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ဤစာတမ်းကို OECD အတွင်း ေရးမှးချပ်က တာဝန်ယူ၍ ထုတ်ေဝြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်း 
တွင ် ေဖာ်ြပထားေသာ ထင်ြမင်ချက်များှင့် အာေဘာ်များသည် OECD အဖဲွဝင်ုိင်ငံများ၏ တရားဝင် 
သေဘာထားအြမင်များ မဟုတ်ပါေကာင်း ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

ဤစာတမ်းှင့် စာတမ်းတွင ် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်ှင့် ေြမပုံတိုသည ် မည်သည့်နယ်ေြမ၏ 
အေနအထားကိုြဖစ်ေစ၊ အချပ်အြခာအာဏာပိုင်ဆိုင်မကိုြဖစ်ေစ၊ ိုင်ငံတကာနယ်ပယ်စွန်းများှင့် 
နယ်နိမိတ်များ ကန့်သတ်ြခင်းကိုြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်နယ်ေြမ၊ မိ သိုမဟုတ် ေဒသတုိ၏ အမည ်
နာမကို ြဖစ်ေစ ထိခိုက်နစ်နစ်မ မရှိေစရပါ။ 

အစေရးိုင်ငံဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိ ု သက်ဆိုင်ရာအစေရး အာဏာပိုင်အဖွဲ 
အစည်းများက တာဝန်ယူပံ့ပိုးေပးထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ OECD က အဆိုပါအချက်အလက်များကို 
အသုံးြပြခင်းသည ် ိုင်ငံတကာဥပေဒ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ အေနာက်ဘက်ကမ်းရှ ိ
ဂိုလန်ကုန်းြမင့်ေဒသ၊ အေရှေဂျုဆလမ်ှင့ ် အစေရးအေြခချေနထိုင်မများအေြခအေနကိ ု ထိခိုက် 
နစ်နစ်မ မရှိေစရပါ။  
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ြပည် ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဉီးေသာင်းထွန်းှင့် 

စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာအဖွဲအစည်း၊ 
ဒုတိယအေထွအေထွအတွင်းေရးမှးချပ် Mr. MasamichiKono တို၏ နိဒါန်းစကား 

လွန်ခဲ့ေသာဆယ်စုှစ်အတွင်းတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် စီးပွားေရးကကိ ု တြဖည်းြဖည်းချင်း 
ဖွင့်လှစ်ရန်ှင့် ေရရှည်တည်တ့ံမရသည့် ပုဂလိကက ဉီးေဆာင်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မကို 
တညေ်ဆာက်ရန်တုိအတွက် အဓိကကျေသာ စီးပွားေရးှင့ ် ိုင်ငံေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 
များကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အကျိးဆက်ရလဒအ်ေနြဖင့် ြမန်မာ 
ုိင်ငံသည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများအတွင်း၌ အလျင်ြမန်ဆုံးဖွံဖိး တုိးတက်လျက်ရိှသည့် ိုင်င ံ
တစ်ိုင်င ံ ြဖစ်လာပါသည်။ ဆင်းရဲွမ်းပါးမမျဉ်းေအာက်တွင်ရှိေသာ လူဉီးေရသည်လည်း 
သိသိသာသာ ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ သုိရာတငွ ် ှစ် ၅၀ ကာ အထီးကျန်ရှိခဲ့ေသာ 
အေြခအေနကိုမ ူ တမဟုတ်ချည်း ေြပာင်းလဲ၍ မရိုင်ပါ။ ယခု ဒုတိယအကိမ ် OECD ၏ 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက်တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း “သိသာ 
ေသာ တိုးတက်မများ ရှိေသာ်လည်း ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲပီး အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့် ဖွံဖိးမ 
လမ်းေကာင်းေပတွင ် တံခါးဖွင့်ဝါဒကို ကျင့်သုံးေသာ၊ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေသာ ြမနမ်ာိုင်င ံ
ြဖစ်လာေစရန ်ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြဖစ်ပါသည်။” 

စီးပွားေရးဝန်းကျင်ေကာင်းြဖစ်ေစေရး ပံ့ပိုးရန်အတွက ် ြမန်မာိုင်ငံသည ်ဥပေဒအေြခခံအုတ ်
ြမစ်များချေရးကိ ု များစွာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့ေသာငါးှစ်တာကာလတွင ် ပထမ 
အကိမ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ် (၂၀၁၄) တွင ် ပါရှိ 
သည့် အကံြပချက်များအေပ အေြခတည်လျက် ေခတ်ေနာက်ကျေနပီြဖစ်ေသာ ကိုလိုနီ 
ေခတ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာဥပေဒများကို ေခတ်ှင့်အည ီ ဥပေဒမူေဘာင်များှင့် 
အစားထုိးခဲ့ပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ သက်ေရာက်လျက်ရှိသည့် ကန့်သတ်ချက ်
များစွာကုိလည်း ဖယ်ရှားခဲ့ပါသည်။ အစုိးရသည် ိုင်ငံ၏ ပထမဉီးဆုံးအထူးစီးပွားေရးဇုန်ကို 
ရန်ကုန်မိ ဆင်ေြခဖုံးရှိ သီလဝါတွင ် ၂၀၁၅ ခုှစ်၌ တည်ေထာငခ့ဲ်ပးီေနာက် မေဝးေတာ့ 
ေသာအနာဂတ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ပိုမိုဆွဲေဆာင်ရန် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များကို 
ထပမ်၍ံတည်ေထာင်သွားရန် ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်သည ်ိုင်ငံေပါင်း ၂၀ ခန့ ်
မ ှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူတစ်ရာေကျာ်ကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ခဲ့ပီး တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအေနြဖင့် 
ေအာင်ြမင်ေသာ စီးပွားေရးဝန်းကျင်တစ်ရပ်အတွက ် လမး်ေကာငး်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 
အဆုိပါတုိးတက်မများသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစုံ ထပ်မံြဖစ်လာေစရန်ှင့် ြမန်မာြပည်သ ူ
လူထုအတွက ် အရည်အေသွးရှိေသာ အလုပ်အကိုင်များ ရရှိေစရန်တိုအတွက ် အေထာက ်
အကူြပပါသည်။ ယင်းြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ်၂၀၁၁ ခုှစ်မ ှ၂၀၁၉ ခုှစ် ကာလအတွငး် 
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ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ှစ်စဉ် ပမ်းမအားြဖင့် ၁၂% တိုးတက်ေစခဲ့ပီး 
အရင်းအှီးစုေဆာင်းမှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်မတိုကို ြဖစ်ေပေစကာ စီးပွားေရး 
ဆိုင်ရာ ေြဖေလျာ့မများြပလုပ်သည့်ေခတ်ေှာင်းပိုင်းကာလ ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးအသွင ်
ေြပာင်းလဲရာတွင် အဓိကအခန်းကမ ှပါဝင်ေနပါသည်။ 

ပထမအကိမ ်OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ် (၂၀၁၄) သည် 
အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ပံုေဖာေ်ဆာငရွ်က်ရာတငွ ် များစွာ အေထာက်အကူြပခဲ့ 
ေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာဖွံဖိးတိုးတက်မရည်မှန်းချက်များ 
ေအာင်ြမင်ရန်အတွက ် ယင်းတိုးတက်မအေပ အေြခတည်၍ ဆက်လက်တိုးချဲေဆာင်ရွက ်
ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခ ု ဒုတိယအကိမ ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ 
ေလ့လာသုံးသပ်ချက်သည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဝန်းကျင ်ခိုင်မာအားေကာင်းလာေစေရး 
ကို ထပ်မံပံ့ပိုးေပးရန်ှင့် ယင်းြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် လူ့အဖွဲအစည်းကုိ ကီးကီး 
မားမား အကျိးြပိုင်ေစရန ် ြဖည့်စွက်ေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ အဓိကထားပါသည်။ 
၎င်းသည် အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးေဆာင်ရွက ်
ချက်၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် ေြမပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးများှင့် စီမံခန ့်ခွဲမကဲ့သိုေသာ 
အေရးပါသည့်နယ်ပယ်များတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိမူဝါဒများကို အကဲြဖတ်ေပးပါသည်။ 
အကံြပချက်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမ၊ အားလုံးပါဝင်ိုင်မှင့် 
တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်ချက်ကဲ့သိုေသာ အချနိ်ကာလအေလျာက ် လိုအပ ်
ချက်များကို ပိုမိုကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ပံ့ပိုးေပးိုင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ထိန်းေကျာင်းမကို 
ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် ြမင်သာထင်သာရိှေသာ မူဝါဒေရးရာေရွးချယ်စရာများအြဖစ်ြဖင့် 
အစိုးရအား အကံြပထားပါသည်။  

ဥပမာအားြဖင့် ေလ့လာသုံးသပ်ချက်တွင ် ဇုန်များှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် 
ေဒသတွင်းစီးပွားေရးှင့် ပိုမိုအေြခခံကျကျ ပိုမိုနက်နက်င်းင်း ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစ 
ရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့်စက်မဇုနဖ်ွံဖိးတိုးတက်ေရးမဟာဗျဟာများကို 
ကျယ်ြပန ့်ေသာ လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာ မူဝါဒှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ေဂဟစနစ်တွင ်
ထည့်သွင်းရန ် အေရးကီးပုံကို အေလးေပးေဖာ်ြပထားပါသည်။ အနာဂတ်တွင် ေမာ်မှန်း 
ထားေသာ၊ ထုတ်လတ်မနည်းပီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မကုိ ထိခုိက် 
နစ်နာေစသည့် ေရရှည်တည်တ့ံမမရိှေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးလမ်းေကာင်းများတငွ ် ပိတ်မ ိ
ေနြခင်းမ ှ ေရှာင်ရှားရန် ဖွံဖိးတိုးတက်မအေစာပိုင်းအဆင့်တွင ် အစိမ်းေရာင်ဖွံဖိးတိုးတက ်
မမူဝါဒများကို ကတိေပးေဆာင်ရွက်မများ ခိုင်မာလာေစရန် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် တမ ူ
ထူးြခားသည့ ် အခွင့်အလမ်းကုိ ယခုေလ့လာသံုးသပ်ချက်တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ 
ြမန်မာုိင်ငံသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့်ပတ်သက်၍ ကမာေပတွင ် အထိခိုက်ခံရဆုံးှင့် 
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ခုခံိုင်မအားအနည်းဆုံးိုင်ငံများအနက ် တစ်ိုင်ငံြဖစ်ပီး ၎င်း၏ ကယ်ဝေသာ သဘာဝ 
သယံဇာတများကုိလည်း ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာအြပအမူြဖင့် ထုတ်ယူသုံးစွဲိုင်ြခင်း 
မျိးလည်း မရှိေသးပါ။ ိုင်ငံသားသန်းေပါင်းများစွာ၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်း 
များအတွက် တိုက်ိုက်အေရးကီးသည့်ကိစ ြဖစ်ပါသည်။ 

ေလ့လာသုံးသပ်ချက်တွင ် အစိုးရသည် RBC ကုိ ြမင့်တင်ပံ့ပိုးေပးရာတွင ် အေရးပါေသာ 
အခန်းကမှ ပါဝင်ေနေကာင်းကို မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် စီးပွား 
ေရးကုိ ပိုမိုဖွင့်ေပးလာပီး ကမာ့စီးပွားေရးတွင ် ေပါင်းစည်းမ ပိုမိုတိုးတက်လာသည်ှင့်အမ 
ယင်းအေြခအေနသည် ပိုမိုအေရးကီးလာမည် ြဖစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးမိတ်ဖက်များ၊ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းတို၏ ပိုမိုကျယ်ြပန ့်ေသာ ိုင်ငံတကာစိစစ ်
ေဆာင်ရက်ွမှင့်အတူ RBC ဆိုင်ရာ လူမေရးရာေတာငး်ဆိုမများသည် ကမာအှံ ြမင့်တက ်
လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ RBC စံန်းများှင့် ကိုက်ညီမမရှိြခင်းသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ 
ကုန်သွယ်မှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအေပ အတ်လကဏာေဆာင်ေသာ သက်ေရာက်မ ရှိိုင်ပါ 
သည်။ သိုြဖစ်၍ လူ့အခွင့်အေရးများ ကာကွယ်ေရးကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် RBC Risk ကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲြခင်းတိုအား လုပ်ေဆာင်ရန် 
ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ အေကာင်းြပချက်ရှိေသာေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် RBC ဆိုင်ရာ 
ခိုင်မာေသာမူေဘာင်တစ်ခ ု ရှိရပါမည်။ ေလ့လာသုံးသပ်ချက်၏ အကံြပချက်များသည ်
ဤအချင်းအရာှင့်ပတ်သက်၍ တိုးတက်မရှိေစရန ်ထိုးထွင်းသိြမင်မများှင့် လမ်းန်မများ 
ကို ေပးသည်။ 

ပ်ေထွးပီး ပဋိပကြဖစ်ေနေသာ ေြမယာအုပ်ချပ်မအေြခအေနကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း 
သည် မေဝးေတာ့ေသာအနာဂတ်တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အကီးမားဆုံးြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 
စိန်ေခမ ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ေလ့လာသုံးသပ်ချက်တွင ် အေလးေပးေဖာြ်ပထားသည့်အတိုင်း 
ဤပ်ေထွးေသာကိစရပ်ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်း မရှိပါက လက်ရှိငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ ်
အပါအဝင် အေရးကီးေသာ စီးပာွးေရးှင့် ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများ ဆက်လက်ရှိ 
ေနမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ုိင်ငံအများစုက့ဲသုိပင် COVID – 19 အကပ်အတည်းေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ယခင်ေအာင်ြမင်မ 
များှင့ ် ကိးပမ်းအားထုတ်များသည် အေတာ်အတန် ထိခုိကလ်ာေစမည် ြဖစ်သည်။ ဆင်းရဲ 
ပီး ကာကွယ်ုိင်စွမ်း မရှိေသာ အထိခုိက်လွယ်ဆံုး ြပည်သူလူထုကိုသာ မတန်တဆ 
ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ ြဖစ်ေစမှင့်အတ ူ ကုန်သွယ်မ၊ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ 
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ကျဆင်းမှင့် ကုန်ပစည်းေဈးန်းများ ကျဆင်းမတိုေကာင့် GDP 
တိုးတက်မန်းသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ် ထက်ဝက်ေကျာ် ကျဆင်းမည်ဟ ု ခန့်မှန်းထား 
ပါသည်။ ရင်းီှးြမပ်ံှမသည် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးအတွက ်အဓိကေသာ့ချက် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် စွန ့်စားမြပလုပ်ရန ် တွန ့်ဆုတ်ေနပီး ေရွးချယ်မ ြပလုပ်လာကာ 
အသွင်ေြပာင်းနည်းပညာများှင့် စီးပွားေရးပုံစံသစ်များကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ကျင့်သုံး 
ေဆာင်ရက်ွြခင်းြဖင့် စက်မလုပ်ငန်းများသည်လည်း ေနာက်ဆုံးတွင ်ပုံစံအသစ်ေြပာင်းလဲလာ 
ြခင်းေကာင့် ယခုေလ့လာသုံးသပ်ချက်တွင ် ေဆွးေွးထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 
ကီးမားေသာ စိန်ေခမများှင့် မူဝါဒများသည် ပိုမိုအေရးပါလာမည်ြဖစ်သည်။ 

သိုြဖစ်၍ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ် တိုးတက်ေစရန ် ယခင်ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမများမ ှ အကျိးေကျးဇူး အြပည့်အဝ ရရှိလိုပါက ယခုေလ့လာသုံးသပ်ချက်ပါ 
နယ်ပယ်များတွင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားြခင်းသည် ေရရှည်တွင ်
မရိှမြဖစ် အေရးကီးလှပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဝင်လာေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်းများသည် ြမန်မာြပည်သူလူထု၏ ဘဝများ တိုးတက်ေစေရးှင့် ေရရှည်တည်တ့ံ 
ခိုင်မဲေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးရည်မှန်းချက်များကို ြပည့်မီေစေရးကို ေဆာင်ကဉ်းေပးရန ်
ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် လုပ်ေဆာင်ုိင်ပါသည်။ 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအေစာပိုင်းှစ်များတွင ်စတင်ခဲ့သည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကုိ ဆက်လက ်
ြဖစ်တညေ်စြခင်းြဖင့် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် OECD တိုသည ်
ဒုတိယအကိမ ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ရာတွင ် ထပ်မ ံ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခွင့်ရသည့်အတွက ် အလွန်ဝမ်းေြမာက်မိပါသည်။ ထုိသုိေအာငေ်အာင် 
ြမင်ြမင်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ိုင်မမှာလည်း ေနာေ်ဝိုငင်ံငှ့် ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံအစိုးရများ၏ 
ပံ့ပိုးကူညီမေကာင့် ြဖစ်ပါေကာင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ 

 

  

ေသာင်းထွန်း MasamichiKono 
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဒုတိယအေထွအေထွအတွင်းေရးမှးချပ ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး OECD 
ဝန်ကီးဌာန 
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ဥေယျာဇဉ် 
 
၂၀၁၄ ခုှစ် ပထမအကမ်ိ OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ှင့် ယခ ု
ဒုတိယအကိမ ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်မှာ ၆ ှစ်သာ 
ကွာပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ထိုကားကာလတွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒများှင့် 
ဆက်စပ်နယ်ပယ်များတွင် တိုးတက်မများ များစွာ ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ ပထမအကိမ ် OECD 
၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပံှ်မမူဝါဒသံုးသပခ်ျက်သည် ယခင်ှစ်များက ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမများကို ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင ် များစွာ အေထာက်အကူြပခ့ဲပါသည်။ ြမန်မာအစိုးရ 
ှင့်အတူ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အနည်းငယ်သာ ေဆာင်ရွက်ေနချနိ်ှင့် အလှရငှ ်
များအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်မအေပ စတင်အာုံစိုက်လာ 
ချန်ိ၌ ယင်းပထမအကိမ်သုံးသပ်ချက်ကို ြပလုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

ဤဒုတိယအကိမ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ကို ြမန်မာိုင်ငံ 
ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရသည့် စီးပွားေရးစိန်ေခမများအေပ အေြဖရှာမများကို ထပ်တိုး 
လုပ်ေဆာင်ေနသည့်အချန်ိှင့် အလှရှင်များအေနြဖင့်  နယပ်ယအ်သီးသီးတငွ ် အကူအည ီ
များ ေပးေနသည့်အချနိ်တွင ်ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် မူဝါဒသံုးသပ်ချက်သည် အကျံးဝင ်
သက်ဆုိင်သည့် မူဝါဒနယ်ပယ်များကုိ ပိုမိုေကာက်တ်ေရွးချယ်ထားပီး သက်ေရာက်မငှ့် 
ြမန်မာိုင်ငံကို ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာဖွံဖိးေရးရည်မှန်းချက်များ ရရှိေအာင်ြမင်ေစရန ်
ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမက မည်သိုအကူအညီေပးိုင်မည်ကို အဓိကထားပါသည်။ 
ပထမအကိမ ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ကဲ့သိုပင ် ယခ ု
မူဝါဒသံုးသပ်ချက်သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ေခမများကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက ်
ုိင်ရန် အစိုးရများကို ပံ့ပိုးေပးသည့် OECD Policy Framework for Investment (PFI) 
အေပ အေြခခံထားပါသည်။  

COVID-19 ကပ်ေရာဂါမြဖစ်ပွားမ ီယခုသုံးသပ်ချက်ပါ အေကာငး်အရာများကုိ ြပစုခဲ့ပါသည်။ 
သိုေသာ် ဆန်းစစ်ချက်ှင့် အကံြပချက်များတငွ ်လက်ရိှအခက်အခဲများမ ှ ြဖစ်ေပလာသည့ ်
စိန်ေခမများအတွက် စဉ်းစားရမည့်အချက်များကိုလည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ မည်သိုပင်ဆို 
ေစကာမူ ဤမူဝါဒသုံးသပ်ချက်တွင ်လက်ရှိစီးပွားေရးအကျပ်အတည်းများ၏ေနာက်ဆက်တွဲ 
အကျိးရလဒ်များအတွက ် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့်အချက်များကို ေတွရိှိုငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ြပန်လည်နာလန်ထူရန်အတွက ် အဓိကနည်းလမး် ြဖစ်လာမည်ြဖစ်ပီး 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် စွန ့်စားမြပလုပ်ရန ် တွန ့်ဆုတ်ေနပီး ေရွးချယ်မ ြပလုပ်လာကာ 
အသွင်ေြပာင်းနည်းပညာများှင့် စီးပွားေရး ပုံစံသစ်များကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ကျင့်သံုး 
ေဆာင်ရက်ွြခင်းြဖင့် စက်မလုပ်ငန်းများသည်လည်း ေနာက်ဆံုးတွင် ပုံစံအသစ်ေြပာင်းလ ဲ
လာြခင်းေကာင့် ယခုဒုတိယအကိမ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာ 
သံုးသပ်ချက်တွင် ေဆးွေွးထားသည့် COVID – 19 အကိ ကီးမားေသာစိန်ေခမများှင့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒများသည ်ေရရှည်တွင ်ပိုမိုအေရးပါလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏ ေတာင်းဆုိမအရ OECD Secretariat မ ှ ဒုတိယအကိမ ် OECD ၏ 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ကို ြပစုခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခား စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 
ဌာနှင့် အနီးကပ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှင့် ဦးစားေပးမူဝါဒများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
အစိုးရ၏ ဆန်းစစ်ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် မဟာဗျဟာကျေသာ ဉီးတည်ေဆာင်ရွက်ချက ်
များစသည့် OECD ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒမူေဘာင်၏ သွင်ြပင်လကဏာှင့်အည ီ အစိုးရ၏ 
ချဉ်းကပ်ေဆာင်ရွက်မအားလံုးကို ေဆွးေွးိုင်ရန် ဖွဲစည်းထားေသာ ဝန်ကီးဌာနများအကား 
လုပ်ငန်းအဖွဲ၏ ပံ့ပိုးမတိုြဖင့် ယခုဒုတိယအကိမ်မူဝါဒသုံးသပ်ချက်ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းမူဝါဒသံုးသပ်ချက်ေပေပါက်လာရြခင်းမှာ ပညာေရးအသုိက်အဝန်း၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖဲွ 
အစည်း၊ ပုဂလိကက၊  ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ ြမန်မာိုင်ငံအေြခစိုက ် ိုင်ငံြခား 
အစိုးရဌာနများမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များစသည့် အကျိးတူအဖွဲအစည်းများှင့် ေဆွးေွးမများ 
ှင့် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီ၏ သုံးသပ်ချက်များ၏ အကျိးရလဒေ်ကာင့်ပင် ြဖစ်ပါ 
သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ၌ ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီအစည်း 
အေဝးတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး 
ဦးေသာင်းထွန်းဦးေဆာင်သည့် ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲှင့်အတူ ဤမူဝါဒသုံးသပ်ချက ်
အေပ ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။  

ဤမဝူါဒသံုးသပ်ချက်ကုိ Head of Investment Policy Reviews ြဖစ်သူ Stephen 
Thomsen ၏ လမ်းန်မှင့်အည ီ OECD Investment Division မှ Iris Mantovani ှင့် 
Baxter Roberts၊ OECD Public Governance Directorate မှ Mike Pfister၊ 
ြပင်ပအတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်များြဖစ်သည့် Naeeda Crishna Morgado ှင့် Margaret 
Wachenfeld တိုပါဝင်သည့် Fernando Mistura ဦးေဆာင်ေသာအဖွဲက ြပစုထားြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ဥေရာပသမဂက ေငွေကးေထာက်ပံ့ေပးေသာ Broader Project on 
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Responsible Supply Chains in Asia ၏ အစတိအ်ပိုငး်တစရ်ပအ်ေနြဖင့် တာဝန်ယူမရှိ 
ေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအခန်းကို OECD Centre for 
Responsible Business Conduct မ ှCoralie Martin က ြပစေုရးသားခ့ဲပါသည်။ Angèle N’ 
Zinga က အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး ယခင် OECD policy analyst 
ြဖစ်သ ူ Koshu Kuniiက အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမဌာန 
ေခါင်းေဆာင် Ana Novik၊ OECD Investment Division မ ှSenior Policy Analysts ြဖစ်သ ူ
Alexandre de Crombrugghe ှင့် David Gaukrodger၊ OECD Centre for RBCမ ှ
TihanaBule တိုမှ သေဘာထားမှတ်ချက်များ ေပးခဲ့ပါသည်။  

ဤမဝူါဒသံုးသပ်ချက်ကုိ ဆွစ်ဇာလန်ိုင်ငံအစိုးရှင့် ေနာေ်ဝိုငင်အံစိုးရတိုမ ှကူညီေထာက်ပံ့ 

ေပးခဲ့ပါသည်။ 
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ရည်န်းချက်များ ....................................................................................................  ၁၃၅ 
မှတ်စုများ.................................................................................................................. ၁၄၀ 

၂။ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ ....................................................................................................  ၁၄၂ 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ ်- ဝင်ေရာက်မှင့ ်
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ အတားအဆီးများ…. ..................................................... ၁၄၉  
ြမန်မာုိင်ငံတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမများကုိ အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့်အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း ၁၇၃ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များ ..........................................................................................  ၁၈၈ 
ရည်န်းချက်များ .....................................................................................................  ၂၀၈ 
မှတ်စုများ.................................................................................................................. . ၂၁၉ 

၃။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရး ................................................  ၂၂၅ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့်လွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ်အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ 
အသွင်အြပင ်.............................................................................................................  ၂၃၅ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းှင့် ယင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်က ူ
ေချာေမွေရးဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ .................................................................  ၂၃၇ 

    IPA ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အားေကာင်းေစရန ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း ..........................................  ၂၅၇ 
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မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကံြပချက်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူပစ်မှတ်ထားြခင်းှင့် ခွင့်ြပပီးေနာက်ပိုင်း 
ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း ..................................................................................................  ၂၆၆ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ်ြပည်တွင်းေပါင်းစပ ်   
ညိင်းေဆာင်ရွက်မ ...................................................................................................  ၂၇၂ 
မူဝါဒကုိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းှင့် ြပန်လည်အကဲြဖတ်ြခင်း ....................................  ၂၇၈ 
ြမန်မာ့ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေရးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင် ................  ၂၈၀ 
ရည်န်းချက်များ .....................................................................................................  ၂၈၁ 
မှတ်စုများ.................................................................................................................. . ၂၈၃ 

၄။ တာဝန်ယူမရိှေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မကုိ ြမင့်တင်ြခင်းှင့်လုပ်သာကုိင်သာ 
ရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း ...........................................................................................  ၂၈၅ 

 RBC ၏ နယ်ပယ်ှင့် အေရးပါပံု .................................................................................  ၂၉၁ 
 ြမန်မာုိင်ငံ၏ ပုိမုိပွင့်လင်းလာသည့်အေြခအေနှင့် ကမာလံုးဆုိင်ရာေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက် 

ှင့် ချတ်ိဆက်ိုင်မသည ်ိုင်ငံတကာမ ှစိတ်ဝင်တစား ေစာင့်ကည်မတိုးလာြခင်း ........  ၂၉၇ 
 RBC ဆုိင်ရာ ေမာ်မှန်းချက်များကုိ ရှင်းလင်းြခင်း .............................................................  ၃၀၇ 
 RBC ဆိုင်ရာြပဿနာများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေရးှင့် RBC ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့် 

စံသတ်မှတ်ချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား 
အေထာက်အပ့ံေပးြခင်း ...................................................................................................  ၃၁၃ 

 ြမန်မာုိင်ငံတွင် RBC ကုိ ြမင်တင်ရန် ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ကိးပမ်းအားထုတ်မြပလုပ်ြခင်း ..  ၃၃၉ 
 ရည်န်းချက်များ .................................................................................................................  ၃၄၄ 
 မှတ်စုများ.................................................................................................................. ၃၅၈ 
၅။ အေြခခံအေဆာက်အအံု ချတ်ိဆက်မ ...............................................................................  ၃၅၉ 
 ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မပံုစံှင့် ပုိကုန်ဦးစားေပးရင်းီှးြမပ်ံှမဖံွဖိးတုိးတက်မအတွက် 

အလားအလာရိှမ .............................................................................................................  ၃၆၆ 
 အဓိကစီးပွားေရးစကန်များှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဝင်ထွက်စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတွင်          

ပိုေဆာင်ေရးချတိ်ဆက်မအားနည်းမများ ........................................................................  ၃၇၃ 
 သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအေြခခံအေဆာက်အအံုတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ - အရင်းအြမစ်များှင့် 

ထိေရာက်မ ပုိမုိလုိအပ်ြခင်း ..............................................................................................  ၃၈၉ 
        ရည်န်းချက်များ ............................................................................................................  ၃၉၇ 
  မှတ်စုများ.................................................................................................................. ၄၀၀ 
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၆။ အစိမ်းေရာင်တုိးတက်မဆုိင်ရာရင်းီှးြမပ်ံှမမူေဘာင် .....................................................  ၄၀၁ 
 ြမန်မာိုင်ငံ၏ အစိမ်းေရာင်တုိးတက်မငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ - ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်         

သဟဇာတ   ြဖစ်ေစသည့်   စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မလမ်းေကာင်းသုိ                   
အသွင်ကူးေြပာင်းုိင်ေရး အခွင့်အလမ်းကုိ ဖန်တီးရယူြခင်း .............................................  ၄၀၆ 

 အစိမ်းေရာင်တုိးတက်မှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆုိင်ရာ မူဝါဒမူေဘာင် ..........................  ၄၁၁ 
 အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအတွက ်ဦးစားေပးနယ်ပယ်များတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမအား       

ြမင့်တင်ြခင်း - ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်................................................................  ၄၂၀ 
 အစိမ်းေရာင်တုိးတက်မအတွက် ဘေငွရရိှမ ................................................................  ၄၂၆ 
        ရည်န်းချက်များ ............................................................................................................  ၄၂၉ 
 မှတ်စုများ.................................................................................................................. . ၄၃၁ 
၇။ စီးပွားေရးဇုန်များကုိ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း .......................................  ၄၃၂ 
 အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွက် ကိစရပ် ..........................................................................  ၄၄၀ 
 ြမန်မာုိင်ငံရိှ ဇုန်များအတွက် စည်းမျဉ်းမူေဘာင် .............................................................  ၄၄၉ 
 အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် သက်ေရာက်မ - သီလဝါှင့် မဂလာဒံု ..............................  ၄၇၂ 
 စီးပွားေရးဆက်သွယ်မများမှတဆင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ သက်ေရာက်မကုိ တုိးြမင့်ြခင်း၄၈၅ 
 ရည်န်းချက်များ ............................................................................................................  ၅၀၂ 
 မှတ်စုများ.................................................................................................................. ၅၀၅ 
၈။ အာမခံချက်ရှိပီး ရှင်းလင်းေကာင်းမွန်ေသာ ေြမအသံုးချခွင့်ကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း ၅၀၆ 
 ြမန်မာုိင်ငံ၏ ေြမအုပ်ချပ်မအား ခံငံုကည့်ြခင်းှင့်လက်ရိှြပြပင်ေြပာင်းလဲမအေြခအေန ၅၁၆ 
 ြမန်မာုိင်ငံ ေြမအုပ်ချပ်မ၏ ဆက်စပ်လမ်း ခံေနေသာ အဓိကစိန်ေခမများ ....................  ၅၂၅ 
 အမျိးသားေြမဥပေဒကုိ အဆင့်ြမင့်တင်ရန်ှင့် လက်ရိှမူေဘာင်ကုိ တစ်ေပါင်းတစ်စည်း      

ြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန် ...............................................................................................  ၅၈၄ 
 ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့် လံု ခံမှင့် စီမံခန့်ခဲွမ တုိးတက်ေစရန် မူဝါဒဆုိင်ရာအဓိက 

အကံြပချက်များ .............................................................................................................  ၅၈၆ 
 စုိက်ပျိးေရးှင့် အြခားေြမဦးစားေပးစီမံကိန်းများ၌ တာဝန်ယူမရိှသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှ      

သူများအတွက် အဓိကစဉ်းစားချက်များ ...........................................................................  ၆၀၅ 
 ရည်န်းချက်များ ............................................................................................................  ၆၁၁ 
 ေနာက်ဆက်တဲွဇယား ၈ (က) ြမန်မာိုင်ငံရှိ ေြမအသုံးြပခွင့်ဆိုင်ရာ အဓိက 

ေြမအမျိးအစားများ ........................................................................................................  ၆၁၇ 
 မှတ်စုများ.................................................................................................................. ၆၁၉ 
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ဇယားများ 

ဇယား ၁-၁  အေရှေတာင်အာရှရှိ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအရည်အသွးများအေပ 
ခံငုံသုံးသပ်ချက ်.................................................................................................  ၅၈ 

ဇယား ၁-၂  ြမန်မာုိင်ငံ၏ မဟာဗျဟာကျေသာ ကအလုိက်စီမံကိန်းများ .........................  ၆၁ 
ဇယား ၁-၃ သိသိသာသာတုိးတက်ခ့ဲေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင် ...................  ၆၁ 
ဇယား ၁-၄ ပထမအကိမ် အုိအီးစီဒီရင်းီှးြမပ်ံှမမူဝါဒသံုးသပ်ချက်မှ အဓိကအကံြပချက်    

အချိ ...................................................................................................................  ၆၃ 
ဇယား ၁-၅ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒသစ် (၂၀၁၆) ှင့် ယခင် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှမ        

ဥပေဒ (၂၀၁၂) တုိအကား င်းယှဉ်ချက်အကျဉ်းချပ် ............................................ ၆၄ 
ဇယား ၁-၆ ြမန်မာုိင်ငံအတွက် လက်ေရွးစင်အုပ်ချပ်မန်းကိန်းများ ...................................  ၇၂ 
ဇယား ၂-၁ ုိင်ငံြခားတုိက်ုိက်ရင်းီှးြမပ်ံှမ ကန့်သတ်ချက်များရိှေသာ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်း    

များစာရင်း ......................................................................................................... ၁၆၀ 
ဇယား ၂-၂  ြမန်မာုိင်ငံေြမဆုိင်ရာဥပေဒများအရ ေြမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှသူများ 

အေပ ကန့်သတ်ချက်များ.................................................................................  ၁၆၉ 
ဇယား ၃-၁  FDIPP ၏ ေမာ်မှန်းချက်သုိ ေရာက်ရိှြခင်း ..........................................................  ၂၃၉ 
ဇယား ၃-၂ ကမာ့ဘဏ်၏ Doing Business န်းကိန်းအရ ုိင်ငံေပါင်း ၁၉၀ အနက် ြမန်မာ 
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တည်ေဆာက်မ ........................................................................................................... ၄၆၅ 
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ပံု ၇-၅ သီလဝါရိှလုပ်ငန်းများသည် များေသာအားြဖင့် ုိင်ငံြခားသားလုပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း ...........  ၄၇၉ 
ပံု ၇-၆ ကင်းလွတ်ဇုန်ရိှ အကီးစားပုိကုန်ဦးစားေပးအလုပ်ရှင်များ ..........................................  ၄၈၀ 
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လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မများြဖစ်ြခင်းှင့် ေဒသထွက်ပါဝင်မမှာ နည်းပါးြခင်း ....................  ၄၈၁ 
ပံု ၇-၈ ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်ချဉ်းကပ်မအဆင့်ဆင့်………..၄၉၆ 
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စွမ်းအား .....................................................................................................................  ၅၂၇ 
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Boxes 
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အေပ မဟာဗျဟာကျေသာ တံုြပန်ေဆာင်ရွက်မများ  ................................................ ၄၈ 
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ြဖစ်သည် ....................................................................................................................  ၈၂ 
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ကုိင် တွယ်ေြဖရှင်းမနည်းလမ်းများ………………………………………………... ၁၉၂    
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မဟာဗျဟာများ .....................................................................................................  ၂၉၅ 
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ဆုိင်ရာ လမ်းန်ချက် .............................................................................................  ၃၁၅ 
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အတိုေကာက်စာလုံးများ 

 
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
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
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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
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
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
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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
SEA Strategic Environmental Assessments
SEE State Economic Enterprises
SEZs Special Economic Zones
SMEs Small and Medium-sized Enterprises
SOEs State-Owned Enterprises
SOPs Standard Operating Procedures
TEU Twenty-foot Equivalent Unit
TIPRA Transfer of Property Restriction Act
TRIPS WTO Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement
TSMC Thilawa SEZ Management Committee
TVET Technical and Vocational Education and Training
UAGO Union Attorney-General Office
UMFCCI Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
UN United Nations 
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UNDP United Nations Development Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 
UNGP United Nations Global Compact
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNWG United Nations Working Group on Business and Human Rights 
USMCA United States-Mexico-Canada Agreement
VAT Value-added Tax 
VFV Land Vacant, Fallow and Virgin Land
VGGT FAO Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 

Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security
VTAs Village Tract Administrators
WIPO World Intellectual Property Organisation
WJP 
Index 

World Justice Project Rule of Law Index
WTO World Trade Organisation
WWF World Wildlife Fund 
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အကျဉ်းချပ်ေဖာ်ြပချက ်

 
၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် ကီးမားေသာ စီးပာွးေရးှင့် ိုငင်ေံရးအေြပာငး်အလဲကုိ 

ကံေတွခဲ့ရပါသည်။ ဆယ်စုှစ်များစွာ စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံေရးအရ အထီးကျန်မအပီးတွင ်

ဒီမိုကေရစီကို ြပန်လည်အသက်သွင်းိုင်ခဲ့သည်။ ယခင်က ရာစုှစ်တစ်ခုကာေနပီြဖစ်ေသာ 

ကိုလိုနီေခတ်ပုံစံေပတွင ် အေြခြပသည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာဥပေဒမူေဘာင်ှင့် တံခါးပိတ် 

စီးပွားေရးသဏာန်နီးပါး ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ယခုအခါ ေခတ်မ ီ

စီးပွားေရးဆုိင်ရာဥပေဒမူေဘာင်များှင့်အတူ တံခါးဖွင့်စီးပွားေရးစနစ်ကုိ ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိပါသည်။  ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍ အစိုးရအဆက်ဆက်သည ်ြမန်မာြပည်သူလူထု၏ လူေနမ 

ဘဝများ တုိးတက်ေရး အိမရည်ရွယ်ချက်ငှ့်အတ ူစီးပွားေရးကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန်ှင့် ိုငင် ံ

ြခားရင်းှီးြမပ်ှံမြဖင့် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း အားြဖည့်လျက ် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ 

ပဂုလကိဉးီေဆာင်ေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်မလမး်ေကာငး် တည်ေဆာက်ရန် ေရှလျက ် ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမများကို စဉ်ဆက်မြပတ ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယငး်ေမာလ်င့်ချက်များှင့် 

ေမာ်မှန်းချက်များကို ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိး 

တုိးတက်မစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၃၀) တွင ် ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သိသာေသာ 

တိုးတက်မများ ရှိေသာ်လည်း ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့် ဖွံဖိးမ 

လမ်းေကာင်းေပတွင ်တံခါးဖွင့် ဝါဒကုိ ကျင့်သုံးေသာ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေသာ ြမန်မာုိငင် ံ

ြဖစ်လာေစရန ်ေဆာင်ရွက်ဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 

လတ်တေလာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ၏ အကျိးေကျးဇူးများကို 

ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန့် မေဝရန်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရ ေရရှည်တည်တ့ံေသာတုိးတက်မ 

ြဖစ်ေစပီး ေနာက်ဆုံးတွင ် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးရည်မှန်းချက်များ (SDGs) 
ြပည့်မီေရးကို အေထာက်အကူြပိုင်ရန ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအရှိန်ကို ဆက်လက်ထိနး်သိမ်း 

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ 
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ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒသစ် (၂၀၁၆) ှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇) ကို 

ြပာန်းြခင်းသည ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် ေခတ်မီဥပေဒမူေဘာင်ကို တည်ေဆာက် 

ေပးြခင်း၊ တာဝန်ယူမရှိစွာ ြပမူရန် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ တာဝန်ဝတရားများကို ရှင်းရှင်း 

လင်းလင်း အစပျိးေပးြခင်းှင့ ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ ဥပေဒစည်းမျဉ်း 

ဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး အေတာ်အတန် ေလာ့ချေပးြခင်းတိုကို အေထာက်အကူြပေသာ်လည်း 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မမှာ နယ်ပယ်အမျိးမျိးတွင ် ေနာက်ကျကျန်ေနဆဲြဖစ်ပီး 

အချိေသာ အေရးပါသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် တိုးတက်မ မရှိေသးပါ။ နယ်ပယ ်

အားလံုးရှ ိဥပေဒမူေဘာင်တစ်ရပ်လုံးကို အသစ်ြပန်လည်ေရးဆွဲြခင်း မရှိခဲ့ေပ။ ထုိေကာင့်ပင ်

ေြမှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိကနယ်ပယ်ှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ်

ဝန်ကီးဌာနအချင်းချင်းညိင်းေဆာင်ရွက်မ အားနည်းြခင်းကိ ုေြဖရှင်းိုင်မမရှိေချ။ ငိမ်းချမ်း 

ေရးလုပ်ငန်းစဉ ် ေှးေကွးေနြခင်းှင့် ရခုိငြ်ပည်နယတ်ငွ ် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ 

ဆိုင်ရာ ပဋိပကတိုသည ်ြမန်မာုိငင်၏ံ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကို ဖိအားေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

အသစ်ချမှတ်လိုက်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း၊ ာဏပစည်း 

မူပိုင်ခွင့်များှင့် အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒသစ်များသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ဥပေဒေရးရာမူေဘာင်ကုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစံန်းများှင့်အညီြဖစ်ေစခ့ဲြခင်းေကာင့် တုိးတက် 

ေသာရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ှင့်ဆိုင်သည့် ချးီကျးဖွယ်ေအာင်ြမင်မများြဖစ်သည်။ သိုရာတွင ်

အဆိုပါလတ်တေလာြဖစ်ေပတိုးတက်မ၏ ေအာင်ြမင်မသည် တရားစီရင်ေရးှင့် ြမန်မာ 

တရားုံးများ၏ လွတ်လပ်မှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြမင့်တင်ရန ် ဆက်လက်ကိးပမ်းမများ 

အေပ မူတည်ေနပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 

အကာအကွယ် ေပးေသာနည်းလမ်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံသည်အေရးကီးေသာအဆင့်၌ 

ေရာက်ရှိေနပါသည်။ 

ယေန့အချနိ်အခါတွင် အာဏာသက်ဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် အနည်းငယ် 

သာ ရိှေသာေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များှင့်ပတ်သက်၍ 

၎င်း၏ နည်းလမ်းကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာ အေနအထားတွင် 

ရှိေနပါသည်။ ထုိသုိြပန်လည်သံုးသပေ်ဆာငရွ်က်မသှာလင ် ြမန်မာုိငင်၏ံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဆိုင်ရာစာချပ်များတွင ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကိးပမး်အားထုတ်မကုိ ပံ့ပိုးေပးိုင်သည့်အြပင ် ဥပေဒစည်းမျဉ်းှင့်အည ီ ထိန်းေကျာင်းမ 

ြပလုပ်ရန ်အစိုးရ၏ အခွင့်အေရးကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေပးိုင်သည့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ် 

ေသာ ဟန်ချက်ညီမ ေပလွင်ထင်ရှားေနမည် ြဖစ်ပါသည်။ 



25 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးမူေဘာင်သည ် ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမများြပလုပ်သည့်အေစာပိုင်းကာလများမှစ၍ များစွာ ေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာေငွေကးပံ့ပိုးမတိုကို ပို၍ကျယ်ကျယ ်

ြပန့်ြပန့် ဦးေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာရ်န ် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားေရးဆက်သွယ် 

ေရး၀န်ကီးဌာန (MIFER) ကို တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်မ ှ၂၀၃၆ ခုှစ်ကာလအတွက် 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်း (Myanmar Investment Promotion Plan -MIPP) 
သည်  ေရရှည်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်ကို ချမှတ်ေပးပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

တညေ်ထာင်မဆုိင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ိုးရှင်းလွယ်ကူေစြခင်းှင့် တစေ်နရာတည်း 

တွင ် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းှင့်အတ ူ ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပချက်ှင့် 

အြခားလုိအပ်ေသာလိုင်စင်များကို တစ်ေနရာတည်းတွင် ရရိှရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုတွင ်

အေရးပါေသာ တိုးတက်မများ ရိှခ့ဲပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန ် အဆင်ေြပ 

လွယ်ကူမရှိေရး ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာတွင ် သိသိသာသာတိုးတက်လာမကို ကမာဘ့ဏ်၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မအစီရင်ခံစာပါ သက်ဆိုင်ရာန်းကိန်းတွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
သိသာေသာ တိုးတက်မအဆင့်က သက်ေသထူထားပါသည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစများ ရိှေနေသးပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ၎င်းတို၏ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက ် လိုအပ်ေသာ ၀န်ကီးဌာနလုိင်စင်များှင့် 

ခွင့်ြပချက်များ ရယူရာတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရှင်းလင်းမမရှိြခင်းှင့် ဝနထု်ပဝ်နပုိ်း 

ြဖစ်ေစမအေပ ြပစ်တင်ေြပာကားမများ ရိှေနဆဲြဖစ်ပီး OSS စနစ်သည် ြပတင်းတစ်ေပါက် 

စနစ်ြဖင့် တစ်ထိုင်တည်းြပလုပ်ေပးေသာ အဖွဲတစ်ဖွဲအြဖစ်ထက ် ဗဟိုသတင်းအချက် 

အလက်စင်တာတစ်ခုအသွင်ြဖင့် လည်ပတ်ေနဆဲြဖစ်သည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒမူေဘာင်ကို အသစ်ြပန်လည်ြပြပင်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲအစည်းြဖစ်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနသည ် ပို၍များြပားစုံလင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ လွယ်က ူ

ေချာေမွေစသည့်နည်းလမ်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး ေဆာငရွ်က်မများကို 

ြဖည်းြဖည်းချင်း စတင်ေဆာင်ရွက်ုိငလ်ာမည်ြဖစပ်ါသည်။ ၎င်း၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်က ူ

ေချာေမွြခင်းှင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအားေပးမလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုအားေကာင်းလာပီးသည့် 

အခါတွင် ဂုဏ်သတင်းေကျာ်ေဇာလာပးီ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများှင့် ိုင်ငံြခးသားရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူများကို ချတိ်ဆက်ေပးသည့် အစီအစဉ်များအတွက ် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ 



26 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ကို စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ရန ် အကူအညီေပးြခင်းအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ပို၍ 

နီးကပ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အြခားတိုင်းြပည်များ၏ အေတွအကံများအေပတွင် အေြခခံြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန ် (SEZ) ှင့် စက်မဇုန်များ၏ ကိုယ်ပိုင်အေတွ 

အကံအေပ အေြခခံြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ SEZ များှင့် စက်မဇုန်များှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးှင့် အဆိုပါဇုန်များ၏ ချတ်ိဆက်မကို ပိုမိုခိုင်မာနက်င်း 

ေစေရးအတွက ်ကျယ်ြပန ့်သည့်မဟာဗျဟာှင့်တက ွအဖွဲ အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာေဂဟစနစ်ကို 

ေပါင်းစည်းေပးြခင်းသည ် အေရးကီးပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်သည ် ဆဲွေဆာင်မ 

ရှိကာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများစုံလင်ပီး ုိင်ငံတစ်ဝန်းရိှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်ေအာင်ြမင ်

သည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဝန်းကျင်များ ေပေပါက်ေစေရးအတွက ် စံြပလမ်းေကာင်း 

တစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါသည်။ သိုရာတွင ် ြပည်တွင်းစက်မလုပ်ငန်း စွမ်းေဆာင်ရည်များ ဖွံဖိး 

တိုးတက်မမရှိပါက ဇုန်မှတစ်ဆင့် ြဖန ့်ကျက်ရရှိိုင်သည့် အလားအလာေကာင်းြခင်းသည ်

လည်း ဆက်လက်နည်းပါးေနမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

သယယ်ပူိုေဆာင်ေရးဆယ်သွယ်မတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုးတက်လာြခင်းှင့် သယ်ယူပိုေဆာင ်

ေရးဆုိင်ရာအေြခခံအေဆာက်အံုအမျိးအစားအားလံုး၏ စမွး်ေဆာငရ်ည်ကုိ ြမင့်တင်ြခင်း 

သည် စီးပွားေရးဝန်းကျင်ရှင်သန်ေစေရးအတွက ် အြခားအေရးပါေသာအရာများက့ဲသုိပင ်

ထပ်တူအေရးကီးလှပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာငေ်ရး 

ဆိုင်ရာအေြခခံအေဆာက်အအုံသည ် ဖွံဖိးမနည်းပါးဆဲြဖစ်ပီး အဓိကကျေသာ ေထာက်ပ့ံ 

ပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာေပါင်းကူးများအတွက ် ြမင့်တက်ေနေသာ လုိလားချက်များကိ ုအမှီလိုက ်

ိုင်ြခင်း မရိှေသးေပ။ စီမံကိန်းဘဏ်သည် ဦးစားေပးစီမံချက်များအတွက ် အရင်းအြမစ်များ 

ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းကုိ အေထာက်အကူြပိုငေ်သာလ်ည်း အဆိုပါအားထုတ်မသည ် အေြခခ ံ

အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာပုဂလိကှင့် အစိုးရရင်းှီးြမပ်ှံမမူေဘာင် တိုးတက်ေစြခင်းအြပင ်

ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြပည်လည်ထူေထာငြ်ခငး်ငှ့် ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ကုန်သွယ်မလျင်ြမန်ေချာေမွေစြခင်းှင့် အြခားေသာ ထိေတွကိုင်တွယ ်

မရေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုများ အားေကာင်းေစြခင်းစသည်တိုမ ှ အကျိးေကျးဇူး 

များစွာ ရရှိိုင်ပါသည်။ 

MSDP ှင့် MSDP တိုတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း ေရရှည်တည်တံခိုင်မဲြခင်းှင့် အားလုံး 

ပါဝင်ိုင်မကို ေပးစွမ်းေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများဆွဲေဆာင်ြခင်းကို တာဝန်ယူမရှိေသာ 
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စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်ှင့် အစိမ်းေရာင်ဖွံဖိးမတိုကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ေမာ်လင့် 

ချက်များှင့် ကတိကဝတ်များအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရည်ရွယခ်ျက်ရိှရိှ အစိုးရက အချက် 

ြပြခင်းြဖင့် ပံ့ပိုးမေပးိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ပိုမိုပွင့်လင်းလာြခင်းှင့် ကမာ့ 

ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်ှင့် ပိုမိုေပါင်းစည်းလာြခင်းသည ် ိုင်ငံတကာမ ှ ေစာင့်ကည့်ေနမ 

တုိးတက်လာမကုိ ြဖစ်ေပေစပါသည်။ RBC ကို ကမာတစ်ဝှမ်း၌ တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ေနြခင်း 

ှင့်အတူ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် လုပ်သာကုိင်သာရိှသည့် RBC မူေဘာင်အားေကာင်းေစေရး 

ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ေပလာသည့် RBC ဆိုင်ရာ ြပဿနာများကိ ု ေလာ့ချ 

ရန်အတွက ် ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားစွာြဖင့် ေရှဆက်ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပန်လည ်

ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ် ြမင့်တင်ြခင်းကုိ ပို၍လိုလိုလားလား စနစ်တကျ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက် 

ြခင်းှင့်ြမန်မာိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်စနစ်ကို ထိထိေရာက် 

ေရာက ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေစြခင်းအပါအဝင ် အစိမ်းေရာင်ဖွံဖိးတုိးတက်မှင့်ပတ်သက် 

သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကတိကဝတ်များကုိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသို အချက်ြပေပးြခင်းသည ်

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမမရှိေသာပုံစံြဖင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မကို ေရှာင်ရှားရန ်ပံ့ပိုးေပး 

ပါသည်။ 

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် အမှန်တကယ် အလုံးစုံပါဝင်ပီးေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲသည့် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူှင့် ကမ်းဝင်မရိှေသာဝန်းကျငသ်ည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ြပည်သူများ၏ ေြမ 

ဆုိင်ရာအခွင့်အေရးများလံုေလာက်သည့် လုံ ခံစိတ်ချရမရရှိမှသာ ေပေပါက်လာိုင်မည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ကိစရပ်အချိသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမမူဝါဒကဲ့သိုပင ်ပ်ေထွးပါသည်။ ေြမယာ 

အုပ်ချပ်မှင့် ငိမ်းချမ်းေရလုပ်ငန်းစဉ်များအကား နက်င်းစွာ အြမစ်တွယ်ေနေသာ 

ချတ်ိဆက်မများေကာင့် ေြမစနစ်၏ အားနည်းချက်များစွာကုိ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရာတွင ်

စိန်ေခမရှိေနပီး ေြဖရှင်းချက်ရှာေဖွရန ် ေှာင့်ေှးမများသည ် စီးပွားေရး၊ ပတဝ်နး်ကျငှ်င့် 

ြပည်သူလူထုအေပ ပျက်စီးဖွယ်အကျိးဆက်များ ဆက်လက်သက်ေရာက်ေစမည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ မည်သုိပင်ြဖစ်ေစကာမူ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင ် ေြမယာကိစရပ်များကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းှင့် အကျိးတူပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် 

ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုြဖင့် ပဋိပကြဖစ်လွယ်ေသာပံုစံကုိ နားလည်ေသာအသွင်ှင့် 

ေြမယာြပြပင်ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ ပ်ေထွးေသာလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

သည် ြမန်မာိုင်ငံသားများ၏ လူမဘဝများ တိုးတက်ေရးကို စဉ်ဆက်မြပတ်ေပးစွမ်းိုင်ေသာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဝင်ေရာက်လာေရးအတွက် အေရးပါလှပါသည်။ 
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အခန်း (၁) 
စိစစ်သုံးသပ်ချက်ှင့် အကံြပချက်များ 
 
 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးှင့် ုိင်ငေံရးြပြပငေ်ြပာငး်လဲမေဆာငရွ်က်မသည် ယခုအခါ 

ဆယ်စုှစ်တစ်ခုသို ေရာက်ရှိေနပ ီြဖစ်ပါသည်။ ဆယ်စုှစ်များစွာ စီးပွားေရးှင့် ုိင်ငံေရးအရ 

အထီးကျန်ပီးေနာက် ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် ြမန်မာုိင်ငံသည် အရပ်သားအုပ်ချပ်ေရးသို ြပန်လည ်

အသွင်ေြပာင်းခဲ့ပီး ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးဒီမိုကရက်တစ်အစိုးရကို ေရွးေကာက ်

တင်ေြမာက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါိုင်ငံေရးအသွင်ေြပာင်းလဲမှင့်အတ ူ တံခါးဖွင့် စီးပွားေရး 

ကျင့်သုံးရန်ှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် ပိုကုန်ေရှေသာ ဖွံဖိး 

တိုးတက်မအေပ အေြခြပ၍ တိုးတက်မလမ်းေကာင်း တည်ေဆာက်ရန် သိသာြမင်သာ 

ေသာ စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သိသာေသာတိုးတက်မများ 

ရှိေသာ်လည်း ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ၊ အားလုံးပါဝင်ိုင်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်

တံခါးဖွင့်ဝါဒကို ကျင့်သုံးေသာ တည်ငိမ်ေအးချမ်းေသာ ြမနမ်ာိုငင်ြံဖစေ်စရန ်ေဆာင်ရွက်ဆ ဲ

ြဖစ်ပါသည်။ 

ဆယ်စုှစ်များစွာ ကာြမင့်ခဲ့ေသာ တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအကားှင့် အချိေသာ 

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအကား ပဋိပကများ အဆုံးသတ်ေရးသည ် ကီးမားေသာ 

စိန်ေခမတစ်ရပ ် ြဖစ်ပါသည်။ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရံဖန်ရံခါ ဆန့်ကျင်ဘက ်

ေြပာင်းလဲမများှင့်အတ ူဒုကသုကခံ၍ ေှာင့်ေှးလျက်ရိှပါသည်။ အလားတူရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ 

ပဋိပကသည ် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိုငရ်ာ အကျပ်အတည်းကို ဆက်လက် 

ြဖစ်ေပေနေစပါသည်။ ဤသံုးသပ်ချက်သည် တာဝန်ယူမရှိေသာ ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အေကာင်းဆုံးေစ့ေဆာ်ေပးိုင်ရန်ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး အလုံးစုံ 
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ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏အေထာက်အကူြပိုင်မကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန ်

မူဝါဒများကို အဓိကထားေသာ်လည်း စီးပာွးေရးမူဝါဒအား ပိုမိုကျယ်ြပန ့်ေသာ ိုင်ငံေရး 

အေြခအေနှင့် ခွဲြခားရန ်မြဖစ်ိုင်ပါ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမအေြခအေနကို အကဲြဖတ်ိုင်မည့် ဗဟုိ 

ချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းှင့် ေြမယာြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းသည ် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ 

ငိမ်းချမ်းေရးေဆာင်ရွက်မအတွက ်အေြခခံအချကမ်ျား ြဖစ်ပါသည်။ 

ငိမ်းချမ်းေရးေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်မမရိှေသာ ပဋိပကြဖစ်ပွားေနသည့်ေဒသများတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

ြပလုပ်ရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက တွန့်ဆုတ်ေနမည်ြဖစ်ပီး စီးပွားေရးဆိုင်ရာအကာအကွယ ်

ေပးမှင့် ြပည်ေထာင်စုှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များအကား သယံဇာတှင့် တာဝန ်

ဝတရားကုိ ခွဲြခားထားမ မရှိလင ် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်သည် အြပည့်အဝ ပီးေြမာက်မည် 

မဟုတ်ေပ။ ထိုအြပင ် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးအစီအစဉ်များှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာ အရာယ်များှင့်ပတ်သက်ေသာ ကိစရပမ်ျားေကာင့် ကီးမားေသာစီမံကိန်းကီးများ 

အေပ ေဒသခံတို၏ ဆန့်ကျင်ေနမမှာ သက်ဆိုင်ရာေအဂျင်စီများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည ်

ကင်းမဲ့ြခင်းှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သူများ၏ တာ၀န်ခံမကင်းမဲ့ြခင်းတိုအေပ မေကျနပ်ချက ်

များေကာင့် ပိုမိုများြပားလာသည်။ ေဒသခံလူထုသည် ၎င်းတို၏ နယ်ေြမရှိ သဘာဝသယ ံ

ဇာတများ ထုတ်ယူြခင်းှင့် ေရအားလပ်စစ်စီမံကိန်းများမ ှ ရရှိေသာ အကျိးအြမတ် 

အနည်းငယ်သာ ခံစားရပါသည်။ 

COVID-19 ေရာဂါြဖစ်ပွားမှင့် ဆက်စပ်ေနေသာ ကမာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားေရးအကျပ်အတည်း 

ြဖစ်ေပမသည ် ြမန်မာိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် ကီးမားေသာ ေရတိုအကျိးသက်ေရာက ်

မများှင့ ် အလားအလာရိှေသာေရရှည်အကျိးသက်ေရာက်မများငှ့်အတ ူ ေနာက်ထပ ်

အေရးကီးေသာစိန်ေခမတစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ OECD 2020 ှင့် World Bank 2020 အရ 

ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများမှတဆင့် ကမာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်များှင့် ချတ်ိဆက် 

ြခင်းအားြဖင့် ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးတိုးတက်မများှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ

မအများစုကို ကမာ့စီးပွားေရးအသွင ် ေြပာင်းလဲလုပ်ေဆာင်ုိင်ခ့ဲေသာ်လည်း COVID-19 

ေရာဂါေကာင့် ကအများစုတွင ်ုတ်တရက်ထိခိုက်မရှိလာပီး ချက်ချင်းြပန်လည်နလန်ထ ူ

ရန် မြဖစ်ိုင်ေသးပါ။ Asian Foundation 2020 ှင့် Myanmar Times 2020 အရ ယင်း 

အကပ်အတည်းသည် ြမန်မာကုမဏီများှင့် အလုပ်သမားများအေပ ကီးမားစွာ 

သက်ေရာက်ေစခ့ဲပီးြဖစ်သည်။ 
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အစိုးရအေနြဖင့် COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတငွး် ကျန်းမာေရးစနစ် လည်ပတ်မ 

စိတ်ချရေစရန်ှင့် ကာလကာရှည်ဆင်းရဲွမ်းပါးမှင့် လူမဖူလုံေရးထိခိုက်မများှင့်အတ ူ

ပိုမိုနက်င်းလာေသာစီးပွားေရးကျဆင်းမကို ကာကွယ်ရန်အေလးထားေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်

လတ်တေလာတွင် အေရးကီးပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် စွန့်စားမြပလုပ်ရန ်

တွန ့်ဆုတ်ေနပီး ေရွးချယ်မ ြပလုပ်လာကာ အသွင်ေြပာင်းနည်းပညာများှင့် စီးပွားေရး 

ပုံစံသစ်များကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ကျင့်သံုးေဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့် စက်မလုပ်ငန်းများသည်လည်း 

ေနာက်ဆုံးတွင ် ပုံစံအသစ်ေြပာင်းလဲလာြခင်းေကာင့် ယခု ဒုတိယအကိမ ် OECD ၏ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက်တွင ် ေဆွးေွးထားသည့် COVID – 19 

အကိ ကီးမားေသာစိန်ေခမများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒများသည ် ေရရှည်တွင ်

ပိုမိုအေရးပါလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ေအာင်ြမင်မရရှိသည့် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ 

၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် ပထမဆုံးိုင်ငံေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမြပလုပ်ချနိ်၌ ြမန်မာိုင်ငံ သည ်

ြပင်ပကမာှင့် အြပန်အလှန်ဆက်သွယမ် နည်းေသာ တံခါးပိတ်စီးပွားေရးကို 

ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ စီးပွားေရးမူဝါဒသည် အဓိကအားြဖင့် ရာစုှစ်ကာပီြဖစ်ေသာ ကိုလိုနီ 

ပုံစံေပတွင ်အေြခြပထားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းမူေဘာင်ှင့် မမိဘိာသာ 

ဖူလုံေရးလိုအပ်ချက်များှင့် ဆက်စပ်ေနပါသည်။ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၄ တွင ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ 

ပထမအကိမ ်အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်သည ်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ပိုမိုဆွဲေဆာင ်

ိုင်ုံသာမက ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ တာဝန်ရှိရှိေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန်အတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင ် တုိးတက်ရန် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများှင့်ဆိုင်ေသာ လမ်းြပေြမပုံကို ေဖာ်န်းေပးခဲ့ 

ပါသည်။ အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲမများတွင ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၊ ြမန်မာုိငင် ံ

ကုမဏီများဥပေဒ၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက ်

မစီမံကိန်းတွင ် ပါဝင်သည့် မဟာဗျဟာကျေသာအမျိးသားစီမံကိန်းများစသည့် အဓိကကျ 

ေသာ ဥပေဒမူေဘာင် တိုးတက်မများှင့် ဝန်ကီးဌာနများ ဖျက်သိမ်းြခင်း၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် 

ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနအသစ် ထူေထာင်ြခင်းကဲ့သိုေသာ အဖဲွအစည်း 

ဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ပါဝင်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 

ေြဖေလာ့မများှင့် ကမာ့ဘဏ်၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မန်းကိန်းအချိ 

တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏အဆင့်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်ေစသည့် ေကာ်ပိုရိတ်အုပ်ချပ်မှင့် 

စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုင်ရာ လွယကူ်မတိုတငွ ် သိသိသာသာတိုးတက်မများ 

ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 
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ဤြပြပင်ေြပာင်းလဲမများှင့် စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမကို ုပ်သိမ်း၍ အဓိကေဈးကွက်များသို 

အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ြဖင့် ေဈးကွက်ဝငအ်ခွင့်အလမး် ရရှိခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် ြမန်မာ 

ုိင်ငံသည် ကမာေပတွင ် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မအြမန်ဆုံးိုင်ငံတစ်ိုင်င ံ ြဖစ်လာပီး 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ရင်းှီးြမပ်ှံမအခွင့်အလမ်းများ ရှာေဖွလိုေသာ အာရှ၏ 

ေနာက်ဆုံးစီးပွားေရးနယ်ေြမသစ်တစ်ခ ု ြဖစ်လာပါသည်။ ကီးမားေသာေဈးကွက်၊ ကယ်ဝ 

ေသာ သဘာဝသယံဇတ၊ များြပားေသာ လူငယ်လူရွယ်ဉီးေရှင့် ကမာ့ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

အရိှဆံုးေဒသတွင်း တည်ရှိေနမတိုသည ် အလားအလာရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 

ဆွဲေဆာင်ရန် အေြခခံေကာင်းများ ြဖစ်ပါသည်။  

... သိုရာတွင ်ပထမအကိမ်သံုးသပ်ချက်တငွ ်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ ြပဿနာမျိးစု ံရှိေနဆဲြဖစ ် 

နယ်ပယ်အားလံုးရှိ ဥပေဒမူေဘာင်တစ်ရပ်လုံးကို အသစ်ြပန်လည်ေရးဆွဲြခင်း မရှိခဲ့ေပ။ 

ထိုေကာင့်ပင ် ေြမှင့်ပတ်သက်သည့် အဓိကနယ်ပယ်ှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ြပြပင် 

ေြပာင်းလမဲများသည် ဝန်ကီးဌာနအချင်းချင်းညိင်းေဆာင်ရွက်မ အားနည်းြခင်းကို 

ေြဖရှင်းိုင်မမရှိေချ။ သုိရာတွင် ပထမအကိမ ်OECD ၏ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားေသာ နယ်ပယ်များစွာအပါအ၀င ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၏ ပထမအဆင့်သည ်

လမ်းေကာင်းမှန်ေပသို ေရာက်ေနပီဟု အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ေြပာိုင်ပါသည်။ 

လွယ်ကူသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ေဆာငရွ်က်ပးီြဖစေ်သာလ်ည်း ခက်ခဲေသာ ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲမမျိးစုံကို ေဆာင်ရွက်ရအံုးမည်ြဖစပ်ါသည်။ အားလံုးပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အေပ 

အေြခြပေရးဆွဲထားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များကို ထိန်းကွပ်ေပးေသာ ေခတ်မ ီ

ဥပေဒမူေဘာင်သည် ေကာင်းမွန်ေသာ်လည်း အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်မာှမ ူ ကအမျိးမျိး 

တွင ် ေနာက်ကျကျန်ေနဆဲြဖစ်သည်။ ပထမအကိမ်သုံးသပ်ချက်တွင ် အကံြပေထာက်ြပခ့ဲ 

သည့် ၀န်ကီးဌာနများအကား ညိင်းေဆာင်ရွက်မအားနည်းြခင်းှင့် အစိုးရတစ်ရပ်လုံး၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည ် အားနည်းြခင်းတိုသည ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ထိေရာက်စာွ အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်မကုိ အဟန့်အတားြဖစ်ေစသည်။ လက်ေတွေဆာင်ရွက်ေနေသာ သက်ဆိုင်သ ူ

များက ေြဖေလာ့မနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ ချိယွင်းချက်ှင့် အထူးလုပ်ပိုင်ခွင့် အကျိးအြမတ ်

ရှာသူများေကာင့် ယှဉ်ပိင်ိုင်မကို အဟန့်အတားြဖစေ်စသည့် အေလ့အထအပါအဝင် 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ကိးပမ်းမများတွင ် ေှးေကွးေနမကို ေထာက်ြပကသည်။  

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ ် ေှးေကွးေနြခင်းှင့် ထူးြခားမ မရှိြခင်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ်အတွင်း 

ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနေသာ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ ဆိုင်ရာ ပဋိပကများသည ်
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အလားအလာရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဟန့်တားလျက်ရှိပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

ရင်ဆိုင်ေနရေသာ ဂုဏ်သတင်းပျက်စီးိုငမ်ည့်အေနအထားငှ့် ထိုက်သင့်ေသာလံုလဝီရိယ 

ြဖင့် သတ်မှတ်စံန်းများှင့်အည ီ လုပ်ငန်းမတိုင်မီေဆာင်ရွက်ရမတိုအြပင ် ေဈးကွက်ဝင ်

ခွင့်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အိမ်ရှင်အစိုးရ၏ တုံြပနေ်ဆာငရွ်က်မ၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအတွက ်

အလှရှင်အဖွဲအစည်းပံ့ပိုးမတိုသည်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန ် ဆုံးြဖတ်ချက်များ 

ြပလုပ်ရာတွင ် အေရးပါလှပါသည်။ အဆိုပါစနိေ်ခမများ၏အကျိးဆက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 

အားြဖင့် ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘာှစ်တွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများ အများအြပား 

ဝင်ေရာက်ေနရာမှ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပမများ အလွန်အမင်း ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။1 

လတ်တေလာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ၏ အကျိးေကျးဇူးများကို 

ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန့် မေဝရန်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရ ေရရှည်တည်တ့ံေသာတုိးတက်မ 

ြဖစ်ေစေရးကို အေထာက်အကူြပိုင်ရန ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအရှိန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း 

ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ ယင်းရည်မှန်းချက်ှင့်အတူ ယခုဒုတိယအကိမ် OECD 

ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်သည ် ၂၀၁၄ ခုှစ် ပထမအကိမ်သုံးသပ်ချက ် ပီးသည့ ်

ေနာက်ပိုင်း အဓိကရင်းှီးြမပ်ံှမဝန်းကျင်ြပြပင ် ေြပာင်းလဲမများအေပ အေြခခံထားပီး 

ဉီးစားေပးနယ်ပယ်အများအြပားတွင ် ကျန်ရှိေနေသာ စနိေ်ခမများကုိ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မ 

ြပလုပ်ထားပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီြဖစ်ပီး စီးပွားေရးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိကကျသည့် အဖွဲအစည်းြဖစ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများ 

န်ကားမဦးစီးဌာနသည ် ၎င်း၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမလင်ြမန်ေချာေမွေစေရးှင့် မူဝါဒေရးရာ 

အကံေပးမလုပ်ငန်းများကို အားေကာင်းလာေစြခင်းှင့် ေဒသခံရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအကား ချတ်ိဆက်မများ များြပားလာေစရန ် အြခားေသာ 

အစိုးရေအဂျင်စီများှင့် အနီးကပ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအတွက ် ၎င်း၏ ဂုဏ်သတင်းကို 

ကီးေစြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် အနီးကပ်ထိေတွြခင်းတိုကို တိုးတက်ေစရန် 

မည်သိုေဆာင်ရွက်ိုင်သည်ကို ဒုတိယအကိမ ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ 

ေလ့လာသုံးသပ်ချက်တွင ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၏ 

ရည်ရွယ်ချက်တစ်ရပ်ြဖစ်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမကတွင ်အဆင့်ြမင့် ြမန်မာအရာအရာရှိများ က 

မကာခဏေရှာင်ရှားေလ့ရှိသည့် အေကာင်းအရာတစ်ခုြဖစ်ေသာ တာဝန်ယူမရိှေသာရင်းီှး 

ြမပ်ှံမကို အစိုးရအေနြဖင့် ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မအေြခအေနကိုလည်း ယခုသံုးသပ်ချက ်

တွင ်မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။ 
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ေဒသတွင်းှင့် အြခားေဒသများရိှ အြခားုိင်ငံများစွာ၏ အေတွအကံကုိ အေြခခံ၍ ယခ ု

သုံးသပ်ချက်၌ ပိုကုန်ဦးေဆာင်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်များှင့ ် စက်မဇုန်များ၏ အခန်းကှင့် ထိုကဲ့သိုေသာနည်းဗျဟာတွင ်

ေရှာင်ကဉ်ရန်ရှိသည်များကို ေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုအြပင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် လပ်စစ ်

ဓာတ်အား ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲရင်းြမစ်များှင့် သဘာဝသယံဇာတစီမံခန ့်ခွဲမကဲ့သိုေသာ 

ေရရှည်တည်တံ့မရှိေသာ အြခားနည်းလမ်းများကို ြမင့်တငရ်န ် ကာဗွန်အေြခခံစွမ်းအင် 

နည်းဗျဟာများကို ခုန်ေကျာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့်အေြခအေနကိုလည်း သုံးသပ်ထားပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယေ်ရး၀န်ကီးဌာန၏ ေတာငး်ဆိုချက်အရ ယခ ု

သံုးသပ်ချက်တွင် ေြမယာအခွင့်အေရးများကို ေသေသချာချာ ေဖာ်ေဆာင်ရန ်လိုအပ်ချက်ကို 

ြပန်လည်သုံးသပ်ထားသည်။ ဤြပဿနာကုိ ပထမအကိမ်ပသုံးသပ်ချက်တွင ်န်ြပခဲ့ေသာ ်

လည်း ေနာက်ပုိင်းတွင် တိုးတက်မအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ ေြမယာကိစရပ်သည ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ေသချာေစရန ် လုိအပခ်ျက်ထက် ေကျာ်လွန်၍ အားလုံးပါဝင ်

ိုင်မ၊ ေရရှည်တည်တံ့မှင့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် အဓိကေသာ့ချက်ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကိးပမ်းမ၏ အဓိကအစတိအ်ပိုငး်တစရ်ပလ်ည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ကို အစိုးရှင့် မူဝါဒေရးရာကိစ 

အနည်းငယ်သာ ေဆာင်ရွက်၍ရပီး အလှရှင်များအေနြဖင့်လည်း ၎င်းတုိ၏ ရည်ရွယခ်ျက် 

ကို ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်မသို စတင်ေြပာင်းလဲချနိ ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အေစာပိုင်း 

ှစ်များ၌ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ DICA ၏ေတာင်းဆုိချက်အရ တာ၀န်ယူမရှိေသာ ရငး်ှီးြမပံှ်မ 

ြဖစ်ေစရန်လိုအပ်မအေပ အထူးအေလးထားမအပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမအတွက ် ဘက်စံုလမ်း ခံေသာနည်းလမ်းကုိ အသုံးြပထားပါသည်။ ယခုဒုတိယ 

အကိမ်သုံးသပ်ချက်ကို ြမန်မာိုင်ငံရင်ဆိုင်ေနရေသာစီးပွားေရးစိန်ေခမများကို များြပား 

လာသည့် အချနိ်ှင့် ဥပေဒေရးရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမှင့် အမျိးသားစီမံကိန်းများှင့် 

မဟာဗျဟာများအတွက် အလှရှင်များ၏ ပံ့ပိုးမတို ေနရာအှံ ြဖစ်ေပေနချနိ်တိုတွင ်

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့် မူဝါဒဆိုင်ရာအကံြပချက်များ ေရွးချယ်ပီး 

အကျိးသက်ေရာက်မှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမက ြမန်မာိုင်ငံအားေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မ ဲ

ေသာဖွံဖိးေရးရည်မှန်းချက်များ (SDGs) သုိ ေရာက်ရှိေစရန ်မည်ကဲ့သို ပံ့ပိုးေပးိုင်သည်ကို 

အဓိကထား  ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ပထမအကိမ်သုံးသပ်ချက်ကဲ့သိုပင ် အစိုးရများအေနြဖင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်စိန်ေခမများကို ေြဖရှင်းရာတွင ် ပံ့ပိုးိုင်ရန် OECD က ေရးဆွဲ 

ထားသည့်  ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူေဘာင် (ဇယား ၁-၁) ကို အေြခခံပါသည်။ 



34 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

Box ၁-၁ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင ် (PFI) သည် အစိုးရများအား ိုင်ငံများှင့် ၎င်းတို၏ 
ိုင်ငံသားများ ကယ်ဝချမ်းသာမှင့် ဆင်းရဲမကိ ု တိုက်ဖျက်ရန ် ေပးစွမ်းိုင်သည့် ေရရှည ်
တည်တံ့ခိုင်မဲေသာဖွံဖိးတိုးတက်မကို ပံ့ပိုးရာတွင ် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမများ လည်ပတ် 
ေစေရးကို ပံ့ပိုးေပးသည်။ လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာရင်းီှးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန် 
ကိးပမ်းလျက်ရှိေသာ မည်သည့်အစုိးရအတက်ွမဆိုဆနး်စစ်ိုငရ်န ် အဓိကေမးခွန်းများကို 
ေဖာ်ြပထားသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း၊ အလုပ်သမား၊ အရပဘ်က်အဖွဲအစည်းငှ့် အြခား 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ OECD ှင့် OECD မဟုတ်ေသာ 
အစိုးရများမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များက PFI ကို ၂၀၀၆ ခုှစ်တွင် စတင်ေရးဆွဲခဲ့ပီး OECD 
၀န်ကီးများက အတည်ြပခ့ဲပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာရငး်ှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေဆွးေွးမ၊ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကုိ ပံ့ပိုးရန ်အစိုးရများက ေရးဆဲွထားသည့် 
PFI ကို ိုင်ငံေပါင်း ၃၀ ေကျာ်ှင့် ေဒသဆိုငရ်ာအဖွဲအစည်းများက ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကို 
အကဲြဖတ်ရန်ှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန်အတွက ်ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန့် အသုံးြပလျက်ရှိပါသည်။ 
အေတွအကံှင့် ကမာ့စီးပွားေရးအေြခအေနေြပာင်းလဲမများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက ်
PFI ကို ၂၀၁၅ တွင ်ြပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ 

PFI သည် ိုင်ငံများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏တိုးတက်မကို အကဲြဖတ်ရန်ှင့် မူဝါဒနယ်ပယ ်၁၂ ခု 
ြဖစ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့်လွယ်ကူေချာေမွေရး၊ 
ကုန်သွယ်ေရး၊ ယှဉ်ပိင်မ၊ အခွန်၊ ေကာ်ပိုရိတ်အုပ်ချပ်မ တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရး 
အြပအမူများကို ြမင့်တင်ြခင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ အေြခခံအေဆာက ်
အအံု၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာဘာေငွေထာက်ပံ့မ၊ အစိုးရစီမံအုပ်ချပ်မှင့်အစိမ်းေရာင ်
စီးပွားေရးဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစားေပးများကိ ု ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန ်
ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ရှိေသာ နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ မူသံုးရပ်ြဖစ်သည့် - မူဝါဒ 
ချတိ်ဆက်မ၊ မူဝါဒချမှတ်ြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာရှိမှင့် 
လက်ရှိှင့် အဆိုြပထားေသာမူဝါဒများ၏ သက်ေရာက်မများကို ပုံမနှအ်ကဲြဖတြ်ခငး်တိုသည ်
PFI တစ်ရပ်လုံးအေပ သက်ေရာက်မရိှပါသည်။ 

PFI ၏ ထပ်ဆင့်တိုးတန်ဖိုးသည ်မတူညီေသာမူဝါဒများကို အတူတကွစုစည်းပီး အုပ်ချပ်မ 
ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ကိစရပ်ကုိ အေလးေပးြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ မဝူါဒတစ်ခ ု
ချင်းစီတွင ် လုပ်ငန်းရပ်အသစ ် ဖန်တီးရန်မဟုတ်ဘဲ မူဝါဒချတိ်ဆက်မကို ေသချာမရှိေစရန် 
၎င်းတိုကို ေပါင်းစည်းေပးြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆင်သင့်အသုံးြပိုင်ေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
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ေရးအစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးမေပးထားေသာ်လည်း ေနာက်ဆံုးေဆာင်ရွက်မည့် မည်သည့်ြပြပင် 
ေြပာင်းလဲမကိုမဆို ထိေရာက်မတိုးတက်ေစရန်အေထာက်အကူြပသည်။ အစိုးရအဆင့် 
အားလံုးတွင ် မူဝါဒများချမှတ်ြခင်းှင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းအတွက ် စနစ်တကျ ေရးဆွဲ 
ထားေသာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားေပးြခင်းအားြဖင့်အစိုးရများက မိမိကိုယ်မိမိအကဲြဖတ်ြခင်းှင့် 
ေဒသတွင်း သိုမဟုတ် ိုင်ငံစုံေဆွးေွးပွဲများတွင ် ေဆွးေွးဖက်များကို ေလ့လာသုံးသပ်မ 
ြပလုပ်ြခင်းအပါအဝင ် အဖွဲအစည်းအမျိးမျိးသည ် PFI ကို နည်းအမျိးမျိး ရည်ရွယခ်ျက် 
အမျိးမျိးြဖင် ့အသုံးြပိုင်ပါသည်။ 

PFI သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်အေြခအေနကို ကျယ်ြပန ့်ေသာေထာင့်မ ှသံုးသပ်ပါသည်။ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမကို တိုးြမင့်ုံမသာမဟုတ်ဘ ဲ စီးပွားေရးှင့်လူမေရးအကျိးအြမတ ် များများ 
ရရှိေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရည်အေသွးသည ်
အေရအတွက်က့ဲသုိ များစွာ အေရးပါသည်။ ေကာင်းမွန်ေသာရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်သည ်
ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်း၊ အကီး၊ အေသးလုပ်ငန်းအားလံုးအတွက ်ြဖစ်သင့်ေကာင်းကိ ုPFI က 
အသိအမှတ်ြပပါသည်။ ေကာင်းမွန်ေသာရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အကျိး 
အြမတ်ြဖစ်ထွန်းမရှိေသာ လုပ်ငန်းများ ချဲထွငရ်န်ငှ့် ပိင်ဆိုင်ိုင်မမရှိေသာ လုပ်ငန်းများ 
ပိတ်သိမ်းရန ်ခွင့်ြပြခင်းြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအေနြဖင့် အခွင့်အလမး်သစမ်ျား ရယရူာတွင် 
လုပ်သာကိုင်သာရှိမကို တိုးတက်ေစရန ် ြဖစ်ပါသည်။ စနစ်ကျေသာ အများြပည်သူှင့် 
ေတွဆုံေဆွးေွးမြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် အြခားေသာဆက်စပအ်ဖွဲ အစည်းများ၏ 
လိုအပ်ချက်များကို တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ချမှတ်ထားေသာမူဝါဒသည် ၎င်း၏ 
ရည်ရွယ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီမမရှိပါက လမ်းေကာင်းကုိ လျင်ြမန်စွာ ေြပာင်းလဲြခင်း ြဖင့် 
အစုိးရသည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် လျင်ြမန်မရှိရန ် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင ်
အစိုးရအတွင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက ် ရပ်တည်ေပးမည့် ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်း 
ဖန်တီးသင့်ပါသည်။ အေရးအကီးဆုံးအချက်မှာ ရငး်ှီးြမပ်ှံမဝနး်ကျငသ်ည် ေရရှည ်
တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ အားလံုးပါဝင်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မကိုအေထာက်အကူြပေနေစရန ်
ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တိုးတက်မများသည် မူဝါဒေရးရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 
အတွက်သာမက အစိုးရများ၏ ေဆာင်ရွက်ေနကျကိစရပ ်ေြပာင်းလဲမများအတွက်ပါ လုိအပ ်
ေကာင်း အသိအမှတ်ြပသည့် ေြပာင်းလဲြပင်လွယ်ရှိေသာ အစုိးရတစ်ရပ်လံုးှင့်ဆုိင်ေသာ 
နညး်လမး်ကုိ ြမင့်တင်ေပးလျက ် ဤပ်ေထွးမကိုတုန ့်ြပန်ေသာအားြဖင့် PFI ကို ဖန်တီး 
ထားပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒမေူဘာင်ငှ့်ပတသ်က်သည့် အေသးစိတ်အချက ်
အလက်များကုိ http://www.oecd.org/investment/pfi.htm တွင ်ေလ့လာိုင်ပါသည်။ 
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၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ဆက်စပ်ေသာ ြဖစေ်ပတိုးတက်မများ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာစွမ်းေဆာင်ရည် 

စီးပွားေရးအေြပာင်းအလဲြမန်ဆန်သည့်အချနိ်တွင ် ြမန်မာုိင်ငံသည် ဤမ တုိေတာင်းေသာ 

အချန်ိကာလအတွင်း မည်မအထိ ေရာက်ရိှလာခ့ဲသည်ကုိ ေမ့ေလျာ့သွားုိင်ပါသည်။ ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲေရးကာလမတိုင်မီက ြမန်မာ့စီးပွားေရးသည် ကမာ့စီးပွားေရးှင့် ချတိ်ဆက်မမရှိ 

နည်းမျိးစုံြဖင့်ပိတ်ပင်ထားြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ပိုကုန်တင်ပိုမသည ် ဂျဒီီပီ၏ ေဝစုအရ 

အနည်းဆုံးြဖစ်ပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအေနြဖင့် ေရအားလပ်စစ်အပါအ၀င ် သဘာဝ 

သယံဇာတ အရင်းအြမစ်များတွင ် လုပ်ငန်းကီးအနည်းငယ်သာ ရိှပါသည်။ ဘာေရးစနစ် 

သည် ေရှးကျပီး ေငွသားအေြခြပအေပးအယူကိစများှင့် ှစ်မျိးှစ်သွယ ် ေငလဲွလှယ်န်း 

တိုကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်  အသုံးြပကပါသည်။ GDP ှင့်င်းစာလင် အခွန် ဘာရရှိမ 

သည် ကမာေပတွင ် အနည်းဆုံး ြဖစ်ပါသည်။ လူအများစ ု လပ်စစ်မီးမရသည့် ေကျးလက ်

ေဒသများတွင ်အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲမနက်င်းခဲ့ပါသည်။ 

ကုိးှစ်တာကာလေဆာင်ရွက်မသည် ဆယ်စုှစ်များစွာ စီမံခန့်ခဲွမအမှားများကုိ မေချဖျက်ိုင်ပါ။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ဖွံဖိးမအနည်းဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည့်အားေလျာ်စွာ စိန်ေခမများစွာှင့် ရင်ဆိုင ်

ေနရဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ေအာင်ြမင်မများမာှ အထင်ကီးစရာ ေကာင်းပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းအရ ဆင်းရဲမသည ်

၂၀၀၅ ခုှစ်တွင် လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ်ပုံရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် လူဦးေရ၏ ၂၀% ေအာက ်

သို ကျဆင်းလာြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမေကာင့်လည်းေကာင်း 

မကာေသးမီှစ်များအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသည် ကမာေပတွင ် ဖွံဖိးတိုးတက်မအရှိဆုံးိုင်င ံ

တစ်ိုင်င ံ ြဖစ်လာပါသည်။ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ကျဆင်းပီး ေငွေရးေကးေရးှင့် 

ဘာေရးတည်ငိမ်မတိုေကာင့် ိုင်ငံ့စီးပွားေရးသည် တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ ိုင်ငံပိုင ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (SEEs) ကို ဘတ်ဂျက်မယူေသာလုပ်ငန်း များအြဖစ်သို ေြပာင်းလဲရန ်

ထိုေနာက်တွင်မ ှ ေကာ်ပိုေရးရှင်းအသွင်ေြပာင်းလဲရန်ှင့် အများပိုင်ကုမဏ ီ သိုမဟုတ် 

ေကာ်ပိုေရးရှင်သို ေြပာင်းလဲရန် အားေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည ် (MOPFI၊ ၂၀၁၈)။ 

အထူးသြဖင့် အထည်အလိပ်တင်ပိုမများ အလင်အြမန် တိုးတက်မှင့်အတူ အလုပ်အကိုင် 

ဖန်တီးိုင်မမှာလည်း တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ 

တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သံုး၍ ရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာေြဖေလျာ့မများ ြပလုပ်ပီးေနာက်ပုိင်း အြခား 

ေသာအလားတ ူ ေဒသတွင်းိုင်ငံ၏ အေတွအကံကဲ့သိုပင ် တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံး၍ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာေြဖေလျာ့မများြပလုပ်ပီး ေနာက်ပိုငး်ကာလတငွ ်ဖွံဖိးတိုးတက်မသည ်

ေငွအရင်းအှီးများ တိုးပွားလာမှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား အကျိးေကျးဇူးများအေပတွင ်

အဓိကအားြဖင့် မူတည်ပါသည် (ပု ံ ၁-၁)။ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား အကျိးေကျးဇူးများ ရရိှေနမ 

သည် ြမန်မာိုင်ငံ ြဖတ်သန်းသွားသည့် လျင်ြမန်ေသာဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုင်ရာ 

အသွင်ေြပာင်းလဲမှင့် ကမာ့စီးပွားေရးှင့် ပိုမိုေပါင်းစည်းလာမကို ထင်ဟပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

ပု ံ၁-၁ တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံး၍ ေြဖေလျာ့မများ ြပလုပ်ပီးေနာက်ပိုင်း                            
GDP တိုးတက်မအေြခအေန - ြမန်မာိုင်ငံှင့် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၊ ရာခိုင်န်း 

 
ရင်းြမစ် - ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈)    

FDI သည် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကုိ အဓိကပ့ံပုိးေပးခ့ဲသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်မှ စတင ်

ေသာ တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံး၍ ေြဖေလျာ့မများ ြပလုပ်ပီးေနာက်ပိုင်း အထူးသြဖင့် ၂၀၁၅ 
ခုှစ်အတွင်း GDP တွင် အမှန်တကယ်ြပလုပ်ေသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ပါဝင်မန်းသည် 

သိသိသာသာ တုိးတက်လာပါသည်။ ထုိေနာက် ရခိုင်ြပည်နယ်ပဋိပကေကာင့် မေသချာမေရ 

ရာမများှင့် အစိုးရ၏ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမေှးေကွးသည်ဟ ု ယူဆချက်များေကာင့် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ်တစ်ရိှန်ထုိး ကျဆင်းခ့ဲပါသည် [ပု ံ၁-၂ အပိုင်း (က)]. 

