ေရွ.လာမည့္

ႏွစ္အနည္းငယ္သည္

ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး

လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိျပီး ၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ခ်မွတ္မည့္
မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္

အေရးပါေသာႏွစ္မ်ားႏွင့္

ႏွင့္ စီးပြားေရး

ေျပာင္းလဲမႈ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား

လာမည့္ႏွစ္မ်ားစြာအတြက္

အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို

ခ်မွတ္ေပးလိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္္ မၾကာမီ အိုမင္းလာၾကမည္ျဖစ္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္
ရရွိေရး သည္

ပိုမိုအေရးၾကီးလာျပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔မျဖစ္ေပၚမီ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရဲရင့္ေသာ၊

ထိေရာက္ေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

လူဦးေရ

အားသာသည့္အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို

အမိအရ

ဆုပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကံအားေလွ်ာ္စြာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ေဒသ စီးပြားေရး
စြမ္းအားမွ

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီ

၊

ထြန္းသစ္စ

အာရွ၏

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ

လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

ပိုမိုလွ်င္ျမန္ေသာ၊

အရွည္တည္တံ့ျပီး၊

မွ်တေသာ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရာက္ရွိေရးမွာ

ေသးငယ္ေသာ

ယခုအခါ

ပမာဏျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ထိုသို႔
အေပၚ

မွီခိုအားထားေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံ စီးပြားေရးစနစ္ ကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေခတ္မလ
ီ ုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုစီးပြားေရးစနစ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းပံုကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္
လုပ္သားအင္အားစုတြင္
ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား

လိုအပ္ေသာ
ခ်ိဳ.တဲ့မႈသည္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို
စီးပြားေရးအေပၚ

တည္ေဆာက္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိျပီး

ႏိုင္ငံသည္

ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳပါက
ပိုမိုဆိုးရြားလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေရးသည္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္
မိမိ၏

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို

အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္

လိုအပ္ေနေသာ

ၾကီးမားေသာ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္မွ် ထိေရာက္စြာ စုစည္းႏိုင္မႈ ႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားမႈ
အေပၚတြင္လည္း မူတည္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္မ်ား

ေအာင္ျမင္ျပည့္၀လိုပါက

ထိုနယ္ပယ္မ်ားအားလံုးတြင္

တာ၀န္ယူ

လုပ္ဆာင္ၾက

မည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒေဘာင္မ်ားကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္

အိုအီးစီဒီအဖြ႔ၾဲ ကီး၏

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ

ဘက္ေပါင္းစံမ
ု ွ

ျပန္လည္

သံုးသပ္ခ်က္” (”Multi-dimensional Review of Myanmar”) အစီရင္ခံစာ၏ ဒုတိယတြဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဤစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
အားနည္းခ်က္မ်ား ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို

အဓိက စိန္ေခၚေနမႈမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားသည့္ “ကနဦး အကဲျဖတ္ခ်က္” (Initial Assessment)
အစီရင္ခံစာ၏

ေနာက္ဆက္တြဲ

ျဖစ္ပါသည္။

ဤ

ဒုတိယတြဲတြင္

အဆိုပါ

အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို

အေသးစိတစ
္ ိတ္ျဖာေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပထားျပီး၊ ယင္းတို႔ကိုေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကို နယ္ပယ္ အလိုက္တင္ျပထားပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစုိးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္

လည္းေကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

တိုင္ပင္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားး

ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္

ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔ ၊ UNESCAP အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္
ႏွင့္

တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္း

၃၀၀၀
2

ေက်ာ္ထံမွ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

စုေဆာင္းေဖာ္ျပထားသည္ UMFCCI Myanmar Business Survey 2014 တိ႔မ
ု ွလည္း အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္
အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေထာက္ပံ့

ေပးခဲ့ပါသည္။

ျပန္လည္

သံုးသပ္သည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားျပီး၊ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ကို အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္ အတြက္
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ထားပါသည္။

မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
•

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေျချပဳ စီးပြားေရး ကို ပိုမို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီးပြားေရး
တည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလဲျခင္း ကို အျမန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း
မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္ေပးမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း ကြင္းဆက္မ်ား (agricultural value chains) ကို အားေပးရန္။

•

အလုပ္သမားေစ်းကြက္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

ကြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

မူ၀ါဒမ်ားကို

ပညာေရး

ခ်ိန္ညွိလုပ္ေဆာင္ရန္၊

ႏွင့္
နည္းပညာႏွင့္

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား (TEVT) တြင္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား
ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း ႏွင့္ လုပ္ခြင္ သင္တန္း အတြက္ မက္လံုးမ်ား စီမံထားရွိေပးရန္။
•

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကို စနစ္တက် ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
စုစည္းရန္ ႏွင့္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္အတြက္ တရား၀င္ ဘ႑ာေရးစနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို
အားေကာင္းေအာင္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အထူးသျဖင့္

ေက်းလက္႑မ်ား တြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ. ေပးျခင္း။
ထိလ
ု ုပ္ငန္းတြင္

ဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္

အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာမ်ား

ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊

ေစ်းကြက္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈ တိ႔က
ု ို ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအားျဖင့္
ကူညီေထာက္ပံေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္မစ
ီ ီးပြားေရး တည္ေဆာက္ရန္ စီးပြားေရးဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုေျပာင္းလဲျခင္း --- စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္
၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမင္တင္ျခင္း
ေခတ္မီစီးပြားေရး
ရရွိၾကသည့္

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

တည္ေဆာက္ရန္

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

စိုက္ပ်ိဳးေရးေျပာင္းလဲမႈကို

ေျပာင္းလဲမႈတြင္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ေအာင္ျမင္မႈ

လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို

ဦးစြာ

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိအ
ု ပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေျပာင္းလဲမႈသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈလ်င္ျမန္ေရး
အတြက္

အေထာက္အကူ

စားသံုးကုန္ပစၥည္း

ျဖစ္ေစေၾကာင္း

ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာမႈ

(ခ)

ျပသလ်က္ရွိပါသည္။
လယ္သမားမ်ားကို

ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေစျခင္းျဖင့္

(က)
စက္မႈ

ထုတ္ကန
ု ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစျခင္း (ဂ) စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္
ျမိဳ.ျပ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ စုေဆာင္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလဲမႈ
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စတင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကို ေခတ္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ၊ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား
ကိုကမ္းလွမ္းေနသည့္

အိမ္နီးခ်င္း

ႏိုင္ငံေစ်းကြက္မ်ားမွ

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ဆြတ္ခူး

ႏိုင္မႈအေပၚ

မူတည္ေနပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ အကူအညီေပးမႈ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ”အင္ဂ်င္” ကို စီမံေပးျခင္းအားျဖင့္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

ဖံ႔ျံြ ဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

စဥ္ဆက္မျပတ္

ေမာင္းႏွင္ေပးမည့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေခတ္မတ
ီ ိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀က ေကာင္းစြာေပးအပ္ထားသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တြင္ ကုန္ထုပ္လုပ္မႈ
တိုးတက္ေအာင္ႏွင့္ ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ကုန္
ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္လာမည့္ အလားအလာရွိေနပါသည္။ စိုကပ
္ ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း
မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား (non-agriculture services and inputs) ႏွင့္
လိုက္ဖက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္

ေစႏိုင္မည့္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း

ကြင္းဆက္မ်ား

(value

အခ်ိပ္အဆက္မ်ား
chains)

ကို

ျဖစ္ၾကသည့္

ေပးသြင္းသူ

ကုန္ထုတ္လုပသ
္ ူ (producer) ၊ စားသံုးသူ (customer) အစရွိေသာ
အားေပးလုပ္ေဆာင္သြားပါက
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို

ဖန္တီးေပးမည့္
(input

စိုက္ပ်ိဳးေရး
supplier)၊

ဆက္စပ္လုပ္ငန္း အဆင့္တိုင္းတြင္

ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္

ျပဳလုပ္ရာတြင္

တြန္းအား

ထိ႔ျု ပင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကြင္းဆကမ်္ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း

မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္စပ္ေပးမည့္ အခ်ိပ္အဆက္္မ်ား ရရွိေရးအတြက္

အေထာက္အကူ

ျဖစ္ေစျပီး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အေျချပဳ စီးပြားေရး ကို ပိုမို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မည့္ စီးပြားေရး
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလဲမႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။
အခြင့္အလမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
မ်ားစြာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္

ရွိေနေသာ္လည္း

တိုးခ်ဲ.ရန္

ႏွင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ရန္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္

အကန္႔အသတ္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၂% ရွိျပီး၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ ၀င္ေငြ၏ ၂၀%
ရွိပါသည္။ ယင္း႑သည္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ ၆၀% ရွိျပီး ပိုပိုျမင့္မားေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ အၾကား ကြာဟမႈသည္ အလုပ္သမားတို႔၏
ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားနိမ့္က်မႈ ႏွင့္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ား နိမ့္က်ေနမႈတို႔ကို
ထင္ဟပ္ လ်က္ရွိပါသည္။ အမွန္မွာမူ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္
တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ

အေမရိကန္

ေဒၚလာ

၂၀၀

ခန္႔သာရွိျပီး၊

အိမ္နီးခ်င္း

အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္

အနိမ့္ဆံုး၀င္ေငြျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ လယ္ယာအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ ၀မ္းစာဖူလံုရံုမွ် စိုက္ပ်ိဳးေနၾကျပီး ၊
လယ္ယာေျမ ၅၀% ေက်ာ္သည္ ၅ ဧက ( ၂ ဟက္တာ) ေအာက္တြင္သာ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(ဇယား ၁ [ ဇယား ၂.၁ ကို ပင္မအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။] )။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
၀င္ေငြျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္လုပ္မႈကို တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္စပါးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက သီးႏွံျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈသည္
နိမ့္က်ေနျပီး ၊ ဆန္စပါး ထြက္ရွိမႈမ်ားလည္း အျခားသီးႏွံမ်ားထက္ ပိုမိုေႏွးေကြးလာလ်က္ရွိပါသည္။
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ဇယား ၁ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းငယ္မ်ားက ပါ၀င္လႊမ္းမိုးေနပါသည္္
အရြယ္ပမာဏအလိုက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးပံ၊ု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ (ဟက္တာအားျဖင့္)
၂ ဟက္တာေအာက္
၄ ဟက္တာ မွ ၈ ဟက္တာ
၂ ဟက္တ္ာ မွ ၈ ဟက္တာ
၈ ဟက္တာ မွ ၂၀ ဟက္တာ

ရည္ညႊန္းခ်က္ : MOAI (2013), Report on Myanmar Census of Agriculture 2010, Nay Pyi Taw, Myanmar.

စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ကြင္းဆက္မ်ား (agricultural value chains) ၏စြမ္းေဆာင္ရည္တို
ျမင့္မားေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

၂

သန္းေက်ာ္

ရွိသည့္

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္

ေရာင္းခ်ေနေသာ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ( ၂ ဟက္တာ မွ ၂၀ ဟက္တာ က်ယ္၀န္းသည့္ လယ္ယာ
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ) ကို ထိုကြင္းဆက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ထြန္းသစ္စျပဳလာေနသည့္
၀ယ္လိုအားကိုမူတည္

ထုတ္လုပ္သည့္

ေစ်းကြက္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

(demand-driven

market

opportunites ) ကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑
ေခတ္မီတိုးတက္မႈ၊
၀င္ေငြမ်ားကို

ယင္းက႑၏

စြမ္းေဆာင္ရည္

တိုးတက္မႈ

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုအသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္သည့္

နည္းလမ္း

(value-chain

ႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရး/ေက်းလက္ေဒသ

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္မ်ား
approach)

သည္

စိုက္ပ်ိဳးေရး

လုပ္ငန္း

မဟုတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေပးသြင္းသူ ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊
စားသံုးသူ အစရွိေသာ

ဆက္စပ္လုပ္ငန္း အဆင့္တိုင္းတြင္ လိုက္ဖက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေစႏိုင္မည့္

အခ်ိပ္အဆက္မ်ား ကို ဖန္တီးေပးျပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်းလက္စီးပြားေရးတြင္ ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္
ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မဟုတ္ေသာ

ဆက္စပ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းျပင္ဆင္ ထုပ္ပိုးျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ နည္းပညာ အကူအညီ၊
ေစ်းကြက္တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေပးပို႔ေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား မွသည္ စက္ပစၥည္းအထိ
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုေဆာင္ရြက္ပေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၀န္ေဆာင္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ပါ၀င္ျပီး

ထုတ္ကုန္ပစၥည္း

တန္ဖိုးကို

ျမွင့္တင္္ေပးပါသည္။
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ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေက်းလက္ေဒသရွိ

ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာအနီးတြင္ ထားရွိေပးျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ၀င္ေငြ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ျပီး ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မဟုတ္သည့္ အျခားက႑ သိ႔ု အလုပ္သမား စီးဆင္းမႈ ကို ျဖစ္ေစျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑
တစ္ခုလံုးတြင္

အလုပ္သမားမ်ား၏

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို

တိုးတက္မႈ

ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ကမၻာေစ်းကြက္သ႔ို တိုးတက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ
သာဓကကို သရက္သီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကြင္းဆက္ (mango value chain) တြင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
သစ္သီး၀လံႏွင့္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္

ပို႔ကုန္မ်ား

တိုးခ်ဲ.မႈသည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ အခ်ိပ္အဆက္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း
အားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစသည့္ လူသိမ်ားေသာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
သုေတသနႏွင့္ တီထြင္စမ္းသစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တိုးခ်ဲ.၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနသည့္ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္လမ္းမ်ားကို
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ေဒသအေျခအေနမ်ားႏွင့္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

မ်ိဳးေစ့

အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳး သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္း (R&D) တြင္ ဘ႑ာ ေငြမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္
အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏
လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ တိုးျမွင့္ေရး ႏွင့္ တီထြင္စမ္းသပ္မႈမ်ား ျမွင့္တင္္ရန္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး
သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ နယ္ပယ္တြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုၾကီးမားစြာျပဳလုပ္ေရး သည္
အေျခခံက် လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ. အသိပညာ
ေပးမႈမ်ား (agricultural extension services) ကို ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရး အသိပညာမ်ားေပးျခင္း တိုသည့္ ေခတ္မီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး
အေလ့အက်င့္မ်ား ပ်ံ.ႏွံရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ျပီး ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေစ ႏိုင္ပါသည္။
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား
တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္

နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။

၎နည္းလမ္းမ်ားတြင္

--

ကို

တိုးခ်ဲ.

အသိပညာေပးလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ရရွိေရးတြက္ သင္တန္းမ်ား အစဥ္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား
ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနႏွင့္ တိုးခ်ဲ.အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ခ်ိပ္ဆက္မႈမ်ား ခိုင္မာ
ေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပု႔ိျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်ေပးျခင္း ကို တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ရာသီဥတု သတိေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္
ေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အင္တာနက္၊

ေရဒီယို

ႏွင့္

စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ

ျဖန္႔ျဖဴးေပးပို႔ျခင္းမ်ားကို

တိုးခ်ဲ.လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးရာတြင္ ေတာင္သူ
လယ္သမား တစ္ဦး မွ တစ္ဦးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသေခါင္းေဆာင္
ေဖာ္ျမဴလာမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာ အေျချပဳ နည္းလမ္းမ်ား (village-based approaches with local leader
formulas) အသံုးျပဳမႈကို တိုးခ်ဲ. လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အခေက်းေငြေပးရန္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာ
အကူအညီ

အမ်ိဳးအစားမ်ား

အတြက္

ပူးေပါင္းေပးေခ်သည့္

စနစ္မ်ား

ကို

အသံုးျပဳျခင္း၊

တိုးခ်ဲ.

အသိပညာေပး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ အစိုးရ၏ ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကြဲမႈျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္
ပုဂၢိလက တို႔ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။
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ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ အတြက္
မက္လံုးမ်ားျဖစ္ေပၚေစျပီး၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ႏွင့္
၀င္ေငြမ်ား

တိုးတက္မႈရရွိေစေရးအတြက္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

ၾကီးမားေသာ

ပို႔ကုန္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ၀ယ္သူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး၊ အႏၱရာယ္ကင္းမႈႏွင့္ ပစၥည္းပမာဏ
ပံုမွန္ေပးသြင္းမႈ အေလးထားသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား တြင္ ပါ၀င္ လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပး
ပါသည္။ ကန္ထရိုက္မ်ားသည္ အေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ား ကို အေကြ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ နည္းပညာ
အကူအညီရရွိျခင္းႏွင့္

သီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္

အာမခံေပးထားသည့္ေစ်းႏႈန္း

ရရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္

ထိုနယ္ပယ္မ်ား တြင္ သာမန္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ကို
ေလွ်ာ့ပါးေစ

ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ကို

ဆန္စပါး

အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္သည့္ အခ်ိဳ. ကုမၸဏီ (Rice Specialisation Companies - RSCs) (၅၈) ခုျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ဆန္စပါးသည့္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

လႊမ္းျခံဳေခၚေသာ

ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခု ျဖစ္ျပီး အရည္အေသြး သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိသျဖင့္ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္

ေကာင္းစြာ

ေလွ်ာ္ကန္မႈ

မရွိႏိုင္ပါ။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ထုတ္လုပ္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္ကြင္းဆက္

အားလံုးတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္
သစ္သီး၀လံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း အတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ား

ရွိေနပါသည္။

ျပည္သူမ်ား၏

မူ၀ါဒရူေဒါင့္မွ

ၾကည့္ပါက

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ကန္ထရိုက္စနစ္ျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း ကို
အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑တစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို
ထူေထာင္ေရးကို

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

အတူတကြ

ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္

ေဆြးေႏြးရန္အတြက္

ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္ေစမည့္
ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္

စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား

ထိုက႑

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္အညီ

ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ကန္ထရိုက္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ထင္သာျမင္သာေသာ
ဥပေဒ မူေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္ ထားရွိေရးအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လည္းလိုအပ္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

သီးႏွံအမ်ားအျပားသည္

ျပည္ပတင္ပို႔

ႏိုင္မည့္

အလားအလာရွိႏိုင္ပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မလံုေလာက္မႈက တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္လွ်က္ရွိပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ ေပးေ၀ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား အပါအ၀င္ ရုပ၀
္ တၱဳ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာမ်ား သည္ စီးပြားေရး တစ္ရပ္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လိုအပ္လ်က္ရွိျပီး၊ လမ္းမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ႏွင့္
ေလဆိပ္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။
တိုးတက္မႈအတြက္
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာ
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ထိလ
ု ိုအပ္မႈမ်ားသည္

ေက်းလက္

ေဒသမ်ား

တြင္

အထူးသျဖင့္

စိုက္ပ်ိဳး

ဆိုးရြားလ်က္ရွိပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသူမ်ား သည္ အမ်ားပိုင္အေျခခံအေဆာက္အံုမ်ား
ခ်ိဳ.တဲ့မႈကို

ပုဂၢလိကပိုင္မ်ားႏွင့္

အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ရလ်က္ရွိျပီး၊

အစိုးရကေပးေ၀ေနသည့္

လွ်ပ္စစ္

ဓါတ္အားမ်ားအစား ေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္မ်ား အစားထိုးအသံုးျပရျခင္းကဲ့သို႔ ကုန္က်
စရိတ္ပိုမိုၾကီးမားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာရလ်က္ ရွိသျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ နည္းပါးကာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေစမည့္ မက္လံုးမ်ားကို အားနည္းမႈျဖစ္ေစပါသည္။
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ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတြင္လည္း

ယင္းက႑၏ အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊

ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္

မူ၀ါဒမ်ား က အကန္႔အသတ္ ျဖစ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးအပါဆံုးႏွင့္
ေနရာတိုင္းတြင္ အမ်ားၾကံဳေတြ႔ ေနရသည့္ အခက္အခဲဆံုးကိစၥမွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ႑ာေရး စနစ္
မရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္း

ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္

ျပည္တြင္း

ျပည္ပ

ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုရယူရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်းလက္ေဒသဘ
စီးပြားေရးအတြက္

ဘဏ္လုပ္ငန္း၊

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း

နွင့္

အာမခံ

လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ

ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ဘ႑ာေရး စနစ္တစ္ရပ္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၎အျပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပပ
္ ိုငခ
္ ြင့္မ်ား မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနမႈျပႆနာမ်ား ကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
မက္လံုးမ်ားကို

တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ

လံုျခံဳမႈရွိမႈ

ႏွင့္

သီးႏွံလြတ္လပ္စြာ

ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ တို႔သည္ မေျဖရွင္းရေသးသည့္ အေရးၾကီးဆံုး ျပႆနာ ၂ ခုျဖစ္ပါသည္။ အျခား
အခက္အခဲမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ အစားအစာမ်ားေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး
မလံုေလာက္ သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အႏၱရာယ္မ်ား တိုးျမင့္လားျပီး

စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔

၀င္ေရာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈ နည္းပါးလ်က္ရွိျပီး၊ အစိုးရမွ ေစ်းကြက္သစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းမႈ
မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၊ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ ထိုင္းေဖာက္ႏိုင္သည့္
အလားအလာမ်ားကို နည္းပါးေစပါသည္။
တင္သြင္းသည့္

ႏိုင္ငံ၏

အစားအစာ

အစိုးရအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးမ်ား
ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ

ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္အတြက္

ပတ္သက္သည့္

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ားဆိုင္ရာ

သင္တင္း

အထူးဌာတ

တစ္ခု

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို
ထူေထာင္သြားေရး

ကို

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ႏိုင္ငံ၏

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ပို႔ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ႏွင့္

ပို႔ကုန္ႏိုင္ငံမ်ား

ကို

တိုးခ်ဲ.ရန္

အလားအလာ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ (National Export Strategy-NES)
တြင္ ဆန္စပါး၊ ငါးႏွင့္ ပုစြန္ဂဏန္း အစရွိေသာ ေရထြက္ပစၥည္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု ႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ား၊
အပါအ၀င္ ဦးစားေပး က႑အမ်ားအျပား သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ရာဘာကိုလည္း ထြန္းသစ္လာေနသည့္
ဦးစားေပးက႑တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ

ကြင္းဆက္မ်ား

ထိုက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာရွိေသာ

စတင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

အတြက္

မဟာဗ်ဴဟာ

စီမံကိန္းတစ္ခုကုိ

ေရးဆြဲရာတြင္ ယင္းတို႔၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အလားအလာ ႏွင့္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း မ်ားကို အေသးစိတ္
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္သာမက ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ လိုအပ္မည့္

စြမ္းရည္မ်ား ကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ
ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္မ်ား ပိုမိုဖ႔ံျြ ဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္
ေပးႏိုင္မည့္

လုပ္ငန္းမ်ား

သစ္သီး၀လံမ်ားႏွင့္

အမ်ားအျပားမ်ားကို

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

ႏွင့္

ေဖာ္ထုတ္
ငါး/ပုစြန္

သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဂဏန္း

အစရွိေသာ

အထူးသျဖင့္

ေရထြက္ကုန္မ်ား

ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ကို တန္ဖိုးျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္
ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဆန္စပါး အတြက္လည္း
ေနရာအႏွ႔ံအျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနျခင္း ႏွင့္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။
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ကုန္ထုန္လုပ္မႈက႑ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ (manufacturing sector) သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံ
ထားသည့္ ေသးငယ္ေသာအေျခခံ မွ တျဖည္းျဖည့္း ၾကီးထြားလာေနပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ တြင္
တန္ဖိုးျမွင့္

ထုတ္ကုန္

ရရွိမႈပမာဏမွာ

လြန္ခဲ့သည့္

၁၀

ႏွစ္အတြငး္

တိုးတက္

လာခဲ့ေသာ္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျပီး ၊ အိမ္နီးခ်င္း ဗီယက္နမ္ ႏွင့္
ထုိင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ေစ်းကြက္ရရွိမႈသည္

၂၆%

သာရွိပါသည္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ေစ်းကြက္ရရွိမႈ သည္ ၄၀% နီးပါးရရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ပုဂၢိလိက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ အခိုင္အမာလႊမ္းမိုးေနျပီး၊
ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ အထည္အလိပ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သတၱဳ/ဓာတ္သတတၱဳ က႑ က
၎ေနာက္မွ လိုက္ေနပါသည္။ (ဇယား ၂ [ ဇယား ၂.၈ ကို ပင္မအစီရင္ခံစာတြင္ ၾကည့္ပါရန္ ] ).
ပုဂၢလိက

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ၾကီးထြားလ်က္ရွိေသာ္လည္း

အခန္းက႑က

ဆက္လက္လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အေရအတြက္

အားျဖင့္

အမ်ိဳးအစားမ်ား

အားလံုးနီးပါးပါ၀င္ေသာ

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား

အလ်င္အျမန္က်ဆင္းေနေသာ္လည္း
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ခဲြ

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား
အခန္းက႑

အဓိက်ေသာ
အမ်ိဳးအမ်ိဳးတြင္

သည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
ၾကီးမားေသာ

အခန္းက႑က ဆက္လက္ ပါ၀င္ ေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အၾကီးစား သတၱဳပစၥည္းမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး
ပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ ၊ အထည္အလိပ္၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းးပစၥည္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္
ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း

အစရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ၾကီးမားေသာ

အခန္းက႑မွ

ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ (CSO) မွထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၁/၂၀၁၂
ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေပါင္း (၆၃၉)
ခုရွိပါသည္။
ဇယား ၂ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အစားအေသာက္လပ
ု ္ငန္းငယ္မ်ားက လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိက ကုန္ထုတလ
္ ုပ္ငန္း ပမာဏ (၂၀၁၀-၁၁)

Source: Compiled by the author based on the data of CSO (2013), Myanmar Data on CD-ROM 2011, Central Statistical
Organisation, Ministry of National Planning and Economic Development, Nay Pyi Taw, Myanmar.
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Food and beverages အစားအေသာက္လုပ္ငန္း
Construction materials အိမ္ေဆာက္္ပစၥည္းမ်ား
Clothing and wearing apparel အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း
Metal and mineral ဓါတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး
Personal goods လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား
Raw materials ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
Literature and arts စာေပႏွင့္ အႏုပညာ
Consumer products စားသံုးကုန္
Automobiles စက္တပ္ယာဥ္မ်ား
Industrial tools and equipment စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား
Agriculture machinery စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပန္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား
Electrical equipment လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား
Others အျခား
၂၀၁၁ ခုကစ၍

