်ညွှန််းထာ်းဖပ ်း) ရည်ရွယ ်ချက်န ငေ့ ်

က  က်ည လစရနအ်တွက် ပ  မ  ကျယ်မပန ေ့သ်ညေ့် စ ်းပွာ်းလရ်းအတွက် တာဝနယ်ူ မှုရ  သညေ့ ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုန ငေ့စ်ပ်လျဉ်းသညေ့် သ လဝါအထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နလ်ကကာ်မငာ စာအမ တ ်

၄/၂၀၁၅ က ေ့သ  ေ့ လကကာ်မငာစာသတ်မ တ်လရ်းစဉ်းစာ်းရနန် ငေ့ ် ဇ နအ်ာ်းလှံ ်း၏ 

စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုလကာ်မတ မျာ်း က  လည််း ၎င််းလကကာ်မငာစာက ေ့သ  ေ့ သတ်မ တ်လရ်းအတကွ ်

တ  က်တွန််းရန၊် 

 အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နဥ်ပလဒန ငေ့ ် ၂၀၁၂ ခ န စ် ပတ်ဝန််းကျငထ် န််းသ မ််းလရ်း ဥပလဒအရ 

သတ်မ တ်ထာ်းသညေ့် ခွငေ့မ်ပြှုသညေ့် လ ပ်ငန််းစဉန ငေ့ ် လဝါဟာရတ  ေ့အရ ပတဝ်န််းကျင ်

ထ ခ  က်မှုဆန််းစစ်ချက်ဆ  ငရ်ာ လ  အပ်ချက်မျာ်းအကကာ်း လရ ွံ့လနာက်မည မှုက   ဥပလဒ ၂ 

ခ လှံ ်း၏ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်းက   မပငဆ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ် အလကာငအ်ထည်လြာ ်

လဆာငရွ်က်မခင််းန ငေ့ ် အထ်ူးစ ်းပွာ်းလရ်းဇ နမ်ျာ်းအတကွ် သတ်မ တ်ထာ်းသညေ့ ်

ပတ်ဝန််းကျငထ် ခ  က်မှုဆန််းစစ်ချက်ပှံ စှံ မပြှုလ ပ်မခင််းမြငေ့ ်လမြရ င််းရန၊် 

 စက်မှုဇ နမ်ျာ်း၏ စ မှံက န််းလရ်းဆွ မခင််းန ငေ့ ် စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုတ  ်းတက်လာရနအ်တကွ ်

လ ပ်ငန််းစဉက   အလကာငအ်ထည်လြာ်ရန၊် ဇ နခ်ွ လဝချထာ်းမှုတွင ် ရ င််းလင််းသညေ့ ်

နည််းဥပလဒန ငေ့ ် လ  အပ်ချက်မျာ်း၊ အလမခခှံအလဆာက်အအှံ  ဆ  ငရ်ာမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း၊ 
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စ ်းပွာ်းလရ်းအဆငလ်မပလချာလမွွံ့လစမခင််းန ငေ့ ် ပတ်ဝန််းကျငဆ်  ငရ်ာ အကာအကွယ်လပ်း 

မှုတ  ေ့က   စက်မှုဇ နဥ်ပလဒအသစ်တွင ်ထညေ့်သငွ််းမှုက   လသချာလစရန၊် 

 မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု စ မှံက န််းတငွ ်

ချမ တ်ထာ်းသညေ့်အတ  င််း စက်မှုကဏ္ဍအတွက် လူ ေ့စွမ််းအာ်းအရင််း 

အမမစ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်ရနအ်တွက် လ ပ်ငန််းစဉက   အလကာငအ်ထည်လြာ်ရန။် 

အထ်ူးသမြငေ့ ် ကျွမ််းကျငမ်ှုလ  အပ်ချက်အလပေါ် ပ ဂ္ဂလ ကကဏ္ဍန ငေ့ ် လဆ်ွးလန်ွးမှု ပှံ စှံတစ်ခ  

တည်လဆာက်ရန၊် သက်ဆ  ငရ်ာ မူဝါဒချမ တ်သမူျာ်း၊ ပညာလရ်းန ငေ့ ်

သငတ်န််းလကျာင််းအြွ ွံ့အစည််းမျာ်း၊ စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်း အကကာ်း လဆ်ွးလန်ွးမှုပှံ စှံက   

အဆငလ်မပလစရန၊် စ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍမ  လ  အပ်လနသညေ့် လ  အပ်ချက်န ငေ့က်  က်ည မညေ့ ်

သငရ်  ်းညွှန််းတန််းပှံ စှံက   အလထာက်အကူလပ်းရန၊် 

 အလထာက်အပှံေ့စက်မှုလ ပ်ငန််းမျာ်းအတွက် စနစ်တကျန ငေ့ ် စက်မှုလ ပ်ငန််း ဆ  ငရ်ာ 

အထ်ူးသငတ်န််းအစ အစဉမျာ်း လရ်းဆွ ရာတွင ် စ ်းပွာ်းလရ်းအသ  က်အဝန််းန ငေ့ ်

အလ ရ ငမ်ျာ်းန ငေ့ပူ််းလပါင််း၍ သက်ဆ  ငရ်ာ အြွ ွံ့အစည််းမျာ်းက   အလထာက်အကူမပြှု ရန၊် 

သငတ်န််းသငရ်  ်းညွှန််းတန််းန ငေ့ ် အစ အစဉမျာ်း ဒ ဇ  င််းလရ်းဆွ ရာတွင ်အထ်ူး စ ်းပွာ်းလရ်းဇ န ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းက   ပါဝငလ်စရန၊် အထည်အလ ပ်န ငေ့ ် အဝတ် အထည်မျာ်း၊ 

စ  က်ပျ ြှု်းလရ်း၊ စက်မှုလ ပ်ငန််း၊ စက်ယနတရာ်းတပ်ဆငမ်ခင််းတ  ေ့အပါအဝင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ 

လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း ဟနခ်ျက်ည လသာ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု စ မှံက န််းတွင ်

ဦ်းတည်ထာ်းသညေ့် ကဏ္ဍမျာ်းက ေ့သ  ေ့ အဓ ကစ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍမျာ်းက   အာရှံ  စ  က်ရန၊် 

အစာ်းအလသာက် မပြှုမပငထ် တ်လ ပ်မှုသည် ၎င််းကဏ္ဍအတွင််း ချ တ်ဆက်မှုမျာ်းအတွက ်

ပ  မ  မမငေ့မ်ာ်းသညေ့် အလာ်းအလာမြစ်ရာ  လရ ွံ့လမပ်း လဆာငရွ်က်မှုတစ်ခ  မြစ်န  ငပ်ါသည်။ 

 သက်ဆ  ငရ်ာသငွ််းအာ်းစ  ထ တ်လ ပ်လသာ အ မ်န ်းချင််း စက်မှုဇ နမ်ျာ်းန ငေ့ ်

ရနက် နတ်  င််းလဒသကက ်းရ   လ ပ်ငန််းမျာ်းစာရင််းက   သ လဝါရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းသ  ေ့ 

လပ်းသညေ့်နည််းလမ််း သ  ေ့မဟ တ်  ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်းန ငေ့ ် ထ တ်လ ပ်သမူျာ်း၏ 

ကွနယ်က်ချ တ်ဆက်မှုအစ အစဉမျာ်းမ တစ်ဆငေ့ ်လတွွံ့ဆှံ ပွ မျာ်းက   တ  ်းမမ ငေ့မ်ပြှုလ ပ် ရန။် 
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အာမခှံချကရ်  ဖပ ်း ရ င််းလင််းလကာင််းမွန်လသာ လမမအသှံ ်းချခွငေ့က်   မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်ကမ်ခင််း 