 
 
 
 
 
 
 

၄၂% ၄၀% ၄၀%
၅၈%

၀%
၁၀% 
၂၀%
၃၀%
၄၀% 
၅၀%

၆၀%
၇၀%
၈၀%

၉၀%
၁၀၀% 

ြမန်မာိုင်ငံ (၂၀၁၀-၂၀၁၅) တရုတ်နိုင်ငံ(၁၉၇၈-၁၉၉၀) ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ (၁၉၉၄-၂၀၀၀) ကေမ္ဘာဒီးယားနိုငင် ံ(၁၉၉၃-၂၀၀၀)

အရငး်အနှီးရှယယ်ာ လုပသ်ား 
လုပသ်ားတစ်ဦးလျှင်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအနှီး စုစုေပါင်းစက်ရုံကုန်ထုတ်စွမ်းအား
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ပု ံ၁-၂ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ - (က) ေြဖေလျာ့မြပလုပ်ပီးကာလေနာက်ပိုင်း 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမစတင်ေဆာင်ရွက်ချနိ်မ ှေနာက်ပိုင်းှစ်များ (GDP 

၏ ရာခိုင်န်းှင့် (ခ) ခွင့်ြပေပးခဲ့သည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ - စုစုေပါင်းှင့် 
ထုတ်လုပ်ကသုိ စီးဝင်မ (အေမရိကနေ်ဒလာသနး်) 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။ (က) The World Bank ၏ကမာ့ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာန်းကိန်းများမှကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များှင့်အတူIMF 

(၂၀၁၈) မှတစ်ဆင့်ကူးယူေဖာ်ြပထားပါသည်။ (ခ) DICA မ ှ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ခွင့်ြပခဲ့ေသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအေပအေြခခံ၍ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ယခင်ှင့်ယခုတွင် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ 

စီမံခန့်ခွဲခွင့်ေအာက်တွင် မရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် အထူးစးီပွားေရးဇုန်များရိှ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမတို မပါဝင်ပါ။ စုစုေပါင်း 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဟုဆုိရာ၌ အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှသိည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် ကိုက်ညီမမရှိေသာ်လည်း အနာဂတ် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မပုံစံကို ေဖာ်ြပပါသည်။ (*) ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များမှာ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ (၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ 

ရက်) အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ 

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

စီမံကိန်းဘဏ်ဆိုင်ရာ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ (အခန်း ၅ ကို ကည့်ပါ။)၊ ၂၀၁၉ ခုှစ်အေစာပိုင်း 

တွင ် ဘာေရးကတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ထပ်မံဖွင့်ေပးမ 

(အခန်း ၂ ကို ကည့်ပါ။) ှင့် ၂၀၁၈ ခုှစ်ေှာင်းပိုင်းတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယေ်ရးဝန်ကီးဌာနကုိ ဖန်တီးခဲ့မှင့်အတူ အစုိးရ၏ စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ 

သည် မေဝးေသာအနာဂတ်တွင ် ြမန်မာိုင်ငံအေပ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမ 

တစ်ဖန်ြဖစ်ေစရန ် ပံ့ပိုးေပးပီး လတ်တေလာကျဆင်းေနမအလားအလာကိုလည်း ဟန့်တား 

မည်ဟ ုေမာ်လင့်ရပါသည်။ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များြပင်ပရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်မကများသို ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မ 

သည် ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍ သိသိသာသာ တုိးတက်လျက်ရိှရာ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘာှစ်တွင် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများ၏ ၅% ရှိခဲ့ရာမ ှ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘာှစ်တွင် ၁၃% သို 

၄.၈%
၄.၄% ၅.၂% ၈.၆% 

၁၀.၁%
၁၀.၃% ၁၁.၀%

၁၂.၅%၁၃.၀%

၀
၁၀၀၀၀
၂၀၀၀၀
၃၀၀၀၀
၄၀၀၀၀
၅၀၀၀၀
၆၀၀၀၀
၇၀၀၀၀
၈၀၀၀၀
၉၀၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

1988-89

to 2010-11

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

2018-2019*

(ခ) 

စုစုေပါင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မစီးဝင်မ

ခွင့်ြပခဲ့ေသာိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ အေမရိကန်ေဒလာသန်း

-၄
-၂ 
၀ 
၂ 
၄ 
၆ 
၈ 
၁၀ 
၁၂ 
၁၄

၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅

(က) 
တုတ် (၁၉၇၉) ကေမာဒီးယား (၁၉၉၅)
အင်ဒိုနီးရှား (၁၉၈၅)  ထုိင်း (၁၉၈၅)
ဗီယက်နမ် (၁၉၈၉) ြမန်မာ (၂၀၁၁)

GDP ၏ ရာခိုင်န်း
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တုိးတက်ခ့ဲပါသည်။ ခွင့်ြပရင်းှီးြမပ်ှံမအများစုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက် 

ရိှပါသည်။ လက်ရှိေဆာင်ရွက်ဆ ဲ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများအနက ် ကုန်ထုတ်လုပ်မက 

တွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမမှာ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ၉% ခန့်သာရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင ်

၁၅% ခန့်သို တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရိှလည်ပတ်လျက်ရိှသည့် တစ်ခုတည်းေသာ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်ြဖစ်သည့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်၌ ကုန်ထုတ်လုပ်မကတွင ် ိုင်ငံြခား 

တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် အထူးများြပားပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစုစုေပါင်း၏ ၈၀% 

ခန့်ရှိပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ထဲတွင ် လက်ရှိိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမသည ်

၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်၌ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ိုင်ငံြခား 

တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစုစုေပါင်း၏ ၀.၅% ခန့်ရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင ်၃% 

ခန့်သို တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမများသည် ထပ်မံ၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိး 

အမည်များြပားလာြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေပးြခင်းှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ အလုပ် 

အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ပါသည်။ (ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

အပိုင်းကို ကည့်ပါ။) 

၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ အလံုးစံုတုိးတက်မများရိှေသာလ်ည်း ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာ အတား 

အဆီးများစွာ ရှိေနပါသည်။ ေကျးလက ် - မိြပပိကွဲမ၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ အကျိးဆက ်

ကို ခုခံိုင်မအားနည်းြခင်း၊ ဘာေငွရရှိိုင်မ အကန့်အသတရိှ်ြခငး် အထူးသြဖင် ့

အေသးစားကုမဏီများအတွက်ဘာေငွရရှိိုင်မ အလွန်နည်းြခင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မ 

ကျဆင်းြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အအုံကွာဟမှင့် သဘာဝသယံဇာတကတွင ်ကာလရှည် 

စီမံခန့်ခွဲမအမှားှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိြခင်းအပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ ရင်ဆိုင်ေနရေသာ 

စိန်ေခမများစွာကို MSDP တွင ် စုစည်းေဖာ်ြပထားပါသည ် (MOPFI၊ ၂၀၁၈)။ သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွှင့် ေရအားလပ်စစ် အေြမာက်အြမား ရှိေသာ်လည်း အိမ်ေထာင်စုများ၏ ၅၀% ခန့်  

သာ လပ်စစ်စွမ်းအင်ကုိ အသုံးြပိုင်ေသာေကာင့် ကမာေပတွင ်လပ်စစ်စွမ်းအင ်သုံးစွဲိုင်မ 

အနည်းဆုံးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအြပင ်ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလာ့ချေရး ေဆာင်ရွက်ေန 

ေသာ်လည်း လူဦးေရ၏ တစ်ဝက်ခန့်သည် ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများအေြဖစ် ခန့်မှန်းရပီး အလွန် 

တုန်လပဖ်ယ်ွရာအေြခအေနပင် ြဖစ်ပါသည် (IMF၊ ၂၀၁၈)။ ပုဂလိကကကလည်း 

ကမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမအေပ ေထာက်ြပကပါသည်။ 

စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ (Sustaiable Development 

Goals – SDGs) ြပည့်မီေရးတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ်မရိှမြဖစ် အေရးပါ 

လှပါသည်။ အထူးသြဖင့် အမျိးမျိးေြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ြခင်း၊ နည်းပညာအဆင့်ြမင့်တငြ်ခငး် 
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ှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ြခင်းတိုြဖင့် စီးပွားေရးကုန်ထုတ်စွမ်းအား တုိးတက်ေအာင်ေဆာင်ရွက်မ 

ှင့်အတူ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ အားလုံးပါဝင်ေသာ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် 

က့ံခုိင်ေသာအေြခခံအေဆာက်အဦ တည်ေဆာက်ေရး၊ အားလံုးပါဝင်ပီး ေရရှည်တည်တံ့ 

ခိုင်မဲေသာ စက်မလုပ်ငန်းကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ေရးှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မကို အားေပး 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုှင့်ဆိုင်သည့် ပန်းတိုင ် (၈) ှင့် (၉) တိုတွင ်သိသိသာသာ ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ပိုကုန်များကို အဓိကထား၍ GDP ၇.၇% တုိးတက်ရန် အစိုးရက 

ရညမ်န်ှးထားပါသည်။ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကာလတွင ် တိုးတက်မအင်အား ကီးမားေသာ ်

လည်း ဤစွမ်းေဆာင်ရည်အေပ အကျိးသက်ေရာက်ိုငသ်ည့် အရာယ်များစွာ ရိှပါသည်။ 

အနည်းဆံုး ုိင်ငံြခားတုိက်ုိက်ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် တင်ပုိမများအေပ သက်ေရာက်မများ 

ရှိပါမည်။ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအေစာပိုင်းကာလတွင ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမသည ်

အလျင်အြမန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေနရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းကိစှင့် 

ပတ်သက်၍ ေရတုိကာလ၌ COVID-19 ကပ်ေရာဂါှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် ြဖစ်ေပလာမည့် 

ကမာ့စီးပွားေရးအကပ်အတည်းကလည်း တုိးတက်မကုိ ေှးေကွးေစမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 ှင့် ြမန်မာိုင်ငံအေပ ၎င်း၏ သက်ေရာက်မများ 

COVID-19 ေကာင့် ကမာ့စီးပွားေရးအကျပ်အတည်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ယခင်အချနိ်က 
အားေကာင်းခဲ့သည့် စီးပွားေရးတိုးတက်မကို သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းေစိုင်ေကာင်း 
ခန ့်မှန်းပါသည်။ အမှန် GDP တိုးတက်မသည ် ကမာ့ဘဏ် )2020a) ှင့် IMF (2020) ၏ 
အေြခခံခန့်မှန်းချကအရ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင ် ၆% မ ှ ၇ .၅ % သုိြပန်လည်မေရာက်မီ ၂၀၁၉ 
ခုှစ်အတွက် GDP ၆ .၃ % မ ှ ၆ .၅ % ရှိမည်ဟ ု ခန ့်မှန်းထားချက်ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ်တွင် ၂% မှ ၃%  နီးပါးအထ ိတုိးတက်မည်ဟု ခန ့်မှန်းထားပါသည ်(ပံု ၁ .၃( ။  OECD 
(2020 a) ၏ ကမာလံုးဆိုင်ရာခန ့်မှန်းချက်အရ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ၅ % အထိ မတိုးတက်လာမ ီ
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ကမာလံုးဆိုင်ရာစီးပွားေရးေဆာင်ရွက်ချက်များသည် ၄ .၅ % သို ကျဆင်း 
သွားေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဝင်ေငွဆုံးံးမသည ်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် အစိုးရများ၊ ကုမဏီများှင့ ်လူအများအတွက ်ဆိုးကျိးများ၊ ကာလရှည် 
အကျိးဆက်များေကာင့် စစ်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်အချနိ ်လွန်ခဲ့ေသာ ှစ် ၁၀၀ ေကျာက် ြဖစ်ပွားခဲ ့
သည့် စီးပွားေရးကျဆင်းမထက ်ေကျာ်လွန်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။   
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ြမန်မာုိင်ငံသည် ကုန်သွယ်မ၊ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းှင့် 
ကုန်စည်ေဈးန်းများေကာင့် ထိခိုက်မရှိပီး ဆင်းရဲွမ်းပါသည့် အိမ်ေထာင်စုများသည ်
ထိခိုက်ခံရပါသည ် )World Bank, 2020a) ။ ကုန်သွယ်မသည် ြမန်မာိုင်င ံ GDP ၏ ၅၁ % 
ရှိပီး တုတ်ိုင်ငံ၊ အိိယိုင်ငံှင့် အြခားအာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် ေဒသတွင်းကုန်သွယ ်
မ ြဖစ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ထိုင်းိုင်ငံှင့် မေလးရှားိုင်ငံတိုှင့် ကုန်သွယ်မြပလုပ်ပီး 
ြမန်မာိုင်ငံကုန်သွယ်မ၏ ၃ ပု ံ ၁ ပုံခန ့်ရှိပါသည်။ ၎င်းကုန်သွယ်မအားလံုးသည ် အကျပ ်
အတည်းှင့် ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ OECD (2020a) အရ အေကာင်းအြမင်ဆုံးအေြခအေနမ ှ
စဉ်းစားပါက တုတ်ိုင်ငံှင့် အိိယိုင်ငံတိုရှိ စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်မသည ် ၂ .၆ % ှင့ ် 
၃ .၇ % အထိ ေလျာန့ည်းမည်ဟ ုခန ့်မှန်းထားပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ထိုင်းိုင်ငံ၏ စီးပွား 
ေရးသည် ၆ .၁ %  ှင့် မေလးရှားိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးသည ်၉% သို ြပန်လည်မတိုးတက်လာမ ီ
ထိုင်းိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးသည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ် ၃%  ှင့် မေလးရှားိုင်ငံသည ် ၁ .၇ % 
ကျဆင်းမည်ဟု IMF (2020) မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။ တစ်ကမာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မသည ်
၂၀၂၁ ခုှစ်တွင် ၂ .၅ % မ ှ၆% သုိ မတိုးတက်မ ီ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်၉ .၅ % မ ှ၁၁ .၄ % အထိ 
ကျဆင်းမည်ဟု ခန ့်မှန်းထားပါသည ်)OECD, 2020a)။  

ပု ံ၁-၃ အမှန် GDP တိုးတက်မ )၂၀၁၅-၂၀၂၁(  

 
ရင်းြမစ်။ IMF (2020) ှင့် World Bank (2020a) 

ကမာ့ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမသည ် ယုံကည်စိတ်ချရေသာ အေြခအေနတွင ် ၃၀% 
အထိ ကျဆင်းလာိုင်မည်ဟ ု ခန့်မှန်းရပါသည ် (OECD, 2020b)။ ကပ်ေရာဂါေကာင့် 
ထိခိုက်မပိုမိုခံစားရသည့် အေြခခံကုန်ထုတ်လုပ်မကအပါအဝင် ကများသည ် ဖွံဖိးပီး 
ိုင်ငံများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများထက ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမတွင ် ေဝစုပိုမိုရရှိ 
ေသာေကာင့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများသို ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ စီးဝင်မကျဆင်းမည်ဟ ု
ခန ့်မှန်းရပါသည်။ ကပ်ေရာဂါေကာင့် ဝယ်လိုအားှင့် ေရာင်းလိုအားအေပ ထိခိုက်မများ 
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သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကရင်းှီးြမပ်ှံမကအချိအေပ ြပင်းထန်စွာ သက်ေရာက်မရှိခဲ့ 
ပါသည်။ စုစုေပါင်းကုန်စည်တင်ပိုကုန်၏ ၂၈ % ြဖစ်သည့် အဝတ်အထည်ကသည် ဥေရာပ 
ေဈးကွက်သို တင်ပိုသည်ြဖစ်ရာ ေဒသတွင်း၌ ၎င်းကသည် အထိခိုက်ဆုံးြဖစ်ပီး တုတ် 
ိုင်ငံမ ှ တင်သွင်းကုန်များကို အဓိကအားထားေနရပါသည်။ စုစုေပါင်းကုန်စည်တင်ပိုမ၏ 
၂၁% ေကျာ်ကို ကိုယ်စားြပသည့် ေလာင်စာဆီတင်ပိုမများ၏ သုံးပုံှစ်ပုံေကျာ်သည ် ကမာ့ 
ဘဏ် (၂၀၂၀) အရ အာဆီယံတွင ်စီးပွားေရးအထိခိုက်ဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည့် ထိုင်းိုင်ငံသို တင်ပို 
ြခင်းြဖစ်ပီး ကျန်ေလာင်စာဆီများကို တုတ်ိုင်ငံသို တင်ပိုြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ကမာ့စွမ်းအင ်
ေစျးန်းကျဆင်းေနမသည် ပိုကုန်များှင့် အခွန်ဘာဝင်ေငွအေပ ထပ်မံ၍ ဖိအား ြဖစ်ေစ 
ပါသည်။  

ခရီးလှည့်လည်ေရးလုပ်ငန်းေထာက်ပံ့မဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများြဖစ်ေသာ ဟိုတယ ်
များ၊ စားေသာက်ဆုိင်များှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများသည ်မိြပေဒသ 
များတွင ်အလုပ်အကိုင်ရရှိမ၏ ၂၇% ှင့် GDP ၏ ၁၆% ရိှပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများသည ်
ကပ်ေရာဂါေကာင့် ထိခိုက်မကို ပထမဦးဆုံးခံစားရသည့် လုပ်ငန်းများြဖစ်ပါသည်။ ကမာလုံး 
ဆိုင်ရာစီးပွားေရးကျဆင်းမသည် အိမ်ေထာင်စုများ၏ အသုံးစရိတ်များအေပ ကာလရှည်စွာ 
သက်ေရာက်ုိင်မည်ြဖစ်ေသာေကာင့် အဆိုပါဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများသည် ေနာက်ဆုံးမှသာ 
လည်ပတ်ေကာင်း လည်ပတ်ုိင်ေပလိမ့်မည်။ ကနဦးအေနြဖင့် တုတ်ိုင်ငံမှလာေရာက်က 
မည့် ခရီးသွားများကုိ ခရီးသွားလာေရးှင့် နယ်စပ်ေဒသြဖတ်ေကျာ် သွားလာမဆိုင်ရာ 
ကန့်သတခ်ျက်များကုိ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ တတု်ိုငင်မံလှာေရာက်ကမည့် ခရီးသွားများသည ်
၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ခုှစ် တွင် ိုင်ငံတကာခရီးသွားဝင်ေရာက်မ၏ ၂၀ %  ရှိပါသည် (World Bank, 
2020 a)။ ပထမဉီးဆံုး COVID- 19 အတည်ြပလူနာ ၂ ဉီးကို အတည်မြပမီ တစ်လခဲွအလုိခန့် 
ြဖစ်သည့် ေဖေဖာ်ဝါရီလအေစာပုိင်းကာလကပင် ိုင်ငံတကာခရီးသွားဝင်ေရာက်မများကို 
ကန့်သတ်ထားပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဧပီလ ၂၇ ရက်ေန့၌ ပထမအကိမ ် ြပည်တွင်းကန ့်သတ ်
ထိန်းချပ်မများ ြပလုပ်ပီး တစ်လနီးပါးအကာတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများမ ှအသွားအလာ သတင်း 
ေပးပိုချက်များအရ ဇန်နဝါရီလအေစာပိုင်းကာလှင့်င်းယှဉ်ကည့်ပါက ေကာ်ဖီဆိုင်များ၊ 
စားေသာက်ဆိုင်များ၊ ေစျးဝယ်စင်တာများှင့် ုပ်ရှင်ုံများကဲ့သိုေသာ အပန်းေြဖေနရာများ 
တွင ် လည်ပတ်မ ၇၄% အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ အများြပည်သူသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 
ေနရာများှင့် ကုန်စုံဆိုင်များတွင ် လူသွားလူလာ ၆၇% အထိကျဆင်းခဲ့ပီး ေဆးဆိုင်များသို 
လည်း လာေရာက်သူများ ၆၄% အထိ ေလျာ့ကျခဲ့ပါသည် (IFPRI, 2020) ။  

Covid-19 ေကာင့်ြဖစ်သည့် အကျပ်အတည်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ြပင်းထန်စွာ 
ိုက်ခတ်လျက်ရှိေနပါသည်။ Asia Foundation (2020) ၏ မကာေသးမီက ြပလုပ်ေသာ 
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စစ်တမ်းအရ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ကုမဏီ ၃ ပု ံ၁ပုံ နီးပါးသည ်COVID-19 ကူးစက်ြပန့်ပွားမေကာင့် 
ယာယီပိတ်ထားရေကာင်းှင့် ၎င်းလုပ်ငန်းအများစုအနက ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ေန 
ေသာလုပ်ငန်းအများစုမှာလည်း ၅၀% ထက်မနည်း ဝန်ထမ်းများကုိ ေလာ့ချကပါသည်။ 
Eurocham Myanmar (2020) ှင့် ၎င်း၏ ကုမဏီများှင် ့ ြပလုပ်ထားေသာ  စစ်တမ်းတငွ ်
ေမာ်မှန်းဝင်ေငွဆုံးံးမမှာ ၃၀% မှ ၅၀% ေကျာ် ရှိသည်ဟ ုေဖာ်ြပထားပါသည်။ အကီးမား 
ဆုံး ဆုံးံးသည့်လုပ်ငန်းများမှာ ခရီးသွား လုပ်ငန်းများ၊ ေမာေ်တာက်ားလုပင်နး်များ၊ အထည ်
အလပိ၊် စားသုံးသူကုန်ပစည်းများှင့် လက်လီြဖန့် ြဖးေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်းများြဖစ်ပါသည်။ 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ် ဧပီလအကုန်တွင ် အစိုးရ၏ထုတ်ြပန်ချက်အရ ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် 
ကုန်ကမ်းြပတ်လပ်မှင့် ကုန်အမှာစာများ ဖျက်သိမ်းြခင်းများေကာင့် စက်ုံများတွင ်
လပုသ်ားအင်အား ေလာ့ချမများှင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းြခင်းတိုေကာင့် အလုပ်သမား ေြခာက ်
ေထာင်ေကျာ် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်ခဲ့ေကာင်းသိရှိရပါသည ်(Myanmar Times, 2020a)။  

ဤကဲ့သိုကပ်ေရာဂါေကာင့် အကျပ်အတည်းြဖစ်ေပေနသည့်ကာလတွင ်လိုအပ်သည့် ေဆး 
ှင့် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအေဆာင်ပစည်းများ ြဖည့်ဆည်းေပးမအပါအဝင် ကျန်းမာေရး 
ေစာင့်ေရှာက်မပိုင်းတွင ်အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ြခင်းများ ြပလုပ်ေပးေနသည့်အြပင် ိုင်ငံေတာ ်
အစုိးရသည် အလုပ်အကိုင်ှင့် အိမ်ေထာင်စုများ၏ဝင်ေငွကို အကာအကွယ်ေပးြခင်းငှ့် 
အြခားအလားအလာရိှေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဒဝါလီခံရြခင်းမြဖစ်ေစရန ် အကာ 
အကွယ်ေပးမတိုအေပ အေလးထားေဆာင်ရွက်ရန ် လိုအပ်ပါသည်။ IMF ၏ COVID-19 
policy tracker အရ ကမာ့ိုင်ငံများ၏အစိုးရများသည ်အလားတူရည်ရွယ်ချက်များ (ဥပမာ 
- အချနိ်တိုအလုပ်ှင့် ဝင်ေငွေထာက်ပံ့မစီမံချက်၊ အခွန်ေပးေဆာင်မကို ေရဆိုင်းေပးြခင်း၊ 
ေချးေငွအာမခံစသည့်) အတွက် မူဝါဒများစွာကိ ု ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာုိငင် ံ
အစိုးရအေနြဖင့် အလုပ်သမားများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကုိ 
ဦးတည်၍ ဘာေရးှင့်ေငွေရးေကးေရးေဆာင်ရွက်ချက်များ ပါဝင်သည့် COVID-19 
စီးပွားေရးထိခိုက်မသက်သာေရးစီမံချက်ကို ချမတှခ့ဲ်ပါသည် (Myanmar Times, 2020a; 
IFPRI, 2020)။ သိုေသာ် တစ်ခါတစ်ရံတွင ် အမနှတ်ကယလုိ်အပေ်သာေနရာတိုတွင ်
လက်ေတွအသုံးချရန ် အားနည်းချက်များလည်း ရိှေနပါသည်။ အထင်ရှားဆုံးေသာ 
ေဆာင်ရက်ွချက်တစ်ခုမှာ  ြမန်မာိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်ေသာ SMEs လုပ်ငန်းများ၊ အဝတအ်ထည ်
လုပ်ငန်း၊ ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းကများအတွက ် အေမရိကန်ေဒလာ ၇၁ သန်းကိ ု
COVID-19 ရန်ပုံေင ွ ထူေထာင်၍ ေချးေင ွ ထုတေ်ချးြခငး်ငှ့်  ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘာှစ်ကုန ်
အထိ ဝင်ေငွခွန်ှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငနး်ခွန် ေပးေဆာင်ရန်ကာလကို ေရဆိုင်းေပးြခင်းတို 
ြဖစ်ပါသည်။ (Box ၁-၂ ကို ကည့်ပါ။) 
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Box ၁-၂ ြမန်မာိုင်ငံ၏ COVID-19 စီးပွားေရထိခိုက်မသက်သာေရးစီမံချက ် - 
အဓိကေထာက်ပံ့သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ 

COVID -19 စီးပွားေရးထိခိုက်မသက်သာေရးစီမံချက ်(CERP) ကို ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလ ၂၇ 

ရက်ေန့တွင ် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစီမံချက်တွင ် ပနး်တိုင ် (၇) ခု၊ မဟာဗျဟာ (၁၀) ခု၊ 

လုပ်ငန်းစဉ ် (၃၆) ခုှင့် လုပ်ေဆာင်ချက် (၇၆) ခုတို ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်ကို 

အေမရိကန်ေဒလာ ၂ ဘီလီယံေကျာ် ကုန်ကျခံရန် ေမာ်မှန်းထား ပီး ၎င်းရန်ပုံေငွများမှာ 

ိုင်ငံတကာဖွံဖိးေရးမိတ်ဖက ် အဖွဲအစည်းများထံမ ှရန်ပုံေငွများ၊  ဝန်ကီးဌာန (၂၂) ခုတို၏ 

 ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်အတွက် အသုံးစရိတ်မ ှ ၁၀% ြပန်လည်ထည့်ဝင်ြခင်းေကာင့် 

ရရှိသည့် ရန်ပုံေငွတိုြဖစ်ပါသည်။ ထိုြပင ် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနြဖင့် COVID-19 ေကာင့် 

ဘတ်ဂျက်လိုေငွအတွက ် IMF မ ှ ေချးေင ွ အေမရိကန်ေဒလာသန်း ၇၀၀ ှင့် ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေရးအစီအစဉ်များှင့် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဝန်ေဆာင်မများအတွက ် ကမာ ့

ဘဏမ် ှ ေချးေင ွ အေမရိကန်ေဒလာသန်း ၅၀ ရယူရန် လတ်ေတာ်မ ှ  ခွင့်ြပချက ်

ရရှိထားပါသည်။ CERP ၏ အဓိကေကညာထားသည့် လုပေ်ဆာငခ်ျက်များမာှ ေအာက်ပါ 

အတုိင်း ြဖစ်ပါသည-် 

၁။ ဘာေရးဆိုင်ရာလံ့ေဆာ်မြဖင့် မက်ခိုစးီပာွးေရးဝနး်ကျငကုိ် တိုးတက်ေစ 
ြခင်း 

 ဘဏ်ေချးေငွန်းှင့် အပ်ှံေငွအများဆုံးအတိုးန်း သတ်မှတ်ချက်ကို 

အနည်းဆံုး ၃ရာခိုင်န်းအထ ိေလာ့ချရန်။ 

 ဘဏ်များတွင ်အနည်းဆုံးထားရိှရမည့် အရန်ေငွလိုအပ်ချက်။ 

၂။ ပုဂလိကကအေပ သက်ေရာက်မကို ေြဖေလျာ့ြခင်း 

 ထိခိုက်မရှိသည့် ြပည့်တွင်း SMEs များ၊ အထူးသြဖင့် အဝတ်အထည်၊ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကများတွင ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေငွအတွက ် အတိုး 

န်းထား ေလာ့ချသည့်န်းြဖင့် ေချးေငွထုတ်ေပးိုင်ရန်အတွက ်

COVID-19 ရန်ပုံေင ွ ြမန်မာကျပ်ေင ွ ၁၀၀ ဘီလီယ ံ (အေမရိကန် 

ေဒလာ ၇၁ သန်း၊ GDP ၏ ၀.၁%) အား ေထာက်ပ့ံတည်ေထာင်ရန်။  

ဤရန်ပံုေငွသည် ေစျးကွက်တုံြပန်မေပမူတည်၍ ြမန်မာကျပ်ေင ွ

ဘီလီယ ံ ၂၀၀ မ ှ ၅၀၀ ဘီလီယံထိ တိုးပွားလာိုင်ေသာ်လည်း ေဒသ 
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တွင်း၌ အေသးငယ်ဆံုး ေထာက်ပံ့မတစ်ခု ြဖစ်ပါသည ် (OECD, 2020 

c) ။ 

 ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန့အထိ ကုန်သွယ်ခွန်ှင့် 

ဝင်ေငွခွန်တိုအေပ ေငွေပးေချမကို ရပ်ဆိုင်းထားရန်။ 

 COVID-19 ကာကွယ်၊ ကုသ၊ ထိန်းချပ်မများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

အေရးကီးေသာ ေဆးဝါးအေထာက်အကူများှင့် ဆက်စပ်ကုန်ပစည်း 

များအေပ ေကာက်ခံေသာ အေကာက်ခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်ှင့် သတ်မှတ ်

ပစည်းများအေပ ေကာက်ေသာအခွန်များအေပ  ကင်းလွတ်ခွင့်ေပး 

ရန်။ 

 စီမံကိန်း၊ ဘာေရးငှ့် စက်မဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ ြမန်မာ့လယ်ယာ 

ဖွံဖိးေရးဘဏ် (MADB) သည် စိုက်ပျိးေရး၊ ေကျးလက်ေဒသ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် ေမွးြမေရးဆိုင်ရာေချးေငွများကို အတိုးန်း 

နည်းေသာပမာဏ (၁% မ ှ ၁.၅% ေအာက်ထက်နည်းေသာ) ြဖင့် 

ေချးေငွထုတ်ေပးရန်။  

 စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနသည ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေင ွ

အတွက် တန်ဖိုးနည်းရန်ပုံေငွ၏ အကျိးခံစားရှိသူများအတွက ်

မရည်ရွယ်ဘဲ ဘဏ်များမှစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို ေချးေငွအသစ်များ 

၏ ၅၀ % ကို အာမခံေပးရန်။ 

 ၃ ှစ်ထက်မပုိေသာကာလအတွက် ပုံမှန်ေပးေနရသည့် အတိုးန်းှင့် 

စည်းမျဉ်းများကုိ ေချးေငွထုတ်ေပးသည့် MSME ေချးေငွပုံစံကို ြမန်မာ 

ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အေနြဖင့် ဘဏ်များအား ြပန်လည်ြပင်ဆင် 

သတ်မှတ်ခွင့်ြပရန်။ 

၃။ အလုပ်သမားများအေပ သက်ေရာက်မများ ေလျာ့နည်းေစြခင်း 

 အလုပ်လက်မ့ဲ လူမဖူလံုေရးအဖဲွများမှ အဖွဲဝင်များအတွက ် အလုပ် 

လက်မဲ့ြဖစ်သည့်အချနိ်မှစ၍ ၆ လမ ှ၁ ှစ်အထိ အလုပ်သမား အကျိး 

ခံစားခွင့်များကို တုိးချဲေပးရန်။ 

 အလုပ်ထုတ်ခံရေသာ အလုပ်သမားများှင့် ြပန်ေရာက်လာေသာ 



46 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ေရေြပာင်းေနထုိင်သူများအတွက် လုပ်သားအေြခြပ အေြခခံ

အေဆာက်အအုံစမီကိံနး်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။  

၄။ အိမ်ေထာင်စုများအေပသက်ေရာက်မများ ေလျာ့နည်းေစြခင်း 

 အိမ်ေထာင်စုများ၏ လပ်စစ်မီးအသုံးစရိတ်များကို ၁ လလင် ၁၅၀ 

ယူနစ်အထိ ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးရန်။ 

 အရာယ်ကျေရာက်ိုင်ေသာ လူဉီးေရများှင့် အထိအခိုက်ခံရဖွယ်ရှိ 

ိုင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများအတွက ် အစားအေသာက်များငှ့် အေရး 

ေပ ရိကာများကို ေထာက်ပံ့ေပးရန်။ 

 အရာယ်များစွာရှိေသာေဒသများရှိိ ြပည်တွင်းေရေြပာင်းဒုကသည ်

များအပါအဝင် အထိအခိုက ် ခံရဖွယ်ရှိိုင်ေသာ အမိေ်ထာငစ်မုျား 

အတွက် ေငွသားများေထာက်ပံ့ေပးရန်။ 

 လူမေရးပင်စင်ှင့် ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များှင့် ၎င်းတို၏ ကေလးငယ ်

များ ေငွေကးေထာက်ပ့ံရာတွင် ရရှိမည့် အကျိးခံစားမများအား 

ြမင့်တင်ရန်။ 

 ထိခိုက်မရှိေသာ အိမ်ေထာင်စုများအတွက ် စာချပ်ေချးေငွှင့် အတုိး 

န်းများှင့်ပတ်သက်၍ ပိုပီးသက်သာအဆင်ေြပေစရန် ဘာေရး 

ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် ညိင်းေဆွးေွးရန်။ 

၅။ ဆန်းသစ်တီထွင်ေသာ ကုန်စည်များှင့် ပုံစံများကို ြမင့်တင်ရန ်

 မိုဘိုင်းဖုန်းြဖင့် ေငွေပးေချမစနစ်များှင့် e-commerce, social 

commerce များ၏ အသုံးြပမကို ြမင့်တငရ်န။် 

 ကုန်စည်များကုိ ေရာင်းချရန်ှင့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများအား 

ေထာက်ပ့ံေပးရန် လက်လီေရာင်းချသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် 

ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းများအား ရိှပးီသည့်  websites များကို  

အကျိးရှိရှိအသုံးြပိုင်ေရး အားေပးရန။်  

 ဗဟုိ e-commerce website တစ်ခုကို တည်ေထာငရ်န။် 

 ကပ်ေရာဂါ၏ သက်ေရာက်မများကိ ုအဆံုးသတ်ုိင်ရန် ဆန်းသစ်ေသာ 

အကံာဏ်များြဖင့် ေထာက်ပံ့ေငွရိုင်ေသာ ပိင်ပွဲများကို စီစဉ်ေပးရန်။
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၆။ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မစနစ်များ အားေကာင်းလာေစြခင်း 

 ချမှတ်ထားသည့် အစီအစဉ်များအရ ေရာဂါကူးစက်ြပန ့်ပွားမ 

ကာကွယ်ရန် အစအီစဉ်များကုိ တိုးတက်ေစရန၊် COVID-19 အတွက ်

လုိအပ်သည့် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို တင်ပိုရန်၊ ကျန်းမာ 

ေရးေစာင့်ေရှာက်မအစီအမံများ တုိးတက်လာေစရန်။ 

 ေရရှည်အစီအစဉ်များအေနြဖင့် ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရှာက်မကများ 

အတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်များကုိ ြမင့်တင်ေပးရန်ှင့် လက်ရှိ ကျန်းမာ 

ေရးှင့် ေဆးဘက်ဆုိင်ရာအေထာက်အပ့ံများကုိ အဆင့်ြမင့်ေပးရန်။ 

၇။ COVID-19 တုန ့်ြပန်မဆိုင်ရာ ေငွေကးေထာက်ပံ့မ တိုးြမင့်ေပးြခင်း 
)အေရးေပရန်ပုံေင ွအပါအဝင်  (  

 အစိုးရဌာနများအားလံုးသည ်CERP ရန်ပုံေငွအတွက ်၎င်းတုိ၏ ၂၀၁၉/ 

၂၀ ဘတ်ဂျက်မှ ခွဲေဝထုတ်ေပးေစရန်ှင့် ဘာေငွစီးဆင်းမ 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်မရှိေစရန်ှင့် CERP လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ 

အတွက် ြပင်ပမ ှေထာက်ပံ့ေငွများှင့်အတိုးန်းသက်သာသည့် ေချးေင ွ

များရရှိရန်။ 

ရင်းြမစ်။ IFPRI (2020), KPMG (2020) ှင့် IMF’s COVID-19 policy tracker, 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19  

COVID-19      ၏    ေနာက်ဆက်တွဲတွင်   ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့်    ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 
လာေရာက်လုပ်ကုိင်သည့်အခါ ယခင်ကထက်ပိုပီးသတိကီးကီးထား၍ ြပလုပ်လာိုင်ကပီး 
ေရွးချယ်မများလည်း လုပ်လာုိင်ကသည့်အြပင် စက်ုံများမှာလည်း ေြပာင်းလဲလာေသာ 
နညး်ပညာများှင့် စီးပွားေရးပုံစံများှင့်အည ီ လိုက်ေလျာညီေထွစွာ ေြပာင်းလဲလာုိင်ေသာ 
ေကာင့် တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ံှမများေပေပါက်လာေစရန် အေလးေပး၍ေရးဆွဲ 
ထားေသာမူဝါဒများသည ်COVID အလွန် နာလန်ြပန်ထူသည့် အချန်ိအခါအတွက ်အေရးကီး 
ပီး ဤမဝူါဒသံုးသပ်ချက်တွင် ေဆွးေွးခဲ့သည့် COVID မတိုငမ် ီ ဖွဲစည်းပုံဆိုင်ရာ စိန်ေခမ 
များှင့ ်မူဝါဒများသည် အေရးကီးသည့် ပံုစံများအြဖစ် ေပထွက်လာမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ကုန် 
ထုတ်လုပ်မြမင့်မားေစရန ် ကန့်သတ်ချက်များ ေြဖေလာ့ေပးြခင်းသည ် ဤကဲ့သို အကျပ ်
အတည်းကာလအတွင်း ေငွေပးေချသည့် ကုန်ကျစရိတ်ြမင့်တက်ြခင်း လုပ်ငန်းများအကား 
ရင်းြမစ်များ ခွဲေဝအသုံးြပရန်အတွက ် သယယ်မူငှ့်နယပ်ယ ် ေလျာ့နည်းလာြခင်းတိုကို 
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ကုစားရန်အတွက ်အေရးပါလှပါသည်။ COVID-19 မတိုင်မ ီေဖာ်ြပထားသည့် စိန်ေခမ ၁၉ ခု 
အတွက် ဤမူဝါဒသုံးသပ်ချက်၏ မူဝါဒ အကံြပချက်များ သည် လိုက်ေလျာညီေထွမရှိပီး 
အားလံုးပါဝင်ိုင်ေသာ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်
အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။ 

သိုေသာ်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒများှင့် အဖွဲအစည်းများကို ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် 
ပျက်စီးသွားေသာ အေရးပါသည့်ေထာက်ပံ့မကွငး်ဆက်များကုိ ြပန်လည်ထူေထာင်ရန်ှင့် 
ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကများကို အေထာက်အကူြပရန်အတွက ်
ချက်ချင်းေဆာင်ရွက်မများြပလုပ်ရာတွင ်ပါဝင်ကူညီရန်လည်း ေခယူိုင်ေပသည်။ ြပန်လည် 
ထူေထာင်ေရးကာလအတွင်းှင့် ေနာက်ပိုင်းကာလများတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ဆက်လက ်
ရှိေနေစရန်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများြပန်လည်ြပလုပ်ိုငရ်နအ်တက်ွ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး 
ေအဂျင်စီများသည ်အလွန်အေရးကီးပါသည် (အခန်း ၃ တွင ်ကည့်ပါ။)။ အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ 
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုေြဖေလာ့ြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် ဗျိုကေရစီအဟန့် 
အတားများကိ ု ေလာ့ချြခင်းသည ် ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနေသာကာလအတွင်း ပိုမိုထိေရာက ်
ေသာ ထုတ်လုပ်မြဖစ်စဉ်များ ြဖစ်ေပေစပီး ေဖာက်သည်များအား လိုအပ်ေသာကုန်ပစည်း 
များကို ပိုမိုြမန်ဆန်စွာ ြဖန ့်ေဝေပးိုင်ပါသည်။ ုိင်ငံအများအြပားတွင်လည်း အဆိုပါ 
နည်းလမ်းအတုိင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည ်(Box ၁-၃)။ 

Box ၁-၃  OECD  ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများ (IPAs) ၏ COVID- 19 
ြဖစ်ပွားမအေပ မဟာဗျဟာကျေသာ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မများ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများသည ် အေြခအေနအသစ်များှင့် လုိက်ေလျာညီေထွ 

ြဖစ်ေအာင်လုပ်ေဆာင်ုိင်ြခင်းေကာင့် COVID – 19 အကျပအ်တည်းအတက်ွ အစိုးရ၏ 

တုန ့်ြပန်မေဆာင်ရွက်မများတွင ် အဓိကပါဝင်သူများ ြဖစ်လာပါသည်။ OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများ (IPAs) ၏ COVID – 19 ြဖစ်ပွားမအေပ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ချက ်

များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ြပန်လည်ဖွဲစည်းြခင်းှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မ။ OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများ 

(IPAs) သည် စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ြခင်းအေပ ကပ်ေရာဂါအကျပ်အတည်း၏ ချက်ချင်း 

သက်ေရာက်မကုိ ေတွြမင်ကပါသည်။ ၎ငး်ေအဂျငစ်အီများစမုာှ အစိုးရ၏ COVID-19 

ဆုိင်ရာအေထာက်အပ့ံ၊ ကန့်သတ်ချက်များှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ 

၎င်းတို၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ေပတွင်ေဖာ်ြပရန ် လျင်လျင်ြမန်ြမန ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကပါသည်။ 
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ေအဂျင်စီများ၏ ၃ ပု ံ၂ ပံုနီးပါးသည် အဂလိပဘ်ာသာ သီးသန့်ဝက်ဘဆ်ိုက်ရိှသည်။  

ရှိပီးသားေဖာက်သည်များှင့် သတင်းအချက်အလက ် ြပာန်းချက်အေပ ဦးတည ်
ေဆာင်ရွက်မ။  ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများက ေပးေသာ၀န်ေဆာင်မများ၏ 

သေဘာသဘာဝမှာ ေဈးကွက်ရှာသည့်ပံုစံမှ အလွန်ထိေရာက်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ပီး 

ေနာက်ပိုင်းဝန်ေဆာင်မေပးေသာပုံစံသို သိသိသာသာေြပာင်းလဲသွားသည်။ ကပ်ေရာဂါ 

အကျပအ်တည်း၏ သက်ေရာက်မေလျာ့ပါးေစရန် စည်းမျဉ်းသစ်များ ချမှတ်လိုက်ေသာ 

ေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ထွက်ေပလာ 

သည့် ဥပေဒမူေဘာင်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန ် ကူညီေထာက်ပံ့ေပးပါသည်။ လည်ပတ် 

ေနေသာလုပ်ငန်းများှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ ဆက်ွယ်မများတွင ်

ကုမဏီများအားကူညီရန ်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများသည ်အဓိကပံ့ပိုးေပးသည့် 

အခန်းကမှ ပါ၀င်သည်။  

စီးပွားေရးကွန်ယက်များဖွင့်ြခင်း။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများ (IPAs) သည ်

အစိုးရက စီးပွားေရးအကျပ်အတည်းကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းမကို ပံ့ပိုးကူညီရန ် အထူးသြဖင့် 

ကျန်းမာေရးကှင့် ထိခိုက်မအများဆုံးေသာ ကများတွင် ၎င်းတို၏စီးပွားေရးကွန်ယက ်

များကို ြဖန ့်ကျက်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဂျာမနီကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမအဖွဲ 

အစည်းသည ် COVID-19 ုိက်ခတ်မကုိ အြပင်းထန်ဆံုးခံစားခ့ဲရသည့် လုပ်ငန်း ၅ ခုကိုသာ 

အဓိကထား၍ ဝန်ေဆာင်မများ အထိေရာက်ဆံုးေပးရန် သတမ်တှခ့ဲ်ပါသည်။   

ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ြခင်း။ ဒစဂ်ျစတ်ယစ်နစသ်ည် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင ်

ေရးေအဂျင်စီများ (IPAs) အား ဒီဂျစ်တယ်စနစ်အမျိးမျိး သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့် အနာဂတ ်

ေဖာက်သည်များကုိ ဆက်လက်၀န်ေဆာငမ်ေပးရန်ငှ့် ေဖာ်ထုတ်ရန်ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ဥပမာ 

အားြဖင့် ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာအလားအလာများကို မှန်ကန်စွာေဖာ်ထုတ်ိုင်ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ် 

စနစ်ြဖင့် ေဖာက်သည်ရှာေဖွြခင်းှင့် Site Visit အတွက် ပကတိနီးပါး ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ုိင် 

မများသည် အလွန်အေရးပါသည်။ အချိေသာ IPA များသည ်ဒီဂျစ်တယ်စနစ ်ကျင့်သုံးေနက 

ပီြဖစ်သည်။ CINDE ေကာ့စတာရီကာသည် ၎င်း၏ လူလုပ်ာဏ်ရည်အေြခခံသည့် ေစျးကွက ်

ရှာေဖွေရး၊ အွန်လိုင်း၀န်ေဆာင်မှင့် ထုတ်ကုန်များပါဝင်ေသာ ဒစဂ်ျစတ်ယအ်စအီစဉ်များကုိ 

အရှိန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ Business Sweden သည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 

လုပ်ငန်းအစုအဖွဲအမျိးမျိးှင့်သက်ဆိုင်သည့် online interactive maps ကို အသုံးြပခွင့်ေပး 
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ထားပီး ၎င်းတုိကုိချဲထွင်ေဆာင်ရွက်ရနလ်ည်း စီစဉ်လျက်ရိှပါသည်။ 

ဦးစားေပးမှင့် ဦးတည်မအသစ်။ COVID-19 အကျပ်အတည်းသည် ေအဂျင်စီများအား 

၎င်းတို၏ ဦးစားေပးမဟာဗျဟာများကို ြပန်လည်စဉ်းစားရန် တွန်းအားေပးိုင်ပါသည်။ 

ဥပမာ Business Sweden သည် အရည်အေသွးြမင့်မားေသာ  စီမံကိန်းများကိုေဖာ်ထုတ်ရန ်

အရည်အေသွးပိုင်းဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မစနစ်ကို ှစ်ေပါင်းများစွာအသုံးြပခဲ့ပီး ဗိတိန ်

အြပညြ်ပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ေရးဌာနသည် စီးပွားေရးြပန်လည်နလန်ထူမတွင ် ိုင်ငံြခား 

တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအား ထိေရာက်ေသာအခန်းကမှပါ၀င်ေစရန ် စီးပွားေရးခွဲြခမ်း 

စိတ်ြဖာမှင့် အသိာဏ်အေြခခံသည့် ဦးစားေပးမများကုိ ဆက်လက် အသံုးြပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

မဟာဗျဟာများှင့်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း။ ၎င်းတို၏ ေြပာင်းလဲေန 

ေသာ အခန်းကများအရ OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီများ (IPAs) သည် 

အစိုးရှင့် ပုဂလိကကှစ်ခုလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကုိ ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ တုံြပန်ေဆာင ်

ရွက်ေပးရန် ၎င်းတို၏ မဟာဗျဟာေြမာက် ဦးတည်ချက်များကုိ ြပန်လည်သံုးသပ်လျက ်

ရိှပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီ၏ မူဝါဒေရးရာအကံြပမအရ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးသည ် မေသချာမေရရာမများှင့် ြဖစ်ိုင်ေချရှိသည့် အကာ 

အကွယ် ြပအလားအလာများတွင ်ပို၍ အေရးပါလာလျက်ရိှပါသည်။  

ရင်းြမစ်။ OECD (2020 d)  

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်သည ်  ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာကတွင ်  ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အားေပးြခင်းအပါအ၀င ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို လွယ်ကူေချာေမွေစရန်ှင့် COVID – 19 ၏ 
သက်ေရာက်မကုိ ေလာ့ချရန်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အဆင်ေြပေချာေမွေစရန ် လုပ်ငန်း 
စဉ်များကို လျင်ြမန်စွာချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလ ၉ ရက်ေန့တွင် 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်သည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေလာက်လာေကး၏ ၅၀% ကို 
ေလာ့ချခဲ့ပီး ဧပီလ ၁၁ ရက်ေန့တွင ် အလုပ်အကိုင်ဦးစားေပး ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများ 
ှင့် အေြခခံအေဆာက်အအံု စီမံကိန်းများကုိ အရှိန်ြမင့်၍  ခွင့်ြပခဲ့ပါသည် (Myanmar 
Times, 2020b, 2020c)။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်သည ် ကျန်းမာေရး 
ေစာင့်ေရှာက်မှင့် ေဆးဘက်ဆိုင်ရာပစည်းကိရိယာများ (ဥပမာ - တစကုိ်ယေ်ရ အကာ 
အကွယ်ပစည်းထုတ်လုပ်သူများ) ှင့် ဦးစားေပးေဆးဝါးလုပ်ငန်းများှင့် ကျန်းမာေရး 
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကိ ုရင်းှီးြမပ်ှံမ ြပလုပ်ိုင်ရန ်ဦးစားေပးအေနြဖင့်  ခွင့်ြပမိန ့်များ 
ေပးခဲ့ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန (DICA) သည ်COVID-19 
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ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ ၎င်း၏ Website တွင ်ြမန်မာဘာသာြဖင့် 
ထုတ်ြပန်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ေနာငတ်ငွ ် ေကညာချက်များှင့် ထုတ်ြပန်ချက်များကို 
အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ထုတ်ြပန်ေပးိုင်ပါက အလားအလာရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 
ရှိပီးေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အေရးကီးေသာသတင်းအချက်အလက်ေပးရာတွင ်များစွာ 
အေထာက်အကူြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း (RBC) ချဉ်းကပ်မကို 
အစိုးရှင့် စီးပွားေရးကတိုတွင ် ချမတှက်ျင့်သံုးြခငး်သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် 
စီးပွားေရးကတစ်ခုလုံးအေပ ကာလတိုှင့် ေရရှည်အကျိးေကျးဇူး ရရှိိုင်မည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ (အခန်း ၄ တွင ် ကည့်ပါ။) ထုိသုိေဆာငရွ်က်မသည် ြပည်သူလူထု၊ ကမာှင့ ်
လူ့အဖွဲအစည်းအတွက ် ေနာက်ထပ်အရာယ်များကို မဖန်တီးိုင်ေစရန ် ကူညီေပးမည ်
ြဖစ်သည ်သိုမဟုတ ်ကျဆင်းေနေသာထုတ်လုပ်မကွင်းဆက်များ မတည်မငိမ်ြဖစ်မ (ဥပမာ - 
အချိေသာ မဟာဗျဟာကျေသာကများတွင် အတင်းအဓမေစခုိင်းမ သုိမဟုတ် ကေလး 
လုပ်သားေစခိုင်းမတိုကို ြပန်လည်ြဖစ်ေပေစြခင်း) ကို ပံ့ပိုးေပးမည်။ ထိုေကာင့် COVID-19 
မူဝါဒတုံြပန်မ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအေနြဖင့် RBC အား ြမင့်တငေ်ပးြခငး်သည် ချက်ချင်း 
လုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ေမာ်မှန်းထားသည့် ြပနလ်ည်ထူေထာငေ်ရးလမး်စဉ ်
တိုအကား ကိုက်ညီမရှိေစရန ် မရိှမြဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် အစိုးရများသည် 
ေရရှည်တန်ဖိုးဖန်တီးြခင်း (ဖန်လံုအိမဓ်ာတေ်ငွထုတလ်တမ်ကုိ ေလာ့ချြခင်း၊ လုပ်သား 
ကမ်းကျင်မှင့် အကျိးခံစားခွင့်များကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် အေရးေပအေြခအေန 
ြပင်ဆင်မအပါအဝင်) ြဖစ်ေစရန် စီးပွားေရးြပန်လည်နလန်ထူလာေစေရးအတွက ် မဟာ 
ဗျဟာကျေသာအေနအထားတွင ်ရှိေနပါသည်။     

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် ိုင်ငံတကာမှ အသိအမှတ်ြပထားသည့် RBC  ဆိုင်ရာ 
စံချနိ်စံန်းများြဖစ်ေသာ OECD Guidelines for Multinational Enterprises သိုမဟုတ ်
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct တိုကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းြဖင့် လက်ရိှှင့်အနာဂတ်ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက် ြပတ်ေတာက်မ 
ကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် ၎င်းတို၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြမင့်တင ်
ေပးိုင်ပါသည်။ ဥပမာအေနြဖင့် COVID-19 ှင့်ဆက်စပ်ေသာ စွန ့်စားမများအေပ လမ်းမိုး 
လာသည့်အခါ (ဥပမာ - ေရာဂါပိုးကူးစက်မန်း၊ အစိုးရ၏ကန့်သတ်ချက်များှင့် ထုတ်လုပ်မ 
သိုမဟုတ ် ြဖန့်ြဖးေသာလမ်းေကာင်းများ ြပတ်ေတာက်မများစသည)် ထုတ်လုပ်မ 
ကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ ထိုက်သင့်တဲ့လုံလဝီရိယှင့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမြပလုပ်ြခင်းမ ှသတင်းအချက ်
အလက ်(ဥပမာ - ကုန်ကမ်းရင်းြမစ်ှင့် အြခားေသာ ေြခရာခံိုင်သည့် အချက်အလက်များ) 
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ကို ကာလတိုှင့် ကာလလတ်တွင ်ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်ရှိ အားနည်းချက်များကို နားလည ်
ုိင်ရန် အသုံးြပိုင်ပီး အတားအဆီးများကို စီမံခန ့်ခွဲိုင်ရန် စဉ်ဆက်မြပတ်အစီအစဉ ်ေရးဆွ ဲ
ရာတွင် အေထာက်အကူြပိုင်ရန်အတွက်လည်း အသုံးြပိုင်ပါသည်။ အလုပ်သမားများ၊ 
ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများှင့် အေရးေပအစီအစဉ်များကို လုပ်ေဆာင်ြခင်းသည ် ှစ်ေပါင်း 
များစွာ တညေ်ဆာက်၊ ေလ့ကျင်ေပးခ့ဲရသည့် လုပ်သားများ၏ စွမး်ရညကုိ် ဖျက်ဆီးခံရသည့ ်
အတွက် ေပးလိုက်ရသည့် စရိတ်ထက ်စီးပွားေရးအရ ပို၍အဓိပာယ်ရှိိုင်သည်။ 

အလုပ်များေလာ့ချြခင်းှင့်လုပ်အားခများ ဆက်လက်ေပးေချြခင်းများအပါအ၀င် အကျပ ်
အတည်းှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် RBC ဆိုင်ရာကိစရပ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းှင့် 
ထိေရာက်မရှိသည့် စဉ်ဆက်မြပတ ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မများကို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ
ေဆာင်ရက်ွြခင်းြဖင့် ၎င်းတိုသည် မည်သည့်အေြခအေနတငွ ် ပါဝင်သည်ြဖစ်ေစ၊ မပါဝင ်
သည်ြဖစ်ေစ အရင်းအှီးအသစ်များ၊ အထူးအေရးေပရန်ပုံေငွများှင့် ကယ်ဆယ်ေရး 
အစီအစဉ်များကိုရယူိုင်မည်ြဖစ်ပါသည ် (OECD, 2020e)။ ဥပမာ - COVID-19 ေကာင့် 
အလုပ်အကိုင်ဆုံးံးခဲ့ရေသာ ြမန်မာအလုပသ်မားများကုိေထာက်ပံ့ရန ် EU မ ှ မတည်ေပး 

သည့် ယူို ၅ သန်း အေရးေပေငွသားရန်ပုံ (MyanKu) သည် RBC
2
 ဟ ုမတှယ်ူိုငပ်ါသည်။ 

ပိုမိုပေ်ထးွသည် RBC ပံုစံသည် အကျပ်အတည်းအေပ ပိုမိုစနစ်ကျသည့် တုန ့်ြပန်မပုံစံ 
တစ်ခုကို တွန်းအားေပးိုင်သည့် မဟာဗျဟာကျသည့် ေဆာင်ရွက်မတစ်ခုြဖစ်ပီး အက ူ
အညီေပးမများမရဘဲ မိမိဘာသာေဆာင်ရွက်ရသည့် ပုံစံကို အားမေပးသည့် ေဆာင်ရွက်မ 
ြဖစ်ပါသည ် (Barry, 2020)။ ထုိအြပင် RBC သည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမေကာင့် ြဖစ်ေပ 
ုိင်သည့် ပျက်စီးဆုံးံးမများကို စဉ်းစားရာတွင ် သဘာဝေဘးအရာယ်အတွက် ကိတင ်
ြပင်ဆင်ရန်ှင့် ခံိုင်ရည်ရှိေစရန်အတွက်လည်း အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစပါသည်။  

COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါသည် ယခုတင်ြပထားသည့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အကံြပချက်အချိကို 
တွန်းအားေပးရန် ေရရှည်တွင် လုပ်ေဆာင်ိုင်ေကာင်း လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ 
ကူးစက်ေရာဂါကာလအတွင်း အစိုးရက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် လူ့အဖွဲအစည်းများကို 
ကာကွယရ်န်လုပ်ေဆာင်သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များသည် အချိေသာကုမဏီများှင့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများကို မတမမရှ ိထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။ ထုိေကာင့် လက်ရှိ COVID-19 ကဲ့သိုေသာ 
ကပ်ေရာဂါေကာင့် ြဖစ်ေပရသည့် အကျပ်အတည်းများကို ထိေရာက်စွာတုန ့်ြပန်ိုင်ရန်ှင့် 
မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်ှင့် ဝန်ေဆာင်မများကုိ လျင်လျင်ြမန်ြမန ်လက်လှမ်းမီ ရရှိိုင် 
ေစရန် အေရးပါသည့် လုပ်ေဆာင်မများကုိ ေဆာငရွ်က်ရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ ်
များသည် အစိုးရများအား လံုေလာက်သည့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်များ ြပလုပ်ခွင့် 
ြပသင့်ပါသည ် (အခန်း ၂ ကို ကည့်ပါ။)။ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ အတိတ်ကချပ်ဆိုခဲ့ေသာ ရင်းီှး 
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ြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်ပုံစံေဟာင်းများ၌ အစိုးရ၏ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ပိုင်ခွင့်ကို 
အချိေသာအေြခအေနများတွင ် ကာကွယ်ေပးိုင်ြခင်းမရှိသည့် အရည်အေသွးမြပည့်ဝသည့် 
ြပာန်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအြပင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် အိမ်ရှင်ိုင်ငံအကား ြဖစ်ပွား 
သည့် အြငင်းပွားမများတွင ်မလိုလားအပ်သည့် အဓိပါယ်လွဲမှားမများ ြဖစ်ိုငပ်ါသည်။  

ကပေ်ရာဂါအကျပ်အတည်းသည် အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် အစိုးရ - ပုဂလိက 

ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ် မူေဘာင်ခိုင်မာေစေရး၏ အေရးပါမကို တွန်းအားေပးသည့် 

ေဆာင်ရက်ွဆဲှင့် စီစဉ်ဆ ဲ အေြခခံအေဆာက်အအုံစီမံကိန်းများကို အခက်အခက် ြဖစ်ေစပါ 

သည် (ဥပမာ - အေြခခံအေဆာက်အအံုတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုမ ေလျာ့ကျသည့်အတွက ်

ဘာေငွေကးဆုံးံးမ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး ပစည်းများ ြပတေ်တာက်မေကာင့် ေဆာက်လုပ ်

ဆဲစီမံကိန်းများ ပျက်စီးြခင်း၊ ေငွေကးအရင်း အှီးရရှိိုင်မအေပ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ 

စသည်တုိ ြဖစ်သည)် (အခန်း ၅ ကို ကည့်ပါ။) စာချပ်ကိုေစာစီးစွာရပ်စဲြခင်းှင့်  

မလွန်ဆန်ိုင်ေသာြဖစ်ရပ်ကဲ့သိုေသာ အြခားေသာြပာန်းချက်များ၊ ေလျာေ်ကးေပးြခငး်ှင့် 

ဥပေဒေြပာင်းလဲမ၊ ြပန်လည်ေစ့စပ်ညိင်းမများအတွက ်မူေဘာင်အပါအဝင် အဆိုပါမူေဘာင ်

အမျိးမျိး၏ ေထာင့်အစုံစုံကို စမ်းသပ်မြပလုပ်ိုင်ဖွယ်ရှိပါသည် (World Bank, 2020b)။  

အစိုးရအေနြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုကကုိ ြပန်လည်ဦးေမာ့လာေစေရးအတွက ်

ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ စီမံကိန်းများကုိ လျင်ြမန်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ေစေရး ကိးစားေဆာင်ရွက ်

ေနသည်ြဖစ်ရာ COVID-19 ကုိ ချက်ချင်းတုံြပန်ရာတွင ် (ဥပမာ - ကျန်းမာေရးထုတ်ကုန်များ 

ကို အေရးေပ ဝယ်ယူြခင်း၊ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မဆိုင်ရာ အေထာက်အကူြပပစည်း 

များကို တိုးချဲလုပ်ေဆာင်ြခင်း) ဝယ်ယူေရးှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံရင်းှီးြမပ်ှံမသည ်

ြပန်လညန်လန်ထူေရးကာလအတွင်း အေရးပါသည့် အခန်းကမှ ပါဝင်လာမည ် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် အစိုးရှင့် ပုဂလိက ရင်းှီးြမပ်ှံမမူေဘာင်သည ်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာအေြခအေနသစ်အရ အသုံးချအရင်းအြမစ်များအေနြဖင့် ေပးရသည့ ်

ေငွေကးှင့ ် ညီမေသာ တန်ဖုိးရိှသည့် ေမာ်မှန်းချက်များ ဆက်လက်ြပည့်မီေနေစေရး 

အတွက် အေရးပါသည်။ 

အလားတူ ကပ်ေရာဂါအကျပ်အတညး်သည် ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာ ဦးစားေပးမများကို 

ြပန်လည်စဉ်းစားရန်ှင့် အစိမ်းေရာင်ဖွံဖိးမရည်မှန်းချက်များအေပ ပိုမိုအေလးထားလာေစ 

ုိင်ရန် အခွင့်အေရးကို ြဖစ်ေပေစပါသည် (အခန်း ၆ ကို ကည့်ပါ။)။ COVID – 19 ေကာင့်ြဖစ် 

ေသာ ထိခိုက်နစ်နာမထက ်ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ ဆုံးံးမကဲ့သိုေသာ 

ကမာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်အေရးေပအေြခအေနများသည် လူမေရးငှ့် စီးပွား 



54 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ေရးတိုကို ပိုမိုထိခိုက်နစ်နာေစပါသည ် (OECD. 2020f)။ ထိုေကာင့် စီးပွားေရးြပန်လည ်

ထူေထာင်ေရး အစီအစဉ်များသည ် စီးပွားေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်းလုပ်ငန်းများကို 

လျင်ြမန်စွာ ြပန်လည်ထူေထာင်ိုင်ုံသာမက အနာဂတ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

သက်ဆုိင်သည့် ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာများကိုေလာ့ချိုင်သင့်ပီး လူ့အဖွဲအစည်း၏ ခံိုငရ်ည်ကုိ 

ြမင့်တင်ုိင်မည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် အြပအမူဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမများကို အရှိန်ြမင့်တင ်

သင့်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မတွင ်ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ အေရးပါမ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမသည် အရင်းအှီးြမင့်တင်ြခင်းထက ် ေကျာ်လွန်၍ အိမ်ရှင်ိုင်င ံ

စီးပွားေရးကို များစွာ အကျိးြပိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အေြခအေနတွင ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မကို ြမင့်တင်ြခင်း၊ အရည်အေသွး 

ရှိေသာ အလုပ်အကိုင်များကို ဖန်တီးြခင်း၊ လူသားအရင်းအြမစ်ကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်း၊ 

လေူနထိုင်မအဆင့်အတန်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တင်ေပး 

ြခင်းစသည်တိုကို ေပးစွမ်းိုင်ပါသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

သည် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသို ေရာက်ရိှေရးကုိ ပံ့ပိုး 

ေပးုိင်သည့်အြပင် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ လူမစီးပွားေရးှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆုိင်ရာ အကျိးေကျးဇူးများ ြဖစ်ထွန်းေစေရးကုိလည်း ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည်။  

သုိရာတွင် ဤအကျိးအြမတ်များ ရရိှရန်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ မဟုတ်ပါ။ ေယဘုယျအားြဖင့် 

ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမသည ် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မကို 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် အလားအလာရိှေသာ်လည်း ပုဂလိကကဆိုင်ရာ ဆွဲေဆာင်မ 

များှင် ့ မူဝါဒေရးရာကိစရပ်တိုသည်လည်း ယင်းအလားအလာကုိ ရရိှေရး ေဆာငရွ်က်ရာ 

တွင ် အဓိကအခန်းက၌ ပါဝင်ေနပါသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ပါ အခန်းအမျိးမျိးတွင ် မူဝါဒ 

နယ်ပယ်အမျိးမျိးရှိ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို  မည်သိုြမင့်တင်ိုင်ပုံှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မဆိုငရ်ာြပြပင်ေြပာင်းလဲမတိုကို 

ဆန်းစစ်မြပလုပ်ထားပါသည်။ ယခုအပိုင်းတွင ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ သက ်

ေရာက်မများကို ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်  သုံးသပ်ထားပီး  ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 

ကုန်ထုတ်လုပ်မ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မ၊ အလုပ်အကိုင်အရည်အေသွး၊ ကမ်းကျင်မ၊ ကျားမ 

တန်းတူအခွင့်အေရးရရှိမှင့် စွမ်းအင်ြပည့်ဝမတိုှင့် ချတိဆ်က်ထားေသာ OECD န်းကိန်း 

အသစ်များကုိ ဆန်းစစ်ထားပါသည ်(ဇယား ၁-၄)။ 
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Box ၁-၄ အုိအီးစီဒီ၏ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအရည်အေသွးနး်ကိနး်များ 

ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ အရည်အေသွးန်းကိန်းများသည် အိမ်ရှင်ိုင်ငံများတွင ်
ေရရှည်တည်တံ့ေသာဖွံဖိးတိုးတက်မ၏ ထူးြခားေသာသွင်ြပင်များှင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမတို မည်သိုဆက်စပ်သည်ကို ေဖာ်ြပပါသည်။ ၎င်းတိုကို စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာေရရှည်တည်တံ့မတိုြဖင့် ဖွဲစည်းထားပါသည်။ SDGs သုိ ေရာက်ရှိရန ်
FDI က ေပးစွမ်းိုင်သည့် အရည်အေသွးအြပည့်အစုံကို ပိုင်းြခားသိြမင်ရန ် SDGs ၁၇ ခုှင့် 
၎င်းတိုှင့် သက်ဆိုင်ေသာရည်မှန်းချက်များကို အေသးစိတ်ေလ့လာအကဲြဖတ်မ ြပလုပ်ခဲ့ပါ 
သည်။ ထိုသို စိစစ်သံုးသပ်ရာတွင် SDGs သုိ ေရာက်ရိှရန ်တိုးတက်ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက ်
FDI အလားအလာကို ိုင်ငံစုံအင်တာပိုက်စ်ဆိုင်ရာ အိုအီးစီဒီလမ်းန်ချက်များ၊ သန့်ရှင်း 
ေသာ စွမ်းအင်အေြခခံအေဆာက်အအံုတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ အိုအီးစီဒီမူဝါဒလမ်းန ်
ချက်ကဲ့သို သက်ဆိုင်ရာမူေဘာင်များှင့် လမ်းန်ချက်များအပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 
အိုအီးစီဒီမူဝါဒမူေဘာင်ှင့် ထပ်ဟပ်စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ပါသည်။  

ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ အရည်အေသွးန်းကိန်းများသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားှင့် 
ဆန်းသစ်တီထွင်မ၊ အလုပ်ခန့်ထားမှင့် အလုပ်အကိုင်အရည်အေသွး၊ ကမ်းကျင်မ၊ ကျား/မ 
တန်းတူအခွင့်အေရး ရရှိမှင့်  ေလထုထဲသုိ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မစသည့် အစု 
အေဝးငါးရပ်ကို အဓိကထားပါသည်။ အစုအေဝးတစ်ခုချင်းစီအတွက ်မတူညီေသာရလဒ်များ 
ကို ေဖာ်ထုတ်ပီး ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ ေရရှည်တည်တ့ံမဆုိင်ရာ အေပးအယူကိစရပ်များ 
ချနိ်ကိုက်ိုင်ရန် အစုအေဝးများအကား င်းယှဉ်လျက် FDI သိုမဟုတ ်ိုင်ငံြခားေကာ်ပိုေရး 
ရှင်းများှင့ ်သက်ဆုိင်သည့် န်းကိန်းကုိ သတ်မှတ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံ၏ ထူးြခားချက်များကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက ်မူဝါဒချမှတ်သူများသည် စိန်ေခမများ 
ရှိေသာ်လည်း FDI အေနြဖင့် ုိင်ငံေတာ၏် မူဝါဒရည်ရွယ်ချက်များကို မည်သိုပံ့ပိုးေကာင်းှင့် 
မည်သည့်ကတွင် မူဝါဒချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရန ် လိုအပ်ေကာင်းတိုကို စိစစ်ရန် ိုင်ငံြခား 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအရည်အေသွးန်းကိန်းများကို အသုံးြပိုင်ပါသည်။ ုိင်ငံအလုိက် 
အေြခအေနများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ န်းကိန်းများသည ် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ 
သိုမဟုတ ်ဝင်ေငွအုပ်စုများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ိုင်ငံြဖတ်ေကျာ်င်းယှဉ်မများှင့် စံန်းသတ်မှတ ်
ြခင်းတိုကို ပံ့ပိုးေပးိုင်ပီး ေကာင်းမွန်ေသာအေလ့အထများကို ခွဲြခားသိရှိရန်ှင့် သက်ေသ 
အေထာက်အထားအေြခြပမူဝါဒဆံုးြဖတ်ချက်များကုိ ချမှတ်ရန ်ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ်။ OECD (၂၀၁၉) 
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လူမစီးပွားေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေပးစွမ်းမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် အများအားြဖင့် ကွဲြပားြခားနားမ 

မရှိေချ (ပု ံ ၁-၄၊ အကွက် က)။ ထိုအြပင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် လုပ်သား 

ကုန်ထုတ်စွမ်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှင့် စွမ်းရည်တိုးတက်မတိုအရ ဖွံဖိးတိုးတက်မရလဒ်နည်း 

သည့် လုပ်ငန်းများကုိ  ေဆာင်ရွက်ကသည် (ပံု ၁-၄၊ အကွက ်ခ)။ ထုိသိုေဆာင်ရွက်ကြခင်း 

မှာ လုပ်သားအားြပ၊ ကမ်းကျင်မအနည်းငယ်သာလိုေသာ အေသးစားစက်မကုန်ထတု ်

လုပ်ငန်းများ၏ အဓိကအရင်းခံြဖစ်သည့် လူငယ်လူရွယ်များြပားစွာရှိြခင်းှင့် ေဈးေပါေသာ 

လုပ်သားတုိသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ အဓိကဆွဲေဆာင်ချက်တစ်ရပ်ြဖစ ်

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

ကျား-မ အလုပ်ခန ့်ထားမကွာဟချက ်နည်းေစေရးအတွက် ိုင်ငံြခားသား ထုတ်လုပ်သူများ 

ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာ ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများထက ် ပို၍ အမျိးသမီး 

များကို အလုပ်ခန ့်ထားြခင်းှင့် ထိပ်ပိုင်းစီမံခန ့်ခွဲေရးအလုပ်ေနရာများတွင ်အမျိးသမီးများကို 

တာဝန်ေပးအပ်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရွက်ရြခင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေကာင်း 

အရင်းမှာ ထိပ်ပိုင်းစီမံခန ့်ခွဲေရးေနရာများတွင ်အမျိးသမီးများကို ခန့်အပ်ထားသည့်လုပ်ငန်း 

များသည် အထည်ချပ်လုပ်ငန်းကဲ့သို အမျိးသမီးများ ကီးစိုးေသာေနရာများ ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင ် အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၌ အမျိးသမီးများကို 