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္
ျပသခဲ့ပါသည္။

ကုန္ထုတ္လု္မႈက႑၌

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ်ား ခ်မွတ္

ေကာင္းမြန္ေသာ

လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္

စတင္ခဲ့ခ်ိန္ကစ၍

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ျပည္တြင္းႏွင့္

လကၡဏာမ်ား
ျပည့္ပ

ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲ
လာခဲ့ျပီး၊

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑

ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ. လာခဲ့ၾကကာ ၊ ယခုအခါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအနက္ ထိပ္တန္းအဆင့္
က႑တြင္ ရပ္တည္ ေနပါသည္ (၎ေနာက္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ စြမ္းအင္ လုပ္ငန္းမ်ားက အဆင့္ဆင့္ ရပ္တည္္။)
ျမန္မာအစိုးရသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အမ်ားအျပား
က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖံ႔ျံြ ဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာနမူနာကို
ယူကာ

အထူးသျဖင့္ ယင္း၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖံ႔ျြ ဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္

လ်က္ရွိပါသည္။

အစိုးရသည္

ရင္းႏွင္းျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိျပီး

၊

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ပညာတတ္မ်ား၏
ပိုင္ဆိုင္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခား အဓိက ဥပေဒေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ကို လုပ္ေဆာင္ရန္
အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ အစိုးရသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ျမွင့္တင္ရန္

အတြက္
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စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
က႑ကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ထိုက႑တြင္ ျမွင့္တင္ေပရန္၊
အေသးစားနွင့္

အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

(SME)

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား

ျမွင့္တင့္ေပးရန္ ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ျမွင့္တင္ရန္
မူ၀ါဒေဘာင္မ်ားေရးဆြဲျခင္း

၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထူေထာင္ျခင္း

ျပိဳင္ဆိုင္မႈ

ရည္ရြယ္ပါသည္။ အစိုးရသည္
ႏွင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အခ်ိပ္အဆက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္

ျမန္မာစီးပြားေရးစစ္တမ္း

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

(Myanmar

အဓိကက်ေသာ

Business

Survey)

အရ

အတားအဆီးအကန္႔အသတ္မ်ားစြာႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္

ရွိပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ( အေျခခံအေဆာက္အအံုကိစၥမွ သည္
လူစြမ္းအား ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း စြမ္းအား အထိ) က ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ ေလာေလာဆယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ၾကံဳေတြ႔

ေနရေသာ

အဓိက

ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ

(၃၄)

ခုအနက္

အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္

အျဖစ္အမ်ားဆံုး ႏွင့္ အဆိုးရြားဆံုး အတားအဆီးျဖစ္ေပသည္ (ဇယား ၃ [၂.၁၇]) ။ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ေလာေလာဆယ္

ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ

အျခားဆိုးရြားေသာ

အကန္႔အသတ္အတားအဆီးမ်ားမွာ

နည္းပညာခ်ိဳ.တဲ့ျခင္း ႏွင့္ ေျမေနရာ ႏွင့္ ရံုးခန္းေနရာ ရရွိေရးကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ၀န္ႏွင့္အားမမွ်မ်ား
ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္

ျပ႒ာန္းထားသည့္

စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ရသည့္

၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္။

ဇယား ၃ ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ၊ နည္းပညာ ႏွင့္ ေျမေနရာ ႏွင့္ ရံုးခန္း ေနရာရရွိေရး မ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပသ
္ ည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

Source: OECD, UMFCCI and UNESCAP (2014), Myanmar Business Survey (database).
Corruption အဂတိတရားလိုက္စားမႈ
Lack of technology နည္းပညာခ်ိဳ.တဲ့မႈ
Access to land and office space ေျမ ႏွင့္ ရံုးခန္းေျမေနရာ ရရွိမႈ
Interest rates အတိုးႏႈန္းမ်ား

11

Shortage of skilled labour ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈ
Political instability ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ
Access to capital အရင္းအႏွီးရရွိမႈ
Inadequate access to external finance ျပည္ပဘ႑ာေရးရရွိမႈ မလံုေလာက္မႈ
Insufficient working capital လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အရင္းအႏွီးမလံုေလာက္မႈ
Supply of electricity လွ်ပ္စစ္ရရွိမႈ

ထိုေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ယွဥ္ျပိဳင္မႈျမင့္တင္ရန္မွာ

ပိုမိုထိေရာက္ေသာ

အစိုးရ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
အစိုးရမွ

တရားမွ်တျပီး

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခု

ထင္သာျမင္သာရွိသည့္
ဖန္တီး

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အားျဖင့္

ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအား

ရွင္းလင္းေသာကန္ထရိုက္မူ၀ါဒတစ္ခုႏွင့္

အီး-ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

အဂတိလိုက္စားမႈကို

ေျဖရွင္းရာတြင္

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေပးသြင္းေရးအတြက္
ေပးသြင္းေရးစနစ္(e-procurement

system) ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား (ႏွင့္ပုဂၢလိက) အတြက္ ထားရွိေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
၎အျပင္

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး

ႏွင့္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

ကြ်မ္းက်င္မႈစနစ္မ်ား

ထားရွိေပးေရး အတြက္ လြယ္ကူထိေရာက္မႈရွိေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမူေဘာင္ တစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္

နည္းပညာႏွင့္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္

လုပ္သားအင္အား

(လာမည့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ပညာေရးႏွင့္

တိုးတက္ရရွိေစေရးအတြက္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

အခန္း

တြင္ၾကည့္ပါရန္)

အထူးသျဖင့္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ကို အကူအညီေပးသည့္ မူ၀ါဒ
လုပ္ငန္းမ်ား

ႏွင့္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား

(SEZs)

ႏွင့္

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း သည္ အေျခခံအေအာက္အအံုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေျမေနရာ ရရွိေရးအတြက္
အကန္႔အသတ္အတားအဆီးျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
(SMEs) အေရးပါမႈထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs)
ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားလာေရးကို

အေထာက္အကူျပဳေစမည့္

မူ၀ါဒလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑

တစ္ခုလံုး လႊမ္းျခံဳဖံ႔ျြ ဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ လြန္စြာ အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ႑ာေငြရရွိမႈသည္ အဓိက
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာကိစၥတစ္ခုျဖစ္ရာ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs)
ဖြ႔ျဖိဳးမႈရန္ပံုေငြ တစ္ခုထူေထာင္ႏိုင္ပါက

အေသးစားနွင့္ အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs)

အတြက္ ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္
မေလးရွား တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္
ရန္ပံုေငြမ်ား

(SME

funds)

ထူေထာင္ထားရွိျခင္း

သို႔မဟုတ္

အေသးစားနွင့္

အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းဘဏ္မ်ား (SME banks) ထူေထာင္ထားရွိျပီး အေသးစားနွင့္
အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က႑အတြက္ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ေပး
လ်က္ရွိပါသည္။

ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို

ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္အတြက္

ဘ႑ာေရးစနစ္

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေဆာင္ျခင္းကို ဆက္လက္
အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေပးရင္း ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
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အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား (SME fund) တစ္ခုကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေရး
ကြာဟခ်က္ကို

ဆက္စပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းကို

အေသးစားနွင့္

အလတ္စား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးလိုေသာ ႏိုင္ငံတကာ
ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ SME ရန္ပံုေငြလုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေစေသာ
အဓိကအေၾကာင္းတရားမွာ ဘက္စံု အႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ျပီး
သတင္းအခ်က္အလက္ထင္သာျမင္သာရွိမႈကို တိုးတက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ႏွင့္

အလတ္စားလုပ္ငန္း

စည္းကမ္းမ်ား

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြ႔တ
ဲ စ္ခု

တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

အေနျဖင့္
ႏွင့္

အေသးစား

သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား/

အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

စည္းမ်ဥ္း

ကိုအကဲျဖတ္ရန္

ႏွင့္

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ မလိုအပ္ေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားေရး လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ရန္

တာ၀န္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ထိုအဖြဲ႔အေနျဖင့္

အေသးစားႏွင့္

အလတ္စားလုပ္ငန္းႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥမ်ား၊ လိုင္စင္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံျခင္း
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ရွင္းလင္း
လြယ္ကူစြာႏွင့္ ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊
ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဘ႑ာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္
ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း အစရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေပးမည့္

SME ၀န္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား

ေစ်းကြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား

ထိေရာက္လြယ္ကူစြာ တစ္ေနရာတည္း တြင္ ေဆာင္ရြက္

(“single-window”

SME

service

centres)

ထူေထာင္ေရး

လုပ္ငန္းကိုလည္း တာ၀န္ေပးႏိုင္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက႑တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရယူျခင္း
ယေန႔

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ

မွီခိုအားထားေနရမႈမွ

ေခတ္မီစီးပြားေရးသို႔

အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑သည္ အေရးပါေသာအခန္းမွ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ
က႑မ်ားတြင္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္

စီးပြားေရး

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို လွ်င္ျမန္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက႑သည္ ၀င္ေငြမ်ား တိုးတက္လာမႈမွ မမွ်တေသာ
အက်ိဳးခံစားရမႈမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစျပီး၊

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ

သံုးစြဲသူမ်ားက

ပညာေရး

ႏွင့္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရး နွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မ်ားမ်ား ကုိ ပိုမို သံုးစြဲလိုမႈမ်ား
ရလာဒ္ကို

ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏

အရည္အေသြး

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ႏွင့္

ထိေရာက္မႈမ်ား

စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္

တိုးျမင့္ေစျခင္းအားျဖင့္

သြယ္၀ိုက္

အက်ိဳးျပဳမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိုင္စီတီ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားေသာ
ေခတ္မီ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

အားျဖင့္

တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳမ်ားကို

တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္

ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ကို တိုးခ်ဲ.ရန္အတြက္ ေနရာမ်ားစြာႏွင့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ
ရွိေနပါသည္။ ပထမအေၾကာင္းတရားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း

ဂ်ီဒီပီ တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက႑

ပါ၀င္မႈသည္ သိသိသာစာေလွ်ာ့နည္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အၾကားတြင္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားက႑

တြင္

ထပ္ဆင့္တန္ဖိုးရရွိမႈ

(value

added

of

the

services

sector)

သည္ထိုႏွစ္မ်ားအလိုက္ ဂ်ီဒီပီ၏ (၃၄)% မွ (၄၂.၉)% သိ႔ု တိုးတက္ခဲ့ျပီး၊ စုစုေပါင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈတြင္
(၃၁)% မွ (၃၉.၅)% သိ႔ု တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
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ပါ၀င္အက်ိဳးျပဳမႈသည္
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္

တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေနေသာ္လည္း၊

ႏိုင္းယွဥ္ပါက

ယင္းက႑တြင္

နိမ့္က်ေနဆဲ

စုစုေပါင္း

ထပ္ဆင့္တန္ဖိုးရရွိမႈ၌

ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ

အဆင့္အတန္းျဖင့္ ၾကည့္ပါကလည္း နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္ (ဇယား ၄[ ၂.၁၉] )။
ဇယား ၄ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂီ်ဒီပီ တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မႈသည္ ၎၏၀င္ေငြအဆင့္အတန္းတြင္ အနည္းငယ္
နိမ့္က်ေနပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဂ်ီဒီပီရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြဇယား
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မွတ္ခ်က္။ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ေရမီးလွ်ပ္စစ္အစရွိေသာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မပါ၀င္ပါ
ရည္ညႊန္းခ်က္ : United Nations Statistics Division (2013), National Accounts Estimates of Main Aggregates (database), United
Nations, New York, https://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp; World Bank (2013),World Development Indicators
(database), World Bank, Washington DC.