အာမခှံချက်ရ  ဖပ ်း ရ င််းလင််းလကာင််းမနွလ်သာ လမမအသှံ ်းချခွငေ့က်   မမ ငေ့တ်ငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းသည ်

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငလ်ကာင််းတစ်ခ  မြစ်လစန  ငလ်ရ်းအတွက် အဓ ကကျလသာ အလမခခှံတစ်ခ  မြစ်ဖပ ်း 

ယင််းသည် ပ  မ  ၍ အလှံ ်းစှံ ပါဝငန်  ငမ်ှုန င်ေ့ စဉဆက်မမပတ်တ  ်းတက်န  ငမ်ှုလမ််းလကကာင််း က   

အလထာက်အကူမပြှုန  ငပ်ါသည်။ အဆ  ပါအပ  င််းတွင ် မမနမ်ာန  ငင်ှံအလနမြငေ့ ်တ  ်းတက်မှုမျာ်း ရ  လစလရ်း 

လဆာငရွ်က်ရန ် အလတာ်အတန ် လ  အပ်လနပါလသ်းသည်။ ပထမအကက မ် OECD ၏ 

ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမူဝါဒသှံ ်းသပ်ချက် (OECD, 2014) တွင ် လမမဆ  ငရ်ာလ ပ်ပ  ငခ်ွင်ေ့အမျ ြှု်းမျ ြှု်းန င်ေ့ 

အ ပ်ချြှုပ်မှုလစ်ဟာမှုမခင််းလကကာင်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုဝန််းကျငန် င်ေ့ စဉဆက်မမပတ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှု အလပေါ် 

သက်လရာက်မှုရ  မခင််းတ  ေ့က   ကျယ်ကျယ်မပန် ေ့မပန် ေ့ မ ်းလမာင််းထ  ်းလြာ်မပခ ေ့ဖပ ်း မြစ်ပါသည်။ 

အဆ  ပါသှံ ်းသပ်ချက်မျာ်းတွင ် လမမအသှံ ်းမပြှုခွင်ေ့န င်ေ့ အ ပ်ချြှုပ်မှုအလပေါ် အာ်းလကာင််းရန ်

လထာက်ပှံေ့မှုလပ်းန  ငမ်ည်ေ့ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုအမျ ြှု်းမျ ြှု်းက  လည််း အကကှံမပြှုလြာ်မပထာ်းပါသည်။ 

၂၀၁၆ တွင ် အမျ ြှု်းသာ်းလမမအသှံ ်းချလရ်းမူဝါဒ (National Land Use Policy-NLUP) က   

ကျင်ေ့သှံ ်းမခင််းမြင်ေ့ မကကာလတာေ့မည်ေ့ အနာဂ္တတ်ွင ် အဆ  ပါမပဿနာရပ်မျာ်းသည် လမျှာ်လင်ေ့ ချက ်

လင််းလက်လာလတာေ့မညဟ်  ယှံ ကကည်အာ်းထာ်းရလသာ်လည််း လမမဆ  ငရ်ာလ ပ်ပ  ငခ်ငွ်ေ့ 

စ နလ်ခေါ်မှုအမျ ြှု်းမျ ြှု်းသည ် ယလန ေ့ထ တ  င ် ဆက်လက်တည်ရ  လနပါလသ်းသည်။ ပါဝင ်

ပတ်သက်သမူျာ်းန င်ေ့ လဆ်ွးလန်ွးပွ မျာ်းမပြှုလ ပ်ဖပ ်းလနာက် ယခင ် ဦ်းသ န််းစ နအ်စ  ်းရ၏ သက်တမ််း 

က နဆ်ှံ ်းခါန ်းအချ နတ်ငွ ်အဖပ ်းသတ်ထာ်းလသာ NLUP သည် လမမမူဝါဒမူလ ာင ်တ  ်းတက်မှုမျာ်း က   

က  ယ်စာ်းမပြှုပါသည်။ အမခာ်းမဟာဗျျူဟာ စ စဉလဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအနက် ယင််းသည် NLUP ၏ 

အမျ ြှု်းမျ ြှု်းလသာ ရည်ရွယခ်ျက်မျာ်း အလကာငအ်ထည်လြာ်လရ်းက   အလထာကအ်ကူမပြှုရန ် အတွက် 

အမျ ြှု်းသာ်းလမမဥပလဒ (National Land Law - NLL) ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုက   အဆ  မပြှု ထာ်းပါသည်။ 

လက်ရ  အစ  ်းရသည် ၂၀၁၆ ဧဖပ လ လနာက်ပ  င််းတွင ် NLUP အာ်း အမျာ်းမပည်သ ူ သ  ေ့ 

အသ လပ်းထ တ်မပနမ်ှုအမြစ် တရာ်းဝငလ်ဆာငရွ်က်ခ ေ့ဖပ ်း ၎င််း၏ လရွ်းလကာက်ပွ တွင ် ပါဝငစ်ဉ က 

လြာ်မပခ ေ့သည်ေ့ လကကမငာချက်မူဝါဒစာတမ််း (NLD 2015) ပါ လမမစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှု လဆာငရွ်က်ရန ် န င်ေ့ 

လမမသက်တမ််းန င်ေ့သက်ဆ  ငသ်ည်ေ့ လ ပ်ပ  ငခ်ွင်ေ့လှံ မခှံြှုစ တ်ချရမှု မမင်ေ့တက်လာလစရန ်ကတ  ကဝတက်   

ထပ်မှံလလ်းနက်လစခ ေ့ပါသည်။ 

သ  ေ့ရာတွင ် အကျ ြှု်းဆက်မြစ်စဉအလနမြင်ေ့ NLUP လအာက်ရ   ရည်မ န််းချက်မျာ်းက   လ  က်ပါ 

လဆာငရွ်က်ရန ် မမနမ်ာအစ  ်းရ၏ စွမ််းရည်န င်ေ့ ဆနဒရ  မှုအလပေါ် သှံသယရ  လစသည်ေ့ 
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ရပ်တည်မှုအမမငမ်ျာ်းသည် အချ ြှုွံ့စ ်းပွာ်းလရ်းလ ပ်ငန််းမျာ်းန င်ေ့ လူမှုလရ်းအသင််းအြွ ွံ့မျာ်း (CSOs) တွင ်

ပ  ၍ မြစ်လပေါ်လစခ ေ့ပါသည်။ NLUP က   အလကာငအ်ထည်လြာ်သည်ေ့ ကက ြှုတင ် လဆာငရွ်က်မှုမျာ်း 

တ  ်းတက်မှုက   လန ်းလကွ်းလစသည်ေ့ မည်သည်ေ့အရာက  မဆ  - ဥပမာအာ်းမြင်ေ့ NLUP ၏ 

အလကာငအ်ထည်လြာ်မှုမျာ်းက   ဦ်းစ ်းလဆာငရွ်က်မည်ေ့ အမျ ြှု်းသာ်းလမမအသှံ ်းမပြှုမှု လကာငစ်  (National 

Land Use Council – NLUC) က   န စ်န စ်ကကာဖပ ်းမ သာ ြွ ွံ့စည််းခ ေ့ပါသည် - NLUP န င်ေ့ 

က  က်ည မှုမရ  သည်ေ့ အချ ြှုွံ့ကျပ်ကျပ်တည််းတည််း မမနမ်မနဆ်နဆ်နလ်ဆာငရွ်က် ရသည်မျာ်းန င်ေ့ ၂၀၁၈ 