များစွာခန့်ထားြခင်းသည ် လုပ်သားထုတွင ် အမျိးသမီးများ ပါဝင်ရန ် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ ်

ြဖစ်ေသာ်လည်း ထုိသိုေသာလုပ်ငန်းများ တုိးတက်လာမသည် လုပ်အားခ ြမင့်မားေသာ 

အလုပ်အကိုင်များတွင ် ကျား - မ တူညီမရှိေရး ြမင့်တငရ်န ် အစိုးရ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်ကို 

အဟန့်အတားြဖစ်ေစြခင်းအားြဖင့် ကမ်းကျင်မ အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပီး လုပ်အားခ 

နည်းေသာ အလုပ်အကိုင်များကိုသာ အမျိးသမီးများ ရရှိမှင့်အတ ူ ကျား - မ အေြခြပ 

လုပ်သားကများကို အဓွန ့်ရှည်ေစလျက ် ကျား - မ ကွာဟချက်ကို ဆိုးရွားလာေစိုင်ပါ 

သည်။ ိုင်ငံြခားလုပ်ငန်းများသည ် ေလ့ကျင့်သင်ကားမ အခွင့်အလမ်းှင့်ပတ်သက်၍ 

ေဆာင်ရွက်ေပးမနည်းေသာ လုပ်ငန်းများတွင် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများထက်ပုိ၍ စွမ်းေဆာင်ရည် 

နည်းေသာလုပ်သားများကို ခန ့်ထားေသာေကာင့် အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းကတွင ်

သင်တန်းှင့် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး အခွင့်အလမ်းများကို ပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ရန ် မူဝါဒဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ွချက် လုိအပ်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားလုပ်ငန်းများသည ် ထိပ်ပိုင်းမန်ေနဂျာရာထူးများ 

ေနရာတွင ်အမျိးသမီးများကို ပိုမိုခန ့်အပ်ဖွယ်ရှိသည်ဟူေသာ အချက်သည် မည်သိုပင်ြဖစ်ေစ 

ကာမ ူ ၎င်းတိုအေနြဖင့် အဝတ်အထည်လုပ်ငန်းတွင် ခန့်အပ်ထားေသာ အမျိးသမီးများ၏ 
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စီမံအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာစွမ်းရည်များှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းှီးြမပ်ှံ ထားိုင်ဖွယ်ရှိေကာင်း သိသာ 

ေစပါသည်။ 

ပု ံ၁-၄ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ေရရှည်တည်တံ့ေသာဖွံဖိးတိုးတက်မရလဒမ်ျား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
မှတ်ချက်။ ေဘာင်ကွက် (က) တွင် ၉၅% အဆင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအေရးပါမကို ေဖာ်ြပသည့် စိတ်ချကားပိုင်းကို 
ေဖာ်ြပသည်။ စိတ်ချကားပုိင်းသည် သုညမျဉ်းကုိ ေကျာ်သွားပါက ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများအကား ကွာြခား 
ချက်သည ်စာရင်းအင်းအရ မသိသာေတာ့ပါ။ အေသးစိတ်ကို OECD (2019) တွင် ကည့်ပါ။ ရင်းြမစ် - OECD based on 
FDI Qualities Indicators။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ အရည်အေသွးများသည် ကေမာဒီးယား 
ိုင်ငံထက ် အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ သာလွန်ပီး လာအိုိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ ် ိုင်ငံတိုကဲ့သို 
ေသာ ဖွံဖိးတုိးတက်မအဆင့်တူညေီသာ ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့် င်းယှဉ်ိုင်ပါသည ်
(ဇယား ၁-၁)။ လာအိုိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုတွင ် သိသာေသာကွဲြပားမမှာ လုပ်အားခ 
ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမသည ် ထပ်ဆင့်တိုးတန်ဖိုး ပိုမို 
ြမင့်မားပီး လုပ်သားအားြပမနည်းေသာ လုပ်ငန်းများသို ေြပာင်းလဲစီးဝင်ြခင်းေကာင့် 
ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများှင့် င်းစာလင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် ဆက်ွယ်ေသာ 
လုပ်သားကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် ပိုမိုြမင့်မားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်မ ူ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ၏ အဓိကကျေသာ ေရရှည်တည်တံ့ေသာဖွံဖိးတိုးတက်မ ေပးစွမ်းိုင်မသည ်
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ေဘာင်ကွက် (က) – 
ိုင်ငံြခားထုတ်လုပ်သူများ 
ပုိမိုြမင့်မား ေသာ ဖံွဖိး 
တိုးတက်မဆိုင်ရာရလဒ်များ 
ကုိ ရရှိပါသလား။ 
(မှန် > 0 >မှား) 

ေဘာင်ကွက် (ခ) – 
ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီး 
ြမပ်ံှမသည် ဖံွဖိးတုိးတက် 
မရလဒမ်ျား ပုိမုိြမင့်မားေသာ 
လုပ်ငန်းများကုိ အာုံစိုက်ပါ 
သလား။ 
(မှန် > 0 >မှား) 
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ဖန် 
တီး 
မ 

ုိင်ငံ 
ြခား 
နည်း  
ပညာ 

ဝန် 
ထမ်း 
ေလ့
ကျင့် 
သင် 
ကား 
ြခင်း 

အမျိး 
သမီး 
အလုပ် 
ခန့ ်
ထား 
မ 

သု 
ေတ  
သန 
ှင့်   
ဖံွဖိး  
တုိး  
တက်  
မ 

အလုပ် 
အကုိင် 
စိတ်ချ 
ရမ 

ကမ်း
ကျင် 
လုပ်
သား 
များ 

စွမ်း 
အင်  
ြပည့်ဝ 
မ 

အမျိး 
သမီး 
စီမံ 
ခန့်ခွ ဲ
မ 
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အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေရးနယ်ပယ်တွင်သာ ရိှပါသည်။ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားှင့် မေလးရှားတို 
ကဲ့သိုေသာ ပိုမိုတိုးတက်ေသာိုင်ငံများတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများသည ် ပိုမိုြမင့်မား 
ေသာ ဆန်းသစ်တီထွင်မရလဒ်များ အထူးသြဖင့် သုေတသနှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မတွင ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် အဓိကအားြဖင့် ဆက်ယွေ်နပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအရည်အေသွးများ တိုးတက်ရန်ရှိသည့် 
နယ်ပယ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ေရာက်မရှိသည့် နယ်ပယ် အထူးသြဖင့် စွမ်းအင ်
ထိေရာက်မ ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသတွင်းရိှ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ပိုမိုြမင့်မားေသာိုင်ငံှင့် ဖွံဖိး 
တိုးတက်မနည်းေသာိုင်ငံအများစုတွင ် ိုင်ငံြခားထုတ်လုပ်သူများသည် ပိုမိုအဆင့်ြမင့်၊ 
သန့်ရှင်းေသာ သုိမဟုတ် စွမ်းအင်ေခတာေသာနည်းပညာများကို အသုံးြပေသာေကာင့် 
ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများထက ်ပို၍စွမ်းအင်ထိေရာက်မ ရိှပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင်မ ူထိုသို 
မဟုတ်ပါ။ ပိုမိုသန ့်ရှင်းေသာစွမ်းအင်များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမူဝါဒသည ် မတမ 
ရှိိုင်ပါသည်။ 

ဇယား ၁-၁ အေရှေတာင်အာရှရှိ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအရည်အသွးများအေပ 
ခံငုံသုံးသပ်ချက ်

ရလာဒ ် အင်ဒိုနီးရှား ကေမာဒီးယား လာအုိ ြမန်မာ မေလးရှား ဖိလစ်ပိုင် ထုိင်း ဗီယက်နမ် 

လုပ်သားကုန်ထုတ်စွမ်းအား +  +  –  + + 

ထုတ်ကုန်ဆန်းသစ်တီထွင်မ +    + –  – 

လုပ်ငန်းစဉ်ဆန်းသစ်တီထွင်မ +     –   

သုေတသနှင့ ်
ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

+    +  +  

ိုင်ငံြခားနည်းပညာ +  + +  + + + 

ပမ်းမလုပ်ခ +  + + –    

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမ +   + – –   

အလုပ်အကိုင်စိတ်ချရမ +    –   + 

ကမ်းကျင်လုပ်သားများ    – – – +  
ဝန်ထမ်းေလ့ကျင့်သင်ကားေရး – N/A N/A N/A +  – N/A 

အမျိးသမီးအလုပ်ခန ့်ထားမ + N/A N/A + N/A N/A N/A + 

အမျိးသမီးစီမံခန့်ခွဲမ +  – + + – – – 

စွမ်းအင်ထိေရာက်မ + + +    + + 

မှတ်ချက ် - (က) ‘+’ သေကတသည ် ိုင်ငံြခားလုပ်ငန်းများသည ် ပိုမိုြမင့်မားေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မရလဒ်များရှိေကာင်း 
ေဖာ်ြပပါသည်။  ‘–’ သေကတသည ် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများသည ် ပိုမိုြမင့်မားေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ ရလဒမ်ျားရှေိကာင်း ေဖာ်ြပပါ 
သည်။ 
ရင်းြမစ်: OECD based on the FDI Qualities Indicators (၂၀၁၉) 
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ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမကို ေလ့လာြခင်း 

ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ငန်းသစ်သည် လွနခ့ဲ်ေသာဆယ်စှတ်ာ ကာလအတွင်း 
ဖန်တီးိုင်ခဲ့ေသာ အလုပ်အကုိင်ေပါင်း ၄၆၀၀၀ ခန ့်ထက် ေကျာ်လွန်၍ ၂၀၁၄ ခုှစ်မ ှ၂၀၁၇ 
ခုှစ်အတွင်း အလုပ်အကုိင်ေပါင်း ၅၅၀၀၀ ေကျာ ်ဖန်တီးိုင်ခဲ့ပါသည်။ ေဆာက်လုပ်ေရးှင့် 
အထည်အလိပ်ကဲ့သိုေသာ ကမ်းကျင်မနည်းနည်းသာ လုိအပ်သည့် လုပ်သားအားြပလုပ်ငန်း 
များတွင ် အလုပ်အကိုင်အများဆုံး ဖန်တီးိုင်ခဲ့ပါသည် (အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးိုင်မမှာ ၃၁% 
ှင့် ၁၆% အသီးသီး ြဖစ်ပါသည်။) (ပုံ ၁-၅)။ သိုရာတွင ် ဓာတုပစည်းများှင့် အီလက ်
ထေရာနစ် အစိတ်အပိုင်းကဲ့သိုေသာ နည်းပညာကမ်းကျင်မ ပိုမိုလိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများ 
သိုလည်း ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဆဲွေဆာင်လျက်ရိှရာ အဆိုပါလုပ်ငန်းများ၌ 
အလပုအ်ကုိင်ဖန်တီးုိင်မလည်း တုိးတက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများထက ် အလုပ်အကိုင်အခွင့် 
အလမ်းသစ်များ ဖန်တီးေပးိုင်မ သာလွနေ်သာလ်ည်း တစ်ေဒလာရင်းှီးြမပ်ှံလင ်ဖန်တီး 
ေပးိုင်သည့် အလုပ်အကုိင်များသည် ေဒသတွင်းရင်းှီးြမပ်ံှသူများငှ့်ငး်ယဉ်ှလင် အထူး 
သြဖင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်နိမ့်ကျေနဆဲ ြဖစ်ပါသည ် (ပုံ - ၁-
၆)။  

ပု ံ၁-၅ လုပ်ငန်းအလုိက် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

မှတ်ချက် - အလုပ်အကုိင်ဖနတ်းီိငုမ် ၁% ထက်နည်းေသာလုပ်ငန်းများကုိ ချန်လှပ်ထားပါသည်။အလုပ်အကုိင်အေရအတွက်သည် ၂၀၀၃-၁၃ ငှ့် 
၂၀၁၄-၂၀၁၇ တိုတွင် ေကညာခဲ့သည့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံချက်များအေပတွင ်မူတည်သည်။  
ရင်းြမစ် - OECD based on Financial Times’ fDi Markets database။ 

၀% ၅% ၁၀% ၁၅% ၂၀% ၂၅% ၃၀% ၃၅%

ေဆာက်လုပ်ေရး
အထည်အလိပ်

ဘာေရးဝနေ်ဆာင်မ 
သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေရာှက်
မအစားအစာှင့် ေဆးြပင်းလိပ် 
ေမာ်ေတာ်ယာဥ ်အပိုပစည်း 

သတများ 
ဓာတုပစည်းများ
ဆက်သွယ်ေရး

ေကျာက်မီးေသွး၊ ေရနံှင့် ဓာတ်ေငွ 
တည်ေဆာက်ေရးပစည်းများ 

ဟုိတယ်ှင့် ခရီးသွား 
အီလက်ထေရာနစ်အစိတ်အပိုင်းများ 

အချိရည်ယမကာများ
လူသံုးကုန်ပစည်းများ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် 
စက၊ ပံုီှပ်ှင့် ထုတ်ပုိးြခင်း 

လုပ်ငန်းသံုးစက်ကိရယိာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများ 

ေရာ်ဘာ
ကုန်ပစည်းမျးသုိေလှာင်ြခင်း 

သစ်သားထုတ်ကုန်များ
ပလတ်စတစ်

လူသုံးကုန်အီလက်ထေရာနစ်
ေမာ်ေတာ်ကားအစိတ်အပိုင်းများ

ေဆးဝါးများ

၂၀၀၃-၁၃ တွင် ဖန်တီးခဲ့ေသာအလုပ်အကိုင်၏ % ၂၀၁၄-၁၇ တွင် ဖန်တီးခဲ့ေသာအလုပ်အကိုင်၏ % 

စီးပွားေရးလုပ်ငနး်သံုးစက်ပစည်းများှင့် စက်ကိရယိာ

ေဆာ့ဖ်ဝလ်ှင့် သတင်းအချက်နည်းပညာ
ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ
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ပု ံ၁-၆ အေရှေတာင်အာရှတွင်ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမ 
၂၀၀၃ -၁၇ အတွငး် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းသစ ်အေမရိကန်တစ်သန်းလင် ခန့်မှန်းအလုပ်အကုိင်အေရအတွက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက် - ုိင်ငံြခားတုိက်ိုက်ရင်းှးီြမပ်ံှမ လုပ်ငန်းသစ်ကုိ အရင်းအှီးကုန်ကျစရိတ်အရ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ အလုပ်အကုိင်အေရအတွက် ငှ့် 
အရင်းအနီးကန်ုကျစရတ်ိတုိသည် ၂၀၀၃ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ် ဒဇီင်ဘာလအတငွ်း ေကညာခဲ့သည့် ုိင်ငံြခားတုိက်ိုက်ရင်းှးီြမပ်ှံမ 
စီမံချက်များအေပတွင် မူတည်သည်။ 
ရင်းြမစ် - OECD based on Financial Times’ fDi Markets database။ 

အမျိးသားမဟာဗျဟာများှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းများ 

MSDP တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အေြမာက်အြမားေသာ ကအလိုက်၊ ဝန်ကီးဌာန 

အလိုက်ှင့် ေဒသအလိုက ် စီမံကိန်းများ ရိှပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းများအနက ် ပုဂလိက 

ကဖွံဖိးတိုးတက်မအေပ အကျိးသက်ေရာက်မရှိသည့် မူဝါဒများကုိ ဇယား ၁-၂ တွင ်

ေရွးထုတ်ြပစုထားပါသည်။  MSDP သည် ဝန်ကီးဌာနများအားလံုးှင့် ြပည်နယ်များှင့် 

တိုင်းေဒသကီးတိုအကား ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ 

ဘက်ေပါင်းစုံေသာမူေဘာင်တစ်ရပ်ကို ေပးရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ MSDP သည် ေရှလုပ်ငန်း 
စဉ်များှင့် မဟာဗျဟာကျေသာရလဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာစဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေရး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များှင့် ချတ်ိဆက်ထားပီး မိငသံု်းရပြ်ဖစသ်ည့် ငိမ်းချမ်းေရး 

ှင့် တည်ငိမ်မ၊ သာယာဝေြပာမှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၊ ြပည်သူများှင့် ကမာေြမတိုြဖင့် 

ဖွဲစညး်ထားပါသည်။ 
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ဗီယက်နမ် ထုိင်း ဖိလစပုိ်င်ကေမာဒီးယား မေလးရှား ြမန်မာ အင်ဒိုနီးရှား လာအို

ကုန်ထုတ်လုပ်မ ဝန်ေဆာင်မများ
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ဇယား ၁-၂ ြမန်မာိုင်ငံ၏ မဟာဗျဟာကျေသာ ကအလုိက်စမီကိံနး်များ 
ပုဂလိကကဖံွဖိးတုိးတက်မအေပ သက်ေရာက်လျက်ရိှသည့် တရားဝင်လက်ေရွးစင်ထုတ်ြပန်ချက်များ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှညတ်ည်တ့ံခုိင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖံွဖိးတိးုတက်မစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၃၀) 

စက်မစီမံကိန်း ၂၀၁၆-၂၂ 

ပုဂလိကကဖံွဖိးတုိးတက်ေရးမူေဘာငှ်င့် ေရှလုပ်ငန်းစဉ်  

အမျိးသားပုိကုန်မဟာဗျဟာ ၂၀၁၅-၁၉ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးစီမံကိနး် 

စီးပွားေရးမူဝါဒ ၁၂ ချက် (၂၀၁၆) 

တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးမဟာဗျဟာစမံီကိနး် (၂၀၁၅-၁၉) 

ြမန်မာိုင်ငံစက်မမူဝါဒ (၂၀၁၆) 

အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများဖံွဖိးတုိးတက်မဆုိင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၅) 

ြမန်မာိုင်ငံရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာမူဝါဒ (၂၀၁၇-၃၀) 

ြမန်မာ့စွမ်းအင်ပင်မစမံီချက် (၂၀၁၅) 

အမျိးသားေြမအသုံးချမဥပေဒ 

ြမန်မာိုင်ငံစိုက်ပျိးေရးဖံွဖိးမမဟာဗျဟာ (၂၀၁၈/၁၉ - ၂၀၂၂/၂၃) 

ဥပေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 

ပထမအကိမ ် အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်တွင ် ယခငအ်စိုးရ၏ အေရးတကီး 
ေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်မှာ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာမူေဘာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးြဖစ်ေကာင်းကို 
ေဖာ်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒအများစုမှာ ကိုလိုနီေခတ်၌ ြပာန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး အချိမှာ 
စစ်အစုိးရလက်ထက်တွင် ြပာန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ေသာေကာင့် တံခါးဖွင့်စီးပွားေရးှင့် ကုိက်ညီမ 
မရိှခ့ဲသည့်အြပင် ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်လည်း ညီွတ်မမရှိခဲ့ေချ။ ၂၀၁၁ ခုှစ် ေှာင်းပိုင်း 
ကာလမှစ၍ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားေသာိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒအပါအဝင် အေရးပါေသာဥပေဒအေြမာက်အြမားကုိ ြပြပင်ေြပာင်းလဲခဲ ့
ပါသည်။ 

ဇယား ၁-၃ သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင် 

ဥပေဒဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမဥပေဒ (၂၀၁၆) 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမနည်းဥပေဒများ 

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၈) 

ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ (၂၀၁၄) 

ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်းများဥပေဒ (၂၀၁၆) 

ယှဉ်ပိင်မဥပေဒ (၂၀၁၅) 

ြပည်ေထာင်စုအခွန်အေကာက်ဥပေဒ 

အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဥပေဒ (၂၀၁၆) 

စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၆) 
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NLD အစုိးရလက်ထက်တွင် ယခင်အစုိးရလက်ထက်က အစပျိးေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ဥပေဒ 

သစ်များ ြပာန်းြခင်းအပါအဝင် ဥပေဒစည်းမျဉ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ြပန်လည်ြပင်ဆင်မများကိ ု

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ဇယား ၁-၃ တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်အေပ တိုက်ိုက ်

အကျိးသက်ေရာက်မရှိေသာ လတ်တေလာြပာန်းခ့ဲသည့် ဥပေဒအချိကို ြပစုေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ ေအာက်ပါတိုတွင ် အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒသစ ်

(၂၀၁၆) ှင့ ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၈) တိုသည ် ေခတ်မီ၍ ြပည့်စုံေသာ 

မူေဘာင်များြဖစ်ပီး ယခင်ကထက ် သိသိသာသတိုးတက်မရိှေလာေကာငး်ကုိ ေဖာ်ြပပါ 

သည်။ သုိရာတွင် ဥပေဒသစ်အားလံုးကို ကျယ့်ြပန ့်၍ အားလံုးပါဝင်ိုင်ေသာ မူကမ်း 

ေရးဆွဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အည ီ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း မဟုတပ်ါ။ အကျိးဆက်အေနြဖင့် ယခင ်

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်ထက် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည်ဟ ုတိတိပပ မဆိုိုငေ်ကာငး် ေနာက်ပိုင်းတွင ်

ဆက်လက်ေဆွးေွးသွားပါမည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ 

ပထမအကိမ ်အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်မ (အိုအီးစီဒီ၊ ၂၀၁၄) ကို ေဆာင်ရွက်ချနိ်၌ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်သက်ဆိုင်သည့် အဓိကဥပေဒများမှာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၂)၊ 

ြမန်မာိုင်ငံသာများရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၃) ှင့် ြမန်မာကုမဏီများအက်ဥပေဒ (၁၉၁၄) 

တုိ ြဖစ်ကပါသည်။ ဉီးသိန်းစိန်အစိုးရအေနြဖင့် ၁၉၈၈ ခုှစ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒကို 

ြပန်လည်ြပင်ဆင်လုိက်ြခင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ဖွင့်ထားေပး 

ေကာင်း ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ြပသြခင်းြဖစ်ပါသည်။၂၀၁၂ ခုှစ်တွင ်ြပင်ဆင်ြပာန်းခဲ့သည့် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒတွင ် အေြဖမရိှေသာ ေမးခွန်းများစွာ ကျန်ရှိေနဆဲြဖစ်ပီး 

အဆင့်တူိုင်ငံများရှိ ေကာင်းမွန်ေသာအေလ့အထများှင့် များစွာ ကွာြခင်းေနပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ ခွင့်ြပမစနစ်သည် အလွန်ပ်ေထွးပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၏ 

အဓိကြပဌာန်းချက်များသည် ရှင်းလင်းမမရှိေသာေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံသည် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်သတ်မအများဆံုးုိင်ငံတစ်ုိင်ငံအြဖစ် ရှိေနခဲ့ပါသည်။ 

ပထမအကိမ်သံုးသပ်ချက်တွင် ပါဝင်သည့် အကံြပချက်အများအြပားကို ၂၀၁၆ ခုှစ် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမဥပေဒတွင် ထည့်သွင်းြပာန်းခ့ဲပါသည် (ဇယား - ၁-၄)။ 
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ဇယား ၁-၄ ပထမအကိမ်အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်မ ှ
အဓိကအကံြပချက်အချိ 

အေထေွထွ  တူညီေသာစည်းမျဉ်းမူေဘာင်ေအာက်တွင ် ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံမှစ်ခုလုံး ပါ၀ငေ်သာ 
လမ်း ခံိုင်ေသာ ရင်းီှးြမပ်ှံမစနစ်ကို ေရးဆွဲပါ။ 

 ခွဲြခားဆက်ဆံမမရိှေသာစည်းမျဉ်းကို ချမှတ်ပါ။ 
 ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် အများြပည်သူှင့် တိုင်ပငေ်ဆွးေွးမများြဖင့် အားလံုးပါ၀င်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် ဥပေဒ 

အသစ်ကို ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မရှငက် စစ်ေဆးြခင်း 

 အကီးမားဆုံးှင့် အေရးအပါဆုံးစီမံကိန်းများကုိသာ အဓိကထား၍ ရှင်းလင်းလွယ်ကူေသာနည်းလမ်းြဖင့် 
စစ်ေဆးပါ။ 

 စံသတ်မှတ်ချက်များကို ိုးရှင်းေစပါ။ 
 ပွင့်လင်းြမင်သာမကုိ တိုးြမင့်ပါ။ 
 တစ်ဉီးတည်းဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ေလျာ့နည်းေစပါ။ သမာသမတ်ရှိပါေစ။ 
 ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ အယူခံဝင်ခွင့်ကုိ ခွင့်ြပပါ။ 
 ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ်၎င်းတုိ၏ကတိကဝတ်များကုိ လုိက်နာမရိှ-မရိှ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးပါ။ 
 MIC ၏ ခွင့်ြပချက်ရယူထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကုိ တာ၀န်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ အေြခခမူံများအား 

လိုက်နာေစရန် ေဆာင်ရွက်ပါ။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူကုိ အကာ 
အကွယ်ေပးြခင်း 

 အကျံးဝင်မနယ်ပယ်ှင့် အကာအကွယေ်ပးမည့် အဆင့်တုိှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းီှးြမပ်ံှမအကာအကွယ်ေပးြခင်း 
ဆိုင်ရာ ဥပေဒြပာန်းချက်များကို ထပ်မံရှင်းလင်းေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။  

 သိမ်းယူြခင်းကို ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်ကိုက်ညီေအာင ်လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်စနစ်  နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်စနစ်ကုိ ထူေထာငပ်ါ။ (အကျိးတူအဖဲွအစည်းများအတွက် အပါအဝင)် 

ရင်းှးီြမပ်ံှမမက်လံုးများ  ရင်းှီးြမပ်ှံသူများမက်လုံးမှအကျိးခံစားခွင့်ကိုေလာ့ချပါ။ 

ေဈးကွက် ဝင်ေရာက်မ  ကတစ်ခုချင်းစီ၏ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းအေပသာမက ရင်းှီးြမပ်ှံမဝနး်ကျင်အေပတငွ်လည်း သက်ေရာက်မ 
များကုိ အကဲြဖတ်ရန်ကအလုိက်ှင့်ထုတ်ကုန်အေပအေြခခံသည့်ကန့်သတ်ချက်များကိုြပန်လည်သုံးသပ်ပါ။ 

 ေဒသတွင်းငှ့် ကမာအှံရှိအဆင့်တူ ိုင်ငံများတွင်ေတွရသည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမအဆင့်ကုိ လိက်ုမီရန် 
ထပ်မံေြဖေလာ့မများ ြပလုပ်ေရးကုိ စဉ်းစားပါ။ 

ရင်းြမစ် - အိုအီးစဒီ ီ(၂၀၁၄) 

အဆိုပါအားနည်းချက်များကို ေြဖရှင်းေဆာငရွ်က်ရန ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အများအြပား 

ြပလုပ်၍ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒသစ်ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည် (ဇယား - ၁-၅)။ အေရး 

အကီးဆုံးအချက်မှာ အာဆီယံှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒရှိသည့် ကမာ့ိုင်ငံများတွင ် တစ်ညီ 

တစ်ွတ်တည်း ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေနသည်ှင့်အည ီ ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဥပေဒများကို တစ်ခုတည်းြဖစ်ေအာင် ေပါင်းစည်းခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများှင့်အတ ူ၎င်းသည ်တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဉီးစား 

ေပးသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ိုးရှင်းလွယ်ကူေစပီး တိုးတက်မရိှေစသည်။ ိုင်ငံသား 

များှင့ ် တန်းတူဆက်ဆံြခင်းကုိ ထည့်သွငး်ထားသည်။ ြမန်မာကုမဏီများဥပေဒှင့်အတ ူ

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်ကို သိသိသာသာ ေြဖေလျာ့ေပးထားသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒသစ်၏ ပထမရည်ရွယ်ချက်မှာ “သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်း 

ကျင်ကုိ ထိခိုက်မမရှိေစသည့် တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစရန်” ြဖစ်ပါသည်။ အြခားေသာ ရည်ရွယခ်ျက်တစရ်ပမ်ာှ ိုင်ငံတကာစံန်းှင့်ညီွတ ်
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ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ေပထွန်းလာေစရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို တာဝန်ယူမရှိစွာ ေဆာင်ရွက်ရန ်ကတိကဝတ်ရိှ - မရိှ 

ဆန်းစစ်ရေသာ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ တာဝနမ်ျားတငွ ် တာဝန်ယူမရှိေသာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အခန်း (၁၆) သည ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ တာဝန် 

ဝတရားများြဖစ်ပီး မကာေသးမီက ြပာနး်ခ့ဲသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒများတွင ် အများ 

အားြဖင့်  ေတွရှိရသည့်အရာများထက ်သာလွန်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် “တညဆ် ဲ

ဥေပဒများ၊ နည်းဥေပဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ိုင်ငံတကာတွင ် ကျင့်သုံးသည့် 

အေကာင်းဆုံးစံချနိ်စံန်းများှင့်အည ီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပုတဝ်နး်ကျငထိ်ခုိက် 

ပျက်စီးမ၊ ညစ်ညမ်းမ၊ နစ်နာမမြဖစ်ေစရန်ှင့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီး 

မမြဖစ်ေစရန ်လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။” 

ဇယား ၁-၅ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒသစ် (၂၀၁၆) ှင့ ် 
ယခင်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၂) တိုအကား င်းယှဉ်ချက်အကျဉ်းချပ ်

အဓိကြပာန်းချက်များ 
ုိင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ံှမဥပေဒ 

(၂၀၁၂) 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမဥပေဒ 

(၂၀၁၆) 

ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် တစ်ခုတည်းေသာစနစ် o    

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဆုိင်ရာကိစရပ်များ o    

ရင်းှးီြမပ်ံှမစိစစ်ြခငး်ှင့် ခွင့်ြပြခင်း o  
(အကျံးဝင်မနယ်ပယ ်

ကျယ်ြပန ့်ပီး 
ဗဟိုချပ်ကိုင်စနစ်) 

  
(အကျံးဝင်မနယ်ပယ ်ကျဉ်းပီး 
ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချထား) 

ိုင်ငံသားများှင့် တန်းတူဆက်ဆံမ o    

ိုင်ငံအချင်းချင်းအကား တန်းတူဆက်ဆံမ o    

မတပီး တူညီေသာဆက်ဆံမ o    

သိမ်းယူြခင်း   
(အားနည်း) 

  

ဘာေငွလဲေြပာင်းြခင်း   
(အားနည်း) 

  

အြခားေရွးချယ်ိုင်ေသာ အြငင်းပွားမေြဖရင်ှးချက်   
(အားနည်း) 

  

နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်စနစ် o    

မှတ်ချက် - ပါဝင်သည်/ တုိးတက်သည်; O မပါဝငပ်ါ (သိုမဟုတ်) မြပည့်စုံ/အားနည်း 
ရင်းြမစ် - စာေရးသူ၏ သုံးသပ်တင်ြပချက် 

ဥပေဒသစ်သည် ကီးမားပီး အရင်းအှီးလည်းကီးေသာစီမံကိန်းများှင့် ပတ်၀န်းကျင်ှင့် 

ေဒသခံလူထုအေပ ကီးမားေသာသက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေပေစမည့် စီမံကိန်းများ အပါအ၀င် 

မဟာဗျဟာေြမာက်အေရးပါေသာစီမံကိန်းများအေပ ပုိမုိဂုြပေဆာင်ရွက်ေစရန် ြမန်မာုိင်ငံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ အခန်းကကုိလည်း ြပန်လည်ြပင်ဆင်ခ့ဲပါသည်။ အေမရိကန် 
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ေဒလာ ၅ သန်းေအာက ် အေသးစားစီမံကိန်းများကို ယခုအခါ ြပည်နယ်ှင့် တိုင်း 

ေဒသကီးရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီများက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ခွင့်ြပချက်လုပင်နး်စဉ်တစ်ခ ု

လံုးကုိလည်း လျင်ြမန်မရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် သက်သာခွင့်များ 

ေပးြခင်းကို သီးြခားေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူအားလံုးသည ်အခွန်မဟုတ်ေသာ 

အကျိးခံစားခွင့်များ ရရိှရန် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်သို ေလာက်ထားရပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒတွင ် အြခားေသာေြပာင်းလဲမမှာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် သက်ဆိုင ်

ေသာ စနစ်ကုိ သိသိသာသာရှင်းလင်းမရှိေစြခင်းှင့် ကန့်သတမ်များ ေြဖလျာ့ေပးထားြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ (အေသးစိတ်ကို ေအာက်တငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။) 

ဥပ ေဒသစ်၏ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်မများတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ကတိကဝတ်များ 

ှင့်အည ီ ေဆာင်ရွက်ေစရန် ရင်းှီးြမပ်ှံမကီးကပ်ေရးဌာနခွဲှင့်  ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 

ြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပချက်ှင့် အတည်ြပချက်များအရ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူနစ်နာမများ တိုင်ကားမကို လက်ခံပီး တရား 

စဲွဆုိသည့်အဆင့်သုိ မေရာက်ရှိေရး ရည်ရွယခ်ျက်ြဖင့် ဖွဲစည်းသည့် အစိုးရငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 

များအကား နစ်နာမများကို ညိင်းေြဖရှင်းေပးေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာနစ်နာမေြဖရှင်း 

ေရးေကာ်မတီတို ပါဝင ် ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းကို 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၀ ြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့် 

ှစ် ဧပီလတွင ်ချမှတ်ခဲ့ပီး IFC ၏ ကူညီပံ့ပိုးမြဖင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရွ်က်လျက် 

ရိှပါသည်။ (အေသးစိတ်ကို အခန်း ၂ တွင ်ပါ။)  

ကုမဏီများဥပေဒ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၏ အဓကိ 
တွဲဖက်မှာ ကုမဏီများဥပေဒ၏ လတ်တေလာေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 
ြမပ်ှံမဥပေဒကဲ့သိုပင ်ကုမဏီများဥပေဒကို ေယဘုယျအားြဖင့် ေကာင်းစွာ အသိအမှတ်ြပ 
ခ့ဲကပါသည်။ အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်၏ နည်းပညာအကူအညီြဖင့် ေရးဆွဲခဲ့ေသာ ြမနမ်ာိုင်င ံ
ကုမဏီများဥပေဒသည ် သစေတးလျေကာ်ပိုရိတ်ဥပေဒကို နမူနာပုံစံယူထားပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအရ ကုမဏီများမှတ်ပုံတင်ရာတွင် လွယ်ကူေစြခင်း၊ ကုမဏ ီ

အငယ်စားများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ေလာ့ချေပးြခင်း၊ ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာမ 

ရှိြခင်းြဖင့်အပါအဝင်  ေကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချပ်မကို ြမင့်တင်ေပးြခင်း၊ အီလက်ထေရာနစ ်

မှတ်ပုံတင်စနစ်ြဖစ်လာေစရန ် အစပျိးေပးြခင်း၊ အေသးစားရှယ်ယာရှင်များ၏ အခွင့်အေရး 
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များကို ခိုင်မာေစြခင်း၊ ိုင်ငံတစ်လား ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ပုိ၍ နယ်ပယ ်

ကျယ်ြပန ့်ကာ လုပ်သာကိုင်သာရှိမကို ေပးစွမ်းြခင်းတို ြဖစ်ေပေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ အြခား 

ေသာအကျိးေကျးဇူးများမှာ စီးပာွး ေရးလုပ်ငန်းအမျိးမျိးလုပ်ေဆာင်ရန ် ကုမဏီများကုိ ပိုမို 

လွပ်လပ်ေစမ၊ ခွင့်ြပမတည်ေငွရင်း ကန့်သတ်ချက်မရှိြခင်း၊ ြပည်တငွး်ငှ့် ိုင်ငံြခား 

ရှယ်ယာရှင်များကား ရှယ်ယာများလဲေြပာင်းြခင်းအေပ ကန့်သတ်ချက်မရှိြခင်း၊ ကုမဏီများ 

လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားေပးြခင်း၊ ေကးမီြပန်ဆပ်ိုင်မကို စစ်ေဆးသည့် နည်းလမ်းသစ်များ 

ြဖစ်ပါသည်။ (DICA၊၂၀၁၈) 

အလားအလာရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ၏ အဓိက 

သွင်ြပင်လကဏာတစ်ရပ်မှာ “ြပည်ပေကာ်ပိုေရးရှင်း သိုမဟုတ် အြခားိုင်ငံြခားသား 

တစ်ဉီးဉီး သိုမဟုတ ် ၎င်းတုိေပါင်းစည်းလျက် တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ေသာနည်းြဖင့် 

ြဖစ်ေစ ပိုင်ဆိုင်မပမာဏ ၃၅ ရာခိုင်န်းအထက ် ပိုမိုသည့် ပိုင်ဆိုင်မအကျိးခံစားခွင့်တစ်ရပ ်

ရှိေသာ ုိင်ငံေတာ်၌ ဖဲွစည်းတည်ေထာငထ်ားသည့် ကုမဏီကို ဆုိသည်” ဟ ု ိုင်ငံြခား 

ကုမဏီကုိ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြပာင်းလဲမေကာင့် ိုင်ငံြခားသား 

များသည် သီးသန့်ကန့်သတ်ချက်များရှိေသာ လုပ်ငန်းကများမှအပ စီးပွား ေရးလုပင်န်း 

အများစုတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်ပါသည်။ ဤအချငး်အရာသည် ိုင်ငံြခားသားများ ြမန်မာိုင်င ံ

တွင ်ရင်းှီြမပ်ှံရန်အခွင့်အေရးများ ပိုမိုဖန်တီးေပးုံသာမက ိုင်ငံြခားသားေြမပိုင်ဆိုင်မကို 

တားြမစ်ထားြခင်း ေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ြပဿနာများ ေြဖေလျာရ့နကုိ်လည်း ပ့ံပုိး 

ေပးပါသည်။ လူနည်းစုရှယ်ယာရှင်များကို အကာအကွယ်ေပးြခင်းသည ် ြပည်တွင်းကုမဏ ီ

များတွင ် ရှယ်ယာအနည်းစုပိုင်ဆိုင်သည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် ယံုကည်မ 

ပိုမိုလာေစပါသည်။ 

ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ေြဖေလာ့မေပးြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒများ၊ ြမန်မာုိင်ငံကုမဏီများဥပေဒှင့် က 
အလုိက်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအမျိးမျိးတုိသည် ြမန်မာုိင်ငံအား ပထမကိမ်သံုးသပ်ချက် 

ေဆာင်ရက်ွချက်၌ OECD FDI Regulatory Restrictiveness Indexအရ စစ်တမ်းေကာက်ယ ူ

ထားေသာ ိုင်ငံ ၇၀ ခန ့်အနက ် ကန့်သတ်မအများဆုံးိုင်ငံအြဖစ် ရှိခဲ့ရာမ ှ အေရှေတာင ်

အာရှတွင ် ပွင့်လင်းမအရှိဆုံးိုင်ငံတစ်ိုင်င ံ ြဖစ်လာေစရန်ှင့် အြခားေသာ အိုအီးစီဒ ီ

အဖွဲဝင်ိုင်င ံ မဟုတ်ေသာ ိုင်ငံများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်ှင့်အည ီ ြဖစ်ေစရန ် ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါ 

သည် (ပု ံ ၁-၆)။ ငါးှစ်တာကာလအတွင်း ထိုသို ြပာန်းထားမများကုိ ေြဖေလာ့ေပးြခင်း 
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သည် တစ်ခါမ မကံစဖူး ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံေရးပဋိပကများကို ေကျနပ်ဖွယ်ေြဖရှင်း 

ေဆာင်ရွက်၍ အြခားေသာ အဓိကစီးပွား ေရးအေြခအေနများ ယိုယွင်းမမရှိပါက ယင်း 
အေြခအေနသည် အချနိ်ကာလာသည်ှင့်အမ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မ 

အေပ သိသာေသာအကျိး သက်ေရာက်မ ရှိလာိုင်ပါသည်။ 

ပု ံ၁-၇ OECD ၏ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒစည်းမျဉ်းကန ့်သတ်မဆိုင်ရာ 

နး်ကိနး် (၂၀၁၉) 
(၀=ဖွင့်၊ ၁=ပိတ်) 

 
မှတ်ချက်။ OECD ၏ နိုင်ငံခြ ားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုဥပေဒစည်းမျဉ်းကန့်သတ်မှုဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းသည် နိုင်ငံခြ ား ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုသူများကို 

ခွဲခြ ားဆက်ဆံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်  ပြ ဋ္ဌာန်းထားေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဥပမာ - နိုင်ငံခြ ား ရှယ်ယာကန့်သတ်ချက်များ၊ 

အဓိကနိုင်ငံခြ ားဝန်ထမ်းများအေပါ် ကန့်သတ်ခြ င်းနငှ့် အခြ ားေသာလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာအစီအမံများ) သာလျှင် အကျ ံုးဝင်ပါသည်။ 

ရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခြ ားအေရးပါေသာကိစ္စရပ်များ (ဥပမာ - ဥပေဒစည်းမျဉ်းများနှင့် အစိုးရပိုင်လက်ဝါးကးီအုပ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မှု၊ ပို့ကုန ် ေရှ့ ရှုေသာရင်းနှီးမြ ှု ပ်နှံသူများအေပါ် အထူးအခွင့်အေရးေပးမှုနှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်စနစ်များ) ကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု မပြ ုပါ။ အချက်အလက်များသည် ဒီဇငဘ်ာလကုန်အထ ိရှိေနေသာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များကုိ အေခြ  ပြ ုထား ပါသည။် 

အသုံးပြ ုထားသည့်နည်းစနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို Kalinova et al. (၂၀၁၀) တွင် ပါ။ 

 ရငး်မြ စ် - OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm 

ေခတ်ေနာက်ကျေနေသာ ဘဏ်လုပ်ငန်းကတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 

တြဖည်းြဖည်း ဖွင့်ေပးခ့ဲသည်။ ကနဉီးတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများသို ဘာေရး 

ဝန်ေဆာင်မများ ေပးရန်ှင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများသို ပိုကုန်ဘာေငွေထာက်ပံ့ေပးရန ်

ကန့်သတ်ထားသည်။ ယခုအခါ ြပည်တွင်းဘဏ်များတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများကို 

ခွဲြခားမမရှိ ခွင့်ြပထားပါသည် (ိုင်ငံြခားပိုင်ဆိုင်မ ၃၅% အထိ)။ ထိုအြပင ် ိုင်ငံြခားဘဏ် 

များအေနြဖင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများအား ိုင်ငံြခားသုံးေငွှင့် ကျပ ် ှစ်မျိးစလုံးြဖင့် 

ဝန်ေဆာင်မအြပည့်အဝေပးရန် ခွင့်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်တွင ်

ကမာ့ဘဏ်က ေကညာချက်အရ သာမန်လူများသို လက်လီဘဏ်ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းကို 
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၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့အထိ ပိတ်ပင်ထားဆ ဲ ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၆ 

ခုှစ်အတွင်း ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်အေနြဖင့် ိုင်ငံြခားဘဏ်လုပ်ငန်းလုိင်စင်ေပးြခင်း 

ကို ှစ်ကိမ်ခွဲ၍ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး အာရှမှ ိုင်ငံြခားဘဏ် ၁၃ ခုကို ြမန်မာိုင်ငံ၌ ဘဏ်ခွဲဖွင့် 

လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် တတိယအကိမ် ိုင်ငံြခားဘဏ်လုပ်ငန်း 

လိုင်စင်များကို ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်းှင့်ေဟာင်ေကာင်အေြခစိုက ်ဘဏ် ၇ ခုကိ ုေပးအပ ်

လိုက်ေကာင်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ် ဧပီလ ၉ ရက်ေန့တွင ် ထုတ်ြပန်ေကညာခဲ့ပါသည်။ 

ိုင်ငံြခားဘဏ်များအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၌ လက်ေအာက်ခံဘဏ် သုိမဟုတ် ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ ်

ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်က ိုင်ငံြခားဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ေပး 

ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေကညာခဲ့သည့် ြပြပင်ေြပားလဲမမှာ MSDP တွင် ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်ှင့် 

အညီ ြဖစ်ပါသည ်- “ပုံမှန်အားြဖင့် ြပည်တွင်းေငွေကးအဖွဲအစည်းများ ရင်ဆိုင်ကံေတွေနရ 

သည့် စွမ်းေဆာင်ရည ် အဟန့်အတားများ၊ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့် 

ိုင်ငံြခား ဘဏ်ခွဲများအေပ ချမှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များသည် စိန်ေခမများကို 

ဆက်လက်ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ဘဏ်ှင့် ေငွေကးဝန်ေဆာင်မကများကို ထပ်မံေြဖေလာ ့

ေပးရန်ှင့် အထူးသြဖင့် ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးရာတွင ်ဗဟိုဘဏ်၏ စွမ်းေဆာင ်

ရည်ကုိ တုိးြမင့်ရန်လည်း အေရးကီးပါသည်။” (MOPFI၊ ၂၀၁၈၊ စာ - ၃၃) 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သုိမဟုတ် အြပည့်အဝေြဖေလာ့မေပးေသာ အြခားေသာ ဥပမာများမှာ 

အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်သည့် ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းက ယခင် တစ်ဉီးတည်းပိုင်အြဖစ ်

ချပ်ကိုင်ထားေသာ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ပမာဏကီးမားေသာ လက်ကား၊ လက်လီြဖန ့်ြဖးေရး 
လုပ်ငန်း၊ ပညာေရးဝန်ေဆာင်မများ၊ စိုက်ပျိးေရးှင့် ကွန်ဒုိမီနီယံအခန်းများ ြဖစ်ကသည်။ 

၂၀၁၄ ခုှစ်တွင ်ေကးနန်းဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းကုိ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ေဆာင်ရွက်ရန ်

ခွင့်ြပပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းကများအနက် အချိတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ
များအတွက် အနည်းဆုံးအရင်းအှီးလိုအပ်ချက ် သတ်မှတ်ြခင်းများှင့် အြခားေသာ ခွဲြခား 
ဆက်ဆံသည့်ပုံစံများ ရှိေနေသာ်လည်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ်ိုင်ငံြခားပါဝင်မအတွက ်

လံုေလာက်ေသာအတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ခွင့်ြပေပးပါသည်။ 
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ထိေရာက်ေသာစီမံအုပ်ချပ်မ၏ စိန်ေခမ  
တရားဥပ  ေဒစိုးမိုးမ 

“တရားဥပ  ေဒစိုးမိုး ေရးသည် ဒီမိုက ေရစီစနစ်၏ အုပ်ချပ်မကို ေကျာေထာကေ်နာက်ခံ 
ြပေသာ အေြခခံမူသေဘာတရား ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် တရားဥပေဒစိုးမိုးမ 

အားနည်းြခင်းသည် ြပည်သူများ၊ အထူးသြဖင့် ဆင်းရဲွမ်းပါး၍ ထိခိုက်လွယ်သည့် အုပ်စုများ 
အတွက် ကီးမားေသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစပီး ငိမ်းချမ်းေရး၊ တည်ငမိေ်ရးငှ့် အြခားေသာ 

စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးမပန်းတိုင်များ ေအာင်ြမင်ေရးအတွက် အတားအဆးီတစခု်လည်း 

ြဖစ်ပါသည်။” 
(MOPFI၊ ၂၀၁၈, စာ-၁၂) 

ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမဝူါဒသံုးသပ်ချက်တွင် ဖွံဖိးမအနည်းဆုံးိုင်င ံ

အြဖစ်သာမက စစ်အုပ်ချပ်ေရး၏အေမွအှစ ်ေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ စီမံအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ 

သိသာေသာစိန်ေခမကို ထင်ထင်ရှားရှားေဖာ်ြပထားပါသည် (အိုအီးစီဒီ၊ ၂၀၁၄)။ အစိုးရ 

အတွင်း အထူးသြဖင့်  ေဒသအဆင့်တွင ်စွမ်းေဆာင်ရည်နည်းမ၊ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ညိင်း 

ေဆာင်ရွက်ိုင်မ မရှိြခင်း၊ ဝန်ကီးဌာနများအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ အားနည်းြခင်းှင့ ်

ဥပေဒအသစ်များေရးဆွဲြခင်းှင့် အ ေကာငအ်ထည်ေဖာြ်ခငး် စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မရှိြခင်း 

တိုသည ်ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကို အဟန့်အတား ြဖစ်ေစပါသည်။  

ပထမအကိမ ် OECD အီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက ် (OECD၊ ၂၀၁၄) မ ှ ေအာက်ပါ 
ေဖာ်ြပချက်သည ်ယေန့အထ ိသက်ဆိုင်ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည ်- 

ေခတ်မီဥပေဒမူေဘာင်တစ်ရပ်ေပးရန် အစိုးရ၏ အလျင်အြမန်ေဆာင်ရွက်မသည ်
သင့်ေလျာေသာ၊ ယုံကည်အားကိုးထိုက်ေသာ၊ အစိုးရအတွင်း လက်ရှိစွမ်းေဆာင ်
ိုင်မ အဆင့်အရသာ အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရွ်က်ိုငစ်မွး်ရိှ ေသာ ဥပေဒများ 
ကို ထိခိုက်မရှိိုင်ေကာင်း ိုင်ငံတကာေလ့လာသူများက ေထာက်ြပကပါသည်။ 
“ဥပေဒေရးရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမအတွက ် ရှငး်လငး်ပးီ ြပည့်စံုေသာ မဟာဗျဟာ 
မရှိေသးေသာေကာင့် သင့်ေတာ်သက့ဲသုိ ေဆာင်ရွက်မှင့် ပူးေပါင်းညိင်းမ 
မရှိေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ြဖစ်ေစေကာင်း၊ [...] ဥပေဒြပ ေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်လတ်ေတာ်က မှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ေရးှင့် အရပ ်
ဘက်လူ့အဖွဲအစည်း အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် စနစ်တကျ 
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တိုင်ပင်ေဆွးေွးြခင်းတို ပါဝင်သင့်ေကာင်း ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် ကမာ့ကုလသမဂ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်က ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။” (ကမာ့ကုလသမဂ၊ ၂၀၁၂) 

ဥပေဒမူေဘာင်ကို အသစ်ြပင်ဆင်ရန ် အေရးတကီး လုိအပ်မှင့် ဥပေဒများှင့ ် ဆက်စပ ်
ဥပေဒများကို မူကမ်းေရးဆွဲရန်ှင့် ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် အစိုးရအတွင်း စွမ်းေဆာင်ရည ်
ြမင့်တင်ေရး ေှာင့်ေှးေနမြဖစ်စဉ်အကား မလဲမေရှာင်သာေသာ အားပိင်မ ြဖစ်လာပါ 
သည်။ ဥပေဒသစ်ြပာန်းေရးအတွက ် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်မားမှင့် ပို၍စနစ်ကျေသာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မရှိလင ်မူကမ်းေရးဆွဲြခင်းကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် ြပည်သ ူ

များှင့ ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် ေမာ်လင့်ထားေသာ အကျိးေကျးဇူးများ မေပးဘဲ 

အစိုးရအတွင်း လက်ရိှစွမ်းေဆာင်ရည်ကငး်မဲ့မကုိ ပိုမိုဆိုးရွားေစသည့် ဆုံးံးမရှိပါသည်။ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများက ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးိုင်ေသာ ်

လည်း လုံေလာက်ေသာဌာနတွင်းပါဝင်မမရှိလင ် ဌာနဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မ ကင်းမဲ့ပီး ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ အေြခအေနှင့်အည ီ အလိုက်သင့်ေြပာင်းလဲိုင်မမရှိေသာ ဥပေဒများ ြဖစ်ေစိုင်ပါ 

သည်။ 

ဥပေဒမူကမ်းေရးဆွဲသည့်အခါ ဝန်ကီးဌာနများသည် အြခားေနရာများတွင ် ရှိပီးသား 

ြပာန်းချက်များကို အနည်းငယ်သာ ကိုးကားပီး အများြပည်သူှင့် ေဆွးေွးြခင်း သိုမဟုတ ်

အြခားိုင်ငံများတွင ် ေဆာင်ရွက်သည်များကို သုံးသပ်ြခင်း အနည်းငယ်သာ ြပလုပ်လျက် 

သတင်းအချက်အလက် မေဝြခင်းမရှ ိ ေဆာင်ရွက်လိုကသည်။ မျက်ေမာှက် ေရးရာများကို 

ေရးသားသူတစ်ဉီးက ေအာက်ပါအတုိင်း ေထာက်ြပထားပါသည် - 

“တရားဥပေဒစနစ်ကို ြပန်လည်တည်ေဆာက်၍ရပီး ဥပေဒများ ြပာန်းေပးလုိက ်
ံုြဖင့် စီးပွားေရးခိုင်မာလာလိမ့်မည်ဟူေသာ အယအူဆအမာှးကုိ အင်န်အယ်လ်ဒ ီ
အစိုးရှင့် လတ်ေတာ်က ေရှာင်ကဉ်ရမည်။…. လတ်ေတာ်သိုတင်သွင်းေသာ 
ဥပေဒများမှာ ထုံးစံအတိုင်း ဥပေဒေရးရာကမ်းကျင်မှင့် ဥပေဒြပစုရာတွင ်
လိုအပ်ေသာ ကမ်းကျင်မမရှိသည့်အစိုးရအရာရှိများက ြပင်ဆင်ထားြခင်း 
ြဖစ်သည်။ ဥပေဒသစ်များေရးဆွဲရာတွင ် ဝန်ကီးဌာနချင်း ေပါင်းစပ်ညိင်းမမှာ 
အကန့်အသတ်ရိှေနပီး ဥပေဒမူကမ်းကို ေရးဆွဲေသာအခါ ြပည်သူလူထု၏ 
အကံာဏ်များ ရယူရာတွင် တူညီေသာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မရှိေပ။” 
(သက်ထွန်း၊ ၂၀၁၇) 
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အဆိုပါစိန်ေခမများကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာနယ်ပယ်များြဖစ်သည့် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ အများြပည်သူှင့် ေဆွးေွးမများ၊ ဝန်ကီးဌာနများအကား ချတ်ိဆက ်
ေဆာင်ရွက်မှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းအကျိးသက်ေရာက်မစိစစ်ြခင်းစသည်တိုတွင ် တုိးတက်မ 
များ လုိအပ်ပါသည်။ ဥပေဒမူကမ်းေရးဆွဲရန်ှင့် သုံးသပ်ရန ်အစိုးရအတွင်း စွမ်းေဆာင်ရည် 
ြမင့်တင်ေရးလိုအပ်မမှာ ထင်ရှားပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးသည ် ြမန်မာုိင်ငံ၏ 

ဥပေဒစနစ်ကုိ အဆင့်ြမင့်ရာတွင် အေရးကီးေသာမှတ်တုိင်တစ်ခုအြဖစ် UNDP ၏ အကူအည ီ

ြဖင့် ြပညေ်ထာင်စုေရှေနချပ်ံုးသည် မဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅ - ၂၀၁၉) ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါ 

သည်။ စီမံကိန်းသည် ကွပ်ကဲမအခန်းကကို ေဆာင်ရွက်ရန ် ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

စွမး်ေဆာင်ရည်ကုိ အကဲြဖတ်ရာတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိပါသည်။ “နည်းပညာ အဆင့်ြမင့် 

တင်ြခင်းှင့် ေလ့ကျင့်သင်ကားြခင်း ှစ်မျိးစလုံးလိုအပ်ေသာေကာင့် ေတာင်းဆိုချက်များ 

သည့်အချန်ိတွင် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ လုပ်ငန်းပီးစီးရန်ှင့် ြဖည့်ဆည်းရန် ကန်ေတာ်တို 

အခက်အခဲများနဲ့ ရင်ဆိုင်ေနရပါတယ်။”  

ဤြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် အချနိ်ယူရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းှင့် 

အြခားိုင်ငံများမ ှ ဥပမာများသည် ဥပေဒ၏ အကျိးသက်ေရာက်မှင့် အရည်အေသွး 

တိုးတက်မတွင ် ၎င်းတို၏ အေရးပါမကို သက်ေသထူလျက်ရှိပါသည်။ အေသးစိတ်ကို 

ေအာက်တင်ွ ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အုပ်ချပ်မစွမ်းေဆာင်ရည် 

ိုင်ငံတစ်လားရှိ အုပ်ချပမ်အရည်အေသွးကုိ င်းယှဉ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ အဆင့်သတ်မှတ ်
ချက်များသည ် ေဒသဆိုင်ရာသေဘာထားအြမင်များကို စစ်တမ်းေကာက်ယူမအေပ 
အေြခခံပီး၊ ြပဿနာများအေပ မည်သုိြမငသ်ည်ကုိ ိုငင်အံှံ သိသာထင်ရှားေစိုင ်

ပါသည်။ ဇယား ၁-၆ သည် ယခုေဆွးေွးခဲ့ေသာနယ်ပယ်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေရွးချယ်ထား 

သည့် အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာန်းကိန်းများ၊ အထူးသြဖင့် ပွင့်လင်းေသာအစိုးရှင့် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းလိုက်နာမကို ေဖာ်ြပာထားပါသည်။ ဖွံဖိးမအနည်းဆုံးိုင်ငံြဖစ်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ 

၏ န်းကိန်းအဆင့်သည ်နိမ့်ပါသည်။ စတိဝ်ငစ်ားစရာအေကာငး်ဆုံးအချက်မာှ ြမန်မာိုင်ငံ 

အတွင်း ေဆာင်ရွက်ချက်အမျိးမျိးကွဲြပားေနမ ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ လူထု၏ ပါဝင်မအရေသာ်လည်းေကာင်း၊ ကုစားမများကို 

လက်လှမ်းမီမအရေသာ်လည်းေကာင်း အဆင့်နမိ့်ကျပါသည်။ 
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ဇယား ၁-၆ ြမန်မာိုင်ငံအတွက ်လက်ေရွးစင်အုပ်ချပ်မန်းကိန်းများ 

(အဆင့်ှင့် အမှတ်၀–၁ = အေကာင်းဆံုးေဆာင်ရွက်မ) 

 ကမာ ့
အဆင့် 

အာရှ 
အဆင့် 

အလယ်အလတ် 
ဝင်ေငွေအာက်ဆင့် 

အမှတ် 

ပွင့်လင်းေသာအစိုးရ ၁၁၄/၁၂၆ ၁၄/၁၅ ၂၄/၃၀  

  - ထုတ်ြပန်ထားေသာဥပေဒများှင့် 
အစိုးရသတင်းအချက်အလက် 

   ၀.၂၀ 

  - သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့်    ၀.၃၅ 

  - လူထုပါဝင်မ    ၀.၄၂ 

  - တိုင်ကားမယရား    ၀.၄၂ 

ဥပေဒစည်းမျဉ်းအတိုင်း လိုက်နာေစြခင်း ၈၅/၁၂၆ ၁၃/၁၅ ၁၂/၃၀  

  - ထိထိေရာက်ေရာက် 
 ဥပေဒစည်းမျဉ်းအတိုင်း လိုက်နာေစြခင်း 

   ၀.၄၉ 

  - မေလျာ်ကန်ေသာ သဇာလမ်းမုိးမ မရှိြခင်း    ၀.၆၁ 

  - ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်မမရှိေသာ ေနာက်ကျမ မရှိြခင်း    ၀.၅၀ 

  - တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေလးစားြခင်း    ၀.၃၈ 

  - လုံေလာက်ေသာေလျာ်ေကးမေပးဘ ဲသိမ်းယူမမြပြခင်း    ၀.၃၄ 

ရင်းြမစ် - World Justice Project (၂၀၁၉) 

ဥပေဒစညး်မျဉ်းသက်ေရာက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းများ 

ေနာက်ဆုံးတွင ် တိုးတက်မရှိေသာ ဥပေဒြပမသည် ဥပေဒစည်းမျဉ်း သက်ေရာက ်

မဆန်းစစ်ြခင်း (Regulatory Impact Analysis - RIA) ြပလုပ်ရန ်လိုအပ်ပါသည် (Box -၁-

၅)။ RIA ဆိုင်ရာုံး ထူေထာင်ထားသည် ကေမာဒီးယားိုင်ငံှင့် လာအိုိုင်ငံတိုှင့်မတူဘ ဲ

လက်ရှိကာလ၌ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်RIA ကို တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ရေသာ သီးသန့်အဖွဲ မရှိေပ။ 

ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၏ အေတွအကံများအရ RIA ဆိုင်ရာစွမ်းေဆာင်ရည်ကို တိုးတက်ေစေရး 

ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရွက်ြခင်းမရိှပါက ေရတုိတွင် ရိှရင်းစဲွစွမ်းေဆာင်ရည် 

ကုိပင် ထိခိုက်ိုင်ပီး RIA ှင့်ပတ်သက်၍လွတ်လပ်ေသာအတုိင်ပင်ခံများကုိ အလွနအ်မင်း 

မှီခိုအားထားရေသာ အေလ့အကျင့်အြဖစသုိ် ေြပာင်းလဲေစိုင်ပါသည်။ ကေမာဒီးယားိုင်င ံ
တွင ် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးကို အချနိ်ယူေဆာင်ရွက်ပီးမှသာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းအားလံုး 
အတွက် RIA ကို အဆင့်ဆင့်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 
တိုးတက်မ၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ ် ဥပ ေဒစည်းမျဉ်းေရးဆွဲြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် ေကာင်းမွန ်
ေသာ အေလ့အထဆုိင်ရာ အေြခခံစည်းမျဉ်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်စပ်ဝန်ကီးဌာနများကို 

သတင်းအချက်အလက် အကံာဏ်ေပးရန်၊ RIA ဆုိင်ရာ သင်တန်းေပးရန်ှင့် RIA လုပ်ငန်းစဉ် 
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အ ေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတွင် ဆက်စပ်ဝန်ကီး ဌာနများကို ပ့ံပုိးေပးရန် ဝန်ကီးများ 
ေကာင်စီတွင ်Regulatory Executive Team ကို ဖွဲစည်းထားပါသည်။ (OECD၊၂၀၁၈-ခ) 

Box ၁-၅ ဥပေဒစည်းမျဉ်းသက်ေရာက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ 

ဥပေဒစည်းမျဉ်းသက်ေရာက်မ ဆန်းစစြ်ခငး်သည် သက်ေသာအေထာက်အထားအေြခြပ 
မူဝါဒချမှတ်ြခင်း၏ အေြခခံအုတ်ြမစ်ြဖစ်ပီး လွနခ့ဲ်ေသာအစှ ် ၂၀ အတွင်း OECDအဖွဲဝင ်
ိုင်ငံများက အများဆုံးချမှတ်ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒေရးရာနည်းလမ်းတစ်ရပ ်
ြဖစ်ပါသည်။ RIA သည ် ဥပေဒစည်းမျဉ်းကွပ်ကဲမြဖစ်စဉ်၏ အစတိအ်ပိုငး်တစရ်ပြ်ဖစ်ပီး 
ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒ ေရးဆဲွရန် သိုမဟုတ ်ခိုင်မာအားေကာင်းေစရန ်အသုံးြပပါသည်။ RIA 
ကို စဉ်းစားေနေသာ မူဝါဒတစ်ရပ်အတွက် ဥပေဒစည်းမျဉ်း သုိမဟုတ် ဥပေဒစည်းမျဉ်း 
မဟုတ်ေသာ ေရွးချယ်စရာများထဲမ ှ ြဖစ်ိုင်ဖွယ်ရှိေသာ အကျိးအြပစ်များကို ခွဲြခား 
သံုးသပြ်ခင်းှင့် တွက်ချက်ြခင်းြပလုပ်ေသာ စနစ်ကျသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဟု အဓိပါယ်ဖွင့်ဆို 
ထားပါသည်။ (OECD၊ ၂၀၁၅) 

ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒှင့် အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ OECDေကာင်စီ၏ ေထာက်ခံအကံြပချက်တွင ်
မူဝါဒရည်းမှန်းချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ ဥပေဒစည်းမျဉ်းသည် လုိအပ်မရိှ-မရှိှင့် အဆိုပါ 
ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ေရးတွင ် ယင်းသည် မည်သို ထိေရာက်မအရှိဆုံးြဖစ်သည်ကို 
အကဲြဖတ်ြခင်း၊ အြခားနည်းလမ်းများကုိ စဉ်းစားြခင်း၊ အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ခွဲြခား 
သိြမင်ရန ် ဆန်းစစ်ထားေသာ နည်းလမ်းအမျိးမျိး၏ အြပနအ်လှနအ်ေပးအယမူျားကို 
ေဖာ်ထုတ်ြခင်းြဖင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းသစ်အဆိုြပချက်များကိ ု ေရးဆွဲေရးအတွက ် မူဝါဒ 
လုပ်ငန်းစဉ်၏ အေစာပိုင်းအဆင့်များတွင ် RIA ကို ေပါင်းစပ်ရန ် ိုင်ငံများကို အားေပး 
တိုက်တွန်းထားပါသည်။ ပုိ၍ တိတိကျကျဆိုရပါလင် အစုိးရများသည် ေအာက်ပါတိုှင့် 
ညီွတ်မရှိေသာ ကိတင်ဆန်းစစ်မအေလ့အထများကုိ ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည် - 

 ဥပ ေဒစည်းမျဉ်း၏ အ ေရးပါမှင့် အချိးကျသည်။

 အချနိ်ှင့်အမ ပျံှံမဆိုင်ရာ အကျိးသက်ေရာက်မများ၊ မည်သူက အကျိးေကျးဇူး 
ရရှိိုင်ဖွယ်ရှိသည ်မည်သူကထိခိုက်နစ်နာဖွယ်ရှိသည်တိုကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းအပါအဝင ် 
စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများကိ ု ထည့်သွင်း 
တွက်ချက်လျက ် ဥပေဒစည်းမျဉ်း၏ေကာင်းကျိးကို စဉ်းစားေသာ အကျိးအြပစ ်
သုံးသပ်စိစစ်ချက်များ ပါဝင်သည်။ 
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 ေစျးကွက်ကျဆင်းမကို ြပင်ဆင်ြခင်း (သိုမဟုတ)် ဥပေဒစည်းမျဉ်းအသုံးြပမကို 
တရားမတေကာင်း ြပဆိုေပးသည့် ိုင်ငံသား၏အခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်ရန ်
လိုအပ်မစသည့် ဥပေဒစည်းမျဉ်း၏ရည်ရွယ်ချက်ှင့် သတမ်တှမ်ဝူါဒလုိအပခ်ျက်ကုိ 
ေဖာ်ထုတ်သည်။ 

 သင့်ေလျာ်မအရှိဆုံး နည်းလမ်းကုိ ခွဲြခားသိြမင်ရန်ှင့်ေရွးချယ်ရန် (သိုမဟုတ)် မူဝါဒ 
ရည်မှန်းချက်များေအာင်ြမင်ေရးအတွက ် နည်းလမ်းများကို ေပါင်းစပ်ရန်၊ ဥပေဒ 
စည်းမျဉ်းှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်း ျမဟုတ်ေသာ ေရွးချယ်စရာများအပါအဝင် ြပည်သူ့ 
ေရးရာမူဝါဒ ရည်ရွယ်ချက်များကို အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် တုံြပန်မ 
မရှိေသာ ေရွးပိုင်ခွင့် (သိုမဟုတ်) အေြခခံမှန်းဆချက်ှင့်အလားတူ အြခား 
ေရွးချယ်စရာ နည်းလမ်းများကို  စဉ်းစားသည်။ 

 ဥပေဒစည်းမျဉ်း၊ ပညာေရးှင့် သေဘာအေလျာက်ြဖစ်တည်လာေသာ စံချန်ိစံန်း 
များကိုေပါင်းစပ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ လုိက်ဖက်ညီေသာ နည်းလမ်းများအပါအဝင် လူ့အဖွဲ 
အစည်းကုိ အသားတင်အကျိးြဖစ်ထွန်းိုင်မနည်းလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်သည်။ 

 တူညီမ၊ မတမ၊ ပျံှံမဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မများ ကဲ့သိုေသာ တွက်ချက်ရန ်
ခက်ခဲေသာ (သိုမဟုတ်) မြဖစ်ိုင်ေသာ အဆိုပါသက်ေရာက်မများ၏ အရည်အေသွး 
ပိုင်းဆိုင်ရာ ေဖာ်ြပချက်များကိုေပးသည်။ ဥပေဒစည်းမျဉ်းအဆိုြပချက်များသည ်
သိသာေသာ သက်ေရာက်မများရိှလင် ြဖစ်ိုင်ပါက ကိတင်စိစစ်မြပလုပ်ရာတွင ် 
ကုန်ကျမများ၊ အကျိးေကျးဇူးများှင့် ထိခိုက်နစ်နာမများကို တွက်ချက်သင့်သည်။ 
ဥပ ေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျမများတွင ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ ိုင်ငံသားများ 
(သိုမဟုတ)် အစိုးရက ကုန်ကျရသည့် တိုက်ိုက်ကုန်ကျမများ (စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာ၊ 
ဘာေရးဆုိင်ရာှင့် အရင်းအှီးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များ)၊ သွယ်ဝိုက်ကုန်ကျ 
စရိတ်များ (အခွင့်အလမ်းဆုံးံးတန်ဖိုး) တိုပါဝင်သည်။ 

 သင့်ေလျာ်ေသာပုံစံြဖင့် ြပင်ဆင်ထားေသာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အဆိုြပချက်များ 
ှင့်အတူ ဆန်းစစ်ချက်များကို တတ်ိုင်သမ ြပည်သူလူထုသိရိှေစရန် ေဆာင်ရွက ်
သည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အကျိးတူအဖွဲအစည်းများထံမ ှ အကံာဏ်များ 
အတွက် လုံေလာက်ေသာအချန်ိေပးပီး ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်ြပလုပ်မကို 
ပံ့ပိုးေပးသည်။  

 ြဖစ်ုိင်ပါက RIA ကို ေဆွးေွးမလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ ်အသံုးြပသည်။
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 ဥပေဒစည်းမျဉ်းသည် ယှဉ်ပိင်မှင့်သက်သာေချာင်ချေိရးတိုကို ြမင့်တင်ေပးသင့် 
သည်ဟ ုေဖာ်ြပသည်။ 

 ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ကန့်သတ်ရန်ှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်း၏ အကျိးေကျးဇူး 
များ ေသေသချာချာ အကဲြဖတ်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာေဖွသည်။ 

 ဥပေဒစည်းမျဉ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ အြခားကန့်သတ်မအနည်းဆုံးနည်းလမ်းများ 
ြဖင့် ေအာင်ြမင်ိုင်ြခင်း ရိှ-မရှိ၊ စဉ်းစားသည်။ 

ရင်းြမစ် - OECD(၂၀၁၂)၊ OECD(၂၀၁၅)။

ေယဘုယျအားြဖင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းစမီအံပုခ်ျပမ် တိုးတက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွာေရး 

လုပ်ငန်းများအပ ထိခုိက်လျက်ရိှသည် ဥပေဒစည်းမျဉ်း အေြမာက်အများကို သိရှိနားလည ်

ြခင်း၊ လက်ရှိဥပ ေဒစည်းမျဉ်းများ ြပန်လည်သံုးသပြ်ခငး်ငှ့် ဥပေဒသစ်များေရးဆွဲြခင်းဆိုင်ရာ 

ရှင်းလင်းေသာလုပ်ငန်းစဉ်ရှိြခင်းတိုသည ် မူဝါဒဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် အေရးပါလှပါ 

သည်။ ထိုကဲ့သို နားလည်မမရှိလင ် အသုံးမဝင်ေသာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းများ ရှိလာပါမည်။ 

ထိုအြပင ် ြပာန်းရသည့်အေကာင်းအရင်းှင့် ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်လိုသည့် ြပဿနာကို 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ထုတ်သည့် တရား၀င်လုပ်ငန်းစဉ်မရှိဘ ဲ ဥပေဒသစ်ကို ြပားန်းရ 

သည့်အေြခအေန ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။ ဥပေဒသစ်က ဖန်တီးလိုက်ေသာ စနစ်ှင့် ဆိုင်ေသာ 

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုလည်းစီစစ်ေလ့လာသင့်ပါသည်။ (အခန်း- ၈၊ ေြမှင့်သက်ဆိုင ်သည့်ဥပေဒ 

ြပြခင်းတွင ်အဆိုပါအေကာင်းအရာကို ရှင်းလင်းေဆွးေွးထားပါသည်။) 

ဥပေဒဝန်းကျင်အရည်အေသွးတုိးတက်ြခင်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေစ့ေဆာ် 

ရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တငရ်န်ငှ့်  အေသးစားှင့် အလတ်စား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ပါဝင်မကုိ အားေပးြမင့်တင်ရန်အခွင့်အလမ်း အစစ်အမှန်ကို 

ေပးပါသည်။ 

အများြပည်သူှင့်ေဆွးေွးမများ  

MSDP အရ အဆင့်အားလံုးတွင ် မူဝါဒချမှတ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ိုင်ငံသားတို ပါဝင ်

ေဆာင်ရွက်မှင့် အများြပည်သူှင့်ေဆွးေွးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ အားေကာင်းလာေစရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ေြမအသုံးချမမူဝါဒ 

ေရးဆွဲေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများြပည်သူငှ့် ေဆွးေွးြခင်းဆိုင်ရာ အေတွအကံေကာင်း 

များ ရိှေသာ်လည်း ယင်းသုိ ြပလုပ်ရန ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားြခင်းမျိး၊ စံချန်ိစံန်းမ ီ
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လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သတ်မှတ်ထားြခင်းမျိး မရှိေချ။ Box – ၁-၆ တွင ်အများ ြပည်သူှင့် 

ေဆွးေွးြခင်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေကာင်းမွန်ေသာအေလ့အထအချိကုိ ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ ဤအေကာင်းအရာှင့်ပတ်သက်၍ ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ      

သံုးသပ်ချက်တွင် ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည့် ြပဿနာများမှာ ကီးကီးမားမား ရှိေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 

အလွန် တက်ကေသာ အစိုးရှင့် အာဏာအပ်ှင်းထားသည့် လတ်ေတာ်တိုသည ် ြပည်သ ူ

လူထုှင့် လုံေလာက်ေသာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထ ိေဆွးေွးမ မရှိြခင်းသည ်ဥပေဒမူကမ်း 

များကို ြပည့်ြပည့်ဝဝ စစ်ေဆးြခင်းမရှိပင ်ြဖစ်ပါသည်။  

အများြပည်သူှင့် ေဆွးေွးြခင်းသည် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများ 

(သိုမဟုတ)် ေရှေနာက်မညီွတ်မများကို အေစာဆုံးအဆင့်တငွ ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်းြဖင့် ပိုမို 

ထိေရာက်ေသာဥပေဒများ ြဖစ်လာေစသည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ ် ြဖစ်ပါသည်။ ကနဉီးကပင ်

သက်ဆိုင်သူများကို ပါဝင်ေစြခင်းြဖင့် အသစ် သုိမဟုတ် ြပင်ဆင်ထားေသာ ဥပေဒကို 

အများြပည်သ ူပိုမိုသိရှိနားလည်ေစရန ်ဖန်တီးိုင်ေသာေကာင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးှင့် 

ဥပေဒှင့်အည ီ လိုက်နာေစေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေထာက်အကူေပးမည် ြဖစ်ပါသည ်

(OECD၊ ၂၀၁၄)။ အများြပည်သူှင့်ေဆွးေွးြခင်းသည် စီမံခန ့်ခွဲသူများေထာင့်မ ှ ကည့်လင ်

အားလံုးကိ ုကုစားုိင်သည့်အရာမဟုတ်သည့်အြပင် အခမ့ဲလည်း မဟုတပ်ါ။ သုိရာတငွ ်ထိုသို 

ေဆွးေွးြခင်းြဖင့် အများြပည်သူသည ်ဥပေဒမူကမ်းအေပ အေရးပါေသာ တုံြပန်မများ ေပး 

ိုင်ပီး အြခားေသာဥပေဒများှင့် ညီွတ်ေစမှင့် မလိုလားအပ်ေသာ အကျိးဆက်များကို 

ေရှာင်ရှားမကို ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် အုပ်ချပ်ေရးပိုင်းအေနြဖင့် ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းသက်ေရာက်မဆန်းစစ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ လိုအပ်သည့် နည်းလမ်းများကို ေရးဆွဲ 

ေနစဉ်တွင် ထိေရာက်ေသာ အများြပည်သူှင့်ေဆွးေွးြခင်းသည ် ြပည်သူ့ေရးရာစီမ ံ

အုပ်ချပ်မကွာဟချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ပါသည်။ 

ဤနညး်ြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည ် ဥပမာ 

အားြဖင့် ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

ချပ် (UMFCCI)၊ လူငယ်စွန ့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (YEA) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနေသာ ုိင်ငံြခားကုန်သည်အသင်းများစသည့် ြမန်မာိုင်ငံစီးပွားေရး 

အသင်းအဖွဲများမ ှ အကံာဏ်များကုိ စနစ်တကျ စုစည်းရယူိုင်ရန ် ၎င်းဥကအြဖစ ်

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ လတ်တေလာဖွဲစည်းခဲ့သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး ေကာ်မတီက 

စီးပွားေရးှင့် ဆက်စပ်ေသာဥပေဒြပမများအတွက ် တရားဝငြ်ပည်သူလူထုငှ့် ေတွဆုံ 
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ေဆွးေွးေရးလုပ်ငန်းစဉ် ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကို ဉီးေဆာင်ဉီးရွက ် ြပိုင်ပါ 

သည်။   

BOX - ၁-၆ ြပည်သူလူထုှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးမများအတွက ် 
ေကာင်းမွန်ေသာ အေလ့အထများ

 ပိုမိုရှင်းလင်းြပတ်သားမှင့် ေသချာမရှိေစရန်စနစ်ကျေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ရှိြခင်း။ 

 အကျိးတူပုဂိလ်များှင့ ်အဖွဲအစည်းများအားလံုးကို တန်းတူအခွင့်အေရး ရှိေစြခင်း။

 တုံြပန်မြပရန် လုံေလာက်ေသာအချနိ်ကာလ ေပးြခင်း (ရက်ေပါင်း ၃၀ မ ှ၆၀ အထိ)။

 ေဆွးေွးမရလဒ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိးတူပုဂိလ်များှင့ ် အဖွဲအစည်းများအား 

တုံြပန်မေပးြခင်း။ 

 ေဆွးေွးမ၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ ် စာတမ်းများ သုိမဟုတ် RIA ကို စဉ်းစား 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 Central Web Portal ကဲ့သိုေသာ IT အေြခြပ ေဆွးေွးမများ ပါဝင်ြခင်း။ 

ရင်းြမစ် - Jacobs (၂၀၁၅) 

အစုိးရ - ပုဂလိက ေဆွးေွးမ 

၅၈။ ဥပေဒကမ်းများှင့်မဟာဗျဟာစီမံကိန်းများှင့်ပတ်သက်၍ အများြပည်သူှင့် 

ေဆွးေွးမများအြပင ်ပုဂလိကကအြမင်များကုိ မူဝါဒေရးဆွဲရာတွင ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန ်

ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မကုိ တိုးတက်ေစရန်တိုအတွက ်ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ်စိန်ေခမ 

များှင့်စပ်လျဉ်းေသာ အစိုးရ - ပုဂလိက ပုံမှန်ေဆွးေွးပွဲသည ် မရှိမြဖစ ် အေရးပါလှပါ 

သည်။ ေအာက်တွင်ြပသထားသည့်အတိုငး် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တိုးတက်ေရးတွင ် ပါဝင ်
ေသာ အဖဲွအများအြပားသည် ပုဂလိကကှင့် ေဆွးေွးပွဲအချိတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ေနပါ 
သည်။ အဆင့်အမျိးမျိးတွင ် နည်းလမ်းမျိးစုံအတွက ် လုံေလာက်ေသာအတိုင်းအတာရှိေသာ ်
လည်း ေဆွးေွးမအတွက ် ကားခံများသည ် လိုအပ်ေသာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများဆိုင်ရာ 
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အချက်ြပမကို ေပါ့ေလျာ့ေစပီး အစိုးရအတွင်း မူဝါဒဆိုင်ရာ အသိေပးစည်းုံးမ၏ 

သက်ေရာက်မကုိ ေလျာ့နည်းေစိုင်ပါသည်။ ဤေနရာတငွ ် အေရးအကီးဆုံးမှာ မူဝါဒ 

ေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက ် တုံြပန်ထားသည့် ပုဂလိကကှင့ ်

အြခားေသာအကျိးတူ အဖွဲအစည်းများ၏ သေဘာထားမှတ်ချက်များကုိ ြပန်လည်သုံးသပ ်

သည့်နည်းလမ်း ြဖစ်ပါသည်။  

 ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေကာ်မတီကို ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင ်

ေရးစီမံကိန်း (MIPP) တွင ်အဆိုြပခဲ့ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလတွင် ဖွဲစည်း 

ခဲ့ပါသည်။  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအပါအဝင ် ပုဂလိကကှင့ ်