ဒုတိယအေၾကာင္းတရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သိုေသာ ၀င္ေငြနိမ့္က်သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း
၀ယ္လိုအား နည္းပါးမႈက ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သ႔ေ
ို သာ အထူးအေရးပါသည့္ ဖံ႔ျံြ ဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေမာင္းႏွင္
ေပးသည့္

ကုန္သြယ္မႈျပဳႏိုင္သည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားထံမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း
သံုးဆ နီးပါးျဖစ္သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၀.၃၂) ဘီလီယံ ရွိရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
အေမရိကန္ေဒၚလာ

(၀.၉၃)

ဘီလီယံ

တိုးတက္ရရွိခဲ့ပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအား

အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းမႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွ.မတိုးႏိုင္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသ၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တင္ပို႔ကုန္မ်ားတြင္
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အားလုံး၏ လႊမ္းျခဳံ ဂ်ီဒီပီတြင္ (၂.၆)% ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ
ပို႔ကုန္တန္ဖိုး သည္ (၀.၂၆)% သာပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ပို႔ကုန္မ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ
ႏွင့္

ကမၻာ၀န္ေဆာင္မႈပို႔ကုန္မ်ား

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး

တြင္ပါ

က်ဆင္းေနေသာ္လည္း

ထိုႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္

မၾကာေသးမီက တိုးတက္မႈလကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
သည္

ႏိုင္ငံတကာယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း၊
ကန္႔သတ္ခ်က္

အထူးသျဖင့္

အလြန္အမင္း

ကင္းကြာလ်က္ရွိပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

သေဘာတူညီခ်က္ (ASEAN Framework
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ဆိုင္ရာ

Agreement

တိုးတက္မႈမ်ား

အာဆီယံ

မူေဘာင္

on Services) အားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း GATS Commitment Index အညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း
(၁၄၈) ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ (၁၂၁) တြင္ ရွိေနပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑မ်ားတြင္
ၾကီးထြားရန္၊

အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးရန္

သက္ေရာက္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေပးရန္

ႏွင့္

က်န္ေသာစီပြားေရးက႑မ်ားသို႔

အတြက္

အလားအလာေကာင္းမ်ား

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ
ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရုတ္ႏွင့္ အႏိၵယ ၂ ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ တည္ရွိမႈ ႏွင့္
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ

တစ္ဆင့္

အိႏိၵယသမုဒၵရာအတြင္းသို႔

၀င္ေရာက္ႏိုင္

သည့္

တည္ေနရာ

အေနအထားေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ား ၾကီးထြား လာေရးလုပ္ေဆာင္ရန္
မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ တည္ေနရာတစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ၎အျပင္ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာမွ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့မႈ႔ မ်ားသည္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို
ျမွင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္သင့္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပိ႔ေ
ု ဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
က႑မ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအလားအလာကို

ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရး

ႏွင့္

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႏွင့္ အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား
ကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တင္းၾကပ္မႈမ်ားကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊

ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္မ်ားကို
အဆင့္ျမွင့္ျခင္းႏွင့္

တိုးခ်ဲ.ျခင္းမ်ားကို

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

အမွန္မွာ

ရပ္ေ၀းႏွင့္

သြားမည့္ခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္တြင္းပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား တိုးတက္မႈသည္လည္း ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း
ၾကီးထြားေရးအတြက္

အေရးပါေပသည္။

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္

ရန္အတြက္

ခရီးသြားလုပ္ငန္း

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္
နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ

မွ်တေသာ

မူ၀ါဒမ်ားသည္
ခရီးသြားလုပ္ငန္း

တိုးတက္လာသည့္
ကို

ေဒသမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္

ပုိမိုျမွင့္တင္
ဦးတည္လုပ္

ေဆာင္သင့္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကြာဟမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အင္အားစု

တြင္

တည္ေဆာက္ပံု

မွန္ကန္ေသာ

ေျပာင္းလဲမႈကို

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္

တည္ေဆာက္ေပးရန္

လုပ္သား

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားရွားပါးမႈကို ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္မႈမ်ား တြင္
ဆိုးရြားေသာ သို႔မဟုတ္ အလြန္ဆိုးရြားေသာ အဟန္႔အတား အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံသည္
စီးပြးေရး ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို
ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳပါက ထိအ
ု တားအဆီးျဖစ္ေနေသာအရာသည္ ပို၍ပင္ဆိုးရြားလာႏိုင္ ပါသည္။

ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ အခ်ိန္သည္ ပဓာနက်ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လူဦးေရသည္ မၾကာမီ စတင္အိုမင္းလာလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ အကယ္၍ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို
ယခုအခ်ိန္တြင္ မရယူပါက ႏိုင္ငံသည္ မခ်မ္းသာမီ အိုမင္းလာႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္ တစ္ရပ္ရွိေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေသာ လုပ္သားအင္အားစု (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ အရြယ္မ်ား)
ပမာဏသည္ ၂၀၃၅ခုႏွစ္အထိ သန္း(၄၀)၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ေကာင္းစြာရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္
စတင္က်ဆင္းလာကာ လူဦးေရ အိုမင္းလာသည္ႏွင့္အညီ မွီခိုသည့္ အခ်ိဳးအစားလည္း တက္လာလိမ့္မည္
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ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံပညာေရးတြင္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံျခင္းသည္

ဆက္လက္အေရးပါေနေသာ္လည္း

၊

ထိရ
ု င္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အသီးအပြင့္ ခံစားေရးမွာ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း

ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

ထိုအခ်က္က

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ယခင္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္
ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ

ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္

အရည္အေသြး

ယိုယြင္း

ေနေသာ

ပညာေရးဒဏ္

ခံစားခဲ့ရျပီး ယခုအခါ အလုပ္ လုပ္ရန္အရြယ္ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ”ဆံုးရႈံးသြားေသာ မ်ိဳးဆက္”
ျပည္သူမ်ားတည္ရွိေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီး လွပါသည္။
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကို ဦးတည္အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ျပီး၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ တက္ၾကြစြာ
ပါ၀င္ အက်ိဳးျပဳေနမႈကို တားဆီးေနသည့္ မည့္သည့္အတားအဆီးမ်ားကိုမဆို ဖယ္ရွားရန္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်မႈျဖစ္ေစရန္၊ အားလံုးကို ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒ
ေဘာင္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္း
ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္လာသူမ်ား ႏႈန္းထားျမင့္မားမႈမ်ားသည္ အေျခခံ အေရး
အဖတ္

အတြက္အခ်က္

ကိုေက်ာ္လြန္ကာ

အဆင့္ျမင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

တားဆီးလ်က္ ရွိသည္။ ပညာသင္ၾကားမႈရရွိေရး ေက်ာင္းေနမႈ ႏွင့္ ပညာျပီးဆံုးေအာင္သင္ၾကားမႈ ႏႈန္းထား
ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္မႈတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားဘ႑ာေရးမဟုတ္သည့္
အတားအဆီးမ်ား

ကို

ေျဖရွင္းေရးသည္

အေရးၾကီးလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းျပင္ပတြင္

ကေလးမ်ားၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ

သို႔မဟုတ္

ထိုအတားအဆီးမ်ားတြင္
အလုပ္ရန္တာ၀န္ရွိမႈမ်ား၊

ေက်ာင္းတက္ရန္ သြားေရာက္ရမည့္ ခရီးအကြာအေ၀း (အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ား) ၊
ျမန္မာဘာသာစကားသည္

မိခင္ဘာသာစကား

မဟုတ္ေသာ

ကေလးမ်ား

အတြက္

ေက်ာင္းစာ

သင္ၾကားေပးမည့္ ဘာသာစကား၊ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားကို
လံုေလာက္စြာမရရွိမႈ တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
ပညာေရးအဆင့္အတန္းသည္လည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ က်ဆင္းလ်က္
ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းဆရာအရည္အေသြးသည္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတရား
တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚလႊမ္းမိုးေနပါသည္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္း အရည္အေသြး ႏွင့္
သင္တန္းကာလကို တိုးျမွင့္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးေသာ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာျဖစ္သင္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္

ေရြးခ်ယ္သည့္

စံႏႈန္းမ်ားသည္

ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိသူ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ရရွိေရးအတြက္
အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ ေက်ာင္းဆရာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို ပိုမို လြယ္ကူစြာ ၀င္ေရာက္
ႏိုင္ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမို ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း သည္လည္း
အေထာက္အကူျပဳ ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျခား တကၠသိုလ္ဘ႔ရ
ြဲ သူမ်ား အတြက္ ၂-ႏွစ္ ဆရာျဖစ္
သင္တန္း

တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္

စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္

ေက်ာင္းဆရာမ်ားျဖစ္လာေရးအတြက္

လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေနာက္ထပ္

ျမန္မာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပားသည္ နည္းပညာႏွင့္
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ

ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

ေကာင္းစြာတတ္ကြ်မ္းရန္

လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး နွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေက်ာင္း (TVET) သည္
ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ အလြန္နည္းပါးေနပါသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္း အတန္းၾကီးေက်ာင္းသားမ်ား၏
(၀.၅%)မွ်သာ ထို(TVET) မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ (ဇယား ၅ [ ၃.၃ ] )။
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

နည္းပညာႏွင့္

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးကို

ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လိုအပ္္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ
ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမမီသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
အေျမာက္အျမားအတြက္ ပိုမိုအသံုး၀င္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ရရွိေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္
ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း ႏွင့္ TVET ဆရာမ်ားကို ေခတ္မီစက္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္အတန္းမ်ား ၏
ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမ်ားႏွင့္

အဆက္မျပတ္ေစျခင္း

တိ႔သ
ု ည္

အေရးၾကီးေသာ

အရည္အေသြး

ဆိင
ု ္ရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ပါသည္။

ဇယား ၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလယ္တန္းအဆင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္း (TVET)
နည္းပါးသည္။
အလယ္တန္းေက်ာင္း တန္းျမင့္အဆင့္ တြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္းအနက္
နည္းပညာ/သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေရး တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း

တရုတ္

အင္ဒိုနီးရွား

ထိုင္း

လာအို

ျမန္မာ

မွတ္ခ်က္။ အလယ္တန္းေက်ာင္း တန္းျမင့္အဆင့္ဆိုသည္မွာ အလယ္တန္းတြင္ အျမင့္ဆံုးအတန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုဆိုလို
ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျမန္မာ (၂၀၁၃/၁၄ ပညာသင္ႏွစ္) ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား (၂၀၁၁) တို႔မွလြဲ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္။ UNESCO (2014b), UNESCO Institute for Statistics Data Centre (database), United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, http://stats.uis.unesco.org/, accessed 23 April 2014and Ministry of Science and Technology
(2013),“Union of Myanmar PowerPoint presentation”, July.
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ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အလုပ္အကိုင္မရွိမႈ

မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မွ
ႏွင့္

စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈမ်ား

ျပည္ပသို႔

မလုပ္သူ

အနည္းငယ္မွ်သာရွိပါသည္။

ေျပာင္းေရႊ.သြားသူမ်ား

ျဖစ္ပြားေနပါသည္။

ႏႈန္းထားမ်ား

ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသည့္

သို႔ရာတြင္

ျမင့္မားေနမႈအတြက္

လုပ္သားအင္အားစုႏႈန္းမ်ားမွာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမင့္မားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ အထူးသျဖင့္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ
လကၡဏာမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ

ၾကီးထြားလ်က္ရွိပါသည္။

၎အျပင္

ျပည္ပတြင္

သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာလူမ်ိဳး (၅.၅) သန္းအထိ ရွိေနပါသည္ (ဇယား-၆ [ ၃.၆ ] )။
ထိုျပည္ပတြင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္

ၾကီးမားေသာ

ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားအင္အားစုမ်ား

ျဖစ္ၾကျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ ယင္းသို႔ ”ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ”
ျပႆနာ

မျဖစ္ပြားေရးကို

တားဆီးကာ

”အသိဉာဏ္ပညာဖလွယ္မႈမ်ား”

ကိုအားေပးရန္အတြက္

ထိေရာက္ေသာမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ”ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ” ျပႆနာကို
ကာကြယ္တားဆီးရန္

အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ

ျပည္ပသို႔

ထြက္ခြာမသြားႏိုင္ေစရန္

ႏိုင္ထက္စီးနင္း

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အစား ျပည္တြင္းတြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း
အလုပ္အကိုင္ ေစ်းကြက္ အေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအ၀င္ မက္လံုးမ်ား
စီမံေပးျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

ဇယား-၆ ၊ ျမန္မာလူဦးေရ၏ ၁၀% ခန္႔သည္ ျပည္ပတြင္ေနထုိင္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းထားသည္။
ျပည္ပေျပာင္းေရႊ.ေနထုိင္သည့္ ႏႈန္း (%)

ျမန္မာ
ဖိလစ္ပိုင္
အိႏိၵယ
တရုတ္

မွတ္ခ်က္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားျပီး၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏
အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၀၅-၀၆ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။
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ရည္ညႊန္းခ်က္။ Mon (2014), “Mobility, identity and contributions of skilled Burmese migrant workers: An exploratory study in
Bangkok 45”,ABAC Journal, Vol. 34, No. 1, Assumption University of Thailand, www.abacjournal.au.edu/; OECD (2012), Better
Skills,
Better
Jobs,
Better
Lives:
A
Strategic
Approach
to
Skills
Policies,
OECD
Publishing,
Paris,http://dx.doi.org/10.1787/9789264177338-en.

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္
ေရႊ.ေျပာင္း

အလုပ္အကိုင္မ်ား

အလုပ္သမားမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ

၎တို႔မူလ

စိုက္ပ်ိဳးေရး

ဖန္တီးေပးေရး

ေနထိုင္ရာ

ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း

ကို

ေနရာမ်ားသို႔

ကြင္းဆက္မ်ား

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေပးပါက
ျပန္လာလိုၾကေပမည္။

(Agricultural

value

ထိုသို႔
chain)

နညး္လမ္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး မဟုတ္ေသာ က႑ ရွိ
အျခား

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ႏွင့္

အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား

ခ်ိပ္ဆက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္

(အေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ား)

ျပန္လာေသာအလုပ္သမားမ်ားကို

ႏွင့္

ျပည္တြင္း

လုပ္သားေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးေရးတြင္ အကူအညီေပးရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထား
လုပ္ေဆာင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုငပ
္ ါသည္။
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း
လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္

၎တို႔၏

အေျခခံပညာေရးျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္

သို႔မဟုတ္

တကၠသိုလ္မွ

ဘြဲ႔ရျပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ”အလုပ္လုပ္ရန္အသင့္” မျဖစ္ၾကေသးပါ ၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း
“လုပ္ငန္းခြင္ ေရာက္မွ ” ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သင္ယူလိုသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိၾကပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား
၏ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကို ထိန္းသိန္းျခင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမွင့္ရန္
တရား၀င္သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးရန္အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ သည္လည္း လြန္စြာနည္းပါး
ပါသည္။ လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အလုပ္သမားမ်ား ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္
ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အသံုးစရိတ္မွ် သံုးစြဲျခင္းမျပဳ ၾကပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး
အတြက္ မိမိႏွင့္ လိုက္ဘက္မည့္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုငပ
္ ါသည္။
အထူးသျဖင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈ

လုပ္သားအင္အားစုတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈမရွိသည့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းေပးရန္

နိမ့္က်သည့္

အဆင့္မ်ားရွိ

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္

ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္

အလုပ္သမားမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အကိုက္အညီဆံုးျဖစ္ေရးအတြက္
အစိုးရက

အစီအစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္

အလုပ္သမားမ်ားက ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္တစ္ဦးထံ ေျပာင္းေရႊ.သြားႏိုင္မည္ ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ သင္တန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္မေပးလိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္က႑မ်ား တြင္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေရထြက္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္

ထိုအေျခေနမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိပါသည္ (ဇယား-၇ [၃.၉] )။
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ဇယား-၇ ၊ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသိ႔ု ေျပာင္းေရႊ.သြားမႈျပႆနာမ်ားကို တင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ.သြားမႈ ျပႆနာမ်ားကို
တင္ျပသည့္လုပ္ငန္းမ်ား %

* ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုးႏွင့္ အိမ္ေထာင္သံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။

ရည္ညႊန္းခ်က္

:
OECD,
UMFCCI
and
UNESCAP
(2014),
www.unescap.org/sites/default/files/MBS_Questionnaire_Interactive_310114.pdf.