လနာက်ပ  င််းတွင ် လမမန င်ေ့သက်ဆ  ငသ်ည်ေ့ ဥပလဒအရ အသ အမ တ်မပြှုမှု ဆ  ငရ်ာ တစ်ဖပ ငတ်ည််း 

လဆာငရွ်က်သည်ေ့ မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမျာ်းသည် ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်း ၏ စ  ်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်းက   

မမင်ေ့တက်လစပါသည်။ CSO အမျာ်းစ သည် ယခ ထက်ထ  NLL ၏ 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်မှုလဆာငရွ်က်မှုမျာ်းတငွ ် လဆ်ွးလန်ွးတ  ငပ်ငမ်ှုမရ  မခင််းမျာ်းန င်ေ့စပ်လျဉ်းသည်ေ့ 

စ  ်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်းက  လည််း လမပာဆ  ကကပါသည်။ ၂၀၁၉ ခ န စ် စက်တင ်ာလ၌ NLUP လအာက်တငွ ်

အဆ  ပါရည်ရွယ်ချက်အတကွ် လကာ်မတ ြွ ွံ့စည််းဖပ ်းသည်ေ့လနာက်တွငန် င်ေ့ ပါဝင ်

ပတ်သက်သအူစ အြွ ွံ့မျာ်း က  ယ်စာ်းလ ယ်အမြစ် မျာ်းစွာပါဝငဖ်ပ ်း လနာက်တွင ် လမပာင််းလ  

လာလ မ်ေ့မည်ဟ  လမျှာ်လင်ေ့ကကပါသည်။  

၂၀၁၉ လနာက်ပ  င််းတငွ ် ထ တ်မပနလ်ကကမငာခ ေ့သည်ေ့ “လမမန င်ေ့ အလဆာက်အအှံ  သတင််းအချက ်

အလက် ဏလ်ကကညာချက်” (၎င််းလကကညာချကအ်ရ အစ  ်းရအြွ ွံ့အစည််းမျာ်းသည် ယင််းတ  ေ့ ၏ 

စ မှံခန် ေ့ခွ မှုလအာက်တွငရ်  ဖပ ်း ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုစ မှံက န််းအမြစ် မပြှုလ ပ်ရန ် အလာ်းအလာ ရ  န  ငသ်ည်ေ့ 

လမမကွက်မျာ်းအာ်းလှံ ်းက   စာရင််းမပြှုစ မည်ေ့ပှံ မြစ်သည်ေ့) လကကမငာချက်န င်ေ့စပ်လျဉ်း၍ လည််း 

စ  ်းရ မ်ပူပနမ်ှုမျာ်း မမ င်ေ့တက်ခ ေ့ပါသည်။ အဆ  ပါနည််းလမ််းမြင်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသသူည် ၎င််းတ  ေ့၏ 

စ မှံက န််းမျာ်းအတွက် အလာ်းအလာရ  သည်ေ့ လမမကွကန် င်ေ့ တည်လနရာ အလနအထာ်း တ  ေ့က   ကက ြှုတင၍် 

စဉ်းစာ်းလတွ်းလခေါ်ထာ်းန  ငပ်ါလ မ်ေ့မည်။ အဆ  ပါအဆင်ေ့တွင ် လ ပ်ငန််းစတင ် လဆာငရွ်က်န  ငမ်ခင််းအလပေါ် 

တရာ်းဝငသ်တင််းအချကအ်လက် မရ  မခင််းသည် ၎င််းအလပေါ် သက်လရာက်မှု မြစ်လစရန ်

အလာ်းအလာရ  န  ငသ်ည်ေ့ ပ  မ  စ စစ်မခင််းမျာ်းမြင်ေ့ တာ်းမမစ် ထာ်းပါသည်။ သ  ေ့ရာတွင ်

လအာက်တွငလ်ဆ်ွးလန်ွးမည်ေ့ လက်ရ   လမမဆ  ငရ်ာသတင််းအချက် အလက်စနစ် ချ ြှုွံ့တ ေ့မှုအမျ ြှု်းမျ ြှု်းက   

စဉစာ်းသှံ ်းသပ်မခင််းမြင်ေ့ လ ပ်ငန််းစတငလ်ဆာငရွ်က်မခင််းတွင ် သ သာထငရ် ာ်းသည်ေ့ စွန် ေ့စာ်းမှုမျာ်းန င်ေ့ 

စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်း ရ  လာန  ငပ်ါသည်။ 

အနည််းဆှံ ်း NLUP ၏ အဓ က လြာ်မပချက်အချ ြှုွံ့က   အလကာငအ်ထည်လြာဖ်ပ ်းသည်ေ့ တ  ငလ်အာင ်

လမမသက်တမ််းန င်ေ့ဆ  ငသ်ည်ေ့ လ ပ်ပ  ငခ်ွင်ေ့သည ် နာ်းလည်ရခက်စရာမျာ်း ကျနလ်န လ မ်ေ့မည် မြစ်ဖပ ်း၊ 
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ရှံြနရ်ှံခါ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံသမူျာ်း၊ လ ပ်ကွက်နည််း လတာငသ်မူျာ်း၊ လဒသခှံ လူထ န င်ေ့ အမခာ်း လမမပ  ငရ် င ်

သ  ေ့မဟ တ ် လမမအသှံ ်းမပြှုမျာ်းအလပေါ် လှံ မခှံြှုစ တ်ချရမှုမရ  မခင််းမျာ်း မြစ်လစပါ လ မ်ေ့မည်။ 

အလကကာင််းရင််းတွင ် (၁) ရ  ရင််းစွ အာ်းနည််းချက်မျာ်း - လမမစ မှံခန် ေ့ခွ မခင််း တွင ် ဒါဇငန် င်ေ့ ချ လသာ 

ဥပလဒမျာ်းရ  မခင််းန င်ေ့ လအဂ္ျငစ် အလမမာက်အမမာ်း မျ ြှု်းစှံ ပါဝငလ်နမခင််း တ  ေ့မြင်ေ့ အပ  င််းပ  င််းမြစ်၊ 

ရှုပ်လထ်ွးဖပ ်း လခတ်လနာကက်ျလနလသာ ဥပလဒန င်ေ့ အြွ ွံ့အစည််းပ  င််း ဆ  ငရ်ာ မူလ ာင၊် (၂) လမမ 

သက်တမ််းဆ  ငရ်ာလ ပ်ပ  ငခ်ွင်ေ့ အခွင်ေ့အလရ်းအလပေါ် ကာကွယ်လပ်းမှု အာ်းနည််းမခင််း၊ အထ်ူးသမြင်ေ့ 

န  ငင်ှံတွင််းရ   လူမျ ြှု်းစ မျာ်းလနထ  ငသ်ည်ေ့ လဒသမျာ်းအမျာ်းအမပာ်း တွင ် ဓလလေ့ထှံ ်းတမ််းမ ရ  ်းြလာအရ 

လမမအသှံ ်းမပြှုမှုမျာ်း ကက ်းစ  ်းလနမခင််း၊ (၃) လမမဆ  ငရ်ာ သတင််း အချက်အလက်စနစ် မတ ကျမခင််း 

သ  ေ့မဟ တ ် မရ  မခင််း၊ (၄) ရှုပ်လထ်ွးဖပ ်း ဝနထ် ပ်ဝနပ်  ်းမျာ်း လွန််းလသာ လမမမ တ်ပှံ တငမ်ခင််းသည ်

လူမျ ြှု်းစ မျာ်းလနထ  ငသ်ည်ေ့ အထက်ပ  င််းလဒသမျာ်းတွင ် သ သာစွာ လမမမ တ်ပှံ တငမ်ှုနည််းလအာင ်

