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ျမန္မာႏိုင္ငံ

အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုအဆုံးသတ္ျခင္းႏွင့္ 

အားလုံးမွ်ေဝပိုင္ဆိုင္သည့္သာယာဝေျပာမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

ႏိုင္ငံအေျခအေနစနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
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ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားျပဳစုရာတြင္ Mathew Verghis (Practice Manager, MFM) ႏွင့္ Shubham 

Chaudhuri (Practice Manager, MFM & Poverty) တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ Khwima Nthara 

(Program Leader & Lead Economist) ဦးေဆာင္ေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (International Finance Corporation-IFC) ႏွင့္ အျပည္ 

ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအသင္း (International Development Association-IDA) တို႕က အတူတကြ 

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ IFC ၏ Task Manager မွာ Catherine Martin (Principal 

Strategy Officer) ျဖစ္ၿပီး Ulrich Zachau (Country Director), Abdoulaye Seck (Country Manager), 

Kanthan Shankar (Former Country Manager), Sudhir Shetty (Regional Chief Economist), Betty 

Hoffman (Former Regional Chief Economist), Constatinee Chikosi (Portfolio and Operations 

Manager), Julia Fraser (Practice Manager), Jehan Arulpragasam (Practice Manager), Hoon 

Sahib Soh (Operations Adviser), Rocio Castro (VP Adviser), Antonella Bassani (Strategy and 

Operations Director), Antony Gaeta (Country Program Coordinator), Maria Ionata (Former 

Country Program Coordinator), Vikram Kumar (IFC Resident Representative), and Simon 

Andrews (Senior Manager) တို႔ကလည္း အဘက္ဘက္မွ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

ယခအုစီရငခ္စံာကိ ုေရးသားျပဳစရုာတြင ္ကမာၻ႔ဘဏ၏္ ႒ာနမ်ားမ ွ၀နထ္မ္းမ်ားျဖစ္ေသာ (၁) Economic 

Growth ,Structure, and Transmation ႒ာနမွ Douglas Addison (Senior Economist)၊ (၂) Poverty 

Diagnostics ႒ာနမွ Manohar Sharma (Senior Poverty Specialist) ဦးမင္းရဲပိုင္ဟိန္း (Poverty 

Specialist), Valerie Kozel (Senior Poverty Economist), Jae Kyun (Poverty Consultant) (၃) 

State Capacity, Legitimacy, and Trust ႒ာနမွ Shabih Mohib (Program Leader) ႏွင့္ Nikolas 

Myint (Senior Social Development Specialist) (၄)Conflict, Fragility, and Risks ႒ာနမွ Asbjorn 

Wee (Seinor Operations Officer) and Nikolas Myint (Senior Social Development Specialist) 

(၅) Social Relations, Inclusion, and Exclusion ႒ာနမွ Andrea Woodhouse (Senior Social 

Development Specialist)(၆) Health ႒ာနမွ ေဒၚႏွင္းႏွင္းပိုင္ (Senior Human  Development 

Specialist) (၇) Education ႒ာနမွ Lars Sondergaard (Program Leader)(၈) Social Protection 

႒ာနမွ Puja Datta (Senior Economist) (၉)Gender ႒ာနမွ Pamonrat Tansanguanwong (Senior 

Social Development Specialist) (၁၀) Agriculture ႒ာနမွ Sergiy Zorya (Senior Economist) 

and Paavo Elister (Lead Rural Development Specialist (၁၁) Land ႒ာနမွ Steven Jaffe 

(Lead Rural Development Specialist) and Keith Bell (Senior Land Policy Specialist) (၁၂) 

Energy ႒ာနမွ Dejan Ostojic (Lead Energy Specialist ) Rome Chavapricha (Senior Energy 

Specialist) (၁၃) Environment and Natural Resource management ႒ာနမွ Ruxandra Floroiu 

(Senior Environmental Engineer); (၁၄) ICT ႒ာနမွ Tenzin Domar (Program Coordinator)  

(၁၅) Public Financial Management ႒ာနမွ Shabih Mohib (Program Leader); (၁၆)Natural 

Resource Revenue Management ႒ာနမွ Edith Bowles (Consultant) and Motern Larsen(Mining 

Specialist) (၁၇) Water Resource management ႒ာနမွ Claudia Sadoff (Lead Economist) (၁၈) 

Investment Climate ႒ာနမွ Nataliya Mylenko (Senior Financial Sector Specialist) (၁၉)Financial 

Sector Development ႒ာနမွ James Seward (Lead Financial Sector Specialist) တို႔ပူးေပါင္းၿပီး 

ေက်းဇူးတင္လႊာ
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အေၾကာင္းအရာအလိုက္ စုစည္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူတည္ၿပီး ေရးသားထားျခင္း 

ျဖစ္သည္။

ယခု အစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ကူညီ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေမသက္ဇင္ (Country Economist)၊ Robert Taliercio 

(Lead Economist)၊ Willy McCourt (Senior Public Specialist)၊ Joel Turkewitz (Lead Public Sector 

Specialist)၊ Zhentu Liu (Senior Procurement Specialist)၊ Corey Pattison (Consultant)၊ Charles 

Scheider (Senior Operations Officer)၊ Manush Hristob (Senior Counsel)၊ Jason Pellmar (Senior 

Investment Officer)၊ Thitsar Thitsar (Operations Officer)၊ Khin Thida Maw (Operations Officer)၊ 

Matt Davies (IMF)

Shantayanan Devarajan (Chief Economist) ႏွင့္ Tara Vishwanath (Lead Economist) တို႔ကလည္း 

အစီရင္ခံစာကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ SCD Advisory Group မွ Ambar 

Narabana (Lead Economist)  Trang Van Vguyen (Senior Economist) တို႔ႏွင့္ Ana Revenga 

(Senior Director for the Poverty Gloval Practice) တို႔၏ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

မွလည္း မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။

အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ အစီရင္ခံစာကို 

ျဖန္႔ခ်ိျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ 

ဦးေက်ာ္စိုးလင္း ေဒၚရွင္သႏၲာ၊ Anne Elicano, Carl Patrick Paul Risley Diana Ya-Wai Chung 

ႏွင့္ Meriem Gray ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာ 

တြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေသာ Shona Kirkwood, Paul Donowitz 

ႏွင့္ ဦးစိုင္းရာဇာထြန္းတို႔ထံမွအက်ဳိးရွိေသာ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊  

ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ ေဒၚေအးမီမီ 

ထြန္း၊ ေဒၚေအးမာလာ၀င္း Angkanee Luangpenthong Tasanee Chokwatana Cecile Wodon 

Lynn Yeargin Mildred Gonsalvez Katia Nemes ႏွင့္ Xuemei Guo တို႔ကိုလည္းအသိအမွတ္ျပဳ 

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကူညီမႈကိုလည္း တန္ဖိုး 

ထား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး 

ဦး၀င္းရွိန္၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး႒ာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးလင္းေအာင္ႏွင့္  ေဒါက္တာ ဦးေမာင္ 

ေမာင္သိမ္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ ဒုတိယ ညႊနၾ္ကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္၀င္း 

ကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားရွိ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ား  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ 

အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  ပညာရွင္မ်ား၊  အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးခဲ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ 

မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကမာၻ႔ဘဏ္အဖြဲ႕မွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
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ADB အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
AIDS ခုခံအားက်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ 
ASEAN အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း 
ATM အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္ 
CBM ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
CEDAW အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ 

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

CESD စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန
CESR ဘက္စုံလႊမ္းၿခံဳေသာ ပညာေရးက႑ျပန္လွန္သုံးသပ္မႈ 
CPF ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ 
CSO အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
DB သတ္မွတ္ အက်ဳိးေက်းဇူး 
DFID ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန 
DSA ေႂကြးမီဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
DTIS ကုန္သြယ္ေရးေပါင္းစည္းမႈ စနစ္တက်ေလ့လာခ်က္
DU လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဌာနစိတ္
EAP အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ 
EITI သယံဇာထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေရးေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ 
EMIS ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲ႕မႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္စနစ္ 
ESIA သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လူမႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
EU ဥေရာပသမဂၢ 
FAB လယ္ယာေျမ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ 
FDI ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
FESR စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္ 
FIL ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔စည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ 
GDP ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္ကုန္ 
HIV ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ဗိုင္းရပ္စ္
HRD လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
ICA ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀န္းက်င္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ 
ICT သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
IDP ျပည္တြင္း ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား 
IHLCA အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈ စစ္တမ္း
IHLCA-2 အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စုံ ေလ့လာမႈ 

စစ္တမ္း - ၂
ILO အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ 
IMF ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ 
INGO ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
IPP လွ်စ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း
IRD ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန 
JICA ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ
JMP ပူးေပါင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္
KIO ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔
KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး 
LSCI လီနာ ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္မႈ အၫႊန္းကိန္း 
LUC ေျမယာသုံးစြဲခြင့္လက္မွတ္ 
MADB ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ 
MDRI ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရင္းျမစ္ဌာန 
MEB ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ 
MEC ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း 
MFI အေသးစားေငြေရးေၾကးရာ အဖြဲ႕အစည္း 
MIC ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ 
MICS အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား၏ အၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ေလ့လာသည့္စစ္တမ္း
MOE ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
MOF ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
MOH က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန 
MOHT ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန 

MNPED အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန
MP လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
MPLCS ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူေနမႈအေျခအေန စစ္တမ္း
MPT ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး 
MSE အေသးစားေငြေၾကး ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္း 
MSME အႏုစိတ္၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း (Micro Small Medium 

Enterprise)
NGO အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း 
NRC အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ 
NSDS စာရင္းအင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားဗ်ဴဟာ 
NTM သြင္းကုန္ခြန္မဟုတ္ေသာလုပ္ထုံးမ်ား 
OECD စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ 
OOP အိတ္စိုက္သုံးစြဲမႈ
PEFA ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြတာ၀န္ခံမႈ 
PER ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ ျပန္လွန္ဆန္းစစ္ခ်က္ 
PFM ျပည့္သူ႔ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
PPP အစိုးရ-ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈ 
PSC ထုတ္လုပ္မႈ ခြဲေ၀ေရး စာခ်ဳပ္ 
QSEM လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအရည္အေသြးတို႔ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း သုေတသန 

လုပ္ငန္း
SABER ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးရလဒ္မ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ 
SCD ႏိုင္ငံအေျခအေန စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
SEE ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
SEZ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ 

SIDA ဆြီဒင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ 
SIM လူမႈအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
SLORC ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ 
SLRD ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန
SME အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား 
SMP ၀န္ထမ္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္
SNA အမ်ဳိးသားစာရင္းဇယားထားရွိစနစ္ 
SOE ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား 
SP လူမႈကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ 
STEPS ေလ့က်င့္ေရး၊ အလုပ္ခန္႔ထားေရး၊ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

အရည္အေသြးမ်ား
SWG က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ 
TSI ကုန္သြယ္ေရးကူညီပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႕ 
TVET နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္း 

ေပးျခင္း
UMEHL ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္
UN ကုလသမဂၢ
UNCTAD ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံ 
UNDP ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ 
UNICEF ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ 
UNODC ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ႐ုံး 
USA အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 
USD အေမရိကန္ေဒၚလာ 
USDA အေမရိကန္ႏိုင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန 
USDP ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 
VFV ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း 
WASH ေရ၊ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ 
WB ကမာၻ႔ဘဏ္ 
WBG ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု 
WDR ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီရင္ခံစာ 
WHO ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ 
WTO ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔

အတိုေကာက္ေဝါဟာရ
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က။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း  ၁၇ 

ခ။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း  ၁၈

ဂ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အသြင္သ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္း  ၂ဝ

ဃ။ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (SCD) ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္  ၂၅

င။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ SCD အတြက္ မူေဘာင္  ၂၆

စ။ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ား၊ အၾကံဉာဏ္ရယူေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား၏ အရည္အေသြး  ၂၇

၁။ ႏိုင္ငံအေျခအေန - ေနာက္ခံ

အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္
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၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 

 အေျခအေန

က။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈအတိုင္းအဆ ပမာဏ  ၃၂

ခ။ ေနရာေဒသ အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိမႈ  ၃၅

ဂ။ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ကို ခံစားေနရသည့္ အေျခခံလူတန္းစား၏ လကၡဏာရပ္မ်ား၊ အညမညမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ၏
 အေၾကာင္းတရားမ်ား  ၃၆

ဃ။ ဆင္းရဲတြင္းသို႕ အလြယ္တကူ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား  ၃၈

င။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွထြက္ႏိုင္မည့္နည္းမ်ား  ၃၉ 

(က) အားလုံးပါ၀င္ၿပီးေရရွည္တည္တံ့သည့္တိုးတက္မႈအတြက္ ဗ်ဴဟာ
 ေျမာက္ မူေဘာင္  ၄၁

(ခ) အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္  ၄၂

(ဂ) အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းမ်ား  ၄၂

 ၁။ ဦးစားေပး ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑မ်ားကို သတ္မွတ္ 
  ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ စီစဥ္ရန္ စဥ္းစားတြက္ခ်က္မႈမ်ား  ၄၂
 ၂။ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ က႑မ်ား  ၄၃
 ၃။ ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ 
  ေပးသင့္သည့္ က႑မ်ား   ၄၅

၃။ ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္း

 ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ သည့္ က႑မ်ား
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ဇယားကြက္စာရင္း

ဇယားကြက္ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တမူထူးျခားေသာသမိုင္းႏွင့္ အေျခအေနမ်ား  ၁၉ 

ဇယားကြက္ (၂) SCD ဆိုသည္မွာ  ၂၅

ဇယားကြက္ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား တေစ့တေစာင္း  ၂၇

ဇယားကြက္ (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ SCD အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္  ၃ဝ

ဇယားကြက္ (၅) ဆန္စပါးထြက္ရွိမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္  ၆၅

ပုံစာရင္း

ပုံ (၁) ၂၀၀၅/၀၆-၂၀၁၃/၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမွန္တကယ္ ဂ်ီဒီပီတိုးႏႈန္း  ၂၁

ပုံ (၂) ၂၀၁၂/၁၃ ခုႏွစ္ ႏႈိင္းယွဥ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ႏႈန္း  ၂၁

ပုံ (၃) မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးႏွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈ  ၂၁

ပုံ (၄) ပုိ႔ကုန္မ်ား၏အဆင့္ႏွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈ  ၂၁

ပုံ (၅) က႑အလိုက္ ဂ်ီဒီပီခြဲေ၀မႈ  ၂၃

ပုံ (၆) လယ္ယာက႑ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈေ၀စု  ၂၃

ပုံ (၇) အလြတ္သေဘာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈ  ၂၄

ပုံ (၈) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ မွ်ေ၀ပိုင္ဆုိင္သည့္ သာယာ၀ေျပာမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္

 လမ္းၫႊန္မူေဘာင္  ၂၇

၄။ အသိပညာကြာဟခ်က္မ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္း 

မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာထား 

သည့္ အလုပ္အစီအစဥ္

ရည္ၫႊန္းကိုးကားစာရင္း  ၇၇
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ပုံ (၉) လူဦးေရ၏အစိတ္အပိုင္းႀကီးတစ္ခုသည္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္း တစ္ဝိုက္ စုျပံဳႁပြတ္သိပ္ေနၾကသည္  ၃၃

ပုံ (၁၀) ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအနည္းငယ္ေျပာင္းလဲလိုက္လွ်င္ပင္ ဆင္းရဲ မႈႏႈန္းတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္  ၃၃

ပုံ (၁၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မညီမွ်မႈသည္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရနိမ့္သည္  ၃၄

ပုံ (၁၂) ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္မူ မညီမွ်မႈသည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္  ၃၄

ပုံ (၁၃) ၂ဝဝ၉/၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး ေဂဟဇုန္အလိုက္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရ  ၃၅

ပုံ (၁၄) ၂ဝဝ၉/၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရ  ၃၆

ပုံ (၁၅) အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ  ၃၇

ပံု (၁၆) ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန  ၃၇

ပုံ (၁၇) ၂ဝဝ၉/၂ဝ၁ဝ ကာလ လူမ်ဳိး- ဘာသာစကားအုပ္စုအလိုက္ ဆင္းရဲမႈၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခ  ၃၈

ပုံ (၁၈) ႀကိဳတင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အဓိက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ က႑မ်ား  ၄၄

ပုံ (၁၉) အစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈပံုစံ  ၅၄

ပုံ (၂ဝ) ႏိုင္ငံအလိုက္ အစိုးရ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈပံုစံမ်ား  ၅၄

ပုံ (၂၁) က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ ေဝစု  ၅၅

ပုံ (၂၂) ပညာေရး အသံုးစရိတ္ ေဝစု   ၅၅

ပုံ (၂၃) ကေလး အရွင္ေမြး ၁ဝ,ဝဝဝ တြင္ မိခင္ ေသဆံုးႏႈန္း  ၅၆

ပုံ (၂၄) အလယ္တန္း စုစုေပါင္း ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္း  ၅၆

ပုံ (၂၅) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား  ၆၂

ပုံ (၂၆) လုပ္ငန္းစုအရြယ္အစားအလိုက္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား  ၆၂

ပုံ (၂၇) စီးပြာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္  ၆၃

ပုံ (၂၈) ကုန္စည္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးေကာင္းမြန္မႈအၫႊန္းကိန္း  ၆၃

ပုံ (၂၉) ပ်မ္းမွ် စပါးအထြက္ႏႈန္း ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၂  ၆၄

ပုံ (၃၀) စုစုေပါင္းသီးႏွံအထြက္ႏႈန္းတြင္ စပါးပါဝင္မႈ  ၆၄

ပုံ (၃၁) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္း  ၆၇

ပုံ (၃၂) လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲမႈပမာဏ  ၆၇
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ပုံ (၃၃) လူႀကီး တစ္သိန္းလွ်င္ စီးပြားျဖစ္ ဘဏ္ခြဲ အေရအတြက္  ၆၈

ပုံ (၃၄) လူႀကီး တစ္ေထာင္လွ်င္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္မ်ားထံမွ ေငြေခ်းယူသူအေရအတြက္  ၆၈

ပုံ (၃၅) လူတစ္ရာလွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိုင္ေဆာင္မႈ  ၆၈

ပုံ (၃၆) လူတစ္ရာလွ်င္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ  ၆၈

ဇယားစာရင္း

ဇယား (၁) မူလ က႑အလိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈ  ၂၂

ဇယား (၂) လုပ္သား က႑ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ကိန္းေသ  ၂၃

ဇယား (၃) အလြတ္သေဘာ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ  ၂၄

ဇယား (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၫႊန္းကိန္းမ်ား။ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၀၉-၁၇  ၅ဝ

ေနာက္ဆက္တြဲ၊ ဇယားမ်ားစာရင္း

ဇယားကြက္ (၁) ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ကြာဟခ်က္မ်ား စာရင္း  ၈၇

ဇယားကြက္ (၂) SCD အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္  သက္ဆုိင္သူမ်ား အႀကံျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အဓိက ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္  

  က႑မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္  ၉၂



အႏွစ္ခ်ဳ ပ္ တင္ျပခ်က္

ဓာတ္ပံု- ထြန္းလင္း
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၁။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎င္း၏ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး ခရီးလမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အဆက္ျပတ္ကာ စုစည္းမႈ အားနည္းလ်က္ရိွရာမွ ပြင့္လင္းမႈ 

ႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားကာ က်န္အင္အားစုမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦး 

တစ္ေယာက္ခ်င္းအဆင့္တြင္ ထိေတြ႕ခ ိ်တ္ဆက္မႈ အားနည္းျခင္းမွသည္ လက္တြဲေခၚယူျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာျမင့္တက္ျခင္း 

ဆီသို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲေနသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေရြ႕အေျပာင္းတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။1 အဆိုပါ ဒြိအေရြ႕သည္ 
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသစ္က တာဝန္ယူခ့ဲသည့္ အခ ိ်န္မွစတင္ကာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ 
မ်ားႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လာမည့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ အဓိက စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ျဖစ္လာပါလိမ့္ 
မည္။ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္က် ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းဟူသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရိွေနပါသည္။

၂။  တိုင္းျပည္၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ လူဦးေရအေျခအေနႏွင့္ ပထဝီဝင္အေနအထားတို႔သည္ ထူးျခားသည့္ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ (က) ကာလရွည္ၾကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေနရာမွ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း၊ 
(ခ) ႂကြယ္ဝသည့္ ေျမ၊ ေရႏွင့္ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ား  ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႀကီးမားျခင္း၊ (ဂ) ကမာၻေပၚရိွ အလ်င္ျမန္ 
ဆံုး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ ေနသည့္ေဒသတြင္တည္ရိွျခင္း၊ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိေနကာ စီးပြားေရးလ်င္ျမန္ 
စြာ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္းတြင္ လူတန္းေစ့အဆင့္သို႔ေရာက္ရိွႏိုင္မည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား 
ရိွေနျခင္း၊ (ဃ) တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎င္းႏွင့္ဆက္စပ္ ပတ္သက္လ်က္ရိွသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေႏွးေကြးစြာ ဆုတ္ခြာေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး 
က႑တြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္ျခင္း (င) နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာပဋိပကၡျဖစ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ရရိွရန္နီးစပ္လာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

၃။  အထက္ပါအေျခအေနေကာင္းမ်ားရိွလင့္ကစား ယေန႔တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါသည္။ 
လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းရိွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူတစ္ဦးခ်င္း ဂ ီ်ဒီပီမွာ ေဒၚလာ ၁,၁ဝ၅ ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွ 
၃၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ရာ ေဒသတြင္း အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း အတိုဆံုးျဖစ္ၿပီး ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ေသဆံုးမႈ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး 
ပင္မဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ ိ်တ္ဆက္ထားႏိုင္သူမွာ လူဦးေရ၏သံုးပံုတစ္ပံု ေအာက္တြင္ရိွၿပီး လမ္းသိပ္သည္းဆမွာလည္း စတုရန္း 
ကီလိုမီတာ ၁ဝဝဝ လွ်င္ ၂၁၉ ဒသမ ၈ ကီလိုမီတာ ႏႈန္းသာရိွသျဖင့္ အားနည္းၿပီး အိုင္စီတီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ခ ိ်တ္ဆက္မႈကို ၾကည့္လွ်င္ 
လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္မႈတို႔မွာ ၁ ဒသမ ၁ ႏွင့္ သုည ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အသီးသီးရိွသျဖင့္ အားနည္းလ်က္ 
ရိွေနပါသည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ မတိုင္မီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈမွာ ထိုင္း၊ မေလးရွားစသည့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား 
ႏွင့္ တန္းတူရိွခ့ဲရာမွ ယေန႔တြင္ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားတို႔ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ မ်ားစြာအားနည္းသြားခ့ဲပါသည္။

၄။ ထိုက့ဲသို႔ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈအားနည္းသြားရျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အဆက္ျပတ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း 

ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္္ကထိန္းခ်ဳပ္ခ့ဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ေလ့လာသိရိွႏိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး 
ေနာက္ကာလအမ်ားစုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္မွာသာ ေနထိုင္ခ့ဲရၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားေန
ထိုင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္းတိုင္းျပည္မွာ ဆုတ္ယုတ္ခ့ဲရသည္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို 
ႏိုင္ငံေတာ္ကသာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္စီးပြားေရး အဆက္အဆံမလုပ္ခ့ဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို 
အားမေပးခဲ့ဲျခင္း၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ ေမွးမိွန္ခ့ဲရျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားတြင္ 
ေနာက္က် က်န္ခ့ဲျခင္း၊ ေနာက္ေကာက္က်သည့္ ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ နိမ့္ပါးျခင္းရလဒ္မ်ားသာ ရရိွခ့ဲ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတံခါးဖြင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္၊  ၎င္းႏွင့္ နီးစပ္သူတို႔သည္ စီးပြားေရးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားခ့ဲရာမွ တျဖည္း 
ျဖည္းခ်င္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဆုတ္ခြာလ်က္ရိွေနသည္။

၅။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားရရိွခ့ဲ 

ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရကို ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ ီ်ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနခ့ဲၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနမွာထိခိုက္လြယ္သည့္ အေနအထားတြင္ 
ရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီးတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ ခ ီ်သည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳ းပမ္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းအေရးႀကီး 
သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမွာ တိုင္းျပည္အတြင္းရိွ မြတ္စလင္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ၎င္းတို႔ကိုယ္ ၎င္းတို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚ 

1 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔၊ ဗဟိုမွၫႊန္ၾကာၿပီး တံခါးပိတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္အေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္သို႔၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား 

တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာပဋိပကၡမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုရည္ၫႊန္းရန္အတြက္ သုံးနားသုံးဖက္အေရြ႕ “Triple transition” ဆိုသည့္အသုံးကိုသုံးစြဲပါသည္။ ယခုျပဳလုပ္သည့္ 

SCD သည္ အဆိုပါ သုံးနားသုံးဖက္အေရြ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈစီးပြားဘဝအေျပာင္းအလဲမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္အတြက္ “dual shift” (ေခၚ) ဒြိအေရြ႕ (ပြင့္လင္းျခင္း ႏွင့္ 

ေပါင္းစည္းျခင္းကတစ္ဖက္၊ လက္တြဲေခၚျခင္းႏွင့္ အသိပညာျမႇင့္တင္ျခင္းကတစ္ဖက္) အေပၚ ပဓာနထားေလ့လာထားပါသည္။
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သည့္သူမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္ထားသည့္ ဘာသာေရးလူမ် ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွစၿပီး စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈ အရိွန္ရလာခ့ဲရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈတိုးတက္လာ 

ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးတက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လာမႈေၾကာင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မဟုတ္သည့္ အျခားက႑ 

မ်ား၏စြမ္းေဆာင္မႈတိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၂ဝဝ၅/၂ဝဝ၆ ႏွင့္ ၂ဝဝ၉/၂ဝ၁ဝ ၾကားကာလတြင္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခ့ဲၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလစတင္ခ ိ်န္မွစကာ ပ်မ္းမွ် ၆ ဒသမ ၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခ့ဲသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ႀကီးထြားလာေအာင္ အဓိက ေမာင္းႏွင္သည့္အရာမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ အရင္းအႏီွးႀကီးႀကီး 
မားမားလိုအပ္ၿပီး ပင္ကိုအားျဖင့္ လုပ္အား၊  နည္းပညာစသည္တို႔မလိုအပ္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈျဖစ္သည္။ တံခါးဖြင့္မူဝါဒေၾကာင့္ 
ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားလည္း ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျပသလာႏိုင္ခ့ဲသည္။ 
တစ္ခ ိ်န္တည္းတြင္ လုပ္အားအဓိကသံုးရသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးက႑မွာမူစီးပြားေရး တိုးတက္မႈတြင္ပါ၀င္ႏိုင္မႈ အားနည္းလ်က္ရိွၿပီး 
အတက္အက်မတည္ၿငိမ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္လယ္မ်ားကာလမွ စတင္ၿပီး ဓာတ္ေငြ႕က႑ ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္း 
လာျခင္းေၾကာင့့္  သိသာထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရး  အေဆာက္အအံုပိုင္း ေျပာင္းလဲမႈ ရိွလင့္ကစား ျမန္မာ့ လက္ရိွ စီးပြားေရး ပံုပန္းသဏၭာန္ 
သည္ ဝင္ေငြနိမ့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ပံုပန္းသဏၭာန္တစ္ခုအေနႏွင့္သာ ဆင္တူေနပါေသးသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးက႑သည္ 
ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၃၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး(လုပ္အားအင္အားစု၏တစ္ဝက္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားပါသည္) 
ဝန္ေဆာင္မႈက႑က ၃၇ ဒသမ ၃ ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မွာ ၂၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ထားသည္။

၇။ ယခု ႏိုင္ငံအေျခအေနစနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (Systematic Country Diagnostic) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ မွ်ေဝ 

ပိုင္ဆိုင္သည့္ သာယာဝေျပာမႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။  ကမာၻ႔ 
ဘဏ္အုပ္စု၏ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုစံသစ္ႏွင့္အညီ SCD သည္ လာမည့္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ 
မႈ မူေဘာင္ (Country Partnership Framework) ကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းရမည့္အခ်က္မ်ားကို ခ်ျပေပးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္သည္ ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုက ၎င္း၏အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကိဳ းပမ္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ရရိွေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရးဆြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ 
ေရးဆြဲရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္ ႀကီးမားသည့္အခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းက အထူးစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
SCD သည္ ရင္းျမစ္မ် ိဳးစံုထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါသည္။ အဆိုပါရင္းျမစ္မ်ားတြင္လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း၊ ၂ဝဝ၉/၂ဝ၁ဝ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနဘက္စံု ေလ့လာမႈစစ္တမ္း (IHLCA) (ယင္းမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ လူေနမႈအေျခအေနဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးေလ့လာခ်က္ ျဖစ္သည္) ၏ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအခ်က္မ်ားကို 
ပို၍ အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ IHLCA မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား (ဥပမာ- လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
အရည္အေသြး ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း သုေတသနလုပ္ငန္း (Qualitative Social and Economic Monitoring) စစ္တမ္း၊ ကမာၻ႔ဘဏ္က 
မၾကာမီက ျပဳစုခ့ဲသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (Invest Climate Assessment) တို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအခ် ိဳ႕ရိွ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုး (Stakeholders) ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတြ႕ဆံုကာ အၾကံ႟ ဏ္ရယူ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းျခင္း စသည္တို႔ 
ပါ၀င္သည္။ 

၈။ အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စနစ္တက် ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ မူေဘာင္တြင္ အစိတ္အပိုင္း ေလးခုပါဝင္သည္။  ပထမ 

အပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔၏ လကၡဏာရပ္မ်ား၊ ၎င္းတို႔ကို ေနထိုင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ 

အခ်က္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာသည္။ ဒုတိယအပိုင္းမွာ 
ဆင္းရဲမႈကိုအဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အဓိကက်သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ 
သည္။ တတိယအားျဖင့္ အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ရိွေနမည့္ အတားအဆီး အကန္႔အသတ္မ်ားကို ခ်ျပၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆံုးသတ္ေရး လုပ္ငန္တိုးတက္မႈကို အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေျဖရွင္းရမည့္က႑ နယ္ပယ္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ သတ္မွတ္ေပးသည္။

၉။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တိုင္းျပည္၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ ၃၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အဆိုးရြားဆံုး 

ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူဦးေရသည္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား  ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထဲတြင္ တစ္ေပါင္းတည္းပါ၀င္ေနသည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍ရသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံထားၿပီး ယင္းကိန္း 
ဂဏန္းသည္ ၂ဝဝ၉/၂ဝ၁ဝ အမ် ိဳးသားအဆင့္ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္းတစ္ခုတည္းကိုပင္ အသံုးျပဳတြက္ခ်က္ခ့ဲသည့္ ကိန္းဂဏန္း ၂၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး (၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုၾကည့္လွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၇၁ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားဦးေရ အမ်ားအျပား ေနထိုင္ 
လ်က္ရိွသည္။ ၿမိဳ ႕ ျပဆင္းရဲမႈ (၃၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ မူလေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုျမင့္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂီနီ 
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ကိန္းရွင္တန္ဖိုး သုည ဒသမ ၂၉ ရိွၿပီး ဝင္ေငြမညီမွ်မႈမွာ အျခား အိမ္နားနီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါလွ်င္ အနည္းငယ္နိမ့္သည္။

၁၀။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ တြန္းပို႔ေနသည့္  စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္း 
မ်ားမွာ လုပ္သားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈနိမ့္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ေနရာအႏံွ႕အျပားတြင္ လယ္ယာက႑မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈနိမ့္ျခင္း 
(အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အဓိက ထြက္ကုန္ျဖစ္ေသာ ဆန္)၊ ေျမယာမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မိုးရြာသြန္းပံု မမွန္ကန္မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္သို႔မေပါက္ေရာက္မႈ၊ ႏွစ္ဖက္စလံုး ထိခိုက္ရသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူမ် ိဳးေရး၊  ဘာသာေရး 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္အားမေကာင္းသည့္အစိုးရ၏ မူဝါဒအခ ိ်ဳ ႕တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အိမ္ေထာင္စု 
အမ်ားအျပားသည္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္အားနည္းလ်က္ရိွၿပီး ယင္းေၾကာင့္ပင္ 
ဆင္းရဲတြင္းမွ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႔ ျပန္္လည္ က်ေရာက္ၾကရသည္။

 
၁၁။ SCD သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အစဥ္အလာအရဆင္းရဲသူမ်ားအုပ္စု၊ အသြင္ကူးေျပာင္းအုပ္စုႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံအုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုသံုးအုပ္စု 

ခြဲသည္။ အစဥ္အလာဆင္းရဲႏြမ္းပါးအုပ္စုကို ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ေတြ႕ရၿပီး ပညာေရးအဆင့္ အလြန္ပင္အားနည္း 
ကာ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မီွခိုေနရေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ ေငြေၾကးက့ဲသို႔ေသာ ကုန္ထုတ္ 
လုပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိက ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ပ့ံပိုးမႈမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ မရႏိုင္ၾကပါ။ အကူးအေျပာင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးအုပ္စုမွာ မ်ားေသာ 
အားျဖင့္ ၿမိဳ ႕ ျပႏွင့္ ၿမိဳ ႕ ျပဆင္ေျခဖံုးေဒသတို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎င္းတို႔သည္ ေရွး႐ိုးစြဲအစဥ္အလာ အသက္ေမြးမႈပံုစံမွ ႐ုန္းထြက္ 
လာၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္သည့္ က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္ 
လူမႈေရးအရ ေဘးေရာက္ေနၿပီး ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားမွာမူ လူမ် ိဳး၊ ပထဝီဝင္ အေနအထား စသည့္အခ်က္မ်ား 
ေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ႏိုင္ခြင့္ မရၾကေပ။ အထက္ပါအုပ္စုသံုးစုစလံုးတြင္ တစ္စုစီကို ဆင္းရဲတြင္း 
ပို႔သည့္အခ်က္ အမ်ားအျပားရိွသည့္အနက္ အခ် ိဳ႕မွာ အုပ္စုသံုးစုစလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး အခ် ိဳ႕မွာ ဆိုင္ရာအုပ္စုႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။

၁၂။ အစဥ္အလာအရျဖစ္ေစ၊ အကူးအေျပာင္းကာလ ႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္ေစ အလုပ္သမား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အဆံုးသတ္ 

ေပးရန္အတြက္ ၎င္းတို႔ပိုင္ ပင္ရင္းဥစၥာျဖစ္သည့္ လုပ္အားမွရသည့္ အက် ိဳးအျမတ္မ်ား တိုးေအာင္ လုပ္ေပးရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ 
စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးအေပၚ အဓိက မီွခိုေနရသည့္ အမ်ားစုေသာ အစဥ္အလာအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ 
လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ အက် ိဳးအျမတ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သက့ဲသို႔ တစ္ဖက္တြင္ တန္ဖိုးထည့္သြင္း 
ေပါင္းစပ္မႈ နည္းေသာ စိုက္ပ် ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွသည္  ပုဂၢလိက က႑ပါ၀င္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးၿပီး တန္ဖိုးေပါင္းထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္မႈ 
ပိုမိုျမင့္မားသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ကူညီေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၃။ လူသားအရင္းအႏီွးတြင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရိွေစျခင္းတို႔သည္ အထက္ပါ ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးသူ အုပ္စုသံုးစုစလံုးကို ေငြေၾကးဆင္းရဲတြင္းမွေရာ၊ ေငြေၾကးအားျဖင့္ မဟုတ္သည့္ ဆင္းရဲတြင္းမွပါ လြတ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ 

အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဓိက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အေျခခံပညာေရးတို႔ကို တိုးတက္ 
ရရိွေရးမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဘဝအတြက္သာ အေရးပါသည္မဟုတ္ဘဲ ဆင္းရဲတြင္းသို႔ က်ဆင္းသြားႏိုင္သည့္အေျခအေနကို ေလွ်ာ့ခ် 
ၿပီး လက္ရိွဝင္ေငြရရိွေရး အခြင့္ အလမ္းမ်ား တိုးျမႇင့္ၿပီး မ် ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ ဆင္းရဲတြင္းမွ မထြက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ အတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္။

၁၄။  ေဝးလံေခါင္ဖ်ားၿပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ေဒသမ်ားရိွ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ေဘးသို႔ ေရာက္ေနသည့္အုပ္စုဝင္မ်ား၊ 

ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ တစ္ဦးမွမရိွေသာ မိသားစုမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖယ္ၾကဥ္ခံဆင္းရဲႏြမ္းပါးအုပ္စုအတြက္မူ 

လုပ္အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြရရိွေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မလံုေလာက္ပါ။ သတ္မွတ္ခ်က္အရပင္ အဆိုပါ 
အုပ္စုသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခ ိ်တ္ဆက္ထားႏိုင္မႈ အားနည္းလ်က္ရိွသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားအတြက္မူ ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ကို စဥ္းစားမည္ဆိုပါက အတိအက်ပစ္မွတ္ထားကာ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

၁၅။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို စနစ္တက် ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအေပၚတြင္ အေျခခံကာ SCD သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ 

သာယာ၀ေျပာမႈကို မွ်ေဝႏိုင္မည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းႏွစ္သြယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခ့ဲပါသည္။ ပထမနည္းလမ္းမွာ အစဥ္အလာအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ 

မ်ား အုပ္စုႏွင့္ အကူးအေျပာင္းကာလ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး အုပ္စုတို႔ကို အထူးအားျဖင့္ အက် ိဳးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလမ္းေၾကာင္းအရ တံခါးဖြင့္ 
ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ပုဂၢလိက က႑ဦးေဆာင္သည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈတို႔ကို ရည္ၫႊန္းျပဳပါသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၊ 
သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ 
ဆက္လက္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေနမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ 
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 အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမွဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးရမည္။ (အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အေျမာက္အမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ က႑မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။) ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး 
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ ိ်တ္ဆက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အားေပးကူညီရမည္။ လုပ္သားမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္လည္း 
အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ထို႕အျပင္ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္က့ဲသို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ဘက္စံု 
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားလမ္းေၾကာင္းမွာ အေျခခံ ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူ 
တိုင္းရရိွႏိုင္ေစရန္ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ အားလံုးပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳ း တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အထူးသျဖင့္ 
ေက်းလက္ေဒသရိွ ျပည္သူမ်ားကို စြမ္းအားျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို နည္းလမ္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ 
အားလံုးအတြက္ အက် ိဳးရိွေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

၁၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တို႔တြင္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရး ဦးစားေပးအရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း 

ျပည္ပမွရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ေပါက္ေရာက္ႏိုင္ 

ေအာင္ အကူအညီေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။  ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက က႑ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ား၏ ထိုသို႔ေပါက္ေရာက္ႏိုင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ 
ရိွရင္းစြဲရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈတိုးခ်ဲ႕ ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ေပါက္ 
ေရာက္မႈကိုလည္းေကာင္း တားဆီးေနသည့္ လက္က်န္မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခုအခံမ်ားကို ဖယ္ရွား 
ပစ္ႏိုင္ပါက တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ “ရလဒ္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ရရိွႏိုင္မည္” ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈအခ် ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ရန္အခ ိ်န္ယူရမည္ သို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံေရးအရထိရွလြယ္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစု 
ကို ကာလတိုႏွင့္ ကာလလတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္၍ရႏိုင္သည္။

၁၇။ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးက႑ ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ႀကီးမားသည့္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မရိွ 

ႏိုင္သည္ဟု ယူဆထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရတိုကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြား 
ရမည္။ အစဥ္အလာအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအမ်ားစုမွာ လယ္ယာက႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့္ လယ္ယာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း 
သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ အက် ိဳး သက္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္း၊ သီးႏံွမ် ိဳးစံု 
စိုက္ပ် ိဳးႏိုင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑မ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ရိွေနရာ ဆက္လက္ တိုးတက္ 
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခဳံမႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ လယ္ယာ 
က႑ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေအာင္ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတိႀကီး 
စြာ ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရတိုတြင္ ျပႆနာ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အတိုင္းအဆ ပမာဏကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္မည့္ 
ခရီးတြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး အၾကံ႟  ဏ္ရယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔မွာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
အရာမ်ားျဖစ္သင့္သည္။

၁၈။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမလံုေလာက္မႈ၊  ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားရွားပါးမႈႏွင့္ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားနည္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါက သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေဆာင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကာလတိုႏွင့္ 
ကာလလတ္စီမံခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ၊ ထုတ္လႊတ္မႈ 
ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးတက္ေရး ႀကိဳ းပမ္းမႈမ်ားကို အရိွန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး 
၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီတိုးတက္လာေစရန္ ေရတိုကာလအတြင္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေန 
ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳ းပမ္းခ်က္မ်ား ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံု  
စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ား အေပၚ အေျခခံ 
ထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မူေဘာင္ကို တစ္မ် ိဳးသားလံုးက သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၉။ အေရးပါသည့္ ျပည္သူ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူတိုင္း ရရိွႏိုင္ေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရး 

မရရွာေသာ အုပ္စုမ်ားကိုပါ ထိုသို႔ရရိွေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အက် ိဳးရလဒ္မ်ား သိသိသာသာ ရရိွေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဆင္းရဲႏြမ္း 
ပါးသူအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမမီဘဲရိွေနၾကရာ ထိုဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆိုပါေဒသမ်ားႏွင့္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္၍ ရႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုးတက္ 
ရရိွႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္း တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔မွာ ဦးစားေပးအရာ 
မ်ားျဖစ္သည္။ ရလဒ္ကိုမူ အခ ိ်န္တိုအတြင္း ေတြ႕ရိွရလိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
သင္တန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးရန္တို႔မွာလည္း အေရးႀကီးသည္။ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ရရိွေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ 
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ရြက္ျခင္းတို႔သည္လည္း ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ႀကီးမားသိသာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေက်းလက္လမ္းမ်ား ခ ိ်တ္ဆက္ထားမႈ၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ တယ္လီဖုန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝကို တိုးျမႇင့္ေပးမည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။

၂ဝ။ အဓိက လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္သြယ္အျပင္ SCD သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည့္ လိုအပ္ခ်က္ေလးရပ္ 

ကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ၎င္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစျခင္း၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ 
ျပည္သူအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ 
ျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါက႑ အားလံုးတို႔တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တ့ံၿပီး အားလံုးပါဝင္သည့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈ၊ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ သာယာဝေျပာမႈ မွ်ေဝျခင္းကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ မရိွမျဖစ္အရာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။။

၂၁။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ SCD သည္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အသိပညာ ဗဟုသုတကြာဟမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီးလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ အဆိုပါ 

ကြာဟမႈမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ စနစ္တက်ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္လည္းအႀကံျပဳထားပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ အတိုင္းအဆေဘာင္ႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ကို နားလည္ရန္အတြက္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရိွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ အေျခအေနႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကို လက္ရိွကာလ အေျခအေန 
ႏွင့္ ထင္ဟပ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ေကာက္ယူခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ 
တစ္မ် ိဳးသားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း  (IHLCA) တစ္ခုကို 
ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လက္ရိွအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ နမူနာ မူေဘာင္တစ္ခုကို ရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္ 
ၿပီး ပိုမိုခိုင္မာတိက်သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္ကို ရရိွႏိုင္မည့္ အေျခခံတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အသိပညာကြာဟမႈမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးမ်ားထဲကမွ ဦးစားေပး 
ရမည့္ အရာမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္။
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က။	 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးစနစ္၊	စီးပြားေရးႏွင့္	လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔	အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

၁။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	 ၎င္း၏ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးခရီးလမ္းတြင္	 အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္	 စုစည္းမႈၿပိဳကြဲျခင္းမွသည္	 ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ေပါင္းစည္းျခင္းသို႔ 

လည္းေကာင္း၊	တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို	ႏိုင္ငံေတာ္ကသာထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊	က်န္အင္အားစုမ်ားကိုဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္	တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအဆင့္တြင္	

ထိေတြ႕ခ ိ်တ္ဆက္မႈ	ကင္းမ့ဲျခင္းမွသည္	လက္တြဲေခၚယူျခင္း၊	ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္	အသိပညာျမင့္တက္ျခင္းဆီသို႔လည္းေကာင္း	အဆိုပါဒြိအေရြ႕ 

ျဖင့္	အထူးျပဳထားသည့္	 ေျပာင္းလဲေနသည့္	အေရးႀကီးေသာအေရြ႕အေျပာင္းတစ္ခုကို	 ျဖတ္သန္းေနရပါသည္။2 ရာစုႏွစ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ 
ၾကာျမင့္သည္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်န္ျပင္ပ ကမာၻႏွင့္အဆက္ျဖတ္၍ မိမိဘာသာ မိမိသတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တစ္ကိုယ္ 
ေတာ္ အထီးက်န္မူ၀ါဒျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈေအာက္တြင္ လည္းေကာင္း ျဖတ္သန္း 
လာခ့ဲရပါသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎င္းအေပၚလိုလားသည္ဟုစဥ္းစား႐ႈျမင္သည့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ အနည္းအက်ဥ္း 
ႏွင့္သာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ အဆက္အဆံျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အလားတူပင္ ဤႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီ 
ျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥအပါအဝင္အျခား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္တည္တ့ံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရာ၌လည္း 
စုစည္းမႈအားနည္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း ေလ့လာသိရိွရပါသည္။ တစ္ခ ိ်န္တည္းမွာပင္ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
ပုဂၢလိက က႑ကသာ ေနရာယူထားေလ့ရိွသည့္ စီးပြားေရးက႑ေနရာမ်ား၌ အစိုးရက ၾကားဝင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းလည္း 
သိသိသာသာ ရိွခ့ဲပါသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူျပည္သူတို႔မွာ အေရးႀကီးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အခ် ိဳ႕ကို မရရိွၾကသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွ ဝင္ေငြရရိွေစမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရိွဆုပ္ကိုင္မႈအားျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ 
႐ုန္းထြက္ႏိုင္စြမ္းလည္း မရရိွခ့ဲၾကပါ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ခ့ဲခ ိ်န္မွစၿပီးအဆိုပါပံုပန္းသဏၭာန္မ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ခ့ဲၾကၿပီး တိုင္းျပည္ 
သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈက႑မ်ားတြင္ ျပင္ပကမာၻသို႔တံခါးဖြင့္ကာ ေပါင္းစည္းခ ိ်တ္ဆက္လာခ့ဲပါသည္။ အစိုးရသည္ 
၎င္း၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈအခန္းက႑ကို တစ္ထစ္ခ်င္းေလွ်ာ့ခ်ေနသလို ပုဂၢလိကအား ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑အမ်ားအျပားတြင္ ပါဝင္ 
ရန္အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳလ်က္ရိွၿပီး အခရာက်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္ရိွပါသည္။

၂။	 ယခုေျပာခ့ဲသည့္	 လူမႈစီးပြားေရးအေရြ႕မ်ားမွာ	 ၂၀၁၁	 ခုႏွစ္	 အစိုးရသစ္တစ္ရပ္	 စတင္တာဝန္ယူခ ိ်န္မွစတင္ခ့ဲသည့္	 ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

ေနာက္ခံတြင္	 ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အပိုင္းတြင္ သိသာသည့္မွတ္တိုင္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး 
အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ေခါင္းေဆာင္ေသာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းခ့ဲျခင္းျဖင့္ အတိုက္အခံတို႔အတြက္ 
ေနရာဖြင့္ေပးခ့ဲျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၃။	 ေရွ႕ႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္	 အစိုးရသစ္ထံသို႔	 အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမႈသည္	 ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္	 ေျပာင္းလဲမႈတြင္	 မည္မွ် 

တိုးတက္မႈရိွသည္ကို	စစ္ေဆးမည့္	အေရးပါေသာ	စမ္းသပ္မႈတစ္ခု	ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ငင္းေျဖရွင္းရမည့္စိန္ေခၚမႈမွာ အတိုက္အခံ 
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတအရည္အခ်င္းႏွင့္ မကိုက္ညီေအာင္ တားဆီးမည့္ပုဒ္မ အပါအ၀င္ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

၄။	 နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	ျဖစ္ပြားေနေသာ	လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား	အဆံုးသတ္ေရးအပိုင္းတြင္	တိုးတက္မႈ	အခ် ိဳ႕ကိုျပသႏိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း	အေျခအေန 

မွာ	 ထိလြယ္ရွလြယ္	 အေနအထားတြင္	 ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားႏွင့္ခ ီ်ၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အခ် ိဳ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မ်ားထိုးခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္မူ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအိုင္အို)ႏွင့္မူ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေကအိုင္အို 
သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲလင့္ကစား ၂၁၄ ခုႏွစ္၏ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ထိုေဒသ၌ 
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္ခ့ဲသည္။ အစိုးရက အဆိုျပဳထားသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း 
ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအစား အားလံုးေသာလက္နက္ကိုင္ ၁၃ ဖြဲ႕ပါဝင္သည့္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး) တစ္ခုစတင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို 
စဥ္းစားရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ “ထိပ္သီးညီလာခံ” တစ္ခု 
က်င္းပကာ ေတြ႕ဆံုခ့ဲၾကၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (NCCT) ကိုဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ 
က်င္းပသည့္ NCCT ႏွင့္ အစိုးရ၏ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕တို႔အၾကားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း၍ မရေသး 
သည္မ်ား ရိွေနေသးသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းျခင္းကို ႏွစ္ဖက္စလံုးကလိုလားၾကသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိ 
ႏိုင္သည္။

2	 ၂၀၁၁	ခုႏွစ္တြင္စတင္သည့္	စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔၊	ဗဟိုမွညႊန္ၾကား	ၿပီး	တံခါးပိတ္ထားသည့္စီးပြားေရးစနစ္မွ	ေစ်းကြက္အေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္သို႔၊	နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္	

ႏွစ္ေပါင္း	၆၀	ၾကာပဋိပကၡမ်ားမွ	ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔	ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုရည္ညႊန္းရန္အတြက္	သုံးနားသုံးဖက္အေရြ႕	“Triple	transition”	ဆိုသည့္အသုံးကိုသုံးစြဲပါသည္။	ယခုျပဳလုပ္သည့္	SCD	သည္	

အဆိုပါ	သုံးနားသုံးဖက္အေရြ႕ႏွင့္	ဆက္စပ္ေန	သည့္	လူမႈစီးပြားဘဝအေျပာင္းအလဲမ်ားကို	မီးေမာင္းထိုးျပရန္အတြက္	“dual	shift”	(ေခၚ)	ဒြိအေရြ႕	(ပြင့္လင္းျခင္း	ႏွင့္	ေပါင္းစည္းျခင္းကတစ္ဖက္၊	

လက္တြဲေခၚျခင္းႏွင့္	အသိပညာျမွင့္တင္ျခင္းကတစ္ဖက္)	အေပၚ	ပဓာနထားေလ့လာထားပါသည္။
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၅။	 ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးရိွေစေရး	 ထူေထာင္မႈတြင္အေရးပါေသာ	 ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္	 တစ္ခုမွာ	 ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ	

၎င္းတို႔ကိုယ္	 ၎င္းတို႔	 ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚၾကသည့္	 မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ားအေပၚ	 စနစ္တက်ဖယ္ထုတ္မႈကိုေျဖရွင္းရာ၌	 ေရရွည္အားကိုး၍ရသည့္ 

ေျဖရွင္းနည္းလမ္းတစ္ခုကို	 ရွာေဖြေရးပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္ကမူ အဆိုပါမြတ္စလင္လူနည္းစုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္မွ တရားမဝင္ 
ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားဟု ယူဆၿပီး လူမ် ိဳးစုတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳပါ။ လူ ၈၉ ဦးေသဆံုးခ့ဲၿပီး လူေပါင္း ၁၁၀,၀၀၀ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း 
ခ့ဲၾကရသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေႏြရာသတီြင္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ထိုလူနည္းစုကိုပစ္မွတ္ထား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေနာက္တြင္ ထိုလူ႔အသိုင္း အဝိုင္းႏွစ္ခုကို 
ခြဲထုတ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယာယီစခန္းမ်ားကို အစိုးရကတည္ ေဆာက္ခ့ဲသည္။3  မြတ္စလင္လူ 
နည္းစုမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲၿပီး ယင္းမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အျခားေဒသမ်ားရိွ မြတ္စလင္အားလံုးကိုဦးတည္သည့္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္ပြဲမ်ားအသြင္သို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း က်ယ္ျပန္႔ 
သြားခ့ဲသလို ၂၀၁၄ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ က်ယ္ 
က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈအျဖစ္သို႔ ဆင့္ကဲျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။4 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ရိွ ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ ၁၄၀,၀၀၀ အထိရိွခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။5

ခ။	ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္	သမုိင္းေၾကာင္း

၆။	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	 အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း၌	 အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး	 ၎င္း၏	 တိုင္းျပည္	 အေျခ	 အေနအဆက္အစပ္မွာ 

သာေတြ႕ႏိုင္သည့္	 အခ် ိဳ႕ေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားလည္းရိွပါသည္	 (ဇယားကြက္-၁	 ကို႐ႈ)။	 ၂၀၁၃/၂၀၁၄ တြင္ တိုင္းျပည္၏ဂ ီ်ဒီပီသည္ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္/ဧၿပီလအတြင္း ေကာက္ယူခ့ဲသည့္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္ 
အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းမွရသည့္ ေရွ႕ေျပးကိန္း ဂဏန္းမ်ားအရထြက္လာသည့္ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းအေပၚအေျခခံ 
ၿပီးတြက္လွ်င္ တိုင္းျပည္၏လူတစ္ဦးခ်င္းက် ဝင္ေငြသည္ ေဒၚလာ ၁,၁၀၅ ဝန္းက်င္ျဖစ္ရာ ေဒသတြင္း အနိမ့္ပါးဆံုးပမာဏတစ္ခုျဖစ္ပါ
သည္။ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခ့ဲ သည့္ ၂၀၀၉/၂၀၁၀ ႏိုင္ငံအဆင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန ဘက္စံု ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း 
(IHLCA) ၏ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ လူဦးေရ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ေနထိုင္ေနရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။6 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏တြက္ခ်က္မႈအသစ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္တာရွည္ခံသည့္ပစၥည္းမ်ား အသံုးစရိတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
လူေနမႈကုန္က်စရိတ္၏ ေနရာအလိုက္ေျပာင္းလဲတန္ဖိုး (spatial differential) ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို 
သတ္မွတ္သည့္ သံုးစြဲမႈစာရင္း (consumption basket) ကိုခ်ဲ႕ထြင္ထားရာ ယင္းတြက္ခ်က္မႈအသစ္အရ လူဦးေရ၏ ၃၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ဆိုသည့္ ထူးထူးျခားျခား ပိုျမင့္ေနသည့္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းကိုေတြ႕ရိွရသည္။7 ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ 
အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားကိုလည္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ၎င္းအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အခ ိ်န္မေရြးဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားႏိုင္ 
ပါသည္။

၇။ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈနိမ့္ျခင္းသည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းရွည္ၾကာခ့ဲသည့္	 အထီးက်န္မႈ၊	 ပဋိပကၡႏွင့္	 ႏိုင္ငံေရးႏွင့္	 စီးပြားေရးတို႔တြင္	 တပ္မေတာ္္၏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု	ေလ့လာသိရိွႏိုင္ပါသည္။ (ဇယားကြက္-၁) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎င္း၏လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အခ ိ်န္ 
အေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္သာ ျဖတ္သန္းခ့ဲရၿပီး တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားေနထိုင္ရာနယ္စပ္ေဒသမ်ား 
တစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္လည္း ဆံုး႐ႈးံ ထိခိုက္နစ္နာခ့ဲရသည္။ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအထီးက်န္ဆန္မႈတို႔သည္ 
ေနာက္ဆံုး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္မႈကို ဖိႏိွပ္ခ့ဲျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ေမွးမိွန္သြားခ့ဲျခင္းတို႔ဆီသို႔သာ ဦးတည္သြားေစခ့ဲသလို 
အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ နည္းပညာတို႔ ဆက္လက္မတိုးတက္လာေတာ့ျခင္း၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈေနာက္က်သည့္ ေစ်းကြက္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား
တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈနိမ့္ပါးျခင္း ရလဒ္မ်ားသာထြက္ေပၚခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတံခါးဖြင့္လာသည္ ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္္ႏွင့္ ၎ႏွင့္နီး
စပ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏စီးပြားေရးတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမွာ ေလ်ာ့က်လာေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါအေရြ႕မွာ တစ္ေရြ႕ခ်င္းသြားသည့္ 
အေရြ႕သာျဖစ္သည္။

3	 ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ	ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္၏အစီရင္ခံစာ။	UNOCHR၊	ဩဂုတ္လ	၂၀၁၂။

4	 International	Crisis	Group,	Myanmar	Crisis	Watch,	April	2014.<	http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b7E-

12FB4D-6C23-449D-AF08-550AD5FD2F2E%7d#results>

5	 ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ	ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္၏အစီရင္ခံစာ။	UNOCHR၊	စက္တင္ဘာလ	၂၀၁၄။

6	 Integrated	Household	Living	Conditions	Survey	in	Myanmar	(2009-2010):	Poverty	Profile	Prepared	jointlyby	MNPED,	UNICEF,	UNDP	and	SIDA,	2011.

7	 အဆိုပါ	၃၇	ဒသမ	၅	ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုသည့္ကိန္းဂဏန္းကို	အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံ	တင္ျပခဲ့ၿပီး	၎တို႔က	တိုင္းတာသည့္နည္းလမ္းမတူညီမႈကို	လိုက္၍	၂၀၀၉/၂၀၁၀	ကာလက	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခ

အေနပိုျမင့္ေကာင္းျမင့္ခဲ့ႏိုင္သည့္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလက္ခံသည္။	သို႔ရာတြင္	မူလက	ထုတ္ျပန္ထားသည့္အတိုင္း	တရားဝင္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ	၂၅	ဒသမ	၆	ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာဆက္လက္သုံးစြဲ

သည္။



ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာ | 19

ဇယားကြက္-၁၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏	တမူထူးျခားေသာသမုိင္းႏွင့္	အေျခအေနမ်ား

ျမန္မာ့သမိုင္း၊	လူဦးေရပံုသဏၭာန္ႏွင့္	ပထဝီဝင္အေနအထားတို႔သည္	တမူထူးသည့္	ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္း အစု 
တစ္ခုကိုဖန္တီးသည္။ (၁) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ကာလရွည္ၾကာအဆက္အဆံမလုပ္ခ့ဲျခင္းမွ ျပန္လည္ ႐ုန္းထြက္လာျခင္း၊ (၂) နယ္ေျမ၊ ေရႏွင့္ 
တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားေပါႂကြယ္လင့္ကစား ဆင္းရဲမႈႏႈန္းျမင့္ျခင္း၊ (၃) ကမာၻ ေပၚတြင္ အလ်င္ျမန္ဆံုးတိုးတက္ေနသည့္ေဒသတစ္ခု 
တြင္ ဗ်ဴဟာက်ေသာအေနအထား၌တည္ရိွျခင္းႏွင့္ အိႏၵိယႏွင့္ေရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ပါ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္သည့္တစ္ခုတည္းေသာႏိုင္ငံ 
ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္းတြင္ လူတန္းေစ့အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွ 
ႏိုင္မည့္ အေျခအေန ေကာင္းမ်ားရိွေနျခင္း၊ (၄) ေႏွးေကြးစြာဆုတ္ခြာေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးက႑တြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ လႊမ္းမိုးထား 
ဆဲျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ နီးစပ္ရာ အဖြဲ႕မ်ား၊ (င) နယ္စပ္ေဒမ်ားတြင္ ကာလရွည္လ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ရရိွရန္နီးစပ္လာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးႏွင့္	 ျပည္သူတို႔ဘဝေကာင္းစားေရးတို႔အေပၚ	ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစခ့ဲသည့္	ကာလရွည္ၾကာ	အထီးက်န္ေနခ့ဲ	 ျခင္းမွ	 ျမန္မာႏိုင္ငံ 

သည္	ယခုျပန္လည္႐ုန္းထြက္လာလ်က္ရိွသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာကာလ တစ္ေလွ်ာက္ ပုဂၢလိက စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈသည္ 
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏိွပ္ကြပ္ခံ၊ ပံုဖ်က္ခံခ့ဲရသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္ အာဏာသိမ္း ၿပီးေနာက္ပိုင္း အရင္ဦးဆံုး ရိွသမွ်စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အားလံုးကိုျပည္သူပိုင္သိမ္းၿပီး ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ား၊ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ား အားလံုးကိုတံခါးပိတ္ခ်ခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ 
လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ႀကိဳ းပမ္း သည့္အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူထားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ထိပ္ပိုင္းအလႊာကြက္ကြက္ေလးကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သယံဇာတရင္းျမစ္ ထုတ္ယူမႈျပဳရန္သာ စိတ္ဝင္စားခ့ဲသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ 
ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူဒဏ္ခတ္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရသည့္အခါ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းကို ခ်ဳ
ပ္ထားလိုက္သလိုျဖစ္သြားခ့ဲသျဖင့္ သယံဇာတထုတ္ယူေရးကိုသာ ပိုမိုေဇာင္းေပးၿပီးရင္း ေပးျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ရလဒ္မွာ ေစ်းကြက္လုပ္ထံုး 
စနစ္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ရမည့္ အစိုးရ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္တို႔သည္ မဖြံ႕ ၿဖိဳ းႏိုင္ျဖစ္ကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ကန္႔သတ္ခံလိုက္ရသည္။ တစ္ဖက္တြင္ တစ္ခါကအာရွ၏ အေကာင္းဆံုးထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ခ့ဲဖူး 
ေသာ ပညာေရးစနစ္ ပ်က္စီးခ့ဲရသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏လူသားအရင္းအျမစ္လည္း က်ဆင္းသြားခ့ဲရသည္။ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ 
လာအိုစသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ် ိဳ႕အေနျဖင့္ တံခါးပိတ္မူဝါဒကို တစ္ခဏတာမွ်သာ က်င့္သံုးၿပီးေနာက္ ႐ုန္းထြက္လာခ့ဲေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမူ ရာစုႏွစ္ဝက္နီးပါးမွ်ၾကာေအာင္ အေတာ္အတန္ အထီးက်န္ဆန္ခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရိွေနခ့ဲ 
ရသည္။ 

ယေန႔	 ျမန္မာျပည္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အလ်င္ျမန္ဆံုးတိုးတက္ေနသည့္ ေဒသ၌ တည္ရိွသည့္ ၎င္း၏ 

မဟာဗ်ဴဟာက်က်	တည္ေနရာအေနအထား၊ ကမာၻေပၚတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ တစ္ခုတည္း 
ေသာႏိုင္ငံ စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔အတြက္	အေရးပါေသာ	အခြင့္အလမ္းမ်ားကို	 ဖန္တီးေပးေသာ္လည္း	တစ္ဖက္ 

တြင္	ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရိွအေျခအေနမ်ားလည္းရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာရွတိုက္၏ တိုးတက္မႈကိုေမာင္းႏွင္ခ့ဲသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 
ကမာၻ႔ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ ိ်တ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အေနအထားေကာင္းမွာရိွသည္။ ျပည္သူတို႔မွပ်မ္းမွ်အသက္ငယ္ရြယ္ၿပီး ပင္လယ္ထြက္ 
ေပါက္ကို ရရိွထားျခင္းတို႔ကလည္း သူမ်ား ထက္ပိုသည့္အားသာခ်က္မ်ားကို ေပးထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ မဟာဗ်ဴဟာ က်က် 
တည္ရိွေနျခင္း၊ သဘာဝသယံ ဇာတႂကြယ္ဝျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္ပ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရိွ အက် ိဳးစီးပြားရွင္တို႔၏ 
အၾကား တိုင္းျပည္အေပၚ အသာစီးရရန္ ၿပိဳ င္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	နယ္ေျမဧရိယာက်ယ္ဝန္းၿပီး၊	တြင္းထြက္ႏွင့္	 ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႂကြယ္ဝသည္။	ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ 
ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားေငြရရိွေရးႏွင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈတို႔အတြက္ အေရးပါသည့္အရင္းအျမစ္ တစ္ခု မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား 
အတြင္း ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ ေရနံတင္ပို႔မႈမ်ားလည္း စတင္ေနၿပီး ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရိွမည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ျမင့္မားသျဖင့္ 
ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်ား၊ သဘာဝ 
သစ္ေတာႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ထြက္ရိွသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားသည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းကို 
ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အျပင္ အျခားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မိုးရြာသြန္းမွဳမွာလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သဘာဝ 
သယံဇာတ ရင္းျမစ္အမ်ားအျပားမွာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ တည္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ၎င္းတို႔ကိုထုတ္ယူျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား 
ေပၚေပါက္စရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္လ်က္ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာေနရာ၌တည္ရိွျခင္း၊ ႂကြယ္ဝေသာ 
ရင္းျမစ္မ်ား၊ အက် ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ထိုအက် ိဳးစီးပြားတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အားေကာင္းၿပီး 
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ အေရးအႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္	ဗဟိုအစိုးရႏွင့္	နယ္စပ္ေဒသေနတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား	လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ	ျဖစ္ပြားသည့္	သမိုင္း 
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ေၾကာင္းရွည္လ်ားသည္။	 ႏိုင္ငံေရး၊	 လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအရ	 ဖယ္ၾကဥ္သည့္ပံုစံမ်ားမွာလည္း	 ပိုမို	 ခိုင္မာ	 အားေကာင္းလာလ်က္ရိွသည္။	

တရားဝင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌တိုင္းရင္းသားလူမ် ိဳး ၁၃၅ မ် ိဳးရိွသည္။ ထို႔ျပင္ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္ 
လည္း ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ ဟိႏၵဴ စသည့္ အျခားဘာသာမ်ားကို ကိုးကြယ္က်င့္သံုး ၾကသူမ်ားလည္းရိွသည္။ ထိုက့ဲသို႔ လူမ် ိဳး 
အရ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအရ အမ် ိဳးစံုလင္ျခင္းသည္ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ 
ဖယ္ၾကဥ္မႈ၏အဓိကေမာင္းႏွင္အားမ်ားမွာ ဘာသာေရး၊ လူမ် ိဳး အမွတ္သညာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ က်ားမခြဲျခားမႈ၊ ပထဝီဝင္အေန 
အထားႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ကတည္းက စၿပီးရိွလာခ့ဲသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္သူမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ထားမႈတို႔မွာ မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေနရာစံု အႏံွ႕ေပၚေပါက္ခ့ဲသည့္ မြတ္စလင္လူနည္းစု 
မ်ားအေပၚ ဦးတည္ထားလုပ္ေဆာင္သည့္ လူအေသအေပ်ာက္မ်ား ရိွခ့ဲသည့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုျမင္ 
သာလာခ့ဲသည္။ တိုင္းျပည္ရိွ အခ် ိဳ႕ေဒသမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား၏ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနၾကသည္။ အစိုးရ 
သည္ နယ္စပ္ရိွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္လုပ္ငန္းစင္စတင္ျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ 
မ်ားရရိွမႈတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈရေအာင္လုပ္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား 
ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳ းမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ အေရးပါလာမည္ 
ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသာေတြ႕ရသည္ဟု	 ေျပာရေလာက္ေအာင္	 ထူးျခားခ်က္	 တစ္ခုမွာ	 ျမန္မာႏိုင္ငံသည့္	 စိန္ေခၚမႈမ်ားကို	

ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသလို	တစ္ၿပိဳ င္နက္တည္းတြင္	ျပည္သူမ်ားအတြက္	အက် ိဳးရိွေစမည့္	အလားအလာေကာင္းမ်ားကို	အသံုးခ်ႏိုင္ရန္	ႀကိဳ းပမ္း	

ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္း	 ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံမ်ားကိုၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီဘက္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
ေႏွးေကြးလွ်င္ေႏွးေကြး သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေႏွးေကြးလွ်င္ေႏွးေကြးဆိုသည့္ ပံုစံမ် ိဳးသာ အေတြ႕ရမ်ားသည္။ 
ထိုက့ဲသို႔ေသာ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားမႈမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ ထားျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိန္ေခၚမႈမ် ိဳးစံုကို တစ္ခ ိ်န္တည္း၊ 
တစ္ၿပိဳ င္နက္တည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရလာဖြယ္ရိွသည့္အက် ိဳးအျမတ္မ်ားမွာ ဒုႏွင့္ေဒးျဖစ္သေလာက္ တစ္ဖက္က 
ရင္ဆိုင္ရဖြယ္အႏၲရာယ္မွာလည္း ႀကီးမားလွသည္။

ဂ။	ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈပံုစံမ်ားႏွင့္	ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပံု	အသြင္သဏၭာန္ေျပာင္းလဲျခင္း

၈။ ဆိုင္ကလံုးနာဂစ္ေၾကာင့္	အႀကီးအက်ယ္	ပ်က္စီးဆံုး႐ႈးံၿပီးခ ိ်န္မွစၿပီး	အမွန္တိုးတက္မႈႏႈန္း	(real	growth	rate)	မွာ	တက္ၿပီးရင္းတက္လ်က္ရိွသည္။	

ထိုသို႔တိုးတက္ခ့ဲရာတြင္ သဘာဝသယံဇာတ အထူးသျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔မႈမွရေငြမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ ိ်န္ 
တည္းမွာပင္ စီးပြားေရးက႑၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ပံုအသြင္သဏၭာန္ ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းမွာမွ ေႏွးေကြးသည္။ လုပ္သားက႑ 
၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာခ့ဲေသာ္ လည္း လုပ္သားက႑ေနရာခြဲေဝခ်ထားမႈမွာမူ ဒံုရင္းအတိုင္းရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ မူဝါဒေရးရာႏွင့္ 
အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္ကို အေသအခ်ာဂ႐ုတစိုက္ေနရာခ်ထားပါမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎င္း၏ 
ဖြံ႕ၿဖိဳ း မည့္အလားအလာမ်ားကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

၉။	 အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစလုပ္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက	စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈမွာ	အရိွန္ရလာခ့ဲေသာ္လည္း	စီးပြားေရးက႑မွာ	ထိုကာလမတိုင္မီကတည္း 

ကပင္လွ်င္	အားက်ရေလာက္ေသာႏႈန္းမ်ားျဖင့္	တိုးတက္ေနခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္	(ပံု	၁	ကိုၾကည့္ပါ)။ ေယဘုယ်ဆိုရလွ်င္ ၂၀၀၅/၀၆ ႏွင့္ ၂၀၀၉/၁၀ 
ၾကားကာလတြင္ ၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခ့ဲၿပီး ၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔က်ဆင္းခ့ဲသည့္ ၂၀၀၈ ခု ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္၏ဝင္ေရာက္ 
ေမႊေႏွာက္ဖ်က္ဆီးမႈသာမရိွခ့ဲပါလွ်င္ ထို႔ထက္ပင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ဖြယ္ရာရိွသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ခ ိ်န္မွစကာ 
စီးပြားေရးသည္ ပ်မ္းမွ် ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လ်က္ရိွသည္။
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၁ဝ။	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈသည္	အဆင့္နိမ့္အေျခခံတစ္ခုမွေနၿပီး	လ်င္ျမန္စြာ	တိုးတက္လ်က္ရိွပါသည္။ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ 
အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ စီးပြားေရးအရ အထီးက်န္မႈတြင္ ႏွစ္ရွည္ၾကာစြာေနထိုင္ 
လာေနခ့ဲရပါသည္။ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တစ္ဆင့္ျခင္း ဖယ္ရွားမႈတို႔ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခ့ဲရာ ၂၀၀၈/၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၃/၁၄ ၾကားတြင္ ကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ တင္သြင္း 
ျခင္း တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်တိုးႏႈန္း ၁၁ ႏွင့္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရိွခ့ဲသည္။8  အက် ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံ 
မ်ားအၾကားတြင္ ဒုတိယေျမာက္ အျမန္ဆံုးႀကီးထြားလာေနသည့္ တင္သြင္းသူႏိုင္ငံျဖစ္လာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ပို႔ကုန္တင္ပို႔မွာမူ အထူးသျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးစစဥ္ကရိွခ့ဲသည့္ႏႈန္းကို လိုက္မမီေသးေပ။

၁၁။		 ၂ဝ၁ဝ/၁၁	 ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္	 ၂၀၁၂/၁၃	 တြင္	 ျပည္ပတင္ပို႔မႈသိသိသာသာျမင့္တက္ခ့ဲၿပီး	 အဓိကေဝစုကို	 ရယူထားသည္မွာ	 သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ 

ျဖစ္သည္။	၂၀၀၈/၀၉ ခုႏွစ္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈတန္ဖိုး ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံရိွခ့ဲသည္ (ပံု - ၃ ပါအတိုင္း)။ 
၂၀၁၀/၁၁ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံသို႔ျမင့္တက္လာခ့ဲၿပီး ၂၀၁၂/၁၃ တြင္ အနည္းဆံုး ၁၀ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံရိွခ့ဲကာ ၂၀၁၃/၁၄ 
တြင္ အနိမ့္ဆံုး ၁၁ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။9 ၂၀၁၀/၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂/၁၃ ၾကားတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈ 
အသားတင္တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ တိုးလာၿပီး သစ္အလံုးလိုက္ႏွင့္သစ္ပါးလႊာတင္ပို႔မႈ အသားတင္ ကန္ေဒၚလာ သုည 
ဒသမ ၄ ဘီလ်ံ တိုးလာခ့ဲသည္။ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္၊ ဖိနပ္တို႔လည္းအလားတူတိုးတက္ခ့ဲသည္။10 မွတ္တမ္းဝင္ထားသည့္ ဆန္ 
တင္ပို႔မႈမွာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာရိွသည္။ ၂၀၁၂/၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၃/၁၄ တို႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ကုန္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ မွတ္တမ္းမဝင္သည့္ 
ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ားရိွေၾကာင္း ၫႊန္ျပသည့္အခ်က္မ်ားရိွသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လွစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ၾကာသည္အထိ တြင္းထြက္ 

8	 	IMF	၏ႏိုင္ငံအလိုက္အစီရင္ခံစာမ်ားမွ။	ယင္းအနက္မွ	ကုန္စည္တစ္မ်ဳိးတည္းအတြက္	တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ	UNCOMTRADE	မွရသည့္	ကုန္သြယ္	ဖက္	အခ်က္အလက္အေပၚမူတည္တြက္ခ်က္မႈအရ	

တင္ပို႔မႈ	၉	ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္	တင္သြင္းမႈ	၃၁	ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးျဖစ္သည္။	
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တင္ပုိ႔မႈမွာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာရိွသည္။ ၂၀၁၂/၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၃/၁၄ တုိ႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ကုန္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ မွတ္ 
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သံုးႏွစ္ၾကာသည္အထိ တြင္းထြက္သယံဇာတမဟုတ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔မႈအားနည္းေနျခင္းသည္ စုိးရိမ္စရာ 

ျဖစ္သည္။ ျပည္ပုိ႔တင္ပို႔မႈအတြက္အတားအဆီးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြၿပီး ဖယ္ရွားမည္ဆုိပါလွ်င္ အနာဂတ္တုိးတက္မႈ 

အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းရိွသည္။ 

 

 

ပံု (၃) မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးႏွင့္ 

ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈ (in US$ billions) 

ပံု (၄) ပို႔ကုန္မ်ား၏အဆင့္ႏွင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈ 
(as a % of GDP, 2012) 

 
Sources: IMF, trading partner data from UN COMTRADE 
(calendar years), and World Bank staff calculations. 

Sources: Exports are from WDI for all countries except 
Myanmar which uses UN COMTRADE. Fuel exports are 
excluded for each country.  GDP are from WDI for all 
countries except Myanmar which uses IMF. 

 

ပံု (၁) ၂၀၀၅/၀၆-၂၀၁၃/၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အမွန္တကယ္ 
ဂ်ီဒီပီတုိးႏႈန္း

ပံု (၂) ၂၀၁၂/၁၃ ခုႏွစ္ ႏႈိင္းယွဥ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
တုိးတက္ႏႈန္း

Source: Government of Myanmar, IMF Estimates Source : World Development Indicators, IMF 
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(as a % of GDP, 2012) 

 
Sources: IMF, trading partner data from UN COMTRADE 
(calendar years), and World Bank staff calculations. 
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သယံဇာတမဟုတ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈအားနည္းေနျခင္းသည္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတင္ပို႔မႈအတြက္အတားအဆီးမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြၿပီး ဖယ္ရွားမည္ဆိုပါလွ်င္ အနာဂတ္တိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းရိွသည္။

၁၂။	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ျပည္ပကုန္သြယ္မႈသည္	စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ေရာ	မူဝါဒေၾကာင့္ပါ	နည္းပါးခ့ဲရသည္။ အာရွဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရးဘဏ္က ထုတ္ျပန္ 
သည့္ လုပ္ငန္းစာတမ္းတစ္ေစာင္က ျမန္မာသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ၎င္းတတ္ႏိုင္သည့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္သာ 
ကုန္သြယ္ခ့ဲသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ 11ပံု (၄) အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ ီ်ဒီပီ၏ေဝစုအျဖစ္ ပို႔ကုန္က႑ပါဝင္မႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္မ်ားက 
ျမန္မာထက္အျပတ္အသတ္သာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။12 ဥပမာအားျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၇၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ တန္ဖိုးရိွသည့္ ပို႔ကုန္မ်ားတင္ပို႔ခ့ဲသည္။ ပိုႀကီးေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ျပည္ပ 
တင္ပို႔ရ မႈ နည္းတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အိႏၵိယသည္ ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တ႐ုတ္က ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 
အသီးသီးတင္ပို႔ခ့ဲသည္။ ပံု (၄) အရ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္စည္ ပါဝင္မႈ အဆမ်ားစြာ 
ပိုျမင့္မားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စက္မႈထြန္းကားသည့္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမရိွ၍ျဖစ္သည္။ အျခားေသာအတား 
အဆီးမ်ားတြင္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ယခင္က်င့္သံုးခ့ဲသည့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းႏွစ္မ် ိဳးႏွစ္စားကိစၥ 
ႏွင့္ အစိုးရက အခ် ိဳ႕ေသာကုန္စည္မ်ား (ဆန္)ႏွင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား (ယာဥ္) ကုန္သြယ္မႈတြင္ တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း 
စသည့္ မူဝါဒမ်ားလည္းပါဝင္သည္။13 ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တစ္ရစ္ခ်င္း႐ုပ္သိမ္းကာ မူဝါဒမ်ားလည္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ 
အမွ် ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က႑ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ပို႔ကုန္အဆင့္အတန္းမွာလည္း က်န္ႏိုင္ငံမ်ားအတိုင္းတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 
ရသည္။ ဆက္ဆံေရးပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳ းပမ္းမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေမရိကန္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
မ်ား တားျမစ္ထားျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဆိုင္းင့ံခ့ဲသည္။ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳ းမႈအနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ေပးထားသည့္ 
အထူးကုန္သြယ္မႈအေထြေထြအခြင့္အေရး (Generalized System of Preference) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပို႔ကုန္အထူးအခြင့္အေရးကို ၂၀၁၃ 
ဇူလိုင္လအတြင္း ေပးအပ္ခ့ဲသည္။

၁၃။	 လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ထားပံုသည္	 ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ဆိုလွ်င္	 ညီညြတ္မႈရိွသည္။	
ဇယား ၁ တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပထားသည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ တရားဝင္အမ် ိဳးသား စာရင္းအင္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရး 
က႑သည္ လုပ္သားအင္အား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အလုပ္ အကိုင္ခန္႔ထားထားၿပီး ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးကို ထုတ္လုပ္သည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈက႑သည္ လုပ္သားအင္အားစု၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ခန္႔ထားၿပီး ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုထုတ္လုပ္သည္။ စက္မႈ 
လုပ္ငန္းက႑သည္ လုပ္သား ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာခန္႔ထားႏိုင္ၿပီး ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ထုတ္လုပ္သည္။ ေဒသတြင္းရ
လဒ္မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ စက္မႈက႑၏အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈခြဲေဝမႈမွာ နိမ့္ပါးသည္။14 ကေမၻာဒီးယား ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နီးစပ္သည့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ဂ ီ်ဒီပီအဆင့္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ ၎တို႔၏ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္မႈက႑ 
လုပ္သားအင္အားရယူမႈေဝစုမွာ ၁၆ ႏွင့္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအသီးသီးျဖစ္ႀကၿပီး ျမန္မာမွာမူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရယူထားႏိုင္သည္။

11	 “Myanmar’s	Trade	and	its	Potential”	(ADB	2013).

12	 ႏိုင္ငံခ်င္းႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္	ပိုလြယ္ကူေစရန္အတြက္	တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီမွ	ေလာင္စာဆီတင္ပို႔မႈကို	ဖယ္ထုတ္ႏိုင္ရန္	အခ်က္အလက္မ်ားကို	ျပန္ညႇိထားသည္။

13	 ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕	(၂၀၁၄)	အဆိုအရ	အခ်ဳိ႕ေသာလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား	ရွိေနႏိုင္ေသးသည္။	အပိုင္း	၃.၁.၉	State		Trading	ႏွင့္	အပိုင္း	၃.၂.၅	Export	Operations	of	State	Enterprises	

သို႔မဟုတ္	State	Trading	တြင္႐ႈပါ။

14	 ယခုအပိုင္းတြင္	ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကသာလႊမ္းမိုးထားေသာ္လည္း	သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္	သယံဇာတထုတ္ေရး၊	ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္	လွ်ပ္စစ္၊	ဓာတ္ေငြ႕၊	ေရပံ့ပိုးေပးမႈတို႔လည္း	ပါ၀င္သည္။
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၁၄။	 လုပ္သားတစ္ဦးေၾကာင့္	ထပ္တိုးသြားသည့္တန္ဖိုးအျဖစ္	အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္သည့္	လုပ္သားက႑ထုတ္လုပ္	ႏိုင္မႈသည္	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	က႑ 

အားလံုး၌နိမ့္ပါးေနၿပီး	ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုထက္	အဆမ်ားစြာနိမ့္ပါးသည္။ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ဗီယက္နမ္တို႔မွလြဲလွ်င္ အေရွ႕အာရွေဒသမွ 
ႏႈိင္းယွဥ္ဖက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လယ္ယာက႑၌ လုပ္သားမ်ား၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အလြန္ပိုျမင့္သည္ကိုေတြ႕ရ 
မည္ျဖစ္သည္ (ဇယား-၂ ႐ႈ)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈသည္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑တြင္ အဆိုပါႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အနိမ့္ဆံုး 
ျဖစ္ၿပီး၊ စက္မႈက႑တြင္မူ ကေမာၻဒီးယားမွလြဲလွ်င္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။

၁၅။	 စီးပြားေရးက႑အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈသည္	ယေန႔အထိေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ လုပ္သားမ်ား၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္ 
စြမ္းအလြန္နိမ့္သည့္ လယ္ယာက႑အေပၚမွာသာ ႀကီးႀကီး မားမား မီွခိုေနရ ဆဲျဖစ္သည္။ ပံု-၅ အရ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးက႑၏ 
ဂ ီ်ဒီပီေဝစုရယူမႈမွာ ၁၉၈၆ ကအျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ သိသိသာသာႀကီး ေလ်ာ့က်ခ့ဲၿပီး 
စက္မႈက႑၏ဂ ီ်ဒီပီတြင္ပါဝင္မႈမွာ ကာလတူ အတြင္းမွာပင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မွ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးတက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႕ရပါမည္။ 
ယင္းသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ လယ္ယာက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို တရားဝင္ စြန္႔လႊတ္ျခင္း 
မ်ားႏွင့္ အခ ိ်န္ကိုက္ျဖစ္ေနပါသည္။15 ၂၀၀၅-၂၀၁၀ ကာလအတြင္း လယ္ယာက႑၏လုပ္သားအင္အားေဝစုမွာမူ မေျပာင္းလဲခ့ဲဘဲ 
၎င္း၏ဂ ီ်ဒီပီတြင္ပါဝင္မႈသာ က်ဆင္းသြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။16 လယ္ယာက႑တြင္ လုပ္သားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ အျခားေသာ က႑ 
မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနပါသည္။ ကုန္ထုတ္က႑တြင္ လုပ္သားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လယ္ယာက႑ 
ထက္ ေလးဆပိုမ်ားေနပါသည္ (ဇယား-၁ ကို႐ႈ)။

15	 ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္	ျပည္ပတင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ျခင္းကို	ေျဖရွင္းသည့္အေနျဖင့္	၁၉၈၇	ခုႏွစ္တြင္	အစိုးရသည္	လယ္သမားမ်ားထံမွ	တာ၀န္ေက်စပါး၀ယ္ယူ	မႈကို	ေလွ်ာ့ခ်ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး	

လယ္သမားမ်ားအား	ပိုလွ်ံစပါးမ်ားကို	ေစ်းကြက္အတြင္းပိုမိုလြတ္လြတ္လပ္လပ္	ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။	ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈကို	ႏိုင္ငံေတာ္ကသာလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း		

ျပည္တြင္းစပါး/ဆန္ေစ်းကြက္ေဖာ္မႈအေပၚကို	မူ	ထိန္းခ်ဳပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သျဖင့္	ပုဂၢလိကကုန္သည္မ်ား	တက္ႂကြစြာပါ၀င္ေရာင္း၀င္ခဲ့ၾကသည္။

16	 ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ	စစ္တမ္းမွရသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ	အေျခခံသည္။	အမွားအယြင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္	အတုိင္းအတာကို	တြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္	၂၀၀၅	ခန္႔မွန္းကိန္းဂဏန္း	၅၃.၀	ႏွင့္	၂၀၁၀	

ခန္႔မွန္းကိန္းဂဏန္း	၅၂.၄	အၾကားကြာျခားခ်က္မွာ	စာရင္းအင္းသေဘာအရ	သိသာသည္ဟု	ေျပာရန္	မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

3 

 

 

ပံု (၅) က႑အလုိက္ ဂ်ီဒီပီခြဲေ၀မႈ ပံု (၆) လယ္ယာက႑ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈေဝစု

 
Sources:  UN Statistical Division and World Bank staff calculations. Sources:  UN, World Bank, authorities. 
 