ပုံမှန်ေဆွးေွးပွဲြပလုပ်ြခင်းြဖင့် မူဝါဒများှင့် စီစဉ်ထားေသာစီမံကိန်း 

များှင့ ် ပတ်သက်သည့် ထင်ြမင်ချက်များကို စုေဆာင်းေပးမည့် ဝန်ကီး 

ဌာနအချင်းချင်း ညိငး်ေဆာငရွ်က်မယရား ြဖစ်သည်။ 

 ရင်းီှးြမပ်ံှသူအကူအညီေပးေရးေကာ်မတီှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူ၏ နစ်နာမ 
ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမး်ကို ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် အကျိးတူ အဖွဲအစည်း 

များမ ှတိုင်ကားချက်များှင့် နစ်နာချက်များကို ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ်

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
 ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီှင့် ြမန်မာိုင်ငံစီးပွားေရးှင့် 

ကုန်သွယ်ေရးြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲတိုသည ် ပုဂလကိ 

ကှင့် ေဆွးေွးမကိ ု ြမင့်တင်ရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပုဂလိကက 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီ၏ ဥကမှာ ဒုတိယသမတြဖစ်ပါသည်။ 

ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ေကာ်မတီလက်ေအာက်တွင် Ease of 

Doing Business Ranking တုိးတက်ေရး လုပ်ငန်းအဖွဲကို စီးပွားေရးှင့ ်

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးက ဥကအြဖစ ်

ဉီးေဆာင်ပါသည်။ 
 IFC က စီစဉ်ေဆာင်ရွက်သည့် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဖိုရမ် (၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ်

ဖျက်သိမ်းခ့ဲ သည်။) သည် ဗယီက်နမ်ိုငင်ံငှ့် လာအိုိုင်ငံတိုရှိ IFC က 

ထူေထာင်ထားေသာ အလားတူအဖွဲများှင့် ဆင်တူပါသည်။ ြမန်မာုိငင် ံ

တွင ် မည်သည့်အတွက်ေကာင့် ဤကဲ့သိုေသာလပ်ရှားမ ရပ်တန ့်သွား 

သည်ကုိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရေသးပါ။ အြခားေနရာများတွင်မ ူအဆိုပါ 
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ေဆွးေွးပဲွများသည် အစိုးရှင့်စီးပွားေရးအသိုင်းအဝိုင်းအကား မူဝါဒ 
ဆိုင်ရာ ေဆွးေွးမလမး်ေကာငး်တစခု်အြဖစ ်ေအာင်ြမင်ခဲ့သည်။ 

 ြမန်မာ - ဂျပန ် ပူးတွဲေဆာင်ရွက်မ (ှင့် အြခားေသာှစ်ိုင်ငံေဆွးေွးမ 

ယရား)။ 

ဝန်ကီးဌာနအချင်းချင်း ညိင်းေဆာင်ရွက်မ 

အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ်ဝန်ကီးဌာနအချင်းချင်း ညိင်း ေဆာင်ရွက်မ 

ှင့် အစိုးရ၏ ထိေရာက်မကုိ တုိးတက်ေစရန ်အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။ ပထမအကိမ ်

အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ံှမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်တွင် တစခ်ါတစရံ် တာဝန်ဝတရား များ ထပ်ေနပီး 

ဝန်ကီးဌာနအချင်းချင်း ညိင်းေဆာင်ရွက်မ အားနည်းေသာ ဝန်ကီးဌာန ၃၀ ေကျာ်ရိှသည့် 

အစိုးရအေကာင်းကို ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသုံးသပ်ချက်တွင ် ေရရှည်၌ အစိုးရသည် 

အချိေသာဝန်ကးီဌာနများကိ ု ေပါင်းစည်းေရးှင့် ိုးရှင်းလွယ်ကူေသာ တာဝန်ဝတရား 

များကို စဉ်းစားသင့်ေကာင်း အကံြပခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ 

ေြပာင်းလဲမများ ြပလုပ်ရာတွင ်ဝန်ကီးဌာန ၃၆ ခုမ ှ၂၁ ခုသို ေလာ့ချခဲ့ပါသည်။ 

မတူညီေသာမူဝါဒနယ်ပယ်များဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ထားမများသည် ေရွလျား၍ ပိုမိုေြပာင်းလ ဲ

လာေသာေကာင့် အစိုးရအများအြပားတွင်အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မများသည် 

ပုံမှန ် ြဖစ်လာသည်။ ဝန်ကီးဌာနတစ်ခုအတွင်း အချိေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေပါင်းစပ ်

ေရးအတွက် တစ်ခါတစ်ရံ ခိုင်လုံေသာအေကာင်းြပချက်များ ရှိေသာ်လည်း ဝန်ကီးဌာနများ 

အကား တာဝန်ဝတရားများ အတိအကျ ခဲွေဝသတမ်တှြ်ခငး်သည် ိုင်ငံများအကား ကွဲြပား 

ြခားနားမရှိသည်။ သုိရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံအှံအြပားတွင် ရှိေနေသာ အစိုးရအကား ညိင်း 

ေဆာင်ရက်ွမ အားနည်းြခင်းှင့ ် သတင်းအချက်အလက် မေဝရန် တွန ့်ဆုတ ် ေနြခင်းတိုကို 

ေကျာ်လားရန် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမများသည ် အဆုံးသတ်နည်းလမ်းတစ်ခုသာ 

ြဖစ်ပီး ၎င်းေြပာင်းလဲမများှင့်လည်း လုံေလာက်မ မရှိိုင်ပါ။ ယခင်အစိုးရတွင ် ညိင်း 

ေဆာင်ရွက်မအမျိးမျိးေဆာင်ရွက်ရန ် တာဝန်ရှိေသာ ဝန်ကီးေြခာက်ဉီးရှိေသာ်လည်း ၂၀၁၆ 

ခုှစ်တွင ်အစိုးရသစ်က ၎င်းနည်းလမ်းကို အသုံးြပြခင်း မရှိပါ။ 

MSDP ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ ် ဥကအြဖစ ်

ေဆာင်ရွက်ေသာ ိုင်ငံေတာ်စီးပွားေရးရာေပါငး်စပ်ညိင်းေရးေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းခဲ့ပါ 

သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမကိစရပ်များအတွက ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း 

(MIPP) တွင ်အဆိုြပခဲ့သည်ှင့်အည ီဝန်ကီးဌာနများအကား ေပါငး်စပည်ိငး်ေဆာငရွ်ကမ် 
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ကို ြမင့်တင်ရန ်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေကာ်မတီကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလတွင ်ဖွဲစည်းခဲ့ပါ 
သည်။ 

သိသာေသာေပါင်းစပ်မတစ်ခုမှာ ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် အမျိးသားစီမံကိန်းှင့် စီးပွားေရး 
ဖွံဖိးတိုးတက်မဝန်ကီးဌာနတို ေပါင်းစည်း၍ စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန ြဖစ်လာ 
ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေနာက ် စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၏ တာဝန်ဝတရား 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ခွဲထုတ်လဲေြပာင်းြခင်းြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား 

ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသစ်ကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလတွင ်ထူေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကီး 
ဌာနအသစ်သည် လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကို ြမင့်တငေ်ဆာငရွ်က်ရန် 
ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့် ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ ပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်မှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ အရည်အေသွးှင့် 

ထိေရာက်မကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

အစိုးရအသီးသီးသည ် ၎င်းတို၏ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားများ ခဲွေဝရန် ဆံုးြဖတ် 
ရမည်။ ကိစရပ်အားလံုးှင့် သင့်ေတာ်ေသာ တစ်ခုတည်းေသာနည်းလမ်း မရိှပါ။ အြခား 
အာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများသည် နည်းလမ်းအမျိးမျိး ကျင့်သံုးခ့ဲကသည်။ ကေမာဒီးယားုိင်ငံ 
တွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည် ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးှင့်ဆုိင်သည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

ဥပေဒအရ အဓိကအဖွဲအစည်းြဖစ်ေသာ ကေမာဒီးယားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာင်စီ၏ 

အလံုးစံုလုပ်ပုိင်ခွင့်ေအာက်တွင် ရိှပါသည်။ လာအိုိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဘုတ်အဖွဲသည ် ဇုန်များ၏ ကျယြ်ပန့်ေသာကွနယ်က်ကုိ 

စီမံခန ့်ခွဲရေသာ ဖိလစ်ပိုင်ပိုကုန်ဇုန်အာဏာပိုင်အဖွဲှင့် သီးြခားတည်ရှိပါသည်။ 

ုိင်ငံ ေရးအရအေရးကီးေသာ ဗဟုိချပ်ကုိငမ်ေလာ့ချြခငး် 

အာဏာရှင်အုပ်ချပ်မ၏ အေမွအှစ်အြဖစ် ြမန်မာိုင်ငံသည ် သမိုင်းေကာင်းအရ အလွန် 
အမင်း ဗဟိုချပ်ကိုင်ထားသည့် စီးပွားေရးစနစ်ကို ကျင့်သံုးေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ် 
ေနာက်ပိုင်းတွင ် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချေရးအတွက ် ကိးပမ်းမအချိရှိေသာ်လည်း ဗဟိ ု
အစုိးရသည် ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်၏ ၉၁% ကိုဆက်လက်သုံးစွဲေနဆဲြဖစ်သည်။ ယင်း သည် 

ေဒသတွင်းရှိ အြခားေသာိုင်ငံများထက ် အေတာ်အတန် ြမင့်မားပါသည ် (Minoletti and 

Sandi, ၂၀၁၈)။ ထပ်မံ၍ ိုင်ငံေရးှင့်အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ ဗဟိုချပ်ကိုင်မ ေလာ့ချေရးသည ်

ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအစတိအ်ပိုငး် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဗဟုိချပကုိ်င်မေလာ့ချြခင်းသည် ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများကို ေဒသအေြခအေနှင့် ပုိမုိ 
လုိက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစမည့်ြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်မများကုိ ေပးရန်ှင့် ေနရာအံှေဆာင်ရွက် 

ုိင်သည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ လက်ေတွစမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ရန ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ေပးိုင်ပါ 

သည်။ ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းသည် အစိုးရအား ြပည်သူလူထုှင့် ပိုမိုနီးကပ်ေစပီး လူထု 

ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ဆွဲေဆာင်ထိန်းသိမ်းရန ် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာစွမ်းေဆာင်ရည ်

ြမင့်တင်ေရးအတွက ် ေဒသဆိုင်ရာအုပ်ချပ်မအာဏာပိုင်များကို အားေပးိုင်ပါသည်။ ၎င်း 

သည် ေဒသခံအာဏာပုိင်များအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ နယ်ေြမအတွင်းရှိသဘာဝသယံဇာတများ 

ထုတ်ယူြခင်းကုိ စီမံခန ့်ခွဲရာတွင ် ပိုမိုအေရးပါေသာအခန်းကမ ှ ပါဝင်ိုင်ေစပါသည်။ 

အေကာင်းဆံုးမှာ ၎င်းသည် ေနရာလပ်မရိှ ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ြခင်း ြဖစ် 

ပါသည်။ 

သိုရာတွင ် လက်ေတွ၌ ဗဟုိချပ်ကုိင်မေလာခ့ျြခငး်သည် စိန်ေခမရှိပီး ေမာ်မှန်းထားေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာအေြခအေနများကို ချက်ချင်း မဖန်တီးေပးိုင်ပါ။ တာဝန်ဝတရား 
များကို စွမ်းေဆာင်ရည်ပိုမိုနည်းပါးသည့် ေဒသများသုိ လဲေြပာင်းေပးြခင်းှင့် ပရမ်းပတာ 
ြဖစ်ေနေသာအုပ်ချပ်မအေြခအေနများတွင ် ထပ်မံ၍ ေပါင်းစပ်ညိင်းရန ် လိုအပ်မကို 

ထပ်ေပါင်းထည့်ြခင်းြဖင့် အုပ်ချပ်တစ်ရပ်လုံးကို အားနည်းေစမည့် ေရတိုသက်ေရာက်မ 

ရှိိုင်ပါသည်။ အားနည်းေသာေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများကို ေဒသခံအထက်တန်းလာများှင့် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသမူျားကသိမ်းသငွး်ိုငပ်ါသည်။ ယင်းအေြခအေနသည် အကျင့်ပျက ်

ြခစားရန် အခွင့်အလမ်းများြပားေစပီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးစံန်းများကို စနစ ်

တကျလိုက်နာကျင့်သုံးြခင်း မရှိမ ြဖစ်ေစိုင်စွမ်းကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ပါသည်။ အကျိးရလဒ ်

များသည် ဗဟိုှင့်ြပည်နယ်များအကား ဘာေငွခွဲေဝမအေပတွင ် များစွာမူတည်သည်။ 

ိုင်ငံအမျိးမျိးသည ် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းအဆင့်အမျိးမျိးကို ေရွးချယ်မည်ြဖစ်ေသာ ်

လည်း OECD ိုင်ငံအေတွအကံက ဗဟိုေပါင်းစပ်ညိင်းမအချိသည ် ေအာင်ြမင်ေသာ 

ဥပေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချပ်မအတွက ် မရိှမြဖစလုိ်အပသ်ည်ဟု ေဖာ်ြပသည ် (OECD၊ 
၂၀၁၅)။ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၏ အေတွအကံများမ ှသင်ခန်းစာများကို Box - ၁-၇ တွင ်ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။  

အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာတာ၀န်၀တရားများခွဲေဝြခင်း ေမးခွန်းများအြပင ် ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် 

ပျံှံတည်ရှိေနသည့် နယ်ေြမဖွံဖိးတိုးတက်မသည ်ဖွံဖိးပီးှင့် ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံှစ်ခုစလုံးတွင ်

အားလံုးပါ၀င်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မရှိေစေရးအတွက ် အဓိကစိန်ေခမတစ်ရပ ် ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ြပည်နယ်ှင့် 
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တိုင်းေဒသကီးများအကား စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ၀င်ေငွအဆင့်အတန်း မညီမမကို 

ေလာ့ချြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံအတွက်အေရးေပကိစ ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံအများစုသည ်

ေဒသအဆင့်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်အရည်အေသွး ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ကွဲြပားမများကို 

ရင်ဆိုင်ေနရပီး ယင်းအေြခအေနသည် မညီမမများကို ဆက်လက်ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ဥပမာ 

အားြဖင့် ကေမာဒီးယားှင့် ဖိလစ်ပိုင်တိုတွင ်ေတွရှိရသည့်အတိုင်း ရင်းှီး ြမပ်ှံသူအများစု 

သည် ေဒသဆိုင်ရာအုပ်ချပ်ေရးအာဏာပိုင်များှင့် ဆက်ဆေံဆာငရွ်က်ရြခငး်ထက် ဗဟို 

အတည်ြပနည်းလမ်း သုိမဟုတ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်အာဏာပိုင်မှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရွက်ရြခင်း 

ကို ပိုမိုှစ်သက်ကသည်။ ေဒသတွင်း၌ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ြမင့်တင်ရန ် အေကာငး်ဆံုး 

နညး်လမး်ှင့်ပတ်သက်၍ ေအာက်တွင်ထပ်မံ၍ ေဆွးေွးထားပါသည်။ 

Box - ၁-၇ 
အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတွင်ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချေရးသည်သင်ယူမြဖစ်စဉ်တစ်ခုြဖစ်သည ်

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံသည် အာရှဘာေရးအကပအ်တည်းအပးီတငွ ် ဗဟိုချပ်ကိုင်မအများဆုံး 
ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအြဖစ်မ ှ အလွန်အမင်း ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချေသာိုင်ငံအြဖစ်သို အသငွ ်
ေြပာင်းလျက ်လျင်ြမန်ေသာအရှိန်အဟုန်ှင့်  ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 
သည်။ ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချေရးသည ် ဒီမိုကေရစီြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် 
အေရးကီးသည့်အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ်ငှ့် ယခငအ်ာဏာရှငအ်စိုးရ၏ ဗဟိုချပ်ကိုင်မ 
နည်းလမ်းအေပ တုန့်ြပန်မတစ်ခုအြဖစ ် ြမင်ခ့ဲသည်။ ကန်းေပါင်း ၁၆၀၀၀ ေကျာှ်င့် 
ယဉ်ေကျးမှင့် ဘာသာစကားကွဲြပားမများရှိေသာ ုိင်ငံတွင် ဒီမိုကေရစီဆိုင်ရာတာ၀န်ခံမ 
ပိုမိုအားေကာင်းြခင်း အကျိးတရားများှင့်သိသာေသာ ေဒသတွင်းမညီမမများအြပင် ဗဟိ ု
ချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းသည်လည်း ခွဲထွက်ေရးလပ်ရှားမများကို အဆုံးသတရ်န ် ရည်ရွယ ်
ခဲ့ပါသည်။ 

ကျယ်ေြပာေသာဘာေရးဆိုင်ရာ လဲေြပာင်းမများှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းှစ်သန်းေကျာ်ကို 
ေဒသတွင်းသုိ ေရေြပာင်းြခင်းှင့်အတ ူ များြပားလှေသာ အစိုးရဝန်ေဆာင်မများေပးြခင်း 
ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတရားများကို ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရသို ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဗဟုိှင့် 
ေဒသများအကား အခွန်ဘာခွဲေဝမတွင်သဘာ၀ အရင်းအြမစ်များမှငှားရမ်းခများ 
ပါဝင်သည်။ တာ၀န်၀တရားအများစုကုိ ခိုင်အဆင့်ထက ် ြပည်နယ်များသို လဲေြပာင်းေပးခဲ့ 
ပီး နယ်ေြမများမှခွဲထွက်ေရးလပ်ရှားမများအတွက ် အလားအလာအားနည်းသွားေစသည့် 
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နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်သည ်(Hofman and Kaiser၊၂၀၀၂)။

ဗဟိုသည်ကာကွယ်ေရး၊ တရားမတမ၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရးှင့် မူဝါဒကဲ့သိုေသာအဓိက
ကျေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွက်တာ၀န်ယူပီး အြခားေသာလုပ်ငန်းေဆာင်တာ 
အများစုကို ေဒသအာဏာပိုင်များသို လဲေြပာင်းေပးခဲ့ပါသည်။ အမျိးသားစီမံကိန်းများှင့် 
အညီ အေြခခံအေဆာက်အအုံများကဲ့သိုေသာ လုပ်ငန်းများတွင ် ေဒသဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်မ 
များ ရှိလာေစရန ် ဤနည်းလမ်းသည် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်မကိုအထူးအေလးေပးပါ 
သည်။ တာ၀န်ခံမအားနည်းေသာ ဘာေရးလဲေြပာင်းမများသည ် ြပည်နယ်အဆင့် 
အုပ်ချပ်သူအရာရှိများ၏ရာထူးကိုသာ တိုးြမင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ အခွန်တိုးြမင့်ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ 
ေဒသဆုိင်ရာအစုိးရများသည် သုံးစွဲသူအခေကးေငွများှင့် သုံးစွဲမအခေကးေငွများအေပ 
တွင ် များစွာမှီခိုအားထားေနြခင်းေကာင့် ေဒသတွင်းစီးပွားေရးဝန်းကျင ် တုိးတက်ရန်ှင့် 
ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရး ြမင့်တင်ရန ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်မကို ယုတ်ေလျာ့ေစခဲ့ပါသည ်
(Lewis၊၂၀၁၅)။ 

“အစိုးရအဆင့်ဆင့်တွင ် အများြပည်သူ၀န်ေဆာင်မေပးရန် တာ၀န်၀တရား အများအြပား 
သည် မရှင်းမလင်းရှိေနဆ ဲ ြဖစ်သည်။ ...ဗဟုိအစုိးရသည် ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရ ၀န်ေဆာင်မ 
ေပးသည့်တာဝန်ဝတရားများအတွက ်စံန်းများ၊ စံချန်ိစံန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် 
ဆုံးြဖတ်ရန်မူများကို ပိုမိုရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ ချမှတ်ေပးသင့်ပီး လမ်းန်မှင့် ကီးကပ်မ 
ကုိလည်း ေပးသင့်ပါသည်။ အလားတူ အနိမ့်ဆုံးဝန်ေဆာင်မစံန်းများကိုလည်း ပုိမို 
ေစာင့်ကပ်စစ်ေဆး၍ လိုက်နာမရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်” ဟ ု OECD ေလ့လာမ 
တစ်ခုက နိဂုံးချပ်တွင် သုံးသပ်ထားပါသည ်(OECD၊ ၂၀၁၆)။ ဤသုိ မေသချာမေရရာမသည ်
ဥပေဒစည်းမျဉ်းများထပ်ေနြခင်းကုိ ထင်ဟပ်ေစပီးရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ပ်ေထွးမကိုများစွာ 
တိုးပွားေစပါသည်။ ယင်းသိုေသာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ေကျာ်လားိုင်ေစရန ် ြပည်နယ်ှင့် 
မိကီးအားလုံးနီးပါးတွင ် တစ်ေနရာတည်း၌ ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်ေနရာများ ထူေထာင်ခ့ဲ 
ပါသည်။ သုိရာတွင် ဤသိုေဆာင်ရွက်မသည ်စီးပွားေရးမှတ်ပုံတင်ြခင်း သိုမဟုတ ်တရားဝင ်
ြဖစ်မ တိုးတက်ေရးကိုသာ အားေပးေကာင်း အေထာက်အထားအချိတွင ် ေဖာ်ြပထားပါ 
သည်။ 

သိုရာတွင ်စီးပွားေရးအေတွအကံအားလံုး စိတ်ပျက်ဖွယ်ေကာင်းသည်ဟ ုမဆိုိုငပ်ါ။ အချိ 

ေသာ ေဒသဆုိင်ရာအစုိးရသည် ေကာင်းမွန်ေသာရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကို ြမင့်တင ်

ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပီး အချိမှာ ုန်းကန်ေနရသည်။ ဤအေြခအေနကုိ အလွန်အမင်းဗဟို 
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ချပ်ကိုင်မများေသာ ုိင်ငံများတွင်ပင် ေတွိုင်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၏ ေဒသအဆင့် 

Doing Businessန်းကိန်းအရ မိြပတစ်ဉီးကျဝင်ေငွ၏ အချိးြဖင့် တွက်ချက်ထားေသာ 

ေဆာက်လုပ်ေရးခွင့်ြပမိန ့် ရရိှရန် ကုန်ကျစရိတ်သည် အင်ဒိုနီးရှားတစ်လား ေလးဆန်းြဖင့် 

ေြပာင်းလဲေနပီး အချိေဒသများသည ်တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထက ်သာလွန်သည်။ ဗဟို 

အစိုးရ၏ စိန်ေခမမှာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးှင့် ဆက်လက်ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်းတိုှင့် 

အတူ ေဒသဆိုင်ရာတာဝန်ခံမ အားေကာင်းလာေစရန ် အဆင့်ဆင့် ဘာေရးဆိုင်ရာ 

ညီမမနည်းလမ်းများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ေနာက်ကျကျန်ေနသည့်ေဒသများ 

ကို ိုင်ငံအဆင့်သို တက်လှမ်းိုင်ေရး ြဖစ်ပါသည်။ 

ိုင်ငံေရးအကျိးအြမတ်မည်သိုပင်ရှိေစကာမ ူ “အများြပည်သူဝန်ေဆာင်မများ ေပးြခင်း 

သိုမဟုတ ်သဘာဝသယံဇတစီမံခန ့်ခွဲေရးတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ ... ေဒသဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်

ခွင့်သည် ေမာ်မှန်းထားသည့် တိုးတက်မကို မေပးပါ။” ဟ ုအချိေသာေလ့လာမစာတမ်းများ 

တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည် (OECD၊ ၂၀၁၆)။  

ြပန်လည်သံုးသပ်ကည့်လင် ေဒသအဆင့်တွင်စွမ်းေဆာင်ရည်အားနည်းြခင်းှင့် အစုိးရ

အဆင့်အလိုက် ညိင်းေဆာင်ရွက်မယရားများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် လိုအပ်ြခင်းတိုေကာင့် 

ိုင်ငံေရးအင်အားကီးိုင်ငံတစ်ိုင်ငံက ချမှတ်ေဆာင်ရွက်သည့် ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချေရး 

အရိှန်အဟုန်သည် အလွန်လျင်ြမန်ခဲ့ေပသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကို တိုးတက်ေစြခင်း 

ယခုအပိုင်းသည ် ဤသံုးသပ်ချက်တွင် ေဆွးေွးထားေသာ မူဝါဒေရးရာအခန်းအသီးသီးမ ှ

ဆန်းစစ်များအေပ ြပန်လည်သုံးသပ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ မူဝါဒဆိုင်ရာအကံြပချက်များ 

တွင ် ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်သည့် ခိုင်လုံမရှိသည့် အစီအမံများှင့် 

အစိုးရ၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ပံုကုိ အေြခခံကျကျ ေြပာင်းလဲရန်လိုအပ်မည့် 

အကံြပချက်များကို ေရာေှာထားသည်။ အချိေသာအစီအမံများကို အချနိ်ယူ၍ အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်ုိင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း အြခားေသာအစီအမံများကိုမ ူ အစိုးရက စဉ်းစားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ြမန်မာအစိုးရကို အကံြပချက်များြဖင့် လမ်းမိုးရန်မဟုတ်ဘ ဲ

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ ် အရှိန်အဟုန်ြမင့်မားလာသည်ှင့်အမ အစိုးရကထည့်သွင်း 

စဉ်းစားရန်အတွက ်PFI ပါ ကအသီးသီးှင့်စပ်လျဉ်း၍  ေရွးချယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် မူဝါဒ 

များကို အကံြပေပးရန်သာ ြဖစ်ပါသည်။ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ 

အစပိုင်းတွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဆိုင်ရာမူဝါဒသုံးသပ်ြခင်း (OECD၊၂၀၁၄) ြပလုပ်သည့်အချန်ိ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒမူေဘာင ်

ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန် အေရးတကီးလိုအပ်ေနပါသည်။ ဥပေဒအများစုမှာ ကိုလိုနီေခတ်၌ 

ြပာန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး အချိမှာ တံခါးဖွင့်စီးပွားေရးှင့် ကိုက်ညီမ မရှိခဲ့သည့်အြပင ်

ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်လည်း ညီွတ်မမရှိခဲ့ေချ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်သည် ဥပေဒ 

များစွာှင့် ဖိုဖရဲြဖစ်ေနပီးအများစုမှာ ေခတ်ေနာက်ကျပီးြပည့်စုံမမရှိပါ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်လွယ်ကူေချာေမွမမရှိဘ ဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင ် မတရားမရှိပီး 

အချိမှာ အထူးသြဖင့် အာဏာပိုင်များက လိုသလိုအလွဲသုံးစားြပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာ 

ုိင်ငံသည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမကို အများအားြဖင့် ပိတ်ထားခဲ့ရာ ထိုအချန်ိက OECD FDI 

Regulatory Restrictiveness Indexအရ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ (FDI) ှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယေြမာက ်ကန့်သတ်မအများဆံုးုိင်ငံအြဖစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ 

ယခုဒုတိယအကိမ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက ် ြပလုပ်သည့်အခါ 

ဝန်းကျင်အေြခအေနမှာ သိသိသာသာ ကဲွြပားသွားပီ ြဖစ်ပါသည်။ ပထမအကိမ်သုံးသပ်မ 

တွင ် ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် မူဝါဒဆိုင်ရာအကံြပချက်များသည ် ေနာက်ပိုင်းတွင ် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ခဲ့သည့် အေရးပါေသာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကုိ အေထာက်အကူြပခဲ့ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင်ကုိလည်း သိသိသာသာတိုးတက်ေစခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် တာဝန်ယူမရှိစွာ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ တာဝန်ဝတရားများကို ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ 

ေရှေဆာင်ြပပီး ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံမကို သိသိသာသာ 

ေလာ့ချေစလျက ် ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ေခတ်မီရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ှင့် ေကာ်ပိုရိတ်မူေဘာင်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းကအများအြပားတွင ် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကန ့်သတ်ထားဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာုိင်ငံသည ်

န်းကိန်းများအရ ကန့်သတ်ချက်အများဆံုး ထိပ်တန်းိုင်ငံများစာရင်းတွင ်မပါဝင်ေတာ့ပါ။ 

မကာေသးမီှစ်များအတွင်း တိုးတက်မများစွာရှိခဲ့ေသာ်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြပြပင် 

ေြပာင်းလဲမ၏အကျိးေကျးဇူးများကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန ့် မေဝရန်ငှ့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် 

အရ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ တုိးတက်မြဖစ်ေစရန်အတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအရှိန်ကို 

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန ် လိုအပ်သည်။ ဤနည်းြဖင့်သာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ အြပသေဘာ 

ေဆာင်ေသာ အကျိးသက်ေရာက်မများသည် ြမန်မာြပည်သူတို၏ ဘဝများ တိုးတက်ေရးှင့် 
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စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ (SDGs) ြပည့်မီေရးကို ပိုမိုထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်အေထာက်အကူြပုိငပ်ါသည်။  

လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်၏ အေြခခံအုတ်ြမစ်ကို ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 

ြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇) တိုက အများအားြဖင့် 

ချမှတ်ေပးပါသည်။ ာဏပစည်းမူပိုင်ခွင့် (IP) ှင့် အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

ဥပေဒသစ်များသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ဥပေဒေရးရာမူေဘာင်ကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံန်းများ 

ှင့်အညီြဖစ်ေစခဲ့ြခင်းေကာင့် ချးီကျးဖွယ်ေအာင်ြမင်မများြဖစ်သည်။ သိုရာတွင ်ေအာက်ေြခ 

၌ အေထာက်အြပမူဝါဒများှင့် လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်မ စွမ်းရည်ဆိုင်ရာ စိန်ေခမ 

များကို ေြဖရှင်းရန ် ကျန်ရိှေနေသးသည်။ ဥပေဒမူေဘာင်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ်တေလာ 

ြဖစ်ေပတိုးတက်မ၏ ေအာင်ြမင်မသည် လက်ေတွတွင်အဆိုပါဥပေဒများ၏ ထိေရာက်မ 

အေပ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ယံုကည်မရိှလာေစမည့် တရားစီရင်ေရးှင့် ြမနမ်ာတရားံုး 

များ၏လွတ်လပ်မှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ကိုြမင့်တင်ရန ် ဆက်လက်ကိးပမ်းမများအေပ 

မူတည်ပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အကာအကွယ်ေပးေသာ 
နည်းလမ်းအရ ြမန်မာိုင်ငံသည် အေရးပါေသာအဆင့်၌ ရိှေနသည်။ ယေန့အချနိ်အခါတွင် 

အာဏာသက်ဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် ၁၄ ခုမသာ ရှိေသာေကာင့် ြမန်မာ 
ုိင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များဆိုင်ရာ ၎င်းင်း၏ နည်းလမ်းကုိ ြပန်လည် 
သံုးသပ်ရန် လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာ အေနအထားတွင် ရှိေနပါသည်။ မရှင်းလင်းေသာ အရည် 

အေသွးမြပည့်မီေသာ ြပာန်းချက်များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ - အစိုးရ အြငင်းပွားမေြဖရှင်း 
ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင ် မလိုလားအပ်ေသာ အဓိပါယေ်ကာက်ယမူများကုိ ြဖစ်ေပေစ 
ိုင်ပီး အချိေသာကိစရပ်များတွင် တူညီေသာမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ ်
သစ်များှင့် ထပ်ေနိုင်ပါသည်။ တူညီေသာမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 

စာချပ်ေဟာင်းများှင့် စာချပ်အသစ်များ ထပ်ေနမများသည် ၎င်းတိုအကား ေရှေနာက ်

မညီွတ်မကို ြဖစ်ေပေစိုင်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ပုိ၍သစ်လွင်ပီး သိမ်ေမွကွဲြပားေသာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များကို ေရှာင်ရှားြခင်းြဖင့် ယင်းအေြခအေနကို အြမတ်ထုတ်ိုင်ကာ 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကိးပမ်းေဆာင်ရွက်မများကို အရာမေရာက်ြဖစေ်စိုငပ်ါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒအခန်းသည် အဓိကရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ မူဝါဒကိစရပ်များြဖစ်သည့် 

ခွဲြခားဆက်ဆံမမရှိေသာ အေြခခံစည်းမျဉ်း၊ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမအတိုင်း 
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အတာ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးများကို အကာအကွယေ်ပးမငှ့် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမဆိုင်ရာအြငင်းပွားမများကို ေြဖရှင်းရန ် ယရားများကိ ု အားလံုးအတွက ် အရည ်

အေသွးရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမပတ်၀န်းကျင်တစ်ရပ ်ဖန်တီးရန် အားထုတ်မများကို အေြခခံ၍ 

အကဲြဖတ်သုံးသပ်ပါသည်။ ဤအပုိင်းတွင် မကာေသးမီကေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာ 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ြပစုထားပီးလက်ရှိတည်ဆဲအစိုးရမူဝါဒများ၏ အရည်အေသွးကို 

ဆန်းစစ်ထားပါသည်။  

အဓိကမူဝါဒေရးရာအကံြပချက်များ 

 အမျိးသားကာကွယ်ေရးှင့် လုံ ခံေရးကိုထိခိုက်မမရှိဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်မက 
များတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက ်
များှင် ့  ဖက်စပ်လိုအပ်ချက်များေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက်များ၏ အကျိးအြပစ ်
များကို သံုးသပ်ပါ။  

 စီးပွားေရးကအားလုံး၏ အဓိကေကျာေထာက်ေနာက်ခံြဖစ်သည့် ဘာေရး၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရးှင့် ြဖန ့်ြဖးေရး၀န်ေဆာင်မများကဲ့သိုေသာ ၀န်ေဆာင်မက 
များတွင ် ုိင်ငံြခားပါ၀င်မအတက်ွ ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက်များ၏ 
ကုန်ကျစရိတ်များကို ညီညီမမ သံုးသပ်ပါ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းကအားလံုးသည ်
ြမန်မာိုင်ငံက ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆွဲေဆာင်ရန် ရည်မနှး်ထားသည့် ေစျးကွက်ှင့ ်
ထိေရာက်မရှိသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် အဓိကဆက်စပ် 
ေနသည်။ ိုင်ငံေပါင်းစံုမှ သက်ေသအေထာက်အထားများအရ ယင်းကန့်သတ်ချက် 
များသည် ၀န်ေဆာင်မပံ့ပိုးသူများအကား ယှဉ်ပိင်မအား တားဆးီြခင်းအားြဖင့် 
ထုတ်လုပ်မကများအပါအဝင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးအတွက ် ကုန်ကျ 
စရိတ်များ တိုးပွားေစပါသည်။ ၎င်းတိုသည ်ိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆွဲေဆာင်မကို 
အဟန့်အတားြဖစ်ေစုံသာမက စားသံုးသူများ၏ ေရွးချယ်မှင့် ဝယ်ယူိုင်စွမ်းကို 
ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။ 

 MIL ှင့်အည ီ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ် ှစ်ရှည်ေြမငှားစာချပ်ကို 
မှတ်ပုံတင်ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ပါ။ ယင်းအတွက်အစိုးရအေနြဖင့် MIL ကို 
ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာရ်န ် ေြမှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေအဂျင်စီများ 
အတွက် ရှင်းလင်းေသာန်ကားချက်များှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် 
ုိင်သည်။ အလားတူစွာကုမဏီများဥပေဒသစ်အရ ိုင်ငံြခားပိုင်ဆိုင်မ ၃၅% 
အထိရှိသည့် ြမန်မာကုမဏီများကုိ ၁၀၀% ြမန်မာိုင်ငံသားပိုင်ကုမဏီများကဲ့သို 
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တူညီေသာ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ြပထားေကာင်း ရှင်းလင်း 
ေအာင် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ MIL ှင့် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းလဲေြပာင်း 
ြခင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပေဒ (၁၉၈၇) တို၏ ဆက်ွယ်မအေပ ရှင်းလင်းမ 
မရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် 
ုံးတွင ် ှစ်ရှည်ငှားရမ်းမများအတွက ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင ် အခက်အခဲများ မကာ 
ခဏ ကံေတွရေကာင်း ပုဂလိကကက တင်ြပကသည်။ စုေပါင်းပိုင ်
အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာဥပေဒငှ့် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်း 
ကို ကန့်သတ်သည့်ဥပေဒ (၁၉၈၇) ဆက်ွယ်မှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း အလားတူ 
ြပဿနာရပ်များ ြဖစ်ေပေနပါသည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအားလုံးအတွက ်
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ှစ်ရှည်ေြမငှားရမ်းခွင့် (ှစ် ၅၀ အထိှင့် သက်တမ်းတိုး ၁၀ ှစ် 
စီြဖင့် ၂ ကိမ)် ကို ခွင့်ြပေပးေသာ MIL ပါ ြပာနး်ချက်သည ်အဓိကေအာင်ြမင်မ 
တစ်ရပ်ြဖစ်ပီး ယခင်ှင့် င်းယှဉ်ပါက စီးပွားေရးဝန်းကျင်တိုးတက်လာေကာင်း 
ကို ြပသည့် အဓိကအချက်တစ်ချက်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ရှည်ေြမရရှိရန်သည ်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အားလံုးအတွက ် အထူးသြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အဦ 
စီမံကိန်းများှင့် ေကးမီေငွေကးေထာက်ပံ့မလိုအပ်သည့် ေြမယာအေြခခ ံ
ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ်အေရးကီးေသာအေြခအေနတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 MIL ၏ ပုဒ်မ ၄၂-၄၃ တွင်ြပာန်းထားသည်ှင့်အည ီ ြမန်မာိုင်င ံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ကန့်သတ်ထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 
စာရင်းဆိုင်ရာ 'Negative List' အေြခအေနကုိ ရှင်းလင်းေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
၎င်းအေြခအေနသည် အစိုးရအတွင်း အားေကာင်းေသာ ေပါငး်စပည်ိင်း 
ေဆာင်ရွက်မ လုိအပ်မည်ြဖစ်သည့်အြပင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ရငး်ှီးြမပံှ်မ 
စနစ်ှင့်ပတ်သက်၍လည်း အထူးသြဖင့် အလားအလာရှိေသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများ ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရပါမည်။ 
ဤအဆင့်တွင် လက်ရှိစာရင်း (အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၁၅/၂၀၁၇) ှင့် 
ကန့်သတ် ထားမများအကား အနည်းငယ် မညီွတ်မ ရှိိုင်ေသာ်လည်း ထိုကဲ့သို 
ရှင်းလင်းထားြခင်းသည် အနာဂတ်တွင ်ပိုမိုကီးမားကျယ်ြပန ့်လာေသာ ကွဲလွဲမကို 
ေရှာင်ရှားရန ် အထူးသြဖင့် အေရးပါလှပါသည်။ ယေန့အချနိအ်ထိ လုံ ခံေရး 
ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မေဆာင်ရွက်ချက်များကိုသာ ကန့်သတ်ထားပံုရိှေသာ်လည်း 
အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၁၅/၂၀၁၇) တွင ် ပါဝင်မ မရိှေချ။ ထိုသိုညီွတ်မ 
မရှိြခင်းသည ် စာရငး်တွင် မပါဝင်ေသာ ပိုမိုကန ့်သတ်မြပလုပ်ထားသည့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းကများ ရိှ-မရှိ၊ အေြခခံစည်းမျဉ်းများတွင် ေြပာင်းလဲမ 
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များ ထင်ဟပ်ရန် စာရင်းကို ပုံမှန်ြပင်ဆင်မ ရိှ-မရှိ စသည့် မေရရာမများ 
ြဖစ်ေစပါသည်။ 

 ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့်ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းကများရှိ စီမံချက ်
များကို စိစစ်ရာတွင် အဆိုြပချက်စိစစ်ေရးအဖွဲတွင ် ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ပါဝင်ေဆာင်ရွကခွ်င့် မြပရပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်
၎င်းတို ပါဝင်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပကသည ်
မေသချာမကို ြဖစ်ေစပီး ယှဉ်ပိင်မမရှိသည့် ခွင့်ြပမအေြခအေနများကို ြဖစ်ေပ 
ေစိုင်ပါသည်။ 

 လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝအရ လွတ်လပ်ေသာတရားစီရင်ေရးစနစ် တည်ေဆာက ်
ရန်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတရားုံးစနစ်ေအာက်တွင် ဥပေဒေရးရာ ေသချာမကို ြမင့်တင ်
ရန် ကိးပမ်းအားထုတ်မများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါ။ ဤစနိေ်ခမများကုိ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသွင ် ကူးေြပာင်းမတွင ် အေရးအပါဆုံးအြဖစ ်
သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အစုိးရသည် ြပင်ပကမ်းကျင်သူများှင့် အြခားေသာ 
သက်ဆုိင်သူများှင့်အတူ တရားစီရင်ေရးက၏ လွတလ်ပမ်အေပ ယုံကည်မ 
တည်ေဆာက်ရန်၊ မျိးဆက်သစ်တရားသူကီးများှင့် ေရှေနများအား ေလ့ကျင့် 
သင်ကားေရး အတွက်အရငး်အြမစမ်ျားကုိ ြမင့်တငရ်န၊် တရားစီရင်ေရးစနစ ်
အြပင် အြခားေသာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းနည်းများကုိ တည်ေဆာက်ိုငေ်ရး 
အတွက် ရပ်ရွာအဆင့်တွင်တရားေရးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကို လက်လှမ်းမီေစ 
ေရး ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အစပျိးလုပ်ေဆာင်မများကိ ု
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။ 

 IP အခွင့်အေရးများှင့် အုညာတစီရင်းဆိုင်ရာဥပေဒများဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ 
များ၊ လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများကိုပုံစံချြခင်း၊ မူကမ်းေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ပါ။ ဤဥပေဒအသစ်များ ြပာနး်လုိက်ြခင်း 
သည်ချးီကျးဖွယ်ေကာင်းသည့်ေအာငြ်မငမ်တစခု်ြဖစသ်ည်။ သိုေသာ် IP ဥပေဒ 
သစ်များအရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ၎ငး်တို၏အခွင့်အေရးများကို 
ယုံကည်မမရရှိိုင်မ ီ IP အခွင့်အေရးများအား စီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေစြခင်းတိုကုိ ကီးကပ်ရန ် သီးြခား IP တရားံုးများှင့ ်
အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများကို ထူေထာင်ရန် လုိအပပ်ါသည်။ အလားတူပင ်
အစိုးရအေနြဖင့် အုညာတစီရင်ေရးဥပေဒသစ်အရ ေပးအပ်ထားေသာအခွင့် 
အေရးများကို ထိေရာက်စွာ လုိက်နာေစေရး ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်
သီးသန့်စီးပွားေရး ဆိုင်ရာတရားုံးများ ြဖစ်ေပလာေစရန်ှင့် တရားစီရင်ေရး 
ဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းကို အားေပးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 
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 ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်ေဟာင်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပန်လည်ေစ့စပ်ညိင်းြခင်းှင့် 
ရှင်းလင်းမရှိေစေရးတိုအတွက ် ြဖစ်ိုင်ေြခများကို စဉ်းစားသုံးသပ်ပါ။   ိုင်ငံြခား 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မကို 
ပ့ံပုိးေပးုိင်သည့်အြပင် ဥပေဒစည်းမျဉ်းှင့်အည ီ ထိန်းေကျာင်းမ ြပလုပ်ရန ်
အစိုးရ၏ အခွင့်အေရးကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေပးိုင်သည့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ် 
ေသာ ဟန်ချက်ညီမကုိ ထင်ဟပ်ေစရန် အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစာချပ်များ 
ကို ချန်ိညိထားသင့်ပါသည်။ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါငှ့်ပတသ်က်ေသာ အစုိးရ 
၏ အေတွအကံများသည ်၎င်းအေနြဖင့် အဓိကကျေသာ စာချပ်ြပာန်းချက်များ 
သိုမဟုတ ် အဓိပါယ်ေကာက်ယမူများအြပင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များတွင ်
သင့်ေလျာ်သည့် ဟန်ချက်အား မည်သုိြမင်ရသည်ဆုိသည်ကုိ ပုံေဖာ်ိုင်ပါသည်။ 
ယခင်က ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် အတည်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည့် မေရမရာေသာ အရည ်
အေသွးမြပည့်ဝေသာ ြပာနး်ချက်များပါဝငသ်ည့် စာချပ်များသည် ထိန်းေကျာင်း 
မြပလုပ်ရန ် အစိုးရ၏ အခွင့်အေရးကို သင့်တင့်ေလျာက်ပတစ်ာွ အကာအကွယ ်
မေပးုိင်သည့်အြပင် ISDS အြငင်းပွားမများတွင် မလိုလားအပ်ေသာ အဓိပာယ ်
ေကာက်ယူမများကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ အချိေသာစာချပ်ေဟာင်းများသည ်
တူညီေသာမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် အတည်ြပချပ်ဆိုထားသည့် ပို၍သစ်လွင်ပီး 
သိမ်ေမွကွဲြပားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များသည်လည်း ထပ်ေနပါသည်။ 
သိုြဖစ်၍ စာချပ်များသည ် အစိုးရ၏ ထိန်းေကျာင်းမြပလုပ်ရန ် အခွင့်အေရးကို 
သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ အကာအကွယ်ေပးုိင်ေစေရးအတွက် ြမန်မာုိငင် ံ
အေနြဖင့်  အဆိုပါစာချပ်များကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန ် အဆင့်များကုိ စဉ်းစား 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့်  ထပ်မံ၍စာချပ်ဆိုင်ရာေစ့စပ်ညိင်းမများ ြပလုပ်ရာတွင ်
၎င်း၏ နည်းလမ်းကုိ သုံးသပ်ြပင်ဆင်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။ စာချပ် 
မိတ်ဖက်များှင့် သေဘာတူညီထားေသာ စာချပ်ြပင်ဆင်မများ သိုမဟုတ ်ပးူတဲွ၍ 
အနက်အဓိပါယ်ေကာက်ယူြခငး်ြဖင့် လက်ရှိစာချပ်အချိြပင်ဆင်ြခင်းကို ေဆာင ်
ရွက်ိုင်ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ထပ်ေနေသာစာချပ်များသည် လက်ရှိဉီးစားေပး 
ေဆာင်ရွက်ေနမများကုိ ထပ်ဟပ်မရှိ/မရှိ ြပန်လည်သုံးသပ်ရန ် ြမန်မာိုင်ငံှင့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်ှစ်ခ ု သိုမဟုတ ် စှခု်ထက်ပို၍ တစ်ပိင်နက်တည်း ချပ်ဆို 
ထားသည့် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ 

 လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ိုင်ေချရှိသည့်ကိစရပ်များကို 
တက်ကစွာ စီမံေဆာင်ရွက်ပါ။ အစိုးရအေနြဖင့် ISDS အြငင်းပွားမ တားဆီး 
ေရးှင့် ြပဿနာစီမံခန ့်ခွဲေရးနည်းလမ်းများ တုိးတက်ေစရန် ဆက်လက ်
ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ မူဝါဒများအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးတွင် တိုက်ိုက ်
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ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဆင့် အပါအဝင ်
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ပံုမှန်ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ေနရသည့် အစိုးရဌာန 
အမျိးမျိးှင့် အရာထမ်းများ၏ ေန့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အေထာက်အကူြပ 
ိုင်ရန်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များှင့် အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူစာချပ်များအရ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားများ၏ အေရးပါမ 
ဆိုင်ရာ အသိအြမင်ကိုြမင့်တင်ရန ် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် စဉ်းစားေဆာင်ရွက ်
ုိင်ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရး 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးမူေဘာင်သည ် ပထမ 

အကိမ်သုံးသပ်မြပလုပ်ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် များစွာ ေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အဖွဲအစည်း 

ဆုိင်ရာအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒကို ဦးေဆာငအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာရ်နှ်င့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန်အတွက ် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားေရးဆက်သွယ်ေရး၀န်ကီးဌာန (MIFER) ကို တည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ် အေရးကီးေသာ တိုးတက်မများ ြပလုပ်ခ့ဲပါ 

သည်။ အထူးသြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတည်ေထာင်မဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 

ိုးရှင်းလွယ်ကူေစြခင်း၊ တစ်ေနရာတည်းတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း 

ှင့်အတူ ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပချက်ှင့် အြခားလိုအပ်ေသာလိုင်စင်များကို တစေ်နရာတည်း 

တွင ် ရရိှရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ေနရာတည်းတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း 

ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းကို ယခုထက် ပိုမိုတိုးတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရန်များ ရိှေနပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စ ီ (IPA) ြဖစ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန (DICA) သည ် ၎င်း၏ လုပ်ကိုင်ိုင်မကို ပိုမိုခိုင်မဲေအာင ်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး အစိုးရအတွင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကို ဦးေဆာင်သူိုင်သည့်ဌာနအြဖစ ်

ရပ်တည်လျက်ရိှပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများကို 

တိုးြမင့်ေရးအတွက ် ရည်မှန်းချက်ကီးမားေသာ အစီအစဉ်ှင့် မဟာဗျဟာများကို ေဖာ်ြပ 

ထားသည့် ၂၀၁၆ ခုှစ်မ ှ ၂၀၃၆ ခုှစ်ကာလအတွက ် ေရရှည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး 

အစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်း (Myanmar Investment 

Promotion Plan -MIPP) ကို ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ 

ဤအချက်သည် လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် လွယ်ကူေချာေမွေရး ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမများကို အချနိ်ှင့်တေြပးညီ သုံးသပ်ရန်ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ ဖွံဖိး 
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တိုးတက်မရရှိေစရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကိုဆွဲေဆာင်ိုင်ေရး အစိုးရ၏ရည်မှန်းချက်ကီးမား 

သည့်အစီအစဉ်အတွက် ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ လမ်းန်မများကုိ ရရှိေစပါသည်။ ယခ ု

သံုးသပ်ချက်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံက တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည့် OECD ၏ IPAs စစ်တမ်း 

ကို ေဒသတွင်းရှိ ိုင်ငံများ၏အေတွအကံများကို အေြခခံ၍ င်းယှဉ်မြပထားပီး အနာဂတ် 

တွင ်  ြမန်မာိုင်ငံ၏ြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေရးဆိုင်ရာ အားထုတ်မများကို မည်သို 

အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပုံကို  ထပ်မံထိုးထွင်းသိြမင်ိုင်ေစရန ် ပံ့ပိုးေပးပါ 

သည်။
3
  

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်ချက်များသည ် ကနဉီး အဆင့်သာ 

ရှိေနြခင်းေကာင့် ယခုအခန်းပါ သံုးသပခ်ျက်အများစသုည် ရင်းှီးြမပ်ှံမလျင်ြမန ်

ေချာေမွေစေရးှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။4 ဝန်ကီးများှင့် DICA DG တို ြပည်ပခရီး 

သွားေရာက်ပီး အလားအလာရိှေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာအဖွဲများှင့် 

ေတွဆုံြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ဉီးစားေပးလုပ်ငန်းကများ သတ်မှတ်ြခင်းတိုမှအပ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးသည ် ကနဉီးအဆင့်များ၌ ရိှေနဆြဲဖစပ်ါသည်။ 

ဤသိုြဖစ်ရြခင်းမှာ ၂၀၁၁ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဆုိင်ရာအကူးအေြပာင်းကာလ 

ေနာက်ပိုင်း ြဖစ်တည်လျက်ရှိသည့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များေကာင့ ်

ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ေကာင်းဆိုင်ရာ အေြခခံအုတ်ြမစ်ကုိ မတည်ေဆာက်မီ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် အမှတ်တံဆိပ်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ 

အကီးအကျယ် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းသည ်အရင်းအြမစ်များကို ြဖန်းတီးရာေရာက်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍ DICA သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမများလွယ်ကူေချာေမွေစရန်ကိုသာ အဓိကထား ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတုိင်း ယင်းှင့်ပတ်သက်၍ တွင်တွင ်

ကျယ်ကျယ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပေဒစည်းမျဉ်း အဟန့်အတားများကုိ ေြဖေလာ့ရန ်

အဓိကထား ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံကို ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန်ေနရာအြဖစ ်

ဆွဲေဆာင်ိုင်မကို တိုးတက်ိုင်ေစြခင်းေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းကို သွယ်ဝိုက ်

ေသာနည်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ မည်သုိပင်ဆုိေစကာမူ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

လွယ်ကူေချာေမွေစေရး တိုးတက်မအတွက်များစွာ ြပလုပ်ရန် ကျန်ရှိေနေသးပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများဆိုင်ရာ ဥပေဒအသစ်များြဖင့် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 

ပထမအဆင့်ကို အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာငရွ်က်ိုငေ်သာလ်ည်း 

ဒုတယိအဆင့်အေနြဖင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ်များစွာ လုိအပ်ေနေသး 



93 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ၎င်းတို၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက ်

လိုအပ်ေသာ ၀န်ကီးဌာနလိုင်စင်များှင့် ခွင့်ြပချက်များ ရယူရာတွင ် ရှင်းလင်းမမရှိ၊ 

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအေပ ြပစ်တင်ေြပာကားမများ ရှိေနဆဲြဖစ ်

သည်။ ၀န်ကီးဌာနများှင့ ် ေအဂျင်စီများ၏ကိုယ်စား ခွင့်ြပချက်များှင့် လိုင်စင်များ 

ထုတ်ေပးရန် အခွင့်အာဏာရိှသည့် OSS သည် ြပတင်းတစ်ေပါက်စနစ်ြဖင့် တစထုိ်ငတ်ညး် 

ြပလုပ်ေပးေသာ အဖဲွတစ်ဖဲွအြဖစ်ထက် ဗဟိုသတင်းအချက်အလက်စင်တာတစ်ခုအသွင ်

ြဖင့် လည်ပတ်ေနဆဲြဖစ်သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ OSS သည ် သီလဝါအထူးစးီပာွးေရး ဇုန်ရှိ 

OSS ှင့် ကွဲြပားြခားနားသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ OSS ရိှ အရာထမ်းများ သည ်

ဝန်ကီးဌာနများကိုယ်စား ဆံုးြဖတ်ေပးုိင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိြခင်းေကာင့် ယင်းတို၏ 

လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးြဖစ်ေစမ နည်းပါးပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူေဘာင်သည ် ဖွံဖိးတိုးတက်မအဆင့်တစ်ခုသို ေရာက်ရှိခဲ့ပ ီ

ြဖစ်ရာ ယခုအခါ DICA အေနြဖင့် ပိုမို၍ မဟာဗျဟာကျေသာ အြမင်များှင့် ပိုမိုနက်နဲသည့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးှင့် ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အချနိ်ကျ 

ေရာက်ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ြပည်တွင်းကုမဏီများှင့် လုပ်ငန်းများ 

စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင ် ပိုမိုပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် စီးပွားေရးချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မ လွယ်ကူေချာေမွေစေရး 

တွင် ပုိမုိတက်တက်ကက ေဆာင်ရွက်ြခင်းတုိ ပါဝင်သည်။ ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခား 

ကုမဏီများအကား ကီးမားေသာစွမ်းေဆာင်ရည်ကွာဟချက်သည် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မ 

များအတွက် အဓိကအတားအဆီးများအြဖစ ် ရှိေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

များှင့ ်စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ SME Centre ကဲ့သိုေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ြမင့်တင်ေရးှင့် ပုဂလိကက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုကို 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အြခားေသာအဖွဲအစည်းများှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်းမကို ြမင့်တင်ပီး 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့်စီးပွားေရးချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မ လွယ်ကူေချာေမွေစေရး 

အတွက် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ DICA သည် နာမည်ေကာင်းရရှိခဲ့ပီး 

စီးပွားေရးအသိုင်းအဝိုင်းှင့်ထိေတွမရှိကာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ အကျိးစီးပွားှင့် စိုးရိမ်မ 

များကို ေကာင်းစွာနားလည်ထားပါသည်။ စက်မလုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင ် ရည်ြမင့်တင်ေရး 

အစီအစဉ်များှင့် ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအကား 'ပထမအဆင့်' 
ချတ်ိဆက်မများကို ေဆာက်ရွက်ရန် အြခားေသာသက်ဆိုင်သူများှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်း 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဤအချက်သည် ရည်မှန်းချက်ေအာင်ြမင်ရန ် တွန်းအားေပးိုင်ေသာ 
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အချက်တစ်ချက ် ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဤရည်မှန်း 

ချက်များှင့်အည ီ ြဖစ်ေစလျက ် (ဥပမာအားြဖင့် - ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် 

ချတိဆ်က်ရန် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကများတွင ်အလားအလာေကာင်းေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံ 

သူများကို ပစ်မှတ်ထားြခင်းြဖင့်) ပိုမိုအားေကာင်းေအာင ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ 

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမလျင်ြမန်ေချာေမွေရး တိုးတက်ရန် ဆက်လက ် လုပ်ေဆာင ်
ေနစဉ်တွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ အားေကာင်း ေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် အဖွဲအစည်း ြပန်လည်ဖွဲစည်းြခင်းှင့် တစေ်နရာ 

တည်းဝန်ေဆာင်မေပးြခငး်ငှ့် အွန်လိုင်းြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံ 
တင်ြခင်းစနစ်ကဲ့သိုေသာ လုံေလာက်ေသာစနစ်ယရားများတည်ေဆာက ်
ြခင်းအပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ဥပေဒှင့်စည်းမျဉ်းမူေဘာင ်
ကို တုိးတက်ေအာင် များစွာ ကိးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြမင့်တင်ေရး အစီအမံများကုိ စတင်တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် အေြခ 
အေနတွင ် ရိှပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် DICA ၌ သိသာေသာ 
အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ြပငဆ်ငမ်များ လိုအပ်ုံသာမက သီလဝါအထူး 
စီးပွားေရးဇုန်ကဲ့သိုေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးကို ကိုယ်တိုင ်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲအစည်းများှင့်လည်း ပူးတွဲေဆာင်ရွက်ရန ်
လိုအပ်ပါသည်။ 

o ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးသည် ယေန့ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မရှင် 
၏ လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားတငွ ်ပါ၀င်ပါသည်။ DICA အေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပိုမိုခိုင်မာေစရန်ှင့် ရှင်းလင်း 
ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထုိသုိတရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးရာတွင ် မည်သည့်အဖွဲ 
အစည်းပံုစံသည် အေကာင်းဆုံးြဖစ်မည်ကို အစိုးရက စဉ်းစားေဆာင်ရွက ်
သင့်ပါသည်။ ထိုေကာင့် DICA ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲကို 
ြပန်လည်ေနရာချထားရန် (ဝန်ကီးဌာနကီး၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအြဖစ ်
ဆက်လက်ရပ်တည်ြခင်း သိုမဟုတ ် ပိုမို၍ ကိုယ်ပိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိလာ 
ေသာ အဖွဲအစည်းအြဖစ ် ေြပာင်းလဲရပ်တည်ြခင်း) မဟာဗျဟာအသစ် 
တစ်ခုကိုလည်း ေရးဆွဲရန ်လုိအပပ်ါသည်။ 
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o MIPP တွင ် အဆိုြပထားသည့် DICA အတွက် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ 
ေရွးချယ်မအမျိးမျိးကုိ စစိစသံု်းသပရ်နအ်တက်ွ လွတ်လပ်ေသာ 
အဖွဲတစ်ခုက ြဖစ်ိုင်ေြခေလ့လာမတစ်ခုြပလုပ်ရန ် တာဝန်ေပးအပ်ပါ။ 
အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များှင့် IPA ၏ အေြခအေန ှင့်ပတ်သက် 
ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ ြပလုပ်ရာတွင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ၏ ေမာ်လင့် 
ထားသည့်ရလဒ်များှင့် ဘတ်ဂျက်၊ လူ့စမွး်အားအရငး်အြမစ၊် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးဆိုင်ရာ အလုံးစုံအကျိး 
ထိေရာက်မတို၏ အကျိးဆက်များကို ေသချာစွာဆန်းစစ်ရန ် လိုအပ ်
ပါသည်။ 

o MNE-SME ချတ်ိဆက်မများအတွက ် ခိုင်မာသည့်အခွင့်အလမ်းများှင့် 
လုပ်ေဆာင်ချက်များကုိရှာေဖေွဖာထု်တပ်ါ။ DICA အေနြဖင့် ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ရင်းှီးကမ်းဝင်မသည ် အခွင့်ေကာင်းတစ်ရပ ်
အြဖစ် ရှိပီးြဖစ်ရာ ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 
ကို ြမင့်တင်ိုင်ရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာ 
တွင် အထူးစီပွားေရးဇုန်များှင့် စက်မဇုန်များတွင ် စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်မ 
များ ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်  ြပလုပ်သင့်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် အစိုးရ 
အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် SME - MNEs 
ချတ်ိဆက်မ ခုိင်မာေစရန်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည့်အြပင် ပုဂလိကက 
အား ၎င်းတုိ၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအေြခြပ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
ဝန်ေဆာင်မများ ထူေထာင်ုိင်ရန် အားေပးပံ့ပိုးရပါမည်။ 

o ဌာနဆုိင်ရာလွတ်လပမ် (အစိုးရ၏ဌာနခွဲအမျိးမျိးသို သတင်းပို ြခင်း) ကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက ် မူဝါဒဆိုင်ရာ လွဲမှားမ၊ ပုံတူပွားမှင့် ြဖန်းတီး 
ေနေသာအရင်းအြမစ်များကို ရပ်တန့်ရန် DICA ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန် 
များက့ဲသုိေသာ ုိင်ငံတွင်းရိှ အြခားေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးအဖွဲ 
အစည်းများအကား ဂုတစိုက ် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်ရန ် လိုအပ်ပါ 
သည်။ ဘာေရးဆိုင်ရာ မက်လံုးများက့ဲသုိေသာ ြပည်သူ့အခွန်ဘာေငွ 
အေပ သက်ေရာက်မရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးနည်းလမ်းများကို 
အသုံးြပြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲြခင်းတိုှင့်ပတ်သက်လာလင ် ယင်းသို 
ေဆာင်ရွက်မသည် အထူးအေရးကီးသည်။ ဇုန်အတွင်း တည်ရှိေနေသာ 
ကုမဏီများအတွက ် ဘာေရးငှ့် ဘာေရးမဟုတ်ေသာမက်လုံး 
ေပးမများသည ်အထူးသြဖင့် ဇုန်များြပင်ပတွင ်ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်လျက ်
ရိှေသာစနစ်ှင့်င်းစာလင် အားေကာင်းသည်။ ထိုေကာင့် မလုိလားအပ ်
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ေသာ ဇုန်များတိုးချဲြခင်းှင့် ဇုန်အတွင်းရှိ ကုမဏီများအတွက ်ရရှိိုင်သည့် 
ဘာေရး ဆိုင်ရာမက်လုံးအချိကို တြဖည်းြဖည်းေလာ့ချြခင်းကိ ု
ေရှာင်လဲရန်ှင့် တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် ဇုန်များအတွင်းရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များ ရရှိိုင်ေသာ ဘာေရးမဟုတ်ေသာ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ် 
ေဆာင်ရွက်မများ၊ တုိးတက်မများှင့်အတူ ြပငပ်စနစ်ငှ့် ပိုမိုကိုက်ညီမ 
ရှိေစရန်အတွက ်ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်မ လိုအပ်ပါသည်။  

 ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ် DICA OSS ၏ ထိေရာက်မကို 
ြမင့်တင်ရန်ှင့် တည်ေထာင်မေဆာင်ရွက်ပီးေနာက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ 
သက်ေရာက်လျက်ရှိေသာ ဒုတိယဆင့်စည်းမျဉ်းများကို ိုးရှင်းလွယ်ကူမရှိေစေရး 
ှင့် တိုးတက်လာေစေရးအတွက ် တိုးြမင့်ပံ့ပိုးမှင့် အြခား၀န်ကီးဌာနများ၊ 
ေအဂျင်စီများှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ြမင့်တင်ရန ်ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o DICA OSS ၏ ထိေရာက်မ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြပလုပ်ိုင်ပါသည ် - (၁) သီလဝါ OSS Centre တွင ် လက်ရှိကျင့်သုံး 

ေဆာင်ရွက်ေနမှင့် အလားတူသည့် OSS အရာထမ်းများကို ၎င်းတို 

ကိုယ်စားြပသည့် ဝန်ကီးဌာနအမျိးမျိးှင့် ေအဂျင်စီအမျိးမျိးတို၏ 

ကိုယ်စားလုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးြခင်းအပါအဝင် OSS တွင ် အြခားေသာလိုင်စင ်

များှင့ ် ခွင့်ြပချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ ေပါင်းစပ်ပါ။ (၂) OSS တွင ်

ေလာက်ထားလာများကို စီမံခန ့်ခွဲေရးအတွက ် Digital Solutions ကို 

ထပ်မံ၍ တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ လက်ရိှ Paper-based system 

မ ှမှတ်တမ်းများကို Digital နည်းပညာြဖင့် ေြပာင်းလဲသိမ်းဆည်းြခင်းိုင်ုံ 

သာမက ပိုမိုလျင်ြမန်ပီး ပိုမိုထိေရာက်မရှိေသာ အချက်အလက် ရှာေဖ ွ

ဆန်းစစ်ေလ့လာမကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ေနာက်ဆုံးတွင ် ထိုသိုေသာ 

ေြပာင်းလဲမစနစ်ကို Donor Co-operation Programmes ြဖင့ ်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည့် Customer Service Training သို တက်ေရာက ်

ခ့ဲသည့် DICA ဝန်ထမ်းများအေပ အေြခတည်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ဦးစီးေဆာင်ရွက်သင့်သည့် 

Customer Relationship Management စနစ်ှင့် ချတိ်ဆက်ိုင်ပါသည်။ 

o အထူးဂုြပရန်လိုအပ်သည့် ကတစရ်ပမ်ာှ DICA ှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာ အကျိးသက်မဆန်းစစ်ြခင်းများတွင် တာဝန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဉီးစီးဌာန (Environmental Conservation Department – 
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ECD) တုိအကား ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်မ ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ်

ှစ်ကိမ်ှစ်ခါြဖစ်ေနေသာ ခွင့်ြပမလုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့်  အလားအလာ 

ညံ့ဖျင်းစွာ ေရးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် DICA မ ှ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန ် ခွင့်ြပ 

လုိက်သည် (အမှန်စင်စစ်တွင ် ထုိသုိဆုိလုိြခင်းမဟုတ်ေသာ်လည်း) ဟ ု

ယံုကည်ေစုိင်သည်။ ထိုကဲ့သိုေသာအေြခအေနများတွင ် တစခ်ါတစရံ်၌ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ECD ၏ အကံြပချက်များကို အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေရးကို လျစ်လျရန ် သိုမဟုတ ် ဆန့်ကျင်ရန ် ေဆာငရွ်က်ကသည်။ 

အြပန်အလှန်အားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ECD ၏အကံြပချက ်

များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် ၎င်းတို၏ MIC ပါမစ်များကို 

ပျက်ြပယ်ေစလိမ့်မည်ဟ ု စိုးရိမေ်နိုငပ်ါသည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကိစရပ်များ 

အား ေရှာင်လဲရန်ှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို လုိက်နာေစေရး အဆင်ေြပ 

ေချာေမွမရှိေစရန ်အစပုိင်း၌ပင် ေမာ်မှန်းထားမများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

ရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါအကံြပချက်များအတိုင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ှစ်ခုကို ေပါင်းစပ်လိုက်လင ်ထိုသိုြပလုပ်ရာတွင ်ပိုမိုလွယ်က ူ

ေစိုင်ပါသည်။ 

o ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ပီးေနာက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ များအေပ 

သက်ေရာက်လျက်ရိှသည့် စည်းမျဉ်းများ တိုးတက်ေစေရးှင့် ိုးရှင်း 

လွယ်ကူေစေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် စုေပါင်းအားထုတ်မ လိုအပ်ေနဆဲ 

ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်အေနြဖင့် စံချန်ိစံန်းမ ီ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေရးဆွဲရန ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများသို ေမတာ 

ရပ်ခံထားြခင်းသည် ကိဆုိရမည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ ၀န်ကီး 

ဌာနများအေနြဖင့် ဘုံရည်မှန်းချက်များ တစေ်ြပးညီြဖစေ်စရန ် SOPs 

ေရးဆွဲေရးကို ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ယငး်သုိေဆာငရွ်က်မသည် National 

Single  Window တည်ေဆာက်ရန် အေထာက်အကူြပေသာ ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းတိုးတက်မအတွက ် မဟာဗျဟာ၏အစတိအ်ပိုငး်တစခု် ြဖစ်သင့် 

ပါသည်။ 

o စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ တုိးတက် 

ေရးအတွက် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် Distance to 

Frontier ကို စဉ်းစားေဆာငရွ်က်ပါ။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခ ု စတင ်
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ေဆာင်ရွက်ြခင်းကဲ့သိုေသာ အချိေသာန်းကိန်းများတွင ် ြမနမ်ာိုင်င ံ

အေနြဖင့် အားရဖွယ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်စဉ်မှာပင ်ထိပ်ပုိင်း Frontier ှင့် 

အလွန်ေဝးကွာေနသည့် ပဋိညာဉ်များအတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေချးေင ွ

ရရှိိုင်ြခင်း၊ အနည်းစုရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့် 

လူမွဲခံယူြခင်းကို ေြဖရှင်းြခင်းကဲ့သိုေသာ န်းကိန်းများကိုလည်း ဦးတည် 

ကာ တုိးတက်မရိှေအာင ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ 

 မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကံေပးြခင်းှင့် စီးပွားေရးှင့်သက်ဆိုင်သည့် နယ်ပယ်များ 
တွင ်ေကာင်းမွန်ေသာစည်းမျဉ်းအုပ်ချပ်မကို ပံ့ပိုး ေပးြခင်းတိုတွင ်DICA ၏ အခန်း 
က အားေကာင်းလာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o ပုဂလိကကှင့် မကာခဏအြပန်အလှန်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ များှင် ့

ခိုင်မာေသာချတိ်ဆက်မများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတိုကို ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင ်
ေရး မဟာဗျဟာများအပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒများှင့် ဉီးစားေပး 
ကများ သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငြ်ခငး်တငွ ် ပို၍စနစ်ကျစွာ 
ပါဝင်လာေစရန ်ေဆာင်ရွက်ပါ။ 

o DICA တွင ်ေကာင်းမနွသ်ည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေလ့အထများ အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ြခင်းကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပီး ကိတင်၍ ဥပေဒစည်းမျဉ်း 
သက်ေရာက်မဆန်းစစြ်ခငး်ကုိ ေရှေြပးေဆာငရွ်က်ရန ် ရည်မှန်းချက ်
ထားပါ။ ထုတ်ြပန်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေကာင့် သက်ေရာကမ်များ 
အေပ ဆန်းစစ်ချက်များ ြပလုပ်ပါ။ ထုတ်ြပန်မည့်/ ထုတ်ြပန်ပီးသည့် 
ဥပေဒ စညး်မျဉ်းများအေပ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းအပါအဝင် ဥပေဒ 
စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ မူဝါဒှင့ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်ကုိ ကီးကပ်မည့် 
ဗဟိုအဆင့် အစိုးရအဖွဲမရှိသည့် အေြခအေနတွင ် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ 
ဌာနများအေနြဖင့် မူဝါဒနယ်ပယ်များတွင ် ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်ှင့် 
ဆန်းစစ်မြပလုပ်ရန်အတွက ် ုိင်ငံတကာမှ အေထာက်အပံ့ငှ့် အကံ 
ာဏ်များကိ ု တတ်ိုင်သမရှာေဖွသင့်ပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန့ ်
ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်ှင့် အထူးသြဖင့် ဒုတိယအဆင့်စည်းမျဉ်းဥပေဒ 
များှင့်အညီ ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူေဘာင်ကုိ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေစရန်တုိအတွက် 
တန်ဖိုးရှိသည့် သင်ခန်းစာများကုိ ရရိှိုငမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ ကာလလတ ်
အေနြဖင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများကို ကီးကပ်ရန ် အခွင့်အာဏာရှိေသာ 
ဗဟိုအစိုးရအဆင့်ဌာနတစ်ခုကို တည်ေထာင်သင့်ပါသည်။ 
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 DICA ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ၊ တာ၀န်ခံမှင့် ပွင့်လင်းြမသာမမူေဘာင် ကို 
ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o ပန်းတိုင်များ၊ ဘုံရည်မှန်းချက်များ၊ အဓိက လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်မ 

န်းကိန်းများ၊ ဘတ်ဂျက်များသတ်မှတ်ထားရှိြခင်းအြပင ် ခိုင်မာေသာ 
ကီးကပ်ြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းစနစ ်(Monitoring & Evaluation – M & 
E System) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် DICA တွင ်လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာေရးဆွဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင ်
ေဆာင်ရွက်ပါ။ ယင်းမဟာဗျဟာသည ် ကာလလတ်တွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 
ြမင့်တင်ုိင်ရန် ဖဲွစည်းထူေထာင်မည့်အဖဲွအစည်းပံုစံ ေရးဆဲွေရးအတွက် 
အဓိကကျေသာအဆင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

o DICA ၏ တိုးတက်မများကို အဓိကရည်မှန်းချက်များှင့်င်းယှဉ်၍ 
ြမင်သာေအာင် ေဖာ်ြပထားေသာ ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၏ အရည ်
အေသွးကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ပီး အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ပါ အများြပည်သ ူ
သိရိှေအာင် ထုတ်ေဝပါ။  အချိေသာ ထိပ်တန်းရင်းှီးြမပ်ှံမေအဂျင်စ ီ
များ၏ အစီရင်ခံစာများကို နမူနာယူိုင်ပီး အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ 
M&E စနစ်၏ အဓိကကျေသာ အစတ်ိ အပိုင်းတစ်ခ ုြဖစ်လာပါမည်။ 

o DICA အေနြဖင့် တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက ်
ရည်မှန်းချက်များအပါအဝင ် အဆိုြပပီး၊ ခွင့်ြပပီးှင့် အတည်ြပပီး 
လုပ်ငန်းများကို ကီးကပ်ရာှင့် အစီရင်ခံရာတွင် ကးီကပြ်ခငး်ှင့် 
အကဲြဖတ်ြခင်းစနစ်တုိးတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည် (အခန်း - ၄ 
တွင် အေသးစိတ် ေဆွးေွးထားပါသည)်။ Online Portal အသစ်ြဖင့် MIC 
၏ ခွင့်ြပချက ် မတုိင်မီအပါအ၀င် စီမံကိန်းအဆုိြပလာအကျဉ်းချပ်များှင့် 
ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း သုိမဟုတ် ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ 
သက်ေရာက်မဆန်းစစ်ြခင်းေဆာင်ရွက်ချနိ်တွင ် ြပလုပ်ထားေသာ ကတ ိ
ကဝတ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍အပါအဝင ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ နည်း 
ဥပေဒ ၁၉၆ အရ ှစ်စဉ်အစီရင်ခံရမည့် တာဝနဝ်တရာများငှ့်အည ီ
ြဖစ်ေစရန ် MIC ခွင့်ြပချက်ှင့် အတည်ြပချက် ရရှိထားေသာ 
ကုမဏီများကို ကီးကပ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက ်
များ ထုတ်ြပန်ြခင်းကို အဆင်ေြပေချာေမွမရှိေအာင ် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါ 
သည် (အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ အခန်း ၆ တွင်ေဖာ်ြပထားပါ 
သည်)။ ယင်းကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ DICA သည် အစီရင်ခံြခင်း၊ အကဲြဖတ် 
ြခင်းှင့် အနာဂတ်မူဝါဒဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို အဆင်ေြပေချာေမွေစရန ်
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ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် သတမ်တှပ်ုံစတံစခု်ကုိ အဆိုြပိုင်သည်။ 
ပညာေပးရန် ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေစရန ် ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် DICA 
သည် ၎င်း၏ ၀က်ဘ်ဆုိက်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက အစီရင်ခံထားသည့် 
လိဝှက်မဟုတ်ေသာ၊ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်ြခင်းမရှိေသာ အချက ်
အလက်များကုိ အများြပည်သူသိရိှေအာင် ေဖာ်ြပိုင်ပါသည်။ 

o DICA ုံးခွဲ ၁၅ ခုအား ပိုမိုခိုင်မာအားေကာင်းလာေစရန ် လုပ်ေဆာင ်
ေနမများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါ။ ယင်းံုးခဲွများသည် ကုမဏီဆိုင်ရာ 
ကိစရပ်များအြပင် အနာဂတတ်ငွ ်ြဖစ်လာိုင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူနစ်နာမ 
များကို ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ခွင့်ြပချက်များှင့် အတည်ြပချက ်
များတွင ်ပါဝင်သည့် တာဝန်ဝတရားများှင့်အည ီ ြဖစ်ေစရန ်ရင်းှီးြမပ်ှ ံ
သူများကို ကီးကပ်ြခင်းတိုအတွက ် အဓိကကျေသာ အဖွဲအစည်းများ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မကို ြမင့်တင်ြခင်းှင့် လုပ်သာကိုင်သာ 
ရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မကို ြမင့်တင်ြခင်းှင့် လုပ်သာကိုင်သာ 
ရှိေအာင ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် အရည်အေသွးရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်လို 
သည့် မဝူါဒချမှတ်သူများအတွက် အဓိကကျသည့်အချက်ြဖစ်ပီး ၎င်းတို၏ ိုင်ငံများအတွင်း 
လုပ်ကုိင်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှလည်း ပိုမိုကျယ်ြပန ့်ေသာ တန်ဖိုးဖန်တီးြခင်းှင့် 
စဉဆ်က်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မတိုအားမေဝြခင်းကို ေသချာေစရန် ြဖစ်သည။် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအားလံုးသည ် ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ထွက်ေပလာ 
သည့်ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ေလျာ့ချိုင်ေစရန်ှင့် ေရှာင်ကဉ်ိုင်ေစရန ်ေဆာင်ရွက်ရ 
မည်ြဖစ်သက့ဲသုိ ၎င်းတုိလုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကုိင်ေနသည့်ေနရာတွင် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖွံဖိးတိုးတက်မကို မေဝိုင်ေစရန ်ေမာ်မှန်းချက်ြဖင့် တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များကို လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း (RBC) ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့ ် စသံတမ်တှခ်ျက်များကုိ 
ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