Myanmar

Business

Survey,

Fishing = ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း , Hotels and restaurants = ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
Extraterritorial organizations and bodies=အျပည္ျပည္ဆိုင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား
Real estates = အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ား
renting and business activities = ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Other community, social and personal service activities = အျခား ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊
လူမႈေရးႏွင့္ ပုဂၢိလက ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
wholesale and retail trade = လက္ကားႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္း
Construction =ေဆာက္လုပ္ေရး
Education = ပညာေရး
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Total, all sectors = စုစုေပါင္း ၊ က႑မ်ားအားလံုး
Agriculture, hunting and forestry = စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အမဲလိုက္ျခင္း ႏွင့္ သစ္ေတာ
Transport, storage and communications = ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သိုေလွာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး
Financial intermediations = ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
Manufacturing = ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
Health and social work =က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္း
Activities of private households as employers = မိသားစုပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား
Mining and quarrying = သတၱဳတြင္းႏွင့္ ေက်ာက္မိုင္း
Electricity, gas and water supply = လွ်ပ္စစ္၊ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ
Public administration and defence = ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်မႈသည္ ေက်ာင္းမွ လုပ္ငန္းခြင္ ကူးေျပာင္းမႈ အခက္အခဲ
ေၾကာင့္

အဟန္႔အတားျဖစ္လွ်က္ရွိပါသည္။

လက္ရွိ

တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္

စနစ္ပံုစံ

အခက္အခဲ

ႏွင့္

အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၏ ရရွိႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြ အလားအလာမ်ား
ပတ္သက္သည့္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ခ်ိဳ.တဲ့မႈမ်ား ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
သည္

ထိုကူးေျပာင္းမႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။

ေက်ာင္းမွ

လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈမ်ား လြယ္ကူေစေရးအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားကို ရိုးစင္းသည့္ စာေမးပြဲေအာင္/က်
စနစ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္သည့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ သက္ေသဓကမ်ားကို အေျချပဳသည့္
သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း

ေရြးခ်ယ္ေရး

၀န္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္

လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ႏွင့္

အလုပ္ရွင္မ်ား

အၾကား

ခိုင္မာေသာ

မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္

ပူးေပါင္း

လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်မႈ ႏိုင္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ယခုအခါ ျပဳစုေရးဆြဲေနသည့္ အမ်ိဳးသား အရည္အေသြးမ်ားဆိုင္ရာ မူေဘာင္
(national

qualifications

framework

-NQF)

ကို

အျပည့္အ၀ထူေထာင္ေရးအတြက္

ၾကိဳးပမ္း

အားထုတ္မႈမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။ ထိုမူေဘာင္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ကို
တိက်စြာ

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျပီး

ထိုကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို

ထိေရာက္စြာ

အသံုးျပဳႏိုင္ေစမည္ျဖစ္

ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တရား၀င္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရန္အခြင့္အလမ္း မည္သည့္အခါ ကမွ်
မရရွိခဲ့ၾကသူမ်ား

သိ႔မ
ု ဟုတ္

သင္ၾကားရန္

အခြင့္အလမ္းမရွိၾကသူမ်ား

ကို္

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ အကူအညီေပးေရးအတြက္ NQF မူေဘာင္အတြင္း

တရား၀င္သင္ၾကားခြင့္
တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ

လိမ့္မည့္ ၾကိဳတင္သင္ၾကားမႈ အသိအမွတ္ျပဳ အစီအစဥ္ ( Recognition of Prior Learning programme )
ကို ထူေထာင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
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ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားစနစ္အတြက္ မူ၀ါဒေဘာင္ကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
အစိုးရ ပညာေရးက႑ ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကြ်မ္းက်င္မူမ်ား မူ၀ါဒ ၂ ခုစလံုးအတြက္
မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းအတြက္ မူေဘာင္သည္ ရႈပ္ေထြးျပီး ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး
ေရးအတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားစြာတြင္ တာ၀န္ရွိေနၾကပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္းသည္
တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိမႈႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္
လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းပါးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
ရႈပ္ေထြးမႈေလွ်ာ့ခ်ကာ

မူ၀ါဒ

ခ်မွတ္ရာတြင္

ပညာေရး နွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္း ( အေထြေထြ ႏွင့္

အဆက္အစပ္ရွိေစရန္အတြက္

TVET ႏွစ္ခုစလံ��) လုပ္ေဆာင္ေပးေရးတာ၀န္ကို

၀န္ၾကီးဌာန အနည္းငယ္ျဖင့္ က်စ္လ်စ္မႈရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္
ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္

လုပ္ငန္းမ်ား၏

အစိုးရအေနျဖင့္

ကြ်မ္းက်င္မႈ

စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ တိုးတက္

လိုအပ္မႈမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက်စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္
ေပးျခင္းျဖင့္

အလုပ္သမားေစ်းကြက္

၀ယ္လိုအားကို

ပိုမို

တုံ႔ျပန္ေပးမည့္

ထုတ္ျပန္

သက္ေသသာဓကကို

အေျချပဳလုပ္ေဆာင္သည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒ

ပံုစံေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုထည့္သြင္းရန္အတြက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီမ်ား

တြင္

လူမႈေရး

ကဲ့သို႔ေသာ

မိတ္ဘက္

အတည္တက်

စီစဥ္ဖ႔စ
ြဲ ည္းမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူေပးရန္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံေပးျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလားအလာ ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေရးသည္ ယင္း၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ မည္သို႔ စုစည္း
ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ပါသည္။
စုေဆာင္းေငြမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း၊

ျပည္သူလူထု၏

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ျပည့္၀ေစေရး

အတြက္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံေပးျခင္း

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးစနစ္ စြမ္းရည္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးအတြက္
အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္လည္း လိုအပ္ျပီး၊ ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရး
အတြက္

အကူအညီေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အာဏာပိုင္မ်ားသည္

ထိုဦးစားေပးမႈမ်ား

ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ေရးအတြက္ အထင္ၾကီးဖြယ္ ေကာင္းေသာ အစပ်ိဳးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ
စိန္ေခၚေနမႈမွာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္
ႏွင့္

ဘ႑ာေရး

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

အရင္းအျမစ္မ်ား

အတိုင္းအတာျဖင့္

ခြဲေ၀ခ်ထားမႈမ်ားကို

အလ်င္အျမန္

ဆက္လက္

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသာမက

အေထာက္အကူျပဳေစေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္ေရးကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုစုစည္းအသံုးျပဳျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားေသာ

ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ

စီမံကိန္းမ်ားတြင္

အၾကိဳ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ဘ႑ာေရး
22

အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလိုအပ္မ်ား၏ ပမာဏကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း၊
ထိုပမာဏသည္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀ တြင္

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဂ်ီဒီပီ၏

၅% မွ ၁၀% ထပ္ေဆာင္းသည့္

ပမာဏအထိရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ
ဦးတည္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ျပည့္၀ႏိုင္ေရးမွာ ( အျခား ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ဆဲ အာရွႏိုင္ငံမ်ား စတင္ဖ႔ံျြ ဖိဳးမႈ
ရရွိခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းႏွစ္

အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္) လာမည့္ ႏွစ္ ၂၀ တြင္ ႏွစ္စဥ္ စုစုေပါင္း

ျပည္တြင္းအသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (GDP) ၏ ပ်မ္းမွ် ၂၁% ႏွင့္ ၂၈% အၾကား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး ၊ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ်

ေငြေၾကး

ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ

ျမင့္မားလာကာ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၃၀% မွ ၄၀% အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ (စာရင္း-၁ [ ၄.၁] )

စာရင္း - ၁
၂၀၃၅ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ လိုခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ခုေပၚတြင္ အေျခခံ အကဲျဖတ္ခ်က္ ၊

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

၁

-

ICOR

မေျပာင္းလဲေသာႏႈန္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

၂

-

ICOR

တိုးတက္လာသည္ႏ
့ ႈန္း

၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ရွိမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္း - ၆.၅%
၂၀၁၃-၃၅ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေ၀စု

၂၇.၃၀%

၂၁.၂၀%

၂၀၃၅ တြင္ရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေ၀စု

၃၇.၀၀%

၂၉.၃၀%

၂၀၃၅ တြင္ ရွိမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏႈန္း - ၇.၅%
၂၀၁၃-၃၅ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေ၀စု

၂၈.၉၀%

၂၄.၅၀%

၂၀၃၅ တြင္ရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေ၀စု

၄၀.၀၀%

၃၃.၈၀%

၂၀၃၅ တြင္ ရွိမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈႏႈန္း - ၈.၅%
၂၀၁၃-၃၅ ခုႏွစ္ ပ်မ္းမွ် ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေ၀စု

၃၀.၄၀%

၂၇.၈၀%

၂၀၃၅ တြင္ရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေ၀စု

၄၃.၀၀%

၃၈.၃၀%

မွတခ
္ ်က္ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေ၀စုသည္ ၁၆.၇% ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ ခုစလံုးတြင္ ၂၀၁၂-၃၅ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ီဒီပီ
ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားကို ပံုေသအျဖစ္မွတ္ယူထားပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၁ တြင္ ပံုေသ ႏွစ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အခ်ိဳး
(ICOR--constant incremental capital to output ratio) ကို ပံုေသထားရွိျပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္ ICOR အခ်ိဳးကုိ ႏွစ္စဥ္တိုးလာသည္ဟု
မွတ္ယူထားပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း (၃)ခု ျဖစ္သည့္ ၆.၅% ၊ ၇.၅% ႏွင့္ ၈.၅% တြင္ ထားရွိပါသည္။
ပထမျဖစ္ႏိုင္ေျခတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၆.၅% ႏႈန္းတိုးတက္မႈရရရွိပါက ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က တရုတ္ႏိုင္ငံ ရရွိခဲ့သည့္ GDP
per capita အဆင့္ အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ capital stock per capita ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ၊ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၇.၅% ရွိသည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္
၈.၅% ရွိသည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ရရွိခဲ့သည့္ per-capita GDP ပမာဏျဖစ္သည့္ capital stock per capita ကိုေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂ တြင္ စီးပြားေရး တစ္ခုအတြက္

အနည္းဆံုး ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံရန္ လိုအပ္မႈကို တိုင္းတာသည့္ ICOR သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ီဒီပီ၏

ေနာက္ထပ္တိုးတက္လာသည့္ က႑တစ္ရပ္ ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၂ (၁၀ ႏွစ္အတြက္ ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ထားသည္) ရွိရာမွ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄.၅
အထိ (အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိ စီးပြားေရးအဆင့္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္) တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာသည္မွတ္ယူထားပါသည္။ ICOR သည္
ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ နိမ့္က်လ်က္ရွိျပီး ၊ ေငြအရင္းအနီး မလံုေလာက္မႈကို ထင္ဟပ္ေနျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ျပန္လည္ရရွိသည့္
ပ်မ္းမွ်ပမာဏ သည္ ေကာင္းစြာျမင့္မားေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားတိုးပြားလာမႈ (capital accumulation) ႏွင့္ ေငြလးံု ေငြရင္း
အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳး (capital effiency) ရည္က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ ICOR တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မန
ွ း္ ထားပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္

စြမ္းေဆာင္မႈ

အလားအလာမ်ား

(projected

efficiency

trends)

ႏွင့္

ခန္႔မွန္းထားသည့္

ရလာဒ္မ်ား

ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ား ကို ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္စဥ္ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ေ၀စုုမ်ားကို ၂၀၃၅ ခုႏွစ္အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
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ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား။ Author’s calculations, based on IMF (2013a), World Economic Outlook (database), International Monetary
Fund, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx and World Bank (2013a) World Development Indicators
(database), http://databank.worldbank.org/data/home.aspx.

ထိုရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ရရွိေရးအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ျပည္တြင္း

ျပည္ပမွ

ဘ႑ာေရး

စီး၀င္မႈမ်ားအတြက္ ရႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားအားလံုးကို ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပ
အရင္းအျဖစ္မ်ားမွ

စီး၀င္မႈသည္--

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အဓိကအားျဖင့္

(FDI)

တရား၀င္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအကူအညီ

ျဖစ္ၾကျပီး

--

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို

(ODA)

ႏွင့္

ဖယ္ရွားေပးလိုက္မႈေၾကာင့္

ျမင့္မားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး ယခု ၁၀ စုႏွစ္၏ က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြပံ့ပိုးမႈ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္တြင္
အထူးအေရးပါလာႏိုင္ပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

အတြက္

အဓိကဘ႑ာေငြကို

ျပည္တြင္း

အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အစိုးရ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိလက စုေဆာင္းေငြမ်ားမွ အသံုးျပဳရလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး ၊
ထိုရန္ပံုေငြမ်ားသည္

အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ႏွင့္မွ်

သိသိသာသာ

တိုးတက္လာရန္

လိုအပ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ကာစတြင္ ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ား အမ်ားအျပားစံုျပဳ ရရွိေနရာမွ ျပန္လည္
က်ဆင္းသြားခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုရန္ပံုေငြမ်ား တိုးတက္ရရွိလာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ျပည္ပမွ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ODA ႏွင့္
ျပည္ပတြင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက

FDI မွလည္းေကာင္း၊

လႊဲပို႔ေပးသည့္

ေငြပမာအနည္းငယ္

မွလည္းေကာင္း ရရွိမႈသည္ အထူးသျဖင့္ အလယ္အလတ္ကာလ မ်ားအတြက္ ေရးပါႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္တြင္ FDI ၊ ODA ႏွင့္ လႊဲပို႔ေငြလက္ခံရရွိမႈ စုစုေပါင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၇ ဘီလီယံ (ဂ်ီဒီပီ၏
၄.၅%ခန္႔)

ရွိပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္

ODA

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္
ႏွင့္

FDA

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

စီးပြားေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

စီးဆင္းမႈတိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားမႈကို

ထည့္တြက္ပါက ထိုအရင္းအျမစ္မ်ား မွ စီးဆင္းလာမည့္ ရန္ပံုပမာဏႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီးအရင္းအျမစ္တြင္
အလြတ္သေဘာ

ၾကီးမားစြာ

အလယ္အလတ္ကတြင္

ပါ၀င္ေနသည္

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ေငြလႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈ

၇.၃

ဘီလီယံ

ပမာဏ

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ဂ်ီဒီပီ၏

စုစုေပါင္းသည္
၁၃.၂%

အထိ

တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုအဆင့္သည္ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ.ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ (ဥပမာ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ FDA ၊ODA ႏွင့္ လႊဲပို႔ေငြမွ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံက ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၄.၅% ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက
၁၄.၅% ႏွင့္ လာအို ႏိုင္ငံက ၉.၇% ရရွိခဲ့ပါသည္။) ျဖစ္ျပီး ထိုပမာဏသည္ ရရွိႏိုင္သည့္ ပမာဏျဖစ္ပါသည္။
ဤခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္မွ

ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ားအေနျဖင့္

ျမန္မာဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္၏

ေလးပံုတစ္ပံု မွ သံုးပံုတစ္ပံုအထိ ကို ေအာက္ထစ္အားျဖင့္ ယခု ၁၀ စုႏွစ္၏ က်န္ရွိေသာႏွစ္မ်ားအထိ
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။

သိ႔ရ
ု ာတြင္

ODA

ႏွင့္

FDA

စီးဆင္းမႈသည္

ထိုအဆင့္တြင္

အခ်ိန္

အကန္႔အသတ္မရွိ ဆက္လက္ စီးဆင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ ၊ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ေနမည္ျဖစ္ရာ

အရာအေရာက္ဆံုး

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ားသည္

အားအင္ကုန္ခန္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး၊

ေငြအရင္းအႏွီး စီးဆင္းမႈမ်ားလည္း က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။
ေရရွည္တြင္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္အမ်ားစုသည္
အစိုးရ၏

ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္

ျပည္တြင္းစုေဆာင္းေငြမ်ားမွ

ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို

ဘ႑ာေငြ

ရရွိႏိုင္သည့္ ေနရာ ၂ ခုစလံုးသည္ အလြန္တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခား အၾကိဳ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစနစ္၏

လက္က်န္အခက္အခဲအေမြမ်ားေၾကာင့္

တိုးတက္ ရရွိရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

က်ဆင္းလ်က္ရွိျပီး

သိသိသာသာ

အစိုးရ၏ ဘ႑ာေငြမ်ား အထူးသျဖင့္ အခြနအ
္ ေကာက္ဘ႑ာေငြ
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ရရွိမႈမ်ားသည္

အျခားအာရွ

ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

အလြန္အမင္းနိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ အျခား အေထြေထြ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္ ရရွိသည့္
ဘ႑ာေငြမွာ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၉.၁% ရွိပါသည္။ (ဇယား-၈၀)။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏
အသားတင္စုေဆာင္းေငြ (ဂ်ီဒီပီ မွ ေနာက္ဆံုးသံုးစြဲသည့္စရိတ္ ႏုတ္ထားျခင္း) သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကစ၍
သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာ ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅.၈% ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္
၂၄.၅%

ႏႈန္းခန္႔

ျမင့္တက္လာပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ထိုႏႈန္းထားသည့္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ

ႏွင့္

အျခား

အလ်င္အျမန္ဆံုး ၾကီးထြားေနသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားက ရရွိခဲ့သည့္ ၃၀%
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၎အထက္ ထက္နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ဇယား-၈ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရေငြမ်ား ႏွင့္ အခြနအ
္ ေကာက္ရေငြ စုစုေပါင္းမွာ ဂ်ီဒီပီ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
နိမ့္က်လ်က္ရွိပါသည္။
ဂ်ီဒီပီတြင္ စုစုေပါင္းရေငြမ်ား ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ရေငြစုစုေပါင္း ပါ၀င္မႈ
ရေငြစုစုေပါင္း

ကေမၻာဒီးယား လာအို ျမန္မာ

အခြန္အေကာက္ရေငြစုစုေပါင္း

ဗီယက္နမ္

အင္ဒိုနီးရွား မေလးရွား

ဖိလစ္ပိုင္ ထိုင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တရုတ္ အိႏိၵယ

1. Tax and other non-tax revenues plus transfers from SOEs.
Sources:International Monetary Fund (2012), “Myanmar: 2011 Article 4 consultation”, IMF Country Report 12/104, International
Monetary Fund, May; IMF staff estimates for Myanmar; ADB (2013a) for other countries. Figures are for 2012 (FY 2012/13 for
Myanmar), www.adb.org/publications/series/basic-statistics.

သဘာ၀ရင္းျမစ္မွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြသည္ ကြာဟမႈအစိပ္အပိုင္းအခ်ိဳ.ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္
ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခြန္အေကာက္ရရွိမႈတြင္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာရန္ ႏွစ္လယ္ကာလတြင္
အနည္းဆံုး

ဂ်ီဒီပီ၏

၁၀%

ရရွိရန္၊

ျဖစ္ႏိုင္ပါက

ထို႔ထက္ပိုမိုရရွိရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

သဘာ၀

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ၀င္ေငြသည္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ လႊဲပို႔ေငြမ်ားမွ ရရွိေသာ
၀င္ေငြ

အခ်ိဳးသည္

၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးႏွစ္

အဆင့္တြင္

တက္လက္တည္ရွိေနမည္

ဆိုပါက

ႏွစ္လယ္ကာလအတြက္ ရႏိုင္မည့္ အစိုးရ၀င္ေငြစုစုေပါင္း၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သဘာ၀
အရင္းအျမစ္မွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြသည္ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္ မွ ရရွိသည့္၀င္ေငြသည္ ႏိုင္ငံတကာ
ေစ်းႏႈန္းမ်ား မတည္ျငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာ မေရရာသည့္ အေနအထားျဖစ္သျဖင့္ ခန္႔မွန္းရ ပိုမိုခက္ခဲျပီး
အစိုးရ၏၀င္ေငြတစ္ရပ္လံုးလႊမ္းျခံဳရရွိမႈ

တြင္မေမွ်ာ္လင့္ပဲ
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က်ဆင္းမႈမ်ား

ႏွင့္

ဘ႑ေငြ

လိုေငြျပမႈကို

တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္. အခြန္အေကာက္၀င္ေငြ တိုးတက္မႈမရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစိုးရ
အသံုးစရိတ္ေငြအတြက္

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ

အလြန္အကြ်ံ

အားကိုးအားထားျပဳလာမည့္

အခြနအ
္ ေကာက္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံုကို

အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနပါသည္။
အခြနအ
္ ေကာက္၀င္ေငြကို

အခြန္စနစ္ႏွင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အေကာက္အခြန္ေပးေဆာင္သူ တိုးတက္လာမႈ တိ႔ျု ဖင့္
ယခုအခါ

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္

အခြန္ေငြေပးေဆာင္သူ

ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၀.၄% သာအခြန္ေပးေဆာင္သူရွိပါသည္။

ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀

၀၀၀

သာရွိျပီး၊

အခ်ိဳ.နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အခြန္အေကာက္

ႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမွင့္ျခင္းအားျဖင့္ အခြန္အေကာက္ေငြမ်ား ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္
အေနအထားအခ်ိဳ.ရွိေနေသာ္လည္း ၊ အခြန္အေကာက္အမ်ားစုကို အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား
လာမႈမွ တစ္ဆင့္ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း မ်ားသည္

အခြနအ
္ ေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အားနည္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
ႏႈန္းထားမ်ားကို

တျဖည္းျဖည္း

တိုးျမွင့္ျခင္း

ႏွင့္

အခြန္အေကာက္မ်ား

အားလံုးကို

ေကာက္ခံမႈမ်ား

တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း အျပင္ ၊ အျခားနယ္ပယ္ ၃ ခုတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ားသည္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ အျခား အစိုးရ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ ဘ႑ာ၀င္ေငြမ်ားအားလံုးကို
တိုးျမွင့္ရာတြင္

ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္

အေရးၾကီးျပီး

၊

ထိုေအာင္ျမင္မႈ

ရရွိမႈ/

မရရွိမႈ

အေပၚတြင္

လည္းမူတည္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္အေကာက္စနစ္တစ္ခုလံုး ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအားျဖင့္
အျခားအခြန္အေကာက္အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားကို

သတ္မွတ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

တိုးခ်ဲ.ျခင္း

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္

ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြကို ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ျပီး၊
အခ်ိဳ.ကိစၥမ်ားတြင္ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွႏ္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ

ေကာက္ခံေနျပီျဖစ္သည့္

အိမ္ယာ

အေဆာက္အအံု အခြန္အေကာက္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အခြန္အေကာက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ.
ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံ၀င္ေငြ

ကိုသာ

တိုးျမွင့္ရန္လိုအပ္ေနသည္မဟုတ္ပါ၊

ပုဂၢလိက

က႑ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ မက္လံုးေပးမႈမ်ား ႏွင့္ အလြန္အမင္း လိုရာစြဲ၍ မမွန္မကန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ကို
တားဆီးျခင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆံုးရံႈးနစ္နာမ်ားကို ေရွာင္ရားရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ အျခား ၀င္ေငြ
ျမွင့္တင္ေပးသည့္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ယႏၱရားမ်ားကိုလည္း

စြမ္းေဆာင္ရည္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ဂ်ီဒီပီ ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ရေငြ
လႊမ္းျခံဳအခ်ိဳးႏွင့္ အခြန္အေကာက္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံုထိေရာက္မႈ ႏွင့္ အခြန္အေကာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ကိစၥ ၂ ခုစလံုးကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အသိအမွန္ျပဳၾကပါသည္။
အခြန္အေကာက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈၾကီးတစ္ရပ္ကို

၂၀၁၂/၂၀၁၃

ခုႏွစ္က

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး

ထိုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္၀ေရးအတြက္ ေကာင္းေသာစတင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ
၀င္ေငြမ်ားတိုးျမွင့္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေအာင္ျမင္ေရးသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္
မ်ားအတြက္ ေထာက္ပ႔ံမႈမ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ဂရုတစိုက္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို
ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ အခြန္အေကာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ အျခား အခြန္အေကာက္
ဦးစားေပးမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ အျခား စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ အာရွ
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ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ က်င့္သံုးသည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို ဦးစားေပးမႈမ်ားကို
ကုန္က်စရိတ္အသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္ အထူးဂရုစိုက္ျပဳလုပ္ရန္ လိုပါမည္။
အရင္းအျမစ္မ်ားကိုခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း
အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ား

တိုးျမွင့္ရာတြင္

ရေငြမ်ားကို

ဖံ႔ျံြ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

ႏွင့္

အျခားဦးစားေပး

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အညီ ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း ၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စာြ ေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခိုင္မာမႈႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၏ စြမ္းရည္မ်ား
တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Public Financial Management PFM) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဖြံ႔ျဖိုးမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းအပါအ၀င္ ထိေရာက္မႈမ်ား တိုးတက္မႈရရွိျခင္း သည္ ယင္းတို႔၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
တိုးျမွင့္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရျခင္းကဲ့သို႔ပင္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ထိေရာက္စြာ ခြဲေ၀ခ်ထားရန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အားနည္းေနေသာ
အဖြဲ႔အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္
အစိုးရ၀င္ေငြမ်ားကို

ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္

ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္

ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္း

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္

ျပဳလုပ္ရာတြင္

ဘ႑ာေရးစနစ္၏

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို

စြမ္းရည္

ႏွင့္

ထိေရာက္စြာ

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ေရး

အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း။ လက္ရွိ မၾကာေသးကဖြဲ႔စည္းထားေသာ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ကိုပိုမိုၾကီးမားေသာ

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ

ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး

အတြက္

(fiscal

federalism

institutions)