 

ပံု (၇) အလြတ္သေဘာ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈ ဇယား(၃) အလြတ္သေဘာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

 

Employment Types Share of 
Economically 

Active 
Population 

(%) 

Share of 
Poor 

Population 
 

(%) 
Total 100 100
A. Formal 27 27
1. Employer 5 3
2. Government Employee 19 20
3. All Other 3 4
B. Informal 73 73
1. Self-employed 40 33
2. Unpaid Family worker 15 12
3. Casual 18 28

 

Sources:  Myanmar estimates come from the 2010 IHLCS and 
World Bank staff calculations, ILO 2005 for all others. 

Source:Integrated Household Living Conditions Survey and 
World Bank staff calculations.

 

ဇယားကြက္ ၂ - SCD ဆုိသည္မွာ 

SCD ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ ပုံစံအသစ္ႏွင့္အညီ  ကမၻာ့ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပင္ဆင္ေရးသားေသာ 

ေလ့လာသံုးသပ္မွဳ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ SCD ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲမႈကိုအဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ 

မွ်ေဝခံစားႏုိင္မည့္ သာယာဝေျပာမႈ တို႔ကုိျမႇင့္တင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေရရွည္တည္တံ့မွဳရိွစြာ 

အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ အေရးအႀကီး ဆုံးျဖစ္သည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကမၻာ့ ဘဏ္၏ အျခားေသာ ေလ့လာသံုးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မတူသည္က SCD 

တြင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ၎၏အထက္ ပါရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိေရးတြင္ ၎အေနျဖင့္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို 

ပိုမုိတိက်ျပတ္သားစြာတင္ျပ ႏုိင္ေရး အဓိကထားသည္။ 
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၁၆။	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ	အမ်ားစု	၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္	အလြတ္သေဘာဆန္သည့္	က႑ႀကီးတစ္ခုရိွသည္။ ကုလ သမဂၢ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးအစီအစဥ္၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ IHLCA အရ ၂၀၀၉-၁၀ ဘ႑ာႏွစ္ စုစုေပါင္း အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈ၏ ၄၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ 
အလုပ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ က်ပန္း အလုပ္သမားမ်ားက ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွျဖစ္ကာ ဝင္ေငြနိမ့္ 
လူမႈအလႊာမ်ားမွျဖစ္သည္။ လစာမရသည့္ မိသားစုဝင္ အလုပ္သမားမ်ားက ေနာက္ထပ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၉-၁၀ 
ခုႏွစ္အတြင္း အလြတ္သေဘာဆန္သည့္ အလုပ္က႑သည္ လုပ္သားအင္အားစု ႀကီးတစ္ရပ္လံုး၏ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရိွသည္ဟု 
အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔ မွန္းသည္။ ယင္းသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ခန္႔မွန္း ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ 
အိုင္အယ္အိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လယ္ယာ က႑လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထည့္မတြက္ဟုဆိုလွ်င္၂၀၀၉-၁၀ အလြတ္သေဘာဆန္သည့္ အလုပ္ 
အကိုင္က႑သည္ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေဝစုရယူထားသည္ဟုခန္႔မွန္းရမည္ျဖစ္သည္။17 ILO ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာျခင္း 
ျဖင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံလယ္ယာက႑ မဟုတ္ေသာက႑ပါ အလြတ္သေဘာဆန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ ေဝစုမွာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္က ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၀၀၉) ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြနိမ့္ ႏွင့္ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ ၃၉ ႏိုင္ငံကို စံနမူနာထုတ္ကာေလ့လာသည့္အခါ ပ်မ္းမွ် 
ျခင္း ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရသည္ (ပံု - ၇  ကို႐ႈ)။ ဇယား (၃) ပါအိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလြတ္သေဘာ 
ဆန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ က႑တြင္ရိွေနသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္င့ံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ရယူထားသည့္ ႀကီးမားေသာေဝစုႀကီးကို ကိုယ္စား 
ျပဳေဖာ္ျပေနသည္။

၁၇။		 ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္	 သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပါဝင္မႈျမင့္မားေနျခင္းသည္	 လုပ္သားေနရာျပန္လည္ခ်ထားမႈကို	 အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္သည္။ သဘာဝ 
ဓာတ္ေငြ႕သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈကိုအဓိက ေမာင္းႏွင္သည့္ အရာျဖစ္လာေသာ္လည္း တစ္ဖက္က စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေခၚေဆာင္ 
လာခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခိုင္အမာတြက္ခ်က္စမ္းသပ္ၿပီးသား ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ပမာဏမွာ ကုဗေပ ၂၃ ထရီလ်ံ (ကမ္းလြန္တြင္ 
ထရီလ်ံ ၂၀ ႏွင့္ ကုန္းတြင္းသိုက္မ်ားမွ ၃ ထရီလ်ံ) ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ ယင္းမွာ လက္ရိွႏႈန္းအတိုင္းသာ ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက (တစ္ႏွစ္ 
လွ်င္ ကုဗေပ ၄၉၈ ဘီလ်ံ) ၄၆ ႏွစ္ၾကာထုတ္ယူႏိုင္မႈႏွင့္ညီမွ်သည္။ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တင္းျပည့္ 
က်ပ္ျပည့္ စတင္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံရိွခ့ဲၿပီး ယင္းမွာ ပို႔ကုန္ 
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး၏၄၀ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ ီ်ဒီပီ၏ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑အသားတင္ဝင္ေငြ18အရတြက္သည့္ ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၃ ဒသမ ၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွသည္။ ထိုက႑သည္ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ အဓိကဦးတည္သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးအခ် ိဳ႕မွာ 
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဆဲျဖစ္သည္။ ထိုက႑သည္ လုပ္အားထက္ အရင္းအႏီွးကိုသာ အေျမာက္အျမား ထည့္သြင္းရသည္မ် ိဳး 
ျဖစ္ရာ ထိုက႑မွရေငြမ်ားကို လုပ္အားမီွက႑မ်ား တိုးတက္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးၿပီး အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈကို တိုးခ်ဲ႕ကာ တိုးတက္ေစ 
မည့္ သို႔မဟုတ္ အေရးပါေသာ လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစမည့္ လုပ္နည္းကိုင္နည္းျဖင့္ အသံုးမျပဳ 
ပါက ထိုက႑မွရေငြသည္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ဖြယ္မရိွပါ။

17	 ILO	၏	အလြတ္သေဘာဆန္သည့္	အလုပ္က႑အလုပ္သမားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ	ထိုသို႔ေသာ	အလြတ္သေဘာဆန္သည့္	အလုပ္သမားမ်ားထဲတြင္	ပညာသည္	မဟုတ္ေသာ	

မိမိဘာသာအလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေသာ၊	အိမ္တြင္းလုပ္သားမ်ား၊	မိသားစုအလုပ္တြင္ဝင္ကူေနသူမ်ား၊ႏွင့္	၅	ေယာက္ထည့္ေလ်ာ့နည္း	ၿပီးအလုပ္ခန္႔ထားသည့္	လုပ္ငန္းငယ္မ်ားရွိ	အလုပ္သမားမ်ား	

ပါဝင္သည္။	Hussmann	(2004)	တြင္႐ႈ။

18	 ျပည္သူ႔က႑	အသားတင္	ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႕ဘ႑ာေငြမ်ားဆိုသည္မွာ	ျပည္ေထာင္စုသို႔ေပးရသည့္	ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ခြန္တို႔မပါ	ေရနံႏွင့္	ဓာတ္ေငြ႕	SEE	မ်ားမွ	ေကာက္ခံရရွိသည့္	

ဘ႑ာေငြကိုဆိုလိုသည္။
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ပံု (၅) က႑အလုိက္ ဂ်ီဒီပီခြဲေ၀မႈ ပံု (၆) လယ္ယာက႑ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈေဝစု

 
Sources:  UN Statistical Division and World Bank staff calculations. Sources:  UN, World Bank, authorities. 
 

 

ပံု (၇) အလြတ္သေဘာ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈ ဇယား(၃) အလြတ္သေဘာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

 

Employment Types Share of 
Economically 

Active 
Population 

(%) 

Share of 
Poor 

Population 
 

(%) 
Total 100 100
A. Formal 27 27
1. Employer 5 3
2. Government Employee 19 20
3. All Other 3 4
B. Informal 73 73
1. Self-employed 40 33
2. Unpaid Family worker 15 12
3. Casual 18 28

 

Sources:  Myanmar estimates come from the 2010 IHLCS and 
World Bank staff calculations, ILO 2005 for all others. 

Source:Integrated Household Living Conditions Survey and 
World Bank staff calculations.

 

ဇယားကြက္ ၂ - SCD ဆုိသည္မွာ 

SCD ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ ပုံစံအသစ္ႏွင့္အညီ  ကမၻာ့ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပင္ဆင္ေရးသားေသာ 

ေလ့လာသံုးသပ္မွဳ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ SCD ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲမႈကိုအဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ 

မွ်ေဝခံစားႏုိင္မည့္ သာယာဝေျပာမႈ တို႔ကုိျမႇင့္တင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေရရွည္တည္တံ့မွဳရိွစြာ 

အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ အေရးအႀကီး ဆုံးျဖစ္သည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကမၻာ့ ဘဏ္၏ အျခားေသာ ေလ့လာသံုးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မတူသည္က SCD 

တြင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ၎၏အထက္ ပါရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိေရးတြင္ ၎အေနျဖင့္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို 

ပိုမုိတိက်ျပတ္သားစြာတင္ျပ ႏုိင္ေရး အဓိကထားသည္။ 
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ဃ။	ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ	(SCD)	ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏	ရည္ရြယ္ခ်က္	
																					
၁၈။	 ထိုမွေရွ႕ဆက္သည့္အခါတြင္	အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ေအာက္တြင္	 စီးပြားေရးႏွင့္	 ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္	 ေျပာင္းလဲ	မႈမ်ား၏	ေအာင္ျမင္မႈကိုအဓိက

တိုင္းတာသည့္ေပတံမွာ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုအဆံုးသတ္ၿပီး	အားလံုးမွ်ေဝ	ရရိွၾကမည့္	သာယာဝေျပာမႈတို႔ကို	မည္မွ်တိုးျမႇင့္ႏိုင္မလဲဆိုသည့္အခ်က္

ပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပမာဏခန္႔မွန္းခ်က္ကို ယခုအစိုးရသက္တမ္းအဆံုးတြင္ မူလကခန္႔မွန္းထားသည့္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳ းပမ္းရန္၊ အထူးသျဖင့္ “ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈ” နည္းလမ္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတက ၎င္း၏ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ၫႊန္ၾကားထားသည္။ အေသးစိတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ 
လွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသည္ကိုေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း အဆိုပါပန္းတိုင္ သတ္မွတ္သည့္ စိတ္ကူးသည္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ 
မ်ားဆင္းရဲမႈအဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အားလံုးမွ်ေဝပိုင္ဆိုင္သည့္သာယာဝေျပာမႈတို႔ကို တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ကထားရိွသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 
ပန္းတိုင္ႏွင့္ ထပ္တူညီလ်က္ ရိွပါသည္။

၁၉။	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုအဆံုးသတ္ေရးႏွင့္	မွ်ေဝပိုင္ဆိုင္သည့္	သာယာဝေျပာမႈကိုတိုးျမႇင့္ေရးတြင္	တိုးတက္မႈကို	အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ရန္အတြက္	အဓကိဦးစားေပး 

အလုပ္မ်ားကို	ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္	ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု	သည္	ႏိုင္ငံအေျခအေန	စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ	 (Systematic	Coun-

try	 Diagnosis	 (SCD)	 တစ္ခုကို	 ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွပါသည္။ SCD သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မွ်ေဝ 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ သာယာဝေျပာမႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္၊လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖယ္ရွားပစ္ရမည့္အဓိကအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အမိအရယူ ရမည့္ 
အဓိကအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ယင္းမွတစ္ဆင့္ တိုင္းျပည္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကထားရ 
မည့္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္ (အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိႏိုင္ရန္ ဇယားကြက္ -၂ ကို႐ႈ)။ ယခု 
အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ SCD မွ အဓိကေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို တင္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ 
ေကာင္းက် ိဳး တစ္ခုအေနျဖင့္သာမက SCD ၏ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
မူေဘာင္ CPF ကို ျပင္ဆင္ရာ၌ အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဇယားကြက္	၂	-	SCD	ဆုိသည္မွာ

SCD ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ ပံုစံအသစ္ႏွင့္အညီ ကမာၻ႔ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ျပင္ဆင္ေရးသားေသာ ေလ့လာ 
သံုးသပ္မႈ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။ SCD ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲမႈကိုအဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ မွ်ေဝခံစားႏိုင္မည့္ 
သာယာဝေျပာမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈရိွစြာ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အျခားေသာ ေလ့လာသံုးသပ္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ မတူသည္က SCD တြင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ၎င္း၏ 
အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုသို႔ေရာက္ရိွေရးတြင္ ၎င္းအေနျဖင့္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္ကို ပိုမိုတိက်ျပတ္သားစြာတင္ျပႏိုင္ 
ေရးအဓိကထားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ၎င္း၏ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမူေဘာင္ (Country Partnership Framework) ကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ 
SCD မွ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ CPF သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရာႏွင့္ အကူအညီေပးရာတို႔တြင္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခခံ မူေဘာင္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း 
SCD သည္ အစိုးရအပါအဝင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔အၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ကိစၥရပ္မ်ား  တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရည္ၫႊန္းကိုးကားရမည့္ မူေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ SCD သည္ သက္ဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳ းေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ကူညီႏိုင္မည္။ 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားႏွင့္ ႀကိဳ းပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ 
သာယာ၀ေျပာမွဳမ်ား ေ၀မွ်ေရး ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ဟူသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွၿပီး 
ျမင့္မားသည့္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

SCD သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္ဘက္က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ကူညီရာတြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ က႑နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ 
ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ က႑နယ္ပယ္မ်ားကို CPF တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ SCD သည္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား သို႕မဟုတ္ အစိုးရက ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆို 
ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ကန္႕သတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ SCD ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု 
ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ မပါ၀င္ဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အဆံုးသတ္ၿပီး မွ်ေ၀ပိုင္ဆိုင္သည့္ သာယာ၀ေျပာမႈ 
တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအေပၚ အႀကီးမားဆံုးသက္ေရာက္မႈရိွမည္ျဖစ္သည့္ က႑မ်ားကိုသာ သတ္မွတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
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ေလ့လာရာတြင္ ေလ့လာသည့္ေဘာင္ကို ကန္႔သတ္မထားျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၊ အဖြဲ႕၀င္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ 
အၾကား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။ ယင္းသို႔ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နယ္ပယ္က႑မ်ားထက္စာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈ ေရွ႕ 
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ နယ္ပယ္ က႑မ်ားအေပၚ အဓိက ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

SCD သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳႏွင့္ ရရိွႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ 
ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎င္းသည္ အထူးအေရးေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည့္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ 
ကြာဟခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးပါသည္။ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူျခင္း အပါအ၀င္ လိုအပ္သလို 
ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ား ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ရိွၿပီးသား သတင္းအခ်က္အလက္ ဗဟုသုတႏွင့္ လက္ေတြ႕မွတ္တမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ကာ ယင္းအေပၚ အားျပဳေလ့လာထားပါသည္။ ၎င္းတို႕တြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ေလ့လာမႈမ်ား (ဥပမာ 
ႏိုင္ငံအလိုက္၊ က႑အလိုက္ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ျပဳစုထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ 
ပဋိပကၡမွ လြန္ေျမာက္စ အေျခအေနမ်ား၊ လူမႈေရး၊ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ၀န္းက်င္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ 
ႏိုင္ငံအလိုက္ စီးပြားေရး စာခြၽန္လႊာမ်ား၊ ျပည္သူ႔ အသံုးစရိတ္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ ေခ်းေငြေပးျခင္းႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီေပးျခင္း 
အစီအစဥ္မ်ား) သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ အမ် ိဳးသားအဆင့္ သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး စီမံကိန္း 
မ်ား)၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသီမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္သည့္အျခား ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး 
မိတ္ဖက္မ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

င။	ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	(SCD)	အတြက္မူေဘာင္

၂ဝ။	 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ	 ႏိုင္ငံအေျခအေနစနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမူေဘာင္	 (SCD)	အတြက္	လမ္းၫႊန္	 မူေဘာင္မွာ	 ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ 

(ပံု-၈ကို႐ႈ)။ အရင္ဦးဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္းကို ေလ့လာပါသည္။ ၎င္းတို႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ 
မ်ားျဖစ္သည့္ ၎င္းတို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား၊ ဆင္းရဲရသည့္အေၾကာင္းမ်ား စသည္တို႔ကို သိရိွ နားလည္ေစရန္ျဖစ္သည္။ မူေဘာင္၏ ဒုတိယ 
အားထုတ္မႈမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အားလံုးမွ်ေ၀ပိုင္ဆိုင္သည့္ သာယာ၀ေျပာမႈျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ ပင္မ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
ကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အားလံုး မွ်ေ၀ပိုင္ဆိုင္သည့္ သာယာ၀ေျပာမႈ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အားေကာင္းေသာ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ ခ ိ်တ္ဆက္မႈမ်ားရိွသည့္ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးတို႔၏ အသက္ေမြးမႈ 
လုပ္ငန္း အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သိရိွေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈ 
ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးျခင္း၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ခစား၀န္ထမ္း) မွ လူတစ္ဦး ၀င္ေငြရရိွ 
ႏိုင္စြမ္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆံုးသတ္ဆီသြားမည့္ လမ္းစဥ္၏နမူနာျဖစ္ပါသည္။ လမ္းစဥ္ပိုင္း တြင္ သိသာေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ 
ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးဆင္းရဲတြင္းမွ႐ုန္းထြက္လာႏိုင္မည့္ သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲတြင္းသို႔ ေလ်ာက်သြားႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအပိုင္းတြင္ အဓိကက်သည့္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး ႀကိဳ းပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ အမိအရဆုပ္ကိုင္ရမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖီလာတိုက္မည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား 
ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔က့ဲသို႔ေသာ ဘက္စံုက႑စံု အေရးပါေသာ၊ 
ဘက္စံုက႑စံုပူးေပါင္းရန္လိုေသာ ေရးရာမ်ားႏွင့္အတူ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္အေရးတို႔သည္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲထုတ္မည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားကိုေသာ့ခ်က္ေလ့လာစူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာစူးစမ္းအေျဖရွာမႈ၏ ေနာက္ဆံုး 
အခ်က္မွာ ရွာေဖြသတ္မွတ္ထားသည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ဦးစားေပးမ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
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ပံု	(၈)။	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆံုးသတ္ေရးႏွင့္	မွ်ေ၀ပိုင္ဆိုင္သည့္	သာယာ၀ေျပာမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္	လမ္းၫႊန္မူေဘာင္

စ။	သတင္းအခ်က္အလက္	ရင္းျမစ္မ်ား၊	အၾကံ	ဉာဏ္ရယူေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္	သတင္းအခ်က္လက္မ်ား၏	အရည္အေသြး

၂၁။	 တိုင္းျပည္တြင္	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား		ကြာဟခ်က္	ႀကီးမားစြာရိွေနျခင္းက	ျပည့္စံုၿပီး	ခိုင္မာမႈရိွသည့္	ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ	တစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ရန္အတြက္	အခက္အခဲ	တစ္ရပ္ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း	ေစာစီးစြာ	၀န္ခံထားရမည္	ျဖစ္သည္။	 ယခင္က နမူနာ စာရင္းေကာက္ခံမႈ အေဟာင္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စာရင္းအင္းမ်ားမွာ အားကိုးယံုၾကည္၍ မရေတာ့ပါ။ ၾသဂုတ္လတြင္ ကနဦးရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း မတိုင္မီက ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကို ေနာက္ဆံုး ေကာက္ယူခ့ဲသည္။ ထိုက့ဲသို႔ 
အခ်က္ အလက္မရရိွႏိုင္မႈမွာ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရ ခက္ခဲေစ႐ံုသာမက ဘက္စံုေထာင့္စံု 
ပါ၀င္ၿပီး တိက်ေသခ်ာခိုင္မာသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခု ရရိွေရး ႀကိဳ းပမ္းမႈမ်ားကိုပါ ႐ႈပ္ေထြးေစပါသည္။ ဇယားကြက္ ၃ တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အလက္ရရိွရန္ ခက္ခဲေသာ က႑မ်ားကို တေစ့တေစာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျဖစ္ရပ္အခ် ိဳ႕တြင္ ျပႆနာကိုရွာေဖြ 
ေတြ႕ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သိရိွထားခ်က္မ်ား မရိွထားမႈေၾကာင့္ ဘာလုပ္ရမည္ကို 
ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရိွျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္း၏ ေရွ႕ေျပးရလဒ္မ်ားအရ ယခင္က 
အစိုးရခန္႔မွန္းထားသည့္ သန္း ၆၀ ထက္ထက္နည္းၿပီး ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းသာ ရိွသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း SCD တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ 
လူတစ္ဦးခ်င္းအခ် ိဳးက် လူမႈစီးပြား ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေပၚကိုမူ သက္ေရာက္မႈမရိွပါ။ ယင္းမွာ SCD အတြက္ အသံုးျပဳထားသည့္အခ်က္
အလက္ရင္းျမစ္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ အေတာ္မ်ားမ်ားနီးစပ္တူညီသည့္ လူဦးေရခန္႔မွန္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အသံုးျပဳထား 
သည့္ Wordl Development Indicators မ်ားမွ ရယူထား၍ ျဖစ္ပါသည္။

ဇယားကြက္-၃	ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေရးႀကီးအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ	တေစ့တေစာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စာရင္းအင္းစနစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ အခ်က္အလက္ အားနည္းမႈကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြ 
အေထာက္အပ့ံပိုင္းတို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ခ့ဲသလို အခ် ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္အသံုးျပဳမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္သို႔ အလြန္အမင္္းဆြဲအသြင္းခံရ၍ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွအစိုးရတာ၀န္ယူခ ိ်န္မွစၿပီး စာရင္းအင္း အရည္အေသြးတိုးတက္ 
ေစေရးကို အဓိက မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။ အဓိကက်သည့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာ 
ရပ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပထားပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ။ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တို႔တြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈ (IHLCA) 
စစ္တမ္းႏွစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္စီျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ျပႆနာႏွစ္ခုက ပူးတြဲပါရိွေနသည္။ ပထမတစ္ခု 
မွာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ့ဲသည္ မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကျဖစ္သျဖင့္ အထက္ပါ စစ္တမ္းအတြက္ နမူနာစာရင္း 
ထုတ္ယူသည့္ပံုစံမွာ လက္ရိွလူဦးေရကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕ေသာနယ္စပ္ 
ေဒသမ်ား၌ စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍မရခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအားနည္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ IHLCA စစ္တမ္းမွရသည့္အခ်က္အလက္ 
မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကိုမည္မွ်ကိုယ္စားျပဳသနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခ့ဲသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာရလဒ္မ်ားဆိုလွ်င္ လက္လွမ္းမီသမွ် 
ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခ့ဲသည့္ 
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ပံု (၈)။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ မွ်ေ၀ပုိင္ဆိုင္သည့္ သာယာ၀ေျပာမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္မူေဘာင္ 

ဇယားကြက္-၃ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေရးႀကီးအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ တေစ့တေစာင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာရင္းအင္းစနစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ အခ်က္အလက္ အားနည္းမွဳကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ 

ရန္ပုံေငြအေထာက္အပ့ံပုိင္းတို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာ ေအာင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ခ့ဲသလို အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အလက္အသုံးျပဳမႈ 

သည္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္သုိ႔ အလြန္အမင္္း ဆြဲအသြင္းခံရ၍ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရတာ၀န္ယူခ်ိန္မွစၿပီး စာရင္းအင္း 

အရည္အေသြးတုိးတက္ေစေရးကို အဓိက မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။ အဓိကက်သည့္ 

အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပထားပါသည္။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ။ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တို႔တြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေန ဘက္စံုေလ့လာမႈ (IHLCA) 

စစ္တမ္းႏွစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္စီျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ျပႆနာႏွစ္ခုက ပူးတြဲပါရွိေနသည္။ 

ပထမတစ္ခုမွာ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့သည္ မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကျဖစ္သျဖင့္ အထက္ပါ 

စစ္တမ္းအတြက္ နမူနာစာရင္း ထုတ္ယူသည့္ပုံစံမွာ လက္ရွိလူဦးေရကို ကုိယ္စားမျပဳႏုိင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ 

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာနယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍မရခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအားနည္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ 

IHLCA စစ္တမ္းမွရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကိုမည္မွ်ကိုယ္စားျပဳသနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာရလဒ္မ်ားဆုိလွ်င္ လက္လွမ္းမီသမွ် ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 

သဟဇာတမျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းသည္ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည့္  IHLCA စစ္တမ္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ 

ပိုမုိၿပီးကိုက္ညီသည့္ နမူနာထုတ္ယူမႈပုံစံကို ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသားစာရင္းအင္းမ်ား။ သမုိင္းေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမင့္မားေသာအမွန္တိုးတက္ႏႈန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးအေျခခံ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အဓိကက႑မ်ားမွရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ 

က႑မ်ားမွ လုပ္ငန္းလုပ္္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ အဆမတန္ေလွ်ာ့ထားေသာ ေငြလဲႏႈန္း 

ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား၏ တိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားမွာမူ ပုိၿပီးလက္ေတြ႕ႏွင့္နီးစပ္ႏိုင္ေျခရိွသလို အျခားေသာ ညႊန္ 

ကိန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပုံရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ ဂ်ီဒီပီအဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္မူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္က႑မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ျဖစ္စဥ္ကြင္းဆက္ေဖာ္ထုတ္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါး

သူမ်ား၏ 

လကၡဏာ 

ရပ္ကုိ 

ေလ့လာျခင္း 

ဆင္းရဲမႈ 
ကုိရပ္တန္႔ၿပီး 
သာယာ၀ေျပာ 
မႈကုိ မွ်ေ၀

ဆင္းရဲမႈအဆံုးသတ္ 
ေရးႏွင့္ မွ်ေ၀ပုိင္ဆုိင္ မႈ 
ျမင့္တက္ေရးအတြက္ 
လမ္းစဥ္မ်ား ရွာေဖြ 

အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကုိရွာေဖြ 

ေရရွည္တည္တ့ံမႈ 
အေႏွာင့္အယွက္ 
ႏွင့္ အႏၲရာယ္ 
မ်ားကုိ ရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္
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၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည့္  
IHLCA စစ္တမ္းအတြက္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနႏွင့္ ပိုမိုၿပီးကိုက္ညီသည့္ နမူနာထုတ္ယူမႈပံုစံကို ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အမ် ိဳးသားစာရင္းအင္းမ်ား။ သမိုင္းေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမင့္မားေသာအမွန္တိုးတက္ႏႈန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးအေျခခံ အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အဓိကက႑မ်ားမွရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က႑မ်ားမွ 
လုပ္ငန္းလုပ္္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ရာတြင္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းထက္ အဆမတန္ေလွ်ာ့ထားေသာ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထား 
သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ား၏ တိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားမွာမူ ပိုၿပီးလက္ေတြ႕ႏွင့္နီးစပ္ႏိုင္ေျခရိွသလို အျခားေသာ ညႊန္ ကိန္းမ်ားႏွင့္လည္း 
ကိုက္ညီပံုရိွသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ရိွသည့္ ဂ ီ်ဒီပီအဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္မူ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ ေလာက္သည့္ မေသခ်ာမႈ 
ကေတာ့ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ၏ “ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြက္ အခ်က္အလက္လံုေလာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ခ်က္” စစ္တမ္းအရ ထပ္တိုးခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္အခ် ိဳ႕ကို ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း အသစ္ျပဳလုပ္သည့္ ခန္႔မွန္းကိန္းဂဏန္းမ်ား 
တိုးတက္လာမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

လူဦးေရ။	 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္/ဧၿပီလမ်ားကေကာက္ယူခ့ဲသည့္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းမွ ေရွ႕ေျပးရလဒ္မ်ား 
မေၾကညာမီအခ ိ်န္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရကို ၄၈ သန္းမွ ၆၁ သန္းအထိလည္းေကာင္း၊ ျပည္ပေရာက္လူဦးေရကို သံုးသန္းဟု 
လည္းေကာင္း အမ် ိဳးမ် ိဳးခန္႔မွန္းခ့ဲၾကသည္။ လူဦးေရအတိအက်မသိရိွရျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းအခ် ိဳးက်ဂ ီ်ဒီပီခန္႔မွန္းမႈကိုလည္း 
သံသယျဖစ္ခ့ဲၾကသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေနာက္ဆံုးေကာက္ခ့ဲသည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္မႈ။	တရား၀င္ျပဳစုသည့္ ျပည္ပပို႔ကုန္စာရင္းအင္းမ်ားထဲသို႔ ထည့္သြင္းရန္ခက္ခဲသည့္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္သစ္ နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ 
ခိုးထုတ္တင္ပို႔မႈမ်ားရိွသည္။ ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာက္ခြန္ဌာနသို႔ျဖတ္သန္းသည့္အခ ိ်န္မွာသာ ထည့္သြင္းသျဖင့္ 
ပစၥည္းတန္ဖိုးအတက္အက်မၿငိမ္မႈႏွင့္ အ၀င္အထြက္အခ ိ်န္စာရင္းမမွန္ကန္မႈမ်ားရိွသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာက့ဲသို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
လည္း အာဏာပိုင္မ်ားမွတ္တမ္းတင္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမိတ္ဖက္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအၾကား 
မတိုက္ဆိုင္မညီညြတ္မႈရိွသည္။ မၾကာေသးမီကရရိွထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာမူ အခ ိ်န္ႏွင့္ အမွ် အေတာ္အသင့္ အမွန္ႏွင့္နီးစပ္ 
လာပါသည္။

ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(IMF)၏ “ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြက္ အခ်က္အလက္ လံုေလာက္မႈ 
အကဲျဖတ္ခ်က္” စစ္တမ္းအရ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေငြေပးေငြယူမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ 
မ်ား မရရိွႏိုင္သလို တရား၀င္ ဘဏ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္သည့္ ေငြေပးေငြယူကိစၥမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ မခန္႔မွန္းထား 
ၾကပါ။

ျပည္ပေႂကြးၿမီ။ ေႂကြးၿမီပမာဏကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္မႈဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားရိွေသာ္ျငားလည္း အမ်ားစုမွာ လက္ျဖင့္ 
ေရးသြင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္ပေႂကြးၿမီမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေပးရန္ရက္ျပည့္ေနသည့္ အတိုး မွတ္တမ္းမ်ားမွာ 
မူ အေသးစိတ္ပါ၀င္ၿပီး စာရင္းသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ကာ ၿမီရွင္တို႔ဘက္မွမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ညီညြတ္ပါသည္။ ေႂကြးက်န္ ျပႆနာ 
ကို လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းရာတြင္ ေႂကြးၿမီႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရက္ျပည့္ေနသည့္ေငြပမာတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာစာရင္းထိန္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ 
လိုက္မႈေကာင္းျခင္းတို႔မွာ အေရးပါေသာလုပ္ထံုးမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဓိကအားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ေပးရန္ 
မဟုတ္သည့္ ျပင္ပေႂကြးၿမီမ်ားအေပၚ တန္ဖိုးျဖတ္ခ်က္လုပ္ရာတြင္မူ ပံုမွန္မဟုတ္ပါ။ တန္ဖိုးတြက္ခ ိ်န္ တြင္ ေပါက္သည့္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း 
ကိုသာ ယူတြက္သျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ထားသည့္ အခ်က္အလက္အခ် ိဳ႕မွာ လြဲေခ်ာ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း	 စာရင္းအင္းမ်ား။ စားသံုးသူပံုမွန္၀ယ္ယူစားသံုးစာရင္းသည္ ၿမိဳ ႕ ျပေနအိမ္ေထာင္စုမ်ားကိုသာ ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းထားျခင္း၊ အိမ္ရွင္ေနထိုင္ေနေသာအိမ္ရာငွားရမ္းခမ်ားကို ထည့္သြင္းမထား 
ျခင္း၊ တန္ဖိုးေပ်ာက္မ်ားကို တန္ဖိုးတစ္ခုထည့္သြင္းမေပးျခင္းႏွင့္ အမ် ိဳးအမည္မ်ားကို အုပ္စုခြဲရာတြင္ ေခတ္မမီ ေတာ့ျခင္းတို႔ကိုေတြ႕ရ 
သည္။

ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား။ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးစာရင္းအင္းမ်ား၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္သည့္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း အမ် ိဳးအစားခြဲျခားမႈ 
စနစ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္မီအုပ္စုခြဲျခားမႈပံုစံ (ဥပမာ အစိုးရဘ႑ာေရးစာရင္းအင္း / Government Financial Statistics 
(GFS)) ႏွင့္ လံုး၀ဥႆံုကိုက္ညီမႈမရိွပါ။ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အေတာ္ပင္လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္စရာရိွေသာ္လည္း ျပင္ပမွ 
သက္ဆိုင္သူမ်ားကိုေပးရန္အတြက္ လအလိုက္ သို႔မဟုတ္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကိုမူ မျပဳလုပ္ပါ။ ႏွစ္စဥ္ျပဳစု 
ရမည့္ က႑စံုအခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ အမ်ားဆံုး ၁၂ လအထိိေနာက္က်ၿပီးမွ ေရးဆြဲျပဳစုပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ယင္းမွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္သာေတြ႕ရသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာ 
တစ္စုတစ္စည္းတည္းရိွေသာေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားရိွႏိုင္ၿပီး အခ် ိဳ႕ေသာေငြေပးေငြယူမႈမ်ားကို တစ္ပိုင္းက ႀကိဳ တင္စိုက္ေငြအျဖစ္ 
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မွတ္သားကာ တခ် ိဳ႕တစ္ဝက္ကို ေငြသားအေနျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အစိုးရ၏ေငြေၾကးပမာဏကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း သိရရန္ 
ခက္ခဲသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ၎င္း၏ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ေငြေပးေငြယူမႈ စာရင္းအျပည့္အစံု 
ကို ေကာင္းမြန္စြာသတ္မွတ္မေဖာ္ျပ၍ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္း ေရွ႕ေနာက္မညီၫြတ္ပါ။ အစိုးရ 
ေႂကြးၿမီဆိုင္ရာ စာရင္းအင္းမ်ားမွာလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုမရိွပါ။

ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးစာရင္းအင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကျပဳစုသည့္ ေငြေၾကးစစ္တမ္းတြင္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အျဖစ္ 
လုပ္ကိုင္သည့္ဘဏ္အားလံုး (ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ေစ ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ေစ) အက်ဳံး၀င္သည္။ အိုင္အမ္အက္ဖ္၏ အမ် ိဳးအစားခြဲျခားေရးမူႏွင့္ 
ကိုက္ညီစြာျဖင့္ တင္ျပသည့္ ေငြေၾကးအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာအစီရင္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက်မွသာ စတင္ႏိုင္ခ့ဲ 
သည္။ ယင္းမတိုင္မီက အခ်က္အလက္မ်ားမွာမူ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းစာရင္းမ်ား ျပဳစုရာတြင္ တန္ဖိုးႏိွမ့္ 
တြက္ခ်က္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေပါက္ေစ်းေၾကာင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားရိွေနႏိုင္သည္။

က႑အဆင့္အခ်က္အလက္မ်ား။ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္အေရးႀကီးက႑မ်ားမွ အခ်က္အလက္ 
အရည္အေသြးမ်ားမွာ ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးကြဲၾကေသာ္လည္း ျခံဳေျပာရလွ်င္ အရည္အေသြးအားနည္းသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ အခ်က္အလက္ 
မ်ားမွာ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားထက္ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည္။

ရင္းျမစ္။ IMF ‘ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအတြက္ အခ်က္အလက္လံုေလာက္မႈအကဲျဖတ္ခ်က္’ ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အကဲ 
ျဖတ္ခ်က္

၂၂။	 အသိပညာ	ဗဟုသုတ	သတင္းအခ်က္	ကြာဟခ်က္မ်ား	ရိွေနသည္ကို	ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္	ယခု	SCD		ကို	ေဆာင္ရြက္ရာတြင္	လက္ရိွ	အမ် ိဳးမ် ိဳး 

ေသာ	အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္	 စစ္တမ္းမ်ားမွ	သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို	အေျခခံကာ	 ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။	ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ျပဳစုထားသည့္  လက္ရိွ ေလ့လာခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားအတြက္  အသံုးဝင္ 
ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ စာတမ္းမ်ားအျပည့္အစံုကို ကိုးကားစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ SCD အတြက္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ ဇစ္ျမစ္ကို အထူးေလ့လာ ရွာေဖြျခင္းျဖစ္သည့္ ၂ဝဝ၉/၁ဝ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေန 
ဘက္စံု ေလ့လာမႈစစ္တမ္း (IHLCA) မ်ားမွရသည့္ အိမ္ေထာင္စု အဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ပို၍ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခ့ဲရပါသည္။ IHLCA မွေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအျပင္ IHLCA က့ဲသို႔ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္ျဖစ္ေစ၊ ပထ၀ီနယ္ေျမအရ 
သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္အရ ျဖစ္ေစ အေသးစား အျခားေသာစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳမဟုတ္ေသာ 
အျခားေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုလည္း အားကိုးမီွျငမ္းခ့ဲပါသည္။ တတိယအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီကမွ ကမာၻ႔ဘဏ္က ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
သည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ (ICA) မွာလည္း SCD ႏိုင္ငံအေျခအေန စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ လြန္စြာ 
အက် ိဳးရိွခ့ဲပါသည္။

၂၃။	 ထို႔ျပင္	SCD	ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအတြက္	ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ	သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္	က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔	ေတြ႕ဆံုကာ	အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူခ့ဲပါ 

သည္။ အဆိုပါ သက္ဆိုင္သူမ်ား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္ 
အဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳ းေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ တတ္သိ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။ တိုင္ပင္ႏီွးေႏွာရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပႆနာရပ္အလိုက္အေပၚ အေရးႀကီးေသာ 
ျပင္ပပညာရွင္ထံမွ အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈမ်ားရယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္ပင္ႏီွးေႏွာျခင္းမ်ားသည္ ေလ့လာေတြ႕ရိွ 
ခ်က္မ်ားမွရသည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားကိုစိစစ္သတ္မွတ္ရန္၊ ကြာဟခ်က္ရိွသည္မ်ားတြင္ျဖည့္တင္းရန္၊ ဇစ္ျမစ္လိုက္ ရွာေဖြမႈကိုေဆာင္ရြက္ရာ 
တြင္ အသံုးတည့္သည့္ ေနာက္ထပ္သိျမင္နားလည္မႈမ်ားကိုရရိွရန္အတြက္လည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲပါ ဇယား A3 တြင္ ေတြ႕ဆံု 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို အစည္းအေ၀းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ တက္လာသည့္ ပင္တိုင္ဦးစားေပးနယ္ပယ္အခ် ိဳ႕ကိုပါထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဇယားကြက္	၄	-	ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ	SCD	အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ SCD ကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ခ့ဲသည္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကံျပဳ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ ဇြန္လတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈေပါင္း ၁၅ ခုမွ်ကို ရန္ကုန္၊ 
ေနျပည္ေတာ္၊ ပုသိမ္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဘားအံ ေျခာက္ေနရာတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ေတြ႕ဆံုစည္းေ၀းပြဲမ်ားအျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပို႔ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူခ့ဲပါသည္။

အႀကံဉာဏ္ရယူခ့ဲသည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအရာရိွမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NGO၊ INGO၊ CBO၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီစသည့္ 
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သုေတသီမ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား 
စသည္တို႔ပါ၀င္ၾကသည္။

အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈအမ်ားစု အတြက္ မေတြ႕ဆံုမီအနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္ႀကိဳ တင္၍ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားလႊာမ်ား၊ 
ေဆြးေႏြးရာတြင္လိုအပ္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႀကိဳ တင္ေပးပို႔ပါသည္။ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး စည္းေ၀းပြဲမ်ားကို 
ကမာၻ႔ဘဏ္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းစာမ်ားထဲတြင္ ေၾကညာပါသည္။ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္ ဘာသာ 
ျပန္ေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး ေနာက္ထပ္လုပ္မည့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမႈပံုစံကို တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး 
သူမ်ားအား ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလႊာမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ေပးခ့ဲပါသည္။



၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ

အေျခအေန

ဓာတ္ပံု- ၿငိမ္သစ္ညီ
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၂၄။	 ယခုအပိုင္းတြင္တင္ျပမည့္	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေကာက္ေၾကာင္းကို	အဓိကအားျဖင့္	 ၂၀၀၉/၂၀၁၀	အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏စား၀တ္ေနေရး	

အေျခအေန	 ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း	 IHLCA	 (IHLCA-2)	 မွရသည့္	 အခ်က္မ်ားအား	 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေပၚတြင္အေျခခံထားေသာ္လည္း 

အေရအတြက္ကိန္း	ဂဏန္းေပၚအားျပဳသည့္	ေလ့လာခ်က္မ်ားေရာ	ဆင္ျခင္စဥ္းစားမႈပိုင္းအေပၚအားျပဳသည့္	ေလ့လာခ်က္မ်ားကိုပါ	သတင္းအခ်က္ 

အလက္ေပးရာ	ရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္	အသံုးျပဳထားပါသည္။19 IHLCA-2 တြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရိွ အိမ္ေထာင္ စုေပါင္း ၁၈,၆၆၀ ကိုထည့္သြင္းထားၿပီး 
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉/ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀ အၾကိမ္ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၀ အႀကိမ္ ဟူ၍ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။20 IHLCA သည္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ စစ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ျမင္ကြင္းစံု နားလည္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္မ်ားစြာ 
ေပးထားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ျပႆနာႏွစ္ခုရိွသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လူဦးေရသန္းေခါင္ 
စာရင္း ေကာက္ယူခ့ဲသည္မွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကျဖစ္သျဖင့္ အထက္ပါ စစ္တမ္းအတြက္ နမူနာ စာရင္းထုတ္ယူသည့္ပံုစံမွာ လက္ရိွလူဦးေရ 
ကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယမွာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕ေသာနယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍မရခ့ဲျခင္းျဖစ္ 
သည္။ အဆိုပါအားနည္းခ်က္ ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ IHLCA-2 စစ္တမ္းမွရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကိုမည္မွ်ကိုယ္စားျပဳသနည္း 
ဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အတိအက် ေျခရာခံႏိုင္ေရးအတြက္ ၎င္းသည္ တစ္ခု 
တည္းေသာ အမ် ိဳးသားအဆင့္၊ က႑စံုပါ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္ႀကီးျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယခု စာတမ္းတြင္သံုး
ထားသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈမွာ IHLCA မွရသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ ဆိုင္သေလာက္သာ ေရြးႏုတ္ၿပီးအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ 
တျခားေသာ အေသးစားေလ့လာမႈမ်ား၊ ေဘာင္ပိုက်ဥ္းေသာစစ္တမ္းမ်ားမွ ရသည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ပူးေပါင္း 
စဥ္းစားေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွလည္း IHLCA မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ႏိုင္ၿပီး ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ 
မတ္လအတြင္း လူဦးေရသန္းေခါင္ စာရင္း ေအာင္ျမင္စြာေကာက္ယူႏိုင္ခ့ဲၿပီး ေနာင္သံုးႏွစ္အတြက္ နည္းစနစ္အကူအညီႏွင့္ စစ္တမ္းမ်ား 
လည္း စီစဥ္ထားသည့္ေနာက္တြင္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္လွမ္းမီသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္သတင္းအခ်က္မ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ေလးနက္မႈအပိုင္းကို တိုင္းတာ၍ရေသာတိုးတက္မႈရိွလာဖို႔ 
ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္တို႔ အေပၚအေျခတည္ထားသည့္ အၿမဲေခတ္ႏွင့္ အညီျဖစ္ 
ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မူေဘာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

