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မပည်လ

ာင်စသမမတမမန်မာနင်ငလ
ှံ တာ်၊ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်းဌာန၊ မပည်လ

ာင်စဝန်ကက်း ဉ်းလသာင််း

န
ွ ််းနင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုနင်ေ့ ဖွှံွံ့ ဖဖြှု်းတ်းတက်မှုဆင်ရာအဖွွံ့အစည််း၊
ဒတယအလ

အ
ွ လ

အ
ွ တွင်း် လရ်းမ်းချြှုပ် Mr. MasamichiKono တ၏
ေ့ နဒါန််းစကာ်း

လွနခ
် ေ့လသာဆယ်စနစ်အတွင်း် တွင်
ြွငလ
်ေ့ စ်ရန်နင်ေ့

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

လရရည်တည်တမ
ှံေ့ ှုရသညေ့်

စ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍက

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍ

တမြည််းမြည််းချင််း

ဉ်းလဆာင်လသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက

တည်လဆာက်ရန်တအတွ
က် အဓကကျလသာ စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ နင်ငလ
ှံ ရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှု မျာ်းက
ေ့
အလကာင်အထည်လြာ် လဆာင်ရွက်ခေ့ပါသည်။ အကျြှု်းဆက်ရလဒ်အလနမြင်ေ့ မမန်မာ နင်ငသ
ှံ ည်
လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်းအတွင်း် ၌
မြစ်လာပါသည်။

တ်းတက်လျက်ရသညေ့်

ဆင််းရနွမ််းပါ်းမှုမျဉ်းလအာက်တွငရ
် လသာ

ကျဆင််းလျက်ရပါသည်။
တမဟတ်ချည််း

အလျင်မမန်ဆ်းြွ
ှံ ှံွံ့ ဖြြှု်း

သရာတွ
င်
ေ့

လမပာင််းလ၍

နစ်

၅၀

မရနင်ပါ။

ကကာ

နင်ငှံ

လူဉ်းလရသည်လည််း
အထ်းကျန်ရခေ့လသာ

ယခ

တစ်နင်ငှံ

သသသာသာ

အလမခအလနကမူ

ဒတယအကကမ်

OECD

၏

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တွင် လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတင််း “သသာ လသာ
တ်းတက်မှုမျာ်း

ရလသာ်လည််း

လမ််းလကကာင််းလပေါ်တင
ွ ်

လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမဖပ်း

တှံခါ်းြွငဝ
်ေ့ ါဒက

ကျငသ
်ေ့ ်းလသာ၊
ှံ

အာ်းလှံ်းပါဝင်နင်သညေ့်

တည်ဖငမ်လအ်းချမ််းလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှု
မမန်မာနင်ငှံ

မြစ်လာလစရန် လဆာင်ရွက်ဆ မြစ်ပါသည်။”
စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်လကာင််းမြစ်လစလရ်း

ပှံပ
ေ့ ်းရန်အတွက်

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ဥပလဒအလမခခှံအတ်

မမစ်မျာ်းချလရ်းက မျာ်းစွာ လဆာင်ရွက်ခပ
် လ
ေ့ ါသည်။ လွနခ
ေ့ သာငါ်းနစ်တာကာလတွင် ပထမ အကကမ်
OECD

၏

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်

အကကှံမပြှုချက်မျာ်းအလပေါ်

အလမခတည်လျက်

(၂၀၁၄)

လခတ်လနာက်ကျလနဖပမြစ်လသာ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းဆင်ရာဥပလဒမျာ်းက လခတ်နငအ
်ေ့ ည ဥပလဒမူလ

တွင်

ပါရ

ကလန

သညေ့်
လခတ်

ာင်မျာ်းနင်ေ့ အစာ်းထ်းခေ့ဖပ်း
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နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလပေါ်

သက်လရာက်လျက်ရသညေ့်

ကနသ
် ေ့ တ်ချက်

မျာ်းစွာကလည််း

ြယ်ရာ်းခေ့ပါသည်။ အစ်းရသည် နင်င၏
ှံ ပထမဉ်းဆှံ်းအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်က ရန်ကန်ဖမြှု ွံ့ ဆင်လမခြှံ ်းရ
သလဝါတွင်

၂၀၁၅

ခနစ်၌

တည်လထာင်ခေ့ဖပ်းလနာက်

မလဝ်းလတာေ့

လသာအနာဂ္တ်တင
ွ ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက ပမဆွလဆာင်ရန် အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းက ထပ်မှံ၍တည်လထာင်သာွ ်းရန်
ရပါသည်။ သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်သည် နင်ငလ
ှံ ပါင််း ၂၀ ခန ် ေ့ မ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ တ
ူ စ်ရာလကျာ်က
ဆွလဆာင်နင်ခေ့ဖပ်း

တစ်နင်ငလ
ှံ ်းအတ
ှံ
င််းအတာအလနမြင်ေ့

လအာင်မမင်လသာ

စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်တစ်ရပ်အတွက် လမ််းလကကာင််းလပ်းလျက်ရပါသည်။ အဆပါတ်းတက်မှုမျာ်းသည်
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းစှံ ထပ်မှံမြစ်လာလစရန်နင်ေ့ မမန်မာမပည်သူ လူထအတွက် အရည်အလသွ်းရလသာ
အလပ်အကင်မျာ်း

ရရလစရန်တအတွ
က်
ေ့

ယင််းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

၂၀၁၁

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

အလထာက်
ခနစ်မ

နစ်စဉ

အကူမပြှုပါသည်။

၂၀၁၉

ခနစ်

ပျှမ််းမျှအာ်းမြင်ေ့

၁၂%

ကာလအတွင်း်
တ်းတက်လစခေ့ဖပ်း

အရင််းအန်းစလဆာင််းမှုနင်ေ့ ကန်ထတ်စွမ််းအာ်းတ်းတက်မှုတက
ေ့ မြစ်လပေါ်လစကာ စ်းပွာ်းလရ်း ဆင်ရာ
လမြလလျာမ
ေ့ ှုမျာ်းမပြှုလပ်သညေ့်လခတ်လနာင််းပင််းကာလ

မမန်မာနင်င၏
ှံ

စ်းပွာ်းလရ်းအသွင်

လမပာင််းလရာတွင် အဓကအခန််းကဏ္ဍမ ပါဝင်လနပါသည်။
ပထမအကကမ် OECD ၏ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် (၂၀၁၄) သည်
အဆပါမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက
လသာ်လည််း

မမန်မာနင်င၏
ှံ

ပှံလြာ်လဆာင်ရွက်ရာတွင်

မျာ်းစွာ

အလထာက်အကူမပြှုခေ့

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုရည်မန််းချက်မျာ်း

လအာင်မမင်ရန်အတွက် ယင််းတ်းတက်မှုအလပေါ် အလမခတည်၍ ဆက်လက်တ်းချွံ့လဆာင်ရွက် ရန်
လအပ်ပါသည်။

ယခ

ဒတယအကကမ်

OECD

၏

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒ

လလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်သည် မမန်မာနင်င၏
ှံ
စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင် ခင်မာအာ်းလကာင််းလာလစလရ်း က
ထပ်မှံပှံေ့ပ်းလပ်းရန်နင်ေ့

ယင််းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

အကျြှု်းမပြှုနင်လစရန်

မြညေ့်စွက်လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းအလပေါ်

အစမ််းလရာင်စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မ၊ှု
အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းနင်ေ့

တာဝန်ယူမှုရလသာ
ချက်မျာ်းက

ကက်းကက်း

အဓကထာ်းပါသည်။

တာဝန်ယူမှုရလသာစ်းပွာ်းလရ်းလဆာင်ရွ က်

လမမပင်ဆင်မှုအခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းနင်ေ့

အလရ်းပါသညေ့်နယ်ပယ်မျာ်းတွင်
အကကှံမပြှုချက်မျာ်းသည်

လူအြွ
ေ့ ွံ့အစည််းက

မမန်မာနင်င၏
ှံ

မာ်းမာ်း
၎င််းသည်
ချက်၊

စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုကသ
ေ့ လသာ
ေ့

လက်ရမူဝါဒမျာ်းက

အကမြတ်လပ်းပါသည်။

ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာလရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမမှု၊

အာ်းလှံ်းပါဝင်နင်မှု နင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလဆာင်ရွက်ချက်ကသ
ေ့ လသာ
ေ့

ပမကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့ ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်လသာ

အချန်ကာလအလလျာက်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း

လအပ်

ထန််းလကျာင််းမှုက
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မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်နင်ရန်

မမင်သာထင်သာရလသာ

မူဝါဒလရ်းရာလရွ ်းချယ်စရာမျာ်းအမြစ်မြင်ေ့

အစ်းရအာ်း အကကှံမပြှုထာ်းပါသည်။
ဥပမာအာ်းမြင်ေ့

လလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တွင်

ဇန်မျာ်းနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့

လဒသတွင်း် စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ ပမအလမခခှံကျကျ ပမနက်နက်ရှုင််းရှု င််း ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်နင်လစ ရန်
မမန်မာနင်င၏
ှံ

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်နငစ
်ေ့ က်မှုဇန်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းမဟာဗျျူဟာမျာ်းက

ကျယ်မပနလ
် ေ့ သာ လပ်သာကင်သာရလသာ မူဝါဒနင်ေ့ အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ လဂ္ဟစနစ်တွင် ထညေ့်သင
ွ ်း် ရန်
အလရ်းကက်းပှံက

အလလ်းလပ်းလြာ်မပထာ်းပါသည်။

ထတ်လွှတ်မှုနည််းဖပ်း

ရာသဥတဒဏ်ခှံနင်လသာ

အနာဂ္တ်တွင်

လမျှာ်မန််း

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက

ထခက်

ထာ်းလသာ၊
နစ်နာလစသညေ့်

လရရည်တည်တှံမ
ေ့ ှုမရလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းလမ််းလကကာင််းမျာ်းတွင် ပတ်မ လနမခင််းမ လရာင်ရာ်းရန်
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအလစာပင််းအဆငတ
်ေ့ ွင်
ကတလပ်းလဆာင်ရွက်မှုမျာ်း
အခွငအ
်ေ့ လမ််းက

အစမ််းလရာင်ြှံွံ့ွ ဖြြှု်းတ်းတက်

ခင်မာလာလစရန်

မမန်မာနင်ငအ
ှံ တွက်

ယခလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တင
ွ ်

တမူ

မတ်တမ််းတင်ထာ်းပါသည်။

ရာသဥတလမပာင််းလမှုနငပ
်ေ့ တ်သက်၍

ကမဘာလပေါ်တွင်

ခခှံနင်မှုအာ်းအနည််းဆှံ်းနင်ငမ
ှံ ျာ်းအနက်

မှုမူဝါဒမျာ်းက

တစ်နင်ငမှံ ြစ်ဖပ်း

ထူ်းမခာ်းသညေ့်
မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

အထခက်ခှံရဆှံ်းနင်ေ့

၎င််း၏

ကကယ်ဝလသာ

သ

ာဝ

သယှံဇာတမျာ်းကလည််း လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမလသာအမပြှုအမူမြင်ေ့ ထတ်ယူသ်းစွ
ှံ နင်မခင််း မျြှု်းလည််း
မရလသ်းပါ။

နင်ငသ
ှံ ာ်းသန််းလပါင််းမျာ်းစွာ၏

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းလပ်ငန််း

မျာ်းအတွက်

တက်ရက်အလရ်းကက်းသညေ့်ကစစ မြစ်ပါသည်။
လလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တင
ွ ်

အစ်းရသည်

RBC

က

မမငတ
်ေ့ င်ပှံပ
ေ့ ်းလပ်းရာတွင်

အလရ်းပါလသာ

အခန််းကဏ္ဍမ ပါဝင်လနလကကာင််းက မ်းလမာင််းထ်းမပထာ်းပါသည်။ မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် စ်းပွာ်း လရ်းက
ပမြွငလ
်ေ့ ပ်းလာဖပ်း

ကမဘာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းတွင်

ယင််းအလမခအလနသည်
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

လပါင််းစည််းမှု

ပမအလရ်းကက်းလာမည်
အရပ်

လဆာင်ရွက်မှုနငအ
်ေ့ တူ RBC

ပမတ်းတက်လာသည်နငအ
်ေ့ မျှ

မြစ်ပါသည်။

က်အြွွံ့အစည််းတ၏
ေ့

ကန်သယ
ွ ်လရ်းမတ်ြက်မျာ်း၊

ပမကျယ်မပနလ
် ေ့ သာ

နင်ငတ
ှံ ကာစစစ်

ဆင်ရာ လူမှုလရ်းရာလတာင််းဆမှုမျာ်းသည် ကမဘာအန ှံ ေ့ မမငတ
်ေ့ က်

လျက်ရပါသည်။ အဆပါ RBC စှံနန
ှု ်း် မျာ်းနင်ေ့ ကက်ညမှုမရမခင််းသည် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၊ ကန်သယ
ွ ်မန
ှု င်ေ့
ခရ်းသွာ်းလပ်ငန််းအလပေါ် အနှုတ်လကခဏာလဆာင်လသာ သက်လရာက်မှု ရနင်ပါ သည်။ သမြစ်
ေ့ ၍
လူအခွ
်ေ့ လရ်းမျာ်း ကာကွယ်လရ်းက မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်မခင််း၊ စ်းပွာ်းလရ်း လပ်ငန််းမျာ်းအလနမြင်ေ့
ေ့ ငအ
RBC Risk က လြာ်ထတ်မခင််းနင်ေ့ စမှံခနခ
် ေ့ ွမခင််းတအာ်း
လပ်လဆာင်ရန် ရင််းလင််းမပတ်သာ်းလသာ
ေ့
အလကကာင််းမပချက်ရလသာလကကာင်ေ့

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

RBC

ဆင်ရာ

ခင်မာလသာမူလ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ရရပါမည်။

လလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်၏

အကကှံမပြှုချက်မျာ်းသည်

ဤအချင််းအရာနငပ
်ေ့ တ်သက်၍

တ်းတက်မှုရလစရန် ထ်းထွင်း် သမမင်မှုမျာ်းနင်ေ့ လမ််းညွှနမ
် ှုမျာ်း က လပ်းသည်။
ရှု ပ်လထွ်းဖပ်း ပဋပကခမြစ်လနလသာ လမမယာအပ်ချြှုပ်မှုအလမခအလနက ကင်တွယလ
် မြရင််းမခင််း သည်
မလဝ်းလတာလ
ေ့ သာအနာဂ္တ်တွင်
မြစ်နင်ပါသည်။

မမန်မာနင်င၏
ှံ

အကက်းမာ်းဆှံ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်း

လလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တင
ွ ်

ဤရှု ပ်လထွ်းလသာကစစရပ်က

ကင်တွယ်လမြရင််းမခင််း

စန်လခေါ်မှု

အလလ်းလပ်းလြာ်မပထာ်းသညေ့်အတင််း
မရပါက

လက်ရဖငမ််းချမ််းလရ်းလပ်ငန််းစဉ

အပါအဝင် အလရ်းကက်းလသာ စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ နင်ငလ
ှံ ရ်းဆင်ရာ သက်လရာက်မှုမျာ်း ဆက်လက်ရ လနမည်
မြစ်ပါသည်။
နင်ငအ
ှံ မျာ်းစကသ
ေ့ ပင်
COVID – 19 အကကပ်အတည််းလကကာင်ေ့ မမန်မာနင်င၏
ှံ
ယခင်လအာင်မမင်မှု
ေ့
မျာ်းနင်ေ့ ကကြှု်းပမ််းအာ်းထတ်မျာ်းသည် အလတာ်အတန် ထခက်လာလစမည် မြစ်သည်။ ဆင််းရ ဖပ်း
ကာကွယ်နင်စွမ််း

မရလသာ

ဆ်းကျြှု်းသက်လရာက်မှု

အထခက်လွယ်ဆ်းှံ

မြစ်လစမှုနငအ
်ေ့ တူ

ခရ်းသွာ်းလပ်ငန််းမျာ်း

ကျဆင််းမှုနင်ေ့

မပည်သလ
ူ ူထကသာ

ကန်သယ
ွ ်မှု၊

မတန်တဆ

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ၊ှု

ကန်ပစစည််းလ ်းနှုန်း် မျာ်း

ကျဆင််းမှုတလကကာင
်ေ့
ေ့

GDP

တ်းတက်မှုနနှု ်း် သည် ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ်တွင် ထက်ဝက်လကျာ် ကျဆင််းမည်ဟ ခနမ
် ေ့ န််းထာ်း ပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်

မပန်လည်ထလ
ူ ထာင်လရ်းအတွက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည်

စွနစ
် ေ့ ာ်းမှုမပြှုလပ်ရန်

အသွငလ
် မပာင််းနည််းပညာမျာ်းနင်ေ့
လဆာင်ရွက်မခင််းမြင်ေ့

အဓကလသာခ
ေ့ ျက်

တွနဆ
် ေ့ တ်လနဖပ်း

လရွ ်းချယ်မှု

စ်းပွာ်းလရ်းပှံစှံသစ်မျာ်းက

စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်းသည်လည််း

မြစ်ပါသည်။
မပြှုလပ်လာကာ

မမန်မမန်ဆန်ဆန်

လနာက်ဆ်းတွ
ှံ င်

ကျငသ
်ေ့ ်းှံ

ပှံစှံအသစ်လမပာင််းလလာ

မခင််းလကကာင်ေ့ ယခလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တွင် လဆွ်းလနွ်းထာ်းသညေ့် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ ကက်းမာ်းလသာ
စန်လခေါ်မှုမျာ်းနင်ေ့ မူဝါဒမျာ်းသည် ပမအလရ်းပါလာမည်မြစ်သည်။
သမြစ်
ေ့ ၍

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့

လမပာင််းလမှုမျာ်းမ
နယ်ပယ်မျာ်းတွင်
မရမမြစ်

အကျြှု်းလကျ်းဇူ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်
အမပညေ့်အဝ

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း

အလရ်းကက်းလပါသည်။

ရရလပါက

ယခင်မပြှုမပင်

ယခလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်ပါ

ဆက်လက်လဆာင်ရွက်သာွ ်းမခင််းသည်

ထသလဆာင်
ရွက်ရာတွင်
ေ့

လပ်ငန််းမျာ်းသည် မမန်မာမပည်သလ
ူ ူထ၏

တ်းတက်လစရန်

ဝင်လာလသာ

လရရည်တင
ွ ်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ဝမျာ်း တ်းတက်လစလရ်းနင်ေ့ လရရည်တည်တှံေ့ ခင်ဖမလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းရည်မန််းချက်မျာ်းက မပညေ့်မလစလရ်းက လဆာင်ကကဉ်းလပ်းရန် မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့
လပ်လဆာင်နင်ပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအလစာပင််းနစ်မျာ်းတွင်
မြစ်တည်လစမခင််းမြင်ေ့
ဒတယအကကမ်

OECD

စတင်ခသ
ေ့ ညေ့်

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုက

မပည်လထာင်စသမမတမမန်မာနင်ငလ
ှံ တာ်အစ်းရနင်ေ့
၏

ဆက်လက်

OECD

တသည်
ေ့

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ရာတွင်

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်ခင
ွ ရ
်ေ့ သညေ့်အတွက်
မမင်မမင်ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်နင်မှုမာလည််း

အလွနဝ
် မ််းလမမာက်မပါသည်။
လနာ်လဝနင်ငန
ှံ င်ေ့

ထပ်မှံ

ထသလအာင်
လအာင်
ေ့

ဆွစ်ဇာလန်နင်ငအ
ှံ စ်းရမျာ်း၏

ပှံေ့ပ်းကူညမှုလကကာင်ေ့ မြစ်ပါလကကာင််း မတ်တမ််းတင်အပ်ပါသည်။

လသာင််းထွန်း်
မပည်လထာင်စဝန်ကက်း

Masamichi Kono
ဒတယအလထွအလထွအတွင်း် လရ်းမ်းချြှုပ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်း
ဝန်ကက်းဌာန

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ဥယ

ျောဇဉ်

၂၀၁၄ ခနစ် ပထမအကကမ် OECD ၏ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်နင်ေ့ ယခ
ဒတယအကကမ် OECD ၏ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်မာ ၆ နစ်သာ ကွာပါသည်။
သလသာ်
လည််း
ေ့

ထကကာ်းကာလတွင်

မမန်မာနင်င၌
ှံ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒမျာ်းနင်ေ့

ဆက်စပ်နယ်ပယ်မျာ်းတွင် တ်းတက်မှုမျာ်း မျာ်းစွာ မြစ်လပေါ် ခပ
ေ့ ါသည်။ ပထမအကကမ် OECD ၏
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်သည်

ယခင်နစ်မျာ်းက

မပြှုလပ်ခသ
ေ့ ညေ့်

မပြှုမပင်

လမပာင််းလမှုမျာ်းက လြာ်လဆာင်ရာတွင် မျာ်းစွာ အလထာက်အကူမပြှုခေ့ပါသည်။ မမန်မာအစ်းရ နငအ
်ေ့ တူ
မူဝါဒပင််းဆင်ရာလပ်ငန််းမျာ်းက အနည််းငယ်သာ လဆာင်ရွက်လနချန်နင်ေ့ အလရင် မျာ်းအလနမြင်ေ့
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအလပေါ်

စတင်အာရှံစက်လာ

ချန်၌

ယင််းပထမအကကမ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်က မပြှုလပ်ခေ့မခင််း မြစ်ပါသည်။
ဤဒတယအကကမ်

OECD

ရင်ဆင်ကကှံြှုလတွွံ့လနရသညေ့်

၏

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်က

စ်းပွာ်းလရ်းစန်လခေါ်မှုမျာ်းအလပေါ်

လပ်လဆာင်လနသညေ့်အချန်နင်ေ့ အလရင်မျာ်းအလနမြင်ေ့
လပ်းလနသညေ့်အချန်တွင်

မပြှုလပ်ခေ့ပါသည်။

အလမြရာမှုမျာ်းက

ထလကကာင
်ေ့
ေ့

မူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်သည်

မူဝါဒနယ်ပယ်မျာ်းက

မမန်မာနင်ငက
ှံ

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်းရည်မန််းချက်မျာ်း

ပထမအကကမ်

OECD

၏

ထပ်တ်း

နယ်ပယ်အသ်းသ်းတွင် အကူအည မျာ်း

သက်ဆင်သညေ့်

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

မမန်မာနင်ငှံ

ပမလကာက်နတ
ှု ်လရွ ်းချယ်ထာ်းဖပ်း

မည်သအကူ
အညလပ်းနင်မည်က
ေ့

အကျှံြှု်းဝင်

သက်လရာက်မှုနင်ေ့
ရရလအာင်မမင်လစရန်
အဓကထာ်းပါသည်။

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်ကသ
ေ့ ပင်
ေ့

ယခ

မူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်သည် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်ဆင်ရာစန်လခေါ်မှုမျာ်းက လမြရင််းလဆာင်ရွက် နင်ရန်
အစ်းရမျာ်းက ပှံေ့ပ်းလပ်းသညေ့် OECD Policy Framework for Investment (PFI) အလပေါ်
အလမခခှံထာ်းပါသည်။
COVID-19 ကပ်လရာဂ္ါမမြစ်ပွာ်းမ ယခသှံ်းသပ်ချက်ပါ အလကကာင််းအရာမျာ်းက မပြှုစခေ့ပါသည်။
သလသာ်
ေ့

ဆန််းစစ်ချက်နင်ေ့

အကကှံမပြှုချက်မျာ်းတွင်

လက်ရအခက်အခမျာ်းမ

မြစ်လပေါ်လာသညေ့်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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စန်လခေါ်မှုမျာ်းအတွက်
လစကာမူ

စဉ်းစာ်းရမညေ့်အချက်မျာ်းကလည််း

ဤမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်တွင်

အကျြှု်းရလဒ်မျာ်းအတွက်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်

ပမသက်ဆင်သညေ့်အချက်မျာ်းက

စွနစ
် ေ့ ာ်းမှုမပြှုလပ်ရန်

အသွငလ
် မပာင််းနည််းပညာမျာ်းနင်ေ့
လဆာင်ရွက်မခင််းမြင်ေ့
လာမခင််းလကကာင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်း

လတွွံ့ ရနင်မည်

အဓကနည််းလမ််း

တွနဆ
် ေ့ တ်လနဖပ်း
ပှံစှံသစ်မျာ်းက

စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်းသည်လည််း
ယခဒတယအကကမ်

မည်သပင်
ေ့ ဆ

လက်ရစ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််းမျာ်း၏လနာက်ဆက်တွ

မပန်လည်နာလန်ထရ
ူ န်အတွက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည်

လြာ်မပထာ်းပါသည်။

OECD

မြစ်လာမည်မြစ်ဖပ်း

လရွ ်းချယ်မှု

မပြှုလပ်လာကာ

မမန်မမန်ဆန်ဆန်

လနာက်ဆ်းတွ
ှံ င်

၏

မြစ်ပါသည်။

ကျငသ
်ေ့ ်းှံ

ပှံစှံအသစ်လမပာင််းလ

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာ

သှံ်းသပ်ချက်တွင် လဆွ်းလနွ်းထာ်းသညေ့် COVID – 19 အကကြှု ကက်းမာ်းလသာစန်လခေါ်မှုမျာ်းနင်ေ့
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒမျာ်းသည် လရရည်တွင် ပမအလရ်းပါလာမည်မြစ်သည်။
မမန်မာနင်ငအ
ှံ စ်းရ၏ လတာင််းဆမှုအရ OECD Secretariat မ ဒတယအကကမ် OECD ၏
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်က

မပြှုစခေ့မခင််းမြစ်ပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

ကမပဏမျာ်းညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာန၊ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငန
်ေ့ င်ငမှံ ခာ်း စ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်း ဌာနနင်ေ့
အန်းကပ်ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုနင်ေ့ ဦ်းစာ်းလပ်းမူဝါဒမျာ်း၊ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ န
ှု ငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ အစ်းရ၏
ဆန််းစစ်လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းနင်ေ့ မဟာဗျျူဟာကျလသာ ဉ်းတည်လဆာင်ရွက်ချက် မျာ်းစသညေ့် OECD
၏

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ူဝါဒမူလ

ာင်၏

သွငမ် ပင်လကခဏာနငအ
်ေ့ ည

ချဉ်းကပ်လဆာင်ရွက်မှုအာ်းလှံ်းက

လဆွ်းလနွ်းနင်ရန်

လပ်ငန််းအြွွံ့၏

ယခဒတယအကကမ်မူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်က

လဆာင်ရွက်ခမေ့ ခင််း

၎င််းမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်လပေါ်လပါက်လာရမခင််းမာ ပညာလရ်းအသက်အဝန််း၊ အရပ်

က်လအြွ
ူ ေ့ ွံ့ အစည််း၊

ပှံပ
ေ့ ်းမှုတမြင
ေ့ ်ေ့

ြွွံ့စည််းထာ်းလသာ

အစ်းရ၏

ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းအကကာ်း

မြစ်ပါသည်။

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍ၊

နင်ငတ
ှံ ကာအြွွံ့အစည််းမျာ်း၊ မမန်မာနင်ငအ
ှံ လမခစက် နင်ငမှံ ခာ်း အစ်းရဌာနမျာ်းမ

ကယ်စာ်းလယ်မျာ်းစသညေ့်

အကျြှု်းတူအြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့

လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်း

နင်ေ့

OECD

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မတ၏ သှံ်းသပ်ချက်မျာ်း၏ အကျြှု်းရလဒ်လကကာငပ
်ေ့ င် မြစ်ပါ သည်။ ၂၀၂၀
မပညေ့်နစ်

ဇွနလ
် ၌

မပြှုလပ်ခေ့သညေ့်

အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မတအစည််း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငန
်ေ့ င်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်းဌာန

အလဝ်းတွင်

မပည်လထာင်စဝန်ကက်း

ဦ်းလသာင််းထွန်း် ဦ်းလဆာင်သညေ့် မမန်မာကယ်စာ်းလယ်အြွွံ့ နငအ
်ေ့ တူ ဤမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက် အလပေါ်
လဆွ်းလနွ်းခေ့ကကပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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ဤမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်က Head of Investment Policy Reviews မြစ်သူ Stephen Thomsen ၏
လမ််းညွှနမ
် ှုနငအ
်ေ့ ည OECD Investment Division မ Iris Mantovani နင်ေ့ Baxter Roberts၊ OECD
Public Governance Directorate မ Mike Pfister၊ မပင်ပအတင်ပင်ခှံပဂ္ဂြှုလ်မျာ်းမြစ်သညေ့်
Naeeda Crishna Morgado နင်ေ့ Margaret Wachenfeld တပါဝင်
သညေ့် Fernando Mistura
ေ့
ဦ်းလဆာင်လသာအြွွံ့က မပြှုစထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ ဥလရာပသမဂ္ဂက လငွလကက်းလထာက်ပှံေ့လပ်းလသာ
Broader Project on Responsible Supply Chains in Asia ၏ အစတ်အပင််းတစ်ရပ်အလနမြင်ေ့
တာဝန်ယူမှုရ လသာစ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း လပ်ကင်လဆာင်ရွက်မခင််းအခန််းက OECD Centre for
Responsible Business Conduct မ Coralie Martin က မပြှုစလရ်းသာ်းခေ့ပါသည်။ Angèle N’
Zinga က အပ်ချြှုပ်မှုဆင်ရာ ကစစရပ်မျာ်းက လဆာင်ရွက်ခေ့ဖပ်း ယခင် OECD policy analyst မြစ်သူ
Koshu Kuniiက အချက်အလက်မျာ်း ပှံေ့ပ်းလပ်းခေ့ပါသည်။ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဌာန လခါင််းလဆာင် Ana
Novik၊ OECD Investment Division မ Senior Policy Analysts မြစ်သူ Alexandre de
Crombrugghe နင်ေ့ David Gaukrodger၊ OECD Centre for RBCမ TihanaBule တမေ့
သလ

ာထာ်းမတ်ချက်မျာ်း လပ်းခေ့ပါသည်။

ဤမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်က

ဆွစ်ဇာလန်နင်ငအ
ှံ စ်းရနင်ေ့

လနာ်လဝနင်ငအ
ှံ စ်းရတမေ့

ကူညလထာက်ပှံေ့

လပ်းခေ့ပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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မျောတိကျော
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အကျဉ်းချြှုပ်လြာ်မပချက်........................ ............................................................................................................ ၂၆
၁။

စစစ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်နင်ေ့ အကကှံမပြှုချက်မျာ်း............................................................................ ၃၂
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ှံ ှုနငဆ
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ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း .............................................................................................................................. ၁၄၇
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၁၅၃

၂။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒ .................................................................................................... ၁၅၅
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက် လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းစနစ် - ဝင်လရာက်မှုနင်ေ့
လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မှုဆင်ရာ အတာ်းအဆ်းမျာ်း…............................................................................ ၁၆၂
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက အကာအကွယ်လပ်းမခင််းနငအ
်ေ့ မငင််းပွာ်းမှုလမြရင််းမခင််း ........ ၁၈၉
ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း ................................................................................................................................ ၂၂၆
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. .............................. ၂၃၆

၃။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့ လွယက
် လ
ူ ချာလမွလ
ွံ့ စလရ်း ..................................................... ၂၄၂
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနငလ
်ေ့ ွယက
် ူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ
အသွငအ
် မပင် ........................................................................................................................................ ၂၅၃

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမင်တ
ှံ ှုလယ
ွ ်ကူ
ေ့ င်လရ်းစမှံကန််းနင်ေ့ ယင််းနင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်းသည်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
လချာလမွွံ့လရ်းဆင်ရာ မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း...................................................................................... ၂၅၅
IPA ၏ လပ်ပင်ခွငက
်ေ့ အာ်းလကာင််းလစရန် လဆာင်ရွက်မခင််း ........................................................... ၂၇၇
မူဝါဒပင််းဆင်ရာအကကှံမပြှုချက်၊ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ပ
ူ စ်မတ်ထာ်းမခင််းနင်ေ့ ခွငမ်ေ့ ပြှုဖပ်းလနာက်ပင််း
ဝန်လဆာင်မှုလပ်းမခင််း ............................................................................................................................ ၂၈၇
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမင်တ
ေ့ င်လရ်းနင်ေ့ လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် မပည်တွင်း် လပါင််းစပ်
ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု ............................................................................................................................. ၂၉၃
မူဝါဒက လစာင်ကေ့ ကည်စ
ေ့ စ်လဆ်းမခင််းနင်ေ့ မပန်လည်အကမြတ်မခင််း ................................................... ၃၀၀
မမန်မာရ
ှံ ှုလွယက
် ူလချာလမွွံ့လရ်းအမပည်မပည်ဆင်ရာမူဝါဒမူလ
ေ့ င််းန်းမမြှုပ်နမ

ာင် .............................. ၃၀၂

ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း .............................................................................................................................. ၃၀၃
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၃၀၅
၄။

တာဝန်ယမ
ူ ှုရလသာစ်းပွာ်းလရ်းလပ် ငန််းမျာ်းလဆာင်ရွက်မှုက မမငတ
်ေ့ င်မခင််းနငလ
်ေ့ ပ် သာကင်သာ
ရလအာင်လဆာင်ရွက်မခင််း .............................................................................................. ၃၀၇
RBC ၏ နယ်ပယ်နင်ေ့ အလရ်းပါပှံ ....................................................................................................... ၃၁၃
မမန်မာနင်င၏
ှံ ပမပွငလ
်ေ့ င််းလာသညေ့်အလမခအလနနင်ေ့ ကမဘာလှံ်းဆင်ရာလထာက်ပှံေ့မှုကွင်း် ဆက် နင်ေ့
ချတ်ဆက်နင်မှုသည် နင်ငတ
ှံ ကာမ စတ်ဝင်တစာ်း လစာငက်ေ့ ကည်မှုတ်းလာမခင််း ............................ ၃၂၁
RBC ဆင်ရာ လမျှာ်မန််းချက်မျာ်းက ရင််းလင််းမခင််း .................................................................................... ၃၃၁
RBC ဆင်ရာမပဿနာမျာ်းက ကင်တွယ်လမြရင််းလရ်းနင်ေ့ RBC ဆင်ရာ အလမခခှံမူမျာ်းနင်ေ့
စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက အလကာင်အထည်လြာ်လရ်းအတွက် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအာ်း
အလထာက်အပှံေ့လပ်းမခင််း.................................................................................................................................. ၃၃၇
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် RBC က မမင်တင်ရန် နင်ငလ
ှံ တာ်အဆင်ေ့ ကကြှု်းပမ််းအာ်းထတ်မှုမပြှုလပ်မခင််း ............ ၃၆၆
ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း .................................................................................................................................................... ၃၇၁
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၃၈၄

၅။

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ချတ်ဆက်မှု .................................................................................... ၃၈၆
မမန်မာနင်င၏
ှံ ကန်သယ
ွ ်မှုပှံစှံနင်ေ့ ပက
ှံ ှုြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက်
ေ့ န်ဦ်းစာ်းလပ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
အလာ်းအလာရမှု.............................................................................................................................................. ၃၉၃
အဓကစ်းပွာ်းလရ်းစကကြနမ
် ျာ်းနင်ေ့ အမပည်မပည်ဆင်ရာ ဝင်ထက
ွ ်စစ်လဆ်းလရ်းဂ္တ်မျာ်းတွင်
ပလဆာင်
လရ်းချတ်ဆက်မအ
ှု ာ်းနည််းမှုမျာ်း .................................................................................................. ၄၀၁
ေ့

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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သယ်ယူပလဆာင်
လရ်းအလမခခှံအလဆာက်အအှံတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု - အရင််းအမမစ်မျာ်းနင်ေ့
ေ့
ထလရာက်မှု ပမလအပ်မခင််း ........................................................................................................................... ၄၁၉
ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း............................................................................................................................................. ၄၂၇
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၄၃၀
၆။

အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူလ ာင် .......................................................... ၄၃၁
မမန်မာနင်င၏
ှံ အစမ််းလရာင်တ်းတက်မန
ှု င်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု - ပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

သဟဇာတ

မြစ်လစသညေ့် စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုလမ််းလကကာင််းသ ေ့
အသွငက
် ူ်းလမပာင််းနင်လရ်း အခွငအ
်ေ့ လမ််းက ြန်တ်းရယူမခင််း ................................................................ ၄၃၇
အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုနင်ေ့ ရာသဥတလမပာင််းလမှုဆင်ရာ မူဝါဒမူလ

ာင်.......................................... ၄၄၂

အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုအတွက် ဦ်းစာ်းလပ်းနယ်ပယ်မျာ်းတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအာ်း

မမငတ
်ေ့ င်မခင််း

- မပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင် ........................................................................................................... ၄၅၂
အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုအတွက်

ဏ္ဍလငွရရမှု ....................................................................................... ၄၅၈

ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း............................................................................................................................................ ၄၆၁
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၄၆၃
၇။

စ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းက အလကာင််းဆှံ်းမဖစ်လအာင် လဆာင်ရွက်မခင််း ............................................ ၄၆၄
အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းအတွက် ကစစရပ် .................................................................................................. ၄၇၃
မမန်မာနင်ငရ
ှံ ဇန်မျာ်းအတွက် စည််းမျဉ်းမူလ

ာင် .................................................................................... ၄၈၃

အလကာင်အထည်လြာ်မခင််းနင်ေ့ သက်လရာက်မှု - သလဝါနင်ေ့ မဂ္ြလာဒှံ ............................................... ၅၀၇
စ်းပွာ်းလရ်းဆက်သယ
ွ ်မှုမျာ်းမတဆင်ေ့ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်း၏ သက်လရာက်မက
ှု တ်းမမငမ်ေ့ ခင််း.....၅၂၁
ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း............................................................................................................................................ ၅၃၈
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. .............................. ၅၄၂
၈။

အာမခှံချက်ရဖပ်း ရင််းလင််းလကာင််းမွန်လသာ လမမအသှံ်းချခွငက
်ေ့ မမင်တ
ေ့ င်လဆာင်ရွက်မခင််း ......... ၅၄၃
မမန်မာနင်င၏
ှံ လမမအပ်ချြှုပ်မှုအာ်း မခှံြှုငကကည်
ှံ
မေ့ ခင််းနင်လ
ေ့ က်ရမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအလမခအလန ....... ၅၅၄
မမန်မာနင်ငှံ လမမအပ်ချြှုပ်မှု၏ ဆက်စပ်လွှမ််းမခှံြှုလနလသာ အဓကစန်လခေါ်မှုမျာ်း ................................. ၅၆၄
အမျြှု်းသာ်းလမမဥပလဒက အဆင်မေ့ မင်တ
ေ့ င်ရန်နင်ေ့ လက်ရမူလ

ာင်က တစ်လပါင််းတစ်စည််း

မြစ်လအာင် လဆာင်ရွက်ရန် .............................................................................................................................. ၆၂၇
လမမသက်တမ််းဆင်ရာလပ်ပင်ခွင်ေ့ လှံမခှံမှုနင်ေ့ စမှံခန်ခွေ့ မှု တ်းတက်လစရန် မူဝါဒဆင်ရာအဓက
အကကှံမပြှုချက်မျာ်း .............................................................................................................................................. ၆၂၈

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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စက်ပျြှု်းလရ်းနင်ေ့ အမခာ်းလမမဦ်းစာ်းလပ်းစမှံကန််းမျာ်း၌ တာဝန်ယူမှုရသည်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်န ှံ
သူမျာ်းအတွက် အဓကစဉ်းစာ်းချက်မျာ်း .................................................................................................... ၆၄၉
ရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း............................................................................................................................................ ၆၅၅
လနာက်ဆက်တွဇယာ်း ၈ (က) မမန်မာနင်ငရ
ှံ လမမအသှံ်းမပြှုခွငဆ
်ေ့ င်ရာ အဓက လမမအမျြှု်းအစာ်းမျာ်း ...
၆၆၂
မတ်စမျာ်း.................................................................................................................. ............................. ၆၆၅
ဇယာ်းမျာ်း
ဇယာ်း ၁-၁

အလရ ွံ့လတာင်အာရရ နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအရည်အသွ်းမျာ်းအလပေါ်
မခှံြှုငသှံ
ှံ ်းသပ်ချက် .............................................................................................................................. ၆၅

ဇယာ်း ၁-၂

မမန်မာနင်င၏
ှံ မဟာဗျျူဟာကျလသာ ကဏ္ဍအလက်စမှံကန််းမျာ်း........................................ ၆၈

ဇယာ်း ၁-၃

သသသာသာတ်းတက်ခေ့လသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ ဥပလဒမူလ

ဇယာ်း ၁-၄

ပထမအကကမ် အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်မ အဓကအကကှံမပြှုချက်

ာင် ................................. ၆၉
အချြှုွံ့ ..

၇၀
ဇယာ်း ၁-၅

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒသစ် (၂၀၁၆) နင်ေ့ ယခင် နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ဥပလဒ

(၂၀၁၂) တအကကာ်း
နှုင််းယဉချက်အကျဉ်းချြှုပ် ..............................................................................၇၂
ေ့
ဇယာ်း ၁-၆

မမန်မာနင်ငအ
ှံ တွက် လက်လရွ ်းစင်အပ်ချြှုပ်မှုညွှန်း် ကန််းမျာ်း................................................... ၈၀

ဇယာ်း ၂-၁

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်းရလသာ ထတ်လပ်မှုလပ်ငန််း
မျာ်းစာရင််း .........................................................................................................................................၁၇၄

ဇယာ်း ၂-၂

မမန်မာနင်ငလ
ှံ မမဆင်ရာဥပလဒမျာ်းအရ လမမနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း
အလပေါ် ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်း ........................................................................................................... ၁၈၄

ဇယာ်း ၃-၁

FDIPP ၏ လမျှာ်မန််းချက်သ လရာက်
ရမခင််း ............................................................................... ၂၅၅
ေ့

ဇယာ်း ၃-၂

ကမဘာေ့

ဏ်၏ Doing Business ညွှန်း် ကန််းအရ နင်ငလ
ှံ ပါင််း ၁၉၀ အနက် မမန်မာ နင်င၏
ှံ

ကဏ္ဍအလက်အလမခအလန...................................................................... ၂၆၀
ဇယာ်း ၃-၃

မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းလပ်လဆာင်မခင််းနင်ေ့ လက်လရွ ်းစင်အာဆယှံနင်ငှံ မျာ်း၊
၂၀၁၄ ခနစ်နင်ေ့ ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ် ...................................................................................................... ၂၇၀

ဇယာ်း ၃-၄

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမင်တ
်ေ့ ပ်းမခင််းက ပူ်းလပါင််း
ေ့ င်မခင််းနင်ေ့ ပက
ေ့ န်မမင်တ
ေ့ င်မခင််း လပ်ပင်ခွငလ
မခင််းမြင်ေ့ ရရလာနင်သည်ေ့ အာ်းသာချက်နင်ေ့ အာ်းနည််းချက်မျာ်း.......................................... ၂၉၁

ဇယာ်း ၃-၅

IPA ၏ အြွွံ့အစည််းပင််းဆင်ရာ ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုနင်ေ့ ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု
လယ

ယျမူလ

ာင် ........................................................................................................................ ၂၉၄

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ဇယာ်း ၃-၆

DICA ၏ အြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့ အမပန်အလန် ထလတွဆ
ွံ့ က်ဆမ
ှံ ှုမျာ်း.................. ၂၉၆

ဇယာ်း ၅-၁

မမန်မာနင်င၏
ှံ လဒသတွင်း် ကန်သယ
ွ ်လရ်း- ပက
ေ့ န်နင်ေ့ သွင်း် ကန် (အလမရကန်လဒေါ်လာ
သန််းလပါင််း) .................................................................................................................................... ၃၉၄

ဇယာ်း ၅-၂

၂၀၁၇ ခနစ်ရ မမန်မာနင်င၏
ှံ ပက
် ထပ်ဆ်းမ
ှံ တ်ြက်နင်ငှံ ၅ နင်ငှံ
ေ့ န် တင်ပသညေ့
ေ့
(အလမရကန်လဒေါ်လာသန််းလပါင််း) ............................................................................................... ၃၉၆

ဇယာ်း ၅-၃

၂၀၁၇ ခနစ်ရ မမန်မာနင်င၏
ှံ သွင်း် ကန်တွင် ထပ်ဆ်းမ
ှံ တ်ြက်နင်ငှံ ၅ နင်ငှံ
(အလမရကန်လဒေါ်လာ သန််းလပါင််း) ............................................................................................... ၃၉၇

ဇယာ်း ၅-၄

၂၀၁၇ ခနစ်ရ မမန်မာနင်င၏
ှံ ထပ်ဆှံ်းကန်သယ
ွ ်မှုပစစည််းမျာ်း ၅ မျြှု်း (အလမရကန်
လဒေါ်လာသန််းလပါင််း) ....................................................................................................................... ၃၉၈

ဇယာ်း ၅-၅

၂၀၁၇ ခနစ်ရ ဦ်းတည်နင်ငအ
ှံ လက် မမန်မာနင်င၏
ှံ အဓကတင်ပသည်
ေ့ ကန်စည်
ေ့
အမျြှု်းအစာ်းမျာ်း (မက်ထရစ်တန်)............................................................................................. ၃၉၈

ဇယာ်း ၅-၆

နယ်စပ်ဂ္တ်စခန််းမျာ်းအလက် မမန်မာနင်င၏
ှံ နယ်စပ်ကန်သယ
ွ ်မှု (အလမရကန်
လဒေါ်လာသန််းလပါင််း) ....................................................................................................................... ၄၀၀

ဇယာ်း ၅-၇

မမန်မာနင်င၏
ှံ အမျြှု်းသာ်းလထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်း မဟာစမှံကန််း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ေ့
အဓကစကကြနမ
် ျာ်း .......................................................................................................................... ၄၀၃

ဇယာ်း ၅-၈

မမန်မာနင်င၏
ှံ အဓကကန်တင်သယ်ယူပလဆာင်
လရ်းစကကြနအ
် လမခအလန ........................ ၄၀၇
ေ့

ဇယာ်း ၆-၁

မမန်မာနင်ငမ
ှံ လက်မတ်လရ်းထ်းအတည်မပြှုထာ်းသညေ့် နင်ငစ
ှံ ှံပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ
သလ

ာတူညချက်မျာ်း (MEAs)................................................................................................. ၄၄၃

ဇယာ်း ၆-၂

မမန်မာနင်င၏
ှံ အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုနင်ေ့ ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာမူဝါဒမူလ

ာင်........... ၄၄၅

ဇယာ်း ၇-၁

ဇန်အမျြှု်းအစာ်းမျာ်း....................................................................................................................... ၄၇၄

ဇယာ်း ၇-၂

မမန်မာနင်ငရ
ှံ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်း ...................................................................................... ၄၇၅

ဇယာ်း ၇-၃

အထူ်းစပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်း၏ စည််းမျဉ်းမူလ

ာင်နငအ
်ေ့ ကျှံြှု်းဝင်သညေ့် အဓကမူဝါဒ

နယ်ပယ်မျာ်း ................................................................................................................................... ၄၈၃
ဇယာ်း ၇-၄

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ဥပလဒမျာ်းတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက ဆွလဆာင်သညေ့်
ကရယာမျာ်း ...................................................................................................... ............................ ၄၈၇

ဇယာ်း ၇-၅

မမန်မာနင်င၏
ှံ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းအတွင်း် နငမ်ေ့ ပင်ပတွင် အခွနသ
် က်သာခွငမ်ေ့ ပြှု မခင််း .....
၄၈၉

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ဇယာ်း ၇-၆

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်အသှံ်းမပြှုသမ
ူ ျာ်းအတွက် တည်လထာင်မှုနင်ေ့ လပ်ငန််းလဆာင် ရွ က်မှု
လအပ်ချက်မျာ်း ............................................................................................................................. ၄၉၅

ဇယာ်း ၇-၇

စက်မှုဇန်စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုတ်းတက်လရ်းအတွက် လပ်ငန််းစဉ......................................................... ၅၀၁

ဇယာ်း ၇-၈

လဒသအလက် စက်မှုဇန်မျာ်း........................................................................................................ ၅၂၀

ဇယာ်း ၈-၁

မတူညသည်ေ့ လမမအမျြှု်းအစာ်းအလက် ဥပလဒအရ လပ်ပင်ခွငအ
်ေ့ ပ်နင််းထာ်းသည်ေ့ မတူည
သည်ေ့ အစ်းရဌာနမျာ်း/ ဝန်ကက်းဌာနမျာ်း.................................................................................... ၅၅၅

ဇယာ်း ၈-၂

လမမအမျြှု်းအစာ်းအာ်း ဧရယာမြင်ခ
ေ့ ွမခာ်းမပသမခင််း၊ ၂၀၁၇ ..................................................... ၅၅၇
ပှံ မျာ်း

ပှံ ၁-၁

တှံခါ်းြွငဝ
်ေ့ ါဒကျင်သ
ှံ လမြလလျာမ
ေ့ ်း၍
ေ့ ှုမျာ်း မပြှုလပ် ဖပ်းလနာက်ပင််း

တ်းတက်မှုအမခ GDPအလန -

မမန်မာနင်ငန
ှံ င်ေ့ လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်း၊ ရာခင်နန
ှု ်း် ..................................................................................... ၄၂
ပှံ ၁-၂

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု လမြလလျာမ
ှံ ှု၊
ေ့ ှုမပြှုလပ်ဖပ်းကာလလနာက်ပင််း နင်ငမှံ ခာ်း (က) -ရင််းန်း မမြှုပ်နမ
မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုစတင်လဆာင်ရွက်ချန်မ လနာက်ပင််းနစ်မျာ်း )GDP ၏ ရာခင်နန
ှု ်း် နင်ေ့ (ခ)
စစလပါင််းနင်ေ့ ထတ်လပ်ကဏ္ဍသ စ
ှံ ှုဝင်မှု
ေ့ ်း - ခွငမ်ေ့ ပြှုလပ်းခသ
ေ့ ညေ့် နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
(အလမရကန်လဒေါ်လာသန််း) ......................................................................................................................... ၄၃

ပှံ ၁-၃

အမန် GDP တ်းတက်မှု (၂၀၂၁-၂၀၁၅) .................................................................................................. ၄၆

ပှံ ၁-၄

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ လရရည်တည်တှံလ
ေ့ သာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်း
တ်းတက်မှုရလဒ်မျာ်း .................................................................................................................................. ၆၄

ပှံ ၁-၅

လပ်ငန််းအလက် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ အလပ်အကင်ြန်တ်းမှု........................... ၆၇

ပှံ ၁-၆

အလရ ွံ့လတာင်အာရတွငန
် င်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ အလပ်အကင်ြန်တ်းမှု ............... ၆၇

ပှံ ၁-၇

OECD နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒစည််းမျဉ်းကနသ
် ေ့ တ်မှုဆင်ရာညွှန်း် ကန််း (၂၀၁၉)
(ြွင=
်ေ့ ၀၊ ပတ်=၁)......................................................................................................................................... . ၇၅

ပှံ ၂-၁

OECD နင်ငှံမခာ်းတက် ရက်ရ င််း န်းမမြှု ပ်နှံမှုဥပလဒစည််း မျဉ်းကန်သ
ေ့ တ် မှုဆင်ရာ ညွှန်း် ကန််း
(၂၀၁၉) (ြွင=
်ေ့ ၀၊ ပတ်=၁)........................................................................................................................ ၁၇၀

ပှံ ၂-၂

ကဏ္ဍအလက်နင်ေ့ အမျြှု်းအစာ်းအလက် OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index
(၂၀၁၉) (ြွင=
်ေ့ ၀၊ ပတ်=၁)........................................................................................................................ ၁၇၆

ပှံ ၂-၃

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ လမြလလျာမ
ေ့ ှုလပ်းသညေ့် မပြှုမပင်
လမပာင််းလမှုမျာ်း၏ အကျြှု်းမျာ်း ............................................................................................................ ၁၈၈

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ပှံ ၂-၄

World Justice Project Rule of Law Index၊ ၂၀၁၉ - မမန်မာနင်ငန
ှံ င်ေ့ တန််းတူအလယ်
အလတ်၀င်လငွအနမ်အ
်ေ့ နင်ငမ
ှံ ျာ်း (အလကာင််းဆှံ်း=၁၊ အဆ်းဆှံ်း=၀) ................................ ၁၉၈
ေ့ ဆငရ

ပှံ ၃-၁

DICA ၏ ြွွံ့စည််းပှံ ..................................................................................................................................... ၂၅၄

ပှံ ၃-၂
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လမမနင်ေ့ ပင်လှံလပ်ငန််းစဉ ...................................................................................................................... ၆၂၀

Box ၈-၆

အနဒယနင်င၏
ှံ လမမသမ််းဆည််းမခင််းဆင်ရာ ဥပလဒစနစ်.............................................
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အတိယ
ို ကျောက်စျောလုံးို မ ျောုံး

ACC

Anti-Corruption Commission

ACIA

ASEAN Comprehensive Investment Agreement

ACT

Action, Collaboration, Transformation

ADB

Asian Development Bank

ADS

Agriculture Development Strategy and Investment Plan 2018–2023

AJCEPA

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement

AMS

ASEAN Member States

APG

Asia / Pacific Group on Money Laundering

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

ASM

Artisanal and Small-scale Mining

BECZ

Border Economic Cooperation Zones (BECZ

BHR

Business and Human Rights

BITs

Bilateral Investment Treaties

BRI

Belt and Road Initiative

CBD

Convention on Biological Diversity

CCVFV

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

CETA

Comprehensive Economic and Trade Agreement

CIT

Corporate Income Tax

COVID-19

Coronavirus 2019

CPTPP

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

CRM

Customer Relationship Management

CSOs

Civil Society Organisations

DALMS

Department of Agriculture Land Management and Statistics

DICA

Directorate for Investment and Company Administration

DISI

Directorate of Industrial Supervision and Inspection

EAOs

Ethnic Armed Organisations

ECCs

Environmental Compliance Certificates
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ECD

Environmental Conservation Department

ECL

Environmental Conservation Law

EIA

Environmental Impact Assessment

EITI

Extractive Industry Transparency Initiative

EMP

Environmental Management Plan

EPZ

Export Processing Zones

ESG

Environmental, Social and Governance

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment

ESR

Export Share Requirement

EU

European Union

EU EBA

European Union Everything But Arms arrangement

FAB

Farmland Administrative Body

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FATF

Financial Action Task Force

FDI

Foreign Direct Investment

FET

Fair and Equitable Treatment

FIL

Foreign Investment Law

FPIC

Free, Prior and Informed Consent

FWF

Fair Wear Foundation

G20

Group of Twenty biggest economies in the world

G7

Group of Seven Nations

GAD

Union Government’s General Administration Department

GMS

Greater Mekong Subregion

GVCs

Global Value Chains

GW / GWh

Gigawatt / Gigawatt-hour

IAC

Investment Assistance Committee

ICJ

International Court of Justice

ICSID

International Centre for Settlement of Investment Disputes

IDPs

Internally Displaced Persons

IEE

Initial Environmental Examination

IFC

International Finance Corporation

ILO

International Labour Organisation

IMF

International Monetary Fund

Index

OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index

IP

Intellectual Property
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IPA

Investment Promotion Agency

IPC

Investment Promotion Committee

IPP

Independent Power Producers

ISDS

Investor-State Dispute Settlement

ISIC

International Standard Industrial Classification

ISPAT

Investment Support and Promotion Agency of Turkey

IWT

Inland Water Transport

IZ

Industrial Zone

JETRO

Japan External Trade Organisation

JICA

Japan International Co-operation Agency

LRA

Land Rights Authorisation

LUC

Land Use Certificate

M&E

Monitoring and Evaluation

MAC

Myanmar Arbitration Centre

MACCS

Myanmar Automated Cargo Clearance System

MCCSAP

Myanmar Climate Change Strategy and Action Plan 2018–2030

MCIS

Myanmar Customs Intelligence System

MCL

Myanmar Companies Law

MCRB

Myanmar Centre for Responsible Business

MEAs

Multilateral Environmental Agreements

MFN

Most-Favoured Nation

MIC

Myanmar Investment Commission

MIFER

Ministry for Investment and Foreign Economic Relations

MIL

Myanmar Investment Law

MIOD

Myanmar Institute of Directors

MIPP

Myanmar Investment Promotion Plan

MIR

Myanmar Investment Rules

MJTD

Myanmar Japan Thilawa Development Ltd.

MMK

Myanmar Kyat

MNE

Multinational Enterprises

MNHRC

Myanmar Human Rights Commission

MOALI

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation

MONREC

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

MOPFI

Ministry of Planning, Finance and Industry
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MoU

Memorandum of Understanding

MSDP

Myanmar Sustainable Development Plan

MST

Minimum Standard of Treatment

MW / MWh Megawatt-hour
MyCo

Myanmar Companies Online Portal

NAFTA

North American Free Trade Agreement

NAP

National Action Plan

NCP

National Contact Point

NDCs

Nationally-Determined Contributions

NEP

National Environmental Policy 2019

NLD

National League for Democracy

NLL

National Land Law

NLMP

National Logistics Master Plan 2018-2030

NLUC

National Land Use Council

NLUP

National Land Use Policy

NSW

National Single Window

NT

National Treatment

ODA

Official Development Assistance

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OHCHR

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

ORD

Office of Registration of Deeds

OSS

One-Stop-Shop

OSSC

Thilawa One-Stop-Shop-Centre

PAT

Proposal Assessment Team

PFI

Policy Framework for Investment

PIE

Private Industrial Enterprise Law 1990

PPA

Power Purchase Agreement

PPP

Public-Private Partnership

PSDC

Private Sector Development Committee

R&D

Research & Development

RBC

Responsible Business Conduct

RBF

Responsible Business Fund

RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership

RIA

Regulatory Impact Assessment

SDGs

Sustainable Development Goals
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SEA

Strategic Environmental Assessments

SEE

State Economic Enterprises

SEZs

Special Economic Zones

SMEs

Small and Medium-sized Enterprises

SOEs

State-Owned Enterprises

SOPs

Standard Operating Procedures

TEU

Twenty-foot Equivalent Unit

TIPRA

Transfer of Property Restriction Act

TRIPS

WTO Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement

TSMC

Thilawa SEZ Management Committee

TVET

Technical and Vocational Education and Training

UAGO

Union Attorney-General Office

UMFCCI

Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry

UN

United Nations

UNCITRAL

United Nations Commission on International Trade Law

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

UNDP

United Nations Development Programme

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNGP

United Nations Global Compact

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNWG

United Nations Working Group on Business and Human Rights

USMCA

United States-Mexico-Canada Agreement

VAT

Value-added Tax

VFV Land
VTAs

Vacant, Fallow and Virgin Land
FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of
Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security
Village Tract Administrators

WIPO

World Intellectual Property Organisation

WJP Index

World Justice Project Rule of Law Index

WTO

World Trade Organisation

WWF

World Wildlife Fund

VGGT
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အက ဉ်ုံးခ ျုပ်ယ ျော်ပပခ က်

၂၀၁၁

ခနစ်မစ၍

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ကကှံြှုလတွွံ့ ခေ့ရပါသည်။
ဒမကလရစက

ကက်းမာ်းလသာ

ဆယ်စနစ်မျာ်းစွာ

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

မပန်လည်အသက်သင
ွ ်း် နင်ခေ့သည်။

ကလနလခတ်ပှံစှံလပေါ်တင
ွ ်

အလမခမပြှုသညေ့်

စ်းပွာ်းလရ်းသဏ္ဌာန်န်းပါ်း

ာင်မျာ်းနငအ
်ေ့ တူ

နင်ငလ
ှံ ရ်းအရ

ယခင်က

အထ်းကျန်မှုအဖပ်းတွင်

ရာစနစ်တစ်ခကကာလနဖပမြစ်လသာ

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာဥပလဒမူလ

ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်ခေ့လသာ

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာဥပလဒမူလ
လျက်ရပါသည်။

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ နင်ငလ
ှံ ရ်းအလမပာင််းအလက

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

တှံခါ်းြွငစ
်ေ့ ်းပွာ်းလရ်းစနစ်က

ာင်နင်ေ့

တှံခါ်းပတ်

ယခအခါ

လခတ်မ

ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်

၂၀၁၁ ခနစ်မစ၍ အစ်းရအဆက်ဆက်သည် မမန်မာမပည်သလ
ူ ူထ၏ လူလနမှု

ဝမျာ်း တ်းတက်လရ်း အနတမရည်ရွယ်ချက်နငအ
်ေ့ တူ စ်းပွာ်းလရ်းက ထပ်မှံြွငလ
်ေ့ စ်ရန်နင်ေ့ နင်ငှံ
မခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမြင်ေ့

တစ်စတ်တစ်ပင််း

အာ်းမြညေ့်လျက်

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမလသာ

ပဂ္ဂလကဉ်းလဆာင်လသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မလ
ှု မ််းလကကာင််း တည်လဆာက်ရန် လရ ွံ့ ရှု လျက် မပြှုမပင်
လမပာင််းလမှုမျာ်းက

စဉဆက်မမပတ်

လမျှာ်မန််းချက်မျာ်းက

မမန်မာနင်င၏
ှံ

လဆာင်ရွက်ခေ့ပါသည်။
လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း

ယင််းလမျှာ်လငခ
်ေ့ ျက်မျာ်းနင်ေ့
ဟန်ချက်ညလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်း

တ်းတက်မှုစမှံကန််း (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) တွင် လပါင််းစပ်ထညေ့်သင
ွ ်း် ထာ်းပါသည်။ သသာလသာ
တ်းတက်မှုမျာ်း

ရလသာ်လည််း

လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမဖပ်း

အာ်းလှံ်းပါဝင်နင်သညေ့်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှု

လမ််းလကကာင််းလပေါ်တင
ွ ် တှံခါ်းြွင်ေ့ ဝါဒက ကျငသ
်ေ့ ်းလသာ
ှံ
တည်ဖငမ်လအ်းချမ််းလသာ မမန်မာနင်ငှံ
မြစ်လာလစရန် လဆာင်ရွက်ဆ မြစ်ပါသည်။
လတ်တလလာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့ မျှလဝရန်နင်ေ့
မြစ်လစဖပ်း
မပညေ့်မလရ်းက

လနာက်ဆ်းတွ
ှံ င်

သ

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း၏
ာဝပတ်ဝန််းကျင်အရ

အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက

လရရည်တည်တှံလ
ေ့ သာတ်းတက်မှု

စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းရည်မန််းချက်မျာ်း

အလထာက်အကူမပြှုနင်ရန်

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအရန်က

(SDGs)

ဆက်လက်ထန််းသမ််း

လဆာင်ရွက်ရန် လအပ်သည်။
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မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒသစ်

(၂၀၁၆)

နင်ေ့

မမန်မာနင်ငက
ှံ မပဏမျာ်းဥပလဒ

မပဋ္ဌာန််းမခင််းသည် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအတွက် လခတ်မဥပလဒမူလ
တာဝန်ယူမှုရစွာ

မပြှုမူရန် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၏

(၂၀၁၇)

က

ာင်က တည်လဆာက် လပ်းမခင််း၊

တာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်းက

ရင််းရင််း

လင််းလင််း

အစပျြှု်းလပ်းမခင််းနင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအလပေါ် ဥပလဒစည််းမျဉ်း ဆင်ရာဝန်ထပ်ဝန်ပ်း
အလတာ်အတန်

လလျှာခ
ေ့ ျလပ်းမခင််းတက
ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်မှုမာ

အလထာက်အကူမပြှုလသာ်လည််း

နယ်ပယ်အမျြှု်းမျြှု်းတွင်

လနာက်ကျကျန်လနဆမြစ်ဖပ်း

အချြှုွံ့လသာ အလရ်းပါသညေ့် မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည် တ်းတက်မှု မရလသ်းပါ။ နယ်ပယ် အာ်းလှံ်းရ
ဥပလဒမူလ

ာင်တစ်ရပ်လှံ်းက

လမမနငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

အသစ်မပန်လည်လရ်းဆွမခင််း

အဓကနယ်ပယ်နင်ေ့

ဝန်ကက်းဌာနအချင််းချင််းညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု

မရခေ့လပ။

အြွအ
ွံ့ စည််းဆင်ရာ
အာ်းနည််းမခင််းက

ထလကကာင
ပ
်ေ့ င်
ေ့

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

လမြရင််းနင်မမ
ှု ရလချ။

ဖငမ််းချမ််း

လရ်းလပ်ငန််းစဉ လန်းလကွ်းလနမခင််းနင်ေ့ ရခင်မပည်နယ်တွင် လူသာ်းချင််းစာနာလထာက်ထာ်းမှု ဆင်ရာ
ပဋပကခတသည်
မမန်မာနင်င၏
ှံ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်က ြအာ်းလပ်းလျက်ရပါသည်။
ေ့
အသစ်ချမတ်လက်လသာ
မူပင်ခွငမ
်ေ့ ျာ်းနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ၏
ူ

နစ်နာမှုလမြရင််းသညေ့်နည််းလမ််း၊

အနညာတစရင်ဆ်းမြတ်
ှံ
မခင််းဆင်ရာ

ဥပလဒလရ်းရာမူလ

ာင်က

ဥပလဒသစ်မျာ်းသည်

ဉာဏပစစည််း
မမန်မာနင်င၏
ှံ

အမပည်မပည်ဆင်ရာစှံနန
ှု ်း် မျာ်းနငအ
်ေ့ ညမြစ်လစခေ့မခင််းလကကာင်ေ့

လသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်နငဆ
်ေ့ င်သညေ့်
အဆပါလတ်တလလာမြစ်လပေါ်တ်းတက်မှု၏

ချ်းကျျူ်းြွယ်လအာင်မမင်မှုမျာ်းမြစ်သည်။
လအာင်မမင်မှုသည်

တ်းတက်
သရာတွ
င်
ေ့

တရာ်းစရင်လရ်းနင်ေ့

မမန်မာ

တရာ်းရှံ်းမျာ်း၏ လွတ်လပ်မှုနင်ေ့ စွမ််းလဆာင်ရည်က မမငတ
်ေ့ င်ရန် ဆက်လက်ကကြှု်းပမ််းမှုမျာ်း အလပေါ်
မူတည်လနပါသည်။ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသလ

ာတူစာချြှုပ်မျာ်းတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက အကာအကွယ်

လပ်းလသာနည််းလမ််းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်အလရ်းကက်းလသာအဆင၌
်ေ့ လရာက်ရလနပါသည်။
ယလနအချ
န်အခါတွင် အာဏာသက်ဝင်လသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသလ
ေ့
ရလသာလကကာင်ေ့
နည််းလမ််းက

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်
မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ သ
ှု လ

ာတူစာချြှုပ် အနည််းငယ် သာ

ာတူစာချြှုပ်မျာ်းနငပ
်ေ့ တ်သက်၍

လပ်သာကင်သာရလသာ

အလနအထာ်းတွင်

၎င််း၏

ရလနပါသည်။

ထသမပန်
ှံ
လဆာင်ရွက်မသာလျှင် မမန်မာနင်င၏
ှံ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု ဆင်ရာစာချြှုပ်မျာ်းတွင်
ေ့ လည်သ်းသပ်
နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက
ပှံပ
ေ့ ်းလပ်းနင်သညေ့်အမပင်

ဆွလဆာင်ရန်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းနငအ
်ေ့ ည

မမန်မာနင်င၏
ှံ
ထန််းလကျာင််းမှု

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အခွငအ
်ေ့ လရ်းက ကာကွယ်ထန််းသမ််းလပ်းနင်သညေ့် သငတ
်ေ့ ငလ
်ေ့ လျာက်ပတ် လသာ ဟန်ချက်ညမှု
လပေါ်လွငထ
် င်ရာ်းလနမည် မြစ်ပါသည်။
မမန်မာနင်င၏
ှံ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့

လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းမူလ

လမပာင််းလမှုမျာ်းမပြှုလပ်သညေ့်အလစာပင််းကာလမျာ်းမစ၍

မျာ်းစွာ

ာင်သည်

မပြှုမပင်

လမပာင််းလခေ့ပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒနင်ေ့ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုဆင်ရာလငွလကက်းပှံေ့ပ်းမှုတက
ေ့ ပ၍ကျယ်ကျယ် မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့
ဦ်းလဆာင်အလကာင်အထည်လြာ်ရန် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငန
်ေ့ င်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းလရ်းဆက်သယ
ွ ် လရ်း၀န်ကက်းဌာန
(MIFER)

က

တည်လထာင်ခသ
ေ့ ည်။

၂၀၁၆

ခနစ်မ

၂၀၃၆

ခနစ်ကာလအတွက်

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစမှံကန််း (Myanmar Investment Promotion Plan -MIPP) သည်
လရရည်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းအစအစဉက

ချမတ်လပ်းပါသည်။

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း

တည်လထာင်မှုဆင်ရာ လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းက ရ်းရင််းလွယက
် ူလစမခင််းနင်ေ့ တစ်လနရာတည််း တွင်
တစ်စတစ်စည််းတည််း

ဝန်လဆာင်မှုလပ်းမခင််းနငအ
်ေ့ တူ

အမခာ်းလအပ်လသာလင်စင်မျာ်းက
အလရ်းပါလသာ
လွယ်ကူမှုရလရ်း

တ်းတက်မှုမျာ်း

တစ်လနရာတည််းတွင်
ရခေ့ပါသည်။

လဆာင်ရွက်ခရ
ေ့ ာတွင်

တ်းတက်မှုအဆငက
်ေ့

ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ရမညေ့်ကစစမျာ်း
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း
ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်မျာ်း

လဆာင်ရွက်မခင််းတတွ
ေ့ င်

သသသာသာတ်းတက်လာမှုက

ရလနလသ်းပါသည်။

ဏ်၏

မမန်မာနင်င၏
ှံ

မည်သပင်
ေ့ ဆလစကာမူ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည်

လအပ်လသာ

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း

အဆင်လမပ

ကမဘာေ့

သက်ဆင်ရာညွှန်း် ကန််းတွင်

သက်လသထူထာ်းပါသည်။

လပ်လဆာင်ရန်အတွက်

ရယူရာတွင်

ရရရန်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းတစ်ခစတင်ရန်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ကင်လဆာင်ရွက်မှုအစရင်ခှံစာပါ
သသာလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုခွငမ်ေ့ ပြှုချက်နင်ေ့

၎င််းတ၏
ေ့

၀န်ကက်းဌာနလင်စင်မျာ်းနင်ေ့

ရင််းလင််းမှုမရမခင််းနင်ေ့

ဝန်ထပ်ဝန်ပ်း

မြစ်လစမှုအလပေါ် မပစ်တင်လမပာကကာ်းမှုမျာ်း ရလနဆမြစ်ဖပ်း OSS စနစ်သည် မပတင််းတစ်လပါက်
စနစ်မြင်ေ့

တစ်ထင်တည််းမပြှုလပ်လပ်းလသာ

အြွွံ့တစ်ြွွံ့အမြစ်ထက်

ဗဟသတင််းအချက်

အလက်စင်တာတစ်ခအသွငမ် ြင်ေ့ လည်ပတ်လနဆမြစ်သည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒမူလ

ာင်က

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်မခင််းက

အသစ်မပန်လည်မပြှုမပင်မခင််းအာ်းမြင်ေ့
လဆာင်ရွက်သညေ့်

ကမပဏမျာ်းညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာနသည်

အြွွံ့အစည််းမြစ်လသာ

ပ၍မျာ်းမပာ်းစှံလင်လသာ

မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

လွယ်ကူ

လချာလမွွံ့လစသညေ့်နည််းလမ််းမျာ်းနင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်း လဆာင်ရွက်မှုမျာ်းက မြည််းမြည််းချင််း
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စတင်လဆာင်ရွက်နင်လာမည်မြစ်ပါသည်။

၎င််း၏

မူဝါဒပင််းဆင်ရာအာ်းလပ်းမှုလပ်ငန််းစဉမျာ်း
ဂ္ဏ်သတင််းလကျာ်လဇာလာဖပ်း
ချတ်ဆက်လပ်းသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလွယ်ကူ

ပမအာ်းလကာင််းလာဖပ်းသညေ့်

မပည်တွင်း် လပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

အစအစဉမျာ်းအတွက်

စွမ််းလဆာင်ရည်မမငတ
်ေ့ င်ရန်

လချာလမွွံ့ မခင််းနင်ေ့
အခါတွင်

နင်ငမှံ ခ်းသာ်းရင််းန်း

မမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

သက်ဆင်ရာအြွွံ့အစည််းမျာ်း

အကူအညလပ်းမခင််းအာ်းမြင်ေ့

က

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

ပ၍န်းကပ်လာမည်မြစ်ပါသည်။
အမခာ်းတင််းမပည်မျာ်း၏ အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းအလပေါ်တင
ွ ် အလမခခှံမခင််းမြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း၊ မမန်မာနင်င၏
ှံ
သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်
အလမခခှံမခင််းမြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း

(SEZ)

နင်ေ့

စက်မှုဇန်မျာ်း၏

မမန်မာနင်င၏
ှံ

SEZ

ကယ်ပင်အလတွွံ့

မျာ်းနင်ေ့

အကကှံြှုအလပေါ်

စက်မှုဇန်မျာ်းနင်ေ့

စပ်လျဉ်း၍

မပည်တွင်း် စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ အဆပါဇန်မျာ်း၏ ချတ်ဆက်မှုက ပမခင်မာနက်ရှုင််း လစလရ်းအတွက်
ကျယ်မပနသ
် ေ့ ညေ့်မဟာဗျျူဟာနငတ
်ေ့ ကွ

အြွွံ့

အစည််းပင််းဆင်ရာလဂ္ဟစနစ်က

လပါင််းစည််းလပ်းမခင််းသည် အလရ်းကက်းပါသည်။ သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်သည် ဆွလဆာင်မှု ရကာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းစှံလင်ဖပ်း နင်ငတ
ှံ စ်ဝန််းရ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအတွက် လအာင်မမင် သညေ့်
လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မှုဝန််းကျင်မျာ်း

လပေါ်လပါက်လစလရ်းအတွက်

စှံမပလမ််းလကကာင််း

တစ်ခလည််း

မြစ်ပါသည်။ သရာတွ
င် မပည်တွင်း် စက်မှုလပ်ငန််း စွမ််းလဆာင်ရည်မျာ်း ြွှံွံ့ ဖြြှု်း တ်းတက်မှုမရပါက
ေ့
ဇန်မတစ်ဆင်ေ့

မြနက
် ေ့ ျက်ရရနင်သညေ့်

အလာ်းအလာလကာင််းမခင််းသည်

လည််း

ဆက်လက်နည််းပါ်းလနမည် မြစ်ပါသည်။
သယ်ယူပလဆာင်
လရ်းဆယ်သယ
ွ ်မှုတွင်
ေ့

ရင််းန်းမမပ်နမ
ှံ ှုတ်းတက်လာမခင််းနင်ေ့

သယ်ယူပလဆာင်
ေ့

လရ်းဆင်ရာအလမခခှံအလဆာက်အအမျ
ှံ
ြှု်းအစာ်းအာ်းလှံ်း၏ စွမ််းလဆာင်ရည်က မမငတ
်ေ့ င် မခင််းသည်
စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်ရင်သန်လစလရ်းအတွက်
ထပ်တူအလရ်းကက်းလပါသည်။

မမန်မာနင်င၏
ှံ

ဆင်ရာအလမခခှံအလဆာက်အအှံသည်

လြာ်လဆာင်မခင််းက

သယ်ယူပလဆာင်
လရ်းနင်ေ့
ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုနည််းပါ်းဆမြစ်ဖပ်း

ပလဆာင်
လရ်းဆင်ရာလပါင််းကူ်းမျာ်းအတွက်
ေ့
လက်နင်မခင််း မရလသ်းလပ။ စမှံကန််း

အမခာ်းအလရ်းပါလသာအရာမျာ်းကသ
ေ့ ပင်
ေ့
လထာက်ပှံပ
လရ်း
ေ့ လဆာင်
ေ့

အဓကကျလသာ

မမငတ
်ေ့ က်လနလသာ

လထာက်ပှံေ့

လလာ်းချက်မျာ်းက

အမ

ဏ်သည် ဦ်းစာ်းလပ်းစမှံချက်မျာ်းအတွက် အရင််းအမမစ်မျာ်း

အလထာက်အကူမပြှုနင်လသာ်လည််း

အဆပါအာ်းထတ်မှု

အလမခခှံအလဆာက်အအှံဆင်ရာပဂ္ဂလကနင်ေ့ အစ်းရရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူလ

သည်

ာင် တ်းတက် လစမခင််းအမပင်
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နင်ငပ
ှံ င်စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း

မပည်လည်ထလ
ူ ထာင်မခင််းနင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လအာက်လဆာင်ရွက်မခင််း၊
ထလတွွံ့ကင်တယ
ွ ်မရလသာ

လခတ်မ

ကန်သယ
ွ ်မှုလျင်မမန်လချာလမွွံ့လစမခင််းနင်ေ့ အမခာ်း

အလမခခှံအလဆာက်အအှံမျာ်း

အာ်းလကာင််းလစမခင််းစသည်

လသာ
တမေ့

အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းစွာ ရရနင်ပါသည်။
MSDP နင်ေ့ MSDP တတွ
ေ့ င် လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတင််း လရရည်တည်တှံခင်ဖမမခင််းနင်ေ့ အာ်းလှံ်း
ပါဝင်နင်မက
ှု

လပ်းစွမ််းလသာ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်လဆာင်ချက်နင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းဆွလဆာင်မခင််းက
အစမ််းလရာင်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းမှုတက
ေ့

တာဝန်ယူမှုရလသာ

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန်

လမျှာ်လင်ေ့

ချက်မျာ်းနင်ေ့ ကတကဝတ်မျာ်းအာ်း ရင််းရင််းလင််းလင််း ရည်ရွယ်ချက်ရရ အစ်းရက အချက်
မပမခင််းမြင်ေ့

ပှံေ့ပ်းမှုလပ်းနင်ပါသည်။

လထာက်ပှံေ့မှုကွင်း် ဆက်နင်ေ့

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ပမပွငလ
်ေ့ င််းလာမခင််းနင်ေ့