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လုပ္ေဆာင္ရန္

လိုအပ္ေနပါသည္။
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ ထိေရာက္မႈမ်ား
တိုးတက္ေစရန္အတြက္
လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမႈ
ထိုလုပ္ငန္းတြင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အသံုးစရိတ္မ်ားကို

အစီအစဥ္တစ္ခုကို

ခြဲေ၀ခ်ားျခင္း၊

စတင္

ဘ႑ာေငြျဖည့္ဆည္းေပး

ျခင္းႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈတို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ယခုအထိလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သည္
သိသာထင္ရွားေသာေအာင္ျမင္မႈအခ်ိဳ.ကို ရရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမို
ျပည္သူလူထု

ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္

ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္

ေရြးခ်င္တင္ေျမွာက္ထားသည့္

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပိုမိုတာ၀န္ယူမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္
ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္လိုပါမည္။

မၾကာေသးမီက

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ (ယခု)ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ပံုစံထုတ္ျခင္း၊
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား

အတြက္ ပိုမိုစနစ္က်နျပီး ပြင့္လင္းေသာ တရား၀င္ လုပ္ထံုး

လုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အေစာပိုင္းကရွိျပီးျဖစ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊
စံမ်ားႏွင့္

အစီအစဥ္မ်ား

အမ်ားစုသည္

ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အေရးၾကီးေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္
အၾကား ခ်ိပ္ဆက္မႈအားနည္းျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အျပည့္အစံုပါ၀င္မႈႏွင့္ ထင္သာ ျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊
ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုး၏ ရလဒ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈအားနည္းျခင္း၊ ျပည္သူ႔ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ထိေရာက္စြာ
လုပ္ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေကာင္းမြန္မႈမရွိျခင္း
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ႏွင့္ ျပင္ပစာရင္းစစ္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စိစစ္မႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈအတြက္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းး (တိုးတက္မႈ
ရွိေနေသာ္လည္း) နည္းပါးျခင္း တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အားနည္းခ်က္အမ်ားစုမွာ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအမ်ားစုႏွင့္
တူညီျပီး ယင္းတို႔၏အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ေဆာင္ခါစ တြင္ အမ်ားစု ၾကံဳေတြ႔ရမႈမ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္။
လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အသံုးစရိတ္သံုးစြဲမႈ လြန္စြာ နိမ့္က်ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုေသာ္ ဘတ္ဂ်က္သည္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ေျပးတည္း မလုပ္ေဆာင္၍ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

၂၀၁၂/၁၃

ဘ႑ာေရးႏွစ္

ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္တြင္

က်န္းမာေရး

ႏွင့္

ပညာေရး

အသံုးစရိတ္သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၈% မွ ၁.၅% ရွိပါသည္။ (ဇယား-၉ [ ၄.၉ ] )။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္
အျခား

လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ား

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

မကာမိပါ။

အတြက္

အသံုးစရိတ္သည္

ထိုအခ်က္ကို

အထူးသျဖင့္

နည္းပါးျပီး၊

လြန္စြာ

လိုအပ္ေနေသာ

က်န္းမာေရး

အညြန္းကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္

ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း၊ ကေလးသူငယ္ေသဆံုးမႈႏႈန္း ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္
အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
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ဇယား ၉ ။ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈနိမ့္က်လ်က္ရွိသည္။
ဂ်ီဒီပီ စာရင္းမွန္ ႏွင့္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ ႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္အခ်ိဳး (%)

က။ ပညာေရး (၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း)
ပညာေရးအသံုးစရိတ္ (ဂ်ီဒီပီ၏ %) ၂၀၁၁
ပညာေရးအသံုးစရိတ္ (အစိုးရအသံုးစရိတ္ %) ၂၀၁၁

ခ။ က်န္းမာေရး (၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း)
က်န္းမာေရးတြင္ အစိုးရ၏ အေထြေထြအသံုးစရိတ္ ဂ်ီဒီပီ % ျဖင့္
ဂ်ီဂ်ီအိပ္ခ္အီး အေထြေထြအစိုးရအသံုးစရိတ္ % ျဖင့္

(က) ပညာေရး (၂၀၁၁ခုႏွစ္ရွိ)
ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ၊ စုစုေပါင္း (ဂ်ီဒီပီ၏ %) ၂၀၁၁
ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ၊ စုစုေပါင္း (အစိုးရအသံုးစရိတ္ %)၂၀၁၁

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ ကေမၻာဒီးယား ၊ တရုတ္ ၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို ၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊

၁။ ပညာေရးက႑ အတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားေငြမွာ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၅% တိုးျမင့္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ ၁.၈%
တိုးျမင့္ခဲ့သည္။
၂။ က်န္းမာေရးက႑ အတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားေငြမွာ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၈% တိုးျမင့္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ ၀.၉%
တိုးျမင့္ခဲ့သည္။
* ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ရည္ညႊန္းခ်က္ ။ Education: UNICEF (2013),Towards more Child-focused Social Investments: Snapshot of Social Sector Public
Budget
Allocations
and
Spending
in
Myanmar,
www.unicef.org/eapro/Social_Sector_Public_Budget_Allocations_and_Spending_in_Myanmar_.pdf; World Bank (2013a),World
Development Indicators(database), http://databank.worldbank.org/data/home.aspx. Health:WHO Global Health Organisation
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Expenditure Database (2013),http://apps.who.int/nha/database/Home/Index/en; World Bank (2013c), Myanmar Economic
Monitor, World Bank, Washington DC, October.

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ
ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္ကို

သို႔ရာတြင္

၂၀၀၈

ခု

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ

အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္

ႏႈိင္းယဥ္ပါက ယခုအထိ နည္းပါးလွ်က္ရွိပါသည္။ တရား၀င္စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂/၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ အစိုးရေငြ စုစုေပါင္းမွာ ၄.၇%

ပါ၀င္ျပီး ၊ ျပည္နယ္မ်ား

အတြက္ အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္းမွာ ၆.၇% ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိန္းဂဏန္းမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပး သည့္ အေျခအေနကို တိုင္းတာပါက အာရွေဒသရွိ အျခားဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအမ်ားစု
ထက္မ်ားစြာ နိမ့္က်ေနျပီး၊ အိုအီးစီဒီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အျခားျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံမ်ားထက္လည္း
မ်ားစြာနိမ့္က်လွ်က္ရွိပါသည္ (စာရင္း ၂ [၄.၉] ) ။

စာရင္း ၂ ၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စအ
ု စိုးရ၏ ရေငြမ်ားႏွင့္ သံုးေငြ ပါ၀င္မႈ

ရေငြ

သံုးေငြ

ကေနဒါ

၅၅.၃

၆၆.၅

ဂ်ာမနီ

၃၄.၉

၃၈.၇

၉.၆

၄၅.၃

၄၅.၄

၄၇.၃

၁၅.၇

၄၃.၃

၅၈.၆

၈၂.၀

၄၉.၅

၄၁.၁

မကၠဆီကို
အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု
ကိုရီးယား
1

တရုတ္

2

အိႏိၵယ

အင္ဒိုနီးရွား

3

၁၂.၂

၁၉.၀

မေလးရွား4

၁၁.၄

၁၀.၈

ထိုင္း

၁၅.၀

၅.၂

၄.၅

၆.၇

5

ျမန္မာ

1. Figures for SN Revenue and expenditure shares from OECD (2013d), OECD Economic Surveys: China 2013, OECD
Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2013-en; figures for SN share of health and education spending
from World Bank (2013e), “Fiscal decentralisation indicators for the year 2009”,
http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm.
2. Figures for 2008.
3. Statistics Indonesia, figures for 2012 from www.quandl.com/economics/indonesia-government-finances.
4. Figures for 2001.
5. Myanmar CSO, data for FY 2012
Sources: See notes above.

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေအာင္ျမင္ေရးတြင္

ဘ႑ာေရး

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

အေရးအၾကီးဆံုး

ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမွာ
30

ဘ႑ာေရးစနစ္

စုစည္းသံုးစြဲမႈ
စြမ္းေဆာင္ရည္

ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အာဏာပိုင္မ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚေနသည့္အရာမွာ ဘ႑ာေရးစနစ္
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ စီးပြားတစ္ရပ္လံုးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အလ်င္အျမန္ အေထာက္အကူျပဳရန္ အတြက္
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေရးျဖစ္ျပီး အကန္႔အသတ္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေရးပင္္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အေစာပိုင္းကာလက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အဓိကက်ေသာ
အရာမ်ားသည္

ယခုအခါ

တိုးတက္ေရး

အတြက္

လြန္စြာက်ဆင္းေနသည္မွာ

မဆန္းလွပါ။

ထိပ္တန္းဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္

အစိုးရသည္

လုပ္ေဆာင္ေနျပီး

ဘ႑ာေရးစနစ္

၂၀၁၀

ခုႏွစ္ကစ၍

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပး
ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
အစိုးရ၏ဘ႑ာေရးစနစ္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အားေကာင္းလာေအာင္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားကို စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း စုေဆာင္းေငြ
မ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲျခင္း အပါအ၀င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမွင့္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကုန္စည္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးျခင္း တို႔တြင္
တိုးခ်ဲ.ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

လိုလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား

ႏွင့္

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္

ဘ႑ာေရး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္

ဘ႑ာေရး
ၾကီးၾကပ္မႈမ်ား

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ခု လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းက႑၏
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ေကာင္းစြာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ ေက်းလက္႑သို႔ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တိုးခ်ဲ.ေပးျခင္း တိ႔သ
ု ည္ အထူးသျဖင့္
အလယ္အလတ္ကာလအတြင္းတြင္

အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾက

ပါသည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးလႊမ္းျခံဳကာ
ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးအတြက္ အဓိက အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
အဓိကအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဘ႑ာေရးစနစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အေရးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စီးပြားေရး

ရရွိေသာက႑ျဖစ္ပါသည္။

က႑မ်ားအားလံုးတြင္
ဂ်ီဒီပီ၏

၃၀%

ေက်းလက္က႑သည္

ႏွင့္

စုစုေပါင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ

ေက်းလက္က႑မွ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေက်းလက္က႑သည့္
ရရွိေနပါသည္။
လူထုမ်ား

ေက်းလက္ေဒသေနလူထုသည္

ေလာက္မရရွိပဲ

၊

ေျမယာမဲ့

အစိုးရဘ႑ာေငြအနည္းဆံုး
သံုးပံုႏွစ္ပံု

သည္

စုစုေပါင္း ေခ်းေငြပမာဏ၏ ၂.၅% ကိုသာ

အစုိးရဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

လယ္ယာလုပ္သားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ျမိဳ.ျပေဒသေန

အခ်ိဳ.က႑မ်ားတြင္

ထိ၀
ု န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လံုး၀ျပတ္ေတာက္လွ်က္ရွိပါသည္။
ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္

ဘ႑ာစနစ္

အေျခခံတည္ေဆာက္ပံု၊

ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ စီစဥ္မႈ ၊ ေက်းလက္ေဒသ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္
ၾကီးၾကပ္မႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

အားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အစရွိေသာကိစၥမ်ား

အပါအ၀င္

အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ ကိစၥအမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလွ်က္ရွိပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ား
အေနျဖင့္

ဘ႑ာေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္

အေထာက္အကူျပဳ

ဥပေဒ

ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား
ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတည္ေဆာက္ပံုဖ႔ျြံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ အရွည္တည္တံ့မႈ ရရွိေစေရး
ကို

ေဇာက္ခ်လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္

အၾကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈကို
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ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေခ်းေငြေထာက္ပံ့

ေပးမႈမ်ား

သို႔မဟုတ္

အျခား

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား
အခ်ိန္ကာကို

ဦးစားေပးေငြထုတ္ေခ်းျခင္း

သည္

အခ်ိဳ.ကိစၥမ်ားတြင္

သတ္မွတ္ခ်က္ကို

သတိျပဳ

တို႔ကဲ့သို႔ေသာ

အစိုးရက

သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေသာ္လည္း

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၊

တိုက္ရိုက္

အတိုင္းအတာႏွင့္

ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္

အဖြဲ႔အစည္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ အလြန္ေရွးက်သည့္ ဖြ႔ံျဖိဳးစ အဆင့္တြင္သာရွိေနျပီး၊ တရား၀င္
ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလံုးနီးပါးပါ၀င္ေနသည့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္မ်ားက လံုး၀
လႊမ္းမိုးေတာ့မည့္ အေျခအေနနားသို႔ေရာက္ရွိေနျခင္း ၊ တရား၀င္ေငြေၾကးေစ်းကြက္လံုး၀နီးပါးမရွိျခင္း ႏွင့္
ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္း
တိ႔ျု ဖစ္ေပၚလ်က္

ေဆာင္ရြက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ဘ႑ာေရးစနစ္

သည္

အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း

က်ဥ္းေျမာင္းမႈမ်ားကို

စီးပြားေရးတြင္

ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္လာမႈ လြန္စြာနိမ့္က်ေနမႈက ျပသလ်က္
ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏

ငါးပံုတစ္ပံု

ေအာက္သာ

တရား၀င္ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္

ပါ၀င္

ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိၾကပါသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၏ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျဖစ္မ်ားကို
ထိေရာက္စြာစုေဆာင္းျခင္း ခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေကာင္းစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိ ျဖစ္လ်က္
ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ အျခား အစိုးရလက္ေအာက္ခံဘဏ္မ်ား ကူးသြားေရာင္း၀ယ္ေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပီပီျပင္ျပင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မက္လံုးေပးမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို
အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ပုဂၢိကပိုင္ႏွင့္ အစိုးရက တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္သည့္
ဘဏ္မ်ား