ြနတ် ်းလနမခင််း၊ (၅) လမမအသှံ ်းမပြှုမှုအတွက် စ မှံချက် မရ  မခင််းန င်ေ့ ရှုပ်လထ်ွးလသာ လမမအသှံ ်းမပြှုမှု 

မူဝါဒအလမပာင််းအလ မျာ်း၊ (၆) လမမမပငတ်ွင ် လက်ရ  လဆာငရွ်က်လ ပ်က  ငလ်ျက်ရ  သည်ေ့ လက်လတွွံ့ 

အရ  တရာ်းအလပေါ် က  ယ်စာ်းမပြှုမှုမရ     လမမစ မှံခန် ေ့ခွ မှု ကကာ်းဝငခ်ွင်ေ့ရရနသ်ာ အသှံ ်းဝငသ်ည်ေ့ 

လမမအမျ ြှု်းအစာ်းခွ မခာ်းမခင််းအပါအဝင ်လမမအသှံ ်းမပြှုအလပေါ် တင််းကျပ်လနွလ်နမခင််း၊ (၇) မရ င််းလင််း   

က နက်ျစရ တ်မျာ်းမပာ်းလသာ လမမလွှ လမပာင််းမှု လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း၊ (၈) လဒသဆ  ငရ်ာအစ  ်းရမျာ်း၏ 

လမမပ  ငဆ်  ငမ်ှု စည််းမျဉ်းမျာ်းအတွက် အ ပ်ချြှုပ်မှုပ  င််းဆ  ငရ်ာ အာ်းနည််းမခင််း၊ (၉) လမမ 

အမငင််းပွာ်းမှုလမြရ င််း မခင််းစနစ် အာ်းနည််းမခင််း (၁၀) သမ  င််းလကကာင််းအရ လပေါ်လပါက်လနလသာ 

လမမဆ  ငရ်ာ နစ်နာမှု မျာ်း၏ စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်း (၁၁) ယခ လက်ရ  တ  ငလ်အာင ် လှံ လလာက်သည်ေ့ 

လှံ မခှံြှုမှုလပ်းမခင််းမရ  သည်ေ့ လမမတ  င််းတာခွ လဝလပ်းမှု မမ င်ေ့တငမ်ခင််းတ  ေ့ ပါဝငပ်ါသည်။ 

မမနမ်ာန  ငင်ှံတွင ် လူဦ်းလရစ စ လပါင််း၏ သှံ ်းပှံ န စ်ပှံ အထ  ပါဝငလ်ျကရ်  သည်ေ့ လကျ်းလက်လန 

အ မ်လထာငစ် မျာ်းအတွက် အလရ်းအကက ်းဆှံ ်း အရင််းအမမစ်မြစ်သည်ေ့ လမမရရ  မှု လှံ မခှံြှုစ တ်ချမခင််း န င်ေ့ 

သ ာဝသယှံဇာတမျာ်း၏ အလရ်းကက ်းမခင််းတ  ေ့က   ချ ွံ့ထငွလ်ြာ်မပ၍ မရန  ငပ်ါ။ ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင ်

ဖမ ြှုွံ့ မပလူဦ်းလရ၏ ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းမှု ၉ ရာခ  ငန်ှုန််းရ  မခင််းက   နှု င််းယ ဉလျက် လကျ်းလက်လူဦ်းလရ၏ ၂၃ 

ရာခ  ငန်ှုန််းသည် (MOPFI, 2018) ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းလကကာင််း သ သ  သာသာ မပသမခင််းအာ်းမြင်ေ့ 

လတာင်ေ့တင််းခ  ငမ်ာသည်ေ့ ဖမ ြှုွံ့ မပ-လကျ်းလက် ဆင််းရ နမ်ွ်းပါ်းမှုသည် ခွ မခာ်းလနဆ ပင ် မြစ်ပါသည်။ 

ယင််းသည် သန််းလပါင််းမျာ်းစွာလသာ လူမျာ်းသည ် လယ်ယာလမမ န င်ေ့ စာ်းကျက်လမမရရ  မှုန င်ေ့ 

၎င််းတ  ေ့၏စာ်းဝတ်လနလရ်းအတွက် သာ်းငါ်းန င်ေ့ လတာလတာငမ်ျာ်း အလပေါ်တွင ် မ  ခ  လနရမခင််းက   

အဓ ပပာယ်သက်လရာက်လစပါသည်။ ၁၉၉၈ ခ န စ်မ  ၂၀၁၇ ခ န စ် အတွင််းတငွ ်
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ကမဘာေ့ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုဒဏခ်ှံရမှုညွှန််းက န််းတငွ ်၁၈၇ န  ငင်ှံအနက် အဆင်ေ့ ၃ တွင ်လနရာယူလျက ်

(Eckstein et al., 2109) မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ကမဘာလပေါ် ရ  န  ငင်ှံမျာ်းတွင ် ရာသ ဥတ လမပာင််းလ မှုမခင််း 

ဒဏက်   ခှံန  ငမ်ှုအနည််းဆှံ ်းန  ငင်ှံ တစ်န  ငင်ှံအမြစ် သတ်မ တ်လြာ်မပ မခင််း ခှံခ ရပါသည်။ ထ  ေ့အတွက ်

ထ လရာက်သည်ေ့ လမမအသှံ ်းမပြှုမှုန င်ေ့ လမမန င်ေ့ သ ာဝအရင််း အမမစ်မျာ်း လလျာေ့ပါ်းသာွ်းမခင််းက   

ကာကွယ်မှုမျာ်းက  လည််း န စ်ရ ည်လမမအသှံ ်းမပြှုမှုစ မှံချက်တွင ် အချက်တစ်ချက်အမြစ် 

ထည်ေ့သငွ််းသင်ေ့ပါသည်။ 

လမမသက်တမ််းန င်ေ့ဆ  ငလ်သာ လ ပ်ပ  ငခ်ွင်ေ့၊ အရင််းအမမစ်ရရ  န  ငမ်ှုန င်ေ့ လရရ ည်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်း တ  ်းတကမ်ှု 

ရရ  လစရနအ်တွက် ၎င််းတ  ေ့၏အ ပ်ချြှုပ်မှုမျာ်းစသည်ေ့ ကမဘာလှံ ်းဆ  ငရ်ာအသ အမ တ် မပြှုထာ်းလသာ 

အဓ ကကျသည်ေ့ အလရ်းကက ်းမှုတ  ေ့သည် ၂၀၁၅ ခ န စ်တွင ် သလ ာတူည ခ ေ့သည်ေ့ စဉဆက်မမပတ် 

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်းပန််းတ  ငမ်ျာ်း (SDGs) အရ ကျယ်မပန် ေ့ဖပ ်း မပည်ေ့စှံ သည်ေ့ မူလ ာငအ်တွင််းတငွ ်

လှံ မခှံြှုစ တ်ချရရ  ဖပ ်းမြစ်ပါသည်။ အဆ  ပါအလကကာင််းအချင််းရာတငွ ် မမနမ်ာန  ငင်ှံသည် ဆက်စပ် 

လွှမ််းမခှံြှုလနသည်ေ့ အမျ ြှု်းသာ်းြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှုရည်မ န််းချကန် င်ေ့ မဟာဗျျူဟာတ  ေ့အမပင ် ဝနက်က ်းဌာနမျာ်း၊ 

တ  င််းလဒသကက ်းန င်ေ့ မပည်နယ်မျာ်းအကကာ်းတွင ် မဝူါဒမျာ်း၊ ပူ်းလပါင််း လဆာငရွ်က်မခင််းမျာ်းန င်ေ့ 