က။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈအတုိင္းအဆပမာဏ

၂၅။	 IHLCA-2	 အခ်က္အလက္မ်ားကို	 ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ	 (UNDP	 (2011)	 တြင္႐ႈ)	 အရ	 ၂၀၀၉-၂၀၁၀	 ကာလအတြင္း	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း	 ၂၅.၆	

ရာခိုင္ႏႈန္းဟု	ေတြ႕ရေသာ္လည္း	အခ်က္အလက္တစ္ခုတည္းကိုပင္	မတူညီသည့္	နည္းစနစ္ကိုသံုးၿပီး	မၾကာေသးမီက	ထပ္မံေလ့လာဆန္းစစ္ခ့ဲရာ	

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ	မူလစဥ္းစားထားသည္ထက္	ပိုျမင့္ေနႏိုင္ကာ	၃၇.၅	ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ	ရိွေနႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ခ်ဥ္းကပ္နည္း အတိုင္းပင္ 
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္နည္းကိုသံုး၍ လည္းေကာင္း၊ ကယ္လိုရီအနိမ့္ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏျဖစ္သည့္ တစ္ေန႔တာ 
အတြင္း လူႀကီးတစ္ဦး စားသံုးသည့္ ကယ္လိုရီ ၂၃၀၀ အေပၚအေျခခံ၍ လည္းေကာင္း သိပ္မၾကာမီက ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေနာက္တစ္ခု 
ထပ္မံ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စံခ ိ်န္မ်ားႏွင့္ညီေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ ကို ပို၍ 
ေထာင့္စံုပါ၀င္ေသာ စားသံုးမႈ အသံုးစရိတ္တိုင္းတာမႈကို အသံုးျပဳခ့ဲသည္။ ယင္းတိုင္းတာမႈတြင္ က်န္းမာေရး စရိတ္ႏွင့္ တာရွည္သံုးရ 
သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲစရိတ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာအေလ့အထႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းအသစ္တစ္ရပ္ 
ကိုလည္း တိုင္းျပည္၏ေဒသအသီးသီးရိွ လူေနမႈစရိတ္မတူညီမႈမ်ားကို သိရိွ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခ ိ်န္ညႇိႏိုင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳခ့ဲသည္။

၂၆။	 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ပြားျခင္းကို	 ၂၀၀၅	 ခုႏွစ္စံခ ိ်န္	တစ္ေန႔လွ်င္	 PPP	၁.၂၅	ေဒၚလာမ်ဥ္းျဖင့္	တိုင္းတာ၍	အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

တိုက္႐ိုက္ႏႈိင္းယွဥ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္၍ ရသည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ PPP ကိုေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ 
ႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ စစ္တမ္းအေျချပဳ ေစ်းႏႈန္းခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ် ိဳးမရိွထား၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ (ICP) အရျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ကမာၻတစ္၀န္း ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားစစ္တမ္းမ်ား 
တြင္ မပါ၀င္ခ့ဲပါ။21 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ICP က စစ္တမ္းယူရာတြင္ျမန္မာပါ၀င္သျဖင့္ ၂၀၁၁ PPP အေျချပဳဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈနံပါတ္ 
မ်ား အၿပီးသတ္သည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ထဲတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွ 
ပါသည္။

19	 သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားထဲတြင္	LIFT	(အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္	စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး	ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕)	စစ္တမ္းမ်ား၊	ယူနီဆက္ဖ္၏	Multiple	Indicators	Cluster	Survey	(MICS)	ႏွင့္	

နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္	(Border	Consortium)	က	ျပဳလုပ္ခဲ့	သည့္	စစ္တမ္းမ်ားအျပင္	လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအရည္အေသြးတို႔ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း	သုေတသနလုပ္ငန္း	(QSEM)	

ကျပဳလုပ္သည့္	ေၾကာင္းက်ဳိးျပ	အေျချပဳေလ့လာမႈမ်ားပါ၀င္သည္။

20	 	သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္မ်ားထဲတြင္	LIFT	(အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္	စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး	ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕)	စစ္တမ္းမ်ား၊	ယူနီဆက္ဖ္၏	Multiple	Indicators	Cluster	Survey	(MICS)	ႏွင့္	

နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္	(Border	Consortium)	က	ျပဳလုပ္ခဲ့	သည့္	စစ္တမ္းမ်ားအျပင္	လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအရည္အေသြးတို႔ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း	သုေတသနလုပ္ငန္း	(QSEM)	

ကျပဳလုပ္သည့္	ေၾကာင္းက်ဳိးျပ	အေျချပဳေလ့လာမႈမ်ားပါ၀င္သည္။

21	 	စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္	ႏွစ္ေက်ာ့ထားရျခင္းမွာ	အဓိကရိတ္သိမ္းခ်ိန္ရာသီကုိေရာ	သာမန္အခ်ိန္ရာသီကိုပါ	ထည့္သြင္းပါ၀င္ႏိုင္ေစရန္အတြက္	ျဖစ္သည္။	အျခားေသာ	ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ

ကဲ့သို႔ပင္	ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း	စားသုံးမႈ	ႏွင့္	အိမ္ေထာင္စုမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာင္လည္မႈ	အဆင့္မ်ား	မွာ	ရာသီအလိုက္	သီးႏွံေပၚမႈမေပၚမႈကိုလိုက္၍	ကြဲျပားသြားသည္။	
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၂၇။	 သန္းေခါင္စာရင္းအသစ္ႏွင့္အတူ	ေပၚထြက္လာမည့္	နမူနာထုတ္ယူမႈပံုစံျဖင့္	IHLCA-2	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားပါ	ဓမၼဓိ႒ာန္မက်သည့္

အခ်က္အလက္မ်ားကို	နမူနာထုတ္ယူမႈပံုစံအသစ္ကိုသံုးျပီး	ျပန္လည္ေလ့လာ	ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ ဇယားကြက္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း 
IHLCA-2 စစ္တမ္းႏွစ္ခုကိုလုပ္ခ့ဲစဥ္က ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းကိုသာ အေျခခံထားသည့္ နမူနာထုတ္ယူမႈပံုစံအေဟာင္းကိုသာ 
အသံုးျပဳခ့ဲသျဖင့္ IHLCA-2 အရ ထုတ္ျပန္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးအေျခအေနဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား 
ပါေကာင္းပါေနႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သို႔ဘက္သို႔ယိမ္းေနႏိုင္သည္ကိုေတာ့ မ်က္ရမ္းမွန္းဆရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၂၈။	 ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ	၂၀၁၄	သန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္	အစီအစဥ္ရိွထားသည့္	ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	စား၀တ္ေနေရးအေျခအေနေလ့လာမႈ 

စစ္တမ္း	 (MPLCS)	 ႏွင့္	 လုပ္ေဆာင္ဖြယ္	 အလားအလာ	 ရိွသည့္	 IHLCA-3	တို႔အတြက္	 ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္မည့္	 	 နမူနာထုတ္ယူမႈပံုစံ	 တစ္ခုကို 

ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ကနဦးအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအေျခအေန ေလ့လာမႈစစ္တမ္း (MPLCS) ကို စားသံုးမႈႏွင့္ 
၀င္ေငြအဆင့္၊ သီးျခား က႑အလိုက္ ကိုက္ညီမႈရိွမည့္ သက္သာေခ်ာင္ခ ိ်မႈႏွင့္ အျခားေသာၫႊန္းကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
စသည္တို႔ကို စုေဆာင္းရန္အတြက္ အိမ္ေထာင္စု ၃,၅၀၀ အေပၚအေျခခံသည့္ အေသးစားေရွ႕ေျပးစစ္တမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ 
သည္။ MPLCS သည္ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈခန္႔မွန္းအခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ တြက္ခ်က္ ထုတ္ေပး 
ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၈,၀၀၀ အေပၚအေျချပဳမည့္ အႀကီးစားအမ် ိဳးသားအဆင့္ စစ္တမ္း (IHLCA-3) အတြက္ 
ပံုစံပိုင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားေပးရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ IHLCA-3 သည္ 
ပိုၿပီးဘက္စံုလႊမ္းျခံဳ၍ ေခတ္ႏွင့္ အညီျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္ 
စာရင္းအသစ္သည္ စစ္တမ္း အသစ္ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ နမူနာထုတ္ယူမႈပံုစံအသစ္တစ္ခုကို ေပးႏိုင္ေရးအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။

၂၉။	 ပင္မ	လူမႈစီးပြားညႊန္းကန္ိးမ်ားအရ	၀င္ေငြလံုး၀မရိွသည့္	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ပြားမႈျမင့္မားျခင္းကို	ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုအထက္သည္ ႀကီးထြားမႈနိမ့္ပါးၿပီး ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ မွာ ကိုယ္အေလးခ ိ်န္မျပည့္မီၾကဟု အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ 
ေဖာ္ျပသည္။ လာအို၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အဆိုပါႏႈန္းမ်ားမွာ နိမ့္ေနေသာ္လည္း ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏွင့္ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားထက္ သိသိသာသာျမင့္မားေနပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္း (ရွင္လ်က္ေမြး 
သည့္ ကေလးတစ္သိန္းလွ်င္ မိခင္ေသဆံုးမႈ ၂ဝဝ) သည္ လာအိုႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္ေသာ္လည္း 
ဖိလစ္ပိုင္ထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္၊ ဗီယက္နမ္ထက္ သုံးဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ အိမ္ေထာင္စုၫႊန္းကိန္းမ်ားအရလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူေနမႈ 
အဆင့္အတန္းမွာ ေဒသတြင္း၌ ေနာက္က်က်န္ေနၿပီဟု သိရသည္။ LIFT baseline survey ႏွင့္ IHLCA-2 မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ျပဳ 
လုပ္သည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔သာလွ်င္ ေလလံုမိုးလံုသည့္ ေနအိမ္မ်ား၌ေနထိုင္ရၿပီး 
ကေမၻာဒီးယားစသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဆိုသည့္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏံွႏႈန္းတြင္ 
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပညာေရးၿပီးဆံုးမႈ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွရာ လာအိုထက္ အနည္းငယ္ 
ပိုသာေသာ္လည္း အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းျဖစ္သည့္ ၇၃ ထက္ သိသိသာသာ အားနည္းေနသည္။ (UNESCO)
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၃ဝ။	 ဝင္ေငြနိမ့္သည့္	က်န္ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာက့ဲသို႔ပင္	၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ	ခုႏွစ္တြင္	ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏	အခ် ိဳးအစားႀကီးႀကီးမားမားမွာ	ဆင္းရဲမႈ	မ်ဥ္း 

အေပၚႏွင့္ေအာက္နားတစ္၀ိုက္တို႔တြင္သာ	 အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ျဖစ္ေနပါသည္	 (ပံု-၉)။ ယင္းအဓိပၸာယ္မွာ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ထားမည္ကိုလိုက္၍ ဆင္းရဲမႈကိုတိုင္းတာရာတြင္ မ်ဥ္းကိုအနည္း ငယ္ေရႊ႕ ၾကည့္လွ်င္ပင္ တစ္ဖက္ကရလဒ္မ်ားလိုက္ေျပာင္းကုန္ျခင္း 
ျဖစ္သည္ (ပံု-၁၀)။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ကယ္လိုရီစားသံုးမႈပမာဏ ၂,၁၀၀ စံႏႈန္းကို ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ပါက ေငြေၾကးအရ 
တိုင္းသည့္ဆင္းရဲမ်ဥ္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွာ ၂၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာကာ ပြိဳ င့္အမွတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက် 
ဆင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းကို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမႇင့္မည္ဆိုပါက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ ပြိဳ င့္အမွတ္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးတက္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမႈမ်ဥ္းတစ္၀ိုက္တြင္ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပား အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ ျဖစ္ေနျခင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ 
တစ္ခုခု (adverse shock သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြတိုးလာျခင္း) အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္လွ်င္ပင္ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္သြားႏိုင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ 
ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႔ က်ဆင္းသြားရန္ျဖစ္ေစ အလားအလာရိွေၾကာင္း ျပေနပါသည္။

၃၁။		 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း	 ၃၇	 ဒသမ	 ၅	 ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္ျဖစ္ရာ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္	 	 ေအာက္ေျခတြင္	 ရိွေနသည့္	 လူဦးေရ	 	 ၄ဝ	 ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ	

အတူတူပင္	ျဖစ္သည္ဟု	ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အားလံုးအတြက္ ၂၀၁၀ မွစတင္ၿပီး အားလံုးမွ်ေ၀ပိုင္
ဆိုင္ေသာသာယာဝေျပာမႈျမႇင့္တင္ေရးဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႂကြင္းမ့ဲ ဆင္းရဲမႈ အဆံုးသတ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ၀င္ေငြတိုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳ းတိုးတက္လာပါက ၎င္းတို႔ 
၏ ဘဝမ်ားလည္း တိုးတက္လာရန္ လိုအပ္သည္။

၃၂။		 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏	 တိုင္းတာ၍ရသည့္	 စားသံုးမႈမညီမွ်ခ်က္မွာ	 ေဒသတြင္းအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္	 ႏႈိင္းယွဥ္ပါက	 နိမ့္သည္ကိုေတြ႕ရသည္	 (ပံု-၈)။ 
IHLCA-2 ကိုကနဦးဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား (UNDP AND GoM, 2011) အရ ဂီနီ ကိန္းရွင္တန္ဖိုး သုည ဒသမ ၂ဝ ရရာ ယင္းမွာ ကမာၻ႔ 
အဆင့္အတန္းမ်ားအရ ထူးထူးျခားျခား နိမ့္ေနသည့္ တန္ဖိုးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီ အခ ိ်န္က ျပဳလုပ္သည့္ အခ်က္အလက္ 
ျပန္လွန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ အမွားအယြင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာေဘာင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ တြက္ခ်က္သည့္ တန္ဖိုးမွာ 
(ဇယားကြက္ ၃ ကို ၾကည့္ပါ) ဂီနီကိန္းတန္ဖိုး သုည ဒသမ ၂၉ ျဖစ္လာခ့ဲရာ မူလ တန္ဖိုးထက္ျမင့္လာေသာ္လည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္အရမူ 
နိမ့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အားလံုးတို႔တြင္ မညီမွ်မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ပိုမ်ား (အခ် ိဳ႕အပိုင္းတြင္ 
ထင္ရွားသိသာစြာပိုမ်ား) သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းကိုၾကည့္လွ်င္မူ မညီမွ်မႈသည္ ၿမိဳ ႕ျပ(သုည ဒသမ ၃၆) သည္ ေက်းလက္ (သုည ဒသမ 
၂၅) ထက္ အလြန္ပို မ်ားသည္ (ပံု-၉)။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာေဂဟဇုန္ေလးခုအၾကားတြင္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ (သုည ဒသမ ၃၃) သည္ 
အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္သည္မွာ တစ္ပိုင္းက ယင္းေဒသတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ (သုည ဒသမ ၃၆) ပါ၀င္ေန၍ျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း 
လယ္ယာေျမက့ဲသို႔ေသာ အဓိကက်သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားရိွပိုင္ခြင့္တြင္ မညီမွ်ျမင့္မားမႈကလည္း တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ က်န္သည့္ေဒသမ်ား 
အၾကားမညီမွ်မႈအဆင့္မ်ားမွာမူ သိပ္မကြာျခားၾကပါ။
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ခ။ ေနရာေဒသအလုိက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပ်ံ႕ႏံွ႔တည္ရိွမႈ

၃၃။		 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖစ္ပြားျခင္းသည္	 ပထ၀ီ၀င္ေနရာေဒသအမ် ိဳးမ် ိဳးကိုလိုက္ၿပီး	 သိသိသာသာ	 ကြာျခားသြားသည္။	 စိုက္ပ် ိဳးေရး 
ေဂဟဇုန္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသဇုန္ (၅၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) တြင္အျမင့္ဆံုး၊ ေျခာက္ေသြ႕ 
ရပ္ဝန္းဇုန္ (၂၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) က အ့ံအားသင့္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ေတာင္တန္းေဒသမ်ား (၄၀ 
ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသ (၄၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔က ၾကားအလယ္တြင္ရိွေနရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ 
ဆင္းရဲႏႈန္းႏွင့္ နီးစပ္ေနသည္ (ပံု-၁၃)။22 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အလိုက္လည္း ကြာျခားသြားသည္။ 
အခ် ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ် ိဳးေရးေဂဟဇုန္တစ္ခုတည္းမွာပင္လွ်င္ ကြဲျပားသည္ (ပံု-၁၄)။ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ)ႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရိွ ခ်င္းျပည္နယ္ (ေတာင္တန္း ေဒသ) တို႔မွာ လက္ရိွတြင္အဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး 
၇၈ ႏွင့္ ၇၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ အသီးသီးရိွၾကသည္။ ဧရာဝတီ (ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ)ႏွင့္ ရွမ္း (ေတာင္တန္းေဒသ) တို႔မွာ ၄ဝ ေက်ာ္ 
ျဖင့္ ဒုတိယလိုက္ၾကသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ရပ္ဝန္းေဒသ အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ထိုင္းတို႔ႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္ က်န္ရိွသည့္ ေတာင္ေပၚျပည္နယ္ 
မ်ားတြင္မူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းထက္ တစ္ေျပးညီနိမ့္သည္ကိုေတြ႕ရိွရသည္။ 

၃၄။	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ	အေျခအေနအျမင့္ဆံုးေဒသမ်ားသည္	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ	အမ်ားစုေနထိုင္သည့္	ေနရာမ်ားေတာ့	အၿမဲမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးသူအေပၚ ပထ၀ီအေနအထားအရ ပစ္မွတ္ထားစဥ္းစားရာတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ကိုေရာ၊ ထိုေဒသအတြင္းေနထိုင္သည့္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ အခ် ိဳးအဆပမာဏကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူဦးေရမ်ားျပားမႈေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရပ္၀န္း 
ေဒသႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတို႔မွာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ သို႔မဟုတ္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားထက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျဖစ္ပြားမႈတြင္ 
နိမ့္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအားလံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုနီးပါးမွ်သည္ ထိုေဒသမ်ားမွျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခ 
အေနအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္္းေဒသႀကီး အားလံုးတို႔အနက္ ၇၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဆင္းရဲမႈႏႈန္း ဒုတိယ 
အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္၏ လူဦးေရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ကိုသာ ကိုယ္စား 
ျပဳသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ဧရာဝတီတို႔မွာမူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာေရာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး လူဦးေရပိုင္းမွာပါ ကိုယ္စားျပဳမႈ ႀကီးသည္။  ရခိုင္ျပည္နယ္ 
သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၁၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳထားသည္။ 
ဧရာ၀တီသည္ ျပည္နယ္ အရြယ္အစားႏွင့္ အေတာ္အတန္ျမင့္ေသာ ဆင္းရဲမႈ ႏႈန္း (၄၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး လူဦးေရ 
စုစုေပါင္း၏ ၁၈ရာခိုင္ႏႈန္းကိုကိုယ္စားျပဳသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ပထဝအီေနအထားအလိုက္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းတြင္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကိုေရာ လူဦးေရ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။

၃၅။	 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း	 ၃၄	 ရာခိုင္ႏႈန္းသည္	 အ့ံၾသစရာေကာင္းသည့္	 ႏႈန္းျဖစ္သည္။ (ပံု-၁၄)။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ ႕ 
ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ ႕ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတို႔၏ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေသာ 
ကိန္းဂဏန္းမွာလည္း ျမင့္မားသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဆိုပါ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းအျမင့္မ်ားသည္ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသ 
မ်ားတြင္ လူေနမႈကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားမႈႏွင့္ ျမင့္တက္လာေနမႈတို႔ေၾကာင့္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ ႕ ႀကီး 
မ်ား၌ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းပိုေကာင္းၿပီး အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းသာေသာ္လည္း ၿမိဳ ႕ေနလူတန္းစားမွာ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားရရိွရန္အတြက္ ေစ်းႀကီးေပးရသည္။ တည္ၿငိမ္ၿပီး ၀င္ေငြေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားရရိွႏိုင္မႈ နိမ့္ပါးျခင္းကလည္းၿမိဳ ႕ ျပေနဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္သည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ေက်းလက္ေနလူတန္းစားမ်ားအတြက္ 

22	 ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားကို	ေဂဟစီးပြားေဒသေလးခုအတြင္းသို႔	ထည့္သြင္းပုံမွာ	ေတာင္တန္းေဒသ	(ခ်င္း၊	ကခ်င္၊	ကယား၊	ကရင္၊	ရွမ္း)၊	ေျခာက္ေသြ႕	ရပ္၀န္းေဒသ	(ပဲခူး၊	မေကြး၊	မႏၱေလး၊	စစ္ကိုင္း)၊	

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ	(ရခိုင္၊	မြန္၊	တနသၤာရီ)	ႏွင့္	ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ	(ဧရာ၀တီ၊	ရန္ကုန္)	တို႔ျဖစ္သည္။
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အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဘ၀တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း အတြက္ ဆြဲေဆာင္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခြင့္
အလမ္းအသစ္မ်ားထပ္မံတိုးပြားမႈအပိုင္းတြင္ ေႏွးေကြးလ်က္ရိွဆဲျဖစ္သည္။၂၀၀၉/၂၀၁၀ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏စား၀တ္ေနေရး အေျခအေန 
ဘက္စံုေလ့လာမႈစစ္တမ္း IHLCA2 အခ်က္မ်ားအရ ၿမိဳ ႕ ျပေနဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူလူတန္းစားမွာ ေဘာင္မ၀င္ေသာက႑မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ၾကံဳရာက်ပန္း ေဆာက္လုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားရိွ ေအာက္ေျခအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သာ အလုပ္အကိုင္ရရိွၾက 
သည္က မ်ားသည္။ ထို႔ျပင္ ၎င္းတို႔အမ်ားစုမွာ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းလည္းနည္းပါးခ့ဲသလို လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈအပိုင္းလည္း အားနည္း 
ၾကသည္။

၃၆။	 ရန္ကုန္၏ဆင္းရဲမႈႏႈန္းမွာ	 ျမင့္မားေသာ္လည္း	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈခ်င္း	 ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္	 က်န္ေဒသမ်ားထက္	 အေျခ	 အေနပိုေကာင္းသည္။	 ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးသူအိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းအနီးတစ္၀ိုက္ႏွင့္ မ်ဥ္းေအာက္ နားကပ္လ်က္နားတြင္သာ အလံုးအရင္းႏွင့္ 
ရိွေနၾကသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေကာင္းစြာျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ၎င္းတို႔အတြက္ 
ဆင္းရဲတြင္းမွ အျမန္ဆံုး႐ုန္းထြက္လာႏိုင္ေျခရိွသည္။ အဆိုပါအကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္အပါအ၀င္ ၎င္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ 
သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အလြန္အကြံၽႀကီးျခင္း၊ မညီမွ်မႈမ်ား ပိုမို ေပၚေပါက္လာႏိုင္္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 
ႏွင့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ရိွေစရန္တို႔ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္တို႕သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေရးႀကီးသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဂ။ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ကုိ ခံစားေနရသည့္ အေျခခံလူတန္းစား၏ လကၡဏာရပ္မ်ား၊ အညမညမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ၏ အေၾကာင္းတရားမ်ား

၃၇။	 ဝင္ေငြနိမ့္ႏိုင္ငံအမ်ားစုရိွ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားက့ဲသို႔ပင္	 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားမွာ	 ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌သာ	အမ်ားအျပားေနထိုင္ 

ၾကၿပီး	၎င္းတို႕၏	စားဝတ္ေနေရးအတြက္	လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးႏွင့္	ၾကံဳရာက်ပန္း	အလုပ္အေပၚသာ	မီွခိုေနၾကရကာ	လူသားအရင္းအႏီွးအဆင့္နိမ့္ 

ပါးျခင္း၊	 ႐ုပ္ဝတၳဳႏွင့္	 ဘ႑ာေရးပိုင္ဆိုင္မႈနည္းပါးျခင္း၊	 အရည္အေသြးရိွ	 အေျခခံ	 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွႏိုင္မႈခ် ိဳ႕တ့ဲျခင္း၊	 အခက္အခဲမ် ိဳးစံုအတြက္	

အခုအခံမရိွျခင္း၊	ခ် ိဳ႕င့ဲသည့္	အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊	ေကာင္းစြာ	လည္ပတ္ျခင္း	မရိွသည့္	ေစ်းကြက္မ်ား၊		အားမေကာင္းသည့့္	အင္စတီက်ဴးရွင္း 

မ်ားႏွင့္	 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား	 မျပည့္စံုမွဳတို႕ေၾကာင့္	 ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ခ ိ်တ္ဆက္ရာတြင္	 အားနည္းျခင္းတို႔ကို	 ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အဆိုပါသြင္ျပင္လကၡဏာအမ်ားအျပားမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားမွာခ်ည္း ေတြ႕ရသည္ေတာ့မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး၌ေတြ႕ရ 
သည့္လကၡဏာမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ အေျခခံက်ေသာ ေခတ္စနစ္ပံုစံ ေျပာင္းလဲမႈမျပဳလုပ္ရေသးသည့္ ၀င္ေငြနိမ့္ 
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သလို အားနည္းေသာ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အားနည္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အကန္႕အသတ္ျဖင့္ရိွသည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မဖြံ႔ၿဖိဳ းေသာေစ်းကြက္မ်ားစသည့္လကၡဏာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးသူလူဦးေရ၏ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လူဦးေရတစ္ရပ္ လုံး၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေနထိုင္ၾကသည္။ လယ္ယာက႑သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ
ဦးေရ၏ထက္၀က္အတြက္သာမက အိမ္ေထာင္စု အားလံုး၏ထက္ဝက္နီးပါးအတြက္လည္း ဘ၀ရွင္သန္ေရး ပင္မေက်ာ႐ိုးလုပ္ငန္းျဖစ္ 
ေနပါသည္။ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားရရိွခံစားႏိုင္မႈနိမ့္ၿပီး အခ် ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သိသိသာနိမ့္ေသာ္လည္း 
ဆင္းရဲ သားမဟုတ္သူမ်ား ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွမႈကိန္းဂဏန္းမွာလည္း နည္းပါးဆဲပင္ျဖစ္သျဖင့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးပ့ံပိုးေပး 
ႏိုင္ေရးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ (ပံု-၁၅)။
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၃၈။	 အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု	 ဆင္းရဲရျခင္းႏွင့္	 အႀကီးအက်ယ္	 အညမညအျဖစ္ဆံုး	 ေတြ႕ရိွႏိုင္သမွ်လကၡဏာမ်ားထဲတြင္	 အထင္ရွားဆံုးသံုးခုရိွသည္။	

အိမ္ေထာင္စု၏ေနထိုင္ရာ၊	 ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္	 ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ/လူမ် ိဳး/ဘာသာ	 စကားဆိုင္ရာ	 အမွတ္လကၡဏာ	 (identity)	 တို႔ျဖစ္သည္။ 
ယင္းတို႔အနက္ ေနထိုင္ရာေဒသ၏အေရးပါမႈကို ေရွ႕အပိုင္း မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က်န္သည့္ႏွစ္ခုကို ယခုဆက္လက္ေဆြးေႏြး
တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃၉။	 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌	ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္	အထူးသျဖင့္	 ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊	ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္	 ေျခာက္ေသြ႕ရပ္၀န္း	 ေဒသတို႔တြင္	 ေျမမပိုင္ဆိုင္မႈ	သို႔မဟုတ္ 

အလုပ္လုပ္ရန္	 ေျမယာမပိုင္မႈ	 (စိုက္ပ် ိဳးႏိုင္ေသာေျမဧရိယာ	 ၂	 ဧကေအာက္	 ေလ်ာ့သည့္	 စိုက္ပ် ိဳးထြန္ရက္ပိုင္ခြင့္)	 ေၾကာင့္	 အမ်ားဆံုး	 ျဖစ္ရ 

သည္။ ေျမယာမ့ဲႏွင့္ ၂ ဧကေအာက္သာပိုင္သည့္လယ္ယာ စိုက္ပ် ိဳးေရးသမားေက်းလက္ေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ငါးပံုႏွစ္ပံု 
အထိ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ထက္၀က္ေက်ာ္ရိွသည္။ ေျမယာႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအၾကား ပတ္သက္မႈ 
ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ၊ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရပ္၀န္းေဒသမ်ား၌ အထူးအားေကာင္းသည္ (ပံု-၁၆)။ ေတာင္တန္းေဒသ 
မ်ား၌ အဆိုပါ အညမညသေဘာသိပ္မေတြ႕ရေသာ္လည္း ယင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေျမယာမပိုင္ဆိုင္မႈ ရွားပါးျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္း သစ္ေတာ 
ေျမေပၚတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာလုပ္မႈကို ေတြ႕ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမအရည္အေသြး ပိုည့ံၿပီး တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္အတြက္ 
ပင္လွ်င္ စိုက္ပ် ိဳးေျမက်ယ္က်ယ္ ပိုလိုအပ္သည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ် ိဳးေျမ ၂ ဧက ဆိုသည့္ အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္ 
သည္ လက္ေတြ႕ႏွင့္သဟဇာတသိပ္မျဖစ္ပါ။

၄ဝ။	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္	 လူမ် ိဳး/ဘာသာ	 စကားဆိုင္ရာ	 အမွတ္လကၡဏာ	 (ethno-linguistic	 identity)	 (၂ဝဝ၉/၂ဝ၁၉	 IHLCA	 တြင္	 “မိခင္ဘာသာ 

စကား”ဟု	 သံုးႏႈန္းထားသည္)	 တို႔အၾကား	 အားေကာင္းသည့္အညမည	သေဘာမ် ိဳးရိွၿပီး	 ယင္းက	 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္	 လူမႈေရးအရ၊	 ႏိုင္ငံေရးအရ	

ဖယ္ထုတ္မႈ၊	ဖယ္ၾကဥ္မႈမ်ားဆက္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း	ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။ ျမန္မာဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳ 
သူဦးေရမွာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔ရိွေသာ္လည္း ၎င္းလူဦးေရ၏သံုးပံုႏွစ္ပံုသာလွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုလို 
သည္မွာ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအႏၱရာယ္ကိုပိုႀကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရိွသည့္ သေဘာမ် ိဳးသက္ေရာက္ 
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ လူမ် ိဳး/ဘာသာစကားအုပ္စုမ်ားအၾကားမွာပင္လွ်င္ တစ္သတ္မွတ္တည္းမဟုတ္ဘဲ ထင္ရွား 
သိသာသည့္ ပံုစံကြဲမႈရိွသည္။ ဥပမာ မြန္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာေရဗီ ဘာသာစကားေျပာ လူမ် ိဳးမ်ားသည္ က်န္အုပ္စုမ်ားထက္ ဆင္းရဲႏိုင္ 
ေျခပိုနည္းသည္။ အထူးသျဖင့္ လူဦးေရ၏ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွ ခ်င္းစကားေျပာသူမ်ား၊ ၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည့္ ရခိုင္စကားေျပာ 
သူမ်ားႏွင့္ လူဦးေရ၏ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွ “အျခားႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား” ေျပာသူမ်ား (၎င္းတို႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းရိွ ၎င္းတို႔ကိုယ္၎င္းတို႔ “႐ိုဟင္ဂ်ာ”ဟု ေခၚၾကသူမ်ား) မွာ လူဦးေရတစ္ရပ္လံုးထက္ ၁ ဒသမ ၇၊ ၁ ဒသမ ၈ ႏွင့္ ၂ ဒသမ ၄ ဆ 
အသီးသီး ဆင္းရဲႏိုင္ေျခရိွသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
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ဃ။ ဆင္းရဲတြင္းသုိ႕ အလြယ္တကူ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

၄၁။	 IHLCA	 စစ္တမ္းႏွင့္အျခားေသာရင္းျမစ္မ်ားအရ	သိရသည္မွာ	 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွအိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္	အႏၲရာယ္	အခက္အခဲ	 ပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးအတြက္	

အကာအကြယ္မ့ဲေနသလို	၎တို႔ကိုစီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းလည္း	မ်ားမ်ားစားစားမရိွသျဖင့္	ဆင္းရဲတြင္းသို႔ေလွ်ာက်မည့္	သို႔မဟုတ္	ဆင္းရဲ 

တြင္းနက္သည္ထက္နက္မည့္	 အႏၲရာယ္ႏွင့္	 သိသာစြာပင္	 နီးနီးကပ္	 ကပ္ရိွေနသည့္ရလဒ္ထြက္လာသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားၾကံဳရႏိုင္ေျခနီး 
ကပ္သည့္ အႏၲရာယ္လႈိင္းေဆာင့္မႈမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္သာ သီးသန္႔ဆိုင္သည့္အေျခအေနမွသည္ ေဒသအလိုက္ ဧရိယာ 
အလိုက္ ပံုစံတစ္မ် ိဳးျဖင့္သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္လႈိင္းမ်ားအလယ္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုလံုးအေပၚ သက္ ေရာက္ႏိုင္ 
သည့္လႈိင္းမ်ားအဆံုး မ် ိဳးစံုပါ၀င္သည္။

၄၂။	 က်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္	အႏၲရာယ္	အခက္အခဲမ်ားမွာ	အဓိကအားျဖင့္	အိမ္ေထာင္စု	တစ္ခုခ်င္းစီကို	လိုက္၍	ပံုစံကြဲသြားမည့္အေနအထားရိွ

ပါသည္။ မက်န္းမာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုတက္ရန္လိုသည့္ သို႔မဟုတ္ နာတာရွည္ ကုသရမည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
မ်ဥ္းအထက္နားတြင္ ရိွေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ဆင္းရဲတြင္းသို႔ က်ဆင္းရသည္။ အဆင္းရဲဆံုးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာမူ လူမႈ 
ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား မရိွမႈေၾကာင့္ႏွင့္ ကိုယ့္အိတ္ထဲမွစိုက္ကာက်န္းမာေရးစရိတ္မ်ားေပးရျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ 
ျဖစ္ရသည္။ အလားတူပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ၀င္ေငြရရိွႏိုင္သည့္ ကိုယ္စြမ္းအားျဖင့္လုပ္ကိုင္ရေသာ လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွၾကပါ။

၄၃။		 မိုးေလဝသႏွင့္ရာသီဥတုဆိုင္ရာ	အႏၲရာယ္	အခက္အခဲမ်ား၊	ပဋိပကၡႏွင့္	 လူမ် ိဳးေရး၊	ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္	ေဒသႏၲရကိုလိုက္သည့္	

အဓိကအႏၲရာယ္	 အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။	 ပထမတစ္ခုမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္း အေပၚမီွခိုေနရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေပၚ အဓိက 
သက္ေရာက္ၿပီး က်န္ႏွစ္ခုမွာ ေနရာကိုလိုက္၍ (ဥပမာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား) သို႔မဟုတ္ လူမ် ိဳး/ဘာသာအုပ္စုကိုလိုက္၍ သက္ေရာက္မႈ 
ရိွသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ျပင္းထန္ရာသီဥတု ဥပမာ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ၊ ေရႀကီးမႈတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္း လယ္ယာ 
စိုက္ပ် ိဳးေရးအတြက္ က်ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခု၊ ငါးခုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ပံုမွန္ႏွင့္ ပံုမွန္ထက္ ပိုေသာအပူခ ိ်န္ျမင့္တက္မႈကိုၾကံဳလာခ့ဲရၿပီး စိုက္ပ် ိဳးေရးအတြက္ အဓိကအားထားရသည့္ မုတ္သုန္မိုးရြာသြန္းမႈ၏ 
ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူမႈႏွင့္ မိုးရြာသြန္းကာလအပိုင္းတြင္ ေလ်ာ့က်လာခ့ဲသည္။ ေရသြင္းစိုက္ပ် ိဳးေရးစနစ္အနည္းအက်ဥ္းသာရိွသလို ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းမႈလည္း အားနည္းၿပီး စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ မိုးေရကိုပင္ မီွခိုအားထားေနရသည္။ ယင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ 
ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္ႏွင့္နီးကပ္လာေစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစြန္းေရာက္ 
ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေျခ အလြန္ျမင့္မားၿပီး ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းဒဏ္အတြက္လည္း အကာအကြယ္မ့ဲကာ 
တိုင္းျပည္၏ေလးပံုတစ္ပံုေသာ ေဒသမွာ ပံုမွန္က်ေရာက္သည့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္လည္း နီးကပ္ပါသည္ (ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ 
ေနျပည္သူမ်ား၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ထား)။ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ျဖစ္သည့္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းေနရာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရသည့္ မိသားစုမ်ားလည္း တိုးလာၿပီး ၎င္းတို႔မွာဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအႏၲရာယ္လည္း ပိုရိွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္၀င္ေငြရသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ မိမိတို႔ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည္ 
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္လူဦးေရကို အတိအက်မသိရသလို ၎င္းတို႔၏ ဆင္းရဲမႈအေျခ 
အေနမွာလည္း အေျခအေနမွန္ထက္ ေလွ်ာ့တြက္ခံထားရပါသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ‘အမ် ိဳးသားအဆင့္’ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္း(IHLCA-2)တြင္ 
အကုန္လံုးကို မလႊမ္းျခံဳႏိုင္ခ့ဲမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ (IDP) မ်ား၊ ျခံဳေျပာရလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ ဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးမႈ ျပႆနာကို ေလ့လာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အနာဂတ္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရိွလာမႈ၊ ပို၍အတြင္းက်က်ေလ့လာသံုး 
သပ္ႏိုင္မႈတို႔ အေရးပါလာမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး အားျဖင့္ လူမ် ိဳးစုႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈစသည့္ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ သြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား 
ေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားမွာ ဆင္းရဲမည့္အႏၲရာယ္အေနအထားသို႔ ေရာက္ခ့ဲရသည္။
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၄၄။	 စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုႀကီးေၾကာင့္	အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းစီၾကံဳရသည့္	အခက္အခဲတစ္ခုမွာ	အေျခခံ	ကုန္	ပစၥည္းမ်ား	(အစားအစာ)ႏွင့္	လယ္ယာ 

စိုက္ပ် ိဳးေရးအိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္အေရးႀကီးသည့္	မရိွမျဖစ္	သြင္းအားစုမ်ားႏွင့္သီးႏံွမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမ်ား	မတည္ၿငိမ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ေငြလဲႏႈန္း 
ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းလိုအားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပို႔ကုန္က်စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈမ် ိဳးမဆို ျပႆနာႏွစ္ခုရိွသည္။ အစားအေသာက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားအေျခခံ 
ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ၿမိဳ ႕ ျပေရာ ေက်းလက္မွာပါေနသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူလူ တန္းစားမ်ား၏ အေျခခံ 
စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းမႈကိုပင္ ပိုမိုခက္ခဲသြားေစပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ႀကံဳဆံုရသည့္ အဓိကအႏၲရာယ္ 
အေနအထားမ်ားမွာ ေကာက္ပဲသီးႏံွ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္သြင္းအားစု ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

င။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အေျခအေန ႏွင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွထြက္ႏုိင္မည့္နည္းမ်ား

၄၅။	 အထက္တြင္တင္ျပခ့ဲသည့္	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားေကာက္ေၾကာင္းအရ	 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတြင္	 မ်က္ႏွာစာသံုးခုရိွသည္ဟု	 အေတြးစ 

ရႏိုင္သည္။	ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ အံုႏွင့္က်င္းႏွင့္ေတြ႕ရၿပီး ပညာေရးအဆင့္အလြန္နိမ့္က်ကာ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္း 
အေပၚ အႀကီးအက်ယ္မီွခိုေနရေသာ္လည္း ေျမယာႏွင့္ေငြေၾကးက့ဲသို႔ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ဆိုင္ရာ အဓိကပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ပ့ံပိုးမႈမ်ား 
ျပည့္ျပည့္ဝဝမရႏိုင္ၾကသည့္ “အစဥ္အလာ” အရဆင္းရဲႏြမ္းပါးအုပ္စု၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿမိဳ ႕ ျပႏွင့္ၿမိဳ ႕ ႀကီးမ်ား၏ဆင္ေျခဖံုးမ်ား၌ေတြ႕ရသည့္ 
ေရွး႐ိုးစြဲအစဥ္အလာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္လာၾကေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္မႈနိမ့္သည့္ က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား 
အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ “အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလ” ဆင္းရဲႏြမ္းပါးအုပ္စုႏွင့္ ေနာက္ဆံုး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အျပင္ကို ေရာက္ေနၿပီး ဖယ္
ၾကဥ္ခံထားရသည့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအုပ္စုတို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအုပ္စု တစ္စုခ်င္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရသည့္ “အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား” 
အမ်ားအျပားရိွရာ အခ် ိဳ႕အခ်က္မ်ားမွာ သံုးခုစလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သလို တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္မ်ားလည္းရိွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ေအာင္ကူညီမည့္ လမ္းစဥ္မ်ား၌လည္း တူညီသည္မ်ားပါသလို မတူသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္ 
လ်က္ရိွသည္။

၄၆။	 လူသားအရင္းအႏီွး	ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈႏွင့္	အရည္အေသြးရိွသည့္	အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွေအာင္	လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔သည္	အဆိုပါအုပ္စုသံုးခု 

စလံုးကို	ဆင္းရဲတြင္း	(ဝင္ေငြျဖင့္တိုင္းေသာဆင္းရဲမႈေရာ	ဝင္ေငြျဖင့္မတိုင္းေသာ	ဆင္းရဲမႈကိုေရာ)	မွ	ထုတ္ရန္အတြက္	အသက္တမွ်အေရးပါပါသည္။ 
ပင္မက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အေျခခံပညာေရးစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွေရးသည္ ဘဝသာယာမႈ 
တိုးတက္ေရးအတြက္သာမက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္နီးကပ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လက္ရိွ ဝင္ေငြရလမ္းမ်ားကိုတိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ မ် ိဳးဆက္အလိုက္ 
ဆင္းရဲ တြင္းဆက္ေနမႈအေျခအေနေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္။ 