ပမလပါင််းစည််းလာမခင််းသည်

နင်ငတ
ှံ ကာမ

ကမဘာေ့

လစာငက်ေ့ ကညေ့်လနမှု

တ်းတက်လာမှုက မြစ်လပေါ်လစပါသည်။ RBC က ကမဘာတစ်ဝမ််း၌ တ်းမမငလ
်ေ့ ဆာင်ရွက်လနမခင််း
နငအ
်ေ့ တူ မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့ လပ်သာကင်သာရသညေ့် RBC မူလ

ာင်အာ်းလကာင််းလစလရ်း နင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းမ ထွက်လပေါ်လာသညေ့် RBC ဆင်ရာ မပဿနာမျာ်းက လလျှာခ
ေ့ ျ ရန်အတွက်
ပမစတ်ပါဝင်စာ်းစွာမြင်ေ့ လရ ွံ့ဆက်လဆာင်ရွက်ရမည် မြစ်ပါသည်။ မပန်လည် မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင်
မမငတ
်ေ့ င်မခင််းက
သ

ပ၍လလလာ်းလာ်း

စနစ်တကျ

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်

ာဝပတ်ဝန််းကျင်ထခက်မှုဆန််းစစ်ချက်စနစ်က

အလကာင်အထည်လြာ်လစမခင််းအပါအဝင်
မမန်မာနင်င၏
ှံ

ကတကဝတ်မျာ်းက

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမမှုမရလသာပှံစှံမြင်ေ့

မခင််းနငမ်ေ့ မန်မာနင်င၏
ှံ

ထထလရာက်

လရာက်

အစမ််းလရာင်ြှံွံ့ွ ဖြြှု်းတ်းတက်မန
ှု ငပ
်ေ့ တ်သက်
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသ ေ့

သညေ့်

အချက်မပလပ်းမခင််းသည်

စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မက
ှု

လရာင်ရာ်းရန်

ပှံပ
ေ့ ်းလပ်း

ပါသည်။
လနာက်ဆ်းအလနမြင
ှံ
်ေ့ အမန်တကယ် အလှံ်းစှံပါဝင်ဖပ်းလရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမသညေ့် ရင််းန်း မမြှုပ်နသ
ှံ န
ူ င်ေ့
ကျွမ််းဝင်မှုရလသာဝန််းကျင်သည်
ဆင်ရာအခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းလှံလလာက်သညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

မပည်သမ
ူ ျာ်း၏

လှံမခှံြှုစတ်ချရမှုရရမသာ

လမမ

လပေါ်လပါက်လာနင်မည်

မြစ်ပါသည်။ ကစစရပ်အချြှုွံ့သည် မမန်မာနင်င၏
ှံ
လမမမူဝါဒကသ
ေ့ ပင်
ရှု ပ်လထွ်းပါသည်။ လမမယာ
ေ့
အပ်ချြှုပ်မှုနင်ေ့

ဖငမ််းချမ််းလရလပ်ငန််းစဉမျာ်းအကကာ်း

ချတ်ဆက်မှုမျာ်းလကကာင်ေ့

လမမစနစ်၏

နက်ရှုင််းစွာ

အာ်းနည််းချက်မျာ်းစွာက

အမမစ်တွယ်လနလသာ
ကင်တွယ်လမြရင််းရာတွင်
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စန်လခေါ်မှုရလနဖပ်း

လမြရင််းချက်ရာလြွရန်

လနာငလ
်ေ့ န်းမှုမျာ်းသည်

စ်းပွာ်းလရ်း၊

ပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

မပည်သလ
ူ ူထအလပေါ် ပျက်စ်းြွယ်အကျြှု်းဆက်မျာ်း ဆက်လက်သက်လရာက်လစမည်မြစ်ပါ သည်။
မည်သပင်
ေ့ မြစ်လစကာမူ

ဖငမ််းချမ််းလရ်းလပ်ငန််းစဉတွင်

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်းမခင််းနင်ေ့

အကျြှု်းတူပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်းနင်ေ့

ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မခင််းတမြင
ေ့ ်ေ့

လမမယာကစစရပ်မျာ်းက

ပဋပကခမြစ်လွယ်လသာပှံစှံက

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့
နာ်းလည်လသာအသွငန
် င်ေ့

လမမယာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုဆင်ရာ ရှု ပ်လထွ်းလသာလပ်ငန််းစဉက ဆက်လက်လဆာင်ရွက်မခင််း သည်
မမန်မာနင်ငသ
ှံ ာ်းမျာ်း၏

လူမှု

ဝမျာ်း

တ်းတက်လရ်းက

စဉဆက်မမပတ်လပ်းစွမ််းနင်လသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း ဝင်လရာက်လာလရ်းအတွက် အလရ်းပါလပါသည်။
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အခန််း (၁)
စစစ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်နင ်ေ့ အကကှံမပြှုချက်မျာ်း

မမန်မာနင်င၏
ှံ

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

နင်ငလ
ှံ ရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုလဆာင်ရွက်မသ
ှု ည်

ယခအခါ

ဆယ်စနစ်တစ်ခသ ေ့ လရာက်ရလနဖပ မြစ်ပါသည်။ ဆယ်စနစ်မျာ်းစွာ စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ နင်ငလ
ှံ ရ်းအရ
အထ်းကျန်ဖပ်းလနာက် ၂၀၁၁ ခနစ်တွင် မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် အရပ်သာ်းအပ်ချြှုပ်လရ်းသ ေ့ မပန်လည်
အသွငလ
် မပာင််းခဖေ့ ပ်း

၂၀၁၆

တင်လမမာက်ခေ့ပါသည်။
ကျငသ
်ေ့ ်းရန်
ှံ နင်ေ့

ခနစ်တွင်

ပထမဦ်းဆှံ်းဒမကရက်တစ်အစ်းရက

အဆပါနင်ငလ
ှံ ရ်းအသွငလ
် မပာင််းလမှုနငအ
်ေ့ တူ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုတစ်စတ်တစ်ပင််းအာ်းမြင်ေ့

လရွ ်းလကာက်

တှံခါ်းြွင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်း

ပက
ေ့ န်လရ ွံ့ ရှု လသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်း

တ်းတက်မှုအလပေါ် အလမခမပြှု၍ တ်းတက်မှုလမ််းလကကာင််း တည်လဆာက်ရန် သသာမမင်သာ လသာ
စ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက
ရလသာ်လည််း

လဆာင်ရွက်ခေ့ပါသည်။

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမလသာ၊

အာ်းလှံ်းပါဝင်နင်လသာ

သသာလသာတ်းတက်မှုမျာ်း
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက်

တှံခါ်းြွငဝ
်ေ့ ါဒက ကျင်သ
ှံ
တည်ဖငမ်လအ်းချမ််းလသာ မမန်မာနင်ငမှံ ြစ်လစရန် လဆာင်ရွက်ဆ
ေ့ ်းလသာ
မြစ်ပါသည်။
ဆယ်စနစ်မျာ်းစွာ

ကကာမမင်ခ
ေ့ ေ့လသာ

တင််းရင််းသာ်းလူနည််းစမျာ်းအကကာ်း
စန်လခေါ်မှုတစ်ရပ်

မြစ်ပါသည်။

လမပာင််းလမှုမျာ်းနင်အ
ေ့ တူ

တင််းရင််းသာ်းအပ်စမျာ်းအကကာ်းနင်ေ့
ပဋပကခမျာ်း

အဆှံ်းသတ်လရ်းသည်

ဖငမ််းချမ််းလရ်းလပ်ငန််းစဉသည်

ဒကခသကခခှံ၍

လနာင်လ
ေ့ န်းလျက်ရပါသည်။

ရှံြန်ရှံခါ

အချြှုွံ့လသာ
ကက်းမာ်းလသာ
ဆန်ကျင်
ေ့

က်

အလာ်းတူရခင်မပည်နယ်ရ
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ပဋပကခသည်

လူသာ်းချင််းစာနာလထာက်ထာ်းမှုဆင်ရာ

မြစ်လပေါ်လနလစပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ က
ှု

ဤသှံ်းသပ်ချက်သည်

တာဝန်ယူမှုရလသာ

အလကာင််းဆှံ်းလစေ့လဆာ်လပ်းနင်ရန်နင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက်
မူဝါဒမျာ်းက

အကျပ်အတည််းက

မပည်တွင်း် နင်ေ့

လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမဖပ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၏အလထာက်အကူမပြှုနင်မှုက

အဓကထာ်းလသာ်လည််း

ဆက်လက်

စ်းပွာ်းလရ်းမူဝါဒအာ်း

မပည်ပ
အလှံ်းစှံ

မမင်တ
ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန်

ပမကျယ်မပနလ
် ေ့ သာ

နင်ငလ
ှံ ရ်း

အလမခအလနနင်ေ့ ခွမခာ်းရန် မမြစ်နင်ပါ။ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအလမခအလနက အကမြတ်နင်မညေ့် ဗဟ
ချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျမခင််းနင်ေ့

လမမယာမပြှုမပင်လမပာင််းလမခင််းသည်

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမလသာ

ဖငမ််းချမ််းလရ်းလဆာင်ရွက်မအ
ှု တွက် အလမခခှံအချက်မျာ်း မြစ်ပါသည်။
ဖငမ််းချမ််းလရ်းလမြရင််းလဆာင်ရွက်မှုမရလသာ
မပြှုလပ်ရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ပဋပကခမြစ်ပွာ်းလနသည်လ
ေ့ ဒသမျာ်းတွင်

တွနဆ
် ေ့ တ်လနမည်မြစ်ဖပ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာအကာအကွယ်

လပ်းမှုနင်ေ့ မပည်လထာင်စနင်ေ့ တင််းလဒသကက်း/ မပည်နယ်မျာ်းအကကာ်း သယှံဇာတနင်ေ့ တာဝန် ဝတတရာ်းက
ခွမခာ်းထာ်းမှု မရလျှင် ဖငမ််းချမ််းလရ်းလပ်ငန််းစဉသည် အမပည်အ
ေ့ ဝ ဖပ်းလမမာက်မည် မဟတ်လပ။
ထအမပင်
ေ့

မပန်လည်လနရာချထာ်းလရ်းအစအစဉမျာ်းနင်ေ့

အနတရာယ်မျာ်းနငပ
်ေ့ တ်သက်လသာ
လဒသခှံတ၏
ေ့

ဆန်ကျင်
လနမှုမာ
ေ့

ဆှံ်းမြတ်ချက်ချမတ်သမ
ူ ျာ်း၏
ပမမျာ်းမပာ်းလာသည်။
ထတ်ယူမခင််းနင်ေ့

ကစစရပ်မျာ်းလကကာင်ေ့

သ

တာ၀န်ခှံမှုကင််းမေ့မခင််းတအလပေါ်
ေ့
၎င််းတ၏
ေ့

လရအာ်းလျှပ်စစ်စမှံကန််းမျာ်းမ

ဆင်ရာ

ကက်းမာ်းလသာစမှံကန််းကက်းမျာ်း

သက်ဆင်ရာလအဂ္ျင်စမျာ်း၏

လဒသခှံလူထသည်

ာဝပတ်ဝန််းကျင်

စွမ််းလဆာင်ရည်

ရရလသာ

ကင််းမေ့မခင််းနင်ေ့

မလကျနပ်ချက်

နယ်လမမရ

သ

မျာ်းလကကာင်ေ့

ာဝသယှံ

အကျြှု်းအမမတ်

အလပေါ်

ဇာတမျာ်း

အနည််းငယ်သာ

ခှံစာ်းရပါသည်။
COVID-19

လရာဂ္ါမြစ်ပွာ်းမှုနင်ေ့ ဆက်စပ်လနလသာ

မြစ်လပေါ်မှုသည်
မှုမျာ်းနင်ေ့

မမန်မာနင်ငြ
ှံ ှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက်

ကမဘာလှံ်းဆင်ရာစ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််း
ကက်းမာ်းလသာ

လရတအကျြှု်းသက်လရာက်

အလာ်းအလာရလသာလရရည်အကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းနငအ
်ေ့ တူ

လနာက်ထပ်

အလရ်းကက်းလသာစန်လခေါ်မတ
ှု စ်ရပ် မြစ်သည်။ OECD 2020 နင်ေ့ World Bank 2020 အရ
ကန်သယ
ွ ်မှုနင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းမတဆင်ေ့ ကမဘာတ
ေ့ န်ြ်းကွင်း် ဆက်မျာ်းနင်ေ့ ချတ်ဆက် မခင််းအာ်းမြင်ေ့
၂၀၁၁ ခနစ်မစ၍ မမန်မာနင်င၏
ှံ
စ်းပွာ်းလရ်းတ်းတက်မှုမျာ်းနင်ေ့ မပြှုမပင်လမပာင််းလ မှုအမျာ်းစက
ကမဘာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းအသွင်

လမပာင််းလလပ်လဆာင်နင်ခလ
ေ့ သာ်လည််း

COVID-19

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ကဏ္ဍအမျာ်းစတွင် ရတ်တရက်ထခက်မှုရလာဖပ်း ချက်ချင််းမပန်လည်နလန်ထူ ရန် မမြစ်နင်လသ်းပါ။
Asian Foundation 2020 နင်ေ့ Myanmar Times 2020 အရ ယင််း အကကပ်အတည််းသည်
မမန်မာကမပဏမျာ်းနင်ေ့ အလပ်သမာ်းမျာ်းအလပေါ် ကက်းမာ်းစွာ သက်လရာက်လစခေ့ဖပ်းမြစ်သည်။
အစ်းရအလနမြင်ေ့

COVID-19

စတ်ချရလစရန်နင်ေ့

ကပ်လရာဂ္ါကာလအတွင်း်

ကာလကကာရည်ဆင််းရနွမ််းပါ်းမှုနင်ေ့

ပမနက်ရှုင််းလာလသာစ်းပွာ်းလရ်းကျဆင််းမှုက
လတ်တလလာတွင်

လရွ ်းချယ်မှု

လည်ပတ်မှု

လူမှုြူလှံလရ်းထခက်မှုမျာ်းနငအ
်ေ့ တူ

ကာကွယ်ရန်အလလ်းထာ်းလဆာင်ရွက်မခင််းသည်

အလရ်းကက်းပါသည်။

တွနဆ
် ေ့ တ်လနဖပ်း

ကျန််းမာလရ်းစနစ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည်

မပြှုလပ်လာကာ

စွနစ
် ေ့ ာ်းမှုမပြှုလပ်ရန်

အသွငလ
် မပာင််းနည််းပညာမျာ်းနင်ေ့

ပှံစှံသစ်မျာ်းက

မမန်မမန်ဆန်ဆန်

ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်မခင််းမြင်ေ့

လနာက်ဆ်းတွ
ှံ င်

ပှံစှံအသစ်လမပာင််းလလာမခင််းလကကာင်ေ့

ယခ

စ်းပွာ်းလရ်း

စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်းသည်လည််း
ဒတယအကကမ်

OECD

၏

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တွင် လဆွ်းလနွ်းထာ်းသညေ့် COVID – 19 အကကြှု
ကက်းမာ်းလသာစန်လခေါ်မှုမျာ်းနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒမျာ်းသည်

လရရည်တင
ွ ်

ပမအလရ်းပါလာမည်မြစ်သည်။
လအာင်မမင်မှုရရသည်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း
၂၀၁၁ ခနစ်တွင် ပထမဆှံ်းနင်ငလ
ှံ ရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမပြှုလပ်ချန်၌ မမန်မာနင်ငှံ သည် မပင်ပကမဘာနင်ေ့
အမပန်အလန်ဆက်သယ
ွ ်မှု

နည််းလသာ

တှံခါ်းပတ်စ်းပွာ်းလရ်းက

စ်းပွာ်းလရ်းမူဝါဒသည်

အဓကအာ်းမြင်ေ့

ရာစနစ်ကကာဖပမြစ်လသာ

အလမခမပြှုထာ်းသည်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းဆင်ရာ

စည််းမျဉ်းမူလ

ကျင်သ
ှံ ပ
ေ့ ်းခ
ေ့ ါသည်။
က လန

ပှံစှံလပေါ်တင
ွ ်

ာင်နင်ေ့

မမ

ာသာ

ြူလှံလရ်းလအပ်ချက်မျာ်းနင်ေ့ ဆက်စပ်လနပါသည်။ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၄ တွင် လဆာင်ရွက်ခေ့လသာ
ပထမအကကမ်

အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်သည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

ပမဆွလဆာင်

နင်ရှံသာမက ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း တာဝန်ရရလဆာင်ရွက်နင်လစရန်အတွက် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု ဝန််းကျင်
တ်းတက်ရန်

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းနင်ဆ
ေ့ င်လသာ

လမ််းမပလမမပှံက

လြာ်ညွှန်း် လပ်းခေ့

ပါသည်။

အဆပါမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းတွင် မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ၊ မမန်မာနင်ငှံ ကမပဏမျာ်းဥပလဒ၊
မမန်မာနင်င၏
ှံ လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း ဟန်ချက်ညလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက် မှုစမှံကန််းတွင် ပါဝင်သည်ေ့
မဟာဗျျူဟာကျလသာအမျြှု်းသာ်းစမှံကန််းမျာ်းစသည်ေ့

အဓကကျ

လသာ

ဥပလဒမူလ

ာင်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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တ်းတက်မှုမျာ်းနင်ေ့

ဝန်ကက်းဌာနမျာ်း

ြျက်သမ််းမခင််း၊

နင်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်းဌာနအသစ်
ဆင်ရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း
လမြလလျှာမ
ေ့ ှုမျာ်းနင်ေ့ ကမဘာေ့
မမန်မာနင်င၏
ှံ အဆငက
်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

ထူလထာင်မခင််းကသ
ေ့ လသာ
ေ့

ပါဝင်ပါသည်။

အြွွံ့အစည််း

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ

ဏ်၏ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းလပ်ကင်လဆာင်ရွက်မည
ှု န
ွှ ်း် ကန််းအချြှုွံ့ တွင်
သသသာသာ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ကင်လဆာင်ရွက်မခင််းဆင်ရာ

တ်းတက်လစသညေ့်

လကာ်ပရတ်အပ်ချြှုပ်မန
ှု င်ေ့

လွယ်ကူမှုတတွ
ေ့ င်

သသသာသာတ်းတက်မှုမျာ်း

မပြှုလပ်ခပ
ေ့ ါသည်။
ဤမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းနင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းပတ်ဆမှုေ့ က

ရပ်သမ််း၍

အဓကလ ်းကွက်မျာ်းသ ေ့

အလကာက်ခွနက
် င််းလွတ်ခင
ွ မ်ေ့ ြင်ေ့ လ ်းကွက်ဝင်အခွငအ
်ေ့ လမ််း ရရခမေ့ ခင််းတလကကာင
်ေ့ မမန်မာ နင်ငသ
ှံ ည်
ေ့
ကမဘာလပေါ်တွင်

စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မအ
ှု မမန်ဆ်းန
ှံ င်ငတ
ှံ စ်နင်ငှံ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်း

မြစ်လာဖပ်း

ရာလြွလလသာ

အာရ၏

လနာက်ဆ်းစ
ှံ ်းပွာ်းလရ်းနယ်လမမသစ်တစ်ခ မြစ်လာပါသည်။ ကက်းမာ်းလသာလ ်းကွက်၊ ကကယ်ဝ လသာ
သ

ာဝသယှံဇတ၊

မျာ်းမပာ်းလသာ

လူငယ်လူရွယ်ဉ်းလရနင်ေ့

ကမဘာြ
ေ့ ှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

အရဆှံ်းလဒသတွင်း် တည်ရလနမှုတသည်
အလာ်းအလာရလသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက ဆွလဆာင်ရန်
ေ့
အလမခခှံလကာင််းမျာ်း မြစ်ပါသည်။
... သရာတွ
င် ပ
ေ့

မအကကမ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်တင
ွ ် လဖာ်မပခေ့လသာ မပဿနာမျြှု်းစှံ ရလနဆမဖစ်

နယ်ပယ်အာ်းလှံ်းရ
ထလကကာင
ပ
်ေ့ င်
ေ့

ဥပလဒမူလ

ာင်တစ်ရပ်လ်းက
ှံ

လမမနငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

အသစ်မပန်လည်လရ်းဆွမခင််း

အဓကနယ်ပယ်နင်ေ့

အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ

ဝန်ကက်းဌာနအချင််းချင််းညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု

မရခေ့လပ။
မပြှုမပင်

အာ်းနည််းမခင််းက

လမြရင််းနင်မှုမရလချ။ သရာတွ
င် ပထမအကကမ် OECD ၏ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်တင
ွ ်
ေ့
လြာ်မပထာ်းလသာ

နယ်ပယ်မျာ်းစွာအပါအ၀င်

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်း၏

ပထမအဆငသ
်ေ့ ည်

လမ််းလကကာင််းမန်လပေါ်သ ေ့ လရာက်လနဖပဟ အတင််းအတာတစ်ခအထ လမပာနင်ပါသည်။ လွယ်ကူသညေ့်
မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း လဆာင်ရွက်ဖပ်းမြစ်လသာ်လည််း ခက်ခလသာ မပြှုမပင် လမပာင််းလမှုမျြှု်းစှံက
လဆာင်ရွက်ရအှံ်းမည်မြစ်ပါသည်။ အာ်းလှံ်းပါဝင်သညေ့်လပ်ငန််းစဉအလပေါ် အလမခမပြှုလရ်းဆွထာ်းသညေ့်
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်လဆာင်ချက်မျာ်းက

ထန််းကွပ်လပ်းလသာ

လခတ်မ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

ဥပလဒမူလ

ာင်သည်

 36

လကာင််းမွနလ
် သာ်လည််း

အလကာင်အထည်လြာ်မှုမာမူ

လနာက်ကျကျန်လနဆမြစ်သည်။

ကဏ္ဍအမျြှု်းမျြှု်း

ပထမအကကမ်သှံ်းသပ်ချက်တွင်

တွင်

အကကှံမပြှုလထာက်မပခေ့

သညေ့်

၀န်ကက်းဌာနမျာ်းအကကာ်း ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှုအာ်းနည််းမခင််းနင်ေ့ အစ်းရတစ်ရပ်လှံ်း၏ စွမ််းလဆာင်ရည်
အာ်းနည််းမခင််းတသည်
ေ့

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက

အဟနအ
် ေ့ တာ်းမြစ်လစသည်။

အလကာင်

လက်လတွွံ့လဆာင်ရွက်လနလသာ

လမြလလျှာမ
ေ့ ှုနည််းလမ််းမျာ်းဆင်ရာ
ရာသူမျာ်းလကကာင်ေ့

ထလရာက်စွာ

ချြှု ွံ့ယွင်း် ချက်နင်ေ့

ယဉဖပြှုငန
် င်မှုက

အထည်လြာ်မက
ှု

သက်ဆင်သူ

အထူ်းလပ်ပင်ခင
ွ ်ေ့

အဟနအ
် ေ့ တာ်းမြစ်လစသညေ့်

မျာ်းက

အကျြှု်းအမမတ်

အလလေ့အထအပါအဝင်

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်း ကကြှု်းပမ််းမှုမျာ်းတွင် လန်းလကွ်းလနမှုက လထာက်မပကကသည်။
ဖငမ််းချမ််းလရ်းလပ်ငန််းစဉ

လန်းလကွ်းလနမခင််းနင်ေ့

ဆက်လက်မြစ်ပွာ်းလနလသာ
အလာ်းအလာရလသာ

ထူ်းမခာ်းမှု

မရမခင််း၊

လူသာ်းချင််းစာနာလထာက်ထာ်းမှု

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ရခင်မပည်နယ်အတွင်း်

ဆင်ရာ

ပဋပကခမျာ်းသည်

ဟနတ
် ေ့ ာ်းလျက်ရပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း

ရင်ဆင်လနရလသာ ဂ္ဏ်သတင််းပျက်စ်းနင်မညေ့်အလနအထာ်းနင်ေ့ ထက်သငလ
်ေ့ သာလှံလဝ
ေ့ ရယ မြင်ေ့
သတ်မတ်စှံနန
ှု ်း် မျာ်းနငအ
်ေ့ ည
ခွငန
်ေ့ ငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

လပ်ငန််းမတင်မလဆာင်ရွက်ရမှုတအမပင်
ေ့

အမ်ရင်အစ်းရ၏

တှံမပန်
ေ့ လဆာင်ရွက်မှု၊

လ ်းကွက်ဝင်

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအတွက်

အလရင်အြွွံ့အစည််းပှံေ့ပ်းမှုတသည်
လည််း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမပြှုလပ်ရန် ဆှံ်းမြတ်ချက်မျာ်း မပြှုလပ်ရာတွင်
ေ့
အလရ်းပါလပါသည်။ အဆပါစန်လခေါ်မှုမျာ်း၏အကျြှု်းဆက် တစ်စတ်တစ်ပင််း အာ်းမြင်ေ့ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆
ဏ္ဍာနစ်တွင်

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း

အမျာ်းအမပာ်း

ဝင်လရာက်လနရာမ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုခွငမ်ေ့ ပြှုမှုမျာ်း အလွနအ
် မင််း ကျဆင််းခေ့ပါသည်။1
လတ်တလလာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့ မျှလဝရန်နင်ေ့
မြစ်လစလရ်းက
လဆာင်ရွက်ရန်

သ

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း၏
ာဝပတ်ဝန််းကျင်အရ

အလထာက်အကူမပြှုနင်ရန်
လအပ်သည်။

အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက

လရရည်တည်တှံလ
ေ့ သာတ်းတက်မှု

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအရန်က

ယင််းရည်မန််းချက်နငအ
်ေ့ တူ

ဆက်လက်ထန််းသမ််း

ယခဒတယအကကမ်

OECD

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်သည် ၂၀၁၄ ခနစ် ပထမအကကမ်သ်းသပ်
ှံ
ချက် ဖပ်းသညေ့် လနာက်ပင််း
အဓကရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်မပြှုမပင်
ဉ်းစာ်းလပ်းနယ်ပယ်အမျာ်းအမပာ်းတွင်
မပြှုလပ်ထာ်းပါသည်။

လမပာင််းလမှုမျာ်းအလပေါ်
ကျန်ရလနလသာ

အလမခခှံထာ်းဖပ်း

စန်လခေါ်မှုမျာ်းက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမြစ်ဖပ်း

ဆန််းစစ်သ်းသပ်
ှံ
မှု

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာစည််းမျဉ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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နငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

အဓကကျသညေ့်

ညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာနသည်

အြွွံ့အစည််းမြစ်သညေ့်

၎င််း၏

အကကှံလပ်းမှုလပ်ငန််းမျာ်းက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလျှငမ် မန်လချာလမွွံ့လစလရ်းနင်ေ့

အာ်းလကာင််းလာလစမခင််းနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအကကာ်း
အစ်းရလအဂ္ျင်စမျာ်းနင်ေ့
ကက်းလစမခင််းနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငက
်ေ့ မပဏမျာ်း

ချတ်ဆက်မမ
ှု ျာ်း

လဒသခှံရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့
မျာ်းမပာ်းလာလစရန်

အန်းကပ်ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်လရ်းအတွက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

မည်သလဆာင်
ရွက်နင်သည်က
ေ့
လလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်တင
ွ ်

၎င််း၏

OECD

၏

ဆန််းစစ်သ်းသပ်
ှံ
ထာ်းပါသည်။

အမခာ်းလသာ
ဂ္ဏ်သတင််းက

အန်းကပ်ထလတွွံ့ မခင််းတက
ေ့

ဒတယအကကမ်

မူဝါဒလရ်းရာ

တ်းတက်လစရန်

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒ
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ၏

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်မြစ်ဖပ်း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုကဏ္ဍတွင် အဆငမ်ေ့ မင်ေ့ မမန်မာအရာအရာရမျာ်း က
မကကာခဏလရာင်ရာ်းလလေ့ရသညေ့်

အလကကာင််းအရာတစ်ခမြစ်လသာ

တာဝန်ယူမှုရလသာရင််းန်း

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုက အစ်းရအလနမြင်ေ့ မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်နင်မှုအလမခအလနကလည််း ယခသှံ်းသပ်ချက် တွင်
မ်းလမာင််းထ်းမပထာ်းပါသည်။
လဒသတွင်း် နင်ေ့
သှံ်းသပ်ချက်၌

အမခာ်းလဒသမျာ်းရ

အမခာ်းနင်ငမ
ှံ ျာ်းစွာ၏

ပက
ေ့ န်ဦ်းလဆာင်လသာ

စ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းနင်ေ့

စက်မှုဇန်မျာ်း၏

အလတွွံ့အကကှံြှုက

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

အလမခခှံ၍

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရာတွင်

အခန််းကဏ္ဍနင်ေ့

ယခ
အထူ်း

ထက သ
ေ့ လသာနည်
်းဗျျူဟာတွင်
ေ့

လရာင်ကကဉရန်ရသည်မျာ်းက လြာ်မပထာ်းသည်။ ထအမပင်
မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် လျှပ်စစ် ဓာတ်အာ်း
ေ့
မပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမရင််းမမစ်မျာ်းနင်ေ့

သ

လရရည်တည်တမ
ှံေ့ ှုရလသာ

မမငတ
်ေ့ င်ရန်

နည််းဗျျူဟာမျာ်းက

အမခာ်းနည််းလမ််းမျာ်းက

ာဝသယှံဇာတစမှံခနခ
် ေ့ ွမှုကသ
ေ့ လသာ
ေ့

ခန်လကျာ်လဆာင်ရွက်နင်မညေ့အ
် လမခအလနကလည််း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငန
်ေ့ င်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်း၀န်ကက်းဌာန၏

ကာဗွနအ
် လမခခှံစွမ််းအင်
သှံ်းသပ်ထာ်းပါသည်။

လတာင််းဆချက်အရ

ယခ

သှံ်းသပ်ချက်တွင် လမမယာအခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းက လသလသချာချာ လြာ်လဆာင်ရန် လအပ်ချက်က
မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ထာ်းသည်။ ဤမပဿနာက ပထမအကကမ်ပသှံ်းသပ်ချက်တွင် ညွှနမ် ပခေ့လသာ် လည််း
လနာက်ပင််းတွင်

တ်းတက်မှုအနည််းငယ်သာရခေ့သည်။

လမမယာကစစရပ်သည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက် လသချာလစရန် လအပ်ချက်ထက် လကျာ်လွန၍
် အာ်းလှံ်းပါဝင် နင်မှု၊
လရရည်တည်တမ
ှံေ့ ှုနင်ေ့

ဖငမ််းချမ််းလရ်းလပ်ငန််းစဉအတွက်

အဓကလသာခ
ေ့ ျက်မြစ်လသာ

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းကကြှု်းပမ််းမှု၏ အဓကအစတ်အပင််းတစ်ရပ်လည််း မြစ်ပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

လကကာင်ေ့

 38

ပထမအကကမ်

OECD

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်က

အစ်းရနင်ေ့

မူဝါဒလရ်းရာကစစ

အနည််းငယ်သာ လဆာင်ရွက်၍ရဖပ်း အလရင်မျာ်းအလနမြင်လ
ေ့ ည််း ၎င််းတ၏
ေ့ ရည်ရွယ်ချက် က
ပဂ္ဂလကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုသ ေ့ စတင်လမပာင််းလချန် မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်း အလစာပင််း နစ်မျာ်း၌
မပြှုလပ်ခေ့ပါသည်။

DICA

မြစ်လစရန်လအပ်မှုအလပေါ်
လမပာင််းလမှုအတွက်

၏လတာင််းဆချက်အရ

တာ၀န်ယူမှုရလသာ

အထူ်းအလလ်းထာ်းမှုအပါအဝင်
က်စှံလွှမ််းမခှံြှုလသာနည််းလမ််းက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်မပြှုမပင်

အသှံ်းမပြှုထာ်းပါသည်။

ယခဒတယ

အကကမ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်က မမန်မာနင်ငရ
ှံ င်ဆင်လနရလသာစ်းပွာ်းလရ်းစန်လခေါ်မှုမျာ်းက မျာ်းမပာ်း လာသည်ေ့
အချန်နင်ေ့ ဥပလဒလရ်းရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုနင်ေ့ အမျြှု်းသာ်းစမှံကန််းမျာ်းနင်ေ့ မဟာဗျျူဟာမျာ်းအတွက်
အလရင်မျာ်း၏

ပှံေ့ပ်းမှုတ ေ့ လနရာအန ှံ ေ့ မြစ်လပေါ်လနချန်တတွ
ေ့ င် လဆာင်ရွက်ခမေ့ ခင််း

ထလကကာင
်ေ့
ေ့

မူဝါဒဆင်ရာအကကှံမပြှုချက်မျာ်း

လရွ ်းချယ်ဖပ်း

မြစ်ပါသည်။

အကျြှု်းသက်လရာက်မှုနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက မမန်မာနင်ငအ
ှံ ာ်းလရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမ လသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်းရည်မန််းချက်မျာ်း
(SDGs) သ ေ့ လရာက်ရလစရန် မည်ကသ
ေ့ ေ့ ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်သည်က အဓကထာ်း
ပထမအကကမ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်ကသ
ေ့ ပင်
ေ့

လဆာင်ရွက်ပါသည်။

အစ်းရမျာ်းအလနမြင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်စန်လခေါ်မှုမျာ်းက

လမြရင််းရာတွင် ပှံပ
ှံ ှုဆင်ရာမူလ
ေ့ ်းနင်ရန် OECD က လရ်းဆွ ထာ်းသညေ့် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ

ာင် (ဇယာ်း ၁-

၁) က အလမခခှံပါသည်။

Box ၁-၁ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒမူလ ာင်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒမူလ

ာင်

(PFI)

သည်

အစ်းရမျာ်းအာ်း

နင်ငမ
ှံ ျာ်းနင်ေ့

၎င််းတ၏
ေ့

နင်ငသ
ှံ ာ်းမျာ်း ကကယ်ဝချမ််းသာမှုနင်ေ့ ဆင််းရမှုက တက်ြျက်ရန် လပ်းစွမ််းနင်သည်ေ့ လရရည်
တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက
လစလရ်းက

ပှံေ့ပ်းလပ်းသည်။

ကကြှု်းပမ််းလျက်ရလသာ
လြာ်မပထာ်းသည်။

ပှံေ့ပ်းရာတွင်

ပဂ္ဂလကရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း

လပ်သာကင်သာရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်က

မည်သညေ့်အစ်းရအတွက်မဆဆန််းစစ်နင်ရန်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း၊

အလပ်သမာ်း၊

အရပ်

လည်ပတ်
ြန်တ်းရန်

အဓကလမ်းခွန်း် မျာ်းက

က်အြွွံ့အစည််းနင်ေ့

အမခာ်း

အမပည်မပည်ဆင်ရာအြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့ ပူ်းလပါင််း၍ OECD နင်ေ့ OECD မဟတ်လသာ အစ်းရမျာ်းမ
ကယ်စာ်းလယ်မျာ်းက PFI က ၂၀၀၆ ခနစ်တွင် စတင်လရ်းဆွခေ့ဖပ်း OECD ၀န်ကက်းမျာ်းက
အတည်မပြှုခေ့ပါသည်။

အမပည်မပည်ဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလဆွ်းလနွ်းမှု၊

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မန
ှု င်ေ့ မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက ပှံေ့ပ်းရန် အစ်းရမျာ်းက လရ်းဆွထာ်းသည်ေ့ PFI
က

နင်ငလ
ှံ ပါင််း

၃၀

လကျာ်နင်ေ့ လဒသဆင်ရာအြွွံ့အစည််းမျာ်းက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်က

အကမြတ်ရန်နင်ေ့ မပြှုမပင်လမပာင််းလရန်အတွက် ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန်
ေ့ ေ့ အသှံ်းမပြှုလျက်ရပါသည်။
အလတွွံ့အကကှံြှုနင်ေ့ ကမဘာစ
ွ ်း် စဉ်းစာ်းလျက် PFI က
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းအလမခအလနလမပာင််းလမှုမျာ်းက ထညေ့်သင
၂၀၁၅ တွင် မပင်ဆင်ခေ့ပါသည်။
PFI သည် နင်ငမ
ှံ ျာ်းအလနမြင်ေ့ ၎င််းတ၏တ
်းတက်မက
ှု
အကမြတ်ရန်နင်ေ့ မူဝါဒနယ်ပယ် ၁၂ ခ
ေ့
မြစ်သည်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမဝ
ူ ါဒ၊ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနငလ
်ေ့ ွယ်ကူလချာလမွွံ့လရ်း၊ ကန်သယ
ွ ်လရ်း၊
ယဉဖပြှုငမ
် ှု၊

အခွန၊်

မမငတ
်ေ့ င်မခင််း၊

လကာ်ပရတ်အပ်ချြှုပ်မှု

တာဝန်ယူမှုရလသာစ်းပွာ်းလရ်း

လူစွေ့ မ််းအာ်းအရင််းအမမစ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု၊

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ

ဏ္ဍာလငွလထာက်ပှံေ့မှု၊

ချတ်ဆက်မှု၊

နည််းလမ််းတစ်ခ

မူဝါဒချမတ်မခင််းနင်ေ့

အလမခခှံအလဆာက်

အအှံ၊

အစ်းရစမှံအပ်ချြှုပ်မှုနငအ
်ေ့ စမ််းလရာင်

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုတနေ့ င်စ
ေ့ ပ်လျဉ်း၍
လမပာင််းလွယ်မပင်လွယ်ရလသာ

အမပြှုအမူမျာ်းက

ဦ်းစာ်းလပ်းမျာ်းက
မြစ်ပါသည်။

ခွမခာ်းသတ်မတ်ရန်

မူသ်းရပ်
ှံ
မြစ်သည်ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်မခင််းတွင်

-

မူဝါဒ

ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာရမှုနင်ေ့

လက်ရနင်ေ့ အဆမပြှုထာ်းလသာမူဝါဒမျာ်း၏ သက်လရာက်မှုမျာ်းက ပှံမန်အကမြတ်မခင််းတသည်
PFI
ေ့
တစ်ရပ်လှံ်းအလပေါ် သက်လရာက်မှုရပါသည်။
PFI ၏ ထပ်ဆင်တ
ေ့ ်းတန်ြ်းသည် မတူညလသာမူဝါဒမျာ်းက အတူတကွစစည််းဖပ်း အပ်ချြှုပ်မှု
ဆင်ရာ ဆက်စပ်ကစစရပ်က အလလ်းလပ်းမခင််းမြစ်ပါသည်။ ရည်မန််းချက်မာ မူဝါဒတစ်ခ ချင််းစတွင်
လပ်ငန််းရပ်အသစ်

ြန်တ်းရန်မဟတ်

လပါင််းစည််းလပ်းမခင််း

မြစ်ပါသည်။

မူဝါဒချတ်ဆက်မှုက

လသချာမှုရလစရန်

အဆင်သငအ
်ေ့ သှံ်းမပြှုနင်လသာ

၎င််းတက
ေ့

မပြှုမပင်လမပာင််းလ

လရ်းအစအစဉမျာ်းက ပှံေ့ပ်းမလပ်းထာ်းလသာ်လည််း လနာက်ဆ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်မည်ေ့ မည်သညေ့်မပြှုမပင်
လမပာင််းလမှုကမဆ

ထလရာက်မှုတ်းတက်လစရန်အလထာက်အကူမပြှုသည်။

အစ်းရအဆင်ေ့

အာ်းလှံ်းတွင် မူဝါဒမျာ်းချမတ်မခင််းနငအ
်ေ့ လကာင်အထည်လြာ်မခင််းအတွက် စနစ်တကျ လရ်းဆွ
ထာ်းလသာလပ်ငန််းစဉကအာ်းလပ်းမခင််းအာ်းမြငအ
်ေ့ စ်းရမျာ်းက
လဒသတွင်း်

သမဟ
ေ့ တ်

နင်ငစ
ှံ ှံလဆွ်းလနွ်းပွမျာ်းတွင်

မမကယ်မမအကမြတ်မခင််းနင်ေ့

လဆွ်းလနွ်းြက်မျာ်းက

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မပြှုလပ်မခင််းအပါအဝင် အြွွံ့အစည််းအမျြှု်းမျြှု်းသည် PFI က နည််းအမျြှု်းမျြှု်း ရည်ရွယ်ချက်
အမျြှု်းမျြှု်းမြင်ေ့ အသှံ်းမပြှုနင်ပါသည်။
PFI သည် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်အလမခအလနက ကျယ်မပနလ
် ေ့ သာရှု လထာငမ
်ေ့ သှံ်းသပ်ပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

တ်းမမငရ
်ေ့ ှံမျှသာမဟတ်

ရရလစရန်မြစ်ပါသည်။

စ်းပွာ်းလရ်းနငလ
်ေ့ ူမှုလရ်းအကျြှု်းအမမတ်

သက်ဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်း၍

အလရအတွက်ကသ
ေ့ ေ့ မျာ်းစွာ

အလရ်းပါသည်။

မျာ်းမျာ်း

အရည်အလသွ်းသည်

လကာင််းမွနလ
် သာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်သည်

နင်ငမှံ ခာ်းနင်ေ့ မပည်တွင်း် ၊ အကက်း၊ အလသ်းလပ်ငန််းအာ်းလှံ်းအတွက် မြစ်သင်လ
ေ့ ကကာင််းက PFI က
အသအမတ်မပြှုပါသည်။ လကာင််းမွနလ
် သာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မာ အကျြှု်း
အမမတ်မြစ်ထန
ွ ်း် မှုရလသာ

လပ်ငန််းမျာ်း

ချွံ့ထင
ွ ရ
် န်နင်ေ့

ဖပြှုငဆ
် င်နင်မှုမရလသာ

လပ်ငန််းမျာ်း

ပတ်သမ််းရန် ခွငမ်ေ့ ပြှုမခင််းမြင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းအလနမြင်ေ့ အခွငအ
်ေ့ လမ််းသစ်မျာ်း ရယူရာတွင်
လပ်သာကင်သာရမှုက

တ်းတက်လစရန်

မြစ်ပါသည်။

လတွွံ့ဆလဆွ
ှံ
်းလနွ်းမှုမြင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

လအပ်ချက်မျာ်းက

တှံမပန်
ေ့ လဆာင်ရွက်မခင််းနင်ေ့

စနစ်ကျလသာ

အမျာ်းမပည်သန
ူ င်ေ့

အမခာ်းလသာဆက်စပ်အြွွံ့

အစည််းမျာ်း၏

ချမတ်ထာ်းလသာမူဝါဒသည်

၎င််း၏

ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းနင်ေ့ ကက်ညမှုမရပါက လမ််းလကကာင််းက လျင်မမန်စွာ လမပာင််းလမခင််း မြင်ေ့
အစ်းရသည် လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်ရာတွင် လျင်မမန်မှုရရန် လအပ်ပါသည်။ ထအမပင်
အစ်းရအတွင်း်
ေ့
မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းအတွက် ရပ်တည်လပ်းမည်ေ့ ကယ်စာ်းလယ်ကလည််း ြန်တ်းသငပ
်ေ့ ါသည်။
အလရ်းအကက်းဆှံ်းအချက်မာ
အာ်းလှံ်းပါဝင်လသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်သည်

လရရည်

တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မက
ှု အလထာက်အကူမပြှုလနလစရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်တ်းတက်မှုမျာ်းသည်

မူဝါဒလရ်းရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှု

အစ်းရမျာ်း၏

လမပာင််းလမှုမျာ်းအတွက်ပါ

လဆာင်ရွက်လနကျကစစရပ်

မြစ်ပါသည်။
အတွက်သာမက
လအပ်

လကကာင််း

အသအမတ်မပြှုသည်ေ့ လမပာင််းလမပင်လွယရ
် လသာ အစ်းရတစ်ရပ်လှံ်းနင်ဆ
ေ့ င်လသာ နည််းလမ််းက
မမင်တ
ေ့ င်လပ်းလျက်

ဤရှု ပ်လထွ်းမှုကတနမ် ပန်
ေ့ လသာအာ်းမြင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒမူလ

ာင်နငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

PFI

က

ြန်တ်း

အလသ်းစတ်အချက်

ထာ်းပါသည်။
အလက်မျာ်းက

http://www.oecd.org/investment/pfi.htm တွင် လလေ့လာနင်ပါသည်။
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၂၀၁၄ ခနစ်မစ၍ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငဆ
်ေ့ က်စပ် လသာ မဖစ်လပေါ်တ်းတက်မှုမျာ်း
စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာစွမ််းလဆာင်ရည်
စ်းပွာ်းလရ်းအလမပာင််းအလမမန်ဆန်သညေ့်အချန်တင
ွ ်
အချန်ကာလအတွင်း်

မည်မျှအထ

လမပာင််းလလရ်းကာလမတင်မက

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

လရာက်ရလာခေ့သည်က

မမန်မာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းသည်

နည််းမျြှု်းစှံမြငပ
်ေ့ တ်ပင်ထာ်းမခင််းခှံခရ
ေ့ ပါသည်။

ဤမျှ

တလတာင််းလသာ

လမေ့လလျာသ
ေ့ ာွ ်းနင်ပါသည်။

ကမဘာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

ပက
ေ့ န်တင်ပမှုေ့ သည်

အရင််းအမမစ်မျာ်းတွင် လပ်ငန််းကက်းအနည််းငယ်သာ ရပါသည်။

ချတ်ဆက်မှုမရ

ဂ္ျဒပ၏

အနည််းဆှံ်းမြစ်ဖပ်း နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအလနမြင်ေ့ လရအာ်းလျှပ်စစ်အပါအ၀င် သ

မပြှုမပင်

လဝစအရ
ာဝ သယှံဇာတ

ဏ္ဍာလရ်းစနစ် သည် လရ်းကျဖပ်း

လငွသာ်းအလမခမပြှုအလပ်းအယူကစစမျာ်းနင်ေ့ နစ်မျြှု်းနစ်သယ
ွ ် လငွလလယ်နနှု ်း် တက
ေ့ ကျယ်ကျယ်မပန်မပန်
ေ့ ေ့
အသှံ်းမပြှုကကပါသည်။ GDP နင်န
ှု ်းစာလျှင် အခွန ်
ေ့ င်
မြစ်ပါသည်။

လူအမျာ်းစ

လျှပ်စစ်မ်းမရသည်ေ့

ဏ္ဍာရရမှု သည် ကမဘာလပေါ်တွင် အနည််းဆှံ်း
လကျ်းလက်

လဒသမျာ်းတွင်

အထူ်းသမြင်ေ့

ဆင််းရမှုနက်ရှုင််းခေ့ပါသည်။
က်းနစ်တာကာလလဆာင်ရွက်မှုသည် ဆယ်စနစ်မျာ်းစွာ စမှံခန်ခွေ့ မှုအမာ်းမျာ်းက မလချြျက်နင်ပါ။
မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုအနည််းဆှံ်းနင်ငမှံ ြစ်သည်အ
ေ့ ာ်းလလျာ်စာွ

လနရဆမြစ်လသာ်လည််း

လအာင်မမင်မှုမျာ်းမာ

အထင်ကက်းစရာ

စန်လခေါ်မှုမျာ်းစွာနင်ေ့
လကာင််းပါသည်။

ရင်ဆင်

မမန်မာနင်င၏
ှံ

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း ဟန်ချက်ညလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််းအရ ဆင််းရမှု သည် ၂၀၀၅
ခနစ်တွင် လူဦ်းလရ၏ သှံ်းပှံတစ်ပှံရခေ့ရာမ ၂၀၁၅ ခနစ်တွင် လူဦ်းလရ၏ ၂၀% လအာက် သ ေ့
ကျဆင််းလာမခင််းလကကာင်လ
ေ့ ည််းလကာင််း၊

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကကာင်လ
ေ့ ည််းလကာင််း

မကကာလသ်းမနစ်မျာ်းအတွင်း် မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် ကမဘာလပေါ်တွင် ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မအ
ှု ရဆှံ်းန င်ငှံ တစ်နင်ငှံ
မြစ်လာပါသည်။

လငွလကက်းလြာင််းပွမန
ှု န
ှု ်း်

ဏ္ဍာလရ်းတည်ဖငမ်မှုတလကကာင
်ေ့
ေ့
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း (SEEs) က
ထလနာက်
တင
ွ မ
်
ေ့

ကျဆင််းဖပ်း

နင်ငစ
ှံေ့ ်းပွာ်းလရ်းသည်

လငွလရ်းလကက်းလရ်းနင်ေ့

တ်းတက်လျက်ရပါသည်။

နင်ငပ
ှံ င်

တ်ဂ္ျက်မယူလသာလပ်ငန််း မျာ်းအမြစ်သ ေ့ လမပာင််းလရန်

လကာ်ပလရ်းရင််းအသွငလ
် မပာင််းလရန်နင်ေ့

အမျာ်းပင်ကမပဏ

သမဟ
ေ့ တ်

လကာ်ပလရ်းရင်သ လမပာင်
်းလရန် အာ်းလပ်းလဆာင်ရွကလ
် ျက်ရပါသည် (MOPFI၊ ၂၀၁၈)။ အထူ်းသမြင်ေ့
ေ့
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အထည်အလပ်တင်ပမှုေ့ မျာ်း အလျှငအ
် မမန် တ်းတက်မှုနင်အ
ေ့ တူ အလပ်အကင် ြန်တ်းနင်မှုမာလည််း
တ်းတက်လျက်ရပါသည်။
တှံခါ်းြွငဝ
်ေ့ ါဒကျင်သ
ှံ
ေ့ ်း၍
လသာအလာ်းတူ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာလမြလလျာမ
ေ့ ှုမျာ်း

လဒသတွင်း် နင်င၏
ှံ

အလတွွံ့အကကှံြှုကသ
ေ့ ပင်
ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာလမြလလျာမ
ေ့ ှုမျာ်းမပြှုလပ်ဖပ်း
လငွအရင််းအန်းမျာ်း

တ်းပွာ်းလာမှုနင်ေ့

မပြှုလပ်ဖပ်းလနာက်ပင််း

တှံခါ်းြွငဝ
်ေ့ ါဒကျင်သ
ှံ
ေ့ ်း၍

လနာက်ပင််းကာလတွင်

ကန်ထတ်စွမ််းအာ်း

အမခာ်း

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုသည်

အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းအလပေါ်တင
ွ ်

အဓကအာ်းမြင်ေ့ မူတည်ပါသည် (ပှံ ၁-၁)။ ကန်ထတ်စွမ််းအာ်း အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း ရရလနမှု သည်
မမန်မာနင်ငှံ မြတ်သန််းသွာ်းသည်ေ့ လျင်မမန်လသာြွွံ့စည််းတည်လဆာက်ပှံဆင်ရာ အသွငလ
် မပာင််းလမှုနင်ေ့
ကမဘာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ ပမလပါင််းစည််းလာမှုက ထင်ဟပ်လျက်ရပါသည်။

ပှံ ၁-၁

တှံခါ်းဖွငဝ
်ေ့ ါဒကျင်သ
ှံ လမဖလလျာမ
ေ့ ်း၍
ေ့ ှုမျာ်း မပြှုလပ် ဖပ်းလနာက်ပင််း

GDP တ်းတက်မှုအလမခအလန - မမန်မာနင်ငန
ှံ င်ေ့ လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်း၊ ရာခင်နန
ှု ််း
အရင်ုံးအနှုံးီ ရှ

်

ျော

လိုပ်သျောုံး

လိုပ်သျောုံးတစ်ဦုံးလျှင်
လစွူ့ မ်ုံးအျောုံးအရင်ုံးအနှုံးီ

စိုစိုယပေါင်ုံးစက်ရို ကိုနထ
် တ
ို ်စွမ်ုံးအျောုံး

၁၀၀%
၉၀%
၈၀%

၄၀%

၄၀%

၄၂%

၇၀%

၅၈%

၆၀%
၅၀%

၄၀%
၃၀%
၂၀%
၁၀%
၀%

မမန်မာနင်ငှံ (၂၀၁၀-၂၀၁၅)

ရင််းမမစ် - ကမဘာေ့

တရိုတ်နင
ိို င
် (၁၉၇၈-၁၉၉၀)

ဗီ

က်နမ်နင
ိို င
် (၁၉၉၄-၂၀၀၀)

ကယမဘျောဒီုံး

ျောုံးနင
ိို င
် (၁၉၉၃-၂၀၀၀)

ဏ် (၂၀၁၈)

FDI သည် စ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက အဓကပှံေ့ပ်းလပ်းခေ့သည်။ ၂၀၁၁ ခနစ်မ စတင် လသာ
တှံခါ်းြွငဝ
်ေ့ ါဒကျင်သ
ှံ
လမြလလျာမ
ေ့ ်း၍
ေ့ ှုမျာ်း မပြှုလပ်ဖပ်းလနာက်ပင််း အထူ်းသမြင်ေ့ ၂၀၁၅ ခနစ်အတွင်း်
GDP တွင် အမန်တကယ်မပြှုလပ်လသာ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု ပါဝင်မန
ှု န
ှု ်း် သည် သသသာသာ
တ်းတက်လာပါသည်။ ထလနာက်
ရခင်မပည်နယ်ပဋပကခလကကာင်ေ့ မလသချာမလရ ရာမှုမျာ်းနင်ေ့ အစ်းရ၏
ေ့
မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုလန်းလကွ်းသည်ဟ ယူဆချက်မျာ်းလကကာင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည် ၂၀၁၈
ခနစ်တွင် တစ်ရန်ထ်း ကျဆင််းခပ
ေ့ ါသည် [ပှံ ၁-၂ အပင််း (က)].

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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စမှံကန််း

ဏ်ဆင်ရာ အမနလ
် ေ့ ကကာ်မငာစာ (အခန််း ၅ က ကကညေ့်ပါ။)၊ ၂၀၁၉ ခနစ်အလစာပင််း တွင်

ဏ္ဍာလရ်းကဏ္ဍတွင် နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက ထပ်မှံြွငလ
်ေ့ ပ်းမှု (အခန််း ၂ က
ကကညေ့်ပါ။)

နင်ေ့

၂၀၁၈

ခနစ်လနာင််းပင််းတွင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်း

ဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်းဌာနက ြန်တ်းခေ့မှုနငအ
်ေ့ တူ အစ်းရ၏ စ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း သည်
မလဝ်းလသာအနာဂ္တ်တင
ွ ် မမန်မာနင်ငအ
ှံ လပေါ် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၏ စတ်ဝင်စာ်းမှု တစ်ြန်မြစ်လစရန်
ပှံေ့ပ်းလပ်းဖပ်း

လတ်တလလာကျဆင််းလနမှုအလာ်းအလာကလည််း

ဟနတ
် ေ့ ာ်း

မည်ဟ

လမျှာ်လငရ
်ေ့ ပါသည်။

ပှံ ၁-၂ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု - (က) လမဖလလျာမ
ေ့ ှုမပြှုလပ်ဖပ်းကာလလနာက်ပင််း
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၊ မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုစတင်လဆာင်ရွက်ချန်မ လနာက်ပင််းနစ်မျာ်း
(GDP ၏ ရာခင်နန
ှု ််းနင ်ေ့ (ခ) ခွငမ်ေ့ ပြှုလပ်းခသ
ှံ ှု - စစလပါင််းနင ်ေ့
ေ့ ညေ့ ် နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
တ်လပ် ကဏ္ဍသ စ
ေ့ ်းဝင်မှု (အလမရကန်လဒေါ်လာသန််း)
(က)
တရတ် (၁၉၇၉)
အင်ဒန်းရာ်း (၁၉၈၅)
ဗယက်နမ် (၁၉၈၉)
၁၄

(ခ)
ကလမဘာဒ်းယာ်း (၁၉၉၅)
ထင််း (၁၉၈၅)
မမန်မာ (၂၀၁၁)

GDP ၏ ရာခင်နနှု ်း်

၁၀၀၀၀၀

ကန်ထတ်လပ်မှုစ်းဝင်မှု

ခွငမေ့် ပြှုခလ
ှံ ၊ှု အလမရကန်လဒေါ်လာသန််း
ေ့ သာနင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
၁၂.၅%
၁၁.၀%
၁၀.၃%

၉၀၀၀၀

၁၂

၈၀၀၀၀

၁၀

၇၀၀၀၀

၈

၅၀၀၀၀

၄

၄.၈%
၄၀၀၀၀

၂

၁၃.၀%

၁၀.၁%

၆၀၀၀၀

၆

၄.၄%

၅.၂% ၈.၆%

၃၀၀၀၀

၀

၂၀၀၀၀

-၂
-၄

စစလပါင််း

၁၀၀၀၀

၀ ၁ ၂

၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

၀

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

မတ်ချက်။ (က) The World Bank ၏ကမဘာြ
ှု င်ရာညွှန်း် ကန််းမျာ်းမကန််းဂ္ဏန််းအချက်အလက်မျာ်းနင်အ
ေ့ ှံွံ့ွ ဖြြှု်းတ်းတက်မဆ
ေ့ တူIMF
1988-89

to 2010-11

(၂၀၁၈) မတစ်ဆင်က
ှံ ဆ
ှု င်ရာ
ေ့ ်းူ ယူလြာ်မပထာ်းပါသည်။ (ခ) DICA မ ထတ်မပန်ထာ်းသည်ေ့ ခွငမ်ေ့ ပြှုခလ
ေ့ သာ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ကန််းဂ္ဏန််းအချက်အလက်မျာ်းအလပေါ်အလမခခှံ၍ လြာ်မပထာ်းပါသည်။ ယခင်နင်ယ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ လ
ှု ကာ်မရင်၏
ေ့ ခတွင ် မမန်မာနင်ငရ
စမှံခန်ခွေ့ ခွငလ
်ေ့ အာက်တင
ွ ် မရလသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ျာ်းနင်ေ့ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းရ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ တ
ှု ေ့ မပါဝင်ပါ။ စစလပါင််း
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ဟ
ှု ဆရာ၌

အမန်တကယ်လဆာင်ရွကလ
် ျက်ရသည်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းနင်ေ့

ကက်ညမှုမရလသာ်လည််း

အနာဂ္တ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ စ
ှု ်းဝင်မပ
ှု ှံစှံက လြာ်မပပါသည်။ (*) ကန််းဂ္ဏန််းအချက်အလက်မျာ်းမာ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ (၂၀၁၉ ခနစ် စက်တင် ာ ၃၀ ရက်)
အတွက် မြစ်ပါသည်။

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

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းမပင်ပရ ကန်ထတ်လပ်မှုကဏ္ဍမျာ်းသ ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစ်းဝင်မှု သည်
၂၀၁၁

ခနစ်မစ၍

သသသာသာ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း၏
တ်းတက်ခေ့ပါသည်။

၅%

တ်းတက်လျက်ရရာ

၂၀၁၂

ရခေ့ရာမ

၂၀၁၉

၂၀၁၈

-

ခွငမ်ေ့ ပြှုရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအမျာ်းစက

-

၂၀၁၃

ဏ္ဍာနစ်တင
ွ ်

ဏ္ဍာနစ်တွင်

၁၃%

သ ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်လျက်

ရပါသည်။ လက်ရလဆာင်ရွက်ဆ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းအနက် ကန်ထတ်လပ်မှုကဏ္ဍ တွင်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမာ ၂၀၁၅ ခနစ်တွင် ၉% ခန်သာရ
ခေ့ရာမ ၂၀၁၉ ခနစ် စက်တင်
ေ့

ာလတွင် ၁၅% ခန်သ
ေ့ ေ့

တ်းတက်ခပ
ေ့ ါသည်။ လက်ရလည်ပတ်လျက်ရသည်ေ့ တစ်ခတည််းလသာ အထူ်း စ်းပွာ်းလရ်းဇန်မြစ်သည်ေ့
သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်၌ ကန်ထတ်လပ်မှုကဏ္ဍတွင် နင်ငမှံ ခာ်း တက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်
အထူ်းမျာ်းမပာ်းဖပ်း

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစစလပါင််း၏

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ထတွင်
ဒဇင်

ာလကန်၌

၈၀%

လက်ရနင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်
မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ်

အဆပါရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းသည်

အမည်မျာ်းမပာ်းလာမခင််း၊

၂၀၁၈

လဆာင်ရွက်လျက်ရလသာ

တက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစစလပါင််း၏ ၀.၅% ခန်ရေ့ ခေ့ရာမ ၂၀၁၉ ခနစ် စက်တင်
တ်းတက်ခေ့ပါသည်။

ခန်ရေ့ ပါသည်။

ထပ်မှံ၍

အလပ်အကင်ြန်တ်းလပ်းမခင််းနင်ေ့

ခနစ်
နင်ငမှံ ခာ်း

ာလတွင် ၃% ခန်သ
ေ့ ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းအမျြှု်း

ပမလကာင််းမွနလ
် သာ

အလပ်

အကင်အခွငအ
်ေ့ လမ််း ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက မြည်ဆ
ေ့ ည််းလပ်းနင်ပါသည်။ (လအာက်လြာ်မပပါ အပင််းက
ကကည်ပ
ေ့ ါ။)
၂၀၁၄

ခနစ်မစ၍

အလှံ်းစှံတ်းတက်မှုမျာ်းရလသာ်လည််း

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုဆင်ရာ

အတာ်း

အဆ်းမျာ်းစွာ ရလနပါသည်။ လကျ်းလက် - ဖမြှုွံ့ မပဖပြှုကွမှု၊ ရာသဥတလမပာင််းလမှု အကျြှု်းဆက် က
ခခှံနင်မှုအာ်းနည််းမခင််း၊

ဏ္ဍာလငွရရနင်မှု

အလသ်းစာ်းကမပဏမျာ်းအတွက်

ဏ္ဍာလငွရရနင်မှု အလွနန
် ည််းမခင််း၊ ကန်ထတ်လပ်မှု ကျဆင််းမခင််း၊

အလမခခှံအလဆာက်အအှံကွာဟမှုနင်ေ့ သ

အကန်အသတ်
ရမခင််း
ေ့

အထူ်းသမြင်ေ့

ာဝသယှံဇာတကဏ္ဍတွင် ကာလရည် စမှံခန်ခွေ့ မှုအမာ်းနင်ေ့

ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှုမရမခင််းအပါအဝင် မမန်မာနင်ငှံ ရင်ဆင်လနရလသာ စန်လခေါ်မှုမျာ်းစွာက MSDP တွင်
စစည််းလြာ်မပထာ်းပါသည်
အလမမာက်အမမာ်း

(MOPFI၊

ရလသာ်လည််း

၂၀၁၈)။

သ

အမ်လထာင်စမျာ်း၏

ာဝ
၅၀%

ဓာတ်လငွွံ့ နင်ေ့
ခန် ေ့ သာ

လရအာ်းလျှပ်စစ်
လျှပ်စစ်စွမ််းအင်က

အသှံ်းမပြှုနင်လသာလကကာင်ေ့ ကမဘာလပေါ်တွင် လျှပ်စစ်စွမ််းအင် သှံ်းစွနင်မှု အနည််းဆှံ်းနင်ငတ
ှံ စ်နင်ငှံ
မြစ်ပါသည်။ ထအမပင်
ဆင််းရနွမ််းပါ်းမှုလလျှာခ
ေ့
ေ့ ျလရ်း လဆာင်ရွက်လန လသာ်လည််း လူဦ်းလရ၏

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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တစ်ဝက်ခန်သည်
ဆင််းရနွမ််းပါ်းသူမျာ်းအလမြစ် ခန်မေ့ န််းရဖပ်း အလွန ် တန်လှုပ်ြွယ်ရာအလမခအလနပင်
ေ့
မြစ်ပါသည်

(IMF၊

၂၀၁၈)။

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍကလည််း

ကျွမ််းကျင်လပ်သာ်းရာ်းပါ်းမှုအလပေါ်

လထာက်မပကကပါသည်။
စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်း ရည်မန််းချက်ပန််းတင်မျာ်း (Sustaiable Development Goals –
SDGs) မပည်မ
ေ့ လရ်းတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည် မမန်မာနင်ငအ
ှံ တွက် မရမမြစ် အလရ်းပါ လပါသည်။
အထူ်းသမြင်ေ့

အမျြှု်းမျြှု်းလမပာင််းလထတ်လပ်မခင််း၊

နည််းပညာအဆင်မေ့ မင်တ
ေ့ င်မခင််း

နင်ေ့

ဆန််းသစ်တထွငမ် ခင််းတမြင်
ေ့ ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းကန်ထတ်စွမ််းအာ်း တ်းတက်လအာင်လဆာင်ရွက်မှု နင်အ
ေ့ တူ
လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမလသာ

အာ်းလှံ်းပါဝင်လသာ

ကကှံေ့ခင်လသာအလမခခှံအလဆာက်အဦ
ခင်ဖမလသာ

စက်မှုလပ်ငန််းက

စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မန
ှု င်ေ့

တည်လဆာက်လရ်း၊

အာ်းလှံ်းပါဝင်ဖပ်း

မမင်တ
ေ့ င်လဆာင်ရွက်လရ်းနင်ေ့

လရရည်တည်တှံေ့

ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှုက

အာ်းလပ်း

လဆာင်ရွက်မခင််းတနေ့ င်ဆ
ေ့ င်သည်ေ့ ပန််းတင် (၈) နင်ေ့ (၉) တတွ
ေ့ င် သသသာသာ လြာ်မပထာ်းပါ သည်။
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ ပက
ေ့ န်မျာ်းက အဓကထာ်း၍ GDP ၇.၇% တ်းတက်ရန် အစ်းရက
ရည်မန််းထာ်းပါသည်။ မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းကာလတွင် တ်းတက်မှုအင်အာ်း ကက်းမာ်းလသာ် လည််း
ဤစွမ််းလဆာင်ရည်အလပေါ် အကျြှု်းသက်လရာက်နင်သည်ေ့ အနတရာယ်မျာ်းစွာ ရပါသည်။ အနည််းဆှံ်း
နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

တင်ပမှုေ့ မျာ်းအလပေါ်

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအလစာပင််းကာလတွင်
အလျင်အမမန်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လနရာမ

သက်လရာက်မှုမျာ်း

ရပါမည်။

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်

တမြည််းမြည််း

ကျဆင််းလျက်ရပါသည်။

ယင််းကစစနင်ေ့

ပတ်သက်၍ လရတကာလ၌ COVID-19 ကပ်လရာဂ္ါနငဆ
်ေ့ က်စပ်လျက်ရသညေ့် မြစ်လပေါ်လာမညေ့်
ကမဘာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းအကကပ်အတည််းကလည််း တ်းတက်မှုက လန်းလကွ်းလစမည် မြစ်ပါသည်။
COVID-19 နင်ေ့ မမန်မာနင်ငအ
ှံ လပေါ် ၎င််း၏ သက်လရာက်မှုမျာ်း
COVID-19

လကကာင်ေ့

အာ်းလကာင််းခေ့သညေ့်

ကမဘာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််းသည်
စ်းပွာ်းလရ်းတ်းတက်မှုက

မမန်မာနင်င၏
ှံ

သသာထင်ရာ်းစွာ

ခနမ
် ေ့ န််းပါသည်။ အမန် GDP တ်းတက်မှုသည် ကမဘာေ့

ယခင်အချန်က

ကျဆင််းလစနင်လကကာင််း

ဏ် )2020a) နင်ေ့ IMF (2020) ၏

အလမခခှံခနမ
် ေ့ န််းချကအရ ၂၀၂၁ ခနစ်တွင် ၆% မ ၇၅.% သမပန်
ေ့ လည်မလရာက်မ ၂၀၁၉ ခနစ်အတွက်
GDP ၆၃.% မ ၆ ၅.% ရမည်ဟ ခနမ
် ေ့ န််းထာ်းချက်နင်ေ့ နှုင််းယဉပါက ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ်တွင် ၂% မ ၃%
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န်းပါ်းအထ

တ်းတက်မည်ဟ

ခနမ
် ေ့ န််းထာ်းပါသည်

(ပှံ

၁(၃.။

OECD

(2020

a)

၏

ကမဘာလှံ်းဆင်ရာခနမ
် ေ့ န််းချက်အရ ၂၀၂၁ ခနစ်တွင် ၅ % အထ မတ်းတက်လာမ ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ်တွင်
ကမဘာလှံ်းဆင်ရာစ်းပွာ်းလရ်းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းသည်

၄၅.%

သ ေ့

ကျဆင််း

သွာ်းလကကာင််း

လြာ်မပထာ်းပါသည်။ ၂၀၂၁ ခနစ်တွင် ကမဘာလှံ်းဆင်ရာ ဝင်လငွဆ်းရှု
ှံ ှံ်းမှုသည် ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ်တွင်
အစ်းရမျာ်း၊ ကမပဏမျာ်းနင်ေ့ လူအမျာ်းအတွက် ဆ်းကျြှု်းမျာ်း၊ ကာလရည် အကျြှု်းဆက်မျာ်းလကကာင်ေ့
စစ်မြစ်ပွာ်းခေ့သညေ့်အချန် လွနခ
် ေ့လသာ နစ် ၁၀၀ လကျာ်က မြစ်ပွာ်းခေ့ သညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းကျဆင််းမှုထက်
လကျာ်လန
ွ လ
် မ်မ
ေ့ ည်မြစ်ပါသည်။

ပှံ ၁-၃ အမန် GDP တ်းတက်မှု (၂၀၂၁-၂၀၁၅)
Myanmar(IMF, baseline)
8

Myanmar (WB, baseline)

Myanmar (WB, lower case)

Real GDP growth, annual percent change
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ရင််းမမစ်။ IMF (2020) နင ်ေ့ World Bank (2020a)

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ကန်သယ
ွ ်မှု၊

ကန်စည်လ ်းနှုန်း် မျာ်းလကကာင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၊

ထခက်မှုရဖပ်း

ဆင််းရနွမ််းပါသညေ့်

ခရ်းသွာ်းလပ်ငန််းနင်ေ့
အမ်လထာင်စမျာ်းသည်

ထခက်ခှံရပါသည် )World Bank, 2020a) ။ ကန်သယ
ွ ်မှုသည် မမန်မာနင်ငှံ GDP ၏ ၅၁ % ရဖပ်း
တရတ်နင်င၊ှံ

အနဒယနင်ငန
ှံ င်ေ့

မြစ်ပါသည်။

အထူ်းသမြင်ေ့

အမခာ်းအာဆယှံအြွွံ့ဝင်နင်ငမ
ှံ ျာ်းနင်ေ့
ထင််းနင်ငန
ှံ င်ေ့

လဒသတွင်း် ကန်သယ
ွ ်

မလလ်းရာ်းနင်ငတ
ှံ နေ့ င်ေ့

မှု

ကန်သယ
ွ ်မှုမပြှုလပ်ဖပ်း

မမန်မာနင်ငက
ှံ န်သယ
ွ ်မှု၏ ၃ ပှံ ၁ ပှံခနရ
် ေ့ ပါသည်။ ၎င််းကန်သယ
ွ ်မှုအာ်းလှံ်းသည် အကျပ် အတည််းနင်ေ့
ရင်ဆင်လနရပါသည်။ OECD (2020a) အရ အလကာင််းအမမင်ဆ်းအလမခအလနမ
ှံ
စဉ်းစာ်းပါက
တရတ်နင်ငန
ှံ င်ေ့

အနဒယနင်ငတ
ှံ ရေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလဆာင်ရွက်မှုသည်

၂ ၆. %

နင်ေ့

၃၇.%

အထ

လလျာန
် ေ့ န််းထာ်းပါသည်။ ၂၀၂၁ ခနစ်တွင် ထင််းနင်င၏
ှံ စ်းပွာ်း လရ်းသည် ၆၁.% နင်ေ့
ေ့ ည််းမည်ဟ ခနမ
မလလ်းရာ်းနင်င၏
ှံ စ်းပွာ်းလရ်းသည် ၉% သ ေ့ မပန်လည်မတ်းတက်လာမ ထင််းနင်င၏
ှံ စ်းပွာ်းလရ်းသည်
၂၀၂၀ မပညေ့်နစ်တွင် ၃%

နင်ေ့ မလလ်းရာ်းနင်ငသ
ှံ ည် ၁၇.% ကျဆင််းမည်ဟ IMF (2020) မ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ခနမ
် ေ့ န််းထာ်းပါသည်။ တစ်ကမဘာလှံ်းဆင်ရာ ကန်သယ
ွ ်မှုသည် ၂၀၂၁ ခနစ်တွင် ၂၅.% မ ၆% သ ေ့
မတ်းတက်မ ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ်တွင် ၉၅.% မ ၁၁၄.% အထ ကျဆင််းမည်ဟ ခနမ
် ေ့ န််းထာ်းပါသည် )OECD,
2020a)။
ကမဘာန
ှံ ှုသည် ယှံကကည်စတ်ချရလသာ အလမခအလနတွင် ၃၀% အထ
ေ့ င်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ကျဆင််းလာနင်မည်ဟ

ခန်မေ့ န််းရပါသည်

ထခက်မှုပမခှံစာ်းရသညေ့်
နင်ငမ
ှံ ျာ်း၏

2020b)။

အလမခခှံကန်ထတ်လပ်မှုကဏ္ဍအပါအဝင်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းထက်

လသာလကကာင်ေ့

(OECD,

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းဆနင်ငမ
ှံ ျာ်းသ ေ့

ကပ်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့

ကဏ္ဍမျာ်းသည်

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုတွင်

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းဖပ်း
လဝစပမရရ

စ်းဝင်မှုကျဆင််းမည်ဟ

ခနမ
် ေ့ န််းရပါသည်။ ကပ်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့ ဝယ်လအာ်းနင်ေ့ လရာင််းလအာ်းအလပေါ် ထခက်မှုမျာ်း သည်
မမန်မာနင်င၏
ှံ
အဓကရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုကဏ္ဍအချြှု ွံ့အလပေါ် မပင််းထန်စွာ သက်လရာက်မှုရခေ့ ပါသည်။
စစလပါင််းကန်စည်တင်ပက
ေ့ န်၏ ၂၈ % မြစ်သညေ့် အဝတ်အထည်ကဏ္ဍသည် ဥလရာပ လ ်းကွက်သ ေ့
တင်ပသည်
မြစ်ရာ
ေ့

လဒသတွင်း် ၌

၎င််းကဏ္ဍသည်

အထခက်ဆ်းမြစ်
ှံ
ဖပ်း

တရတ်

နင်ငမ
ှံ

တင်သင
ွ ်း် ကန်မျာ်းက အဓကအာ်းထာ်းလနရပါသည်။ စစလပါင််းကန်စည်တင်ပမှုေ့ ၏ ၂၁% လကျာ်က
ကယ်စာ်းမပြှုသညေ့် လလာင်စာဆတင်ပမှုေ့ မျာ်း၏ သှံ်းပှံနစ်ပှံလကျာ်သည် ကမဘာေ့
အာဆယှံတွင်

စ်းပွာ်းလရ်းအထခက်ဆ်းန
ှံ င်ငမှံ ြစ်သညေ့်

ကျန်လလာင်စာဆမျာ်းက

တရတ်နင်ငသ
ှံ ေ့

လစျ်းနှုန်း် ကျဆင််းလနမှုသည် ပက
ေ့ န်မျာ်းနင်ေ့ အခွန ်

ထင််းနင်ငသ
ှံ ေ့

ဏ် (၂၀၂၀) အရ
တင်ပ ေ့

တင်ပမခင်
ေ့ ်းမြစ်ပါသည်။

မခင််းမြစ်ဖပ်း
ကမဘာစ
ေ့ ွမ််းအင်

ဏ္ဍာဝင်လငွအလပေါ် ထပ်မှံ၍ ြအာ်း မြစ်လစ ပါသည်။

ခရ်းလညေ့်လည်လရ်းလပ်ငန််းလထာက်ပှံမ
ေ့ ှုဆင်ရာ ဝန်လဆာင်မှုလပ်ငန််းမျာ်းမြစ်လသာ ဟတယ် မျာ်း၊
စာ်းလသာက်ဆင်မျာ်းနင်ေ့ သယ်ယူပလဆာင်
လရ်းဝန်လဆာင်မှုလပ်ငန််းမျာ်းသည် ဖမြှုွံ့ မပလဒသ မျာ်းတွင်
ေ့
အလပ်အကင်ရရမှု၏ ၂၇% နင်ေ့ GDP ၏ ၁၆% ရပါသည်။ ၎င််းလပ်ငန််းမျာ်းသည် ကပ်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့
ထခက်မှုက

ပထမဦ်းဆှံ်းခှံစာ်းရသညေ့်

ဆင်ရာစ်းပွာ်းလရ်းကျဆင််းမှုသည်

လပ်ငန််းမျာ်းမြစ်ပါသည်။

အမ်လထာင်စမျာ်း၏

သက်လရာက်နင်မည်မြစ်လသာလကကာင်ေ့

အသှံ်းစရတ်မျာ်းအလပေါ်

အဆပါဝန်လဆာင်မှုလပ်ငန််းမျာ်းသည်

ကမဘာလှံ်း
ကကာလရည်စွာ
လနာက်ဆ်းမ
ှံ သာ

လည်ပတ်လကာင််း လည်ပတ်နင်လပလမ်မ
ှံ လာလရာက်ကက မညေ့်
ေ့ ည်။ ကနဦ်းအလနမြင်ေ့ တရတ်နင်ငမ
ခရ်းသွာ်းမျာ်းက

ခရ်းသွာ်းလာလရ်းနင်ေ့

နယ်စပ်လဒသမြတ်လကျာ်

သွာ်းလာမှုဆင်ရာ

ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်းက ချမတ်ခေ့ပါသည်။ တရတ်နင်ငမ
ှံ လာလရာက်ကကမညေ့် ခရ်းသွာ်းမျာ်းသည် ၂၀၁၈၂၀၁၉ ခနစ်တွင် နင်ငတ
ှံ ကာခရ်းသွာ်းဝင်လရာက်မ၏
ှု ၂၀ % ရပါသည် (World Bank, 2020 a)။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ပထမဉ်းဆှံ်း -COVID19 အတည်မပြှုလူနာ ၂ ဉ်းက အတည်မမပြှုမ တစ်လခွအလခန် ေ့ မြစ်သည်ေ့
လြလြာ်ဝါရလအလစာပင််းကာလကပင် နင်ငတ
ှံ ကာခရ်းသွာ်းဝင်လရာက်မှုမျာ်းက ကနသ
် ေ့ တ်ထာ်းဖပ်း
မြစ်ပါသည်။ ဧဖပလ ၂၇ ရက်လန၌ေ့ ပထမအကကမ် မပည်တွင်း် ကနသ
် ေ့ တ် ထန််းချြှုပ်မှုမျာ်း မပြှုလပ်ဖပ်း
တစ်လန်းပါ်းအကကာတွင်