ည  နှု င််းလဆာငရွ်က်မခင််းမျာ်းက   ချ နည်  ရာတငွ ် လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစသည်ေ့ ရည်ရွယ်ချကက်   

လဆာငရွ်က်မခင််းတ  ေ့မြင်ေ့ လပါင််းစည််းလစခ ေ့လသာ မမနမ်ာန  ငင်ှံ၏ လရရ ည်တညတ်ှံေ့ခ  ငဖ်မ ဖပ ်း 

ဟနခ်ျကည် လသာြွှံွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်းစ မှံက န််း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (MSDP) က   ကျင်ေ့သှံ ်းခ ေ့ပါသည်။ (MOPFI, 2018) 

MSDP သည် လက်ရ  စ မှံက န််းမျာ်းန င်ေ့ ဦ်းစာ်းလပ်းမှုမျာ်းက   ပူ်းလပါင််းစ စည််းမခင််းန င်ေ့ အန စ်ချြှုပ် 

မခင််းတ  ေ့မ  ရသည်ေ့ ရလဒမ်ျာ်းက   အသ အမ တ်မပြှုလလာက်လအာင ် ရ င််းရ င််းလင််းလင််း လြာ်မပထာ်း 

လသာ်လည််း ၎င််း၏ အဖပ ်းသတ်မတ  ငမ်  မူကကမ််းမ  အနည််းငယက်ွ လွ လျက် NLUP တငွ ်

က  ်းကာ်းရည်ညွှန််းချက်မျာ်း ပါဝငလ်စရန ် ပျကက်ွက်လျကရ်  ပါသည်။ လမမအ ပ်ချြှုပ်မှုအလပေါ် 

ကျနရ်  သည်ေ့ အပ  င််းမျာ်းသည် န  ငင်ှံ၏ သ ာဝ အရင််းအန  ်းပ  ငဆ်  ငမ်ှုက   ထ န််းသ မ််းန  ငရ်န ်အတကွ ်

လရရ ည်ခ  ငဖ်မ တညတ်ှံေ့သည်ေ့ လမမစ မှံခန် ေ့ခွ မှုက    အသှံ ်းကျစွာ အာရှံ စ  ကထ်ာ်းလသာ် လည််း 

အမခာ်းလမမအ ပ်ချြှုပ်မှုဆ  ငရ်ာ ရှုလထာင်ေ့မျာ်းန င်ေ့စပ်လျဉ်း၍ လြာ်မပထာ်းမခင််းမရ  ပါ။ (MOPFI, 2018) 

ထ  သ  ေ့ ချနလ် နထ်ာ်းမှုမျာ်းသည် အစ  ်းရ၏ လက်ရ  ဆက်စပ်လဆာက်ရွက်မှု မျာ်းက   ရှုပ်လထ်ွးလစမခင််းန င်ေ့ 

အထက်တွငလ်ြာ်မပခ ေ့သည်ေ့အတ  င််း လမမဆ  ငရ်ာအ ပ်ချြှုပ်မှု အလမခအလနမျာ်းက   

ပဋ ပကခမြစ်လစမခင််းစသည်ေ့ နာ်းလည်ရခက်လစသည်ေ့ အချက်မပမှုမျာ်းစွာက   

ထပ်မှံလပေါ်လပါက်လစပါသည်။ 
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လက်လတွွံ့မကျသည်ေ့ သက်လသမပမှုမျာ်းက လက်ရ  အလမခအလနသည ် လနာက်ထပ် ရင််းန  ်း 

မမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်းအလပေါ် ဟန် ေ့တာ်းထ န််းချြှုပ်လစသည်ေ့ အလရ်းကက ်းသည်အချက်ဟ လည််းလကာင််း၊ 

လှံ မခှံြှုစ တ်ချမှုမရ  သည်ေ့ လမမသက်တမ််းဆ  ငရ်ာလ ပ်ပ  ငခ်ွင်ေ့မြင်ေ့ အာ်းနည််းသည်ေ့ ပ  ငဆ်  ငမ်ှုမြင်ေ့ 

လနထ  ငရ်မည်ေ့ လယ်လမမအနည််းငယ်သာပ  ငသ်ည်ေ့ လ ပ်ကွက်နည််းလယသ်မာ်းမျာ်း၊ လဒသခှံ 

လူထ မျာ်းန င်ေ့ လူမျ ြှု်းစ မျာ်း အရင််းအမမစ်မျာ်းအတကွ် ဆက်လက်ယ တ်လလျာေ့ပျက်မပာ်းလစ သည်ေ့ 

အရင််းခှံလည််းမြစ်သညဟ် လည််းလကာင််း အကကှံမပြှုကကပါသည်။ လမမမပြှုမပငလ်မပာင််းလ  လရ်းသည် 

အစ  ်းရက ရငဆ်  ငလ်တွွံ့ ကကှံြှုရန  ငသ်ည်ေ့ စ နလ်ခေါ်မှုအမျာ်းဆှံ ်း ဧရ ယာမျာ်းထ မ  တစ်ခ  မြစ်လလေ့ရ  ပါသည်။ 

ယင််းသည် လရရည်ကကာမမင်ေ့စွာ အသှံ ်းမပြှုခ ေ့သည်ေ့ ဓလလေ့ထှံ ်းတမ််းဆ  ငရ်ာ မ ရ  ်းြလာပ  ငဆ်  ငမ်ှုမျာ်းန င်ေ့ 

ချည်လန ာငခ်ှံရမခင််း၊ သာမနထ်က်ပ  လသာ်လည််း တစ်ဦ်း တစ်လယာက်၏ အကျ ြှု်းစ ်းပွာ်းန င်ေ့စပ်လျဉ်း၍ 

တွန််းအာ်းန င်ေ့ ဆွ အာ်းတ  ေ့ အဖမ ရ  တတ်လသာ မမငန်  ငလ်သာအရာန င်ေ့ ပ န််းကွယ်လနသည်ေ့အရာ 

န စ်မျ ြှု်းစလှံ ်းန င်ေ့ ပပတ်သ ပ်ဆ  ေ့နင်ေ့လနလသာ စ ်းပွာ်းလရ်းန င်ေ့ လူမှုလရ်းကယပ်ရ  က်မှုမျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ 

စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းရ  ပါသည်။ အဆ  ပါစ နလ်ခေါ်မှု မျာ်းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံတငွ ် လမမအ ပ်ချြှုပ်မှုန င်ေ့ 

ဖင မ််းချမ််းလရ်းမြစ်စဉအကကာ်းတွင ် ဆက်သယွ် လပါင််းကူ်းလပ်းမည်ေ့ နကန် လသာ အရင််းအမမစ် 

အမြစ်လပ်းမခင််းမြင်ေ့ ပ  ၍ တွန််းအာ်းလပ်းလျက် ရ  ပါသည်။ 

ထ  သ  ေ့ ရှုပ်လထ်ွးဖပ ်း အမငင််းပွာ်းမှုမြစ်စဉမျာ်းမမင်ေ့မာ်းသည်ေ့ လမမမပြှုမပငလ်မပာင််းလ မှုမြင်ေ့ လရ ွံ့သ  ေ့ 

ဆက်မခင််းသည် မမနမ်ာန  ငင်ှံအတွက် ၎င််း၏န  ငင်ှံသာ်းမျာ်း အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းမှုက   တ  ်းတက်ရန ်

အလထာက်အကူမပြှုန  ငသ်ည်ေ့ ရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှုမျာ်း ဝငလ်ရာက်မခင််းမြင်ေ့ လရရ ည ် တည်တှံေ့ခ  ငဖ်မ သည်ေ့ 