၄၇။		 အလုပ္သမားဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူလူတန္းစားတို႔၏	 ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုအဆံုးသတ္ရန္အတြက္	 အစဥ္အလာ	 ဆင္းရဲ	 ႏြမ္းပါးအုပ္စုေရာ၊	 အသြင္ကူး 

ေျပာင္းအုပ္စုအေနျဖင့္ေရာ	 ၎င္းတို႔၏ပင္ရင္းပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည့္	 လုပ္အား၏အသီးအပြင့္မ်ား	 တိုးတက္ရရိွရန္	 လိုအပ္ပါမည္။ စားဝတ္ေနေရး 
အတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးအေပၚမွာသာ လက္ရိွမီွခိုေနရသည့္ အမ်ားစုေသာ အစဥ္အလာဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအုပ္စုအတြက္ လယ္ယာ 
စိုက္ပ် ိဳးမႈမွ အက် ိဳးအျမတ္ရရိွမႈ ျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ၿပိဳ င္တည္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္ 
တန္ဖိုးေပါင္းထည့္မႈ ပိုနိမ့္ေသာ လယ္ယာက႑လုပ္ငန္းမ်ားမွ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္မႈျမင့္ေသာ လယ္ယာက႑ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္ 
သည့္ လယ္ယာက႑ျပင္ပအလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားရရိွမႈႏွင့္ ဝင္ေငြရရိွမႈအတြက္အခြင့္လမ္းမ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးလာမည္ျဖစ္သည္။ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈကိစၥမ်ားကို ေနာင္လာမည့္အခန္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ရာတြင္ ၎င္းတို႔မွာ ေဒသကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လယ္ေျမယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေခ်းေငြရရိွႏိုင္မႈတို႔မွာ လယ္ 
ကြက္တစ္ကြက္ခ်င္းအဆင့္ အထြက္တိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ ေက်းလက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြတိုးေအာင္လုပ္ရန္ 
အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ဆည္ေျမာင္းေရသြင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔မွာမူ ေျခာက္ေသြ႕ရပ္ဝန္းေဒသအတြက္ သင့္ 
ေလ်ာ္ႏိုင္ၿပီး  ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းကေတာ့  ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီး 
ဆံုးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

၄၈။	 ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္	 ဖယ္ၾကဥ္ခံဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္သည့္	 ပဋိပကၡဒဏ္ခံေဒသမ်ားရိွ	အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊	 လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေဘးကို	 ေရာက္ေန 

သည့္အုပ္စုဝင္မ်ားႏွင့္	မိသားစုအတြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားရိွသူမပါသည့္	မိသားစုမ်ားအတြက္	အရင္းမူလျဖစ္သည့္	လုပ္အားမွျပန္ရေငြတိုး 

ျဖင့္	 မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။	 ဖြင့္ဆိုခ်က္အရကိုပင္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ် ိဳးအစားမ်ား၏ 
အျပင္ဘက္တြင္ေရာက္ရိွ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္းရရိွမႈနည္းပါးသည့္ အေနအထားတြင္ရိွေနၾကသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားအတြက္မူ ဆင္းရဲတြင္း 
မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ အတိအက်ပစ္မွတ္ထား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။



၃။ ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ က႑မ်ား

ဓာတ္ပံု- ထြန္းလင္း
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၄၉။ ယခုလာမည့္အပိုင္းတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီမည့္ အထိေရာက္ဆံုးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုးနည္း 

လမ္း (မဟာဗ်ဴဟာမ်ား) ၊ အေရးႀကီးေသာ တင္ကူးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာ္လႊားရမည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ထိုအတားအဆီးမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ 

အတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ရွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။ SCD ၏ အဓိကသြင္ျပင္တစ္ခုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆံုးသတ္ 
ေရးႏွင့္ မွ်ေဝပိုင္ဆိုင္ေသာ သာယာဝေျပာမႈမ်ားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ခ ိ်တ္ဆက္မႈမ်ားရိွသည့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားအေပၚတြင္သာ အထူးဂ႐ုျပဳေလ့လာမႈျဖစ္သည္။ အဆံုးစြန္ဆိုရလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထက္ပါ ဦးတည္ ခ်က္ပန္းတိုင္ 
ႏွစ္ရပ္ဆီသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္အရိွန္ျမႇင့္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေခါင္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွဆင္းရဲ 
ႏြမ္းပါးသူမ်ား၏  အေျခအေန တေစ့တေစာင္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္သီးသန္႔ဆိုင္သည့္ အေန အထားအဆက္အစပ္ကို ေရွ႕အပိုင္းတြင္တင္ျပခ့ဲ 
သည္ျဖစ္ရာ အားလံုးလႊမ္းၿခံဳသည့္အေျခခံမူအခ် ိဳ႕ေပၚမူတည္ၿပီးလွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားကိုဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ အဆိုပါနည္းလမ္းတြင္ရိွမည့္ အေရးႀကီးအတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ 
ရွားေရးအတြက္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မည့္နယ္ပယ္မ်ားကို သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

(က) အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံသည့္တုိးတက္မႈအတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ မူေဘာင္

၅၀။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဆင္းရဲၿပီး ေက်းလက္ဆန္ကာ အရင္းအျမစ္အေပၚအေျချပဳ 

သည့္ႏိုင္ငံအမ်ားတို႔တြင္ ျမင္ေတြ႕ခ့ဲရသည့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

အလားတူႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူပါ။ ၎င္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ (ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ဆတူခန္႔ရိွ) တစ္ခုႏွင့္ ကမာၻ႔အႀကီး 
ဆံုး စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔က ႏွစ္ဖက္စလံုးတြင္ ဝန္းရံေနျခင္းဆိုသည့္ တစ္ပန္းသာလာႏိုင္ဖြယ္ 
အလားအလာရိွသည့္ အေနအထားတြင္ရိွသည္။ ႏွစ္ ၆ဝ ၾကာျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ႀကိဳ းပမ္းေနၿပီး ေရွးေခတ္ေဟာင္းက ဖက္တြယ္ခ့ဲသည့္ ဆိုရွယ္လစ္-တပ္မေတာ္္ ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ မည္က့ဲသို႔ 
အေကာင္းဆံုး အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္မည္လဲ ဆိုသည္ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရး 
အသြင္သဏၭာန္ အေျပာင္းအလဲ၊ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ စသည္တို႔အားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ မူေဘာင္ 
ေရာ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပဋိပကၡ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ 
ေရး မူေဘာင္ေရာသည္ ျမန္မာျပည္အတြက္သင့္ေလ်ာ္မည့္ တိုးတက္မႈမူေဘာင္တစ္ခုကို ေပးထားသည္။ ကာလလတ္တြင္ တုပလုပ္ 
ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း စသည္အားျဖင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးအဖံုဖံုျဖစ္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းက့ဲသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားသည္လည္း အေရးပါ 
လာမည္ ျဖစ္သည္။

၅၁။  ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းနိမ့္ေသာအလုပ္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္ေသာအလုပ္မ်ားသို႔ လုပ္အားကိုေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရး 

က႑မွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေရႊ႕ေျပာင္း 
ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ တို႔ကို အေသအခ်ာစဥ္းစား အစီအစဥ္ခ်ထားမႈရိွရန္ လိုအပ္သည္။ ကနဦးေျခလွမ္း 
အခ် ိဳ႕ကို လွမ္းၿပီးျဖစ္သည္ (စာပိုဒ္ ၅၃ ကို႐ႈ)။  အပိုင္း ၃ (ဂ) ပါ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကအခ်က္အခ် ိဳ႕ကို ျပ႒ာန္းေပးသည္။ 
၎င္းတို႔မွာ ဥပမာ အားျဖင့္ (၁) မတည္ၿငိမ္မႈ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအားနည္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးခ် ိဳ႕င့ဲမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ ပုဂၢလိက က႑ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကိုဖယ္ရွားေရး၊ (၂) အစိုးရရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကို စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ကာ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကို (စုျပံဳ 
ႁပြတ္သိပ္မေနေစဘဲ) အားေပးေရး၊ (၃) ေက်းလက္မွၿမိဳ ႕ ျပေဒသမ်ားသို႔ လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ သက္သာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားသယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး၊ (၄) အလုပ္အကိုင္သစ္အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္တတ္ႏိုင္သည့္စရတ္ိစကျဖင့္ လက္လွမ္း 
မီေရး၊ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္မႈအေပၚ အတားအဆီးမ်ားကိုဖယ္ရွားေရး၊ အရည္အေသြးျပည့္ပညာေရးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာသင္တန္း
မ်ားသို႔ လူတိုင္း လက္ လွမ္းမီရရိွေရးစသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ လယ္ယာက႑မွ အသစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ 
လစာနည္းပါးၿပီး အနားယူခ ိ်န္ကာလႏွင့္ က်န္းမာေရးအက် ိဳးေက်းဇူးမ်ား နိမ့္ပါးကာ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈအတြက္ 
အကာအကြယ္နည္းပါးသည့္ ေဘာင္မ၀င္ေသာ အလုပ္အကိုင္က႑တြင္ အလုပ္ရရိွေရးထက္စာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အာမခံခ်က္ရိွေသာ 
ေဘာင္ဝင္သည့္ အလုပ္အကိုင္က႑တြင္ အလုပ္ရရိွမည့္နည္းလမ္းမ်ားရိွထားမွသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္အလားအလာပို 
ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

၅၂။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္တည္ရိွျခင္း၊ လုပ္သားအင္အားစုႀကီးမားျခင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္လြန္းသည့္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း 

ရိွျခင္း စသည္တို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာျပည္သည္ အာရွကိုဗဟိုျပဳထားသည့္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈျဖစ္စဥ္ကြင္းဆက္ (supply 

chain) ႀကီးထဲ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို စတင္အားယူရမည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC) မွတစ္ဆင့္ 
ေပါင္းစည္းျခင္းမွ အျမတ္အမ်ားဆံုးထြက္မည့္ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္းပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အလားအလာရိွေနပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံတြင္း 
မရရိွႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအႏီွးကုန္စည္ (capital goods) ပမာဏမ်ားမ်ား၊ အမ် ိဳးအစား စံုစံုလင္လင္ကို ရရိွႏိုင္ 
ေအာင္ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္ဆြဲအားမ်ားက ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအလုပ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 
ကို အားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္မႈမွရသည့္အက် ိဳး အျမတ္အေပၚမွာ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာကိုကူညီမည့္မူ၀ါဒမ်ား 
ထဲတြင္ ျပည္တြင္းမွေရာ ျပည္ပမွပါ ေခ်းေငြအေထာက္အပ့ံရရိွမႈတိုးတက္ေရး၊ အားေကာင္းေသာ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား (ေငြလဲႏႈန္း 
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အမွန္အဆင့္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈအပါအ၀င္)၊ သဟဇာတျဖစ္မည့္ သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈႀကီးၾကပ္စနစ္ စသည္တို႔ ပါ၀င္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔စားရမည့္အႏၲရာယ္မ်ားလည္းရိွသည္။ ကုန္သြယ္မႈကို တံခါးပိုမိုဖြင့္လိုက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းမွ 
တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းအစုအငယ္မ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပည္ပမွလာသည့္ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမယွဥ္ၿပိဳ င္ႏိုင္ပါက 
ဆံုး႐ႈးံနစ္နာမႈမ်ားကိုလည္းျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပုဂၢဳိ လ္မ်ားအား ႏႈိင္းရအသာစီးရသည့္ လုပ္ငန္းအမ် ိဳးအစားမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ ထိုသို႔မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သူ မ်ားအတြက္ သက္သာေခ်ာင္ခ ိ်ေရးအစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပး 
ျခင္းစသည့္မူဝါဒမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို က်ားကန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

(ခ) အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္

၅၃။ အစိုးရသည္ အဓိကက်သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအခ် ိဳ႕ကိုစတင္ခ့ဲသလို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုလည္း စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကနဦး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္အမ် ိဳးသားညီညြတ္မႈအေပၚ အာ႐ံုထားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိကက်သည့္ မက္ခ႐ို 
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ေစာစီးစြာပင္ ကိုင္တြယ္ခ့ဲသည္။ ဆိုးဆိုးရြားရြား ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ့ဲသည့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း 
ထားမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႀကီးၾကပ္ႏႈန္းရွင္ ႏႈန္းေမွ်ာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲသျဖင့္ အစိုးရ၏ဘ႑ာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက် ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရခ့ဲၿပီး ယခင္က ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ၀ယ္ယူခြင့္ရခ့ဲမႈေၾကာင့္ ပုဂၢလိက 
ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္သတ္အသာစီးရခ့ဲသည့္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မွ်မွ်တတယွဥ္ၿပိဳ င္လာခ့ဲရသည္။ ျပင္ပေႂကြးၿမီမ်ားကို 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းရွင္းလင္းႏိုင္ခ့ဲသည္။ ဗဟိုဘဏ္ကို ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထုတ္ကာ သီးျခားေငြေၾကး 
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေစခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းပိုင္းတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ 
အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကို ပ့ံပိုးကူညီမည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္း 
ခ့ဲသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ပင္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုႀကီးရိွ က႑တိုင္းနီးပါးအတြက္လည္း ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းခ့ဲရာ 
အမ်ားအျပားသည္ လူသားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္း အရင္းအႏီွးရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈတြင္ အစိုးရအပိုင္းကေရာ ပုဂၢလိကအပိုင္းကပါပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး 
အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားစုမွာ အဆိုပါအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လ်င္ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏကို 
အမီ မလိုက္ႏိုင္ျဖစ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အလုပ္စုျပံဳကာ အလုပ္စီးဆင္းမႈက်ပ္တည္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ တစ္ခ ိ်န္ 
တည္းမွာပင္ အထက္ပါ အပိုင္း (၁) ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း တိုင္းျပည္ေနရာအခ် ိဳ႕တြင္ ပဋိပကၡမ်ား မၿပီးၿငိမ္းေသးဘဲရိွေနသည္။ 
ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားမွာ မေရာရာမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီး အစိုးရ၏ရင္းျမစ္ႏွင့္အာ႐ံုက်မႈသည္လည္းပိုၿပီး 
ထုတ္လုပ္မႈဘက္ကဲသည့္က႑မ်ားထံ မေရာက္ျဖစ္ေတာ့သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ ေရရွည္လည္ပတ္ႏိုင္မႈကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစပါသည္။

(ဂ) အေရးႀကီးေသာ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းမ်ား

၁။  ဦးစားေပးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္က႑မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ စီစဥ္ရန္စဥ္းစားတြက္ခ်က္မႈမ်ား

၅၄။ နည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းစီထဲတြင္ ဦးစားေပးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ အခ ိ်န္ကိုလိုက္၍ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္မႈကို 

အေကာင္းဆံုးမည္သို႔စီစဥ္မည္ကို သတ္မွတ္ထားရန္အေရးႀကီးသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ း 
တိုးတက္မႈအားနည္းျခင္းဟူေသာ ေယဘုယ်အေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွစ္ခုသို႔ေရာက္ရိွေရးအတြက္ က႑အမ်ား 
အျပားတြင္ တိုးတက္မႈရိွေအာင္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ ိ်န္တည္းတြင္ အစိုးရက႑ေရာ ပုဂၢလိက႑မွာပါရိွသည့္ ဘ႑ာေရး၊ 
ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ စနစ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကိုတားဆီးေနသည့္အရာမ်ားရိွေနသည္ကိုနားလည္ထားသည္။

၅၅။ ဦးစားေပးအရာမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အဓိကအေျခခံအထိုင္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သည့္က႑မ်ားအေပၚ 

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈ၏ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ အတိုင္းအဆ ပမာဏပင္ျဖစ္သည္။ သက္ေရာက္မႈပမာဏတြင္ အေၾကာင္းရင္းခံ 
အမ်ားအျပားရိွသည္။ အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ျပႆနာ၏လက္တေလာႀကီးမားမႈျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္စံု 
တစ္ရာေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑အတြင္း ျပတ္လပ္မႈကြာဟခ်က္ႀကီးႀကီးမားမားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္ဆိုပါက အေရးယူ 
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈျမင့္မားဖြယ္ရာ ရိွသည္။ အလားတူပင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
က႑တစ္ခုသည္ အျခားေသာေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ အားေကာင္းေသာခ ိ်တ္ဆက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ 
အားျဖည့္မႈမ်ားရိွသည္ဆိုပါကလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျမင့္မားဖြယ္ရာ 
ရိွသည္။

၅၆။ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္က႑မ်ားကို အစီအစဥ္ေနရာခ်ထားရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျမင့္မားသည့္ 

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္က႑မ်ားကို အရင္ဦးဆံုးလုပ္သင့္သည္။ ထိုက႑မ်ားအေပၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္လင့္တကူ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ႏိုင္သလို၊ ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဘာကိုအတိအက်လုပ္ရမည္ဆိုသည္တို႔၏ သဘာ၀ႏွင့္ပမာဏတို႔အေပၚ လက္လွမ္းမီ 
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သည့္ သက္ေသမ်ား အားေကာင္းၿပီး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ေနာက္ပိုင္းမွထက္စာလွ်င္ ေစာႏိုင္သမွ်ေစာေစာ အေကာင္အထည္ 
ေပၚႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေရရွည္ဖြံၿဖိဳ းတိုးတက္မႈ အျမင္႐ႈေထာင့္တစ္ခုကိုရရိွေရး လိုအပ္ခ်က္အရ အထက္ပါ ေပတံႏွင့္ 
မကိုက္ညီလွ်င္ေတာင္ ယခုစတင္လုပ္ထားရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က႑တစ္ခုအေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ ကာလလတ္ႏွင့္ 
ကာလရွည္က်မွသာ ထင္ရွားသိသာႏိုင္မည္ဆိုေသာ္လည္း အခ် ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရတိုတြင္စတင္ထားရန္ အၾကံေပးေဆာ္ဩ 
သင့္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အလုပ္ကို ဆိုင္းင့ံထားျခင္းသည္ ျပႆနာကိုသာ ဆက္ၿပီးၾကာရွည္ေနေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂။ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ က႑မ်ား

၅၇။  ေအာက္ပါေလ့လာခ်က္တြင္ ဦးစားေပးအရာ ၁၂ ခုကိုလႊမ္းျခံဳထားသည့္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားရာတြင္ အေရးတႀကီးအာ႐ံု

စိုက္ရန္လိုအပ္သည့္ ႀကိဳ တင္ လိုအပ္ခ်က္ (မရိွမျဖစ္ရိွထားရမည့္လိုအပ္ခ်က္) ေလးခုကိုပါ တင္ျပထားသည္။ ပထမနည္းလမ္းတြင္ လယ္ယာ
က႑ထုတ္လုပ္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ပို၍ဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးျခင္းတို႔ကို ပင္တိုင္ထားထားသည္။ 
ဒုတိယနည္းလမ္းကမူ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို အားလံုး အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားကပါ ခံစားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို 
ပင္တိုင္ထားသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မျဖည့္တင္းလိုက္မိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ေမွးမိွန္သြားေစမည့္ 
သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအားထုတ္မႈ၏ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳဆံုႏိုင္ေစမည့္ တင္ကူးလိုအပ္ခ်က္ေလးရပ္ကို 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ပံု-၁၅ တြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈအမ် ိဳးမ် ိဳးကို မည္သို႔ဦးစားေပးသတ္မွတ္ၿပီး အစီအစဥ္ေနရာခ်ႏိုင္သည္ကို တေစ့ 
တေစာင္း ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ လံုေလာက္ေသာအခ်က္အလက္ႏွင့္ ယင္းကို ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အေျခခံမရိွသည့္အတြက္ 
တင္ကူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္ထားရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၅၈။  စီးပြားေရးတိုးတက္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အားေကာင္းေသာေမာင္းႏွင္အားတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ 
ဆိုရလွ်င္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈပမာဏနိမ့္သျဖင့္ လယ္ယာက႑မွာေရာ လယ္ယာက႑ျပင္ပမွာပါ အက် ိဳးအျမတ္ရရိွမႈသည္နည္းသည္။ 
ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိက က႑၏ စီးပြားေရးတြင္ပါဝင္ႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ေဝးကြာကာ တစ္သီးတစ္သန္႔ 
ေနခ့ဲမႈေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အလံုအေလာက္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈမရိွခ့ဲပါ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္မသဘာဝရင္းျမစ္ 
ႀကီးျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဝွမ္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ စုစည္းမႈအားနည္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္လည္း ေရရွည္ခံေသာတိုးတက္မႈ 
အတြက္ အႏၲရာယ္အလားအလာရိွခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အားလံုးကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္သည့္အဓိကမူတစ္ခ်က္မွာ ပိုမိုၿပီးတံခါးဖြင့္ေရးႏွင့္ 
ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢလိကက႑က (အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မဟုတ္ေသာ၊ အလုပ္အကိုင္ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာက႑မ်ားတြင္) 
၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေရး၊ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ေပါင္းစည္းမႈကိုေစာင့္ေရွာက္ကူညီျခင္း၊ ကုန္ထုတ္ႏိုင္မႈကိုတိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္း 
စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ ဘက္စံုေထာင့္စံုခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ခြဲေဝယူၾကမည့္ အက် ိဳးအျမတ္ ပမာဏ ႀကီးမား 
လာေရးအတြက္ စီးပြားေရးကိုယ္ထည္ဖြံ႕ထြားမႈအပိုင္းႏွင့္ ေရရွည္ခိုင္မာေအာင္ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 
စဥ္းစားတြက္ခ်က္မႈမ်ားမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို အဆံုးသတ္ေစမည့္ ပထမနည္းလမ္းကိုရွာေဖြေတြ႕ရိွသည္။ ယင္းမွာ 
တံခါးဖြင့္မႈကိုအရိွန္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ပိုမ်ားေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ပုဂၢလိက က႑ဦးေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ 
တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

၅၉။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးအုပ္စုသံုးခုစလံုးအေနျဖင့္ ၀င္ေငြလံုး၀မရိွသည့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြရရိွေစမည့္အခြင့္အလမ္း 

မ်ား (လခစားျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ျဖစ္ေစ) ကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး အစြမ္းအစ ပိုမိုရိွလာရန္တို႔အတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ 

အအံုကြန္ရက္မ်ားရရိွႏိုင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွႏိုင္ပါက မ် ိဳးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ ဆင္းရဲ 
တြင္းနက္ေနသည့္ သံသရာကို ကူညီရပ္တန္႔ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕အခန္းမ်ားတြင္ဆိုခ့ဲသည့္အတိုင္း အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ႏွင့္ 
ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွႏိုင္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အတိတ္ကႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးသမိုင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံ 
မ်ားေၾကာင့္ ရတန္သေလာက္မရျဖစ္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္သည့္ အားလံုးလႊမ္းျခံဳအေျခခံမူမွာ လူတိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားရရိွႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရခံေျမခံေကာင္းလာေစေရးပင္ျဖစ္သည္။ ပထမလမ္းေၾကာင္းက စီးပြားေရးဖြံ႕ထြားမႈရိွေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ယခု ဒုတိယလမ္းေၾကာင္းက အဆိုပါဖြံ႕ထြားမႈ အက် ိဳးကို အားလံုးခံစားႏိုင္ေရးေဇာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွသည္ ဆင္းရဲတြင္းမွ႐ုန္းထြက္ 
ႏိုင္ေရး ဒုတိယေျမာက္ နည္းလမ္းအျဖစ္ အေရးႀကီး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လူတိုင္းရရိွေစေအာင္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ား၌ အားလံုးပါ၀င္သည့္တိုးတက္မႈျဖစ္ေစေရး ေရခံေျမခံေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးျခင္း ဟု သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္လာခ့ဲသည္။

၆ဝ။  အထက္ပါ ပင္မနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပန္းတိုင္ႏွစ္ရပ္သို႔ေရာက္ရိွမႈ လ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ အခ် ိဳ႕ေသာ ႀကိဳ တင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွႏွင့္ထားရန္ 

လိုအပ္သည္။ အဆိုပါ ႀကိဳ တင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ တိုးတက္မႈ၊ အားလံုးပါ၀င္မႈႏွင့္ ေရရွည္ခံမႈတို႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ တင္ကူး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးသည့္၊ ျပည္သူတို႔အား အဆိုပါအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေရခံေျမခံမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္၊  ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပ့ံပိုးျဖန္႔ျဖဴးေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားပြားေရး၀န္းက်င္ကို ျခံဳငံုသတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ၎င္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာမ်ားကို 
အမွန္တကယ္ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ တိုးတက္မႈကိုေရရွည္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာက႑၏ ေက်ညက္နားလည္မႈကိုလည္း 
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ဖြင့္ဆိုေပးသည္။ ႀကိဳ တင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈသည္ တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ေရး အထက္တြင္ 
ေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည့္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ား၏ လ်င္ျမန္မႈ (စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ)၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေရရွည္ထိန္းထားႏိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ရိွသည္။

11 

 

ပံု (၁၈) ႀကိဳတင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အဓိက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ က႑မ်ား 
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၃။ ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည့္ က႑မ်ား

၁။ အားလုံးပါ၀င္၍ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ တုိးတက္မႈအတြက္ မရိွမျဖစ္ ရိွထားရမည့္ ႀကိဳတင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

၆၁။ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကို ေသခ်ာေစျခင္း၊ လူမႈ ပါ၀င္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔က႑ 

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစျခင္းတို႔သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္ ရိွထားရမည့္ ႀကိဳ တင္ လိုအပ္ခ်က္ 

မ်ားျဖစ္သည္။ ဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လိုအပ္သက့ဲသို႔ ၎င္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အာ႐ံုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ရန္ လိုအပ္သည္။ ဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရိွေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မေျဖရွင္းဘဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
အက် ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ျပည္သူတိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
အျပည့္အ၀ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခက္ခဲသည္။ 

(က) ႏုိင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကုိ အကူအညီေပးျခင္း

၆၂။ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ က႑မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေရရာမွဳမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းက အလုပ္အကိုင္ 

ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္၊ စီးပြားေရး ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမွဳမ်ားမွ အက် ိဳးအျမတ္မ်ား ျပန္လည္ ရရိွႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 

ႀကိဳ းပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ၎င္းတို႔၏ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်ႏိုင္ျဖစ္ေစသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တရား၀င္မႈ 
ကို ခိုင္မာေစျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကို ခိုင္မာေစမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

(၁) ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္း

၆၃။ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ပါက စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဆိုးက ိ်ဳ းမ်ား သက္ေရာက္ေစ 

ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အလယ္အလတ္ အရြယ္အစားရိွေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳ းဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ သုံးႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အၾကမ္း 
ဖက္မႈႀကီး တစ္ခု သို႔မဟုတ္္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားပါက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ကြာဟက်န္ခ့ဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္တစ္ခု၏ 
ပ်မ္းမွ်ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တိုးတက္မႈ အႏွစ္ ၃၀ စာ ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။23 အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းပါးၿပီး တိုင္းျပည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲေစသည္။ 

၆၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕ ေဒသမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဒဏ္ကို ဆိုးရြားစြာ ခံစားၾကရသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ျမင့္မားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၇၈ 
ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ ၃၇.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။24 ထိုေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူလူထုသည္လည္း လူမႈ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းမႈ ၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ဖြံ႔ၿဖိဳ းမႈေႏွးေကြးသူ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္ (UNICEF MICS 2010)။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ ကာလရွည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တိုးပြားေစ႐ုံ 
သာမက ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ ိ်ဳ းမႈအပါအ၀င္ အျခားျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲေစသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ဘိန္းစိုက္ပ ိ်ဳ းသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ ိ်ဳ းမႈသည္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။) (UNODC Opium Survey 2013)။ ၎င္းတို႔ 
အားလုံးသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစသည္။ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း 
လာေရာက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားအေပၚ  ဆိုးက ိ်ဳ းသက္ေရာက္ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရက ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။ 

၆၅။ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ အားထုတ္လ်က္ ရိွသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ 
မီ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ကာလၾကာရွည္စြာ ေျပာဆိုခ့ဲသည့္ မေက်နပ္မႈကို ေျဖရွင္းရန္ 
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀ေပးရန္ လိုလားေၾကာင္း ျပသခ့ဲသည္။ (ကရင္အမ ိ်ဳ းသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) အပါအ၀င္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ကာလအရွည္ၾကာဆုံး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္ရန္) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ား 

23 2011 WDR

24 World Bank staff estimates from 2009-2010 IHLCA survey.
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လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ 
စတင္ကာ အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွခ့ဲၿပီး ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။ အစိုးရႏွင့္ 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO  တပ္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း KIO  ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲ 
သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ခ့ဲ 
ရသူေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွခ့ဲသည့္ ပဋိပကၡ ပိုမိုတင္းမာခ့ဲမႈမ်ားသည္ ဤျဖစ္စဥ္၏ ထိလြယ္ခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး ရရိွႏိုင္သည့္ အေျဖတစ္ခုကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ရရိွရန္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း ထင္ရွားေစခ့ဲသည္။ 

၆၆။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ကာလၾကာရွည္စြာ အာ႐ုံစိုက္ခ့ဲၿပီး မၾကာေသး 

မီက ပြင့္လင္းလာေသာ ႏိုင္ငံေရး ေနရာတစ္ခုသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေသာ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစသည္။ ထင္ရွားေသာ 
သာဓကတစ္ခုမွာ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎င္းအတြက္ ေရွရွည္ 
တည္တ့ံသည့္ အေျဖတစ္ခု ရွာရန္မွာ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား လုံၿခံဳေရးအတြက္သာမက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမႈပါ၀င္ေရး 
ကိစၥအတြက္ပါ အေရးပါသည္။ 

၆၇။  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တည္ေဆာက္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၎င္းတို႔ကိုယ္၎င္းတို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚဆိုသည့္ မြတ္ဆလင္ 

လူထုျပႆနာအတြက္ အေျဖရွာရန္ လိုအပ္သည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသက့ဲသို႔ မြတ္ဆလင္ လူနည္းစုကို အစိုးရက တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ 
လက္မခံဘဲ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီက အဆိုပါ 
မြတ္ဆလင္ လူထုျဖင့္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၈၉ ဦး ေသဆုံးခ့ဲၿပီး လူ ၁၄၀,၀၀၀ အိမ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲၾကရသည္။ 
အစိုးရက ထိုလူမ်ားအတြက္ ယာယီစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးခ့ဲၿပီး ယခုအခ ိ်န္အထိ ထိုစခန္းမ်ားတြင္ လူမ်ား ေနထိုင္လ်က္ ရိွသည္။25 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္ လူထုႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ 
၏ အျခားေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ ႕ ျဖစ္ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ ႕တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။

၆၈။ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ လာမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း မေသခ်ာမႈမ်ား ရိွေနသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရး၀ါဒႏွစ္ခု အစြန္းအထိ ကြဲလြဲျခင္းႏွင့္ (ဖြံ႔ၿဖိဳ းေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ျခင္း) မ်ား ဆက္စပ္ 
လာႏိုင္ၿပီး အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း မေသခ်ာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ 
ဤအေျခအေနကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ သမၼတျဖစ္ခြင့္အခ်က္အပါအ၀င္ အေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳ းပမ္းမႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ အခ ိ်ဳ းက် ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲ 
စနစ္က်င့္သုံးရန္ စဥ္းစားလ်က္ရိွသည္။ မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဤအေျခအေနသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ 
မ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ကာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အကူအညီရရိွမႈမ်ား ၀င္ေရာက္မႈကို အက ိ်ဳ းသက္ 
ေရာက္ႏိုင္သည္။26

(၂) တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အၾကား ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တရား၀င္မႈကို ခိုင္မာေစျခင္း

၆၉။ ကာလရွည္ အားနည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈကို 

ပ်က္ယြင္းေစၿပီး ၎င္းတို႔အေနျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပဳသေဘာ တုန္႔ျပန္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္။ အကူးအေျပာင္း မျပဳလုပ္မီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ 
အလြန္အားနည္းၿပီး ျပည္သူမ်ားသည္ ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ရွားပါးသည္။ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ပ်က္မႈျမင့္မားျခင္း၊ လက္သင့္ရာ 
စားေတာ္ေခၚသည့္အက်င့္ ျမင့္မားျခင္း၊ လူမႈေရး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အားနည္းေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ 
စနစ္ကို ေမာင္းႏွင္ပုံေဖာ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန 
ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အတိတ္ကာလက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္အခ် ိဳ႕သည္ အစိုးရဌာမ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ား 
တင္သြင္းေရာင္းခ်ေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခ ိ်တ္အဆက္ရိွေနသည့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူ မွ်မွ်တတ ယွဥ္ၿပိဳ င္ 
ရန္ တြန္႕ဆုတ္လ်က္ရိွၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ မေျဖရွင္းရေသးေသာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား 
ရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လူအုပ္စုအခ ိ်ဳ ႕ႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္ ေဒသအခ ိ်ဳ ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္မႈကို အဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဤအခ်က္သည္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ 
ေစသည္။

25 Report of Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, UNOHCHR, August 2012.

26 International Crisis Group, Myanmar Crisis Watch, April 2014. <http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b7E  

12FB4D-6C23-449D-AF08-550AD5FD2F2E%7d#results>
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၇၀။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈရရိွရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား၀င္ 

ျဖစ္ျခင္းကိုရရိွရန္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎င္း၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ပိုမို ပြင့္လင္း 
ၿပီး တာ၀န္ခံရန္ လိုအပ္ကာ ၎င္းတို႔သည္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးပါသည္။ ယခုအခါ အစိုးရအေနျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေရး 
အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းရန္ အခြင့္အေရး ရလာၿပီျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း လိုင္စင္ခ်ေပး 
ရာတြင္ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈအတြက္ အမ်ား၏ ခ ီ်းက်ဴးမႈကို ရရိွခ့ဲသည္။ ထိုနည္းတူစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ 
က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အစိုးရကို ဆက္လက္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ ဆႏၵမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အခြင့္အေရး ရိွသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ေသခ်ာေစမည္။

၇၁။ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တိုင္းျပည္ တရား၀င္ျဖစ္မႈအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈႏွင့္ အႏၱရာယ္မွာ ရဲဌာနႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနတို႔၏ စြမ္းရည္နည္းပါးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ ယခင္ စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ အက် ိဳးစီးပြားဆက္စပ္လ်က္ရိွေသာ လူတစ္ခ ိ်ဳ ႕၏ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏိုင္မႈ တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ 

သည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အားေပးရန္အတြက္ ရဲဌာနႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ 
အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွသည္။ အတိတ္ကာလက ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားသူမ်ားကို အျပစ္ေပးျခင္းက့ဲသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 
တြင္ ရဲဌာနႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနတို႔အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ သံသယစိတ္မ်ား ရိွၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အတိတ္ 
ကာလက စနစ္ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ျပင္ပမွ အက ိ်ဳ းခံစားခ့ဲရသူမ်ားသည္ ၿပိဳ င္ဆိုင္မႈ၊ မွ်တမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈတို႔ 
ေပၚေပါက္လာေစသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မႀကိဳ က္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎င္းတို႔အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း 
စဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳ းစားအားထုတ္မႈမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးလာႏိုင္သည္။ 

(ခ) လူမႈ ပါ၀င္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

၇၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးအရ ဖယ္ၾကဥ္မႈပုံစံမ်ား ရိွေနၿပီး ၎င္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ႐ုန္းထြက္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မွ်တစြာ ရရိွရန္ႏွင့္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈကို မွ်ေဝရန္ ႀကိဳ းစားေနသည့္ လူအုပ္စုမ်ားအတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ေစသည္။ အခ ိ်ဳ ႕ေသာ လူအုပ္စုမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ တည္ေနရာေၾကာင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈကို မွ်ေဝရန္ 
အတားအဆီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားမွာ ဘာသာ၊ လူမ ိ်ဳ းစုႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ က်ားမခြဲျခားမႈ၊  
ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္မ်ားမွ စတင္ကာ ဗုဒၥဘာသာ မဟုတ္သူမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ေဘးဖယ္ 
ထားျခင္းမ်ားရိွၿပီး မၾကာမီက မြတ္ဆလင္မ်ားကို ဦးတည္လာခ့ဲသည္။ ဥပမာ - ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၈ဝဝ,ဝဝဝ ရိွၿပီး ၎င္းတို႔ကိုယ္ 
၎င္းတို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပေသာ မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမွာ ႏိုင္ငံမ့ဲျခင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရၿပီး 
၎င္းတို႔သည္ မိသားစုအရြယ္အစား၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ေမြးစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလာျခင္းတို႔ကို အကန္႔သတ္ခံရသည္။ ထိုအခ်က္ 
သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ႏိုင္မႈႏွင့္ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အတားအဆီးမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေပါင္းစည္းျခင္းကို တားဆီးသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ 
ကာ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပသို႔ ကူးစက္ခ့ဲၿပီး 
အထူးသျဖင့္ မိတီၳလာတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း တရားဝင္ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ 
အသိအမွတ္မျပဳေပ။ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူခြင့္ရရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ရန္၊ ေျမဝယ္ရန္၊ ႐ုံးဝန္ထမ္းလုပ္ရန္၊ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ျဖတ္သန္းရန္၊ ျပည္တြင္းေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အမ်ားစုရရိွရန္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္္ျပား ရရိွ 
ရန္ လိုအပ္သည္။ 

၇၃။ လူမႈေရး ဖယ္ထုတ္မႈကို ကိုင္တြယ္ရန္ စိန္ေခၚမႈမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 

တြင္ ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစုသည္ ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ေသာ လူနည္းစု 
မြတ္ဆလင္မ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္းေကာက္ယူမႈအေပၚ ဆႏၵျပခ့ဲၾကၿပီး လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးေနသူမ်ားသည္ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ား 
ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးေကာက္ယူေသာ သန္းေခါင္ 
စာရင္းမွာ ထိုေနရာမ်ားမွအပ ေအာင္ျမင္သည္ဟု မွတ္ယူခ့ဲသည္။

၇၄။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရရိွမႈတို႔တြင္ အမ ိ်ဳ းသမီးမ်ား၏ ပါဝင္ခြင့္မွာ ကန္႕သတ္ထားသက့ဲသို႔ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ 

တပ္မေတာ္္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ အမ ိ်ဳ းသမီးမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္းမွာ နည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
လႊတ္ေတာ္၌ အမ ိ်ဳ းသမီး ကိုယ္စားလွယ္အခ ိ်ဳ းမွာ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွၿပီး ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ 
၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းခ့ဲသည္။ မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ဟူေသာ အယူအဆ 
ကို အိမ္တြင္ အေျခခံၿပီး၊ အိမ္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ ိ်ဳ းသားမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ ဤ 
အယူအဆသည္ လူထုၾကားႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမို ျပင္းထန္လာၿပီး ၾသဇာရိွေသာ ေနရာမ်ားကို အမ် ိဳးသားမ်ားကသာ 
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လႊမ္းမိုးထားၾကသည္။27 ထို႔ျပင္ အခ ိ်ဳ ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ ိ်ဳ းမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားသည္ အမ ိ်ဳ းသမီးမ်ားကို ေျမယာ 
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ခံၾကရသည္။28

၇၅။  ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳ းေရးလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈပါ၀င္မႈကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 

သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ရလဒ္ကို အေျချပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳ းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လက္ရိွအခ ိ်န္သည္ အစိုးရအတြက္ ‘ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရးကို ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္’ ႏိုင္ရန္ အနာဂတ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပိုမို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူမႈေရး အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ လူမႈေရး တာ၀န္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အက ိ်ဳ းရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း (SIM) ႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အရည္အေသြးတို႔ကို ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း (QSEM) မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းရြာအဆင့္၌ အုပ္စုငယ္မ်ားအတြင္း လူမႈအရင္းအႏီွးႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့ 
အထမ်ား ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

(ဂ) မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ ထိန္းသိမ္းျခင္း

၇၆။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ဆြဲရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ ခန္႔မွန္းရပိုမိုလြယ္ကူေစျခင္း 

ေၾကာင့္အေရးႀကီးသည္။ အေျခခံအက်ဆံုးေျပာရလွ်င္ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈသည္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကိုေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ခိုင္မာ 
သည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရိွသည္။ ေစ်းႏႈန္း မ်ား၊ အတိုးႏႈန္းမ်ား၊ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား အတက္ 
အက်ျမန္ျခင္း၊ ၾကမ္းျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ
လိုအပ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္လံုေလာက္ေအာင္ ေစာစီးစြာျဖည့္တင္းေရး အေရးႀကီးသည္။  
ပဋိပကၡဆက္ႏႊယ္သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္အကၽြံေငြေၾကး႐ိုက္ထုတ္ျခင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ဟု အစိုးရ 
တစ္ရပ္က နားလည္လာသည့္အခါတြင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈဟု အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တတ္သည္။29 ၁၉၉ဝ ႏွင့္ ၂ဝဝဝ 
ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အလြန္ျမင့္မားခ့ဲသည္။ ယင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ရာ 
တြင္ ပဋိပကၡအမ်ားအျပားကိုေျဖရွင္းမႈႏွင့္ တစ္ၿပိဳ င္နက္တည္းလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း အႀကီးအက်ယ္လိုေငြျပမႈကို 
ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏိွပ္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းခ့ဲ၍ ျဖစ္သည္။

၇၇။ ျမန္မာ့မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အားေကာင္းေသာ္လည္း မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စနစ္က်င့္ထံုး (in-

stitution) စြမ္းေဆာင္ရည္မွာမူ အားနည္းလ်က္ရိွသည္။ ဘ႑ာေရးမူဝါဒသည္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေစေရးအဓိကလက္နက္ျဖစ္ခ့ဲ 
ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္သည္ ဘ႑ာတိုက္ထိန္း အခန္းက႑မွာသာရိွခ့ဲၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရိွမည္သည့္ဌာနကမွ် ဘ႑ာေရးမဟာဗ်ဴ 
ဟာႏွင့္ မူဝါဒတို႔ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္း မရိွပါ။ ဗဟိုဘဏ္သည္ တိုက္႐ိုက္ေငြေၾကးမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားအေပၚတြင္သာ (အရန္ 
ေငြ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဘဏ္မ်ား၏ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ေဘာင္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္) အလြန္အၾကဴး 
မီွခိုေနသည္။ ေငြေပးေခ်မႈပံုစံမ်ားအားလံုးအတြက္ အတိုးႏႈန္းကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက သတ္မွတ္ထားၿပီး မၾကာေသးမီကာလအထိ ေျပာင္းလဲမႈ 
မလုပ္ခ့ဲေခ်။ ထံုးနည္းေဘာင္၀င္သည့္ ဘဏ္မ်ားအၾကား ေစ်းကြက္မရိွသလို ဘဏ္မ်ားအေပၚ အလြန္အကြၽံထိန္းခ်ဳပ္မႈကလည္း ေငြေၾကး 
စီးဆင္းမႈယႏၲရားကို ေႏွးေကြးေစသည္။ အတိတ္ကဆိုလွ်င္ ႏႈန္းေသသတ္မွတ္ထားၿပီး အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖစ္ေနသည့္ ေငြလဲႏႈန္းမူ၀ါဒသည္ 
စီးပြားေရးအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခ့ဲၿပီး လိုေငြျပမႈကို ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို 
မီးထိုးေပးသလိုျဖစ္ခ့ဲသည္။ 

၇၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုက္ခ႐ို စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာ တိုးတက္ခ့ဲသည္။ (ဇယား ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)။ မၾကာမီ 
ႏွစ္မ်ားက ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈအရိွန္ ျမႇင့္တင္ခ့ဲသည္။ (စာပိုဒ္ ၈ ကို ၾကည့္ပါ)။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂၂ ဒသမ ၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခ့ဲရာမွ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၅.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်ခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရသစ္၏ ဘ႑ာေရး စည္းကမ္း 
ေကာင္းမြန္လာမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးလိုေငြကို စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘ႑ာေရးလိုေငြ ျဖည့္တင္းမႈကို ေငြေၾကး႐ိုက္ႏိွပ္ျဖည့္ဆည္းရာမွ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား ပိုမို 
ထုတ္ေဝရန္ မူဝါဒ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က 
ေငြေၾကးႏႈန္းရွင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ အက ိ်ဳ းဆက္အားျဖင့္ တရားဝင္ႏွင့္ ျပင္ပေငြလဲႏႈန္းမ်ား 
သည္ ယခုအခါ တူညီလာသည္။ (ဇယား ၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္း၏ ကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

27  International Crisis Group, Myanmar Crisis Watch, April 2014. <http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7b7E  

12FB4D-6C23-449D-AF08-550AD5FD2F2E%7d#results>

28 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) Report (2007).