မ

င််းြန််းမျာ်းမ

အသွာ်းအလာ

ဇန်နဝါရလအလစာပင််းကာလနင်န
ှု ်းယဉကကည်ပ
ေ့ ါက
ေ့ င်

သတင််း

လကာ်ြဆင်မျာ်း၊

လပ်းပချက်
မျာ်းအရ
ေ့
စာ်းလသာက်ဆင်မျာ်း၊

လစျ်းဝယ်စင်တာမျာ်းနင်ေ့ ရပ်ရင်ရှံမျာ်းကသ
ေ့ လသာ
အပန််းလမြလနရာမျာ်း တွင် လည်ပတ်မှု ၇၄% အထ
ေ့
ကျဆင််းသွာ်းခေ့ပါသည်။

အမျာ်းမပည်သသ
ူ ယ်ယူပလဆာင်
လရ်း
ေ့

လနရာမျာ်းနင်ေ့

ကန်စှံဆင်မျာ်းတွင်

လူသာွ ်းလူလာ ၆၇% အထကျဆင််းခေ့ဖပ်း လဆ်းဆင်မျာ်းသ ေ့ လည််း လာလရာက်သမ
ူ ျာ်း ၆၄% အထ
လလျာက
ေ့ ျခေ့ပါသည် (IFPRI, 2020) ။
Covid-19

လကကာင်မေ့ ြစ်သည်ေ့

အကျပ်အတည််းသည်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းက

မပင််းထန်စာွ

ရက်ခတ်လျက်ရလနပါသည်။ Asia Foundation (2020) ၏ မကကာလသ်းမက မပြှုလပ်လသာ
စစ်တမ််းအရ မမန်မာနင်ငရ
ှံ ကမပဏ ၃ ပှံ ၁ပှံ န်းပါ်းသည် COVID-19 ကူ်းစက်မပန်ပွေ့ ာ်းမှုလကကာင်ေ့
ယာယပတ်ထာ်းရလကကာင််းနင်ေ့

၎င််းလပ်ငန််းအမျာ်းစအနက်

လပ်ငန််းလည်ပတ်လဆာင်ရွက်လန

လသာလပ်ငန််းအမျာ်းစမာလည််း ၅၀% ထက်မနည််း ဝန်ထမ််းမျာ်းက လလျှာခ
ေ့ ျကကပါသည်။ Eurocham
Myanmar

(2020)

နင်ေ့

၎င််း၏

ကမပဏမျာ်းနင်ေ့

မပြှုလပ်ထာ်းလသာ

စစ်တမ််းတွင်

လမျှာ်မန််းဝင်လငွဆ်းရှု
ှံ ှံ်းမှုမာ ၃၀% မ ၅၀% လကျာ် ရသည်ဟ လြာ်မပထာ်းပါသည်။ အကက်းမာ်း ဆှံ်း
ဆှံ်းရှု ှံ်းသညေ့်လပ်ငန််းမျာ်းမာ ခရ်းသွာ်း လပ်ငန််းမျာ်း၊ လမာ်လတာ်ကာ်းလပ်ငန််းမျာ်း၊ အထည် အလပ်၊
စာ်းသှံ်းသူကန်ပစစည််းမျာ်းနင်ေ့ လက်လမြန်မြျူ်းလရာင်
်းချမခင််း လပ်ငန််းမျာ်းမြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ်
ေ့
ဧဖပလအကန်တွင် အစ်းရ၏ထတ်မပန်ချက်အရ ကူ်းစက်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့ ကန်ကကမ််းမပတ်လပ်မှုနင်ေ့
ကန်အမာစာမျာ်း ြျက်သမ််းမခင််းမျာ်းလကကာင်ေ့ စက်ရှံမျာ်းတွင် လပ်သာ်းအင်အာ်း လလျှာခ
ေ့ ျမှုမျာ်းနင်ေ့
လပ်ငန််းပတ်သမ််းမခင််းတလကကာင်
ေ့
ေ့

အလပ်သမာ်း

လမခာက်

လထာင်လကျာ်

အလပ်လက်မမေ့ ြစ်ခလ
ေ့ ကကာင််းသရရပါသည် (Myanmar Times, 2020a)။
ဤကသ
ေ့ ကပ်
ေ့ ာလတွင် လအပ်သည်ေ့ လဆ်း နင်ေ့
ေ့ လရာဂ္ါလကကာင်ေ့ အကျပ်အတည််းမြစ်လပေါ်လနသည်က
လဆ်း

က်ဆင်ရာအသှံ်းအလဆာင်ပစစည််းမျာ်း

လစာင်လ
ေ့ ရာက်မှုပင််းတွင်
အစ်းရသည်

မြည်ဆ
ေ့ ည််းလပ်းမှုအပါအဝင်

အာ်းမြည်လ
ေ့ ဆာင်ရွက်မခင််းမျာ်း

အလပ်အကင်နင်ေ့

အမခာ်းအလာ်းအလာရလသာ

မပြှုလပ်လပ်းလနသည်အ
ေ့ မပင်

အမ်လထာင်စမျာ်း၏ဝင်လငွက

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း

ကျန််းမာလရ်း
နင်ငလ
ှံ တာ်

အကာအကွယ်လပ်းမခင််းနင်ေ့

လဒဝါလခှံရမခင််းမမြစ်လစရန်

အကာ

အကွယ်လပ်းမှုတအလပေါ်
အလလ်းထာ်းလဆာင်ရွက်ရန် လအပ်ပါသည်။ IMF ၏ COVID-19 policy
ေ့
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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tracker

အရ

ကမဘာန
ှံ ျာ်း၏အစ်းရမျာ်းသည်
ေ့ င်ငမ

အချန်တအလပ်နင်ေ့

ဝင်လငွလထာက်ပှံေ့မှုစမှံချက်၊

လချ်းလငွအာမခှံစသညေ့်)

အတွက်

မူဝါဒမျာ်းစွာက

အလာ်းတူရည်ရွယ်ချက်မျာ်း
အခွနလ
် ပ်းလဆာင်မှုက

(ဥပမာ

-

လရွှွံ့ဆင််းလပ်းမခင််း၊

ချမတ်လဆာင်ရွက်ခေ့ပါသည်။

မမန်မာနင်ငှံ

အစ်းရအလနမြင်ေ့ အလပ်သမာ်းမျာ်းနင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ လအပ်ချက်မျာ်းက ဦ်းတည်၍
ဏ္ဍာလရ်းနင်လ
ေ့ ငွလရ်းလကက်းလရ်းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်း

ပါဝင်သညေ့်

COVID-19

စ်းပွာ်းလရ်းထခက်မှုသက်သာလရ်းစမှံချက်က ချမတ်ခေ့ပါသည် (Myanmar Times, 2020a; IFPRI,
2020)။ သလသာ်
တစ်ခါတစ်ရှံတွင် အမန်တကယ်လအပ်လသာလနရာတတွ
ေ့
ေ့ င် လက်လတွွံ့အသှံ်းချရန်
အာ်းနည််းချက်မျာ်းလည််း

ရလနပါသည်။

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ာ်းပင်ဆင်လသာ

အထင်ရာ်းဆှံ်းလသာ

SMEs

လပ်ငန််းမျာ်း၊

လဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခမာ

အဝတ်အထည်

လပ်ငန််း၊

ခရ်းသွာ်းလာလရ်းလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းအတွက် အလမရကန်လဒေါ်လာ ၇၁ သန််းက COVID-19 ရန်ပှံလငွ
ထူလထာင်၍ လချ်းလငွ ထတ်လချ်းမခင််းနင်ေ့

၂၀၁၉ ၂၀၂၀-

ဏ္ဍာနစ်ကန် အထ ဝင်လငွခွနန
် င်ေ့

ကန်သယ
ွ ်လပ်ငန််းခွန ် လပ်းလဆာင်ရန်ကာလက လရွှဆ
ွံ့ င််းလပ်းမခင််းတ ေ့ မြစ်ပါသည်။ (Box ၁-၂ က
ကကညေ့်ပါ။)

Box ၁-၂ မမန်မာနင်င၏
ှံ COVID-19 စ်းပွာ်းလရ
အဓကလ

ခက်မှုသက်သာလရ်းစမှံချက် -

ာက်ပှံေ့သညေ့ ် လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်း

COVID -19 စ်းပွာ်းလရ်းထခက်မှုသက်သာလရ်းစမှံချက် (CERP) က ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ် ဧဖပလ ၂၇
ရက်လနတွ
ွ ် ပန််းတင် (၇) ခ၊ မဟာဗျျူဟာ (၁၀) ခ၊
ေ့ င် ထတ်မပန်ခေ့ပါသည်။ ၎င််းစမှံချက်တင
လပ်ငန််းစဉ (၃၆) ခနင်ေ့ လပ်လဆာင်ချက် (၇၆) ခတ ေ့ ပါဝင်ပါသည်။ ယင််းအစအစဉက
အလမရကန်လဒေါ်လာ ၂

လယှံလကျာ် ကန်ကျခှံရန် လမျှာ်မန််းထာ်း ဖပ်း ၎င််းရန်ပှံလငွမျာ်းမာ

နင်ငတ
ှံ ကာြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်းမတ်ြက် အြွွံ့အစည််းမျာ်းထှံမ ရန်ပှံလငွမျာ်း၊ ဝန်ကက်းဌာန (၂၂) ခတ၏
ေ့
-၂၀၁၉၂၀၂၀

ဏ္ဍာလရ်းနစ်အတွက် အသှံ်းစရတ်မ ၁၀% မပန်လည်ထညေ့်ဝင်မခင််းလကကာင်ေ့ ရရသညေ့်

ရန်ပှံလငွတမြစ်
ေ့ ပါသည်။
တ်ဂ္ျက်လလငွအတွက်

ထမပင်
ေ့
IMF

ကာကွယ်လရ်းအစအစဉမျာ်းနင်ေ့

နင်ငလ
ှံ တာ်အစ်းရအလနမြင်ေ့

မ

လချ်းလငွ

COVID-19

အလမရကန်လဒေါ်လာသန််း

နင်ေ့

လရာဂ္ါ

ကျန််းမာလရ်းလစာင်လ
ေ့ ရာက်မှုဝန်လဆာင်မှုမျာ်းအတွက်

ကမဘာေ့

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ဏ်မ လချ်းလငွ အလမရကန်လဒေါ်လာသန််း ၅၀ ရယူရန် လွှတ်လတာ်မ ခွငမ်ေ့ ပြှုချက် ရရထာ်းပါသည်။
CERP ၏ အဓကလကကညာထာ်းသည်ေ့ လပ်လဆာင်ချက်မျာ်းမာ လအာက်ပါ အတင််း မြစ်ပါသည်ဏ္ဍာလရ်းဆင်ရာလှုွံ့လ
ှံ ဆာ်မှုမဖင်ေ့

၁။

မက်ခရစ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်က

တ်းတက်လစ

မခင််း


ဏ်လချ်းလငွနန
ှု ်း် နင်ေ့

အပ်နလ
ှံ ငွအမျာ်းဆှံ်းအတ်းနှုန်း်

သတ်မတ်ချက်က

အနည််းဆှံ်း ၃ရာခင်နနှု ်း် အထ လလျှာခ
ေ့ ျရန်။

၂။

ဏ်မျာ်းတွင် အနည််းဆှံ်းထာ်းရရမညေ့် အရန်လငွလအပ်ချက်။

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍအလပေါ် သက်လရာက်မှုက လမဖလလျာမေ့ ခင််း


ထခက်မှုရသညေ့် မပညေ့်တွင်း် SMEs မျာ်း၊ အထူ်းသမြင်ေ့ အဝတ်အထည်၊
ခရ်းသွာ်းလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းတွင်

လပ်ငန််းလည်ပတ်လငွအတွက်

အတ်း

နှုန်း် ထာ်း လလျှာခ
် န
ှု ်း် မြင်ေ့ လချ်းလငွထတ်လပ်းနင်ရန်အတွက် COVIDေ့ ျသညေ့န
19 ရန်ပှံလငွ မမန်မာကျပ်လငွ ၁၀၀

လယှံ (အလမရကန် လဒေါ်လာ ၇၁ သန််း၊

GDP ၏ ၀.၁%) အာ်း လထာက်ပှံေ့တည်လထာင်ရန်။
လစျ်းကွက်တမပန်
ှံ ေ့ မှုလပေါ်မူတည်၍ မမန်မာကျပ်လငွ

ဤရန်ပှံလငွသည်

လယှံ ၂၀၀ မ ၅၀၀

လယှံထ တ်းပွာ်းလာနင်လသာ်လည််း လဒသ တွင်း် ၌ အလသ်းငယ်ဆ်းှံ
လထာက်ပှံေ့မှုတစ်ခ မြစ်ပါသည် (OECD, 2020 c) ။


၂၀၂၀ မပညေ့်နစ် စက်တင်

ာလ ၃၀ ရက်လနအထ
ကန်သယ
ွ ်ခွနန
် င်ေ့
ေ့

ဝင်လငွခွနတ
် အလပေါ်
လငွလပ်းလချမှုက ရပ်ဆင််းထာ်းရန်။
ေ့


COVID-19

ကာကွယ်၊

ကသ၊

ထန််းချြှုပ်မမ
ှု ျာ်းနင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်းသညေ့်

အလရ်းကက်းလသာ လဆ်းဝါ်းအလထာက်အကူမျာ်းနင်ေ့ ဆက်စပ်ကန်ပစစည််း
မျာ်းအလပေါ် လကာက်ခှံလသာ အလကာက်ခန
ွ ၊် ကန်သယ
ွ ်ခွနန
် င်ေ့ သတ်မတ်
ပစစည််းမျာ်းအလပေါ် လကာက်လသာအခွနမ
် ျာ်းအလပေါ် ကင််းလွတ်ခွငလ
်ေ့ ပ်း ရန်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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စမှံကန််း၊
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်း

ဏ္ဍာလရ်းနင်ေ့ စက်မှုဝန်ကက်းဌာနလအာက်ရ မမန်မာလ
ေ့ ယ်ယာ
ဏ်

(MADB)

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းနင်ေ့
နည််းလသာပမာဏ

(၁%

သည်

စက်ပျြှု်းလရ်း၊

လကျ်းလက်လဒသ

လမွ်းမမျူလရ်းဆင်ရာလချ်းလငွမျာ်းက
မ

၁.၅%

အတ်းနှုန်း်

လအာက်ထက်နည််းလသာ)

မြင်ေ့

လချ်းလငွထတ်လပ်းရန်။


စမှံကန််း၊

ဏ္ဍာလရ်းနင်ေ့ စက်မှုဝန်ကက်းဌာနသည်

အတွက်
မရည်ရွယ်

တန်ြ်းနည််းရန်ပှံလငွ၏

လပ်ငန််းလည်ပတ်လငွ

အကျြှု်းခှံစာ်းရသူမျာ်းအတွက်

ဏ်မျာ်းမစ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းသ ေ့ လချ်းလငွအသစ်မျာ်း

၏ ၅၀ % က အာမခှံလပ်းရန်။


၃ နစ်ထက်မပလသာကာလအတွက် ပှံမန်လပ်းလနရသညေ့် အတ်းနှုန်း် နင်ေ့
စည််းမျဉ်းမျာ်းက လချ်းလငွထတ်လပ်းသညေ့် MSME လချ်းလငွပှံစှံက မမန်မာ
နင်ငလ
ှံ တာ်ဗဟ

ဏ်အလနမြင်ေ့

ဏ်မျာ်းအာ်း

မပန်လည်မပင်ဆင်

သတ်မတ်ခွငမ်ေ့ ပြှုရန်။
၃။

အလပ် သမာ်းမျာ်းအလပေါ် သက်လရာက်မှုမျာ်း လလျာန
ေ့ ည််းလစမခင််း


အလပ်လက်မေ့

လူမှုြူလလရ်းအြွ
ှံ
ွံ့မျာ်းမ

အြွွံ့ဝင်မျာ်းအတွက်

အလပ်

လက်မေ့မြစ်သည်အ
ေ့ ချန်မစ၍ ၆ လမ ၁ နစ်အထ အလပ်သမာ်း အကျြှု်း
ခှံစာ်းခွငမ
်ေ့ ျာ်းက တ်းချွံ့လပ်းရန်။


အလပ်ထတ်ခှံရလသာ

အလပ်သမာ်းမျာ်းနင်ေ့

လရွှွံ့လမပာင််းလနထင်သမ
ူ ျာ်းအတွက်

မပန်လရာက်လာလသာ

လပ်သာ်းအလမခမပြှု

အလမခခှံ

အလဆာက်အအှံစမှံကန််းမျာ်းက အလကာင်အထည်လြာ်ရန်။
၄။

အမ်လ

ာင်စမျာ်းအလပေါ်သက်လရာက်မှုမျာ်း လလျာန
ေ့ ည််းလစမခင််း



အမ်လထာင်စမျာ်း၏ လျှပ်စစ်မ်းအသှံ်းစရတ်မျာ်းက ၁ လလျှင် ၁၅၀
ယူနစ်အထ ကင််းလွတ်ခွငလ
်ေ့ ပ်းရန်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အနတရာယ်ကျလရာက်နင်လသာ

လူဉ်းလရမျာ်းနင်ေ့

အထအခက်ခှံရြွယ်ရ

နင်လသာ အမ်လထာင်စမျာ်းအတွက် အစာ်းအလသာက်မျာ်းနင်ေ့ အလရ်း လပေါ်
ရကခာမျာ်းက လထာက်ပှံေ့လပ်းရန်။


အနတရာယ်မျာ်းစွာရလသာလဒသမျာ်းရ

မပည်တွင်း် လရွှွံ့လမပာင််းဒကခသည်

မျာ်းအပါအဝင် အထအခက် ခှံရြွယ်ရနင်လသာ အမ်လထာင်စမျာ်း အတွက်
လငွသာ်းမျာ်းလထာက်ပှံေ့လပ်းရန်။


လူမှုလရ်းပင်စင်နင်ေ့ ကယ်ဝန်လဆာင်မခင်မျာ်းနင်ေ့ ၎င််းတ၏
ေ့ ကလလ်းငယ်
မျာ်း

လငွလကက်းလထာက်ပှံေ့ရာတွင်

ရရမည်ေ့

အကျြှု်းခှံစာ်းမှုမျာ်းအာ်း

မမင်တ
ေ့ င်ရန်။


ထခက်မှုရလသာ အမ်လထာင်စမျာ်းအတွက် စာချြှုပ်လချ်းလငွနင်ေ့ အတ်း
နှုန်း် မျာ်းနင်ပ
ေ့ တ်သက်၍

ပဖပ်းသက်သာအဆင်လမပလစရန်

ဏ္ဍာလရ်း

ဆင်ရာအြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့ ညနှုင််းလဆွ်းလနွ်းရန်။
၅။

ဆန််းသစ်တ


မ

င
ွ လ
် သာ ကန်စည်မျာ်းနင်ေ့ ပှံ စှံမျာ်းက မမင်တ
ေ့ င်ရန်
င််းြန််းမြင်ေ့

လငွလပ်းလချမှုစနစ်မျာ်းနင်ေ့

e-commerce,

social

commerce မျာ်း၏ အသှံ်းမပြှုမှုက မမင်တ
ေ့ င်ရန်။


ကန်စည်မျာ်းက
လထာက်ပှံေ့လပ်းရန်

လရာင််းချရန်နင်ေ့
လက်လလရာင််းချသည်ေ့

ဝန်လဆာင်မှုလပ်ငန််းမျာ်းအာ်း
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

လထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအာ်း ရဖပ်းသညေ့်
ေ့

websites မျာ်းက

အကျြှု်းရရအသှံ်းမပြှုနင်လရ်း အာ်းလပ်းရန်။



ဗဟ e-commerce website တစ်ခက တည်လထာင်ရန်။
ကပ်လရာဂ္ါ၏ သက်လရာက်မှုမျာ်းက အဆှံ်းသတ်နင်ရန် ဆန််းသစ်လသာ
အကကှံဉာဏ်မျာ်းမြင်ေ့ လထာက်ပှံေ့လငွရနင်လသာ ဖပြှုငပ
် ွမျာ်းက စစဉလပ်းရန်။

၆။

ကျန််းမာလရ်းလစာင်လ
ေ့ ရာက်မှုစနစ်မျာ်း အာ်းလကာင််းလာလစမခင််း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ချမတ်ထာ်းသညေ့်



အစအစဉမျာ်းအရ

လရာဂ္ါကူ်းစက်မပနပ
် ေ့ ွာ်းမှု

ကာကွယ်ရန် အစအစဉမျာ်းက တ်းတက်လစရန်၊ COVID-19 အတွက်
လအပ်သညေ့် လဆ်း

က်ဆင်ရာထတ်ကန်မျာ်းက တင်ပရန်
ေ့ ၊ ကျန််းမာ

လရ်းလစာင်လ
ေ့ ရာက်မှုအစအမှံမျာ်း တ်းတက်လာလစရန်။
လရရည်အစအစဉမျာ်းအလနမြင်ေ့ ကျန််းမာလရ်း လစာင်လ
ေ့ ရာက်မှုကဏ္ဍမျာ်း



အတွက် စွမ််းလဆာင်ရည်မျာ်းက မမင်တ
ေ့ င်လပ်းရန်နင်ေ့ လက်ရ ကျန််းမာ
လရ်းနင်ေ့ လဆ်း
၇။

COVID-19

က်ဆင်ရာအလထာက်အပှံေ့မျာ်းက အဆင်မေ့ မင်လ
ေ့ ပ်းရန်။

တန်မပန်
ေ့ မှုဆင်ရာ

လငွလကက်းလ

ာက်ပှံေ့မှု

တ်းမမငလ
်ေ့ ပ်းမခင််း

( အလရ်းလပေါ်ရန်ပှံလငွ အပါအဝင်)
အစ်းရဌာနမျာ်းအာ်းလှံ်းသည် CERP ရန်ပှံလငွအတွက် ၎င််းတ၏
ေ့ ၂၀၁၉/ ၂၀



တ်ဂ္ျက်မ

ခွလဝထတ်လပ်းလစရန်နင်ေ့

ဏ္ဍာလငွစ်းဆင််းမှု

တ်းတက်လကာင််းမွနမ
် ှုရလစရန်နင်ေ့ CERP လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်း
အတွက် မပင်ပမ လထာက်ပှံလ
ေ့ ငွမျာ်းနင်အ
ေ့ တ်းနှုန်း် သက်သာသည်ေ့ လချ်းလငွ
မျာ်းရရရန်။
ရင််းမမစ်။

IFPRI (2020), KPMG (2020) နင်ေ့ IMF’s COVID-19 policy tracker,
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responsesto-COVID-19

COVID-19

၏

လနာက်ဆက်တွတွင်

လာလရာက်လပ်ကင်သည်အ
ေ့ ခါ
လရွ ်းချယ်မှုမျာ်းလည််း

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့

ယခင်ကထက်ပဖပ်းသတကက်းကက်းထာ်း၍

လပ်လာနင်ကကသည်အ
ေ့ မပင်

စက်ရှံမျာ်းမာလည််း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း
မပြှုလပ်လာနင်ကကဖပ်း
လမပာင််းလလာလသာ

နည််းပညာမျာ်းနင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းပှံစှံမျာ်းနင်အ
ေ့ ည လက်လလျာညလထွစွာ လမပာင််းလလာနင်လသာ လကကာင်ေ့
တာဝန်ယူမှုရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းလပေါ်လပါက်လာလစရန်

အလလ်းလပ်း၍လရ်းဆွ

ထာ်းလသာမူဝါဒမျာ်းသည် COVID အလွန ် နာလန်မပန်ထသ
ူ ည်ေ့ အချန်အခါအတွက် အလရ်းကက်း ဖပ်း
ဤမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်တင
ွ ် လဆွ်းလနွ်းခသ
ေ့ ညေ့် COVID မတင်မ ြွွံ့စည််းပှံဆင်ရာ စန်လခေါ်မှု မျာ်းနင်ေ့
မူဝါဒမျာ်းသည်

အလရ်းကက်းသညေ့်

ပှံစှံမျာ်းအမြစ်

လပေါ်ထက
ွ ်လာမည်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ထတ်လပ်မှုမမင်မ
ေ့ ာ်းလစရန်
အတည််းကာလအတွင်း်
ရင််းမမစ်မျာ်း

ကန်သတ်
ချက်မျာ်း
ေ့
လငွလပ်းလချသညေ့်

လမြလလျှာလ
ေ့ ပ်းမခင််းသည်

ကန်ကျစရတ်မမငတ
်ေ့ က်မခင််း

ခွလဝအသှံ်းမပြှုရန်အတွက်

သယ်ယူမှုနငန
်ေ့ ယ်ပယ်

ဤကသ
ေ့ ေ့

အကျပ်

လပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း

လလျာန
ေ့ ည််းလာမခင််းတက
ေ့

ကစာ်းရန်အတွက် အလရ်းပါလပါသည်။ COVID-19 မတင်မ လြာ်မပထာ်းသညေ့် စန်လခေါ်မှု ၁၉ ခ
အတွက် ဤမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်၏ မူဝါဒ အကကှံမပြှုချက်မျာ်း သည် လက်လလျာညလထွမှုရဖပ်း
အာ်းလှံ်းပါဝင်နင်လသာ

လရရည်တည်တှံလ
ေ့ သာ

မပန်လည်ထလ
ူ ထာင်လရ်းလပ်ငန််းမျာ်းတွင်

အလထာက်အကူမပြှုနင်ပါသည်။
သလသာ်
လည််း
ေ့
ပျက်စ်းသွာ်းလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒမျာ်းနင်ေ့

အလရ်းပါသည်လ
ေ့ ထာက်ပှံေ့မှုကင
ွ ်း် ဆက်မျာ်းက

ကပ်လရာဂ္ါကာလအတွင်း်

ထူလထာင်လရ်းကာလအတွင်း် နင်ေ့

ပါဝင်ကည
ူ ရန်လည််း

လနာက်ပင််းကာလမျာ်းတွင်

ကူ်းစက်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့
မပန်လည်ထလ
ူ ထာင်ရန်နင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းက

ချက်ချင််းလဆာင်ရွက်မှုမျာ်းမပြှုလပ်ရာတွင်

ရလနလစရန်နင်ေ့

အြွွံ့အစည််းမျာ်းက

အလထာက်အကူမပြှုရန်အတွက်
လခေါ်ယန
ူ င်လပသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းမပန်လည်မပြှုလပ်နင်ရန်အတွက်

မပန်လည်
ဆက်လက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်း

လအဂ္ျင်စမျာ်းသည် အလွနအ
် လရ်းကက်းပါသည် (အခန််း ၃ တွင် ကကညေ့်ပါ။)။ အပ်ချြှုပ်လရ်းဆင်ရာ
ဝန်ထပ်ဝန်ပ်းမျာ်းကလမြလလျှာမေ့ ခင််းနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက်

ဗျျူရကလရစအဟန ် ေ့

အတာ်းမျာ်းက လလျှာခ
ေ့ ျမခင််းသည် ကပ်လရာဂ္ါမြစ်ပာွ ်းလနလသာကာလအတွင်း် ပမထလရာက် လသာ
ထတ်လပ်မှုမြစ်စဉမျာ်း မြစ်လပေါ်လစဖပ်း လြာက်သည်မျာ်းအာ်း လအပ်လသာကန်ပစစည််း မျာ်းက
ပမမမန်ဆန်စွာ မြနလ
် ေ့ ဝလပ်းနင်ပါသည်။ နင်ငအ
ှံ မျာ်းအမပာ်းတွငလ
် ည််း အဆပါ နည််းလမ််းအတင််း
လဆာင်ရွက်လျက်ရပါသည် (Box ၁-၃)။

Box ၁-၃ OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်း (IPAs) ၏ COVID- 19
မဖစ်ပွာ်းမှုအလပေါ် မဟာဗျျူဟာကျလသာ တှံမပန်
ေ့ လဆာင်ရွက်မှုမျာ်း
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်းသည်

အလမခအလနအသစ်မျာ်းနင်ေ့

လက်လလျာညလထွ

မြစ်လအာင်လပ်လဆာင်နင်မခင််းလကကာင်ေ့ COVID – 19 အကျပ်အတည််းအတွက် အစ်းရ၏
တနမ် ပန်
ှု ဆာင်ရွက်မှုမျာ်းတွင် အဓကပါဝင်သမ
ူ ျာ်း မြစ်လာပါသည်။ OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု
ေ့ မလ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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မမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်း (IPAs) ၏ COVID – 19 မြစ်ပွာ်းမှုအလပေါ် တှံမပန်
ေ့ လဆာင်ရွက်ချက်
မျာ်းမာ လအာက်ပါအတင််း မြစ်ပါသည်။
မပန်လည်ဖွွံ့စည််းမခင််းနငဆ
်ေ့ န််းသစ်တ
(IPAs)

သည်

သက်လရာက်မှုက

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ကင်မခင််းအလပေါ်
လတွွံ့ မမင်ကကပါသည်။

ဆင်ရာအလထာက်အပှံ၊ေ့
၎င််းတ၏
ေ့

ဝက်

င
ွ မ
် ှု။ OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု မမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်း
ကပ်လရာဂ္ါအကျပ်အတည််း၏

၎င််းလအဂ္ျင်စအမျာ်းစမာ

ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်းနငသ
်ေ့ က်ဆင်လသာ

လျင်လျင်မမန်မမန်

လအဂ္ျင်စမျာ်း၏ ၃ ပှံ ၂ ပှံန်းပါ်းသည် အဂ္ြလပ်

ာသာ သ်းသနဝ
် ေ့ က်

လဆာင်ရွက်မှု။
သလ

ာသ

သတင််းအချက်အလက်

COVID-19

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက

ဆ
် က်လပေါ်တွငလ
် ြာ်မပရန်

ရဖပ်းသာ်းလဖာက်သည်မျာ်းနင်ေ့

အစ်းရ၏

ချက်ချင််း

လဆာင်ရွက်ခေ့ကကပါသည်။
ဆ
် က်ရသည်။

မပဋ္ဌာန််းချက်အလပေါ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်းက

ဦ်းတည်

လပ်းလသာ၀န်လဆာင်မှုမျာ်း၏

ာဝမာ လ ်းကွက်ရာသညေ့်ပှံစှံမ အလွနထ
် လရာက်လသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမပြှုလပ်ဖပ်း

လနာက်ပင််းဝန်လဆာင်မှုလပ်းလသာပှံစှံသ ေ့

သသသာသာလမပာင််းလသွာ်းသည်။

ကပ်လရာဂ္ါ

အကျပ်အတည််း၏ သက်လရာက်မှုလလျာပ
ေ့ ါ်းလစရန် စည််းမျဉ်းသစ်မျာ်း ချမတ်လက်လသာ လကကာင်ေ့
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်းသည်
ဥပလဒမူလ

ာင်က

လက်နာလဆာင်ရွက်ရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ထွက်လပေါ်လာ

ကူညလထာက်ပှံလ
ေ့ ပ်းပါသည်။

သညေ့်

လည်ပတ်

လနလသာလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

လထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်းကွင်း် ဆက်ဆင်ရာ
ေ့

ဆက်နယ
ွ ်မှုမျာ်းတွင်

ကမပဏမျာ်းအာ်းကူညရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်းသည်

အဓကပှံေ့ပ်းလပ်းသညေ့်

အခန််းကဏ္ဍမ ပါ၀င်သည်။
စ်းပွာ်းလရ်းကွန်ယက်မျာ်းဖွငမ်ေ့ ခင််း။
အစ်းရက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်း

စ်းပွာ်းလရ်းအကျပ်အတည််းကင်တယ
ွ ်လမြရင််းမှုက

(IPAs)

ပှံေ့ပ်းကူညရန်

သည်

အထူ်းသမြင်ေ့

ကျန််းမာလရ်းကဏ္ဍနင်ေ့ ထခက်မှုအမျာ်းဆှံ်းလသာ ကဏ္ဍမျာ်းတွင် ၎င််းတ၏စ
် က်
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းကွနယ
မျာ်းက

မြနက
် ေ့ ျက်ခေ့ပါသည်။

ဥပမာအာ်းမြင်ေ့

ဂ္ျာမနကန်သယ
ွ ်လရ်းနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအြွွံ့

အစည််းသည် COVID-19 ရက်ခတ်မှုက အမပင််းထန်ဆ်းခှံ
ှံ စာ်းခေ့ရသညေ့် လပ်ငန််း ၅ ခကသာ
အဓကထာ်း၍ ဝန်လဆာင်မမ
ှု ျာ်း အထလရာက်ဆ်းလပ်းရန်
ှံ
သတ်မတ်ခပ
ေ့ ါသည်။
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ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်စနစ်မဖင်ေ့ လပ် လဆာင်မခင််း။ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်စနစ်သည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်

လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်း (IPAs) အာ်း ဒဂ္ျစ်တယ်စနစ်အမျြှု်းမျြှု်း သှံ်းစွရန်လအပ်သညေ့် အနာဂ္တ်
လြာက်သည်မျာ်းက ဆက်လက်၀န်လဆာင်မှုလပ်းရန်နင်ေ့ လြာ်ထတ်ရန်ပှံေ့ပ်းလပ်းပါသည်။ ဥပမာ
အာ်းမြင်ေ့

မြစ်နင်လချရလသာအလာ်းအလာမျာ်းက

မန်ကန်စွာလြာ်ထတ်နင်လသာ

ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်

စနစ်မြင်ေ့ လြာက်သည်ရာလြွမခင််းနင်ေ့ Site Visit အတွက် ပကတန်းပါ်း လမြရင််းလဆာင်ရွက်နင်
မှုမျာ်းသည် အလွနအ
် လရ်းပါသည်။ အချြှုွံ့လသာ IPA မျာ်းသည် ဒဂ္ျစ်တယ်စနစ် ကျငသ
်ေ့ ်းလနကက
ှံ
ဖပမြစ်သည်။ CINDE လကာစ
ေ့ တာရကာသည် ၎င််း၏ လူလပ်ဉာဏ်ရည်အလမခခှံသညေ့် လစျ်းကွက်
ရာလြွလရ်း၊ အွနလ
် င််း၀န်လဆာင်မှုနင်ေ့ ထတ်ကန်မျာ်းပါဝင်လသာ ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်အစအစဉမျာ်းက
အရန်မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်လျက်ရပါသည်။ Business Sweden သည် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက
လပ်ငန််းအစအြွွံ့အမျြှု်းမျြှု်းနငသ
်ေ့ က်ဆင်သညေ့် online interactive maps က အသှံ်းမပြှုခွငလ
်ေ့ ပ်း
ထာ်းဖပ်း ၎င််းတက
ွ လ
် ဆာင်ရွက်ရန်လည််း စစဉလျက်ရပါသည်။
ေ့ ချွံ့ထင
ဦ်းစာ်းလပ်းမှုနင်ေ့ ဦ်းတည်မှုအသစ်။

COVID-19 အကျပ်အတည််းသည် လအဂ္ျင်စမျာ်းအာ်း

၎င််းတ၏
ေ့ ဦ်းစာ်းလပ်းမဟာဗျျူဟာမျာ်းက မပန်လည်စဉ်းစာ်းရန် တွန်း် အာ်းလပ်းနင်ပါသည်။ ဥပမာ
Business

Sweden

သည်

အရည်အလသွ်းပင််းဆင်ရာ

အရည်အလသွ်းမမငမ
်ေ့ ာ်းလသာ

အကမြတ်မှုစနစ်က

အမပည်မပည်ဆင်ရာကန်သယ
ွ ်လရ်းဌာနသည်
တက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအာ်း

စမှံကန််းမျာ်းကလြာ်ထတ်ရန်

နစ်လပါင််းမျာ်းစွာအသှံ်းမပြှုခေ့ဖပ်း

စ်းပွာ်းလရ်းမပန်လည်နလန်ထူမတ
ှု ွင်

ထလရာက်လသာအခန််းကဏ္ဍမပါ၀င်လစရန်

ဖဗတန်
နင်ငမှံ ခာ်း

စ်းပွာ်းလရ်းခွမခမ််း

စတ်မြာမှုနင်ေ့ အသဉာဏ်အလမခခှံသညေ့် ဦ်းစာ်းလပ်းမှုမျာ်းက ဆက်လက် အသှံ်းမပြှုသာွ ်းမည်မြစ်သည်။
မဟာဗျျူဟာမျာ်းနငမ်ေ့ ပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
မခင််း။ ၎င််းတ၏
ေ့ လမပာင််းလလန
လသာ အခန််းကဏ္ဍမျာ်းအရ OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု မမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စမျာ်း (IPAs) သည်
အစ်းရနင်ေ့
ရွ က်လပ်းရန်

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍနစ်ခလှံ်း၏
၎င််းတ၏
ေ့

လအပ်ချက်မျာ်းက

မဟာဗျျူဟာလမမာက်

ပမလကာင််းမွနစ
် ွာ

ဦ်းတည်ချက်မျာ်းက

တှံမပန်
ေ့ လဆာင်

မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
လျက်

ရပါသည်။ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ မှု မငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စ၏ မူဝါဒလရ်းရာအကကှံမပြှုမှုအရ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု
ဝန််းကျင်မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းသည် မလသချာမလရရာမှုမျာ်းနင်ေ့ မြစ်နင်လချရသညေ့် အကာ အကွယ်
မပြှုအလာ်းအလာမျာ်းတွင် ပ၍ အလရ်းပါလာလျက်ရပါသည်။
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ရင််းမမစ်။

OECD (2020 d)

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်သည်
အာ်းလပ်းမခင််းအပါအ၀င်

ကျန််းမာလရ်းဆင်ရာကဏ္ဍတွင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

လွယက
် ူလချာလမွွံ့လစရန်နင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

COVID

–

19

၏

သက်လရာက်မှုက လလျှာခ
ှံ ှုက အဆင်လမပလချာလမွွံ့လစရန် လပ်ငန််း စဉမျာ်းက
ေ့ ျရန်နင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
လျင်မမန်စွာချမတ်လဆာင်ရွက်ခေ့သည်။

၂၀၂၀

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်သည်

မပညေ့်နစ်

ဧဖပလ

၉

ရက်လနတွ
ေ့ င်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလလျှာက်လာွှ လကက်း၏

၅၀%

က

လလျှာခ
ှံ ှုစမှံကန််းမျာ်း နင်ေ့
ေ့ ျခေ့ဖပ်း ဧဖပလ ၁၁ ရက်လနတွ
ေ့ င် အလပ်အကင်ဦ်းစာ်းလပ်း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
အလမခခှံအလဆာက်အအှံ စမှံကန််းမျာ်းက အရန်မမင၍
်ေ့ ခွငမ်ေ့ ပြှုခေ့ပါသည် (Myanmar Times, 2020b,
2020c)။
လဆ်း

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်သည်

က်ဆင်ရာပစစည််းကရယာမျာ်း

အကွယ်ပစစည််းထတ်လပ်သမ
ူ ျာ်း)

ကျန််းမာလရ်း

(ဥပမာ
နင်ေ့

-

လစာငလ
်ေ့ ရာက်မှုနင်ေ့

တစ်ကယ်လရ

အကာ

ဦ်းစာ်းလပ်းလဆ်းဝါ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

ကျန််းမာလရ်း

ဝန်လဆာင်မှုလပ်ငန််းမျာ်းက ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု မပြှုလပ်နင်ရန် ဦ်းစာ်းလပ်းအလနမြင်ေ့

ခွငမ်ေ့ ပြှုမနမ
် ေ့ ျာ်း

လပ်းခေ့ပါသည်။ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ ကမပဏမျာ်းညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာန (DICA) သည် COVID-19 နင်ေ့
သက်ဆင်သညေ့်

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက

ထတ်မပန်လပ်းလျက်ရပါသည်။
အဂ္ြလပ်

ာသာမြင်ေ့

၎င််း၏

Website

တွင်

မမန်မာ

ာသာမြင်ေ့

လနာင်တွင်

လကကညာချက်မျာ်းနင်ေ့

ထတ်မပန်ချက်မျာ်းက

ထတ်မပန်လပ်းနင်ပါက

အလာ်းအလာရသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

ရဖပ်းလသာရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

အလရ်းကက်းလသာသတင််းအချက်အလက်လပ်းရာတွင်

မျာ်းစွာ

အလထာက်အကူမပြှုမည်မြစ်ပါသည်။
တာဝန်ယူမှုရလသာစ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းလပ်ကင်လဆာင်ရွက်မခင််း (RBC) ချဉ်းကပ်မှုက အစ်းရနင်ေ့
စ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍတတွ
ေ့ င်

ချမတ်ကျငသ
်ေ့ ်းမခင်
ှံ
်းသည်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍတစ်ခလှံ်းအလပေါ် ကာလတနင်ေ့ လရရည်အကျြှု်းလကျ်းဇူ်း ရရနင်မည်မြစ်ပါ သည်။
(အခန််း ၄ တွင် ကကညေ့်ပါ။) ထသလဆာင်
ရွက်မှုသည် မပည်သလ
ူ ူထ၊ ကမဘာနင်ေ့ လူအြွ
ေ့
ေ့ ွံ့အစည််းအတွက်
လနာက်ထပ်အနတရာယ်မျာ်းက

မြန်တ်းနင်လစရန်

ကျဆင််းလနလသာထတ်လပ်မှုကွင်း် ဆက်မျာ်း
မဟာဗျျူဟာကျလသာကဏ္ဍမျာ်းတွင်

ကူညလပ်းမည်

မတည်မဖငမ်မြစ်မှု
အတင််းအဓမမလစခင််းမှု

မြစ်သည်
(ဥပမာ

သမဟ
ေ့ တ်

-

အချြှုွံ့လသာ

သမဟ
ေ့ တ်

ကလလ်း

လပ်သာ်းလစခင််းမှုတက
မပန်လည်မြစ်လပေါ်လစမခင််း) က ပှံေ့ပ်းလပ်းမည်။ ထလကကာင
်ေ့ COVID-19
ေ့
ေ့
မူဝါဒတှံမပန်
ေ့ မှု၏

တစ်စတ်တစ်ပင််းအလနမြင်ေ့

RBC

အာ်း

မမငတ
်ေ့ င်လပ်းမခင််းသည်
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လပ်လဆာင်ရမညေ့်
တအကကာ်း
ေ့

လပ်ငန််းစဉမျာ်းနင်ေ့

ကက်ညမှုရလစရန်

လရရည်တန်ြ်းြန်တ်းမခင််း
ကျွမ််းကျင်မှုနင်ေ့

လမျှာ်မန််းထာ်းသညေ့်

မရမမြစ်

လအပ်ပါသည်။

အထူ်းသမြင်ေ့

(ြန်လှံအမ်ဓာတ်လငွထ
ွံ့ တ်လွှတ်မှုက

အကျြှု်းခှံစာ်းခွငမ
်ေ့ ျာ်းက

မပင်ဆင်မှုအပါအဝင်)

မပန်လည်ထလ
ူ ထာင်လရ်းလမ််းစဉ

မြစ်လစရန်

အစ်းရမျာ်းသည်

လလျှာခ
ေ့ ျမခင််း၊

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်မခင််းနင်ေ့

လပ်သာ်း

အလရ်းလပေါ်အလမခအလန

စ်းပွာ်းလရ်းမပန်လည်နလန်ထလ
ူ ာလစလရ်းအတွက်

မဟာ

ဗျျူဟာကျလသာအလနအထာ်းတွင် ရလနပါသည်။
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအတွက်

နင်ငတ
ှံ ကာမ

အသအမတ်မပြှုထာ်းသညေ့်

RBC

ဆင်ရာ

စှံချန်စှံညွှန်း် မျာ်းမြစ်လသာ OECD Guidelines for Multinational Enterprises သမဟ
ေ့ တ် OECD
Due

Diligence

Guidance

for

Responsible

Business

Conduct

တက
ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်မခင််းမြင်ေ့ လက်ရနငအ
်ေ့ နာဂ္တ်လထာက်ပှံေ့လရ်းကွင်း် ဆက် မပတ်လတာက်မှု က
ပမလကာင််းမွနစ
် ွာကင်တယ
ွ ်လဆာင်ရွက်နင်ရန် ၎င််းတ၏
်ေ့ င် လပ်းနင်ပါသည်။
ေ့ စွမ််းလဆာင်ရည်က မမငတ
ဥပမာအလနမြင်ေ့ COVID-19 နငဆ
်ေ့ က်စပ်လသာ စွနစ
် ေ့ ာ်းမှုမျာ်းအလပေါ် လွှမ််းမ်း လာသညေ့်အခါ (ဥပမာ လရာဂ္ါပ်းကူ်းစက်မန
ှု န
ှု ်း် ၊

အစ်းရ၏ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်းနင်ေ့

မြနမ် ြျူ်းလသာလမ်
်းလကကာင််းမျာ်း
ေ့

မပတ်လတာက်မှုမျာ်းစသည်)

ထတ်လပ်မှု
ထတ်လပ်မှု

သမဟ
ေ့ တ်

ကွင်း် ဆက်ဆင်ရာ

ထက်သငတ
်ေ့ လ
ေ့ လဝ
ှံ ေ့ ရယနင်ေ့ စှံစမ််းစစ်လဆ်းမှုမပြှုလပ်မခင််းမ သတင််းအချက် အလက် (ဥပမာ ကန်ကကမ််းရင််းမမစ်နင်ေ့ အမခာ်းလသာ လမခရာခှံနင်သညေ့် အချက်အလက်မျာ်း) က ကာလတနင်ေ့
ကာလလတ်တင
ွ ် လထာက်ပှံေ့မှုကွင်း် ဆက်ရ အာ်းနည််းချက်မျာ်းက နာ်းလည် နင်ရန် အသှံ်းမပြှုနင်ဖပ်း
အတာ်းအဆ်းမျာ်းက

စမှံခနခ
် ေ့ ွနင်ရန်

အလထာက်အကူမပြှုနင်ရန်အတွက်လည််း

စဉဆက်မမပတ်အစအစဉ

လရ်းဆွ

အသှံ်းမပြှုနင်ပါသည်။

ရာတွင်

အလပ်သမာ်းမျာ်း၊

ကန်ပစစည််းလပ်းသွင်း် သူမျာ်းနင်ေ့ အလရ်းလပေါ်အစအစဉမျာ်းက လပ်လဆာင်မခင််းသည် နစ်လပါင််း မျာ်းစွာ
တည်လဆာက်၊ လလေ့ကျင်လပ်းခရ
ေ့ သညေ့် လပ်သာ်းမျာ်း၏ စွမ််းရည်က ြျက်ဆ်းခှံရသညေ့် အတွက်
လပ်းလက်ရသညေ့် စရတ်ထက် စ်းပွာ်းလရ်းအရ ပ၍အဓပပာယ်ရနင်သည်။
အလပ်မျာ်းလလျှာခ
်ေ့ ပ်အာ်းခမျာ်း
ေ့ ျမခင််းနငလ
အတည််းနငဆ
်ေ့ က်စပ်လနသညေ့်

RBC

ထလရာက်မှုရသညေ့်

စဉဆက်မမပတ်

လဆာင်ရွက်မခင််းမြင်ေ့

၎င််းတသည်
ေ့

သည်မြစ်လစ

ဆက်လက်လပ်းလချမခင််းမျာ်းအပါအ၀င်
ဆင်ရာကစစရပ်မျာ်းက

ထညေ့သ
် င
ွ ်း် စဉ်းစာ်းမခင််းနင်ေ့

စစဉလဆာင်ရွက်မှုမျာ်းက

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းမ

မည်သညေ့်အလမခအလနတွင်

အရင််းအန်းအသစ်မျာ်း၊

အကျပ်

ပါဝင်သည်မြစ်လစ၊

အထူ်းအလရ်းလပေါ်ရန်ပှံလငွမျာ်းနင်ေ့

မပါဝင်

ကယ်ဆယ်လရ်း

အစအစဉမျာ်းကရယူနင်မည်မြစ်ပါသည် (OECD, 2020e)။ ဥပမာ - COVID-19 လကကာင်ေ့
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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အလပ်အကင်ဆ်းရှု
ှံ ှံ်းခေ့ရလသာ မမန်မာအလပ်သမာ်းမျာ်းကလထာက်ပှံေ့ရန် EU မ မတည်လပ်း သညေ့် ယူရ
2

၅ သန််း အလရ်းလပေါ်လငွသာ်းရန်ပှံ (MyanKu) သည် RBC ဟ မတ်ယူနင်ပါသည်။ ပမရှု ပ်လထွ်းသည်
RBC

ပှံစှံသည်

အကျပ်အတည််းအလပေါ်

ပမစနစ်ကျသညေ့်

တနမ် ပန်
ေ့ မှုပှံစှံ

တစ်ခက

တွန်း် အာ်းလပ်းနင်သညေ့် မဟာဗျျူဟာကျသညေ့် လဆာင်ရွက်မှုတစ်ခမြစ်ဖပ်း အကူ အညလပ်းမှုမျာ်းမရ
မမ

ာသာလဆာင်ရွက်ရသညေ့် ပှံစှံက အာ်းမလပ်းသညေ့် လဆာင်ရွက်မှု မြစ်ပါသည် (Barry, 2020)။

ထအမပင်
RBC သည် ရာသဥတလမပာင််းလမှုလကကာင်ေ့ မြစ်လပေါ် နင်သညေ့် ပျက်စ်းဆှံ်းရှု ှံ်းမှုမျာ်းက
ေ့
စဉ်းစာ်းရာတွင်

သ

ာဝလ

်းအနတရာယ်အတွက်

ကကြှုတင်

မပင်ဆင်ရန်နင်ေ့

မူဝါဒဆင်ရာ

အကကှံမပြှုချက်အချြှုွံ့က

ခှံနင်ရည်ရလစရန်အတွကလ
် ည််း အလထာက်အပှံမေ့ ြစ်လစပါသည်။
COVID-19

ကူ်းစက်လရာဂ္ါသည်

ယခတင်မပထာ်းသညေ့်

တွန်း် အာ်းလပ်းရန် လရရည်တွင် လပ်လဆာင်နင်လကာင််း လပ်လဆာင်နင်မည်မြစ်ပါသည်။ ဥပမာ
ကူ်းစက်လရာဂ္ါကာလအတွင်း်

အစ်းရက

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

ကာကွယ်ရန်လပ်လဆာင်သညေ့်

လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းသည်

လူအြွ
ေ့ ွံ့အစည််းမျာ်းက

အချြှု ွံ့လသာကမပဏမျာ်းနင်ေ့

ရင််းန်း

မမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက မျှတမှုမရ ထခက်လစနင်ပါသည်။ ထလကကာင
်ေ့ လက်ရ COVID-19 ကသ
ေ့ လသာ
ေ့
ေ့
ကပ်လရာဂ္ါလကကာင်ေ့

မြစ်လပေါ်ရသညေ့်

အကျပ်အတည််းမျာ်းက

ထလရာက်စွာတနမ် ပန်
ေ့ နင်ရန်နင်ေ့

မရမမြစ်လအပ်သညေ့် ကန်စည်နင်ေ့ ဝန်လဆာင်မှုမျာ်းက လျင်လျင်မမန်မမန် လက်လမ််းမ ရရနင် လစရန်
အလရ်းပါသညေ့် လပ်လဆာင်မှုမျာ်းက လဆာင်ရွက်ရန် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသလ

ာတူစာချြှုပ် မျာ်းသည်

အစ်းရမျာ်းအာ်း လှံလလာက်သညေ့် မူဝါဒပင််းဆင်ရာ လဆာင်ရွက်ခွငမ
်ေ့ ျာ်း မပြှုလပ်ခွင်ေ့ မပြှုသငပ
်ေ့ ါသည်
(အခန််း

၂

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုသလ

က

ကကညေ့်ပါ။)။

မမန်မာနင်ငမ
ှံ

ာတူစာချြှုပ်ပှံစှံလဟာင််းမျာ်း၌

အချြှုွံ့လသာအလမခအလနမျာ်းတွင်

အစ်းရ၏

အတတ်ကချြှုပ်ဆခေ့လသာ
လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း

ကာကွယ်လပ်းနင်မခင််းမရသညေ့်

ရင််းန်း

ချမတ်ပင်ခွငက
်ေ့

အရည်အလသွ်းမမပညေ့်ဝသညေ့်

မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း ပါဝင်ပါသည်။ ထအမပင်
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ န
ူ င်ေ့ အမ်ရင်နင်ငအ
ှံ ကကာ်း မြစ်ပွာ်း သညေ့်
ေ့
အမငင််းပွာ်းမှုမျာ်းတွင် မလလာ်းအပ်သညေ့် အဓပပါယ်လွမာ်းမှုမျာ်း မြစ်နင်ပါသည်။
ကပ်လရာဂ္ါအကျပ်အတည််းသည်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံကဏ္ဍတွင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းအတွက်

ာင်ခင်မာလစလရ်း၏

မူလ

အလရ်းပါမှုက

အစ်းရ

-

ပဂ္ဂလက

တွန်း် အာ်းလပ်းသညေ့်

လဆာင်ရွက်ဆနင်ေ့ စစဉဆ အလမခခှံအလဆာက်အအှံစမှံကန််းမျာ်းက အခက်အခက် မြစ်လစပါ သည်
(ဥပမာ

-

အလမခခှံအလဆာက်အအှံတွင်

ဏ္ဍာလငွလကက်းဆှံ်းရှု ှံ်းမှု၊

လဆာက်လပ်လရ်း

လပ်ငန််းလပ်ကင်လမှု
ပစစည််းမျာ်း

လလျာက
ေ့ ျသညေ့်အတွက်

မပတ်လတာက်မလ
ှု ကကာင်ေ့

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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ဆစမှံကန််းမျာ်း ပျက်စ်းမခင််း၊ လငွလကက်းအရင််း အန်းရရနင်မှုအလပေါ် ဆ်းကျြှု်းသက်လရာက်မှု စသည်တ ေ့
မြစ်သည်)

(အခန််း

၅

က

မလွနဆ
် န်နင်လသာမြစ်ရပ်ကသ
ေ့ လသာ
ေ့
ဥပလဒလမပာင််းလမှု၊

ကကညေ့်ပါ။)

စာချြှုပ်ကလစာစ်းစွာရပ်စမခင််းနင်ေ့

အမခာ်းလသာမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း၊

မပန်လည်လစေ့စပ်ညနှုင််းမှုမျာ်းအတွက်

မူလ

လလျာ်လကက်းလပ်းမခင််းနင်ေ့

ာင်အပါအဝင်

အဆပါမူလ

ာင်

အမျြှု်းမျြှု်း၏ ရှု လထာငအ
်ေ့ စှံစှံက စမ််းသပ်မှုမပြှုလပ် နင်ြွယ်ရပါသည် (World Bank, 2020b)။
အစ်းရအလနမြင်ေ့

အလမခခှံအလဆာက်အအှံကဏ္ဍက

ပက်လင််းအတွင်း် ရ

စမှံကန််းမျာ်းက

မပန်လည်ဦ်းလမာလ
ေ့ ာလစလရ်းအတွက်

လျင်မမန်စာွ လဆာင်ရွက်နင်လစလရ်း

ကကြှု်းစာ်းလဆာင်ရွက်

လနသည်မြစ်ရာ COVID-19 က ချက်ချင််းတှံမပန်
ေ့ ရာတွင် (ဥပမာ - ကျန််းမာလရ်းထတ်ကန်မျာ်း က
အလရ်းလပေါ် ဝယ်ယူမခင််း၊ ကျန််းမာလရ်းလစာငလ
်ေ့ ရာက်မှုဆင်ရာ အလထာက်အကူမပြှုပစစည််း မျာ်းက
တ်းချွံ့လပ်လဆာင်မခင််း)

ဝယ်ယူလရ်းနင်ေ့

အလမခခှံအလဆာက်အအှံရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်

မပန်လည်နလန်ထလ
ူ ရ်းကာလအတွင်း် အလရ်းပါသညေ့် အခန််းကဏ္ဍမ ပါဝင်လာမည် မြစ်ပါ သည်။
မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်လျက်ရသညေ့်

အစ်းရနင်ေ့

ပဂ္ဂလက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူလ

ာင်သည်

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာအလမခအလနသစ်အရ အသှံ်းချအရင််းအမမစ်မျာ်းအလနမြင်ေ့ လပ်းရသညေ့် လငွလကက်းနင်ေ့
ညမျှလသာ တန်ြ်းရသညေ့် လမျှာ်မန််းချက်မျာ်း ဆက်လက်မပညေ့်မလနလစလရ်း အတွက် အလရ်းပါသည်။
အလာ်းတူ

ကပ်လရာဂ္ါအကျပ်အတည််းသည်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုဆင်ရာ

ဦ်းစာ်းလပ်းမှုမျာ်းက

မပန်လည်စဉ်းစာ်းရန်နင်ေ့ အစမ််းလရာင်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းမှုရည်မန််းချက်မျာ်းအလပေါ် ပမအလလ်းထာ်းလာလစ နင်ရန်
အခွငအ
်ေ့ လရ်းက မြစ်လပေါ်လစပါသည် (အခန််း ၆ က ကကညေ့်ပါ။)။ COVID – 19 လကကာငမ်ေ့ ြစ် လသာ
ထခက်နစ်နာမှုထက်
ကမဘာလှံ်းဆင်ရာ
လရ်းတက
ေ့

သ

ရာသဥတလမပာင််းလမှုနင်ေ့
ာဝပတ်ဝန််းကျင်

ပမထခက်နစ်နာလစပါသည်

ထူလထာင်လရ်း
လျင်မမန်စွာ

အစအစဉမျာ်းသည်

ဇဝမျြှု်းစှံမျြှု်းကွမျာ်း

အလရ်းလပေါ်အလမခအလနမျာ်းသည်
(OECD.

2020f)။

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

မပန်လည်ထလ
ူ ထာင်နင်ရှံသာမက

ထလကကာင
်ေ့
ေ့

ဆှံ်းရှု ှံ်းမှုကသ
ေ့ လသာ
ေ့
လူမှုလရ်းနင်ေ့

စ်းပွာ်း

စ်းပွာ်းလရ်းမပန်လည်

အသက်လမွ်းဝမ််းလကကာင််းလပ်ငန််းမျာ်းက

အနာဂ္တ်တင
ွ ်

သက်ဆင်သညေ့်

ထတ်လနြ
် ေ့ ွယရ
် ာမျာ်းကလလျှာခ
ေ့ ျနင်သငဖ်ေ့ ပ်း

မမငတ
်ေ့ င်နင်မညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းနင်ေ့

သ

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

လူအြွ
ေ့ ွံ့အစည််း၏

အမပြှုအမူဆင်ရာလမပာင််းလမှုမျာ်းက

ခှံနင်ရည်က
အရန်မမငတ
်ေ့ င်

သငပ
်ေ့ ါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မမန်မာနင်ငလ
ှံ ရရည်ဖှံွွံ့ ဖဖြှု်းတ်းတက်မှုတင
ွ ် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၏ အလရ်းပါမှု
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည် အရင််းအန်းမမင်တ
် အမ်ရင်နင်ငှံ စ်းပွာ်းလရ်းက
ေ့ င်မခင််းထက် လကျာ်လွန၍
မျာ်းစွာ

အကျြှု်းမပြှုနင်ပါသည်။

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မန
ှု င်ေ့

ပှံမန်အလမခအလနတွင်

ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှုက

အလပ်အကင်မျာ်းက

ြန်တ်းမခင််း၊

လူလနထင်မှုအဆင်အ
ေ့ တန််းနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်

မမင်တ
ေ့ င်မခင််း၊

အရည်အလသွ်း

လူသာ်းအရင််းအမမစ်က

ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်
ရလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစမခင််း၊

လရရည်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက

မမင်တ
ေ့ င်လပ်း

မခင််းစသည်တက
ှံ ှု သည်
ေ့ လပ်းစွမ််းနင်ပါသည်။ တစ်နည််းအာ်းမြင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်း

ရည်မန််းချက်ပန််းတင်မျာ်းသ ေ့

လပ်းနင်သညေ့်အမပင်

အမပြှုသလ

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

ာလဆာင်လသာ

လရာက်ရလရ်းက
လူမှုစ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

ပှံေ့ပ်း
ပတ်ဝန််း

ကျင်ဆင်ရာ အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း မြစ်ထန
ွ ်း် လစလရ်းကလည််း ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်ပါသည်။
သရာတွ
င် ဤအကျြှု်းအမမတ်မျာ်း ရရရန်မာ လွယ်လွယ်ကူကူ မဟတ်ပါ။ လယ
ေ့
နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်

လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမလသာ

ယျအာ်းမြင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မက
ှု

မမင်တ
ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန် အလာ်းအလာရလသာ်လည််း ပဂ္ဂလကကဏ္ဍဆင်ရာ ဆွလဆာင်မှု မျာ်းနင်ေ့
မူဝါဒလရ်းရာကစစရပ်တသည်
လည််း
ေ့
အဓကအခန််းကဏ္ဍ၌
နယ်ပယ်အမျြှု်းမျြှု်းရ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမြင်ေ့

ပါဝင်လနပါသည်။

မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ်

ကန်ထတ်လပ်မှု၊

တွင်

အခန််းအမျြှု်းမျြှု်းတွင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

မူဝါဒ

မည်သမမ
ေ့ င်တ
ေ့ င်နင်ပှံနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၏

ကျယ်ကျယ်မပန်မပန်
ေ့ ေ့ သှံ်းသပ်ထာ်းဖပ်း

တန််းတူအခွငအ
်ေ့ လရ်းရရမှုနင်ေ့

လဆာင်ရွက်ရာ

ြွွံ့စည််းတည်လဆာက်မှုဆင်ရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုတက
ေ့

ယခအပင််းတွင်

ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှု၊

ရရလရ်း

ဤသှံ်းသပ် ချက်ပါ

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

ဆန််းစစ်မှုမပြှုလပ်ထာ်းပါသည်။
လရာက်မှုမျာ်းက

ယင််းအလာ်းအလာက

သက်

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

အလပ်အကင်အရည်အလသွ်း၊

ကျွမ််းကျင်မှု၊

စွမ််းအင်မပည်ဝ
ေ့ မှုတနေ့ င်ေ့ ချတ်ဆက်ထာ်းလသာ

OECD

ကျာ်းမ
ညွှန်း် ကန််း

အသစ်မျာ်းက ဆန််းစစ်ထာ်းပါသည် (ဇယာ်း ၁-၄)။
Box ၁-၄

အအ်းစဒ၏ နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအရည်အလသွ်းညွှန််းကန််းမျာ်း

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

အရည်အလသွ်းညွှန်း် ကန််းမျာ်းသည်

လရရည်တည်တလ
ှံေ့ သာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု၏

ထူ်းမခာ်းလသာသွငမ် ပင်မျာ်းနင်ေ့

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုတ ေ့ မည်သဆက်
စပ်သည်က လြာ်မပပါသည်။ ၎င််းတက
ေ့
ေ့ စ်းပွာ်းလရ်း၊ လူမှုလရ်းနင်ေ့
ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာလရရည်တည်တမ
ှံေ့ ှုတမြင
ရရန် FDI က
ေ့ ်ေ့ ြွွံ့စည််းထာ်းပါသည်။ SDGs သ လရာက်
ေ့
လပ်းစွမ််းနင်သညေ့် အရည်အလသွ်းအမပညေ့်အစှံက ပင််းမခာ်းသမမင်ရန် SDGs ၁၇ ခနင်ေ့ ၎င််းတနေ့ င်ေ့
သက်ဆင်လသာရည်မန််းချက်မျာ်းက အလသ်းစတ်လလေ့လာအကမြတ်မှု မပြှုလပ်ခေ့ပါ သည်။ ထသ
ေ့ ေ့
စစစ်သ်းသပ်
ှံ
ရာတွင်

SDGs

သ ေ့

လရာက်ရရန်

တ်းတက်လဆာင်ရွက်လရ်းအတွက်

FDI

အလာ်းအလာက နင်ငစ
ှံ ှံအင်တာပရက်စ်ဆင်ရာ အအ်းစဒလမ််းညွှနခ
် ျက်မျာ်း၊ သနရ
် ေ့ င််း လသာ
စွမ််းအင်အလမခခှံအလဆာက်အအှံတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ အအ်းစဒမူဝါဒလမ််းညွှန ် ချက်ကသ
ေ့ ေ့
သက်ဆင်ရာမူလ

ာင်မျာ်းနင်ေ့

အအ်းစဒမူဝါဒမူလ

လမ််းညွှနခ
် ျက်မျာ်းအပါအဝင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ

ာင်နင်ေ့ ထပ်ဟပ်စဉ်းစာ်းလဆာင်ရွက်ပါသည်။

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

အရည်အလသွ်းညွှန်း် ကန််းမျာ်းသည်

ကန်ထတ်စွမ််းအာ်းနင်ေ့

ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှု၊ အလပ်ခနထ
် ေ့ ာ်းမှုနင်ေ့ အလပ်အကင်အရည်အလသွ်း၊ ကျွမ််းကျင်မှု၊ ကျာ်း/မ
တန််းတူအခွငအ
်ေ့ လရ်း ရရမှုနင်ေ့ လလထထသ ေ့ ကာဗွနဒ
် င်လအာက်ဆဒ်ထတ်လွှတ်မှုစသညေ့် အစ
အလဝ်းငါ်းရပ်က အဓကထာ်းပါသည်။ အစအလဝ်းတစ်ခချင််းစအတွက် မတူညလသာရလဒ်မျာ်း က
လြာ်ထတ်ဖပ်း

မြစ်နင်လချရလသာ

လရရည်တည်တှံမ
ေ့ ှုဆင်ရာ

အလပ်းအယူကစစရပ်မျာ်း

ချန်ကက်နင်ရန် အစအလဝ်းမျာ်းအကကာ်း နှုင််းယဉလျက် FDI သမဟ
ေ့ တ် နင်ငမှံ ခာ်းလကာ်ပလရ်း
ရင််းမျာ်းနင်ေ့ သက်ဆင်သညေ့် ညွှန်း် ကန််းက သတ်မတ်ပါသည်။
နင်င၏
ှံ
ထူ်းမခာ်းချက်မျာ်းက ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်းလျက် မူဝါဒချမတ်သမ
ူ ျာ်းသည် စန်လခေါ်မှုမျာ်း
ရလသာ်လည််း FDI အလနမြင်ေ့ နင်ငလ
ှံ တာ်၏ မူဝါဒရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက မည်သပှံေ့ ေ့ပ်းလကကာင််းနင်ေ့
မည်သညေ့်ကဏ္ဍတွင်

မူဝါဒချမတ်လဆာင်ရွက်ရန်

လအပ်လကကာင််းတက
ေ့

တက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအရည်အလသွ်းညွှန်း် ကန််းမျာ်းက

စစစ်ရန်

အသှံ်းမပြှုနင်ပါသည်။

နင်ငမှံ ခာ်း

နင်ငအ
ှံ လက်

အလမခအလနမျာ်းအာ်း ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်း၍ ညွှန်း် ကန််းမျာ်းသည် လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်း သမဟ
ေ့ တ်
ဝင်လငွအပ်စမျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ နင်ငမှံ ြတ်လကျာ်နင်
ှု ်းယဉမှုမျာ်းနင်ေ့ စှံနန
ှု ်း် သတ်မတ် မခင််းတက
ေ့
ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်ဖပ်း

လကာင််းမွနလ
် သာအလလေ့အထမျာ်းက

ခွမခာ်းသရရန်နင်ေ့

သက်လသ

အလထာက်အထာ်းအလမခမပြှုမူဝါဒဆှံ်းမြတ်ချက်မျာ်းက ချမတ်ရန် ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်ပါသည်။
ရင််းမမစ်။ OECD (၂၀၁၉)

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

 63

လူမှုစ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ

လပ်းစွမ််းမှုမျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

မမန်မာနင်ငရ
ှံ

နင်ငမှံ ခာ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည် မပည်တွင်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းနင်ေ့ အမျာ်းအာ်းမြင်ေ့ ကွမပာ်းမခာ်းနာ်းမှု မရလချ (ပှံ
၁-၄၊ အကွက် က)။ ထအမပင်
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည် လပ်သာ်း ကန်ထတ်စွမ််း၊
ေ့
ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှုနင်ေ့ စွမ််းရည်တ်းတက်မတ
ှု အရ
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မရ
ှု လဒ်နည််း သညေ့် လပ်ငန််းမျာ်းက
ေ့
လဆာင်ရွက်ကကသည် (ပှံ ၁-၄၊ အကွက် ခ)။ ထသလဆာင်
ရွက်ကကမခင််း မာ လပ်သာ်းအာ်းမပြှု၊
ေ့
ကျွမ််းကျင်မှုအနည််းငယ်သာလလသာ
အဓကအရင််းခှံမြစ်သညေ့်

အလသ်းစာ်းစက်မှုကန်ထတ်

လူငယ်လူရွယ်မျာ်းမပာ်းစွာရမခင််းနင်ေ့

လပ်ငန််းမျာ်း၏

လ ်းလပါလသာ

လပ်သာ်းတသည်
ေ့

မမန်မာနင်င၏
ှံ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ အဓကဆွလဆာင်ချက်တစ်ရပ်မြစ် လသာလကကာင်ေ့ မြစ်ပါသည်။
ကျာ်း-မ

အလပ်ခနထ
် ေ့ ာ်းမှုကွာဟချက်

နည််းလစလရ်းအတွက်

နင်ငမှံ ခာ်းသာ်း

ထတ်လပ်သမ
ူ ျာ်း

လဆာင်ရွက်သညေ့် နည််းလမ််းတစ်ရပ်မာ မပည်တွင်း် ထတ်လပ်သမ
ူ ျာ်းထက် ပ၍ အမျြှု်းသမ်း မျာ်းက
အလပ်ခနထ
် ေ့ ာ်းမခင််းနင်ေ့

ထပ်ပင််းစမှံခနခ
် ေ့ ွလရ်းအလပ်လနရာမျာ်းတွင်

အမျြှု်းသမ်းမျာ်းက

တာဝန်လပ်းအပ်မခင််းတ မြစ်
ရွက်ရမခင််း တစ်စတ်တစ်ပင််းအလကကာင််း အရင််းမာ
ေ့ ပါသည်။ ထသလဆာင်
ေ့
ထပ်ပင််းစမှံခနခ
် ေ့ ွလရ်းလနရာမျာ်းတွင်

အမျြှု်းသမ်းမျာ်းက

ခနအ
် ေ့ ပ်ထာ်းသညေ့လ
် ပ်ငန််း

မျာ်းသည်

အထည်ချြှုပ်လပ်ငန််းကသ
ေ့ ေ့ အမျြှု်းသမ်းမျာ်း ကက်းစ်းလသာလနရာမျာ်း မြစ်လသာ လကကာင်ေ့ မြစ်ပါသည်။
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းဆနင်ငမ
ှံ ျာ်းတွင်
လပ်သာ်းထတွင်

အဆပါလပ်ငန််းမျာ်း၌
အမျြှု်းသမ်းမျာ်း

ပါဝင်ရန်

အမျြှု်းသမ်းမျာ်းက

မျာ်းစွာခနထ
် ေ့ ာ်းမခင််းသည်

အခွငအ
်ေ့ လမ််းတစ်ရပ်

မြစ်လသာ်လည််း

ထသလသာလ
ပ်ငန််းမျာ်း တ်းတက်လာမှုသည် လပ်အာ်းခ မမငမ
်ေ့ ာ်းလသာ အလပ်အကင်မျာ်းတွင် ကျာ်း
ေ့
- မ တူညမှုရလရ်း မမငတ
်ေ့ င်ရန် အစ်းရ၏ လဆာင်ရွက်ချက်က အဟနအ
် ေ့ တာ်းမြစ်လစမခင််းအာ်းမြင်ေ့
ကျွမ််းကျင်မှု

အနည််းငယ်သာ

လအပ်ဖပ်း

လပ်အာ်းခ

နည််းလသာ

အလပ်အကင်မျာ်းကသာ

အမျြှု်းသမ်းမျာ်း ရရမှုနငအ
်ေ့ တူ ကျာ်း - မ အလမခမပြှု လပ်သာ်းကဏ္ဍမျာ်းက အဓွနရ
် ေ့ ည်လစလျက် ကျာ်း
- မ ကွာဟချက်က ဆ်းရွ ာ်းလာလစနင်ပါ သည်။ နင်ငမှံ ခာ်းလပ်ငန််းမျာ်းသည် လလေ့ကျငသ
်ေ့ င်ကကာ်းမှု
အခွငအ
်ေ့ လမ််းနငပ
်ေ့ တ်သက်၍

လဆာင်ရွက်လပ်းမှုနည််းလသာ

လပ်ငန််းမျာ်းတွင်

မပည်တွင်း် လပ်ငန််းမျာ်းထက်ပ၍ စွမ််းလဆာင်ရည် နည််းလသာလပ်သာ်းမျာ်းက ခနထ
် ေ့ ာ်းလသာလကကာင်ေ့
အဝတ်အထည်လပ်ငန််းကဏ္ဍတွင်

သင်တန််းနင်ေ့

စွမ််းရည်မမငတ
်ေ့ င်လရ်း

အခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်းက

ပှံေ့ပ်းလဆာင်ရွက်ရန် မူဝါဒဆင်ရာ လဆာင်ရွက်ချက် လအပ်ပါသည်။ နင်ငမှံ ခာ်းလပ်ငန််းမျာ်းသည်
ထပ်ပင််းမန်လနဂ္ျာရာထူ်းမျာ်း

လနရာတွင်

အမျြှု်းသမ်းမျာ်းက

ပမခနအ
် ေ့ ပ်ြွယ်ရသည်ဟူလသာ
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အချက်သည်

မည်သပင်
ေ့ မြစ်လစ

ကာမူ

၎င််းတအလနမြင
်ေ့
ေ့

အဝတ်အထည်လပ်ငန််းတွင်

ခနအ
် ေ့ ပ်ထာ်းလသာ အမျြှု်းသမ်းမျာ်း၏ စမှံအပ်ချြှုပ်မှုဆင်ရာစွမ််းရည်မျာ်းနငပ
်ေ့ တ်သက်၍ ရင််းန်းမမြှုပ်န ှံ
ထာ်းနင်ြွယ်ရလကကာင််း သသာ လစပါသည်။

ပှံ ၁-၄ မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင ်ေ့
လရရည်တည်တလ
ေ့ှံ သာဖွှံွံ့ ဖဖြှု်းတ်းတက်မှုရလဒ်မျာ်း
6.0
5.0

ာင်ကက
ွ ် (က) –

4.0

နင်ငမှံ ခာ်းထတ်လပ်သမ
ူ ျာ်း

3.0

ပမမမငေ့မ
် ာ်းလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်း

1.0

တ်းတက်မှုဆင်ရာရလဒ်မျာ်း
က ရရပါသလာ်း။

0.0

-1.0
-2.0
-3.0

(မန် > 0 >မာ်း)

-4.0
0.8

ာင်ကက
ွ ် (ခ) –

0.6

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်း
မမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည် ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်

0.4
0.2
0

မှုရလဒ်မျာ်း ပမမမငေ့မ
် ာ်းလသာ

-0.2

လပ်ငန််းမျာ်းက အာရှံစက်ပါ

-0.6

-0.4

-0.8

သလာ်း။

-1

(မန် > 0 >မာ်း)

မတ်ချက်။ လ

မပညေ့ဝ
် မှု

ခနခ
် ေ့ ွ မှု
စွမ််း အင်

ထာ်း မှု

အမျြှု်း သမ်း စမှံ

ကကာ်း မခင််း
အမျြှု်း သမ်း အလပ် ခန ် ေ့

ဝန် ထမ််း လလေ့ကျငေ့် သင်

ကျွမ
ကျင်
စ််းတ်
ချ

လပ်သရမှု
ာ်း မျာ်း

ြန်
အလ
တ
်း ပ်
အက
မှု င်

လပ် အာ်း

အလပ် အက
ခ င်

ပညာ

ပျမ််းမျှ

နင်င ှံ မခာ်း နည််း

တက် မှု

ထွင ် မှု

သ လတ သန နငေ့် ြွှံွံ့ ဖြြှု်း တ်း

ထွင ် မှု

လပ် ငန််း စဉ ဆန််း သစ် တ

မှု
ထတ် ကန် ဆန််း သစ် တ

လပ်သာ်းကန်ထတ်

-1.2

စွမ််း အာ်း

လ

2.0

ကန် ထတ် စွမ််း အာ်း တ်း တက်

လ

ာင်ကွက် (က) တွင် ၉၅% အဆင ်ေ့ စာရင််းအင််းဆင်ရာအလရ်းပါမှုက လြာ်မပသညေ့် စတ်ချကကာ်းပင််းက

လြာ်မပသည်။ စတ်ချကကာ်းပင််းသည် သညမျဉ်းက လကျာ်သွာ်းပါက နင်ငမှံ ခာ်းနင ်ေ့ မပည်တွင်း် လပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း ကွာမခာ်း
ချက်သည် စာရင််းအင််းအရ မသသာလတာပ
် ါ။ ရင််းမမစ် - OECD based
ေ့ ါ။ အလသ်းစတ်က OECD (2019) တွင ် ကကညေ့ပ
on FDI Qualities Indicators။

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု အရည်အလသွ်းမျာ်းသည် ကလမဘာဒ်းယာ်း နင်ငထ
ှံ က်
အတင််းအတာတစ်ခအထ

သာလွနဖ် ပ်း

လာအနင်ငန
ှံ င်ေ့

ဗယက်နမ်

နင်ငတ
ှံ က
ေ့ ေ့
ေ့ သ

လသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအဆငတ
်ေ့ ည
ူ လသာ လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်းနင်ေ့ နှုင််းယဉနင်ပါသည် (ဇယာ်း ၁-၁)။
လာအနင်ငန
ှံ င်ေ့ ဗယက်နမ်နင်ငတ
ှံ တွ
်ေ့ က်လာမခင််းလကကာင်ေ့
ေ့ င် သသာလသာကွမပာ်းမှုမာ လပ်အာ်းခ မမငတ
နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်

ထပ် ဆငတ
်ေ့ ်းတန်ြ်း

ပမ

မမငမ
်ေ့ ာ်းဖပ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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လပ်သာ်းအာ်းမပြှုမှုနည််းလသာ လပ်ငန််းမျာ်းသ လမပာင်
်းလစ်းဝင်မခင််းလကကာင်ေ့ မပည်တွင်း် လပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့
ေ့
နှုင််းစာလျှင်