RBC ဆိုင်ရာအေြခခံမူများှင့် စံသတမ်တှခ်ျက်များကုိ ိုင်ငံတကာအေြခခံမူများှင့် 
စံသတ်မတ်ှချက်များှင့် ဥပေဒပိုင်းတွင ် တစ်ြဖည်းြဖည်း ထည့်သွင်းြပာန်းလာကသည်။ 
မကာေသးမီှစ်များအတွင်း G7 ှင့် G20 ေဆွးေွးပွဲများတွင်လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်းဥပေဒ 
များတွင်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာစာချပ်များှင့် စက်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ 
တွင်လညး်ေကာင်း RBC ှင့်ပတ်သက်သည့် အဆင့်ြမင့်ေဖာ်ြပချက်များစွာကို ေတွြမင်ိုင ်
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မည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင ် အာဆီယံအေြခြပစာချပမ်ျားတငွလ်ည်း RBC ကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ 
လာသည်ကုိ ေတွရိှရသည။် အထူးသြဖင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်ချက်အြဖစ ် ကုမဏ ီ
များသည် ၎င်းတို၏ ေထာက်ပ့ံမကွငး်ဆက်ကုိ မည်ကဲ့သို စီမံထိန်းချပ်ိုင်မည်ဆိုသည့် 
အချက် အပါအဝင်အဓိကအားြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ချက်များ၌ 
RBC ကို ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်မ ြမင့်တင်ေရးအတွက ် အေလးေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 
ကမာ့စီးပွားေရးတွင ် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့်အတ ူ ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
တွင ် ကမာ့ေဈးကွက်အဆင့်ထိ ပါဝင်ိုငေ်ချရိှသည့် ကုမဏီများအေနြဖင့် RBC ကို 
ကျင့်သံုးရာတွင် RBC ဆုိင်ရာတာဝန်ဝတရား များစွာရိှသည်ဆုိသည့်အချက်ကုိ ၎င်းတိုှင့် 
ပတ်သက်ဆက်ွယ်ေနသည့် ဝယ်သူများ၊ ေဖာက်သည်များငှ့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများအား 
ိုးကားအသိရှိေစရန ် လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အကျယ်ဖွင့်ေြပာရာ၌ စဉ်ဆက်မြပတ ်
ဖွံဖိးတိုးတက်မပန်းတိုင ် (SDGs) ကို ဦးတည်ေနသည့် သုိမဟုတ် သီးြခားစီးပွားေရးှင့ ်
စဉဆ်က်မြပတ်အကျိးရလဒ်များရရိှေစရန ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် မည်သည့်ကုမဏီ 
အတွက်မဆုိ RBC သည် အဓိကမဟာဗျဟာ ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၁ ခုှစ်က စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြဖေလျာ့ေပးေရး လုပ်ငန်းစဉ်သည ်
ကမာ့ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များတွင ် ပိုမိုပူးေပါင်းလာိုင်ပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး 
အားေကာင်းလာြခင်းှင့ ် အများြပည်သူများပါဝင်မ ပိုမိုများလာြခင်းကို ေဖာ်ေဆာင ်
ုိင်ခ့ဲသည။် ပထမအကမ်ိ OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်
တွင ်ေဖာ်ြပပါကများ၌ တိုးတက်လာမအေြခအေနများကို အေလးေပးေဖာ်ြပခ့ဲပီး RBC ကုိ 
ြမင့်တင်ုိင်မည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် မူဝါဒပိုင်း 
ဆိုင်ရာအကံြပချက်များကို အဆုိြပခ့ဲပးီြဖစသ်ည် (OECD, 2014)။ ထိုစဉ်ကတည်းက RBC 
ကို အေထာက်အပ့ံြပုိင်မည့် မူဝါဒများှင့် ကနဦးေဆာင်ရွက်ချက်များစွာကို ချမှတ ်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကပီးြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ 
တွင ် တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အတိအလင်း စတင်ကိုးကားြပာန်းထားပီး 
အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ အာဏာသက်ဝင်အသုံးြပြခင်းသည ် အဆိုပါြပာနး်ချက်ှင့် 
ပတ်သက်သည့် အေရးကီးသည့်လုပ်ေဆာင်ချက ် ြဖစ်သည်။ RBC ဆိုင်ရာကတိကဝတ်ြပ 
ချက်များှင့် ြပာန်းချက်များကုိ အမျိးမျိးေသာ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မူဝါဒများ၊ မဟာဗျဟာ 
များှင့ ်ဥပေဒြပာန်းချက်များတွင ်ထည့်သွင်းေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည ်
တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ၌ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို ိုးကားသိရှိေစြခင်းှင့် လူမေရးအရ တာဝန်ယူမလုပ်ေဆာင ်
ချက်များ တုိးတက်မ၏ အင်အားအြဖစ် ပုဂလိကကမှ ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ုိင်ြခင်းအတွက် 
ရည်မှန်းချက်များ ပါဝငပ်ါသည်။ တာဝနယ်မူရိှေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းအား 
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ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း (၂၀၁၆/၁၇-၂၀၃၅/၃၆) ၏ ေမာ်မှန်းချက်တွင ်
လည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ အများြပည်သူများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပါဝင် သည့် RBC 
ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်အမျိးမျိးကို အေလးေပးေဆာင်ရွက်ခဲ့က သည။် 
ြမန်မာုိင်ငံသည် UN Global Compact Myanmar ကို ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင ်တည်ေထာင် ခဲ့ပီး 
၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ်ပါဝင်သည့် ကုမဏီေပါငး် ၁၂၆ ခ ုရှိခဲ့သည်။Institute for Human Rights 
and Business ှင့် Danish Institute for Human Rights တိုမှ ပူးေပါင်း၍ ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်
RBC ကုိ ြမင့်တင်ုိင်မည့်အဖဲွအစည်းအြဖစ် ြမန်မာ့စီးပွားေရးက တာဝန်ယူမရိှေရး 
အေထာက်အကူြပဌာန (Myanmar Centre for Responsible Business- MCRB) ကို ၂၀၁၃ 
ခုှစ်တွင ်ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ASEAN Corporate Social Responsibility Network၊ UMFCCI၊ 
American Chamber of Commerce ှင့် EuroCham စသည့် စီးပွားေရးကွန်ယက်များှင့် 
အသင်းအဖွဲများကလည်း အခမ်းအနားများ ပုံမှန်ြပလုပ်ပီး ြပည်သူများသို RBC ဆိုင်ရာ 
အရင်းအြမစ်များကုိ ိုးကားသိရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အစိုးရှင့် ိုင်ငံတကာ 
အဖွဲအစည်းများမ ှ RBC ကို ြမင့်တင်ိုငရ်န ် အဆိုပါစီးပွားေရးကွန်ယက်များ၊ အသင်းအဖွဲ 
များှင့ ်ကိမ်ဖန်များစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 

ထိုသိုေသာ ေဆာင်ရွက်မများေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံသည ် ပိုမိုပွင့်လင်းလာြခင်းှင့် ကမာ့ 
ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်ှင့် ပိုမိုေပါင်းစည်းလာြခင်းသည ် ိုင်ငံတကာမ ှ ေစာင့်ကည့်ေနမ 
တိုးပွားလာြခင်းြဖစ်သည်။ RBC ေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ ကမာတစ်ဝှမ်း၌ တိုးြမင့် ေဆာင်ရွက ်
ေနြခင်းှင့်အတ ူ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မကာေသးမီက ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ိုငင်ေံရးငှ့် လူ့သားချင်း 
စာနာေထာက်ထားမဆိုင်ရာ အေြခအေနများသည် ိုင်ငံတကာမ ှ သိသာထင်ရှားစွာ 
အေလးထားစူးစမ်းမများလာခဲ့ပီး ိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ကုနသွ်ယေ်ရးငှ့် ခရီးသွား 
ကများအေပ တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း စီးပွားေရး 
အရ အကျိးသက်ေရာက်မများှင့်အတ ူ ြမန်မာိုင်ငံအေပ ိုင်ငံတကာမ ှ သေဘာထား 
အြမင်များ ထိခုိက်ခ့ဲရသည်။ အဓိကလူ့အခွင့်အေရးှင့် အလုပသ်မားအခွင့်အေရး 
စံသတ်မတ်ှချက်များကုိ ေလးစားလုိက်နာမပျက်ကွက်သည်ဟု ဥေရာပသမဂမ ှ ယူဆြခင်း 
ေကာင့် ၎င်း၏ လက်နက်များှင့် ခဲယမ်းမီးေကျာက်များမ ှ လဲွ၍ ပိုကုန်အားလံုးကို ဥေရာပ 
ေဈးကွက်သို ဦးစားေပးဝင်ေရာက်ခွင့်ကို အာမခံေပးထားေသာ “လက်နက်မှလဲွ၍ အားလံုး 
ခွင့်ြပြခင်း” (Everything But Arms-EBA) အစီအစဉ်ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံအေပ 
တိုးြမင့်ေစ့စပ်ေရးကာလကို ၂၀၁၈ ခုှစ်မှသာ စတင်ခ့ဲသည် (EU, 2019)။  
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ယခုကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံ၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်းထိခုိက်မကုိ ေြဖရှင်းိုင်ရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား 
တိုးတက်မကို ပံ့ပိုးေပးရန်ှင့် တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်ိုင်မည့် 
ရည်မှန်းချက်များကို ေအာင်ြမင်ေစရန်မှာ ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် ရင်းီှး ြမပ်ှံသူများှင့် 
ကုန်သွယ်ေရးမိတ်ဖက်များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မကို ေလာ့ချုိင်ေအာင် ကိးပမ်း ေဆာင်ရွက်မ 
လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဤအချက်သည ် လူ့အခွင့်အေရးြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရန်၊ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ ထွက်ေပလာသည့် RBC ဆုိင်ရာ ြပဿနာများကို ေလာ့ချရန်ှင့် 
RBC မေူဘာင်များကုိ ခိုင်မာစွာ ကျင့်သုံးိုင်ေစရန် လုိအပ်သည်ဟု ဆိုလုိြခငး် ြဖစ်သည်။ 
အစိုးရအေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား RBC ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့် စံသတ်မှတ ်
ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် တိုက်ိုက်ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့် RBC ဆိုင်ရာြပဿနာ 
များကို ေကျာ်လားုိင်ေအာင် အားေပးကူညီရမည်ြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ
လုိက်နာေဆာင်ရွက်သင့်သည့် တာဝနဝ်တရာများ ပါဝင်သည့် လမ်းန်ချက်များ ေထာက်ပ့ံ 
ေပးြခင်းှင့် ရှင်းလင်းသည့် ေမာ်မှန်းချက်များကို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းအြပင ်
ကုန်ကမ်းများှင့် အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများကဲ့သိုေသာ ကများအလုိက် လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည့် ြပာန်း 
သတမ်တှခ်ျက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ေအာင် မေဝေထာက်ပ့ံေပးြခင်း 
တုိြဖင့် RBC ကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အစိုးရအေနြဖင့် RBC 
အား ုိင်ငံအဆင့် မဟာဗျဟာေြမာက် လမး်နခ်ျက်များကုိ ပံ့ပိုေပးသည့် အခန်းကတွင ်
ပါဝင်ပီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလံုး က RBC ကို ြမင့်တင်အားြဖည့်ိုင်ေရးအတွက ်
တူညီေသာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားရှိကာ အတူတက ွ ပါဝင်လက်တွဲကိးပမ်းမြဖင့် ညီည ီ
ွတ်ွတ် ေဖာ်ေဆာင်ုိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အစိုးရမ ှ RBC ဆုိင်ရာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကို အားေပးြမင့်တင်ိုင်ေသာ ေဆာင်ရွက ်

ချက်များကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် ပထမအကိမ ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 

မူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ် ြပလုပ်စဉ်ကတည်းက ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ေဆာင်ရွက်ချက် 

အမျိးမျိးှင့် တိုးတက်မအေြခအေနများကို RBC အခန်းတွင် ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များှင့် ေြမအသုံးြပမှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

များှင့ ် ပတ်သက်ေသာ စဉ်းစားသံုးသပခ်ျက်များကုိ အခန်း ၆၊ ၇ ှင့် ၈ တိုတွင ် ပိုမို 

အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤအခန်းတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိအေြခအေနှင့်အည ီ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို RBC ဆိုင်ရာအေြခခံမူများှင့် စသံတမ်တှခ်ျက်များကုိ အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရာ၌ အစိုးရမ ှအေထာက်အပံ့ေပးြခင်းှင့် RBC ကို ြမင့်တင်ိုငမ်ည့် ိုင်ငံေတာ ်



104 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

အဆင့် ကိးပမ်းအားထုတ်မကုိ ဦးတည်သွားိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို မီးေမာင်းထိုးြပ 

ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများမှ တာဝန်ယူမရိှေသာ အေလ့အကျင့် 
များကုိ လက်ေတွကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံ 
တကာ RBC ဆုိင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာမဟာဗျဟာများ၊  
မူဝါဒများှင့် ဥပေဒများတွင် ထည့်သွင်းြပာနး်ရန်ငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၏ 
အကျံးဝင်မနယ်ပယ်ေအာက်တွင်ရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှRBC ကျင့်သုံးမ 
အေြခအေနကို သုံးသပ်ြခင်းှင့် အတည်ြပေပးြခင်းဆိုင်ရာ လုပင်နး်စဉ်များကုိ 
လည်း ခိုင်မာမရှိေစရန ် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အေထာက်အပ့ံသည် အေရးကီး 
သည့်အချက ် ြဖစ်သည်။ ကနဦးအဆင့်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက RBC ှင့် 
ပတ်သက်၍ ၎င်းတို လုပ်ေဆာင်ုိင်မည့် အေလ့အကျင့်များကို ကွဲကွဲြပားြပား 
သိရှိိုင်ေသာ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ (ဥပမာ-သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မ ှထုတ်ြပန် 
ထားတ့ဲ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၄/၂၀၁၅) အား ထုတ်ြပန်ေပးြခင်းမျိးကို 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရဘက်မ ှလုပ်ေဆာင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား တာဝန်ယူမအေလ့အကျင့်များအား ကျင့်သံုး 
ေဆာင်ရွက်ိုင်ေအာင ် ြမင့်တင်ေပးြခင်းနဲ့  အေထာက်အကူေပးြခင်းတိုကို 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 အထူးသြဖင့် ပဋိပကှင့် အရာယ်များသည့်ေနရာများ၌ တွင်းထွက်သတများ 
ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမရှိေသာ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များအတွက ်လက်ေတွကျင့်သုံး 
ုိင်မည့် လမ်းန်ချက ် (OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) 
ကုိ ကျင့်သံုးုိင်မည်ဆုိပါက တွင်းထွက်သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ေပ 
လာသည့် လူ့အခွင့်အေရးြပဿနာများအား ေြဖရှင်းိုင်မည်ြဖစ်ပီး ဘာေရး 
ဆုိင်ရာအခက်အခဲများနဲ့ လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို တိုက်ိုက်ေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာလ်ည်းေကာငး် ထပ်မံမြဖစ်ပွားေအာင ်ကာကွယ ်
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 အထည်ချပ်ှင့်ဖိနပ်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ တာဝန်ယူမရှိေသာ ေထာက်ပ့ံမ 
ကွင်းဆက်များဆိုင်ရာလက်ေတွကျင့်သုံးိုင်မည့် လမ်းန်ချက ် (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and 
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Footwear Sector) အား စက်မလုပ်ငန်းများတွင် ကျင်းသံုးုိင်မည်ဆုိပါက 
အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမပိုင်းကို အေထာက ်
အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ပီး စက်မလုပ်ငန်းများ၏ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မကို ြမင့်တင ်
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

 တွင်းထွက်သတတူးေဖာ်ေရးလုပင်နး်များ (အထူးသြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ပိုင ်စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအပါအဝင်) အေနြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို ြမင့်တင်ိုင်ေအာင ် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ ်လူမေရးနဲ့  သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခုိကေ်စေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကများှင့် အစိုးရ၏ 
ပိုင်ဆိုင်မှင့် အုပ်ချပ်မသိသာထင်ရှားစွာ ပါဝင်ေနသည့် လုပ်ငန်းများအပါအဝင ်
ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီပွားေရးတွင ်
အေထာက်အကူြပေနသည့်အတွက ် ိုင်ငံတွင်း RBC ကို ထိခိုက်ေစသည့် 
အေလ့အကျင့်များကို အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင ်ေလာ့ချေနသက့ဲသုိ တစ်ဖက်တွင ်
လည်း RBC ကို ြမင့်တင်ိုငသ်ည့် စီပွားေရး ဆိုင်ရာအမူအကျင့်ေကာင်းများကို 
ပိုမိုြမင့်တင်ြခင်းသည်လည်း အထိေရာက် ဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်သည်။ 

 တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မအတွက ် National 
Action Plan (NAP) ကို ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလံုးှင့် ကျယ်ကျယ် ြပန ့်ြပန ့် 
ေဆွးေွးမများမှင့်အတ ူ ုိင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ 
ှင့်အည ီ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်လည်း လုိအပ်ပါသည်။ NAP 
လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်သက်ဆုိင်သူများအားလံုးမှ ညီညီ 
ွတ်ွတ်ြဖင့် ုိင်ငံေတာအ်ဆင့် RBC Agenda ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်
အေထာက်အကူြပုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အေြခခံအေဆာက်အအံု ချတ်ိဆက်မ 

မကာေသးမီှစ်များအတွင်း စီးပွားေရးဝန်းကျင်တိုးတက်မအတွက ် အေြခခံကျသည့ ် ဥပေဒ 
အေြခခံများြဖစ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအသစ်၊ ကုမဏီများဥပေဒအသစ်ှင့ ် အထူး 
စီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတိုကို ြပာန်းိုင်ခဲ့ြခင်းှင့်အတ ူ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အေြခအေနေကာင်းများ 
တိုးတက်လာရန်အတွက ် ြမန်မာုိင်ငအံေနြဖင့် ခရီးရှည်ကီးကို ေလာက်လှမ်းခဲ့ပါသည်။ 
သိုေသာ်လည်း အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် ေမာ်မှန်းထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ဆွဲေဆာင်မရှိြခင်းှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်းစသည့် ရည်မှန်းချက်များကို ြပည့်မီေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ြခင်းမရှိပါ။ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ပီးြပည့်စံုသည့် ေဆာင်ရွက်မများသည ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ဝန်းကျင်ေကာင်းကုိ ဖန်တီးေပးြခင်းှင့် လူမအသိုက်အဝန်း အတကွ ်
အကျိးခံစားခွင့်များကို ေဝမရာတွင် အဓိကကျသည့် အခနး်ကမ ှပါဝင်ေနပါသည်။  
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အြခားအခန်းများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း၊ အထူး 
စီးပွားေရးှင့် စက်မဇုန်များ၊ တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်မ၊ အစိမ်းေရာင် 
စီးပွားေရးှင့် ေြမပိုင်ဆိုင်မစသည်တိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဓိကဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ရမည့် 
ကိစရပ်များကို တင်ြပခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အအံု ချတိ်ဆက်မသည ်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်ရာတွင ် ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန ်
အတွက် အဆင်ေြပေချာေမွေအာင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အဓိကကျသည့် အခနး်ကမှ 
ပါဝင်ေနသည့်အတွက်လည်းေကာင်း၊ ဝင်ေရာက်လာမည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် 
ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား ချတိဆ်က်မြဖစ်ိုငသ်ည့်အတက်ွလည်းေကာင်း 
အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် အဆုိပါကကုိ အြခားေသာကများနည်းတ ူ
အေရးကီးသည့်ကအြဖစ် မှတ်ယူ၍ အဓိက အေလးေပးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

စီးပွားေရးကကုိ ဖွင့်လှစ်ရန်ှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများမ ှ တွန်းအားေပးသည့် 
ပိုကုန်ဦးစားေပးမ တုိးတက်ေစေရးကုိ အေြခခံသည့် တိုးတက်မလမ်းေကာင်းကို 
တည်ေဆာက်ရန်ရည်ရွယ်သည့် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် ြမနမ်ာိုငင်၏ံ 
ိုင်ငံေရးအကူးအေြပာင်းှင့်အတ ူ ြဖစ်ေပလာခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ 
ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည်  ပုဂလိကကမှ 
ဦးေဆာင်သည့် ဖွံဖိးမမဟာဗျဟာတစ်ခုကို လက်ခံြခင်းှင့် ၎င်း၏အခန်းကသည် 
ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိြပေစေရးှင့် လူမေရးအရ တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးဖွံဖိး 
တိုးတက်မတိုအတွက ် အလားအလာရှိမအြဖစ ် မှတ်ယူြခင်းအားြဖင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို 
ခိုင်မာေစသည့် အေထာက်အထားပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိစီးပွားေရး 
တည်ေဆာက်ပံုကုိ အသိအမှတ်ြပြခငး်အားြဖင့် အဆိုပါ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ 
ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည် စိုက်ပျိးေရးှင့် 
အေသးစားအလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုတက်မကို အေထာက်အကူြပရာတွင ်
ဦးစားေပးမကို ြဖစ်ေစပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ေနာင်အနာဂတ်တွင် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရး 
သို ကူးေြပာင်းရာတွင ် အဆင်ေြပေစေရး၊ ပိုမိုြမန်ဆန်ေသာ ဖွံစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုင်ရာ 
အသွင်ေြပာင်းမှင့် အရည်အေသွးြမင့် အလုပ်အကိုင်များ များြပားလာေစေရးတိုအတွက ်
ထုတ်လုပ်မက၊ စက်မှင့် ဝန်ေဆာငမ်ကတိုကုိ ဖွံဖိးတိုတက်ေစရန်အတွက ် ြမင့်တင ်
သည့် ေဆာင်ရွက်မများကို ြပလုပ်ရန ်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။  

ပိုကုန်ဦးစားေပးထုတ်လုပ်မကရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆဲွေဆာင်ရန်ှင့် စိုက်ပျိး ေရးကကုိ 
ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိး 
တိုးတက်မစီမံကိန်းတွင ်  ေဖာ်ြပထားသည့် အေရးကီးသည့်အချက်မာှ ေဈးကွက်များကို 
လက်လှမ်းမီိုင်မှင့် ိုင်ငံတကာှင့်ချတိ်ဆက်မတွင် ေကာင်းမွန်ေစေရးတို ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အအံုချတ်ိဆက်မသည် အကျိး 
ရှိပီး ယံုကည်စိတ်ချရသည့် ေထာက်ပံ့ေရး ကွင်းဆက်များြဖစ်ေပေစြခင်း၊ လုပ်ငန်းများ 
အတွက် ကမာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ (ဂျဗီီစီအက်စ)်ှင့် ေပါငး်စည်းိုငရ်န ် အခွင့်အေရးများ 
ကို များြပားေစြခင်းှင့် ိုင်ငံများအတွက ်အဆိုပါကမာတ့နဖ်ိုးကွငး်ဆက်များတငွ ်ပါဝင်ြခင်း 
ြဖင့် အကျိးေကျးဇူးများကို ခံစားိုင်ရန် အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။  

ထိုေကာင့် ဤအေြခအေန၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ကုန်သွယ်မှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုငရ်ာ 
မူဝါဒများ ေပါင်းစည်းထားသည့် ဘက်ေပါင်းစုံ မဟာဗျဟာများ လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ 
အားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း မူဝါဒများသည ်
ပိုမိုထိေရာက်မရှိေစေရးအတွက ်ကုန်သွယ်မှင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ မူဝါဒများှင့် 
ချတိ်ဆက်မရှိရန ် လုိအပ်သည်။ ထိေရာက်မရိှသည့် soft infrastructure ရှိသည့်အခါ 
ကုန်သွယ်မအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်းှင့် ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မတုိအပါအဝင်  
အရည်အေသွးြပည့်ဝသည့် hard infrastructure ၏ အရည်အေသွးကို ြမင့်တက်ေစပါသည်။ 
ကုန်သွယ်မှင့် စီးပွားေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများမပါဘ ဲ hard 
infrastructure တိုးတက်သည့် အချိကိစရပ်များ သိုမဟုတ ်ေမာ်မှန်းထားသည့် ရလဒ်များ 
ရရိှရန် လုိအပ်သည့် နည်းလမ်းမျိးစုံချဉ်းကပ်မများ မရှိသည့်အေြခအေနတွင ် hard 
infrastructure တုိးတက်သည့် အချိကိစရပ်များလည်း ရှိပါသည်။ ထိုေကာင့် တစ်စု 
တစ်စညး်ထဲမရိှသည့် ချဉ်းကပ်မများ မြဖစ်ေစေရးမှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝနး်ကျငပ်ိုမိုအားေကာင်း 
ေစရန်ှင့် အြပသေဘာေဆာင်သည့် တွန်းအားေပးြခင်းှင့် ြဖည့်စွက်အကျိးသက်ေရာက်မ 
များအတွက် အဓိကအေရးပါပါသည်။ 

စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမများကို ပယ်ဖျက်ေပးခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် ၂၀၁၀ ခုှစ်မှ 
၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း ပိုကုန် ၈၂ ရာခိုင်န်းှင့် သွင်းကုန ် ၃၆၂ ရာခိုင်န်း တိုြဖင့် 
၎င်းကုန်သွယ်မကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည ် (ဗဟုိစာရင်းအင်း အဖွဲြမန်မာ 
၂၀၁၉)။  ိုင်ငံ၏ တိုးတက်များြပားလာသည့် လူဦးေရသည ်ပိုကုန်များအတွက ်ဝယ်လိုအား 
ြဖစ်လာပီး လုပ်သားေပါများမှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ေပါများမသည် ပိုကုန်အတွက ်
ေရာင်းလိုအားြဖစ်လာခဲ့ပါသည်။ ကမာ့တွင် စီးပွားေရး အလျငြ်မန်ဆံုး တိုးတက်လျက်ရှိသည့် 
အိိယိုင်ငံ၊ တုတ်ိုင်ငံတွင် အာဆီယံိုင်ငံများအကား မဟာဗျဟာကျကျတည်ရိှေနသည့် 
ိုင်ငံ၏ ပထဝီအေနအထားသည ် ကုန်သွယ်မအတွက် အကျိးအြမတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုေကာင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံချတိ်ဆက်မှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးကွန်ယက ်
ချဲထွင်မတိုသည ်ကမာ့စီးပွားေရးှင့် ပိုမိုေပါင်းစည်းြခင်းှင့် မိြပှင့် ေကျးလက်လူထုတုိ၏ 
လူေနမအဆင့်အတန်း ြမင့်မားေစြခင်းတိုမှတစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မြပတ ်
စီးပွားေရးဖွံဖိးမအတွက ်မရိှမြဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ 
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ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရိှအေြခခံအေဆာက်အအံုချတ်ိဆက်မသည် ၎င်းကရှိ လိုအပ်ချက ်
များကို ြဖည့်စည်းေပးိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲ တိုးတက်မ ေနာက်ကျလျက်ရှိပါသည်။ လမ်းများှင့် 
ဆိပ်ကမ်းများ၏ စွမး်ေဆာင်ရည်၏ သုံးပုံတစ်ပုံေကျာ်သည ် ကန့်သတခ်ျက်များ ရိှေနသည့် 
အတွက် ြမန်မာိုင်ငံ၏ hard infrastructure သည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများအကားတွင ်
အားနည်းသည်ဟု ယူဆုိင်ပါသည် (ေအဒဘီီ ၂၀၁၄)။ အမျိးစုံသည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ 
ပုံစံများမရှိြခင်းှင့် လမ်းမများေပတွင ် သယယ်ပူိုေဆာငေ်ရး များြပားမသည် သယ်ယ ူ
ပိုေဆာင်ေရးကုန်ကျစရိတ ်ြမင့်တက်မကို ြဖစ်ေစပါသည ်(ေအဒဘီီ ၂၀၁၆ ခ)။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးကတစ်ခုလံုးသည် အထူးသြဖင့် ကုန်သွယ်မှင့် ဆက်စပသ်ည့် 
အေြခခံအေဆာက်အအံုသည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့်င်းယှဉ်ပါက များစွာ ေနာက်ကျကျန ်
ေနသည်ဟု ေြပာ၍ရပါသည် (ကမာ့ဘဏ် ၂၀၁၄)။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မကတွင် ပွင့်လင်း 
ြမင်သာမမရှိြခင်းှင့် ခန ့်မှန်းိုင်မမရှိြခင်းတိုမှာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်စည်များတင်သွင်း/ 
တင်ပိုမကို ပိုမိုအခက်အခဲြဖစ်ေစပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 
ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုမိုြမင့်တက်ေစပါသည ် (OECD, 2018c)။ ဤအစီရင်ခံစာအတွက် 
သက်ဆိုင်သူများအားလံုးှင့် ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ခဲ့မအရ ၎င်းတိုအေနြဖင့် အေရှ - 
အေနာက် စီးပွားေရးစကန်လမ်းပိုင်းြဖစ်သည့် ရန်ကုန်မှ ဖားအံသို သွားသည့်လမ်းကဲ့သိုေသာ 
အဓိကအေရးပါသည့် လမ်းမကီးများေပရိှ တရားဝင်ငှ့် အလွတ်သေဘာမိဝင်ဂိတ်များ 
ရိှေနမသည် သယ်ယူပိုေဆာင်ရန ် ေှာင့်ေှးေစပီး ကုန်ကျစရိတ ် ပိုမိုကျသင့်ေနေကာင်း 
ေြပာဆိုခဲ့ကပါသည်။  

လက်ရှိ ဂျဒီီပ ီ၁ ရာခိုင်န်းမ ှ၁.၅ ရာခိုင်းန်းအထိ ပိုေဆာင်ေရးကတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 
ြမင့်တင်ြခင်းသည် ြပည်တွင်းဆက်သွယ်ေရးက ပိုမိုတိုးတက်လာေစေရးအတွက ် အလွန် 
လိုအပ်ပါသည်။ တုတ်ုိင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုှင့် ြမန်မာိုင်ငံအား င်းယှဉ် 
ကည့်ပါက ၎င်းုိင်ငံများသည် ပိုေဆာင်ေရးကတွင ်ဂျဒီီပီ၏ ၄ ရာခိုင်န်းေကျာ်ေကျာ်ကို 
သုံးစွဲကပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် ှစ်စဉ် ဂျဒီီပီ၏ ၃ ရာခုိင်န်းမှ ၄ ရာခိုင်န်းအထ ိ
ပိုေဆာင်ေရးကတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုးတက်လာေစရန် ရည်မှန်းထားသင့်ေကာင်း 
ေအဒီဘီ (၂၀၁၆ က) မှ ေထာက်ခံေြပာဆုိထားပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ထုတ်လုပမ် 
ကုန်ကျစရိတ်ှင့်ညီမေစမည့် အသုံးြပသည့်န်းထားကို တိုးြမင့်ြခင်း၊ ဘာေရးတည်ငိမ်မ 
ရရှိေစရန်အတွက ် ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို အားေပးြခင်းှင့် ပုဂလိက-အစိုးရ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မပုံစံတိုမှတစ်ဆင့် ပုဂလိကကကို ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစြခင်း စသည်တို 
မှတစ်ဆင့် ြပလုပ်သင့်ေကာင်း ေထာက်ခံေြပာထားပါသည်။ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် အသုံးစရိတ်ပိုမိုသုံးစွဲိုင်ေစရန ် အေြခခံအေဆာက်အအံု 
ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် စီစဉ်မှင့် ြဖန့်ေဝမတို အဓိကလုိအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်ုိင်ေြခ 
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ေလ့လာမများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများငှ့် ညိင်းေဆွးေွးြခင်းှင့် စီမံကိန်းအကဲြဖတ်မ 
မူေဘာင်များ တစ်ခုှင့်တစ်ခ ုလိုက်ေလျာညီေထွစွာအသုံးြပြခင်းှင့် ကာလရှည်ပိုေဆာင်ေရး 
ရင်းှီးြမပ်ှံမအစီအစဉ်များှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ကီးကပ်သည့် စနစ်ှင့ ်အစီရင်ခံတင်ြပ 
သည့်စနစ်တိုကို မိတ်ဆက်တင်ြပြခင်းြဖင့် ပိုေဆာငေ်ရးအေြခခံအေဆာက်အအုံ စီမံ 
အုပ်ချပ်မကို အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည်ြဖစ်ပါသည် (ေအဒဘီီ ၂၀၁၆ က)။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာ 
တွင ် ြဖစ်လာိုင်ေြခရှိသည့် အပျက်သေဘာေဆာင်သည့် လူမေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ြပင်ပမ ှ သက်ေရာက်မများကို ထည့်သငွး်စဉ်းစားရမည်ြဖစပ်ါသည်။ စီမံကိန်းကို ေရွးချယ ်
ြခင်း၊ ြဖန ့်ေဝြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း တုိက့ဲသုိ ပိုမိုထိေရာက်မရှိသည့် စီစဉ်မှင့် ြဖန့်ေဝမ 
တိုသည ် အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် သုံးစွဲေငွကို ထိထိေရာက်ေရာက် ေခတာိုင်ရန ်

ကူညီိုင်မည်ြဖစ်ပါသည ် (McKinsey ၂၀၁၆)
5
။ ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းြဖင့် အစိုးရအေနြဖင့် 

ရန်ကုန် - မေလးအြမန်လမ်းတွင ် ကုန်တင်ကားများကို သွားလာခွင့်ြပြခင်း သိုမဟုတ ်
တရားဝင်ဝန်တင်ေဆာင်မမပဏာကို တိုးြမင့်ြခင်းကဲ့သို လမ်းကို ပိုမိုအကျိးရှိစွာ အသုံးချြခင်း 
အားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ မဲေခါင်ေဒသခွဲ၏ တုတ်ိုင်ငံသို ချတ်ိဆက်ထားသည့် ေြမာက်စကန ်
လမး်ှင့် ထိုင်းိုင်ငံသို ချတိ်ဆက်ထားသည့် အေရှ-အေနာက်စကန်လမ်းကဲ့သို  အဓိက 
ကုန်သွယ်ေရးစကန်လမ်းများကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း လမ်းအသုံးြပမ 
ကို ပိုမိုအဆင့်မီလာေစေရး၊ ပိုမိုအကျိးရှိရှိ အသုံးြပိုင်ေစေရး အေလးထားေဆာင်ရွက ်
သင့်ပါသည် (ေအဒီဘီ ၂၀၁၆ ခ)။ 

ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေချာေမွေစြခင်းကတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ 
အကား အားနည်းလျက်ရှိပီး ပိုမိုအားေကာင်းလာေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပ်လျက်ရှိ 
ပါသည်။ ကုန်စည်များ တင်သွင်းြခင်းမြပမ ီကုန်စည်များကို စစ်ေဆးရာတွင ်အေကာက်ခနွ ်
ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်စစ်ေဆးရာ၌ ြဖစ်ိုင်သည့် ကိတင်စစ်ေဆးေသာ 
နည်းလမ်းှင့် နယ်စပ်တွင ် တရားဝင်လုပ်ိုးလုပ်စဉ်များကို ေလာ့ချြခင်းတိုမှတစ်ဆင့် 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မကတွင ် ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွေအာင ် ြပလုပ်ိုင ် ပါသည်။ 
အထူးသြဖင့် အဓိက နယ်စပ်ဂိတ်အားလံုးတွင ် အေကာက်ခွနဆ်ိုငရ်ာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို 
အလုိအေလျာက် ြပလုပ်ိုင်သည့်စနစ်ကို တိုးတက်ေစြခင်း၊ ကုန်သွယ်မအတွက ်လိုအပ်သည့် 
စာရွက်စာတမ်း အေရအတွက်ကုိ ေလာ့ချြခင်းှင့် အချနိ်ငှ့် စပ်ဆက်သည့် ကုန်သွယ်မ 
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမို လွယ်ကူေစြခင်းတိုြဖစ်ပါသည ်(အိုအီစီဒီ ၂၀၁၈)။ 

အစုိးရသည် ဆက်သွယ်ေရးတွင ် အားနည်းချက်များကုိ ေြဖရှင်းရန ် ကိးစားလုပ်ေဆာင ်
လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
စီမံကိန်းှင့် အမျိးသားေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး မဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တိုတွင ် မဟာ 



110 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ဗျဟာများှင့် ေမာ်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အာမခံအေကာက်ခွန ်
ကုန်ေလှာင်ုံများအတွက ် လိုအပ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ခွင့်ြပေပးရန် လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများကုိ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အစုိးရအေနြဖင့် အလှရှင်များ 
၏ ေထာက်ပ့ံမှင့် ပုဂလိကကတိုမ ှပါဝင်မတိုကို အဆင်ေြပေစမည့် အစိုးရရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ကို ဦးတည်သည့် စီမံကိန်းဘဏ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ေပးခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခု လက်ရှိ 
ကာလတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်ှင့် အဓိက စကန်များဖွံဖိးတိုးတက်မ 
အတွက် ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မေအဂျင်စီတိုမ ှအေထာက်အပ့ံများကို 
ရရှိေနပါသည်။ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးှင့် ချတိဆ်က်မ ပိုမိုေကာင်းမွန်ိုင်သည့် ပိုကုန်ဦးစားေပး 
ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိပိုေဆာင်ေရးချတိ်ဆက်မအေြခခံအေဆာက် 
အအံုကုိ တိုးြမင့်ရန်ှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ရန်မှာ  အဆိုပါအဖွဲအစည်းများ၏ အေထာက်အပံ့ 
လိုအပ်ပါသည်။ 

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ      

 ပိုေဆာင်ေရးှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမကိုတိုးြမင့်ရန ် - ေဆာင်ရွက်ိုင်မဆန်းစစ်ချက်မှ ခွင့်ြပေပးုိင်သည့် 

ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ်ှင့် ကုိက်ညီေစမည့် အသံုးြပခန်းထား ကိုချနိ်ညိြခင်း၊ 

ိုင်ငံပိုင်အေြခခံအေဆာက်အအုံ ကုမဏီများ၏ ဘာေရးပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာမကို 

န်ြပြခင်းှင့် ပုဂလိကကမှ ပါဝင်မကို အားေပးြခင်းတိုမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံေင ွ

ထပ်တိုးြမင့်ရန်၊  

 ြဖစ်ိုင်ေြခေလ့လာမများှင့် စီမံကိန်းအကဲြဖတ်မမူေဘာင်များကုိ ပိုမိုအားေကာင်း 

ေစြခင်းမှတစ်ဆင့် အေြခခအံေဆာက်အအုံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အတွက် စီစဉ်မှင့် 

ြဖန ့်ေဝမတိုကို တုိးတက်ေစရန။် ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာ တွင ် ြဖစ်လာိုင်ေြခရှိသည့် 

အပျက်သေဘာ ေဆာင်သည့် လူမေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ြပင်ပမ ှ

သက်ေရာက်မများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အားလံုးှင့ ် ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း၊ 

ကာလရှည်အေြခခံအေဆာက်အအံု အစီအစဉ်များှင့် စီမံကိန်းများကုိ သင့်ေလျာ ်

ေသာ ကီးကပ်သည့်စနစ် စသည်တိုကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရရန်၊ 

 မဲေခါင်ေဒသခွဲ၏ တုတ်ိုင်ငံသို ချတ်ိဆက်ထားသည့် ေြမာက်စကန်လမ်းှင့် 

ထိုင်းိုင်ငံသို ချတိ်ဆက်ထားသည့် အေရှ-အေနာက်စကန်လမ်းကဲ့သို  အဓိက 

ကုန်သွယ်ေရးစကန်လမ်းများကို ဦးတည်အေလးထား၍ ရှိေနသည့် အေြခခ ံ

အေဆာက်အအံုများကုိ ပိုမိုအဆင့်ြမင့်တင်ရန်၊ 
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 ရန်ကုန်-မေလးအြမန်လမ်းတွင ် ကုန်တင်ကားများကို သွားလာခွင့်ြပြခင်း 

သိုမဟုတ ်တရားဝင် ဝန်တင်ေဆာင်ိုင်မမပဏာကို တိုးြမင့်ြခင်းကဲ့သို ရိှေနသည့် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုများြဖစ်သည့် လမ်းအား ပိုမိုအကျိးရှိစွာ အသုံးချရန်၊ 

 တရားဝင်လုပ်ုိးလုပ်စဉ်များကုိ ေလာ့ချြခင်းှင့် ကုန်သွယ်မကုိ အေထာက် 
အကူြဖစ်ေစမည့်အရာများကုိ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းတုိမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မ 
အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်ှင့် အြခားေသာ soft infrastructure တိုကို 
အားေကာင်းေစရန်။ 

အစိမ်းေရာင်ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူေဘာင ်

အစိမး်ေရာင်တုိးတက်မသည် ြမန်မာိုင်ငံအား စီးပွားေရးတိုးတက်မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မကို 
ြမင့်တင်ေပးုိင်သည့် အခွင့်အလမ်းတစခု်ြဖစသ်က့ဲသုိ တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် ိုင်ငံ၏ ကယ်ဝ 
သည့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များသည ် ြပည်သူလူထု၏ အကျိးစီးပွားအတွက ် အားထားေနရ 
သည့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုး 
ေပးိုင်ေရး ေသချာေစရန်လည်း အေရးကီးသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သဟဇာတ 
ြဖစ်ေစသည့် ေကာင်းမွန်ေသာနည်းပညာများှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံတိုသည် စဉ်ဆက ်
မြပတ်တိုးတက်မကို ပံ့ပိုးေပးပီး စီးပွားေရးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းသစ်များကို ြမင့်တင ်
ေပးသည့်အတွက ် ၎င်းတုိှင့်ပတ်သက်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မတိုသည် 
အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအား အဓိကအကျိးသက်ေရာက်မရိှေစသည့် အချက်များြဖစ်သည ်
(OECD, 2011)။ ထုိအြပင် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမကို ေြဖရှင်းရန်အတွက ် ကမာ့လုံးဆိုင်ရာ 
ေဆာင်ရက်ွချက်များ ပိုမိုလိုအပ်လာြခင်းှင့်အတ ူ အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအတွက ် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမသည ် ကာဗွန်ထုတ်လတ်မေလာ့ချေသာ၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
လမ်းေကာင်းဆီသို အသွင်ကူးေြပာင်းမကို ြမင့်တင်ေပးရမည်ြဖစ်သည ် (OECD, 2011)။ 
အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမတွင ် အထူးသြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ 
ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမတွင ် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်၊ စွမ်းအင်လုံေလာက်မ၊ ေရသန့်စင် 
ြခင်းှင့် ြဖန ့်ြဖးြခင်းစနစ်များ၊ ပိုေဆာင်ေရးှင့် အိမ်ယာဖွံဖိးမကှင့် သဘာဝအရင်း 
အြမစ်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး၊လုံေလာက်စွာ အသုံးြပိုင်ေရးှင့် စွန ့်ပစ်ပစည်းများ 
စီမံခန ့်ခွဲမစသည်တို ပါဝင်ပါသည် (OECD, 2015)။ 

အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမမူေဘာင်တစ်ခုသည ် ေယဘုယျဆန်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ 
မူေဘာင်ှင့်ပုံစံတူေသာ်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အေထာက်အကူြပေစသည့် မူဝါဒမူေဘာင် 
သည် သီးြခားမူဝါဒများ ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ထားြခင်းမရိှပါက အစိမ်းေရာင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 
အတိအကျေဖာ်ေဆာင်ုိင်ြခင်းမရိှပါ။ အဆိုပါအချက်၌ အစိမ်းေရာင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်
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ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမကို အားေပးရန်ှင့် အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မကို အေထာက်အကူ 
ြဖစ်ေစရန ် အစိုးရမ ှ ိုင်ငံအဆင့်ှင့် ုိင်ငံတကာအဆင့်အထိ ခိုင်မာမရှိေသာ ကတိကဝတ ်
ြပမ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ပိုမိုသဟဇာတြဖစ်ေစမည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်တစ်ေြပးည ီ
ပံ့ပိုးေပးိုင်မည့်မူဝါဒ၊ ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ပိုမို 
သဟဇာတြဖစ်ေစမည့် တာဝန်ယူမရှိေသာ ေကာပ်ိုရိတအ်ေလ့အကျင့်ကုိ အားေပးသည့် 
မူဝါဒများ၊ အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မရည်မှန်းချက်များကို ြမင့်တင်ိုင်မည့် မူဝါဒများ စသည ်
တိုကို ေရးဆွဲ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်၊ စိစစ်စစ်ေဆးုိင်ေရးအတွက ် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ 
စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ဘာေရးဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်း 
စည်ကမ်းများစသည်တို ပါဝင်ပါသည ်(OECD, 2015)။ 

ဤအခန်းသည် အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးကို အေထာက်အပံ့ြပိုင်ေရးအတွက ် ိုင်ငံ၏ 
တိုးတက်မအေြခအေနှင့် ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနများကို ခံငုံသုံးသပ်ထားသည့် 
အချက်များကို ပံ့ပိုးေပးရင်းြဖင့် ေဖာ်ြပပါနယ်ပယ်များရိှ ြမန်မာိုင်ငံ၏ မူဝါဒမူေဘာင်ကိ ု
ယှဉ်တဲွ ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးှင့် ရာသီဥတေုြပာငး်လဲမ 
(ေယဘုယျအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမမ ှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရည်အေသွးကို တုိးတက်ေစ 
မည့် မူဝါဒများအပါအဝင်) ကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်အတွက ် လက်ရှိမူဝါဒမူေဘာင ် တည်ေထာင် 
ေရးကုိ ဆန်းစစ်ရန် လုိအပ်သည့်အြပင် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်က၌ ရင်းီှးြမပ်ံှမ 
များစွာ ဝင်ေရာက်လာေစေရးအတွက ် ပုဂလိကကှင့် ေစ့စပ်ပူးေပါင်းိုင်မည့်အလား 
အလာှင့် လက်ရှိကိးပမ်းအားထုတ်မများကို ပိုမိုထိေရာက်မရှိေစရန်အတွက ် ဆန်းစစ်ရန ်
ှင့် ိုင်ငံတွင်း အစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းအတက်ွ ဘာေငွရရှိေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစရပ်များ 
ကို ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပ်သည်။ အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင ်
(OECD Policy Framework for Investment) ှင့် အိုအီးစီဒီသန ့်စင်သည့်စွမ်းအင်အေြခခ ံ
အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာမူဝါဒလမ်းန်ချက ် (OECD Policy Guidance for Investment in 
Clean Energy Infrastructure) တုိအားေနာက်ဆံုးြပင်ဆင်ချက်ြပလုပ်ရာတွင် ထွက်ေပလာ 
သည့် အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာကိစရပ်များအား ထည့်သွင်းထားပီး 
အိုအီးစီဒ ီ (၂၀၁၇) Investing in Climate, Investing in Growth ၌ ကာဗနွထု်တလ်တ်မ 
ေလာ့ချေသာ၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင်ေသာ စီးပွားေရးသို အသွင်ကူးေြပာင်းိုင်ေရးအတွက ်
ပံ့ပိုးေပးိုင်ေသာ မူဝါဒေရွးချယ်မများှင့်ပတ်သက်သည့် ေဆွးေွးမများကိုပါ ထည့်သွငး် 
ေဖာ်ြပထားသည်။ 

လက်ရှိတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် စိန်ေခမ 
များစွာှင့် ေတွကံေနရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်ဒီမိုကေရစီစနစ်သို စတင်အသွင်ကူးေြပာင်း 
စဉမ်စှ၍ တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် စီးပွားေရး ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့ေသာ်လည်း သဘာဝအရင်း 
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အြမစ်များအား ေရရှည်သုံးစွဲိုင်ေရးစီမံထားမမရှိဘ ဲ ထုတ်ယူသုံးစွဲမေကာင့် ဖွံဖိးတိုးတက ်
ေရးဆိုင်ရာစိန်ေခမများပိုမိုများြပားလာေစသည်။ အရင်းအြမစ်ထုတ်ယူသုံးစွဲသည့် ကများ 
သည် အလုပ်အကုိင်ရရိှမှင့် ဂျဒီီပီတုိးတက်မကုိ အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစပီး ေကျးလက်ှင့် 
ေဝးလံသည့်ေဒသများတွင ် ေနထိုင်ကသည့် ေအာက်ေြခလူတန်းစားများသည် အေသးစား 
စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများှင့် သစ်ေတာအရင်းအြမစ်များကို အသုံးြပ 
သည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမများတွင ် မီှခုိေနရသည်။ တရားမဝင်သစ် ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် 
အြခားစီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မလုပ်ေဆာင်ချက်များေကာင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်အများ 
အြပား ယုိယွင်းပျက်ဆီးခ့ဲရာ ၁၉၉၀ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်အကား သစ်ေတာဖံုးလမ်းမ 
ဧရိယာဟတ်တာသန်းေပါင်း ၁၀ ဆုံးံးခဲ့သည်ဟုခန ့်မှန်းထားသည ် (Fodor and Ling, 
2019)။ မိြပေဒသများတွင ် စက်မဇုန်များမ ှ ထွက်ရှိသည့် အရာယ်ရှိေသာ စွန ့်ပစ်ပစည်း 
များ၊ ထိန်းချပ်မမရှိေသာေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အသုံးြပမ 
များြပားလာြခင်းအပါအဝင် စွန ့်ပစ်ပစည်းစီမံခန ့်ခွဲမအားနည်းြခင်းေကာင့် ေလှင့် ေရ 
ညစ်ညမ်းမသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ 
ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မအရှိဆုံးကမာ့ိုင်ငံများအနက ်တစ်ိုင်င ံြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၌ အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ြမင့်တင်ြခင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 
စီးပွားေရးအရ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ထိခိုက်ေစသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို 
ေရှာင်ကဉ်ိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် အေြခခံအေဆာက် 
အအုံတိုးတက်ရန် အဓိကလိုအပ်လျက်ရှိပီး ဌာနဆိုင်ရာများ၏ သတင်းအချက်အလက်များ 
အရ လမး်တည်ေဆာက်ြခင်းသည် တစ်ိုင်ငံလုံးလိုအပ်ချက်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄၀ ရာခိုင်န်း 
ခန ့်သာရှိပီး (Asian Development Bank, 2017a)၊ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလအထ ိ
ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင်န်းသာ ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်မ ှလပ်စစ်မီးကို ရယူသုံးစွဲ 
ိုင်ေကာင်း ခန ့်မှန်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်များသည ်ိုင်ငံ၏ အစိမ်းေရာင်အေြခခ ံ
အေဆာက်အအံုကဘက်တွင် ပိုမိုရင်းှီးြမပ်ှံိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးပွားေစပီး 
ေနာက်ဆယ်စုှစ်ှစ်စုအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သဟဇာတမြဖစ်သည့် အေြခခ ံ
အေဆာက်အအံုများေကာင့် ြဖစ်ေပိုင်သည့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ ေရှာင်ကဉ ်
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အကီးစားြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားလုိင်းစနစ်သည ်
လပ်စစ်ဓာတ်အားေထာက်ပံ့ေရးမ ှ ထွက်ေပလာသည့် ကာဗွန်ထုတ်လတ်မကို ေလာ့ခ 
ျေပးိုင်ပီး လိုင်းများချဲထွင်မများသည ် ေနရာယူေသာ်လည်း လုိငး်မဲ့စနစမ်ျားသည ်

စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲိုင်မကို အေထာက်အကူြပိုငသ်ည်။ 

အစုိးရသည် အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးကို ပီးခဲ့သည့်ှစ်မှစတင်၍ မဟာဗျဟာ 
များချမှတ်ကာ ေဆာက်ရွက်ချက်များစွာြဖင့် ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည် 
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တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ပါ ဖွံဖိး 
တိုးတက်မမိင ် ၅ ခုတွင ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမအား တစ်ခု 
အြဖစ် ရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းေပါင်းစည်းထားသည်။ ိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ 
မဟာဗျဟာှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည် ရာသီဥတုဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ချက ်
များကို ြမင့်တင်ေပးပီး Myanmar’s Nationally Determined Contribution သည် 
ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရးှင့် ေလျာ့ချိုင်မည့်အချက်များကို 
သတ်မှတ်ေပးသည်။ ြမန်မာုိင်ငံအမျိးသားပတဝ်နး်ကျင ် စီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည် 
ကများအားလံုးတွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ြပဿနာရပ ်များကို ေပါင်းစည်းရန ်အားေပးပီး 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ှင့် ၎င်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်း 
ဥပေဒများ (၂၀၁၇) ှင့် အြခာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆိုးကျိး 
သက်ေရာက်မများကုိ ဆန်းစစ်၍ ေလာ့ချိုင်ြခင်းြဖင့် အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို 
ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုသိုေသာ မူဝါဒများ၊ ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏ အစိမ်းေရာင ်
တိုးတက်မအတွက ် ပီးြပည့်စုံမရှိသည့် မူေဘာင်တစ်ရပ်အြဖစ် ကိုယ်စားြပိုင ်ေသာ်လည်း 
အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မ (ဥပမာ - ြပနလ်ည်ြပည့်ဖိးမစဲမွး်အင၊် ထုတ်လတ်မ ေလာခ့ျြခင်း) 
ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သီးြခားနယ်ပယ်များ၌ သတ်မှတ်ချက်များ သိုမဟုတ ် ရှင်းလင်းေသာ 
ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသို ပိုမိုခိုင်မာေသာ န်ြပ 
ချက်တစ်ရပ်ကို ေဖာ်ြပေနြခင်းြဖစ်သည်။ အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ဌာနဆိုင်ရာ 
များှင့ ်ပုဂလိကအရင်းအြမစ်များကိုလည်းေကာင်း၊ အဆိုပါမူဝါဒများအား အေကာင်အထည ်
ေဖာ်ရာတွင်လည်းေကာင်း သိသာထင်ရှားေသာ ကိးပမ်းအားထုတ်မ ြမင့်တင်ေပးရန ်လိုအပ် 
သည်။ အစိုးရဌာနများ၊ အထူးသြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ န်ကားမဦးစီးဌာန 
ကဲ့သိုေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် တိုက်ိုက်ထိေတွမများသည့် ဌာနများအား အဆုိပါ 
မဟာဗျဟာများကုိ သိရှိနားလည်ရန် လုိအပ်ပီး ၎င်းတိုမ ှ ပံ့ပိုးေပးေနသည့် ဝန်ေဆာင်မ 
များှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ထိေတွဆက်ဆံမများတွင ်ေဖာ်ြပပါမဟာဗျဟာများကို ေပါင်း 
စပ်ေရးှင့် ြဖန ့်ေဝေပးိုင်ေရး ကိးပမး်ေဆာငရွ်က်ရန ် လုိအပပ်ါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက ်
မှသာ မူဝါဒအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများလိုက်နာေစေရး ေဆာင ်
ရွက်ရာတွင ် အဆင်ေြပေချာေမွမရှိမည်ြဖစ်ပီး ရည်မှန်းချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ ချမှတ ်
ုိင်ေရးအတွက်လည်း အေထာက်အကူြဖစေ်စမည် ြဖစ်သည်။ 
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အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ သယံဇာတှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနှင့် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများ 
မ ှ အဆိုြပရင်းှီးြမပ်ံှမများကုိ ကနဦးဆန်းစစ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 
ထိခုိက်မများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပီး ထိုသိုေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများကပါ ပူးေပါင်းပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ြဖစ်ပါသည်။ 
(အခန်း ၃ ရိှ ၎င်းှင့် ဆက်စပသ်ည့် အကံြပချက်များကို ကည့်ပါ။) 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်းစစ်ချက်များကုိ ေလ့လာသံုးသပ်ရန်ှင့် ထုိက့ဲသုိ 
ဆန်းစစ်ချက်များကုိ ေလ့လာသုံးသပ်ိုင်မည့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် တိုင်း 
ေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စမွး်ေဆာငရ်ည်ကုိ ြမင့်တင်ြခင်း 
အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်စနစ်များကို အြပည့်အဝ 
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန်ှင့် လုပ်ငန်းအဆင်ေြပေချာေမွမကို ေှာင့်ေှးေစ 
သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ေလျာ့ချိုင်ရန်၊ EIA များကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် 
ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကုိ တိုးတက်ေစြခင်းြဖင့် 
အစိမ်းေရာင် ရင်းီှးြမပ်ံှမများကုိ ြမင့်တင်ုိင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ြပည်သူ့ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစီမံကိန်းဘဏ် (Project bank) ၏ 
အနာဂါတ်တိုးတက်မတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစံန်းများကိုပါ ေပါင်းစပ ်
ထည့်သွင်းရန ် လိုအပ်သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် အေြခခ ံ
အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများကို Project Bank တွင ်ဦးစား 
ေပးကအြဖစ် ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် အေကာင်အထည ် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ဦးစားေပးစီမံကိန်းများ 
သတ်မှတ်ရာ၌ မဟာဗျဟာကျေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ချက်များအပါအဝင် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည့် အချက်များကုိ စီမံကိန်းများတွင ်
ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် အစိမ်း ေရာင်စီမံကိန်းများအတွက ်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 
ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 ေရအားမှ ထုတ်လုပ်ြခင်းမဟတ်ုေသာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်များ၏ 
အေရးပါပုံကို သိရှိြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တစ်ေြပးညီ စံသတ်မှတ်ထား သည့် 
Power-purchase agreement စာချပ်ပံုစံကုိ အသံုးြပြခင်းြဖင့် လည်းေကာင်း၊ 
ေြမအသံုးြပခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်အား အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 
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ေရးဆဲွထားသည့် ုိင်ငံ၏ စွမ်းအင်စီမံချက်များတွင် ေနစွမ်းအင်ှင့် ေလစွမ်းအင ်
တိုကို အေြခခံသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ြခင်းကုိ ြမင့်တင်ရမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ၎င်းတို၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမမ ှ အကျိးသက်ေရာက်မရှိ 
ေစမည့် အခွင့်အလမ်းများကို ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖင့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်
သုံးလိုင်းမဲ့စနစ်ြဖင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ြခင်းကို ိုင်ငံေတာ်မ ှ အေထာက်အပံ့ြပရန ်
လိုအပ်ပါသည်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ ဘာေငွနဲ့ အြခားသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပတ်ဝန်း 
ကျင်ဆိုင်ရာဘာေငွများကို အသုံးြပခွင့်ရရှိေစရန်၊ အစိမ်းေရာင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အတွက် စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းများေပးရန်ှင့် စီမံကိန်းများကို မဟာဗျဟာကျကျ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိငေ်ရးအတက်ွ ရည်မှန်းချက်ထားရှိရန်ှင့် ရာသီဥတု 
ေြပာင်းလဲမဒဏ်ကုိ ခံိုင်ရည်ရှိေစရန်အတွက ်ေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

စီးပွားေရးဇုန်များကို အေကာင်းဆုံးြဖစ်ေအာင ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ အေတွကံများကိုယူ၍ ြမန်မာိုင်ငံသည ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် 

စက်မဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် ရည်မနှး်ချက်ကီးမားသည့် အစီအစဉ်ကို ေဆာင်ရွက် 

လျက ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန်၊ 

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရန်ှင့် စက်မကဖွံဖိး တိုးတက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ်

တစ်ိုင်ငံလုံး၌ အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ၃ ခုှင့် စက်မဇုန် ၁၉ ခ ု ရှိပါသည်။ ၎င်းဇုန်များသည ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ အေကာက်ခွန် ကငး်လွတခွ်င့်များငှ့် ဇုန်များသို ဦးတည်သည့် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများေကာင့် ဘာေင ွ ရရှိမနည်းသည့ ်

အတွက် လူ့မအသုိက်အဝန်းကုိ ကုန်ကျေစပါသည်။ ၎င်းတို၏ တည်ေထာင်မကုိ ဆုံးြဖတ်ရန် 

အလုိငှာ လူမအသိုက်အဝန်း၏ အကျိးအြမတသ်ည် ဤကုန်ကျစရိတ်များကို ေကျာ်လွန်ရ 

မည်  ြဖစ်ပါသည်။ အေြခခံအားြဖင့် ဇုန်များ အထူးသြဖင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ်

ေရရှည ်အကျိးေကျးဇူးရိှပါသည်။ အလုပ်သမားများှင့် လုပ်ငန်းများသည် နည်းပညာလဲေြပာင်း 

ရရိှမမှတစ်ဆင့် ၎င်းတုိ၏ အကန့်အသတ်ထက်ကုိ ေကျာ်လွန်၍ အကျိးခံစားုိင်မည်ြဖစ်ပီး 

ပိုကုန်ဦးစားေပးစက်မလုပ်ငန်းများကို ဦးတည်သည့်အတွက ် ိုငင်ြံခားေငရွငး်ြမစ် ြဖစ်လာ 

ုိင်ပါသည။် လက်ေတွတွင ်မူဝါဒများ၏ အရည်အေသွးငှ့် ၎င်းတို လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေန 

သည့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်တိုအေပ များစွာမူတည်ေနသည်ြဖစ်ရာ ဖံွဖိးတုိးတက်မအတွက် 
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လက်နက်တစ်ခုအြဖစ်အသံုးြပသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ အေတွအကံမှာ ေရာေထွး 

လျက်ရှိပါသည်။ အေကာင်းြမင်သည့်အပိုငး်မ ှ ကည့်ပါက အိမ်ရှင်ုိင်ငံသည် အထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်များ၏ အကျိးသက်ေရာက်မကုိ သင့်ေလျာ်သည့် မူဝါဒများှင့် အဖွဲအစည်းများှင့် 

လမ်းမိုးိုင်ပါသည်။ ရည်ရွယ်သည်မှာ စွမ်းရည်ှင့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းမဖံွဖိးတုိးတက်ရန်ှင့် 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရိှ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများှင့် ြပည်တွင်းကုမဏီများအကား သတင်းအချက ်

အလက်ဖလှယ်ရာတွင ်အဆင်ေြပေစမည့်မူဝါဒများ ြဖစ်ပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် စက်မဇုန်များအတွက် မူေဘာင်၌ အေရးကီးသည့် 

ကဲွြပားမအချိရိှပါသည်။ လက်ရိှတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်တာဝန်ရိှသူမှ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

ဆိုင်ရာ  အစီအစဉ်များကို စီမံအုပ်ချပ်ပီး သမတုံး၊ အစိုးရအဖွဲသို တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက် 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ စက်မဇုန်များမှာ စီမကံန်ိး၊ ဘာေရးငှ့် စက်မဝန်ကီးဌာနေအာက် 

တွင် ရိှပါသည်။   အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဆုိင်ရာ  အစီအစဉ်များကုိ အထူးလုပထံု်းလုပန်ည်းှင့် 

ကုန်သွယ်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ေြမ၊ အခနွ၊် အလုပ်သမားှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတိုှင့် 

ချတိဆ်က်ေနသည့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာမူေဘာင်ြဖင့် ထိန်းချပ်ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

တည်ေထာင်မှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်တာဝန်ရှိသူများ၊ ရင်းှီး 

တည်ေဆာက်သူများ၊  အသုံးြပသူများ၏ အခွင့်အေရးှင့် တာဝန်များစသည်တိုအတွက ်

အဓိကဥပေဒမှာ ၂၀၁၄ ခုှစ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒြဖစ်ပါသည်။ စက်မဇုန်များတွင ်

သီးြခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း သိုမဟုတ် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတို မရှိပါ။ သိုေသာ် 

လည်း အစိုးရမ ှ ဇုန်စီစဉ်မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မကို စနစ်တကျချဉ်းကပ်ိုင်ေစရန ်

ရညရ်ယွခ်ျက်ြဖင့် စက်မဇုန်ဥပေဒမူကမ်းကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ေှာင်းပိုင်းတွင် လတ်ေတာ်သို 

တင်သွင်းခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလတွင် ြပာန်းခဲ့ပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန် ြမန်မာ့အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒသည် ဝင်ေငွခွန် 

ကင်းလွတ်ခွင့်ကုိ ၇ ှစ်၊ ထပ်တုိးှစ်အတွက် အခွန်န်းေလာ့၍ ေပးေဆာင်ြခင်း၊ သုေတသန 

ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းေပးြခင်းတိုအတွက ်အခွနသ်က်သာခွင့် 

များအပါအဝင် ရက်ေရာသည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များြဖင့် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ ထုိအြပင် 

ဥပေဒသည် အစုိးရ၏ဝန်ေဆာင်မှင့် အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းမဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲကို ဖွဲစည်းရန် န်ကားထားပါသည်။ 

အြပန်အလှန်အေနြဖင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများသည် အနည်းဆုံး ရင်းှီးြမပ်ှံမလိုအပ်ချက်၊ 

ြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်မအေပ ကန့်သတ်ချက်၊ ိုင်ငံြခားသား အလုပ်အကိုင်ှင့် ဝန်ထမ်းများ 

အား သင်တန်းေပးရသည့်တာဝန်များစသည်တိုကုိ လုိက်နာေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။  
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ကုန်းတွင်းပိုင်းှင့်င်းယှဉ်ပါက မတမမရှိသည့်ယှဉ်ပိင်မမ ှ ြပည်တွင်းရင်းီှးြမပ်ံှသူများကုိ 

အကာအကွယ်ေပးမတစ်ခုအြဖစ် ကင်းလွတ်ဇုန်မှ ရင်းီှးြမပ်ံှသူ၏ ြပည်တွင်းေရာင်းချမ 

အေပ ကန့်သတ်ချက်များရှိေသာ်လည်း ၁၀ ှစ်၊ ၅၀ ရာခိုင်န်း အခွန်ေလာ့ေပးြခင်းသည ်

ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိသည့် အားသာချက်ကို ြဖစ်ေစပါသည်။ သိုေသာ်လည်း တိကျမနည်းပါး 

သည့် ချဉ်းကပ်မသည ် အခွန်န်းေလာခ့ျမကုိ တြဖည်းြဖည်း ဖယ်ရှားလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသတွင်းိုင်ငံများတွင ် ထိုကဲ့သို ြဖစ်စဉ်များရိှပါသည်။ ၎င်းုိင်ငံများသည် ဇုန်များတွင် 

ထုတ်လုပ်သည့် အရည်အေသွးြမင့် ကုန်စည်များ၏ အကျိးေကျးဇူးကို ြပည်တွင်းကုမဏ ီ

များကို ရရှိခွင့်ြပြခင်းြဖင့် ပိုကုန်ေဝစုလိုအပ်ချက်ကို ေြဖေလာ့ေပးခဲ့ပါသည်။  

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်သည ်အရည်အေသွးြမင့်မားသည့် အေထာက်အကူြပပစည်းများ၊ 

အများြပည်သူအသံုးအေဆာင်များ၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးချတ်ိဆက်မများှင့် လက်ရှိတွင ်

ြမန်မာိုင်ငံ၌ အဆင့်ြမင့်အထူးစီးပွားေရးဇုန်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ စီမံခန့်ခဲွမေကာ်မတီ 

(TSMC) သည ်တစ်ေနရာတည်း၌ အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စင်တာကို တည်ေထာင်ခဲ့ပါ 

သည်။ ၎င်းစင်တာတွင ်ဝန်ထမ်းအေရအတွက်ကို ေလာခ့ျထားကာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူအေနြဖင့် 

လုိအပ်သည့် ခွင့်ြပချက်ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းတိုအတွက ် ကုိယ်တုိင်ေဆာင်ရွက်ရမည်  ြဖစ်ပါ 

သည်။ TSMC သည ် အွန်လိုင်းြဖင့် ေလာက်လာတင်ရန်ှင့် ခွင့်ြပချက်ရရှိရန် 

ရင်းီှးြမပံှ်သူအတွက် ဂိတ်ေပါက်တစခု်အြဖစ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ် ေဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များစွာအတွက် ပီးစီးရန်ကာချနိ်များကို မှတ်သားထားပါသည်။ 

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင ် စီးပွားေရးလုပ်သည့် ကုမဏီများ အားလုံးလိုက်နာရမည့် 

တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအတွက ် န်ကားချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါ 

သည်။ သီလဝါသည် အြခားစက်မဇုန်များအတွက ် အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးတိုးတက်မ 

ှင့် ဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမတိုတွင် စံြပြဖစ်ပီး ိုးရှင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သိုမဟုတ ်တာဝန်ယူ 

မရှိေသာ စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်မမူဝါဒများကဲ့သို မူဝါဒအသစ်များကို စမ်းသပ်ရန ် မူဝါဒ 

ချမှတ်သူများအတွက် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။ သီလဝါ၏ ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် 

စီးပွားေရးအကျိးသက်ေရာက်မများကုိ အလွယ်တကူရိုင်ပီး လက်ရိှတွင် အထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်၌ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၇၄ ခု ရှိကာ အလုပ်အကိုင်ေပါင်း ၉၀၀၀ ခန ့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပါ 

သည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံမှာ ြပည်ပသို တင်ပိုမကို ြပလုပ်ေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်တမ်းေကာက်ယူသည့် ဇုန်အလုပ်သမားများမှ သီလဝါအထူး  စီးပွားေရးဇုန်သည ်

ကမ်းကျင်မဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အေထာက်အကူြပေကာငး် ေြပာကားခ့ဲသည့် သက်ေသ 

များ ရိှပါသည်။ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများ၏ အကန့်အသတရိှ်သည့် ကမ်းကျင်မစွမ်းရည ်
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ေကာင့် ဇုန်ြပင်ပရှိ လုပ်ငန်းများှင့ ် ချတိ်ဆက်မတွင ် ကန့်သတ်ချက ် များရိှပါသည် (IGC, 

2018)။ 

အဆိုပါအထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့်င်းယှဉ်ပါက စက်မဇုန်များ၏ စီမံကိန်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲမမှာ 

ေယဘုယျအားြဖင့် ဖွံဖိးမနည်းပါးပါသည်။ ဇုန်စီမံခန ့်ခွဲေရးေကာ်မတီများသည ် ဇုန ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်ှင့် စီမံခန ့်ခွဲမအတွက ် နည်းဥပေဒများ သိုဟုတ ် စံသတ်မှတ်ချက်များ 

ှင့်အညီေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိပါ။ ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို စီမံခန ့်ခွဲရာတွင ် အစိုးရဌာနများ၏ 

သက်ဆုိင်ရာအခန်းကအလုိက် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားြခင်းမရိှပါ။ အားနည်းပီး 

ေခတ်မမီေတာ့သည့် ဥပေဒမူေဘာင်ေကာင့် ြပည့်စုံမမရှိေသာ စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် 

စက်မဇုန်များ၏ အကျိးခံစားခွင့်ှင့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မအေပ အနည်းငယ်သာ အာမခ ံ

ချက်ှင့်အတူ စက်မဇုန်အေရအတွက်မှာ လျင်ြမန်စွာတုိးတက်လာပါသည်။ စက်မဇုန ်

အများစုတွင ် အေြခခံအေဆာက်အအံု မြပည့်စံုြခင်း၊ အသံုးမြပရေသးေသာ ေြမကွက်များှင့် 

ေြမကုိ မမှန်မကန် အသံုးြပြခင်းတုိ ရိှပါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အအံုဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ှင့်ထိန်းသိမ်းမတိုမှာ ှစ်ေပါင်းများစွာတိုင ် လုံေလာက်မမရှိခဲ့ပါသည်။ အဓိက မိြပဧရိယာ 

ပတ်လည်ရှိ ဇုန်များအတွင်း၌မှာပင ် လမ်းများ မေကာင်းဘ ဲ ေရစီးဆင်းမှင့် စွန ့်ပစ်ပစည်း 

စီမံခန ့်ခွဲမသည်လည်း စုိးရိမ်ဖွယ်ြဖစ် ေနပါသည်။ အဆိုပါဇုန်များတွင် ေြမေဈး ြမင့်တက်မ 

ေကာင့် ကုမဏီများသည ် ဇုန်အတွင်းရှိ ၎င်းတို၏ ေြမကွက်ကို ေရာင်းချ၍ ဇုန်ြပင်ပတွင ်

လပုင်န်းေဆာင်ရွက်ကရာ ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်မဟာဗျဟာမှာ အကျိးသက်ေရာက ်

မ မရှိြဖစ်ေနပါသည်။  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလတွင် အသစ်ြပာန်းခဲ့သည့် စက်မဇုန်ဥပေဒတွင ်

လက်ရိှဇုန်များသည် ေြမအသုံးချမ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

ပ့ံပုိးေပးြခင်းအပါအဝင် ဥပေဒသစ်တွင ် ပါရှိသည့် ြပာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်ဟ ု

ေဖာ်ြပထားသည်။ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်မရိှစွာ လုိက်နာကျင့်သံုးမည်ဆုိပါက အဆိုပါဥပေဒ 

မူေဘာင်သစ်သည် စက်မဇုန်စွမ်းေဆာင်ရည်ကို သိသိသာသာ တုိးတက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအစိုးရှင့် ဂျပန်ကုန်သွယ်ေရးှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမကုမဏီတို ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်သည့် 

မဂလာဒံုစက်မဇုန်မှာ စက်မဇုန်များ၏ အေထွေထွအားနည်းချက်များဆိုင်ရာ သိသာေသာ 

ခင်းချက်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းစက်မဇုနတ်ငွ ်အဆင့်ြမင့်ဆုံး စက်မဇုန်ဆိုင်ရာ အေထာက် 

အကူြပပစည်းများ  ထားရိှရန် စဉ်းစားထားပီး ရန်ကုန်မိှင့် အနီးကပ်တည်ရိှမသည် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ေနသည့် ၎င်း၏ အဓိကအချက် ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံတွင်းရှိ 

အြခားစက်မဇုန်များှင့ ် မတူညီသည်မှာ မဂလာဒံုစက်မဇုန်တွင် အြပည့်အဝလုပ်ငန်း 

လည်ပတ်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၄၁ ခုရှိပီး ၎င်းလုပ်ငန်းများသည ် ေြမကွက်များ 
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အားလံုးကိ ု ယူထားကာ ကုန်ထုတ်လုပမ်တငွ ် အလုပသ်မားေသာင်းဂဏန်းြဖင့် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ွေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် မဂလာဒုံစက်မဇုန်တွင ် စီးပွားေရး အဆင်ေြပ 

ေချာေမွမသည ် အြခားေသာဇုန်များ သုိမဟုတ် အြခားစီးပွားေရးနယ်ပယ်ထက် အနည်းငယ် 

သာ ပုိမုိသာလွန်သည့်အေြခအေန ြဖစ်ပါသည်။ မဂလာဒံုစက်မဇုန်၏ အေတွ အကံကိုယူ၍ 

ြမန်မာအစုိးရသည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများြဖစ်သည့် ထိုင်းအမတေကာ်ပိုေရးရှင်းှင့် 

ကိုရီးယားေြမှင့်အိမ်ရာ ေကာ်ပိုေရးရှင်းတိုှင့် စက်မဇုန် ၂ ခုကို ဖက်စပ် တည်ေထာင်ရန ်

ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းဇုန်အသစ် ၂ ခုသည ်အနာဂတ်စက်မဇုန်များ အတွက် တိုးတက ်

သည့် စံန်းအသစ်များကို ချမှတ်လိမ့်မည်ဟု ေမာ်မှန်းထားပါသည် (Myanmar Times, 

2019a and 2019b)။  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်းမ ှ

စက်မဇုန်များ၏စီမံခန ့်ခွဲမမူဝါဒများတိုးတက်ေစရန်အတွက ်လုပင်နး်စဉ်များကုိ အဆိုြပထား 

ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ ဇုန်ခွဲေဝချထားေရးအစီအစဉ်ကို ြပည်နယ်များ၏ ချတိ်ဆက်ိုင်မ 

အလားအလာှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုအေပ အေြခခံ၍ ေရးဆွဲြခင်း၊ အမျိးမျိးေသာ အဖဲွ 

အစည်းများ၏ တာဝန်ှင့် အခန်းကကုိ ရှင်းလင်းစွာသိရှိေစြခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အေြခခ ံ

အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမများ 

အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် လိုအပ်ချက်များကို  ချမှတ်ြခင်းှင့် ြပတင်းတစ်ေပါက ်

ဝန်ေဆာင်မမှတစ်ဆင့် စီးပွားေရးှင့်ဆက်ွယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအဆင်ေြပေချာေမွေစ 

ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်းတိုြဖစ်ပါသည်။ အစုိးရသည် စက်မဇုန် 

ဥပေဒသစ်ကုိ ြပာန်းခဲ့ပီး စက်မငှ့် အေသးစားအလတ်စားစီးပွား ေရးလုပ်ငန်းဖွံဖိး 

တိုးတက်မဥပေဒများကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲေနဆ ဲ ြဖစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

တုိးတက်ေစရန်၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် ချတိ်ဆက်မပိုမိုအားေကာင်းေစရန်၊ လက်ရှိ 

စက်မဇုန်များကို အဆင့်ြမင့်တင်ရန်ှင့် စက်မလုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစရန် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒများသည ်သင့်ေလျာ်မရှိပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းမှအဆိုြပထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ကုိက်ညီ 

ပါက ၎င်းဥပေဒများသည ် ြမန်မာ့စက်မဇုန်များ၌ လုပ်ငန်းချတိ်ဆက်မဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်းှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအသစ်များကို ဆွဲေဆာင်မြဖစ်ေစမည့် မူေဘာင်အေြခအေနများကို အေထာက် 

အကူြပရန ်အလားအလာရှိပါသည်။ 

လက်ရှိတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို သက်သာေသာ လုပ်ခလစာန်းထား 

ြဖင့် အလုပ်သမားအများအြပားကို ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ပါသည်။ သိုေသာ ် နည်းပညာ 
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အသစ်များကုိ လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ထိေရာက်သည့် စီးပွားေရးစီမံခန ့်ခွဲမအတွက ်

နည်းပညာကမ်းကျင်ပီး စီမံအုပ်ချပ်မစွမ်းရည်ရှိသည့် အလုပသ်မားများမာှ နည်းပါးလ ှ

ပါသည်။ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးသည့်ကုနက်ျစရိတအ်တက်ွ အခွန်ေလာ့ေပးြခင်း၊ သင်တန်း 

ေပးရမည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ တာဝန်ှင့် ိုင်ငံြခား ကမ်းကျင်လုပ်သားများအေပ ကန့်သတ် 

ချက ် များြပားြခင်းတုိသည် ြပည်တွင်းအလုပ်သမားများထံသို ထိေရာက်သည့် နည်းပညာ 

လဲေြပာင်းမှင့် နည်းပညာစွမ်းရည ် အေြခခံဖံွဖိးတုိးတက်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်း 

အလုပ်သမားများ၏ ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်အပိင်ေဆာင်ရွက်မမရှိဘ ဲိုင်ငံြခား 

သားကမ်းကျင်သူများအေပ ကန့်သတ်ြခင်းမှာ အလားအလာရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ြပလုပ်ရန ်တားဆးီသည့်သေဘာ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ 

ပညာေရးစနစ်သည် အဓိက ြပြပင်ရမည့် အချက်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ 

ခိုင်မဲပီးဟန်ချက်ညီေသာဖံွဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းမ ှ ပုဂလိကကမ ှ လိုလားချက်များကို 

ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်ပညာေရးငှ့် ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ 

ပညာေရးှင့် သင်တန်းေကျာင်းအဖွဲအစည်းတိုကို ကီးကပ်သည့် အစိုးရဌာနများှင့် 

ပုဂလိကကမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ေဆွးေွးမများြပလုပ်ြခင်းတိုအပါအဝင ် စက်မ 

ကအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆိုြပထား 

ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးပါက ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်များ 

သည် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် နည်းပညာှင့် စီမံခန ့်ခွဲမစွမ်းရည်ကို ြမင့်တင်ရန်အလားအလာ 

ရိှပါသည်။  

ြပည်တွင်းရှိ ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများတွင် အကန့်အသတ်ရှိမေကာင့် ချတ်ိဆက်မအစ ီ
အစဉ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် ကနဦးအဆင့်သာ ရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူများ၏ ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက်တွင် ြပည်တွင်းကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်ိုင်မအတွက ် လုိအပ်သည့်မူေဘာင် ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် အလှရှင၏် ေထာက်ပ့ံမ 
အေပ များစွာ မီှခုိေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေရှဆက်လက်၍ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုနှ်င့် 
မဂလာဒံုစက်မဇုန်တုိက့ဲသုိ ေအာင်ြမင်ေနသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် စက်မဇုန်များမှာ 
ချတ်ိဆက်မအစီအစဉ်များ အစပျိးေဆာင်ရွက်မကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ေကာင်းမွန ်
သည့် စမှတ်ြဖစ်ပါသည်။ တီအက်စ်အမ်စီသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ လုပ်ငန်း 
များ၊ အနီးရိှ စက်မဇုန်များရှိ လုပ်ငန်းများ ဇုန်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများှင့် မိတ်ဆက်သည့်ပွဲ 
များမှတစ်ဆင့် ဝယ်သူှင့် ေရာင်းသူတိုကို ချတိ်ဆက်ေပးပါသည်။ 
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အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့်စက်မဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် စီမံခန ့်ခွဲမကို ပိုမိုကျယ်ြပန့ ်

သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမဟာဗျဟာှင့် ကိုက်ညီေစရန်၊ မူဝါဒလဲွမှားမ၊ 

ပုံတူကူးယူမှင့် အရင်းအြမစ်များဆုံးံးမတိုမ ှ မြဖစ်ေစရန ် အထူးစီးပွားေရးဇုန် 

ှင့် စက်မဇုန်များကုိ ကီးကပ်သည့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

ှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနတိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို ေသချာ 

ေစရန်၊ 

 ကင်းလွတ်ဇုန်များ၏ ပိုကုန်ေဝစုလိုအပ်ချက်များကို ချက်ချင်းေြဖေလျာ့ေနစဉ ်

ဝင်ေငွခွန်ေလာ့ချေပးြခင်း (ဇုန်ြပင်ပရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ေပးထားသည့် 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များအြပင်) မှတစ်ဆင့် အထူးစီးပွားေရး ဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

ကို ေပးထားသည့် သာလွန်သည့် ဘာေရး အကျိးခံစားခွင့်များ တြဖည်းြဖည်း 

ုပ်သိမ်းရန်အတွက ် စဉ်းစားရန်၊ ဇုန်အတွင်းှင့် ဇုန်ြပင်ပရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

အကား တန်းတူညီမမရှိေစရန်၊ အစိုးရဘာေငဆွုံးံးမကုိ ေလာ့ချရန်၊ 

ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပပိုကုန ် ေဈးကွက်များသို ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ ခွဲေဝချထားမတွင ်

ပုံမမှန်ြခင်းကို ဖယ်ရှားရန၊် ကင်းလွတ်ဇုန်မ ှ ကုန်စည်များကုိ ြပည်တွင်း စက်မ 

လုပ်ငန်းများမ ှအသုံးြပိုင်ေစေရး အာမခံရန၊် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှ ံ

သူများ ရရိှေနသည့် သင်တန်းေပးမကုန်ကျစရိတ်အတွက ်အခွန်ေပးေဆာင် ြခင်းမ ှ

ုတ်ပယ်ြခင်းကို ြပည်တွင်းရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက်လည်း စဉ်းစားေပးရန်၊ 

 ြမန်မာိုင်ငံတွင ် တာဝန်ယူမရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်ရန် 

(ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအသစ်တွင်လည်း ရည်န်းထားပီး) ရည်ရွယ ်

ချက်ှင့် ကိုက်ညီေစရန်အတွက ်ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးအတွက ်တာဝန်ယူ 

မရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ေကာ်ြငာ 

စာအမှတ် ၄/၂၀၁၅ ကဲ့သို ေကာ်ြငာစာသတ်မှတ်ေရးစဉ်းစားရန်ှင့် ဇုန်အားလံုး၏ 

စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီများ ကုိလည်း ၎င်းေကာ်ြငာစာကဲ့သို သတ်မှတ်ေရးအတွက ်