(Private

and

တည္ေဆာက္ပံုအားနည္းမႈမ်ား၊

Semi-Government
အထူးသျဖင့္

Banks

-

PSGB)

ဘဏ္အမ်ားအျပားသည္

အခန္းက႑

ဖြဲ႔စည္း

အရြယ္ပမာဏေသးငယ္ျပီး

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းမႈျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည္
တိ႔သ
ု ည့္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းတရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္
လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္

သမားရိုးက်

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

ဘဏ္လုပ္ငန္း

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္

၎တိ႔၏
ု
အရင္းအႏွီးတစ္ခုလံုး ပမာဏအတုိင္းအတာႏွင့္ အစိုးရအတြက္ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ
မူ၀ါဒလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက အကန္႔အသတ္ျဖစ္လ်က္ရွိပါသည္။
ဘဏ္အပ္ေငြ ႏွင့္ ေငြေခ်းႏႈန္းထားမ်ားကို တရား၀င္သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း ႏွင့္ တင္းက်ပ္ေသာ
အေပါင္အာမခံပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား
လွပါသည္။

ေရွ.က်ေသာ

ေကာင္းစြာက်ဆင္းေစပါသည္။

အပါအ၀င္ အခ်ိဳ.စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္

ေငြေခ်းျခင္း
သို႔ရာတြင္

လြန္စြာတင္းက်ပ္

အေလ့အက်င့္မ်ားသည္

ေခ်းေငြျပန္မဆပ္မႈႏႈန္းထားကို

ထိုအေလ့အက်င့္သည္

ပုဂၢလိကက႑အမ်ားစုအတြက္

တရား၀င္ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေရး တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘဏ္မ်ားက
၎တိ႔၏
ု
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ.ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက
တင္းၾကပ္စြာခ်ဳပ္ထိန္းထားလွ်က္ရွိပါသည္။

ဘဏ္စနစ္၏

တည္ေဆာက္ပံုအကန္႔အသတ္မ်ား

ႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အကန္႔အသတ္အၾကား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဘ႑ာေရး
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ဘဏ္စနစ္၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ လွ်က္ရွိ
ပါသည္။

ဘဏ္စနစ္မ်ား၏

ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
ပိုမိုထိေရာက္ေသာ

ထိရာက္မႈမ်ား

တိုးတက္ရန္မွာ

သိသိသာသာ

ေရတိုကာလတြင္

ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
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ႏွင့္

အခ်ိဳ.နယ္ပယ္မ်ား၌

ႏိုင္ငံပိုင္

ဘဏ္မ်ားကို

အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္

ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ကို

စတင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား

ျမင့္မားေနမႈႏွင့္အညီ ပုဂၢိကပိုင္ႏွင့္ အစိုးရက တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ဘဏ္မ်ား (PSGB) အခန္းက႑
ကို ျပန္လည္ဖ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေဆာက္မႈအခ်ိဳ. လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသ္။ အာဏာပိုင္မ်ယဒ
အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ပါ၀င္လုပ္ေဆင္ျခင္းအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးရာတြင္
အေရးၾကီးေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ယင္းတို႔၏ ပါ၀င္မႈ ေျခလွမ္း ႏွင့္ နယ္ပယ္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္
ကိစၥႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလွ်က္ရွိပါသည္။
၎အျပင္

ဘ႑ာေရး

လိုအပ္လိမ့္မည္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုက္နာရန္

ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တာ၀န္ရွိမႈမ်ားကို

တရား၀င္

ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္

ဘ႑ာေရး

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

တည္ေဆာက္ထားပံုသည္ ေကာင္းစြာ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ္လည္း အနည္းငယ္ တစ္ပိုင္းတစ္စ
ျဖစ္ေနျပီး၊ အခ်ိဳ.အေရးၾကီးေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ မတူပဲကြဲျပား ေနပါသည္။
လက္ေတြ႔တြင္

ဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

ပါ၀င္ရန္လိုအပ္ျပီး၊

အခ်ိဳ.ကိစၥမ်ားတြင္

အစိပ္အပိုင္းအခ်ိဳ.သည္

အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္း

စည္းမ်ဥ္းစဥ္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္

တစ္ခုမက

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

တြင္

ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီအထိ တရား၀င္ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္မ်ား မရွိသေလာက္
အေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ သည္ အလြန္ေရွးက်သည့္
အဆင့္တြင္ရွိေနျခင္းမွာ မဆန္းလွပါ။ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
ေရွးဦးစြာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း လုပ္ငန္းေဆာာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္စာတမ္းေစ်းကြက္မ်ား ကိုဦးတည္
လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္

သည့္ ေစ်းကြက္မ်ား (stock market) ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာမႈ ကို ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ထိုေစ်းကြက္၏

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္

တျဖည္းျဖည္းသိသာ

ထင္ရွား

လာလိမ့္မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထိုေစ်းကြက္ကို အာဆီယံေဒသႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္ျခင္း အားျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္
ေစ်းကြက္အတုိင္းအတာကို ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ သည့္ ေစ်းကြက္မ်ား ေကာင္းစြာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာရန္ လိုအပ္ျပီး ၊
က်ယ္ျပန္႔ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အံု

၊

ခိုင္မာေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ/ၾကီးၾကပ္မႈ

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတိုႏွင့္ အေထာက္အကူေပးရန္ လိုအပ္ျပီး၊ ယင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမည္ဆိုပါက
ၾကီးမားေသာအတိုင္းအတာျဖင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားေရရွညတ
္ ည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ အံ့မခန္းႏႈန္းထားျဖင့္ ေရာက္ရွိ
ေနျပီး၊ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေနပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ
ဖံြ႔ျဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ထူေထာင္ရန္ ႏွင့္ ၎၏ႏိုင္ငံသားမ်ား၏
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား လာေစရန္အတြက္
ထိုေမာင္းႏွင္အားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ထိုဖ႔စ
ြဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမ်ား
ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္မွာ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိေရးအတြက္
ခိုင္မာေသာ

ဦးေဆာင္မႈ

လိုအပ္ပါသည္။

မူ၀ါဒခ်မွတ္ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားသည္
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သုေတသန

ႏွင့္

ခြဲျခမ္း

စိတ္ျဖာေလ့

လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ

အခိုင္အမာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္

ဆံုးျဖတ္ျခင္း

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

မွသည္

ကူညီအားျဖည့္ေပးရန္ႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

လိုအပ္ေနပါသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏

ျပဳလုပ္ရန္အတြက္

အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ

ေအာင္ျမင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အမ်ားအျပားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျပီး၊
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္

တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္

မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္

ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ၎တိ႔အ
ု ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
သိမ္းသြင္းရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆံုးရံူးနစ္နာႏိုင္မႈမ်ားကို ဆက္သြယ္
ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံ အေပၚ ဘက္ေပါင္းစံုမွ
ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္

(Multi-dimensional

Country

Review)

တတိယ

ႏွင့္

ေနာက္ဆံုးအဆင့္

အစီရင္ခံစာ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ယခုအစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္
အားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
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စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION
AND DEVELOPMENT
အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔သည္ ဂလိုဗယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္
ေျပာင္းလဲမႈ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ အစိုးရဖြ႔မ
ဲ ်ားက အတူတကြ ပူးေပါင္း အေျဖရွာသည့္
တမူထူးျခားေသာ

ဖိုရမ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အိအ
ု ီးစီဒီအဖြဲ႔သည္

အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ားက

ေကာ္ပိုေရးရွင္း

ထိန္းခ်ဳပ္ညႊန္ၾကားမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိုမင္းလာေနသည့္ လူဦးေရျပႆနာ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
နားလည္ေအာင္
ေနပါသည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ

ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းႏွင့္

အဖြဲ႔ၾကီးသည္

အသစ္မ်ားႏွင့္

အကူအညီေပးျခင္းမ်ားတြင္လည္း

အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ားအေနျဖင့္

ကိုတုံ႔ျပန္ရာတြင္

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား

ေရွ.ဆံုးမွရပ္တည္

မူ၀ါဒအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို

ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊

ဘံုျပႆနာမ်ား အတြက္ အေျဖရွာျခင္း၊ ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာမူ၀ါဒမ်ား ညွိႏိႈင္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ ေနရာတစ္ခုကို စီမံေပးပါသည္။
အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ-

ၾသစေၾတးလ်

၊

ၾသစၾတီးယား၊

ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊

ကေနဒါ

၊

ခ်ီလီ၊

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ ၊ အိုက္စလန္၊ အိုင္ယာလန္၊
အစၥေရးလ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ မကၠဆီကို ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္ ၊ ေနာ္ေ၀၊ ပိုလန္၊
ေပၚတူဂီ ၊ ဆလိုဗက္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆလိုေဗးနီးယား၊ စပိန္ ၊ ဆြီဒန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ တူရကီ၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ႏွင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢ သည္ အိုအီးစီဒီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

အိုအီးစီဒီ
ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာမ်ား

မွထုတ္ေ၀သည့္
ႏွင့္

စာအုပ္စာတမ္းမ်ားသည္

ပတ္သက္သည့္

စာရင္းဇယားမ်ား

အဖြ႔ၾဲ ကီး၏

စီးပြားေရး၊

စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္

လူမႈေရး

ႏွင့္

သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားက သေဘာတူညီထားသည့္ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါသည္။
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အိုအီးစီဒီ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိဌ
ု ာန
OECD DEVELOPMENT CENTRE
စီးပြားေရး

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြ႔ၾဲ ကီး၏

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္ေရးုဗဟိုဌာနကို

အိုအီးစီဒီ ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ျပီး
အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔၀င္ ၂၄ ႏိုင္ငံပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ ၾသစၾတီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ခ်ီလီ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဖင္လန္၊
ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အိုက္စလန္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစၥေရးလ္၊ အီတလီ၊ ကိုရီးယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ မကၠဆီကို ၊ နယ္သာလန္၊
ေနာ္ေ၀၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂီ ၊ ဆလိုဗက္သမၼတႏိုင္ငံ၊ စပိန္၊ ဆြီဒမ္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ တူရကီ၊ ႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အျပင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အိုအီးစီဒီအဖြ႔၀
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ား မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း
ဖြ႔ျံ ဖိဳးေရးဌာန၏ အဖြ႔၀
ဲ င္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘရာဇီးလ္ (၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ မတ္လမွစ၍)၊ အိႏိၵယ (ေဖေဖာ္၀ါရီ၊
၂၀၀၁) ၊ ရိုေမးနီးယား (ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၄)၊ ထိုင္း (မတ္လ၊ ၂၀၀၅) ၊ေတာင္အာဖရိက (ေမလ၊၂၀၀၆) ၊
အီဂ်စ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္(မတ္လ၊၂၀၀၈)၊ ကိုလံဘီယာ (ဂ်ဴလိုင္လ ၊ ၂၀၀၈) ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ (ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊၂၀၀၉)၊
ေကာ့စတာရီကာ၊ ေမာရစ္လွ် ၊ ေမာရိုကို ႏွင့္ ပီရူး (မတ္လ၊ ၂၀၀၉) ၊ ဒိုမီနီကန္သမၼတႏိုင္ငံ (ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၉)၊
ဆီနီေဂါလ္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၊ ၂၀၁၁)၊ အာဂ်င္တီးနား ႏွင့္ ကိတ္ဗာဒီ (မတ္လ၊ ၂၀၁၁) ႏွင့္ ပနားမား (ဂ်ဴလိုင္လ၊
၂၀၁၃)။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဗဟိုဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔တ
ဲ ြင္လည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ အသင္း၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္
ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးုဗဟိုဌာနသည္ အိုအီးစီဒီအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း တမူထူးျခားစြာေနရာယူထား
ပါသည္။ အဖြ႔၀
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ားက ဌာနကုိ ေငြေၾကးထည့္၀င္ၾကျပီး ဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနက ခ်မွတ္ေပးသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ဌာနသည္

၂ႏွစ္

တစ္ၾကိမ္

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို

ခ်မွတ္ေပးျပီး

ထိုလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ၾကီးၾကပ္ေပးပါသည္။

ဌာနသည္ အိုအီးစီဒီ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ကို ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏွင့္ စီးပြားေရးထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိပ္ဆက္ေပးျပီး
ေပၚေပါက္လာေနသည့္

ကမၻာ့

ျပႆနာမ်ားႏွင့္

မူ၀ါဒအေျဖမ်ားရွာၾကံေရးအတြက္

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ

အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည္

ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေရးအတြက္

စီစဥ္ေပး

ပါသည္။ ဌာန၏ၚ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍
ဖိတ္ၾကားပါသည္။
ဌာန၏

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို

မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ

ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖင့္

၀န္ထမ္းအဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုသည္
အတူလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

အိုအီးစီဒီႏွင့္
ရလဒ္မ်ား

ကို

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ႏွင့္ မူ၀ါဒ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ အလြတ္သေဘာအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျပီး
ေနာက္ ေပၚထြက္လာသည့္ အရည္ေသြးျမင့္မားသည့္ ရလဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို သုေတသနႏွင့္ မူ၀ါဒ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား
အတြက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေပးပါသည္။
တိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
Briefs ႏွင့္ Policy Insights

ဌာန၏ေလ့လာမႈ စာစဥ္မ်ား (Study Series) သည္ အေရးပါေသာ ဖြံ႔ျဖိဳး

ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့ထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ Policy
မ်ားသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား အတြက္ အဓိက သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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