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းနင်ေ့

ပမမမငမ
်ေ့ ာ်းပါသည်။

ဆက်နယ
ွ ်လသာ

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွငမ
် ူ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်း

လပ်သာ်းကန်ထတ်စွမ််းအာ်းသည်
မမြှုပ်နမ
ှံ ှု၏

လရရည်တည်တှံလ
ေ့ သာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

အဓကကျလသာ
လပ်းစွမ််းနင်မှုသည်

အလပ်အကင်ြန်တ်းလရ်းနယ်ပယ်တွငသ
် ာ

ရပါသည်။

ထင််း၊

အင်ဒန်းရာ်းနင်ေ့

မလလ်းရာ်းတ ေ့

ကသ
ေ့ လသာ
ပမတ်းတက်လသာနင်ငမ
ှံ ျာ်းတွင် နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းသည် ပမမမငမ
်ေ့ ာ်း လသာ
ေ့
ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှုရလဒ်မျာ်း အထူ်းသမြင်ေ့ သလတသနနင်ေ့ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မတ
ှု ွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့
အဓကအာ်းမြင်ေ့ ဆက်နယ
ွ လ
် နပါသည်။
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအရည်အလသွ်းမျာ်း

တ်းတက်ရန်ရသညေ့်

နယ်ပယ်မာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာသက်လရာက်မရ
ှု သညေ့် နယ်ပယ် အထူ်းသမြင်ေ့ စွမ််းအင် ထလရာက်မှု
မြစ်ပါသည်။

လဒသတွင်း် ရ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

တ်းတက်မှုနည််းလသာနင်ငအ
ှံ မျာ်းစတွင်
သနရ
် ေ့ င််းလသာ

သမဟ
ေ့ တ်

ပမမမငမ
်ေ့ ာ်းလသာနင်ငန
ှံ င်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းထတ်လပ်သမ
ူ ျာ်းသည်

စွမ််းအင်လချွတာလသာနည််းပညာမျာ်းက

ြွှံွံ့ ဖြြှု်း

ပမအဆငမ်ေ့ မင၊်ေ့

အသှံ်းမပြှုလသာလကကာင်ေ့

မပည်တွင်း် ထတ်လပ်သမ
ူ ျာ်းထက် ပ၍စွမ််းအင်ထလရာက်မှု ရပါသည်။ မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွငမ
် ူ ထသ ေ့
မဟတ်ပါ။

ပမသနရ
် ေ့ င််းလသာစွမ််းအင်မျာ်းတွင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းမူဝါဒသည်

မျှတမှု

ရနင်ပါသည်။

ဇယာ်း ၁-၁ အလရ ွံ့လတာင်အာရရ နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအရည်အသွ်းမျာ်းအလပေါ်
မခှံြှုငသှံ
ှံ ်းသပ် ချက်

ရလာဒ်

အင်ဒန်း

ကလမဘာဒ်း

လာ

မမန်

မလလ်း

ြလစ်ပ

ထ

ဗယက်န

ရာ်း

ယာ်း

အ

မာ

ရာ်း

င်

င််း

မ်

+

+

လပ်သာ်းကန်ထတ်စမ
ွ ်း် အာ်း

+

ထတ်ကန်ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှု

+

လပ်ငန််းစဉဆန််းသစ်တထွငမ
် ှု

+

သလတသနနငေ့်
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

+

–
+

–

–

–

+

+

နင်ငမှံ ခာ်းနည််းပညာ

+

+

+

ပျှမ်း် မျှလပ်ခ

+

+

+

–

အလပ်အကင်ြန်တ်းမှု

+

+

–

+
+

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အလပ်အကင်စတ်ချရမှု

+

–

ကျွမ်း် ကျင်လပ်သာ်းမျာ်း
ဝန်ထမ််းလလေ့ကျငေ့သ
် င်ကကာ်း

–

–

–

N/A

N/A

N/A

+

အမျြှု်းသမ်းအလပ်ခနထ
် ေ့ ာ်းမှု

+

N/A

N/A

+

N/A

အမျြှု်းသမ်းစမှံခနခ
် ေ့ မှု
ွ

+

–

+

+

စွမ်း် အင်ထလရာက်မှု

+

လရ်း

မတ်ချက်

-

(က)

‘+’

+

သလကြတသည်

+
–

+
–

N/A

N/A

N/A

+

–

–

–

+

+

+

နင်ငမှံ ခာ်းလပ်ငန််းမျာ်းသည်

ပမမမငေ့မ
် ာ်းလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မရ
ှု လဒ်မျာ်းရလကကာင််း

လြာ်မပပါသည်။ ‘–’ သလကြတသည် မပည်တင
ွ ်း် လပ်ငန််းမျာ်းသည် ပမမမငေ့မ
် ာ်းလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု ရလဒ်မျာ်းရလကကာင််း လြာ်မပပါ
သည်။
ရင််းမမစ်: OECD based on the FDI Qualities Indicators (၂၀၁၉)

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင ်ေ့ အလပ် အကင်ဖန်တ်းမှုက လလေ့လာမခင််း
နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

လပ်ငန််းသစ်သည်

လွနခ
် ေ့လသာဆယ်နစ်တာ

ကာလအတွင်း်

ြန်တ်းနင်ခေ့လသာ အလပ်အကင်လပါင််း ၄၆၀၀၀ ခနထ
် ေ့ က် လကျာ်လန
ွ ၍
်
၂၀၁၄ ခနစ်မ ၂၀၁၇
ခနစ်အတွင်း် အလပ်အကင်လပါင််း ၅၅၀၀၀ လကျာ် ြန်တ်းနင်ခေ့ပါသည်။ လဆာက်လပ်လရ်းနင်ေ့
အထည်အလပ်ကသ
ေ့ လသာ
ေ့

ကျွမ််းကျင်မှုနည််းနည််းသာ

လအပ်သညေ့်

လပ်သာ်းအာ်းမပြှုလပ်ငန််း

မျာ်းတွင် အလပ်အကင်အမျာ်းဆှံ်း ြန်တ်းနင်ခေ့ပါသည် (အလပ်အကင်ြန်တ်းနင်မှုမာ ၃၁% နင်ေ့ ၁၆%
အသ်းသ်း

မြစ်ပါသည်။)

အစတ်အပင််းကသ
ေ့ လသာ
ေ့

(ပှံ

၁-၅)။

သရာတွ
င်
ေ့

နည််းပညာကျွမ််းကျင်မှု

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း

ဓာတပစစည််းမျာ်းနင်ေ့
ပမလအပ်သညေ့်

ဆွလဆာင်လျက်ရရာ

အလက်

ထလရာနစ်

လပ်ငန််းမျာ်း

သလည်
်း
ေ့

အဆပါလပ်ငန််းမျာ်း၌

အလပ်အကင်ြန်တ်းနင်မလ
ှု ည််း တ်းတက်လျက်ရပါသည်။
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည်
အလမ််းသစ်မျာ်း

ြန်တ်းလပ်းနင်မှု

မပည်တွင်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းထက်
သာလွနလ
် သာ်လည််း

အလပ်အကင်အခွင်ေ့

တစ်လဒေါ်လာရင််းန်းမမြှုပ်နလ
ှံ ျှင်

ြန်တ်း

လပ်းနင်သညေ့် အလပ်အကင်မျာ်းသည် လဒသတွင်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနငန
်ေ့ င်
ှု ်းယဉလျှင် အထူ်း သမြင်ေ့
ကန်ထတ်လပ်မှုဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက် နမ်က
ေ့ ျလနဆ မြစ်ပါသည် (ပှံ - ၁-၆)။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ပှံ ၁-၅ လပ်ငန််းအလက် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင ်ေ့ အလပ် အကင်ဖန်တ်းမှု
၂၀၀၃-၁၃ တွင ် ြန်တ်းခလ
ေ့ သာအလပ်အကင်၏ %
၀%

၅%

၁၀%

၁၅%

၂၀၁၄-၁၇ တွင ် ြန်တ်းခလ
ေ့ သာအလပ်အကင်၏ %

၂၀%

၂၅%

၃၀%

၃၅%

လဆာက်လပ်လရ်း
အထည်အလပ်
ဏ္ဍာလရ်းဝန်လဆာင်မှု
သယ်ယပ
ူ လဆာင်
လရ်း
ေ့
ကျန််းမာလရ်းလစာငေ့လ
် ရာက်
အစာ်းအစာနငေ့် လဆ်းမပင််းလပ်
မှု
လမာ်လတာ်ယာဥ်အပပစစည်း်
သတတြှုမျာ်း
ဓာတပစစည်း် မျာ်း
ဆက်သွယလ
် ရ်း
လကျာက်မ်းလသွ်း၊ လရနှံနငေ့် ဓာတ်လငွွံ့
တည်လဆာက်လရ်းပစစည်း် မျာ်း
ဟတယ်နငေ့် ခရ်းသွာ်း
အလက်ထလရာနစ်အစတ်အပင််းမျာ်း
အချြှုရည်ယမကာမျာ်း
လူသ်းက
ှံ န်ပစစည်း် မျာ်း
မပန်လည်မပညေ့ဖ် ြြှု်းဖမစွမ််းအင်
စကကျူ၊ ပှံနပ်နငေ့် ထတ်ပ်းမခင််း
လပ်ငန််းသှံ်းစက်ကရယာ
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းဝန်လဆာင်မှုမျာ်း
လရာ် ာ
ကန်ပစစည်း် မျ်းသလလာင်မခင််း
သစ်သာ်းထတ်ကန်မျာ်း
ပလတ်စတစ်
လူသ်းက
ှံ န်အလက်ထလရာနစ်
လမာ်လတာ်ကာ်းအစတ်အပင််းမျာ်း
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းသှံ်းစက်ပစစည်း် မျာ်းနငေ့် စက်ကရယာ
လဆ်းဝါ်းမျာ်း
လဆာေ့ြ်ဝလ်နငေ့် သတင််းအချက်နည််းပညာ
ဝန်လဆာင်မှုလပ်ငန််းမျာ်း

မတ်ချက် - အလပ်အကင်ြန်တ်းနင်မှု ၁% ထက်နည််းလသာလပ်ငန််းမျာ်းက ချန်လပ်ထာ်းပါသည်။အလပ်အကင်အလရအတွက်သည် ၂၀၀၃-၁၃ နငေ့်
၂၀၁၄-၂၀၁၇ တတွ
ှံ ှုစမှံချက်မျာ်းအလပေါ်တွင ် မူတည်သည်။
ေ့ င ် လကကညာခသ
ေ့ ညေ့် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ရင််းမမစ် - OECD based on Financial Times’ fDi Markets database။

ပှံ ၁-၆ အလရ ွံ့လတာင်အာရတွငန
် င်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင ်ေ့ အလပ်အကင်ဖန်တ်းမှု
၂၀၀၃ -၁၇ အတွင်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ လ
ှု ပ်ငန််းသစ် အလမရကန်တစ်သန််းလျှင ် ခနမ
် ေ့ န််းအလပ်အကင်အလရအတွက်

၉

ကန်ထတ်လပ်မှု

ဝန်လဆာင်မှုမျာ်း

၈
၇
၆
၅
၄
၃
၂
၁
၀

ဗယက်နမ်

ထင််း

ြလစ်ပင် ကလမဘာဒ်းယာ်း မလလ်းရာ်း

မမန်မာ

အင်ဒန်းရာ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မတ်ချက် - နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု လပ်ငန််းသစ်က အရင််းအန်းကန်ကျစရတ်အရ အဓပပါယ်ြွငဆ
ေ့် ပါသည်။ အလပ်အကင်အလရအတွက်
နငေ့် အရင််းအန်းကန်ကျစရတ်တသည်
၂၀၀၃ ခနစ် ဇန်နဝါရလနငေ့် ၂၀၁၇ ခနစ် ဒဇင် ာလအတွင်း် လကကညာခသ
ှံ ှု
ေ့
ေ့ ညေ့် နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
စမှံချက်မျာ်းအလပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ရင််းမမစ် - OECD based on Financial Times’ fDi Markets database။

အမျြှု်းသာ်းမဟာဗျျူဟာမျာ်းနင ်ေ့ ဖွှံွံ့ ဖဖြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််းမျာ်း
MSDP

တွင်

အလက်နင်ေ့

လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတင််း

လဒသအလက်

ကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအလပေါ်
လရွ ်းထတ်မပြှုစထာ်းပါသည်။

စမှံကန််းမျာ်း

ရပါသည်။

MSDP

သည်

ကဏ္ဍအလက်၊

အဆပါစမှံကန််းမျာ်းအနက်

အကျြှု်းသက်လရာက်မှုရသညေ့်

တင််းလဒသကက်းတအကကာ်း
ေ့
က်လပါင််းစှံလသာမူလ

အလမမာက်အမမာ်းလသာ

မူဝါဒမျာ်းက

ဇယာ်း

ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းအာ်းလှံ်းနင်ေ့

ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မှုနင်ေ့

ဝန်ကက်းဌာန
ပဂ္ဂလက
၁-၂

တွင်

မပည်နယ်မျာ်းနင်ေ့

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုဆင်ရာ

ာင်တစ်ရပ်က လပ်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ MSDP သည် လရ ွံ့လပ်ငန််း

စဉမျာ်းနင်ေ့ မဟာဗျျူဟာကျလသာရလဒ်မျာ်းက သက်ဆင်ရာစဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက် လရ်း
ရည်မန််းချက်ပန််းတင်မျာ်းနင်ေ့
တည်ဖငမ်မှု၊

ချတ်ဆက်ထာ်းဖပ်း

သာယာဝလမပာမှုနင်ေ့

မဏ္ဍြှုငသ
် ်းရပ်
ှံ
မြစ်သညေ့်

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှု၊

ဖငမ််းချမ််းလရ်း

မပည်သမ
ူ ျာ်းနင်ေ့

နင်ေ့

ကမဘာလမမတမြင
ေ့ ်ေ့

ြွွံ့စည််းထာ်းပါသည်။

ဇယာ်း ၁-၂ မမန်မာနင်င၏
ှံ မဟာဗျျူဟာကျလသာ ကဏ္ဍအလက်စမှံကန််းမျာ်း
ပဂ္ဂလကကဏ္ဍဖွှံွံ့ ဖဖြှု်းတ်းတက်မှုအလပေါ် သက်လရာက်လျက်ရသညေ့ ် တရာ်းဝင်လက်လရွ ်းစင် တ်မပန်ချက်မျာ်း
မမန်မာနင်င၏
ှံ လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမဖပ်း ဟန်ချက်ညလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််း (၂၀၁၈-၃၀)
စက်မှုစမှံကန််း ၂၀၁၆-၂၂
ပဂ္ဂလကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းမူလ

ာင်နငေ့် လရ လ
ွံ့ ပ်ငန််းစဉ

အမျြှု်းသာ်းပက
ေ့ န်မဟာဗျျူဟာ ၂၀၁၅-၁၉
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငေ့တ
် င်လရ်းစမှံကန််း
စ်းပွာ်းလရ်းမူဝါဒ ၁၂ ချက် (၂၀၁၆)
တရာ်းဥပလဒစ်းမ်းလရ်းမဟာဗျျူဟာစမှံကန််း (၂၀၁၅-၁၉)
မမန်မာနင်ငစ
ှံ က်မှုမူဝါဒ (၂၀၁၆)
အလသ်းစာ်းနငေ့် အလတ်စာ်းစ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုဆင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၅)
မမန်မာနင်ငရ
ှံ ာသဥတလမပာင််းလမှုဆင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၇-၃၀)
မမန်မာေ့စွမ််းအင်ပင်မစမှံချက် (၂၀၁၅)
အမျြှု်းသာ်းလမမအသှံ်းချမှုဥပလဒ
မမန်မာနင်ငစ
ှံ က်ပျြှု်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုမဟာဗျျူဟာ (၂၀၁၈/၁၉ - ၂၀၂၂/၂၃)

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ဥပလဒစည််းမျဉ်းဆင်ရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှု
ပထမအကကမ်

အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်တွင်

လဆာင်ရွက်ရမညေ့်အချက်မာ
လြာ်မပခေ့ဖပ်း

မြစ်ပါသည်။

စစ်အစ်းရလက်ထက်တင
ွ ်

ဥပလဒပင််းဆင်ရာမူလ
ဥပလဒအမျာ်းစမာ

ယခင်အစ်းရ၏

အလရ်းတကက်း

ာင်မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းမြစ်လကကာင််းက

ကလနလခတ်၌

မပဋ္ဌာန််းခေ့မခင််းမြစ်လသာလကကာင်ေ့

မပဋ္ဌာန််းခေ့မခင််းမြစ်ဖပ်း

တှံခါ်းြွငစ
်ေ့ ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

အချြှု ွံ့ မာ
ကက်ညမှု

မရခေ့သညေ့်အမပင် နင်ငတ
ှံ ကာစှံနန
ှု ်း် မျာ်းနငလ
်ေ့ ည််း ညညွတ်မှုမရခေ့လချ။ ၂၀၁၁ ခနစ် လနာင််းပင််း
ကာလမစ၍

မပန်လည်မပင်ဆင်ထာ်းလသာနင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒနင်ေ့

ထန််းသမ််းလရ်းဥပလဒအပါအဝင်

အလရ်းပါလသာဥပလဒအလမမာက်အမမာ်းက

ပတ်ဝန််းကျင်
မပြှုမပင်လမပာင််းလခေ့

ပါသည်။

ဇယာ်း ၁-၃ သသသာသာတ်းတက်ခလ
ှံ ှုဆင်ရာ ဥပလဒမူလ ာင်
ေ့ သာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ဥပလဒဆင်ရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ (၂၀၁၆)
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ န
ှု ည််းဥပလဒမျာ်း
မမန်မာနင်ငက
ှံ မပဏမျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၈)
မမန်မာအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ဥပလဒ (၂၀၁၄)
လငွလရ်းလကက်းလရ်းအြွွံ့အစည််းမျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၆)
ယဉဖပြှုငမ
် ှုဥပလဒ (၂၀၁၅)
မပည်လထာင်စအခွနအ
် လကာက်ဥပလဒ
အနညာတစရင်ဆ်းမြတ်
ှံ
မခင််းဥပလဒ (၂၀၁၆)
စလပါင််းပင်အလဆာက်အအှံဆင်ရာဥပလဒ (၂၀၁၆)

NLD အစ်းရလက်ထက်တင
ွ ် ယခင်အစ်းရလက်ထက်က အစပျြှု်းလဆာင်ရွက်ခသ
ေ့ ညေ့် ဥပလဒ သစ်မျာ်း
မပဋ္ဌာန််းမခင််းအပါအဝင်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းပင််းဆင်ရာ

မပန်လည်မပင်ဆင်မှုမျာ်းက

ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ခပ
ှံ ှုဝန််းကျင်အလပေါ် တက်ရက်
ေ့ ါသည်။ ဇယာ်း ၁-၃ တွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
အကျြှု်းသက်လရာက်မှုရလသာ လတ်တလလာမပဋ္ဌာန််းခေ့သညေ့် ဥပလဒအချြှုွံ့က မပြှုစလြာ်မပထာ်းပါ သည်။
လအာက်ပါတတွ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒသစ် (၂၀၁၆) နင်ေ့
ေ့ င် အလသ်းစတ်လြာ်မပထာ်းလသာ မမန်မာနင်ငရ
မမန်မာနင်ငက
ှံ မပဏမျာ်းဥပလဒ (၂၀၁၈) တသည်
လခတ်မ၍ မပညေ့်စှံလသာ မူလ
ေ့
ယခင်ကထက်

သသသာသတ်းတက်မှုရလလာလကကာင််းက

လြာ်မပပါ

သည်။

ာင်မျာ်းမြစ်ဖပ်း
သရာတွ
င်
ေ့

ဥပလဒသစ်အာ်းလှံ်းက ကျယေ့်မပန၍
် ေ့ အာ်းလှံ်းပါဝင်နင်လသာ မူကကမ််း လရ်းဆွမခင််းလပ်ငန််းစဉအည

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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လဆာင်ရွက်ခေ့မခင််း

မဟတ်ပါ။

အကျြှု်းဆက်အလနမြင်ေ့

ယခင်

လဆာင်ရွက်ခေ့သည်ထက်

ပမလကာင််းမွနသ
် ည်ဟ တတပပ မဆနင်လကကာင််း လနာက်ပင််းတွင် ဆက်လက်လဆွ်းလနွ်းသွာ်းပါမည်။
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု ဥပလဒ
ပထမအကကမ် အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်မှု (အအ်းစဒ၊ ၂၀၁၄) က လဆာင်ရွက်ချန်၌
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငသ
်ေ့ က်ဆင်သညေ့်

အဓကဥပလဒမျာ်းမာ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ

(၂၀၁၂)၊

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ာမျာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ (၂၀၁၃) နင်ေ့ မမန်မာကမပဏမျာ်းအက်ဥပလဒ (၁၉၁၄) တ ေ့
မြစ်ကကပါသည်။

ဉ်းသန််းစန်အစ်းရအလနမြင်ေ့

၁၉၈၈

ခနစ်

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒက

မပန်လည်မပင်ဆင်လက်မခင််းသည် မမန်မာနင်ငက
ှံ
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းက ြွငထ
်ေ့ ာ်းလပ်း လကကာင််း
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

မပသမခင််းမြစ်ပါသည်။၂၀၁၂

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒတွင်
အဆငတ
်ေ့ ူနင်ငမ
ှံ ျာ်းရ

ခနစ်တွင်

အလမြမရလသာ

လမ်းခွန်း် မျာ်းစွာ

လကာင််းမွနလ
် သာအလလေ့အထမျာ်းနင်ေ့

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၏

ခွငမ်ေ့ ပြှုမှုစနစ်သည်

မပင်ဆင်မပဋ္ဌာန််းခသ
ေ့ ညေ့်
ကျန်ရလနဆမြစ်ဖပ်း

မျာ်းစွာ

အလွနရ
် ှု ပ်လထွ်းဖပ်း

ကွာမခင််းလနပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ၏

အဓကမပဌာန််းချက်မျာ်းသည်

ရင််းလင််းမှုမရလသာလကကာင်ေ့

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

ကနသ
် ေ့ တ်မှုအမျာ်းဆှံ်းနင်ငတ
ှံ စ်နင်ငအ
ှံ မြစ်

နင်ငမှံ ခာ်း

ရလနခေ့ပါသည်။

ပထမအကကမ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်တွင် ပါဝင်သညေ့် အကကှံမပြှုချက်အမျာ်းအမပာ်းက ၂၀၁၆ ခနစ် ရင််းန်း
မမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒတွင် ထညေ့သ
် င
ွ ်း် မပဋ္ဌာန််းခပ
ေ့ ါသည် (ဇယာ်း - ၁-၄)။

ဇယာ်း ၁-၄ ပ

မအကကမ်အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ် ချက်မ
အဓကအကကှံမပြှုချက်အချြှုွံ့

အလထွလထွ

 တူညလသာစည််းမျဉ်းမူလ

ာင်လအာက်တွင်

နင်ငမှံ ခာ်းနငေ့်

မပည်တင
ွ ်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနစ်ခလှံ်း

ပါ၀င်လသာ

လွှမ််းမခှံြှုနင်လသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစနစ်က လရ်းဆွပါ။
 ခွမခာ်းဆက်ဆမ
ှံ ှုမရလသာစည််းမျဉ်းက ချမတ်ပါ။
 ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
သန
ူ ငေ့် တင်ပင်လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်းမြငေ့် အာ်းလှံ်းပါ၀င်သညေ့် လပ်ငန််းစဉမြငေ့် ဥပလဒ
ေ့ ် အမျာ်းမပည်
ေ့
အသစ်က မပင်ဆင်ပါ။
မမန်မာနင်င ှံ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု
လကာ်မရင်က စစ်လဆ်းမခင််း

 အကက်းမာ်းဆှံ်းနငေ့် အလရ်းအပါဆှံ်းစမှံကန််းမျာ်းကသာ အဓကထာ်း၍ ရင််းလင််းလွယက
် ူလသာနည််းလမ််းမြငေ့်
စစ်လဆ်းပါ။
 စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက ရ်းရင််းလစပါ။
 ပွငလ
် ါ။
ေ့် င််းမမင်သာမှုက တ်းမမငေ့ပ
 တစ်ဉ်းတည််းဆှံ်းမြတ်ပင်ခွငအ
ေ့် ာဏာက လလျာေ့နည််းလစပါ။ သမာသမတ်ရပါလစ။
 ဆှံ်းမြတ်ချက်မျာ်းနငေ့စ
် ပ်လျဉ်း၍ အယူခဝ
ှံ င်ခွငက
ေ့် ခွငမေ့် ပျူပါ။
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 ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည် ၎င််းတ၏ကတ
ကဝတ်မျာ်းက လက်နာမှုရ-မရ လစာငေ့က် ကညေ့စ
် စ်လဆ်းပါ။
ေ့
 MIC

၏

ခွငမေ့် ပြှုချက်ရယူထာ်းသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

တာ၀န်ယမ
ူ ှုရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

အလမခခှံမူမျာ်းအာ်း လက်နာလစရန် လဆာင်ရွက်ပါ။
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ က
ူ အကာ

 အကျှံြှု်းဝင်မန
ှု ယ်ပယ်နငေ့်

အကွယလ
် ပ်းမခင််း

အကာအကွယလ
် ပ်းမညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအကာအကွယလ
် ပ်းမခင််း

ဆင်ရာ

အဆငေ့တ
် နေ့ ငေ့စ
် ပ်လျဉ်း၍

ဥပလဒမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက

ထပ်မှံရင််းလင််းလအာင်

လဆာင်ရွက်ပါ။
 သမ််းယူမခင််းက နင်ငတ
ှံ ကာစှံနနှု ်း် မျာ်းနငေ့က
် က်ညလအာင် လပ်လဆာင်ပါ။
နစ်နာမှုလမြရင််းသညေ့စ
် နစ်

 နစ်နာမှုလမြရင််းသညေ့စ
် နစ်က ထူလထာင်ပါ။ (အကျြှု်းတူအြွအ
ွံ့ စည််းမျာ်းအတွက် အပါအဝင်)

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမက်လှံ်းမျာ်း

 ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းမက်လှံ်းမအကျြှု်းခှံစာ်းခွငက
ေ့် လလျှာခ
ေ့ ျပါ။

လ ်းကွက် ဝင်လရာက်မှု

 ကဏ္ဍတစ်ခချင််းစ၏ ယဉဖပြှုငန
် င်စွမ််းအလပေါ်သာမက ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်အလပေါ်တွငလ
် ည််း သက်လရာက်မှု
မျာ်းက
အကမြတ်ရန်ကဏ္ဍအလက်နငေ့ထ
် တ်ကန်အလပေါ်အလမခခှံသညေ့က
် နသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်းကမပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ပါ။
 လဒသတွင်း် နငေ့် ကမဘာအနရ
ှံ ေ့ အဆငေ့တ
် ူ နင်ငမ
ှံ ျာ်းတွငလ
် တွွံ့ရသညေ့် ပွငလ
်
လက်မရန်
ေ့် င််းမမင်သာမှုအဆငေ့က
ထပ်မှံလမြလလျှာမ
ေ့ ှုမျာ်း မပြှုလပ်လရ်းက စဉ်းစာ်းပါ။

ရင််းမမစ် - အအ်းစဒ (၂၀၁၄)

အဆပါအာ်းနည််းချက်မျာ်းက လမြရင််းလဆာင်ရွက်ရန် မပြှုမပင်လမပာင််းလမှု အမျာ်းအမပာ်း မပြှုလပ်၍
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒသစ်က
အကက်းဆှံ်းအချက်မာ
တစ်ညွတ်တည််း
ဥပလဒမျာ်းက

အာဆယှံနင်ေ့

လရ်းဆွခေ့ပါသည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ဥ
ှု ပလဒရသညေ့်

ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်လနသည်နငအ
်ေ့ ည
တစ်ခတည််းမြစ်လအာင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနည််းဥပလဒမျာ်းနငအ
်ေ့ တူ

(ဇယာ်း

၁-၅)။

အလရ်း

ကမဘာန
ှံ ျာ်းတွင်
ေ့ င်ငမ

မပည်တွင်း် နင်ေ့

လပါင််းစည််းခေ့မခင််း

၎င််းသည်

-

တစ်ည

မပည်ပရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

မြစ်ပါသည်။

မမန်မာနင်ငှံ

တာဝန်ယူမှုရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

ဉ်းစာ်း

လပ်းသည်။ လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းက ရ်းရင််းလွယ်ကလ
ူ စဖပ်း တ်းတက်မှုရလစသည်။ နင်ငသ
ှံ ာ်း မျာ်းနင်ေ့
တန််းတူဆက်ဆမှံ ခင််းက

ထညေ့်သင
ွ ်း် ထာ်းသည်။

မမန်မာကမပဏမျာ်းဥပလဒနငအ
်ေ့ တူ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစနစ်က သသသာသာ လမြလလျာလ
ေ့ ပ်းထာ်းသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒသစ်၏ ပထမရည်ရွယ်ချက်မာ “သ
ထခက်မှုမရလစသညေ့်
မြစ်ပါသည်။

တာဝန်ယူမှုရလသာ

အမခာ်းလသာ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့ လူမှုပတ်ဝန််း ကျင်က

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလပ်ငန််းမျာ်း

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်မာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလပ်ငန််းမျာ်း

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်

လစရန်”

နင်ငတ
ှံ ကာစှံနနှု ်း် နငည
်ေ့ ညွတ်

လသာ

လပေါ်ထန
ွ ်း် လာလစရန်

မြစ်ပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ သ
ူ ည် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက တာဝန်ယူမရ
ှု စွာ လဆာင်ရွက်ရန် ကတကဝတ်ရ - မရ
ဆန််းစစ်ရလသာ

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်၏

တာဝန်မျာ်းတွင်

တာဝန်ယူမှုရလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက ထညေ့သ
် င
ွ ်း် ထာ်းပါသည်။ အခန််း (၁၆) သည် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၏ တာဝန်
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ဝတတရာ်းမျာ်းမြစ်ဖပ်း မကကာလသ်းမက မပဋ္ဌာန််းခေ့သညေ့် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒမျာ်းတွင် အမျာ်း အာ်းမြင်ေ့
လတွွံ့ ရရသညေ့်အရာမျာ်းထက် သာလွနပ
် ါသည်။ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည် “တည်ဆ ဥလပဒမျာ်း၊
နည််းဥလပဒမျာ်း၊

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းနင်ေ့

အလကာင််းဆှံ်းစှံချန်စှံညွှန်း် မျာ်းနင်အ
ေ့ ည သ

နင်ငတ
ှံ ကာတွင်

ကျင်သ
ှံ
ေ့
ေ့ ်းသည်

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့ လူမပတ်ဝန််းကျင်ထခက် ပျက်စ်းမှု၊

ညစ်ညမ််းမှု၊ နစ်နာမှုမမြစ်လစရန်နင်ေ့ ယဉလကျ်းမှုအလမွအနစ်မျာ်းက ထခက်ပျက်စ်း မှုမမြစ်လစရန်
လက်နာလဆာင်ရွက်ရမည်။”

ဇယာ်း ၁-၅ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒသစ် (၂၀၁၆) နင ်ေ့
ယခင်နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ (၂၀၁၂) တအကကာ်း
နှုင််းယဉချက်အကျဉ်းချြှုပ်
ေ့
အဓကမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ

(၂၀၁၂)

(၂၀၁၆)

နင်ငမှံ ခာ်းနငေ့် မပည်တွင်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက် တစ်ခတည််းလသာစနစ်

o



ပတ်ဝန််းကျင်နငေ့် လူမှုဆင်ရာကစစရပ်မျာ်း

o



ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစစစ်မခင််းနငေ့် ခွငမေ့် ပြှုမခင််း

o



(အကျှံြှု်းဝင်မန
ှု ယ်ပယ်

(အကျှံြှု်းဝင်မန
ှု ယ်ပယ် ကျဉ်းဖပ်း

ကျယ်မပနဖ် ပ
ေ့ ်း

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျထာ်း)

ဗဟချြှုပ်ကင်စနစ်)
နင်ငသ
ှံ ာ်းမျာ်းနငေ့် တန််းတူဆက်ဆမ
ှံ ှု

o



နင်ငအ
ှံ ချင််းချင််းအကကာ်း တန််းတူဆက်ဆမ
ှံ ှု

o



မျှတဖပ်း တူညလသာဆက်ဆမ
ှံ ှု

o



သမ််းယူမခင််း





(အာ်းနည််း)
ဏ္ဍာလငွလွှလမပာင််းမခင််း





(အာ်းနည််း)
အမခာ်းလရွ ်းချယ်နင်လသာ အမငင််းပွာ်းမှုလမြရင််းချက်





(အာ်းနည််း)
နစ်နာမှုလမြရင််းသညေ့စ
် နစ်



o

မတ်ချက် - ပါဝင်သည်/ တ်းတက်သည်; O မပါဝင်ပါ (သမဟ
် ှံ/အာ်းနည််း
ေ့ တ်) မမပညေ့စ
ရင််းမမစ် - စာလရ်းသူ၏ သှံ်းသပ်တင်မပချက်

ဥပလဒသစ်သည်

ကက်းမာ်းဖပ်း

အရင််းအန်းလည််းကက်းလသာစမှံကန််းမျာ်းနင်ေ့

ပတ်၀န််းကျင်နင်ေ့

လဒသခှံလူထအလပေါ် ကက်းမာ်းလသာသက်လရာက်မှုမျာ်း မြစ်လပေါ်လစမညေ့် စမှံကန််းမျာ်း အပါအ၀င်
မဟာဗျျူဟာလမမာက်အလရ်းပါလသာစမှံကန််းမျာ်းအလပေါ်

ပမဂ္ရမပြှုလဆာင်ရွက်လစရန်

မမန်မာနင်ငှံ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်၏ အခန််းကဏ္ဍကလည််း မပန်လည်မပင်ဆင်ခပ
ေ့ ါသည်။ အလမရကန် လဒေါ်လာ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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၅

သန််းလအာက်

အလသ်းစာ်းစမှံကန််းမျာ်းက

လဒသကက်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မတမျာ်းက
လှံ်းကလည််း

လျင်မမန်မရ
ှု လစရန်

လပ်းမခင််းက

လဆာင်ရွက်ပါသည်။

လဆာင်ရွက်ခေ့ပါသည်။

သ်းမခာ်းလဆာင်ရွက်လပ်းပါသည်။

အကျြှု်းခှံစာ်းခွငမ
်ေ့ ျာ်း

ရရရန်

ယခအခါ

မပည်နယ်နင်ေ့

တင််း

ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်လပ်ငန််းစဉတစ်ခ

ကင််းလွတ်ခင
ွ န
်ေ့ င်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ အ
ူ ာ်းလှံ်းသည်

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်သ ေ့

သက်သာခွငမ
်ေ့ ျာ်း
အခွနမ
် ဟတ်လသာ

လလျှာက်ထာ်းရပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒတွင် အမခာ်းလသာလမပာင််းလမှုမာ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ သက်ဆင် လသာ
စနစ်က သသသာသာရင််းလင််းမှုရလစမခင််းနင်ေ့ ကနသ
် ေ့ တ်မှုမျာ်း လမြလျာလ
ေ့ ပ်းထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။
(အလသ်းစတ်က လအာက်တွင် လြာ်မပထာ်းပါသည်။)
ဥပလဒသစ်၏
နငအ
်ေ့ ည

အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ

လဆာင်ရွက်လစရန်

ဆန််းသစ်မှုမျာ်းတွင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုကက်းကကပ်လရ်းဌာနခွနင်ေ့

ကတကဝတ်မျာ်း
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်း

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်၏ ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်နင်ေ့ အတည်မပြှုချက်မျာ်းအရ လဆာင်ရွက်လျက်ရလသာ ရင််းန်း
မမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်းသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ န
ူ စ်နာမှုမျာ်း

တင်ကကာ်းမှုက

လက်ခှံဖပ်း

တရာ်း

စွဆသညေ့်အဆငသ
်ေ့ ေ့ မလရာက်ရလရ်း ရည်ရွယ်ချက်မြင်ေ့ ြွွံ့စည််းသညေ့် အစ်းရနင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ူ
မျာ်းအကကာ်း

နစ်နာမှုမျာ်းက

လရ်းလကာ်မတတ ေ့

ပါဝင်

ညနှုင််းလမြရင််းလပ်းလသာ
ပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ၏
ူ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ဆ
ှု င်ရာနစ်နာမှုလမြရင််း
နစ်နာမှုလမြရင််းသညေ့်နည််းလမ််းက

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်၏ အမနလ
် ေ့ ကကာ်မငာစာအမတ် ၉/၂၀၂၀ မြင်ေ့ ၂၀၂၀ မပညေ့် နစ်
ဧဖပလတွင် ချမတ်ခေ့ဖပ်း IFC ၏ ကူညပှံေ့ပ်းမှုမြင်ေ့ အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်လျက် ရပါသည်။
(အလသ်းစတ်က အခန််း ၂ တွင် ရှု ပါ။)
ကမပဏမျာ်းဥပလဒ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ၏ အဓက တွြက်မာ
ကမပဏမျာ်းဥပလဒ၏
မမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒကသ
ေ့ ပင်
ေ့
ခေ့ကကပါသည်။

လတ်တလလာလမပာင််းလမှု
ကမပဏမျာ်းဥပလဒက

အာရြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်း

ကမပဏမျာ်းဥပလဒသည်

ဏ်၏

လယ

မြစ်ပါသည်။
ယျအာ်းမြင်ေ့

နည််းပညာအကူအညမြင်ေ့

ကသစလကတ်းလျလကာ်ပရတ်ဥပလဒက

မမန်မာနင်ငက
ှံ မပဏမျာ်းဥပလဒအရ

ကမပဏမျာ်းမတ်ပှံတင်ရာတွင်

လကာင််းစွာ

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်း
အသအမတ်မပြှု

လရ်းဆွခေ့လသာ

မမန်မာနင်ငှံ

နမူနာပှံစှံယူထာ်းပါသည်။
လွယက
် ူလစမခင််း၊

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အငယ်စာ်းမျာ်းအတွက်

စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း

ရမခင််းမြငအ
်ေ့ ပါအဝင်

လလျှာခ
ေ့ ျလပ်းမခင််း၊

လကာ်ပရတ်စမှံအပ်ချြှုပ်မက
ှု

ပမပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှု

မမငတ
်ေ့ င်လပ်းမခင််း၊

အလက်ထလရာနစ်

မတ်ပှံတင်စနစ်မြစ်လာလစရန် အစပျြှု်းလပ်းမခင််း၊ အလသ်းစာ်းရယ်ယာရင်မျာ်း၏ အခွငအ
်ေ့ လရ်း မျာ်းက
ခင်မာလစမခင််း၊

နင်ငတ
ှံ စ်လွှာ်း

လပ်သာကင်သာရမှုက

လပ်းစွမ််းမခင််းတ ေ့

လသာအကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းမာ
လွပ်လပ်လစမှု၊

ပ၍

နယ်ပယ်

မြစ်လပေါ်လစမည်

ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မရမခင််း၊

ရယ်ယာမျာ်းလွှလမပာင််းမခင််းအလပေါ်

ြယ်ရာ်းလပ်းမခင််း၊

ကျယ်မပနက
် ေ့ ာ

မြစ်ပါသည်။

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းအမျြှု်းမျြှု်းလပ်လဆာင်ရန်

ခွငမ်ေ့ ပြှုမတည်လငွရင််း

ရယ်ယာရင်မျာ်းကကာ်း
လအပ်ချက်က

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

အမခာ်း

ကမပဏမျာ်းက

မပည်တွင်း် နင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်း

ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မရမခင််း၊

လကက်းဖမမပန်ဆပ်နင်မှုက

စစ်လဆ်းသညေ့်

ပမ

ကမပဏမျာ်း

နည််းလမ််းသစ်မျာ်း

မြစ်ပါသည်။ (DICA၊၂၀၁၈)
အလာ်းအလာရလသာ

ရင််းန်းမမပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက်

မမန်မာနင်ငက
ှံ မပဏမျာ်းဥပလဒ၏

အဓက

သွငမ် ပင်လကခဏာတစ်ရပ်မာ “မပည်ပလကာ်ပလရ်းရင််း သမဟ
ေ့ တ် အမခာ်းနင်ငမှံ ခာ်းသာ်း တစ်ဉ်းဉ်း
သမဟ
ေ့ တ်

၎င််းတလပါင်
်းစည််းလျက်
ေ့

တက်ရက်မြစ်လစ၊

သွယ်ဝက်လသာနည််းမြင်ေ့

မြစ်လစ

ပင်ဆင်မှုပမာဏ ၃၅ ရာခင်နန
ှု ်း် အထက် ပမသညေ့် ပင်ဆင်မှုအကျြှု်းခှံစာ်းခွငတ
်ေ့ စ်ရပ် ရလသာ
နင်ငလ
ှံ တာ်၌

ြွွံ့စည််းတည်လထာင်ထာ်းသညေ့်

အဓပပါယ်ြွငဆ
်ေ့ ထာ်းမခင််း

မြစ်ပါသည်။

သ်းသနက
် ေ့ နသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်းရလသာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နန
ှံ င်ပါသည်။

ကမပဏက

ဟ

အဆပါလမပာင််းလမှုလကကာင်ေ့

လပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းမအပ

ဤအချင််းအရာသည်

ရင််းနမမြှုပ်နရ
ှံ န်အခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်း

ဆသည်”

နင်ငမှံ ခာ်း

ကမပဏက

နင်ငမှံ ခာ်းသာ်း

မျာ်းသည်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း

နင်ငမှံ ခာ်းသာ်းမျာ်း

ပမြန်တ်းလပ်းရှံသာမက

အမျာ်းစတွင်

မမန်မာနင်ငှံ

တွင်

နင်ငမှံ ခာ်းသာ်းလမမပင်ဆင်မှုက

တာ်းမမစ်ထာ်းမခင််းလကကာင်ေ့ မြစ်လပေါ်လာလသာ မပဿနာမျာ်း လမြလလျာရ
ေ့ န်ကလည််း ပှံေ့ပ်း လပ်းပါသည်။
လူနည််းစရယ်ယာရင်မျာ်းက

အကာအကွယ်လပ်းမခင််းသည်

မပည်တွင်း် ကမပဏ

မျာ်းတွင်

ရယ်ယာအနည််းစပင်ဆင်သည်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
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ှံ ှုက လမဖလလ ာမ
ေ့ ှုလပ်းမခင််း
မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒနင်ေ့

နည််းဥပလဒမျာ်း၊

အလက်မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအမျြှု်းမျြှု်းတသည်
ေ့

မမန်မာနင်ငက
ှံ မပဏမျာ်းဥပလဒနင်ေ့

မမန်မာနင်ငအ
ှံ ာ်း

ကဏ္ဍ

ပထမကကမ်သ်းသပ်
ှံ
ချက်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

 75

လဆာင်ရွက်ချက်၌ OECD FDI Regulatory Restrictiveness Indexအရ စစ်တမ််းလကာက်ယူ
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OECD ၏ နိင
ို င
် ပချောုံးတိိုက်ရို ိက်ရင်ုံးနှုံးီ ပမျုပ်နမှု
ှ ဥပယဒစည်ုံးမ ဉ်ုံးကနသ
် ူ့ တ်မဆ
ှု ိုင
ိ ရ
် ျောညွှနုံး် ကိနုံး် သည် နိင
ို င
် ပချောုံး

ရင်ုံးနှုံးီ ပမျုပ်နမှု
ှ သမ ျောုံးကိို ခွွဲပချောုံးဆက်ဆမှုနင
ှ သ
်ူ့ က်ဆိုင
ိ သ
် ညူ့် ပပဋ္ဌျောန်ုံးထျောုံးယသျောလိုပ်ထုံးို လိုပ်နည်ုံးမ ျောုံး (ဥပမျော - နိင
ို င
် ပချောုံး
ရှ

်

ျောကနသ
် ူ့ တ်ခ က်မ ျောုံး၊ အဓိကနိင
ို င
် ပချောုံးဝန်ထမ်ုံးမ ျောုံးအယပေါ် ကနသ
် ူ့ တ်ပခင်ုံးနှင ်ူ့ အပချောုံးယသျောလိုပ်ငန်ုံးယဆျောင်ရွက်မှု

ဆိိုငရ
် ျောအစီအမမ ျောုံး) သျောလျှင် အက ျုုံးဝင်ပေါသည်။ ရင်ုံးနှုံးီ ပမျုပ်နမှု
ှ ဝန်ုံးက င်ဆိုင
ိ ရ
် ျော အပချောုံးအယရုံးပေါယသျောကိစရ
စ ပ်မ ျောုံး
(ဥပမျော - ဥပယဒစည်ုံးမ ဉ်ုံးမ ျောုံးနှင ်ူ့ အစိုံးို ရပိင
ို လ
် က်ဝေါုံးကကီုံးအိုပ်စီုံးပျောွ ုံးယရုံးလိုပ်ငန်ုံးမ ျောုံး အယကျောင်အထည်ယ ျော်မ၊ှု ပိကို
ို ူ့ န ်
ယရှ ှေ့ ရှု ယသျောရင်ုံးနှုံးီ ပမျုပ်နသ
ှ မ ျောုံးအယပေါ် အထုံးအခွငအ
်ူ့ ယရုံးယပုံးမှုနင
ှ ်ူ့ အထုံးစီုံးပွျောုံးယရုံးဇိုနစ
် နစ်မ ျောုံး) ကိို ထညူ့သ
် ွငုံး် စဉ်ုံးစျောုံးမှု
မပပျုပေါ။ အခ က်အလက်မ ျောုံးသည် ဒီဇင်ဘျောလကိုနအ
် ထိ ရှိယနယသျော ဥပယဒစည်ုံးမ ဉ်ုံးကနသ
် ူ့ တ်ခ က်မ ျောုံးကိို အယပခပပျုထျောုံး
ပေါသည်။ အသိုုံးပပျုထျောုံးသညူ့န
် ည်ုံးစနစ်နင
ှ ပ
်ူ့ တ်သက်သညူ့် အခ က်အလက်မ ျောုံးကိို Kalinova et al. (၂၀၁၀) တွင ် ရှု ပါ။
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လခတ်လနာက်ကျလနလသာ

ဏ်လပ်ငန််းကဏ္ဍတွင် နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက တမြည််းမြည််း

ြွငလ
်ေ့ ပ်းခေ့သည်။ ကနဉ်းတွင် နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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(နင်ငမှံ ခာ်းပင်ဆင်မှု ၃၅% အထ)။ ထအမပင်
နင်ငမှံ ခာ်း
ေ့

ကနသ
် ေ့ တ်ထာ်းသည်။
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နင်ငမှံ ခာ်းသှံ်းလငွနင်ေ့ ကျပ် နစ်မျြှု်းစလှံ်းမြင်ေ့ ဝန်လဆာင်မအ
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၇
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ဏ်လပ်ငန််း လင်စင်မျာ်းက ကရ်းယာ်း၊ ထင်ဝမ်၊ ထင််းနငလ
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ပညာလရ်းဝန်လဆာင်မှုမျာ်း၊ စက်ပျြှု်းလရ်းနင်ေ့ ကွနဒ
် မနယှံအခန််းမျာ်း မြစ်ကကသည်။ ၂၀၁၄ ခနစ်တွင်
လကက်းနန််းဆက်သယ
ွ ်လရ်းလပ်ငန််းက နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု လဆာင်ရွက်ရန် ခွငမ်ေ့ ပြှုဖပ်းမြစ်ပါသည်။
အဆပါလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းအနက်

အချြှု ွံ့တွင်

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ူ

မျာ်းအတွက်

အနည််းဆှံ်းအရင််းအန်းလအပ်ချက် သတ်မတ်မခင််းမျာ်းနင်ေ့ အမခာ်းလသာ ခွမခာ်း ဆက်ဆသ
ှံ ညေ့်ပှံစှံမျာ်း
ရလနလသာ်လည််း

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

နင်ငမှံ ခာ်းပါဝင်မှုအတွက်

လှံလလာက်လသာအတင််းအတာတစ်ခအထ ခွငမ်ေ့ ပြှုလပ်းပါသည်။
လရာက်လသာစမှံအပ် ချြှုပ်မှု၏ စန်လခေါ်မှု
တရာ်းဥပလဒစ်းမ်းမှု
“တရာ်းဥပလဒစ်းမ်းလရ်းသည် ဒမကလရစစနစ်၏ အပ်ချြှုပ်မှုက လကျာလထာက်လနာက်ခှံ မပြှုလသာ
အလမခခှံမူသလ

ာတရာ်း မြစ်ပါသည်။ မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် တရာ်းဥပလဒစ်းမ်းမှု အာ်းနည််းမခင််းသည်

မပည်သမ
ူ ျာ်း၊ အထူ်းသမြင်ေ့ ဆင််းရနွမ််းပါ်း၍ ထခက်လွယ်သညေ့် အပ်စမျာ်း အတွက် ကက်းမာ်းလသာ
ဝန်ထပ်ဝန်ပ်းမြစ်လစဖပ်း

ဖငမ််းချမ််းလရ်း၊

တည်ဖငမ်လရ်းနင်ေ့

အမခာ်းလသာ

စဉဆက်မမပတ်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုပန််းတင်မျာ်း လအာင်မမင်လရ်းအတွက် အတာ်းအဆ်းတစ်ခလည််း မြစ်ပါသည်။”
(MOPFI၊ ၂၀၁၈, စာ-၁၂)
ပထမအကကမ် OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်တွင် ြွှံဖြြှု်းမှုအနည််းဆှံ်းနင်ငှံ အမြစ်သာမက
စစ်အပ်ချြှုပ်လရ်း၏အလမွအနစ်လကကာင်ေ့ မမန်မာနင်ငရ
ှံ စမှံအပ်ချြှုပ်မှုဆင်ရာ သသာလသာစန်လခေါ်မှုက
ထင်ထင်ရာ်းရာ်းလြာ်မပထာ်းပါသည်

(အအ်းစဒ၊

၂၀၁၄)။

အစ်းရ

အတွင်း်

အထူ်းသမြင်ေ့

လဒသအဆငတ
်ေ့ ွင် စွမ််းလဆာင်ရည်နည််းမှု၊ အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ ညနှုင််း လဆာင်ရွက်နင်မှု မရမခင််း၊
ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းအကကာ်း ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှု အာ်းနည််းမခင််းနင်ေ့ ဥပလဒအသစ်မျာ်းလရ်းဆွမခင််းနင်ေ့
အလကာင်အထည်လြာ်မခင််း

စှံလပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း

မရမခင််း

တသည်
ေ့

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းက အဟနအ
် ေ့ တာ်း မြစ်လစပါသည်။
ပထမအကကမ် OECD အ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက် (OECD၊ ၂၀၁၄) မ လအာက်ပါ
လြာ်မပချက်သည် ယလနအထ
သက်ဆင်လနဆ မြစ်ပါသည် ေ့

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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လခတ်မဥပလဒမူလ ာင်တစ်ရပ်လပ်းရန်

အစ်းရ၏

အလျင်အမမန်လဆာင်ရွက်မှုသည်

သငလ
ေ့် လျာလသာ၊ ယှံကကည်အာ်းက်းထက်လသာ၊ အစ်းရအတွင်း် လက်ရစွမ််းလဆာင် နင်မှု
အဆငအ
ေ့် ရသာ

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်နင်စွမ််းရလသာ

ထခက်မှုရနင်လကကာင််း

နင်ငတ
ှံ ကာလလေ့လာသူမျာ်းက

“ဥပလဒလရ်းရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအတွက်

ဥပလဒမျာ်း

က

လထာက်မပကကပါသည်။

ရင််းလင််းဖပ်း

မပညေ့်စှံလသာ

မဟာဗျျူဟာ

မရလသ်းလသာလကကာငေ့် သငလ
ေ့ ေ့ လဆာင်ရွက်မှုနငေ့် ပူ်းလပါင််းညနှုင််းမှု မရလသာ
ေ့် တာ်သကသ
လပ်ငန််းစဉမျာ်း မြစ်လစလကကာင််း၊ [...] ဥပလဒမပြှုလရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှု လပ်ငန််းစဉတွင်
လွှတ်လတာ်က မန်မန်ကန်ကန် စဉ်းစာ်းလဆာင်ရွက်လရ်းနငေ့် အရပ်
အပါအဝင်

သက်ဆင်ရာအြွွံ့အစည််းမျာ်းနငေ့်

ပါဝင်သငလ
ေ့် ကကာင််း

၂၀၁၂

ခနစ်တွင်

က်လအြွ
ူ ေ့ ွံ့အစည််း

စနစ်တကျ

တင်ပင်လဆွ်းလနွ်းမခင််းတ ေ့

ကမဘာေ့ကလသမဂ္ဂ

အထူ်းကယ်စာ်းလယ်က

ထတ်မပန်ခေ့ပါသည်။”(ကမဘာေ့ကလသမဂ္ဂ၊ ၂၀၁၂)
ဥပလဒမူလ

ာင်က

အသစ်မပင်ဆင်ရန်

အလရ်းတကက်း

လအပ်မှုနင်ေ့

ဥပလဒမျာ်းနင်ေ့

ဆက်စပ်

ဥပလဒမျာ်းက မူကကမ််းလရ်းဆွရန်နင်ေ့ မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ရန် အစ်းရအတွင်း် စွမ််းလဆာင်ရည် မမငတ
်ေ့ င်လရ်း
လနာငလ
်ေ့ န်းလနမှုမြစ်စဉအကကာ်း

မလွှမလရာင်သာလသာ

အာ်းဖပြှုငမ
် ှု

မြစ်လာပါ

သည်။

ဥပလဒသစ်မပဋ္ဌာန််းလရ်းအတွက် စွမ််းလဆာင်ရည်မမငမ
်ေ့ ာ်းမှုနင်ေ့ ပ၍စနစ်ကျလသာ လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း
မရလျှင်

မူကကမ််းလရ်းဆွမခင််းက

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်မခင််းသည်

မပည်သူ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအတွက် လမျှာ်လငထ
်ေ့ ာ်းလသာ အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း မလပ်း
လက်ရစွမ််းလဆာင်ရည်ကင််းမေ့မှုက

ပမဆ်းရွ ာ်းလစသညေ့်

မျာ်းနင်ေ့

အစ်းရအတွင်း်
ဆှံ်းရှု ှံ်းမှုရပါသည်။

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုမတ်ြက်အြွွံ့အစည််းမျာ်းက ယင််းလပ်ငန််းစဉက ကူညပှံပ
ေ့ ်းလပ်းနင်လသာ် လည််း
လှံလလာက်လသာဌာနတွင်း် ပါဝင်မှုမရလျှင်

ဌာနဆင်ရာပင်ဆင်မှု

ကင််းမေ့ဖပ်း

မမန်မာ

နင်င၏
ှံ

အလမခအလနနငအ
်ေ့ ည အလက်သငလ
်ေ့ မပာင််းလနင်မှုမရလသာ ဥပလဒမျာ်း မြစ်လစနင်ပါ သည်။
ဥပလဒမူကကမ််းလရ်းဆွသညေ့်အခါ

ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းသည်

အမခာ်းလနရာမျာ်းတွင်

ရဖပ်းသာ်း

မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက အနည််းငယ်သာ က်းကာ်းဖပ်း အမျာ်းမပည်သန
ူ င်ေ့ လဆွ်းလနွ်းမခင််း သမဟ
ေ့ တ်
အမခာ်းနင်ငမ
ှံ ျာ်းတွင်

လဆာင်ရွက်သည်မျာ်းက

သတင််းအချက်အလက်

မျှလဝမခင််းမရ

သှံ်းသပ်မခင််း

အနည််းငယ်သာ

လဆာင်ရွက်လကကသည်။

မျက်လမာက်

မပြှုလပ်လျက်
လရ်းရာမျာ်းက

လရ်းသာ်းသူတစ်ဉ်းက လအာက်ပါအတင််း လထာက်မပထာ်းပါသည် -

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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“တရာ်းဥပလဒစနစ်က မပန်လည်တည်လဆာက်၍ရဖပ်း ဥပလဒမျာ်း မပဋ္ဌာန််းလပ်းလက် ရှံမြငေ့်
စ်းပွာ်းလရ်းခင်မာလာလမေ့်မည်ဟူလသာ အယူအဆအမာ်းက အင်နအ
် ယ်လ်ဒ အစ်းရနငေ့်
လွှတ်လတာ်က

လရာင်ကကဉရမည်။….

လွှတ်လတာ်သတင်
ွ ်း် လသာ
ေ့ သင

ထှံ်းစှံအတင််း

ဥပလဒလရ်းရာကျွမ််းကျင်မှုနငေ့်

ဥပလဒမပြှုစရာတွင်

ကျွမ််းကျင်မှုမရသညေ့်အစ်းရအရာရမျာ်းက
ဥပလဒသစ်မျာ်းလရ်းဆွရာတွင်
အကနအ
် ေ့ သတ်ရလနဖပ်း

ဥပလဒမျာ်းမာ
လအပ်လသာ

မပင်ဆင်ထာ်းမခင််း

ဝန်ကက်းဌာနချင််း

ဥပလဒမူကကမ််းက

မြစ်သည်။

လပါင််းစပ်ညနှုင််းမှုမာ

လရ်းဆွလသာအခါ

မပည်သလ
ူ ူထ၏

အကကှံဉာဏ်မျာ်း ရယူရာတွင် တူညလသာလပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း မရလပ။” (သက်ထန
ွ ်း် ၊
၂၀၁၇)
အဆပါစန်လခေါ်မှုမျာ်းက
ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှု၊

လမြရင််းလဆာင်ရွက်ရာတွင်

အမျာ်းမပည်သန
ူ င်ေ့

အပ်ချြှုပ်မှုဆင်ရာနယ်ပယ်မျာ်းမြစ်သညေ့်

လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်း၊

ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းအကကာ်း

ချတ်ဆက်

လဆာင်ရွက်မှုနင်ေ့ ဥပလဒစည််းမျဉ်းအကျြှု်းသက်လရာက်မှုစစစ်မခင််းစသည်တတွ
ေ့ င် တ်းတက်မှု မျာ်း
လအပ်ပါသည်။

ဥပလဒမူကကမ််းလရ်းဆွရန်နင်ေ့

မမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအပ်မှုမာ

ထင်ရာ်းပါသည်။

သှံ်းသပ်ရန်

အစ်းရအတွင်း်

စွမ််းလဆာင်ရည်

မပည်လထာင်စလရ ွံ့လနချြှုပ်ရှံ်းသည်

မမန်မာနင်င၏
ှံ

ဥပလဒစနစ်က အဆငမ်ေ့ မငရ
်ေ့ ာတွင် အလရ်းကက်းလသာမတ်တင်တစ်ခအမြစ် UNDP ၏ အကူအည မြင်ေ့
မပည်လထာင်စလရ ွံ့လနချြှုပ်ရှံ်းသည် မဟာဗျျူဟာစမှံကန််း (၂၀၁၅ - ၂၀၁၉) က လရ်းဆွခေ့ပါ သည်။
စမှံကန််းသည်

ကွပ်ကမှုအခန််းကဏ္ဍက

စွမ််းလဆာင်ရည်က
တင်မခင််းနင်ေ့

အကမြတ်ရာတွင်

လလေ့ကျငသ
်ေ့ င်ကကာ်းမခင််း

သညေ့်အချန်တင
ွ ်

အချန်နငတ
်ေ့ စ်လမပ်းည

လဆာင်ရွက်ရန်

မပည်လထာင်စလရ ွံ့လနချြှုပ်ရှံ်း

ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှုရပါသည်။

“နည််းပညာ

နစ်မျြှု်းစလှံ်းလအပ်လသာလကကာင်ေ့
လပ်ငန််းဖပ်းစ်းရန်နင်ေ့

အဆငမ်ေ့ မင်ေ့

လတာင််းဆချက်မျာ်း

မြညေ့်ဆည််းရန်

ကျွနလ
် တာ်တ ေ့

အခက်အခမျာ်းန ရင်
ေ့ ဆင်လနရပါတယ်။”
ဤမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်
အမခာ်းနင်ငမ
ှံ ျာ်းမ

ဥပမာမျာ်းသည်

အချန်ယူရမည်မြစ်လသာ်လည််း
ဥပလဒ၏

မမန်မာနင်ငအ
ှံ တွင်း် နင်ေ့

အကျြှု်းသက်လရာက်မန
ှု င်ေ့

အရည်အလသွ်း

တ်းတက်မှုတွင် ၎င််းတ၏
ွ ်
ေ့ အလရ်းပါမှုက သက်လသထူလျက်ရပါသည်။ အလသ်းစတ်က လအာက်တင
လြာ်မပထာ်းပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မမန်မာနင်င၏
ှံ အပ် ချြှုပ်မှုစွမ််းလဆာင်ရည်
နင်ငတ
ှံ စ်လွှာ်းရ

အပ်ချြှုပ်မှုအရည်အလသွ်းက

ချက်မျာ်းသည် လဒသဆင်ရာသလ

နှုင််းယဉရန်

ခက်ခပါသည်။

အဆငသ
်ေ့ တ်မတ်

ာထာ်းအမမင်မျာ်းက စစ်တမ််းလကာက်ယူမအ
ှု လပေါ် အလမခခှံဖပ်း၊

မပဿနာမျာ်းအလပေါ် မည်သရှုေ့ မမင်သည်က နင်ငအ
ှံ န ှံ သ
ေ့ သာထင်ရာ်းလစနင် ပါသည်။ ဇယာ်း ၁-၆ သည်
ယခလဆွ်းလနွ်းခေ့လသာနယ်ပယ်နငသ
်ေ့ က်ဆင်သညေ့်
အပ်ချြှုပ်မှုဆင်ရာညွှန်း် ကန််းမျာ်း၊

လရွ ်းချယ်ထာ်း

အထူ်းသမြင်ေ့

သညေ့်

ပွငလ
်ေ့ င််းလသာအစ်းရနင်ေ့

စည််းမျဉ်း

စည််းကမ််းလက်နာမှုက လြာ်မပာထာ်းပါသည်။ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုအနည််းဆှံ်းနင်ငမှံ ြစ်လသာ မမန်မာနင်ငှံ ၏
ညွှန်း် ကန််းအဆငသ
်ေ့ ည် နမ်ပ
ေ့ ါသည်။ စတ်ဝင်စာ်းစရာအလကာင််းဆှံ်းအချက်မာ မမန်မာနင်ငှံ အတွင်း်
လဆာင်ရွက်ချက်အမျြှု်းမျြှု်းကွမပာ်းလနမှု
မမင်သာမှုအရလသာ်လည််းလကာင််း၊

မြစ်ပါသည်။

လူထ၏

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့

ပါဝင်မှုအရလသာ်လည််းလကာင််း၊

ပွငလ
်ေ့ င််း

ကစာ်းမှုမျာ်းက

လက်လမ််းမမှုအရလသာ်လည််းလကာင််း အဆငန
်ေ့ မ်က
ေ့ ျပါသည်။

ဇယာ်း ၁-၆ မမန်မာနင်ငအ
ှံ တွက် လက်လရွ ်းစင်အပ်ချြှုပ်မှုညွှန််းကန််းမျာ်း
(အဆငေ့န
် ငေ့် အမတ်၀–၁ = အလကာင််းဆှံ်းလဆာင်ရွကမ
် )ှု

ပွငလ
ေ့် င််းလသာအစ်းရ

ကမ္ာေ့

အာရ

အလယ်အလတ်

အဆငေ့်

အဆငေ့်

ဝင်လငွလအာက်ဆငေ့်

၁၁၄/၁၂၆

၁၄/၁၅

၂၄/၃၀

- ထတ်မပန်ထာ်းလသာဥပလဒမျာ်းနငေ့်

အမတ်

၀.၂၀

အစ်းရသတင််းအချက်အလက်
- သတင််းအချက်အလက်ရပင်ခင
ွ ေ့်

၀.၃၅

- လူထပါဝင်မှု

၀.၄၂

- တင်ကကာ်းမှုယနတရာ်း

၀.၄၂

ဥပလဒစည််းမျဉ်းအတင််း လက်နာလစမခင််း
- ထထလရာက်လရာက်

၈၅/၁၂၆

၁၃/၁၅

၁၂/၃၀
၀.၄၉

ဥပလဒစည််းမျဉ်းအတင််း လက်နာလစမခင််း
- မလလျာ်ကန်လသာ ကသဇာလွှမ်း် မ်းမှု မရမခင််း

၀.၆၁

- ကျြှု်းလကကာင််းဆလလျာ်မမ
ှု ရလသာ လနာက်ကျမှု မရမခင််း

၀.၅၀

- တရာ်းဝင်လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းက လလ်းစာ်းမခင််း

၀.၃၈

- လှံလလာက်လသာလလျာ်လကက်းမလပ်း

၀.၃၄

သမ််းယူမမ
ှု မပြှုမခင််း
ရင််းမမစ် - World Justice Project (၂၀၁၉)

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ဥပလဒစည််းမျဉ်းသက်လရာက်မှု ဆန််းစစ်မခင််းမျာ်း
လနာက်ဆ်းတွ
ှံ င် တ်းတက်မှုရလသာ ဥပလဒမပြှုမှုသည် ဥပလဒစည််းမျဉ်း သက်လရာက် မှုဆန််းစစ်မခင််း
(Regulatory Impact Analysis - RIA) မပြှုလပ်ရန် လအပ်ပါသည် (Box -၁-၅)။ RIA ဆင်ရာရှံ်း
ထူလထာင်ထာ်းသည်

ကလမဘာဒ်းယာ်းနင်ငန
ှံ င်ေ့

လာအနင်ငတ
ှံ နေ့ ငမ
်ေ့ တူ

လက်ရကာလ၌

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် RIA က တာဝန်ယူလဆာင်ရွက်ရလသာ သ်းသနအ
် ေ့ ြွွံ့ မရလပ။ ကလမဘာဒ်းယာ်းနင်င၏
ှံ
အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းအရ

RIA

ဆင်ရာစွမ််းလဆာင်ရည်က

လအပ်ပါသည်။

ထသလဆာင်
ရွက်မခင််းမရပါက
ေ့

ထခက်နင်ဖပ်း

RIA

တ်းတက်လစလရ်း

လရတတွင်

လဆာင်ရွက်ရန်

ရရင််းစွစွမ််းလဆာင်ရည်

နငပ
်ေ့ တ်သက်၍လွတ်လပ်လသာအတင်ပင်ခှံမျာ်းက

ကပင်

အလွနအ
် မင််း

မခအာ်းထာ်းရလသာ အလလေ့အကျငအ
်ေ့ မြစ်သ ေ့ လမပာင််းလလစနင်ပါသည်။ ကလမဘာဒ်းယာ်းနင်ငှံ တွင်
စွမ််းလဆာင်ရည်မမငတ
်ေ့ င်လရ်းက အချန်ယူလဆာင်ရွကဖ် ပ်းမသာ ဥပလဒစည််းမျဉ်းအာ်းလှံ်း အတွက် RIA
က

အဆငဆ
်ေ့ ငအ
်ေ့ လကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်ခမေ့ ခင််း

အစတ်အပင််းအမြစ်
အလလေ့အထဆင်ရာ

ဥပလဒစည််းမျဉ်းလရ်းဆွမခင််း

မြစ်ပါသည်။

အဆပါ

လပ်ငန််းစဉတွင်

အလမခခှံစည််းမျဉ်းမျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

တ်းတက်မ၏
ှု

လကာင််းမွန ်

လသာ

ဆက်စပ်ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းက

သတင််းအချက်အလက် အကကှံဉာဏ်လပ်းရန်၊ RIA ဆင်ရာ သင်တန််းလပ်းရန်နင်ေ့ RIA လပ်ငန််းစဉ
အလကာင်အထည်လြာ်လရ်းတွင် ဆက်စပ်ဝန်ကက်း ဌာနမျာ်းက ပှံေ့ပ်းလပ်းရန် ဝန်ကက်းမျာ်း လကာင်စတွင်
Regulatory Executive Team က ြွွံ့စည််းထာ်းပါသည်။ (OECD၊၂၀၁၈-ခ)

Box ၁-၅ ဥပလဒစည််းမျဉ်းသက်လရာက်မှု ဆန််းစစ်မခင််းမျာ်းဆသည်မာ အ ယ်နည််း။
ဥပလဒစည််းမျဉ်းသက်လရာက်မှု

ဆန််းစစ်မခင််းသည်

သက်လသာအလထာက်အထာ်းအလမခမပြှု

မူဝါဒချမတ်မခင််း၏ အလမခခှံအတ်မမစ်မြစ်ဖပ်း လွနခ
် ေ့လသာအနစ် ၂၀ အတွင်း် OECDအြွွံ့ဝင်
နင်ငမ
ှံ ျာ်းက

အမျာ်းဆှံ်းချမတ်ကျငသ
်ေ့ ်းခ
ှံ ေ့လသာ

မြစ်ပါသည်။

RIA

သည်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူဝါဒလရ်းရာနည််းလမ််းတစ်ရပ်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းကွပ်ကမှုမြစ်စဉ၏

အစတ်အပင််းတစ်ရပ်မြစ်ဖပ်း

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူဝါဒ လရ်းဆွရန် သမဟ
ေ့ တ် ခင်မာအာ်းလကာင််းလစရန် အသှံ်းမပြှုပါသည်။ RIA က
စဉ်းစာ်းလနလသာ မူဝါဒတစ်ရပ်အတွက် ဥပလဒစည််းမျဉ်း သမဟ
ေ့ တ် ဥပလဒစည််းမျဉ်း မဟတ်လသာ
လရွ ်းချယ်စရာမျာ်းထမ

မြစ်နင်ြွယ်ရလသာ

အကျြှု်းအမပစ်မျာ်းက

ခွမခာ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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တွက်ချက်မခင််းမပြှုလပ်လသာ စနစ်ကျသညေ့်လပ်ငန််းစဉဟ အဓပပါယ်ြွငဆ
်ေ့ ထာ်းပါသည်။ (OECD၊
၂၀၁၅)
ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူဝါဒနင်ေ့

အပ်ချပ်မှုဆင်ရာ

OECDလကာင်စ၏

လထာက်ခှံအကကှံမပြှုချက်တင
ွ ်

မူဝါဒရည််းမန််းချက်မျာ်းက လြာ်ထတ်မခင််း၊ ဥပလဒစည််းမျဉ်းသည် လအပ်မှုရ-မရနင်ေ့ အဆပါ
ရည်မန််းချက်မျာ်း
အကမြတ်မခင််း၊
သမမင်ရန်

လအာင်မမင်လရ်းတွင် ယင််းသည်
အမခာ်းနည််းလမ််းမျာ်းက

ဆန််းစစ်ထာ်းလသာ

လြာ်ထတ်မခင််းမြင်ေ့
လပ်ငန််းစဉ၏

မည်သ ေ့ ထလရာက်မှုအရဆှံ်းမြစ်သည်က

စဉ်းစာ်းမခင််း၊

အလကာင််းဆှံ်းနည််းလမ််းက

နည််းလမ််းအမျြှု်းမျြှု်း၏

အမပန်အလန်အလပ်းအယူမျာ်းက

ဥပလဒစည််းမျဉ်းသစ်အဆမပြှုချက်မျာ်းက

အလစာပင််းအဆငမ
်ေ့ ျာ်းတွင်

တက်တွန်း် ထာ်းပါသည်။

ပ၍

RIA

က

လရ်းဆွလရ်းအတွက်

လပါင််းစပ်ရန် နင်ငမ
ှံ ျာ်းက

တတကျကျဆရပါလျှင်

ခွမခာ်း

အစ်းရမျာ်းသည်

မူဝါဒ
အာ်းလပ်း

လအာက်ပါတနေ့ င်ေ့

ညညွတ်မှုရလသာ ကကြှုတင်ဆန််းစစ်မှုအလလေ့အထမျာ်းက ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်သငပ
်ေ့ ါသည် 

ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏ အလရ်းပါမှုနင်ေ့ အချြှု်းကျသည်။



အချန်နငအ
်ေ့ မျှ ပျှံွံ့ နမှု
ှံ ေ့ ဆင်ရာ အကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်း၊ မည်သက
ူ
အကျြှု်းလကျ်းဇူ်း
ရရနင်ြွယရ
် သည်
စ်းပွာ်းလရ်း၊

မည်သက
ူ ထခက်နစ်နာြွယ်ရသည်တက
ေ့

လူမှုလရ်းနငပ
်ေ့ တ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ

တွက်ချက်လျက်

လြာ်ထတ်မခင််းအပါအဝင်

သက်လရာက်မှုမျာ်းက

ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏လကာင််းကျြှု်းက

စဉ်းစာ်းလသာ

ထညေ့်သင
ွ ်း်
အကျြှု်းအမပစ်

သှံ်းသပ်စစစ်ချက်မျာ်း ပါဝင်သည်။


လစျ်းကွက်ကျဆင််းမှုက
တရာ်းမျှတလကကာင််း
လအပ်မှုစသညေ့်

မပင်ဆင်မခင််း
မပဆလပ်းသညေ့်

(သမဟ
ေ့ တ်)

ဥပလဒစည််းမျဉ်းအသှံ်းမပြှုမှုက

နင်ငသ
ှံ ာ်း၏အခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းက

ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏ရည်ရွယ်ချက်နင်ေ့

ကာကွယ်ရန်

သတ်မတ်မူဝါဒလအပ်ချက်က

လြာ်ထတ်သည်။


သငလ
်ေ့ လျာ်မှုအရဆှံ်း နည််းလမ််းက ခွမခာ်းသမမင်ရန်နငလ
်ေ့ ရွ ်းချယ်ရန် (သမဟ
ေ့ တ်) မူဝါဒ
ရည်မန််းချက်မျာ်းလအာင်မမင်လရ်းအတွက်

နည််းလမ််းမျာ်းက

စည််းမျဉ်းနင်ေ့

ဥပလဒစည််းမျဉ်းျျမဟတ်လသာ

လရ်းရာမူဝါဒ

ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက

လပါင််းစပ်ရန်၊

လရွ ်းချယ်စရာမျာ်းအပါအဝင်

အလကာင်ထည်လြာ်လဆာင်ရွက်ရာတွင်

ဥပလဒ
မပည်သူ ေ့
တှံမပန်
ေ့ မှု

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

 83

မရလသာ လရွ ်းပင်ခွင်ေ့ (သမဟ
်ေ့ လာ်းတူ အမခာ်း လရွ ်းချယ်စရာ
ေ့ တ်) အလမခခှံမန််းဆချက်နငအ
နည််းလမ််းမျာ်းက စဉ်းစာ်းသည်။


ဥပလဒစည််းမျဉ်း၊

ပညာလရ်းနင်ေ့

သလ

ာအလလျာက်မြစ်တည်လာလသာ

စှံချန်စှံညွှန်း်

မျာ်းကလပါင််းစပ်မခင််းကသ
ေ့ လသာ
လက်ြက်ညလသာ နည််းလမ််းမျာ်းအပါအဝင် လူအြွ
ေ့
ေ့ ွံ့
အစည််းက အသာ်းတင်အကျြှု်းမြစ်ထန
ွ ်း် နင်မှုနည််းလမ််းမျာ်းက လြာ်ထတ်သည်။


တူညမှု၊ မျှတမှု၊ ပျှံွံ့ နမှု
ှံ ေ့ ဆင်ရာ သက်လရာက်မှုမျာ်း ကသ
ေ့ လသာ
တွက်ချက်ရန် ခက်ခလသာ
ေ့
(သမဟ
ေ့ တ်) မမြစ်နင်လသာ အဆပါသက်လရာက်မှုမျာ်း၏ အရည်အလသွ်း ပင််းဆင်ရာ
လြာ်မပချက်မျာ်းကလပ်းသည်။

ဥပလဒစည််းမျဉ်းအဆမပြှုချက်မျာ်းသည်

သက်လရာက်မှုမျာ်းရလျှင် မြစ်နင်ပါက ကကြှုတင်စစစ်မှုမပြှုလပ်ရာတွင်
အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းနင်ေ့

ထခက်နစ်နာမှုမျာ်းက

ဥပလဒစည််းမျဉ်းဆင်ရာ

ကန်ကျမှုမျာ်းတွင်

(သမဟ
ေ့ တ်)

ကန်ကျရသညေ့်

အစ်းရက

သသာလသာ
ကန်ကျမှုမျာ်း၊

တွက်ချက်သငသ
်ေ့ ည်။

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၊

တက်ရက်ကန်ကျမှုမျာ်း

နင်ငသ
ှံ ာ်းမျာ်း

(စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုဆင်ရာ၊

ဏ္ဍာလရ်းဆင်ရာနင်ေ့ အရင််းအန်းဆင်ရာကန်ကျစရတ်မျာ်း)၊ သွယ်ဝက်ကန်ကျ စရတ်မျာ်း
(အခွငအ
်ေ့ လမ််းဆှံ်းရှု ှံ်းတန်ြ်း) တပါဝင်
သည်။
ေ့


သငလ
်ေ့ လျာ်လသာပှံစှံမြင်ေ့ မပင်ဆင်ထာ်းလသာ ဥပလဒစည််းမျဉ်းဆင်ရာ အဆမပြှုချက်မျာ်း
နငအ
်ေ့ တူ ဆန််းစစ်ချက်မျာ်းက တတ်နင်သမျှ မပည်သလ
ူ ူထသရလစရန် လဆာင်ရွက် သည်။
ထသလဆာင်
ရွက်ရာတွင်
ေ့

အကျြှု်းတူအြွွံ့အစည််းမျာ်းထှံမ

အကကှံဉာဏ်မျာ်း

အတွက်

လှံလလာက်လသာအချန်လပ်းဖပ်း နင်ငလ
ှံ ရ်းဆင်ရာ ဆှံ်းမြတ်ချက်မပြှုလပ်မှုက ပှံေ့ပ်းလပ်းသည်။


မြစ်နင်ပါက RIA က လဆွ်းလနွ်းမှုလပ်ငန််းစဉ၏ အစတ်အပင််းအမြစ် အသှံ်းမပြှုသည်။



ဥပလဒစည််းမျဉ်းသည်

ယဉဖပြှုငမ
် ှုနငသ
်ေ့ က်သာလချာင်ချလရ်းတက
ေ့

မမငတ
်ေ့ င်လပ်းသင်ေ့

သည်ဟ လြာ်မပသည်။


ဆ်းကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းက ကနသ
် ေ့ တ်ရန်နင်ေ့ ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏ အကျြှု်းလကျ်းဇူ်း မျာ်း
လသလသချာချာ အကမြတ်ရန် နည််းလမ််းမျာ်းက ရာလြွသည်။