အကျ ြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း ရရ  လစရန ်လွနစ်ွာအလရ်းကက ်းလ ပါသည်။  

 အဓ ကမူဝါဒအကကှံမပြှုချကမ်ျာ်း 

 ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်းပါဝငလ်ရ်းအတွက် အစ အစဉန ငေ့ ် လဆာငရွ်က်မှုမျာ်းက   

ရ င််းရ င််းလင််းလင််း စ မှံထာ်းဖပ ်း ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာ၍ ကက ြှုတငခ်န ေ့မ် န််း သ မမင ်

န  ငမ်ှုမျာ်းရ  မခင််းတ  ေ့န ငေ့တ်က ွ ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်း ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် ပါဝငမ်ခင််း မြငေ့ ်

အစ အစဉကျန၍ ည  နှု င််းတ  ငပ်ငမ်ှုရ  လသာ လ ပ်ငန််းစဉမျာ်းအာ်းမြငေ့ ် NLUP က   

အလကာငအ်ထည်လြာ်မခင််း။အဆ  ပါ ရည်ရွယ်ချကအ်တွက် အလကာငအ်ထည်လြာ ်

ြွ ွံ့စည််းသညေ့် NLUC လအာက်ရ   လ ပ်ငန််းလကာ်မတ သည် ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်း 

ပါဝငလ်စမခင််းမြငေ့ ် ၎င််းဦ်းတည်ချက်အတ  င််း လရ ွံ့ဆက်သာွ်းရမည် မြစ်ပါသည်။ 

၎င််းတ  ေ့သည် ၎င််းတ  ေ့၏ လ ပ်ငန််းစ မှံချက်မြငေ့ ် လ ပ်လဆာငရ်မညေ့အ်ရာမျာ်း 
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လဆာငရွ်က်န  ငလ်ရ်း ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်းအလနမြငေ့ ်မူကကမ််းစာရွက်စာတမ််းမျာ်း အလပေါ် 

ကက ြှုတငလ်လေ့လာစဉ်းစာ်းန  ငသ်ညေ့် အခွငေ့အ်လမ််းမျာ်း၊ န တ်မြငေ့လ်မပာဆ  မခင််း 

မြငေ့လ်ည််းလကာင််း စာလရ်းသာ်းမခင််းအာ်းမြငေ့လ်ည််းလကာင််း ပါဝငန်  ငသ်ညေ့ ် အခွငေ့ ်

အလရ်းမျာ်း၊ အြွ ွံ့ဝငအ်မြစ်ပါဝငသ်မူျာ်းအမပင ် ၎င််းလနာက်ကယွ်ရ   ပါဝငပ်တ်သက ်

သမူျာ်းသည် သက်ဆ  ငသ်ညေ့် စာရွက်စာတမ််းမျာ်းက   မပညေ့်စှံ စွာန ငေ့ ် ပွငေ့လ်င််းစွာ 

ရရ  န  ငခ်ငွေ့မ်ျာ်းက ေ့သ  ေ့လသာ အခွငေ့အ်လရ်းမျာ်းက   လပ်းအပ်ရပါမည်။ 

 အမျ ြှု်းသာ်းလမမဥပလဒ (NLL) ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်းန ငေ့ ် NLL န ငေ့ ် တည်ဆ လမမဥပလဒမျာ်း 

သဟဇာတမြစ်လရ်းန ငေ့ ်ကျ ြှု်းလကကာင််းဆက်စပ်မှုရ  လရ်း- 

o NLL အလနမြငေ့ ် တရာ်းဝငန် ငေ့ ် တရာ်းဝငမ်ှုမရ  သညေ့် လမမသက်တမ််းဆ  ငရ်ာ 

လ ပ်ပ  ငခ်ွငေ့အ်ာ်းလှံ ်းက   အသ အမ တ်မပြှုလပ်းမခင််း၊ မမနဆ်နရ် င််းလင််း၍ 

အလ ပ်မြစ်လသာ အြွ ွံ့အစည််းပ  င််းဆ  ငရ်ာမူလ ာငန် ငေ့ ် လမမပ  ငဆ်  ငခ်ွငေ့မ် တ်ပှံ  

တငမ်ခင််း၊ လွှ လမပာင််းမခင််းန ငေ့ ် လက်ဝယ်ပ  ငဆ်  ငမ်ခင််းတ  ေ့က   အလသ်းစ တ်ချမပ 

မခင််းန ငေ့ ် ကျနရ်  လနလသာ လမမဥပလဒမျာ်း သဟဇာတမြစ်လရ်းန ငေ့ ်

ကျ ြှု်းလကကာင််းဆက်စပ်မှုရ  လရ်းမူလ ာငက်   ချမ တ်မခင််းတ  ေ့က   အသ အမ တ ်

မပြှုမခင််းန ငေ့ ်ပါဝငလ်ရ်းဆွ မခင််းတ  ေ့က   လသချာလစမခင််း။ 

o ဖပ ်းမပညေ့်စှံ သညေ့် လမမဥပလဒမပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်းလ ပ်ငန််းစဉ၊ NLUP ၏ 

မူဝါဒမျာ်းက   ထငဟ်ပ်လစမညေ့် အဆ  မပြှုချက်မျာ်းန ငေ့ ် NLL န ငေ့ ် လက်ရ   

လမမဆ  ငရ်ာဥပလဒပ  င််းမျာ်း သဟဇာတမြစ်မခင််းတ  ေ့ ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းလရ်းလစမခင််း။ 

o ကကာ်းမြတ်လဆာငရွ်က်မှုအလနမြငေ့ ် တည်ဆ ဥပလဒန ငေ့ ် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း 

အလပေါ် အမငင််းပွာ်းလစလသာ မပငဆ်ငမ်ှုမျာ်းလဆာငရွ်က်မခင််းအာ်း ရပ်နာ်း လစရန ်

အလရ်းယူလဆာငရွ်က်မခင််း၊ ဥပမာအာ်းမြငေ့ ်သတ်မ တ်ထာ်းသညေ့် စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းက   

က  ငတ်ွယန်  ငရ်နအ်လာ်းအလာရ  သညေ့် နည််းဥပလဒမျာ်း အလကာငအ်ထည်လြာ်ရန ်

ချ နည်  လနစဉန ငေ့ ် NLUP န ငေ့ ် က  ကည် လစရန ် လဆာငရွ်က်လနစဉအချ နမ်ျာ်းတငွ ်

၂၀၁၉ လမမသ မ််းဆည််းမခင််း၊ မပနလ်ည ် လနရာချထာ်းမခင််းန ငေ့ ်

မပနလ်ည်ထလူထာငမ်ခင််းဆ  ငရ်ာဥပလဒက   အလကာင ် အထည်လြာ်မခင််းအာ်း 

ခတတ ရပ်ဆ  င််းထာ်းလစမခင််း။ 
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 မူဝါဒန ငေ့ ် လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းမျာ်း ည ညတွ်မှုရ  လစလရ်းတ  ်းတကရ်နန် ငေ့ ် လကရ်  မြစ်ပွာ်း 

လနသညေ့် က စစရပ်မျာ်းက ေ့သ  ေ့ လ ပ်ထှံ ်းလ ပ်နည််းပ  င််းန ငေ့ ် အြွ ွံ့အစည််းပ  င််းဆ  ငရ်ာ 

အာ်းနည််းမခင််းမျာ်းက   လရ ာငရ် ာ်းရနအ်တွက် တစ်ခ တည််းလသာ စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုစနစ်က   