တိုက်တွန်းရန်၊ 
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 အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒှင့် ၂၀၁၂ ခုှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒအရ 

သတ်မှတ်ထားသည့် ခွင့်ြပသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ေဝါဟာရတိုအရ ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအကား ေရှေနာက်မညီမကုိ ဥပေဒ 

၂ ခုလုံး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ြပင်ဆင်ြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွက ် သတ်မှတ်ထားသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်ပုံစ ံြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ေြဖရှင်းရန်၊ 

 စက်မဇုန်များ၏ စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲမတိုးတက်လာရန်အတွက ်

လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာရ်န၊် ဇုန်ခွဲေဝချထားမတွင ် ရှင်းလင်းသည့် 

နည်းဥပေဒှင့် လိုအပ်ချက်များ၊ အေြခခံအေဆာက်အအံု ဆိုင်ရာြပာန်းချက်များ၊ 

စီးပွားေရးအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပး 

မတိုကို စက်မဇုန်ဥပေဒအသစ်တွင ်ထည့်သွငး်မကုိ ေသချာေစရန်၊ 

 ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

စီမံကိန်းတွင ် ချမှတ်ထားသည့်အတိုငး် စက်မကအတက်ွ လူ့စွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။ 

အထူးသြဖင့် ကမ်းကျင်မလိုအပ်ချက်အေပ ပုဂလိကကှင့် ေဆွးေွးမ 

ပံုစံတစ်ခု တည်ေဆာက်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ပညာေရးှင့် 

သင်တန်းေကျာင်းအဖွဲအစည်းများ၊ စက်မလုပ်ငန်းများ အကား ေဆွးေွးမပုံစံကို 

အဆင်ေြပေစရန်၊ စီးပွားေရးကမှ လုိအပ်ေနသည့် လိုအပ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီမည့် 

သင်ိုးန်းတန်းပုံစံကို အေထာက်အကူေပးရန၊် 

 အေထာက်အပံ့စက်မလုပ်ငန်းများအတွက ်စနစ်တကျှင့် စက်မလုပ်ငန်း ဆုိင်ရာ 

အထူးသင်တန်းအစီအစဉ်များ ေရးဆွဲရာတွင ် စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းှင့် 

အလှရှင်များှင့်ပူးေပါင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများကို အေထာက်အကူြပ 

ရန်၊ သင်တန်းသင်ိုးန်းတန်းှင့် အစီအစဉ်များ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရာတွင ် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ပါဝင်ေစရန်၊ အထည်အလိပ်ငှ့် အဝတ ်

အထည်များ၊ စိုက်ပျိးေရး၊ စက်မလုပ်ငန်း၊ စက်ယရားတပ်ဆင်ြခင်းတိုအပါအဝင ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
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စီမံကိန်းတွင ် ဦးတည်ထားသည့် ကများက့ဲသုိ အဓိကစီးပွားေရးကများကိ ု

အာုံ စိုက်ရန်၊ အစားအေသာက် ြပြပင်ထုတ်လုပ်မသည ် ၎င်းကအတွင်း 

ချတ်ိဆက်မများအတွက် ပိုမိုြမင့်မားသည့် အလားအလာြဖစ်ရာ  ေရှေြပး 

ေဆာင်ရွက်မတစ်ခ ုြဖစ်ုိငပ်ါသည်။ 

 သက်ဆိုင်ရာသွင်းအားစ ု ထုတ်လုပ်ေသာ အိမ်နီးချင်း စက်မဇုန်များှင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ လုပ်ငန်းများစာရင်းကို သီလဝါရင်းှီးြမပ်ှံသူများသို 

ေပးသည့်နည်းလမ်း သိုမဟုတ ်  ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ထုတ်လုပ်သူများ၏ 

ကွန်ယက်ချတိ်ဆက်မအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ေတွဆုံပွဲများကို တိုးြမင့်ြပလုပ် 

ရန်။ 

အာမခံချက်ရှိပီး ရှင်းလင်းေကာင်းမွန်ေသာ ေြမအသံုးချခွင့်ကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

အာမခံချက်ရှိပီး ရှင်းလင်းေကာင်းမွန်ေသာ ေြမအသုံးချခွင့်ကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခ ု ြဖစေ်စိုငေ်ရးအတက်ွ အဓိကကျေသာ အေြခခံတစ်ခ ု

ြဖစ်ပီး ယင်းသည ် ပုိမုိ၍ အလုံးစုံပါဝင်ိုင်မှင့် စဉ်ဆက်မြပတတ်ိုးတက်ိုငမ်လမး်ေကာင်း 

ကို အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။ အဆုိပါအပုိင်းတွင် ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် တိုးတက်မများ 

ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန ် အေတာ်အတန် လိုအပ်ေနပါေသးသည်။ ပထမအကိမ ် OECD ၏ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက ် (OECD, 2014) တွင ် ေြမဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အမျိးမျိးှင့် 

အုပ်ချပ်မလစ်ဟာမြခင်းေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မ 

အေပ သက်ေရာက်မရှိြခင်းတိုကို ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့် မီးေမာင်းထိုးေဖာ်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါသုံးသပ်ချက်များတွင ် ေြမအသုံးြပခွင့်ှင့် အုပ်ချပ်မအေပ အားေကာင်းရန ်

ေထာက်ပံ့မေပးုိင်မည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအမျိးမျိးကိုလည်း အကံြပေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၂၀၁၆ တွင ် အမျိးသားေြမအသုံးချေရးမူဝါဒ (National Land Use Policy-NLUP) ကို 

ကျင့်သုံးြခင်းြဖင့် မကာေတာ့မည့် အနာဂတ်တွင် အဆုိပါြပဿနာရပ်များသည် ေမာ်လင် ့

ချက ် လင်းလက်လာေတာ့မည်ဟု ယံုကည်အားထားရေသာ်လည်း ေြမဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် 

စိန်ေခမအမျိးမျိးသည ် ယေန့ထိတုိင် ဆက်လက်တည်ရိှေနပါေသးသည်။ ပါဝင် 

ပတ်သက်သူများှင် ့ေဆွးေွးပွဲများြပလုပ်ပီးေနာက ်ယခင ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ သက်တမ်း 

ကုန်ဆုံးခါနီးအချနိ်တွင် အပီးသတ်ထားေသာ NLUP သည ်ေြမမူဝါဒမူေဘာင ်တိုးတက်မများ 

ကို ကိုယ်စားြပပါသည်။ အြခားမဟာဗျဟာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မများအနက ်ယင်းသည ်NLUP 
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၏ အမျိးမျိးေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ရးကုိ အေထာက်အကူြပရန် 

အတွက် အမျိးသားေြမဥပေဒ (National Land Law - NLL) ဖွံဖိးတိုးတက်မကို အဆိုြပ 

ထားပါသည်။ လက်ရိှအစုိးရသည် ၂၀၁၆ ဧပီလ ေနာက်ပိုင်းတွင ်NLUP အား အများြပည်သ ူ

သို အသိေပးထုတ်ြပန်မအြဖစ် တရားဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး ၎င်း၏ ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်ပါဝင်စဉ် 

က ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် ေကြငာချက်မူဝါဒစာတမ်း (NLD 2015) ပါ ေြမစီမံခန ့်ခွဲမ ေဆာင်ရွက်ရန ်

ှင့် ေြမသက်တမ်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်လုံ ခံစိတ်ချရမ ြမင့်တက်လာေစရန ် ကတ ိ

ကဝတ်ကို ထပ်မံေလးနက်ေစခ့ဲပါသည်။ 

သိုရာတွင ် အကျိးဆက်ြဖစ်စဉ်အေနြဖင့် NLUP ေအာက်ရှိ ရည်မှန်းချက်များကို လိုက်ပါ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ြမန်မာအစိုးရ၏ စွမ်းရည်ှင့် ဆရှိမအေပ သံသယရိှေစသည့် 

ရပ်တည်မအြမင်များသည် အချိစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် လူမေရးအသင်းအဖွဲများ (CSOs) 

တွင ် ပို၍ ြဖစ်ေပေစခဲ့ပါသည်။ NLUP ကို အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည့် ကိတင ်

ေဆာင်ရွက်မများ တိုးတက်မကို ေှးေကွးေစသည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို- ဥပမာအားြဖင့် 

NLUP ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မများကုိ ဦးစီးေဆာင်ရွက်မည့် အမျိးသားေြမအသုံးြပမ 

ေကာင်စီ (National Land Use Council – NLUC) ကုိ ှစ်ှစ်ကာပီးမှသာ ဖဲွစည်းခ့ဲပါသည် - 

NLUP ှင့် ကိုက်ညီမမရှိသည့် အချိကျပက်ျပတ်ည်းတည်း ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ေဆာင်ရွက ်

ရသည်များှင့် ၂၀၁၈ ေနာက်ပိုင်းတွင ် ေြမှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒအရ အသိအမှတ်ြပမ 

ဆိုင်ရာ တစ်ပိင်တည်း ေဆာင်ရွက်သည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 

၏ စိုးရိမ်ပူပန်မများကို ြမင့်တက်ေစပါသည်။ CSO အများစုသည် ယခုထက်ထိ NLL ၏ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မေဆာင်ရွက်မများတွင ် ေဆွးေွးတိုင်ပင်မမရှိြခင်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

စိုးရိမ်ပူပန်မများကိုလည်း ေြပာဆိုကပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တငဘ်ာလ၌ NLUP 

ေအာက်တင်ွ အဆုိပါရည်ရွယ်ချက်အတွက် ေကာ်မတီဖွဲစည်းပီးသည့်ေနာက်တွင်ှင့် ပါဝင် 

ပတ်သက်သူအစုအဖွဲများ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် များစွာပါဝင်ပီး ေနာက်တွင် ေြပာင်းလ ဲ

လာလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ကပါသည်။  

၂၀၁၉ ေနာက်ပိုင်းတွင ် ထုတ်ြပန်ေကြငာခဲ့သည့် “ေြမှင့် အေဆာက်အအံု သတင်းအချက ်

အလက်ဘဏ်ေကညာချက်” (၎င်းေကညာချက်အရ အစိုးရအဖွဲအစည်းများသည ် ယင်းတို 

၏ စီမံခန့်ခွဲမေအာက်တွင်ရှိပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းအြဖစ ် ြပလုပ်ရန် အလားအလာ 

ရှိိုင်သည့် ေြမကွက်များအားလံုးကို စာရင်းြပစုမည့်ပုံြဖစ်သည့်) ေကြငာချက်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မများ ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည ်

၎င်းတို၏ စီမံကိန်းများအတွက ်အလားအလာရှိသည့် ေြမကွက်ှင့် တည်ေနရာ အေနအထား 
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တိုကို ကိတင်၍ စဉ်းစားေတွးေခထားိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆုိပါအဆင့်တွင် လုပ်ငန်းစတင် 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းအေပ တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် မရိှြခင်းသည် ၎င်းအေပ 

သက်ေရာက်မ ြဖစ်ေစရန ် အလားအလာရှိိုင်သည့် ပိုမိုစိစစ်ြခင်းများြဖင့် တားြမစ ်

ထားပါသည်။ သိုရာတွင ် ေအာက်တွင်ေဆွးေွးမည့် လက်ရှိ ေြမဆိုင်ရာသတင်းအချက ်

အလက်စနစ ်ချိတဲ့မအမျိးမျိးကို စဉ်စားသုံးသပ်ြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင ်

သိသာထင်ရှားသည့် စွန့်စားမများှင် ့စိန်ေခမများ ရှိလာိုင်ပါသည်။ 

အနညး်ဆံုး NLUP ၏ အဓိက ေဖာ်ြပချက်အချိကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ပးီသည့် 

တုိင်ေအာင် ေြမသက်တမ်းှင့်ဆုိင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်သည ် နားလည်ရခက်စရာများ ကျန်ေန 

လိမ့်မည် ြဖစ်ပီး၊ ရံဖန်ရံခါ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၊ လုပ်ကွက်နည်း ေတာင်သူများ၊ ေဒသခ ံ

လူထုှင့် အြခား ေြမပိုင်ရှင ် သုိမဟုတ် ေြမအသုံးြပများအေပ လုံ ခံစိတ်ချရမမရှိြခင်းများ 

ြဖစ်ေစပါ လိမ့်မည်။ အေကာင်းရင်းတွင် (၁) ရှိရင်းစွဲအားနည်းချက်များ - ေြမစီမံခန့်ခွဲြခင်း 

တွင ် ဒါဇင်ှင့် ချေီသာ ဥပေဒများရှိြခင်းှင့် ေအဂျင်စီအေြမာက်အြမား မျိးစံုပါဝင်ေနြခင်း 

တိုြဖင့် အပိုင်းပိုင်းြဖစ်၊ ပ်ေထွးပီး ေခတ်ေနာက်ကျေနေသာ ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်း 

ဆိုင်ရာ မူေဘာင်၊ (၂) ေြမ သက်တမ်းဆိုငရ်ာလုပပ်ိုငခွ်င့် အခွင့်အေရးအေပ ကာကွယ်ေပးမ 

အားနည်းြခင်း၊ အထူးသြဖင့် ိုင်ငံတွင်းရှိ လူမျိးစုများေနထိုင်သည့် ေဒသများအများအြပား 

တွင ်ဓေလ့ထုံးတမ်းမိိုးဖလာအရ ေြမအသုံးြပမများ ကီးစိုးေနြခင်း၊ (၃) ေြမဆိုင်ရာ သတင်း 

အချက်အလက်စနစ် မတိကျြခင်း သိုမဟုတ် မရှိြခင်း၊ (၄) ပ်ေထွးပီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ 

လွန်းေသာ ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းသည ် လူမျိးစုများေနထုိင်သည့် အထက်ပိုင်းေဒသများတွင ်

သိသာစွာ ေြမမှတ်ပုံတင်မနည်းေအာင ် ဖန်တီးေနြခင်း၊ (၅) ေြမအသုံးြပမအတွက ် စီမံချက ်

မရှိြခင်းှင့် ပ်ေထွးေသာ ေြမအသုံးြပမ မူဝါဒအေြပာင်းအလဲများ၊ (၆) ေြမြပငတွ်င ်

လက်ရှိေဆာင်ရွက်လုပ်ကုိင်လျက်ရိှသည့် လက်ေတွ အရှိတရားအေပ ကိုယ်စားြပမမရှိဘ ဲ

ေြမစီမံခန့်ခွဲမ ကားဝင်ခွင့်ရရန်သာ အသုံးဝင်သည့် ေြမအမျိးအစားခဲွြခားြခင်းအပါအဝင ်

ေြမအသုံးြပအေပ တင်းကျပ်လွန်ေနြခင်း၊ (၇) မရှင်းလင်းဘဲ ကုန်ကျစရိတ်များြပားေသာ 

ေြမလဲေြပာင်းမ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ (၈) ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများ၏ ေြမပိုငဆ်ိုငမ် 

စည်းမျဉ်းများအတွက ် အုပ်ချပ်မပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းြခင်း၊ (၉) ေြမ အြငင်းပွားမေြဖရှင်း 

ြခင်းစနစ ်အားနည်းြခင်း (၁၀) သမိုင်းေကာင်းအရ ေပေပါက်ေနေသာ ေြမဆိုင်ရာ နစ်နာမ 

များ၏ စိန်ေခမများ (၁၁) ယခုလက်ရိှတုိင်ေအာင် လံုေလာက်သည့် လုံ ခံမေပးြခင်းမရှိသည့် 

ေြမတိုင်းတာခွဲေဝေပးမ ြမင့်တင်ြခင်းတို ပါဝင်ပါသည်။ 
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ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လူဦးေရစုစုေပါင်း၏ သုံးပုံှစ်ပုံအထိ ပါဝင်လျက်ရှိသည့် ေကျးလက်ေန 

အိမ်ေထာင်စုများအတွက ်အေရးအကီးဆံုး အရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့် ေြမရရှိမ လုံ ခံစိတ်ချြခင်း 

ှင့် သဘာဝသယံဇာတများ၏ အေရးကီးြခင်းတိုကို ချဲထွင်ေဖာ်ြပ၍ မရိုင်ပါ။ ၂၀၁၅ 

ခုှစ်တွင ် မိြပလူဦးေရ၏ ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ၉ ရာခိုင်န်းရှိြခင်းကို ငး်ယဉ်ှလျက ်

ေကျးလက်လူဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင်န်းသည ် (MOPFI, 2018) ဆင်းရဲွမ်းပါးေကာင်း သိသ ိ

သာသာ ြပသြခင်းအားြဖင့် ေတာင့်တင်းခုိင်မာသည့် မိြပ-ေကျးလက ်ဆင်းရဲွမ်းပါးမသည ်

ခဲွြခားေနဆဲပင် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည ်သနး်ေပါငး်များစာွေသာ လူများသည် လယ်ယာေြမ 

ှင့် စားကျက်ေြမရရှိမှင့် ၎င်းတို၏စားဝတ်ေနေရးအတွက ် သားငါးငှ့် ေတာေတာင်များ 

အေပတွင် မှီခိုေနရြခင်းကို အဓိပာယသ်က်ေရာက်ေစပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၇ ခုှစ ်

အတွင်းတွင ် ကမာ့ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဒဏ်ခံရမန်းကိန်းတွင ် ၁၈၇ ိုင်ငံအနက် အဆင့် 

၃ တွင ်ေနရာယူလျက ် (Eckstein et al., 2109) ြမန်မာုိငင်သံည် ကမာေပရှိိုင်ငံများတွင ်

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမြခင်း ဒဏ်ကို ခံိုင်မအနည်းဆုံးိုင်င ံတစ်ုိင်ငံအြဖစ် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပ 

ြခင်း ခံခဲရပါသည်။ ထိုအတွက ် ထိေရာက်သည့် ေြမအသုံးြပမှင့် ေြမငှ့် သဘာဝအရင်း 

အြမစ်များ ေလျာ့ပါးသွားြခင်းကို ကာကွယမ်များကုိလည်း ှစ်ရှည်ေြမအသုံးြပမစီမံချက်တွင ်

အချက်တစ်ချက်အြဖစ ်ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။ 

ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အရင်းအြမစ်ရရှိိုင်မှင့် ေရရှည်ဖွံဖိး တိုးတက်မ 

ရရှိေစရန်အတွက ်၎င်းတို၏အုပ်ချပ်မများစသည့် ကမာလံုးဆိုင်ရာအသိအမှတ ် ြပထားေသာ 

အဓိကကျသည့် အေရးကီးမတိုသည ်၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ်သေဘာတူညီခ့ဲသည့် စဉ်ဆက်မြပတ် 

ဖွံဖိးေရးပန်းတိုင်များ (SDGs) အရ ကျယ်ြပန့် ပီး ြပည့်စုံသည့် မူေဘာင်အတွင်းတွင ်

လုံ ခံစိတ်ချရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေကာင်းအချင်းရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် ဆက်စပ ်

လမး် ခေံနသည့် အမျိးသားဖွံဖိးမရည်မှန်းချက်ှင့် မဟာဗျဟာတုိအြပင် ဝန်ကီးဌာနများ၊ 

တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအကားတွင် မူဝါဒများ၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းများှင့် 

ညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများကို ချန်ိညိရာတွင ် လွယ်ကူေချာေမွေစသည့် ရည်ရွယခ်ျက်ကို 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုြဖင့် ေပါင်းစည်းေစခ့ဲေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (MSDP) ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ (MOPFI, 

2018) 

MSDP သည် လက်ရှိစီမံကိန်းများှင့် ဦးစားေပးမများကုိ ပူးေပါင်းစုစည်းြခင်းှင် ့အှစ်ချပ ်

ြခင်းတိုမ ှရသည့် ရလဒ်များကို အသိအမှတ်ြပေလာက်ေအာင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပထား 

ေသာ်လည်း ၎င်း၏ အပီးသတ်မတိုင်မ ီ မူကမ်းမ ှ အနည်းငယ်ကဲွလဲွလျက် NLUP တွင ်
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ကိုးကားရည်န်းချက်များ ပါဝင်ေစရန ် ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေြမအုပ်ချပ်မအေပ 

ကျန်ရိှသည့် အပုိင်းများသည် ိုင်ငံ၏ သဘာဝ အရင်းအှီးပိုင်ဆိုင်မကို ထိန်းသိမ်းိုင်ရန ်

အတွက် ေရရှည်ခုိင်မဲတည်တ့ံသည့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမကို  အသုံးကျစွာ အာုံစိုက်ထားေသာ ်

လည်း အြခားေြမအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ ေထာင့်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါ။ 

(MOPFI, 2018) ထိုသို ချန်လှန်ထားမများသည ် အစိုးရ၏ လက်ရိှဆက်စပ်ေဆာက်ရွကမ် 

များကို ပ်ေထွးေစြခင်းှင့် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတုိင်း ေြမဆိုင်ရာအုပ်ချပ်မ 

အေြခအေနများကို ပဋိပကြဖစ်ေစြခင်းစသည့် နားလည်ရခက်ေစသည့် အချက်ြပမများစွာကို 

ထပ်မံေပေပါက်ေစပါသည်။ 

လက်ေတွမကျသည့် သက်ေသြပမများက လက်ရှိအေြခအေနသည ် ေနာက်ထပ ် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမများအေပ ဟန့်တားထိန်းချပ်ေစသည့် အေရးကီးသည်အချက်ဟုလည်းေကာင်း၊ 

လုံ ခံစိတ်ချမမရှိသည့် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ြဖင့် အားနည်းသည့် ပိုင်ဆိုင်မြဖင့် 

ေနထိုင်ရမည့် လယ်ေြမအနည်းငယ်သာပုိင်သည့် လုပ်ကွက်နည်းလယ်သမားများ၊ ေဒသခ ံ

လူထုများှင့် လူမျိးစုများ အရင်းအြမစ်များအတွက ် ဆက်လက်ယုတ်ေလျာ့ပျက်ြပားေစ 

သည့် အရင်းခံလည်းြဖစ်သည်ဟုလည်းေကာင်း အကံြပကပါသည်။ ေြမြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ

ေရးသည် အစိုးရက ရင်ဆိုင်ေတွကံရိုင်သည့် စိန်ေခမအများဆုံး ဧရိယာများထဲမ ှ တစ်ခု 

ြဖစ်ေလ့ရှိပါသည်။ ယင်းသည ် ေရရည်ကာြမင့်စွာ အသံုးြပခ့ဲသည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 

မိိုးဖလာပိုင်ဆိုင်မများှင့် ချည်ေှာင်ခံရြခင်း၊ သာမန်ထက်ပုိေသာ်လည်း တစဦ်း 

တစ်ေယာက်၏ အကျိးစီးပွားှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွန်းအားှင့် ဆွဲအားတို အမဲရှိတတ်ေသာ 

ြမင်ိုင်ေသာအရာှင့် ပုန်းကွယ်ေနသည့်အရာ ှစ်မျိးစလုံးှင့် ပတ်သိပ်ဆိုနင့်ေနေသာ 

စီးပွားေရးှင့် လူမေရးကယပ်ိုက်မများကဲ့သိုေသာ စိန်ေခမများရှိပါသည်။ အဆိုပါစိန်ေခမ 

များသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေြမအုပ်ချပ်မှင့် ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်အကားတွင် ဆက်သွယ် 

ေပါင်းကူးေပးမည့် နက်နဲေသာ အရင်းအြမစ ် အြဖစ်ေပးြခင်းြဖင့် ပို၍ တွန်းအားေပးလျက ်

ရိှပါသည်။ 

ထိုသို ပ်ေထွးပီး အြငင်းပွားမြဖစ်စဉ်များြမင့်မားသည့် ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲမြဖင့် ေရှသို 

ဆက်ြခင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် ၎င်း၏ိုင်ငံသားများ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမကို 

တုိးတက်ရန် အေထာက်အကူြပုိငသ်ည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဝငေ်ရာက်ြခငး်ြဖင့် ေရရှည ်

တညတ့ံ်ခုိင်မဲသည့် အကျိးေကျးဇူးများ ရရိှေစရန ်လွန်စွာအေရးကီးလှပါသည်။  

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 
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 ပါဝင်ပတ်သက်သူများပါဝင်ေရးအတွက ် အစီအစဉ်ှင့် ေဆာင်ရွက်မများကို 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း စီမံထားပီး ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ ကိတငခ်န့်မနှး် သိြမင ်

ိုင်မများရှိြခင်းတိုှင့်တက ွပါဝင်ပတ်သက်သူများ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ပါဝင်ြခင်း 

ြဖင့် အစီအစဉ်ကျန၍ ညိင်းတိုင်ပင်မရှိေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များအားြဖင့် NLUP ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း။အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ဖွဲစည်းသည့် NLUC ေအာက်ရိှ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည ် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 

ပါဝင်ေစြခင်းြဖင့် ၎င်းဦးတည်ချက်အတိုင်း ေရှဆက်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းတိုသည ် ၎င်းတို၏ လုပင်နး်စမီခံျက်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရမည့်အရာများ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ေရး ပါဝင်ပတ်သက်သူများအေနြဖင့် မူကမ်းစာရွက်စာတမ်းများ 

အေပ ကိတင်ေလ့လာစဉ်းစားိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ၊ ုတ်ြဖင့်ေြပာဆိုြခင်း 

ြဖင့်လည်းေကာင်း စာေရးသားြခင်းအားြဖင့်လညး်ေကာင်း ပါဝင်ိုငသ်ည့် အခငွ့် 

အေရးများ၊ အဖွဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်သူများအြပင ် ၎င်းေနာက်ကွယ်ရိှ ပါဝင်ပတ်သက ်

သူများသည ် သက်ဆုိင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိ ု ြပည့်စုံစာွငှ့် ပွင့်လင်းစွာ 

ရရှိိုင်ခွင့်များကဲ့သိုေသာ အခွင့်အေရးများကို ေပးအပ်ရပါမည်။ 

 အမျိးသားေြမဥပေဒ (NLL) ဖွံဖိးေရးှင့် NLL ှင့် တည်ဆဲေြမဥပေဒများ 

သဟဇာတြဖစ်ေရးှင့် ကျိးေကာငး်ဆက်စပမ်ရိှေရး- 

o NLL အေနြဖင့် တရားဝင်ငှ့် တရားဝင်မမရှိသည့် ေြမသက်တမး်ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလံုးကို အသိအမှတ်ြပေပးြခင်း၊ ြမန်ဆန်ရှင်းလင်း၍ 

အလုပ်ြဖစ်ေသာ အဖွဲအစည်းပိုငး်ဆိုငရ်ာမေူဘာင်ငှ့် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှတ်ပုံ 

တင်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းှင့် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ြခင်းတိုကို အေသးစိတ်ချြပ 

ြခင်းှင့် ကျန်ရှိေနေသာ ေြမဥပေဒများ သဟဇာတြဖစ်ေရးှင့် 

ကျိးေကာင်းဆက်စပ်မရှိေရးမူေဘာင်ကို ချမှတ်ြခင်းတိုကို အသိအမှတ ်

ြပြခင်းှင့် ပါဝင်ေရးဆွဲြခင်းတိုကို ေသချာေစြခင်း။ 

o ပီးြပည့်စုံသည့် ေြမဥပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်၊ NLUP ၏ 

မူဝါဒများကို ထင်ဟပ်ေစမည့် အဆိုြပချက်များှင့ ် NLL ှင့် လက်ရှိ 

ေြမဆိုင်ရာဥပေဒပိုင်းများ သဟဇာတြဖစ်ြခင်းတို ဖွံဖိးေရးေစြခင်း။ 

o ကားြဖတ်ေဆာင်ရွက်မအေနြဖင့် တည်ဆဲဥပေဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

အေပ အြငင်းပွားေစေသာ ြပင်ဆင်မများေဆာင်ရွက်ြခင်းအား ရပ်နား 
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ေစရန် အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဥပမာအားြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် 

စိန်ေခမများကို ကိုင်တွယ်ိုင်ရန်အလားအလာရှိသည့် နည်းဥပေဒများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ချန်ိညိေနစဉ်ှင့် NLUP ှင့် ကိုက်ညီေစရန ်

ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အချနိ်များတွင ် ၂၀၁၉ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည ်

ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပနလ်ည်ထူေထာငြ်ခငး်ဆိုငရ်ာဥပေဒကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်းအား ခတရပဆ်ိုငး်ထားေစြခငး်။ 

 မူဝါဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ညီွတ်မရှိေစေရးတိုးတက်ရန်ှင့် လက်ရှိြဖစ်ပွား 

ေနသည့် ကိစရပ်များက့ဲသို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

အားနည်းြခင်းများကုိ ေရှာင်ရှားရန်အတွက ်တစ်ခုတည်းေသာ စီမံခန ့်ခွဲမစနစ်ကို 

ဖွံဖိးေစြခင်း။ အဓိကစဉ်းစားရန်မှာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝ၍ အားကိုးယုံကည ်

ရေသာ ေြမဝန်ေဆာင်မများ (ဥပမာ- ေြမစာရွက်စာတမ်းများ စစ်တမ်းေကာက်ယ ူ

မ စာရင်းအင်းများ၊ ေြမပုံများှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများ အာမခံ 

ချက်ရှိမ) တိုးတက်ေစေရးှင့် အားလုံးအတွက် ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုံ ခံေရး 

ကို ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်၍ ြမင့်တင်ေပးရန်ြဖစ်ပါသည-် 

o ေြမအမျိးအစားကို ိုးရှင်းေစြခင်းှင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရေြမေတာင်းဆိုမ 

များှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ြခင်းှင့် အုပ်စုလိုက်ေတာင်းဆိုမ 

များကို မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ြပြခင်း။ 

o အိမ်ေထာင်စုေခါင်းစဉ်တွင ် အိမ်ေထာင်ဖက်ှစ်ဦးလံုး၏ အမညက်ို 

ထည့်သွင်းမှတ်ပံုတငေ်စြခငး် အပါအဝင် ေြမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိးသမီး 

များ၏ အခွင့်အေရးကုိ ြမင့်တငြ်ခငး်။ 

o ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးှင့် လဲေြပာင်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင ် ြမန်ဆန်ထိေရာက် 

သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တညေ်ထာင်ေစြခင်း။ 

o အစိုးရေြမများ စီမံခန ့်ခွဲမြပလုပ်ရာတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် လုပ်ငန်း 

စဉ်ကုိ တည်ေထာင်ြခင်း။ 

o အရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည့် ေြမစီမံခန ့်ခွဲမ ဝန်ေဆာင်မများေပးိုင်ရန ်

ရည်ရွယ်၍ ေရွးချယ်ထားသည့် မိနယ်များတွင ် ေရှေြပးေြမဆိုင်ရာ 
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ုံးများစမ်းသပ်တည်ေထာင်ြခင်းှင့် ှစ်လတ်မှ ှစ်ရှည်ကာလများတွင ်

အြခားုံးများကို ေအာင်ြမင်သည့် လက်ေတွအေတွအကံများ လက်ဆင့် 

ကမ်းေစြခင်း။ 

o လက်ရှိတွင ် စွမ်းေဆာင်ရည်မရှိဘ ဲ ေငွကုန်ေကးကျများေသာ အခွန ်

စနစ်ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း။ 

o အနာဂတ်တွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်းြဖစ်မည့် ေြမစာရင်းအင်းှင့် 

မှတ်ပုံတင်စနစ်သိုကူးေြပာင်းမည့် အြမင်ြဖင့ ် လက်ရိှေြမဆိုငရ်ာမတှတ်မ်း 

များှင့ ် သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်ှင့်အလိုက် ေြပာင်းလ ဲ

ြဖည့်စွက်သည့်မူေဘာင်များချမှတ်ြခင်းှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သိုေြပာင်းလ ဲ

ြခင်း။ 

o တစ်ခုတည်းေသာေြမစီမံခန ့်ခွဲမအာဏာပိုင်ေအာက်တွင ် ေြမစီမံခန ့်ခွဲမ 

ဝန်ေဆာင်မများေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် လုိအပ်သည့် အဖွဲအစည်းပိုင်း 

ဆိုင်ရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

o ေြမဆိုင်ရာကိစရပ်များကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် လတ်ေတာ ်

အသီးသီးတွင ် ေြမဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်ေဆာင်ရွက်မည့်ေကာ်မတီများကုိ 

ဖဲွစည်းြခင်း။ 

 မူေဘာင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာေစရန်ှင့် ိုင်ငံက မြဖစ်မေနေြမသိမ်းပိုက်ရာတွင ်

ခွဲြခားမမရှိဘ ဲ အများြပည်သူအကျိးကို ေကာင်းစွာသတ်မှတ်ထားပီး ဥပေဒ 

ှင့်အည ီ ြပည့်စုံလုံေလာက်သည့် ေလာ်ေကးကို ချက်ချင်းေပးေသာ အေြခအေန 

မှသာလင် သိမ်းဆည်းေစမေသချာေစရန်တိုအတွက ် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ 

ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၉ ကို 

ြပင်ဆင်ြခင်း။ 

 လွတ်လပ်၍ချနိ်ကိုက်ြဖစ်ေစရန်အတွက်အားထုတ်မရှိပီးအားလံုးကကျယ်ကျယ်ြပ

န့်ြပန့်လက်ခံုိင်ေသာထိေရာက်သည့် ေြမအြငင်းပွားမေြဖရှင်းသည့်စနစ်တစ်ခုကို 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်း။ 
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 အြပင်းထန်ဆုံးေသာြပစ်ဒဏ်ကျခံေစိုင်သည့် ေြမဆိုင်ရာြပစ်မများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ရာဇဝတ်မဆိုင်ရာအကန့်အသတ်များကို ဖယ်ထုတ်ြခင်းသိုမဟုတ်ေလျာ့နည်းေစ 

ြခင်း၊ 

 ပို၍ေရရှည်တည်တံ့ေစပီး ထိေရာက်မရှိသည့် ပုံစံတစ်ခုြဖင့် ဖွံဖိးမ 

ကွက်လပ်အတွက ် ေထာက်ပံ့မေပးိုငမ်ည့် ေြမအသုံးြပမစီမံချက်မူေဘာင်ကို 

ထူေထာင်ြခင်း။ 

 သေဘာတူညီထားသည့် လုပင်နး်ေဆာငရွ်က်မလုိအပခ်ျက်များငှ့် ကိုက်ညီမ 

ေသချာေစရန်၊ မူဝါဒချမှတ်ြခင်းအေပ ပို၍သတင်းအချက်အလက်ရရှိေစရန်ှင့် 

ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ လူမေရး၊ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများကုိ ပွင့်လငး်ြမငသ်ာစာွ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်တိုအတွက ်

အရွယ်အစားကီးမားသည့် စိုက်ပျိးေရးေြမခွဲေဝမအတွက ် ကီးကပ်သံုးသပ်ြခင်း 

ှင့် အစီရင်ခံြခင်း နည်းလမ်းတည်ေထာင်ြခင်း။ 

 ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ေဆာငရွ်က်ပးီသည့်အချနိအ်ထိ ပဋိပကြဖစ်ပွားရန ်

ထိလွယ်ရှလွယ်ေသာ ဧရိယာများတွင ် အရွယ်အစားကီးမားသည့် ေြမခဲွေဝေပးမ 

အသစ်များကုိ ရပ်ဆိုင်းရန်။ ၎င်းတိုကို ပဋိပကဆိုင်ရာ စွန့်စားမအားအနည်းဆုံး 

ေလျာ့ချိုင်မည့် ဧရိယာအြဖစ်သာ စဉ်းစားရမည်။ ဥပမာလက်ရှိတွင ် (မိိုး 

ဖလာအခွင့်အေရးရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်သူအပါအဝင)် မည်သည့်တိုင်တန်းေတာင်းဆို 

ချက်မ မရှိေသာ သုိမဟုတ် ေြမတရားဝင်ြဖစ်မြပဿနာအား အမှန်တကယ် 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းိုင်ေသာ သုိမဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများှင့ ် ေဒသခံလူထ ု

တုိ၏ မိိုးဖလာဓေလ့ထုံးတမ်းအခွင့်အေရးအေပ ချိးေဖာက်သည့်အတွက ်

မည်သည့်စွန့်စားမမှမရှိေသာ VFV ေြမကိုြပန်ေပးြခင်း။ 

 ဒုကသည်များ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ြပန်လည်အစားေပးြခင်းှင့် ြပည်သူလူထုအတင်ွး 

ြပန်လည်ေနရာချေပးြခင်းအပါအဝင် ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ/် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း - 

o ေြမကိုြပန်လည်အစားေပးြခင်းအပါအဝင ် ပဋိပကသက်ေရာက်လျက်ရှိ 

သည့် ဧရိယာ၌ေြမကုိစီမံအုပ်ချပ်ြခင်းသည် ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့်အကျံးဝင ်

လျက်ရှိသည့် စိန်ေခမများြဖစ်ပီး ယင်းတွင ် ယခုြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း 
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စာအုပ်၏ နယ်ပယ်အလွန်တွင်ရှိေနေသာြပဿနာများှင့် မူဝါဒများပါဝင ်

ေနပါသည်။ အဆိုပါပ်ေထွးသည့် ကိစရပ်များအတွက ် ေြဖရှင်းချက်များ 

ကို ေဆွးေွးရန် အြခားသုံးသပ်မပုံစံများတွင ် ပိုမိုသင့်ေတာ်ပါမည်။ 

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ ဤေနရာတွင် သတိထားရန် အေရးကီးသည်မှာ 

ထိုကဲ့သိုေသာ စိန်ေခမများသည် တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင်အေပ သက်ေရာက်မရှိပီး ဤြပန်လည်သုံးသပ်မတွင ် အကံြပ 

ထားသည့် စီမံခန့်ခွဲမများကို ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်တွင ် ပါဝင်ြခင်းှင့် 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲြခင်းသေဘာတူစာချပ်တိုမှ ေပေပါက်လာသည့် ေြမ 

ဆိုင်ရာကိစရပ်များအား အသိအမှတ်ြပ၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက ်

ပဋိပကမြဖစ်ပွားေစလိုသည့် အြပအမူြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့် 

မည်။ မည်သည့်အဖွဲအစည်းှင့် ြဖစ်စဉ်တွင်မဆို ြပန်လည်ခိုလံလာသည့် 

ဒုကသည်များကိုြပန်လည်ေနရာချထားေပးြခင်းအခွင့်အေရးကုိေဆာင်ရွက်

ရန်ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ခ့ဲပီးြပည်တွင်း ေရေြပာငး်ဒကုသည် (IDPs) 

များသည် အြမင့်ဆုံးေသာပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမ ငှ့်တာဝနခံ်မအဆင့်အတန်း 

အတွက် ကိးစားုန်းကန်သင့်ပီး မူဝါဒှင့် အေကာင ် အထည်ေဖာ်မ 

အဆင့်များတွင် ေဒသခံလူထု၏ ပါဝင်ြခင်းကို ြပစုပျိးေထာင်သင့်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက်အဓိကစဉ်းစားသုံးသပ်ချက်များ 

 ေဆွးေွးြခင်းှင့် ညိင်းြခင်းအပါအဝင်ထိုက်သင့်သည့် အားထည့်ေဆာင်ရွက်မအ 
ေသးစိတ်- ြမန်မာုိင်ငံ၏တည်ဆဥဲပေဒတငွရိှ်ေနသည့် စိန်ေခမများှင့်ကွာဟမ 

များအားလံုးေကာင့် ိုင်ငံတကာစံန်းှင့်မကိုက်ညီေသာ လက်ရှိ အသုံးြပေန 

သူများ၏ လက်လွတ်ဆုံးံးရမများတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ပါဝင်မမရှိေစရန ်

ေြမပါဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ထိုက်သင့်သည့် လံုလဝီရိြဖင့် အားထည့် 

ေဆာင်ရွက်မအေသးစိတ်ြပလုပ်ရန ်လုိအပပ်ါသည်။ ကုမဏီများသည ်ေြမပိုင်ရှင်၊ 

ေြမအသုံးြပသူများှင့်ေဆွးေွးြခင်းှင့် ညိင်းြခင်းများတွင ် ေတာင်းဆိုမများ 

သိုမဟုတ ် ပိုင်ဆိုင်မများအတွက ် ၎င်းတို၏ ေြမဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 

အေထာက်အထားများသည် မြပည့်စုံိုင်ြခင်း သိုမဟုတ ် အချိကိစရပ်များတွင ်

ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အား လက်ရှိဥပေဒအရအကာအကွယ်ေပးထား 

ြခင်းတိုကို အသိအမှတ်ြပလျက ်ကျယ်ြပန့်သည့်အြမင် ရှိသင့်ပါသည်။ မိိုးဖလာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ အသံုးြပြခင်းအပါအဝင် ှစ်ရှည်ပိုင်ဆိုင်ြခင်းှင့် အသုံးြပ 



134 

 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ြခင်းအေပ အေြခခံသည့်ေတာင်းဆိုမအား မသိကျိးကန်ြပြခင်း သိုမဟုတ ်

လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မကို လိုအပ်ေစြခင်း သိုမဟုတ ် တရားုံးမှတစ်ဆင့် ၎င်းတိုအား 

လုိက်နာေစရန် ေတာင်းဆိုမများြပလုပ်ြခင်းများသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေြမရရှိမ 

ညိင်းြခင်းေဆာင်ရွက်မအတွက ် ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်ေစရန ်အလားအလာ 

မေကာင်းသည့်အချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသခံလူထုငှ့် ေကျးလက် 

အိမ်ေထာင်စုများအတွက ် တရားဝင်သတ်မှတ်ေလ့ရှိပီး တည်ဆဲဥပေဒစနစ်အရ 

အတည်မြပုိင်သည့် ေတာငး်ဆိုမများြဖစလ်ငပ်င် အသိအမှတ်ြပြခင်းသည ်

မရိှမြဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ေတာင်းဆုိသူများသည် လက်ေတွကျ 

သည်ြဖစ်ေစ၊ မကျသည်ြဖစ်ေစ ေြမကိုလက်ဝယ်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။ မိိုးဖလာ 

အားြဖင့် စိုက်ပျိးေရးတွင ် ပါဝင်ေသာ ေဒသခံလူထုများသည် ၎င်းတို၏ အသက ်

ေမွး၀မ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ ြပနလ်ည်ထူေထာငရ်နအ်တက်ွ အြခားေရွးချယ်စရာ 
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အခန်း (၃) 
ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤအခန်းသည် ဝင်ေရာက်မှင့်  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာအတားအဆီးများအရ 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် လုပထံု်းလုပန်ည်းစနစ်ငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒမူေဘာင်တို 
အေပ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
စနစ်ကို ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့် ကမာ့စံနမူနာိုင်ငံများှင့် င်းယှဉ်ပီး ိုင်ငံြခား 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဆဲွေဆာင်မ တိုးတက်ေစေရးအတွက ်
တာဝန်ရှိသူများ စဉ်းစားုိငေ်ရးအတက်ွ မူဝါဒေရးရာ ေရွးချယ်စရာများကို 
ေဖာ်ထုတ်ထားပါသည်။ ထုိအြပင် ြမန်မာဥပေဒှင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
စာချပ်များအရ ရင်းှီးြမပ်ှံမအြငင်းပွားမများ ေြဖရှင်းိုင်ေရးအတွက ် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူ၏ ပစည်းပိုင်ဆိုင်မဆိုင်ရာ အခွင့်အေရးများငှ့် စနစ်ယရားများဆိုင်ရာ 
အကာအကွယ်များ၊ ခွဲြခားမမရှိေသာ စည်းမျဉ်းများကဲ့သိုေသာ အဓိကကျသည့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒကိစရပ်များကို သုံးသပ်ထားပါသည်။ မကာေသးမီက ရရိှခ့ဲေသာ 
ေအာင်ြမင်မများကို ေလ့လာပီး ကျန်ရှိေသာ အဓိကစိန်ေခမများကို ေဖာထု်တ်၍ 
၎င်းတိုကို ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် အကံြပချက်များကို အဆိုြပထားပါသည်။ 
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အစပိုင်းတွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း ပထမအကိမ ်OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံ  ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ 

သုံးသပ်ြခင်း (OECD၊၂၀၁၄) ြပလုပ်သည့်အချနိ်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒမူေဘာင်ကို ြပြပင ်

ေြပာင်းလရဲန် အေရးတကီးလိုအပ်ေနပါသည်။ ဥပေဒအများစုမှာ ကိုလိုနီေခတ်၌ ြပာန်း 

ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး အချိမှာ တံခါးဖွင့်စီးပွားေရးှင့် ကုိက်ညီမမရိှခ့ဲသည့်အြပင် ိုင်ငံတကာစံန်း 

များှင့်လည်း ညီွတ်မမရှိခဲ့ေချ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်သည ် ဥပေဒများစွာှင့ ် ဖိုဖရဲြဖစ်ေန 

ပီး အများစုမှာ ေခတ်ေနာက်ကျပီးြပည့်စုံမမရှိပါ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် 

လွယ်ကူေချာေမွမမရှိဘ ဲတစ်ခါတစ်ရံတွင ်မတရားမရှိပီး အချိမှာ အထူးသြဖင့် အာဏာပိုင် 

များက လိုသလိုအလွဲသုံးစားြပြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံသည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမကို 

အများအားြဖင့် ပိတ်ထားခဲ့ရာ ထိုအချနိ်က OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index 
အရ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ (FDI) ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယေြမာက် ကန့်သတ်မ 

အများဆံုးုိင်ငံအြဖစ် သတ်မှတ်ခံခ့ဲရသည်။ 

ယခုဒုတိယအကိမ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက ် ြပလုပ်သည့်အခါ 

ဝန်းကျင်အေြခအေနမှာ သိသိသာသာ ကဲွြပားသွားပီ ြဖစ်ပါသည်။ ပထမအကိမ်သုံးသပ်မ 

တွင ် ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် မူဝါဒဆိုင်ရာအကံြပချက်များသည ် ေနာက်ပိုင်းတွင ် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ခဲ့သည့် အေရးပါေသာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကုိ အေထာက်အကူြပခဲ့ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင်ကုိလည်း သိသိသာသာတိုးတက်ေစခဲ့သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် တာဝန်ယူမရှိစွာ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ တာဝန်ဝတရားများကို ရှင်းလင်းြပတ်သားစွာ 

ေရှေဆာင်ြပပီး ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံမကို သိသိသာသာ 

ေလာ့ချေစလျက ် ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ေခတ်မီရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ှင့် ေကာ်ပိုရိတ်မူေဘာင်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းကအများအြပားတွင ် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကန ့်သတ်ထားဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာုိင်ငံသည ်

န်းကိန်းများအရ ကန့်သတ်ချက်အများဆံုး ထိပ်တန်းိုင်ငံများစာရင်းတွင ်မပါဝင်ေတာ့ပါ။ 

မကာေသးမီှစ်များအတွင်း တိုးတက်မများစွာ ရိှခ့ဲေသာ်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမ၏အကျိးေကျးဇူးများကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် မေဝရန်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

အရ ေရရှည်တည်တံ့ေသာ တုိးတက်မြဖစ်ေစရန်အတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအရှိန်ကို 

ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန ် လိုအပ်သည်။ ဤနည်းြဖင့်သာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ အြပသေဘာ 

ေဆာင်ေသာ အကျိးသက်ေရာက်မများသည် ြမန်မာြပည်သူတို၏ ဘဝများ တိုးတက်ေရးှင့် 

စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ (SDGs) ြပည့်မီေရးကို ပိုမိုထိထိ 

ေရာက်ေရာက ်အေထာက်အကူြပုိငပ်ါသည်။  



144 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်၏ အေြခခံအုတ်ြမစ်ကို ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 

ြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇) တိုက အများအားြဖင့် 

ချမှတ်ေပးပါသည်။ ာဏပစည်းမူပိုင်ခွင့် (IP) ှင့် အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

ဥပေဒသစ်များသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ဥပေဒေရးရာမူေဘာင်ကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံန်းများ 

ှင့်အညီြဖစ်ေစခဲ့ြခင်းေကာင့် ချးီကျးဖွယ်ေအာင်ြမင်မများြဖစ်သည်။ သိုရာတွင ်ေအာက်ေြခ 

၌ အေထာက်အြပမူဝါဒများှင့် လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်မ စွမ်းရည်ဆိုင်ရာ စိန်ေခမ 

များကို ေြဖရှင်းရန ် ကျန်ရိှေနေသးသည်။ ဥပေဒမူေဘာင်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ်တေလာ 

ြဖစ်ေပတိုးတက်မ၏ ေအာင်ြမင်မသည် လက်ေတွတွင်အဆိုပါဥပေဒများ၏ ထိေရာက်မ 

အေပ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ယံုကည်မရိှလာေစမည့် တရားစီရင်ေရးှင့် ြမနမ်ာတရားံုး 

များ၏လွတ်လပ်မှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ကိုြမင့်တင်ရန ် ဆက်လက်ကိးပမ်းမများအေပ 

မူတည်ပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အကာအကွယ်ေပးေသာ 
နည်းလမ်းအရ ြမန်မာိုင်ငံသည် အေရးပါေသာအဆင့်၌ ရိှေနသည်။ ယေန့အချနိ်အခါတွင် 

အာဏာသက်ဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် ၁၄ ခုမသာ ရှိေသာေကာင့် ြမန်မာ 
ုိင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များဆိုင်ရာ ၎င်းင်း၏ နည်းလမ်းကုိ ြပန်လည် 
သံုးသပ်ရန် လုပ်သာကိုင်သာရှိေသာ အေနအထားတွင် ရှိေနပါသည်။ မရှင်းလင်းေသာ အရည် 

အေသွးမြပည့်မီေသာ ြပာန်းချက်များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ - အစိုးရ အြငင်းပွားမေြဖရှင်း 
ေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင ် မလိုလားအပ်ေသာ အဓိပါယေ်ကာက်ယမူများကုိ ြဖစ်ေပေစ 
ိုင်ပီး အချိေသာကိစရပ်များတွင် တူညီေသာမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ ်
သစ်များှင့် ထပ်ေနိုင်ပါသည်။ တူညီေသာမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 

စာချပ်ေဟာင်းများှင့် စာချပ်အသစ်များ ထပ်ေနမများသည် ၎င်းတိုအကား ေရှေနာက ်

မညီွတ်မကို ြဖစ်ေပေစိုင်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ပုိ၍သစ်လွင်ပီး သိမ်ေမွကွဲြပားေသာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များကို ေရှာင်ရှားြခင်းြဖင့် ယင်းအေြခအေနကို အြမတ်ထုတ်ိုင်ကာ 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကိးပမ်းေဆာင်ရွက်မများကို အရာမေရာက်ြဖစေ်စိုငပ်ါသည်။  

ဤအခန်းသည် အဓိကရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ မူဝါဒကိစရပ်များြဖစ်သည့် ခွဲြခားဆက်ဆံမ 

မရှိေသာ အေြခခံစညး်မျဉး်၊ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမအတိုင်းအတာ၊ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူများ၏ပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးများကို အကာအကွယေ်ပးမငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 

အြငင်းပွားမများကို ေြဖရှင်းရန် ယရားများကိ ု အားလုံးအတွက် အရည်အေသွးရှိေသာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမပတ်၀န်းကျင်တစ်ရပ ် ဖန်တီးရန် အားထုတ်မများကို အေြခခံ၍ အကဲြဖတ ်



145 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

သုံးသပ်ပါသည်။ ဤအပုိင်းတွင် မကာေသးမကီေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည့် သက်ဆိုင်ရာြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမများကို ြပစုထားပီး လက်ရှိတည်ဆဲအစိုးရမူဝါဒများ၏ အရည်အေသွးကုိ 

ဆန်းစစ်ထားပါသည်။  

အဓိကမူဝါဒေရးရာအကံြပချက်များ 

 အမျိးသားကာကွယ်ေရးှင့် လုံ ခံေရးကိုထိခိုက်မမရှိဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်မက 
များတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက ်
များှင် ့  ဖက်စပ်လိုအပ်ချက်များေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက်များ၏ အကျိးအြပစ ်
များကို သံုးသပ်ပါ။  

 စီးပွားေရးကအားလုံး၏ အဓိကေကျာေထာက်ေနာက်ခံြဖစ်သည့် ဘာေရး၊ 
ေဆာက်လုပ်ေရးှင့် ြဖန ့်ြဖးေရး၀န်ေဆာင်မများကဲ့သိုေသာ ၀န်ေဆာင်မက 
များတွင ် ုိင်ငံြခားပါ၀င်မအတက်ွ ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက်များ၏ 
ကုန်ကျစရိတ်များကို ညီညီမမ သံုးသပ်ပါ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းကအားလံုးသည ်
ြမန်မာိုင်ငံက ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆွဲေဆာင်ရန် ရည်မနှး်ထားသည့် ေစျးကွက်ှင့ ်
ထိေရာက်မရှိသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် အဓိကဆက်စပ် 
ေနသည်။ ိုင်ငံေပါင်းစံုမှ သက်ေသအေထာက်အထားများအရ ယင်းကန့်သတ်ချက် 
များသည် ၀န်ေဆာင်မပံ့ပိုးသူများအကား ယှဉ်ပိင်မအား တားဆးီြခင်းအားြဖင့် 
ထုတ်လုပ်မကများအပါအဝင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးအတွက ် ကုန်ကျ 
စရိတ်များ တိုးပွားေစပါသည်။ ၎င်းတိုသည ်ိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆွဲေဆာင်မကို 
အဟန့်အတားြဖစ်ေစုံသာမက စားသံုးသူများ၏ ေရွးချယ်မှင့် ဝယ်ယူိုင်စွမ်းကို 
ထိခိုက်ေစိုင်ပါသည်။ 

 MIL ှင့်အည ီ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ် ှစ်ရှည်ေြမငှားစာချပ်ကို 
မှတ်ပုံတင်ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ပါ။ ယင်းအတွက်အစိုးရအေနြဖင့် MIL ကို 
ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာရ်န ် ေြမှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေအဂျင်စီများ 
အတွက် ရှင်းလင်းေသာန်ကားချက်များှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ြပန် 
ုိင်သည်။ အလားတူစွာကုမဏီများဥပေဒသစ်အရ ိုင်ငံြခားပိုင်ဆိုင်မ ၃၅% 
အထိရှိသည့် ြမန်မာကုမဏီများကုိ ၁၀၀% ြမန်မာိုင်ငံသားပိုင်ကုမဏီများကဲ့သို 
တူညီေသာ စည်းကမ်းချက်များှင့်အည ီေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ြပထားေကာင်း ရှင်းလင်း 
ေအာင် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ MIL ှင့် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းလဲေြပာင်း 
ြခင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပေဒ (၁၉၈၇) တို၏ ဆက်ွယ်မအေပ ရှင်းလင်းမ 
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မရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် 
ုံးတွင ် ှစ်ရှည်ငှားရမ်းမများအတွက ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင ် အခက်အခဲများ မကာ 
ခဏ ကံေတွရေကာင်း ပုဂလိကကက တင်ြပကသည်။ စုေပါင်းပိုင ်
အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာဥပေဒငှ့် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်း 
ကို ကန့်သတ်သည့်ဥပေဒ (၁၉၈၇) ဆက်ွယ်မှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း အလားတူ 
ြပဿနာရပ်များ ြဖစ်ေပေနပါသည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအားလုံးအတွက ်
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ှစ်ရှည်ေြမငှားရမ်းခွင့် (ှစ် ၅၀ အထိှင့် သက်တမ်းတိုး ၁၀ ှစ် 
စီြဖင့် ၂ ကိမ)် ကို ခွင့်ြပေပးေသာ MIL ပါ ြပာန်းချက်သည ်အဓိကေအာင်ြမင်မ 
တစ်ရပ်ြဖစ်ပီး ယခင်ှင့် င်းယှဉ်ပါက စီးပွားေရးဝန်းကျင်တိုးတက်လာေကာင်း 
ကို ြပသည့် အဓိကအချက်တစ်ချက်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်ရှည်ေြမရရှိရန်သည ်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အားလံုးအတွက ် အထူးသြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အဦ 
စီမံကိန်းများှင့် ေကးမီေငွေကးေထာက်ပံ့မလိုအပ်သည့် ေြမယာအေြခခ ံ
ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ်အေရးကီးေသာအေြခအေနတစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 MIL ၏ ပုဒ်မ ၄၂-၄၃ တွင်ြပာန်းထားသည်ှင့်အည ီ ြမန်မာိုင်င ံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မရှင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ကန့်သတ်ထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ 
စာရင်းဆိုင်ရာ 'Negative List' အေြခအေနကုိ ရှင်းလင်းေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
၎င်းအေြခအေနသည် အစိုးရအတွင်း အားေကာင်းေသာ ေပါငး်စပည်ိင်း 
ေဆာင်ရွက်မ လုိအပ်မည်ြဖစ်သည့်အြပင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ရငး်ှီးြမပံှ်မ 
စနစ်ှင့်ပတ်သက်၍လည်း အထူးသြဖင့် အလားအလာရှိေသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများ ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ေပးရပါမည်။ 
ဤအဆင့်တွင် လက်ရှိစာရင်း (အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၁၅/၂၀၁၇) ှင့် 
ကန့်သတ် ထားမများအကား အနည်းငယ် မညီွတ်မ ရှိိုင်ေသာ်လည်း ထိုကဲ့သို 
ရှင်းလင်းထားြခင်းသည် အနာဂတ်တွင ်ပိုမိုကီးမားကျယ်ြပန ့်လာေသာ ကွဲလွဲမကို 
ေရှာင်ရှားရန ် အထူးသြဖင့် အေရးပါလှပါသည်။ ယေန့အချနိအ်ထိ လုံ ခံေရး 
ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မေဆာင်ရွက်ချက်များကိုသာ ကန့်သတ်ထားပံုရိှေသာ်လည်း 
အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၁၅/၂၀၁၇) တွင ် ပါဝင်မ မရိှေချ။ ထိုသိုညီွတ်မ 
မရှိြခင်းသည ် စာရငး်တွင် မပါဝင်ေသာ ပိုမိုကန ့်သတ်မြပလုပ်ထားသည့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းကများ ရိှ-မရှိ၊ အေြခခံစည်းမျဉ်းများတွင် ေြပာင်းလဲမ 
များ ထင်ဟပ်ရန် စာရင်းကို ပုံမှန်ြပင်ဆင်မ ရိှ-မရှိ စသည့် မေရရာမများ 
ြဖစ်ေစပါသည်။ 

 ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့်ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းကများရှိ စီမံချက ်
များကို စိစစ်ရာတွင် အဆိုြပချက်စိစစ်ေရးအဖွဲတွင ် ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
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များမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ပါဝင်ေဆာင်ရွကခွ်င့် မြပရပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်
၎င်းတို ပါဝင်ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပကသည ်
မေသချာမကို ြဖစ်ေစပီး ယှဉ်ပိင်မမရှိသည့် ခွင့်ြပမအေြခအေနများကို ြဖစ်ေပ 
ေစိုင်ပါသည်။ 

 လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝအရ လွတ်လပ်ေသာတရားစီရင်ေရးစနစ် တည်ေဆာက ်
ရန်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတရားုံးစနစ်ေအာက်တွင် ဥပေဒေရးရာ ေသချာမကို ြမင့်တင ်
ရန် ကိးပမ်းအားထုတ်မများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါ။ ဤစနိေ်ခမများကုိ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသွင ် ကူးေြပာင်းမတွင ် အေရးအပါဆုံးအြဖစ ်
သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အစုိးရသည် ြပင်ပကမ်းကျင်သူများှင့် အြခားေသာ 
သက်ဆုိင်သူများှင့်အတူ တရားစီရင်ေရးက၏ လွတလ်ပမ်အေပ ယုံကည်မ 
တည်ေဆာက်ရန်၊ မျိးဆက်သစ်တရားသူကီးများှင့် ေရှေနများအား ေလ့ကျင့် 
သင်ကားေရး အတွက်အရငး်အြမစမ်ျားကုိ ြမင့်တငရ်န၊် တရားစီရင်ေရးစနစ ်
အြပင် အြခားေသာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းနည်းများကုိ တည်ေဆာက်ိုငေ်ရး 
အတွက် ရပ်ရွာအဆင့်တွင်တရားေရးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကို လက်လှမ်းမီေစ 
ေရး ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အစပျိးလုပ်ေဆာင်မများကိ ု
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သင့်ပါသည်။ 

 IP အခွင့်အေရးများှင့် အုညာတစီရင်းဆိုင်ရာဥပေဒများဆိုင်ရာ နည်းဥပေဒ 
များ၊ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများကုိ ပုံစံချြခင်း၊ မူကမ်းေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ပါ။ ဤဥပေဒအသစ်များ ြပာနး်လုိက်ြခင်း 
သည်ချးီကျးဖွယ်ေကာင်းသည့်ေအာငြ်မငမ်တစခု်ြဖစသ်ည်။ သိုေသာ် IP ဥပေဒ 
သစ်များအရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ အခွင့်အေရးများကို 
ယုံကည်မမရရှိိုင်မ ီ IP အခွင့်အေရးများအား စီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေစြခင်းတိုကုိ ကီးကပ်ရန ် သီးြခား IP တရားံုးများှင့ ်
အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများကို ထူေထာင်ရန် လုိအပပ်ါသည်။ အလားတူပင ်
အစိုးရအေနြဖင့် အုညာတစီရင်ေရးဥပေဒသစ်အရ ေပးအပ်ထားေသာအခွင့် 
အေရးများကို ထိေရာက်စွာ လုိက်နာေစေရး ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်
သီးသန့်စီးပွားေရး ဆိုင်ရာတရားုံးများ ြဖစ်ေပလာေစရန်ှင့် တရားစီရင်ေရး 
ဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းကို အားေပးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်ေဟာင်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြပန်လည်ေစ့စပ်ညိင်းြခင်းှင့် 
ရှင်းလင်းမရှိေစေရးတိုအတွက ် ြဖစ်ိုင်ေြခများကို စဉ်းစားသုံးသပ်ပါ။   ိုင်ငံြခား 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မကို 
ပ့ံပုိးေပးုိင်သည့်အြပင် ဥပေဒစည်းမျဉ်းှင့်အည ီ ထိန်းေကျာင်းမ ြပလုပ်ရန ်
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အစိုးရ၏ အခွင့်အေရးကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းေပးိုင်သည့် သင့်တင့်ေလျာက်ပတ် 
ေသာ ဟန်ချက်ညီမကုိ ထင်ဟပ်ေစရန် အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစာချပ်များ 
ကို ချန်ိညိထားသင့်ပါသည်။ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါငှ့်ပတသ်က်ေသာ အစုိးရ 
၏ အေတွအကံများသည ်၎င်းအေနြဖင့် အဓိကကျေသာ စာချပ်ြပာန်းချက်များ 
သိုမဟုတ ် အဓိပါယ်ေကာက်ယမူများအြပင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များတွင ်
သင့်ေလျာ်သည့် ဟန်ချက်အား မည်သုိြမင်ရသည်ဆုိသည်ကုိ ပုံေဖာ်ိုင်ပါသည်။ 
ယခင်က ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် အတည်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည့် မေရမရာေသာ အရည ်
အေသွးမြပည့်ဝေသာ ြပာနး်ချက်များပါဝငသ်ည့် စာချပ်များသည် ထိန်းေကျာင်း 
မြပလုပ်ရန ် အစိုးရ၏ အခွင့်အေရးကို သင့်တင့်ေလျာက်ပတစ်ာွ အကာအကွယ ်
မေပးုိင်သည့်အြပင် ISDS အြငင်းပွားမများတွင် မလိုလားအပ်ေသာ အဓိပာယ ်
ေကာက်ယူမများကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ အချိေသာစာချပ်ေဟာင်းများသည ်
တူညီေသာမိတ်ဖက်ိုင်ငံများှင့် အတည်ြပချပ်ဆိုထားသည့် ပို၍သစ်လွင်ပီး 
သိမ်ေမွကွဲြပားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များသည်လည်း ထပ်ေနပါသည်။ 
သိုြဖစ်၍ စာချပ်များသည ် အစိုးရ၏ ထိန်းေကျာင်းမြပလုပ်ရန ် အခွင့်အေရးကို 
သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်စွာ အကာအကွယ်ေပးုိင်ေစေရးအတွက် ြမန်မာုိငင် ံ
အေနြဖင့်  အဆိုပါစာချပ်များကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန ် အဆင့်များကုိ စဉ်းစား 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့်  ထပ်မံ၍ စာချပ်ဆိုင်ရာေစ့စပ်ညိင်းမများ ြပလုပ်ရာတွင ်
၎င်း၏ နည်းလမ်းကုိ သုံးသပ်ြပင်ဆင်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။ စာချပ် 
မိတ်ဖက်များှင့် သေဘာတူညီထားေသာ စာချပ်ြပင်ဆင်မများ သိုမဟုတ ်ပးူတဲွ၍ 
အနက်အဓိပါယ်ေကာက်ယူြခငး်ြဖင့် လက်ရှိစာချပ်အချိြပင်ဆင်ြခင်းကို ေဆာင ်
ရွက်ိုင်ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ထပ်ေနေသာစာချပ်များသည် လက်ရှိဉီးစားေပး 
ေဆာင်ရွက်ေနမများကုိ ထပ်ဟပ်မရိှ/ မရှိ ြပန်လည်သုံးသပ်ရန ် ြမန်မာိုင်ငံှင့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်ှစ်ခ ု သိုမဟုတ် စှခု်ထက်ပို၍ တစ်ပိင်နက်တည်း ချပ်ဆို 
ထားသည့် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံများှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ 

 လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ိုင်ေချရှိသည့်ကိစရပ်များကို 

တက်ကစွာ စီမံေဆာင်ရွက်ပါ။ အစိုးရအေနြဖင့် ISDS အြငင်းပွားမ တားဆီးေရး 

ှင့် ြပဿနာစီမံခန ့်ခွဲေရးနည်းလမ်းများ တုိးတက်ေစရန် ဆက်လက ်ေဆာင်ရွက ်

သင့်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ပံုမှန်ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်ေနရသည့် 

အစုိးရဌာနအမျိးမျိးှင့် အရာထမ်းများ၏ ေန့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ အေထာက် 

အကူြပိုင်ရန်အတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များှင့် အဆိုပါရင်းှီး 

ြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များအရ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ တာဝနဝ်တရားများ၏ 
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အေရးပါမဆိုင်ရာ အသအိြမင်ကို ြမင့်တငရ်န ် ြမန်မာုိငင်အံေနြဖင့် စဉ်းစား 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါသည်။ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းစနစ် - ဝင်ေရာက်မှင့ ်  လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ အတားအဆီးများ 

ပထမကိမ် OECD သုံးသပ်ချက်ေဆာင်ရွက်ချက်၌ OECD FDI Regulatory Restrictiveness 

Index (Box ၂-၁) အရ ြမန်မာိုင်ငံသည် FDI ဆိုင်ရာ ဒုတိယကန့်သတ်မ အများဆုံးိုင်င ံ

ြဖစ်ပါသည်။  အစုိးရသည် ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမတံခါးဖွင့်ရန်အတွက ်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများစွာကို အစပျိးပီး ေနာက်ှစ်ေပါင်းများစွာ အထီးကျနခ့ဲ်မမ ှ
လွတ်ေြမာက်ခဲ့ရာ ရှိရင်းစွဲ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒအစီအမံများသည ် မလုိလားအပ်ေသာ 

အတားအဆီးများ ြဖစ်ေနပီး အချိမှာအာဏာပိုင်များက လုိသလုိ အလွဲသုံးစားြပမ၍ 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ည့ံသည်ဟူေသာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် စီးပွားေရး 
ဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ခဲွြခားဆက်ဆံမများစွာ 
ရှိေသာ ဥပေဒေရးရာှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထင်ဟပ်ေစသည်၊ အန်းကိန်းသည် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများှင့် အမျိးသားလုံ ခံေရးကို အေြခခံေသာအစီအမံ 
များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ြခင်းမရှိေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုအချန်ိက OECD သည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ခွင့်ြပြခင်းှင့် ဆက်ဆံြခင်း 

ဆိုင်ရာဥပေဒစည်းမျဉ်းများအပါအ၀င် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ ် အကီးအကျယ် 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများြပလုပ်ရန ်အကံြပပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ဖွံဖိးတိုးတက ်

မှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မကို လံ့ေဆာ်ေပးရာတွင ် အေရးပါပီး 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် တစခ်ါတစရံ်၌ ထပ်ေဆာင်းအကျိးေကျးဇူးများ 

ေပးစွမ်းိုင်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် အိမ်ရှင်ိုင်ငံအတွက ်အရင်းအှီး 

အြပင် သယံဇာတခွဲေဝမှင့် ထုတ်လုပ်မစွမ်းရည်များ တိုးတက်ေစရန ် ပံ့ပိုးေပးိုင်ပီး 

ြပည်တွင်းရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မများ ြပလုပြ်ခငး်ြဖင့် 

နည်းပညာဆိုင်ရာှင့် စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တိုကို ြပည်တွင်းတွင ် လက်ဆင့်ကမ်း 

ြဖန ့်ေဝေပးိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင ် ၎င်းတိုသည ် ိုင်ငံတကာ ေဈးကွက်များသို ဝငေ်ရာက်ုိင် 

သည့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ေစရန ်ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါသည ် (OECD၊ 2015)။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

များသည် အတ်လကဏာေဆာင်ေသာ ြပင်ပသက်ေရာက်မများ ရိှုိင်ေကာင်းှင့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာမ ှ ြဖစေ်ပလာိုငသ်ည့် မည်သည့ ်



150 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ထိခိုက်မကိုမဆို ေရှာင်ရှားရန် သုိမဟုတ် ေလာ့ချရန် အြမင့်ဆုံး RBC စံန်းများကို လိုက်နာ 

သင့်ေကာင်း အသိအမှတ်ြပလျက်  ြမန်မာိုင်ငံရှိ ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ 

တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးအြပအမူများကို အားေပးသည့် စည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်လည်း 

အေစာပိုင်းသံုးသပ်ချက်တွင် တိုက်တွန်းထားသည် (အခန်း ၄ တွင်ကည့်ပါ)။ 

Box ၂-၁ OECD FDI Regulatory Restrictiveness Indexတွက်ချက်ြခင်း 

OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index သည် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ FDI  စည်းမျဉ်းများ
၏ တင်းကပ်မကုိ တိုင်းတာေပးပါသည်။ FDI အန်းကိန်းကိုလက်ရှိတွင ်၈၀ နီးပါး ရရှိိုင်ပါ 
သည်။ OECD ေကြငာချက်တွင ် ပါ၀င်ေသာ ိုင်ငံသစ်များ၏ ြပန်လည်သုံးသပ်မများ 
အပါအ၀င ် OECD သို ဝင်ေရာက်ေရးအတွက် သင့်ေတာ်သည့်ိုင်ငံများကို သုံးသပ်မများ 
ြပလုပ်ရန်ှင် ့ OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်မများ ြပလုပ်ရန ် FDI မူဝါဒများ၏ 
ကန့်သတ်မကို စိစစ်အကဲြဖတ်ေရးအတွက် သီးြခားအသုံးြပသည်။ 

FDI အန်းကိန်းသည် တရားဝင်ကန ့်သတ်ချက်များ အမှန်တကယ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ
ကို အမှတ်မေပးသည့်အြပင် FDI ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မြဖစ်ေစိုင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
စည်းမျဉ်း မူေဘာင်၏ အြခားေသာေထာင့်အမျိးမျိးကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်မ 
မြပေသာေကာင့် ၎င်းသည် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တစ်ရပ်လုံးကို 
တိုင်းတာမမေပးိုင်ပါ။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစည်းမျဉ်းများသည ်
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရာတွင ်အဓိကအဆုံးအြဖတ်ေပးေသာ အရာတစ်ခ ု
ြဖစ်ပီး FDI ဝန်းကျင်၏ အမျိးမျိးေသာေထာင့်များကို တိုင်းတာသည့် အြခားန်းကိန်းများ 
ှင့် ေပါင်းစပ်အသံုးြပြခင်းသည် ိုင်ငံများ၏ ိုင်ငံတကာရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို 
အကဲြဖတ်ရန်ှင့် FDI ကုိ ဆွဲေဆာင်ရာတွင ် ိုင်ငံများအကား ေြပာင်းလဲေနေသာ 
စွမး်ေဆာင်ရည်ကုိ ရှင်းြပရန ်အေထာက်အကူြပသည်။ 

FDI အန်းကိန်းတွင် စိုက်ပျိးေရး၊ သတတွင်း၊ လပ်စစ်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် အဓိက
၀န်ေဆာင်မများ (သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၊ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ ြဖန ့်ြဖးေရး၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ 
အိမ် ခံေြမ၊ ဘာေရးှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း၀န်ေဆာင်မများ) အပါအဝင် က ၂၂ ခု 
ပါဝင်သည်။ ကန့်သတ်ချက်များကို ၀ (ဖွင့်ထား) မ ှ၁ (ပိတ်ပင်ထား) ထိ စေကးအေပတွင ်
အေြခြပ၍ အကဲြဖတ်သည်။ ခံငုံကန ့်သတ်ချက်န်းကိန်းသည ် ကတစ်ခုချင်းအလိုက ်
ပျမး်မရမတ်ှများြဖစ်သည်။ 
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ကအသီးသီးအတွက် အမှတ်ေပးြခင်းသည် ေအာက်ပါအချက်များအေပတွင ် အေြခြပပါ
သည် - 

 ခွင့်ြပထားေသာ ိုင်ငံြခားရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မအဆင့်၊

 ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မအေပ သက်ေရာက်လျက်ရိှသည့် စိစစ ်
ြခင်း ှင့် အတည်ြပြခင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 

 အဓိကိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်းများအေပ ကန့်သတ်ချက်များှင့် 

 အြခားကန့်သတ်ချက်များ၊ ဥပမာအားြဖင့် ေြမပိုင်ဆိုင်မ၊ ေကာ်ပိုေရးရှင်းအဖွဲ 
အစည်း (ံုးခဲွ)။ 

အန်းကိန်းက ထည့်သွင်းစဉ်းစားေသာ နည်းလမ်းများသည် ပံုမှန်အားြဖင့် FTAs အရ
ိုင်ငံများ၏ Negative Lists သိုမဟုတ ် OECD ိုင်ငံများအတွက်ိုင်ငံသားှင့် တန်းတူ 
ဆက်ဆံြခင်းှင့် အြခား OECD စာချပ်များအရခင်းချက်ြပေသာစာရငး်ကုိထငဟ်ပလ်ျက ်
FDI ဆုိင်ရာ ြပာန်းဥပေဒစည်းမျဉ်းများအေပတွင်သာ မူတည်ပါသည်။ OECD ရင်းီှးြမပ်ံှမ 
မူဝါဒသုံးသပ်ချက်ှင့် ှစ်စဉ်ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်းအစီရင်ခံစာများှင့် ဆက်စပ်လျက ်
ဥပေဒေရးရာသုေတသနမှတစ်ဆင့် ေဆာင်ရွက်မများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ 

FDI န်းကိန်းသည် အမှန်တကယ်ြပာန်းြခင်းှင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာြ်ခငး် လုပ်ထံုး
လုပ်နည်းများကုိ အကဲြဖတ်ြခင်းမရှိပါ။ ေဆာင်ရွက်မနည်းလမ်းများ၏ ခဲွြခားဆက်ဆံမ 
သေဘာသဘာဝ (ဆိုလိုသည်မှာ အကန့်အသတ်များသည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသာ 
သက်ေရာက်သည့်အခါ) သည်ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ အမှတ်ေပးရာတွင် အဓိကစံန်း 
ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားသားများအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်းမရှိေသာ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ဆိုင်မှင့် 
အစိုးရလက်ဝါးကီးအုပ်မများကို အမှတ်ေပးြခင်းမရှိပါ။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် ပိုကုန်ကို 
ဦးစားေပးေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အထူးအခွင့်အေရးေပးဆက်ဆံမများ၊ အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူအုပ်စုတစ်ခုကိုသာ 
ပိုမို၍ အထူးအခွင့်အေရးေပးဆက်ဆံမကိုလည်း FDI န်းကိန်းအမှတ်တွင် ထည့်သွင်း 
ေဆာင်ရွက်မမြပပါ။ 

ရင်းြမစ် - နည်းစနစ်ှင့်ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက Kalinova၊ Palerm ှင့် Thomsen (၂၀၁၀) တငွ ်
ကည့်ပါ။ ေနာက်ဆုံးရမှတ်များကိ ုwww.oecd.org/investment/index တွင်ကည့်ပါ။ 
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ထိုအချန်ိမှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်ကို ေြဖေလာ့ရန ်သိသိသာသာ 

ကိးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index အရ 

ဒုတိယေြမာက်ကန့်သတ်မအများဆုံးိုင်င ံ မဟုတ်ေတာ့ပါ။ သိုရာတွင ် လုပ်ငန်းကအများ 

အြပားတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် ကန့်သတ်မြပထားဆ ဲ

ြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရသည်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ အလွနအ်မငး် သိုမဟုတ ် မလုိအပ ်

ေသာ ကန့်သတ်ချက်များကုိ ေလာ့ချရန် အားထုတ်ေဆာင်ရွက်ဖွယ်ရှိေနေသာေကာင့် 

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူအားတက်ဖွယ်ရာအေြခအေန ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍အစုိးရအေနြဖင့် အဓိကလုပ်ငန်းကများတွင် ုိင်ငံြခားတိုက်ိုက ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာေြဖလာ့ေပးမကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ 

အမျိးသားကာကွယ်ေရးှင့် လုံ ခံေရးကိုထိခိုက်မမရှိဘဲ ကုန်ထုတ်လုပ်မကများတွင ်

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ကျန်ရှိေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက်များှင့်  ဖက်စပ ်

လိုအပ်ချက်များေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ကျန်ရှိ 

ေနေသးေသာ ကန့်သတ်ချက်များဖယ်ရှားေရးကို အထူးအေလးေပးေဆာငရွ်က်သင့်ပါသည်။ 

စီးပွားေရးကအားလုံး၏ အဓိကေကျာေထာက်ေနာက်ခံြဖစ်သည့် ဘာေရး၊ 

ေဆာက်လုပ်ေရးှင့် ြဖန ့်ြဖးေရး၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများြဖင့် 

ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရန်ကုိလည်း အစိုးရအေနြဖင့် စဉ်းစားိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းက 

အားလံုးသည ် ြမန်မာိုင်ငံက ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်ရန် ရည်မနှး်ထားသည့် ေစျးကွက်ှင့် 

ထိေရာက်မရှိသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် အဓိကဆက်စပ်ေနသည်။ 

ိုင်ငံေပါင်းစုံမ ှ သက်ေသအေထာက်အထားများအရ ယင်းကန့်သတ်ချက်များသည ်

၀န်ေဆာင်မ ပံ့ပိုးသူများအကား ယှဉ်ပိင်မအား တားဆီးြခင်းအားြဖင့် ထုတ်လုပ်မကများ 

အပါအဝင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးအတွက ် ကုန်ကျစရိတ်များ တိုးပွားေစပါသည်။ 

၎င်းတိုသည ်ိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်မကို အဟန့်အတားြဖစေ်စုံသာမက စားသုံးသ ူ

ေရွးချယ်မှင့် ဝယ်ယူိုင်စွမ်းကို ထိခုိက်ေစိုငပ်ါသည် (OECD, 2018a; Nordås and 

Rouzet, 2015; Rouzet and Spinelli, 2016)။ 

MIL ၏ ပုဒ်မ ၄၂-၄၃ တွင ် ြပာန်းထားသည်ှင့်အည ီ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင ်
က ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ ကန့်သတ်ထားသည့်ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများစာရင်းဆုိင်ရာ 'Negative 

List' အေြခအေနကို ရှင်းလင်းေအာင် အစိုးရအေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ်

အဆုိပါစာရင်းကုိ ေကာ်ြငာချက်အမှတ ် ၁၅/၂၀၁၇ တွင ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ထုိသို 
ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်း သိုမဟုတ ် 'Negative List' အေြခအေနကုိ ရှင်းလင်းေအာင် ြပန်လည ်
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ေဆာင်ရက်ွေပးြခင်းြဖင့် အတိအလင်းစာရင်းတွင် မေဖာ်ြပထားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း 
အားလံုးသည ် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒစည်းမျဉ်းများှင့်အည ီ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဖွင့်ေပးမည်ြဖစ် 
ကာ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်ှင့်ပတ်သက်၍လည်း အထူးသြဖင့် အလား 
အလာရိှေသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိေစမည်ြဖစ်ပါ 
သည်။ ယင်းသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အစိုးရအတွင်းအားေကာင်းေသာ ေပါငး်စပည်ိင်း 
ေဆာင်ရက်ွမ လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဤအဆင့်တွင် လက်ရိှစာရင်း (အမိန ့် ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၁၅/၂၀၁၇) ှင့် ကန့်သတ်ထားမ 
များအကား အနည်းငယ် မညီွတ်မ ရိှုိင်ေသာ်လည်း ထိုကဲ့သို ရှင်းလင်းထားြခင်းသည် 