ဥပလဒစည််းမျဉ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက အမခာ်းကနသ
် ေ့ တ်မှုအနည််းဆှံ်းနည််းလမ််းမျာ်း မြင်ေ့
လအာင်မမင်နင်မခင််း ရ-မရ၊ စဉ်းစာ်းသည်။
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ရင််းမမစ် - OECD(၂၀၁၂)၊ OECD(၂၀၁၅)။
လယ

ယျအာ်းမြင်ေ့

ဥပလဒစည််းမျဉ်းစမှံအပ်ချြှုပ်မှု

တ်းတက်ရန်လအပ်ပါသည်။

စ်းပွာလရ်း

လပ်ငန််းမျာ်းအပေါ် ထခက်လျက်ရသည် ဥပလဒစည််းမျဉ်း အလမမာက်အမျာ်းက သရနာ်းလည် မခင််း၊
လက်ရဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်း

မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
မခင််းနင်ေ့

ဥပလဒသစ်မျာ်းလရ်းဆွမခင််းဆင်ရာ

ရင််းလင််းလသာလပ်ငန််းစဉရမခင််းတသည်
မူဝါဒြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းအတွက် အလရ်းပါလပါ သည်။
ေ့
ထက သ
ေ့ ေ့ နာ်းလည်မှုမရလျှင် အသှံ်းမဝင်လသာ ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်း ရလာပါမည်။ ထအမပင်
ေ့
မပဋ္ဌာန််းရသညေ့်အလကကာင််းအရင််းနင်ေ့ လမြရင််းလဆာင်ရွက်လသညေ့် မပဿနာက ရင််းရင််းလင််းလင််း
လြာ်ထတ်သညေ့်

တရာ်း၀င်လပ်ငန််းစဉမရ

မြစ်လာနင်ပါသည်။

ဥပလဒသစ်က

ဥပလဒသစ်က

မပဋ္ဌာ်းန််းရ

ြန်တ်းလက်လသာ

ဝန်ထပ်ဝန်ပ်းကလည််းစစစ်လလေ့လာသငပ
်ေ့ ါသည်။

(အခန််း-

၈၊

သညေ့်အလမခအလန

စနစ်နင်ေ့

ဆင်လသာ

လမမနငသ
်ေ့ က်ဆင်

သညေ့်ဥပလဒ

မပြှုမခင််းတွင် အဆပါအလကကာင််းအရာက ရင််းလင််းလဆွ်းလနွ်းထာ်းပါသည်။)
ဥပလဒဝန််းကျင်အရည်အလသွ်းတ်းတက်မခင််းသည် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်လဆာင်ချက်မျာ်းက လစေ့လဆာ် ရန်၊
ကန်ထတ်စွမ််းအာ်းနင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက

မမငတ
်ေ့ င်ရန်နင်ေ့

အလသ်းစာ်းနင်ေ့

အလတ်စာ်း

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၏ ပါဝင်မှုက အာ်းလပ်းမမငတ
်ေ့ င်ရန်အခွငအ
်ေ့ လမ််း အစစ်အမန်က လပ်းပါသည်။
အမျာ်းမပည်သနူ ငလ
်ေ့ ဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်း
MSDP အရ အဆငအ
်ေ့ ာ်းလှံ်းတွင် မူဝါဒချမတ်လရ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ နင်ငသ
ှံ ာ်းတ ပါဝင်
လဆာင်ရွက်မှုနင်ေ့
ေ့
အမျာ်းမပည်သန
ူ ငလ
်ေ့ ဆွ်းလနွ်းမခင််းလပ်ငန််းစဉမျာ်း

အာ်းလကာင််းလာလစရန်

လအပ်ပါသည်။

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒနင်ေ့ လမမအသှံ်းချမှုမူဝါဒ လရ်းဆွလရ်းတနေ့ ငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍
အမျာ်းမပည်သန
ူ င်ေ့ လဆွ်းလနွ်းမခင််းဆင်ရာ အလတွွံ့အကကှံြှုလကာင််း မျာ်း ရလသာ်လည််း ယင််းသ မပြှု
ေ့ လပ်ရန်
တရာ်းဝင်သတ်မတ်ထာ်းမခင််းမျြှု်း၊
မရလချ။

Box

–

၁-၆

စှံချန်စှံညွှန်း် မ

တွင်

အမျာ်း

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း
မပည်သန
ူ င်ေ့

သတ်မတ်ထာ်းမခင််းမျြှု်း

လဆွ်းလနွ်းမခင််းမျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်းသညေ့်

လကာင််းမွနလ
် သာအလလေ့အထအချြှုွံ့က လြာ်မပထာ်းပါ သည်။ ဤအလကကာင််းအရာနငပ
်ေ့ တ်သက်၍
ပထမအကကမ် OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒ

သှံ်းသပ်ချက်တွင် လြာ်ထတ်ခသ
ေ့ ညေ့် မပဿနာမျာ်းမာ

ကက်းကက်းမာ်းမာ်း ရလနဆ မြစ်ပါသည်။ အလွန ် တက်ကကလသာ အစ်းရနင်ေ့ အာဏာအပ်နင််းထာ်းသညေ့်
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လွှတ်လတာ်တသည်
မပည်သူ လူထနင်ေ့ လှံလလာက်လသာအတင််းအတာတစ်ခအထ လဆွ်းလနွ်းမှု
ေ့
မရမခင််းသည် ဥပလဒမူကကမ််း မျာ်းက မပညေ့်မပညေ့်ဝဝ စစ်လဆ်းမခင််းမရပင် မြစ်ပါသည်။
အမျာ်းမပည်သန
ူ င်ေ့ လဆွ်းလနွ်းမခင််းသည် မြစ်နင်လမခရလသာ ဆ်းကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်း (သမဟ
ေ့ တ်)
လရ ွံ့လနာက်မညညွတ်မှုမျာ်းက
ထလရာက်လသာဥပလဒမျာ်း

အလစာဆှံ်းအဆငတ
်ေ့ ွင်

လြာ်ထတ်မခင််းမြင်ေ့

မြစ်လာလစသညေ့်နည််းလမ််းတစ်ရပ်

မြစ်ပါသည်။

ပမ

ကနဉ်းကပင်

သက်ဆင်သမ
ူ ျာ်းက ပါဝင်လစမခင််းမြင်ေ့ အသစ် သမဟ
ေ့ တ် မပင်ဆင်ထာ်းလသာ ဥပလဒက အမျာ်းမပည်သူ
ပမသရနာ်းလည်လစရန်

ြန်တ်းနင်လသာလကကာင်ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်လရ်းနင်ေ့

ဥပလဒနငအ
်ေ့ ည

လက်နာလစလရ်း လဆာင်ရွက်ရာတွင် အလထာက်အကူလပ်းမည် မြစ်ပါသည် (OECD၊ ၂၀၁၄)။
အမျာ်းမပည်သန
ူ ငလ
်ေ့ ဆွ်းလနွ်းမခင််းသည်

စမှံခနခ
် ေ့ ွသူမျာ်းရှု လထာငမ
်ေ့

ကကညေ့လ
် ျှင်

အာ်းလှံ်းက

ကစာ်းနင်သညေ့်အရာမဟတ်သညေ့်အမပင် အခမေ့လည််း မဟတ်ပါ။ သရာတွ
င် ထသ ေ့လဆွ်းလနွ်းမခင််းမြင်ေ့
ေ့
အမျာ်းမပည်သသ
ူ ည်

ဥပလဒမူကကမ််းအလပေါ်

အလရ်းပါလသာ

တှံမပန်
ေ့ မှုမျာ်း

လပ်း

နင်ဖပ်း

အမခာ်းလသာဥပလဒမျာ်းနင်ေ့ ညညွတ်လစမှုနင်ေ့ မလလာ်းအပ်လသာ အကျြှု်းဆက်မျာ်းက လရာင်ရာ်းမှုက
ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်ပါသည်။

ဤနည််းအာ်းမြင်ေ့

အပ်ချြှုပ်လရ်းပင််းအလနမြင်ေ့

ဥပလဒ

စည််းမျဉ်းသက်လရာက်မှုဆန််းစစ်မခင််းကသ
ေ့ လသာ
လအပ်သညေ့် နည််းလမ််းမျာ်းက လရ်းဆွ လနစဉတွင်
ေ့
ထလရာက်လသာ အမျာ်းမပည်သန
ူ ငလ
်ေ့ ဆွ်းလနွ်းမခင််းသည် မပည်သလရ်းရာစ
ူ ေ့
မှံ အပ်ချြှုပ်မှုကွာဟချက်က
မြညေ့်ဆည််းလပ်းနင်ပါသည်။
ဤနည််းမြင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်းဌာနသည် ဥပမာ အာ်းမြင်ေ့
မပည်လထာင်စမမန်မာနင်ငက
ှံ န်သည်မျာ်းနငစ
်ေ့ က်မလ
ှု က်မှုလပ်ငန််းရင်မျာ်းအသင််း ချြှုပ် (UMFCCI)၊
လူငယ်စွနဦ
် ေ့ ်းတထွငလ
် ပ်ငန််းရင်မျာ်းအသင််း (YEA) နင်ေ့ မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် လပ်ငန််းလပ်ကင်လနလသာ
နင်ငမှံ ခာ်းကန်သည်အသင််းမျာ်းစသညေ့် မမန်မာနင်ငစ
ှံ ်းပွာ်းလရ်း အသင််းအြွွံ့မျာ်းမ အကကှံဉာဏ်မျာ်းက
စနစ်တကျ စစည််းရယူနင်ရန် ၎င််းဥကကဋ္ဌအမြစ် လဆာင်ရွက်လနလသာ လတ်တလလာြွွံ့စည််းခသ
ေ့ ညေ့်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်း

လကာ်မတက

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

ဆက်စပ်လသာဥပလဒမပြှုမှုမျာ်းအတွက်

တရာ်းဝင်မပည်သလ
ူ ူထနင်ေ့ လတွွံ့ဆှံ လဆွ်းလနွ်းလရ်းလပ်ငန််းစဉ လရ်းဆွအလကာင်အထည်လြာ်လရ်းက
ဉ်းလဆာင်ဉ်းရွ က် မပြှုနင်ပါ သည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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BOX - ၁-၆ မပည်သလ
ူ ူ

နင်ေ့ လတွွံ့ဆလဆွ
ှံ
်းလနွ်းမှုမျာ်းအတွက်

လကာင််းမွန်လသာ အလလေ့အ

မျာ်း



ပမရင််းလင််းမပတ်သာ်းမှုနင်ေ့ လသချာမှုရလစရန်စနစ်ကျလသာ လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း ရမခင််း။



အကျြှု်းတူပဂ္ဂြှုလ်မျာ်းနင်ေ့ အြွွံ့အစည််းမျာ်းအာ်းလှံ်းက တန််းတူအခွငအ
်ေ့ လရ်း ရလစမခင််း။



တှံမပန်
ေ့ မှုမပြှုရန် လှံလလာက်လသာအချန်ကာလ လပ်းမခင််း (ရက်လပါင််း ၃၀ မ ၆၀ အထ)။



လဆွ်းလနွ်းမှုရလဒ်မျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

အကျြှု်းတူပဂ္ဂြှုလ်မျာ်းနင်ေ့

အြွွံ့အစည််းမျာ်းအာ်း

စာတမ််းမျာ်း

RIA

တှံမပန်
ေ့ မှုလပ်းမခင််း။


လဆွ်းလနွ်းမှု၏

အစတ်အပင််းအမြစ်

သမဟ
ေ့ တ်

က

စဉ်းစာ်း

လဆာင်ရွက်မခင််း။


Central Web Portal ကသ
ေ့ လသာ
IT အလမခမပြှု လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်း ပါဝင်မခင််း။
ေ့

ရင််းမမစ် - Jacobs (၂၀၁၅)

အစ်းရ - ပဂ္ဂလက လဆွ်းလနွ်းမှု
၅၈။

ဥပလဒကကမ််းမျာ်းနငမ
်ေ့ ဟာဗျျူဟာစမှံကန််းမျာ်းနငပ
်ေ့ တ်သက်၍

အမျာ်းမပည်သန
ူ င်ေ့

လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်းအမပင် ပဂ္ဂလကကဏ္ဍအမမင်မျာ်းက မူဝါဒလရ်းဆွရာတွင် ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်းရန် နင်ေ့
အလကာင်အထည်လြာ်မှုက

တ်းတက်လစရန်တအတွ
က်
ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်

စန်လခေါ်မှု

မျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်းလသာ အစ်းရ - ပဂ္ဂလက ပှံမန်လဆွ်းလနွ်းပွသည် မရမမြစ် အလရ်းပါလပါ သည်။
လအာက်တွငမ် ပသထာ်းသညေ့်အတင််း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်တ်းတက်လရ်းတွင်

ပါဝင်

လသာ

အြွွံ့အမျာ်းအမပာ်းသည် ပဂ္ဂလကကဏ္ဍနင်ေ့ လဆွ်းလနွ်းပွအချြှု ွံ့တွင် ပါဝင်ပတ်သက်လနပါ

သည်။

အဆငအ
်ေ့ မျြှု်းမျြှု်းတွင်

လည််း

နည််းလမ််းမျြှု်းစှံအတွက်

လှံလလာက်လသာအတင််းအတာရလသာ်

လဆွ်းလနွ်းမှုအတွက် ကကာ်းခှံမျာ်းသည် လအပ်လသာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းဆင်ရာ အချက်မပမှုက
လပါလလျာ
လ
ေ့
ေ့ စဖပ်း

အစ်းရအတွင်း်

လလျာန
ေ့ ည််းလစနင်ပါသည်။

မူဝါဒဆင်ရာ

ဤလနရာတွင်

အသလပ်းစည််းရှံ်းမှု၏

အလရ်းအကက်းဆှံ်းမာ

မူဝါဒ

သက်လရာက်မှုက
လရ်းဆွမခင််းနင်ေ့

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အလကာင်အထည်လြာ်လရ်းအတွက် တှံမပန်
ေ့ ထာ်းသညေ့် ပဂ္ဂလကကဏ္ဍနင်ေ့ အမခာ်းလသာအကျြှု်းတူ
အြွွံ့အစည််းမျာ်း၏ သလ


ာထာ်းမတ်ချက်မျာ်းက မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
သညေ့်နည််းလမ််း မြစ်ပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလကာ်မတက

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်

လရ်းစမှံကန််း (MIPP) တွင် အဆမပြှုခေ့ဖပ်း ၂၀၁၉ ခနစ် လမလတွင် ြွွံ့စည််း
ခေ့ပါသည်။

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအပါအဝင်

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍနင်ေ့

ပှံမန်လဆွ်းလနွ်းပွမပြှုလပ်မခင််းမြင်ေ့ မူဝါဒမျာ်းနင်ေ့ စစဉထာ်းလသာစမှံကန််း မျာ်းနင်ေ့
ပတ်သက်သညေ့် ထင်မမင်ချက်မျာ်းက စလဆာင််းလပ်းမညေ့် ဝန်ကက်း ဌာနအချင််းချင််း
ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှုယနတရာ်း မြစ်သည်။


ရင််းန်းမမျူပ် နသ
ှံ အ
ူ ကူအညလပ်းလရ်းလကာ်မတနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ၏
ူ

နစ်နာမှု

လမဖရင််းသညေ့ ်နည််းလမ််းက ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့ အကျြှု်းတူ အြွွံ့အစည််း မျာ်းမ
တင်ကကာ်းချက်မျာ်းနင်ေ့

နစ်နာချက်မျာ်းက

လမြရင််းလဆာင်ရွက်နင်ရန်

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒအရ လဆာင်ရွက်ခေ့မခင််း မြစ်ပါသည်။


ပဂ္ဂလကကဏ္ဍဖွှံွံ့ ဖဖြှု်းတ်းတက်လရ်းလကာ်မတနင်ေ့
ကန်သယ
ွ လ
် ရ်းမမငတ
်ေ့ င်လရ်းဆင်ရာအ
ကဏ္ဍနင်ေ့

လဆွ်းလနွ်းမှုက

်းူ လပ် ငန််းအဖွွံ့တသည်
ေ့

မမငတ
်ေ့ င်ရန်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းလကာ်မတ၏

မမန်မာနင်ငစ
ှံ ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဥကကဋ္ဌမာ

ပဂ္ဂလက
ပဂ္ဂလကကဏ္ဍ

ဒတယသမမတမြစ်ပါသည်။

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်း လကာ်မတလက်လအာက်တွင် Ease of Doing
Business

Ranking

တ်းတက်လရ်း

ကူ်းသန််းလရာင််းဝယ်လရ်းဝန်ကက်းဌာန

လပ်ငန််းအြွက
ွံ့
ဒတယဝန်ကက်းက

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့
ဥကကဋ္ဌအမြစ်

ဉ်းလဆာင်ပါသည်။


IFC က စစဉလဆာင်ရွက်သညေ့ ် မမန်မာစ
ေ့ ်းပွ ာ်းလရ်းဖရမ် (၂၀၁၇ ခနစ်တွင်
ြျက်သမ််းခေ့ သည်။) သည် ဗယက်နမ်နင်ငန
ှံ င်ေ့ လာအနင်ငတ
ှံ ရေ့ IFC က
ထူလထာင်ထာ်းလသာ အလာ်းတူအြွွံ့မျာ်းနင်ေ့ ဆင်တူပါသည်။ မမန်မာနင်ငှံ တွင်
မည်သညေ့်အတွက်လကကာင်ေ့

ဤကသ
ေ့ လသာလှု
ပ်ရာ်းမှု
ေ့

ရင််းရင််းလင််းလင််းမသရလသ်းပါ။

ရပ်တနသ
် ေ့ ာွ ်း

အမခာ်းလနရာမျာ်းတွငမ
် ူ
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လဆွ်းလနွ်းပွမျာ်းသည် အစ်းရနငစ
်ေ့ ်းပွာ်းလရ်းအသင််းအဝင််းအကကာ်း မူဝါဒ ဆင်ရာ
လဆွ်းလနွ်းမှုလမ််းလကကာင််းတစ်ခအမြစ် လအာင်မမင်ခေ့သည်။
မမန်မာ - ဂ္ျပန် ပူ်းတွလဆာင်ရွက်မှု (နင်ေ့ အမခာ်းလသာနစ်နင်ငလ
ှံ ဆွ်းလနွ်းမှု ယနတရာ်း)။



ဝန်ကက်းဌာနအချင််းချင််း ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု
အြွွံ့အစည််းဆင်ရာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည် ဝန်ကက်းဌာနအချင််းချင််း ညနှုင််း လဆာင်ရွက်မှု နင်ေ့
အစ်းရ၏

ထလရာက်မက
ှု

တ်းတက်လစရန်

အလထာက်အကူမပြှုနင်ပါသည်။

အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်တွင်

တစ်ခါတစ်ရှံ

တာဝန်ဝတတရာ်း

ဝန်ကက်းဌာနအချင််းချင််း

ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု

အာ်းနည််းလသာ

အစ်းရအလကကာင််းက

လြာ်မပခေ့ပါသည်။

ဝန်ကက်းဌာန

၎င််းသှံ်းသပ်ချက်တွင်

ပထမအကကမ်
မျာ်း

၃၀

ထပ်လနဖပ်း
လကျာ်ရသညေ့်

လရရည်၌

အစ်းရသည်

အချြှုွံ့လသာဝန်ကက်းဌာနမျာ်းက လပါင််းစည််းလရ်းနင်ေ့ ရ်းရင််းလွယ်ကူလသာ တာဝန်ဝတတရာ်း မျာ်းက
စဉ်းစာ်းသငလ
်ေ့ ကကာင််း အကကှံမပြှုခပ
ေ့ ါသည်။ ၂၀၁၆ ခနစ်တွင် အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ လမပာင််းလမှုမျာ်း
မပြှုလပ်ရာတွင် ဝန်ကက်းဌာန ၃၆ ခမ ၂၁ ခသ လလျှ
ာခ
ေ့
ေ့ ျခေ့ပါသည်။
မတူညလသာမူဝါဒနယ်ပယ်မျာ်းဆင်ရာ

ကနသ
် ေ့ တ်ထာ်းမှုမျာ်းသည်

လရွ ွံ့လျာ်း၍

ပမလမပာင််းလ

လာလသာလကကာင်ေ့ အစ်းရအမျာ်းအမပာ်းတွငအ
် ြွွံ့အစည််းဆင်ရာ ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှုမျာ်းသည် ပှံမန်
မြစ်လာသည်။ ဝန်ကက်းဌာနတစ်ခအတွင်း် အချြှုွံ့လသာ လပ်ငန််းတာဝန်မျာ်းက လပါင််းစပ် လရ်းအတွက်
တစ်ခါတစ်ရှံ

ခင်လှံလသာအလကကာင််းမပချက်မျာ်း

တာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်း
မခာ်းနာ်းမှုရသည်။
လဆာင်ရွက်မှု

အတအကျ
သရာတွ
င်
ေ့

ရလသာ်လည််း

ခွလဝသတ်မတ်မခင််းသည်

မမန်မာနင်ငအ
ှံ နအမပာ်းတွ
ှံ ေ့
င်

အာ်းနည််းမခင််းနင်ေ့

သတင််းအချက်အလက်

ဝန်ကက်းဌာနမျာ်း

အကကာ်း

နင်ငမ
ှံ ျာ်းအကကာ်း

ကွမပာ်း

ရလနလသာ
မျှလဝရန်

အစ်းရအကကာ်း
တွနဆ
် ေ့ တ်

ညနှုင််း

လနမခင််းတက
ေ့

လကျာ်လွှာ်းရန် အြွွံ့အစည််းဆင်ရာလမပာင််းလမှုမျာ်းသည် အဆှံ်းသတ်နည််းလမ််းတစ်ခသာ မြစ်ဖပ်း
၎င််းလမပာင််းလမှုမျာ်းနငလ
်ေ့ ည််း

လှံလလာက်မှု

လဆာင်ရွက်မှုအမျြှု်းမျြှု်းလဆာင်ရွက်ရန်

မရနင်ပါ။

တာဝန်ရလသာ

ယခင်အစ်းရတွင်

ဝန်ကက်းလမခာက်ဉ်းရလသာ်လည််း

ညနှုင််း
၂၀၁၆

ခနစ်တွင် အစ်းရသစ်က ၎င််းနည််းလမ််းက အသှံ်းမပြှုမခင််း မရပါ။
MSDP

က

လဆာင်ရွက်လသာ

အလကာင်အထည်လြာ်ရန်

နင်ငလ
ှံ တာ်၏

အတင်ပင်ခှံပဂ္ဂြှုလ်

နင်ငလ
ှံ တာ်စ်းပွာ်းလရ်းရာလပါင််းစပ်ညနှုင််းလရ်းလကာ်မတက

ဥကကဋ္ဌအမြစ်

ြွွံ့စည််းခေ့ပါ

သည်။
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ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုကစစရပ်မျာ်းအတွက် မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းစမှံကန််း (MIPP) တွင်
အဆမပြှုခသ
်ေ့ ည ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းအကကာ်း လပါင််းစပ်ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု က မမငတ
်ေ့ င်ရန်
ေ့ ည်နငအ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလကာ်မတက ၂၀၁၉ ခနစ် လမလတွင် ြွွံ့စည််းခေ့ပါ သည်။
သသာလသာလပါင််းစပ်မှုတစ်ခမာ

ဏ္ဍာလရ်းဝန်ကက်းဌာနနင်ေ့

အမျြှု်းသာ်းစမှံကန််းနင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုဝန်ကက်းဌာနတ ေ့ လပါင််းစည််း၍ စမှံကန််းနင်ေ့
မြစ်ပါသည်။ ထလနာက်
စမှံကန််းနင်ေ့
ေ့

ဏ္ဍာလရ်းဝန်ကက်းဌာန မြစ်လာ မခင််း

ဏ္ဍာလရ်းဝန်ကက်းဌာန၏ တာဝန်ဝတတရာ်း တစ်စတ်တစ်ပင််းက

ခွထတ်လွှလမပာင််းမခင််းမြင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်း
၂၀၁၈

ခနစ်

နဝင်

စ်းပွာ်းလရ်း

ာလတွင်

ဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်းဌာနသစ်က

ထူလထာင်ခေ့ပါသည်။

လပ်သာကင်သာရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်က
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုမတ်ြက်အြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့

ဝန်ကက်း

ဌာနအသစ်သည်

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန်

နင်ငတ
ှံ ကာအြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့

နင်ေ့

မမန်မာ

နင်င၏
ှံ

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မန
ှု င်ေ့ လပါင််းစပ်ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှုဆင်ရာ အရည်အလသွ်းနင်ေ့ ထလရာက်မက
ှု
မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန် မြစ်ပါသည်။
အစ်းရအသ်းသ်းသည် ၎င််းတ၏
ေ့ အြွွံ့အစည််းဆင်ရာတာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်း ခွလဝရန် ဆှံ်းမြတ် ရမည်။
ကစစရပ်အာ်းလှံ်းနင်ေ့

သငလ
်ေ့ တာ်လသာ

တစ်ခတည််းလသာနည််းလမ််း

မရပါ။

အမခာ်း

အာဆယှံအြွွံ့ဝင်နင်ငမ
ှံ ျာ်းသည် နည််းလမ််းအမျြှု်းမျြှု်း ကျငသ
်ေ့ ်းခ
ှံ ေ့ကကသည်။ ကလမဘာဒ်းယာ်းနင်ငှံ တွင်
အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းသည် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနငဆ
်ေ့ င်သညေ့် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု ဥပလဒအရ
အဓကအြွွံ့အစည််းမြစ်လသာ
အလှံ်းစှံလပ်ပင်ခွငလ
်ေ့ အာက်တွင်
ြလစ်ပင်နင်ငတ
ှံ င
ွ ်

ကလမဘာဒ်းယာ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းလကာင်စ၏
ရပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

လာအနင်ငတ
ှံ ွငလ
် ည််း

တ်အြွွံ့သည်

ဇန်မျာ်း၏

အလာ်းတူ

မြစ်ပါသည်။

ကျယ်မပနလ
် ေ့ သာကွနယ
် က်က

စမှံခနခ
် ေ့ ွရလသာ ြလစ်ပင်ပက
ေ့ န်ဇန်အာဏာပင်အြွွံ့ နင်ေ့ သ်းမခာ်းတည်ရပါသည်။
နင်ငလရ်းအရအလရ်းကက
ှံ
်းလသာ ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလ ာခ
ေ့ ျမခင််း
အာဏာရင်အပ်ချြှုပ်မှု၏ အလမွအနစ်အမြစ် မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် သမင််းလကကာင််းအရ အလွန ် အမင််း
ဗဟချြှုပ်ကင်ထာ်းသညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းစနစ်က ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်ခသ
ေ့ ည်။ ၂၀၁၁ ခနစ် လနာက်ပင််းတွင်
ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျလရ်းအတွက်

ကကြှု်းပမ််းမှုအချြှုွံ့ ရလသာ်လည််း

ဗဟ

အစ်းရသည်

တ်ဂ္ျက်အသှံ်းစရတ်၏ ၉၁% ကဆက်လက်သ်းစွ
ှံ လနဆမြစ်သည်။ ယင််း သည် လဒသတွင်း် ရ
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အမခာ်းလသာနင်ငမ
ှံ ျာ်းထက် အလတာ်အတန် မမငမ
်ေ့ ာ်းပါသည် (Minoletti and Sandi, ၂၀၁၈)။
ထပ်မှံ၍

နင်ငလ
ှံ ရ်းနငအ
်ေ့ ပ်ချြှုပ်လရ်းဆင်ရာ

ဗဟချြှုပ်ကင်မှု

လလျှာခ
ေ့ ျလရ်းသည်

ဖငမ််းချမ််းလရ်းလပ်ငန််းစဉ၏ အဓကအစတ်အပင််း မြစ်ပါသည်။
ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျမခင််းသည်

လဒသဆင်ရာအစ်းရမျာ်းက

လဒသအလမခအလနနင်ေ့

ပမ

လက်လလျာညလထွမြစ်လစမညေ့်မပည်သဝန်
ူ ေ့ လဆာင်မှုမျာ်းက လပ်းရန်နင်ေ့ လနရာအနလဆာင်
ှံ ေ့
ရွက် နင်သညေ့်
မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း

လက်လတွွံ့စမ််းသပ်လဆာင်ရွက်ရန်

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျမခင််းသည်
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းက

အစ်းရအာ်း

လပ်ပင်ခင
ွ ်ေ့

မပည်သလ
ူ ူထနင်ေ့

ဆွလဆာင်ထန််းသမ််းရန်

လပ်းနင်ပါ

ပမန်းကပ်လစဖပ်း

သည်။

လူထ

နင်ေ့

ပမလကာင််းမွနလ
် သာစွမ််းလဆာင်ရည်

မမငတ
်ေ့ င်လရ်းအတွက် လဒသဆင်ရာအပ်ချြှုပ်မှုအာဏာပင်မျာ်းက အာ်းလပ်းနင်ပါသည်။ ၎င််း သည်
လဒသခှံအာဏာပင်မျာ်းအလနမြင်ေ့
ထတ်ယူမခင််းက

၎င််းတ၏
ေ့

စမှံခနခ
် ေ့ ွရာတွင်

နယ်လမမအတွင်း် ရသ

ပမအလရ်းပါလသာအခန််းကဏ္ဍမ

ာဝသယှံဇာတမျာ်း
ပါဝင်နင်လစပါသည်။

အလကာင််းဆှံ်းမာ ၎င််းသည် လနရာလပ်မရ လဒသြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မက
ှု
မမငတ
်ေ့ င်လပ်းနင်မခင််း မြစ်
ပါသည်။
သရာတွ
င်
ေ့

လက်လတွ၌
ွံ့

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျမခင််းသည်

စန်လခေါ်မှုရဖပ်း

လမျှာ်မန််းထာ်းလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုဆင်ရာအလမခအလနမျာ်းက ချက်ချင််း မြန်တ်းလပ်းနင်ပါ။ တာဝန်ဝတတရာ်း မျာ်းက
စွမ််းလဆာင်ရည်ပမနည််းပါ်းသညေ့်

လဒသမျာ်းသ ေ့

မြစ်လနလသာအပ်ချြှုပ်မှုအလမခအလနမျာ်းတွင်
ထပ်လပါင််းထည်မေ့ ခင််းမြင်ေ့
ရနင်ပါသည်။

လွှလမပာင််းလပ်းမခင််းနင်ေ့

ထပ်မှံ၍

အပ်ချြှုပ်တစ်ရပ်လှံ်းက

လပါင််းစပ်ညနှုင််းရန်

အာ်းနည််းလစမညေ့်

အာ်းနည််းလသာလဒသဆင်ရာအစ်းရမျာ်းက

ပရမ််းပတာ
လအပ်မှုက

လရတသက်လရာက်မှု

လဒသခှံအထက်တန််းလွှာမျာ်းနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းကသမ််းသွင်း် နင်ပါသည်။ ယင််းအလမခအလနသည် အကျငပ
်ေ့ ျက် မခစာ်းရန်
အခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်းမပာ်းလစဖပ်း

သ

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

လူမှုလရ်းစှံနနှု ်း် မျာ်းက

စနစ်

တကျလက်နာကျငသ
်ေ့ ်းမခင်
ှံ
်း မရမှု မြစ်လစနင်စွမ််းက မမငတ
်ေ့ င်လပ်းနင်ပါသည်။ အကျြှု်းရလဒ် မျာ်းသည်
ဗဟနငမ်ေ့ ပည်နယ်မျာ်းအကကာ်း

ဏ္ဍာလငွခွလဝမှုအလပေါ်တွင် မျာ်းစွာမူတည်သည်။ နင်ငအ
ှံ မျြှု်းမျြှု်းသည်

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
်ေ့ မျြှု်းမျြှု်းက
ေ့ ျမခင််းအဆငအ
နင်ငအ
ှံ လတွွံ့အကကှံြှုက

လရွ ်းချယ်မည်မြစ်လသာ်

ဗဟလပါင််းစပ်ညနှုင််းမှုအချြှုွံ့သည်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းဆင်ရာစမှံအပ်ချြှုပ်မှုအတွက်

မရမမြစ်လအပ်သည်ဟ

လည််း

OECD

လအာင်မမင်လသာ
လြာ်မပသည်

(OECD၊

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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၂၀၁၅)။ အင်ဒန်းရာ်းနင်င၏
ှံ
အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းမ သင်ခန််းစာမျာ်းက Box - ၁-၇ တွင် လြာ်မပ
ထာ်းပါသည်။
အပ်ချြှုပ်မှုဆင်ရာတာ၀န်၀တတရာ်းမျာ်းခွလဝမခင််း

လမ်းခွန်း် မျာ်းအမပင်

ပျှံွံ့ နတည်
ှံ ေ့
ရလနသညေ့်

နယ်လမမြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုသည်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းဖပ်းနင်ေ့

အာ်းလှံ်းပါ၀င်လသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုရလစလရ်းအတွက်

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းစမှံကန််းတွင်
တင််းလဒသကက်းမျာ်းအကကာ်း
လလျှာခ
ေ့ ျမခင််းသည်
လဒသအဆင၌
်ေ့

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းဆနင်ငန
ှံ စ်ခစလှံ်းတွင်

အဓကစန်လခေါ်မှုတစ်ရပ်

မြစ်ပါသည်။

လြာ်မပထာ်းသညေ့်အတင််း

စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုနင်ေ့

မမန်မာနင်ငအ
ှံ တွကအ
် လရ်းလပေါ်ကစစ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်အရည်အလသွ်း

မပည်နယ်နင်ေ့

၀င်လငွအဆငအ
်ေ့ တန််း
မြစ်ပါသည်။

မညမျှမှုက

နင်ငအ
ှံ မျာ်းစသည်

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့

ကွမပာ်းမှုမျာ်းက

ရင်ဆင်လနရဖပ်း ယင််းအလမခအလနသည် မညမျှမှုမျာ်းက ဆက်လက်မြစ်လပေါ်လစပါသည်။ ဥပမာ
အာ်းမြင်ေ့ ကလမဘာဒ်းယာ်းနင်ေ့ ြလစ်ပင်တတွ
ှံ အ
ူ မျာ်းစ သည်
ေ့ င် လတွွံ့ ရရသညေ့်အတင််း ရင််းန်း မမြှုပ်နသ
လဒသဆင်ရာအပ်ချြှုပ်လရ်းအာဏာပင်မျာ်းနင်ေ့

ဆက်ဆလ
ှံ ဆာင်ရွက်ရမခင််းထက်

ဗဟ

အတည်မပြှုနည််းလမ််း သမဟ
ေ့ တ် အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်အာဏာပင်မတစ်ဆင်ေ့ လဆာင်ရွက်ရမခင််း က
ပမနစ်သက်ကကသည်။

လဒသတွင်း် ၌ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

မမငတ
်ေ့ င်ရန်

အလကာင််းဆှံ်း

နည််းလမ််းနငပ
်ေ့ တ်သက်၍ လအာက်တွငထ
် ပ်မှံ၍ လဆွ်းလနွ်းထာ်းပါသည်။

Box - ၁-၇
အင်ဒန်းရာ်းနင်ငတ
ှံ င
ွ ဗ
် ဟချြှုပ်ကင်မှုလလ ာခ
ူ ှုမဖစ်စဉတစ်ခမဖစ်သည်
ေ့ ျလရ်းသည်သင်ယမ
အင်ဒန်းရာ်းနင်ငသ
ှံ ည်
နင်ငတ
ှံ စ်နင်ငအ
ှံ မြစ်မ

အာရ

ဏ္ဍာလရ်းအကကပ်အတည််းအဖပ်းတွင်

အလွနအ
် မင််း

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ှံ မြစ်သ ေ့
ေ့ ျလသာနင်ငအ

လမပာင််းလျက် လျင်မမန်လသာအရန်အဟန်နင်ေ့
သည်။

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျလရ်းသည်

တနမ် ပန်
ေ့ မှုတစ်ခအမြစ်

ယဉလကျ်းမှုနင်ေ့
ပမအာ်းလကာင််းမခင််း

အသွင်

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျမခင််းက လဆာင်ရွက်ခေ့ပါ

ဒမကလရစမပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းလပ်ငန််းစဉအတွက်

အလရ်းကက်းသညေ့်အစတ်အပင််းတစ်ခအမြစ်နင်ေ့
နည််းလမ််းအလပေါ်

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုအမျာ်းဆှံ်း

ယခင်အာဏာရင်အစ်းရ၏

ရှု မမင်ခေ့သည်။

ာသာစကာ်းကွမပာ်းမှုမျာ်းရလသာ

ကျွန်း် လပါင််း

နင်ငတ
ှံ င
ွ ်

အကျြှု်းတရာ်းမျာ်းနငသ
်ေ့ သာလသာ

ဗဟချြှုပ်ကင်မှု

၁၆၀၀၀

လကျာ်နင်ေ့

ဒမကလရစဆင်ရာတာ၀န်ခမ
ှံ ှု

လဒသတွင်း် မညမျှမမ
ှု ျာ်းအမပင်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျမခင််းသည်လည််း

ခွထွက်လရ်းလှုပ်ရာ်းမှုမျာ်းက

အဆှံ်းသတ်ရန်

ရည်ရွယ်

ခေ့ပါသည်။
ကျယ်လမပာလသာ

ဏ္ဍာလရ်းဆင်ရာ

လွှလမပာင််းမှုမျာ်းနင်ေ့

အစ်းရဝန်ထမ််းနစ်သန််းလကျာ်က

လဒသတွင်း် သ ေ့ လရွှွံ့လမပာင််းမခင််းနငအ
်ေ့ တူ မျာ်းမပာ်းလလသာ အစ်းရဝန်လဆာင်မှုမျာ်းလပ်းမခင််း ဆင်ရာ
တာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်းက လဒသဆင်ရာအစ်းရသ ေ့ လပ်းအပ်ခေ့ပါသည်။ ဗဟနင်ေ့ လဒသမျာ်းအကကာ်း
အခွန ်

ဏ္ဍာခွလဝမှုတွငသ
်

ာ၀

တာ၀န်၀တတရာ်းအမျာ်းစက

အရင််းအမမစ်မျာ်းမငာ်းရမ််းခမျာ်း

ခရင်အဆငထ
်ေ့ က်

မပည်နယ်မျာ်းသ ေ့

နယ်လမမမျာ်းမခွထွက်လရ်းလှုပ်ရာ်းမှုမျာ်းအတွက်

ပါဝင်သည်။

လွှလမပာင််းလပ်းခေ့

ဖပ်း

အလာ်းအလာအာ်းနည််းသွာ်းလစသညေ့်

နည််းလမ််းတစ်ခမြစ်သည် (Hofman and Kaiser၊၂၀၀၂)။
ဗဟသည်ကာကွယ်လရ်း၊ တရာ်းမျှတမှု၊ စမှံကန််းလရ်းဆွလရ်းနင်ေ့ မူဝါဒကသ
ေ့ လသာအဓ
က ကျလသာ
ေ့
လပ်ငန််းလဆာင်တာမျာ်းအတွက်တာ၀န်ယူဖပ်း
လဒသအာဏာပင်မျာ်းသ ေ့

အမခာ်းလသာလပ်ငန််းလဆာင်တာ

လွှလမပာင််းလပ်းခေ့ပါသည်။

အလမခခှံအလဆာက်အအှံမျာ်းကသ
ေ့ လသာ
ေ့

အမျာ်းစက

အမျြှု်းသာ်းစမှံကန််းမျာ်းနင်ေ့

လပ်ငန််းမျာ်းတွင်

လဒသဆင်ရာလဆာင်ရွက်မှု

အည
မျာ်း

ရလာလစရန် ဤနည််းလမ််းသည် လပါင််းစပ်ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှုကအထူ်းအလလ်းလပ်းပါ သည်။
တာ၀န်ခှံမှုအာ်းနည််းလသာ

ဏ္ဍာလရ်းလွှလမပာင််းမှုမျာ်းသည်

အပ်ချြှုပ်သအ
ူ ရာရမျာ်း၏ရာထူ်းကသာ

တ်းမမငလ
်ေ့ ပ်းခေ့ပါသည်။

မပည်နယ်အဆင်ေ့
အခွနတ
် ်းမမငန
်ေ့ င်မခင််းမရ

လဒသဆင်ရာအစ်းရမျာ်းသည် သှံ်းစွသူအခလကက်းလငွမျာ်းနင်ေ့ သှံ်းစွမှုအခလကက်းလငွမျာ်းအလပေါ် တွင်
မျာ်းစွာမခအာ်းထာ်းလနမခင််းလကကာင်ေ့

လဒသတွင်း် စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်

လဒသြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်း

ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်မှုက

မမငတ
်ေ့ င်ရန်

တ်းတက်ရန်နင်ေ့

ယတ်လလျာလ
ေ့ စခေ့ပါသည်

(Lewis၊၂၀၁၅)။
“အစ်းရအဆငဆ
်ေ့ ငတ
်ေ့ ွင် အမျာ်းမပည်သ၀
ူ န်လဆာင်မလ
ှု ပ်းရန် တာ၀န်၀တတရာ်း အမျာ်းအမပာ်း သည်
မရင််းမလင််းရလနဆ

မြစ်သည်။

...ဗဟအစ်းရသည်

လပ်းသညေ့်တာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်းအတွက်

စှံနနှု ်း် မျာ်း၊

လဒသဆင်ရာအစ်းရ

စှံချန်စှံညွှန်း် မျာ်း၊

၀န်လဆာင်မှု

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းနင်ေ့

ဆှံ်းမြတ်ရန်မူမျာ်းက ပမရင််းလင််းမပတ်သာ်းစွာ ချမတ်လပ်းသငဖ်ေ့ ပ်း လမ််းညွှနမ
် ှုနင်ေ့ ကက်းကကပ်မှု
ကလည််း

လပ်းသငပ
်ေ့ ါသည်။

အလာ်းတူ

အနမ်ဆ
ှံ လဆာင်မှုစှံနန
ှု ်း် မျာ်းကလည််း
ေ့ ်းဝန်

ပမ

လစာငက်ေ့ ကပ်စစ်လဆ်း၍ လက်နာမှုရလစရန် လဆာင်ရွက်သငပ
်ေ့ ါသည်” ဟ OECD လလေ့လာမှု တစ်ခက

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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နဂ္ှံ်းချြှုပ်တွင်

သှံ်းသပ်ထာ်းပါသည်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်းထပ်လနမခင််းက
တ်းပွာ်းလစပါသည်။

(OECD၊

၂၀၁၆)။

မလသချာမလရရာမှုသည်

ထင်ဟပ်လစဖပ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ

ယင််းသလသာဝန်
ထပ်ဝန်ပ်းမျာ်းက
ေ့

ဖမြှုွံ့ ကက်းအာ်းလှံ်းန်းပါ်းတွင်

ဤသ ေ့

တစ်လနရာတည််း၌

ရှု ပ်လထွ်းမှုကမျာ်းစွာ

လကျာ်လွှာ်းနင်လစရန်

မပည်နယ်နင်ေ့

ဝန်လဆာင်မှုလပ်းသညေ့်လနရာမျာ်း

ထူလထာင်ခေ့

ပါသည်။ သရာတွ
င် ဤသလဆာင်
ရွက်မှုသည် စ်းပွာ်းလရ်းမတ်ပှံတင်မခင််း သမဟ
ေ့
ေ့
ေ့ တ် တရာ်းဝင်
မြစ်မှု တ်းတက်လရ်းကသာ အာ်းလပ်းလကကာင််း အလထာက်အထာ်းအချြှုွံ့တင
ွ ် လြာ်မပထာ်းပါ သည်။
သရာတွ
င် စ်းပွာ်းလရ်းအလတွွံ့အကကှံြှုအာ်းလှံ်း စတ်ပျက်ြွယ်လကာင််းသည်ဟ မဆနင်ပါ။ အချြှုွံ့ လသာ
ေ့
လဒသဆင်ရာအစ်းရသည် လကာင််းမွနလ
် သာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်က မမငတ
်ေ့ င် လဆာင်ရွက်နင်ခေ့ဖပ်း
အချြှုွံ့ မာ

ရန််းကန်လနရသည်။

နင်ငမ
ှံ ျာ်းတွငပ
် င်

ဤအလမခအလနက

လတွွံ့ နင်ပါသည်။

Businessညွှန်း် ကန််းအရ

အလွနအ
် မင််းဗဟ

အင်ဒန်းရာ်းနင်င၏
ှံ

ဖမြှုွံ့ မပတစ်ဉ်းကျဝင်လငွ၏

ချြှုပ်ကင်မှုမျာ်းလသာ

လဒသအဆင်ေ့

အချြှု်းမြင်ေ့

Doing

တွက်ချက်ထာ်းလသာ

လဆာက်လပ်လရ်းခွငမ်ေ့ ပြှုမန ် ေ့ ရရရန် ကန်ကျစရတ်သည် အင်ဒန်းရာ်းတစ်လာွှ ်း လလ်းဆနှုန်း် မြင်ေ့
လမပာင််းလလနဖပ်း အချြှုွံ့လဒသမျာ်းသည် တစ်နင်ငလ
ှံ ှံ်းအတင််းအတာထက် သာလွနသ
် ည်။ ဗဟ
အစ်းရ၏ စန်လခေါ်မှုမာ စွမ််းလဆာင်ရည်မမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့ ဆက်လက်ကက်းကကပ်ကွပ်ကမခင််းတနေ့ င်ေ့
အတူ

လဒသဆင်ရာတာဝန်ခှံမှု

အာ်းလကာင််းလာလစရန်

အဆငဆ
်ေ့ င်ေ့

ဏ္ဍာလရ်းဆင်ရာ

ညမျှမှုနည််းလမ််းမျာ်းက ဆက်လက်လဆာင်ရွက်မခင််းမြင်ေ့ လနာက်ကျကျန်လနသညေ့်လဒသမျာ်း က
နင်ငအ
ှံ ဆငသ
်ေ့ တက်
လမ််းနင်လရ်း မြစ်ပါသည်။
ေ့
နင်ငလ
ှံ ရ်းအကျြှု်းအမမတ်မည်သပင်
ူ န်လဆာင်မှုမျာ်း လပ်းမခင််း သမဟ
ေ့ ရလစကာမူ “အမျာ်းမပည်သဝ
ေ့ တ်
သ

ာဝသယှံဇတစမှံခနခ
် ေ့ ွလရ်းတနေ့ ငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

လမျှာ်မန််းထာ်းသညေ့်

တ်းတက်မှုက

မလပ်းပါ။”

...

လဒသဆင်ရာကယ်ပင်အပ်ချြှုပ်

ဟ

ခွငသ
်ေ့ ည်

အချြှုွံ့လသာလလေ့လာမှုစာတမ််းမျာ်း

တွင်

လြာ်မပထာ်းပါသည် (OECD၊ ၂၀၁၆)။
မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ကကညေ့်လျှင်
အဆငအ
်ေ့ လက်

လဒသအဆငတ
်ေ့ ွငစ
် မ
ွ ််းလဆာင်ရည်အာ်းနည််းမခင််းနင်ေ့

ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှုယနတရာ်းမျာ်း

နင်ငလ
ှံ ရ်းအင်အာ်းကက်းနင်ငတ
ှံ စ်နင်ငက
ှံ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်ရန်

ချမတ်လဆာင်ရွက်သညေ့်

အစ်းရ

လအပ်မခင််းတလကကာင
်ေ့
ေ့

ဗဟချြှုပ်ကင်မှုလလျှာခ
ေ့ ျလရ်း

အရန်အဟန်သည် အလွနလ
် ျင်မမန်ခလ
ေ့ ပသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

 94

မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ် ရင််းန်းမမြှုပ် နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်က တ်းတက်လစမခင််း
ယခအပင််းသည်

ဤသှံ်းသပ်ချက်တွင်

လဆွ်းလနွ်းထာ်းလသာ

မူဝါဒလရ်းရာအခန််းအသ်းသ်းမ

ဆန််းစစ်မျာ်းအလပေါ် မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ထာ်းမခင််း မြစ်ပါသည်။ မူဝါဒဆင်ရာအကကှံမပြှုချက်မျာ်း တွင်
မမန်မမန်ဆန်ဆန်

အလကာင်အထည်လြာ်နင်သညေ့်

အစ်းရ၏စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း
အကကှံမပြှုချက်မျာ်းက

လပ်လဆာင်ပှံက

လရာလနာထာ်းသည်။

အထည်လြာ်နင်မည်မြစ်လသာ်လည််း
မြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်မာ

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းလပ်ငန််းစဉ

ခင်လှံမှုရသညေ့်
အလမခခှံကျကျ

အချြှုွံ့လသာအစအမှံမျာ်းက

အမခာ်းလသာအစအမှံမျာ်းကမူ

မမန်မာအစ်းရက

အစအမှံမျာ်းနင်ေ့

လမပာင််းလရန်လအပ်မညေ့်
အချန်ယူ၍
အစ်းရက

အကကှံမပြှုချက်မျာ်းမြင်ေ့

အရန်အဟန်မမငမ
်ေ့ ာ်းလာသည်နငအ
်ေ့ မျှ

အလကာင်
စဉ်းစာ်းဖပ်း

လွှမ််းမ်းရန်မဟတ်
အစ်းရကထညေ့်သင
ွ ်း်

စဉ်းစာ်းရန်အတွက် PFI ပါ ကဏ္ဍအသ်းသ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ လရွ ်းချယ်လဆာင်ရွက်နင်မညေ့် မူဝါဒ မျာ်းက
အကကှံမပြှုလပ်းရန်သာ မြစ်ပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒ
အစပင််းတွငလ
် ြာ်မပခေ့သညေ့်အတင််း

မမန်မာနင်င၏
ှံ

ပထမအကကမ်

OECD

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ဆင်ရာမူဝါဒသှံ်းသပ်မခင််း (OECD၊၂၀၁၄) မပြှုလပ်သညေ့်အချန်၌ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒမူလ
မပြှုမပင်လမပာင််းလရန်
မပဋ္ဌာန််းခေ့မခင််းမြစ်ဖပ်း

အလရ်းတကက်းလအပ်လနပါသည်။
အချြှုွံ့ မာ

တှံခါ်းြွငစ
်ေ့ ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

ဥပလဒအမျာ်းစမာ
ကက်ညမှု

ာင် က

ကလနလခတ်၌
မရခေ့သညေ့်အမပင်

နင်ငတ
ှံ ကာစှံနနှု ်း် မျာ်းနငလ
်ေ့ ည််း ညညွတ်မှုမရခေ့လချ။ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစနစ်သည် ဥပလဒ မျာ်းစွာနင်ေ့
ြရြရမြစ်လနဖပ်းအမျာ်းစမာ

လခတ်လနာက်ကျဖပ်းမပညေ့်စှံမှုမရပါ။

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းသည်လွယ်ကူလချာလမွွံ့ မှုမရ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

တစ်ခါတစ်ရှံတွင် မတရာ်းမှုရဖပ်း အချြှုွံ့ မာ

အထူ်းသမြင်ေ့ အာဏာပင်မျာ်းက လသလအလွသှံ်းစာ်းမပြှုမခင််း မြစ်ပါသည်။ မမန်မာ နင်ငသ
ှံ ည်
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက အမျာ်းအာ်းမြင်ေ့ ပတ်ထာ်းခေ့ရာ ထအချန်က OECD FDI Regulatory
Restrictiveness Indexအရ နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု (FDI) နင်ေ့ စပ်လျဉ်း၍ ဒတယလမမာက်
ကနသ
် ေ့ တ်မှုအမျာ်းဆှံ်းနင်ငအ
ှံ မြစ် သတ်မတ်ခှံခရ
ေ့ သည်။
ယခဒတယအကကမ် OECD ၏ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက် မပြှုလပ်သညေ့်အခါ
ဝန််းကျင်အလမခအလနမာ သသသာသာ ကွမပာ်းသွာ်းဖပ မြစ်ပါသည်။ ပထမအကကမ်သ်းသပ်
ှံ
မှု တွင်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မပြှုလပ်ခေ့သညေ့် မူဝါဒဆင်ရာအကကှံမပြှုချက်မျာ်းသည် လနာက်ပင််းတွင် အလကာင်အထည် လြာ်ခေ့သညေ့်
အလရ်းပါလသာမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက အလထာက်အကူမပြှုခေ့ဖပ်း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု ဝန််းကျင်ကလည််း
သသသာသာတ်းတက်လစခေ့သည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၏

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

တာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်းက

နင်ငမှံ ခာ်းတက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအလပေါ်
မပည်တွင်း် နင်ေ့
လကာ်ပရတ်မူလ

တာဝန်ယူမှုရစွာ

ရင််းလင််းမပတ်သာ်းစွာ

ခွမခာ်းဆက်ဆမ
ှံ ှုက

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

လရ ွံ့လဆာင်မပဖပ်း

သသသာသာ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက်
ာင်ကချမတ်ခသ
ေ့ ည်။

လဆာင်ရွက်ရန်

လလျှာခ
ေ့ ျလစလျက်

လခတ်မရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

လပ်ငန််းကဏ္ဍအမျာ်းအမပာ်းတွင်

နင်ေ့
နင်ငမှံ ခာ်း

တစ်စတ်တစ်ပင််းကနသ
် ေ့ တ်ထာ်းဆမြစ်လသာ်လည််း

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ညွှန်း် ကန််းမျာ်းအရ ကနသ
် ေ့ တ်ချက်အမျာ်းဆှံ်း ထပ်တန််းနင်ငမ
ှံ ျာ်းစာရင််းတွင် မပါဝင်လတာပ
ေ့ ါ။
မကကာလသ်းမနစ်မျာ်းအတွင်း်

တ်းတက်မှုမျာ်းစွာရခေ့လသာ်လည််း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

လမပာင််းလမှု၏အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့ မျှလဝရန်နင်ေ့ သ
လရရည်တည်တှံလ
ေ့ သာ

တ်းတက်မှုမြစ်လစရန်အတွက်

ဆက်လက်ထန််းသမ််းရန်
လဆာင်လသာ

လအပ်သည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၏

မမန်မာမပည်သတ
ူ ၏
ေ့

စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းရည်မန််းချက်ပန််းတင်မျာ်း

ာဝ ပတ်ဝန််းကျင် အရ

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအရန်က

ဤနည််းမြငသ
်ေ့ ာ

အကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းသည်

မပြှုမပင်

ဝမျာ်း

(SDGs)

အမပြှုသလ

ာ

တ်းတက်လရ်းနင်ေ့

မပညေ့်မလရ်းက

ပမထထ

လရာက်လရာက် အလထာက်အကူမပြှုနင်ပါသည်။
လပ်သာကင်သာရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်၏
မမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ

(၂၀၁၆)

ချမတ်လပ်းပါသည်။

နင်ေ့

မမန်မာနင်ငက
ှံ မပဏမျာ်းဥပလဒ

ဉာဏပစစည််းမူပင်ခွင်ေ့

ဥပလဒသစ်မျာ်းသည်

အလမခခှံအတ်မမစ်က

(IP)

နင်ေ့

မမန်မာနင်င၏
ှံ ဥပလဒလရ်းရာမူလ

(၂၀၁၇)

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်း
တက
ေ့

အမျာ်းအာ်းမြင်ေ့

အနညာတစရင်ဆ်းမြတ်
ှံ
မခင််းဆင်ရာ

ာင်က

အမပည်မပည်ဆင်ရာစှံနနှု ်း် မျာ်း

နငအ
်ေ့ ညမြစ်လစခေ့မခင််းလကကာင်ေ့ ချ်းကျျူ်းြွယ်လအာင်မမင်မှုမျာ်းမြစ်သည်။ သရာတွ
င် လအာက်လမခ ၌
ေ့
အလထာက်အမပြှုမူဝါဒမျာ်းနင်ေ့ လက်လတွွံ့အလကာင်အထည်လြာ်မှု စွမ််းရည်ဆင်ရာ စန်လခေါ်မှု မျာ်းက
လမြရင််းရန် ကျန်ရလနလသ်းသည်။ ဥပလဒမူလ

ာင်နငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ လတ်တလလာ မြစ်လပေါ်တ်းတက်မှု၏

လအာင်မမင်မှုသည် လက်လတွွံ့တွငအ
် ဆပါဥပလဒမျာ်း၏ ထလရာက်မှု အလပေါ် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၏
ယှံကကည်မှုရလာလစမညေ့်

တရာ်းစရင်လရ်းနင်ေ့

မမန်မာတရာ်းရှံ်း

မျာ်း၏လွတ်လပ်မှုနင်ေ့

စွမ််းလဆာင်ရည်ကမမငတ
်ေ့ င်ရန် ဆက်လက်ကကြှု်းပမ််းမှုမျာ်းအလပေါ် မူတည်ပါသည်။
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသလ
နည််းလမ််းအရ

ာတူစာချြှုပ်မျာ်းတွင်

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

အလရ်းပါလသာအဆင၌
်ေ့

အာဏာသက်ဝင်လသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသလ
နင်ငသ
ှံ ည် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ သ
ှု လ
လပ်သာကင်သာရလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

အကာအကွယ်လပ်းလသာ

ရလနသည်။

ယလနအချ
န်အခါတွင်
ေ့

ာတူစာချြှုပ် ၁၄ ခမျှသာ ရလသာလကကာင်ေ့ မမန်မာ

ာတူစာချြှုပ်မျာ်းဆင်ရာ ၎င််းင််း၏ နည််းလမ််းက မပန်လည် သှံ်းသပ်ရန်
အလနအထာ်းတွင်

ရလနပါသည်။

မရင််းလင််းလသာ

အရည်

အလသွ်းမမပညေ့်မလသာ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းသည် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ူ - အစ်းရ အမငင််းပွာ်းမှုလမြရင််း
လရ်းဆင်ရာကစစရပ်မျာ်းတွင် မလလာ်းအပ်လသာ အဓပပါယ်လကာက်ယူမှုမျာ်းက မြစ်လပေါ်လစ နင်ဖပ်း
အချြှုွံ့လသာကစစရပ်မျာ်းတွင် တူညလသာမတ်ြက်နင်ငမ
ှံ ျာ်းနင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစာချြှုပ်

သစ်မျာ်းနင်ေ့

ထပ်လနနင်ပါသည်။ တူညလသာမတ်ြက်နင်ငမ
ှံ ျာ်းနင်ေ့ နစ်နင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု စာချြှုပ်လဟာင််းမျာ်းနင်ေ့
စာချြှုပ်အသစ်မျာ်း ထပ်လနမှုမျာ်းသည် ၎င််းတအကကာ်း
လရ ွံ့လနာက် မညညွတ်မက
ှု မြစ်လပေါ်လစနင်ဖပ်း
ေ့
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ပ၍သစ်လွငဖ် ပ်း

လရာင်ရာ်းမခင််းမြင်ေ့

သမ်လမွွံ့ကွမပာ်းလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစာချြှုပ်မျာ်းက

ယင််းအလမခအလနက

အမမတ်ထတ်နင်ကာ

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်မှုမျာ်းက အရာမလရာက်မြစ်လစနင်ပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒအခန််းသည်
ခွမခာ်းဆက်ဆမ
ှံ ှုမရလသာ
အတာ၊

အဓကရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ

အလမခခှံစည််းမျဉ်း၊

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၏ပင်ဆင်မှုအခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းက

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာအမငင််းပွာ်းမှုမျာ်းက
အလသွ်းရလသာ

မူဝါဒကစစရပ်မျာ်းမြစ်သညေ့်

လမြရင််းရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုပတ်၀န််းကျင်တစ်ရပ်

ပွငလ
်ေ့ င််းမှုအတင််း

အကာအကွယ်လပ်းမှုနင်ေ့

ယနတရာ်းမျာ်းက

အာ်းလှံ်းအတွက်

ြန်တ်းရန် အာ်းထတ်မှုမျာ်းက

အကမြတ်သ်းသပ်
ှံ
ပါသည်။

ဤအပင််းတွင်

မကကာလသ်းမကလဆာင်ရွက်ခသ
ေ့ ညေ့်

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းက

မပြှုစထာ်းဖပ်းလက်ရတည်ဆအစ်းရမူဝါဒမျာ်း၏

ရင််းန်း
အရည်

အလမခခှံ၍
သက်ဆင်ရာ

အရည်အလသွ်းက

ဆန််းစစ်ထာ်းပါသည်။
အဓကမူဝါဒလရ်းရာအကကှံမပြှုချက်မျာ်း


အမျြှု်းသာ်းကာကွယ်လရ်းနင်ေ့ လှံမခှံြှုလရ်းကထခက်မှုမရ
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

ကျန်ရလနလသ်းလသာ

ကန်ထတ်လပ်မှုကဏ္ဍ မျာ်းတွင်
ကနသ
် ေ့ တ်ချက်

မျာ်းနင်ေ့

ြက်စပ်လအပ်ချက်မျာ်းလကကာင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက် တစ်စတ်တစ်ပင််း
ကျန်ရလနလသ်းလသာ ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်း၏ အကျြှု်းအမပစ် မျာ်းက သှံ်းသပ်ပါ။
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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စ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍအာ်းလှံ်း၏

အဓကလကျာလထာက်လနာက်ခှံမြစ်သည်ေ့

ဏ္ဍာလရ်း၊

လဆာက်လပ်လရ်းနင်ေ့ မြနမ် ြျူ်းလရ်း၀န်
လဆာင်မှုမျာ်းကသ
ေ့ လသာ
၀န်လဆာင်မှုကဏ္ဍ မျာ်းတွင်
ေ့
ေ့
နင်ငမှံ ခာ်းပါ၀င်မှုအတွက်
ကန်ကျစရတ်မျာ်းက
မမန်မာနင်ငက
ှံ

ကျန်ရလနလသ်းလသာ

ညညမျှမျှ

သှံ်းသပ်ပါ။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ထလရာက်မှုရသညေ့်

ဆွလဆာင်ရန်

ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်း၏

အဆပါလပ်ငန််းကဏ္ဍအာ်းလှံ်းသည်
ရည်မန််းထာ်းသည်ေ့

ကန်ထတ်လပ်မှုဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းနင်ေ့

လနသည်။

နင်ငလ
ှံ ပါင််းစှံမ

သက်လသအလထာက်အထာ်းမျာ်းအရ

မျာ်းသည်

၀န်လဆာင်မှုပှံပ
ေ့ ်းသူမျာ်းအကကာ်း

ယဉဖပြှုငမ
် ှုအာ်း

လစျ်းကွက်နင်ေ့
အဓကဆက်စပ်

ယင််းကနသ
် ေ့ တ်ချက်
တာ်းဆ်းမခင််းအာ်းမြင်ေ့

ထတ်လပ်မှုကဏ္ဍမျာ်းအပါအဝင် တန်ြ်းကွင်း် ဆက်တစ်ခလှံ်းအတွက် ကန်ကျ စရတ်မျာ်း
တ်းပွာ်းလစပါသည်။

၎င််းတသည်
ေ့

အဟနအ
် ေ့ တာ်းမြစ်လစရှံသာမက

နင်င၏
ှံ

စာ်းသှံ်းသူမျာ်း၏

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ဆွလဆာင်မှုက

လရွ ်းချယ်မှုနင်ေ့

ဝယ်ယန
ူ င်စွမ််းက

ထခက်လစနင်ပါသည်။


MIL

နငအ
်ေ့ ည

မတ်ပှံတင်နင်ရန်

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည်
လဆာင်ရွက်ပါ။

နစ်ရည်လမမငာ်းစာချြှုပ်က

ယင််းအတွက်အစ်းရအလနမြင်ေ့

MIL

က

ထလရာက်စွာအလကာင်အထည်လြာ်ရန် လမမနငသ
်ေ့ က်ဆင်သညေ့် လအဂ္ျင်စမျာ်း အတွက်
ရင််းလင််းလသာညွှနက် ကာ်းချက်မျာ်းနင်ေ့ လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းက

ထတ်မပန် နင်သည်။

အလာ်းတူစွာကမပဏမျာ်းဥပလဒသစ်အရ

၃၅%

မမန်မာကမပဏမျာ်းက

၁၀၀%

စည််းကမ််းချက်မျာ်းနငအ
်ေ့ ည

နင်ငမှံ ခာ်းပင်ဆင်မှု

အထရသညေ့်

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ာ်းပင်ကမပဏမျာ်းကသ
ေ့ ေ့
လမမပင်ဆင်ခွငမ်ေ့ ပြှုထာ်းလကကာင််း

တူညလသာ

ရင််းလင််း

လအာင်

လဆာင်ရွက်သငသ
်ေ့ ည်။ MIL နင်ေ့ မလရွှွံ့မလမပာင််းနင်လသာ ပစစည််းလွှလမပာင််း မခင််းက
ကနသ
် ေ့ တ်သညေ့် ဥပလဒ (၁၉၈၇) တ၏
ွ ်မှုအလပေါ် ရင််းလင််းမှု မရမခင််းလကကာင်ေ့
ေ့ ဆက်နယ
နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့
နစ်ရည်ငာ်းရမ််းမှုမျာ်းအတွက်
ကကှံြှုလတွွံ့ရလကကာင််း

စာချြှုပ်စာတမ််းမတ်ပှံတင်

မတ်ပှံတင်ရာတွင်

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍက

အခက်အခမျာ်း
တင်မပကကသည်။

ရှံ်းတွင်
မကကာ

ခဏ

စလပါင််းပင်

အလဆာက်အအှံဆင်ရာဥပလဒနင်ေ့ မလရွှွံ့မလမပာင််းနင်လသာ ပစစည််းလွှလမပာင််းမခင််း က
ကနသ
် ေ့ တ်သညေ့်ဥပလဒ
မပဿနာရပ်မျာ်း

(၁၉၈၇)

ဆက်နယ
ွ ်မှုနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍လည််း

မြစ်လပေါ်လနပါသည်။

အလာ်းတူ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအာ်းလှံ်းအတွက်

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် နစ်ရည်လမမငာ်းရမ််းခွင်ေ့ (နစ် ၅၀ အထနင်ေ့ သက်တမ််းတ်း ၁၀ နစ် စမြင်ေ့ ၂

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ကကမ်) က ခွငမ်ေ့ ပြှုလပ်းလသာ MIL ပါ မပဋ္ဌာန််းချက်သည် အဓကလအာင်မမင်မှု တစ်ရပ်မြစ်ဖပ်း
ယခင်နင်ေ့

နှုင််းယဉပါက

စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်တ်းတက်လာလကကာင််း

က

မပသညေ့်

အဓကအချက်တစ်ချက်လည််း မြစ်ပါသည်။ နစ်ရည်လမမရရရန်သည် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း
အာ်းလှံ်းအတွက်

အထူ်းသမြင်ေ့

အလမခခှံအလဆာက်အဦ

စမှံကန််းမျာ်းနင်ေ့

လကက်းဖမလငွလကက်းလထာက်ပှံေ့မှုလအပ်သညေ့် လမမယာအလမခခှံ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းအတွက်
အလရ်းကက်းလသာအလမခအလနတစ်ရပ်မြစ်ပါသည်။


MIL ၏ ပဒ်မ ၄၂-၄၃ တွငမ် ပဋ္ဌာန််းထာ်းသည်နငအ
်ေ့ ည မမန်မာနင်ငှံ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု
လကာ်မရင်က

ထတ်မပန်ခေ့လသာ

ကနသ
် ေ့ တ်ထာ်းသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလပ်ငန််းမျာ်း

စာရင််းဆင်ရာ 'Negative List' အလမခအလနက ရင််းလင််းလအာင် လဆာင်ရွက်ပါ။
၎င််းအလမခအလနသည် အစ်းရအတွင်း် အာ်းလကာင််းလသာ လပါင််းစပ်ညနှုင််း လဆာင်ရွက်မှု
လအပ်မည်မြစ်သညေ့်အမပင်
စနစ်နငပ
်ေ့ တ်သက်၍လည််း

လဆာင်ရွက်လျက်ရလသာ
အထူ်းသမြင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

အလာ်းအလာရလသာ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်း

မမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း ပမရင််းရင််းလင််းလင််း သရလစရန် လဆာင်ရွက်လပ်းရပါမည်။ ဤအဆငတ
်ေ့ ွင်
လက်ရစာရင််း (အမနလ
် ေ့ ကကာ်မငာစာအမတ် (၁၅/၂၀၁၇) နင်ေ့ ကနသ
် ေ့ တ် ထာ်းမှုမျာ်းအကကာ်း
အနည််းငယ်

မညညွတမ
် ှု

ရနင်လသာ်လည််း

ထက သ
ေ့ ေ့

ရင််းလင််းထာ်းမခင််းသည်

အနာဂ္တ်တင
ွ ် ပမကက်းမာ်းကျယ်မပနလ
် ေ့ ာလသာ ကွလွမှုက လရာင်ရာ်းရန် အထူ်းသမြင်ေ့
အလရ်းပါလပါသည်။

ယလနအချ
န်အထ
ေ့

ဆင်ရာဝန်လဆာင်မှုလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းကသာ
အမနလ
် ေ့ ကကာ်မငာစာအမတ်
မရမခင််းသည်

(၁၅/၂၀၁၇)

စာရင််းတွင်

လှံမခှံြှုလရ်း

ကနသ
် ေ့ တ်ထာ်းပှံရလသာ်လည််း

တွင်

ပါဝင်မှု

မပါဝင်လသာ

မရလချ။

ထသ ည
ေ့ ညွတ်မှု

ပမကနသ
် ေ့ တ်မှုမပြှုလပ်ထာ်းသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်း ရ-မရ၊ အလမခခှံစည််းမျဉ်းမျာ်းတွင် လမပာင််းလမှု မျာ်း
ထင်ဟပ်ရန် စာရင််းက ပှံမန်မပင်ဆင်မှု ရ-မရ စသညေ့် မလရရာမှုမျာ်း မြစ်လစပါသည်။


နင်ငပ
ှံ င်စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနငဆ
်ေ့ က်စပ်သညေ့် လပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းရ စမှံချက် မျာ်းက
စစစ်ရာတွင်

အဆမပြှုချက်စစစ်လရ်းအြွွံ့တင
ွ ်

ကယ်စာ်းလယ်မျာ်းက

ပါဝင်လဆာင်ရွက်ခင
ွ ်ေ့

နင်ငပ
ှံ င်စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း
မမပြှုရပါ။

လပ်ငန််းစဉတွင်

မျာ်းမ
၎င််းတ ေ့

ပါဝင်မခင််းလကကာင်ေ့ မြစ်လပေါ်လာသညေ့် အကျြှု်းစ်းပွာ်းဆင်ရာပဋပကခသည် မလသချာမှုက
မြစ်လစဖပ်း ယဉဖပြှုငမ
် ှုမရသညေ့် ခွငမ်ေ့ ပြှုမှုအလမခအလနမျာ်းက မြစ်လပေါ် လစနင်ပါသည်။


လပ်ငန််းသလ

ာသ

ာဝအရ လွတ်လပ်လသာတရာ်းစရင်လရ်းစနစ် တည်လဆာက် ရန်နင်ေ့

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ရာ်းရှံ်းစနစ်လအာက်တွင်

ဥပလဒလရ်းရာ

လသချာမှုက

မမငတ
်ေ့ င်

ရန်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ကကြှု်းပမ််းအာ်းထတ်မှုမျာ်းက

ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ပါ။

မမန်မာနင်င၏
ှံ ဒမကလရစအသွင်

ကူ်းလမပာင််းမှုတွင်

သတ်မတ်ထာ်းပါသည်။

အစ်းရသည်

သက်ဆင်သမ
ူ ျာ်းနငအ
်ေ့ တူ

တရာ်းစရင်လရ်းကဏ္ဍ၏

တည်လဆာက်ရန်၊

ဤစန်လခေါ်မှုမျာ်းက
အလရ်းအပါဆှံ်းအမြစ်

မပင်ပကျွမ််းကျင်သမ
ူ ျာ်းနင်ေ့

အမခာ်းလသာ

လွတ်လပ်မှုအလပေါ်

မျြှု်းဆက်သစ်တရာ်းသူကက်းမျာ်းနင်ေ့

ယှံကကည်မှု

လရ ွံ့လနမျာ်းအာ်း

လလေ့ကျင်ေ့

သင်ကကာ်းလရ်း အတွက်အရင််းအမမစ်မျာ်းက မမငတ
်ေ့ င်ရန်၊ တရာ်းစရင်လရ်းစနစ် အမပင်
အမခာ်းလသာ

အမငင််းပွာ်းမှုလမြရင််းနည််းမျာ်းက

တည်လဆာက်နင်လရ်း

အတွက်

ရပ်ရွာအဆငတ
်ေ့ င
ွ တ
် ရာ်းလရ်းဆင်ရာအစအစဉမျာ်းက

လက်လမ််းမလစ

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန်

အစပျြှု်းလပ်လဆာင်မှုမျာ်းက

ရည်ရွယ်သညေ့်

လရ်း

ဆက်လက်လပ်လဆာင်သငပ
်ေ့ ါသည်။


IP အခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းနင်ေ့ အနညာတစရင််းဆင်ရာဥပလဒမျာ်းဆင်ရာ နည််းဥပလဒ မျာ်း၊
လပ်ထ်းှံ

လပ်နည််းမျာ်းကပှံစှံချမခင််း၊

အထည်လြာ်မခင််းတက
ေ့

လဆာင်ရွက်ပါ။

မူကကမ််းလရ်းဆွမခင််းနင်ေ့
ဤဥပလဒအသစ်မျာ်း

သည်ချ်းကျျူ်းြွယ်လကာင််းသညေ့်လအာင်မမင်မှုတစ်ခမြစ်သည်။
သစ်မျာ်းအရ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့

ယှံကကည်မှုမရရနင်မ

IP

အခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းအာ်း

လက်နာလဆာင်ရွက်လစမခင််းတက
ေ့
အာဏာပင်အြွအ
ွံ့ စည််းမျာ်းက
အစ်းရအလနမြင်ေ့
အလရ်းမျာ်းက

ကက်းကကပ်ရန်
ထူလထာင်ရန်

လက်နာလစလရ်း

မပဋ္ဌာန််းလက်မခင််း

သလသာ်
ေ့

IP

ဥပလဒ

၎င််းတ၏အခွ
ငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းက
ေ့
စမှံခနခ
် ေ့ ွမခင််း၊
သ်းမခာ်း

IP

မတ်ပှံတင်မခင််းနင်ေ့
တရာ်းရှံ်းမျာ်းနင်ေ့

လအပ်ပါသည်။

အနညာတစရင်လရ်းဥပလဒသစ်အရ
ထလရာက်စွာ

အလကာင်

အလာ်းတူပင်

လပ်းအပ်ထာ်းလသာအခွင်ေ့

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

သ်းသနစ
် ေ့ ်းပွာ်းလရ်း ဆင်ရာတရာ်းရှံ်းမျာ်း မြစ်လပေါ်လာလစရန်နင်ေ့ တရာ်းစရင်လရ်း ဆင်ရာ
စွမ််းလဆာင်ရည်မမငတ
်ေ့ င်မခင််းက အာ်းလပ်းလဆာင်ရွကသ
် ငပ
်ေ့ ါသည်။


ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစာချြှုပ်လဟာင််းမျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

မပန်လည်လစေ့စပ်ညနှုင််းမခင််းနင်ေ့

ရင််းလင််းမှုရလစလရ်းတအတွ
က် မြစ်နင်လမခမျာ်းက စဉ်းစာ်းသှံ်းသပ်ပါ။
ေ့
တက်ရက်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

ဆွလဆာင်ရန်

မမန်မာနင်င၏
ှံ

နင်ငမှံ ခာ်း

ကကြှု်းပမ််းအာ်းထတ်မက
ှု

ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်သညေ့်အမပင် ဥပလဒစည််းမျဉ်းနငအ
်ေ့ ည ထန််းလကျာင််းမှု မပြှုလပ်ရန် အစ်းရ၏
အခွငအ
်ေ့ လရ်းက
ဟန်ချက်ညမှုက

ကာကွယ်ထန််းသမ််းလပ်းနင်သညေ့်
ထင်ဟပ်လစရန်

သငတ
်ေ့ ငလ
်ေ့ လျာက်ပတ်

အဆပါရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာစာချြှုပ်မျာ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ချန်ညထာ်းသငပ
်ေ့ ါသည်။ COVID-19 ကူ်းစက်လရာဂ္ါနငပ
်ေ့ တ်သက်လသာ အစ်းရ ၏
အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းသည်
သမဟ
ေ့ တ်

အဓကကျလသာ

အဓပပါယ်လကာက်ယူမှုမျာ်းအမပင်

သငလ
်ေ့ လျာ်သညေ့်
ယခင်က

၎င််းအလနမြင်ေ့

ဟန်ချက်အာ်း

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့

အလသွ်းမမပညေ့်ဝလသာ

မလပ်းနင်သညေ့်အမပင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစာချြှုပ်မျာ်းတွင်

မည်သရှုေ့ မမင်ရသည်ဆသည်က
အတည်မပြှုခေ့ဖပ်းမြစ်သညေ့်

မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းပါဝင်သညေ့်

မှုမပြှုလပ်ရန် အစ်းရ၏

အခွငအ
်ေ့ လရ်းက

ISDS

လကာက်ယူမှုမျာ်းက

စာချြှုပ်မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း

မလရမရာလသာ

စာချြှုပ်မျာ်းသည်

မြစ်လစနင်ပါသည်။

အရည်

ထန််းလကျာင််း

သငတ
်ေ့ ငလ
်ေ့ လျာက်ပတ်စွာ

အမငင််းပွာ်းမှုမျာ်းတွင်

တူညလသာမတ်ြက်နင်ငမ
ှံ ျာ်းနင်ေ့

ပှံလြာ်နင်ပါသည်။

အကာအကွယ်

မလလာ်းအပ်လသာ

အဓပပာယ်

အချြှုွံ့လသာစာချြှုပ်လဟာင််းမျာ်းသည်

အတည်မပြှုချြှုပ်ဆထာ်းသညေ့်

ပ၍သစ်လွငဖ် ပ်း

သမ်လမွွံ့ကွမပာ်းလသာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစာချြှုပ်မျာ်းသည်လည််း ထပ်လနပါသည်။ သမြစ်
ေ့ ၍
စာချြှုပ်မျာ်းသည်