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းလစမခင််း။ အဓ ကစဉ်းစာ်းရနမ် ာ စွမ််းလဆာငရ်ည်မပညေ့်ဝ၍ အာ်းက  ်းယှံ ကကည ်ရလသာ 

လမမဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း (ဥပမာ- လမမစာရွက်စာတမ််းမျာ်း စစ်တမ််းလကာက်ယူ မှု 

စာရင််းအင််းမျာ်း၊ လမမပှံ မျာ်းန ငေ့ ်မ တ်ပှံ တငမ်ခင််းဆ  ငရ်ာဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်း အာမခှံ ချက်ရ  မှု) 

တ  ်းတက်လစလရ်းန ငေ့ ် အာ်းလှံ ်းအတွက် လမမသက်တမ််းဆ  ငရ်ာ လှံ မခှံြှုလရ်း က   

လအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝင၍် မမ ငေ့တ်ငလ်ပ်းရနမ်ြစ်ပါသည်- 

o လမမအမျ ြှု်းအစာ်းက   ရ  ်းရ င််းလစမခင််းန ငေ့ ် ဓလလေ့ထှံ ်းတမ််းအရလမမလတာင််းဆ  မှု 

မျာ်းန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦ်းတစ်လယာက်မခင််းန ငေ့ ်အ ပ်စ လ  က်လတာင််းဆ  မှု မျာ်းက   

မ တ်ပှံ တငရ်နခ်ငွေ့မ်ပြှုမခင််း။ 

o အ မ်လထာငစ် လခါင််းစဉတွင ် အ မ်လထာငြ်ကန် စ်ဦ်းလှံ ်း၏ အမည်က   

ထညေ့်သငွ််းမ တ်ပှံ တငလ်စမခင််း အပါအဝင ်လမမန ငေ့စ်ပ်လျဉ်း၍ အမျ ြှု်းသမ ်း မျာ်း၏ 

အခွငေ့အ်လရ်းက   မမ ငေ့တ်ငမ်ခင််း။ 

o လမမသက်တမ််းဆ  ငရ်ာ အခွငေ့အ်လရ်းန ငေ့ ် လွှ လမပာင််းမခင််းဆ  ငရ်ာ လ ပ်ထှံ ်း 

လ ပ်နည််းမျာ်းန ငေ့ ် မ တ်ပှံ တငမ်ခင််းလ ပ်ငန််းစဉမျာ်းတွင ် မမနဆ်နထ် လရာက် သညေ့် 

လ ပ်ငန််းစဉက   တည်လထာငလ်စမခင််း။ 

o အစ  ်းရလမမမျာ်း စ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုမပြှုလ ပ်ရာတွင ် ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာသညေ့် လ ပ်ငန််း စဉက   

တည်လထာငမ်ခင််း။ 

o အရည်အလသ်ွးလကာင််းမွနသ်ညေ့် လမမစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှု ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းလပ်းန  ငရ်န ်

ရည်ရွယ၍် လရွ်းချယထ်ာ်းသညေ့် ဖမ ြှုွံ့နယ်မျာ်းတွင ် လရ ွံ့လမပ်းလမမဆ  ငရ်ာ 

ရှံ ်းမျာ်းစမ််းသပ်တည်လထာငမ်ခင််းန ငေ့ ် န စ်လတ်မ  န စ်ရ ည်ကာလမျာ်းတငွ ်

အမခာ်းရှံ ်းမျာ်းက   လအာငမ်မငသ်ညေ့် လက်လတွွံ့အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်း လက်ဆငေ့ ်

ကမ််းလစမခင််း။ 

o လက်ရ  တွင ် စွမ််းလဆာငရ်ည်မရ     လငကွ နလ်ကက်းကျမျာ်းလသာ အခွန ် စနစ်က   

မပြှုမပငလ်မပာင််းလ မခင််း။ 
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o အနာဂ္တ်တငွ ် တစ်စ တစ်စည််းတည််းမြစ်မညေ့် လမမစာရင််းအင််းန ငေ့ ်

မ တ်ပှံ တငစ်နစ်သ  ေ့ကူ်းလမပာင််းမညေ့် အမမငမ်ြငေ့ ် လက်ရ  လမမဆ  ငရ်ာမ တ်တမ််း 

မျာ်းန ငေ့ ် သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက   အချ နန် ငေ့အ်လ  က် လမပာင််းလ  

မြညေ့်စွက်သညေ့်မူလ ာငမ်ျာ်းချမ တ်မခင််းန ငေ့ ်ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်စနစ်သ  ေ့လမပာင််းလ  မခင််း။ 

o တစ်ခ တည််းလသာလမမစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှုအာဏာပ  ငလ်အာကတ်ွင ် လမမစ မှံခန ေ့ခ်ွ မှု 

ဝနလ်ဆာငမ်ှုမျာ်းလဆာငရွ်က်န  ငရ်နအ်တွက် လ  အပ်သညေ့် အြွ ွံ့အစည််းပ  င််း 

ဆ  ငရ်ာ စ စဉလဆာငရွ်က်မှုမျာ်း အလကာငအ်ထည်လြာ်လဆာငရွ်က်မခင််း။ 

o လမမဆ  ငရ်ာက စစရပ်မျာ်းက   က  ငတ်ွယ်လဆာငရွ်ကရ်နအ်တွက် လွှတ်လတာ ်

အသ ်းသ ်းတွင ် လမမဆ  ငရ်ာ ဦ်းလဆာငလ်ဆာငရွ်က်မညေ့်လကာ်မတ မျာ်းက   

ြွ ွံ့စည််းမခင််း။ 

 မူလ ာငပ်  င််းဆ  ငရ်ာ ခ  ငမ်ာလစရနန် ငေ့ ် န  ငင်ှံက မမြစ်မလနလမမသ မ််းပ  က်ရာတငွ ်

ခွ မခာ်းမှုမရ     အမျာ်းမပည်သအူကျ ြှု်းက   လကာင််းစွာသတ်မ တ်ထာ်းဖပ ်း ဥပလဒ န ငေ့အ်ည  

မပညေ့်စှံ လှံ လလာက်သညေ့် လလျှာ်လကက်းက   ချက်ချင််းလပ်းလသာ အလမခအလန မ သာလျှင ်

သ မ််းဆည််းလစမှုလသချာလစရနတ်  ေ့အတွက ် လမမသ မ််းဆည််းမခင််း၊ 

မပနလ်ည်လနရာချထာ်းမခင််းန ငေ့ ် မပနလ်ည်ထလူထာငမ်ခင််းဆ  ငရ်ာဥပလဒ ၂၀၁၉ က   

မပငဆ်ငမ်ခင််း။ 

 လွတ်လပ်၍ချ နက်  က်မြစ်လစရနအ်တွက်အာ်းထ တ်မှုရ  ဖပ ်းအာ်းလှံ ်းကကျယက်ျယ်မပန် ေ့မပန် ေ့

လက်ခှံန  ငလ်သာထ လရာကသ်ညေ့် လမမအမငင််းပွာ်းမှုလမြရ င််းသည်ေ့စနစ်တစ်ခ က   

ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းတ  ်းတက်လစမခင််း။ 

 အမပင််းထနဆ်ှံ ်းလသာမပစ်ဒဏက်ျခှံလစန  ငသ်ညေ့် လမမဆ  ငရ်ာမပစ်မှုမျာ်းန င်ေ့စပ်လျဉ်း၍ 