အနာဂတ်တွင် ပိုမိုကီးမားကျယ်ြပန ့်လာေသာကွဲလွဲမကို ေရှာင်ရှားရန ်အထူးသြဖင့် အေရးပါ 
လှပါသည်။ ယေန့အချန်ိအထိ လုံ ခံေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မ ေဆာင်ရွက်ချက်များကိုသာ 

ကန့်သတ်ထားပုံရှိေသာ်လည်း အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် (၁၅/၂၀၁၇) တွင ်ပါဝင်မ မရှိေချ။ 

ထိုသို ညွီတ်မမရိှြခင်းသည် စာရင်းတွင ် မပါေသာ ပိုမို ကန့်သတ်မြပလုပ်ထားသည့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းကများ ရိှ-မရှိှင့် အနာဂတ်တွင် မညီွတ်မအသစ်များ ေပထွက ်
ိုင်မ ရိှ-မရှိ စသည့် မေရရာမများ ြဖစ်ေစပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ကန့်သတ်မအသစ်များ 

သိုမဟုတ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသစ်များ ချမှတ်လင် စာရင်းတွင ်

မပါရှိိုင်ြခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ 

ယေန့အချန်ိအထိ အေကာင်အထည်ေဖာေ်နသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒ ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမများ၏ အကျိးေကျးဇူးများကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် စတင်ခံစားေနရပ ီ ြဖစ်ပီး 

ယင်းအေြခအေနသည် အစိုးရကို ထပ်မံ၍ ေြဖေလျာ့ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် ပံ့ပိုးမေပးိုင ်
ပါသည်။ GDP တွင် FDI စီးဝင်မ ပါဝင်မရာခိုင်န်းသည ် ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍  ြမင့်တက ်
လျက်ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မကများသို FDI ဝင်ေရာက်မသည် သိသိသာသာ တိုးတက ်
လျက်ရှိပီး ၂၀၁၂-၁၃ ဘာှစ်တွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ ၅% ခန ့်ရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၈-၁၉ 

ဘာှစ်တွင် ၁၄% ခန ့်သို တိုးတက်ခဲ့ေကာင်း DICA ၏ စာရင်းဇယားတွင် ေဖာ်ြပထားပါ 
သည်။ အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမများသည် ထပ်မံ၍ စီးပွားေရးအမျိးမျိးေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်၊ 

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရန်ှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖွံဖိး 
တုိးတက်လာေစရန် ပံ့ပိုးေပးပါ သည်။ 

ထိုအြပင ် ကမာ့ဘဏ် (2018a) ၏အစီရင်ခံချက်များအရ ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍ ြပြပင် 
ေြပာင်းလဲမများသည်စီးပွားေရးအရေြဖေလျာ့မေပးသည့် ေှာင်းပိုင်းကာလတွင ် စီးပွားေရး 
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ဖွံဖိးတိုးတက်မ၏ အဓိကေမာင်ှင်အားများြဖစ်ေသာ အရင်းအှီးစုေဆာင်းရရှိြခင်းှင့် 
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများရရှိြခင်းတိုကို ြမင့်တင်ေပးခဲ့ပါသည်။ ခန ့်မှန်းချက်များအရ စုစုေပါင်း 
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် ၂၀၁၀/၁၁ မှ ၂၀၁၅/၁၆ အထိကာလတွင် ရရှိေသာတိုးတက်မ၏ 
ထက်ဝက်ခန ့်ရှိပီး အရင်းအှီးစုေဆာင်းရရှိမ ၃၉% ခန့် ရိှပါသည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ 

(FDI) သည ် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို အဓိကအားြဖင့် ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည်။ ဤသို 
ဖွံဖိးတိုးတက်မပုံစံသည ်တုတ်၊ ကေမာဒီးယားှင့် ဗီယက်နမ်တိုှင့်ဆင်တူပီး ြမန်မာိုင်င ံ
၏လျင်ြမန်ေသာဖဲွစည်းတည်ေဆာက်ပံု အသွင်ေြပာင်းမှင့် ကမာ့စီးပွားေရးတွင ် ပိုမို 
ေပါင်းစည်းမလာမကို ထင်ဟပ်ေစပါသည်။ 

ဆက်သွယေ်ရးကသည် FDI ဆိုင်ရာေြဖေလာ့မ၏ သက်ေရာက်မကုိ ြပိုင်သည့် 

အထင်ရှားဆုံးဥပမာတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးမလုပ်မီအချနိ်က ြမနမ်ာိုင်င ံ
တွင ် မိုဘိုင်းဖုန်းှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ိုင်မသည ် ကမာေပတွင်အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ပီး 

မိုဘိုင်းထိုးေဖာက်ိုင်မန်းသည ်၁၄ % ခန ့်သာ ရိှပါသည်။ အင်တာနက ်သုံးစွဲိုင်မသည် ပို၍ 

နည်းပါးပါသည်။ ဆက်သွယ်ေရးကတွင် ပုဂလိကှင့် ိုင်ငံြခားပါ၀င်မကို ခွင့်ြပလုိက်ပီး 
ေနာက် အေြခအေနမှာ သိသိသာသာ ေြပာင်းလဲသွားခ့ဲပါသည်။ လက်ရှိတွင ် မိုဘိုင်း 
ထိုးေဖာက်မအဆင့်သည ်၁၀၀% အထိေရာက်ရှိေနပီြဖစ်ပီး စမတဖ်နုး် ထိုးေဖာက်န်းသည် 
အကမ်းဖျင်းအားြဖင့် ၈၀% အထိေရာက်ရှိေနပ ီြဖစ်ပါသည ်(World Bank, 2019)။ 

လွန်ခဲ့ေသာှစ်များအတွင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ ကန့်သတ်ချက်များကို သိသိ 
သာသာ ဖယ်ရှားခ့ဲသည့် ြမန်မာိုင်င ံ

မကာေသးမီက ြပလုပ်ခဲ့ေသာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

၀င်ေရာက်ရန်ှင့် ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းဆုိငရ်ာ အတားအဆီးများကို သိသိသာသာ ေလျာ့နည်း 
ေစခ့ဲပါသည် (ပု ံ၂-၁)။ OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index တိုင်းတာနည်းအရ 

FDI ဖွင့်ေပးမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်သည် ုိင်ငံတကာအဆင့်သို 

ပိုမိုနီးကပ်လာေနပီ ြဖစ်ပါသည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ လက်ရှိစနစ်တွင် FDI ဆိုင်ရာ 

ခွဲြခားဆက်ဆံမများှင့် ကန့်သတ်ချက်များစွာ ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ ရရှိ 
ခ့ဲေသာတုိးတက်မများသည်- အထူးသြဖင့် အာဆယီံိုငင်မံျားတငွ ် ေတွရှိရသည့် ကန့်သတ ်
ချက်များှင့်င်းယှဉ်လင ် ချးီကျးထိုက်ဖွယ်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ဖက်စပေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ြဖင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ကိုင်ိုင်ေသာလုပ်ငန်းကသည ် ၉၄ ခုမ ှ ၂၂ ခုသို သိသိသာသာ 
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ေလျာ့နည်းသွားပီး ယခင်က ပိတ်ထားခဲ့ေသာ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ လက်လီ 
လက်ကားေရာင်းဝယ်မ လုပ်ငန်းများကိုလည်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ကိုင်ိုင်ရန ်

ဖွင့်ေပးခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင ် FDI အေပကန့်သတမ်အဆင့်သည်နး်ကိနး်တငွပ်ါ၀ငသ်ည့် 

OECD မဟုတ်ေသာိုင်ငံများ၏ ပျမ်းမအဆင့်ှင့်င်းယှဉ်ိုင်ပီး အာဆီယံပမ်းမေအာက် 

သိသိသာသာ နိမ့်ကျပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမမူေဘာင်အသစ်သည ်ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို သက်ဆိုင ်

ေသာစညး်မျဉ်းများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိိုင်ေစရန ် ပံ့ပိုးေပးပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

များကို ပို၍တန်းတူညီမေသာအခွင့်အေရး ေပးပါသည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ယခင ်

က ပတ်ိပင်ထားခ့ဲသည့် သုိမဟုတ် တားြမစခ့ဲ်သည့် လုပ်ငန်းကများစာရင်းကိ ု နည်းသွား 

ေစခ့ဲသည့်အြပင် ဥပေဒသစ်သည ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အကား ခွဲြခားမမရှိေသာ ဆက်ဆံမကို ေပးပါသည်။  

ပုံ၂-၁ OECD ၏ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒစည်းမျဉ်းကန ့်သတ်မဆိုင်ရာ    
န်းကိနး် (၂၀၁၉) (၀=ဖွင့်၊ ၁=ပိတ်) 

 
 

မှတ်ချက ် - OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index သည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ခွဲြခားဆက်ဆံသည့်ြပာန်းချက ်

များ (ဥပမာ - ိုင်ငံြခားရှယ်ယာကန့်သတ်ချက်များ၊ စစ်ေဆးြခင်းှင့် ခွင့်ြပြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အဓိကိုင်ငံြခား 

၀န်ထမ်းများအေပ ကန့်သတ်ြခင်းှင့် အြခားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မဆိုင်ရာအစီအမံများ) ကိုသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်၏ အြခားအေရးကီးေသာနယ်ပယ်များ (ဥပမာ - ဥပေဒစညး်မျဉ်းများှင့် အစိုးရလက်ဝါးကီးအုပ်မဆိုင်ရာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မ၊ ပိုကုန်ဦးစားေပးေသာရင်းီှးြမပ်ှံသူများှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်စနစ်များအတက်ွ ဦးစားေပး 

ဆက်ဆံမ) ကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားြခင်းမရှိပါ။ အချက်အလက်များသည ်ဒဇီင်ဘာလကုန်အထိ ဥပေဒစည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များ 

အေပတွင ်အေြခြပထားပါသည်။  

ရင်းြမစ် - OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, https://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm 
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ဥပေဒသစ်အရ ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည ် ုိးရှင်းလွယ်ကူမ 

ရှိခ့ဲပါသည။် ယခင်က ခွင့်ြပမစနစ်သည ် ပ်ေထွးပီး တစ်ခါတစ်ရံတွင ် ပွင့်လင်း ြမင်သာမ 

မရှိဘ ဲ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် စီမံခန ့်ခွဲမကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည် (OECD,၂၀၁၄)။ 
အြခားေသာအားနည်းချက်များအနက ် ခွင့်ြပမလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကျယ်ြပန ့်ပီး  ေယဘုယျ 
အားြဖင့် ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ ထိခိုက်နစ်နာမှင့် လုပ်ငန်းအေကာင်းအရာ အမျိးမျိးတိုကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားြခင်းမရှိဘ ဲ လုပ်ငန်းကမျိးစုံရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အရွယ်အစားမျိးစု ံ

အကျးံဝင်ပါသည်။ အချိကိစရပ်များတွင ် ခွင့်ြပမများစွာ လိုအပ်ပီး အဖွဲမျိးစုံ ပါဝင်ကာ 

လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရှည်လျားပါသည်။ ခွင့်ြပမဆိုင်ရာစံန်းမှာ ပ်ေထွးပီး အချိကိစရပ်များတွင ်

စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာအကဲြဖတ်ိုင်စွမ်းထက ်ေကျာ်လွန်ပါသည်။  ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်ခွင့်ြပမ 
စနစ်ှင့် စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီှင့် ဆက်စပ်ိုင်သည့်အေြခအေနများအရ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး 
ြမပ်ှံမေကာ်မရှင်အေနြဖင့် ဆံုးြဖတ်ချက်အား အလွဲသုံးစားြပရန ် အခွင့်အလမ်းများစွာ 
ရှိခ့ဲပါသည။် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပမစနစ်အသစ်သည ် ိုင်ငံတကာ၏ အေကာင်းဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ှင့် ပို၍ညီွတ်မရှိပါသည်။ အဆိုပါစနစ်သည ် ြပည်တငွး်ငှ့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 
အေပ တူညီစွာ အကျိးသက်ေရာက်မ ရှိပါသည်။ MIC ၏ ခွင့်ြပချက် လိုအပ်ေသာ လုပ်ငန်း 
နယပ်ယမ်ျားကုိ ဥပေဒှင့် ယင်းကိ ုအေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် နည်းဥပေဒတိုတွင ်ေအာက်ပါ 
အတုိင်း အတိအလင်း ေဖာ်ြပထားပါသည် - (က) ိုင်ငံေတာ်အတွက ် မဟာဗျဟာအရ 

အေရးပါသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအမျိးအစားများ၊ (ခ) မတည ် ရင်းှီးေင ွ အေမရိကန် 
ေဒလာ သန်း ၁၀၀ အထက်ရှိေသာ မတည်ေငွရင်းကီးမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း 
အမျိးအစားများ၊ (ဂ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေဒသခံလူထုအေပ ကီးမားေသာ 
သက်ေရာက်မ ြဖစ်ေစိုင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအမျိးအစားများ၊ (ဃ) ိုင်ငံေတာ ်

ပိုင်ေြမှင့် အေဆာက်အဉီများ အသံုးြပသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများှင့် (င) ိုင်ငံေတာ ်
၏ နယ်စပ် သိုမဟုတ ်ြပည်နယ ်သိုမဟုတ ်တိုင်းေဒသကီးတိုကို ြဖတ်ေကျာ ်ေဆာင်ရွက်မည့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများှင့် ေြမဧက ၁၀၀၀ ထက်ပိုေသာ ေြမေပတွင ် စိုက်ပျိးေရး 
လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းကဲ့သိုေသာ ေကာ်မရှင်သုိ အဆိုြပချက ်

တင်ြပေစရန် အစိုးရအဖွဲက သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ။ 

ထိုအြပင ် အချိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ကန့်သတ်သည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမစာရင်း (အမိန့် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁၅/၂၀၁၇) တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အတိုငး်သက်ဆိုငရ်ာ၀န်ကီးဌာန၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သာေဆာင်ရွက်ိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကီးဌာနများ၏ လုိအပ်ချက်များ 
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အပါအဝင် ခွင့်ြပမဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များကို ိုးရှင်းလွယ်ကူမရှိေစပီး အများြပည်သ ူ

သိရိှေအာင် ထုတ်ြပန်ထားပါသည်။ အြခားေသာရင်းှီးြမပ်ှံမလုပင်နး်စမီခံျက်အားလံုးသည် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပချက်ရယူြခင်းမ ှကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက ်

ြခင်းဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုသာ လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ အဆိုြပချက ်

တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများှင့် အကျံးမဝင်ေသာ အြခား 

ေသာရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ၎င်း၏ နည်းဥပေဒများတွင ်

ြပာန်းထားေသာ ေြမအသံုးြပခွင့်ှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်၊ သက်သာခွင့်များှင့် သက်ဆိုင်ေသာ 

အကျိးေကျးဇူးများကို ခံစားိုင်ရန် အတည်ြပမိန ့်ကို ေကာ်မရှင ် (မတည်ေငွရင်းပမာဏ 

အေမရိကန်ေဒလာ ၅ သန်းအထိ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအတွက် သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ် 

သုိမဟုတ် တုိင်းေဒသကီးရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မတီ) တွင် ေလာက်ထားိုငပ်ါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများ (အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၃၅/၂၀၁၇) တွင ်
ြပာန်းထားချက်ှင့်အည ီ ခွင့်ြပချက်ရယူရန ် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လုံးအတွက ် သတ်မှတ ်
ကာချနိ် ၉၀ ရက်အတွင်း ခွင့်ြပမိန ့်ထုတ်ေပးရန ် အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် တာဝန်ရှိသည်။ 
အာဏာပိုင်များ လုပ်သာကိုင်သာရှိေစေရးအတွက ်အချိေသာကိစရပ်များတွင ်အချနိ်ကာလ 
ကို ရပ်ဆိုင်းြခင်း သုိမဟုတ် တိုးြမင့်ြခင်း ြပလုပ်ရန် ခွင့်ြပေပးထားပါသည် (ဥပမာအားြဖင့် 
ရင်းီှးြမပ်ံှသူသည် ထပ်မံလုိအပ်ေသာ စာရွက်စာတမ်းများေပးရာတွင် ေှာင့်ေှးြခင်း 
သိုမဟုတ ်အဆိုြပချက်၏ ပ်ေထွးမှင့် ဆန်းသစ်ေနမေကာင့်)။ 

အကျိးဆက်အေနြဖင့် MIC Permit ရယူရန် ကာချနိ်သည ် ယခင်မူေဘာင်အရ ရက်ေပါင်း 
၉၀၊ အဆင့် ၈ ဆင့် [အမှန်စင်စစ်တွင် ၆ လမ ှတစ်ှစ်အထိ ကာြမင့်ေသာ်လည်း (Frontier 
Myanmar, 2018)] မ ှ စနစ်သစ်အရ ရက်ေပါင်း ၄၀ ှင့ ် အဆင့် ၄ ဆင့်သုိ ေလျာ့နည်း 
ခ့ဲပါသည် (DICA, 2019a)။ ိုးရှင်းသည့်အတည်ြပချက်ရယူြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်
သတ်မှတ်ကာချနိ်မှာ ၆၀ ရက ်ြဖစ်ပါသည်။ ကုမဏီများဥပေဒသစ်ှင့် ၎င်း၏ Online Portal 
MyCo တိုအရ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း အလားတူ တိုးတက်မများ ရှိခဲ့ပါ 
သည်။ အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ မြပလုပ်မ ီ အချနိ်ကာလ၌ ကမာဘ့ဏ်၏ Doing 
Business Indicator အရ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စးီပာွးေရးလုပင်နး်တစခု်စတငရ်န ်ကာချနိ်မှာ ၇၂ 
ရက်ြဖစ်ပးီ ကုန်ကျစရိတ်မှာ တစ်ဥ းီကျဝငေ်င၏ွ ၁၅၇% ခန ့် ရှိပါသည်။ Online MyCo 
Portal ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်က်ိုငခ့ဲ်ြခငး်ေကာင့် ကမာဘ့ဏ်၏ Doing 
Business (၂၀၂၀) အရ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန ် ကာချနိမ်ာှ ၇ 
ရက ် (အိုးရှင်းဆုံးကိစရပ်များအတွက ် နာရီပိုင်းအတွင်း) ှင့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ တစ်ဉီးကျ 
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ဝင်ေငွ၏ ၁၃% ခန ့်သာ ရှိပါသည ် (ထပ်မံ၍ အချက်အလက်များကို အခန်း ၃ တွင ် ေဖာ်ြပ 
ထားပါသည်။) 

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ MIC Permit ှင့် Endorsements အတွက ် တိုးတက်မရှိေစရန် 
ေဆာင်ရွက်ရန်များ ကျန်ရိှေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ၎င်းတို 
၏ လပုင်န်းစီမံချက်များကုိ အကျဉ်းချပ်ရှင်းြပရပီး အာဏာပုိင်များက ေမးြမန်းိုင်သည့် 
မည်သည့်ေမးခွန်းကုိ ေြဖကားမြပလုပ်ရသည့် အဆိုြပချက်စိစစ်ေရးအဖွဲအစည်းအေဝးများ 
တွင ် တစ်ခါတစ်ရံ၌ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်လုပ်ငန်းများမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 
များရှိေကာင်း သက်ဆုိင်ရာဆက်စပပ်ဂုိလ်/ အဖွဲအစည်းများက အစရီငခံ်ထားပါသည်။ 
အဆိုြပချက်စိစစ်ေရးအဖွဲသည ် အဆိုြပချက်အား MIC ခွင့်ြပချက်ရယူရန ် ဆက်လက ်
တင်ြပုိင်/ မိုင်ှင့် MIC ခွင့်ြပချက်အတွက ်တင်ြပရန် ခွင့်မြပမ ီြပင်ဆင်မများ လိုအပ/်မလို 
အပ်တိုကို ဆုံးြဖတ်ရန ် တာဝန်ရိှပါသည်။ အစညး်အေဝးများ၌ ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များမ ှ ကုိယ်စားလှယ်များ ပါဝင်မှင့်ဆက်စပ်၍ အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပကများ ြဖစ်ပွား 
ိုင်ဖွယ်ရှိေနသည်မှာ အထင်အရှား ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအေြခအေနသည ် မေသချာမေရရာမ 
ြဖစ်ေပေစပီး အဆုိြပချက်ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် စီးပွားလုပ်ငန်း 
ဝင်ေရာက်မအေပ အတားအဆီးများ ြဖစ်ေပလာပါက ယှဉ်ပိင်ိုင်မကို ထိခိုက်ေစိုင်ပါ 
သည်။  

ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမနည်းဥပေဒ ၆၄ (ဃ) အရ ေကာ်မရှင်သည် ရင်းီှးြမပ်ံှသူငှ့် ၎င်း၏ 
အဆိုြပချက်ကို စိစစ်ရာတွင ် အဆိုြပချက်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် တာဝန်ယူမရှိေသာ 
ေရရှည်ခုိင်မာေသာ အြပအမူြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ ်
ြပြခင်း ရိှ/မရှိဟူေသာ အချက်အေပတွငလ်ည်း ပူပန်မများ ရှိေနပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များ၏ လူမတာဝန်သိမလုပ်ငန်းများအတွက ် အြမတ်ေငွ၏ ၂% ကို အသုံးြပေရး ကတိ 
ကဝတ်ြပရန်  ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မရှင်က ရင်းီှးြမပ်ံှသူများအား တုိက်တွန်းမ 
ရှိေကာင်း ဤသုံးသပ်ချက ် ြပလုပ်စဉ်ကာလအတငွး် သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များှင့် အဖွဲ 
အစည်းများက အစီရင်ခံခဲ့ကပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရန ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
လမူတာဝန်သိမလုပ်ငန်းများသည် မည်သည့်အမျိးအစားများြဖစ်သည်ဟူေသာ လမ်းန် 
ချက ်မရှိပါ။ 

အာဏာပိုင်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေကာင်းမွန်ေသာ်လည်း ယငး်အေလ့အထသည် 
တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမများကို အားေပးေဆာင်ရွက်သည့် ရည်ရွယခ်ျက်ကို 
နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် ထိခိုက်နစ်နာေစပါသည်။ ပထမအချက်မှာ ပရဟိတလုပ်ငန်းများှင့် 
တစ်ခါတစ်ရံတွင ် ဥပေဒှင့်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာြခင်းတိုကဲ့သို စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
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ှင့်တဲွဖက်၍ “အြပသေဘာေဆာင်ေသာလုပ်ရပ်များ” သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် 
ဆက်စပ်၍ စီးပွားေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်သမားများှင့် ေဒသတွင်းလူမအသိုင်း 
အဝိုင်းများအေပ သက်ေရာက်သည့် ထိခိုက်မများကို ေလျာ်ေကးေပးရန်ဟူေသာ အယအူဆ 
ကို အားြဖည့်ေပးပါသည်။ ဤသညမှ်ာ ပါးနပ်မမရှိြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ပို၍အေရးပါေသာ 
ဒုတိယအချက်မှာ ထိုကဲ့သိုေသာအသုံးစရိတ်များမှာ အချိးအစားမတမမရှိြခင်းှင့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်း၏ အလားအလာရှိေသာ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် ေဘးထွက်ဆိုးကျိးတိုှင့် ဆက်စပ်မမရှ ိ
ြခင်းတိုေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ မတရားြပမူမများှင့် ချိးေဖာက်မများကုိ တားဆးီရန် 
အနည်းငယ်သာ အခွင့်အေရး ရှိပါသည်။ (အေသးစိတ်အချက်အလက်များှင့် ြမန်မာိုင်င ံ
အေနြဖင့် တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်ကို မည်သိုေဆာင်ရွက်ိုင်သည်ှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့် အကံြပချက်များကုိ အခန်း ၄ တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။) 

ထးူြခားသည်မှာ အချိေသာထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကန့်သတ်ဆဲြဖစ် 

အေကာင်းြပချက်များစွာေကာင့် ကမာတစ်ဝန်းရှိ ိုင်ငံများသည် လုံ ခံေရးှင့် မသက်ဆိုင ်
ေသာ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းကများကို ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ဖွင့်ေပး လျက်ရိှပါ 
သည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများက စးီပာွးေရးလုပင်နး်ေဆာငရွ်က်ရန ် ေြမယာဝယ်ယူမ 
အေပ ကန့်သတ်ြခင်း သိုမဟုတ ် စိစစ်ြခင်းကဲ့သို ကအလုိက် မဟုတ်ေသာနည်းလမ်းကို 
ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ြခင်းမှတစ်ပါး မည်သည့်ခဲွြခားဆက်ဆမံမျိးမ ှ မရှိဘ ဲ ခွင့်ြပြခင်း ြဖစ်ပါ 
သည်။ ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများအေပ ခဲွြခားဆက်ဆံမ 
အချိကို ိုင်ငံအနည်းငယ်ကသာ ကျင့်သံုးေဆာငရွ်က်ဆြဲဖစပ်ါသည်။ 
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ဇယား ၂-၁ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကန ့်သတ်ချက်များရှိေသာ ထုတ်လုပ်မ 
လုပ်ငန်းများစာရင်း 

  လုပ်ငနး်က ရင်းှးီြမပ်ံှမလုပ်ငန်းအမျိးအစား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုဒ်နပံါတ် 

ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူကေဆာင်ရွက်ခွင့်မရှိသည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ   

၁ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

ဓာတ်သတ အလတ်စားှင့် အေသးစား ကျိချက်ြခင်း၊ သန့်စင်ြခင်း လုပ်ငန်း ISIC 2410 

၂ အစားအစာှင့် 
အြခား  

ေကျာက်စိမ်း/ေကျာက်မျက်ရတနာရာှေဖွြခင်း၊စမ်းသပ်တုိင်းတာြခင်းှင့် 
ထုတ်လုပ်ြခင်းလပ်ုငန်း 

ISIC 0990, 3211 

ြပည်တွင်းရှုိိင်ငံသားလူပုဂိလ်တစ်ဦးဦး (သိုမဟုတ်) ိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုှင့်ပူးေပါင်း၍ ဖက်စပ်ရင်းီှးြမပ်ံှမြဖင့်သာ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပသည့် 
ရင်းှးီြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ 

၃ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

ပလတ်စတစ်ပစည်းအမျိးမျိး ထုတ်လပ်ုြခင်းှင့် ြပည်တွင်း ြဖန့် ြဖး 
ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC* 1511, 1512,1520, 
46312, 4759, 47593 

၄ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

ြပည်တွင်းသဘာ၀သယဇံာတများအေပ မူတည်၍ ထတု်လုပ်ေသာ ဓာတပုစည်းများ 
ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ြပည်တွင်းြဖန့် ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 2011, 202, 46312, 
4759, 47593 

၅ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

မီးေလာင်လွယ်ေသာ အခဲ၊ အရည်၊ အေငွ၊ ေအိုေဆာ် (Acetylene, Gasoline, Propane, 
Hair Sprays, Perfume, Deodorant, Insect Spray) ထုတ်လုပ်ြခင်းင့်ှ ြပည်တငွး် 

ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 201, 202, 46312, 
4759, 47593 

၆ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

ဓာတ်တိုးေစသည့် ဓာတပုစည်းများ (Oxygen, Hydrogen Peroxide)၊ ဖိသိပ်ထားသာ 
ဓာတ်ေငွ (Acetone, Argon, Hydrogen, Nitrogen, Acetylene) ထုတ်လုပ်ြခင်းင့်ှ 

ြပည် တွင်း ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခငး်လုပ်ငနး် 

ISIC 201, 202, 46312, 
4759, 47593 

၇ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

ေလာင်စားတတ်သည့် ဓာတုပစည်း (Sulphuric Acid, Nitric Acid) ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် 
ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖး ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 201, 2012, 46312, 
4759, 47593 

၈ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

စက်မသုံး ဓာတုဓာတ်ေငွအမျိးမျိး (အေငွ၊ အရည်၊ အခဲ) ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ြပည်တငွး် 
ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်း လုပ်ငန်း 

ISIC 201, 202, 46312, 
4759, 47593 

၉ အစားအစာှင့် 
အြခား 

ဘီစကွတ်၊ ေဝဖာ၊ ေခါက်ဆွဲအမျိးမျိး၊ ကာဇံ၊ ြမစမ်ွစသည့် သီးံှထွက်ပစည်းများအား 
တနဘိ်းုြမင့်ထုတလ်ုပ်ြခင်းငှ့် ြပည်တွင်းြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 1074m 46312, 
4759, 47593 

၁၀ အစားအစာှင့် 
အြခား 

သကားလံုး၊ ကုိကုိး၊ ေချာကလက်အပါအဝင ်မုန့်အချိအမျိးမျိး ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် 
ြပည်တွင်း ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 1073, 46312, 4759, 
47593 

၁၁ အစားအစာှင့် 
အြခား 

ုိှင့်ုိထွက်ပစည်းမှအပ အြခားစားေသာက်ကုနပ်စည်းများ ြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခငး်၊ 
စည်သွပ်ြခင်းှင့် ြပည်တွင်းြဖန့်ြဖးေရာငး်ချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 1075, 46312, 4759, 
47593 

၁၂ အစားအစာှင့် 
အြခား 

မုေယာေဖာက်လုပ်ြခင်း၊ မုေယာေဖာက်လုပ်ြခင်းြဖင့် ထုတ်လုပ်မည့်ယမကာပစည်းများ 
ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ြပည်တငွး်ြဖန့် ြဖး ေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း 

ISIC 1103, 46312, 4759, 
47593 

၁၃ အစားအစာှင့် 
အြခား 

အရက်၊အရက်ြပနစ်သည့် ယမကာှင့် ယမကာမဟတ်ုေသာပစည်းထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 
ေရာစပ်ြခင်း၊ သန့်စင်ြခင်း၊ ပုလင်းသွင်းြခင်းစသည့် လုပ်ငနး်များှင့် ြပည်တွင်း 

ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်းများ 

ISIC 1101, 1102, 46312, 
4759, 47593 

၁၄ အစားအစာှင့် 
အြခား 

ေရသန့်ေရခဲအမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြခငး်ငှ့် ြပည်တွင်းြဖန ့်ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း ISIC 1079, 46312, 4759, 
47593 

၁၅ အစားအစာှင့် 
အြခား 

ေသာက်ေရသန့်လုပ်ငန်းများ ISIC 1105 

၁၆ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

ဆပ်ြပာအမျိးမျိးထုတ်လုပ်ြခငး်ှင့် ြပည်တွင်းြဖန့်ြဖးေရာငး်ချြခင်းလုပ်ငန်း ISIC 2023/20231, 46312, 
4759, 47593 

၁၇ ေရနံသန ့်စင်ြခင်းှင့် 
ဓာတုပစည်းများ 

အလှကုန်ပစည်းအမျိးမျိးထုတ်လပ်ုြခင်းှင့် ြပည်တွင်းြဖန့် ြဖးေရာင်းချြခင်းလုပ်ငန်း ISIC 2023/ 20232, 
46312, 4759, 47593 

မှတ်ချက်။ * ဤ ISIC ကုဒ်များသည် အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁၅/၂၀၁၇ တငွ် ကိုးကားထားေသာကုဒ်များ ြဖစ်ပါသည်။ သိုရာတွင် 
အဆိုပါကုဒ်များသည ်ကန့သ်တထ်ားေသာရငး်ှီးြမပ်ှံမလုပ်ငနး်များ ဖွင့်ဆိုချက်ှင့် ကိုက်ညီမမရိှပါ။ ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မအတက်ွ 
သက်ဆိုင်သည့် ISIC ကုဒ်မှာ ၂၂၂၀ ြဖစ်သည်။ 

ကုိးကားချက်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ံှမေကာ်မရှင်၊ ၂၀၁၇ ခုှစ် ဧပီလ ၁၀ ရက်တွင် ထတု်ြပန်ခဲ့သည့် ကန့သ်တသ်ည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ 
ှင့်သက်ဆိုင်သည့် အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ 
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ယင်းကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် တစ်မူထူးြခားေသာ ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံ ြဖစ်ပါသည်။ 
အချိေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ပါဝင်မကို 
ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ဖက်စပေ်ဆာငရွ်က်ရန ် လိုအပ်ချက်ြဖင့် ကန့်သတ်ထား 
ဆဲြဖစ်သည်။ ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ အနည်းဆံုး 
တိုက်ိုက်အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မမှာ ၂၀% ဟ ု သတ်မှတ်ထားြခင်း သိုမဟုတ် ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမပါဝင်မကို လုံးဝတားြမစ်ြခင်းြဖင့် ကန့်သတ်မများ ြပလုပ်ထားပါသည ် (ဇယား 
၂-၁)။ ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ေြမယာကို  လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရရှိိုင် 
ေသာ်လည်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ေြမယာရယူမအေပ အကန့်အသတ်များ ရှိေနပါ 
သည်။  

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွင်းရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ယင်းကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းဥပေဒတိုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိေသာ်လည်း ြမန်မာ 
ုိင်ငံတွင် ထုိက့ဲသုိေသာကန့်သတ်ချက်များ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် တည်ရိှေနြခင်းသည ်
အာဆီယံိုင်ငံများအပါအ၀င ် အြခားေသာကမာ့ိုင်ငံများ၏ အေတွအကံများှင့် များစွာ 
ြခားနားေနပါသည် (ပု ံ ၂-၂)။ ယင်းသိုေသာကုန်ပစည်းများကို ထုတ်လုပ်ေသာ ြပည်တွင်း 
ထုတ်လုပ်သူများသည ် သွင်းကုန်ေစျးကွက်များတွင ် ပိင်ဆိုင်မ ကံေတွရပါက ဤသိုေသာ 
ကန့်သတ်ချက်များ၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာသက်ေရာက်မများသည ် ပိုမိုကန ့်သတ်မ ရှိိုင်ပါ 
သည်။ သုိေသာ် ယင်းအေြခအေနသည ်ြပဿနာတစ်ရပ် မဟုတပ်ါ။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်သမိုင်း 
ေကာင်းတစ်ေလာက် ကုန်သွယ်ေရးအတားအဆီးများကို ထားရှိခဲ့ပီး လက်ရှိသွင်းကုန် 
Negative List အရ သွင်းကုန်သွင်းကုန်လုိင်စင် လုိအပ်ေနဆဲြဖစ်ေသာ အေကာက်ခွန်လုိင်း 
၄၆၁၃ တွင ် ပါ၀င်ေသာ ကုန်ပစည်းများအား ိုင်ငံတွင်းသို လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့် 
မြပေသးပါ (စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်
၂၂/၂၀၁၉)။ 
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ပု ံ၂-၂ ကအလုိက် အမျိးအစားအလိုက ် 
OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (၂၀၁၉) 

 

မှတ်ချက်။ အထက်တွင်ြပထားေသာ ပံု ၂-၁ ပါမှတ်ချက်ကို ကည့်ပါ။ 

ရင်းြမစ်။ OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, www.oecd.org/investment/fdiindex.htm 

ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာခင်းချက်အနည်းငယ်မှအပ တားြမစ်ထားေသာ သိုမဟုတ ်ကန့်သတ်ထား 
ေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငံေတာ်၏ အကာအကွယ်ေပးမမဟာဗျဟာ 
အြဖစ် သတ်မှတ်ရန် ခဲယဉ်းပါသည်။ ဤကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ဆိုင်ရာအတားအဆီးများ ရိှေနြခင်းသည် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ယှဉ်ပိင်မှင့် 
ကင်းကွာေစပီး စိတ်၀င်စားေသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မ 
များ ြဖစ်ေစရန် သိုမဟုတ် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ယင်းကဲ့သိုေသာ စီမကိံန်းများ 
ငှားရမ်းမများြဖင့် မေဝေပးြခင်း ြဖစ်ေစရန ် တွန်းအားေပးပါသည်။ ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်
ထိုကဲ့သိုေသာ ကိစရပမ်ျားသည် ဆက်စပ်ေနေသာကုန်ထုတ်လုပ်မေစျးကွက်များ၌ လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ ုိင်ငံပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (SEEs) ကလည်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါ 
သည် (Rieffel, 2015)။ ထိုသိုြဖစ်ခဲ့ပါက အလားတူကများကိ ု ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အတွက် ဖွင့်ေပးြခင်းှင့်အတ ူ ုိင်ငံပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်စပ်ေသာ ပုဂလိကပိုင ်
ြပလုပြခင်းကိုလည်း စဉ်းစားေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေပ ထိန်းချပ်ြခင်းသည ်ိုင်ငံစုံကုမဏီများ၏ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံ 
မဆုိင်ရာ အဓိကအေြခခံလကဏာတစ်ခ ု ြဖစ်ပီး (Hymer, 1976; Grossman and Hart, 
1986) ဖက်စပ်လိုအပ်ချက်များသည် ထိုကဲ့သိုေသာထိန်းချပ်မကို အြပည့်အဝ ကျင့်သုံးိုင ်
စွမ်းကို ကန့်သတ်ေစိုင်ကာ စီမံကိန်း၏ အမနှတ်ကယ ် ပိုလမံြဖန ့်ေဝြခင်းအေပ လမ်းမိုး 
ုိင်ပါသည။် ထိုအြပင ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် အထူးသြဖင့် လိုအပ်ေသာ စွမ်းရည် 
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ိုင်ငံြခားရှယ်ယာကန့်သတ်ချက်များ စိစစ်ြခင်းှင့် ခွင့်ြပြခင်း အြခားကန့်သတ်ချက်များ 
OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index, 2019 (ဖွင့်=၀၊ ပတ်ိ=၁)
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ှင့် ကမ်းကျင်မများရှိသည့် သင့်ေလျာ်ေသာ ြပည်တွင်းရှိ မိတ်ဖက်များ ရှာေဖွရန် ခက်ခဲ 
ေသာအခါ၌ ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ဖက်စပလု်ပကုိ်ငရ်န ်တွန ့်ဆုတ်ေနိုင်ပါသည်။ 
အြခားေသာကိစများတွင ် အားနည်းေသာ ေကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချပ်မှင့် ပွင့်လင်း ြမင်သာမ 
ကင်းမဲ့ြခင်းကိစရပ်များအြပင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် 
စပ်လျဉ်းသည့်ကိစရပ်တွင ် “အထူးသတ်မှတ်ထားေသာ လူပုဂိလ်များှင့် ကုမဏီများ” ှင့် 
အေပးအယူြပလုပ်ရန ် တားဆီးထားသည့် ိုင်ငံတွင်းပိတ်ဆို အေရးယူမများလည်း ပါဝင ်
ုိင်ပါသည။် အချိေသာပတ်၀န်းကျင်များတွင ် ိုင်ငံြခားဖက်စပ်မိတ်ဖက်များသည ်
နည်းပညာေပါက်ကားမအရာယ်များ ြမင့်မားသည်ဟု ယံုကည်ပါက စက်မနယ်ပယ်တွင် 
အသုံးြပေနသည်ထက ်ပို၍ေဟာင်းေသာ နည်းပညာှင့် ထုတ်လုပ်မနည်းစနစ်များကုိ အသုံး 
ြပရန် မက်လုံးများ ရိှေကာင်းရိှုိင်ပါသည် (Moran, Graham and Blomström, 2005)။ 

ထုိေကာင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် ကန့်သတ်ထားသည့်ကရိှ ရင်းီှးြမပ်ံှမများှင့် 
၎င်းတို၏သွင်းအားစုများအေပ မီှခုိေနသည့် အြခားေသာရင်းှီးြမပ်ှံမများကို တားဆီး 
ုိင်ပါသည။် အဆိုပါေစျးကွက်များ၌ ယှဉ်ပိင်မကို အဟန့်အတားြဖစ်ေစြခင်းြဖင့် ယင်းတို 
သည် စားသုံးသူများ၏ ေရွးချယ်မှင့် ၀ယ်ယူိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်ိုင်ပီး အချိေသာ 
အေြခအေနများတွင ် ပိုမိုကီးမားေသာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ြပင်ပ 
သက်ေရာက်မများ ရိှုိင်ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ အေဖျာ်ယမကာလုပ်ငန်း အထူးသြဖင့် 
အရက်ထုတ်လုပ်မှင့် ြဖန့်ြဖးေရာင်းချြခင်းတွင ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဖက်စပ်လုပ်ကိုင ်
ခွင့်ြပထားပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလအထိ ခင်းချက်အချိြဖင့် တင်သွင်းမကို ပိတ်ပင်ထား 
ပါသည်။ အကျိးဆက်မှာ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးအရာယ်များှင့် အစိုးရအခွန်ဘာေငွများ 
ဆုံးံးမတိုှင့်အတ ူအရက်ယမကာအတုှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မတိုးတက်လာြခင်း ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

ေရှဆက်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ရည်ရွယ်ထားေသာ အစိုးရရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ရန ်
အစိုးရအေနြဖင့် အြခားေသာ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစမနည်းသည့် ေရွးချယ်စရာများကို 
အားထားြခင်းြဖင့် မဟာဗျဟာမကျေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မကများတွင ် ဤသိုေသာ 
ဖက်စပေ်ဆာင်ရွက်ေစြခင်းမူဝါဒကုိ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခဲွြခားဆက်ဆံမ 
မရှိေသာစည်းမျဉ်းများကို အလားအလာရှိေသာ အုတ်လကဏာေဆာင်ေသာ ြပင်ပ 
သက်ေရာက်မများကုိ ေလာ့ချရန် အသုံးြပိုင်သည်။ ေကာင်းမွန်ေသာေကာ်ပိုရိတ်စီမ ံ
အုပ်ချပ်မ၊ ေခတ်မီေသာရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးလပ်ရှားမများသည ် ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ
များအကား စစ်မှန်ပီး ပိုမိုထိေရာက်ေသာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 
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များှင့ ် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မများ ြဖစ်ေပေစရန် ပံ့ပိုးေပးိုငပ်ါသည် (ထိုကဲ့သိုေသာ 
ရညရ်ယွခ်ျက်များကုိ ပံ့ပိုးေပးိုင်ေသာ မူဝါဒများှင့်ပတ်သက် ၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက အခန်း ၃ 
ှင့် ၇ ကို ကည့်ပါ)။ ၀န်ေဆာင်မကများတွင် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်
အတားအဆီးများ ကျန်ရှိေနြခင်းသည ် စီးပွားေရးတစ်ခုလုံး၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအေပ 
သက်ေရာက်မရိှသည်။ 

စီးပွားေရးတစ်ရပ်လုံး၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအေပ သက်ေရာက်မများရှိသည့် ဝန်ေဆာင်မ 
ကများရှိ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရငး်ှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ကျန်ရှိေနေသာအတားအဆီးများ 

၀န်ေဆာင်မကသည ် ြမန်မာိုင်ငံသားများ၏ အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းမ တိုးတက်ေစရန ်
ကီးမားေသာအခွင့်အလမ်းများကို ေဆာင်ကဉ်းေပးပါသည်။ ပုံမှန်အားြဖင့် အလုပ်အကိုင်ှင့် 
စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းမ ှ ထွက်ခွာသွားမေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ စီးပွားေရး တန်ဖိုးများ၏ 
ဖွဲစည်းမဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမတွင ် အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်သည်။ ထိုအြပင ် ြပည်တွငး်ကို 
ဉီးတည်ေဆာင်ရွက်သည်ြဖစ်ေစ၊ ေဒသတွင်းှင့် ကမာလုံးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက် (GVCs) 
၏ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ေစ ကုန်ထုတ်လုပမ်လုပင်နး်များတငွ ် အဓိကကျေသာ အခန်းကမ ှ
ပါ၀င်သည်။ 

ထုတ်လုပ်ေသာကုန်ပစည်းများသည ် ယေန့ေခတ်က့ဲသုိ ၀န်ေဆာင်မအေပ အထူးအားထား 
ေနရမမျိး မည်သည့်အခါကမ ရှိခဲ့ပုံ မေပပါ။ OECD ိုင်ငံများတွင ်ဝန်ေဆာင်မသွင်းအားစု 
များ၏ တန်ဖိုးသည ်ပိုကုန်ထုတ်လုပ်မတန်ဖိုး၏ ထက်ဝက်ေကျာန်းီပါး ရှိပါသည ်(Miroudot 
and Cadestin, 2017)။ ၀န်ေဆာင်မများသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်ေစရန ် ဥပမာ 
အားြဖင့် ပိုမိုယှဉ်ပိင်ိုင်သည့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဘာေရးဝန်ေဆာင်မများြဖင့် 
ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့် ထုတ်လုပ်မအတွက် လုိအပသ်ည့်သွငး်အားစမုျားေပးသည့်အပိုငး်၌ 
ကုန်ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများတွင် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်များကို ေပးစွမ်းိုင်ပီး ထုတ်ကုန် 
ကွဲြပားမကို လွယ်ကူေချာေမွေစရန် ဥပမာအားြဖင့် ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ ်
အမည်ေကာင်းြဖင့် လူသိများေစရန် ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းများှင့် အပိုေဆာင်း 
ဝန်ေဆာင်မများ၊ ဒီဂျစ်တယ်နည်းြဖင့်ြဖန ့်ြဖးြခင်းှင့် ေရာင်းချပီးေနာက်ပိုင်းဝန်ေဆာင်မ 
ေပးြခင်းြဖင့် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မှင့် ြဖန ့်ြဖးမအပိုင်းကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ပါသည်။ 

ထိေရာက်ေသာ ၀န်ေဆာင်မေစျးကွက်များ ဖံွဖိးတုိးတက်မသည် ယှဉ်ပိင်မကို ပံ့ပိုးေပး 
ေသာ ြပည်တွင်းဥပေဒစည်းမျဉ်းဝန်းကျင်အေပတွင် များစွာ မူတည်ပါသည်။ သုိရာတွင် FDI 
ဝင်ေရာက်မကိ ု လွယ်ကူေချာေမွေစရန ် ေြဖေလျာမ့ေပးြခင်းသည် အေရးပါေသာ ြဖည့်စွက် 
အခန်းကမှ ပါဝင်ပါသည်။ လက်ေတွရည်ရွယခ်ျက်များအတက်ွ FDI ဝင်ေရာက်မကိ ု
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လွယ်ကူေချာေမွေစေရးကို အဓိကထား၍ ယခု ေဆွးေွးသွားပါမည်။ ေစျးကွက်ဝင်ေရာက ်
ိုင်မ မူဝါဒသည် သီးြခားလုပ်ငန်းကအလိုက်ြဖစ်ိုင်သည့် ေဒသတွင်းြပဿနာများထက ်
လုပ်ငန်းကအားလံုးှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစရပ်အေပ အဓိကထားပါသည်။  

အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း မကာေသးမီှစ်များအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသည် FDI အတား 
အဆီးများကုိ သိသိသာသာ ေလာ့ချုိင်ခ့ဲပါသည်။ ထုိက့ဲသုိေသာြပြပင်ေြပာင်းလဲမ များစွာ 
သည် ယခင်က ိုင်ငံြခားပိင်ဆိုင်မမ ှ အကာအကွယ် ေပးခဲ့သည့် ၀န်ေဆာင်မကများှင့် 
သက်ဆုိင်ပီး ေနာက်ပုိင်းတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် လုံးလုံးဖွင့်ေပးခဲ့ြခင်း 
သိုမဟုတ ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားြဖင့် ၎င်းတို၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ေလာ့ချခဲ့ြခင်း ရှိခဲ့ပါ 
သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဆက်သွယ်ေရး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ြဖန ့်ြဖးေရးှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 
၀န်ေဆာင်မများ ြဖစ်ပါသည်။ 

မကာေသးမီကလည်း အစိုးရသည ် အာမခံဝန်ေဆာင်မများတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ 
များကို ေြဖေလာ့ေပးခဲ့သည်။ ြမန်မာကုမဏီတစခု်တငွ ် ိုင်ငံြခားသားပါဝင်မ၏ ၃၅ 
ရာခုိင်န်းအထိ ခွင့်ြပသည့် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ ြပာန်းမှင့်အတ ူေြဖေလျာ့ေပးမ 
စတင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် ယင်းမူဝါဒကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများက ချက်ချင်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိငြ်ခင်း မရှိခဲ့ေပ။ ထိုေနာက ်၂၀၁၉ ခုှစ်အေစာပိုင်းတွင် အစိုးရသည ်
ိုင်ငံြခားလုပ်ငန်းအာမခ ံ ၃ ခုကို အြပည့်အဝပိုင်ဆိုင်သည့် လက်ေအာက်ခံကုမဏီများမ ှ
တစ်ဆင့် ၀င်ခွင့်ြပြခင်းြဖင့် အာမခံလုပ်ငန်းများ၌ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ထပ်မ ံ
ေြဖေလျာ့ေပးခ့ဲပါသည် (စီမံကိန်းှင့်ဘာေရး၀န်ကီးဌာနမ ှ ထုတ်ြပန်သည့် အမိန ့် 
ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁/၂၀၁၉)။ ထုိအြပင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ် အသက်အာမခ ံ
ှင့် အသက်အာမခံမဟုတ်ေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများတွင ် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများအေနြဖင့် 
သိုမဟုတ ် ိုင်ငံြခားအကျိးစီးပွား ၃၅ ရာခုိင်န်းထက် မပိုေသာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများမ ှ
တစ်ဆင့် ရင်းှီးြမပ်ှံရန် ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လတွင ် ကုမဏီ၏ 
ဆုံးြဖတ်ချက်အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ိုင်ငံြခားအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မကန ့်သတ်ချက်အထ ိ
သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ရန်ကုန်စေတာ့အိတ်ချနိ်း၌ စာရင်းဝင်ထား 
ေသာ ကုမဏီများတွင ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမကို ခွင့်ြပခဲ့ပါသည်။ 

အာမခံလုပ်ငန်းသာမက ဘဏ်လုပ်ငန်းကကုိလည်း မကာေသးမီက ေြဖေလျာ့မ ေပးခဲ့ပါ 
သည်။ အာမခံလုပ်ငန်းြပြပင်ေြပာင်းလဲမှင့် အလားတူ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်သည ်
ိုင်ငံြခားဘဏ်များှင့် အြခားဘာေရးအဖွဲအစည်းများအား ြမန်မာိုင်ငံဘဏ်တွင ်
ရှယ်ယာအကျိးစီးပွား ၃၅% အထိ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ြပရန ် ဥပေဒစည်းမျဉ်းအမှတ် ၁/၂၀၁၉ ကုိ 
၂၀၁၉ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အကျိးဆက်အားြဖင့် ထိုသိုေဆာင်ရွက်ိုင ်
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ြခင်းသည် လက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းေဈးကွက်ကုိ ိုင်ငံြခားပါ၀င်ိုင်မကို အကန့်အသတ်ြဖင့် 
ဖွင့်ေပးခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ၇ ရက်ေန့တွင် ဗဟုိဘဏ်၏ ေကညာချက် 
အရ ၂၀၂၁ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ လက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ၃၅% 
သတ်မှတ်ချက် ထက်ေကျာ်လွန်ေသာ ဘဏ်များကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ 
ခုှစ်ေှာင်းပုိင်းတွင် CBM သည် ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများကို ြပည်တွင်းဘဏ်များနည်းတ ူ
ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို ိုင်ငံြခားေငွြဖင့်သာမက ကျပ်ေငွြဖင့်ပါ ေချးေင ွ
ြဖည့်ဆည်းမှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မများ ေဆာင်ရွက်ေပးရန် ခွင့်ြပသည့် န်ကားချက် 
အမှတ် ၆/၂၀၁၈ ကို ထုတ်ြပန်ေပးြခင်းြဖင့် ြပြပင် ေြပာင်းလဲေြဖေလာ့ေပးြခင်းကို ြပန်လည ်
အစြပခဲ့ပီး ြဖစ်သည်။ ယခင်က ိုင်ငံြခားဘဏ်ခွဲများကို လက်ကားဘဏ်လုပ်ငန်းှင့် 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ြပည်တွင်းဘာေရးအဖွဲအစည်းများသို ပိုကုန်အတွက ်
ဘာေငွေထာက်ပ့ံြခင်းလုပ်ငန်းများတွင်သာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန ်ခွင့်ြပခဲ့ပီး လက်လီဘဏ် 
လုပ်ငန်း၀န်ေဆာင်မများတွင ်ပါ၀င်ြခငး်ကုိ အြပည့်အ၀ တားြမစထ်ားခ့ဲပါသည်။ 

ထိုသိုေဆာင်ရွက်မမျိးရှိေသာ်လည်း အာမခံှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကများတွင ် ကန့်သတ်မ 
များ ကျန်ရှိေနေသးသည့်အြပင် ေအာက်ပါဝနေ်ဆာငမ်လုပင်နး်များငှ့်ပတသ်က်၍ ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမကို တားြမစ်ထားဆဲ သိုမဟုတ် ြပည်တွင်းရှိိုင်ငံသား လူပုဂိလ်တစ်ဦးဦး 
(သိုမဟုတ)် ိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုှင့်ပူးေပါင်း၍ ဖက်စပ်ရင်းှီးြမပ်ှံမြဖင့်သာ 
ကန့်သတ်မြပလုပ်ထားဆ ဲြဖစ်ပါသည်− 

 အစိုးရှင့် BOT စာချပ ် ချပ်ဆိုပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမ ၁၀၀% ခွင့်ြပ 
ထားြခင်းမှအပ လူေနအိမ်ခန်းအေဆာက်အအံုများကုိ ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ ေရာင်းချ 
ြခင်းှင့် ငှားရမ်းြခင်း။ 

 အိမ် ခံေြမရင်းှီးြမပ်ှံမ   - မှတ်ပုံတင်ထားေသာစုေပါင်းပိုင ် အေဆာက ်
အအုံများတွင ် ကမ်းခင်းဧရိယာ၏ ၄၀% အထိသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမကို 
ခွင့်ြပထားြခင်း။ 

 အာမခံလုပ်ငန်းများ   −   လိုင်စင်ရအာမခံလုပ်ငန်းတွင် ိုင်ငံြခားရှယ်ယာ 
ရှင်များသည ်ထိန်းချပ်ိုင်မ မရှိြခင်းှင့် ရှယ်ယာကို ၅၀ % ထက် ပို၍ မပိုင်ဆိုင် 
ိုင်ြခင်း။ 

 မီနီမားကတ်ှင့် Convenience Store (ကမ်းခင်းဧရိယာ ၁၀၀၀၀ စတုရန်းေပ 
သိုမဟုတ ် ၉၂၉ စတုရန်းမီတာအထက် ရှိရမည)် တွင ် လက်လီလုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်မများ။ 

 ငါးချဆိပ်ကမ်း၊ ငါးေလလံေဈး တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်း။ 
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 ြမန်မာဘာသာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဘာသာြဖင့် ထုတေ်ဝေသာ     အချနိ်မှန ်
ထုတ် စာနယ်ဇင်းပုံှိပ်ြဖန့်ချြိခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ။ 

 ခရီးသွားေအဂျင်စီဝန်ေဆာင်မများအပါအဝင် ဧည့်လမ်းန်လုပ်ငန်း။ 
 အြခားေသာအထူးဝန်ေဆာင်လုပ်ငန်းများ။ 

ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ိုင်ငံြခားယှဉ်ပိင်မဖိအားေပးမများမ ှ အကာအကွယ်ေပး 
ြခင်းြဖင့် အချိေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပင်နး်များသည် စီးပွားေရးကုန်ကျစရိတ်များစွာ 
ရှိိုင်ပါသည်။ လက်လီလုပ်ငန်းများတငွ ် ိုင်ငံြခားပါ၀င်မအေပ ချမှတ်ထားေသာ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများသည ် အေတာ်အတန် တင်းကပ်ပုံေပပါသည ် (ဥပမာအားြဖင့် မိအတွင်းရှိ 
စူပါမားကက်များအတွက် အနည်းဆုံးကမ်းခင်းရိယာလုိအပ်ချက်မှာ ကီးမားသည)်။ အဆိုပါ 
လပုင်န်းကရိှ အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအြပင ် င်းယှဉ်ချက ်
အားြဖင့် ကးီမားေသာ လက်လီေရာင်းဝယ်ေရးအုပ်စုများကိုပါ ကာကွယ်ေပးဟန ်ရှိပါသည်။ 
လက်လီြဖန့်ြဖးြခင်း၊ ေဆာက်လုပ်ေရး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းှင့် အာမခံစသည့် အဓိကကျေသာ 
၀န်ေဆာင်မကများတွင် လက်ရှိကန ့်သတ်ချက်များ ရှိေနေစြခင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို 
သုံးသပ်ကည့်ပါက အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များသည် ၎င်းတို၏ အများြပည်သူအကျိးစီးပွား 
အလုိငှာ ဆက်ွယ်ေနဆဲရှိ - မရှိှင့် ထိေရာက်မရှိ - မရိှကုိ သိသာြမင်သာရိှပါမည်။ 
ြပည်တွင်း၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကို အလွနအ်က ံ အကာအကွယ်ေပးြခင်းသည ် အြခား 
ေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် ြဖန ့်ြဖးေရးအပိုင်းရှိ လုပ်ငန်းများှင့် အရည်အေသွးတူညီေသာ 
၀န်ေဆာင်မများထက် ပို၍ ေပးေချမြပရေသာ  စားသုံးသူများကို ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။ 

လတ်တေလာြပြပင်ေြပာင်းလဲမအားလံုးှင့်အတူ အစုိးရအေနြဖင့်လည်း ေခတ်ှင့်အည ီ
အြဖစ်ဆံုး ဥပေဒစည်းမျဉ်းဝန်းကျင်ကုိ ထင်ဟပ်ေစရန်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်၏ ရှင်းလင်းြမင်သာမကို တိုးြမင့်ိုင်ရန ် ကန့်သတ်ထားသည့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများစာရင်းကို ြဖည့်စွက်ြပင်ဆင်ိုင်ပါသည်။ အထက်တငွေ်ဖာြ်ပခ့ဲသည့် 
အတုိင်း ဤအဆင့်တွင် လက်ရိှစာရင်း (အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇) ှင့် လက်ေတွ 
ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ကန့်သတ်မများအကား ကွဲလွဲမအနည်းငယ ် ရှိေကာင်း 
ရှိိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် အနာဂတ်တွင် လုံးဝကွဲြပားေနမ ကျယ်ြပန ့်လာြခင်းကို ေရှာင်ရှားရန ်
“Negative List” ကုိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်းမှာ အထူး အေရးကီးပါ 
သည်။ 
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ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ေြမှင့် အိမ် ခံေြမရယူရာတွင ် အထူးသြဖင့် ခက်ခဲ 
လျက်ရှိေနြခင်း 

ေြမယာမူေဘာင်၏ ကဲွလဲွေနသည့်သေဘာသဘာဝ (အခန်း ၈ ကိုကည့်ပါ) သည ်ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန် ပိုမိုပ်ေထွးသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်ကို 
ထပမ်ြံဖစ်ထွန်းေစပါသည်။ ေြမယာဥပေဒအမျိးမျိးတွင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား 
ေြမယာလဲေြပာင်းြခင်းအေပ မညီမသည့် ကန့်သတခ်ျက်များ ပါ၀င်ေနပါသည်။ အချိေသာ 
ေြမအမျိးအစားများကုိသာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ငှားရမ်းိုင်ပီး ခွင့်ြပချက်များစွာ 
လိုအပ်ပါသည် (ဇယား ၂-၂)။ 

ထိုအြပင ် ၁၉၈၇ ခုှစ် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်းကို ကန့်သတ်သည့် 
ဥပေဒအရ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် တစ်ှစ်ထက်ပုိ၍ ဝယ်ယူြခင်း၊  
လက်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ ေပါင်ှံြခင်း၊ လဲလှယ်ြခင်း သိုမဟုတ ်ငှားရမ်းြခင်း နည်းလမ်းအားြဖင့် 
မေရမေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းအခွင့်အေရးများ ရယူခွင့် မြပပါ။ ထိုအြပင ်ိုင်ငံြခားသားများ 
အေနြဖင့် အစိုးရ၏ အထူးခွင့်ြပချက်မရှိဘဲ အေပါင်ခံြခင်းြဖင့် မေရွေြပာင်းိုင်ေသာပစည်း 
များကို ရယူပိုင်ခွင့်လည်း မရှိပါ။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ် စိုက်ပျိးေရးေြမများကို 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် စိုက်ပျိးေြမများကို ရယူရန် တင်းကျပ်ေသာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာ 
ရသည်မှာ ကမာေပတွင ် ြဖစ်ေနကျကိစရပ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ်လည်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
ရည်ရွယ်ချက်များှင့် အိမ် ခံေြမရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ် ေြမရယူရာတွင ် ထုိကဲ့သို 
တိုေတာင်းေသာငှားရမ်းကာလ သတ်မှတ်ထားြခင်းသည် တစ်မူထူးြခားေနပါသည်။ 

အဆုိပါကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ 
တိုသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာဥပေဒစည်းမျဉ်းဝန်းကျင်ကို များစွာ တုိးတက် 
ေစခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ေြမ 
ငှားရမ်းမသက်တမ်းကို ှစ်ေပါင်း ၅၀ အထိှင့် သက်တမ်းတိုး ၁၀ ှစ်စီြဖင့် ှစ်ကိမ် 
ခွင့်ြပေပးပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်သည ် သက်ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်းများအတွက ်ခွင့်ြပမိန ့်ှင့် အတည်ြပမနိ့် ထုတ်ေပးမှင့်အတူ ှစ်ရှည်ေြမငှားခွင့်ကို 
လည်း အတည်ြပေပးပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒအရ ဇုန်အတွင်းရှိ ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများကို ှစ် ၅၀ အထိ ှစ်ရှည်ေြမငှားရမ်းမခွင့်ြပထားပီး ေနာက်ထပ ် ၂၅ ှစ ်
သက်တမ်းတိုးခွင့်ြပထားပါသည်။ ထိုအြပင ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ြပည်တွင်း 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့်သက်ဆိုင်ည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်အည ီ ေြမယာအေြခြပ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ြပလုပ်ရန်အတွက ် ြမန်မာကုမဏီတစ်ခုတွင ် ၃၅% အထိ ရှယယ်ာပါ၀င် 
ုိင်သည် သိုမဟုတ ်ရင်းှီးြမပ်ှံိုင်သည်။ 
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ဇယား ၂-၂ ြမန်မာုိင်ငံေြမဆုိင်ရာဥပေဒများအရ ေြမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှသူများအေပကန့်သတ်ချက်များ 

ဥပေဒ အခွင့်အေရး တာဝန်ရိှေသာ 
အဖဲွအစည်း ေြမအသုံးချရန ်သိုမဟုတ ်ရယူရန် ခံစားခွင့်ရှိသူများ 

အဓကိေြမဥပေဒများှင့်အည ီကန့်သတ်ချက်များ
ေြမလွတ်၊ 
ေြမလပ်ှင့ ်
ေြမိုင်းများ 
စီမံခန ့်ခွဲေရး 
ဥပေဒ 

စက်မကုန်ကမး်ရာသသီးီံှ 
စိုက်ပျိးမအတွက် 

လု ်ပိုင်ခွင့်ြပေသာ ခွင့်ြပမိန့ ်
(ပုံစ-ံ၁၁)၊ ှစ်ရှည်ပင်၊ 

ဥယျာဉ် ခံသီးှံစိုက်ပျိးမအတွက် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပေသာ ခွင့်ြပမိန့ ်

(ပုံစံ - ၁၂(  

ေြမလွတ်၊ ေြမလပှ်င့် 
ေြမိုင်းများ စီမံခန ့်ခွဲေရး  

(ဗဟို၊ ြပည်နယ်/ 
တိုင်းေဒသကီး၊  ခိုင်၊ 

မိနယ်၊ 
ေကျးရွာအဆင့်) 

ေြမလွတ်၊ ေြမလပှ်င့် ေြမုိင်းများ အသုံးြပခွင့်များ
ကုိ ိုင်ငံသားများ ေကျးလက်ေဒသတွင ်အေြခချ 

ေနထိုင်လျက်ရှိေသာ မိသားစုတစ်ုိင်တစ်ပိုင ်
စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသ ူအိမ်ေထာင်စမုျား၊ 

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ အစည်းင့်ှ အစုိးရ 
မဟုတ်ေသာ အဖဲွအစည်းများကုိ ခွင့်ြပေပးိုင ်

ပါသည်။ ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ်
ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့ ်ေြမိုင်းများ အသုံးြပခွင့် 

ေလာက်ထားရန် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်း 
တစ်ရပ်ရပ ်သိုမဟုတ် ြမန်မာကုမဏ ီသိုမဟုတ ်
ြမန်မာိုင်ငံသားှင့် ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်ပီး MIC 
ခွင့်ြပမိန့ ်သိုမဟုတ ်အတည်ြပမိန ့် ရရှိရမည်။ 

သိုရာတွင ်ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့ ်ေြမိုင်းများကို 
ြမန်မာိုင်ငံသားများ အသုံးမြပိုင်မှသာလင ်

ိုင်ငံြခားသားများ ရရှိိုင်ပါသည်။
လယ်ယာေြမ 
ဥပေဒ 

လယ်သမားများကုိ 
ထုတ်ေပးထားေသာ 

ေြမအသုံးချခွင့်လက်မှတ ်(ပုံစ ံ- 
၇, ေြမစာရင်းပုံစ ံ- ၁၀၅) 

လယ်ယာေြမစီမံခန့ခ်ွဲမ 
အဖွဲ (ဗဟုိ၊ ြပည်နယ်/ 
တိုင်းေဒသကီး၊  ခိုင်၊ 

မိနယ်၊ ေကျးရွာ 
လယ်ယာေြမစီမံခန ့်ခွဲမ 

အဆင့်) 

လယ်ယာေြမအသုံးြပခွင့်ကုိ ုိင်ငံသားများ၊ 
အစုိးရအဖဲွအစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲအစည်းများ သိုမဟုတ ်ကုမဏီများကို ခွင့်ြပ 
ေပးိုင်သည်။ ြမန်မာကုမဏီများသည ်လယ်သမား 
များထံမ ှေြမအသုံးချခွင့်လက်မှတ ်များကုိ ဝယ်ယူ 
(သုိမဟုတ်) ငှားရမ်းိုင်သည်။ ုိင်ငံြခားသားများ 

သည် အစုိးရ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့ ်လယ်သမားများထံမှ 
လယ်ယာေြမကို ငှားရမ်းိုင်သည်။

သစ်ေတာ 
ဥပေဒ 

အသုံးချခွင့်ှင့် 
သစ်ေတာဉီးစးီဌာနှင့် 

စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း 

သစ်ေတာဉီးစးီဌာန 
(ဗဟို၊ ြပည်နယ်/ 

တိုင်းေဒသကီး၊  ခိုင်၊ 
မိနယ်ုံးခွဲများ) 

ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ှံသူများသည ်သစ်ေတာေြမ 
အခွင့်အေရးများ ရယူရန် ခွင့်ြပထားေသာ်လည်း 
သစ်ေတာဧရိယာများှင့် အစိုးရစီမံခန ့်ခွဲေသာ 
သဘာဝသစ်ေတာမ ှသစ်ေတာထွက်ကုန်များ 

ထုတ်လုပ်ရန် တားြမစ်ထားပီး MIC လုပ်ငန်းစဉ်၏ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအေနြဖင့် ေအာက်ပါတိုှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သယံဇာတှင် ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသမ်ိးေရးဝန်ကီးဌာန၏ အတည်ြပချက် ရယူ 
ေဆာင်ရွက်ရပါသည ်- (က) သစ်ေတာနယ်ေြမှင့် 

သစ်ေတာဖုံးလမ်းလျက်ရှိသည့် အစိုးရက စမီံခန့်ခွဲခွင့် 
ရှိေသာေြမတွင ်သစ်ခုတ်လှဲထုတ်လုပ်ြခင်းလုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ (ခ) သစ်ေတာ စိုက်ခင်း (ကန်း၊ သစ်မာ၊ 
ဝါး၊ ကိမ် အစရှိသည့်စိုက်ခင်း)များ တည်ေထာင်ြခင်း၊ 

(ဂ) သစ်ေတာစိုက်ခင်းများထူေထာင်၍ သစ်အေြခခ ံ
စက်မလုပ်ငန်းများှင့် ယင်းှင့် ဆက်စပ်ေသာ 

လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်း 
(ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ 
အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်၁၅/၂၀၁၇))

အြခားေသာဥပေဒများှင့ ်မူဝါဒများှင့်အည ီကန့်သတ်မများ (ခွဲြခားမမရိှ) 
အမျိးသား 
ေြမအသံုးချမ 
မူဝါဒ 

ဆုိင်းငံ့ထား ရှင်းလင်းမမရှိ
(အမျိးသားေြမအသုံးချမ 
ေကာင်စီ ြဖစ်ုိင်သည်။) 

တုိင်းရင်းသားလူမျိးစုများ၏ အသုံးချလျက်ရိှသည့် 
ေြမများကို မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ 

ေြမအမျိးအစားြပန်လည်သတ်မှတ်ြခင်း မြပရေသးမ ီ
အများြပည်သူအကျိးစီးပွားအလိုငှာ 

ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများမှအပ အြခားေြမ 
အသုံးချခွင့်ြပြခင်းအား ယာယီအားြဖင့် 

ဆိုင်းငံ့ထားရမည ်(ပုဒ်မ ၆၈) ဟ ု
အမျိးသားေြမအသုံးချမမူဝါဒတွင် ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ဆိုင်းငံ့ထားေသာမူဝါဒသည ်အာဏာသက်ဝင်မ 
မရှိေသးေပ။
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၂၀၁၆ ခုှစ် စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာဥပေဒှင့် ၂၀၁၇ ခုှစ် နည်းဥပေဒများအရ 
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို စုေပါငး်ပိုငအ်ေဆာက်အအုံများတငွ ် ေရာင်းချိုင်ေသာ 
ကမ်းခင်းဧရိယာ၏ ၄၀% အထိသာ ဝယ်ယူရန် ခွင့်ြပထားပါသည်။ ဤေနရာတွင ်
အနည်းဆုံးဧရိယာမှာ စတုရန်းေပ ၂၀,၀၀၀ ှင့် 'စုေပါင်းပိုင်ဆိုင်ေသာေြမ' အြဖစ် မှတ်ပုံတင ်
ထားေသာ ေြမေပတွင ် တည်ရှိသည့် ေြခာက်ထပ ် သုိမဟုတ် ထိုထက်ပိုေသာ လူေနအိမ ်
အေဆာက်အဦးများကုိ ရည်န်းသည်။ ၎င်းသည် အေရးကီးေသာေဈးကွက်ေြဖေလာ့မကို 

ကုိယစ်ားြပေသာ်လည်း အေကာင်အထည်ေဖာ်မအချိတွင ်စိန်ေခမများ ရိှေနေသးပါသည်။
1
 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့်ပတ်သက်၍ လက်ေတွ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသူများသည ်
စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာဥပေဒှင့် မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်းကို 
ကန့်သတ်သည့်ဥပေဒတိုအကား မရည်န်းထားေသာ   ေရှေနာက်မညီမများကို သတိြပ 
မိကသည်။ စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာစနစ်သစ်သည ်မေရမေြပာင်းိုင်ေသာ ပစည်း 
လဲေြပာင်းြခင်းကို ကန့်သတ်သည့်ဥပေဒကို လမ်းမိုးေကာင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပ 
ထားြခင်း မရှိေပ။ ၎င်းသည် ိုင်ငံြခားပိုင်ဆိုင်မအခွင့် အေရးများကုိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အသ ိ
အမှတ်ြပထားေသာ်လည်း ဥပေဒအရ ခွင့်ြပထားသည့် ိုင်ငံြခားသားများှင့် လူပုဂိလ ်
များသည် စုေပါင်းပိုင်အေဆာက်အအုံအခန်းများကို သာတူညီမ ရယူခွင့်ရှိ-မရှိ သိုမဟုတ ်
အဆိုပါအခွင့်အေရးများကို လူပုဂိလ်များကိုသာ  ကန့်သတ်ထား-မထား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 
သတ်မှတ်ထားြခင်း မရှိေပ (Stephenson Hardwood, 2018; Lincoln Legal Services, 
2018)။ 

ေယဘုယျအားြဖင့် မေရမေြပာင်းုိင်ေသာ ပစည်းလဲေြပာင်းြခင်းကုိ ကန့်သတ်သည့် ဥပေဒကို 
အသုံးချရာတွင ် ိုင်ငံြခားသားများပိုင်ဆိုင်မှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းမမရှိ ပ်ေထွးေနဆ ဲ
ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ေြမ 
ငှားရမ်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းြခင်းကဲ့သိုေသာ သက်ဆုိင်သည့်စနစ်သည် ပို၍ရှင်းလင်းပုံေပသည့် 
အေြခအေနတွင်ပင် ယင်းဥပေဒသည ်အခက်အခဲြဖစ်ေအာင် ဖန်တီးလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာ 
ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအေနြဖင့် ၎င်းသည် အြခားဥပေဒများကုိ လမ်းမိုးေကာင်း ရှင်းလင်း 
စွာေဖာ်ြပထားပီး ိုင်ငံြခားသားများအေနြဖင့် သက်ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမ စီမံကိန်းအတွက် 
ှစ်ရှည်ေြမငှားရမ်းလိုပါက MIC ခွင့်ြပမိန ့် သိုမဟုတ ် အတည်ြပမနိ့် ေလာက်ထား 
ရယူထားရပါမည်။ သိုေသာ် ိုင်ငံြခားသားများအား ပစည်းငှားရမ်းြခင်းအတွက ်လုိအပ်ေသာ 
အစိုးရခွင့်ြပချက ် အချိရယူရာတွင ်  အလွန်ခက်ခဲိုင်ပီး ရရှိပီးသည့်အခါတွင်လည်း 
သက်ဆိုင်ရာ အစုိးရေအဂျင်စီများသည် ဥပေဒှင့်အညီ ေလာက်ထားမကုိ တစ်ခါတစ်ရံ၌ 
သေဘာမတူေသာေကာင့် ၎င်းတိုအေနြဖင့် အေပးအယူြပလုပ်ရသည့် စနိေ်ခမ ရိှုိင် 
ေကာင်း လက်ေတွေဆာင်ရွက်ေနသူများက အစီရင်ခံခ့ဲပါသည်။  ုိင်ငံြခားသားများသည် 
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ေြမငှားရမ်းိုင်ြခင်း ရိှ-မရှိ အေပ မူဝါဒဆိုင်ရာ သေဘာထား ကဲွလဲွမများေကာင့် သိုမဟုတ ်
ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရန ်ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ န်ကားချက်များ ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
မရှိြခင်းေကာင့် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ုံး (ORD) က ေရရှည်ငှားရမ်းမကို မှတ်ပုံတင်ရန ်
ဆမရှိေကာင်း လက်ေတွေဆာင်ရွက်ေနသူများက အစရီငခံ်ခ့ဲသည်။ ယငး်အေြခအေနသည် 
လက်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေချးေငွကို မှီခိုအားထားေနရေသာ အေြခခံအေဆာက်အအုံှင့် 
ေြမယာ အေြခခံရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများှင့်ဆိုင်ေသာ အဓိကအတားအဆီးတစ်ခု ြဖစ်ပါ 
သည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများေကာင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မ 
သည် ေမာ်မှန်းသည်ထက ်ပိုမိုတိုးတက်ခဲ့ 

မကာေသးမီက OECD သုေတသနြပချက်တွင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ေဆာင်ရွက် ြခင်းသည ်
OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index ှင့်တိုင်းတာမအရ FDI ဆိုင်ရာ ကန့်သတ် 
မအတိုင်းအတာကို ၁၀% ခန ့် ေလျာ့ကျသွားေစခဲ့ြခင်းြဖင့် ိုင်ငံအှံအြပားတွင ် ှစ်ိုင်ငံ 
ုိင်ငံအကား ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မကို ပမ်းမအားြဖင့် ၂.၁% ခန့ ်
တိုးတက်ိုင်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည် (Mistura ှင့် Roulet, 2019)။ ၂၀၁၂ အထိ အချက် 
အလက်များအေပ အေြခခံေသာ Baseline Model ကို ေရးဆွဲလျက ် ပုံေဖာ်ထားေသာ 
ေလ့ကျင့်ခန်းက ြမန်မာုိင်ငံသည် ၎င်း၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်ဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 
ေကာင့် ေမာ်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုအကျိးြဖစ်ထွန်းိုင်ေကာင်း အကံြပေဆွးေွးထား 
ပါသည်။ 

OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index ှင့်တိုင်းတာမအရ FDI ဆုိင်ရာ ကန့်သတ်မ 
အတုိင်းအတာကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ် တည်ရိှသည့် အတိုငး်အတာသုိ ေလာ့ချလျက ် ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမများကို ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းအားြဖင့် ၎င်း၏ စှ်ိုငင် ံ
FDI သည် ၄၃% သုိ တုိးတက်လာေကာငး် အြခားအရာအားလံုးတူညီသည်ဟ ု မှတ်ယူ၍ 
ေရးဆွဲထားေသာ Baseline Model က အကံြပထားပါသည ် (ပု ံ ၂-၃)။ အမှန်စင်စစ်တွင ်
၂၀၁၈ ခုှစ်၌ FDI စီးဝင်မသည ် Baseline ခန ့်မန်ှးေြခထက ် ေကျာ်လွန်၍ ၁၃၀%  ခန့် 
ြမင့်တက်ခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အြခားအချက်အလက်များ ေြပာင်းလဲမေကာင့် တိုက်ိုက ်
င်းယှဉ်မ မြပလုပ်ိုင်ေသာ်လည်း ြခားနားချက်ပမာဏအရဆုိလင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 
များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်ရာတွင် ပိုမိုထိေရာက်သည့်နည်းလမ်းြဖစ်ေကာင်း ေတွရှိ 
ရပါသည်။ 
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ဆန့်ကျင်ဘက်အေနြဖင့် ကျန်ရိှေနေသာကန့်သတ်ချက်များသည် အနည်းဆုံး လက်လတ ်
လုိက်ရေသာ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ဆက်ွယ်သည့် အခွန်ဘာေငွများအရ 
စီးပွားေရးအတွက ် အေတာ်အတန်ကီးမားေသာကုန်ကျစရိတ်များ ဆက်လက ် ြဖစ်ေပေစ 
ိုင်ုံသာမက ကုန်ထုတ်လုပ်မတိုးတက်မှင့်ဆိုင်ေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ဂယက်ိုက်ခတ်မ 
များ ရိှုိင်သည်။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတုိင်း ၀န်ေဆာင်မများသည ် ကုနထု်တလု်ပမ် 
လုပ်ငန်းများတွင ် တန်ဖိုးြမင့်ထုတ်ကုန်သစ်များအတွက ် အေရးပါေသာ လမ်းေကာင်းတစ်ခ ု
ြဖစ်ပါသည ် (OECD, 2020a, 2018)။ ေဒသအှံအြပားှင့် ကမာအှံအြပားတငွ ်ထုတ်လုပ်မ 
ကွင်းဆက်များ တိုးပွားလာြခင်းသည ် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက ် ေထာက်ပ့ံရာတွင် 
လပုင်န်းကွန်ယက်ှင့် ြဖည့်စွက်ထားေသာ စီးပွားေရး၀န်ေဆာင်မများ၏အခန်းကကို 
ပိုမိုဆိုးရွားေစပါသည်။ ယခင်က ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် OECD (2018a) အစီရင်ခံတွင ်အာဆီယံ၌ 
၀န်ေဆာင်မများ ေြဖေလျာ့ေပးြခင်း၏ အကျိးေကျးဇူးများကို ေအာက်ပါတိုက ပို၍ ခံစား 
ရေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည် - (က) ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများကုိ အလွန်အမင်း အားထား 
ေနရေသာ စက်ပစည်းှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကိရိယာလုပ်ငန်းကရှိ ထုတ်လုပ်ေရး 
လုပ်ငန်းများ၊ (ခ) အကီးစားလုပ်ငန်းများင်းယှဉ်လင ်အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ၊ (ဂ) ိုင်ငံြခားပိုင်ကုမဏီများှင့်င်းစာလင် ြပည်တွင်းကုမဏီများ၊ (ဃ) တငပ်ို 
သူများှင့ ်င်းယှဉ်လင် တင်ပိုြခင်းမြပသည့်ကုမဏီများ။ 

ပု ံ၂-၃ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရငး်ှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 
ေြဖေလျာ့မေပးသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ၏ အကျိးများ  

 

၀ 

၅၀၀၀ 

၁၀၀၀၀

၁၅၀၀၀

၂၀၀၀၀

၂၅၀၀၀

၃၀၀၀၀ 

၃၅၀၀၀

FDI instocks, baseline
estimation, 2012 

FDI instocks, simulated: 2018
level of restrictions
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မှတ်ချက်။ အဆိုပါပုံရိပ်သည ် Poisson Pseudo-maximum Likelihood Estimator အသုံးြပထားေသာ 
ှစ်ိုင်ငံိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မအေနအထားများဆုိင်ရာ Augmented Gravity Model အေပ အေြခြပ 
ထားပါသည်။ ပံုမှန်ဆဲွငင်အားဆုိင်ရာေြပာင်းလဲိင်ုေသာအရာများ၊ အြခားမူဝါဒများှင့် မူဝါဒ မဟုတ်ေသာအချက်များ 
ပါဝင်ပါသည် (အကွာအေဝး၊ ထိစပ်မ၊ ဘုံဘာသာစကားတစ်ခု တည်ရှိမ၊ ကိုလိုနီဆက်ဆံမ၊ ေစျးကွက်အရွယ်အစား၊ 
စီးပွားေရးတုိးတက်မ၊ အမှန်ေငွလဲန်း၊ အရွယ်အစားှင့်အရင်းအြမစ်များတူညီမ၊ ကုန်သွယ်ေရးဖွင့်ထားမ၊ သဘာဝ 
သယံဇာတကယ်ဝနမများ၊ အဖဲွအစညး်ဆုိင်ရာရင့်ကျက်မ၊ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကန ့်သတ်ချက်များ၊ လွတ်လပ ်
ေသာကုန်သွယ်ေရးေဒသများတွင်ပါ၀င်မ၊ လုပ်ငန်းအခွန်)။ အလားတူ အိမ်ရှင်ုိင်ငံ၊ မူရင်းိုင်ငံှင့် အချန်ိှင့်အမ 
ေြပာင်းလဲေနေသာအကျိးေရာက်မများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ေနာက်ေကာင်းြပန်စိတ်ြဖာေလ့လာမတွင ်၁၉၉၇ ခုှစ်မှ ၂၀၁၂ 
ခုှစ် ကာလအတွင်း ိုင်ငံေပါင်း ၆၀ အကား စ်ှုိင်ငံုိင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းီှးြမပ်ှံမဆုိင်ရာဆက်ဆံမများ အကျံးဝင်ပါ 
သည်။  
ရင်းြမစ်။ author’s calculation based on Mistura and Roulet (2019); UNCTAD FDI statistics. 