အစ်းရ၏

ထန််းလကျာင််းမှုမပြှုလပ်ရန်

အခွငအ
်ေ့ လရ်းက

သငတ
်ေ့ ငလ
်ေ့ လျာက်ပတ်စွာ အကာအကွယ်လပ်းနင်လစလရ်းအတွက် မမန်မာနင်ငှံ အလနမြင်ေ့
အဆပါစာချြှုပ်မျာ်းက မပန်လည်မပင်ဆင်ရန် အဆငမ
်ေ့ ျာ်းက စဉ်းစာ်း လဆာင်ရွက်မခင််းနင်ေ့
ထပ်မှံ၍စာချြှုပ်ဆင်ရာလစစ
ေ့ ပ်ညနှုင််းမှုမျာ်း

မပြှုလပ်ရာတွင်

သှံ်းသပ်မပင်ဆင်မခင််းတက
ေ့

မပြှုလပ်နင်ပါသည်။

သလ

စာချြှုပ်မပင်ဆင်မှုမျာ်း

ာတူညထာ်းလသာ

အနက်အဓပပါယ်လကာက်ယူမခင််းမြင်ေ့

၎င််း၏

စာချြှုပ်

နည််းလမ််းက
မတ်ြက်မျာ်းနင်ေ့

သမဟ
ေ့ တ်

ပူ်းတွ၍

လက်ရစာချြှုပ်အချြှုွံ့ မပင်ဆင်မခင််းက

လဆာင်

ရွ က်နင်ပါသည်။ အစ်းရအလနမြင်ေ့ ထပ်လနလသာစာချြှုပ်မျာ်းသည် လက်ရဉ်းစာ်းလပ်း
လဆာင်ရွက်လနမှုမျာ်းက
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစာချြှုပ်နစ်ခ

ထပ်ဟပ်မှုရ/မရ
သမဟ
ေ့ တ်

မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ရန်

နစ်ခထက်ပ၍

မမန်မာနင်ငန
ှံ င်ေ့

တစ်ဖပြှုငန
် က်တည််း

ချြှုပ်ဆ

ထာ်းသညေ့် စာချြှုပ်ဝင်နင်ငမ
ှံ ျာ်းနင်ေ့ ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်နင်ပါသည်။


လက်ရရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစာချြှုပ်မျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍

မြစ်နင်လချရသညေ့က
် စစရပ်မျာ်းက

တက်ကကစွာ စမှံလဆာင်ရွက်ပါ။ အစ်းရအလနမြင်ေ့ ISDS အမငင််းပွာ်းမှု တာ်းဆ်း လရ်းနင်ေ့
မပဿနာစမှံခနခ
် ေ့ ွလရ်းနည််းလမ််းမျာ်း
လဆာင်ရွက်သငပ
်ေ့ ါသည်။
ပါဝင်ပတ်သက်သညေ့်

တ်းတက်လစရန်

ဆက်လက်

မူဝါဒမျာ်းအလကာင်အထည်လြာ်လရ်းတွင်
မပည်နယ်နင်ေ့

တင််းလဒသကက်းအစ်းရအဆင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

ပှံမန်ဆက်ဆလ
ှံ ဆာင်ရွက်လနရသညေ့်

အမျြှု်းမျြှု်းနင်ေ့

လနစဉလ
ပ်ငန််းတာဝန်မျာ်းက
ေ့

အရာထမ််းမျာ်း၏

တက်ရက်
အပါအဝင်
အစ်းရဌာန

အလထာက်အကူမပြှု
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နင်ရန်အတွက်
သလ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုသလ

ာတူစာချြှုပ်မျာ်းအရ

ာတူစာချြှုပ်မျာ်းနင်ေ့

အဆပါရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

အမပည်မပည်ဆင်ရာတာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်း၏

အလရ်းပါမှု

ဆင်ရာ အသအမမင်ကမမငတ
်ေ့ င်ရန် မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့ စဉ်းစာ်းလဆာင်ရွက် နင်ပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့ လွယက
် လ
ူ ချာလမွလ
ွံ့ စလရ်း
မမန်မာနင်င၏
ှံ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့

အကကမ်သ်းသပ်
ှံ
မှုမပြှုလပ်ဖပ်းလနာက်ပင််းတွင်
ဆင်ရာအလနမြင်ေ့

လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းမူလ
မျာ်းစွာ

လမပာင််းလခေ့ပါသည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်း

ာင်သည်

ပထမ

အြွွံ့အစည််း

ဦ်းလဆာင်အလကာင်အထည်လြာ်ရန်နင်ေ့

ပမအာ်းလကာင််းလာလစရန်အတွက်

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငန
်ေ့ င်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းလရ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်း၀န်ကက်းဌာန

(MIFER)

က

ရင််းန်း

တည်လထာင်ခေ့သည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလွယက
် ူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် အလရ်းကက်းလသာ တ်းတက်မှုမျာ်း မပြှုလပ်ခေ့ပါ သည်။
အထူ်းသမြင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းတည်လထာင်မှုဆင်ရာ

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းက

ရ်းရင််းလွယ်ကူလစမခင််း၊ တစ်လနရာတည််းတွင် တစ်စတစ်စည််းတည််း ဝန်လဆာင်မှုလပ်းမခင််း နငအ
်ေ့ တူ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုခွငမ်ေ့ ပြှုချက်နင်ေ့ အမခာ်းလအပ်လသာလင်စင်မျာ်းက တစ်လနရာတည််း တွင် ရရရန်
လဆာင်ရွက်မခင််းတ ေ့

မြစ်ပါသည်။

ဝန်လဆာင်မှုလပ်းမခင််းက

ယခထက်

တစ်လနရာတည််းတွင်
ပမတ်းတက်လစရန်

မမန်မာနင်င၏
ှံ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလအဂ္ျင်စ
ကမပဏမျာ်းညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာန
လဆာင်ရွက်ခေ့ဖပ်း

(DICA)

အစ်းရအတွင်း်

ရပ်တည်လျက်ရပါသည်။

သည်

လဆာင်ရွက်ရန်မျာ်း

ရလနပါသည်။

(IPA)

မြစ်သညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

၎င််း၏

လပ်ကင်နင်မက
ှု

ပမခင်ဖမလအာင်

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းက

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

တစ်စတစ်စည််းတည််း

ဦ်းလဆာင်သန
ူ င်သညေ့်ဌာနအမြစ်

မပည်တွင်း် နင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက

တ်းမမငလ
်ေ့ ရ်းအတွက် ရည်မန််းချက်ကက်းမာ်းလသာ အစအစဉနင်ေ့ မဟာဗျျူဟာမျာ်းက လြာ်မပ ထာ်းသည်ေ့
၂၀၁၆

ခနစ်မ

၂၀၃၆

ခနစ်ကာလအတွက်

လရရည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်း

အစအစဉတစ်ခမြစ်လသာ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစမှံကန််း (Myanmar Investment Promotion
Plan -MIPP) က လရ်းဆွခေ့ပါသည်။
ဤအချက်သည်

လက်ရရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်မခင််းနင်ေ့

လမပာင််းလမှုမျာ်းက

အချန်နငတ
်ေ့ လမပ်းည

တ်းတက်မှုရရလစရန်

သှံ်းသပ်ရန်နင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုကဆွလဆာင်နင်လရ်း

လွယ်ကူလချာလမွွံ့လရ်း

မပြှုမပင်

လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်း

အစ်းရ၏ရည်မန််းချက်ကက်းမာ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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သညေ့်အစအစဉအတွက်

မြစ်နင်လချရလသာ

လမ််းညွှနမ
် ှုမျာ်းက

ရရလစပါသည်။

ယခ

သှံ်းသပ်ချက်အတွက် မမန်မာနင်ငက
ှံ
တှံမပန်
ေ့ လဆာင်ရွက်လပ်းခေ့သညေ့် OECD ၏ IPAs စစ်တမ််း က
လဒသတွင်း် ရ နင်ငမ
ှံ ျာ်း၏အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်းက အလမခခှံ၍ နှုင််းယဉမှုမပြှုထာ်းဖပ်း အနာဂ္တ် တွင်
မမန်မာနင်င၏
ှံ မမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့

လွယ်ကူလချာလမွွံ့လရ်းဆင်ရာ

အလကာင််းဆှံ်းမြစ်လအာင် လဆာင်ရွက်နင်ပှံက

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

အာ်းထတ်မှုမျာ်းက

ထပ်မှံထ်းထွင်း် သမမင်နင်လစရန် ပှံေ့ပ်းလပ်းပါ သည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းသည်

ရလနမခင််းလကကာင်ေ့

ယခအခန််းပါ

မည်သ ေ့

သှံ်းသပ်ချက်အမျာ်းစသည်

ကနဉ်း

3

အဆငသ
်ေ့ ာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလျင်မမန်

လချာလမွွံ့လစလရ်းနငသ
်ေ့ ာ သက်ဆင်ပါသည်။4 ဝန်ကက်းမျာ်းနင်ေ့ DICA DG တ မပည်
ပခရ်း သွာ်းလရာက်ဖပ်း
ေ့
အလာ်းအလာရလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာအြွမ
ွံ့ ျာ်းနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

ဉ်းစာ်းလပ်းလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်း

သတ်မတ်မခင််းတမေ့ အပ

လတွွံ့ဆမခင်
ှံ ်း၊
မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းသည် ကနဉ်းအဆငမ
်ေ့ ျာ်း၌ ရလနဆမြစ်ပါသည်။ ဤသမြစ်
ေ့ ရမခင််းမာ ၂၀၁၁
ခနစ် မမန်မာနင်င၏
ှံ
စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာအကူ်းအလမပာင််းကာလ လနာက်ပင််း မြစ်တည်လျက်ရသညေ့်
စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်ဆင်ရာ

အာ်းနည််းချက်မျာ်းလကကာင်ေ့

မြစ်ပါသည်။

အလမခခှံအတ်မမစ်က

မတည်လဆာက်မ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်လကာင််းဆင်ရာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့

အမတ်တှံဆပ်မမငတ
်ေ့ င်လရ်းဆင်ရာ

လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းအလပေါ်

အကက်းအကျယ် ရင််းန်းမမြှုပ်နမှံ ခင််းသည် အရင််းအမမစ်မျာ်းက မြြှုန်း် တ်းရာလရာက်ပါသည်။
သမြစ်
ှံ ှုမျာ်းလွယ်ကလ
ူ ချာလမွွံ့လစရန်ကသာ အဓကထာ်း ကကြှု်းပမ််း
ေ့ ၍ DICA သည် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
လဆာင်ရွက်ခေ့ရာ အထက်တွငလ
် ြာ်မပခေ့သညေ့်အတင််း ယင််းနငပ
်ေ့ တ်သက်၍ တွငတ
် ွင် ကျယ်ကျယ်
လဆာင်ရွက်နင်ခေ့ပါသည်။
လဆာင်ရွက်မခင််းသည်

ဥပလဒစည််းမျဉ်း

မမန်မာနင်ငက
ှံ

တ်းတက်နင်လစမခင််းလကကာင်ေ့

အဟနအ
် ေ့ တာ်းမျာ်းက

လမြလလျှာရ
ေ့ န်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမပြှုလပ်ရန်လနရာအမြစ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်မခင််းက

သွယ်ဝက်

အဓကထာ်း

ဆွလဆာင်နင်မှုက
လသာနည််းမြင်ေ့

လဆာင်ရွက်မခင််းလည််း မြစ်ပါသည်။ မည်သပင်
ှံ ှု လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်း
ေ့ ဆလစကာမူ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
တ်းတက်မှုအတွက်မျာ်းစွာ မပြှုလပ်ရန် ကျန်ရလနလသ်းပါသည်။ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ န
ှု င်ေ့ ကမပဏမျာ်းဆင်ရာ
ဥပလဒအသစ်မျာ်းမြင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှု ပထမအဆငက
်ေ့
အတင််းအတာတစ်ခအထ
လအာင်မမင်လအာင်

လဆာင်ရွက်နင်လသာ်လည််း

ဒတယအဆငအ
်ေ့ လနမြင်ေ့

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်းက

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မပြှုမပင်လမပာင််းလရန်

မျာ်းစွာ

လအပ်လနလသ်း

သည်။

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည်

၎င််းတ၏စ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း လပ်လဆာင်ရန်အတွက် လအပ်လသာ ၀န်ကက်းဌာနလင်စင်မျာ်းနင်ေ့
ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်မျာ်း ရယူရာတွင် ရင််းလင််းမှုမရ၊ ဝန်ထပ်ဝန်ပ်းမြစ်လစလသာ လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းအလပေါ်
မပစ်တင်လမပာကကာ်းမှုမျာ်း
ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်မျာ်းနင်ေ့

ရလနဆမြစ်

လင်စင်မျာ်း

မပတင််းတစ်လပါက်စနစ်မြင်ေ့

သည်။

၀န်ကက်းဌာနမျာ်းနင်ေ့

ထတ်လပ်းရန်

တစ်ထင်တည််း

လအဂ္ျင်စမျာ်း၏ကယ်စာ်း

အခွငအ
်ေ့ ာဏာရသညေ့်
မပြှုလပ်လပ်းလသာ

OSS

သည်

အြွွံ့တစ်ြွွံ့အမြစ်ထက်

ဗဟသတင််းအချက်အလက်စင်တာတစ်ခအသွင် မြင်ေ့ လည်ပတ်လနဆမြစ်သည်။ အထက်လြာ်မပပါ
OSS

သည်

သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်း

သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ရ
ဆှံ်းမြတ်လပ်းနင်သညေ့်

OSS

ရ

ဇန်ရ

OSS

အရာထမ််းမျာ်း

အခွငအ
်ေ့ ာဏာရမခင််းလကကာင်ေ့

နင်ေ့
သည်

ကွမပာ်းမခာ်းနာ်းသည်။
ဝန်ကက်းဌာနမျာ်းကယ်စာ်း

ယင််းတ၏
ေ့

လပ်ငန််းစဉသည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလပေါ် ဝန်ထပ်ဝန်ပ်းမြစ်လစမှု နည််းပါ်းပါသည်။
မမန်မာနင်င၏
ှံ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူလ

ာင်သည် ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအဆငတ
်ေ့ စ်ခသ ေ့ လရာက်ရခေ့ဖပ မြစ်ရာ

ယခအခါ

ပမ၍

DICA

အလနမြင်ေ့

မဟာဗျျူဟာကျလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလွယက
် ူလချာလမွွံ့လစလရ်းနင်ေ့
လရာက်ဖပ

မြစ်ပါသည်။

မမငတ
်ေ့ င်လရ်းလပ်ငန််းမျာ်း

ထသလဆာင်
ရွက်ရာတွင်
ေ့

စွမ််းရည်မမငတ
်ေ့ င်လရ်းအစအစဉမျာ်း

အမမင်မျာ်းနင်ေ့

လဆာင်ရွက်ရန်

မပည်တွင်း် ကမပဏမျာ်းနင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းတွင်

ပမနက်နသညေ့်
အချန်ကျ
လပ်ငန််းမျာ်း

ပမပါ၀င်လဆာင်ရွက်မခင််းနင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မှု လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်း တွင်
ပမတက်တက်ကကကက လဆာင်ရွက်မခင််းတ ေ့ ပါဝင်သည်။ မပည်တွင်း် နင်ေ့ နင်ငမှံ ခာ်း ကမပဏမျာ်းအကကာ်း
ကက်းမာ်းလသာစွမ််းလဆာင်ရည်ကွာဟချက်သည်

ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မှု

မျာ်းအတွက်

အဓကအတာ်းအဆ်းမျာ်းအမြစ် ရလနဆမြစ်လသာ်လည််း အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန် မျာ်းနင်ေ့ စမှံကန််း၊
ဏ္ဍာလရ်းနင်ေ့ စက်မှုဝန်ကက်းဌာနလက်လအာက်ရ SME Centre ကသ
ေ့ လသာ
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်
ေ့
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း
လဆာင်ရွက်လျက်ရသညေ့်

မမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍ

အမခာ်းလသာအြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းတက
ေ့

လပါင််းစပ်ညနှုင််းမှုက

မမငတ
်ေ့ င်ဖပ်း

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနငစ
်ေ့ ်းပွာ်းလရ်းချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မှု လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်း အတွက်
လဆာင်ရွက်နင်ပါသည်။

မည်သပင်
ေ့ ဆလစကာမူ

DICA

သည်

နာမည်လကာင််းရရခေ့ဖပ်း

စ်းပွာ်းလရ်းအသင််းအဝင််းနငထ
်ေ့ လတွွံ့ မှုရကာ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၏ အကျြှု်းစ်းပွာ်းနင်ေ့ စ်းရမ်မှု မျာ်းက

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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လကာင််းစွာနာ်းလည်ထာ်းပါသည်။ စက်မှုလပ်ငန််းစွမ််းလဆာင် ရည်မမငတ
်ေ့ င်လရ်း အစအစဉမျာ်းနင်ေ့
မပည်တွင်း် နင်ေ့
လဆာက်ရွက်ရန်

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအကကာ်း
အမခာ်းလသာသက်ဆင်သမ
ူ ျာ်းနင်ေ့

'ပထမအဆင'်ေ့

ချတ်ဆက်မှုမျာ်းက

လပါင််းစပ်ညနှုင််း

လဆာင်ရွက်ရာတွင်

ဤအချက်သည် ရည်မန််းချက်လအာင်မမင်ရန် တွန်း် အာ်းလပ်းနင်လသာ အချက်တစ်ချက် မြစ်ပါသည်။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလပ်ငန််းမျာ်းကလည််း
(ဥပမာအာ်းမြင်ေ့

-

ဤရည်မန််း

ချက်မျာ်းနငအ
်ေ့ ည

မပည်တွင်း် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

သက်ဆင်ရာလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းတွင်

အလာ်းအလာလကာင််းလသာ

မြစ်လစလျက်
ချတ်ဆက်ရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်န ှံ

သူမျာ်းက

ပစ်မတ်ထာ်းမခင််းမြင)်ေ့ ပမအာ်းလကာင််းလအာင် လဆာင်ရွက်နင်ပါသည်။
အဓကမူဝါဒအကကှံမပြှုချက်မျာ်း


ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလျင်မမန်လချာလမွွံ့လရ်း တ်းတက်ရန် ဆက်လက် လပ်လဆာင် လနစဉတွင်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းက အာ်းလကာင််း လအာင် လဆာင်ရွက်ပါ။
o

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့

အြွွံ့အစည််း

တည််းဝန်လဆာင်မှုလပ်းမခင််းနင်ေ့

မပန်လည်ြွွံ့စည််းမခင််းနင်ေ့

အွနလ
် င််းမြင်ေ့

တင်မခင််းစနစ်ကသ
ေ့ လသာ
ေ့

တစ်လနရာ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမတ်ပှံ

လှံလလာက်လသာစနစ်ယနတရာ်းမျာ်းတည်လဆာက်

မခင််းအပါအဝင် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက် ဥပလဒနငစ
်ေ့ ည််းမျဉ်းမူလ
တ်းတက်လအာင်
မမငတ
်ေ့ င်လရ်း
အလနတွင်

မျာ်းစွာ

ကကြှု်းပမ််းခေ့ပါသည်။

အစအမှံမျာ်းက
ရပါသည်။

အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ

မပင်ဆင်မှုမျာ်း

လဆာင်ရွက်လျက်ရသည်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

စတင်တ်းမမင်လ
ေ့ ဆာင်ရွက်နင်သည်ေ့

ထသလဆာင်
ရွက်ရာတွင်
ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းဇန်ကသ
ေ့ လသာ
ေ့

ယခအခါ

DICA

၌

လအပ်ရှံသာမက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းက
အြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်လ
ေ့ ည််း

ာင် က

အလမခ

သသာလသာ
သလဝါအထူ်း
ကယ်တင်

ပူ်းတွလဆာင်ရွက်ရန်

လအပ်ပါသည်။
o

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းသည် ယလနမမန်
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင် ၏
ေ့ မာနင်ငရ
လပ်ငန််းတာဝန်မျာ်းတွင်

ပါ၀င်ပါသည်။

DICA

အလနမြင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

မမငတ
်ေ့ င်လရ်းဆင်ရာ တရာ်းဝင်လပ်ပင်ခွငက
်ေ့
ပမခင်မာလစရန်နင်ေ့ ရင််းလင််း ရန်
လအပ်ပါသည်။
အစည််းပှံစှံသည်

ထသတရာ်းဝင်
လပ်ပင်ခင
ွ လ
်ေ့ ပ်းရာတွင်
ေ့
အလကာင််းဆှံ်းမြစ်မည်က

အစ်းရက

မည်သညေ့်အြွွံ့
စဉ်းစာ်းလဆာင်ရွက်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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သငပ
်ေ့ ါသည်။

ထလကကာင်
ေ့
ေ့

မပန်လည်လနရာချထာ်းရန်

DICA

၏

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းဌာနခွက

(ဝန်ကက်းဌာနကက်း၏

အစတ်အပင််း

တစ်ခအမြစ်

ဆက်လက်ရပ်တည်မခင််း သမဟ
်ေ့ လာ လသာ
ေ့ တ် ပမ၍ ကယ်ပင်လဆာင်ရွက်ခွငရ
အြွွံ့အစည််းအမြစ်

လမပာင််းလရပ်တည်မခင််း)

မဟာဗျျူဟာအသစ်

တစ်ခကလည််း လရ်းဆွရန် လအပ်ပါသည်။
o

MIPP

တွင်

အဆမပြှုထာ်းသညေ့်

DICA

အတွက်

အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ

လရွ ်းချယ်မှုအမျြှု်းမျြှု်းက စစစ်သ်းသပ်
ှံ
ရန်အတွက် လွတ်လပ်လသာ အြွွံ့တစ်ခက
မြစ်နင်လမခလလေ့လာမှုတစ်ခမပြှုလပ်ရန်

တာဝန်လပ်းအပ်ပါ။

အြွွံ့အစည််းဆင်ရာအစအစဉမျာ်းနင်ေ့ IPA ၏ အလမခအလန နငပ
်ေ့ တ်သက် လသာ
ဆှံ်းမြတ်ချက်မျာ်း

မပြှုလပ်ရာတွင်

ထာ်းသညေ့်ရလဒ်မျာ်းနင်ေ့
မမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့

တ်ဂ္ျက်၊

မပြှုမပင်လမပာင််းလမှု၏

လမျှာလ
် င်ေ့

လူစွေ့ မ််းအာ်းအရင််းအမမစ်၊

လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းဆင်ရာ

ရင််းန်း

အလှံ်းစှံအကျြှု်း

ထလရာက်မှုတ၏
ေ့ အကျြှု်းဆက်မျာ်းက လသချာစွာဆန််းစစ်ရန် လအပ် ပါသည်။
o

MNE-SME

ချတ်ဆက်မှုမျာ်းအတွက်

ခင်မာသည်အ
ေ့ ခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်းနင်ေ့

လပ်လဆာင်ချက်မျာ်းကရာလြွလြာ်ထတ်ပါ။

DICA

အလနမြင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့ ရင််းန်းကျွမ််းဝင်မှုသည် အခွငလ
်ေ့ ကာင််းတစ်ရပ် အမြစ်
ရဖပ်းမြစ်ရာ

မပည်တွင်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှု

က

မမင်တ
ရွက်ရာ တွင်
ေ့ င်နင်ရန် ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်သင်ပ
ေ့ ါသည်။ ထသလဆာင်
ေ့
အထူ်းစပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းနင်ေ့

စက်မှုဇန်မျာ်းတွင်

ကျယ်ကျယ်မပန်မပန်
ေ့ ေ့ မပြှုလပ်သင်ပ
ေ့ ါသည်။ လယ
မမန်မာနင်င၏
ှံ

စမ််းသပ်လဆာင်ရွက်မှု

မျာ်း

ယျအာ်းမြင်ေ့ အစ်းရ အလနမြင်ေ့

က်စြွ
ှံ ှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက် SME - MNEs ချတ်ဆက်မှု

ခင်မာလစရန်လဆာင်ရွက်ရမည်မြစ်သည်အ
ေ့ မပင် ပဂ္ဂလကကဏ္ဍ အာ်း ၎င််းတ၏
ေ့
ကယ်ပင်လပ်ငန််းအလမခမပြှု

စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်း

ဝန်လဆာင်မှုမျာ်း

ထူလထာင်နင်ရန် အာ်းလပ်းပှံေ့ပ်းရပါမည်။
o

ဌာနဆင်ရာလွတ်လပ်မှု (အစ်းရ၏ဌာနခွအမျြှု်းမျြှု်းသ ေ့ သတင််းပ ေ့ မခင််း) က
ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်းလျက်

မူဝါဒဆင်ရာ

လနလသာအရင််းအမမစ်မျာ်းက
မျာ်းကသ
ေ့ လသာ
ေ့

နင်ငတ
ှံ င
ွ ်း် ရ

ရပ်တနရ
် ေ့ န်

လွမာ်းမှု၊
DICA

ပှံတူပွာ်းမှုနင်ေ့
နင်ေ့

အမခာ်းလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မြြှုန်း် တ်း

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်
မမငတ
်ေ့ င်လရ်းအြွွံ့
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အစည််းမျာ်းအကကာ်း ဂ္ရတစက် လပါင််းစပ်ညနှုင််းလဆာင်ရွက်ရန် လအပ်ပါ သည်။
ဏ္ဍာလရ်းဆင်ရာ

မက်လှံ်းမျာ်းကသ
ေ့ လသာ
ေ့

သက်လရာက်မှုရသညေ့်

စမှံခနခ
် ေ့ ွမခင််းတနေ့ ငပ
်ေ့ တ်သက်လာလျှင်

လဆာင်ရွက်မှုသည်

အလပေါ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနည််းလမ််းမျာ်းက

အသှံ်းမပြှုမခင််းနင်ေ့

အထူ်းအလရ်းကက်းသည်။

ကမပဏမျာ်းအတွက်
လပ်းမှုမျာ်းသည်

မပည်သအခွ
ူ ေ့ န ် ဏ္ဍာလငွ

ဇန်အတွင်း်

ဏ္ဍာလရ်းနင်ေ့

အထူ်းသမြင်ေ့

ယင််းသ ေ့
တည်ရလနလသာ

ဏ္ဍာလရ်းမဟတ်လသာမက်လ်းှံ

ဇန်မျာ်းမပင်ပတွင်

ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်လျက်

ရလသာစနစ်နငန
်ေ့ င်
ှု ်းစာလျှင် အာ်းလကာင််းသည်။ ထလကကာင
်ေ့ မလလာ်းအပ် လသာ
ေ့
ဇန်မျာ်းတ်းချွံ့ မခင််းနင်ေ့ ဇန်အတွင်း် ရ ကမပဏမျာ်းအတွက် ရရနင်သညေ့်
ဆင်ရာမက်လှံ်းအချြှုွံ့က

တမြည််းမြည််းလလျှာခ
ေ့ ျမခင််းက

ဏ္ဍာလရ်း

လရာင်လွှရန်နင်ေ့

တစ်ချန်တည််းမာပင် ဇန်မျာ်းအတွင်း် ရ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း မျာ်း ရရနင်လသာ
ဏ္ဍာလရ်းမဟတ်လသာ
တ်းတက်မှုမျာ်းနငအ
်ေ့ တူ

စည််းမျဉ်းဆင်ရာ
မပင်ပစနစ်နင်ေ့

ဆန််းသစ်

လဆာင်ရွက်မှုမျာ်း၊

ပမကက်ညမှု

ရလစရန်အတွက်

လပါင််းစပ်ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု လအပ်ပါသည်။


ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလွယက
် ူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက်
မမငတ
်ေ့ င်ရန်နင်ေ့

DICA

တည်လထာင်မှုလဆာင်ရွက်ဖပ်းလနာက်

OSS

၏

ထလရာက်မှုက

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအလပေါ်

သက်လရာက်လျက်ရလသာ ဒတယဆငစ
်ေ့ ည််းမျဉ်းမျာ်းက ရ်းရင််းလွယ်ကူမှုရလစလရ်း နင်ေ့
တ်းတက်လာလစလရ်းအတွက်

တ်းမမငပ
်ေ့ ှံပ
ေ့ ်းမှုနင်ေ့

အမခာ်း၀န်ကက်းဌာနမျာ်း၊

လအဂ္ျင်စမျာ်းနငပ
်ေ့ ူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှု မမငတ
်ေ့ င်ရန် ဦ်းစာ်းလပ်းလဆာင်ရွက်ပါ။
o

DICA OSS ၏ ထလရာက်မှု မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်မခင််းက လအာက်ပါအတင််း
မပြှုလပ်နင်ပါသည် - (၁) သလဝါ OSS Centre တွင် လက်ရကျငသ
်ေ့ ်းှံ
လဆာင်ရွက်လနမှုနင်ေ့
ကယ်စာ်းမပြှုသညေ့်

အလာ်းတူသညေ့်

OSS

ဝန်ကက်းဌာနအမျြှု်းမျြှု်းနင်ေ့

အရာထမ််းမျာ်းက

၎င််းတ ေ့

လအဂ္ျင်စအမျြှု်းမျြှု်းတ၏
ေ့

ကယ်စာ်းလပ်ပင်ခင
ွ လ
်ေ့ ပ်းမခင််းအပါအဝင် OSS တွင် အမခာ်းလသာလင်စင် မျာ်းနင်ေ့
ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်လပ်ငန််းစဉမျာ်း လပါင််းစပ်ပါ။ (၂) OSS တွင် လလျှာက်ထာ်းလွှာမျာ်းက
စမှံခနခ
် ေ့ ွလရ်းအတွက်

Digital

Solutions

က

ထပ်မှံ၍

တ်းတက်လအာင်

လဆာင်ရွက်ပါ။ လက်ရ Paper-based system မ မတ်တမ််းမျာ်းက Digital
နည််းပညာမြင်ေ့

လမပာင််းလသမ််းဆည််းမခင််းနင်ရှံ

သာမက

ပမလျင်မမန်ဖပ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ပမထလရာက်မှုရလသာ

အချက်အလက်

ရာလြွ

ဆန််းစစ်လလေ့လာမှုက

မြစ်လစနင်ပါသည်။ လနာက်ဆ်းတွ
ှံ င် ထသလသာ
လမပာင််းလမှုစနစ်က Donor Coေ့
operation Programmes မြင်ေ့ လဆာင်ရွက်ခေ့ဖပ်းမြစ်သညေ့် Customer Service
Training သ ေ့တက်လရာက် ခေ့သညေ့် DICA ဝန်ထမ််းမျာ်းအလပေါ် အလမခတည်လသာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

ကမပဏမျာ်းညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာနအလနမြင်ေ့

ဦ်းစ်းလဆာင်ရွက်သငသ
်ေ့ ညေ့် Customer Relationship Management စနစ်နင်ေ့
ချတ်ဆက်နင်ပါသည်။
o

အထူ်းဂ္ရမပြှုရန်လအပ်သညေ့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်မာ DICA နင်ေ့ ပတ်ဝန််းကျင် ဆင်ရာ
အကျြှု်းသက်မှုဆန််းစစ်မခင််းမျာ်းတွင်

တာဝန်ရသညေ့်

ပတ်ဝန််းကျင်

ထန််းသမ််းလရ်းဉ်းစ်းဌာန (Environmental Conservation Department – ECD)
တအကကာ်း
ေ့

လပါင််းစပ်ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မှု

မြစ်ပါသည်။

လက်ရတွင်

နစ်ကကမ်နစ်ခါမြစ်လနလသာ ခွငမ်ေ့ ပြှုမှုလပ်ငန််းစဉလကကာင်ေ့ အလာ်းအလာ ညှံြ
ေ့ ျင််းစွာ
လရ်းဆွထာ်းသညေ့်

လပ်ငန််းစမှံချက်မျာ်းနငသ
်ေ့ က်ဆင်သညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့
လက်သည်

DICA

(အမန်စင်စစ်တွင်

ယှံကကည်လစနင်သည်။

မ

ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ရန်

ထသဆ
ေ့ လမခင််းမဟတ်လသာ်လည််း)

ထက သ
ေ့ လသာအလမခအလနမျာ်းတွ
င်
ေ့

ခွငမ်ေ့ ပြှု
ဟ

တစ်ခါတစ်ရှံ၌

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည် ECD ၏ အကကှံမပြှုချက်မျာ်းက အလကာင်အထည်
လြာ်လရ်းက လျစ်လျျူရှု ရန် သမဟ
် ေ့ ျင်ရန် လဆာင်ရွက်ကကသည်။
ေ့ တ် ဆနက
အမပန်အလန်အာ်းမြင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့ ECD
မျာ်းက

အလကာင်အထည်လြာ်မခင််းသည်

၎င််းတ၏
ေ့

၏အကကှံမပြှုချက်

MIC

ပါမစ်မျာ်းက

ပျက်မပယ်လစလမ်မ
် စစရပ်မျာ်း အာ်း
ေ့ ည်ဟ စ်းရမ်လနနင်ပါသည်။ စတ်ပျက်ြွယက
လရာင်လရန်
ွှ နင်ေ့

စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက

လက်နာလစလရ်း

အဆင်လမပ

လချာလမွွံ့ မှုရလစရန် အစပင််း၌ပင် လမျှာ်မန််းထာ်းမှုမျာ်းက ရင််းရင််းလင််းလင််း
ရလစရန်

လဆာင်ရွက်ရပါမည်။

လပ်ငန််းစဉနစ်ခက

အထက်လြာ်မပပါအကကှံမပြှုချက်မျာ်းအတင််း

လပါင််းစပ်လက်လျှင်

ထသမပြှု
ေ့ လပ်ရာတွင်

လစနင်ပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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o

ြွွံ့စည််းတည်လထာင်ဖပ်းလနာက်
သက်လရာက်လျက်ရသညေ့်
လွယ်ကူလစလရ်း
မြစ်ပါသည်။

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မှု
စည််းမျဉ်းမျာ်း

လဆာင်ရွက်ရာတွင်

မျာ်းအလပေါ်

တ်းတက်လစလရ်းနင်ေ့

ရ်းရင််း

စလပါင််းအာ်းထတ်မှု

လအပ်လနဆ

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလကာ်မရင်အလနမြင်ေ့

စှံချန်စှံညန
ွှ ်း် မ

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းလရ်းဆွရန်
ရပ်ခှံထာ်းမခင််းသည်

သက်ဆင်ရာဝန်ကက်းဌာနမျာ်းသ ေ့

လမတတာ

လပ်လဆာင်ချက်မြစ်ပါသည်။

၀န်ကက်း

ကကြှုဆရမညေ့်

ဌာနမျာ်းအလနမြင်ေ့

ရည်
ှံ
မန််းချက်မျာ်း

တစ်လမပ်းညမြစ်လစရန်

SOPs

လရ်းဆွလရ်းက ကူညပှံေ့ပ်းသငပ
်ေ့ ါသည်။ ယင််းသလဆာင်
ရွက်မှုသည် National
ေ့
Single

Window

တည်လဆာက်ရန်

စည််းမျဉ်းတ်းတက်မှုအတွက်

အလထာက်အကူမပြှုလသာ

မဟာဗျျူဟာ၏အစတ်အပင််းတစ်ခ

ဥပလဒ
မြစ်သင်ေ့

ပါသည်။
o

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းလဆာင်ရွက်မခင််း

အဆငသ
်ေ့ တ်မတ်ချက်မျာ်း

တ်းတက်

လရ်းအတွက် ဆက်လက်ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်ရာတွင် Distance to Frontier က
စဉ်းစာ်းလဆာင်ရွက်ပါ။

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းတစ်ခ

စတင်

လဆာင်ရွက်မခင််းကသ
ေ့ လသာ
အချြှု ွံ့လသာညွှန်း် ကန််းမျာ်းတွင် မမန်မာနင်ငှံ အလနမြင်ေ့
ေ့
အာ်းရြွယ်

ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်စဉမာပင်

အလွနလ
် ဝ်းကွာလနသညေ့်
ရရနင်မခင််း၊

ထပ်ပင််း

Frontier

ပဋညာဉမျာ်းအတည်မပြှုလဆာင်ရွက်မခင််း၊

အနည််းစရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအာ်း

နင်ေ့

လချ်းလငွ

အကာအကွယ်လပ်းမခင််းနင်ေ့

လူမွခှံယူမခင််းက လမြရင််းမခင််းကသ
ေ့ လသာ
ညွှန်း် ကန််းမျာ်းကလည််း ဦ်းတည် ကာ
ေ့
တ်းတက်မှုရလအာင် လဆာင်ရွက်နင်ပါသည်။


မူဝါဒပင််းဆင်ရာအကကှံလပ်းမခင််းနင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းနငသ
်ေ့ က်ဆင်သညေ့် နယ်ပယ်မျာ်း တွင်
လကာင််းမွနလ
် သာစည််းမျဉ်းအပ်ချြှုပ်မှုက ပှံပ
ေ့ ်းလပ်းမခင််းတတွ
ေ့ င် DICA ၏ အခန််း ကဏ္ဍ
အာ်းလကာင််းလာလအာင် လဆာင်ရွက်ပါ။
o

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍနင်ေ့

မကကာခဏအမပန်အလန်ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှု

မျာ်းနင်ေ့

ခင်မာလသာချတ်ဆက်မှုမျာ်းမတစ်ဆင်ေ့ ၎င််းတက
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င် လရ်း
ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
မဟာဗျျူဟာမျာ်းအပါအဝင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒမျာ်းနင်ေ့ ဉ်းစာ်းလပ်း ကဏ္ဍမျာ်း
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သတ်မတ်မခင််းနင်ေ့ မပန်လည်မပင်ဆင်မခင််းတွင် ပ၍စနစ်ကျစွာ ပါဝင်လာလစရန်
လဆာင်ရွက်ပါ။
o

DICA တွင် လကာင််းမွနသ
် ညေ့် လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းအလလေ့အထမျာ်း အလကာင်
အထည်လြာ်မခင််းက ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ဖပ်း ကကြှုတင်၍ ဥပလဒစည််းမျဉ်း
သက်လရာက်မှုဆန််းစစ်မခင််းက လရ ွံ့လမပ်းလဆာင်ရွက်ရန် ရည်မန််းချက် ထာ်းပါ။
ထတ်မပန်မညေ့်

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းလကကာင်ေ့

ဆန််းစစ်ချက်မျာ်း

မပြှုလပ်ပါ။

ထတ်မပန်မညေ့်/

သက်လရာက်မှုမျာ်း

အလပေါ်

ထတ်မပန်ဖပ်းသညေ့်

ဥပလဒ

စည််းမျဉ်းမျာ်းအလပေါ် မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
မခင််းအပါအဝင် ဥပလဒ စည််းမျဉ်းဆင်ရာ
မူဝါဒနင်ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်မှုက

ကက်းကကပ်မညေ့်

ဗဟအဆင်ေ့

အစ်းရအြွွံ့မရသညေ့် အလမခအလနတွင် သက်ဆင်ရာအစ်းရ ဌာနမျာ်းအလနမြင်ေ့
မူဝါဒနယ်ပယ်မျာ်းတွင် မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ရန်နင်ေ့ ဆန််းစစ်မှုမပြှုလပ်ရန်အတွက်
နင်ငတ
ှံ ကာမ

အလထာက်အပှံေ့နင်ေ့

တတ်နင်သမျှရာလြွသငပ
်ေ့ ါသည်။
လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းပင််းဆင်ရာ
အထူ်းသမြင်ေ့

အကကှံ

ဉာဏ်မျာ်းက

ထသလဆာင်
ရွက်မခင််းမြင်ေ့
ေ့

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့

မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

မပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
ရန်နင်ေ့

ဒတယအဆငစ
်ေ့ ည််းမျဉ်းဥပလဒ

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမူလ

ာင်က

သင်ခန််းစာမျာ်းက

မျာ်းနငအ
်ေ့ ည

ပမလကာင််းမွနလ
် စရန်တအတွ
က်
ေ့

ရရနင်မည်မြစ်ပါသည်။

ဥပလဒစည််းမျဉ်းမျာ်းက

တန်ြ်းရသညေ့်

ကာလလတ်

ကက်းကကပ်ရန်

အလနမြင်ေ့

အခွငအ
်ေ့ ာဏာရလသာ

ဗဟအစ်းရအဆငဌ
်ေ့ ာနတစ်ခက တည်လထာင်သငပ
်ေ့ ါသည်။


DICA

၏

လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မှု၊

တာ၀န်ခှံမန
ှု င်ေ့

ပွငလ
်ေ့ င််းမမသာမှုမူလ

ာင်

က

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ပါ။
o

ပန််းတင်မျာ်း၊

ရည်
ှံ
မန််းချက်မျာ်း၊ အဓက လပ်ငန််းစွမ််းလဆာင်မှု ညွှန်း် ကန််းမျာ်း၊

တ်ဂ္ျက်မျာ်းသတ်မတ်ထာ်းရမခင််းအမပင်

ခင်မာလသာ

ကက်းကကပ်မခင််းနင်ေ့

အကမြတ်မခင််းစနစ် (Monitoring & Evaluation – M & E System) က
အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်ရန် DICA တွင် လပ်ငန််း လည်ပတ်မှုဆင်ရာ
မဟာဗျျူဟာလရ်းဆွလရ်းလပ်ငန််းစဉက

စတင်

လဆာင်ရွက်ပါ။

ယင််းမဟာဗျျူဟာသည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

မမငတ
်ေ့ င်နင်ရန်

ကာလလတ်တွင်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ြွွံ့စည််းထူလထာင်မညေ့်အြွအ
ွံ့ စည််းပှံစှံ

လရ်းဆွလရ်းအတွက်

အဓကကျလသာအဆငမ်ေ့ ြစ်ပါသည်။
o

DICA

၏

တ်းတက်မှုမျာ်းက

အဓကရည်မန််းချက်မျာ်းနငန
်ေ့ င်
ှု ်းယဉ၍

မမင်သာလအာင် လြာ်မပထာ်းလသာ နစ်ပတ်လည်အစရင်ခှံစာ၏ အရည် အလသွ်းက
မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ဖပ်း
ထတ်လဝပါ။

အဂ္ြလပ်

အချြှု ွံ့လသာ

ာသာမြငပ
်ေ့ ါ

အမျာ်းမပည်သူ

သရလအာင်

ထပ်တန််းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလအဂ္ျင်စ

မျာ်း၏

အစရင်ခှံစာမျာ်းက နမူနာယူနင်ဖပ်း အထက်တင
ွ လ
် ြာ်မပခေ့လသာ M&E စနစ်၏
အဓကကျလသာ အစတ် အပင််းတစ်ခ မြစ်လာပါမည်။
o

DICA

အလနမြင်ေ့

တာဝန်ယူမှုရလသာစ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း

ရည်မန််းချက်မျာ်းအပါအဝင်
လပ်ငန််းမျာ်းက

အဆမပြှုဖပ်း၊

ကက်းကကပ်ရာနင်ေ့

လဆာင်ရွက်ချက်

ခွငမ်ေ့ ပြှုဖပ်းနင်ေ့

အစရင်ခှံရာတွင်

အတည်မပြှုဖပ်း
ကက်းကကပ်မခင််းနင်ေ့

အကမြတ်မခင််းစနစ်တ်းတက်လစရန် လဆာင်ရွက်လျက်ရပါသည် (အခန််း - ၄ တွင်
အလသ်းစတ် လဆွ်းလနွ်းထာ်းပါသည်)။ Online Portal အသစ်မြင်ေ့ MIC ၏
ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်

မတင်မအပါအ၀င်

ကနဦ်းပတ်၀န််းကျင်ဆင်ရာဆန််းစစ်မခင််း

စမှံကန််းအဆမပြှုလွှာအကျဉ်းချြှုပ်မျာ်းနင်ေ့
သမဟ
ေ့ တ်

သက်လရာက်မှုဆန််းစစ်မခင််းလဆာင်ရွက်ချန်တွင်

ပတ်၀န််းကျင်ဆင်ရာ

မပြှုလပ်ထာ်းလသာ

ကတ

ကဝတ်မျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍အပါအဝင် မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု နည််း ဥပလဒ
၁၉၆ အရ နစ်စဉအစရင်ခှံရမညေ့် တာဝန်ဝတတရာမျာ်းနငအ
်ေ့ ည မြစ်လစရန် MIC
ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်နင်ေ့ အတည်မပြှုချက် ရရထာ်းလသာ ကမပဏမျာ်းက ကက်းကကပ်မခင််းနင်ေ့
ပတ်သက်သညေ့်

သတင််းအချက်အလက်

အဆင်လမပလချာလမွွံ့ မှုရလအာင်

မျာ်း

ထတ်မပန်မခင််းက

လဆာင်ရွက်သငပ
်ေ့ ါ

သည်

(အလသ်းစတ်အချက်အလက်မျာ်းက အခန််း ၆ တွငလ
် ြာ်မပထာ်းပါ သည်)။
ယင််းကစစနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ DICA သည် အစရင်ခှံမခင််း၊ အကမြတ် မခင််းနင်ေ့
အနာဂ္တ်မူဝါဒဆင်ရာ

ကစစရပ်မျာ်းက

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက်

အဆင်လမပလချာလမွွံ့လစရန်

သတ်မတ်ပှံစှံတစ်ခက

အဆမပြှုနင်သည်။

ပညာလပ်းရန် နင်ေ့ ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှုရလစရန် ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းမြင်ေ့ DICA သည်
၎င််း၏

၀က်

ဆ
် က်တွင်

လျှြှုွံ့ ဝက်မဟတ်လသာ၊

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ရပ်ပင််းဆင်ရာ

အစရင်ခှံထာ်းသညေ့်

ထခက်လယ
ွ ်မခင််းမရလသာ

အချက်

အလက်မျာ်းက အမျာ်းမပည်သသ
ူ ရလအာင် လြာ်မပနင်ပါသည်။
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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o

DICA ရှံ်းခွ ၁၅ ခအာ်း ပမခင်မာအာ်းလကာင််းလာလစရန် လပ်လဆာင် လနမှုမျာ်းက
ဆက်လက်လဆာင်ရွက်ပါ။
ကစစရပ်မျာ်းအမပင်
မျာ်းက

အနာဂ္တ်တွင်

ယင််းရှံ်းခွမျာ်းသည်

ကမပဏဆင်ရာ

မြစ်လာနင်သညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ န
ူ စ်နာမှု

လြာ်ထတ်လဆာင်ရွက်မခင််းနင်ေ့

ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်မျာ်းနင်ေ့

အတည်မပြှုချက်

မျာ်းတွင် ပါဝင်သညေ့် တာဝန်ဝတတရာ်းမျာ်းနငအ
်ေ့ ည မြစ်လစရန် ရင််းန်းမမြှုပ်န ှံ
သူမျာ်းက

ကက်းကကပ်မခင််းတအတွ
က်
ေ့

အဓကကျလသာ

အြွွံ့အစည််းမျာ်း

မြစ်ပါသည်။
တာဝန်ယမ
ူ ှုရလသာ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ် ငန််းမျာ်းလဆာင်ရွက်မှုက

မမငတ
်ေ့ င်မခင််းနင်ေ့

လပ် သာကင်သာ

မမငတ
်ေ့ င်မခင််းနင်ေ့

လပ်သာကင်သာ

ရလအာင်လဆာင်ရွက်မခင််း
တာဝန်ယူမှုရလသာ

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းလဆာင်ရွက်မှုက

ရလအာင် လဆာင်ရွက်မခင််းသည် အရည်အလသွ်းရသညေ့် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက ဆွလဆာင်လ သညေ့်
မူဝါဒချမတ်သမ
ူ ျာ်းအတွက်
လပ်ကင်လနသညေ့်

အဓကကျသညေ့်အချက်မြစ်ဖပ်း

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းမလည််း

၎င််းတ၏
ေ့

ပမကျယ်မပနလ
် ေ့ သာ

နင်ငမ
ှံ ျာ်းအတွင်း်
တန်ြ်းြန်တ်းမခင််းနင်ေ့

စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုတအာ်းမျှ
လဝမခင််းက
ေ့

လသချာလစရန်

လပ်ငန််းမျာ်းအာ်းလှံ်းသည်

လည်ပတ်လဆာင်ရွက်ရာ၌

၎င််းတ၏လ
ပ်ငန််းမျာ်း
ေ့

သညေ့်ဆ်းကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းက
မည်မြစ်သကသ
ေ့ ေ့

လလျာခ
ေ့ ျနင်လစရန်နင်ေ့

မြစ်သည်။

ထွက်လပေါ်လာ

လရာင်ကကဉနင်လစရန်

၎င််းတလ
ေ့ ပ်ငန််းလည်ပတ်လပ်ကင်လနသညေ့်လနရာတွင်

စ်းပွာ်းလရ်း

လဆာင်ရွက်ရ
စဉဆက်မမပတ်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မက
ှု မျှလဝနင်လစရန် လမျှာ်မန််းချက်မြင်ေ့ တာဝန်ယူမှုရလသာ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း မျာ်းက
လပ်ကင်လဆာင်ရွက်မခင််း

(RBC)

ဆင်ရာ

အလမခခှံမူမျာ်းနင်ေ့

စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက

ချမတ်လဆာင်ရွက်မခင််း မြစ်သည်။
RBC

ဆင်ရာအလမခခှံမူမျာ်းနင်ေ့

စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းနင်ေ့

စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက

ဥပလဒပင််းတွင်

တစ်မြည််းမြည််း

နင်ငတ
ှံ ကာအလမခခှံမူမျာ်းနင်ေ့
ထညေ့်သင
ွ ်း် မပဋ္ဌာန််းလာကကသည်။

မကကာလသ်းမနစ်မျာ်းအတွင်း် G7 နင်ေ့ G20 လဆွ်းလနွ်းပွမျာ်းတွငလ
် ည််းလကာင််း၊ မပည်တွင်း် ဥပလဒ
မျာ်းတွငလ
် ည််းလကာင််း၊
တွငလ
် ည််းလကာင််း

RBC

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာစာချြှုပ်မျာ်းနင်ေ့
နငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

စက်မှုလပ်ငန််းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်း

အဆငမ်ေ့ မငလ
်ေ့ ြာ်မပချက်မျာ်းစွာက

မည်မြစ်သည်။ ထမပင်
အာဆယှံအလမခမပစာချြှုပ်မျာ်းတွငလ
် ည််း
ေ့

လတွွံ့ မမင်နင်

RBC က ထညေ့်သင
ွ ်း် လြာ်မပ

လာသည်က လတွွံ့ ရရသည်။ အထူ်းသမြင်ေ့ မူဝါဒပင််းဆင်ရာလပ်လဆာင်ချက်အမြစ် ကမပဏ မျာ်းသည်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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၎င််းတ၏
ေ့

လထာက်ပှံေ့မှုကွင်း် ဆက်က

မည်ကသ
ေ့ ေ့

အပါအဝင်အဓကအာ်းမြင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း
ထညေ့်သင
ွ ်း် လပါင််းစပ်မှု

စမှံထန််းချြှုပ်နင်မည်ဆသည်ေ့

လည်ပတ်လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်း၌

မမငတ
်ေ့ င်လရ်းအတွက်

အချက်
RBC

က

အလလ်းလပ်းလဆာင်ရွက်လျက်ရသည်။

ကမဘာစ
်ေ့ တူ ကန်သယ
ွ ်လရ်းနင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု တွင်
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းတွင် ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မခင််းနငအ
ကမဘာလ
်ေ့ ပါဝင်နင်လချရသညေ့် ကမပဏမျာ်းအလနမြင်ေ့ RBC က ကျငသ
်ေ့ ်းရာတွ
ှံ
င် RBC
ေ့ ်းကွက်အဆငထ
ဆင်ရာတာဝန်ဝတတရာ်း မျာ်းစွာရသည်ဆသညေ့်အချက်က ၎င််းတနေ့ င်ေ့ ပတ်သက်ဆက်နယ
ွ ်လနသညေ့်
ဝယ်သမ
ူ ျာ်း၊

လြာက်သည်မျာ်းနင်ေ့

တွြက်လပ်ကင်သမ
ူ ျာ်းအာ်း

လပ်လဆာင်ရမည်မြစ်သည်။

အကျယ်ြွငလ
်ေ့ မပာရာ၌

(SDGs)

ဦ်းတည်လနသညေ့်

က

စဉဆက်မမပတ်အကျြှု်းရလဒ်မျာ်းရရလစရန်

န်းကကာ်းအသရလစရန်

စဉဆက်မမပတ်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုပန််းတင်

သမဟ
ေ့ တ်

သ်းမခာ်းစ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်လနသညေ့်

မည်သညေ့်ကမပဏ

အတွက်မဆ RBC သည် အဓကမဟာဗျျူဟာ မြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခနစ်က စတင်လဆာင်ရွက်ခေ့သညေ့် မမန်မာနင်င၏
ှံ
လမြလလျာလ
ေ့ ပ်းလရ်း လပ်ငန််းစဉသည်
ကမဘာလ
ွ ်း် ဆက်မျာ်းတွင်
ေ့ ထာက်ပှံေ့မှုကင

ပမပူ်းလပါင််းလာနင်ဖပ်း

တရာ်းဥပလဒ

စ်းမ်းလရ်း

အာ်းလကာင််းလာမခင််းနင်ေ့ အမျာ်းမပည်သမ
ူ ျာ်းပါဝင်မှု ပမမျာ်းလာမခင််းက လြာ်လဆာင် နင်ခေ့သည်။
ပထမအကကမ်

OECD

လြာ်မပပါကဏ္ဍမျာ်း၌
မမငတ
်ေ့ င်နင်မညေ့်

၏

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက်

တ်းတက်လာမှုအလမခအလနမျာ်းက

မပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းလပ်ငန််းစဉက

အလလ်းလပ်းလြာ်မပခေ့ဖပ်း

တွင်

RBC

ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်နင်မညေ့်

က

မူဝါဒပင််း

ဆင်ရာအကကှံမပြှုချက်မျာ်းက အဆမပြှုခဖေ့ ပ်းမြစ်သည် (OECD, 2014)။ ထစဉကတည််းက RBC က
အလထာက်အပှံမေ့ ပြှုနင်မညေ့်

မူဝါဒမျာ်းနင်ေ့

ကနဦ်းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းစွာက

ချမတ်

လဆာင်ရွက်ခကေ့ ကဖပ်းမြစ်သည်။ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒနင်ေ့ သက်ဆင်ရာဥပလဒမျာ်း တွင်
တာဝန်ယူမှုရလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

အဆပါရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ
ပတ်သက်သည်ေ့

အတအလင််း

စတင်က်းကာ်းမပဋ္ဌာန််းထာ်းဖပ်း

အာဏာသက်ဝင်အသှံ်းမပြှုမခင််းသည်

အလရ်းကက်းသည်လ
ေ့ ပ်လဆာင်ချက်

မြစ်သည်။

အဆပါမပဋ္ဌာန််းချက်နင်ေ့

RBC

ဆင်ရာကတကဝတ်မပြှု

ချက်မျာ်းနင်ေ့ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက အမျြှု်းမျြှု်းလသာ နင်ငလ
ှံ တာ်အဆငမ
်ေ့ ူဝါဒမျာ်း၊ မဟာဗျျူဟာ မျာ်းနင်ေ့
ဥပလဒမပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းတွင်
တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း

ထညေ့်သင
ွ ်း် လြာ်လဆာင်ခကေ့ ကသည်။

ဟန်ချက်ညလသာ

ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းလရ်းက
ချက်မျာ်း

တ်းတက်မှု၏

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််း

န်းကကာ်းသရလစမခင််းနင်ေ့

အင်အာ်းအမြစ်

မမန်မာနင်င၏
ှံ
(၂၀၁၈-၂၀၃၀)

လူမှုလရ်းအရ

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍမ

လရရည်
၌

သ

ာဝ

တာဝန်ယူမှုလပ်လဆာင်

ပါဝင်လပ်လဆာင်နင်မခင််းအတွက်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ရည်မန််းချက်မျာ်း

ပါဝင်ပါသည်။

တာဝန်ယူမှုရလသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်မခင််းအာ်း

မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းစမှံကန််း (၂၀၁၆/၁၇-၂၀၃၅/၃၆) ၏ လမျှာ်မန််းချက်တွင် လည််း
ထည်သ
ေ့ င
ွ ်း် လြာ်မပထာ်းပါသည်။
နင်ငတ
ှံ ကာအြွွံ့အစည််းမျာ်း၊ အမျာ်းမပည်သမ
ူ ျာ်းနင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း ပါဝင် သညေ့် RBC
နငပ
်ေ့ တ်သက်လသာ

လဆာင်ရွက်ချက်အမျြှု်းမျြှု်းက

အလလ်းလပ်းလဆာင်ရွက်ခေ့ကက

သည်။

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် UN Global Compact Myanmar က ၂၀၁၂ ခနစ်တင
ွ ် တည်လထာင် ခေ့ဖပ်း ၂၀၁၉
ခနစ်တွင် ပါဝင်သညေ့် ကမပဏလပါင််း ၁၂၆ ခ ရခေ့သည်။Institute for Human Rights and Business
နင်ေ့ Danish Institute for Human Rights တမေ့ ပူ်းလပါင််း၍ မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် RBC က
မမငတ
်ေ့ င်နင်မညေ့်အြွွံ့အစည််းအမြစ် မမန်မာစ
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရလရ်း အလထာက်အကူမပြှုဌာန
(Myanmar Centre for Responsible Business- MCRB) က ၂၀၁၃ ခနစ်တွင် ြွွံ့စည််းခေ့သည်။
ASEAN Corporate Social Responsibility Network၊ UMFCCI၊ American Chamber of
Commerce နင်ေ့ EuroCham စသညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းကွနယ
် က်မျာ်းနင်ေ့ အသင််းအြွွံ့မျာ်းကလည််း
အခမ််းအနာ်းမျာ်း

ပှံမန်မပြှုလပ်ဖပ်း

မပည်သူမျာ်းသ ေ့

RBC

ဆင်ရာ

အရင််းအမမစ်မျာ်းက

န်းကကာ်းသရလစရန် လဆာင်ရွက်လျက်ရသည်။ အစ်းရနင်ေ့ နင်ငတ
ှံ ကာ အြွွံ့အစည််းမျာ်းမ RBC က
မမငတ
်ေ့ င်နင်ရန်

အဆပါစ်းပွာ်းလရ်းကွနယ
် က်မျာ်း၊

အသင််းအြွွံ့

မျာ်းနင်ေ့

ကကမ်ြန်မျာ်းစွာ

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်လျက်ရသည်။
ထသလသာ
ေ့

လဆာင်ရွက်မှုမျာ်းလကကာင်ေ့

လထာက်ပှံမ
ေ့ ှုကွင်း် ဆက်နင်ေ့

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ပမလပါင််းစည််းလာမခင််းသည်

ပမပွငလ
်ေ့ င််းလာမခင််းနင်ေ့
နင်ငတ
ှံ ကာမ

ကမဘာေ့

လစာငက်ေ့ ကညေ့်လနမှု

တ်းပွာ်းလာမခင််းမြစ်သည်။ RBC လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းက ကမဘာတစ်ဝမ််း၌ တ်းမမင်ေ့ လဆာင်ရွက်
လနမခင််းနငအ
်ေ့ တူ

မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ်

စာနာလထာက်ထာ်းမှုဆင်ရာ

မကကာလသ်းမက

မြစ်ပွာ်းခသ
ေ့ ညေ့်

အလမခအလနမျာ်းသည်

အလလ်းထာ်းစူ်းစမ််းမှုမျာ်းလာခေ့ဖပ်း

နင်င၏
ှံ

နင်ငလ
ှံ ရ်းနင်ေ့

နင်ငတ
ှံ ကာမ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၊

လူသာ်းချင်
်း
ေ့

သသာထင်ရာ်းစွာ

ကန်သယ
ွ ်လရ်းနင်ေ့

ခရ်းသွာ်း

ကဏ္ဍမျာ်းအလပေါ် တက်ရက်လသာ်လည််းလကာင််း၊ သွယ်ဝက်၍လသာ်လည််းလကာင််း စ်းပွာ်းလရ်း အရ
အကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းနငအ
်ေ့ တူ

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လပေါ်

နင်ငတ
ှံ ကာမ

သလ

ာထာ်း

အမမင်မျာ်း

ထခက်ခေ့ရသည်။ အဓကလူအခွ
်ေ့ လရ်းနင်ေ့ အလပ်သမာ်းအခွငအ
်ေ့ လရ်း စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက
ေ့ ငအ
လလ်းစာ်းလက်နာမှုပျက်ကက
ွ ်သည်ဟ ဥလရာပသမဂ္ဂမ ယူဆမခင််း လကကာင်ေ့ ၎င််း၏ လက်နက်မျာ်းနင်ေ့
ခယမ််းမ်းလကျာက်မျာ်းမ လွ၍ ပက
ွ က
်ေ့
ေ့ န်အာ်းလှံ်းက ဥလရာပ လ ်းကွက်သ ေ့ ဦ်းစာ်းလပ်းဝင်လရာက်ခင
အာမခှံလပ်းထာ်းလသာ “လက်နက်မလွ၍ အာ်းလှံ်း ခွငမ်ေ့ ပြှုမခင််း” (Everything But Arms-EBA)
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အစအစဉနငပ
်ေ့ တ်သက်၍

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လပေါ်

တ်းမမငလ
်ေ့ စေ့စပ်လရ်းကာလက

၂၀၁၈

ခနစ်မသာ

စတင်ခေ့သည် (EU, 2019)။
ယခကသ
ေ့ ေ့ မမန်မာနင်င၏
ှံ
တ်းတက်မှုက

နာမည်ဂ္ဏ်သတင််းထခက်မှုက

ပှံေ့ပ်းလပ်းရန်နင်ေ့

ရည်မန််းချက်မျာ်းက

တာဝန်ယူမှုရလသာ

လအာင်မမင်လစရန်မာ

ကန်သယ
ွ ်လရ်းမတ်ြက်မျာ်း၏

ကန်ထတ်စွမ််းအာ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက

ဆွလဆာင်နင်မညေ့်

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့

စ်းရမ်ပူပန်မှုက

လပ်လဆာင်ရမည်မြစ်သည်။

လမြရင််းနင်ရန်၊

ရင််းန်း

လလျှာခ
ေ့ ျနင်လအာင်

ဤအချက်သည်

မမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

ကကြှု်းပမ််း

လဆာင်ရွက်မှု

လူအခွ
်ေ့ လရ်းမပဿနာမျာ်းက
ေ့ ငအ

လမြရင််းရန်၊

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းမ ထွက်လပေါ်လာသညေ့် RBC ဆင်ရာ မပဿနာမျာ်းက လလျှာခ
ေ့ ျရန်နင်ေ့ RBC
မူလ

ာင်မျာ်းက ခင်မာစွာ ကျငသ
်ေ့ ်းန
ှံ င်လစရန် လအပ်သည်ဟ ဆလမခင််း မြစ်သည်။ အစ်းရအလနမြင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအာ်း

RBC

အလကာင်အထည်လြာ်ရာတွင်

ဆင်ရာ

အလမခခှံမူမျာ်းနင်ေ့

တက်ရက်ပှံေ့ပ်းလပ်းမခင််းမြင်ေ့

RBC

လကျာ်လွှာ်းနင်လအာင်

အာ်းလပ်းကူညရမည်မြစ်သည်။

လက်နာလဆာင်ရွက်သငသ
်ေ့ ညေ့်

တာဝန်ဝတတရာမျာ်း

လပ်းမခင််းနင်ေ့

ရင််းလင််းသညေ့်

ကန်ကကမ််းမျာ်းနင်ေ့

ပါဝင်သညေ့်

လမျှာ်မန််းချက်မျာ်းက

ချက်မျာ်းက

ဆင်ရာမပဿနာ

မျာ်းက

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းမ
လမ််းညွှနခ
် ျက်မျာ်း

လထာက်ပှံေ့

ဆက်သယ
ွ ်လဆာင်ရွက်လပ်းမခင််းအမပင်

အထည်ချြှုပ်လပ်ငန််းမျာ်းကသ
ေ့ လသာ
ေ့

လဆာင်ရွက်သငသ
်ေ့ ညေ့်

စှံသတ်မတ်

ကဏ္ဍမျာ်းအလက်

သက်ဆင်ရာလပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းအဆငဆ
်ေ့ ငပ
်ေ့ ါဝင်သညေ့်

လက်နာ
မပဋ္ဌာန််း

သတ်မတ်ချက်မျာ်းက အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်နင်လအာင် မျှလဝလထာက်ပှံေ့လပ်းမခင််း တမြင
ေ့ ်ေ့
RBC က ထထလရာက်လရာက် လဆာင်ရွက်နင်မည်မြစ်သည်။ အစ်းရအလနမြင်ေ့ RBC အာ်း နင်ငအ
ှံ ဆင်ေ့
မဟာဗျျူဟာလမမာက်

လမ််းညွှနခ
် ျက်မျာ်းက

ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်းအာ်းလှံ်း

က

တူညလသာရည်မန််းချက်ပန််းတင်ထာ်းရကာ

ပှံပ
်
ေ့ လပ်းသညေ့
ေ့

RBC

က

အတူတကွ

အခန််းကဏ္ဍတွင်

ပါဝင်ဖပ်း

မမငတ
်ေ့ င်အာ်းမြညေ့်နင်လရ်းအတွက်
ပါဝင်လက်တွကကြှု်းပမ််းမှုမြင်ေ့

ညည

ညွတ်ညွတ် လြာ်လဆာင်နင်ရမည်မြစ်သည်။
အစ်းရမ RBC ဆင်ရာ အလလေ့အကျငလ
်ေ့ ကာင််းမျာ်းက အာ်းလပ်းမမငတ
်ေ့ င်နင်လသာ လဆာင်ရွက်
ချက်မျာ်းက သတ်မတ်လြာ်မပထာ်းသညေ့် ပထမအကကမ် OECD ၏ မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု
မူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် မပြှုလပ်စဉကတည််းက လဆာင်ရွက်ခေ့သညေ့် လဆာင်ရွက်ချက် အမျြှု်းမျြှု်းနင်ေ့
တ်းတက်မှုအလမခအလနမျာ်းက

RBC

အခန််းတွင်

လြာ်မပထာ်းမခင််းမြစ်သည်။

ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာထညေ့သ
် င
ွ ်း် စဉ်းစာ်းချက်မျာ်းနင်ေ့ လမမအသှံ်းမပြှုမှုနင်ေ့ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန် မျာ်းနင်ေ့
ပတ်သက်လသာ စဉ်းစာ်းသှံ်းသပ်ချက်မျာ်းက အခန််း ၆၊ ၇ နင်ေ့ ၈ တတွ
ေ့ င် ပမ အလသ်းစတ်
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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လြာ်မပထာ်းသည်။

ဤအခန််းတွင်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းက

RBC

မမန်မာနင်င၏
ှံ

ဆင်ရာအလမခခှံမူမျာ်းနင်ေ့

လက်ရအလမခအလနနငအ
်ေ့ ည
စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက

အလကာင်

အထည်လြာ်ရာ၌ အစ်းရမ အလထာက်အပှံေ့လပ်းမခင််းနင်ေ့ RBC က မမငတ
်ေ့ င်နင်မညေ့် နင်ငလ
ှံ တာ် အဆင်ေ့
ကကြှု်းပမ််းအာ်းထတ်မှုက

ဦ်းတည်သာွ ်းနင်မညေ့်

အခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်းက

မ်းလမာင််းထ်းမပ

ထာ်းမခင််းမြစ်သည်။
အဓကမူဝါဒအကကှံမပြှုချက်မျာ်း


စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းမ

တာဝန်ယူမှုရလသာ

အလလေ့အကျင်ေ့

မျာ်းက လက်လတွွံ့ကျငသ
်ေ့ ်းလဆာင်
ှံ
ရွက်နင်လစရန် လဆာင်ရွက်ရမည် မြစ်သည်။ နင်ငှံ
တကာ RBC ဆင်ရာစှံသတ်မတ်ချက်မျာ်းက သက်ဆင်ရာမဟာဗျျူဟာမျာ်း၊ မူဝါဒမျာ်းနင်ေ့
ဥပလဒမျာ်းတွင်

ထညေ့်သင
ွ ်း် မပဋ္ဌာန််းရန်နင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒ၏

အကျှံြှု်းဝင်မန
ှု ယ်ပယ်လအာက်တွငရ
် သညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းမ RBC ကျငသ
်ေ့ ်းမှု
ှံ
အလမခအလနက သှံ်းသပ်မခင််းနင်ေ့ အတည်မပြှုလပ်းမခင််းဆင်ရာ လပ်ငန််းစဉမျာ်းက လည််း
ခင်မာမှုရလစရန် နင်ငလ
ှံ တာ်အစ်းရ၏ အလထာက်အပှံေ့သည် အလရ်းကက်း သညေ့်အချက်
မြစ်သည်။ ကနဦ်းအဆငမ
်ေ့ ာ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက RBC နင်ေ့ ပတ်သက်၍ ၎င််းတ ေ့
လပ်လဆာင်နင်မညေ့်

အလလေ့အကျငမ
်ေ့ ျာ်းက

အမနလ
် ေ့ ကကာ်မငာစာ

(ဥပမာ-သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မ

အမနလ
် ေ့ ကကာ်မငာစာအမတ်
နင်ငလ
ှံ တာ်အစ်းရ


ကွကွမပာ်းမပာ်း

၄/၂၀၁၅)

အာ်း

သရနင်လသာ

ထတ်မပန်

ထာ်းတေ့

ထတ်မပန်လပ်းမခင််းမျြှု်းက

က်မ လပ်လဆာင်လပ်းရမည်မြစ်သည်။

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း
လဆာင်ရွက်နင်လအာင်

တာဝန်ယူမှုအလလေ့အကျငမ
်ေ့ ျာ်းအာ်း

မမငတ
်ေ့ င်လပ်းမခင််းန ေ့

ကျငသ
်ေ့ ်းှံ

အလထာက်အကူလပ်းမခင််းတက
ေ့

လဆာင်ရွက်ရမည်မြစ်သည်။


အထူ်းသမြင်ေ့

ပဋပကခနင်ေ့

ဆင်ရာတာဝန်ယူမှုရလသာ

အနတရာယ်မျာ်းသည်လ
ေ့ နရာမျာ်း၌
လထာက်ပှံေ့မှုကွင်း် ဆက်မျာ်းအတွက်

တွင်း် ထွကသ
် တတြှုမျာ်း
လက်လတွက
ွံ့ ျငသ
်ေ့ ်းှံ

နင်မညေ့် လမ််းညွှနခ
် ျက် (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) က
ကျငသ
်ေ့ ်းန
ှံ င်မည်ဆပါက တွင်း် ထွက်သတတြှုတူ်းလြာ်လရ်းလပ်ငန််းမျာ်းမ ထွက်လပေါ် လာသညေ့်
လူအခွ
်ေ့ လရ်းမပဿနာမျာ်းအာ်း
ေ့ ငအ

လမြရင််းနင်မည်မြစ်ဖပ်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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ဆင်ရာအခက်အခမျာ်းန ေ့ လူအခွ
်ေ့ လရ်းဆင်ရာ
ေ့ ငအ

မပဿနာမျာ်းက

လည််းလကာင််း၊

ထပ်မှံမမြစ်ပွာ်းလအာင်

သွယ်ဝက်၍လသာ်လည််းလကာင််း

တက်ရက်လသာ်
ကာကွယ်

နင်မည်မြစ်သည်။


အထည်ချြှုပ်နငြ
်ေ့ နပ်ထတ်လပ်ငန််းမျာ်း၏

တာဝန်ယူမှုရလသာ

ကွင်း် ဆက်မျာ်းဆင်ရာလက်လတွွံ့ကျငသ
်ေ့ ်းန
ှံ င်မညေ့်

လမ််းညွှနခ
် ျက်

လထာက်ပှံေ့မှု
(OECD

Due

Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and
Footwear

Sector)

အာ်း

အထည်ချြှုပ်လပ်ငန််းမျာ်း၏
အကူမပြှုနင်မည်မြစ်ဖပ်း

စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်းတွင်
ကန်သယ
ွ ်မှုနင်ေ့

စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်း၏

ကျင််းသှံ်းနင်မည်ဆပါက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုပင််းက

အလထာက်

ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မှုက

မမငတ
်ေ့ င်

နင်မည်မြစ်သည်။


တွင်း် ထွက်သတတြှုတူ်းလြာ်လရ်းလပ်ငန််းမျာ်း
လပ်ငန််းမျာ်းအပါအဝင်)

အလနမြင်ေ့

ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်ရမည်မြစ်သည်။

(အထူ်းသမြင်ေ့

နင်ငလ
ှံ တာ်ပင်

ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှုက
အ

စ်းပွာ်းလရ်း

မမငတ
်ေ့ င်နင်လအာင်

ယေ့်လကကာငဆ
်ေ့ လသာ်

လူမှုလရ်းန ေ့ သ

ာဝ

ပတ်ဝန််းကျင်က ထခက်လစလသာ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းကဏ္ဍမျာ်းနင်ေ့ အစ်းရ၏ ပင်ဆင်မှုနင်ေ့
အပ်ချြှုပ်မှုသသာထင်ရာ်းစွာ

ပါဝင်လနသညေ့်

နင်ငလ
ှံ တာ်ပင်စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းသည်
အလထာက်အကူမပြှုလနသညေ့်အတွက်

နင်ငတ
ှံ င
ွ ်း်

လပ်ငန််းမျာ်းအပါအဝင်

မမန်မာနင်င၏
ှံ
RBC

က

စပွာ်းလရ်းတွင်
ထခက်လစသညေ့်

အလလေ့အကျငမ
်ေ့ ျာ်းက အဆပါလပ်ငန််းမျာ်းတွင် လလျှာခ
ေ့ တစ်
ြက်တွင် လည််း
ေ့ ျလနသကသ
ေ့
RBC

က

မမငတ
်ေ့ င်နင်သညေ့်

စပွာ်းလရ်း

ဆင်ရာအမူအကျငလ
်ေ့ ကာင််းမျာ်းက

ပမမမငတ
်ေ့ င်မခင််းသည်လည််း အထလရာက် ဆှံ်းနည််းလမ််းမြစ်သည်။


တာဝန်ယူမှုရလသာ စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းလဆာင်ရွက်မှုအတွက် National Action Plan
(NAP)

က

ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်းအာ်းလှံ်းနင်ေ့

လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်းမှုနငအ
်ေ့ တူ
နငအ
်ေ့ ည

နင်ငတ
ှံ ကာအဆငအ
်ေ့ တန််းမ

အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်ရန်လည််း

ကျယ်ကျယ်

မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့

အလလေ့အကျငလ
်ေ့ ကာင််းမျာ်း
လအပ်ပါသည်။

NAP

လပ်ငန််းစဉက လဆာင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်သက်ဆင်သူမျာ်းအာ်းလှံ်းမ ညည ညွတ်ညွတ်မြင်ေ့
နင်ငလ
ှံ တာ်အဆင်ေ့ RBC Agenda က လဆာင်ရွက်ရာတွင် အလထာက်အကူမပြှုနင်မည်
မြစ်ပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ချတ်ဆက်မှု
မကကာလသ်းမနစ်မျာ်းအတွင်း်
အလမခခှံမျာ်းမြစ်သညေ့်

စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်တ်းတက်မှုအတွက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဥပလဒအသစ်၊

စ်းပွာ်းလရ်းဇန်ဥပလဒတက
ေ့

မပဋ္ဌာန််းနင်ခေ့မခင််းနငအ
်ေ့ တူ

တ်းတက်လာရန်အတွက်

မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့

သလသာ်
လည််း
ေ့

ကမပဏမျာ်းဥပလဒအသစ်နင်ေ့
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစမခင််းစသညေ့်

လဆာင်ရွက်လပ်းနင်မခင််းမရပါ။
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

မူဝါဒပင််းဆင်ရာ

ဝန််းကျင်လကာင််းက

ဥပလဒ
အထူ်း

အလမခအလနလကာင််းမျာ်း

ခရ်းရည်ကက်းက

အဆပါမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

ဆွလဆာင်မှုရမခင််းနင်ေ့

အလမခခှံကျသညေ့်

လလျှာက်လမ််းခေ့ပါသည်။

လမျှာ်မန််းထာ်းသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ရည်မန််းချက်မျာ်းက

မပညေ့်မလအာင်

ဖပ်းမပညေ့်စှံသညေ့်

ြန်တ်းလပ်းမခင််းနင်ေ့

လဆာင်ရွက်မှုမျာ်းသည်

လူမှုအသက်အဝန််း

အတွက်

အကျြှု်းခှံစာ်းခွငမ
်ေ့ ျာ်းက လဝမျှရာတွင် အဓကကျသညေ့် အခန််းကဏ္ဍမ ပါဝင်လနပါသည်။
အမခာ်းအခန််းမျာ်းတွင်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်မခင််းနင်ေ့

အဆင်လမပလချာလမွလ
ွံ့ စမခင််း၊

အထူ်း

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ စက်မှုဇန်မျာ်း၊ တာဝန်ယူမရ
ှု သညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းလဆာင်ရွက်မှု၊ အစမ််းလရာင် စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့
လမမပင်ဆင်မှုစသည်တနေ့ ငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်းသညေ့်
တင်မပခဖေ့ ပ်းမြစ်ပါသည်။

အဓကဦ်းစာ်းလပ်း

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ

လပ်လဆာင်ရာတွင်

ချတ်ဆက်မှုသည်

ထထလရာက်လရာက်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း
အတွက်

အဓကကျသညေ့်

ဝင်လရာက်လာမညေ့်

မပည်တွင်း် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းအကကာ်း
အာဏာပင်အြွအ
ွံ့ စည််းမျာ်းအလနမြင်ေ့

ကစစရပ်မျာ်းက

လဆာင်ရွက်နင်လစရန်

အဆင်လမပလချာလမွွံ့လအာင်လဆာင်ရွက်ရာတွင်
ပါဝင်လနသညေ့်အတွက်လည််းလကာင််း၊

လဆာင်ရွက်ရမညေ့်

အခန််းကဏ္ဍမ

နင်ငှံမခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းနင်ေ့

ချတ်ဆက်မှုမြစ်နင်သညေ့အ
် တွက်လည််းလကာင််း
အဆပါကဏ္ဍက

အမခာ်းလသာကဏ္ဍမျာ်းနည််းတူ

အလရ်းကက်းသညေ့်ကဏ္ဍအမြစ် မတ်ယူ၍ အဓက အလလ်းလပ်းလဆာင်ရွက်သငပ
်ေ့ ါသည်။
စ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍက

ြွငလ
်ေ့ စ်ရန်နင်ေ့

ပက
ေ့ န်ဦ်းစာ်းလပ်းမှု

တ်းတက်လစလရ်းက

တည်လဆာက်ရန်ရည်ရွယသ
် ညေ့်

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းမ
အလမခခှံသညေ့်

တွန်း် အာ်းလပ်းသညေ့်

တ်းတက်မှုလမ််းလကကာင််းက

စ်းပွာ်းလရ်းမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည်

မမန်မာနင်င၏
ှံ

နင်ငလ
ှံ ရ်းအကူ်းအလမပာင််းနငအ
်ေ့ တူ မြစ်လပေါ်လာခေ့ပါသည်။ မမန်မာနင်င၏
ှံ
လရရည်တည်တှံေ့ ခင်ဖမဖပ်း
ဟန်ချက်ညလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည် ပဂ္ဂလကကဏ္ဍမ ဦ်းလဆာင်သညေ့်
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုမဟာဗျျူဟာတစ်ခက
သတမပြှုလစလရ်းနင်ေ့

လက်ခှံမခင််းနင်ေ့

လူမှုလရ်းအရ

၎င််း၏အခန််းကဏ္ဍသည်

တာဝန်ယူမရ
ှု သညေ့်

စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်း

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အလာ်းအလာရမှုအမြစ်

မတ်ယူမခင််းအာ်းမြင်ေ့

အလထာက်အထာ်းပင်မြစ်သည်။

ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းက

မမန်မာနင်င၏
ှံ

လက်ရစ်းပွာ်းလရ်း

ခင်မာလစသညေ့်
တည်လဆာက်ပှံက

အသအမတ်မပြှုမခင််းအာ်းမြင်ေ့ အဆပါ မမန်မာနင်င၏
ှံ
လရရည်တည်တှံေ့ ခင်ဖမဖပ်း ဟန်ချက်ညလသာ
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််း

၂၀၁၈-၂၀၃၀

အလသ်းစာ်းအလတ်စာ်းစ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း

သည်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတတက်မှုက

စက်ပျြှု်းလရ်းနင်ေ့
အလထာက်အကူမပြှုရာတွင်

ဦ်းစာ်းလပ်းမှုက မြစ်လစပါသည်။ အစ်းရအလနမြင်ေ့ လနာင်အနာဂ္တ်တင
ွ ် ဒဂ္ျစ်တယ်စ်းပွာ်းလရ်း သ ေ့
ကူ်းလမပာင််းရာတွင်

အဆင်လမပလစလရ်း၊

ပမမမန်ဆန်လသာ

ြွှံွံ့စည််းတည်လဆာက်ပှံဆင်ရာ

အသွငလ
် မပာင််းမှုနင်ေ့

အရည်အလသွ်းမမင်ေ့

အလပ်အကင်မျာ်း

မျာ်းမပာ်းလာလစလရ်းတအတွ
က်
ေ့

ထတ်လပ်မှုကဏ္ဍ၊ စက်မှုနင်ေ့ ဝန်လဆာင်မှုကဏ္ဍတက
်ေ့ င် သညေ့်
ေ့ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတတက်လစရန်အတွက် မမငတ
လဆာင်ရွက်မှုမျာ်းက မပြှုလပ်ရန် ရည်ရွယ်ထာ်းပါသည်။
ပက
ေ့ န်ဦ်းစာ်းလပ်းထတ်လပ်မှုကဏ္ဍရ
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစရန်

မမန်မာနင်င၏
ှံ

တ်းတက်မှုစမှံကန််းတွင်
လက်လမ််းမနင်မန
ှု င်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

ဆွလဆာင်ရန်နင်ေ့ စက်ပျြှု်း

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း

လြာ်မပထာ်းသညေ့်

ဟန်ချက်ညလသာ

အလရ်းကက်းသညေ့်အချက်မာ

နင်ငတ
ှံ ကာနငခ
်ေ့ ျတ်ဆက်မတ
ှု ွင်

လရ်းကဏ္ဍက
ြွှံွံ့ ဖြြှု်း

လ ်းကွက်မျာ်းက

လကာင််းမွနလ
် စလရ်းတ ေ့

မြစ်ပါသည်။

ပမလကာင််းမွနသ
် ညေ့် ပလဆာင်
လရ်းဆင်ရာ အလမခခှံအလဆာက်အအှံချတ်ဆက်မှုသည် အကျြှု်း ရဖပ်း
ေ့
ယှံကကည်စတ်ချရသညေ့်

လထာက်ပှံေ့လရ်း

ကမဘာတ
ေ့ န်ြ်းကွင်း် ဆက်မျာ်း

ကွင်း် ဆက်မျာ်းမြစ်လပေါ်လစမခင််း၊

(ဂ္ျဗစအက်စ်)နင်ေ့

လပါင််းစည််းနင်ရန်

လပ်ငန််းမျာ်း

အတွက်

အခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်း

က

မျာ်းမပာ်းလစမခင််းနင်ေ့ နင်ငမ
ှံ ျာ်းအတွက် အဆပါကမဘာတ
ေ့ န်ြ်းကွင်း် ဆက်မျာ်းတွင် ပါဝင်မခင််း မြင်ေ့
အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်းက ခှံစာ်းနင်ရန် အလထာက်အကူမပြှုနင်ပါသည်။
ထလကကာင
်ေ့
ေ့

ဤအလမခအလန၌

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၊

မူဝါဒမျာ်း လပါင််းစည််းထာ်းသညေ့်

ချတ်ဆက်မှုရရန်

လအပ်သည်။

အလမခခှံအလဆာက်အအှံဆင်ရာ

က်လပါင််းစှံ မဟာဗျျူဟာမျာ်း လအပ်ပါသည်။ ဥပမာ အာ်းမြင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်မခင််းနင်ေ့
ပမထလရာက်မှုရလစလရ်းအတွက်

ကန်သယ
ွ ်မှုနင်ေ့

အဆင်လမပလချာလမွွံ့လစမခင််း
ကန်သယ
ွ ်မှုနင်ေ့

အလမခခှံအလဆာက်အအှံဆင်ရာ

ထလရာက်မှုရသညေ့်

ကန်သယ
ွ ်မှုအဆင်လမပလချာလမွွံ့လစမခင််းနင်ေ့

မူဝါဒမျာ်းသည်

soft

infrastructure

မူဝါဒမျာ်းနင်ေ့
ရသညေ့်အခါ

လထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်းဝန်လဆာင်မှုတအပါအဝင်
ေ့
ေ့

အရည်အလသွ်းမပညေ့်ဝသညေ့် hard infrastructure ၏ အရည်အလသွ်းက မမငတ
်ေ့ က်လစပါသည်။
ကန်သယ
ွ ်မှုနင်ေ့ စ်းပွာ်းလရ်း လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််း မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းမပါ

hard infrastructure

တ်းတက်သညေ့် အချြှုွံ့ကစစရပ်မျာ်း သမဟ
် န််းထာ်းသညေ့် ရလဒ်မျာ်း ရရရန် လအပ်သညေ့်
ေ့ တ် လမျှာမ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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နည််းလမ််းမျြှု်းစှံချဉ်းကပ်မမ
ှု ျာ်း မရသညေ့်အလမခအလနတွင် hard infrastructure တ်းတက်သညေ့်
အချြှုွံ့ကစစရပ်မျာ်းလည််း ရပါသည်။ ထလကကာင
်ေ့ တစ်စ တစ်စည််းထမရသညေ့် ချဉ်းကပ်မှုမျာ်း
ေ့
မမြစ်လစလရ်းမာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်ပမအာ်းလကာင််း

လစရန်နင်ေ့

အမပြှုသလ

ာလဆာင်သညေ့်

တွန်း် အာ်းလပ်းမခင််းနင်ေ့ မြညေ့စ
် ွက်အကျြှု်းသက်လရာက်မှု မျာ်းအတွက် အဓကအလရ်းပါပါသည်။
စ်းပွာ်းလရ်းပတ်ဆမှုေ့ မျာ်းက ပယ်ြျက်လပ်းခေ့သညေ့်အချန်မစ၍ မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် ၂၀၁၀ ခနစ်မ ၂၀၁၇
ခနစ်အတွင်း် ပက
ှု ်း် နင်ေ့ သွင်း် ကန် ၃၆၂ ရာခင်နန
ှု ်း် တမြင
ွ ်မှုက
ေ့ န် ၈၂ ရာခင်နန
ေ့ ်ေ့ ၎င််းကန်သယ
ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့ လဆာင်ရွက်ခေ့ပါသည် (ဗဟစာရင််းအင််း အြွွံ့ မမန်မာ ၂၀၁၉)။
တ်းတက်မျာ်းမပာ်းလာသညေ့်
လပ်သာ်းလပါမျာ်းမှုနင်ေ့

လူဦ်းလရသည်
သ

ပက
ေ့ န်မျာ်းအတွက်

ာဝအရင််းအမမစ်မျာ်း

ဝယ်လအာ်း

လပါမျာ်းမှုသည်

နင်င၏
ှံ
မြစ်လာဖပ်း

ပက
ေ့ န်အတွက်

လရာင််းလအာ်းမြစ်လာခေ့ပါသည်။ ကမဘာတ
ေ့ ွင် စ်းပွာ်းလရ်း အလျင်မမန်ဆ်းှံ တ်းတက်လျက်ရသညေ့်
အနဒယနင်င၊ှံ တရတ်နင်ငတ
ှံ ွင် အာဆယှံနင်ငမ
ှံ ျာ်းအကကာ်း မဟာဗျျူဟာကျကျတည်ရလနသညေ့် နင်င၏
ှံ
ပထဝအလနအထာ်းသည်

ကန်သယ
ွ ်မှုအတွက်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံချတ်ဆက်မှုနင်ေ့

အကျြှု်းအမမတ်ပင်မြစ်ပါသည်။

လထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်းကွနယ
် က်
ေ့

ထလကကာင
်ေ့
ေ့

ချွံ့ထင
ွ မ
် ှုတသည်
ေ့

ကမဘာစ
်ေ့ တန််း
ေ့ ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ ပမလပါင််းစည််းမခင််းနင်ေ့ ဖမြှု ွံ့ မပနင်ေ့ လကျ်းလက်လူထတ၏
ေ့ လူလနမှုအဆငအ
မမငမ
်ေ့ ာ်းလစမခင််းတမေ့ တစ်ဆင်ေ့ မမန်မာနင်င၏
ှံ
စဉဆက်မမပတ် စ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုအတွက် မရမမြစ်
လအပ်ပါသည်။
မမန်မာနင်င၏
ှံ
လက်ရအလမခခှံအလဆာက်အအှံချတ်ဆက်မှုသည် ၎င််းကဏ္ဍရ လအပ်ချက် မျာ်းက
မြညေ့်စည််းလပ်းနင်မခင််းမရ

တ်းတက်မှု လနာက်ကျလျက်ရပါသည်။ လမ််းမျာ်းနင်ေ့ ဆပ်ကမ််းမျာ်း၏

စွမ််းလဆာင်ရည်၏ သှံ်းပှံတစ်ပှံလကျာ်သည် ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်း ရလနသညေ့် အတွက် မမန်မာနင်င၏
ှံ
hard infrastructure သည် လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်းအကကာ်းတွင် အာ်းနည််းသည်ဟ ယူဆနင်ပါသည်
(လအဒ

၂၀၁၄)။ အမျြှု်းစှံသညေ့် အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ပှံစှံမျာ်းမရမခင််းနင်ေ့ လမ််းမမျာ်းလပေါ်တင
ွ ်

သယ်ယူပလဆာင်
လရ်း
ေ့

မျာ်းမပာ်းမှုသည်

မြစ်လစပါသည် (လအဒ
အထူ်းသမြင်ေ့

ဏ်

ကန်သယ
ွ ်မှုနင်ေ့

၂၀၁၄)။

ခနမ
် ေ့ န််းနင်မှုမရမခင််းတမေ့ ာ
ပမအခက်အခမြစ်လစဖပ်း

ပလဆာင်
လရ်းကန်ကျစရတ်
ေ့

မမငတ
်ေ့ က်မှုက

၂၀၁၆ ခ)။ မမန်မာနင်င၏
ှံ
လထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်းကဏ္ဍတစ်ခလှံ်းသည်
ေ့

လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်းနငန
်ေ့ င်
ှု ်းယဉပါက
(ကမဘာေ့

သယ်ယူ

ဆက်စပ်သညေ့်
မျာ်းစွာ

လနာက်ကျကျန်

နယ်စပ်ကန်သယ
ွ ်မက
ှု ဏ္ဍတွင်
နယ်စပ်မြတ်လကျာ်
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံသည်
လနသည်ဟ
ပွငလ
်ေ့ င််း

မမင်သာမှုမရမခင််းနင်ေ့

ကန်စည်မျာ်းတင်သင
ွ ်း် /

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းလဆာင်ရွကမ
် ှု
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ပမမမငတ
်ေ့ က်လစပါသည် (OECD, 2018c)။ ဤအစရင်ခှံစာအတွက် သက်ဆင်သမ
ူ ျာ်းအာ်းလှံ်းနင်ေ့
လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်း

မပြှုလပ်ခေ့မှုအရ

၎င််းတအလနမြင
်ေ့
ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းစကကြနလ
် မ််းပင််းမြစ်သညေ့်
အဓကအလရ်းပါသညေ့်
ရလနမှုသည်

ရန်ကန်မ

လမ််းမကက်းမျာ်းလပေါ် ရ

သယ်ယူပလဆာင်
ရန်
ေ့

အလရ ွံ့

ြာ်းအှံသ ေ့
တရာ်းဝင်နင်ေ့

လနာငလ
်ေ့ န်းလစဖပ်း

-

အလနာက်

သွာ်းသညေ့်လမ််းကသ
ေ့ လသာ
ေ့
အလွတသ
် လ

ကန်ကျစရတ်

ာဖမြှု ွံ့ဝင်ဂ္တ်မျာ်း

ပမကျသငလ
်ေ့ နလကကာင််း

လမပာဆခေ့ကကပါသည်။
လက်ရ ဂ္ျဒပ ၁ ရာခင်နန
ှု ်း် မ ၁.၅ ရာခင််းနှုန်း် အထ ပလဆာင်
လရ်းကဏ္ဍတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက
ေ့
မမငတ
်ေ့ င်မခင််းသည်
လအပ်ပါသည်။

မပည်တွင်း် ဆက်သယ
ွ ်လရ်းကဏ္ဍ
တရတ်နင်င၊ှံ

ပမတ်းတက်လာလစလရ်းအတွက်

အလွန ်

ထင််းနင်ငန
ှံ င်ေ့ ဗယက်နမ်နင်ငတ
ှံ နေ့ င်ေ့ မမန်မာနင်ငအ
ှံ ာ်း

နှုင််းယဉ

ကကညေ့်ပါက ၎င််းနင်ငမ
ှံ ျာ်းသည် ပလဆာင်
လရ်းကဏ္ဍတွင် ဂ္ျဒပ၏ ၄ ရာခင်နန
ှု ်း် လကျာ်လကျာ်က
ေ့
သှံ်းစွကကပါသည်။ မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့ နစ်စဉ ဂ္ျဒပ၏ ၃ ရာခင်နနှု ်း် မ ၄ ရာခင်နန
ှု ်း် အထ
ပလဆာင်
လရ်းကဏ္ဍတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု တ်းတက်လာလစရန် ရည်မန််းထာ်းသငလ
်ေ့ ကကာင််း လအဒ
ေ့
(၂၀၁၆

က)

မ

လထာက်ခှံလမပာဆထာ်းပါသည်။

ကန်ကျစရတ်နငည
်ေ့ မျှလစမညေ့်
ရရလစရန်အတွက်

ထသလဆာင်
ရွက်ရာတွင်
ေ့

အသှံ်းမပြှုသညေ့်နန
ှု ်း် ထာ်းက

တ်းမမငမ်ေ့ ခင််း၊

နင်ငပ
ှံ င်စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းက

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုပှံစှံတမေ့ တစ်ဆင်ေ့

ဏ္ဍာလရ်းတည်ဖငမ်မှု

အာ်းလပ်းမခင််းနင်ေ့

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍက

ထတ်လပ်မှု

ပဂ္ဂလက-အစ်းရ

ပါဝင်လဆာင်ရွက်လစမခင််း

စသည်တ ေ့

မတစ်ဆင်ေ့ မပြှုလပ်သငလ
်ေ့ ကကာင််း လထာက်ခှံလမပာထာ်းပါသည်။
အလမခခှံအလဆာက်အအှံကဏ္ဍတွင်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

စစဉမှုနင်ေ့

အသှံ်းစရတ်ပမသှံ်းစွနင်လစရန်
မြနလ
် ေ့ ဝမှုတ ေ့ အဓကလအပ်မည်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ
မြစ်ပါသည်။

မြစ်နင်လမခ

လလေ့လာမှုမျာ်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်းနင်ေ့ ညနှုင််းလဆွ်းလနွ်းမခင််းနင်ေ့ စမှံကန််းအကမြတ်မှု မူလ
တစ်ခနငတ
်ေ့ စ်ခ

လက်လလျာညလထွစွာအသှံ်းမပြှုမခင််းနင်ေ့

ာင်မျာ်း

ကာလရည်ပလဆာင်
လရ်း
ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအစအစဉမျာ်းနင်ေ့ ပမလကာင််းမွနသ
် ညေ့် ကက်းကကပ်သညေ့် စနစ်နင်ေ့ အစရင်ခတ
ှံ င်မပ
သညေ့်စနစ်တက
လရ်းအလမခခှံအလဆာက်အအှံ စမှံ အပ်ချြှုပ်မှုက
ေ့ မတ်ဆက်တင်မပမခင််းမြင်ေ့ ပလဆာင်
ေ့
အကျြှု်းမြစ်ထန
ွ ်း် လစမည်မြစ်ပါသည်

(လအဒ

မြစ်လာနင်လမခရသညေ့် အပျက်သလ

ာလဆာင်သညေ့် လူမှုလရ်းနင်ေ့ ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ မပင်ပမ

သက်လရာက်မှုမျာ်းက

၂၀၁၆

က)။

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်းရမည်မြစ်ပါသည်။

ထသလဆာင်
ရွက်ရာ
ေ့

စမှံကန််းက

လရွ ်းချယ်

တွင်

မခင််း၊

မြနလ
် ေ့ ဝမခင််းနင်ေ့ ထန််းသမ််းမခင််း တက
ေ့ ေ့ ပမထလရာက်မှုရသညေ့် စစဉမှုနင်ေ့ မြနလ
် ေ့ ဝမှု တသည်
ေ့ သ
ေ့
အလမခခှံအလဆာက်အအှံကဏ္ဍတွင်

သှံ်းစွလငွက

ထထလရာက်လရာက်

လချွတာနင်ရန်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

 121

5

ကူညနင်မည်မြစ်ပါသည် (McKinsey ၂၀၁၆) ။ ထသမပြှု
ေ့ လပ်မခင််းမြင်ေ့ အစ်းရအလနမြင်ေ့ ရန်ကန် မနတလလ်းအမမန်လမ််းတွင်

ကန်တင်ကာ်းမျာ်းက

သွာ်းလာခွငမ်ေ့ ပြှုမခင််း

သမဟ
ေ့ တ်

တရာ်းဝင်ဝန်တင်လဆာင်မမ
ှု ပဏာက တ်းမမငမ်ေ့ ခင််းကသ
ေ့ ေ့ လမ််းက ပမအကျြှု်းရစွာ အသှံ်းချမခင််း
အာ်းမြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း၊ မလခါင်လဒသခွ၏ တရတ်နင်ငသ
ှံ ေ့ ချတ်ဆက်ထာ်းသညေ့် လမမာက်စကကြန ်
လမ််းနင်ေ့

ထင််းနင်ငသ
ှံ ေ့ ချတ်ဆက်ထာ်းသညေ့်

အလရ ွံ့-အလနာက်စကကြနလ
် မ််းကသ
ေ့ ေ့

အဓက

ကန်သယ
ွ ်လရ်းစကကြနလ
် မ််းမျာ်းက ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစမခင််းမြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း လမ််းအသှံ်းမပြှုမှု က
ပမအဆငမ
်ေ့ လာလစလရ်း၊ ပမအကျြှု်းရရ အသှံ်းမပြှုနင်လစလရ်း အလလ်းထာ်းလဆာင်ရွက် သငပ
်ေ့ ါသည်
(လအဒ

၂၀၁၆ ခ)။

ကန်သယ
ွ ်မှုလွယ်ကူလချာလမွွံ့လစမခင််းကဏ္ဍတွင်
အာ်းနည််းလျက်ရဖပ်း
ကန်စည်မျာ်း

ပမအာ်းလကာင််းလာလစလရ်း

တင်သင
ွ ်း် မခင််းမမပြှုမ

လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်း

လဆာင်ရွက်ရန်

ကန်စည်မျာ်းက

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းနငစ
်ေ့ စ်လဆ်းရာ၌
နယ်စပ်တွင်

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

စစ်လဆ်းရာတွင်

မြစ်နင်သညေ့်

တရာ်းဝင်လပ်ရ်းလပ်စဉမျာ်းက

လအပ်လျက်ရ

အကကာ်း
ပါသည်။

အလကာက်ခွန ်

ကကြှုတင်စစ်လဆ်းလသာ

လလျှာခ
ေ့ ျမခင််းတမေ့ တစ်ဆင်ေ့

ဆင်ရာ

နည််းလမ််းနင်ေ့
မမန်မာနင်င၏
ှံ

ကန်သယ
ွ ်မှုကဏ္ဍတွင် ပမအဆင်လမပလချာလမွွံ့လအာင် မပြှုလပ်နင် ပါသည်။ အထူ်းသမြင်ေ့ အဓက
နယ်စပ်ဂ္တ်အာ်းလှံ်းတွင်

အလကာက်ခွနဆ
် င်ရာ

မပြှုလပ်နင်သညေ့်စနစ်က တ်းတက်လစမခင််း၊

လပ်ငန််းစဉက

ကန်သယ
ွ ်မှုအတွက်

အလအလလျာက်

လအပ်သညေ့် စာရွ က်စာတမ််း

အလရအတွက်က လလျှာခ
ွ ်မှု လပ်ငန််းစဉက ပမ
ေ့ ျမခင််းနင်ေ့ အချန်နင်ေ့ စပ်ဆက်သညေ့် ကန်သယ
လွယ်ကူလစမခင််းတမြစ်
ေ့ ပါသည် (အအစဒ ၂၀၁၈)။
အစ်းရသည်

ဆက်သွယ်လရ်းတွင်

အာ်းနည််းချက်မျာ်းက

လမြရင််းရန်

ကကြှု်းစာ်းလပ်လဆာင်

လျက်ရပါသည်။ မမန်မာနင်င၏
ှံ
လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမဖပ်း ဟန်ချက်ညလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု
စမှံကန််းနင်ေ့

အမျြှု်းသာ်းလထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်း
ေ့

ဗျျူဟာမျာ်းနင်ေ့

လမျှာ်မန််းချက်မျာ်းက

မဟာစမှံကန််း

၂၀၁၈-၂၀၃၀

ချမတ်ထာ်းဖပ်းမြစ်ပါသည်။

တတွ
ေ့ င်

မဟာ

အာမခှံအလကာက်ခွန ်

ကန်လလာင်ရှံမျာ်းအတွက် လအပ်သညေ့် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ျာ်းက ခွငမ်ေ့ ပြှုလပ်းရန် လပ်ထ်းှံ လပ်နည််းမျာ်းက
၂၀၁၉ ခနစ်တွင် ထတ်မပန်ခေ့ဖပ်းမြစ်ပါသည်။ အစ်းရအလနမြင်ေ့ အလရင်မျာ်း ၏ လထာက်ပှံေ့မှုနင်ေ့
ပဂ္ဂလကကဏ္ဍတမေ့ ပါဝင်မှုတက
အဆင်လမပလစမညေ့် အစ်းရရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု က ဦ်းတည်သညေ့်
ေ့
စမှံကန််း

ဏ်ကလည််း မတ်ဆက်လပ်းခေ့ဖပ်း မြစ်ပါသည်။ ယခ လက်ရ ကာလတွင် မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

အာရြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်း

ဏ်နင်ေ့

အဓက

စကကြနမ
် ျာ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု
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ဂ္ျပန်အမပည်မပည်ဆင်ရာပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုလအဂ္ျင်စတမေ့

အလထာက်အပှံေ့မျာ်းက

ရရလနပါသည်။ မပည်တွင်း် စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ ချတ်ဆက်မှု ပမလကာင််းမွနန
် င်သညေ့် ပက
ေ့ န်ဦ်းစာ်းလပ်း
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက် မမန်မာနင်င၏
ှံ
လက်ရပလဆာင်
လရ်းချတ်ဆက်မှုအလမခခှံအလဆာက် အအှံက
ေ့
တ်းမမငရ
်ေ့ န်နင်ေ့ အဆငမ်ေ့ မငတ
်ေ့ င်ရန်မာ အဆပါအြွွံ့အစည််းမျာ်း၏ အလထာက်အပှံေ့ လအပ်ပါသည်။
အဓကမူဝါဒအကကှံမပြှုချက်မျာ်း


ပလဆာင်
လရ်းနင်ေ့ လထာက်ပှံေ့ပလဆာင်
လရ်း
ေ့
ေ့
မမြှုပ်နမ
ှံ ှုကတ်းမမငရ
်ေ့ န်

-

ထတ်လပ်မှုကန်ကျစရတ်နင်ေ့

အလမခခှံအလဆာက်အအှံကဏ္ဍတွင် ရင််းန်း

လဆာင်ရွက်နင်မှုဆန််းစစ်ချက်မ
ကက်ညလစမညေ့်

အသှံ်းမပြှုခနှုန်း် ထာ်း

နင်ငပ
ှံ င်အလမခခှံအလဆာက်အအှံ

ကမပဏမျာ်း၏

ညွှနမ် ပမခင််းနင်ေ့

ပါဝင်မှုက

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍမ

ခွငမ်ေ့ ပြှုလပ်းနင်သညေ့်
ကချန်ညမခင််း၊

ဏ္ဍာလရ်းပင််းဆင်ရာခင်မာမှုက

အာ်းလပ်းမခင််းတမေ့ တစ်ဆင်ေ့

ရန်ပှံလငွ

ထပ်တ်းမမငရ
်ေ့ န်၊


မြစ်နင်လမခလလေ့လာမှုမျာ်းနင်ေ့
လစမခင််းမတစ်ဆင်ေ့

စမှံကန််းအကမြတ်မမ
ှု ူလ

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ

ာင်မျာ်းက

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ပမအာ်းလကာင််း

အတွက်

စစဉမှုနင်ေ့

မြနလ
် ေ့ ဝမှုတက
တ်းတက်လစရန်။ ထသ
ရွက်ရာ တွင် မြစ်လာနင်လမခရသညေ့်
ေ့
ေ့ လဆာင်
ေ့
အပျက်သလ

ာ

လဆာင်သညေ့်

သက်လရာက်မှုမျာ်း၊

လူမှုလရ်းနင်ေ့

ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်း

ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ
အာ်းလှံ်းနင်ေ့

မပင်ပမ

လတွွံ့ဆလဆွ
ှံ
်းလနွ်းမခင််း၊

ကာလရည်အလမခခှံအလဆာက်အအှံ အစအစဉမျာ်းနင်ေ့ စမှံကန််းမျာ်းက သငလ
်ေ့ လျာ် လသာ
ကက်းကကပ်သညေ့်စနစ် စသည်တက
ွ ်း် စဉ်းစာ်းရရန်၊
ေ့ ထညေ့်သင


မလခါင်လဒသခွ၏

တရတ်နင်ငသ
ှံ ေ့

ထင််းနင်ငသ
ှံ ေ့ ချတ်ဆက်ထာ်းသညေ့်
ကန်သယ
ွ ်လရ်းစကကြနလ
် မ််းမျာ်းက

ချတ်ဆက်ထာ်းသညေ့်

လမမာက်စကကြနလ
် မ််းနင်ေ့

အလရ ွံ့-အလနာက်စကကြနလ
် မ််းကသ
ေ့ ေ့
ဦ်းတည်အလလ်းထာ်း၍

ရလနသညေ့်

အဓက
အလမခခှံ

အလဆာက်အအှံမျာ်းက ပမအဆငမ်ေ့ မငတ
်ေ့ င်ရန်၊


ရန်ကန်-မနတလလ်းအမမန်လမ််းတွင် ကန်တင်ကာ်းမျာ်းက သွာ်းလာခွငမ်ေ့ ပြှုမခင််း သမဟ
ေ့ တ်
တရာ်းဝင်

ဝန်တင်လဆာင်နင်မှုမပဏာက

တ်းမမငမ်ေ့ ခင််းကသ
ေ့ ေ့

ရလနသညေ့်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံမျာ်းမြစ်သညေ့် လမ််းအာ်း ပမအကျြှု်းရစွာ အသှံ်းချရန်၊
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တရာ်းဝင်လပ်ရ်းလပ်စဉမျာ်းက

လလျှာခ
ေ့ ျမခင််းနင်ေ့

အကူမြစ်လစမညေ့်အရာမျာ်းက

အဆငမ်ေ့ မငတ
်ေ့ င်မခင််းတမေ့ တစ်ဆင်ေ့

အဆင်လမပလချာလမွွံ့လစရန်နင်ေ့

အမခာ်းလသာ

ကန်သယ
ွ ်မှုက

soft

အလထာက်
ကန်သယ
ွ ်မှု

infrastructure

တက
ေ့

အာ်းလကာင််းလစရန်။
အစမ််းလရာင်ဖှံွွံ့ ဖဖြှု်းတ်းတက်မှုဆင်ရာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု မူလ ာင်
အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုသည်

မမန်မာနင်ငအ
ှံ ာ်း

စ်းပွာ်းလရ်းတ်းတက်မန
ှု င်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မက
ှု

မမငတ
်ေ့ င်လပ်းနင်သညေ့် အခွငအ
်ေ့ လမ််းတစ်ခမြစ်သကသ
ေ့ ေ့ တစ်ချန်တည််းမာပင် နင်င၏
ှံ ကကယ်ဝ သညေ့်
သ

ာဝအရင််းအမမစ်မျာ်းသည်

သ

ာဝအရင််းအမမစ်မျာ်းနင်ေ့ ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာဝန်လဆာင်မှုမျာ်းက ဆက်လက်ပှံေ့ပ်း လပ်းနင်လရ်း

လသချာလစရန်လည််း

မပည်သလ
ူ ူထ၏

အလရ်းကက်းသည်။

သ

အကျြှု်းစ်းပွာ်းအတွက်

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

အာ်းထာ်းလနရ

သဟဇာတ

သညေ့်

မြစ်လစသညေ့်

လကာင််းမွနလ
် သာနည််းပညာမျာ်းနင်ေ့ အလမခခှံအလဆာက်အအှံတသည်
စဉဆက် မမပတ်တ်းတက်မှုက
ေ့
ပှံေ့ပ်းလပ်းဖပ်း

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာအခွငအ
်ေ့ လမ််းသစ်မျာ်းက

မမငတ
်ေ့ င်

လပ်းသညေ့်အတွက်

၎င််းတနေ့ ငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ ဆန််းသစ်တထွငမ
် ှုတသည်
အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုအာ်း
ေ့
အဓကအကျြှု်းသက်လရာက်မှုရလစသည်ေ့
ရာသဥတလမပာင််းလမှုက

အချက်မျာ်းမြစ်သည်

လမြရင််းရန်အတွက်

ပမလအပ်လာမခင််းနငအ
်ေ့ တူ

(OECD,

ကမဘာလ
ေ့ ှံ်းဆင်ရာ

အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုအတွက်

2011)။

ထအမပင်
ေ့

လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်း
ရင််းန်း

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုသည်

ကာဗွနထ
် တ်လွှတ်မှုလလျှာခ
ှံ င်လသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု လမ််းလကကာင််းဆသ ေ့
ေ့ ျလသာ၊ ရာသဥတဒဏ်ခန
အသွငက
် ူ်းလမပာင််းမှုက

မမငတ
်ေ့ င်လပ်းရမည်မြစ်သည်

အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုအတွက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုတင
ွ ်

(OECD,

အထူ်းသမြင်ေ့

2011)။

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ

ဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုတွင် မပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင်၊ စွမ််းအင်လှံလလာက်မှု၊ လရသနစ
် ေ့ င် မခင််းနင်ေ့
မြနမ် ြျူ်းမခင်
်းစနစ်မျာ်း၊
ေ့

ပလဆာင်
လရ်းနင်ေ့
ေ့

အမမစ်မျာ်းထန််းသမ််းကာကွယ်လရ်း၊လှံလလာက်စွာ

အမ်ယာြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုကဏ္ဍနင်ေ့
အသှံ်းမပြှုနင်လရ်းနင်ေ့

သ

ာဝအရင််း

စွနပ
် ေ့ စ်ပစစည််းမျာ်း

စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုစသည်တ ပါဝင်
ပါသည် (OECD, 2015)။
ေ့
အစမ််းလရာင်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု ူလ
မူလ

ာင်တစ်ခသည်

လယ

ယျဆန်သညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒ

ာင်နငပ
်ေ့ ှံစှံတူလသာ်လည််း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက အလထာက်အကူမပြှုလစသညေ့် မူဝါဒမူလ

သ်းမခာ်းမူဝါဒမျာ်း

ချမတ်လြာ်လဆာင်ထာ်းမခင််းမရပါက

အတအကျလြာ်လဆာင်နင်မခင််းမရပါ။

အဆပါအချက်၌

အစမ််းလရာင်
အစမ််းလရာင်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

ာင် သည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ က
ှု
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်
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ပဂ္ဂလကရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက အာ်းလပ်းရန်နင်ေ့ အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုက အလထာက်အကူ မြစ်လစရန်
အစ်းရမ
သ

နင်ငအ
ှံ ဆငန
်ေ့ င်ေ့

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်မညေ့်မူဝါဒ၊

နင်ငတ
ှံ ကာအဆငအ
်ေ့ ထ

ခင်မာမှုရလသာ

ပမသဟဇာတမြစ်လစမညေ့်

ကတကဝတ်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း၊

သ

မပြှုမှု၊

တစ်လမပ်းည

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

ပမ

သဟဇာတမြစ်လစမညေ့် တာဝန်ယူမှုရလသာ လကာ်ပရတ်အလလေ့အကျငက
်ေ့ အာ်းလပ်းသညေ့် မူဝါဒမျာ်း၊
အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုရည်မန််းချက်မျာ်းက မမငတ
်ေ့ င်နင်မညေ့် မူဝါဒမျာ်း စသည် တက
လရ်းဆွ၊
ေ့
အလကာင်အထည်လြာ်၊

စစစ်စစ်လဆ်းနင်လရ်းအတွက်

အစမ််းလရာင်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ အ
ှု တွက်

အြွွံ့အစည််းဆင်ရာ

ဏ္ဍာလရ်းဆင်ရာ

စည််းမျဉ်း

စွမ််းလဆာင်ရည်နင်ေ့

စည်ကမ််းမျာ်းစသည်တ ေ့

ပါဝင်ပါသည် (OECD, 2015)။
ဤအခန််းသည်

အစမ််းလရာင်စ်းပွာ်းလရ်းက

အလထာက်အပှံမေ့ ပြှုနင်လရ်းအတွက်

နင်င၏
ှံ

တ်းတက်မှုအလမခအလနနင်ေ့ လဆာင်ရွက်မှုအလမခအလနမျာ်းက မခှံြှုငသှံ
ှံ ်းသပ်ထာ်းသညေ့် အချက်မျာ်းက
ပှံပ
ေ့ ်းလပ်းရင််းမြင်ေ့

လြာ်မပပါနယ်ပယ်မျာ်းရ

မမန်မာနင်င၏
ှံ

မူဝါဒမူလ

ာင်က

လြာ်မပထာ်းမခင််းမြစ်သည်။ အစမ််းလရာင်စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့ ရာသဥတလမပာင််းလမှု (လယ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမ သ

ယဉတွ
ယျအာ်းမြင်ေ့

ာဝပတ်ဝန််းကျင်အရည်အလသွ်းက တ်းတက်လစ မညေ့် မူဝါဒမျာ်းအပါအဝင်) က

မမငတ
်ေ့ င်နင်ရန်အတွက် လက်ရမူဝါဒမူလ
မပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင်ကဏ္ဍ၌

ာင် တည်လထာင် လရ်းက ဆန််းစစ်ရန် လအပ်သညေ့်အမပင်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

မျာ်းစွာ

ဝင်လရာက်လာလစလရ်းအတွက်

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍနင်ေ့ လစေ့စပ်ပူ်းလပါင််းနင်မညေ့်အလာ်း အလာနင်ေ့ လက်ရကကြှု်းပမ််းအာ်းထတ်မှုမျာ်းက
ပမထလရာက်မှုရလစရန်အတွက်

ဆန််းစစ်ရန်

နင်ေ့

နင်ငတ
ှံ ွင်း်

ဏ္ဍာလငွရရလရ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်းသညေ့်ကစစရပ်မျာ်း

က

ဦ်းစာ်းလပ်းလဆာင်ရွက်ရန်

အအ်းစဒရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာမူဝါဒမူလ

အစမ််းလရာင်စမှံကန််းအတွက်
လအပ်သည်။

ာင် (OECD Policy Framework for Investment) နင်ေ့

အအ်းစဒသနစ
် ေ့ င်သညေ့်စွမ််းအင်အလမခခှံ အလဆာက်အအှံဆင်ရာမူဝါဒလမ််းညွှနခ
် ျက် (OECD Policy
Guidance

for

Investment

တအာ်းလနာက်
ဆ်းမပင်
ှံ
ဆင်ချက်မပြှုလပ်ရာတွင်
ေ့

in

Clean

ထွက်လပေါ်လာ

Energy
သညေ့်

Infrastructure)

အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှုနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာကစစရပ်မျာ်းအာ်း ထညေ့်သင
ွ ်း် ထာ်းဖပ်း အအ်းစဒ (၂၀၁၇) Investing in Climate,

Investing in Growth ၌ ကာဗွနထ
် တ်လွှတ်မှု လလျှာခ
ှံ င်လသာ စ်းပွာ်းလရ်းသ ေ့
ေ့ ျလသာ၊ ရာသဥတဒဏ်ခန
အသွငက
် ူ်းလမပာင််းနင်လရ်းအတွက်

ပှံေ့ပ်းလပ်းနင်လသာ

မူဝါဒလရွ ်းချယ်မှုမျာ်းနငပ
်ေ့ တ်သက်သညေ့်

လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်းကပါ ထညေ့သ
် င
ွ ်း် လြာ်မပထာ်းသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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လက်ရတွင် မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် သ
လတွွံ့ ကကှံြှုလနရသည်။

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက် စန်လခေါ်မှု မျာ်းစွာနင်ေ့

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ဒမကလရစစနစ်သ ေ့ စတင်အသွငက
် ူ်းလမပာင််း

တစ်နစ်ထက်တစ်နစ် စ်းပွာ်းလရ်း ပမတ်းတက်လာခလ
ေ့ သာ်လည််း သ
လရရည်သ်းစွ
ှံ နင်လရ်းစမှံထာ်းမှုမရ

စဉမစ၍

ာဝအရင််း အမမစ်မျာ်းအာ်း

ထတ်ယူသ်းစွ
ှံ မှုလကကာင်ေ့

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်

လရ်းဆင်ရာစန်လခေါ်မှုမျာ်းပမမျာ်းမပာ်းလာလစသည်။ အရင််းအမမစ်ထတ်ယူသ်းစွ
ှံ သညေ့် ကဏ္ဍမျာ်း သည်
အလပ်အကင်ရရမှုနင်ေ့

ဂ္ျဒပတ်းတက်မှုက

လဝ်းလှံသညေ့်လဒသမျာ်းတွင်

လနထင်ကကသည်ေ့

အလထာက်အပှံေ့မြစ်လစဖပ်း

လကျ်းလက်နင်ေ့

လအာက်လမခလူတန််းစာ်းမျာ်းသည်

အလသ်းစာ်း

စက်ပျြှု်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်း၊ ငါ်းြမ််းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့ သစ်လတာအရင််းအမမစ်မျာ်းက အသှံ်းမပြှု သညေ့်
အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းမှုမျာ်းတွင်

မခလနရသည်။

တရာ်းမဝင်သစ်

အမခာ်းစ်းပွာ်းလရ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုလပ်လဆာင်ချက်မျာ်းလကကာင်ေ့ သ
ယယွင်း် ပျက်ဆ်းခေ့ရာ

၁၉၉၀

ခနစ်နင်ေ့

၂၀၁၅

ထတ်လပ်မခင််းနင်ေ့

ာဝအရင််းအမမစ်အမျာ်း အမပာ်း

ခနစ်အကကာ်း

သစ်လတာြှံ ်းလွှမ််းမှု

ဧရယာဟတ်တာသန််းလပါင််း ၁၀ ဆှံ်းရှု ှံ်းခသ
် ေ့ န််းထာ်းသည် (Fodor and Ling, 2019)။
ေ့ ည်ဟခနမ
ဖမြှုွံ့ မပလဒသမျာ်းတွင်

စက်မှုဇန်မျာ်းမ

ထွက်ရသညေ့်

အနတရာယ်ရလသာ

ထန််းချြှုပ်မှုမရလသာလဆာက်လပ်လရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့
မျာ်းမပာ်းလာမခင််းအပါအဝင်

စွနပ
် ေ့ စ်ပစစည််း

မျာ်း၊

လမာ်လတာ်ယာဉအသှံ်းမပြှုမှု

စွနပ
် ေ့ စ်ပစစည််းစမှံခနခ
် ေ့ ွမှုအာ်းနည််းမခင််းလကကာင်ေ့

လလနင်ေ့

လရ

ညစ်ညမ််းမှုသည် ပမဆ်းရွ ာ်းလာခေ့သည်။ ထလကကာင
်ေ့ မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် ရာသဥတလမပာင််းလမှု ဆင်ရာ
ေ့
ထခက်မှုအရဆှံ်းကမဘာန
ှံ ျာ်းအနက် တစ်နင်ငှံ မြစ်သည်။
ေ့ င်ငမ
မမန်မာနင်င၌
ှံ

အစမ််းလရာင်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

မမငတ
်ေ့ င်မခင််းသည်

လရရည်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက

ထခက်လစသညေ့်

စ်းပွာ်းလရ်းအရ
လရာင်ကကဉနင်မညေ့်

အခွငအ
်ေ့ လမ််းတစ်ခပင်မြစ်သည်။

သ

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

လဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းက

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

အလမခခှံအလဆာက်

အအှံတ်းတက်ရန် အဓကလအပ်လျက်ရဖပ်း ဌာနဆင်ရာမျာ်း၏ သတင််းအချက်အလက်မျာ်း အရ
လမ််းတည်လဆာက်မခင််းသည် တစ်နင်ငလ
ှံ ှံ်းလအပ်ချက်နငန
်ေ့ င်
ှု ်းယဉပါက ၄၀ ရာခင်နန
ှု ်း် ခနသ
် ေ့ ာရဖပ်း
(Asian Development Bank, 2017a)၊ ၂၀၁၉ ခနစ် ဒဇင်
ရာခင်နနှု ်း် သာ

နင်ငလ
ှံ တာ်ဓာတ်အာ်းလင််းစနစ်မ

ခနမ
် ေ့ န််းသရရသည်။
အလဆာက်အအှံကဏ္ဍ

လျှပ်စစ်မ်းက

အဆပါလအပ်ချက်မျာ်းသည်
က်တွင်

လနာက်ဆယ်စနစ်နစ်စအတွင်း်
အလဆာက်အအှံမျာ်းလကကာင်ေ့

ပမရင််းန်းမမြှုပ်နန
ှံ င်သညေ့်
သ

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

မြစ်လပေါ် နင်သညေ့်

ာလအထ နင်ငလ
ှံ ူဦ်းလရ၏ ၅၀
ရယူသ်းစွ
ှံ

နင်င၏
ှံ

နင်လကကာင််း

အစမ််းလရာင်အလမခခှံ

အခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်းက

တ်းပွာ်းလစဖပ်း

သဟဇာတမမြစ်သညေ့်

ဆ်းကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းက

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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နင်မည်မြစ်သည်။

အကက်းစာ်းမပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင်သ်းှံ

ဓာတ်အာ်းလင််းစနစ်သည်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်းလထာက်ပှံေ့လရ်းမ ထွက်လပေါ်လာသညေ့် ကာဗွနထ
် တ်လွှတ်မက
ှု လလျှာခ
ေ့ ျျလပ်းနင်ဖပ်း
လင််းမျာ်းချွံ့ထင
ွ မ
် ှုမျာ်းသည် လနရာယူလသာ်လည််း လင််းမေ့စနစ်မျာ်းသည် စွမ််းအင်ပမသှံ်းစွနင်မက
ှု
အလထာက်အကူမပြှုနင်သည်။
အစ်းရသည်

အစမ််းလရာင်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းက

မျာ်းချမတ်ကာ

လဆာက်ရွက်ချက်မျာ်းစွာမြင်ေ့

တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း

ဟန်ချက်ညလသာ

တ်းတက်မှုမဏ္ဍြှုင် ၅ ခတွင် သ
ရင််းလင််းစွာ

ဖပ်းခေ့သညေ့်နစ်မစတင်၍

လြာ်လဆာင်ခေ့သည်။

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််း

မဟာဗျျူဟာ

မမန်မာနင်င၏
ှံ

(၂၀၁၈-၂၀၃၀)

လရရည်

ပါ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်း

ာဝပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့ ရာသဥတလမပာင််းလမှုအာ်း တစ်ခ အမြစ်

ထညေ့်သင
ွ ်း် လပါင််းစည််းထာ်းသည်။

နင်င၏
ှံ

ရာသဥတလမပာင််းလမှုဆင်ရာ

မဟာဗျျူဟာနင်ေ့ လပ်ငန််းစမှံကန််း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည် ရာသဥတဆင်ရာလဆာင်ရွက်ချက် မျာ်းက
မမငတ
်ေ့ င်လပ်းဖပ်း

Myanmar’s

Nationally

ဦ်းစာ်းလပ်းလဆာင်ရွက်ချက်မျာ်းက
သတ်မတ်လပ်းသည်။

Determined

လြာ်လဆာင်နင်လရ်းနင်ေ့

မမန်မာနင်ငအ
ှံ မျြှု်းသာ်းပတ်ဝန််းကျင်

Contribution

သည်

လလျာခ
ေ့ ျနင်မညေ့်အချက်မျာ်းက
စမှံကန််း

(၂၀၁၈-၂၀၃၀)

သည်

ကဏ္ဍမျာ်းအာ်းလှံ်းတွင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ မပဿနာရပ် မျာ်းက လပါင််းစည််းရန် အာ်းလပ်းဖပ်း
ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းလရ်းဥပလဒ (၂၀၁၂) နင်ေ့ ၎င််း၏ ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းလရ်းနည််း ဥပလဒမျာ်း
(၂၀၁၇) နင်ေ့ အမခာစည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်းသည် ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ ဆ်းကျြှု်း သက်လရာက်မှုမျာ်းက
ဆန််းစစ်၍ လလျှာခ
ှံ ှုမျာ်းက မမငတ
်ေ့ င်လပ်းမခင််းမြစ်သည်။
ေ့ ျနင်မခင််းမြင်ေ့ အစမ််းလရာင်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ထသလသာ
ေ့

မူဝါဒမျာ်း၊

တ်းတက်မှုအတွက်

ဥပလဒစည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်းသည်မမန်မာနင်ငအ
ှံ စ်းရ၏

ဖပ်းမပညေ့်စှံမှုရသညေ့်

မူလ

ာင်တစ်ရပ်အမြစ်

ကယ်စာ်းမပြှုနင်

အစမ််းလရာင်
လသာ်လည််း

အစမ််းလရာင်တ်းတက်မှု (ဥပမာ - မပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင်၊ ထတ်လွှတ်မှု လလျှာခ
ေ့ ျမခင််း) နင်ေ့
သက်ဆင်သညေ့် သ်းမခာ်းနယ်ပယ်မျာ်း၌ သတ်မတ်ချက်မျာ်း သမဟ
ေ့ တ် ရင််းလင််းလသာ ပန််းတင်မျာ်း
ချမတ်လဆာင်ရွက်မခင််းကသာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသ ေ့ ပမခင်မာလသာ

ညွှနမ် ပ

လြာ်မပလနမခင််းမြစ်သည်။

အစမ််းလရာင်ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

ဌာနဆင်ရာ

ပဂ္ဂလကအရင််းအမမစ်မျာ်းကလည််းလကာင််း၊

အဆပါမူဝါဒမျာ်းအာ်း

ချက်တစ်ရပ်က
မျာ်းနင်ေ့

အလကာင်အထည်

လြာ်ရာတွငလ
် ည််းလကာင််း သသာထင်ရာ်းလသာ ကကြှု်းပမ််းအာ်းထတ်မှု မမငတ
်ေ့ င်လပ်းရန် လအပ် သည်။
အစ်းရဌာနမျာ်း၊ အထူ်းသမြင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့ ကမပဏမျာ်း ညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာန ကသ
ေ့ လသာ
ေ့
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့ တက်ရက်ထလတွွံ့ မှုမျာ်းသညေ့် ဌာနမျာ်းအာ်း အဆပါ မဟာဗျျူဟာမျာ်းက
သရနာ်းလည်ရန် လအပ်ဖပ်း ၎င််းတမေ့ ပှံပ
်ေ့ င််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့
ေ့ ်းလပ်းလနသညေ့် ဝန်လဆာင်မှု မျာ်းနငရ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ထလတွွံ့ဆက်ဆမ
ှံ ှုမျာ်းတွင် လြာ်မပပါမဟာဗျျူဟာမျာ်းက လပါင််း စပ်လရ်းနင်ေ့ မြနလ
် ေ့ ဝလပ်းနင်လရ်း
ကကြှု်းပမ််းလဆာင်ရွက်ရန်

လအပ်ပါသည်။

အလကာင်အထည်လြာ်မခင််းနင်ေ့

ထသလဆာင်
ရွက်
ေ့

မသာ

မူဝါဒအာ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းလက်နာလစလရ်း

လဆာင်

ရွ က်ရာတွင်

အဆင်လမပလချာလမွွံ့ မှုရမည်မြစ်ဖပ်း ရည်မန််းချက်မျာ်းက ရင််းလင််းစွာ ချမတ် နင်လရ်းအတွက်လည််း
အလထာက်အကူမြစ်လစမည် မြစ်သည်။
အဓကမူဝါဒအကကှံမပြှုချက်မျာ်း


ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့
သ

နင်ငမှံ ခာ်းစ်းပွာ်းဆက်သယ
ွ ်လရ်းဝန်ကက်းဌာန၊

သယှံဇာတနင်ေ့

ာဝပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းလရ်းဝန်ကက်းဌာနနင်ေ့ သက်ဆင်ရာ ဝန်ကက်းဌာနမျာ်း မ

အဆမပြှုရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက
ထခက်မှုမျာ်းက

ကနဦ်းဆန််းစစ်ရာတွင်

ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်းရမည်မြစ်ဖပ်း

ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ
ထသလဆာင်
ရွက်မခင််းသည်
ေ့

သက်ဆင်ရာဝန်ကက်းဌာနမျာ်းကပါ ပူ်းလပါင််းပါဝင်သညေ့် လပ်ငန််းစဉ မြစ်ပါသည်။ (အခန််း
၃ ရ ၎င််းနင်ေ့ ဆက်စပ်သညေ့် အကကှံမပြှုချက်မျာ်းက ကကညေ့်ပါ။)


ပတ်ဝန််းကျင်ထခက်မှုဆန််းစစ်ချက်မျာ်းက

လလေ့လာသှံ်းသပ်ရန်နင်ေ့

ထက သ
ေ့ ေ့

ဆန််းစစ်ချက်မျာ်းက လလေ့လာသှံ်းသပ်နင်မညေ့် နင်ငလ
ှံ တာ်အဆငန
်ေ့ င်ေ့ တင််း လဒသကက်း/
မပည်နယ်အဆင်ေ့

ဝန်ထမ််းမျာ်း၏

စွမ််းလဆာင်ရည်က

မမငတ
်ေ့ င်မခင််း

ပတ်ဝန််းကျင်ထခက်မှုဆင်ရာဆန််းစစ်ချက်စနစ်မျာ်းက

အပါအဝင်
အမပညေ့်အဝ

ဆက်လက်လဆာင်ရွက်နင်လစရန်နင်ေ့ လပ်ငန််းအဆင်လမပလချာလမွွံ့ မှုက လနာငလ
်ေ့ န်းလစ သညေ့်
လပ်ငန််းစဉမျာ်းက

လလျာခ
ေ့ ျနင်ရန်၊

ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှုနင်ေ့

EIA

မျာ်းက

အလထာက်အကူမြစ်လစမညေ့်

သတင််းအချက်အလက်စနစ်မျာ်းက

တ်းတက်လစမခင််းမြင်ေ့

အစမ််းလရာင် ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက မမငတ
်ေ့ င်နင်ရန် မြစ်ပါသည်။


မမန်မာနင်ငမ
ှံ

မပည်သရင်
ူ ေ့ ်းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာစမှံကန််း

ဏ်

(Project

bank)

၏

အနာဂ္ါတ်တ်းတက်မှုတင
ွ ် ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာစှံနန
ှု ်း် မျာ်းကပါ လပါင််းစပ် ထညေ့သ
် င
ွ ်း် ရန်
လအပ်သည်။ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက ဆွလဆာင်ရန်နင်ေ့ အလမခခှံ အလဆာက်အအှံဆင်ရာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစမှံကန််းမျာ်းက
ထညေ့်သင
ွ ်း် မခင််းမြင်ေ့
အနာဂ္တ်တင
ွ ်

Project

အလကာင်အထည်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဆင်ရာ

Bank

တွင်

ဦ်းစာ်း

လြာ်လဆာင်ရွက်ရမည်
ဦ်းစာ်းလပ်းစမှံကန််းမျာ်း

လပ်းကဏ္ဍအမြစ်
မြစ်ပါသည်။
သတ်မတ်ရာ၌

မဟာဗျျူဟာကျလသာ ပတ်ဝန််းကျင်ဆန််းစစ်ချက်မျာ်းအပါအဝင် ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ထညေ့်သင
ွ ်း် စဉ်းစာ်းရမညေ့် အချက်မျာ်းက စမှံကန််းမျာ်းတွင် လပါင််းစပ်ထညေ့်သင
ွ ်း် မခင််းမြင်ေ့
အစမ််း

လရာင်စမှံကန််းမျာ်းအတွက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုက

လဆာင်ရွက်နင်ရန်

ရည်ရွယ်ပါသည်။


လရအာ်းမ ထတ်လပ်မခင််းမဟတ်လသာ မပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင်မျာ်း၏ အလရ်းပါပှံက
သရမခင််းမြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း၊ တစ်လမပ်းည စှံသတ်မတ်ထာ်း သညေ့် Power-purchase
agreement

စာချြှုပ်ပှံစှံက

လမမအသှံ်းမပြှုခွငလ
်ေ့ ပ်ငန််းစဉအာ်း

အသှံ်းမပြှုမခင််းမြင်ေ့

လည််းလကာင််း၊

အဆင်လမပလချာလမွွံ့လစမခင််း

မြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း၊

လရ်းဆွထာ်းသညေ့် နင်င၏
ှံ စွမ််းအင်စမှံချက်မျာ်းတွင် လနစွမ််းအင်နင်ေ့ လလစွမ််းအင် တက
ေ့
အလမခခှံသညေ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာ်း ထတ်လပ်မခင််းက မမငတ
်ေ့ င်ရမည်မြစ်ပါ သည်။


စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့ ၎င််းတ၏ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ မ
ှု အကျြှု်းသက်လရာက်မှုရ လစမညေ့်
အခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်းက
သှံ်းလင််းမေ့စနစ်မြင်ေ့

မမငတ
်ေ့ င်လပ်းမခင််းမြင်ေ့
စွမ််းအင်ထတ်လပ်မခင််းက

မပန်လည်မပညေ့်ဖြြှု်းဖမစွမ််းအင်
နင်ငလ
ှံ တာ်မ

အလထာက်အပှံေ့မပြှုရန်

လအပ်ပါသည်။


ရာသဥတလမပာင််းလမှုဆင်ရာ
ကျင်ဆင်ရာ
အတွက်

ဏ္ဍာလငွမျာ်းက

ဏ္ဍာလငွန ေ့

အမခာ်းသှံ်းစွပင်ခွငရ
်ေ့ လသာ

အသှံ်းမပြှုခွငရ
်ေ့ ရလစရန်၊

စွမ််းရည်မမငသ
်ေ့ င်တန််းမျာ်းလပ်းရန်နင်ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်နင်လရ်းအတွက်

အစမ််းလရာင်

စမှံကန််းမျာ်းက

ပတ်ဝန််း

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

မဟာဗျျူဟာကျကျ

ရည်မန််းချက်ထာ်းရရန်နင်ေ့

ရာသဥတ

လမပာင််းလမှုဒဏ်က ခှံနင်ရည်ရလစရန်အတွက် လဆာင်ရွက်ရမည်မြစ်ပါသည်။
စ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းက အလကာင််းဆှံ်းမဖစ်လအာင် လဆာင်ရွက်မခင််း
လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်း၏

အလတွွံ့ ကကှံြှုမျာ်းကယူ၍

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်နင်ေ့

စက်မှုဇန်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မအ
ှု တွက် ရည်မန််းချက်ကက်းမာ်းသညေ့် အစအစဉက လဆာင်ရွက် လျက်
ရပါသည်။

အဆပါအစအစဉ၏

ရည်ရွယ်ချက်မာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ဆွလဆာင်ရန်၊

အလပ်အကင်ြန်တ်းရန်နင်ေ့ စက်မှုကဏ္ဍြွှံွံ့ ဖြြှု်း တ်းတက်ရန်မြစ်ပါသည်။ လက်ရတွင် တစ်နင်ငလ
ှံ ှံ်း၌
အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန် ၃ ခနင်ေ့ စက်မှုဇန် ၁၉ ခ ရပါသည်။ ၎င််းဇန်မျာ်းသည် အခွနက
် င််းလွတ်ခွငမ
်ေ့ ျာ်း၊
အလကာက်ခွန ် ကင််းလွတ်ခွငမ
်ေ့ ျာ်းနင်ေ့ ဇန်မျာ်းသ ေ့ ဦ်းတည်သညေ့် အလမခခှံအလဆာက်အအှံဆင်ရာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းလကကာင်ေ့

ဏ္ဍာလငွ

ရရမှုနည််းသညေ့်

အတွက်

လူမှုေ့ အသက်အဝန််းက

ကန်ကျလစပါသည်။ ၎င််းတ၏
တည်လထာင်မှုက ဆှံ်းမြတ်ရန် အလငေ့ ာ လူမှုအသက်အဝန််း၏
ေ့
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အကျြှု်းအမမတ်သည် ဤကန်ကျစရတ်မျာ်းက လကျာ်လန
ွ ရ
် မည် မြစ်ပါသည်။ အလမခခှံအာ်းမြင်ေ့
ဇန်မျာ်း

အထူ်းသမြင်ေ့

အလပ်သမာ်းမျာ်းနင်ေ့

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းသည်
လပ်ငန််းမျာ်းသည်

လရရည်

နည််းပညာလွှလမပာင််း

အကနအ
် ေ့ သတ်ထက်က

လကျာ်လွန၍
်

ပက
ေ့ န်ဦ်းစာ်းလပ်းစက်မှုလပ်ငန််းမျာ်းက

ဦ်းတည်သညေ့်အတွက်

အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းရပါသည်။
ရရမှုမတစ်ဆင်ေ့

၎င််းတ၏
ေ့

အကျြှု်းခှံစာ်းနင်မည်မြစ်ဖပ်း
နင်ငမှံ ခာ်းလငွရင််းမမစ်

မြစ်လာ

နင်ပါသည်။ လက်လတွွံ့တင
ွ ် မူဝါဒမျာ်း၏ အရည်အလသွ်းနင်ေ့ ၎င််းတ ေ့ လပ်ငန််း လဆာင်ရွက်လန သညေ့်
စ်းပွာ်းလရ်းဝန််းကျင်တအလပေါ်
ေ့

မျာ်းစွာမူတည်လနသည်မြစ်ရာ

လက်နက်တစ်ခအမြစ်အသှံ်းမပြှုသညေ့်

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်း၏

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက်
အလတွွံ့အကကှံြှုမာ

လရာလထွ်း

လျက်ရပါသည်။ အလကာင််းမမင်သညေ့်အပင််းမ ကကညေ့်ပါက အမ်ရင်နင်ငသ
ှံ ည် အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်း
ဇန်မျာ်း၏

အကျြှု်းသက်လရာက်မှုက

လွှမ််းမ်းနင်ပါသည်။

ရည်ရွယ်သည်မာ

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ရ

သငလ
်ေ့ လျာ်သညေ့်
စွမ််းရည်နင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

မူဝါဒမျာ်းနင်ေ့

အြွွံ့အစည််းမျာ်းနင်ေ့

ကန်ပစစည််းလပ်းသွင်း် မှုြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်ရန်နင်ေ့

မပည်တွင်း် ကမပဏမျာ်းအကကာ်း

သတင််းအချက်

အလက်ြလယ်ရာတွင် အဆင်လမပလစမညေ့်မူဝါဒမျာ်း မြစ်ပါသည်။
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင် အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းနင်ေ့ စက်မှုဇန်မျာ်းအတွက် မူလ

ာင်၌ အလရ်းကက်းသညေ့်

ကွမပာ်းမှုအချြှုွံ့ ရပါသည်။ လက်ရတွင် အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်တာဝန်ရသူမ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန် ဆင်ရာ
အစအစဉမျာ်းက

စမှံအပ်ချြှုပ်ဖပ်း

သမမတရှံ်း၊

လဆာင်ရွက်ပါသည်။ စက်မှုဇန်မျာ်းမာ စမှံကန််း၊
ရပါသည်။

အစ်းရအြွွံ့သ ေ့

တက်ရက်ချတ်ဆက်

ဏ္ဍာလရ်းနင်ေ့ စက်မှုဝန်ကက်းဌာနလအာက် တွင်

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ဆင်ရာ အစအစဉမျာ်းက အထူ်းလပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းနင်ေ့ ကန်သယ
ွ ်မှု၊

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု၊ လမမ၊ အခွန၊် အလပ်သမာ်းနင်ေ့ ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ မူဝါဒတနေ့ င်ေ့ ချတ်ဆက်လနသညေ့်
အြွွံ့အစည််းဆင်ရာမူလ
လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မှု၊

ာင်မြင်ေ့

ထန််းချြှုပ်ပါသည်။

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်တာဝန်ရသူမျာ်း၊

ရင််းန်း

တည်လထာင်မန
ှု င်ေ့
တည်လဆာက်သမ
ူ ျာ်း၊

အသှံ်းမပြှုသမ
ူ ျာ်း၏ အခွငအ
်ေ့ လရ်းနင်ေ့ တာဝန်မျာ်းစသည်တအတွ
က် အဓကဥပလဒမာ ၂၀၁၄ ခနစ်
ေ့
အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ဥပလဒမြစ်ပါသည်။ စက်မှုဇန်မျာ်းတွင် သ်းမခာ်းလပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််း သမဟ
ေ့ တ်
အလကာက်ခွနဆ
် င်ရာစည််းမျဉ်းတ မရ
လည််း အစ်းရမ ဇန်စစဉမှုနင်ေ့ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မက
ှု
ေ့ ပါ။ သလသာ်
ေ့
စနစ်တကျချဉ်းကပ်နင်လစရန်

ရည်ရွယ်ချက်မြင်ေ့

စက်မှုဇန်ဥပလဒမူကကမ််းက

၂၀၁၉

လနာင််းပင််းတွင် လွှတ်လတာ်သ တင်
သင
ွ ်း် ခေ့ဖပ်း ၂၀၂၀ မပညေ့်နစ် လမလတွင် မပဋ္ဌာန််းခပ
ေ့
ေ့ ါသည်။
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ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ဆွလဆာင်ရန်

မမန်မာအ
ေ့ ထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ဥပလဒသည်

ဝင်လငွခွန ်

ကင််းလွတ်ခွငက
်ေ့
၇ နစ်၊ ထပ်တ်းနစ်အတွက် အခွနန
် န
ှု ်း် လလျှာ၍
လပ်းလဆာင်မခင််း၊ သလတသန
ေ့
ဆင်ရာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနင်ေ့

ဝန်ထမ််းမျာ်းအာ်း

သင်တန််းလပ်းမခင််းတအတွ
က်
ေ့

အခွနသ
် က်သာခွင်ေ့

မျာ်းအပါအဝင် ရက်လရာသညေ့် ကင််းလွတ်ခွငမ
်ေ့ ျာ်းမြင်ေ့ ကမ််းလမ််းထာ်းပါသည်။ ထအမပင်
ဥပလဒသည်
ေ့
အစ်းရ၏ဝန်လဆာင်မှုနင်ေ့

အလကာက်ခွနရ
် င််းလင််းမှုဆင်ရာ

ဌာနဆင်ရာပူ်းလပါင််းလပ်ငန််းအြွွံ့က

ြွွံ့စည််းရန်

လပ်ငန််းစဉမျာ်း

ညွှနက် ကာ်းထာ်းပါသည်။

လဆာင်ရွက်နင်ရန်

အမပန်အလန်အလနမြင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသည် အနည််းဆှံ်း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုလအပ်ချက်၊ မပည်တင
ွ ်း် လရာင််းဝယ်မှုအလပေါ်
ကနသ
် ေ့ တ်ချက်၊

နင်ငမှံ ခာ်းသာ်း

အလပ်အကင်နင်ေ့

ဝန်ထမ််းမျာ်း

အာ်း

သင်တန််းလပ်းရသညေ့တ
် ာဝန်မျာ်းစသည်တက
ေ့ လက်နာလဆာင်ရွက်ရမည်မြစ်ပါသည်။
ကန််းတွင်း် ပင််းနငန
်ေ့ င်
ှု ်းယဉပါက

မျှတမှုမရသညေ့ယ
် ဉဖပြှုငမ
် ှုမ

မပည်တွင်း် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

အကာအကွယ်လပ်းမှုတစ်ခအမြစ် ကင််းလွတ်ဇန်မ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ူ၏ မပည်တွင်း် လရာင််းချမှု အလပေါ်
ကနသ
် ေ့ တ်ချက်မျာ်းရလသာ်လည််း

၁၀

နစ်၊

၅၀

ရာခင်နနှု ်း်

အခွနလ
် လျှာလ
ေ့ ပ်းမခင််းသည်

ယဉဖပြှုငန
် င်စွမ််းရသညေ့် အာ်းသာချက်က မြစ်လစပါသည်။ သလသာ်
လည််း တကျမှုနည််းပါ်း သညေ့်
ေ့
ချဉ်းကပ်မှုသည်

အခွနန
် န
ှု ်း် လလျှာခ
ေ့ ျမှုက

လဒသတွင်း် နင်ငမ
ှံ ျာ်းတွင်

ထက သ
ေ့ ေ့

တမြည််းမြည််း

မြစ်စဉမျာ်းရပါသည်။

ြယ်ရာ်းလမ်မ
ေ့ ည်မြစ်ပါသည်။
၎င််းနင်ငမ
ှံ ျာ်းသည်

ဇန်မျာ်းတွင်

ထတ်လပ်သညေ့် အရည်အလသွ်းမမင်ေ့ ကန်စည်မျာ်း၏ အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းက မပည်တွင်း် ကမပဏ မျာ်းက
ရရခွငမ်ေ့ ပြှုမခင််းမြင်ေ့ ပက
ေ့ န်လဝစလအပ်ချက်က လမြလလျှာလ
ေ့ ပ်းခေ့ပါသည်။
သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်သည်
အမျာ်းမပည်သအ
ူ သှံ်းအလဆာင်မျာ်း၊

အရည်အလသွ်းမမငမ
်ေ့ ာ်းသညေ့်

အလထာက်အကူမပြှုပစစည််းမျာ်း၊

သယ်ယူပလဆာင်
လရ်းချတ်ဆက်မှုမျာ်းနင်ေ့
ေ့

လက်ရတွင်

မမန်မာနင်င၌
ှံ အဆငမ်ေ့ မငအ
်ေ့ ထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်တစ်ခ မြစ်ပါသည်။ ၎င််း၏ စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုလကာ်မတ (TSMC)
သည်

တစ်လနရာတည််း၌

အလှံ်းစှံဝန်လဆာင်မှုလပ်းသညေ့်

စင်တာက

တည်လထာင်ခေ့ပါ သည်။

၎င််းစင်တာတွင် ဝန်ထမ််းအလရအတွက်က လလျှာခ
ှံ အ
ူ လနမြင်ေ့ လအပ်သညေ့်
ေ့ ျထာ်းကာ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်နင်ေ့ မတ်ပှံတင်မခင််းတအတွ
က် ကယ်တင်လဆာင်ရွက်ရမည် မြစ်ပါ သည်။ TSMC သည်
ေ့
အွနလ
် င််းမြင်ေ့

လလျှာက်လွှာတင်ရန်နင်ေ့

ဂ္တ်လပါက်တစ်ခအမြစ်

ခွငမ်ေ့ ပြှုချက်ရရရန်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစရန်

လပ်ငန််းစဉမျာ်းစွာအတွက်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ အ
ူ တွက်

လဆာင်ရွက်လျက်

ဖပ်းစ်းရန်ကကာချန်မျာ်းက

ရပါသည်။

မတ်သာ်းထာ်းပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်တွင်

စ်းပွာ်းလရ်းလပ်သညေ့်

ကမပဏမျာ်း

အာ်းလှံ်းလက်နာရမညေ့်

တာဝန်ယူမှုရသညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မအ
ှု တွက် ညွှနက် ကာ်းချက်ထတ်မပန်ခပ
ေ့ ါ သည်။
သလဝါသည်

အမခာ်းစက်မှုဇန်မျာ်းအတွက်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

နင်ေ့

ဇန်စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုတတွ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း သမဟ
ေ့ င် စှံမပမြစ်ဖပ်း ရ်းရင််းသညေ့် လပ်ထ်းလ
ေ့ တ် တာဝန်ယူ မှုရလသာ
စ်းပွာ်းလရ်းလဆာင်ရွက်မှုမူဝါဒမျာ်းကသ
ေ့ မူ
ူ ျာ်းအတွက်
ေ့ ဝါဒအသစ်မျာ်းက စမ််းသပ်ရန် မူဝါဒ ချမတ်သမ
စမ််းသပ်ခန််းတစ်ခလည််းမြစ်ပါသည်။

သလဝါ၏

ပမကျယ်မပနသ
် ေ့ ညေ့်

စ်းပွာ်းလရ်းအကျြှု်းသက်လရာက်မှုမျာ်းက အလွယ်တကူရနင်ဖပ်း လက်ရတွင် အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်း ဇန်၌
စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းလပါင််း ၇၄ ခ ရကာ အလပ်အကင်လပါင််း ၉၀၀၀ ခန ် ေ့ လပ်ကင်ခွငရ
်ေ့ ပါ သည်။
၎င််းလပ်ငန််းမျာ်း၏

၄

ပှံ

စစ်တမ််းလကာက်ယူသညေ့်

၁

ပှံမာ

မပည်ပသ ေ့

တင်ပမှုေ့ က

ဇန်အလပ်သမာ်းမျာ်းမ

မပြှုလပ်လနဖပမြစ်ပါသည်။

သလဝါအထူ်း

စ်းပွာ်းလရ်းဇန်သည်

ကျွမ််းကျင်မှုြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လရ်းက အလထာက်အကူမပြှုလကကာင််း လမပာကကာ်းခေ့သညေ့် သက်လသ မျာ်း
ရပါသည်။

မပည်တွင်း် လပ်ငန််းမျာ်း၏

အကနအ
် ေ့ သတ်ရသညေ့်

ကျွမ််းကျင်မှုစွမ််းရည်

လကကာင်ေ့

ဇန်မပင်ပရ လပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့ ချတ်ဆက်မှုတွင် ကနသ
် ေ့ တ်ချက် မျာ်းရပါသည် (IGC, 2018)။
အဆပါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းနငန
်ေ့ င်
ှု ်းယဉပါက
လယ

ယျအာ်းမြင်ေ့

စက်မှုဇန်မျာ်း၏

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုနည််းပါ်းပါသည်။

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်ရန်နင်ေ့

စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုအတွက်

နငအ
်ေ့ ညလဆာင်ရွက်မခင််းမရပါ။

နည််းဥပလဒမျာ်း

သက်ဆင်ရာအခန််းကဏ္ဍအလက်

ရင််းလင််းစွာ

လခတ်မမလတာသ
ေ့ ညေ့်

ာင်လကကာင်ေ့

စက်မှုဇန်မျာ်း၏

အကျြှု်းခှံစာ်းခွငန
်ေ့ ငလ
်ေ့ ပ်ငန််း

စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုမာ

ဇန်စမှံခနခ
် ေ့ ွလရ်းလကာ်မတမျာ်းသည်

ဇန်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက

ဥပလဒမူလ

စမှံကန််းနင်ေ့

သဟ
ေ့ တ်

စှံသတ်မတ်ချက်မျာ်း

စမှံခနခ
် ေ့ ွရာတွင်

အစ်းရဌာနမျာ်း၏

သတ်မတ်ထာ်းမခင််းမရပါ။
မပညေ့်စှံမှုမရလသာ

လဆာင်ရွက်မှုအလပေါ်

ဇန်

အာ်းနည််းဖပ်း

စမှံကန််းလရ်းဆွမခင််းနင်ေ့
အနည််းငယ်သာ

အာမခှံ

ချက်နငအ
်ေ့ တူ စက်မှုဇန်အလရအတွက်မာ လျင်မမန်စွာတ်းတက်လာပါသည်။ စက်မှုဇန် အမျာ်းစတွင်
အလမခခှံအလဆာက်အအှံ မမပညေ့်စှံမခင််း၊ အသှံ်းမမပြှုရလသ်းလသာ လမမကွက်မျာ်းနင်ေ့ လမမက မမန်မကန်
အသှံ်းမပြှုမခင််းတ ေ့ ရပါသည်။ အလမခခှံအလဆာက်အအှံဆင်ရာ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု နငထ
်ေ့ န််းသမ််းမှုတမေ့ ာ
နစ်လပါင််းမျာ်းစွာတင်

လှံလလာက်မှုမရခေ့ပါသည်။

ဇန်မျာ်းအတွင်း် ၌မာပင် လမ််းမျာ်း မလကာင််း

အဓက

ဖမြှု ွံ့ မပဧရယာ

ပတ်လည်ရ

လရစ်းဆင််းမှုနင်ေ့ စွနပ
် ေ့ စ်ပစစည််း စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုသည်လည််း

စ်းရမ်ြွယ်မြစ်လနပါသည်။ အဆပါဇန်မျာ်းတွင် လမမလ ်း မမငတ
်ေ့ က်မှု လကကာင်ေ့ ကမပဏမျာ်းသည်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020

 132

ဇန်အတွင်း် ရ

၎င််းတ၏
ေ့

လမမကွက်က

လရာင််းချ၍

ဇန်မပင်ပတွင်

လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်ကကရာ

ဇန်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုအတွက် မဟာဗျျူဟာမာ အကျြှု်းသက်လရာက် မှု မရမြစ်လနပါသည်။ ၂၀၂၀
မပညေ့်နစ် လမလတွင် အသစ်မပဋ္ဌာန််းခေ့သညေ့် စက်မှုဇန်ဥပလဒတွင် လက်ရဇန်မျာ်းသည် လမမအသှံ်းချမှု၊
ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းလရ်းနင်ေ့ အလမခခှံအလဆာက်အအှံ ပှံေ့ပ်းလပ်းမခင််းအပါအဝင် ဥပလဒသစ်တင
ွ ်
ပါရသညေ့် မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်းက လက်နာရမည်ဟ လြာ်မပထာ်းသည်။ သငတ
်ေ့ ငလ
်ေ့ လျာက်ပတ်မရ
ှု စွာ
လက်နာကျငသ
်ေ့ ်းမည်
ှံ
ဆပါက

အဆပါဥပလဒ

မူလ

ာင်သစ်သည်

စက်မှုဇန်စွမ််းလဆာင်ရည်က

သသသာသာ တ်းတက်လစမည်မြစ်သည်။
မမန်မာအစ်းရနင်ေ့

ဂ္ျပန်ကန်သယ
ွ ်လရ်းနငရ
်ေ့ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုကမပဏတ ေ့

မဂ္ြလာဒှံစက်မှုဇန်မာ

စက်မှုဇန်မျာ်း၏

ြက်စပ်လဆာင်ရွက်သညေ့်

အလထွလထွအာ်းနည််းချက်မျာ်းဆင်ရာ

သသာလသာ

ချွင်း် ချက်တစ်ခ မြစ်ပါသည်။ ၎င််းစက်မှုဇန်တွင် အဆငမ်ေ့ မငဆ
်ေ့ ်းှံ စက်မှုဇန်ဆင်ရာ အလထာက်
အကူမပြှုပစစည််းမျာ်း

ထာ်းရရန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

စဉ်းစာ်းထာ်းဖပ်း

ဆွလဆာင်လနသညေ့်

အမခာ်းစက်မှုဇန်မျာ်းနင်ေ့

မတူညသည်မာ

၎င််း၏

ရန်ကန်ဖမြှု ွံ့ နင်ေ့
အဓကအချက်

အန်းကပ်တည်ရမှုသည်
မြစ်ပါသည်။

မဂ္ြလာဒှံစက်မှုဇန်တင
ွ ်

နင်ငတ
ှံ ွင်း် ရ

အမပညေ့်အဝလပ်ငန််း

လည်ပတ်လနသညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််း ၄၁ ခရဖပ်း ၎င််းလပ်ငန််းမျာ်းသည် လမမကွက်မျာ်း အာ်းလှံ်းက
ယူထာ်းကာ