ရာဇဝတ်မှုဆ  ငရ်ာအကန ေ့အ်သတ်မျာ်းက   ြယ်ထ တ်မခင််းသ  ေ့မဟ တ်လလျာေ့နည််းလစ မခင််း၊ 

 ပ  ၍လရရ ညတ်ည်တှံေ့လစဖပ ်း ထ လရာက်မှုရ  သညေ့် ပှံ စှံတစ်ခ မြငေ့ ်ြွှံ ွံ့ ဖြ ြှု်းမှု ကွက်လပ်အတကွ ်

လထာက်ပှံေ့မှုလပ်းန  ငမ်ညေ့် လမမအသှံ ်းမပြှုမှုစ မှံချက်မူလ ာငက်   ထလူထာငမ်ခင််း။ 

 သလ ာတူည ထာ်းသညေ့ ် လ ပ်ငန််းလဆာငရွ်ကမ်ှုလ  အပ်ချက်မျာ်းန ငေ့ ် က  က်ည မှု 

လသချာလစရန၊် မူဝါဒချမ တ်မခင််းအလပေါ် ပ  ၍သတင််းအချက်အလက်ရရ  လစရနန် ငေ့ ်

ပါဝငပ်တ်သက်သမူျာ်း၏ လူမှုလရ်း၊ ပတ်ဝန််းကျငန် ငေ့ ် စ ်းပွာ်းလရ်းဆ  ငရ်ာ 

သက်လရာက်မှုမျာ်းက   ပွငေ့လ်င််းမမငသ်ာစွာ တှံ ေ့မပနလ်ဆာငရွ်က်န  ငရ်နတ်  ေ့အတကွ ်
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အရွယ်အစာ်းကက ်းမာ်းသညေ့ ် စ  က်ပျ ြှု်းလရ်းလမမခွ လဝမှုအတွက် ကက ်းကကပ်သှံ ်းသပ်မခင််း န ငေ့ ်

အစ ရငခ်ှံမခင််း နည််းလမ််းတည်လထာငမ်ခင််း။ 

 လမမမပြှုမပငလ်မပာင််းလ လရ်း လဆာငရွ်က်ဖပ ်းသည်ေ့အချ နအ်ထ  ပဋ ပကခမြစ်ပွာ်းရန ်

ထ လွယ်ရ လွယ်လသာ ဧရ ယာမျာ်းတွင ် အရွယအ်စာ်းကက ်းမာ်းသည်ေ့ လမမခွ လဝလပ်းမှု 

အသစ်မျာ်းက   ရပ်ဆ  င််းရန။် ၎င််းတ  ေ့က   ပဋ ပကခဆ  ငရ်ာ စွန် ေ့စာ်းမှုအာ်းအနည််းဆှံ ်း 

လလျာေ့ချန  ငမ်ည်ေ့ ဧရ ယာအမြစ်သာ စဉ်းစာ်းရမည်။ ဥပမာလက်ရ  တွင ် (မ ရ  ်း 

ြလာအခွင်ေ့အလရ်းရ  သည်ေ့ပ  ငဆ်  ငသ်အူပါအဝင)် မည်သည်ေ့တ  ငတ်န််းလတာင််းဆ   ချက်မျှ 

မရ  လသာ သ  ေ့မဟ တ် လမမတရာ်းဝငမ်ြစ်မှုမပဿနာအာ်း အမ နတ်ကယ ်

က  ငတ်ွယ်လမြရ င််းန  ငလ်သာ သ  ေ့မဟ တ် တ  င််းရင််းသာ်းလူမျ ြှု်းမျာ်းန ငေ့ ် လဒသခှံလထူ  တ  ေ့၏ 

မ ရ  ်းြလာဓလလေ့ထှံ ်းတမ််းအခွင်ေ့အလရ်းအလပေါ် ချ ြှု်းလြာက်သည်ေ့အတကွ် 

မည်သည်ေ့စွန် ေ့စာ်းမှုမ မရ  လသာ VFV လမမက  မပနလ်ပ်းမခင််း။ 

 ဒ ကခသည်မျာ်း၏ ရပ  ငခ်ငွ်ေ့က   မပနလ်ည်အစာ်းလပ်းမခင််းန င်ေ့ မပည်သလူူထ အတွင််း 

မပနလ်ည်လနရာချလပ်းမခင််းအပါအဝင ် ဖင မ််းချမ််းလရ်းမြစ်စဉ/ အပစ်အခတ်ရပ်စ လရ်း 

လ ပ်ငန််းစဉန င်ေ့ ချ တ်ဆကလ်ဆာငရွ်က်မခင််း - 

o လမမက  မပနလ်ည်အစာ်းလပ်းမခင််းအပါအဝင ် ပဋ ပကခသက်လရာက်လျက်ရ   သည်ေ့ 

ဧရ ယာ၌လမမက  စ မှံအ ပ်ချြှုပ်မခင််းသည် ကျယ်ကျယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့အ်ကျှံြှု်းဝင ်

လျက်ရ  သည်ေ့ စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းမြစ်ဖပ ်း ယင််းတွင ် ယခ မပနလ်ည်သှံ ်းသပ်မခင််း 

စာအ ပ်၏ နယ်ပယ်အလွနတ်ွငရ်  လနလသာမပဿနာမျာ်းန င်ေ့ မူဝါဒမျာ်းပါဝင ်

လနပါသည်။ အဆ  ပါရှုပ်လထ်ွးသည်ေ့ က စစရပ်မျာ်းအတွက် လမြရ င််းချက်မျာ်း က   

လဆ်ွးလန်ွးရန ် အမခာ်းသှံ ်းသပ်မှုပှံ စှံမျာ်းတွင ် ပ  မ  သင်ေ့လတာ်ပါမည်။ 

မည်သ  ေ့ပငဆ်  လစကာမူ ဤလနရာတငွ ် သတ ထာ်းရန ် အလရ်းကက ်းသည်မ ာ 

ထ  က ေ့သ  ေ့လသာ စ နလ်ခေါ်မှုမျာ်းသည် တာဝနယ်ူမှုရ  လသာရင််းန  ်းမမ ြှုပ်န ှံမှု 

ဝန််းကျငအ်လပေါ် သက်လရာက်မှုရ  ဖပ ်း ဤမပနလ်ည်သှံ ်းသပ်မှုတွင ် အကကှံမပြှု 

ထာ်းသည်ေ့ စ မှံခန် ေ့ခွ မှုမျာ်းက   ဖင မ််းချမ််းလရ်းမြစ်စဉတွင ် ပါဝငမ်ခင််းန င်ေ့ 

အပစ်အခတ်ရပ်စ မခင််းသလ ာတူစာချြှုပ်တ  ေ့မ  လပေါ်လပါက်လာသည်ေ့ လမမ 

ဆ  ငရ်ာက စစရပ်မျာ်းအာ်း အသ အမ တ်မပြှု၍ ပူ်းလပါင််းလဆာငရွ်ကလ်ျက ်

ပဋ ပကခမမြစ်ပွာ်းလစလ  သည်ေ့ အမပြှုအမူမြင်ေ့ လဆာငရွ်က်ရနလ်  အပ်ပါလ မ်ေ့ မည်။ 
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မည်သည်ေ့အြွ ွံ့အစည််းန င်ေ့ မြစ်စဉတွငမ်ဆ   မပနလ်ည်ခ  လှုှံလာသည်ေ့ 

ဒ ကခသည်မျာ်းက  မပနလ်ညလ်နရာချထာ်းလပ်းမခင််းအခွင်ေ့အလရ်းက  လဆာငရွ်က်ရနြွ် ွံ့
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ပထမအကိမ်မူဝါဒသုံးသပ်ချက ် ထုတ်ေဝခ့ဲသည့် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ ေြခာက်ှစ်တိုင်မှသာ 
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