29 Elbadawi and Schmidt-Hebbel, 2007
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ေႂကြးၿမီမ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ခ့ဲသည္။ အက ိ်ဳ းဆက္အားျဖင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပေႂကြးၿမီသည္ ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း 
ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏ ၃၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွခ့ဲရာမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ ၂၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလ်ာ့က်လာခ့ဲသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ 
ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ေႂကြးၿမီခံႏိုင္စြမ္း ပူးတြဲေလ့လာခ်က္ ေနာက္ဆုံးသုံးခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေႂကြးၿမီဒဏ္ခံရမႈ အႏၲရာယ္ 
အနိမ့္ဆုံးဟု သုံးသပ္ခ့ဲသည္။ 

၇၉။ ကာလလတ္ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ေအာက္သို႔ ညႊန္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ 
မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းစြမ္းရည္ အားနည္းမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေႏွးေကြးႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ႏိုင္မႈတို႔ 
ျဖစ္သည္။ အေျခခံ ယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ပ်မ္းမွ် ၈.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အနည္းငယ္ တိုးတက္ 
ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ က႑မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ခိုင္မာၿပီး၊  ဝန္ေဆာင္မႈ 
က႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အလြန္အားေကာင္းမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ ကာလလတ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း၏ ေဖာ္ျပတန္ဖိုး 
ႏွင့္ အမွန္တကယ္တန္ဖိုးမ်ားက်ဆင္းေနၿပီး ဆက္လက္က်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။30 ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္း 
တက္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္လိုအားေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၆.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေလ်ာ့ပါးလာသင့္သည္။ ျပည္ပ ေငြေပး 
ေငြယူရွင္းတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ လက္ငင္းကာလတို ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ သာမန္စာရင္း လိုအပ္ခ်က္မွာ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏ 
၄.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈမွ ဝင္ေငြမ်ားေၾကာင့္ ခုႏိွမ္သည္ထက္ ပိုမိုမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ 
ထိုအခ ိ်န္တြင္ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တြင္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တန္ဖိုး၏ ၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာ 
မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲမႈ သိသိသာသာ တိုးတက္လာ 
ျခင္းႏွင့္  ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာတိုးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးခန္႔မွန္းခ်က္မွာ အေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ အေျခခံ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိရိယာမ်ားကို ဆက္လက္ 
တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ၿပီး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ 
စြမ္းရည္ကို အစြမ္းကုန္ အသုံးျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကို မီွခိုသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံကို 
ဘက္စုံျဖစ္ေစရန္ သဘာဝရင္းျမစ္မဟုတ္သည့္ က႑မ်ား တိုးတက္ေရး အပါအ၀င္ အားလုံးပါဝင္ေသာ တိုးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည့္ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလုပ္ရန္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ကာလ 
အတြင္း ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္လွ်င္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႏိုင္ငံျခား အရန္ေငြေၾကးပမာဏမွာ ေလာက္ငွ 
မည္ မဟုတ္ေပ။ အႏၲရာယ္မွာ အလွ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလာသည့္ ဘ႑ာေရး က႑ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၏ 
စာရင္းရွင္းတမ္း အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ အခ်က္အလက္မရိွျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ ႏုနယ္မႈတို႔ ျဖစ္သည္။ 
နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသက့ဲသို႔ အကူးအေျပာင္း ရပ္တန္႔မႈသည္ ကာလလတ္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး အလားအလာမ်ားအေပၚ 
သိသာေသာ ဆိုးက ိ်ဳ းမ်ား သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ 

30 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အမွန္တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈသည္ တျခားေသာ အေရွ႕အာရွရွိ တန္ဖိုးျမင့္တက္သည့္တိုးတက္မႈႏႈန္းျမန္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြာျခားေနသည္။ ယင္းအတြက္ထပ္မံေလ့လာရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး   

ရလဒ္မတူညီမႈသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စီးပြားေရးက႑အတြင္းသို႔ စုပ္ယူႏိုင္မႈနည္းျခင္း၊ ေငြပူ စီး၀င္မႈကိုတားဆီးသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိသည့္ အမွန္ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတြင္  

 တိုးပြားမႈနိမ့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပ၍ရသည္။
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(ဃ) ျပည္သူ႔က႑စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစျခင္း

၈၀။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ သယာဝေျပာမႈမွ်ေဝေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ထိေရာက္၍ အက ိ်ဳ းျဖစ္ထြန္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာသည္ မူဝါဒပိုင္း၊ အဖြဲ႕ 

အစည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပိုင္း သို႔မဟုတ္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈပိုင္းဟူေသာ ပုံစံ တစ္မ ိ်ဳ းမ ိ်ဳ းျဖင့္ အစိုးရ၏မွန္ကန္ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္  

ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ရရိွေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ က႑နယ္ပယ္တစ္ခုစီတိုင္းသည္ အဓိက 
အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတို႔အတြက္ ပိုမိုတိက်ေသာ မူဝါဒမ်ား၊ အစီ 
အစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ ဒီဇိုင္းဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုအခါ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ နည္းပညာ 
စြမ္းရည္မွာ အေရးပါလာသည္။ ထို႔ျပင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ထိေရာက္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ ခိုင္မာေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လိုအပ္သည္။

(၁) မူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖန္႔ေဝျခင္းအတြက္  ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း

၈၁။  ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ား မလုံေလာက္ျခင္းကို ခံစားရသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ လုံေလာက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ သင္တန္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဒီဇိုင္း 
ေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ 
အေရးႀကီးသည့္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုံေလာက္ေအာင္ သင္ၾကားမေပးႏိုင္ျခင္းသည္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာကို 
ပိုမိုဆိုးဝါးေစသည္။ အက ိ်ဳ းဆက္အားျဖင့္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊  စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပံုစံထုတ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူမႈ၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ အထူးလိုအပ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား မလုံေလာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရိွအဖြဲ႕အစည္းပုံစံ 
သည္ ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုတြင္ အထူးျပဳလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာမရိွေပ။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ အတိတ္ကာလက အက ိ်ဳ းဆက္ 
မ်ားအျဖစ္ လက္ရိွ အစိုးရသည္ ဗဟိုအဆင့္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခား 
ေတြးေတာမႈ၊ မူဝါဒ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ၊ မူဝါဒ အၾကံေပးမႈ၊ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရိွေပ။ အစိုးရ၏ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွသည့္ “silo”လကၡဏာမ်ား ရိွသည္။

၈၂။ ႏိုင္ငံတြင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ အလြန္အမင္းက်င့္သုံးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္းလာျခင္းသည္ အားနည္းၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑ကို 

ပိုမိုဖိအားသက္ေရာက္ေစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပိုမို ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ အထူးသျဖင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရိွ 
လာေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ အလုပ္တာ၀န္မ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား၏ အကန္႔အသတ္ရိွေနေသာ 
ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာအရည္အေသြးတို႔ကို ပိုမို ဖိအားေရာက္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီက ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား 
၏ လစာမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား တိုးလာေသာ္လည္း ထိုပမာဏမွာ နည္းပါးလ်က္ ရိွေသးသည္။ အက ိ်ဳ းဆက္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ ယွဥ္ၿပိဳ င္ႏိုင္စြမ္းကို သိသိ 
သာသာ ထိခိုက္ေစၿပီး ၎င္း၏ ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္လ်က္ ရိွသည္။ 

၈၃။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (DU) မ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑တြင္ ျမင္သာေသာ 

ရလဒ္မ်ား ေပးရန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရာတြင္ ‘ျမန္ဆန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား’ ရရိွေစေရး ရည္ 
ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ 
အတြင္းတြင္ အဆိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မ်ား မည္သို႔ အံဝင္သည္မွာမူ မရွင္းလင္းေပ။

၈၄။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကဦးစားေပးမွာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး က႑မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ ပူးေပါင္းမႈ 

ရိွသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က႑ဗ်ဴဟာမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အင္အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အစိုးရ၏ ထိေရာက္မႈကို တိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အစိုးရ၏ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
အတားအဆီးမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ လိုအပ္ေသာ အထူးျပဳကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အခ ိ်န္ယူရမည္။ ထို႔ျပင္ ဗဟိုႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ 
ရရိွေသာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွ စြမ္းေဆာင္ရည္ အတားအဆီးမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ 
လိုအပ္ၿပီး စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ က႑အလိုက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ 
အေျခခံက်ေစကာမူ က႑အသီးသီးမွ က႑အလိုက္ဗ်ဴဟာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစျခင္းျဖင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း တိုးတက္မႈရရိွေစႏိုင္ 
သည္။ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွတဆင့္ ထိုက႑အလိုက္ ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အစိုးရ၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး မိတ္ဘက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔၏ ႀကိဳ းပမ္းမႈမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ထို႔ျပင္ 
e-governance ကို မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ရရိွလာၿပီး အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရာတြင္ ထိေရာက္မႈကို သိသိသာသာ တိုးတက္လာေစႏိုင္သည္။ 
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၈၅။ အခ ိ်ဳ ႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အတားအဆီးမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ က႑အလိုက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္သည္။ အခ ိ်ဳ ႕ေသာ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အတူ အခ ိ်ဳ ႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အတားအဆီးမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွလ်က္ 
ရိွၿပီး ပင္စင္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စြမ္းအင္၊ ေဘးကင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈအခ ိ်ဳ ႕ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
ျပည္သူ႔ေရးရာ က႑တြင္ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္အခ ိ်ဳ ႕ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းကို ေပးသည္။

၈၆။ အခ်က္အလက္အေျခခံေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ စာရင္းအင္းစနစ္မ်ား ခိုင္မာေစၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား 

ျမႇင့္တင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အကယ္၍ အခြင့္အာဏာေပးသည့္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားသည္ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ပင္ 
အရည္အေသြး မမီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသိအျမင္ ကြာဟမႈမ်ားသည္ အစိုးရ၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ ဗ်ဴဟာ 
မ်ားကို အတားအဆီးျဖစ္ေစမည္။ စာရင္းအင္းအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ရန္ အဓိက အခြင့္အလမ္းတစ္ခုမွာ အစိုးရသစ္၏ ဦးစားေပးမူဝါဒ 
ေလးခ်က္တြင္ တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရးမိတ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ စာရင္းအင္းမ်ား တိုးတက္ 
ေစေရး အမ ိ်ဳ းသားဗ်ဴဟာ (NSDS) ျပင္ဆင္မႈကို အေထာက္အပ့ံေပးရန္ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎င္းကို အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲၿပီး 
လွ်င္ စာရင္းအင္းစနစ္မ်ား ခိုင္မာလာေစရန္ ပိုမိုစနစ္က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ဗ်ဴဟာ၏ ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာ 
ေစမည္။31

၈၇။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ သေဘာသဘာဝအရ နည္းပညာလိုအပ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ၀င္ေရာက္ 

စြက္ဖက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ေမြးျမဴရန္ အဓိက က်သည္။ သေဘာသဘာဝအရ နည္းပညာ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို နည္းပညာရွင္မ်ားမွ ပိုမိုျပဳလုပ္လာႏိုင္ရန္ အားေပးရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ 
ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ စနစ္မရိွဘဲ ထိေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုအေျခအေနတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းသည္ အေရးပါသည္။

(၂) အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

၈၈။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အလားအလာအတြက္ အေရးႀကီး 

ေသာ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ တိုးတက္မႈႏွင့္ အားလုံးပါဝင္မႈအတြက္ အေျခခံေကာင္းရရိွရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာက႑၏ 
စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္ေသာ တည္ၿငိမ္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို ကာကြယ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒမ်ား ထိေရာက္စြာ ခ်မွတ္ေရး၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ခံမႈရရိွေရးတို႔တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏွံ 
သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈရရိွရန္ လိုအပ္သည္။

၈၉။ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေစျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ 
ေနေသာ ဒီမိုကေရစီျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ကို အားေကာင္းေစျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရး စြမ္းအားမ်ားကို 
ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားအထိ တိုးတက္ေအာက္ အားထုတ္လ်က္ ရိွသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အစိုးရသည္ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ “ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖံြ႔ၿဖိဳ းမႈ” 
ကို ဦးစားေပးခ့ဲသည္။ (Nixon & Joelen, 2014)။ ျပည္သူအေျချပဳ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရးခ်ဥ္းကပ္မႈအေနျဖင့္ အစိုးရသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး 
အတြက္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ခ်ေပးထားၿပီး (ဦးစားေပးသတ္မွတ္ျခင္း)ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို ရပ္ရြာလူထုကို 
ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုခြဲေဝေပးခ့ဲသည္။ (World Bank PER, forth-
coming)

၉၀။ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝေပးေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား က်န္ရိွေနေသးသည္။ ပထမဦးစြာ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ 
ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို ခြဲေဝေပးသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားမွာ ယခုအခ ိ်န္ 
အထိ အလြန္အမင္း ကန္႔သတ္မႈမ်ားေနေသးသည္။ (World Bank PER, forthcoming)။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ စနစ္ 
အမ်ားစုက့ဲသို႔မဟုတ္ဘဲ အေျခခံပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးမွာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ေအာက္တြင္ ရိွေနေသးသည္။ ထို႔ျပင္ အခ ိ်ဳ ႕ေသာ နယ္ပယ္မ်ား 
တြင္ ရွင္းလင္းသည့္ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ မရိွျခင္းသည္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီ ရရိွမႈ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အဟန္႔အတား 
ျဖစ္သည္။ အစိုးရအတြင္း ဘ႑ာေရး လႊဲေျပာင္းမႈ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေစေရး ေသခ်ာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီကို ခြဲေဝသည့္ ပမာဏအတြက္ အေျခခံဆုံးျဖတ္သည့္ အခ်က္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ ထိုအခ်က္မွာ 
သဘာ၀ရင္းျမစ္ထြက္ရိွေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ၎င္းတို႔၏ ထည့္ဝင္မႈႏွင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ကိုက္ညီေသာ ခြဲေဝမႈ မရရိွသည့္ 
ခံစားခ်က္မ်ား ရိွသည္။ 

31 The NSDS sets out the strategic goals of the statistical system over the medium term, usually, 5 years (but could be longer) by assessing the current situation, identifying needs  

 and gaps and developing action plans and budgets.
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၉၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ေတြ႕ရိွရၿပီး အက်င့္ပ်က္မႈ ျမင့္မားေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈ ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်င့္ပ်က္မႈ အဓိက 
လကၡဏာမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည့္ လူနည္းစုသာ စီးပြားေရး စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဌာနမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္မႈမ်ားျဖင့္ အက ိ်ဳ း 
အျမတ္မ်ား ရရိွခ့ဲသည့္ “လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚ”သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္မႈ ၫႊန္းကိန္း၏ ၁၇၅ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အဆင့္ ၁၇၂ ရိွခ့ဲၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ ၁၇၇ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၅၇ သို႔ အဆင့္ျမင့္လာခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ တိုးတက္မႈသည္ အစိုးရ 
၏ အက်င့္ပ်က္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အက်င့္ပ်က္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး 
ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အက်င့္ဖ်က္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခား မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို လိုင္စင္ခ်ထားေပးခ့ဲၿပီး ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အလြန္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာသည္ဟု ခ ီ်းမြမ္းခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈရိွျခင္းသည္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာဝင္ေငြ၏ အဓိကဝင္ေငြျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ သဘာဝ သယံဇာတပစၥည္း တူးေဖာ္ထုတ္ 
လုပ္ေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႕၀င္ EITI ႏိုင္ငံအျဖစ္  လ်ာထားခံရသည့္ အေျခအေနသို႔ ရရိွလာျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ကတိကဝတ္ျဖစ္ေသာ 
၁၈ လအတြင္း ပထမဆုံး စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

၉၂။ ျပည္သူမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝသည့္ တရားစီရင္ေရးကို 

အမ်ားစုက ခံစားရၿပီး ၎င္းအခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဓိကအားနည္းခ်က္အျဖစ္ အမ်ားစုက လက္ခံၾကသည္။ ျမန္မာ့တရား 
စီရင္ေရးစနစ္တြင္ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံသည့္ခန္႔ထားျခင္းမွာ မရွင္းလင္းေပ။ ေအာက္ပိုင္းတရား႐ုံးမ်ား၏ တရားသူႀကီးမ်ား ခန္႔ထား 
ရာတြင္ပင္ လြတ္လပ္မႈမရိွေပ။ စစ္အစိုးရအုပ္စိုးမႈသမိုင္းေၾကာင္းအရ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ 
ျခစားၿပီးလာဘ္စားသည္ဟု သံသယျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏ စီရင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းခ်က္ 
သို႔မဟုတ္ ေရးသားေျဖရွင္းခ်က္ေပးခဲသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ၎င္းတို႔အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိုက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟု အမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္။ 

(၃)  ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေ၀မႈႏွင့္ သုံးစြဲမႈအရည္အေသြး တိုးတက္ေစျခင္း

၉၃။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္ လက္ရိွအခ ိ်န္အထိ တိုးတက္လာေသာ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ 

လိုအပ္သည္။ တပ္မေတာ္္ အုပ္စိုးမႈ၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ပါဝင္မႈ၊ အျမင္ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ ိ်ဳ းသား အစိုးရတြင္ 
ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး ကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဖိႏိွပ္ခ့ဲသည္။ ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ယခင္က မျဖစ္ႏိုင္ခ့ဲသည့္ အေနအထားတစ္ခုအျဖစ္ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ သတင္းမ်ားကို လြတ္လပ္ 
စြာ ေရးသားလ်က္ရိွၾကသည္။ ထို႔နည္းတူစြာ ယခင္က ျပည္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ မီဒီယာမ်ားသည္ ယခုအခါ ျပည္တြင္းတြင္ ႐ုံးမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာသည္။ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕က “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၾကံဳဖူးေသာ (သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္) 
မွာ ၎င္း၏ အေကာင္းဆုံး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွခ့ဲသည္” ဟု ေဖာ္ျပၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ ၫႊန္းကိန္းတြင္ ၁၇၉ ႏိုင္ငံတြင္ 
အဆင့္ ၁၅၁ ရရိွသည္။ အစိုးရ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းမႈသည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာၿပီး အဓိက အကန္႔အသတ္မွာ 
အထူးသျဖင့္ စစ္တမ္းမ်ားမွ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ စိတ္မခ်ရမႈ ျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္မႈ တိုက္ဖ်က္ျခင္း အပါအဝင္ အဆိုပါ 
အခ်က္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

၉၄။ မၾကာမီကာလက သိသာေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရိွလာေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား 

လုံေလာက္ရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္လ်က္ ရိွေသးသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အခြန္ေကာက္ခံမႈ နယ္ပယ္ႏွင့္ လိုက္နာမႈ 
အားနည္းျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို အမ်ားအျပားအသုံးခ်ၾကျခင္းႏွင့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ အခြန္စနစ္ေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံ 
ရရိွမႈကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွ အခြန္ စည္းၾကပ္မႈသည္ ကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္ျခင္းထက္ အစိုးရ အရာရိွမ်ား၏ 
အကဲျဖတ္မႈျဖစ္ၿပီး အခြန္ထမ္းႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္သူအၾကား ညႇိႏႈိင္းကာ အခြန္ေဆာင္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ 
ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွမႈႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ တိုးတက္မႈကို အားေပးေနခ ိ်န္တြင္ ထိုအခ်က္သည္ အခြန္စနစ္၏ မွ်တမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်ျဖစ္မႈကို ထိခိုက္ 
ေစသည္။ မၾကာမီက တိုးတက္လာေသာ အခြန္ႏွင့္အခြန္မဟုတ္ေသာ ဝင္ေငြမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဝင္ေငြမွာ ေဒသစံႏႈန္းအတြင္း 
တြင္ ေကာင္းစြာ တည္ရိွသည္။ (ပုံ ၁၆ႏွင့္ ၁၇ တြင္ၾကည့္ပါ)။ မၾကာမီက အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွၿပီး 
အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံးကို ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ အခြန္စနစ္ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အခြန္ပုံစံ ႐ိုးရွင္းရန္ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို 
အရိွန္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
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၉၅။ ဘ႑ာေငြ ျပင္ပဝင္ေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာေငြ ျပန္႔က်ဲမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး အမ်ားပိုင္ေငြ ထိန္းသိမ္းသူစိုးရိမ္မႈကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈျပႆနာ ေပၚေပါက္သည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး တာ၀န္ခံမႈ  အကဲျဖတ္မႈ (PEFA) အရ ဝင္ေငြ၏ ၄ဝ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း (အမ်ားစုမွာ သဘာ၀ရင္းျမစ္ က႑မွ) မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ တျခားစာရင္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ၎င္းတို႔မွာ ဘ႑ာေရး ျပင္ပ 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဘ႑ာေရးျပင္ပမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျပင္ပမွ ျမင္သာမႈ 
အားနည္းေစသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈကို စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

၉၆။ အစိုးရသည္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အားထုတ္ေနေသာ္လည္း သိသိသာသာ အသုံးမခ်ႏိုင္ေသးေပ။ လြန္ခ့ဲေသာ 
အႏွစ္ ၂၀ တြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပုဂၢလိက က႑ကို ထိေရာက္၍ တီထြင္ႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္အျဖစ္ အားထားၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အအုံ 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြမႈ မိတ္ဖက္အျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ ခိုင္မာေသာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအျဖစ္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ မူ၀ါဒ 
သည္ ျပည္သူ႔က႑ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရွာေဖြမႈကို ျမႇင့္တင္ခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ 
ပုဂၢလိက က႑၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤအလားအလာကို အသုံးမခ်ရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္းမႈကို 
ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး မိတ္ဖက္မ်ား၏ အားေပးမႈျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳ းစားေနသည္။

၉၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ ဘ႑ာေရး နယ္ပယ္ႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က႑အေပၚ အလြန္အမင္း 

မီွခိုမႈတို႔ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈအရိွန္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ရန္ သုံးစြဲမႈ အရည္အေသြးသည္ အေရးပါသည္။ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ေအာင္ျမင္ရန္ သုံးစြဲမႈအရည္အေသြးမွာ အၿမဲအေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး လိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားျခင္းႏွင့္ အကန္႔အသတ္ 
ရိွေသာ ဘ႑ာေရး နယ္ပယ္အရ ပိုမို အေရးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပုံစံတြင္ ဓာတ္ေငြ႔က႑သည္ ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းမႈမွာ အားလုံးပါဝင္ရန္ သုံးစြဲမႈ အရည္အေသြးသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑မွာ 
အလုပ္အကိုင္မ်ားစြာ မဖန္တီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ မွရရိွေသာ ဝင္ေငြကို အလုပ္သမား လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားေသာ 
က႑မ်ား တိုးတက္ေစရန္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းသည္ အားလုံးပါဝင္ေသာ တိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစမည္။ 

၉၈။ မၾကာမီကာလမ်ားက တိုးတက္မႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝရာတြင္ အသုံးစရိတ္ 

အရည္အေသြး နိမ့္ပါးလ်က္ရိွသည္။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ တြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အသုံးစရိတ္မွာ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး၏ ၁.၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က အသုံးစရိတ္ ဝ.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ကာလမ်ားအတြင္း ပညာေရး 
အသုံးစရိတ္မွာ ဝ.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္မွာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းႏွင့္စာလွ်င္ အားနည္းလ်က္ ရိွသည္။ (ပုံ ၂၁ ႏွင့္ ၂၂ ကို ၾကည့္ပါ)။ ထို႔ျပင္ 
အစိုးရသည္ အဆိုပါ က႑မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ေပးျခင္းကို တိုးျမႇင့္ခ့ဲေသာ္လည္း ေရွ႕တန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားမွာ ဘ႑ာေငြ မလုံမေလာက္ျဖစ္လ်က္ပင္ ရိွေသးသည္။  ပိုမိုရရိွလာေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ 
လစာေငြမ်ားထံသို႔ ေရာက္ရိွသြားသည္။ 
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၉၉။  ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘ႑ာေရးျဖစ္စဥ္ အဆင့္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ သုံးစြဲမႈအရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ပထမဦးစြာ ဘ႑ာေငြ စီမံျခင္းမူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ရင္းျမစ္မ်ားခြဲေဝမႈႏွင့္ မူ၀ါဒ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဒီဇိုင္း မေရးဆြဲထားေပ။ လက္ရိွအခ ိ်န္တြင္ ဘ႑ာေရးဌာန၏ ၀န္ထမ္း 
အင္အားစုမွာ ဘ႑ာေရး စုစည္းျခင္းႏွင့္ သတင္းအစီရင္ခံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အခ ိ်န္ကုန္လ်က္ ရိွသည္။ ဘ႑ာေရးဌာနေအာက္ရိွ 
ဘ႑ာေရး မူဝါဒႏွင့္ ဗ်ဴဟာဌာနခြဲကို မၾကာမီက ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိက ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အင္အားေကာင္းေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ အေျခခံျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး 
ဌာနမ်ားက တင္ျပလာေသာ အဆိုျပဳဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စုစည္းကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီး ထိုတင္ျပခ်က္မ်ား 
မွာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား မပါေသာေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး မူဝါဒခ ိ်တ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ရာတြင္ အခေၾကးေငြမ်ားေပးေခ်မႈႏွင့္ ဝယ္ယူမႈတို႔အတြက္ သုံးစြဲမႈမူေဘာင္အတြက္ ဗဟိုခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား မရိွျခင္းျဖစ္ 
သည္။ လက္ရိွအခ ိ်န္တြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ တာ၀န္ေပးထားၿပီး ထိုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သုံးစြဲေရး ဌာနစိတ္မ်ား 
က ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အဆိုပါဌာနမ်ားကို ဗဟိုၫႊန္ၾကားခ်က္ မပါဘဲ မိမိတို႔ဘာသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ား ထုတ္ႏိုင္ေစသည္။ အက ိ်ဳ းဆက္မွာ သုံးစြဲေရးဌာနစိတ္မ်ားသည္ လိုက္နာရမည့္ စံႏႈန္းမ်ားမရိွဘဲ ေငြတန္ဖိုးကို ထိန္းသိမ္းမႈ မရိွျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္၏ အားနည္းခ်က္ကို အခ ိ်ဳ ႕က အသုံးခ်ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တရားဝင္ ဝယ္ယူရန္ လိုအပ္မႈသည္ 
ပုဂၢလိက က႑၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ တီထြင္ႏိုင္မႈတို႔ကို အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္သည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ 
ဘ႑ာ အသုံးစရိတ္၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ရလဒ္အေပၚ အဓိကထားမႈ မရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ အေျခခံပညာတြင္ သင္ၾကားမႈရလဒ္ 
မ်ားကို ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈ မရိွျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုမိုသုံးစြဲေသာ ပညာေရး အသုံးစရိတ္သည္ လိုခ်င္ေသာရလဒ္ ရရိွျခင္း 
ရိွမရိွကို မည္သူမွ် မသိေပ။

၁၀၀။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ခ ိ်န္မွ စတင္ကာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွလာသက့ဲသို႔ အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းကို 
ေထာက္ပ့ံရန္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေခတ္မီေစရန္ ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ နည္းပညာ မူဝါဒေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္။ 
လႊတ္ေတာ္၊ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ စီးပြားေရး အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရိွလာရန္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို ဘ႑ာေရး အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ခ ိ်တ္ဆက္ရန္ ဆႏၵရိွၾကသည္။ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီႏွစ္ခု 
ဝင္ေရာက္လာျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကို သိသိသာသာ တိုးတက္လာေစၿပီး ပိုမို၍ အလိုေလ်ာက္ျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္ 
အလွန္ ခ ိ်တ္ဆက္ထားသည့္ PFM စနစ္အတြက္ လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစမည္။ တစ္ခ ိ်န္တည္းမွာပင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၏ ဖိအားေပးမႈႏွင့္ 
ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို တက္သုတ္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျဖစ္ကာ 
ရင့္က်က္သည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေရးအတြက္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အတူ အားနည္းေသာ PFM စနစ္မွ အက ိ်ဳ းရလဒ္ ရိွခ့ဲသူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳ းပမ္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ သဘာဝရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ အဓိက အခြင့္အလမ္း တစ္ခုမွာ အစိုးရ၏ ၎င္းက႑ 
တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွေစလိုသည့္ မူဝါဒျဖစ္ၿပီး မၾကာမီက သဘာဝတြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈဆိုင္ရာ EITI အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ 
သုံးစြဲမႈ အရည္အေသြးကို ေဒသ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ရင္းျမစ္ခြဲေဝမႈမ်ား၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ 
ျဖစ္လာေသာ တာ၀န္ခံမႈတို႔ျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးသည္။ 

13 
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၂။ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပည္သူတုိင္းရရိွေအာင္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ 
တုိးတက္မႈကုိ အားေပးျခင္း

၁ဝ၁။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အဆင္းရဲဆုံးသူမ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွမႈ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္း 

ေၾကာင့္ အားလုံးဝန္ေဆာင္မႈ လက္လွမ္းမီေစေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမရရိွသည့္ အုပ္စုမ်ား 

အထိ တိုးခ်ဲ႕ ျခင္းသည္ ျမင့္မားေသာ အက ိ်ဳ းသက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။ ေက်းလက္ေဒသ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား (ေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးလင္း 
ေရး၊ လမ္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား) ရရိွျခင္းသည္ ေက်းလက္ေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကို အေျခခံ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွေစ 
ၿပီး ဝင္ေငြတိုးရန္ ရရိွေစသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးကို တိုးတက္ 
ရရိွလာေစျခင္းသည္ ဝင္ေငြႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မ်က္ႏွာစာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းရာ ေရာက္သည္။ လူသားအရင္းအႏီွးအေပၚ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းသည္ လူမ်ားကို ထုတ္လုပ္စြမ္းအားျမင့္မားေသာ အလုပ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးပါၿပီး အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္ 
တြင္ ၎င္းတို႔ပါ၀င္ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းေပးသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူမႈဖူလုံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ 
လူ႔စြမ္းအား အရင္းအႏီွးရရိွျခင္း (ဥပမာ - ေငြေၾကးေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္လိုအား တိုးျမႇင့္ျခင္း)၊ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ၀င္ေငြအဆင္ေျပေစျခင္း (ဥပမာ - အလုပ္အကိုင္ရွားပါးသည့္ ရာသီတြင္ ရာသီအလိုက္ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္သူမ်ားကို ေနာက္ဆုံး အကူအညီေပးျခင္း (ဥပမာ - မသန္စြမ္းႏွင့္ သက္ႀကီး 
ရြယ္အိုမ်ား) ျဖင့္ စြမ္းအင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ 

(က) လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူတိုင္း လက္လွမ္းမီေစျခင္း

၁ဝ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနသည္ နိမ့္ပါးၿပီး ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္ပါးသည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွသည္။ အာဆီယံ 
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေမြးဖြားခ ိ်န္မွ ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္း အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည္။ ေမြးကင္းစႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆုံးမႈႏႈန္း၊ 
အေလးခ ိ်န္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ နိမ့္ပါးမႈႏႈန္း၊ HIV ပ်ံ႕ ပြားႏႈန္းႏွင့္ တီဘီျဖစ္ပြားႏႈန္းတို႔တြင္ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ ၂ဝ 
အတြင္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း မိခင္ႏွင့္ကေလး ေသဆုံးႏႈန္းႏွင့္ အာဟာရခ ိ်ဳ ႕တ့ဲႏႈန္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပႆနာ 
ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ရိွေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ မိခင္ေသဆုံးႏႈန္း ပိုမိုနည္းပါးသည္။ (ပုံ - ၂၃)

၁ဝ၃။ ျပည္သူ႔ေရးရာ သုံးစြဲမႈ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ နည္းပါးမႈသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားအျပားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ 
ထိုအခ်က္မွာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ မ်ားစြာကြဲျပားၿပီးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားလည္း ကြဲျပားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သည္ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ က်န္းမာေရးက႑ အစိုးရအသုံးစရိတ္ အနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
တြင္ က်န္းမာေရးက႑သည္ အစိုးရ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္၏ ၁.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရိွခ့ဲၿပီး (လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၂ ေဒၚလာသာ အသုံးျပဳခ့ဲသည္။) ထိုသို႔ အသုံးျပဳမႈ နိမ့္ပါးျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ အိတ္စိုက္သုံးရေငြမွာ အလြန္အမင္း ျမင့္မားၿပီး စုစုေပါင္း 
က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရိွၿပီး ကမာၻတြင္ အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနရာ 
အမ်ားစုမွာ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ မွာ နိမ့္ပါးသည္။ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ကြဲျပားျခင္းမ်ားသည္ မရိွမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းကို အတားအဆီးျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ 
စနစ္တက် စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အရည္အေသြးကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစသည္။

14 

 

ပုံ ၂၃။ အရွင္ေမြး  ၁၀၀၀၀ တြင္ မိခင္ ေသဆုံးႏႈန္း ပုံ ၂၄။ အလယ္တန္း စုစုေပါင္း ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္း၊ 
ရာခုိင္ႏႈန္း

Source:Asian Development Bank, 2014 Source:World Development Indicators, 2014 

 

ပံု (၂၅) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ေနရသည့္
အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား 

ပံု (၂၆) လုပ္ငန္းစုအရြယ္အစားအလုိက္ ရင္ဆုိင္ရသည့္
အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား 

 

Source: World Bank, Investment Climate Assessment – Enterprise Survey, 2014 
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၁ဝ၄။ အရည္အေသြးရိွေသာ အေျခခံ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီေစျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို မ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစၿပီး 

အခ ိ်ဳ ႕ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ အရိွန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အေျခခံ က်န္းမာေရးသည္ အေျခခံ ပညာေရး၊ သန္႔ရွင္း 
ေရးႏွင့္ စိုက္ပ ိ်ဳ းေရးထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ မက်န္းမာျခင္း၏ တန္ဖိုးသည္ မိသားစုတစ္ခု 
အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈးံႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈးံမႈတန္ဖိုး အလြန္ျမင့္မားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္ 
ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ လက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္မ်ားစြာ သက္ေရာက္ 
မႈရိွသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ေဆာင္ရလြယ္ကူေသာ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ရန္ပုံေငြ တိုးခ်ဲ႕ ျမႇင့္တင္ 
ေပးျခင္း၊ လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ အေျခခံ ေဆးဝါးမ်ား အခမ့ဲေပးျခင္း၊ ငါးႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားကို အခမ့ဲ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ရန္ လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားကို ပထမေန႔ 
ေဆး႐ုံစရိတ္ အခမ့ဲေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အက ိ်ဳ းရလဒ္ကို ရရိွေစႏိုင္သည္။

၁ဝ၅။ အေျခခံပညာေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အေလးဂ႐ုျပဳဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း (ပုံ - ၂၄) 

အတန္းပညာ ၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္ႏႈန္းမွာ ထင္ရွားသိသာေသာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနၿပီး အရည္အေသြးမွာလည္း နိမ့္ပါးလ်က္ ရိွသည္။ အေျခခံ 
ပညာေရးတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္သာ မူလတန္းၿပီးဆုံးၾကၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းထြက္ၾကသည္။ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 
အထက္တန္း ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရိွၾကၿပီး ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အထက္တန္းပညာ ၿပီးဆုံးၾကသည္။

၁ဝ၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေရး၌ အကုန္အက် မ်ားျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ျခင္း၏ အဓိက အေရးႀကီးေသာ 

အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စီးပြားေရး အခက္အခဲသည္ 
လြန္လြန္ကဲကဲ ျဖစ္ပုံမေပၚေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ (တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ ကေလးလုပ္အား ဆုံး႐ႈးံျခင္း) တို႔တြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ 
ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းမထားႏိုင္ေသာ မိသားစုမ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းမထားေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား 
အဘယ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမထားသနည္းဟု ေမးလွ်င္ ၅၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ ေက်ာင္းလုံး၀မထားရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ (World Bank forthcoming)။ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ပညာေရး တိုးတက္လာ 
သည္ႏွင့္အတူ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ကုန္က်စရိတ္ တိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အလယ္တန္းအဆင့္၏ အဓိက ျပႆနာ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ 

၁ဝ၇။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္  အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လြန္စြာ ထိေရာက္ေသာ္လည္း ၎င္းသည္ ကာလတိုတြင္ အက ိ်ဳ းရလဒ္ ရိွမည္ မဟုတ္ေပ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ 
ပညာေရးတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ႏႈန္းမွာ ကြာဟခ်က္ မမ်ားေသာ္လည္း အရည္အေသြးရိွေသာ အေျခခံပညာသည္ က်န္းမာေရး 
ႏွင့္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အားလုံးသည္ အျပန္အလွန္ ခ ိ်တ္ဆက္ေနၿပီး ျပည္သူမ်ား 
ဝင္ေငြတိုးေစေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွေစရန္ အားေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေျခခံအရည္အခ်င္းမ်ား ျဖည့္ေပးရမည္။ 
ဥပမာ - စာေပ၊ အတြက္အခ်က္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ခလစာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစ 
ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ထပ္ေလာင္းသင္တန္းမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကို ေပးရမည္ဆိုေစကာမူ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ပညာေရးအရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ကာလတိုတြင္ မသိသာေသာ္လည္း ကာလရွည္တြင္ ထိေရာက္ အက ိ်ဳ းရိွလွပါ 
သည္။ ၎င္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လက္ရိွ ရလဒ္ ျမင္ရရန္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

၁ဝ၈။ ဝန္ေဆာင္မႈရရိွသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ရရိွႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္  ယုံၾကည္ကိုးစား၍ မရေသာ 

ေၾကာင့္ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ တိတိက်က် သိရိွႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူေပ။ ၁၉၉၇-၉၈32 မွစ၍ အစိုးရသည္ 
ႏွစ္စဥ္ စာရင္းအင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳေတာ့ေခ်။ ေနာက္ဆုံး ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးက႑ ထုတ္ျပန္ခ့ဲေသာႏွစ္မွာလည္း ၁၉၉၃33 ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ဆုံး ေပါင္းစပ္ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ (JMP) အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အျပဳသေဘာ အေျခအေနမ်ားကို 
ေဖာ္ျပၿပီး ေဒသတြင္း ၿမိဳ ႕ ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈ ၀န္ေဆာင္မႈမရရိွျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမင့္မားသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎င္းအခ်က္ 
အလက္သည္လည္း တိုင္းျပည္၏ အခ် ိဳ႕ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ 
ေသာက္သုံးေရအတြက္ လူအမ်ားစုမွာ ေရကန္ႏွင့္ ေရတြင္းတိမ္မ်ားကို မီွခိုေနရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ ႕နယ္အခ်က္အလက္သည္ ၀မ္းေလွ်ာ 
ေရာဂါကို ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆုံးေစေသာ အဓိက အႏၲရာယ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိုအခ်က္မွာ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးသည္ တိုင္းျပည္ 
၏ အဓိက ျပႆနာအျဖစ္ ရိွေနေၾကာင္း ျပသသည္။ 

32  Meehan, P. (2010) The WASH Sector in Myanmar: Addressing the Challenge of Building Sustainable WASH Services. WaterAid.