ကန်ထတ်လပ်မှုတွင်

လဆာင်ရွက်လနမခင််းမြစ်ပါသည်။

သလသာ်
ေ့

အလပ်သမာ်းလသာင််းဂ္ဏန််းမြင်ေ့
မဂ္ြလာဒှံစက်မှုဇန်တင
ွ ်

လပ်ငန််း

စ်းပွာ်းလရ်း

အဆင်လမပ

လချာလမွွံ့ မှုသည် အမခာ်းလသာဇန်မျာ်း သမဟ
ေ့ တ် အမခာ်းစ်းပွာ်းလရ်းနယ်ပယ်ထက် အနည််းငယ် သာ
ပမသာလွနသ
် ညေ့်အလမခအလန
မမန်မာအစ်းရသည်

မြစ်ပါသည်။

မဂ္ြလာဒှံစက်မှုဇန်၏

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းမြစ်သညေ့်

အလတွွံ့

အကကှံြှုကယူ၍

ထင််းအမတလကာ်ပလရ်းရင််းနင်ေ့

ကရ်းယာ်းလမမနငအ
်ေ့ မ်ရာ လကာ်ပလရ်းရင််းတနေ့ င်ေ့ စက်မှုဇန် ၂ ခက ြက်စပ်

တည်လထာင်ရန်

မပြှုလပ်လျက်ရပါသည်။ ၎င််းဇန်အသစ် ၂ ခသည် အနာဂ္တ်စက်မှုဇန်မျာ်း အတွက် တ်းတက် သညေ့်
စှံနန
ှု ်း် အသစ်မျာ်းက ချမတ်လမ်မ
ေ့ ည်ဟ လမျှာ်မန််းထာ်းပါသည် (Myanmar Times, 2019a and
2019b)။
မမန်မာနင်င၏
ှံ

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း

ဟန်ချက်ညလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

စက်မှုဇန်မျာ်း၏စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုမူဝါဒမျာ်းတ်းတက်လစရန်အတွက်

လပ်ငန််းစဉမျာ်းက

ပါသည်။

မပည်နယ်မျာ်း၏

၎င််းတမေ့ ာ

ဇန်ခွလဝချထာ်းလရ်းအစအစဉက

စမှံကန််းမ
အဆမပြှုထာ်း
ချတ်ဆက်နင်မှု

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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အလာ်းအလာနင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုတအလပေါ်
ေ့

အလမခခှံ၍

လရ်းဆွမခင််း၊

အမျြှု်းမျြှု်းလသာ

အြွွံ့

အစည််းမျာ်း၏ တာဝန်နင်ေ့ အခန််းကဏ္ဍက ရင််းလင််းစွာသရလစမခင််း၊ လပ်ငန််းစဉမျာ်း၊ အလမခခှံ
အလဆာက်အအှံဆင်ရာ မပဋ္ဌာန််းချက်မျာ်း၊ ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ အကာအကွယ်လပ်းမှုမျာ်း အတွ က်
လ ပ် ထ်းလ
ှံ ပ် န ည််း မျာ်းနင်ေ့
ဝန်လဆာင်မှုမတစ်ဆင်ေ့

လအပ် ချက် မျာ်းက

ချမတ်မခင််းနင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းနငဆ
်ေ့ က်နယ
ွ ်သညေ့်

မပတင််းတစ်လပါက်

လပ်ငန််းစဉမျာ်းအဆင်လမပလချာလမွွံ့လစ

လရ်းအတွက် အခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်းက ရာလြွလြာ်ထတ်မခင််းတမြစ်
ေ့ ပါသည်။ အစ်းရသည် စက်မှုဇန်
ဥပလဒသစ်က

မပဋ္ဌာန််းခေ့ဖပ်း

တ်းတက်မှုဥပလဒမျာ်းက
တ်းတက်လစရန်၊

စက်မှုနင်ေ့

အလသ်းစာ်းအလတ်စာ်းစ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းြွှံွံ့ ဖြြှု်း

မပင်ဆင်လရ်းဆွလနဆ

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းနင်ေ့

မြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်မာ

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု

ချတ်ဆက်မှုပမအာ်းလကာင််းလစရန်၊

လက်ရ

စက်မှုဇန်မျာ်းက အဆငမ်ေ့ မငတ
်ေ့ င်ရန်နင်ေ့ စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်း စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက် လစရန်
မြစ်ပါသည်။

ဥပလဒမျာ်းသည်

သငလ
်ေ့ လျာ်မှုရဖပ်း

မမန်မာနင်င၏
ှံ

လရရည်တည်တခ
ှံေ့ င်ဖမဖပ်း

ဟန်ချက်ညလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််းမအဆမပြှုထာ်းသညေ့် လပ်ငန််းစဉမျာ်းနင်ေ့ ကက်ည ပါက
၎င််းဥပလဒမျာ်းသည်

မမန်မာစ
ေ့ က်မှုဇန်မျာ်း၌

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအသစ်မျာ်းက

လပ်ငန််းချတ်ဆက်မှုြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မခင််းနင်ေ့

ဆွလဆာင်မှုမြစ်လစမညေ့်

မူလ

ာင်အလမခအလနမျာ်းက

အလထာက်

အကူမပြှုရန် အလာ်းအလာရပါသည်။
လက်ရတွင် မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက သက်သာလသာ လပ် ခလစာနှုန်း် ထာ်း မြင်ေ့
အလပ်သမာ်းအမျာ်းအမပာ်းက

လထာက်ပှံေ့လပ်းနင်ပါသည်။

သလသာ်
ေ့

နည််းပညာ

အသစ်မျာ်းက

လက်ပါလဆာင်ရွက်ရန်နင်ေ့ ထလရာက်သညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းစမှံခနခ
် ေ့ ွမှုအတွက် နည််းပညာကျွမ််းကျင်ဖပ်း
စမှံအပ်ချြှုပ်မှုစွမ််းရည်ရသညေ့်

အလပ်သမာ်းမျာ်းမာ

လလေ့ကျငသ
်ေ့ င်တန််းလပ်းသညေ့်ကန်ကျစရတ်အတွက်
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ၏
ူ

တာဝန်နင်ေ့

နင်ငမှံ ခာ်း

နည််းပါ်းလ

အခွနလ
် လျှာလ
ေ့ ပ်းမခင််း၊

ပါသည်။

သင်တန််း

ကျွမ််းကျင်လပ်သာ်းမျာ်းအလပေါ်

လပ်းရမညေ့်

ကနသ
် ေ့ တ်

ချက်

မျာ်းမပာ်းမခင််းတသည်
မပည်တွင်း် အလပ်သမာ်းမျာ်းထှံသ ေ့ ထလရာက်သညေ့် နည််းပညာ လွှလမပာင််းမှုနင်ေ့
ေ့
နည််းပညာစွမ််းရည် အလမခခှံြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစမည် မြစ်ပါသည်။ မပည်တွင်း် အလပ်သမာ်းမျာ်း၏
ကျွမ််းကျင်မှု

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစရန်

သာ်းကျွမ််းကျင်သမ
ူ ျာ်းအလပေါ်
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

ကနသ
် ေ့ တ်မခင််းမာ

လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မှု

အဖပြှုငလ
် ဆာင်ရွက်မှုမရ
အလာ်းအလာရသညေ့်

မပြှုလပ်ရန် တာ်းဆ်းသညေ့်သလ

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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နင်ငမှံ ခာ်း

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက
ာ

မြစ်လစနင်ပါသည်။
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ပညာလရ်းစနစ်သည် အဓက မပြှုမပင်ရမညေ့် အချက်မြစ်ပါသည်။ မမန်မာနင်င၏
ှံ
လရရည်တည်တှံေ့
ခင်ဖမဖပ်းဟန်ချက်ညလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုစမှံကန််းမ
ကက်းကကပ်စစ်လဆ်းမခင််း၊
ပညာလရ်းနင်ေ့

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍမ

အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းပညာလရ်းနင်ေ့

သင်တန််းလကျာင််းအြွအ
ွံ့ စည််းတက
ေ့

ပဂ္ဂလကကဏ္ဍမ
ကဏ္ဍအတွက်

ကယ်စာ်းလယ်မျာ်းနင်ေ့

လလာ်းချက်မျာ်းက

ကျွမ််းကျင်မှု

ကက်းကကပ်သညေ့်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မ၊ှု
အစ်းရဌာနမျာ်းနင်ေ့

လဆွ်းလနွ်းမှုမျာ်းမပြှုလပ်မခင််းတအပါအဝင်
ေ့

လူစွေ့ မ််းအာ်းအရင််းအမမစ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်ရန်

လပ်ငန််းစဉမျာ်းက

စက်မှု

အဆမပြှုထာ်း

ပါသည်။ အဆပါလပ်ငန််းစဉမျာ်းက အလကာင်အထည်လြာ်ဖပ်းပါက ၎င််းလပ်ငန််းစဉမျာ်း သည်
လအပ်လျက်ရသညေ့် နည််းပညာနင်ေ့ စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုစွမ််းရည်က မမငတ
်ေ့ င်ရန်အလာ်းအလာ ရပါသည်။
မပည်တွင်း် ရ ကန်ပစစည််းလပ်းသွင်း် သူမျာ်းတွင် အကနအ
် ေ့ သတ်ရမှုလကကာင်ေ့ ချတ်ဆက်မှုအစ အစဉတွင်
မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

ကနဦ်းအဆငသ
်ေ့ ာ

လထာက်ပှံေ့လရ်းကွင်း် ဆက်တွင်

ရလနဆမြစ်ပါသည်။

မပည်တွင်း် ကန်ပစစည််းလပ်းသွင်း် သူမျာ်း၏

လဆာင်ရွက်နင်မှုအတွက် လအပ်သညေ့်မူလ
မျာ်းစွာ

သူမျာ်း၏
ပါဝင်

ာင် ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်ရန် အလရင်၏ လထာက်ပှံေ့မှု အလပေါ်

မခလနရဆမြစ်ပါသည်။

မဂ္ြလာဒှံစက်မှုဇန်တက
ေ့ ေ့
ေ့ သ

နင်ငမှံ ခာ်းရင််းန်းမမြှုပ်န ှံ

လရ ွံ့ဆက်လက်၍

လအာင်မမင်လနသညေ့်

သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်နင်ေ့

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်နင်ေ့

စက်မှုဇန်မျာ်းမာ

ချတ်ဆက်မှုအစအစဉမျာ်း အစပျြှု်းလဆာင်ရွက်မှုက အလကာင်အထည်လြာ်ရန် လကာင််းမွန ် သညေ့်
စမတ်မြစ်ပါသည်။ တအက်စ်အမ်စသည် ရန်ကန်တင််းလဒသကက်းအတွင်း် ရ လပ်ငန််း မျာ်း၊ အန်းရ
စက်မှုဇန်မျာ်းရ လပ်ငန််းမျာ်း ဇန်အတွင်း် ရ လပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့ မတ်ဆက်သညေ့်ပွ မျာ်းမတစ်ဆင်ေ့
ဝယ်သန
ူ င်ေ့ လရာင််းသူတက
ေ့ ချတ်ဆက်လပ်းပါသည်။
အဓိကမူဝါဒအကကြံပ ြုချက်မျ ျား


အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်နငစ
်ေ့ က်မှုဇန်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မန
ှု င်ေ့ စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုက ပမကျယ်မပန ် ေ့ သညေ့်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းမဟာဗျျူဟာနင်ေ့

ကက်ညလစရန်၊

မူဝါဒလွမာ်းမှု၊

ပှံတူကူ်းယူမှုနင်ေ့ အရင််းအမမစ်မျာ်းဆှံ်းရှု ှံ်းမှုတမေ့ မမြစ်လစရန် အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန် နင်ေ့
စက်မှုဇန်မျာ်းက ကက်းကကပ်သညေ့် သက်ဆင်ရာအာဏာပင်မျာ်းနင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု နင်ေ့
ကမပဏမျာ်းညွှနက် ကာ်းမှုဦ်းစ်းဌာနတအကကာ်း
ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်မှုက လသချာ လစရန်၊
ေ့


ကင််းလွတ်ဇန်မျာ်း၏
ဝင်လငွခွနလ
် လျှာခ
ေ့ ျလပ်းမခင််း

ပက
ေ့ န်လဝစလအပ်ချက်မျာ်းက
(ဇန်မပင်ပရ

ချက်ချင််းလမြလလျာလ
ေ့ နစဉ

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

လပ်းထာ်းသညေ့်
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အခွနက
် င််းလွတ်ခွငမ
်ေ့ ျာ်းအမပင်) မတစ်ဆင်ေ့ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်း ဇန်ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း က
လပ်းထာ်းသညေ့်

သာလွနသ
် ညေ့်

ဏ္ဍာလရ်း

အကျြှု်းခှံစာ်းခွငမ
်ေ့ ျာ်း

တမြည််းမြည််း

ရပ်သမ််းရန်အတွက် စဉ်းစာ်းရန်၊ ဇန်အတွင်း် နင်ေ့ ဇန်မပင်ပရ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း အကကာ်း
တန််းတူညမျှမှုရလစရန်၊

အစ်းရ

ဏ္ဍာလငွဆ်းရှု
ှံ ှံ်းမှုက

မပည်ပပက
ေ့ န်

လ ်းကွကမ
် ျာ်းသ ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ ူ

ြယ်ရာ်းရန်၊

ကင််းလွတဇ
် န်မ

ကန်စည်မျာ်းက

လလျှာခ
ေ့ ျရန်၊

မပည်တွင်း် နင်ေ့

ခွလဝချထာ်းမှုတွင်

ပှံမမန်မခင််းက

မပည်တွင်း်

စက်မှု

လပ်ငန််းမျာ်းမ

အသှံ်းမပြှုနင်လစလရ်း အာမခှံရန်၊ အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ရ ရင််းန်းမမြှုပ်န ှံ သူမျာ်း ရရလနသညေ့်
သင်တန််းလပ်းမှုကန်ကျစရတ်အတွက်

အခွနလ
် ပ်းလဆာင်

မခင််းမ

နတ်ပယ်မခင််းက

မပည်တွင်း် ရ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွက်လည််း စဉ်းစာ်းလပ်းရန်၊


မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

တာဝန်ယူမှုရသညေ့်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက

ဆွလဆာင်ရန်

(မမန်မာနင်ငရ
ှံ င််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ဥ
ှု ပလဒအသစ်တွငလ
် ည််း ရည်ညွှန်း် ထာ်းဖပ်း) ရည်ရွယ် ချက်နင်ေ့
ကက်ညလစရန်အတွက် ပမကျယ်မပနသ
် ေ့ ညေ့် စ်းပွာ်းလရ်းအတွက် တာဝန်ယူ မှုရသညေ့်
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်းသညေ့်
၄/၂၀၁၅

ကသ
ေ့ ေ့

သလဝါအထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်လကကာ်မငာ

လကကာ်မငာစာသတ်မတ်လရ်းစဉ်းစာ်းရန်နင်ေ့

စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုလကာ်မတမျာ်း

ကလည််း

၎င််းလကကာ်မငာစာကသ
ေ့ ေ့

စာအမတ်
ဇန်အာ်းလှံ်း၏

သတ်မတ်လရ်းအတွက်

တက်တွန်း် ရန်၊


အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်ဥပလဒနင်ေ့ ၂၀၁၂ ခနစ် ပတ်ဝန််းကျင်ထန််းသမ််းလရ်း ဥပလဒအရ
သတ်မတ်ထာ်းသညေ့်

ခွငမ်ေ့ ပြှုသညေ့်

လပ်ငန််းစဉနင်ေ့

လဝါဟာရတအရ
ေ့

ပတ်ဝန််းကျင်

ထခက်မှုဆန််းစစ်ချက်ဆင်ရာ လအပ်ချက်မျာ်းအကကာ်း လရ ွံ့လနာက်မညမှုက ဥပလဒ ၂
ခလှံ်း၏

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်းက

လဆာင်ရွက်မခင််းနင်ေ့

မပင်ဆင်မခင််းနင်ေ့

အလကာင်အထည်လြာ်

အထူ်းစ်းပွာ်းလရ်းဇန်မျာ်းအတွက်

သတ်မတ်ထာ်းသညေ့်

ပတ်ဝန််းကျင်ထခက်မှုဆန််းစစ်ချက်ပှံစှံ မပြှုလပ်မခင််းမြင်ေ့ လမြရင််းရန်၊


စက်မှုဇန်မျာ်း၏
လပ်ငန််းစဉက
နည််းဥပလဒနင်ေ့

စမှံကန််းလရ်းဆွမခင််းနင်ေ့
အလကာင်အထည်လြာ်ရန်၊
လအပ်ချက်မျာ်း၊

စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုတ်းတက်လာရန်အတွက်
ဇန်ခွလဝချထာ်းမှုတွင်

အလမခခှံအလဆာက်အအှံ
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စ်းပွာ်းလရ်းအဆင်လမပလချာလမွွံ့လစမခင််းနင်ေ့

ပတ်ဝန််းကျင်ဆင်ရာ

အကာအကွယ်လပ်း

မှုတက
ွ ်း် မှုက လသချာလစရန်၊
ေ့ စက်မှုဇန်ဥပလဒအသစ်တွင် ထညေ့်သင


မမန်မာနင်င၏
ှံ လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း ဟန်ချက်ညလသာ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု စမှံကန််းတွင်
ချမတ်ထာ်းသညေ့်အတင််း

စက်မှုကဏ္ဍအတွက်

အမမစ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်ရန်အတွက်

လူစွေ့ မ််းအာ်းအရင််း

လပ်ငန််းစဉက

အလကာင်အထည်လြာ်ရန်။

အထူ်းသမြင်ေ့ ကျွမ််းကျင်မလ
ှု အပ်ချက်အလပေါ် ပဂ္ဂလကကဏ္ဍနင်ေ့ လဆွ်းလနွ်းမှု ပှံစှံတစ်ခ
တည်လဆာက်ရန်၊

သက်ဆင်ရာ

သင်တန််းလကျာင််းအြွွံ့အစည််းမျာ်း၊
အဆင်လမပလစရန်၊

မူဝါဒချမတ်သမ
ူ ျာ်း၊

စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်း

စ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍမ

ပညာလရ်းနင်ေ့

အကကာ်း

လအပ်လနသညေ့်

လဆွ်းလနွ်းမှုပှံစှံက

လအပ်ချက်နငက
်ေ့ က်ညမညေ့်

သင်ရ်းညွှန်း် တန််းပှံစှံက အလထာက်အကူလပ်းရန်၊


အလထာက်အပှံေ့စက်မှုလပ်ငန််းမျာ်းအတွက်
အထူ်းသင်တန််းအစအစဉမျာ်း

စနစ်တကျနင်ေ့

လရ်းဆွရာတွင်

စက်မှုလပ်ငန််း

ဆင်ရာ

စ်းပွာ်းလရ်းအသက်အဝန််းနင်ေ့

အလရင်မျာ်းနငပ
်ေ့ ူ်းလပါင််း၍ သက်ဆင်ရာ အြွွံ့အစည််းမျာ်းက အလထာက်အကူမပြှု ရန်၊
သင်တန််းသင်ရ်းညွှန်း် တန််းနင်ေ့ အစအစဉမျာ်း ဒဇင််းလရ်းဆွရာတွင် အထူ်း စ်းပွာ်းလရ်းဇန်
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းက

ပါဝင်လစရန်၊

အထည်အလပ်နင်ေ့

အဝတ်

အထည်မျာ်း၊

စက်ပျြှု်းလရ်း၊ စက်မှုလပ်ငန််း၊ စက်ယနတရာ်းတပ်ဆင်မခင််းတအပါအဝင်
မမန်မာနင်င၏
ှံ
ေ့
လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း

ဟန်ချက်ညလသာ

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု

စမှံကန််းတွင်

ဦ်းတည်ထာ်းသညေ့် ကဏ္ဍမျာ်းကသ
ေ့ ေ့ အဓကစ်းပွာ်းလရ်းကဏ္ဍမျာ်းက အာရှံ စက်ရန်၊
အစာ်းအလသာက် မပြှုမပင်ထတ်လပ်မှုသည် ၎င််းကဏ္ဍအတွင်း် ချတ်ဆက်မှုမျာ်းအတွက်
ပမမမငမ
်ေ့ ာ်းသညေ့် အလာ်းအလာမြစ်ရာ လရ ွံ့လမပ်း လဆာင်ရွက်မှုတစ်ခ မြစ်နင်ပါသည်။


သက်ဆင်ရာသွင်း် အာ်းစ
ရန်ကန်တင််းလဒသကက်းရ
လပ်းသညေ့်နည််းလမ််း

ထတ်လပ်လသာ
လပ်ငန််းမျာ်းစာရင််းက

သမဟ
ေ့ တ်

အမ်န်းချင််း

စက်မှုဇန်မျာ်းနင်ေ့

သလဝါရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းသ ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းနင်ေ့

ထတ်လပ်သမ
ူ ျာ်း၏

ကွနယ
် က်ချတ်ဆက်မှုအစအစဉမျာ်းမတစ်ဆင်ေ့ လတွွံ့ဆပွ
ှံ မျာ်းက တ်းမမငမ်ေ့ ပြှုလပ် ရန်။
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အာမခှံချက်ရဖပ်း ရင််းလင််းလကာင််းမွန်လသာ လမမအသှံ်းချခွငက
်ေ့ မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်မခင််း
အာမခှံချက်ရဖပ်း

ရင််းလင််းလကာင််းမွနလ
် သာ

လမမအသှံ်းချခွငက
်ေ့

မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်မခင််းသည်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်လကာင််းတစ်ခ မြစ်လစနင်လရ်းအတွက် အဓကကျလသာ အလမခခှံတစ်ခ မြစ်ဖပ်း
ယင််းသည်

ပမ၍

အလှံ်းစှံပါဝင်နင်မှုနင်ေ့

စဉဆက်မမပတ်တ်းတက်နင်မလ
ှု မ််းလကကာင််း

က

အလထာက်အကူမပြှုနင်ပါသည်။ အဆပါအပင််းတွင် မမန်မာနင်ငအ
ှံ လနမြင်ေ့ တ်းတက်မှုမျာ်း ရလစလရ်း
လဆာင်ရွက်ရန်

အလတာ်အတန်

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒသှံ်းသပ်ချက်

လအပ်လနပါလသ်းသည်။
(OECD,

2014)

တွင်

ပထမအကကမ်

OECD

၏

လမမဆင်ရာလပ်ပင်ခွငအ
်ေ့ မျြှု်းမျြှု်းနင်ေ့

အပ်ချြှုပ်မှုလစ်ဟာမှုမခင််းလကကာင်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုဝန််းကျင်နင်ေ့ စဉဆက်မမပတ်ြှံွွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှု အလပေါ်
သက်လရာက်မှုရမခင််းတက
ေ့
အဆပါသှံ်းသပ်ချက်မျာ်းတွင်

ကျယ်ကျယ်မပန်မပန်
ေ့ ေ့

မ်းလမာင််းထ်းလြာ်မပခေ့ဖပ်း

လမမအသှံ်းမပြှုခွငန
်ေ့ င်ေ့

အပ်ချြှုပ်မှုအလပေါ်

မြစ်ပါသည်။
အာ်းလကာင််းရန်

လထာက်ပှံေ့မှုလပ်းနင်မည်ေ့ မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုအမျြှု်းမျြှု်းကလည််း အကကှံမပြှုလြာ်မပထာ်းပါသည်။
၂၀၁၆ တွင် အမျြှု်းသာ်းလမမအသှံ်းချလရ်းမူဝါဒ (National Land Use Policy-NLUP) က
ကျင်သ
ှံ
်းမြင်ေ့ မကကာလတာမ
ေ့ ်းမခင်
ေ့ ည်ေ့ အနာဂ္တ်တွင် အဆပါမပဿနာရပ်မျာ်းသည် လမျှာ်လင်ေ့ ချက်
လင််းလက်လာလတာမ
ေ့ ည်ဟ
စန်လခေါ်မှုအမျြှု်းမျြှု်းသည်

ယှံကကည်အာ်းထာ်းရလသာ်လည််း
ယလနထ
ေ့ တင်

လမမဆင်ရာလပ်ပင်ခင
ွ ်ေ့

ဆက်လက်တည်ရလနပါလသ်းသည်။

ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်းနင်ေ့ လဆွ်းလနွ်းပွမျာ်းမပြှုလပ်ဖပ်းလနာက်

ယခင် ဦ်းသန််းစန်အစ်းရ၏

ကန်ဆ်းခါန
ှံ
်းအချန်တင
ွ ် အဖပ်းသတ်ထာ်းလသာ NLUP သည် လမမမူဝါဒမူလ

ပါဝင်
သက်တမ််း

ာင် တ်းတက်မှုမျာ်း က

ကယ်စာ်းမပြှုပါသည်။ အမခာ်းမဟာဗျျူဟာ စစဉလဆာင်ရွက်မှုမျာ်းအနက် ယင််းသည် NLUP ၏
အမျြှု်းမျြှု်းလသာ ရည်ရွယခ
် ျက်မျာ်း အလကာင်အထည်လြာ်လရ်းက အလထာက်အကူမပြှုရန် အတွက်
အမျြှု်းသာ်းလမမဥပလဒ (National Land Law - NLL) ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုက အဆမပြှု ထာ်းပါသည်။
လက်ရအစ်းရသည်

၂၀၁၆

ဧဖပလ

လနာက်ပင််းတွင်

NLUP

အာ်း

အမျာ်းမပည်သူ

သ ေ့

အသလပ်းထတ်မပန်မှုအမြစ် တရာ်းဝင်လဆာင်ရွက်ခေ့ဖပ်း ၎င််း၏ လရွ ်းလကာက်ပွတွင် ပါဝင်စဉ က
လြာ်မပခေ့သည်ေ့ လကကမငာချက်မူဝါဒစာတမ််း (NLD 2015) ပါ လမမစမှံခနခ
် ေ့ ွမှု လဆာင်ရွက်ရန် နင်ေ့
လမမသက်တမ််းနင်သ
်ေ့ ှံမခှံြှုစတ်ချရမှု မမင်တ
ေ့ က်ဆင်သည်ေ့ လပ်ပင်ခွငလ
ေ့ က်လာလစရန် ကတ ကဝတ်က
ထပ်မှံလလ်းနက်လစခေ့ပါသည်။
သရာတွ
င်
ေ့

အကျြှု်းဆက်မြစ်စဉအလနမြင်ေ့

လဆာင်ရွက်ရန်

မမန်မာအစ်းရ၏

NLUP
စွမ််းရည်နင်ေ့

လအာက်ရ

ရည်မန််းချက်မျာ်းက

ဆနဒရမှုအလပေါ်

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမူဝါဒလလေ့လာသှံ်းသပ်ချက် - မမန်မာနင်င ှံ ၂၀၂၀ © OECD 2020
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ရပ်တည်မှုအမမင်မျာ်းသည် အချြှုွံ့စ်းပွာ်းလရ်းလပ်ငန််းမျာ်းနင်ေ့ လူမှုလရ်းအသင််းအြွွံ့မျာ်း (CSOs) တွင်
ပ၍ မြစ်လပေါ်လစခေ့ပါသည်။ NLUP က အလကာင်အထည်လြာ်သည်ေ့ ကကြှုတင် လဆာင်ရွက်မှုမျာ်း
တ်းတက်မှုက

လန်းလကွ်းလစသည်ေ့

မည်သည်အ
ေ့ ရာကမဆ-

ဥပမာအာ်းမြင်ေ့

NLUP

၏

အလကာင်အထည်လြာ်မှုမျာ်းက ဦ်းစ်းလဆာင်ရွက်မည်ေ့ အမျြှု်းသာ်းလမမအသှံ်းမပြှုမှု လကာင်စ (National
Land Use Council – NLUC) က နစ်နစ်ကကာဖပ်းမသာ ြွွံ့စည််းခေ့ပါသည် - NLUP နင်ေ့
ကက်ညမှုမရသည်ေ့ အချြှုွံ့ကျပ်ကျပ်တည််းတည််း မမန်မမန်ဆန်ဆန်လဆာင်ရွက် ရသည်မျာ်းနင်ေ့ ၂၀၁၈
လနာက်ပင််းတွင် လမမနင်သ
ေ့ က်ဆင်သည်ေ့ ဥပလဒအရ အသအမတ်မပြှုမှု ဆင်ရာ တစ်ဖပင်တည််း
လဆာင်ရွက်သည်ေ့ မပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမျာ်းသည် ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်း ၏ စ်းရမ်ပူပန်မှုမျာ်းက
မမင်တ
ေ့ က်လစပါသည်။

CSO

အမျာ်းစသည်

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်မှုလဆာင်ရွက်မှုမျာ်းတွင်

ယခထက်ထ

ပတ်သက်သအ
ူ စအြွွံ့မျာ်း

၏

လဆွ်းလနွ်းတင်ပင်မှုမရမခင််းမျာ်းနင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်းသည်ေ့

စ်းရမ်ပူပန်မှုမျာ်းကလည််း လမပာဆကကပါသည်။ ၂၀၁၉ ခနစ် စက်တင်
အဆပါရည်ရွယ်ချက်အတွက်

NLL

ာလ၌ NLUP လအာက်တင
ွ ်

လကာ်မတြွစ
ွံ့ ည််းဖပ်းသည်လ
ေ့ နာက်တွငန
် င်ေ့

ကယ်စာ်းလယ်အမြစ်

မျာ်းစွာပါဝင်ဖပ်း

ပါဝင်

လနာက်တွင်

လမပာင််းလ

လာလမ်ေ့မည်ဟ လမျှာ်လင်ကေ့ ကပါသည်။
၂၀၁၉
အလက်

လနာက်ပင််းတွင်

ထတ်မပန်လကကမငာခေ့သည်ေ့

“လမမနင်ေ့

အလဆာက်အအှံ

သတင််းအချက်

ဏ်လကကညာချက်” (၎င််းလကကညာချက်အရ အစ်းရအြွွံ့အစည််းမျာ်းသည် ယင််းတ ေ့ ၏

စမှံခန်ခွေ့ မှုလအာက်တွငရ
် ဖပ်း ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုစမှံကန််းအမြစ် မပြှုလပ်ရန် အလာ်းအလာ ရနင်သည်ေ့
လမမကွက်မျာ်းအာ်းလှံ်းက
စ်းရမ်ပူပန်မှုမျာ်း

စာရင််းမပြှုစမည်ပ
ေ့ ှံမြစ်သည်)ေ့

မမင်တ
ေ့ က်ခပ
ေ့ ါသည်။

လကကမငာချက်နင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်း၍

အဆပါနည််းလမ််းမြင်ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ သ
ူ ည်

လည််း
၎င််းတ၏
ေ့

စမှံကန််းမျာ်းအတွက် အလာ်းအလာရသည်ေ့ လမမကွကန
် င်ေ့ တည်လနရာ အလနအထာ်း တက
ေ့ ကကြှုတင်၍
စဉ်းစာ်းလတွ်းလခေါ်ထာ်းနင်ပါလမ်မ
ေ့ ည်။ အဆပါအဆင်တ
ေ့ ွင် လပ်ငန််းစတင် လဆာင်ရွက်နင်မခင််းအလပေါ်
တရာ်းဝင်သတင််းအချက်အလက်
အလာ်းအလာရနင်သည်ေ့

မရမခင််းသည်

ပမစစစ်မခင််းမျာ်းမြင်ေ့

၎င််းအလပေါ်

သက်လရာက်မှု

မြစ်လစရန်

တာ်းမမစ်

ထာ်းပါသည်။

သရာတွ
င်
ေ့

လအာက်တွငလ
် ဆွ်းလနွ်းမည်ေ့ လက်ရ လမမဆင်ရာသတင််းအချက် အလက်စနစ် ချြှုွံ့တမ
ေ့ ှုအမျြှု်းမျြှု်းက
စဉစာ်းသှံ်းသပ်မခင််းမြင်ေ့ လပ်ငန််းစတင်လဆာင်ရွက်မခင််းတွင် သသာထင်ရာ်းသည်ေ့ စွနစာ်းမှု
် ေ့
မျာ်းနင်ေ့
စန်လခေါ်မှုမျာ်း ရလာနင်ပါသည်။
အနည််းဆှံ်း NLUP ၏ အဓက လြာ်မပချက်အချြှုက
ွံ့
အလကာင်အထည်လြာ်ဖပ်းသည်ေ့ တင်လအာင်
လမမသက်တမ််းနင်ဆ
်ေ့ ည် နာ်းလည်ရခက်စရာမျာ်း ကျန်လန လမ်ေ့မည် မြစ်ဖပ်း၊
ေ့ င်သည်ေ့ လပ်ပင်ခွငသ
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ရှံြန်ရှံခါ ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း၊ လပ်ကွက်နည််း လတာင်သမ
ူ ျာ်း၊ လဒသခှံ လူထနင်ေ့ အမခာ်း လမမပင်ရင်
သမဟ
ေ့ တ်

လမမအသှံ်းမပြှုမျာ်းအလပေါ်

လှံမခှံြှုစတ်ချရမှုမရမခင််းမျာ်း

မြစ်လစပါ

လမ်ေ့မည်။

အလကကာင််းရင််းတွင် (၁) ရရင််းစွအာ်းနည််းချက်မျာ်း - လမမစမှံခန်ခွေ့ မခင််း တွင် ဒါဇင်နင်ေ့ ချလသာ
ဥပလဒမျာ်းရမခင််းနင်ေ့

လအဂ္ျင်စအလမမာက်အမမာ်း

မျြှု်းစှံပါဝင်လနမခင််း

တမြင်
ေ့ ေ့

အပင််းပင််းမြစ်၊

ရှု ပ်လထွ်းဖပ်း လခတ်လနာက်ကျလနလသာ ဥပလဒနင်ေ့ အြွွံ့အစည််းပင််း ဆင်ရာ မူလ

ာင်၊ (၂) လမမ

သက်တမ််းဆင်ရာလပ်ပင်ခွင်ေ့ အခွငအ
်ေ့ လရ်းအလပေါ် ကာကွယ်လပ်းမှု အာ်းနည််းမခင််း၊ အထူ်းသမြင်ေ့
နင်ငတ
ှံ ွင်း် ရ လူမျြှု်းစမျာ်းလနထင်သည်ေ့ လဒသမျာ်းအမျာ်းအမပာ်း တွင် ဓလလေ့ထ်းတမ်
ှံ
်းမရ်းြလာအရ
လမမအသှံ်းမပြှုမှုမျာ်း ကက်းစ်းလနမခင််း၊ (၃) လမမဆင်ရာ သတင််း အချက်အလက်စနစ် မတကျမခင််း
သမဟ
ေ့ တ် မရမခင််း၊ (၄) ရှု ပ်လထွ်းဖပ်း ဝန်ထပ်ဝန်ပ်းမျာ်း လွန်း် လသာ လမမမတ်ပှံတင်မခင််းသည်
လူမျြှု်းစမျာ်းလနထင်သည်ေ့

အထက်ပင််းလဒသမျာ်းတွင်

သသာစွာ

လမမမတ်ပှံတင်မှုနည််းလအာင်

ြန်တ်းလနမခင််း၊ (၅) လမမအသှံ်းမပြှုမှုအတွက် စမှံချက် မရမခင််းနင်ေ့ ရှု ပ်လထွ်းလသာ လမမအသှံ်းမပြှုမှု
မူဝါဒအလမပာင််းအလမျာ်း၊ (၆) လမမမပင်တွင် လက်ရလဆာင်ရွက်လပ်ကင်လျက်ရသည်ေ့ လက်လတွွံ့
အရတရာ်းအလပေါ်

ကယ်စာ်းမပြှုမှုမရ

လမမစမှံခန်ခွေ့ မှု

ကကာ်းဝင်ခွငရ
်ေ့ ရန်သာ

အသှံ်းဝင်သည်ေ့

လမမအမျြှု်းအစာ်းခွမခာ်းမခင််းအပါအဝင် လမမအသှံ်းမပြှုအလပေါ် တင််းကျပ်လန
ွ လ
် နမခင််း၊ (၇) မရင််းလင််း
ကန်ကျစရတ်မျာ်းမပာ်းလသာ လမမလွှလမပာင််းမှု လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း၊ (၈) လဒသဆင်ရာအစ်းရမျာ်း၏
လမမပင်ဆင်မှု

စည််းမျဉ်းမျာ်းအတွက်

အပ်ချြှုပ်မပ
ှု င််းဆင်ရာ

အာ်းနည််းမခင််း၊

(၉)

လမမ

အမငင််းပွာ်းမှုလမြရင််း မခင််းစနစ် အာ်းနည််းမခင််း (၁၀) သမင််းလကကာင််းအရ လပေါ်လပါက်လနလသာ
လမမဆင်ရာ

နစ်နာမှု

မျာ်း၏

စန်လခေါ်မှုမျာ်း

(၁၁)

ယခလက်ရတင်လအာင်

လှံလလာက်သည်ေ့

လှံမခှံြှုမှုလပ်းမခင််းမရသည်ေ့ လမမတင််းတာခွလဝလပ်းမှု မမင်တ
ပါသည်။
ေ့ င်မခင််းတ ပါဝင်
ေ့
မမန်မာနင်ငတ
ှံ ွင်

လူဦ်းလရစစလပါင််း၏

သှံ်းပှံနစ်ပှံအထ

ပါဝင်လျက်ရသည်ေ့

လကျ်းလက်လန

အမ်လထာင်စမျာ်းအတွက် အလရ်းအကက်းဆှံ်း အရင််းအမမစ်မြစ်သည်ေ့ လမမရရမှု လှံမခှံြှုစတ်ချမခင််း နင်ေ့
သ

ာဝသယှံဇာတမျာ်း၏ အလရ်းကက်းမခင််းတက
ချွံ့ထင
ွ လ
် ြာ်မပ၍ မရနင်ပါ။ ၂၀၁၅ ခနစ်တွင်
ေ့

ဖမြှုွံ့ မပလူဦ်းလရ၏ ဆင််းရနွမ််းပါ်းမှု ၉ ရာခင်နန
ှု ်း် ရမခင််းက နှုင််းယဉလျက် လကျ်းလက်လူဦ်းလရ၏ ၂၃
ရာခင်နနှု ်း် သည် (MOPFI, 2018) ဆင််းရနွမ််းပါ်းလကကာင််း သသ သာသာ မပသမခင််းအာ်းမြင်ေ့
လတာင်တ
ေ့ င််းခင်မာသည်ေ့ ဖမြှုွံ့ မပ-လကျ်းလက် ဆင််းရနွမ််းပါ်းမှုသည် ခွမခာ်းလနဆပင် မြစ်ပါသည်။
ယင််းသည်

သန််းလပါင််းမျာ်းစွာလသာ

၎င််းတ၏စာ်းဝတ်
လနလရ်းအတွက်
ေ့
အဓပပာယ်သက်လရာက်လစပါသည်။

လူမျာ်းသည်

သာ်းငါ်းနင်ေ့
၁၉၉၈

လယ်ယာလမမ

လတာလတာင်မျာ်း
ခနစ်မ

နင်ေ့

စာ်းကျက်လမမရရမှုနင်ေ့

အလပေါ်တွင်

၂၀၁၇

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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ကမဘာရ
ှံ နက် အဆင်ေ့ ၃ တွင် လနရာယူလျက်
ေ့ ာသဥတလမပာင််းလမှုဒဏ်ခှံရမှုညွှန်း် ကန််းတွင် ၁၈၇ နင်ငအ
(Eckstein et al., 2109) မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည် ကမဘာလပေါ် ရနင်ငမ
ှံ ျာ်းတွင် ရာသဥတလမပာင််းလမှုမခင််း
ဒဏ်က ခှံနင်မှုအနည််းဆှံ်းနင်ငှံ တစ်နင်ငအ
ှံ မြစ် သတ်မတ်လြာ်မပ မခင််း ခှံခရပါသည်။ ထအတွ
က်
ေ့
ထလရာက်သည်ေ့ လမမအသှံ်းမပြှုမှုနင်ေ့ လမမနင်ေ့ သ
ကာကွယ်မှုမျာ်းကလည််း

ာဝအရင််း အမမစ်မျာ်း လလျာပ
ေ့ ါ်းသွာ်းမခင််းက

နစ်ရည်လမမအသှံ်းမပြှုမှုစမှံချက်တွင်

အချက်တစ်ချက်အမြစ်

ထည်သ
ေ့ င
ွ ်း် သင်ပ
ေ့ ါသည်။
လမမသက်တမ််းနင်ဆ
ေ့ င်လသာ
ရရလစရန်အတွက်

လပ်ပင်ခွင၊်ေ့

အရင််းအမမစ်ရရနင်မှုနင်ေ့

၎င််းတ၏အ
ပ်ချြှုပ်မှုမျာ်းစသည်ေ့
ေ့

ကမဘာလှံ်းဆင်ရာအသအမတ်

အဓကကျသည်ေ့ အလရ်းကက်းမှုတသည်
၂၀၁၅ ခနစ်တွင် သလ
ေ့
ြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်းပန််းတင်မျာ်း

(SDGs)

လှံမခှံြှုစတ်ချရရဖပ်းမြစ်ပါသည်။
လွှမ််းမခှံြှုလနသည်ေ့

အရ

ကျယ်မပန်ဖပ
ေ့ ်း

မပည်နယ်မျာ်းအကကာ်းတွင်

ညနှုင််းလဆာင်ရွက်မခင််းမျာ်းက
လဆာင်ရွက်မခင််းတမြင်
ေ့ ေ့

မပည်စ
ေ့ ှံသည်ေ့

ချန်ညရာတွင်

လပါင််းစည််းလစခေ့လသာ

မူလ

မပြှုထာ်းလသာ

ာင်အတွင်း် တွင်

မမန်မာနင်ငသ
ှံ ည်

မဟာဗျျူဟာတအမပင်
ေ့

မူဝါဒမျာ်း၊

တ်းတက်မှု

ာတူညခေ့သည်ေ့ စဉဆက်မမပတ်

အဆပါအလကကာင််းအချင််းရာတွင်

အမျြှု်းသာ်းြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှုရည်မန််းချက်နင်ေ့

တင််းလဒသကက်းနင်ေ့

လရရည်ြှံွွံ့ ဖြြှု်း

ပူ်းလပါင််း

ဝန်ကက်းဌာနမျာ်း၊

လဆာင်ရွက်မခင််းမျာ်းနင်ေ့

လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစသည်ေ့
မမန်မာနင်င၏
ှံ

ဆက်စပ်

ရည်ရွယ်ချက်က

လရရည်တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမဖပ်း

ဟန်ချက်ညလသာြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်းစမှံကန််း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (MSDP) က ကျင်သ
ှံ ေ့ပါသည်။ (MOPFI, 2018)
ေ့ ်းခ
MSDP သည် လက်ရစမှံကန််းမျာ်းနင်ေ့ ဦ်းစာ်းလပ်းမှုမျာ်းက ပူ်းလပါင််းစစည််းမခင််းနင်ေ့ အနစ်ချြှုပ်
မခင််းတမေ့ ရသည်ေ့ ရလဒ်မျာ်းက အသအမတ်မပြှုလလာက်လအာင် ရင််းရင််းလင််းလင််း လြာ်မပထာ်း
လသာ်လည််း

၎င််း၏

အဖပ်းသတ်မတင်မ

က်းကာ်းရည်ညွှန်း် ချက်မျာ်း

ပါဝင်လစရန်

ကျန်ရသည်ေ့ အပင််းမျာ်းသည် နင်င၏
ှံ သ
လရရည်ခင်ဖမတည်တှံသ
ေ့ ည်ေ့

မူကကမ််းမ

အနည််းငယ်ကွလွလျက်

ပျက်ကွက်လျက်ရပါသည်။

NLUP

တွင်

လမမအပ်ချြှုပ်မှုအလပေါ်

ာဝ အရင််းအန်းပင်ဆင်မှုက ထန််းသမ််းနင်ရန် အတွက်

လမမစမှံခန်ခွေ့ မှုက

အသှံ်းကျစွာ

အာရှံစက်ထာ်းလသာ်

လည််း

အမခာ်းလမမအပ်ချြှုပ်မှုဆင်ရာ ရှု လထာင်မ
ေ့ ျာ်းနင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်း၍ လြာ်မပထာ်းမခင််းမရပါ။ (MOPFI, 2018)
ထသ ချန်
ေ့ လန်ထာ်းမှုမျာ်းသည် အစ်းရ၏ လက်ရဆက်စပ်လဆာက်ရွက်မှု မျာ်းက ရှု ပ်လထွ်းလစမခင််းနင်ေ့
အထက်တွငလ
် ြာ်မပခေ့သည်အ
ေ့ တင််း
ပဋပကခမြစ်လစမခင််းစသည်ေ့

လမမဆင်ရာအပ်ချြှုပ်မှု
နာ်းလည်ရခက်လစသည်ေ့

အလမခအလနမျာ်းက
အချက်မပမှုမျာ်းစွာက

ထပ်မှံလပေါ်လပါက်လစပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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လက်လတွွံ့မကျသည်ေ့

သက်လသမပမှုမျာ်းက

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းအလပေါ်

ဟန်တာ်းထ
န််းချြှုပ်လစသည်ေ့
ေ့

လှံမခှံြှုစတ်ချမှုမရသည်ေ့
လနထင်ရမည်ေ့

လက်ရအလမခအလနသည်

ရင််းန်း

အလရ်းကက်းသည်အချက်ဟလည််းလကာင််း၊

လမမသက်တမ််းဆင်ရာလပ်ပင်ခွငမ်ေ့ ြင်ေ့

လယ်လမမအနည််းငယ်သာပင်သည်ေ့

လနာက်ထပ်

အာ်းနည််းသည်ေ့

ပင်ဆင်မှုမြင်ေ့

လပ်ကွက်နည််းလယ်သမာ်းမျာ်း၊

လဒသခှံ

လူထမျာ်းနင်ေ့ လူမျြှု်းစမျာ်း အရင််းအမမစ်မျာ်းအတွက် ဆက်လက်ယတ်လလျာပ
ေ့ ျက်မပာ်းလစ သည်ေ့
အရင််းခှံလည််းမြစ်သည်ဟလည််းလကာင််း အကကှံမပြှုကကပါသည်။ လမမမပြှုမပင်လမပာင််းလ လရ်းသည်
အစ်းရက ရင်ဆင်လတွွံ့ ကကှံြှုရနင်သည်ေ့ စန်လခေါ်မှုအမျာ်းဆှံ်း ဧရယာမျာ်းထမ တစ်ခ မြစ်လလေ့ရပါသည်။
ယင််းသည် လရရည်ကကာမမင်စ
ှံ
်းဆင်ရာ မရ်းြလာပင်ဆင်မှုမျာ်းနင်ေ့
ေ့ ွာ အသှံ်းမပြှုခေ့သည်ေ့ ဓလလေ့ထ်းတမ်
ချည်လနာင်ခှံရမခင််း၊ သာမန်ထက်ပလသာ်လည််း တစ်ဦ်း တစ်လယာက်၏ အကျြှု်းစ်းပွာ်းနင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်း၍
တွန်း် အာ်းနင်ေ့
နစ်မျြှု်းစလှံ်းနင်ေ့

ဆွအာ်းတ ေ့

အဖမရတတ်လသာ

ပပတ်သပ်ဆနင်
ေ့ လ
ေ့ နလသာ

စန်လခေါ်မှုမျာ်းရပါသည်။

စ်းပွာ်းလရ်းနင်ေ့

အဆပါစန်လခေါ်မှု

ဖငမ််းချမ််းလရ်းမြစ်စဉအကကာ်းတွင်

မမင်နင်လသာအရာနင်ေ့

လူမှုလရ်းကယပ်ရက်မှုမျာ်းကသ
ေ့ လသာ
ေ့

မျာ်းသည်

ဆက်သယ
ွ ်

ပန််းကွယ်လနသည်အ
ေ့ ရာ

မမန်မာနင်ငတ
ှံ င
ွ ်

လပါင််းကူ်းလပ်းမည်ေ့

လမမအပ်ချြှုပ်မှုနင်ေ့

နက်နလသာ

အရင််းအမမစ်

အမြစ်လပ်းမခင််းမြင်ေ့ ပ၍ တွန်း် အာ်းလပ်းလျက် ရပါသည်။
ထသ ေ့ ရှု ပ်လထွ်းဖပ်း

အမငင််းပွာ်းမှုမြစ်စဉမျာ်းမမင်မ
ေ့ ာ်းသည်ေ့

လမမမပြှုမပင်လမပာင််းလမှုမြင်ေ့

လရ သ
ွံ့ ေ့

ဆက်မခင််းသည် မမန်မာနင်ငအ
ှံ တွက် ၎င််း၏နင်ငသ
ှံ ာ်းမျာ်း အသက်လမွ်းဝမ််းလကျာင််းမှုက တ်းတက်ရန်
အလထာက်အကူမပြှုနင်သည်ေ့ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်း ဝင်လရာက်မခင််းမြင်ေ့ လရရည် တည်တှံခ
ေ့ င်ဖမသည်ေ့
အကျြှု်းလကျ်းဇူ်းမျာ်း ရရလစရန် လွနစ
် ွာအလရ်းကက်းလပါသည်။
အဓကမူဝါဒအကကှံမပြှုချက်မျာ်း


ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်းပါဝင်လရ်းအတွက်
ရင််းရင််းလင််းလင််း

စမှံထာ်းဖပ်း

အစအစဉနင်ေ့

ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာ၍

လဆာင်ရွက်မှုမျာ်းက
ကကြှုတင်ခနမ
် ေ့ န််း

သမမင်

နင်မှုမျာ်းရမခင််းတနေ့ ငတ
်ေ့ ကွ ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်း ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
ေ့ ် ေ့ ပါဝင်မခင််း မြင်ေ့
အစအစဉကျန၍

ညနှုင််းတင်ပင်မှုရလသာ

အလကာင်အထည်လြာ်မခင််း။အဆပါ
ြွွံ့စည််းသညေ့်

NLUC

ပါဝင်လစမခင််းမြင်ေ့
၎င််းတသည်
ေ့

လအာက်ရ

NLUP

က

ရည်ရွယ်ချက်အတွက်

အလကာင်အထည်လြာ်

လပ်ငန််းလကာ်မတသည်

ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်း

၎င််းဦ်းတည်ချက်အတင််း
၎င််းတ၏
ေ့

လပ်ငန််းစဉမျာ်းအာ်းမြင်ေ့

လရ ွံ့ဆက်သာွ ်းရမည်

လပ်ငန််းစမှံချက်မြင်ေ့

မြစ်ပါသည်။

လပ်လဆာင်ရမညေ့အ
် ရာမျာ်း
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လဆာင်ရွက်နင်လရ်း ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့ မူကကမ််းစာရွ က်စာတမ််းမျာ်း အလပေါ်
ကကြှုတင်လလေ့လာစဉ်းစာ်းနင်သညေ့်
မြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း
အလရ်းမျာ်း၊

အခွငအ
်ေ့ လမ််းမျာ်း၊

စာလရ်းသာ်းမခင််းအာ်းမြငလ
်ေ့ ည််းလကာင််း

အြွွံ့ဝင်အမြစ်ပါဝင်သမ
ူ ျာ်းအမပင်

သူမျာ်းသည်

နတ်မြငလ
်ေ့ မပာဆမခင််း

သက်ဆင်သညေ့်

ပါဝင်နင်သညေ့်

၎င််းလနာက်ကယ
ွ ်ရ

စာရွ က်စာတမ််းမျာ်းက

အခွင်ေ့

ပါဝင်ပတ်သက်

မပညေ့်စှံစွာနင်ေ့

ပွငလ
်ေ့ င််းစွာ

ရရနင်ခင
ွ မ
်ေ့ ျာ်းကသ
ေ့ လသာ
အခွငအ
်ေ့ လရ်းမျာ်းက လပ်းအပ်ရပါမည်။
ေ့


အမျြှု်းသာ်းလမမဥပလဒ

(NLL)

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်းနင်ေ့

NLL

နင်ေ့

တည်ဆလမမဥပလဒမျာ်း

သဟဇာတမြစ်လရ်းနင်ေ့ ကျြှု်းလကကာင််းဆက်စပ်မှုရလရ်းo

NLL

အလနမြင်ေ့ တရာ်းဝင်နင်ေ့ တရာ်းဝင်မှုမရသညေ့်

လပ်ပင်ခွငအ
်ေ့ ာ်းလှံ်းက
အလပ်မြစ်လသာ
တင်မခင််း၊

အသအမတ်မပြှုလပ်းမခင််း၊

အြွွံ့အစည််းပင််းဆင်ရာမူလ

ာင်နင်ေ့

လမမသက်တမ််းဆင်ရာ
မမန်ဆန်ရင််းလင််း၍
လမမပင်ဆင်ခွငမ
်ေ့ တ်ပှံ

လွှလမပာင််းမခင််းနင်ေ့ လက်ဝယ်ပင်ဆင်မခင််းတက
ေ့

မခင််းနင်ေ့

ကျန်ရလနလသာ

ကျြှု်းလကကာင််းဆက်စပ်မှုရလရ်းမူလ

လမမဥပလဒမျာ်း
ာင်က

အလသ်းစတ်ချမပ

သဟဇာတမြစ်လရ်းနင်ေ့

ချမတ်မခင််းတက
ေ့

အသအမတ်

မပြှုမခင််းနင်ေ့ ပါဝင်လရ်းဆွမခင််းတက
ေ့ လသချာလစမခင််း။
o

ဖပ်းမပညေ့်စှံသညေ့်
မူဝါဒမျာ်းက

လမမဥပလဒမပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်းလပ်ငန််းစဉ၊
ထင်ဟပ်လစမညေ့်

အဆမပြှုချက်မျာ်းနင်ေ့

NLL

NLUP
နင်ေ့

၏

လက်ရ

လမမဆင်ရာဥပလဒပင််းမျာ်း သဟဇာတမြစ်မခင််းတ ြွ
ေ့ ှံွံ့ ဖြြှု်းလရ်းလစမခင််း။
o

ကကာ်းမြတ်လဆာင်ရွက်မှုအလနမြင်ေ့

တည်ဆဥပလဒနင်ေ့

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း

အလပေါ် အမငင််းပွာ်းလစလသာ မပင်ဆင်မှုမျာ်းလဆာင်ရွက်မခင််းအာ်း ရပ်နာ်း လစရန်
အလရ်းယူလဆာင်ရွက်မခင််း၊ ဥပမာအာ်းမြင်ေ့ သတ်မတ်ထာ်းသညေ့် စန်လခေါ်မှုမျာ်းက
ကင်တွယန
် င်ရန်အလာ်းအလာရသညေ့် နည််းဥပလဒမျာ်း အလကာင်အထည်လြာ်ရန်
ချန်ညလနစဉနင်ေ့ NLUP နင်ေ့ ကက်ညလစရန် လဆာင်ရွက်လနစဉအချန်မျာ်းတွင်
၂၀၁၉

လမမသမ််းဆည််းမခင််း၊

မပန်လည်ထလ
ူ ထာင်မခင််းဆင်ရာဥပလဒက

မပန်လည်
အလကာင်

လနရာချထာ်းမခင််းနင်ေ့
အထည်လြာ်မခင််းအာ်း

ခတတရပ်ဆင််းထာ်းလစမခင််း။
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မူဝါဒနင်ေ့ လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းမျာ်း

ညညွတ်မှုရလစလရ်းတ်းတက်ရန်နင်ေ့

လနသညေ့်

လပ်ထ်းလ
ှံ ပ်နည််းပင််းနင်ေ့

ကစစရပ်မျာ်းကသ
ေ့ ေ့

အာ်းနည််းမခင််းမျာ်းက

လရာင်ရာ်းရန်အတွက်

လက်ရမြစ်ပွာ်း

အြွွံ့အစည််းပင််းဆင်ရာ

တစ်ခတည််းလသာ

စမှံခနခ
် ေ့ မှု
ွ စနစ်က

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းလစမခင််း။ အဓကစဉ်းစာ်းရန်မာ စွမ််းလဆာင်ရည်မပညေ့်ဝ၍ အာ်းက်းယှံကကည် ရလသာ
လမမဝန်လဆာင်မှုမျာ်း

(ဥပမာ-

လမမစာရွ က်စာတမ််းမျာ်း

စစ်တမ််းလကာက်ယူ

မှု

စာရင််းအင််းမျာ်း၊ လမမပှံမျာ်းနင်ေ့ မတ်ပှံတင်မခင််းဆင်ရာဝန်လဆာင်မှုမျာ်း အာမခှံ ချက်ရမှု)
တ်းတက်လစလရ်းနင်ေ့

အာ်းလှံ်းအတွက်

လမမသက်တမ််းဆင်ရာ

လှံမခှံြှုလရ်း

က

လအာက်ပါအချက်မျာ်းပါဝင်၍ မမငတ
်ေ့ င်လပ်းရန်မြစ်ပါသည်o

လမမအမျြှု်းအစာ်းက

ရ်းရင််းလစမခင််းနင်ေ့

ဓလလေ့ထ်းတမ်
ှံ
်းအရလမမလတာင််းဆမှု

မျာ်းနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦ်းတစ်လယာက်မခင််းနင်ေ့ အပ်စလက်လတာင််းဆမှု မျာ်းက
မတ်ပှံတင်ရန်ခင
ွ မ်ေ့ ပြှုမခင််း။
o

အမ်လထာင်စလခါင််းစဉတွင်

အမ်လထာင်ြက်နစ်ဦ်းလှံ်း၏

အမည်က

ထညေ့်သင
ွ ်း် မတ်ပှံတင်လစမခင််း အပါအဝင် လမမနငစ
်ေ့ ပ်လျဉ်း၍ အမျြှု်းသမ်း မျာ်း၏
အခွငအ
်ေ့ လရ်းက မမငတ
်ေ့ င်မခင််း။
o

လမမသက်တမ််းဆင်ရာ

အခွငအ
်ေ့ လရ်းနင်ေ့

လွှလမပာင််းမခင််းဆင်ရာ

လပ်ထ်းှံ

လပ်နည််းမျာ်းနင်ေ့ မတ်ပှံတင်မခင််းလပ်ငန််းစဉမျာ်းတွင် မမန်ဆန်ထလရာက် သညေ့်
လပ်ငန််းစဉက တည်လထာင်လစမခင််း။
o

အစ်းရလမမမျာ်း စမှံခနခ
် ေ့ ွမှုမပြှုလပ်ရာတွင် ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာသညေ့် လပ်ငန််း စဉက
တည်လထာင်မခင််း။

o

အရည်အလသွ်းလကာင််းမွနသ
် ညေ့်
ရည်ရွယ်၍

လရွ ်းချယ်ထာ်းသညေ့်

ရှံ်းမျာ်းစမ််းသပ်တည်လထာင်မခင််းနင်ေ့
အမခာ်းရှံ်းမျာ်းက

လအာင်မမင်သညေ့်

လမမစမှံခနခ
် ေ့ ွမှု

ဝန်လဆာင်မှုမျာ်းလပ်းနင်ရန်

ဖမြှုွံ့နယ်မျာ်းတွင်
နစ်လတ်မ

လရ ွံ့လမပ်းလမမဆင်ရာ
နစ်ရည်ကာလမျာ်းတွင်

လက်လတွွံ့အလတွွံ့အကကှံြှုမျာ်း

လက်ဆင်ေ့

ကမ််းလစမခင််း။
o

လက်ရတွင် စွမ််းလဆာင်ရည်မရ

လငွကန်လကက်းကျမျာ်းလသာ အခွန ် စနစ်က

မပြှုမပင်လမပာင််းလမခင််း။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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o

အနာဂ္တ်တင
ွ ်

တစ်စတစ်စည််းတည််းမြစ်မညေ့်

မတ်ပှံတင်စနစ်သကူ
ေ့ ်းလမပာင််းမညေ့်
မျာ်းနင်ေ့

သတင််းအချက်အလက်မျာ်းက

မြညေ့်စွက်သညေ့်မူလ
o

အမမင်မြင်ေ့

လမမစာရင််းအင််းနင်ေ့

လက်ရလမမဆင်ရာမတ်တမ််း

အချန်နငအ
်ေ့ လက်

လမပာင််းလ

ာင်မျာ်းချမတ်မခင််းနင်ေ့ ဒစ်ဂ္ျစ်တယ်စနစ်သလမပာင်
်းလ မခင််း။
ေ့

တစ်ခတည််းလသာလမမစမှံခနခ
် ေ့ ွမှုအာဏာပင်လအာက်တွင်
ဝန်လဆာင်မှုမျာ်းလဆာင်ရွက်နင်ရန်အတွက်

လမမစမှံခနခ
် ေ့ ွမှု

လအပ်သညေ့်

အြွွံ့အစည််းပင််း

ဆင်ရာ စစဉလဆာင်ရွက်မမ
ှု ျာ်း အလကာင်အထည်လြာ်လဆာင်ရွက်မခင််း။
o

လမမဆင်ရာကစစရပ်မျာ်းက
အသ်းသ်းတွင်

ကင်တွယ်လဆာင်ရွက်ရန်အတွက်

လမမဆင်ရာ

လွှတ်လတာ်

ဦ်းလဆာင်လဆာင်ရွက်မညေ့်လကာ်မတမျာ်းက

ြွွံ့စည််းမခင််း။


မူလ

ာင်ပင််းဆင်ရာ

ခွမခာ်းမှုမရ

ခင်မာလစရန်နင်ေ့

နင်ငက
ှံ

မမြစ်မလနလမမသမ််းပက်ရာတွင်

အမျာ်းမပည်သအ
ူ ကျြှု်းက လကာင််းစွာသတ်မတ်ထာ်းဖပ်း ဥပလဒ နငအ
်ေ့ ည

မပညေ့်စှံလှံလလာက်သညေ့် လလျှာ်လကက်းက ချက်ချင််းလပ်းလသာ အလမခအလန မသာလျှင်
သမ််းဆည််းလစမှုလသချာလစရန်တအတွ
က်
ေ့
မပန်လည်လနရာချထာ်းမခင််းနင်ေ့

လမမသမ််းဆည််းမခင််း၊

မပန်လည်ထလ
ူ ထာင်မခင််းဆင်ရာဥပလဒ

၂၀၁၉

က

မပင်ဆင်မခင််း။


လွတ်လပ်၍ချန်ကက်မြစ်လစရန်အတွက်အာ်းထတ်မှုရဖပ်းအာ်းလှံ်းကကျယ်ကျယ်မပန်မပန်
ေ့ ေ့
လက်ခှံနင်လသာထလရာက်သညေ့်

လမမအမငင််းပွာ်းမှုလမြရင််းသည်စ
ေ့ နစ်တစ်ခက

ြွှံွံ့ ဖြြှု်းတ်းတက်လစမခင််း။


အမပင််းထန်ဆ်းလသာမပစ်
ှံ
ဒဏ်ကျခှံလစနင်သညေ့်

လမမဆင်ရာမပစ်မှုမျာ်းနင်စ
ေ့ ပ်လျဉ်း၍

ရာဇဝတ်မှုဆင်ရာအကနအ
် ေ့ သတ်မျာ်းက ြယ်ထတ်မခင််းသမဟ
ေ့ တ်လလျာန
ေ့ ည််းလစ မခင််း၊


ပ၍လရရည်တည်တှံလ
ေ့ စဖပ်း ထလရာက်မှုရသညေ့် ပှံစှံတစ်ခမြင်ေ့ ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှု ကွက်လပ်အတွက်
လထာက်ပှံေ့မှုလပ်းနင်မညေ့် လမမအသှံ်းမပြှုမှုစမှံချက်မူလ



သလ

ာတူညထာ်းသညေ့်

လသချာလစရန်၊

လပ်ငန််းလဆာင်ရွက်မှုလအပ်ချက်မျာ်းနင်ေ့

မူဝါဒချမတ်မခင််းအလပေါ်

ပါဝင်ပတ်သက်သမ
ူ ျာ်း၏
သက်လရာက်မှုမျာ်းက

ာင်က ထူလထာင်မခင််း။

လူမှုလရ်း၊
ပွငလ
်ေ့ င််းမမင်သာစွာ

ကက်ညမှု

ပ၍သတင််းအချက်အလက်ရရလစရန်နင်ေ့
ပတ်ဝန််းကျင်နင်ေ့

စ်းပွာ်းလရ်းဆင်ရာ

တှံမပန်
က်
ေ့ လဆာင်ရွက်နင်ရန်တအတွ
ေ့
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အရွ ယ်အစာ်းကက်းမာ်းသညေ့် စက်ပျြှု်းလရ်းလမမခွလဝမှုအတွက် ကက်းကကပ်သ်းသပ်
ှံ
မခင််း နင်ေ့
အစရင်ခှံမခင််း နည််းလမ််းတည်လထာင်မခင််း။


လမမမပြှုမပင်လမပာင််းလလရ်း
ထလွယ်ရလွယ်လသာ
အသစ်မျာ်းက

လဆာင်ရွက်ဖပ်းသည်အ
ေ့ ချန်အထ

ဧရယာမျာ်းတွင်

ရပ်ဆင််းရန်။

လလျာခ
ေ့ ျနင်မည်ေ့

အရွ ယ်အစာ်းကက်းမာ်းသည်ေ့

၎င််းတက
ေ့

ဧရယာအမြစ်သာ

ပဋပကခမြစ်ပွာ်းရန်

ပဋပကခဆင်ရာ

စဉ်းစာ်းရမည်။

လမမခွလဝလပ်းမှု

စွနစာ်းမှု
် ေ့
အာ်းအနည််းဆှံ်း
ဥပမာလက်ရတွင်

(မရ်း

ြလာအခွငအ
်ေ့ လရ်းရသည်ပ
ေ့ င်ဆင်သအ
ူ ပါအဝင်) မည်သည်တ
ေ့ င်တန််းလတာင််းဆ ချက်မျှ
မရလသာ

သမဟ
ေ့ တ်

လမမတရာ်းဝင်မြစ်မှုမပဿနာအာ်း

အမန်တကယ်

ကင်တွယ်လမြရင််းနင်လသာ သမဟ
ူ
တ၏
ေ့ တ် တင််းရင််းသာ်းလူမျြှု်းမျာ်းနင်ေ့ လဒသခှံလထ
ေ့
မရ်းြလာဓလလေ့ထ်းတမ်
ှံ
်းအခွငအ
်ေ့ လရ်းအလပေါ်

ချြှု်းလြာက်သည်အ
ေ့ တွက်

မည်သည်စ
ေ့ ွနစာ်းမှု
် ေ့
မမရလသာ VFV လမမကမပန်လပ်းမခင််း။


ဒကခသည်မျာ်း၏

ရပင်ခင
ွ က
်ေ့

မပန်လည်အစာ်းလပ်းမခင််းနင်ေ့

မပန်လည်လနရာချလပ်းမခင််းအပါအဝင်

ဖငမ််းချမ််းလရ်းမြစ်စဉ/

မပည်သလ
ူ ူထအတွင်း်
အပစ်အခတ်ရပ်စလရ်း

လပ်ငန််းစဉနင်ေ့ ချတ်ဆက်လဆာင်ရွက်မခင််း o

လမမကမပန်လည်အစာ်းလပ်းမခင််းအပါအဝင် ပဋပကခသက်လရာက်လျက်ရ သည်ေ့
ဧရယာ၌လမမကစမှံအပ်ချြှုပ်မခင််းသည်
လျက်ရသည်ေ့
စာအပ်၏

စန်လခေါ်မမ
ှု ျာ်းမြစ်ဖပ်း

ကျယ်ကျယ်မပနမ် ပန
် ေ့ ကျှံြှု်းဝင်
ေ့ အ
ယင််းတွင်

ယခမပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
မခင််း

နယ်ပယ်အလွနတ
် ွငရ
် လနလသာမပဿနာမျာ်းနင်ေ့

မူဝါဒမျာ်းပါဝင်

လနပါသည်။ အဆပါရှု ပ်လထွ်းသည်ေ့ ကစစရပ်မျာ်းအတွက် လမြရင််းချက်မျာ်း က
လဆွ်းလနွ်းရန်

အမခာ်းသှံ်းသပ်မှုပှံစှံမျာ်းတွင်

မည်သပင်
ေ့ ဆလစကာမူ
ထက သ
ေ့ လသာ
ေ့

သတထာ်းရန်

စန်လခေါ်မှုမျာ်းသည်

ဝန််းကျင်အလပေါ်
ထာ်းသည်ေ့

ဤလနရာတွင်

သက်လရာက်မှုရဖပ်း

စမှံခန်ခွေ့ မှုမျာ်းက

ပမသင်လ
ေ့ တာ်ပါမည်။
အလရ်းကက်းသည်မာ

တာဝန်ယူမှုရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှု
ဤမပန်လည်သ်းသပ်
ှံ
မှုတွင်

ဖငမ််းချမ််းလရ်းမြစ်စဉတွင်

အပစ်အခတ်ရပ်စမခင််းသလ

ာတူစာချြှုပ်တမေ့

ဆင်ရာကစစရပ်မျာ်းအာ်း

အသအမတ်မပြှု၍

အကကှံမပြှု

ပါဝင်မခင််းနင်ေ့

လပေါ်လပါက်လာသည်ေ့

လမမ

ပူ်းလပါင််းလဆာင်ရွက်လျက်

ပဋပကခမမြစ်ပွာ်းလစလသည်ေ့ အမပြှုအမူမြင်ေ့ လဆာင်ရွက်ရန်လအပ်ပါလမ်ေ့ မည်။
OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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မည်သည်အ
ေ့ ြွွံ့အစည််းနင်ေ့

မြစ်စဉတွငမ
် ဆ

မပန်လည်ခလှုှံလာသည်ေ့

ဒကခသည်မျာ်းကမပန်လည်လနရာချထာ်းလပ်းမခင််းအခွငအ
်ေ့ လရ်းကလဆာင်ရွက်ရန်ြွွံ့
စည််းတည်လထာင်ခေ့ဖပ်းမပည်တွင်း်

လရွှွံ့လမပာင််းဒကခသည်

အမမင်ဆ
ှံ
ငလ
်ေ့ င််းမမင်သာမှု
ေ့ ်းလသာပွ

(IDPs)

မျာ်းသည်

နင်တ
ှု ဆင်အ
ေ့ ာဝန်ခှံမအ
ေ့ တန််း

အတွက်

ကကြှု်းစာ်းရန််းကန်သင်ဖေ့ ပ်း မူဝါဒနင်ေ့ အလကာင် အထည်လြာ်မှု အဆင်မ
ေ့ ျာ်းတွင်
လဒသခှံလူထ၏ ပါဝင်မခင််းက မပြှုစပျြှု်းလထာင်သင်ပ
ေ့ ါသည်။
တာဝန်ယမ
ူ ှုရလသာရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအတွကအ
် ဓကစဉ်းစာ်းသှံ်းသပ် ချက်မျာ်း


လဆွ်းလနွ်းမခင််းနင်ေ့
လသ်းစတ်-

ညနှုင််းမခင််းအပါအဝင်

က်သငသ
်ေ့ ည်ေ့

အာ်း

မမန်မာနင်င၏
ှံ တည်ဆဥပလဒတွငရ
် လနသညေ့်

ည်ေ့လဆာင်ရွက်မှုအ

စန်လခေါ်မှုမျာ်းနင်က
ေ့ ွာဟမှု

မျာ်းအာ်းလှံ်းလကကာင်ေ့ နင်ငတ
ှံ ကာစှံနန
ှု ်း် နငမ
်ေ့ ကက်ညလသာ လက်ရ အသှံ်းမပြှုလန သူမျာ်း၏
လက်လွတ်ဆ်းရှု
ှံ ှံ်းရမှုမျာ်းတွင် ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်း ပါဝင်မှုမရလစရန် လမမပါဝင်လသာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုအတွက်

ထက်သငသ
်ေ့ ည်ေ့

လှံလဝ
ေ့ ရမြင်ေ့

အာ်းထည်ေ့

လဆာင်ရွက်မှုအလသ်းစတ်မပြှုလပ်ရန် လအပ်ပါသည်။ ကမပဏမျာ်းသည် လမမပင်ရင်၊
လမမအသှံ်းမပြှုသူမျာ်းနင်လ
ေ့ ဆွ်းလနွ်းမခင််းနင်ေ့ ညနှုင််းမခင််းမျာ်းတွင် လတာင််းဆမှုမျာ်း သမဟ
ေ့ တ်
ပင်ဆင်မှုမျာ်းအတွက်

၎င််းတ၏
ေ့

အလထာက်အထာ်းမျာ်းသည်

လမမဆင်ရာလပ်ပင်ခွငဆ
်ေ့ င်ရာ
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of Myanmar, 2020:EEAS, 2020)
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ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့ လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းအတွက် OECD ၏ လဆာင်ရွက် ထာ်းမှု
အချက်အလက်မျာ်းက

https://www.oecd.org/investment/investment-promotion-

and-facilitation.htmတွင် ကကညေ့်ရှုပါ။
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ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမမငတ
်ေ့ င်လရ်းနင်ေ့

လွယ်ကူလချာလမွွံ့လစလရ်းဟူလသာ

လဝါဟာရမျာ်းက

တစ်ဖပြှုင်

နက်တည််း အသှံ်းမပြှုလသာ်လည််း အလွနက
် ွမပာ်းမခာ်းနာ်းလသာလပ်လဆာင်ချက်နစ်ခ မြစ်ပါ သည်။
လပ်လဆာင်ချက်တစ်ခမာ

နင်ငတ
ှံ စ်နင်ငှံ

သမဟ
ေ့ တ်

လဒသတစ်ခအာ်း

ရင််းန်း

မမြှုပ်နမ
ှံ ှုဦ်းတည်ရာလနရာအမြစ် မမငတ
်ေ့ င်လဆာင်ရွက်ရန်မြစ်ဖပ်း အမခာ်းလသာလပ်လဆာင် ချက်မာ
ရင််းန်းမမြှုပ်နသ
ှံ မ
ူ ျာ်းအလနမြင်ေ့

၎င််းတ၏
ေ့

ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက

မပြှုလပ်ရန်

သမဟ
ေ့ တ်

လဆာင်ရွက်ဆ ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
ှံ ှုမျာ်းက ချွံ့ထင
ွ ရ
် န် လွယက
် ူမှုရလရ်းက လဆာင်ရွက် ရန် မြစ်သည်။
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McKinsey Global Institute သည် အခွငအ
်ေ့ လမ််း ၃ ခမတစ်ဆင်ေ့ တ်းတက်မှုနန
ှု ်း် ထာ်း အလပေါ်
သက်လရာက်မှုက တွက်ချက် ရန်အတွက် လလေ့လာမှုလပါင််း ၁၀၀ က မပြှုလပ်ခပ
ေ့ ါ သည်။ အဆပါ
အခွငအ
်ေ့ လမ််း ၃ ခမှု စမှံကန််း လရွ ်းချယ်မှုက တ်းတက်လစမခင််း၊ အလမခခှံ အလဆာက်အအှံက
အကျြှု်းရလစရန်

အသှံ်းမပြှုမခင််းနင်ေ့

အလမခခှံအလဆာက်အအှံမျာ်းက

မြနလ
် ေ့ ဝမှုက

အကျြှု်းရလစမခင််းနင်ေ့

အလကာင််းဆှံ်းအသှံ်းမပြှုမခင််းတ ေ့

ရလနသညေ့်
မြစ်ပါသည်။

အဆပါလလေ့လာမှုမျာ်းက မတူညသညေ့် လဒသမျာ်းနင်ေ့ မတူညသညေ့် ြွှံွံ့ ဖြြှု်းမှု အလမခအလန
မျာ်းရလနသညေ့် နင်ငမ
ှံ ျာ်းတွင် မပြှုလပ်ခပ
ေ့ ါသည်။ အချြှု ွံ့လလေ့လာမှုမျာ်းသည် McKinsey ၏
အလပ်မမြစ်ဖပ်း အချြှုွံ့ မာ လတွွံ့ဆလမ်းမမန်
ှံ
်းမှုမျာ်းနင်ေ့ သှံ်းသပ်ချက်မျာ်းက အလမခခှံထာ်းဖပ်း ၂၀၀၈
ခနစ်နင်ေ့ ၂၀၁၃ ခနစ်အကကာ်း မြစ်ပါသည်။

OECD ရင််းန်းမမြှုပ်နမ
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OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက်

ြမန်မာိုင်ငံ
ပထမအကိမ်မူဝါဒသုံးသပ်ချက် ထုတ်ေဝခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ ေြခာက်ှစ်တိုင်မှသာ
ဒုတိယအကိမ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ကို ြပလုပ်ိုင်ခဲ့ေသာ်
လည်း ကားကာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒှင့် ဆက်စပ်သည်က
့ 
များတွင် သိသိသာသာ တိုးတက်မများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမူ လက်ရှိရင်းှီး
ြမပ်ှံမဝန်းကျင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးမှ အကျိးအြမတ်ရရှိမ ကျယ်ြပန့်ထင်ရှားလာေစေရး
အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမ
ပန်းတိုင်များ (SDGs) ကို ေမာ်ရည်ေဆာင်ရွက်သည့် အလုံးစုံေသာ အေထာက်အပံ့ေပးမူများ
ဖွံဖိးေရးအတွက်ြဖစ်ေစ

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအရှိန်အဟုန်ကို

စဉ်ဆက်မြပတ်ေစဘဲ

ပိုမို

နက်င်းစွာ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခု ဒုတိယအကိမ်သုံးသပ်ချက်တွင် လုပ်သာ
ကိုင်သာရှိေသာ တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးဝန်းကျင်ကို ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့် အကျိး
ေကျးဇူးကို လူ့အဖွဲအစည်းများသို ကီးကီးမားမား မေဝေပးေရးတိုအတွက် ေရွးချယ်ထား
သည့်

မူဝါဒကများတွင်

ကျန်ရှိေနေသးေသာ

စိန်ေခမများကို

ဆန်းစစ်ထားပီး

မကာေသးမီက ရရှိခဲ့ေသာ ေအာင်ြမင်မများကို ေလ့လာသုံးသပ်ထားပါသည်။ ထိုသို သုံးသပ်
ရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် SDGs များကို ေဖာ်ေဆာင်ေရးှင့် ြမန်မာိုင်ငံသားများ၏
လူေနမဘဝများ တိုးတက်ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမသည် မည်သို
အေထာက်အပံ့ြပိုင်ပုံှင့် သက်ေရာက်မကို အထူးဂုြပေလ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။
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