33 Cowater International in association with Thant Syn Co. Ltd., and General Administration Department, Urban Water Supply Division, United Nations Development Programme and 

The World Bank (1993) Water Supply and Sanitation Sector Review, Myanmar.  UNDP, MYA/86/012
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၁ဝ၉။  ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လက္လွမ္းမီရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ထိေရာက္ေသာ္လည္း ေရတိုတြင္ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ေရးကို အဓိကထား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး 
၎င္းလုပ္ငန္းတိုးတက္လာပါက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါမည္။ ထို႔ျပင္ ၎င္းသည္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အပ့ံေပးၿပီး 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးရရိွျခင္းသည္ ေရာဂါမ်ားစြာကို ကာကြယ္ရန္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယုံၾကည္ေလာက္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မရိွျခင္းသည္ ကနဦးအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

(ခ) ေက်းလက္အေျခခံ အေဆာက္အအုံကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း

၁၁ဝ။ ေက်းလက္အေျခခံ အေဆာက္အအုံကြန္ရက္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းသည္ ေက်းလက္ကို ၿမိဳ ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ေပးၿပီး 

ေက်းလက္ေနဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ လာေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေငြရရိွမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမင့္ 

လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေရးပါသည္။ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈက့ဲသို႔ပင္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းမ်ား 
ရရိွျခင္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ နည္းပါးသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္။

၁၁၁။  ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ လက္လွမ္းမီမႈသည္ နိမ့္ပါးၿပီး ေက်းလက္ေဒသ အမ်ားစုတြင္ တယ္လီဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈပင္ မရရိွေပ။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၇၀-၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း တယ္လီဖုန္းအတြက္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံမ်ားကို ၿမိဳ ႕ ျပအတြက္သာ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ရရိွမႈမွာ အလြန္ 
နည္းပါးသည္။ 

၁၁၂။  ႀကိဳ းမ့ဲ နည္းပညာေပၚထြန္းလာမႈသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္လူမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ 

အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳ းမ့ဲ၀ါယာလက္နည္းပညာသည္ ရုပ္၀တၱဳေကဘယ္ႀကိဳ းမ်ားအသုံးမျပဳပဲ ေဒသမ်ားစြာကို ခ ိ်တ္ဆက္ 
လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ကာ၊ ယင္း၏ ကိရိယာသည္လည္း တပ္ဆင္ရသည္မွာယခင္ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ အေတာ္ပင္ လြယ္ကူသည္ (ADB ၊ ၂၀၁၄)။ ေနရာ 
အတအိက်တပ္ဆင္ထားရသည့့္ႀကိဳ းမ်ားသည္ တပ္ဆင္ခေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ၿပီး၊ ျဖန္႔က်က္တပ္ဆင္ရသည္မွာလည္းအခ ိ်န္ပိုကုန္သည္။ သို႔ရာတြင္ 
ႀကိဳ းမ့ဲနည္းပညာသည္ ပိုမိုေစ်းသက္သာေသာ္လည္း လူေနထိုင္မႈတကဲြတျပားစီ ရိွသည့္ေဝးလံေခါင္ ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္မူ စီးပြားေရးတြက္ 
ေျခမကိုက္သည့္အတြက္ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ရိွ ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

၁၁၃။ အက် ိဳးျပဳစီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေက်းလက္ ေဒသမွဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအက် ိဳးေက်းဇူးခံ

စားၾကရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ၌တယ္လီ ဖုန္းကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈကိုေရရွည္ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါ

သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ရာတြင္ အသုံး၀င္ဖြယ္ရိွရုံမွ်မကအေသးစားေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးက့ဲသို႔ေသာ အေရးပါသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွေစ 
ေရးအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာ့ေမြ႔ေစဖြယ္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းဆဲႏိုင္ငံမ်ားရိွ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ား၌ လက္ကိုင္ဖုန္းနည္းပညာ အသုံးျပဳမႈ၏အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ အမ် ိဳးမ် ိဳးကဲြျပားလ်က္ရိွၿပီး၊ က်န္းမာေရး သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔သည့္စနစ္မ်ားပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဆင္းရဲခ် ိဳ႕တ့ဲသည့္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔အေဝးေရာက္ေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈပ့ံပိုး
ကူညီျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကုထုံးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ စာတိုေပးပို႔ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ 

၁၁၄။ အလားတူပင္ ဘက္စုံတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳ းေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသလွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးသည္လည္း အေရးပါလွေပသည္။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရသည့္ 
လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရးသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရိွ အေသးစားႏွင့္အငယ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစ 
ေရးအတြက္ အဓိကက်ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈသည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးတို႔က့ဲသို႔ေသာ အျခားေသာ 
အေရးအရာမ်ား တိုးတက္ရရိွေစေရးအတြက္လည္း ပဓာနက်ေနေပသည္။ ေဒသတစ္ခု၌ လွ်ပ္စစ္မီးမရိွျခင္းေၾကာင့္ ထိုထိုေသာေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားသို႔ အရည္အခ်င္းရိွေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေရးအတြက္ စိတ္အားေလ်ာ့ေစ 
သည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရိွမႈေၾကာင့္ ေက်းလက္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား 
အတြက္ ေဆးဝါးမ်ားကို အေအးေပးထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ရသည္။ 

၁၁၅။ တစ္ခ ိ်န္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လွ်ပ္စစ္မီးမရရိွသည့္လူဦးေရအခ် ိဳးသည္ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသမွာထက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ သိသိသာသာပင္ပိုမိုျမင့္မား 

ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသ၏ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးက့ဲသို႔ေသာ ၿမိဳ ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈႏႈန္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွေနခ ိ်န္တြင္ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရိွမႈႏႈန္း ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အလြန္အမင္း နည္းပါးလ်က္ရိွသည္။ အမွန္အားျဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားရိွ 
ေက်းလက္လူထု အမ်ားစုသည္ ဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္စနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းရယူျခင္းမရိွေပ။ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္တို႔က့ဲသို႔ေသာ ေက်းလက္ေန လူဦးေရအမ်ားအျပားရိွသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအခ် ိဳ႕တြင္ ဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္ 
သြယ္တန္းမႈစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရိွေနၿပီး  ယင္းႏႈန္းမွာ အာဖရိကရိွ အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ 
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ႏွင့္ တန္းတူပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမႈ အဆင့္အတန္း အားနည္းေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဘက္စုံဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတား တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

၁၁၆။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသရိွလမ္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သိသိသာသာတိုးတက္မႈမ်ား ရိွလာေသာ္လည္း 

ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအမ်ားစုသို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသရိွ လမ္းမ်ား၏ အရွည္အလ်ား ၇,၈၅၀ 
ကီလိုမီတာ ရိွခ့ဲသည္။ ယင္းကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း သိသာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ခ့ဲသည္။ ေက်းလက္ေဒသ 
ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၌ ၅၇,၇ဝဝ ကီလိုမီတာအရွည္ အထိ 
ရိွလာခ့ဲသည္။ ေက်းလက္ေဒသရိွ တံတားမ်ားသည္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ၃,၆၆၃ ကီလိုမီတာမွ လက္ရိွအခ ိ်န္တြင္ ၁ဝ,၉၉၇ ကီလိုမီတာ 
အထိ တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသရိွ လမ္းမ်ား၏ ထက္ဝက္သည္ မုတ္သုံရာသီကာလတြင္ 
သြားလာရန္ ဆက္လက္ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသရိွ လမ္းမ်ား၏အေျခအေနကို ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေစရန္ ပိုမို 
အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

(ဂ) ျပည္သူလူထုအတြက္ လူမႈေရးအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ လႊမ္းျခဳံမႈအစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမင့္ရရိွေစျခင္းႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

၁၁၇။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအျဖစ္သို႔ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရိွေနသည္ကို ေထာက္ဆ၍ ၎င္းတို႔၏ လႈမႈေရးကို အကာ 

အကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ လႊမ္းၿခံဳမႈအစီအစဥ္မ်ားကို တိုးျမင့္ရရိွေစျခင္းႏွင့္ ၎င္းတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈႏႈန္း 

ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေန႔စဥ္အသက္ေမြး၀မ္းမႈအတြက္ စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းကိုသာ အားထားေနရၿပီး 
ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားမႈ အေျခအေနမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္မရိွသည့္ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစု ရိွေသာ ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ အစီအစဥ္ ပုံစံမ်ားမရိွဘဲ ေရႀကီးျခင္း သို႔မဟုတ္ မိုးေခါင္ျခင္းက့ဲသို႔ေသာ သဘာဝ 
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ မ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း သို႔မဟုတ္  ဆင္းရဲသည္ထက္ ဆင္းရဲသြားႏိုင္သည့္ အျဖစ္မ်ားသို႔ 
လြယ္ကူစြာ က်ေရာက္သြားေစႏိုင္သည္။ 

၁၁၈။ လက္ရိွအခ ိ်န္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္ျမဲျဖစ္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ လူဦးေရ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ကိုင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ လက္ရိွအခ ိ်န္ထိ လူမႈကာကြယ္ေရးက႑၏  သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ 
ႀကိဳ တင္တြက္ဆႏိုင္ေသာ လူမႈကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ရရိွျခင္းမရိွပဲ ယင္းအစား ပံုစံတက် မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွ အကူအညီမ်ားကိုသာ သင့္သလို မီွခို အားထားေနရသည္။ 
အစိုးရ၏ လူမႈကာကြယ္ေရး ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈသည္ အနည္းငယ္ေသာ လူမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ လူစုအတြက္သာ အက ိ်ဳ းျဖစ္ထြန္းေစသည့္ လူ
မႈဖူလုံေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္သာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အဓိကထားေနသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ ပင္စင္ႏွင့္ လူမႈ 
ဖူလုံေရး သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္သည္ ဂ ီ်ဒီပီ၏ ဝ ဒႆမ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရိွခ့ဲၿပီး ယင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ 
၏ ၂ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အစိုးရ၀န္ထမ္း သက္ႀကီးပင္စင္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး အာမခံထားရိွမႈမ်ားသည္ 
ပင္စင္အဆင့္ အားနည္းမႈ (အစိုးရ ၀န္ထမ္းလစာမ်ား နည္းပါးျခင္း)ႏွင့္ ေပးေဝသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ 
ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ အကာအကြယ္မ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ ထို႔ျပင္ ယခုအစီအစဥ္မ်ားသည္ ပုံမွန္သမား႐ိုးက် က႑ေအာက္ရိွ 
အလုပ္သမား လူနည္းစုမ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ရာသီဥတုဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အားနည္းခ်က္ 
မ်ားရိွေနသည့္  အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသိထင္ရွားစြာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံ 
မတည္ထားေသာ လူမႈေရးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ လႊမ္းျခံဳမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုရိွမေနပဲ လူမႈေရးအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ 
လႊမ္းၿခံဳမႈအစီအစဥ္တြင္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈသည္ ၂ဝ၁၂-၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ ီ်ဒီပီ၏ ဝ ဒႆမ ဝ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္း 
ခ့ဲသည္။ ယင္းသည္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္င့ံ ဂ ီ်ဒီပီ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ သုံးစြဲေနေသာ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ ပိုမိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အာဖရိက ဆာဟာရ ေဒသေအာက္ရိွ ႏိုင္ငံမ်ား (ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂၀၁၄) တြင္ သုံးစြဲမႈ 
ထက္ပင္ အားနည္းေနသည္။ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌  လူမႈအကာအကြယ္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အႀကီးဆုံးေသာ ေငြေၾကး 
မတည္သူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေရးေပၚႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သက္သာေခ်ာင္ခ ိ်ေရးအဖြဲ႕၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ ျဖန္႔ေ၀ေရး 
လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ခ ိ်တ္ဆက္ထားသည့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၁၁၉။  ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေနသည့္ လူမႈလံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွေနပါသည္။ ယင္းအခြင့္အလမ္း 
မ်ားတြင္ ဥစၥာဓနခြဲေဝေရး မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရ ေနရာဖန္တီးေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အလွဴရွင္ 
မ်ားက ေထာက္ပ့ံကူညီသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ ေရရွည္လူမႈကာကြယ္ေရး စနစ္တစ္ခုဆီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း 
ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားထံသို႔ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းတြင္ 
တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အကူအညီကို အသံုးခ်ျခင္း အပါအဝင္ ခိုင္မာသည့္ 
လူမႈကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေနာက္မွ ေလ့လာသင္ယူရသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
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အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွလည္း အက် ိဳးေက်းဇူးရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးလည္း ရိွေနသည္။ ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြရရိွမႈ အလယ္အလတ္ရိွ 
ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူမႈကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားသည္ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း 
အေထာက္အထားလည္း ရိွေနသည္။ အီသီယိုပီးယား၊  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၊ ပါကစၥတန္၊ ရ၀မ္ဒါ၊ နီေပါႏွင့္ ဂါနာက့ဲသို႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဘ႑ာေရးတို႔အေပၚ မူတည္၍ လူမႈကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားတြင္  အတိုင္းအတာအမ် ိဳးမ် ိဳးတို႔ျဖင့္ ရင္းႏီွး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွလ်က္ရိွၾကသည္။34 သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈရိွၿပီး ေစာစီးစြာ ဖြံံ႕ ၿဖိဳ းေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း လူမႈကာကြယ္ေရး 
စနစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးၾကသည္ (မိုဇမ္ဘစ္က့ဲသို႔ေသာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားစြာ)။ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ၀င္ေငြနည္းပါးသည္ႏွင့္ ၀င္ေငြ အလယ္ 
အလတ္ရိွ ႏိုင္ငံႏွစ္မ် ိဳးစလုံးတြင္ လူမႈကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို လူသားအရင္းအႏီွး ရယူမႈႏွင့္ အသက္ေမြးမႈမ်ားကို ရယူအသုံးျပဳသည္။ 
အဆိုပါ မူ၀ါဒမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ျပန္လည္ ခြဲေ၀ေရး အက် ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈ အက် ိဳးတရား 
ႏွစ္ရပ္စလုံးကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရံပုံေငြအဖြဲ႕က ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၂ဝ။ လူမႈကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ျခင္းအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ 

ဆိုင္ရာ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေရး အတြက္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း လိုအပ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ဆင္းရဲ၍ အားနည္းမႈမ်ားရိွေသာ အမ် ိဳးသမီး 
မ်ား၊  ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အပယ္ခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ 
မ်ားႏွင့္ အမ်ားဆုံး ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၎င္းတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားသည္လည္း ခိုင္ခ့ံမႈမရိွပဲ ရံဖန္ရံခါ ေျမနိမ့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ 
မ်ားသည္ အမ်ားဆုံး ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ မိုးေခါင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစားအစာကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးတက္လာခ ိ်န္တြင္ ၎င္းတို႔၏ ဘ၀တြင္ 
ႀကီးမားေသာ ဖိအားမ်ားလည္း ၀င္လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လႈိင္းႀကီးျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ 
ေျမၿပိဳ ျခင္း၊ ငလ်င္လႈပ္မႈ၊ ဆူနာမီ ေရလႈိင္း၊ မိုးေခါင္မႈႏွင့္ ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈတို႔ ပါ၀င္သည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာကိုလည္း 
ထိေတြ႕ႏိုင္သည္။ မိုးေရခ ိ်န္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု 
ျဖစ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအခ ိ်ဳ ႕တြင္ ေျမၿပိဳ မႈႏွင့္ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ အႏၲရာယ္တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ဖြယ္ရိွေနသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၇ 
ခုႏွစ္အထိ အခ်က္အလက္တစ္ခုခ်င္းစီအရ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈ 
အႏၲရာယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ အႏၲရာယ္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ငလ်င္မ်ား၊ ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ားႏွင့္ ေျမၿပိဳ မႈမ်ား 
ပါ၀င္ေသာ အျခားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ရိွခ့ဲသည္။35 ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ (၂ဝဝ၈) သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းမွတ္တမ္းတြင္ 
အဆိုးရြားဆုံး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆုံးခ့ဲၿပီး ေနအိမ္မ်ားစြာႏွင့္ ဘဝမ်ားစြာလည္း 
ဆုံး႐ႈးံခ့ဲသည္။ နာဂစ္အလြန္ လူမႈထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအရ အဆိုပါ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးခ့ဲသည့္ အမ် ိဳးသားဦးေရ 
ထက္ အမ် ိဳးသမီးဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားခ့ဲဖြယ္ရိွသည္ဟု သိရသည္။ ၿမိဳ ႕ေပါင္း ၄ဝ တြင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ အနည္းဆုံး အမ် ိဳးသမီး 
၃၉၆ ဦးႏွင့္ အမ် ိဳးသား ၃၃၈ ဦး ေသဆုံးခ့ဲသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို 
ေစာလ်င္စြာ ရရိွႏိုင္မႈတြင္ ပိုမို နည္းပါးေနခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။36

၁၂၁။ တစ္ခ ိ်န္တည္းမွာပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံသည္ အထူးသျဖင့္ မိုးေရခ ိ်န္ 
ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ရာသီဥတု တိုးျမင့္ေျပာင္းလဲျခင္းမ် ိဳးကို ၾကံဳေတြ႕ထားရၿပီး ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းက့့ဲသို႔ေသာ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတု 
ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း သိသိသာသာပင္ ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ အပူခ ိ်န္ျမင့္တက္မႈမ်ား၊ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရိွေန 
ၿပီး လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာအက် ိဳးသက္ေရာက္လာမည့္ ေျခာက္ေသြ႕ကာလမ်ား လည္း ရိွလာႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ျပင္းထန္ဆိုးရြားၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေသဆုံးေစခ့ဲေသာ ဆိုင္ကလုန္မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ မာလာ၊ နာဂစ္ ႏွင့္ ဂီရိမုန္တိုင္းမ်ားကို 
ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝဝ၆၊ ၂ဝဝ၈ ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္  ၾကံဳေတြ႕ထားရၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အဆိုးရြားဆုံး 
ျဖစ္ၿပီး လူ႔အသက္ေပါင္း ၁၃ဝ,ဝဝဝ ေသဆုံးခ့ဲရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္လည္း တစ္မီတာႏွင့္ ငါးမီတာအၾကား ပင္လယ္ေရ 
မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့့္ ထပ္မံ၍ ထိခိုက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ေပါင္းစပ္ 
အက် ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္အရိွဆုံး ဆယ္ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္လည္း ပါ၀င္ေနသည္။

၁၂၂။ လက္ရိွအခ ိ်န္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပိုင္းကို ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၏ အက ိ်ဳ းဆက္မ်ား 

ကို သက္သာေလ်ာ့ပါးေစေရးတို႔တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လက္ရိွတြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈသည္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အခန္းက႑သို႔မဟုတ္ အခြန္ဘ႑ာေငြ ထုတ္ယူ 
သုံးစြဲျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးစနစ္တို႔ကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွေပ။ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ 
မ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း ထိေရာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ ထို႔ျပင္ သတၳဳ ထုတ္ယူ 
သုံးစြဲမႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္အနည္းငယ္သာ ရိွသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္သည့္ သတင္း 

34 Fiszbein et al ၂၀၁၁, Subbarao et al ၂၀၁၃, Velarde and Fernandez ၂၀၁၁, Andrews et al ၂၀၁၃, ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂၀၁၃b, Himanshu and Sen (၂၀၁၃) (Mozambique)အတြက္ ဥပမာမ်ားကို 
ၾကည့္ပါ။

35 Government of Myanmar (2009), page 1

36 တင္ျပခဲ့ေသာ QSEM II မွ ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ အက်ဳိးဆက္မ်ားတြင္  အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမွ ကမၻာ့ဘဏ္၏ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီသည္။
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ဥပေဒမရိွသည့္အျပင္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈ ဆိုင္ရာ အက် ိဳးဆက္မ်ား အကဲျဖတ္မႈ (ESIA) ကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ် ိဳးျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ESIA စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား၏ ဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
အစိုင္အခဲႏွင့္ အႏၲရာယ္ရိွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအတြက္ ဆီေလ်ာ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကို မၾကာေသးမီက အေကာင္းဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ 
ထားသည္။

၃.အလုပ္အကုိင္မ်ား ပုိမုိရရိွေရးအတြက္ တုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေစေသာ ေရရွည္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ဖြင့္လွစ္မႈတုိ႔ကုိ ျမင့္တင္ျခင္း

၁၂၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနသူမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 

ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ အလို႕ငွာ စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ ျပင္ပတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးရန္ႏွင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းသို႔ အျမတ္အစြန္းမ်ား 

တိုးမ်ားေရာက္ရိွလာေစရန္ လိုအပ္သည္။  စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑သည္  အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအားလုံးအတြက္ ခုသာခံသာ 
ရိွေစရန္ လုံေလာက္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းရိွမည္မဟုတ္ပဲ ယင္းက႑၏ အျမတ္အစြန္းမ်ားကိုလည္း အစဥ္အလာ 
အားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ရရိွမႈနည္းပါးေနခ ိ်န္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ က႑သည္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ အဓိကက႑တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္  စိုက္ပ် ိဳးေရးတြင္ထုတ္လုပ္မႈကို ပိုမိုတိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ 
ဓာတ္ေငြ႕မဟုတ္သည့္ က႑မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက က႑ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမင့္ျခင္းတို႔ကို အဓိကအေလးထား ႀကိဳ းပမ္းအားထုတ္သြား 
ရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ မဟုတ္သည့္ 
က႑မ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေငြေၾကး က႑ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

၁၂၄။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ခ ိ်ေရး ကြန္ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  အခြင့္အေရးမ်ားကို စတင္ရရိွႏိုင္ေတာ့ 

မည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အာရွတြင္ ေခတ္မီနည္းသုံး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ ိ်ေရး ကြန္ရက္သည္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တစ္စတစ္စ ကြဲထြက္လာျခင္းျဖင့္ တိုးတက္လာခ့ဲသည္ (Kudo, 2009)။ အထူးသျဖင့္  ႏိုင္ငံစုံ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို သီးျခား ထုတ္လုပ္ေရးအစုအကြက္မ်ားအျဖစ္ ခြဲထြက္ေစၿပီး နယ္စပ္မ်ား 
တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို အေျခစိုက္လာၾကသည္။ သို႔မွသာ လုပ္အားခ ကြဲျပားျခားနားမႈ က့ဲသို႔ေသာ ေပါင္းစည္းထားျခင္း 
မရိွသည့္ တည္ေနရာ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ အားနည္းသည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသအတြင္းတြင္ ခ ိ်တ္ဆက္မႈမရိွဘဲ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ 

၁၂၅။ စိုက္ပ် ိဳးေရးမဟုတ္သည့္ က႑မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီႀကီး 

မ်ားႏွင့္အတူ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းတို႔သည္ ၿမိဳ ႕ ျပ ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ 

အထူးအေရးႀကီးေသာ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဆင္းရဲမႈ ေလ့လာခ်က္မ်ားအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသရိွ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းသည္ 
မူလေဖာ္ျပခ်က္ထက္မ်ားစြာ ျမင့္မားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ ႕မ်ား၊ ၿမိဳ ႕ေတာ္မ်ား၏ ေနရာအႏံွ႕တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး 
ေပးျခင္းသည္ ၿမိဳ ႕ ျပရိွဆင္းရဲမႈကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ေရးအတြက္အေရးပါလွသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရိွခ့ဲရေသာ အေထာက္အထားမ်ား 
အရ ၿမိဳ ႕ ျပဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈ (အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္ေနေသာ  ၿမိဳ ႕ငယ္မ်ားတြင္) သည္ ေက်းလက္ 
ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အဓိက အခန္းက႑တြင္ ရိွေနသည္။  ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားကို 
တိုးျမႇင့္ လႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေနရာတက် သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသရိွ 
ဆင္းရဲသူမ်ားအတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းက့ဲသို႔ေသာ ၎င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေျခခ် လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစ 
ရန္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ မူ၀ါဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြံ႕ ၿဖ ိဳး တိုးတက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအၾကား 
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ စုေပါင္းရရိွသည့္ ရလဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီး 
မ်ား၏ ေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကားပြဲစားမ်ားအျဖစ္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ 
ေနသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။

၁၂၆။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မဟုတ္သည့္ က႑ႏွင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးမဟုတ္သည့္ က႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အတြက္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားကို ပိုမို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ စြာရရိွႏိုင္မႈကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏီွးျမႇပ္ႏံွသူမ်ား 

အတြက္ ေနရာလြတ္ကြက္လပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္အလို႔ငွာ လက္ရိွအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိကဦးစားေပး 

လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ရန္လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသည္လက္ရိွရိွေနသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားက ၎င္းတို႔၏  လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပုဂၢလိက က႑ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားသို႕ ၀င္ေရာက္မႈကို ဟန္႔တားေနဆဲျဖစ္သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေစ်းကြက္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈအတြက္ မူ၀ါဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္။ လိုအပ္ေသာ မူ၀ါဒ 
ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအခ် ိဳ႕ကို လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အခ ိ်န္ၾကာျမင့္ႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္မခံသည့္ အေျခအေန 
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မ်ားရိွေသာ္လည္း အမ်ားစုကို အခ ိ်န္တိုအတြင္းမွ သင့္ေတာ္သည့္ အခ ိ်န္ကာလမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္ေပ 
သည္။ 

၁၂၇။ စီးပြားေရး ေနရာလပ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းအျပင္  လွ်ပ္စစ္၊ ဘ႑ာေရး၊ ေျမေနရာ၊ လုပ္သား၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ 

အခ်က္အလက္တို႔က့ဲသို႔ေသာ တိုးျမႇင့္လာေသာ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားႏွင့္ စီးပြားေရးစတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာ လက္ေတြ႕ 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ၂၀၁၄ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၀န္းက်င္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ယခုကိစၥအမ်ားစုသည္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကားတြင္ အဓိက 
အခက္အခဲမ်ားအျဖစ္ ရိွေနသည္။ အားလုံးသည္ ဆင္းရဲမႈ၏ ျပင္ပရိွ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာခ ိ်တ္ဆက္မႈ ရိွေနသည္ကို ေထာက္႐ႈ 
လွ်င္ အားလုံးသည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈေလွ်ာ့ခ်မႈတြင္ အဓိက သက္ေရာက္မႈရိွေနသည္။ သို႔ရာတြင္ အဟန္႔အတားတစ္ခုစီကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ယင္းတို႔တြင္ အဓိကက် 
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်မႈ 
အေပၚရလဒ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည့္ အခ ိ်န္အပိုင္းအျခားတို႔အေပၚတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အသိပညာမည္မွ် 
ရိွထားသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

(က) ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း

၁၂၈။ ႏိုင္ငံကို စိုးမိုးျခယ္လွယ္ထားခ့ဲျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သီးျခားရပ္တည္ေနရမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ (FDI) တို႔ျဖင့္ ပိုမို ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ အက် ိဳး 

ခံစားခ့ဲရျခင္းမရိွေပ။ ႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) ၄၄ ခု ရိွၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ အခ် ိဳ႕သည္ 
ျပည္သူ႔က႑ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ေထာက္ခံထားျခင္းမရိွေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ SEEs မ်ားသည္ 
အစိုးရထံမွ အေရးပါသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား ရရိွျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ားအေပၚ မမွ်တသည့္ အက ိ်ဳ းခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးထားသည္။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အတိတ္က သီးျခားရပ္တည္ခ့ဲသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႕အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္ 
အျခားေသာေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားက့ဲသို႔ FDI  ၏ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ခံစားႏိုင္ျခင္းမရိွခ့ဲေပ။ ယေန႔အခ ိ်န္အထိ FDI 
သည္ အဓိကအားျဖင့္ သတၳဳထုတ္ယူသုံးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ထားသည္။ 

၁၂၉။ SEEs မ်ားအလြန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈသည္လည္း လစ္လပ္ေနေသာပုဂၢလိက က႑မ်ား တြင္ 

ႀကီးစြာေသာ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားရိွသည့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ 
ႀကီး ႏွစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ အေသးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္ရန္ တည္ေထာင္ထားသည့္ 
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ကုမၸဏီလိမိတက္ (UMEHL) ႏွင့္ အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ရန္ 
တည္ေထာင္ထားသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို SEEs မ်ား 

14 

 

ပုံ ၂၃။ အရွင္ေမြး  ၁၀၀၀၀ တြင္ မိခင္ ေသဆုံးႏႈန္း ပုံ ၂၄။ အလယ္တန္း စုစုေပါင္း ေက်ာင္းအပ္ႏႈန္း၊ 
ရာခုိင္ႏႈန္း

Source:Asian Development Bank, 2014 Source:World Development Indicators, 2014 

 

ပံု (၂၅) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ေနရသည့္
အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား 

ပံု (၂၆) လုပ္ငန္းစုအရြယ္အစားအလုိက္ ရင္ဆုိင္ရသည့္
အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား 

 

Source: World Bank, Investment Climate Assessment – Enterprise Survey, 2014 
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အျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္  အဓိကက်သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရိွေနၿပီး ယင္းမွာလည္း ပုဂၢလိက က႑အတြက္ 
တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္ကာလမ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ အျမတ္အစြန္းဆိုင္ရာ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ 
ခြင့္ရရိွခ့ဲၿပီး ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္အထူး ဦးစားေပးျခင္း ခံထားရသည္။

၁၃၀။ တိုးျမင့္လာေသာ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္ရန္အလို႕ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္း 

ႏွင့္ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုခ ိ်တ္ဆက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လည္း လိုအပ္သည္။ အေနာက္အုပ္စု၏ ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို 
ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC) အသက္ဝင္လာေတာ့မည့္အေျခအေနမ်ားက  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုး 
တက္မႈအတြက္ အဓိကက်သည့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုခ်ဲ႕ 
ထြင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း တိုးျမင့္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ 
ႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ကုန္ပစၥည္း စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား၊ ပ်မ္းမွ် စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားနွင့္ ပ်မ္းမွ် 
အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားလည္း က်ဆင္းခ့ဲသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ကို သိသိသာသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ အခြန္မ့ဲ လုပ္ေဆာင္မႈ (NTMs) မ်ားစြာလည္း ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ထိထိေရာက္ 
ေရာက္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ လက္ရိွတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အလားတူ သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႕ကုန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အေကာက္ခြန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားလည္း ေႏွးေကြးေလးလံေနသည္။ အေကာက္ခြန္ဌာနသည္ လိုအပ္သည့္  ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္အသုံးျပဳမႈ 
ကင္းမ့ဲေနၿပီး အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ် ဖလွယ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံး အေဆာက္အအုံ ပစၥည္းတစ္ခု လိုအပ္ေနသည္။ 
ယင္းတြင္ စမ္းသပ္ႏိုင္စြမ္းရိွၿပီး သြင္းကုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ နမူနာမ် ိဳးစုံကို လ်င္ျမန္စြာ ျပန္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
သည္ ေဒသတြင္း အျခား ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေထာက္ပ့ံပို႕ေဆာင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
အားနည္းေနသည္။

၁၃၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ေစ်းကြက္ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းခ ိ်တ္ဆက္ရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္မႈ အားနည္းျခင္းက အဓိက အဟန္႔အတားတစ္ခု 

ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရိွတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္းရိွ ႏိုင္ငံအမ်ားစုထက္ ေနာက္က်က်န္ေနခ့ဲသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ADB အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း လမ္းကြန္ရက္သည္ ၁၄၈, ၆ဝဝ ကီလိုမီတာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
ႏိုင္ငံ၏အရြယ္အစား (၆၇၆, ၅၇၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ) ႏွင့္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း 
လမ္းအရွည္အလ်ားသည္ နည္းေနသည္။ တနည္းအားျဖင့္ လမ္းသိပ္သည္းဆသည္ ၁,၀၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာလွ်င္ ၂၁၉ ဒႆမ 
၈ ကီလိုမီတာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယအအားနည္းဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ 
ခုႏွစ္အၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္ တစ္ႏွစ္လ်င္ လမ္းသစ္မ်ားတြင္ ကီလိုမီတာ ၈,၆ဝဝ ခန္႔ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာခ့ဲသည္။  
ယင္းႏႈန္းသည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လ်င္ တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္သည့္ လမ္း အရွည္အလ်ား ၅,၈၀၀ ကီလိုမီတာ ထိ 
က်ဆင္းခ့ဲသည္။ အလားတူ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အေျခခံအေဆာက္အအုံပိုင္းတြင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်က်န္ေနခ့ဲသည္။ 
ႏိုင္ငံ၏ ပင္္လယ္ကူးသေဘၤာ ဆက္သြယ္မႈ အညႊန္းကိန္း37သည္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္ 

37 ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သေဘၤာ ကြန္ရက္ႏွင္ ့မည္မွ် ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ LSCI လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား။ ယင္းကို ေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑၊ သေဘၤာအေရအတြက္၊ ယင္းတို႔၏ 

ကုန္ေသတၱာ သယ္ယူႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အမ်ားဆံုး ေရယာဥ္ အရြယ္အစား၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္ေသတၱာ သေဘၤာမ်ား အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္နွင့္ ၀န္္ေ

ဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေရအတြက္ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးအစား ငါးခုတြင္ အေျခခံေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ညီလာခံအစည္းအေ၀း (UNCTAD) က တြက္ခ်က္ခဲ့သည္။

15 

 

ပံု (၂၇) စီးပြာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွဳ အဆင့္
သတ္မွတ္ခ်က္ 

ပံု (၂၈) ကုန္စည္ ေထာက္ပ့ံ ပုိ႔ေဆာင္ေရး
ေကာင္းမြန္မႈအညႊန္းကိန္း 

Sources: Doing Business Survey, World Bank, 

2014 

Sources: World Development Indicators, 2014

 
 
 
ပံု (၂၉) ပ်မ္းမွ် စပါးအထြက္ႏႈန္း ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ပံု (၃၀) စုစုေပါင္းသီးႏံွအထြက္ႏႈန္းတြင္ စပါးပါ၀င္မႈ

 

Source: United States Department of Agricutlure, 

2013 

Source: Food and Agricutlure Organization, 2014
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အာရွႏိုင္ငံမ်ားထက္ အားနည္းေနေသးသည္။ မီးရထားႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္သည္လည္း အျခားေသာ ေဒသတြင္း 
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈ အားနည္းေနေသးသည္။

(ခ) စိုက္ပ် ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမင့္ျခင္း

၁၃၂။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမဟုတ္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖန္တီးျခင္းႏွင့္အတူ စိုက္ပ် ိဳးေရးပိုင္းတြင္လည္း ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားစြာ 

တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူမ်ားစြာကို အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆက္လက္ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အဓိကက်လ်က္ရိွသည္။ စိုက္ပ် ိဳးေရးဆိုင္ရာ အက် ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမား 
မ်ား ယင္းအက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုျပန္လည္ခံစားရျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည္။ 
အထြက္ႏႈန္းပမာဏ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ သီးႏံွစိုက္ပ် ိဳးျခင္းႏွင့္ တိရိစၧာန္ေမြးျမဴျခင္း ပုံစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ ိ်ဳ းမ် ိဳး ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ 
ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းတြင္ ျဖည့္တင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (လုပ္သား အပါအဝင္) အသုံးျပဳမႈကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အက် ိဳး 
အျမတ္မ်ား ပိုမိုရရိွလာျခင္းသည္ လယ္ယာေျမ လူမႈဘဝကို တိုးတက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားအတြက္္ လိုအပ္သည္။ ႏွစ္တိုး၀င္ေငြရရိွ 
မည့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ေဒသအခ ိ်ဳ ႕တြင္ ေျမလြတ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ အသုံးခ်ႏိုင္မႈမ်ား ရိွေစၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္း 
ျပင္ပ လုပ္ငန္း ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားကို ရင္းႏီွးေငြ အစားထိုးေပးမႈ 
တစ္ခ် ိဳ႕ရိွေနဖြယ္ရိွသည္။ ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ စိုက္ပ် ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစားအစာျဖန္႕ခ ိ်ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ 
တာမ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈမ်ားကို ရရိွေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

၁၃၃။ ဆန္စပါး ထြက္ရိွမႈပမာဏ နည္းပါးျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ် ိဳးေရးဆိုင္ရာကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း က်ဆင္းေနျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း 

အရင္းျဖစ္သည္။ ဆန္စပါးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက စိုက္ပ် ိဳးေရးထြက္ကုန္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း စိုက္ပ် ိဳးေျမဧက၏ ၆ဝ 
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ စိုက္ပ် ိဳးၾကသည္။ ဆန္စပါးသည္ အေလးခ ိ်န္အားျဖင့္ တြက္ဆလွ်င္ စုစုေပါင္း အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း 
လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆန္စပါးသည္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကပို႔ကုန္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဆန္စပါး ထြက္ရိွမႈ 
ပမာဏမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ ပိုမို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို (ဇယားကြက္ ၅) 
တြင္ ျပထားသည္။ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းနည္းပါးေနျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္ရိွ အဓိကအက်ဆုံး ျပႆနာမ်ားသည္ စိုက္ပ် ိဳး 
ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတြင္ရိွေနၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ဆည္ေရေပးသြင္းမႈ လုံေလာက္မႈမရိွျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရရိွမႈ 
မရိွျခင္းႏွင့္ အားနည္းသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေလ့အထမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
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ပံု (၂၇) စီးပြာေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွဳ အဆင့္
သတ္မွတ္ခ်က္ 

ပံု (၂၈) ကုန္စည္ ေထာက္ပ့ံ ပုိ႔ေဆာင္ေရး
ေကာင္းမြန္မႈအညႊန္းကိန္း 

Sources: Doing Business Survey, World Bank, 

2014 

Sources: World Development Indicators, 2014

 
 
 
ပံု (၂၉) ပ်မ္းမွ် စပါးအထြက္ႏႈန္း ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ပံု (၃၀) စုစုေပါင္းသီးႏံွအထြက္ႏႈန္းတြင္ စပါးပါ၀င္မႈ

 

Source: United States Department of Agricutlure, 

2013 

Source: Food and Agricutlure Organization, 2014
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ဇယားကြက္-၅ ဆန္စပါးထြက္ရိွမႈ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားနွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္ခ်က္ 

လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ပ်မ္းမွ် စပါးထြက္ရိွမႈသည္ တစ္ဟက္ 
တာလွ်င္ ၄ တန္ဟု သိရိွရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္သြယ္တင္ပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ စားသုံးျခင္းတို႔ကို စဥ္းစားရမည့္ 
အပိုပမာဏႏွင့္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဆန္္စပါးထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္သည္ အလွမ္းကြာေ၀းေနသည္။ အေမရိကန္္ 
စိုက္ပ် ိဳးေရးဌာန (USDA) က ၂၀၁၀ -၂၀၁၂ ခုနွစ္မ်ားအလြန္တြင္ ပ်မ္းမွ် စပါးထြက္ရိွမႈပမာဏသည္ တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၂ 
ဒႆမ ၅ တန္ျဖစ္သည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားခ့ဲသည္။ ယင္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေအာက္သို႔ 
က်ေရာက္သြားေစၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၏ အထက္တြင္သာ ေရာက္ရိွေနသည္ (ကားခ်ပ္ ၂၆)။ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ LIFT တို႔က 
မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ လယ္ယာေျမ နမူနာ စစ္တမ္းအရ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ မိုးစပါး ထြက္ရိွမႈပမာဏသည္ စစ္ကိုင္း 
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ဟက္တာလွ်င္၂ ဒႆမ ၄ တန္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၂ ဒႆမ ၈ တန္ 
နွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၃ တန္ ရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွခ့ဲရသည္။ အဆိုပါ ေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးထြက္ရိွမႈ ပမာဏ ကြာဟခ်က္သည္ႀကီးမားသည္။ ယင္း၏ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ ေရာေႏွာထားမႈသည္ 
ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းထက္ အာရွအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 
ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္ ပိုမိုႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ ႀကီးမား 
ေသာ အခ ိ်ဳ းအစားတစ္ခုသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ သမားရိုးက် မ် ိဳးစိတ္မ်ားထက္ ထြက္ရိွမႈ ပမာဏ နည္းပါးေသာ မ် ိဳးစိတ္မ်ား၏
တန္ဖိုးျမင့္တက္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စပယ္ရန႕ေံမႊးသည့္ ေကာက္ညႇင္း စပါးမ် ိဳးစိတ္ မ်ားျဖစ္ထြန္းေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အဓိကသီးႏံွ ပ်မ္းမွ် ထြက္ရိွမႈသည္ တစ္ဟက္တာလွ်င္ ၂ ဒႆမ ၃ တန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေဒသသည္ သမား႐ိုးက် မ် ိဳးစိတ္မ်ား လႊမ္းမိုးထားသည့္ ထိုင္းနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ မိုးစပါးသီးနံွ 
ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၃ ကာလတြင္ ပ်မ္းမွ် ထြက္ရိွမႈပမာဏ တစ္ဟက္တာလ်င္ ၃ ဒႆမ ၈ တန္ရိွသည္။ ယင္းသည္ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ထြက္ရိွမႈ 
ကြာဟခ်က္တစ္ခုကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းေဒသရိွ စိုက္ပ် ိဳးျဖစ္ထြန္းေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသ 
တစ္ခ် ိဳ႕တြင္ ဆန္စပါး ထြက္ရိွမႈ ပမာဏသည္ တစ္္ဟက္တာလွ်င္ ၆ တန္မွ ၇ ဒႆမ ၅ တန္ထိရိွသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ထြက္ရိွမႈပမာဏ ကြာဟခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစသည္။

၁၃၄။  တစ္ခ ိ်န္တည္းမွာပင္ ဆန္စပါးအေပၚ အလြန္အမင္း မီွခိုအားထားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အထူးထုတ္လုပ္မႈပုံစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အမ် ိဳးမ် ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ စုစုေပါင္း စိုက္ပ် ိဳးေရး ထြက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ့ဲျခင္းမရိွသည္ကို 

ျပသေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာကတည္းက အစိုးရသည္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အစားအစာ ကိုယ္တိုင္ဖူလုံေရးကိုသာ ကာလ 
အေတာ္အတန္ၾကာ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ထုတ္လုပ္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး 
အတြက္ လယ္သမားမ်ားကို ဆန္စပါး ပိုမိုစိုက္ပ ိ်ဳ းရန္ အစိုးရက ၫႊန္ၾကားခ့ဲသည္။ အစားအစာႏွင့္ တိရိစၧာန္အစားအစာ မ်ားအတြက္ 
အျခားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား စိုက္ပ် ိဳးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့ဆန္သည္ စုစုေပါင္း 
ေကာက္ပဲသီးႏံွ တန္ဖိုး၏ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔ရိွၿပီး ယင္းသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာထက္ ပိုမိုအခ ိ်ဳ းအစားျမင့္မားေနသည္။ 
ပဲအမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ ထြက္ကုန္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္း၌ အမ်ားအျပား ကုန္သြယ္မႈမ်ား ရိွလာခ့ဲသည့္အေထာက္အထားမ်ားအရ 
တန္ဖိုးျမင့္ စိုက္ပ် ိဳးထြက္ကုန္ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သိသာသည့္ တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရိွသည္။ တိရိစၧာန္ ထြက္ကုန္မ်ား 
ကို ျပည္တြင္း သုံးစြဲမႈမ်ားသည္ ဝင္ေငြတိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ် ိဳးေရး ဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားကို အျပည့္အ၀ နားလည္ သေဘာေပါက္မည္ဆိုလွ်င္ ဆန္စပါးမွ ေျပာင္းလဲ၍ အမ် ိဳးမ် ိဳး 
ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္လိုသည္။

၁၃၅။ ထို႔ျပင္ သီးႏံွႀကိတ္ခဲြစက္ လုပ္ငန္းတြင္ လုံေလာက္မႈမရိွျခင္းက အရည္အေသြးနိမ့္ ထြက္ရိွသည့္ ဆန္စပါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ရိွ ဆန္စက္အမ်ားစုတြင္ ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ နည္းပညာမ်ားကိုသာ အသုံးခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈမ်ား 
နည္းပါးျခင္း၊ ထြက္ကုန္ဆုံး႐ႈးံမႈ အဆင့္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ ဆန္မ်ားထြက္ရိွလာေစသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဆန္စက္ 
မ်ား၏ ေလးပုံပုံ တစ္ပုံထက္နည္းသည့္ အေရအတြက္သည္သာ အရည္အေသြး အလယ္အလတ္အဆင့္မွ အရည္အေသြးျမင့္ ဆန္မ်ားကို 
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္္လ်က္ရိွသည္။ ယခုအေျခအေနသည္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္အပိုင္းအကန္႔မ်ားကို ကန္႔သတ္ထား 
သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈအတြက္ ေစ်းႏႈန္းပမာဏနိမ့္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး လယ္သမားမ်ားကို ေပးေခ်သည့္ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်မႈ 
မ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဆန္တင္ပို႔မႈအေပၚ ေရရွည္ႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာပိတ္ဆို႔ထားမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီး 
မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ သမိုင္း၀င္အခ်က္အလက္မ်ားက ယင္းက႑တြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈကို တားဆီးထားသည္။ 



66 | ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာ

ေသခ်ာေရရာျခင္းမရိွသည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္လည္း အခ် ိဳ႕ေသာရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တားဆီး ထားသည္။

၁၃၆။ ေနာက္ဆုံးတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ လယ္ယာေျမမရိွျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လုံျခံဳမႈမ်ားမရိွျခင္းကလည္း စိုက္ပ် ိဳးေရး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ အဓိက 

အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေက်းလက္ေနလူဦးေရ၏ ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သုံးပုံပုံတစ္ပုံ 
အၾကားျဖင့္ အေရွ႕အာရွတြင္ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ မရိွသည့္ႏႈန္း အျမင့္ဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ ိ်န္တည္းတြင္ လယ္ယာေျမရိွသည္ လူအမ်ားစုသည္ 
လည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မ်ားျပားျပန္႔ႏံွ႕လာခ့ဲေသာ လယ္သိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္အတြက္ အာမခံအတြက္ ေသခ်ာမႈ 
မရိွပဲျဖစ္ေနသည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားရိွ အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားအရ လယ္ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေသခ်ာစြာရရိွျခင္းသည္ စိုက္ပ် ိဳး 
ေရးပိုင္းတြင္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ တိုးျမင့္ျခင္းအတြက္ အဓိကက်ႏိုင္ၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ားလည္း တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမို 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖင့္ လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေသခ်ာျခင္းမရိွျခင္းတို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက 
အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၀န္းက်င္စစ္တမ္း၏ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ယင္းသည္ အထူးသျဖင့္ 
အလတ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ ေသးငယ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အႀကီးစားလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ မ်ားစြာ ျပႆနာရိွျခင္းမဟုတ္ေပ (ပံု ၂၅ ႏွင့္ ၂၆)။ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဝန္းက်င္ စစ္တမ္း၏ထပ္မံေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာေျမ ရရိွ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက့ဲသို႔ေသာ က႑အားလုံးတြင္ အဓိကအတား 
အဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

၁၃၇။ လယ္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေသခ်ာမႈမ်ား တိုးတက္ရရိွရန္ တိုးတက္မႈအခ် ိဳ႕မၾကာေသးမီက ရိွထားေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ထဲတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လယ္ေျမသိမ္းယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသခ်ာသည့္ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ လယ္ေျမပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခ ိ်န္ 
ေနာက္ပိုင္း လယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုးတက္ရရိွေစေရး ရည္ရြယ္၍ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွစ္ခုကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး 
ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၂) တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အတူ ယင္းဥပေဒႏွစ္ခုသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ယခင္ကလယ္ယာေျမ အသုံးျပဳလုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ အစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳ 
ခ့ဲျခင္းမရိွခ့ဲလွ်င္ပင္လည္း လယ္ယာေျမ အသုံးခ်မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ားဘက္မွ လက္ရိွလယ္
ယာေျမအသုံးခ်ေနမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ဥပေဒသစ္မ်ား ရိွလာေသာ္လည္း 
လယ္ေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔ကို ၁၈၉၄ လယ္ယာေျမသိမ္းယူျခင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ အသုံးခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုဥပေဒ 
တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ကို ဦးတည္ေစေသာ တစ္ဖက္သတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယခုအေျခအေနကို ေပါင္းစပ္ရန္ လယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ား 
ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္ထဲတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရိွေနသည္။ 
အစိုးရသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တို႔အၾကား တပ္မေတာ္္မွသိမ္းယူခ့ဲေသာ လယ္ေျမကိစၥရပ္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ 
လယ္ယာေျမ ဆုံ႐ႈးံမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။

၁၃၈။ လယ္ယာေျမတြင္းႏွင့္ ျပင္ပရိွ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာေျမ သေဘာသဘာ၀ကို ေထာက္႐ႈလွ်င္ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ 

တိုးျမႇင့္ရရိွမႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္ တိုးတက္ရရိွေရးသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 

မ်ား ျပန္လည္တိုးျမင့္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားအတြက္ သိသိသာသာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေနၿပီး ယင္းမွသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ 

မည္ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျခားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ သင္ယူစရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာလည္းရိွေနသည္။38 ဥပမာအားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အက်င့္မ်ားအရ 
လယ္ယာေျမ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲအသုံးခ်ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ နည္းပညာ သဘာ၀၏ လယ္ယာေျမ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားအရ လယ္ယာေျမ ေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခုအခ ိ်န္ထိ အသုံးခ်ေန 
လ်က္ရိွသည္။ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ရရိွေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ အခ် ိဳ႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ 
တည့္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၿပီး ဥပေဒမူေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔ကို လူထု 
အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ အဆင့္တို႔တြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ 
သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေျခခံရမည္ျဖစ္သည္။

38 လယ္ယာေျမ သိမ္းယူျခင္းသည္ လယ္ေျမမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စက္ကိရိယာအသံုးျပဳ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္္မ်ားျဖစ္ရန္အလို႕ငွာ ေျမကြက္လြတ္မ်ားရွိသည့္ လယ္သမားမ်ားကို ၎င္းတို႔ကုိ လယ္ယာမ်ားကို 

ေပါင္းစည္း 

မည့္အေပၚ တိုက္တြန္္းေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေပါင္းစည္းခ်ိန္တြင္ လယ္ယာေျမကို ႀကီးမားေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားက အလုပ္သမား ေထာက္ပံ့မႈေပးေသာ 

လယ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 

အတူ လုိက္ေလ်ာခ်က္ေပး၍ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ 

အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။
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(ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳ င္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမင့္ျခင္း

၁၃၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအတိုင္္းအတာျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳ င္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ အေရးတႀကီး ရွားပါး 

ေနျခင္း၊ ဘ႑ာေရးက႑တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳ းမႈအားနည္းေနျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးျခင္းႏွင့္ သတင္းႏွင့္နည္းပညာအခ်က္အလက္ ICT ၀န္ေဆာင္မႈ 

ပိုင္းတြင္ ေထာက္ပ့ံမႈနည္းပါးေနျခင္းတို႔အပါအ၀င္ စီးပြားေရး၏ စုစုေပါင္း ထြက္ကုန္စြမ္းရည္ပိုင္းကို အဟန္႔အတားမ်ားကို လက္ရိွ ကာလတြင္ 

တားဆီးေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ မူ၀ါဒေရးရာ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ သီးျခားတည္ရိွ 
ေနခ့ဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုက့ဲသို႔ အဓိကက်သည့္ ကုန္ထုတ္္လုပ္မႈ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေရးတႀကီး ရွားပါးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္း 
အတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ စရိတ္စက ျမင့္တက္ျခင္းတို႕ကိုလည္း ဦးတည္ေစ 
သည္။ ယခု အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမရိွလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက က႑တြင္ တိုးျမႇင့္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတို႔ျဖင့္ 
အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမို ဖန္တီးျခင္းသည္ အျပည့္အဝ အသုံးခ်ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

၁၄ဝ။  စြမ္းအင္ လုံေလာက္မႈမရိွျခင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာႏွင့္ ရိွဆဲစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုပင္ 

ျဖစ္သည္။ နည္းပညာအဆင့္ျမင့္လာမႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စြမ္းအင္တြင္မ်ားစြာမီွခို 
ေနရၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း မီွခိုေနရသည္။ သို႔ရာတြင္ အေစာပိုင္းက ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ 
အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ နည္းပါးေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ 
တြင္ လွ်ပ္စစ္ရရိွမႈႏႈန္း အနည္းဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက မီးစက္မ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္ 
ရရိွမႈသည္ ၄၈ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။

၁၄၁။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ က႑သည္ ဖြံြ႕ ၿဖိဳ းမႈအလြန္အကၽြံအားနည္းေနၿပီး ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္နည္းပါးေသာ လူဦးေရ 

သည္သာ တရား၀င္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွေနသည္ (ပံု ၃၃ ႏွင့္ ၃၄)။ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ၀န္းက်င္ စစ္တမ္းမ်ားအတြင္း ကုမၸဏီအမ်ားစု၏  
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းရရိွႏိုင္မႈသည္ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ (ပံု ၂၅ ႏွင့္ ၂၆) ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ ေႏွးေကြးေလးလံေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္း 
ကိစၥမ်ားတြင္ တန္ဖိုးျမင့္တက္ေနမႈမ်ားရိွေနၿပီး ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ နက္နဲမႈ မရိွေသးေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပသို႔ ရန္ပုံေငြမ်ား အလြယ္တကူ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ ၎င္းတို႔ ျပည္ပတြင္ 
ရရိွေငြမ်ားကို မိသားစုမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွျခင္းမရိွေသးေပ။ တင္းၾကပ္ 
သည့္ အေပါင္ခံပစၥည္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက ေခ်းေငြရယူမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ဘဏ္အမ်ားစုသည္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ျပား 
ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္္မ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းမရိွေသးေပ။ ထို႔ျပင္အတိုးႏႈန္းမ်ားကို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ား 
၏ အက် ိဳးအျမတ္ရရိွမႈကို ကန္႔သတ္ေနကာ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေခ်းေငြရယူမႈကို သက္တမ္း တိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

17 

 

ပံု (၃၁) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွသည့္လူဦးေရရာခုိင္ႏႈန္း ပံု (၃၂) လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈပမာဏ
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ပံု (၃၃) လူႀကီး ၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္ခြဲ 
အေရအတြက္ 

ပံု (၃၄) လူႀကီး ၁၀၀၀ လွ်င္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္မ်ားထံမွ 
ေငြေခ်းယူသူအေရအတြက္ 
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၁၄၂။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ အားနည္းေနျခင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွသူအမ်ားစုက ေျပာၾကားထားေသာ အျခားေသာ 

အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသည္ သီးျခားရပ္တည္ခ့ဲရသည့္  ရွည္လ်ားေသာ ကာလတစ္ခုမွေပၚထြက္လာခ ိ်န္ေနာက္ပိုင္း 
ျပည္တြင္း၌ ရရိွႏိုင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မၾကာေသးမီက ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေတာင္းဆိုေန 
ေသာ ကြၽမ္းက်င္အရည္အခ်င္းပိုင္းတြင္ သိသာသည့္ ကြာဟခ်က္တစ္ခုရိွေနသည္။ လုပ္ငန္းက႑ဆိုင္ရာ အထူးနည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈ 
မ်ား အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြဲ႕ရလာၾကေသာ လူမ်ားစြာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္တြင္ အေျခခံ ကြၽမ္းက်င္မႈမ် ိဳးလည္း 
မရိွေပ။ ထို႔ျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားျပသေပးေသာ ဌာနအမ်ားစုကိုလည္း ယခင္ အစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ သမ႐ိုးက် တကၠသိုလ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ လက္ရိွ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ကြာဟခ်က္ကိုေထာက္ဆလွွ်င္ ကြၽမ္းက်င္ 
လုပ္သားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ျဖည့္ဆည္းျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ မ်ားစြာအက် ိဳးသက္ေရာက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၄၃။ သို႔ေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ျဖည့္ဆည္းမႈကို တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ပိုမိုေရရွည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ရလဒ္မ်ားေအာင္ျမင္ရရိွရန္ အခ ိ်န္ၾကာ 

ျမင့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရတိုကာလတြင္ အခ ိ်ဳ ႕ေသာ လိုအပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ 

သည္။ ကြၽမ္းက်င္မႈ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကြာဟခ်က္မရိွေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွး 
ျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ ဥပေဒသည္ လက္တေလာတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားရာ ကနဦးအားျဖင့္ ပထမ 
ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ေရရွည္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈသည္ ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အညီ လိုအပ္သည့္ လူဦးေရ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ 
ပညာေရးစနစ္၏ အရည္အေသြးေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ယင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္မွာ အခ ိ်န္ၾကာျမင့္ 
မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသးငယ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအခ် ိဳ႕ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လွသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရတို 
ျဖည့္ဆည္းမႈျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၏ သေဘာသဘာဝကို ဆုံးျဖတ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေရရွည္ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ားရိွ  ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢလိကႏွင့္အစိုးရက႑မ်ားကို ရရိွေစမည့္ မူ၀ါဒ 
မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ လိုအပ္သည္။

17 

 

ပံု (၃၁) လွ်ပ္စစ္မီးရရိွသည့္လူဦးေရရာခုိင္ႏႈန္း ပံု (၃၂) လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲမႈပမာဏ

  

Source: World Development Indicators, 2014

 

 

ပံု (၃၃) လူႀကီး ၁၀၀,၀၀၀ လွ်င္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္ခြဲ 
အေရအတြက္ 

ပံု (၃၄) လူႀကီး ၁၀၀၀ လွ်င္ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္မ်ားထံမွ 
ေငြေခ်းယူသူအေရအတြက္ 
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ပံု (၃၅) လူ ၁၀၀ လွ်င္ မုိဘုိင္းဖုန္းကုိင္ေဆာင္မႈ ပံု (၃၆) လူ ၁၀၀ လွ်င္ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ 
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၁၄၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ICT သည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာရိွ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳ းမႈႏႈန္းသိသိ 

သာသာ အားနည္းေနေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းအေျခအေနမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ လက္ရိွအခ ိ်န္ 
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ ၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သုည ဒသမ ၃ ရာခိုင္ 
ႏႈန္း အသီးသီးရိွေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အနိမ့္က်ဆုံးျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူထုဆက္သြယ္ေရး က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 
မႈမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈႏွင့္အတူ ရိွလာခ့ဲသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တိုဘာလက အတည္ျပဳခ့ဲၿပီး ယင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ထြန္းေနသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္းအတာ 
ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွစြာျဖင့္ ဖုန္းေအာ္ပေရတာသစ္ ႏွစ္ခုကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ထုတ္ေပးခ့ဲၿပီး လက္ရိွေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္သည့္ 
ႏိုင္ငံပိုင္ ေအာ္ပေရတာကလည္း မၾကာမီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုကို အသြင္ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူထု 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
လည္း ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

၁၄၅။ ICT ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပ့့ံျဖည့္ဆည္းမႈကိုတိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္ 

ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဝန္္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမင့္ရရိွေစျခင္းမ်ားျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း 

တြင္ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယခုအခိ် န္ထိ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ သိသာ 
ထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားစြာေသာ အသုံး၀င္မႈမ်ားအရ ICT က႑သည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားရိွသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ ၿဖိဳ းထားၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 
ရိွ အေထာက္အထားမ်ားအရ တိုးတက္သည့္ ICT လုပ္ငန္းသည္ ကမာၻႀကီးရိွ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္မဆို ကြၽမ္းက်င္မႈမရိွသူမ်ားမွစ၍ 
ကြၽမ္းက်င္မႈရိွေသာ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ရိွေနသည့္ ကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 
မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးေသာ ကုမၸဏီသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ကူညီဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ 
ပိုမိုထိေရာက္သည့္ ICT အေျခခံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္အသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အျမတ္ 
အစြန္းမ်ားလည္း ျပန္လည္ရရိွေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းသည္ အရည္အေသြး၊ အခ ိ်န္မီမႈ 
တို႔ျဖင့္ သိသိသာသာ တိုးတက္ႏိုင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အင္တာနက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း သုံးစြဲမႈမ်ားကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ ေရာက္ရိွႏိုင္သည္။ 
ယခု  အလားအလာရိွေသာ အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားအရ ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ICT ေစ်းကြက္ကိုဖြင့္လွစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္းကို ယွဥ္ၿပ ိဳင္မႈ 
အျဖစ္ တိုးတက္ေရာက္ရိွရန္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အြန္လိုင္း၊ ယင္းႏွင့္နီးစပ္သည့္ အလုပ္ 
အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ စတင္ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္အတူ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖန္္႔ေ၀ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ မိုဘိုင္းႏွင့္ အီလက္ 
ထေရာနစ္ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

(ဃ)  တိုးတက္ၿပီး ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားျဖင့္ 
ေရရွည္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ေသခ်ာေစျခင္း

၁၄၆။ ေရရွည္ကာလတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရည္အေသြးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယင္း၏ ေပါႂကြယ္ဝေသာ 

သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ယင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ စိုက္ပ် ိဳးေရး၊  သတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ 
ခရီးသြားလာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားအပါအ၀င္  အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ ယင္း 
၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္  မီွခိုမႈ မ်ားျပားေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရွည္ 
ကာလတြင္ ဆင္းရဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသည္ထိေရာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား က႑တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ 
လိုအပ္သည္။

၁၄၇။ ေရအားလွ်ပ္စစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကက်ေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ား 

သည္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အလားအလာမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ ထို႔ျပင္ ေယဘုယ် လူဦးေရမ်ားကိုအက် ိဳး 
ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္အတူ ယင္းတို႔ကို ေကာင္းစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလ်င္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈကိုလည္း ေ၀မွ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ၎င္းတို႔သည္ အကယ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ 
ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုႏွင့္မွန္မွန္ကန္ကန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွလွ်င္ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ 
သည္။ လက္ရိွတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑သည္ ႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွသည္။ မ်ားစြာေသာ စီမံကိန္းသစ္မ်ား 
သည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈအဆင့္ အမ် ိဳးမ် ိဳးျဖင့္ ရိွေနၿပီး  စြမ္းအင္က႑အတြက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေနသည့္ ADB ႏွင့္ JICA တို႔၏ 
အထူးအစီအစဥ္မ်ားအရ ၄၅ ဂီဂါ၀ပ္ ရိွမည့္ စီမံကိန္း ၅၈ ခုတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ အခ ိ်ဳ ႕သည္ လာမည့္ ၅ ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း 
ၿပီးစီးႏိုင္မည္ဖြယ္ရိွသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္၏ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္အက် ိဳးေက်းဇူးမ်ားမ်ားကို သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
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သည္ ေရရွည္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အျမင့္မားဆုံးေသာ အက် ိဳးဆက္မ်ား 
ကို ေဖာ္ထုတ္၍ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အစိုးရ၏ အားေကာင္းသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ေပၚတြင္ မီွခိုရမည္ျဖစ္သည္။ 
အဖြဲ႕႔အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ ၿဖ ိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လက္ရိွ ေနာ္ေ၀အစိုးရက ဦးေဆာင္ေနေသာ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားက 
ေထာက္ပ့ံမႈႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရိွ ပုဂၢလိက က႑ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑ ေရရွည္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါလွသည္။

၁၄၈။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေရရွည္ခံႏိုင္မႈအတြက္ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းေဒသကို ဘက္စံု စီမံခန္႔ခြဲမႈပင္ 

ျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ဖြံြ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းတြင္ 

မူတည္ေနသည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းေဒသသည္ ႏိုင္ငံ၏ အသည္းႏွလုံးအျဖစ္ တင္စားေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ကုန္းေျမ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ခန္႔ရိွွၿပီး လူဦးေရ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနထိုင္ရာေဒသလည္းျဖစ္သည္။  ယင္းျမစ္သည္ ကမာၻ၏ အႀကီးဆံုးျမစ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ကုဗမီတာ ၄၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ စီးဆင္းေနသည္။ ယင္းသည္ မဲေခါင္ျမစ္၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။39 ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ဆုံးျဖစ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာသည္ ေရထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ 
ဧရာဝတီျမစ္တြင္ မီွခိုေနရၿပီး စိုက္ပ် ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားတြင္ တိုးျမင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ျမစ္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

၁၄၉။ ျမစ္ဝွမ္းေဒသစီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈပုံစံတစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ေရးတြက္ 

အဓိက အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရက႑ 
တြင္ အင္စတကီ်ဴးရွင္းအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမစဝွမ္းေဒသတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈအတြက္ ေရရွည္အက် ိဳးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရိွေပ။ ဧရာဝတီျမစ္ 
၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မ်ားျပားသည့္ အႏၲရာယ္ဆိုးက် ိဳးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အမ် ိဳးသား ေရအရင္းအျမစ္ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား 
ကြဲျပားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အမ် ိဳးသားေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ (NWRC) ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက သမၼတ၏ 
အမိန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ စစီဥ္ေနသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးက႑တြင္ ႀကီးမားေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
မ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑၊ 40ေရေၾကာင္းက႑၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဇုန္ဆိုင္ရာ ေရေပးေ၀မႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ႏိုင္ 
ျခင္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ျမစ္၀ွမ္းေဒသရိွစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီမံခန္႕႔ခြဲမႈကို ေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ျပည္သူ႔ 
က႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အခ် ိဳးက်ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၅ဝ။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ခိုင္မာသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ဆင္းရဲမႈႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေရရွည္စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ 
မ်ားလည္း ေပါႂကြယ္ဝၿပီး အေတာ္အသင့္မ်ားျပားေသာ ေရနံမ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ တြင္းထြက္သတၳဳမ်ားလည္း ရိွသည္ (ADB, 2012a) 
ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး  (ADB, 2012b)၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္တာ 
တိုးတက္မႈ ၁၅ ဒႆမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စာရင္းတင္ႏိုင္ခ့ဲသည္။ တစ္ခ ိ်န္တည္းမွာပင္ ယင္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး 
အတြက္ လုံေလာက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေနရာတက် စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမရိွလွ်င္ ယခု 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ နဂိုအတိုင္းျပန္မရႏိုင္ေသာ ေဂဟစနစ္ပ်က္ဆီးမႈမ်ား၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား၊ ေရထုႏွင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈမ်ား 
ကို ဦးတည္ေစႏိုင္သည္။ သစ္ႏွင့္ သစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ားကို မီွခိုေနၿပီး သန္႔ရွင္းမႈမရိွသည့္ တြင္းမ်ားမွ ေသာက္သုံးေရမ်ား 
ကို သုံးစြဲေနေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ထိုက့ဲသို႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုးက် ိဳးအမ်ားစုကို ထိခိုက္ ခံစားရ 
ႏိုင္သည္။ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ၏ သိသာသည့္ အပိုင္းတစ္ရပ္သည္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အားနည္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔အၾကား 
ပဋိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေရရွည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

၁၅၁။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ သေဘာတူညီေသာ အေကာင္းဆုံးအေလ့အထမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ 

အကာအကြယ္ ေဘာင္တစ္ခုကို ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္ေစျခင္းသည္ ေရရွည္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တည္တ့ံမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ နည္းလမ္း 

တစ္ရပ္ျဖင့္  အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ 
တာ၀န္ရိွေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပၾကားတြင္ အသိပညာ တစ္ခုရိွလာျခင္းမွ 
တဆင့္ အဓိကအခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေပၚထြက္လာသည္။ တစ္ခ ိ်န္တည္းတြင္ စီစဥ္ထားသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္း 

39 ၃၀ ဧရာ၀တီျမစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ ပမာဏမ်ား (၄၁၀ bcm) ႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ (၄၇၅ bcm) တို႔ကိုျမန္မာအစိုးရႏွင့္ မဲေခါင္ျမစ္ ေကာ္မရွင္တို႔က အသီးသီး ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မႀကာေသးမီက 

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာတမ္း (Robinson et al.၂၀၀၇) အရ ဧရာ၀တီျမစ္ ၏ ပမာဏသည္ ပိုမိုျမင့္တက္ႏိုင္ၿပီး ကုဗမီတာ ဘီလီယံ ၄၂၀ မွ ၄၄၀ (+/- ၄၈ bcm) ထိရွိႏိုင္သည္။

40 စုစုေပါင္းအားျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ စုစုေပါင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၁၀၀,၀၀၀ မီဂါ၀ပ္ ရွိေနသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ခုတည္းသည္္္ တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 

ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ စြမ္းရည္၏ ၃၈,၀၀၀ ရွိမည္ဟု ယူဆရသည္။ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုမ်ား၏ စုစုေပါင္းတပ္ဆင္ထားေသာ စြမ္းရည္သည္ ၂, ၆၆၀ မီဂါ၀ပ္ျဖစ္သည္။
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အတာျဖင့္ သေဘာတူထားသည့္ မူေဘာင္တစ္ခုကို အေျခခံထားေသာ သဘာဝပတ္၀န္္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အက် ိဳးဆက္မ်ားအကဲ 
ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ထားသည့္  အေထာက္ အထားမရိွပါက ယင္းတို႔သည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား အၾကီးအက်ယ္ ၾကံဳေတြ႕လာရ 
ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္လက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကဦးစားေပးအရာသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ 
မ်ားအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ သေဘာတူထားသည့္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၁၅၂။  အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရိွသည့္ တိုင္းျပည္၏ဝင္ေငြကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည့္  မူေဘာင္တစ္ခု ေကာင္းစြာ 

မရိွေသးသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ထိုမူေဘာင္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အာမခံေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  
အထက္တြင္ တင္ျပခ့ဲသည့္ အတိုင္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မွ ရရိွသည့္ တိုင္းျပည္၏ ၀င္ေငြသည့္  ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ရရိွႏိုင္သည့္ အဓိက 
လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တိုးတက္မ်ားျပားလာမည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေျမသစ္မ်ားႏွင့္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ထို၀င္ေငြသည္  ပိုမိုတိုးလာမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚတြင္ 
၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္မီေနေသာေၾကာင့္ လက္ရိွ သဘာဝအရင္းအျမစ္မွရသည့္ ၀င္ေငြသည္ တည္ၿငိမ္မႈမရိွေပ။ ထို႔ျပင္ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈသည္ အကန္႔အသတ္ရိွေနရာ အနာဂတ္မ် ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေကာင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲ 
ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူေဘာင္တစ္ခု မရိွပါက သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြ မတည္ၿငိမ္မႈက ျပည္သူ႕  
ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈတြင္ မလိုလားအပ္သည့္ မတည္ၿငိမ္မႈ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါသည္။ အလားတူ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို 
မဆင္မျခင္သုံးစြဲျခင္းသည္ ေနာက္လာမည့္ မ် ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ 
အခ ိ်န္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မွ ရရိွသည့္ ဝင္ေငြမတည္ၿငိမ္မႈကိုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည့္ မူေဘာင္ တစ္ခု မရိွေသးေခ်။ 
ထိုသို႔ မူေဘာင္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွသာ ၀င္ေငြမ်ားမ်ားရသည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ စုေဆာင္းထားၿပီး အလယ္အလတ္ ကာလတစ္ခုတြင္ 
ခ ိ်န္ဆ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရးအရ ၾကားခံအေနအထားတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္မ် ိဳးဆက္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

၁၅၃။ သဘာဝအရင္းအျမစ္မွ ရရိွသည့္  ၀င္ေငြကို စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေစရန္ ႀကိဳ းပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း  ဆက္လက္ အားနည္း 

ေနဆဲျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခံမႈ၊ မွ်တမႈအပိုင္းတြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွသည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုမႈ၊ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား၊ 
ဝင္ေငြ ပမာဏ၊ ရရိွရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ဝင္ေငြ၊ ဝင္ေငြ၏ မည္မွ် ပမာဏကို တိုင္းျပည္၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲမည္ ဆိုသည့္ 
အခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရိွႏိုင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္ျခင္းလည္း မရိွေပ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ 
ေက်ာက္စိမ္း၊ နီလာႏွင့္ ပတၱျမားမ်ား ထိပ္တန္းထုတ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအေရးႀကီးသည့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ ၀င္ေငြမ်ား 
ကို ထည့္သြင္းရန္ က်န္ရိွေနပါေသးသည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေရာင္းခ်ရာမွ ရရိွသည့္ ၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈမွာ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာရင္းဇယားႏွင့္ အစီရင္ခံမႈမ်ားမွာ အားနည္းလ်က္ရိွၿပီး နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ား၌ တရားဥပေဒျပင္ပတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ အမ်ားစုျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ သံယံဇာတ 
မ်ားသည္ ကမာၻ႔အရွည္ၾကာဆံုး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွေနၾကၿပီး ထို သယံ 
ဇာတမ်ားေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ပဋိပကၡမ်ားကို သက္ဆိုးရွည္ေစသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ ႀကိဳ းပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
သည္ သဘာ၀ သယံဇာတတြင္းထြက္မ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕၀င္ EITI ႏိုင္ငံျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ 
တိုးတက္မႈမ်ား ရိွလာသည္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။ ျမန္မာသည္ လက္ရိွတြင္ EITI အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအေျခအေနကို ရရိွထားသည္။41 သို႔ေသာ္ 
ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ား က်န္ရိွေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ထြက္ရိွသည့္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ သယံဇာတမွရသည့္ ဝင္ေငြကို တိုင္းျပည္ တစ္ခုလံုးအတြက္ ခြဲေဝသံုးစြဲရာတြင္ မွ်တမႈရိွသည္ဟု ယံုၾကည္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၅၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ ႕ ျပသို႕ ကူးေျပာင္းေရာက္ရိွမႈႏႈန္းႏွင့္ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသရိွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ ၿမိဳ ႕ ျပဖြံြ႔ၿဖိဳ း 

တိုးတက္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရိွႏိုင္သည္။ လက္ရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ 
မ်ား ဝင္ေရာက္လာရာတြင္  ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္သည္ 
အဓိက ၿမိဳ ႕ ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသမ်ားတြင္သာ အေျခခ်လာၾကသည္။ အလားတူ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြၾကေသာ လူအမ်ားစု 
သည္္လည္း ၿမိဳ ႕ ျပမ်ား၊ ၿမိဳ ႕ ႀကီးမ်ားဆီသို႔ စုျပံဳဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ျမန္္ဆန္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ ႕ေနလူဦး 
ေရမ်ားျပားလာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ ႕မ်ားႏွင့္ယင္း၏ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဖိအားမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ မ်က္ျမင္ အေထာက္အထား 
မ်ားက ၿမိဳ ႕ ျပသို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရိွမႈႏႈန္းသည္ ျမင့္မားေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား မရႏိုင္ေသးပါ။ 

41 EITI ႏိုင္ငံတကာ ဘုတ္အဖြဲ႕က အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က႑မ်ဳိးစံုတြင္ 

ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူအုပ္စု တစ္ခုကို ေနရာတက် ေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ႏိုင္သည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္ကိုဆိုလိုသည္။ EITI အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 

ယင္း၏ တစ္ႏွစ္တာ EITI အစီရင္ခံစာတြင္ သတၳဳထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အအလက္မ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ 

ေငြေပးေခ်မႈနွင့္ အခြန္ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈအခ်က္အလက္၊ လိုင္စင္မ်ားကုိ ခ်ထားေပးမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လိုင္စင္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္မ်ား ႏွင့္ 

သတၳဳတူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည္။ ပထမဦးဆံုး EITI အစီရင္ခံစာကို တင္ျပရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

အခ်ိန္ ၁၈ လရွိသည္။



72 | ကမာၻ႔ဘဏ္အစီရင္ခံစာ

၁၅၅။ ေရရွည္ ၿမိဳ ႕ ျပဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  မတူညီသည့္ အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 

ျဖစ္ေသာ္လည္း အနာဂတ္အတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်သည့္ အေနျဖင့္  အခ် ိဳ႕  အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ၿမိဳ ႕ ျပစီမံကိန္းတြင္ စတင္ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွရန္ႏွင့္ ေရရွည္ ၿမိဳ ႕ ျပေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈအတြက္ 
မူ၀ါဒမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တိုးအားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။  လက္ရိွ မ် ိဳးဆက္ႏွင့္ အနာဂတ္မ် ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ 
စရာမ်ားကို ကန္႔သတ္မထားဘဲ ၿမိဳ ႕ ျပအတြင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၌ အက် ိဳးဆက္မ်ား ဆိုးဆိုးရြားရြား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက 
လိုလားသည့္ ဘ၀အဆင့္အတန္းမ် ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ၿမိဳ ႕ ႀကီးၿမိဳ ႕ငယ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္မွန္္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္သင့္ 
သည္။ အလယ္အလတ္ကာလတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုစနစ္တက် တိုးတက္လာ 
မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ ႕ ႀကီးၿမိဳ ႕ငယ္မ်ား အတြက္ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့နည္း သက္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
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၄။ အသိပညာကြာဟခ်က္မ်ား၊ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ထားသည့္

ခြဲျခားစိတ္ျဖာထားသည့္ အလုပ္အစီအစဥ္

ဓာတ္ပံု- ထြန္းလင္း
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၁၅၆။ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳ းပမ္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာ ကြာဟခ်က္မ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္ SCD  တြင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ 

မႈအခ ိ်ဳ ႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါသည္။ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြာဟခ်က္မ်ားရိွေနသည့္ က႑မ် ိဳးစံုကို 
ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ထို ကြာဟမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရိွႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုပါ အႀကံျပဳ 
ထားပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားကြက္ ေအ-၁ တြင္ ၾကည့္ပါ) ထိုစာရင္းသည္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္သည့္ အေရးႀကီး က႑နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ 
မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါသည္။ 

၁၅၇။ ယခု SCD တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွႏိုင္ျခင္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ့လာရာတြင္ ခက္ခဲေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂ဝဝ၉-၁ဝ 

အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနဘက္စံု ေလ့လာမႈစစ္တမ္း (IHLCA) စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနမည္သို႕ ေျပာင္းလဲသြားသည္ကို သိရိွႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ် ိဳ႕ အေၾကာင္း 
ခ်င္းရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
မရိွေပ။ ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္သည္  ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည့္ ဆင္းရဲမႈဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ား 
အလ်င္အျမန္ ထြက္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၄-၁၅ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနေလ့လာမႈစစ္တမ္း 
(MPLCS) ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္စု 
၁၈,ဝဝဝ ပါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းအႀကီးစားတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္တမ္း ပံုစံံတို႔ကို ကူညီႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္။ 
လာမည့္ ကာလတြင္ ေကာက္ခံမည့္ စစ္တမ္းမ်ားသည္ ယခင္ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ခ့ဲျခင္း မရိွသည့္ နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေကာက္ယူႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ယင္းမွာလည္း ပဋိပကၡဒဏ္ကိုခံရသည့္ လူနည္းစုေဒသမ်ားတြင္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ျပဳလုပ္္သည့္ အထူးျပဳ ေလ့လာမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၅၈။ အလားတူပင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရိွႏိုင္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တို႔ကို ဆန္းစစ္ 

ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခက္ခဲေစသည္။ လက္ရိွတြင္ ယုံၾကည္ရေလာက္ေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီျဖစ္သည့္ အလုပ္လက္မ့ဲမႈ ဇယားမ်ား၊ 
အလုပ္သမား ဝင္ေငြအလားအလာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္မႈပုံစံမ်ားနွင့္ပညာေရးအဆင့္ 
ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မရႏိုင္ပါ။ အလုပ္သမားစစ္တမ္းကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ 
ေကာက္ယူခ့ဲသည္။ မၾကာေသးမီက အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္သမား စစ္တမ္းသစ္ ေကာက္ယူရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္း ILO ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ က႑အမ် ိဳးမ် ိဳးတြင္ အလုပ္သမား 
အေရအတြက္ မည္မွ် လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွႏိုင္မည့္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။  အက် ိဳးဆက္ 
အားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အလားအလာရိွသည့္ အလုပ္အကိုင္က႑မ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ မည္က့ဲသို႔ ကြၽမ္းက်င္မႈမ် ိဳးရိွသည့္ လုပ္သားအင္အားမ်ား ေစ်းကြက္က လိုအပ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ကြၽမ္းက်င္ 
မႈကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အလားအလာရိွသည့္ လူသစ္မ်ားအတြက္ မည္သို႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရမည္ 
ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း မရရိွႏိုင္ေပ။ ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည့္ လုပ္သား 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရိွအစီအစဥ္မ်ား၏ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အစီအစဥ္ 
သစ္မ်ားကို ပံုစံထုတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ICT က႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ဖန္တီးရာတြင္ အဓိက ေနရာက ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ICT  ပညာရပ္မ်ား အေပၚ အထူးျပဳ သင္ၾကားရန္ ႏွင့္ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အီရစ္ဆင္အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္တြင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားထက္ 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

၁၅၉။ ထို႔ျပင္ အခ် ိဳ႕ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖြံ႕ ၿဖ ိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ အတိုင္းအဆ ပမာဏကို အျပည့္အဝ နားလည္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္စိတ္ခ် 

ႏိုင္သည့္ အမ် ိဳးသား စာရင္းအင္းမ်ား မရိွျခင္းေၾကာင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ 

မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ SNA ကို ေခတ္မီေစရန္အတြက္ ADB ၏ စီစဥ္ထားသည့္ ကူညီမႈသည္ ယခုစိန္ေခၚမႈကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
အလားတူ ပံုစံထုတ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္ အစိုးရက႑၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း 
တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနသည္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ေသာ္လည္း က႑ တစ္ခုခ်င္းတြင္ အေရးႀကီးေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴရိုကေရစီတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေရး၏ 
အက် ိဳးတရားမ်ားကိုနားလည္ရန္ လည္း အသုံး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္းရန္အတြက္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္သည့္ 
ျပည္သူ႔က႑ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

၁၆ဝ။  ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္အသိပညာဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို 

ေထာက္ပ့ံဖန္တီးျခင္းတြင္ ပုဂၢလိက က႑ပါဝင္မႈ အလားအလာမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားတြင္ တည္ရိွသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးတြင္ အေျခခံပညာေရး၏ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္၌ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ားကို အမ် ိဳးသားအဆင့္ အကဲျဖတ္မႈမ် ိဳး လက္ရိွကာလ 
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တြင္ မရိွေပ။ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေျခခံပညာ၏ မတူညီကြဲျပားျခားနားသည့္ အဆင့္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ သင္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သိရိွသူမရိွေပ။ ေရွ႕ဆက္လက္သြားလွ်င္ အေစာပိုင္းအဆင့္ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ သခ်ာၤအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရး 
စက္၀န္း၏ အဓိကအဆင့္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ားဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
က်န္းမာေရးပိုင္းတြင္  အထူးသျဖင့္ ေရာက္ရိွႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္  ခိုင္မာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွျခင္း 
မရိွေပ။ ဝန္္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ျဖန္႔ခ ိ်မႈ ကို ေက်နပ္ျပည့္ဝေစျခင္း ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းကိုေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ေရာက္ရိွရန္ ခက္ခဲသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုျဖန္႔ခ ိ်ရာတြင္ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္သူ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းရာတြင္ပုဂၢလိက က႑ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အလားအလာမ်ားကို 
ရရိွႏိုင္ျခင္းမရိွခ့ဲေပ။ မၾကာေသးမီက PER ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ စြမ္းအင္က႑ကို အကဲျဖတ္မႈတစ္ရပ္က့ဲသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို 
လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့သည္။ ေရွ႕ဆက္လက္သြားလွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္ ပုဂၢလိက က႑ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းအတြက္ 
အလားအလာရိွေသာ အျခားေသာ က႑မ်ားကို ယခုက့ဲသို႔ အကဲျဖတ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။

၁၆၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္ ပုံစံမ်ားတြင္ ကြာဟခ်က္အခ် ိဳ႕ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကို လက္ရိွလုပ္ေဆာင္ဆဲ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ 

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရိွေသာ ဘ႑ာေငြပိုင္းတြင္္ သတင္းအခ်က္အလက္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုေသခ်ာသည့္ အစိုးရ၏ အခြန္ 
ဘ႑ာေငြဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွခ့ဲေပ။ ယခုကြာဟခ်က္ကို EITI ၏ ပ့ံပိုးမႈ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ 
လက္ရိွစီစဥ္ထားသည့္ အျခားေသာ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ားနွင့္ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း က႑မွ နားလည္လြယ္ေသာ ဘ႑ာေငြ ခြဲျခမ္းေလ့လာ 
ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ SEEs မ်ားသည္ ျပည္သူ႕က႑ဆိုင္ရာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကို သိသိသာသာ  
ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္သည္ဟု ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ ျပသေနေသာ္လည္း အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ SEEs မ်ားကို မတူညီစြာ 
ကူညီထည့္၀င္ေပးမႈမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ အလို႕ငွာ ပိုမိုအေသးစိတ္သည့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈကို ခိုင္လုံေစသည္။ ယင္းသည္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း 
ဆိုင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာတို႔အပါအ၀င္ အစိုးရက ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ အမ် ိဳးမ ိ်ဳ းေသာ SEEs ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပုံစံမ်ား၏ အစိုးရ အခြန္ဘ႑ာ 
ေငြမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမ်ားကို ကူညီဆုံးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆံုးသတ္အားျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ 
စြမ္းအင္ က႑မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွရာမွ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးႏွင့္ ပို႕ေဆာင္ေရးတို႔ 
အပါအ၀င္ အျခားေသာက႑မ်ားသို႕လည္း ခ်ဲ႕ထြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္မ်ား ဦးစားေပး 
ခြဲေ၀ ခ်ထားေပးရာတြင္ ထိုက႑မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁၆၂။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္ အသိပညာကြာဟခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္တြင္ ဦးစားေပး အရာမ်ားကို 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ က႑အလိုက္၊ နယ္ပယ္အလိုက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ SCD သည္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အမ် ိဳးအစား မ်ားျပားစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ 
အေရးပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သီးႏံွ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ သီးႏံွ အမ် ိဳးအစားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈမွာ 
အားနည္းလ်က္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးတြင္ သီးႏံွ အမ် ိဳးအစားစံုလင္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္သည့္ 
ေလ့လာမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါ အသံုးဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္အေနျဖင့္ စိုက္ပ် ိဳးထုတ္လုပ္ေရး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ 
တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ စိုက္ပ် ိဳးထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး အမ် ိဳးမ် ိဳးေသာ မူဝါဒ 
ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အက် ိဳးရလဒ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၆၃။ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္  ထပ္မံ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေဆာင္ရြက္ရမည့့္ က႑တစ္ခုမွာ ေျမယာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က႑ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ စိုက္ပ် ိဳးေရးဆိုင္ရာ 
ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ လက္ရိွ ေျမယာျပႆနာမ်ား၏ အတိုင္းအဆႏွင့္ ပမာဏကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ နားလည္ရန္ လိုအပ္ရာ 
အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားသည္ ယခင္ မွ်တမႈမရိွသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရိွ မရိွ သို႔မဟုတ္ ေျမယာ ဥပေဒအသစ္၊ လက္ရိွ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား၊  မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရိွ မရိွ ဆိုသည္ကို သိရိွရန္ လိုအပ္သည္။ အေျခခံက်က်ဆိုရလွ်င္ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိွေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ လိုိအပ္ေနသည္။ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ဆိုသည္မွာ ေျမယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ စီးပြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စိန္ေခၚေန 
သည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ုရန္ႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ ေျမယာ၏ အခန္းက႑ကို 
နားလည္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ အစဥ္အဆက္က တည္ရိွခ့ဲသည့္ ေျမယာဆိုင္ရာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ဥပေဒမ်ားကို သိရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အဆက္အစပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနၿပီး 
႐ႈေထာင့္မ် ိဳးစံုမွ ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္။42 ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ 

42 မူေဘာင္မ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယခုအခါ ကမၻာ့ဘဏ္၏ လယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအကဲျဖတ္မႈ မူေဘာင္ (LGAF), ကုလသမဂၢ၏  လယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ 
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စီးပြားေရးသေဘာတရားမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ် ိဳးမ် ိဳးျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား 
၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားထံမွ သင္ခန္းစာမ်ားက သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။ 

၁၆၄။ အလားတူ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ မရိွေသာေၾကာင့္ လူမႈလံုျခံဳေရး က႑၊ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑နွင့္ အေသးစား 

ေငြေၾကးလုပ္ငန္းက႑မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။ လူမႈလံုျခံဳေရး က႑ 
တြင္ အစိုးရက ဦးေဆာင္သည့္ ကနဦးစမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပး 
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