ေစျးကွက်ဝင်ေရာက်မဆုိင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် ၀န်ေဆာင်မကများတွင် ယှဉ်ပိင်မ 
ပိုမိုများြပားလာေစပီး အကျိးဆက်အားြဖင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးတက်ေစပါသည်။ 
အြပန်အလှန်အားြဖင့် ၎င်းတိုသည ် ကုန်ပစည်းထုတ်လုပ်မှင့် ြဖန ့်ြဖးမအပိုင်း ြဖစ်ေသာ 
အစုန်ပိုင်းရှိ ထုတ်လုပ်သူများအား အရည်အေသွးြမင့်ဝန်ေဆာင်မ သွင်းအားစုများ သိုမဟုတ ်
ပို၍နညး်ေသာ၀န်ေဆာင်မ သွင်းအားစုကုန်ကျစရိတ်တိုမ ှ အကျိးေကျးဇူးရရှိေစပါသည်။ 
ြမန်မာုိင်ငံသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ထပ်မံဆွဲေဆာင်ရန ်ရည်ရွယ်ထား 
ေသာေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအားလုံးကို တန်းတူရည်တူယှဉ်ပိင်ိုင်ခွင့်ကို ေပးစမွး်ိုငေ်သာ 
ဝန်ေဆာင်မက ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို အရှိန်ြမင့်ရန် စဉ်းစားရန် လိုေကာင်းလိုပါလိမ့် 
မည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း 

မတေသာ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေသာ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပီး ခန ့်မှန်းိုင်ေသာ ရငး်ှီးြမပံှ်မ 
ဆိုင်ရာဥပေဒစည်းမျဉ်းမူေဘာင်သည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာဆုံးြဖတ်ချက်များှင့် ၎င်းတိုက 
ေပးစွမ်းိုင်သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် အေရးပါေသာ အဆုံးအြဖတ်ေပးိုင်သည့် အရာ 
တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒအရ ေပးထားေသာ အခွင့်အေရးများငှ့် တာ၀န်၀တရားများ 
ဆိုင်ရာ အာဏာတည်ေစမသည် မေသချာမေရရာြဖစ်ပါက အရင်းအှီးကုန်ကျစရိတ်ကို 
ြမင့်တက်ေစပီး ကုမဏီများ၏ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းကို အားနည်းေစကာ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 
ေလျာ့ကျေစပါသည်။ ထုိအြပင် ဥပေဒစနစ်တွင ် မေရရာမများသည် လာဘ်ေပး လာဘ်ယူမ 
ကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည် - ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို၏ 
အကျိးစီးပွားကုိ ကာကွယ်ရန ် သုိမဟုတ် တိုးြမင့်ရန ် ပို၍ကိးစား အားထုတ်ိုင်ပီး အစိုးရ 
ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်လည်း မလိုလားအပ်ေသာ အကျိးအြမတ်များကို ရှာေဖွလာိုင်ပါ 
သည်။ 
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စာချပ်များချပ်ဆိုြခင်း၊ ြပာန်းြခင်းှင့် အြငင်းပွားမများကို ထိထိေရာက်ေရာက ်
ေြဖရှင်းိုင်ြခင်း စွမး်ရညသ်ည် ေစျးကွက်များေကာင်းမွန်စွာလည်ပတ်ရန ် အေြခခံြဖစ်ပါ 
သည်။ ေကာင်းမွန်ေသာ ဥပေဒအာဏာတည်ေစေရးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ၎င်းတို၏ စာချပ်ဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများကို ေဒသခံတရားုံးများက 
မဆိုင်းမတ ွပံ့ပိုးေဆာင်ရွက်ေပးမည်ဟုအာမခံေပးြခင်းြဖင့် စီးပွားြဖစ်ဆက်ဆံမတွင ် ကိတင ်
ခန့်မှန်းုိင်မကုိ ြမင့်တင်ေပးပါသည်။ ပဋိညာဉ်များအတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်းလုပ်ထံုးလုပ်နည်း 
များသည် အလွန် ဗျိုကေရစီဆန်ပီး ဝန်ပိေစသည့်အခါ သိုမဟုတ ်စာချပ်အြငင်းပွားမများ 
ကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ စရိတ်သက်သာစွာြဖင့် ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းမရှိပါက ကုမဏီများသည ်
၎င်းတို၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ကန့်သတ်ိုင်ပါသည်။ ကုန်သည်များသည် ပုဂိလ်ေရးှင့် 
မိသားစုဆက်သွယ်မများေပတွင ်များစွာ မူတည်ုိင်သည်။ ဘဏ်များအေနြဖင့် ၎င်းတိုသည ်
အေကးများေကာက်ခံိုင်ြခင်း သုိမဟုတ် ေချးေငွများ အတွက် အေပါင်ပစည်းအြဖစ ်ေပါင်ှံ 
ထားေသာ ပစည်းဥစာပိုင်ဆိုင်မကို ထိန်းချပ်ိုင်ြခင်းအေပ မဝံ့မရဲရှိေသာေကာင့် ေငွေချး 
ိုင်မပမာဏကို ေလာ့ချိုင်သည်။ အေပးအယူကိစရပ်များကို ေငွသားြဖင့်သာ ေဆာင်ရွက ်
ုိင်သည်။ ယင်းအေြခအေနသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းချဲထွင်ရန ်ဘာေငွရရှိိုင်မကို အကန့ ်
အသတ်ြဖစ်ေစပီး ကုန်သွယ်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ စီးပွားေရးတိုးတက်မှင့် ဖွံဖိးမတိုကို 
ကျဆင်းေစပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒသစ်အရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူကို အကာအကွယ် ေပးြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအသစ ် (၂၀၁၆) ှင့် ဆက်စပ်ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
နည်းဥပေဒများ (၂၀၁၇) သည ်ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ေပးအပ်ထား 
သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများဆိုင်ရာအကာအကွယ်ေပးသည့်စနစ်ကို အားေကာင်း ေစခ့ဲပါသည်။ 
ထိုသိုတိုးတက်မများသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ြမန်မာိုင်ငံသည် ၂၀၁၆ ခုှစ ်
ဒီဇင်ဘာလတွင ်ထုတ်ြပန်ခ့ဲေသာ အစိုးရ၏အချက်ခုှစ်ချက်ပါ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒှင့် အညီ 
လုံ ခံစိတ်ချရေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမဦးတည်ရာြဖစ်ေကာင်း ေသချာေစသည့ ် အေရးကီးေသာ 

ေြခလှမ်းများ ြဖစပ်ါသည ်(DICA, 2016)
2
။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၏ အခန်း (၁၄) အရ တရားမ၀င်သိမ်းယူြခင်းှင့် ဆိုင်သည့် 
အစိုးရ၏ အာမခံချက်သည် ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က စနစ်ှင့်င်းယှဉ်လင် သသိ ိ
သာသာတိုးတက်မတစ်ရပ ် (ပထမအကိမ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်မတွင ်
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည်) ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းအာမခံချက်သည် အြခားေသာ ေဒသဆုိင်ရာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒများှင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များ 
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(ေအာက်တွင် သီးြခားစီေဆွးေွးထားသည်) တွင ်ေတွရေသာ အလားတူြပာန်းချက်များှင့် 
ညီွတ်မရှိေစပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၅၂ အရ အစုိးရသည် ဥပေဒအရ အကျံးဝင်ေသာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမများအား တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်ြဖစ်ေစ အချိေသာအေြခအေနများ ှင့် 
မတေသာေလျာ်ေကးေပးြခင်းမှတစ်ပါး ြပည်သူပိုငသိ်မး်မည်မဟုတေ်ကာငး် အာမခံ သည်။ 
ပုဒ်မ ၅၃ တွင ် ေလျာ်ေကးေပးြခင်းသည ် “အများြပည်သူအကျိးစီးပွား”၊ “ ပုဂလိက 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏အကျိးစီးပွား”၊ “လက်ရိှငှ့်အတတိက် ရင်းှီးြမပ်ှံမအေြခအေနများ”၊ 
“သိမ်းယူရြခင်းအေကာင်းအရင်း” ှင့် “ရင်းှီးြမပ်ှံမကာလအတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံသူရရှိ 
ေသာအြမတ်များအပါအ၀င ် အြခားအချက်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပီး သိမ်းယူထား 
သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ “ေစျးကွက်တန်ဖိုး” ကို ထင်ဟပ်ေသာ ေလျာ်ေကးေပးရမည်ဟ ု
ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤသုိေသာအရညအ်ေသွးများသည် ပုံမှန်မဟုတ်ေသာေကာင့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမစာချပ်များအရ ြမန်မာိုင်ငံ၏တာဝန်ဝတရားများှင့် ကွဲလွဲိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၅၄ သည် 
ခွဲြခားဆက်ဆံမမရှိေသာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် သွယ်ဝိုက်သိမ်းယူြခင်းကို ြဖစ်ေစ 
မည်မဟုတ်ေကာင်း ရှင်းလင်းထားြခင်းြဖင့်  အာဆီယံဘက်စုံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူည ီ
ချက်၏ ေနာက်ဆက်တဲွစာချပ် - ၂ ှင့် ဆင်တူေသာ ြပည်သူ့အကျိးစီးပွားကို ထိန်းညိရန် 
အစိုးရ၏ မူဝါဒေရးရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းေပးပါသည်။ 

ေြမယာသိမ်းဆည်းြခင်းဆုိင်ရာအာမခံချက်မှလဲွ၍ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒတွင ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အကာအကွယ်ေပးမသုံးရပ်ကို ပထမဆုံးအကိမ်အြဖစ် မတိဆ်က်ြခင်း 
သိုမဟုတ ်ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က စနစ်ှင့်င်းယှဉ်လင် သိသိသာသာ တုိးတက်ြခင်း 
များ ရှိခ့ဲပါသည်။ တိုးတက်မအချိမှာ ေအာက်ပါအတိုငး် ြဖစ်ပါသည ်- 

 ခွဲြခားဆက်ဆံမမရှိေသာ အေြခခံစည်းမျဉ်းကုိ ဥပေဒသစ်တွင် ြပာန်းထားသည်။ 
ပုဒ်မ ၄၇ တွင ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ြမန်မာိုင်ငံသားများှင့် ခွဲြခားမ 
မရိှေသာဆက်ဆံမ (မိမိိုင်ငံသားှင့်ခွဲြခားမ မရိှေသာဆက်ဆမံ) ှင့် အြခား 
တတိယိုင်ငံများှင့် ခွဲြခားမမရှိေသာ ဆက်ဆံမ  (တတိယိုင်ငံသားများအကား 
ခွဲြခားမမရှိေသာဆက်ဆံမ) တိုှင့် ဆက်ဆံခံရမည်ဟု ေမာ်လင့်ိုင်ေကာင်း 
ရှင်းလင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ အဆိုပါအာမခံချက်များကို ယခင်စစ်အစိုးရစနစ ်
တွင ်ေဖာ်ြပြခင်းမရိှပါ။ 

 ပုဒ်မ ၄၈ တွင ်သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မြပရန် အာမခံြခင်းှင့် စပ်လျဉ်း၍ 
ဆက်ဆံမှစ်မျိးကို ဖွင့်ဆိုထားပါသည ် - ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ၎င်းတို၏ 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ကီးမားစွာ ထိခုိက်နစန်ာေစသည့် ဆုံးြဖတ်ချက ်
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သိုမဟုတ ် ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် သက်ဆိုငသ်ည့် သတင်းအချက်အလက ်
များရပိုင်ခွင့်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ၎င်းတို၏တိုက်ိုက ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို 
အစိုးရအဖွဲမ ှ ခွင့်ြပထားသည့် လိုင်စင ် သုိမဟုတ် ခွင့်ြပမိန့် ၊ အတည်ြပမိန့်ပါ 
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ေြပာငး်လဲြခငး်အပါအဝင် အြခားေသာအလားတ ူ
လုပ်ေဆာင်မများှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားဥပေဒှင့်အည ီ ေဆာင်ရွက်ခွင့်ှင့် 
အယူခံခွင့်။ ထိုေကာင့် အသစ်စတင် မိတ်ဆက်လုိက်ေသာ အဆုိပါအာမခံချက် 
သည် ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာ စာချပ်များအားလံုးနီးပါးတွင ် ပါဝင်သည့ ်
သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မဆိုငရ်ာ ြပာနး်ချက်များငှ့် ခုံသမာဓိခုံုံးများ 
က ISDS အမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလားတူစာချပ်များကို အဓိပာယ် ေကာက်ယ ူ
သည့် နည်းလမ်းများထက ် ပိုမို၍ ကန့်သတခ်ျက်များ ရိှေနသည် (ေအာက်တွင ်
ေဆွးေွးထားပါသည်)။ 

 ြမန်မာုိင်ငံရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများမ ှ ဘာေငွများ လွတ်လပ်စွာ 
လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်းကို အာမခံသည့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ အခန်း 
(၁၅) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများ အခန်း (၂၁) ပါ ြပာန်းချက ်
များသည် ယခင်ြပဌာန်းချက်များထက ် ပိုမိုေခတ်မီပါသည်။ ၎င်းအခန်းများတွင် 
အာမခံေပးထားေသာ ဘာေရးအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အမျိးအစားများကို ပိုမို 
တိတိကျကျ ေဖာ်ြပထားပီး ြပည်ပေငွေပးေငွယူြခင်းဆိုင်ရာ သိုမဟုတ် ြပည်ပ 
ေငွေကးအခက်အခဲများ ဆိုးရွားစွာ ြဖစ်ေပေနသည့်အေြခအေနတွင ် အစိုးရ 
အေနြဖင့် လုပ်သာကိုင်သာရှိေစမည့် အထူးစည်းမျဉ်းများကိုလည်း ြပာန်းထား 
ပါသည်။ 

ရင်းီှးြမပ်ံှသူများကုိ အကာအကွယ်ေပးြခင်းဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်အသစ်များှင့်အတူ 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ အခန်း (၁၆) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများ 
အခန်း (၂၀) တိုတွင် ေဒသတွင်းှင့် ကမာတစဝှ်မး်ရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များတွင ်ေတွရခ ဲ
သည့်  ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ တာဝန်ဝတရာများကို ြပာန်းထားပါသည်။ အဆိုပါြပာန်း 
ချက်များတွင ် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများသည် ြပည်တွင်းဥပေဒများအား လုိက်နာရန်၊ ၎င်းတိုအား 
ထုတ်ေပးထားေသာ လိုင်စင်များှင့် ခွင့်ြပမိန့်များတွင ် ပါဝင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ 
သတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်၊ ြပည်တွင်းအလုပ်သမားများ၏ အခွင့် 
အေရးများကို ေလးစားရန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပျက်စီးမ မရှိေစေရးအတွက ် ိုင်ငံတကာ 
အေကာင်းဆုံးအေလ့အကျင့်များကို လုိက်နာရန်တုိ ပါဝင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
နညး်ဥပေဒများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်အား အဆိုပါတာ၀န်၀တရားများ အကျိး 
သက်ေရာက်မရှိေစရန်ှင့် ကီးကပ်ရန်အခန်းကအတွက ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးထားပါသည်။ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ အကာအကွယ်ေပးြခင်းသည် ြပည်သူ့အကျိးစီးပွားအတွက ် ကိစရပ်များစွာ 
အေပ ထန်ိးညိေဆာင်ရွက်ရန် အစိုးရ၏ အခွင့်အေရးကုိ ထိန်းေပးထားသည့် ြမန်မာိုင်င ံ
ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၏ အခန်း ၂၁ ှင့် ၂၂ ပါ အေထွေထွှင့် လုံ ခံေရးဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့ ်
အမျိးမျိးအေပတွင်လည်း မူတည်ေနပါသည်။    

အြခားအာဆီယံအဖဲွဝင်ုိင်ငံများရိှ ရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာဥပေဒများက့ဲသုိပင်
3 ရင်းီှးြမပံှ်မ 

ဥပေဒသစ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ြဖစ်ပွားသည့် အနာဂတ်ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 
အြငင်းပွားမများကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မြပလုပ်ိုင်ေရး တင်ြပြခင်း 
ှင့်ဆိုင်သည့် အစုိးရ၏တစ်ဖက်သတစ်ည်းမျဉ်းစည်းကမး်များ မပါ၀င်ပါ။ အခန်း ၁၉ တွင ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းကုိ မိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းကုိ ေအာက ်
တွင ် ဆက်လက်ေဆွးေွးထားသည်။ ဥပေဒသစ်အရ အစိုးရှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအကား 
အြငင်းပွားမများကို အြငင်းပွားမများကိုငိမ်းချမ်းစွာေြဖရှင်း၍ ေြပလည်မမရရှိပါက စာချပ်ပါ 
အြငင်းပွားမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ (ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချပ်များ 
သိုမဟုတ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များ) ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ သက်ဆုိင်ရာစာချပ်တွင် အြငင်းပွား 
မေြဖရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားြခင်းမရိှလင ် ြမန်မာိုင်ငံရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိေသာ တရားုံး 
သိုမဟုတ ် အုညာတခုံုံး၌ (ဥပေဒသစ်ှင့် နည်းပေဒများတွင ် မေဖာ်ထုတ်ထားပါ။) 
လညး်ေကာင်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဥပေဒ 
အသစ်ှင့်အည ီ ေနာင်အနာဂတ်အြငင်းပွားမများတွင ် ြမန်မာတရားုံးများှင့် ခုံသမာဓိခုံုံး 
များသည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများကို 
မည်သိုကျင့်သုံးမည်ကို ေစာင့်ကည့်ရဦးမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ာဏပစည်းမူပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ြခင်း 

ာဏပစည်းမူပုိင်ခွင့်ကုိ ကာကွယ်ရန်ှင့် ြပာန်းရန်အတွက် ြမန်မာုိင်ငံ၏စနစ်ကုိ ေခတ်ှင့် 
အညီ ြဖစ်ေစမည့် သိသာထင်ရှားေသာတုိးတက်မများ ြပလုပ်ခ့ဲပါသည်။ မကာေသးမီအချနိ ်
အထိ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တီထွင်မမူပိုင်ခွင့်များ သုိမဟုတ် စက်မ 
ဒီဇိုင်းများအတွက ် ဥပေဒာန်းမစနစ်မရှိခဲ့ပါ။ လွတ်လပ်ေရးမရမီေခတ ် လွန်ခဲ့ေသာရာစုှစ ်
တစ်ခုေကျာ်က ြပာန်းခ့ဲသည့် ြမန်မာမူပိုင်ခွင့်အက်ဥပေဒ (၁၉၁၄) သည် ိုင်ငံတကာ 
စံချန်ိစံန်းများှင့်င်းယှဉ်လင ်အားနည်းသည်ဟု ယူဆခဲ့ကသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ှင့် ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ သေဘာတူညီချက်များြဖင့် ကာလကာ 
ရှည်ေစာင့်ဆိုင်းခဲ့ရေသာ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒေလးခုြဖစ်သည့် စက်မဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် ဥပေဒ၊ ကုန် 
အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒ၊ တီထွင်မမူပိုင်ခွင့်ဥပေဒှင့် စာေပှင့် အုပညာမူပုိင်ခွင့် 
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ဥပေဒများကို ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ြပာန်း ခဲ့ပါသည်။ 
ဥပေဒအသစ်များသည ်အဆုိပါနယ်ပယေ်လးခုငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဥပေဒေရးရာ 
စနစ်အား ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်ကိုက်ညီေစရန်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် မူပိုင်ခွင့်များအတွက ်
ေခတ်မီပီးြပည့်စုံေသာစနစ်တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

ဥပေဒသစ်များသည် အာဏာသက်ဝင်မ မရှိေသးပါ။ ၎င်းတို၏ စည်းကမ်းချက်များအရ 
၎င်းတိုသည ် ေနာင်သမတ၏ေကညာချက်တွင ် သတ်မှတ်ထားေသာေန့၌သာ စတင်၍ 
အကျိးသက်ေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ မပူိုငခွ်င့်စနစအ်သစကုိ် ပံ့ပိုးရန်အတွက ်
အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာအေြခခံအေဆာက်အအုံများှင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ရးနည်းဥပေဒ 
များ သတ်မှတ်ပီးပါက ယင်းဥပေဒများ အာဏာသက်ဝင်မ ရှိလာမည်ဟ ုေမာ်လင့်ရပါသည်။ 
၂၀၂၁ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် ဥပေဒအာဏာသက်ဝင်ိုင်ေရးအတွက ် အစုိးရသည် 
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပေဒ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးနည်းဥပေဒများ ေရးဆွဲြခင်းကို လက်ရှိ 
ကာလတွင် ဉီးစားေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပညာရှငမ်ျားငှ့် ြပင်ပမ ှသက်ဆိုင်သူများ 
၏ နည်းပညာအကူအညီြဖင့် အြခားေသာဥပေဒသစ် ၃ ခုှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပေဒ 
များကုိလည်း ေရးဆွဲထုတ်ြပန်ိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အေရးကီးသည်မှာ ဥပေဒသစ်များသည် ကမာကု့နသွ်ယေ်ရးအဖွဲ၏ ကုန်သွယ်မှင့် 
ဆက်စပ်ေသာ ာဏပစည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ သေဘာတူညီချက်တွင ်
ေဖာ်ြပထားသည့် မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်မှင့် အကျိးသက်ေရာက်ေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက ်
အနိမ့်ဆုံးစံန်းများှင့် ကိုက်ညီေစရန ် ကံစည်ေဆာင်ရွက်ေရး ြဖစ်ပါသည်။ အာဏာ 
သက်ဝင်ပီးေနာက ် ဥပေဒအသစ်သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ သမိုင်းတွင ် ကုန်အမှတ် တံဆိပ်များ၊ 
တီထွင်မမူပိုင်ခွင့်များှင့် စက်မဒီဇိုင်းများှင့်ပတ်သက်၍ ပထမဉီးဆုံး ြပာန်းေသာ 
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ြဖစ်လာပါမည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒအသစ်သည ် ြမန်မာိုင်ငံမူပိုင်ခွင့် 
အက်ဥပေဒ (၁၉၁၄) ကို ပယ်ဖျက်ပီး ယခင်စနစ်ှင့်င်းယှဉ်လင် တိုးတက်မအသစ်များ 
ြဖစ်ေပလာြခင်းကို န်းဆိုြပပါလိမ့်မည်။ တိုးတက်မများတငွ ် ိုင်ငံြခားအလုပ်များအတွက ်
ကာကွယ်မ၊ ကာကွယ်ထားေသာအလုပမ်ျား၏ အမျိးအစားများစွာအတွက် ေခတ်သစ ်
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် မူပိုင်ခွင့်ချိးေဖာက်မှင့် စပ်လျဉ်း 
သည့် ဥပေဒအကျိးသက်ေရာက်မရှိေစေရးနည်းလမ်းသစ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ 
မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပေဒ (၁၉၁၄) အရ သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းမရှိေသာ မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့် 
လုပ်ငန်းများသည် မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒအသစ်အရ အလိုအေလျာက ်ကာကွယ်မကုိ ရရိှမည် ြဖစ်ပါ 
သည်။  
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မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒအသစ ် ၄ ခုကုိ ြပာန်းလိုက်ြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း မူပိုင်ခွင့် အခွင့် 
အေရးများကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက ်အသံုးဝင်ေသာစနစ်တစ်ရပ် ထူေထာင်ေရး 
တွင ် ေနာက်ဆုံးအဆင့် ြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်တစဆ်င့်မာှ အစိုးရအေနြဖင့် ဤဥပေဒများ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး နည်းဥပေဒများကို လတ်ေတာ်က ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန ် မူကမ်း 
ေရးဆွဲရန်ှင့် တင်ြပေပးရန ် ြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးှင့ ်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၀န်ကီးဌာနကိ ု
အဓိက၀န်ကီးဌာနအြဖစ် သတ်မှတ်ထားပီး အြခား၀န်ကီးဌာန ၄ ခ ု ြဖစ်သည့် ြပန်ကားေရး 
၀န်ကီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မ၀န်ကီးဌာန၊ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ်
ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနှင့် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနတိုှင့်အတူ ဥပေဒအသစ်များှင့်စပ်လျဉ်း 
၍ စီမံခန ့်ခွဲကီးကပ်ေဆာင်ရွက်ရန ်တာဝန်ရှိပါသည်။ 

မူပိုင်ခွင့်များအား စီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် ဥပေဒအကျိးသက်ေရာက်မရှိေစရန ်
ေဆာင်ရွက်ြခင်းများကို ကီးကပ်ရန်အတွက ် ရည်ရွယ်ေသာ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တရားုံးများ 
ှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲများကိုလည်း တည်ေထာငရ်န ် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအေတာအတွင်း 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ဥပေဒသစ်များအရ အခွင့်အေရးများကို ေလာက်ထားရန် မြဖစ ်
ိုင်ပါ။ စီးပွား ေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး၀န်ကီးဌာနသည် ကမာ့ာဏပစည်းဆိုင်ရာ 
အဖွဲအစည်း (WIPO)၊ အာဆီယံအတွင်းေရးမှးချပ်ုံး၊ ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီှင့် အြခားြပင်ပမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူများ၏ နည်းပညာ 
အကူအညီြဖင့် ဥပေဒသစ်များှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံခန ့်ခွဲမှင့် ကီးကပ်မများကုိ 
ေဆာင်ရွက်ရန် လာမည့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲမတိုင်မ ီ အမျိးသားမူဝါဒဆိုင်ရာ 
ုံးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန ်အစီအစဉ်များကို ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်တရားုံး 
များကို တည်ေထာင်ရန် ဥပေဒအသစ်များအရ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြပည်ေထာင်စုတရား 
လတ်ေတာ်ချပ်ုံးကို အတိအလင်း တာဝန်အပ်ှင်းထားေသာ်လည်း ဤလုပ်ငန်းစဉ ်
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် အချန်ိယူရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် မူပိုင်ခွင့်ှင့်သက်ဆိုင်သည့် 
အြငင်းပွားမများအား တရားသူကီးများ ထိထိေရာက်ေရာက် ကိုင်တွယ်ရန ် အသိပညာ 
ေပးြခင်းှင့် စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်းတို ပါ၀င်သည်။ 

မူပုိင်ခွင့်ကာကွယ်မစနစ်ကုိ ေခတ်မီေအာင်ကိးပမ်းမ၏တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအေနြဖင့် ြမနမ်ာိုင်င ံ
သည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဖိုရမ်များတွင ် ပိုမိုပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်
ာဏပစည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများသေဘာတူညီချက်၊ အာဆီယံမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မမူေဘာင်သေဘာတူညီချက်ှင့်ကမာမူပိုင်ခွင့်အဖွဲအစည်းကို ထူေထာင ်
သည့် ကွန်ဗင်းရှင်းအပါအ၀င ်မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ိုင်ငံစုံှင့် ေဒသဆုိင်ရာ 
သေဘာတူညီချက်များ၏ စာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံလည်း ြဖစ်ပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒအသစ ် ၄ 
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ခုကို ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ြပာန်းလိုက်ြခင်းသည ် အဆိပုါကတိက၀တ်များကို ြပည်တွင်း 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းငှ့်သက်ဆိုငသ်ည့် အေရးပါေသာ ေြခလှမ်းတစ်ခ ု
ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း စိန်ေခမများ ရိှေနဆဲြဖစ်သည်။ 
ာဏပစည်းမူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာအခွင့်အေရးများသေဘာတူညီချက်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
အနည်းဆုံးိုင်ငံများြဖစ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံှင့် အြခား WTO အဖွဲဝင်များကို သေဘာတူည ီ
ချက်ှင့်အည ီ တာဝန်ဝတရားများကုိ ြပည်တွင်း၌ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန ်
၂၀၂၁ ခုှစ်အထိ စံချန်ိစံန်းအများစုှင့် ၂၀၃၃ ခုှစ်အထိ ေဆးဝါးထုတ်ကုန်များအေပ 
သက်ေရာက်ေသာ စံချနိ်စံန်းများအတွက ် WTO TRIPS Council က ထပ်မံ၍ အချနိ် 
ေပးခဲ့ပါသည်။ ထုိသုိအချန်ိထပ်မံေပးြခငး်သည် ြမန်မာိုင်ငံအား ၎င်း၏ မူပိုင်ခွင့်ဥပေဒအသစ ်
များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ှင့် ၎င်း၏ မူပိုင်ခွင့်စနစ်ကို ာဏပစည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 
အခွင့်အေရးများသေဘာတူညီချက်ှင့် ကိုက်ညီေစရန ်ခွင့်ြပေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံသည ် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအေရးအပါဆုံးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ် 
များ ပါ၀င်သည့် WIPO ှင့်ဆိုင်သည့် စာချပ ်၂၆ ခုတွင် အဖွဲဝင်အြဖစ ်ပါဝင်ြခင်း မရှိေသးပါ။ 
ဥပမာအားြဖင့် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်ငှ့် ထိုင်းိုင်ငံတို လက်မှတ်ေရးထိုးထားပီး ၂၀၁၉ 
ခုှစ် သုိမဟုတ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် အာဏာသက်ဝငမ်ည့် ပုံှိပ်ထား ေသာစာေပများ ကို 
ထိေရာက်စွာဖတ်ိုင်ြခင်း မရှိသည့် အမျိးမျိးေသာ မသန်စွမ်းမများ ြဖစ်လျက်ရှိသည့် အြမင ်
အာုံချိတဲ့သူများ၏ အကျိးှင့်သက်ဆိုင်သည့် Marrakesh Treaty တွင ်အစိုးရအား ပါဝင ်
ရန် ြမန်မာိုင်ငံရှိ အြမင်အာုံချိတဲ့ေသာအသိုက်အဝန်းက ဆရှိကေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ 
ပုဂိလ်အချိက အစီရင်ခံထားပါသည်။ 

သိုေသာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် ြပာန်းခဲ့ေသာ ဥပေဒအသစ်များှင့်အည ီ ခိုင်မာသည့် မူပိုင်ခွင့် 
စနစ်ကို တည်ေထာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေအာင်ြမင်မသည ် အသစတ်ည်ေထာငလုိ်က်သည့် 
မူပိုင်ခွင့်အဖွဲအစည်းများှင့် တရားုံးများသည ် မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မူပိုင်ခွင့်များကို 
လက်ေတွတွင ်ထိေရာက်စွာ လိုက်နာကျင့်သုံးိုင်မ ရိှ-မရှိေပတွင်  မူတည်ပါသည်။ ဥပေဒ 
အသစ်များှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့်နည်းဥပေဒများကို အဓိပါယ်ရှိေသာနည်းလမ်းြဖင့် 
အာဏာတည်ေစေရးအတွက် အစိုးရ၀န်ကီးဌာနများှင့် ေအဂျင်စီများအကား ညိင်း 
ေဆာင်ရွက်မသည် အေရးကီးပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်မအတွက ် ေလာက်ထားရန ်
လိုအပ်မှင့် ချိးေဖာက်မ၏အကျိးဆက်များအပါအ၀င ် ြပည်တွင်းရှိ ြမန်မာ့စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အေကာက်ခွန်ှင့် ရဲအရာရှိများအေနြဖင့် ဥပေဒသစ်များ၏ သက်ေရာက်မ 
များကို ပိုမိုသိရှိလာေစ ေရးမှာလည်း အေရးကီးပါသည်။ 
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ြမန်မာိုင်ငံရှိ တရားမတမှင့် တရာစီရင်ေရးစနစ ်

တရားမဥပေဒများဆိုင်ရာြပည်တွင်း စီရင်ဆုံးြဖတ်မအတွက ် လက်ရိှအေြခခံအေဆာက်အအံု 
များသည် သိသာသည့် ြပဿနာမျိးစုံေကာင့် မတိုးတက်ိုင်ရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ အချိေသာ 
ြပဿနာများသည် ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက် (OECD, 2014) 
ြပလုပ်စဉ်ကတည်းက ရှိေနပုံေပပါသည်။ တရားစီရင်ေရးစနစ်အေပ ယံုကည်မအဆင့်မှာ 
နိမ့်ကျဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ အကျင့်ပျက်ြခစားမ၊ စွမ်းရည်မြပည့်ဝမ၊ အရင်းအြမစ်ချိတဲ့မ၊ 
ဆံုးြဖတ်ခွင့်အာဏာရိှသူ၏ လမ်းမိုးမစသည်တိုသည ် ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ရှိေနဆဲြဖစ်ပါ 
သည်။ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ြပလုပ်ရာတွင ်  ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ရင်ဆိုင်ရသည့် 
အကီးမားဆုံးစိန်ေခမတစ်ရပ်မှာ တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမြဖစ်ေကာင်း 
အကိမ်ကိမ်ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ကပီး န်းကိန်းအမျိးမျိးက တရားေရးစနစ်တွင် အားနည်းချက်ကို 
တစ်သမတ်တည်း ေထာက်ြပေနကပါသည်။   

ဥပမာအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုစှထု်တ် World Justice Project Rule of Law 
Index (WJP Index) အရ ိုင်ငံေပါင်း ၁၂၆ ိုင်ငံအနက် နံပါတ် ၁၁၀ တွင ်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။  
အဆိုပါ ခက်ခဲေသာ အကဲြဖတ်ချက်သည ် န်ကိန်းတွင် အကျံးဝင်သည့် အြခား 
အလယ်အလတ်၀င်ေငွအနိမ့်အဆင့်ရှိ ိုင်ငံများကိုသာ စဉ်းစားလင်ပင် ခိုင်လုံမ ရိှပါသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်သည ်တစ်ခါတစ်ရံတွင ်သိသာထင်ရှားစွာ WJP အန်းကိန်း 
(၈) ခုအနက်မှ ၅ ခုတွင် အုပ်စ၏ု ပျမ်းမေအာက်တွင ် ရှိပါသည်။ အေရှအာရှှင့် 
ပစိဖိတ်ေဒသရှိ ိုင်ငံ ၁၅ အနက ်ြမန်မာိုင်ငံေအာက်တွင ်ကေမာဒီးယားိုင်ငံသာ ရိှပါသည်။ 
WJP Index တွင ် ပါဝင်သည့် ကခွဲများြဖစ်သည့် ြပည်သူလူထုဆိုင်ရာတရားမတမှင့် 
လူ့အခွင့်အေရးတိုတွင ်၁၂၆ ိုင်ငံအနက် ေနာက်ဆုံးငါးိုင်ငံတွင ်ပါဝင်သည်။ ကမာ့ဘဏ်၏ 
Doing Business 2020 န်ကိန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ပဋိညာဉ်များ အတည်ြပ 
ေဆာင်ရက်ွမစနစ်များ ထိေရာက်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြပဿနာများကုိလည်း ေထာက်ြပခ့ဲပါ 
သည်။ ယင်းန်းကိန်းအရ ြမန်မာိုင်ငံသည် ိုင်ငံေပါင်း ၁၉၀ အနက ် အဆင့် ၁၈၇ တွင ်
ရပ်တည်ေနပါသည်။ တရားုံးများမှတစ်ဆင့် ပဋိညာဉ်များ အတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်း၏ 
ကုန်ကျစရိတ်သည် Doing Business န်းကိန်းတွင ် ပါ၀င်သည့် အေရှအာရှငှ့် ပစိဖိတ ်
ိုင်ငံများတွင ် ေတွရှိရသည့် ပျမ်းမကုန်ကျစရိတ်ှင့် တန်းတူြဖစ်ေသာ်လည်း ေငွေပးေချမ 
မတိုင်မ ီ တရားုံးတွင ် တရားလိုအား တရားစွဲဆိုရန ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချချနိ်မ ှ စတင်၍ 
အြငင်းပွားမအား ေြဖရှင်းရန်အချန်ိအထိ အချနိ်ယူရမသည ် ှစ်ဆြမင့်မားပီး တရားစီရင်ေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်၏ အရည်အေသွးမှာလည်း ဆတူအားနည်းသည်ဟု ခန ့်မှန်းရပါသည်။
4
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ပု ံ၂-၄  World Justice Project Rule of Law Index၊ ၂၀၁၉ -   
ြမန်မာုိင်ငံှင့် တန်းတူ အလယ်အလတ်၀င်ေငွအနိမ့်အဆင့်ရှိိုင်ငံများ        

(အေကာငး်ဆုံး=၁၊ အဆိုးဆုံး=၀) 

 

မှတ်ချက်။ World Justice Project Rule of Law Index သည် ကမာတစ်ဝှမ်းရှိ measures rule of law adherence 
across 126 countries and jurisdictions worldwide. ကမာတစ်ဝန်းရိှ တရားစီရင်မများှင့် ိုင်ငံေပါင်း ၁၂၆ ုိင်ငံ၏ 
တရားဥပေဒစိုးမိုးမကို တိုင်းတာသည်။ ုိင်ငံ၏ ရမှတ်များှင့် အဆင့်များကုိ အိမ်ေထာင်စု ၁၂၀,၀၀၀ ေကျာ်ှင့် 
တရားေရးဆုိင်ရာပညာရှင် ၃၈၀၀ တုိ၏ အကဲြဖတ်ချက်များမ ှ ရရှိုိင်သည့် Variable ၅၀၀ ေကျာ်အေပတွင ် မူတည်၍ 
တွက်ချက်ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံတွင် အစိးုရ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ၎င်းကုိ ကုိယ်စားြပအဖဲွအစည်းများ၊ 
ဥပေဒမူေဘာင်၏အမှန်တကယ် ေဆာင်ရွက်မတိုှင့်ပတ်သက်၍ သာမန်ိုင်ငံသားများှင့် ြပည်တွင်းမှပညာရှင်များ၏ 
အေတွအကံများှင့် အြမင်များကိုလည်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအတွက် ရန်ကုန်၊ မေလးှင့် 
ေနြပည်ေတာ်ရှိ ဥပေဒေရးရာ ကမး်ကျင်သူ ၁၀၀၀ ှင့် သာမန်ပုဂိလ်များှင့် မျက်ှာချင်းဆိုင်ေတွဆုံေမးြမန်းြခင်းြဖင့် 
၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် စစ်တမ်းေကာက်ယူသည့် ကုမဏီတစ်ခုက ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် WJP နး်ကန်ိးေမးခွန်းလာအေပ တုံြပန်မ 
များကုိ အေြခြပ၍ တွက်ချက်ေဆာင်ရွက်ထားပါသည်။ 
ရင်းြမစ် - World Justice Project Rule of Law Index, 2019, https://worldjusticeproject.org/our-
work/publications/rule-law-index-reports/wjp-rule-law-index-2019. 

အဆုိပါရလဒ်များသည် စစ်အုပ်ချပ်ေရးစနစ်၏ အေမွကုိ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ထင်ဟပ်ိုင်ပီး 
(ေအာက်တွင်ေဆွးေွးထားြခင်းကို ကည့်ပါ) တရားစီရင်ေရးစနစ ် တိုးတက်ေစရန ်
လတ်တေလာေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ အြပည့်အဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခင်းမြပပါ။ သိုရာတွင ်
အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် အထူးဂုြပေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပ်သည့် နယ်ပယ်အြဖစ ်
တည်ရှိေနဆ ဲ ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါနယ်ပယ်တွင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကိ ုအေကာင်အထည ်
ေဖာ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များကို ြပသရန် အချနိ်များစွာ ကာြမင့်မည ်
ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် အဆင့်တူိုင်ငံများှင့်င်းယှဉ်လင ် ဤသိုရလဒ ် မေကာင်းသည့် 
စွမ်းေဆာင်ရည်ေကာင့် အစုိးရအေနြဖင့် တရားမတမစနစ်တိုးတက်ေစရန ်လက်ရှိအားထုတ ်
မများကုိ အားြဖည့်ရန်လိုအပ်ေနမကို သိသာထင်ြမင်ေစပါသည်။ 
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အလယ်အလတ်ဝင်ေငွအနိမ့်အဆင့်ရှိိုင်ငံများ (ပမ်းမ) ြမန်မာိုင်င ံ
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လွတ်လပ်ေသာတရားစီရင်ေရးစနစ်တစ်ခု တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ြမန်မာ့တရားံုးစနစ်အရ 
တရားဥပေဒေရးရာေသချာေစမ တုိးတက်ေရးတုိသည် ဒီမိုကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းေရး တွင ်
ြမန်မာိုင်ငံရင်ဆိုင်ေနရေသာအကီးမားဆုံးစိန်ေခမအချိ ြဖစ်ပါသည်။ မကာေသးမီက 
ြမန်မာုိင်ငံ၏ေဒသအချိတွင် ြဖစ်ပွားခ့ဲေသာ ြပည်တွင်းပဋိပကများသည် ိုင်ငံတကာ၏ 
အာုံစူးစိုက်မကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ခဲ့သည်။ အထူးသြဖင့် ိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းသည ်
စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံေရးအာဏာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ၊ တရားစီရင်ေရးအပါအဝင် 
မညသ်ည့်အရပ်သားအစုိးရလက်ထက်တငွမ်ဆို ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင ်
အုပ်ချပ်ခွင့်ကို အြပည့်အ၀ခံစားုိင်သည့် စစ်တပ်၏ ကိုယ်ကျိးစီးပွားအလုိငှာ အာဏာသံုး၍ 
ေဆာင်ရွက်မအဆင့်ှင့် အလားအလာရှိေသာ လူ့အခွင့်အေရးချိးေဖာက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
သတြိပလာကပါသည် (Reuters, 2018၊ UN Human Rights Council 2018a and 2018b; 
International Commission of Jurists, 2018)။ 

ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်မမှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် တရားစီရင်ေရး 
စနစ်၏ လွတ်လပ်မ၊ အြခားအြငင်းပွားမေြဖရှင်းမ၏ ထိေရာက်မှင့် တရားမတမ ရရှိေရး 
တိုကို ပိုမိုတိုးတက်ေစရန ် အစပျိးမများစွာကုိ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုတရား 
လတ်ေတာ်ချပ်ံုးသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၏ နည်းပညာ 
အကူအညီြဖင့် တရားစီရင်ေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို  ၂၀၁၄ ခုှစ ်
ိုဝင်ဘာလတွင ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး တရားစီရင်ေရးမဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂)  ကို 
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ တရားေရးဆုိင်ရာမဟာဗျဟာအစီအစဉ ်
များအရ အဓကိေဆာင်ရွက်သည့်နယ်ပယ် ၅ ခုမှာ (က) တရားုံးဝန်ေဆာင်မများ၊ အများ 
ြပည်သူလမ်းလှမ်းမီိုင်မကို လွယ်ကူတုိးတက်ေစေရး ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ (ခ) အများြပည်သ ူ
၏ အသိအြမင်ကို ြမင့်တင်ေပးရန်၊ (ဂ) တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှင့် တာဝနခံ်မကို 
ြမင့်တင်ရန်၊ (ဃ) တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာ သာတူညီမရှိမ၊ မတမှင့် သမာဓိရှိမ ကတ ိ
ကဝတ်များကိ ု ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်၊ (င) ထိေရာက်ေသာ မခင်းစီမံခန ့်ခွဲမှင့် တရားုံး 
က ေဆာင်ရွက်ေသာ အထူးမခင်းကိစရပ်တိုကို တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ရန်တို ြဖစ်ကပါသည်။ 
၂၀၁၅-၂၀၁၇ စီမံကိန်းသည် မဟာဗျဟာြပြပင်ေြပာငး်လဲမဆိုငရ်ာ ေရှေြပးေဆာင်ရွက်မ 
များ ြပလုပ်ရန ်ေဒသရတရားုံးသုံးခုအေပတွင ်အေြခြပခဲ့ပီး ၂၀၁၈-၂၀၂၂ စီမံကိန်းသည ်
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံရှိတရားုံးများအားလုံးတွင်အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် ုိင်ငံ 
ေတာ်မခင်းစီမံခန ့်ခွဲမအစီအစဉ်ကို တည်ေထာငရ်န ် ေရှေြပးစမ်းသပ်မများတွင ် ရရှိခဲ့သည့် 
ရလဒ်များှင့် အေကာင်းဆုံးအေလ့အကျင့်များအေပ အေြခခံ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
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တရားမတမ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏အခွင့်အေရးှင့် တရားဥပေဒစုိးမုိးမ ပုိမုိရရိှေရးသည် အစုိးရ၏ 
၂၀၁၈ ခုှစ် သဂုတ်လတွင် စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနက ထုတ်ေဝခ့ဲသည့် ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မစမီကိံနး်၏ အဓိက 
သွင်ြပင်လကဏာတစ်ရပ်လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 
ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတုိးတက်မစီမံကိန်းသည ် ပဋိပကအလွန်ှင့် ပဋိပကအကျိးဆက် 
ခံစားရသည့် ေဒသများအတွက်ှင့် ရပ်ရွာအဆင့်၌ တရားစီရင်ေရးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မ၊ 
ပင့်ွလင်းြမင်သာပီး ညိင်းတိုင်ပင်မရှိေသာ ဥပေဒေရးဆွဲမလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် တည်ငိမ ်
ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမ ရှိေစရန ်အစိုးရ၏ ရည်မှန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ်
တာဝန်ရှိေသာ ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးကို ေဖာထု်တထ်ားပါသည်။ စီစဉ်ထားေသာလုပ်ငန်းစဉ် 
များတွင ်လက်ရိှဥပေဒအေထာက်အကူေပးေရးစနစကုိ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း၊ ရပ်ရွာအဆင့်၌ 
တရားမတမရရှိေရးအေပ နားလည်သေဘာေပါက်မ တိုးပွားလာေစြခင်း၊ အားေကာင်း၍ 
လွတ်လပ်မရှိေသာ တရားုံးေရှေနေကာင်စ ီ ထူေထာင်ြခင်း၊ ပဋိညာဉ်စာချပ်သက်ဝင ်
ကျင့်သုံးအေကာင်အထည်ေဖာ်မစနစ်များ တိုးတက်ေစြခင်းှင့် တရားစွဲခံေနရစဉ ် အမ 
ရင်ဆိုင်ရာ၌ တရားမတမရှိမ ပိုမိုအားေကာင်းလာေစြခင်းတို ပါဝင်ပါသည်။  

ိုင်ငံတကာအလှရှင်များက တရားမတမအစီအစဉ်များကုိ လက်လှမ်းမီေစရန ် စီစဉ ်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဥပေဒဆိုင်ရာအခွင့်အေရးများ၊ ေဒသအဆင့်အြခားေရွးချယ ်
စရာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းနည်းလမ်းများ၊ ဥပေဒေရးရာှင့် တရားုံးပညာရှင်များအတွက ်
ဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူြပ အခွင့်အလမ်းများှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ 
သိရှိနားလညမ်တုိးတက်ေစရန် ေဒသခံလူထုများငှ့်အတ ူ ပူးေပါးေဆာင်ရွက်ရန ် ရည်ရွယ ်
ေသာ “MyJustice” အစီအစဉ်အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဥေရာပသမဂှင့် ဗိတိသ 
ေကာင်စီတုိသည် အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအစည်းများှင့် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ် MyJustice အစီအစဉ်အတွက် 
ထုတ်ေဝခ့ဲသည့်စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဥပေဒများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများှင့် 
ထိေရာက်မမျာှင့်ပတ်သက်၍ ြပည်သူလူထု၏ သေဘာထားအြမင်သည် စစ်အစိုးရ 
လက်ေအာက်ရိှ အေတွအကံများြဖင့် ဆက်လက်ပုံေဖာ်ေနပီး ြမန်မာြပည်သူအများစုသည ်
မညသူ်တစ်ဦး တစ်ေယာက်ကမ ၎င်းတိုကို တရားမတမအခွင့်အလမ်း ေပးိုငသ်ည်ဟု 
ယံုကည်မ မရှိကပါ (MyJustice, 2018)။ ဤစစ်တမ်းှင့် အြခားေသာေလ့လာမများအရ 
တရားဝင်တရားုံးစနစ်ကို အယံုအကည် ကငး်မဲ့ေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ အြငင်းပွားမ 
အများအြပားကို တရားုံးစနစ်ြဖင့် ေြဖရှင်းြခင်းမြပဘဲ တရားဝင်စနစ်အြဖစ် ရှိေနသည့် 
ရပ်ရွာအဆင့် တရားစီရင်ေရးအဖွဲအစည်းများ၊ အထူးသြဖင့် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှး 
များ၊ ေကျးရွာအကီးအကဲများှင့် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များထံ တင်ြပေြဖရှင်းကပါသည်။ 
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တရားဝင်စနစ်ှင့်အတူယှဉ်တွဲေနထိုင်ရန ် (MyJustice, 2018 and 2016; Chan et al., 
2017a and 2017b; Kyed et al, 2019.)။ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလှရှင်များက ဦး ေဆာင ်
ေသာ အြခားေဆာင်ရွက်မများသည ် ြမန်မာိုင်ငံရာဇ၀တ်မကာကွယ်ေရးေရှေနများအတွက် 
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးကို ရည်ရွယပ်ါသည် (Stevens, 2018)။ ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင ်
ြမန်မာတရားသူကီးများ၊ တရားုံးအရာထမ်းများှင့် ဥပေဒေကျာင်းသားများအေနြဖင့် 
ေလ့လာေရးခရီးစဉ်များ၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ ေဆွးေွးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများှင့် 
ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်များအပါအဝင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဖလှယ်မအမျိးမျိးမ ှ အကျိးေကျးဇူး 
များ ရရိှေစသည့် Singapore-Myanmar Integrated Legal Exchange အစီအစဉ်လည်း 
ပါဝင်ပါသည်။ 

အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒသစ် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဥပေဒသစ်သည ် ၂၀၁၆ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် 
အာဏာသက်ဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသညမှ်ာ စီးပွား ေရးဆိုင်ရာအုညာတစီရင ် ဆုံးြဖတ်မကို 
အေထာက်အကူြပရန ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းဥပေဒအေြခခံအေဆာက် အအုံများအေပ 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ယုံကည်မရရှိေရးအတွက ် သိသာေသာတိုးတက်မ တစ်ခုြဖစ်သည်။ 
အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒသစသ်ည် ကုလသမဂအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ေရး 
ဥပေဒ (UNCITRAL) က ၁၉၈၅ ခုှစ်တွင ်ထုတ်ေဝခဲ့ပီး ၂၀၀၆ ခုှစ် တွင ် ြပင်ဆင်ခဲ့ေသာ 
စံြပဥပေဒ၏ စာသားကို အနီးစပ်ဆုံး အေြခြပထားပါသည်။ အဆိုပါစံြပ ဥပေဒသည် 
ိုင်ငံများအား ၎င်းတို၏ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒများကို ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
ေရးှင့် ေခတ်မီေအာင ်ေဆာင်ရွက်ေရးတွင် ပံ့ပိုးေပးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒသစ်၏ အေရးအပါဆံုး သွင်ြပင်လကဏာတစ်ရပ်မှာ 
ြပည်တွင်းတရားံုးများသည ် အကန့်အသတရိှ်ေသာ အေြခအေနမှအပ အုညာတစီရင ်
ဆုးံြဖတ်မများတွင ် ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်ြခင်းမြပရဟူေသာအချက်ကို ြပာန်းြခင်းြဖစ်ပါ 
သည်။ ၎င်းသည် ယခင်လွတ်လပ်ေရးမတိုင်မီက ဥပေဒများအရ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ဆယ်စုှစ် 
ေပါင်းများစွာ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းကို တရားုံး၏ကီးကပ်ကွပ်ကဲမြဖင့် ေဆာင်ရွက ်
ခဲ့မ အဆုံးသတ်ေကာင်းကို န်းဆိုသင့်ပါသည်။ 

အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒသစ်အရ သက်ဆုိင်သူများသည် ခံုသမာဓိလူကီးအား 
ခန ့်အပ်ြခင်း၊ သက်ေသအေထာက်အထားများြပလုပ်ေရးကို ေတာင်းဆိုြခင်း၊ တရားဝင ်
အမိန ့်ထုတ်ြပန်ြခင်း သိုမဟုတ ်ဥပေဒဆိုင်ရာ ပဏာမေမးခွန်းကို ဆုံးြဖတ်ြခင်းတို ြပလုပ်ရန ်
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အချိေသာအေြခအေနများတွင ် ြပည်တွင်းအုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မကာလအတွင်း ြမန်မာ ့
တရားုံးများသို ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ 

အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မဆိုင်ရာခုံုံးသည ် ြပည်တွင်းအုညာတ စရီငဆ်ုံးြဖတမ်တစခု်တွင် 
ဆုံးြဖတ်စီရင်ချက ် ထုတ်ြပန်ပီးေနာက ် ြမန်မာတရားံုးများကိ ု အချိေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 
အပ်ှင်းထားသည်။ အက်ဥပေဒအရ ြပည်တွင်း အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မများတွင ်ပါ၀င်သ ူ
များသည် အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းမှေပေပါက်လာေသာ ဥပေဒဆုိင်ရာ ြပဿနာရပ်များ 
အတွက် ြမန်မာတရားုံးများသို အယူခံဝင်ိုင်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံတရားုံးများသည ်
ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပအုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အကျိးသက်ေရာက်ေစရန်ှင့် 
အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မများအား ပယ်ဖျက်ရန် ေလာက်လာများကို ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်များ 
ရှိသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ြပင်ပခုံုံးမှ ချမတှေ်သာ ိုင်ငံြခားအုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ ်ချက်အား 
အကျိးသက်ေရာက်ေစရန ် ေဆာင်ရွက်မကို ြငင်းပယ်ရန်အတွက ် ြမန်မာတရားုံးများ 
အတွက် သတ်မှတ်ထားေသာ အေနအထားများကို ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ၂၀၁၃ ခုှစ ်
ဇူလိုင်လတွင ် ၁၉၅၈ ခုှစ် နယူးေယာက်အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း 
ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ြပြခင်းှင့် အတည်ြပြခင်းသေဘာတူစာချပ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးြခင်း 
ှင့်အည ီ အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒတွင် ထည့်သွင်းြပာန်းထားပါသည်။ သုိရာတွင် 
အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒတွင် ြမန်မာတရားံုးများအေနြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံရိှ အုညာတ 
စီရင်ဆုံးမဆိုင်ရာခုံုံးက ချမှတ်သည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအုညာတစီရင ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို 
ပယ်ချရန်၊ အသိအမှတ်ြပရန် သုိမဟုတ် အကျိးသက်ေရာက်ေစရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 
ြပာန်းထားြခင်း မရှိပါ (ဆုိလုိသည်မာှ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် အေြခြပ ေသာ ခုံုံးများအကား 
ြပည်တွင်းအုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်မှင့်င်းယှဉ်လင်)။ ယင်းအေကာင်းအရာသည် အနာဂတ် 
တွင ် ဥပေဒကိ ု ြပန်လည်ြပင်ဆင်ရာတွင် ရှင်းလင်းမရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစတစ်ရပ ်

ြဖစ်ပါသည်။
5 

အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဥပေဒ၏ ထူးြခားေသာလကဏာတစ်ခုမှာ ြမန်မာတရားံုးများ 
သည် ိုင်ငံေတာ်၏အကျိးစီးပွားှင့်ဆန ့်ကျင့်ေနပါက ြပည်တွင်းအုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ် 
ချက ် [အပိုဒ ်၄၁ (က)(၇)] ကို ပယ်ချိုင်သည ်သိုမဟုတ ်ိုင်ငံြခားအုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ ်
ချက်ကုိ အကျိးသက်ေရာက်မရှိေစေရးေဆာင်ရွက်ရန်ကို ြငင်းဆိုိုင်သည် [အပိုဒ ် ၄၆ (ဂ) 
(၂)]။ ၎င်းသည ်နယူးေယာက်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာသေဘာတူညီမတွင ်ပါရိှသည့် ြပည်သူ့မူဝါဒ 
ဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်ကုိ အသံုးြပရန် ရည်ရွယပ်ုံေပေသာလ်ည်း “အမျိးသားေရးအကျိး 
စီးပွားများ” ဟ ု ဥပေဒအေပ တရားဝငအ်ဂလိပဘ်ာသာြပနဆ်ိုမတငွ ် သုံးန်းထားြခင်းှင့် 
ပတ်သက်၍ မေရရာမများ ြဖစ်ေပေပါက်ိုင်ပါသည်။ ဤကိစကုိ အနာဂတ်တွင် ဥပေဒှင့် 
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၎င်းကိ ု အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများ (သုိ) ြမန်မာတရားံုးများမ ှ
ထုတ်ြပန်ေသာ ကျင့်ထံုးြပန်လည်ြပင်ဆငမ်တငွ ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားိုင်ပါသည်။  

အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒကုိ ြပာန်းြခင်းသည ် ချးီကျးထိုက်ေသာ ေအာင်ြမင်မ 
တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ သုိရာတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်အဆင့်တွင် စိန်ေခမ များ ရိှေနဆ ဲ
ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ုံး၏ တရားစီရင်ေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း 
(၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) တွင် ေမာ်မှန်းထားသည်ှင့်အည ီ ဥပေဒသစ်ှင့်အတူ ေနာက်ဆက်ဆွဲ 
ဥပေဒြပာန်းချက်များ ေရးဆွဲြခင်းအြပင ် ဤစိန်ေခမများအနက် ပထမဉီးဆုံးတစ်ခုမှာ 
အမှန်တကယ်လွတ်လပ်ေသာတရားစီရင်ေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ (အထက်တွင် ေဆွးေွးထား 
သည့်အတုိင်း) ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ဥပေဒသစ်ှင့်အည ီ ထိထိေရာက်ေရာက် လက်ေတွ 
ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် ဥပေဒသစ်အရ အာဏာအပ်ှင်းထားေသာ ေဒသဆိုင်ရာတရားုံးများ 
တွင ်စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းတိုြဖစ်သည်။  

တရားသူကီးများှင့် တရားေရးအရာရိှများအတွက် အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း ဥပေဒ 
ဆိုင်ရာေလ့ကျင့်သင်ကားမများ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေကာင်း DICA က အစီရင်ခံထားေသာ ်
လည်း (DICA, 2016b) ၂၀၁၉ ခုှစ် သဂုတ်လအထ ိ ြပည်တွင်း သိုမဟုတ ် ိုင်ငံြခား 
အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ချက်များကို ပယ်ချရန်၊ အသိအမှတ်ြပရန်ှင့်  အကျိးသက်ေရာက်မ 

ရှိေစေရးေဆာင်ရွက်ရန ် ဥပေဒသစ်အရ ေလာက်ထားမများ မရှိေသးပါ။
6 ထိုေကာင့် 

တရာသူကီးများသည် ဥပေဒအသစ်ကို မည်သိုလက်ေတွကျင့်အသုံးချမည်ကို ေစာင့်ကည့်ရ 
ဦးမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ုံးသည ် ြပင်ပမ ှ နည်းပညာ 
ကမ်းကျင်သူများှင့်အတ ူ စီးပွားေရးပဋိညာဉ်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် ြပဿနာများှင့် 
အြခားအမတွဲများှင့်သက်ဆိုင်သည့် သီးသန့်တရားုံးရှိ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မကို 
ကုိယ်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အထူးြပသည့် တရားသူကီးများှင့် ၀နထ်မး်အဖွဲ ပါ၀ငေ်သာ 
သီးသန့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးတရားုံးတစ်ခ ု တည်ေထာငရ်န ် အားထုတ်ကိးပမ်းိုင်ပါ 
သည်။ 

ေနာက်ထပ်စိန်ေခမတစ်ခုမှာ အရည်အချငး်ြပည့်ဝေသာ မျိးဆက်သစ်ေရှေနများှင့် ဥပေဒ 
ေရးရာ၀န်ေဆာင်မကုမဏီများအား ြမန်မာိုင်ငံရှိ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းှင့် 
အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမများတွင ် အကံေပးအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေစ 
ရန် ြဖစ်ပါသည်။ အသစ်ဖွဲစည်းထားေသာ Myanmar Arbitration Centre (MAC) သည် 
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးကိးပမ်းမများကိုအေထာက်အကူြပိုင်ပးီ အြခားေရွးချယ်စရာ 
အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးအတွက ်အသိပညာေပးိုင်လိမ့်မည်ဟ ုေမာ်လင့်ရပါသည် (San Pé, 
2016 and 2019)။ ေဒသတွင်းအြပညြ်ပည်ဆိုငရ်ာအညုာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ေရးစင်တာများမှ 
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ကမ်းကျင်သူများှင့် ပူးေပါင်း၍ ြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ 
အသင်းချပ်အတွင်း ဉီးေဆာင်ေကာ်မတီ ဖွဲစည်း၍ ှစ်ေပါင်းများစွာကိတင်ြပင်ဆင်မများ 
ြပလုပ်ပီးေနာက ်ြမန်မာအုညာတဗဟိုဌာနကို ၂၀၁၉ ခုှစ် သဂုတ်လတွင ်စတင်ထူေထာင ်
ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် သဂုတ်လအထိ အသစ်ထူေထာင်လိုက်ေသာ ြမန်မာအုညာတ 
ဗဟိုဌာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေရရာမေသချာမအချိ ရှိေနပီး အထူးသြဖင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံ 
မှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏ အလားအလာရိှေသာ ဆွဲေဆာင်ိုင်မှင့် ဆက်စပ်ေနပါသည်။ 
အဆိုပါမေရရာမေသချာမများတွင ် ြမန်မာအုညာတဗဟိုဌာန၏ အလှည့်ကျအုညာတ 
ခုံလူကီးများစာရင်းတွင ်မပါဝင်ေသာ ခုံလူကီးများကို သက်ဆိုင်သူများက အမည်ေပးခွင့် ရိှ-
မရှိှင့် ြမန်မာိုင်ငံဥပေဒအြပင် အြခားေသာဥပေဒများှင့်သက်ဆုိင်သည့် အြငင်းပွားမများ 
ကို လက်ခံ/ လက်မခံတုိ ပါဝင်ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ယေန့အာဏာသက်ဝင်လျက်ရိှသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ စာချပ ် ၁၄ ခု 
(အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူညီချက်များ (IIAs) ဟုလည်း ေခတွင်ပါ သည)် 
၏ စာချပ်အဖွဲ၀င ် ြဖစ်ပါသည်။ ဤစာချပ်များအနက် ခုနစ်ခုသည် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူစာချပ်များ (BITs) ြဖစ်ပီး ခုနစ်ခုသည် ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် အာဆီယံအဖွဲ၀င ်
ုိင်ငံြဖစ်ေသာေကာင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မြပရသည့် ိုင်ငံစုံရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာသေဘာတ ူ
စာချပ်များ ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံှစ်ခု သိုမဟုတ ် ှစ်ခုထက်ပိုေသာိုင်ငံများအကား ချပ်ဆို 
ထားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်များသည် စာချပ်ဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ 
ိုင်ငံသားများမှ အြခားေသာစာချပ်ဝင်ိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်တွင ် အချိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ 
များကို ပံုမှန်အားြဖင့် ကာကွယ်ေပးပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ သေဘာတူစာချပ်များအရ 
ရရိှေသာကာကွယ်မများသည် ေယဘုယျအားြဖင့် ြပည်တွင်းဥပေဒကာကွယ်မများအြပင် 
၎င်းတိုှင့် သက်ဆိုင်ြခင်းမရှိေသာ ထပ်မံေပထွက်လာသည့်အရာများ ြဖစ်ပါသည်။ စာချပ် 
အေြခြပကာကွယ်မများတွင ် ေယဘုယျအားြဖင့် ုိင်ငံြခားအြဖစ် သတ်မှတ်ထားေသာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသာ အကျံးဝင်သည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ေဈးကွက်ဝင ်
ေရာက်ိုင်မကို ရည်န်းသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များသည်လည်း တိုးလာလျက်ရိှပါ 
သည်။  

ြမန်မာုိင်ငံသည် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ ် (BITs) (၁၁) ခုကို လက်မှတ ်
ေရးထုိးခ့ဲေသာ်လည်း7 တုတ်ိုင်ငံ (၂၀၀၁)၊ အိိယိုင်င ံ (၂၀၀၈)၊ အစေရးိုင်င ံ (၂၀၁၄)၊ 
ဂျပန်ိုင်ငံ (၂၀၁၃)၊ ကိုရီးယားသမတိုင်င ံ (၂၀၁၄)၊ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်င ံ (၁၉၉၈) ှင့် ထိုင်းိုင်ငံ 
(၂၀၀၈) တိုှင့် ြပလုပ်ထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များသာ အာဏာသက်ဝင ်
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မ ရှိပါသည်။ ဗီယက်နမ်ိုင်င ံ (၂၀၀၀)၊ လာအိုိုင်ငံ (၂၀၀၃)၊ ကူဝိတ်ိုင်င ံ (၂၀၀၈) ှင့် 
စင်ကာပူိုင်င ံ (၂၀၁၉) တိုှင့် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များကို လက်မှတ် 
ေရးထုိးခ့ဲေသာ်လည်း အတည်မြပရေသးေသာေကာင့် အာဏာသက်ဝင်မ မရှိေသးပါ။ 
စင်ကာပူိုင်ငံှင့် ချပ်ဆိုထားေသာ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်သည ် ၂၀၂၀ 
ြပည့်ှစ်တွင် အာဏာသက်ဝင်မည်ဟ ုခန ့်မှန်းထားပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်ေသာေကာင့် အာဆီယံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူ
ညီချက် (၇) ခုတွင် စာချပ်အဖဲွဝင်အြဖစ် ပါ၀င်ပါသည်။ အာဆီယံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူ
ညီချက်များမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်ေန့တွင ် အာဏာသက်ဝင်ခဲ့သည့် အာဆီယ ံ
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား ချပ်ဆိုသည့် အာဆီယံဘက်စုံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူညီစာချပ ်
(၂၀၀၉)၊ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် ေဆွးေွးဖက်ိုင်ငံများြဖစ်သည့် ဂျပန်ိုင်ငံ (၂၀၀၈)၊ 
သစေတးလျ/ နယူးဇီလန် (၂၀၀၉)၊ ကိုရီးယားသမတိုင်င ံ (၂၀၀၉)၊ တုတ်ြပည်သူ့ 
သမတုိင်ငံ (၂၀၀၉)၊ အိိယိုင်င ံ (၂၀၁၄)၊ ေဟာင်ေကာင်၊ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်င ံ
(၂၀၁၇) တိုှင့် ချပ်ဆိုသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာအကာအကွယ်ေပးမများ ပါဝငသ်ည့် 
ေဒသဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယမ်သေဘာတညီူချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ 

ပထမအကိမ ်OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ေနာက်ပိုင်း တိုးတက်မများ 

ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက ် (OECD, 2014) ကုိ ထုတ်ြပန်ပီး 
ေြခာက်ှစ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသည် အာဆယီအံေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကာအကွယ ်
ေပးမပါ၀င်ေသာ ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ်ှစ်ခုကုိ လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
အာဆီယ ံ- အိိယ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၄ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ) ှင့် အာဆီယ ံ
- ေဟာင်ေကာင်၊ တုတ်ြပည်သူ့သမတိုင်င ံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၇ ခုှစ် 
ိုဝင်ဘာလ) တိုြဖစ်ပီး စာချပ်ှစ်ခုစလုံးမှာ အာဏာသက်ဝင်ပးီ ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကာလ 
အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသည ် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်သစ်ြဖစ်သည့် ြမန်မာ - စင်ကာပ ူ
ရင်းှီးြမပ်ှံမများြမင့်တင်ေရးှင့် အကာအကွယ်ေပးေရးသေဘာတူစာချပ ် (၂၀၁၉) ကို 
လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၀၈ ခုှစ်တွင ် ဂျပန်ိုင်ငံှင့် အပးီသတခ်ျပဆ်ိုခ့ဲသည့် အာဆီယ ံ + ကုန်သွယ်ေရး 
သေဘာတူစာချပ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ်ေပးြခင်း မပါဝင်ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၁၉ 
ခုှစ်တွင ် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့် ၎င်းကုိ ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငသ်ည့် အေြခြပစာချပ်တွင ်
အဆိုပါြပာန်းချက်များကို  ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ြပင်ဆင်သည့်အေြခြပစာချပ်သည ်
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ဂျပန်ိုင်ငံ၊ လာအိုိုင်ငံ၊ ြမန်မာိုင်ငံ၊ စင်ကာပူိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုအတွက် 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဩဂုတ်လတွင ်အာဏာသက်ဝင်ခဲ့ပါသည်။ 

ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်တစ်ခုသည် ယခုကာလအတွင်း ရပ်စဲခဲ့ပါသည်။ 
အိိယုိင်ငံသည် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်အား ရပ်ဆိုင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို 
ြမန်မာိုင်ငံသို ၂၀၁၁ ခုှစ် မတ်လတွင ်အေကာင်းကားခ့ဲ ပါသည်။ရပ်စဲသည့်ေန့သည် ၂၀၂၀ 
မတ်လ ၂၁ ရက ် ြဖစ်သည်ဟ ုအိိယိုင်ငံက အစီရင်ခံခဲ့ပါသည်။8 စာချပ်ပါ ြပာန်းချက်များ 
သည် စာချပ်ရပ်စဲသည့်ေန့မတိုင်မီြပလုပ်ေသာ သိုမဟုတ် ရယထူားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 
ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာချပ်ရပ်စဲသည့်ေန့မှစ၍ ၁၅ ှစ်အထိ (ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၃၅ ခုှစ် မတ်လ 
၂၁ ရက်အထိ) အကျိးသက်ေရာက်မရှိေနမည ်ြဖစ်ပါသည ်[အပိုဒ ်၁၆ (၂)]။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်သက်ဆိုင်သည့် သေဘာတညီူချက်အသစမ်ျားကုိ ညိင်း 
ေဆွးေွးြခင်း သုိမဟုတ် စဉ်းစားေနပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်အေစာပုိင်းတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 
အခန်းှင့် ဝန်ေဆာင်မကုန်သွယ်ေရးတိုကို ထပမ်ေံပါငး်စပထ်ားသည့် အာဆီယံ - ဂျပန် 
ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ သေဘာတူစာချပ်ကို ြပင်ဆင်သည့် ပထမအေြခြပ 
စာချပ်အားအတွက ် ေစ့စပ်ညိင်းမများကို ြမန်မာိုင်ငံသည ် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် 
အတူ အပီးသတ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် အနာဂတ်တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူစာချပ်များ ချပ်ဆိုိုင်ေရးအတွက ်ဥေရာပသမဂ၊9 ကေနဒါိုင်ငံ10ှင့် ုရှားဖက်ဒ 
ေရးရှင်းိုင်ငံအပါအဝင် အာရှပစိဖိတ်ေဒသြပင်ပရှိ မိတ်ဖက်အသစ်များှင့်လည်း ေဆွးေွး 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှကပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်မူဝါဒကို ြပန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစာချပ်များကို အမျိးအစားှစ်မျိး ခွဲြခားိုင်ပါသည်။ 
၎င်းတိုမှာ ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်ကာလများှင့် ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်ကာလအေစာပိုင်းတွင ် အပီးသတ် 
ချပ်ဆိုခဲ့သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်အေဟာင်းများှင့် ဆက်စပ်ေလ့ရှိသည့် သွင်ြပင ်
လကဏာများကို ထင်ဟပ်ေစေသာ စာချပ်များ (တတု၊် အိိယ၊ အစေရး၊ ကူဝိတ်၊ လာအို၊ 
ဖလိစ်ပိုင်၊ ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ်တုိှင့် ချပ်ဆိုခဲ့သည့် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူ
စာချပ်များ) ှင့် မကာေသးမီကာလရှိ စာချပ်အေလ့အထများကို ထင်ဟပ်သည့်စာချပ်များ 
(ဂျပန်၊ ကိုရီးယားှင့် စင်ကာပူိုင်ငံတိုှင့် ချပ်ဆိုခဲ့သည့် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူ
စာချပ်များ၊ ACIA ှင့် အာဆီယ ံ + ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူညီချက်များအပါအ၀င်) ြဖစ်က 
ပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်ေဟာင်းများသည ် ေယဘုယျအားြဖင့် အဓိကြပာန်းချက်များ၏ 
အဓိပာယ်ရှင်းလင်းြပတ်သားမမရှိြခင်းှင့် အကျံးဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်
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ကျယ်ြပန ့်ေသာအကာအကွယ်များ မရှိြခင်းစသည့် သွငြ်ပငလ်ကဏာရိှပါသည်။ အထူးသြဖင့် 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ BIT အများစုတွင ် မေရရာသည့် ကာကွယ်မစံန်းများရိှပီး ISDS ဆိုင်ရာ 
စည်းမျဉ်းအနည်းငယ်သာ ပါရိှေသာေကာင့် ဤအေြခအေနကို ပိုမိုသိသာထင်ရှားေစပါသည်။ 
ထိုေကာင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်မူဝါဒဆိုင်ရာ 
အဓိကကှစ်ရပ်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံကို အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမများ ြပလုပ်ခွင့်ေပးေသာ သာတူညီမ 
ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာစံန်းများှင့် ISDS နည်းလမ်းများကဲ့သိုေသာ ထိေရာက်မရှိ 
သည့် စာချပ်စံန်းများ ြဖစ်ပါသည်။ ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များကို 
တန်ဖိုးြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် စဉ်းစားသုံးသပ်ိုင်သည့် အဆိုပါကှစ်ခုှင့် ဆက်စပ ်
ေနသည့်ကိစရပ်များကို ှစ်ပိုင်းခွဲ၍ ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

သာတညူမီဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်များ 

ယေန့အထ ိ အတည်ြပပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူညီချက်များတွင ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို သာတူညီမဆက်ဆရံနလုိ်အပသ်ည့် ြပာန်းချက်များ ပါ၀င်ပါသည်။ 
သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မဆုိင်ရာစံန်းများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်မူဝါဒေဆွးေွး 
ြငင်းခုံမများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များအရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ေတာင်းဆိုမများတွင ်
အစဉ်အမဲ အဓိကကျသည့်အရာ ြဖစ်ပါသည်။ သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ 
ြပာန်းချက်အများစုကိ ု ယင်းသိုဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှင့်စပ်လျဉ်းေသာ ISDS ဆုိင်ရာ 
ေတာင်းဆိုမများမတိုင်မ ီသေဘာတူညီခဲ့ကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်ခန ့်မှစ၍ ISDS 
အမအေရအတွက်တုိးတက်လာသည်ငှ့်အမ အုညာတစီရင်မခုံုံးများ၏ သာတူညီမ 
ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်များကို အဓိပာယ်ေကာက်ယူရန ် ကျယ်ြပန ့်ေသာ 
သီအိုရီများ ေပထွက်လာခ့ဲပါသည်။  

တုတ်ိုင်ငံ၊ အိိယိုင်ငံ၊ အစေရးိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံှင့် ထိုင်းိုင်ငံတိုှင့် ချပ်ဆိုထားသည့် 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များသည ် သာတူညီမမရှိေကာင်း 
စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရမည့် ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မအမျိးအစားအေပ တိကျေသာ လမ်းန်ချက ်
များ မေပးထားပါ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များအရ ြဖစ်ပွားေသာ ISDS အမကိစ 
များတွင ်အုညာတစီရင်ေရးခုံုံးများသည ်တူညီမရှိသည့် သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ 
ဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များကုိ နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့် အဓိပါယ်ေကာက်ယူေနြခင်းသည ်ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများှင့် ိုင်ငံများအတွက ် မေရရာမများကုိ ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ယင်းကိစတိုးတက ်
ြဖစ်ေပေနြခင်းအေပ အစိုးရများက သာတူညီမဆက်ဆ ံေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ပိုမိုတင်းကပ ်
ေသာ နည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ြခင်း သိုမဟုတ ် လက်ရှိြပလုပ်ေနသည့်စာချပ ်
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များတွင ် သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မကို ချန်လှပြ်ခင်းအပါအဝင် နည်းလမ်းအမျိးမျိး 
ြဖင့် တုံြပန်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိကပါသည ်(Box ၂-၂ ကို ကည့်ပါ)။ 

Box ၂-၂ သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မြပာန်းချက်များှင့် ISDS ဆိုင်ရာ    
လတ်တေလာကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းမနည်းလမ်းများ

ိုင်ငံများသည ် ၎င်းတို၏ သေဘာတူစာချပ်များှင့် ISDS ဆိုင်ရာ အဆိုြပချက်များတွင ်
သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မအမျိးအစား တာ၀န်၀တရားများကို သတ်မှတ်ြခင်း၊ 
ရည်န်းြခင်း သိုမဟုတ ်လုံးဝဖယ်ထုတ်ြခင်းစသည့် နည်းလမ်းများကို ပိုမိုတက်တက်ကက 
ေဆာင်ရွက်လာကပါသည်။ သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေကျနပ်မများ 
ှင့် မေသချာမေရရာမများှင့် ၎င်း၏ ပါဝင်မနယ်ပယ်သည ်  အချိေသာအစုိးရများအား 
၎င်းတို၏စာချပ်များမှြဖစ်ေစ ISDS ၏အကျံးဝင်မနယ်ပယ်မှြဖစ်ေစ ၎င်းကုိ ဖယ်ထုတ်ရန ်
ြဖစ်ေစခဲ့သည်။ အချိအေရးကီး ေသာနည်းလမ်းများကိ ုေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

MST-FET နည်းလမ်း။ အဆိုပါနည်းလမ်းတွင ်သာတူညီမဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မ (Fair and 
Equitable Treatment - FET) ကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဓေလ့ထုံးတမ်းဥပေဒ (Customary 
International Law - MST) အရ ဆကဆ်ေံဆာငရွ်က်မဆိုငရ်ာ အနိမ့်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်ှင့် 
အညီ ကန့်သတ်မ ြပလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းကို လက်ရှိချပ်ဆိုေနသည့် သေဘာ 
တူစာချပ်များ အထူးသြဖင့် အေမရိကှင့် အာရှမှိုင်ငံများ ပါဝင်ေသာ စာချပ်များတွင ်
အသုံးြပလျက်ရှိပါသည် (Gaukrodger, 2017)။  

MST-FET ကို အသံုးြပြခင်းအြပင် ပစဖိတိသ်မဒုရာတစဖ်က်တစခ်ျက်ရိှ ိုင်ငံများ၏ 
မိတ်ဖက်ြပေဆာင်ရွက်ေရးဆိုင်ရာ ပတမ်ဥဿံုငှ့် တိုးတက်မအဖုံဖုံ သေဘာတူညီချက်  
(၂၀၁၈) (CPTPP) တွင ်တရားနည်းလမ်းကျေသာ ေမာလ်င့်ချက်များငှ့်ဆိုငသ်ည့် ခင်းချက ်
ပါဝင်ပီး ေတာင်းဆုိသူအေနြဖင့် ကျယ်ကျယြ်ပန့်ြပန့်ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှသည့် အစိုးရအေလ ့
အထှင့် ဥပေဒဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားများကို ထင်ဟပ်သုပ်ေဖာ်လျက ် MST-FET ဆိုင်ရာ 
ခိုင်မာေသာ စည်းမျဉ်းကို ြပသရန် လိုအပ်ပါသည် (အပိုဒ ် ၉-၆ (၃) - (၅)၊ ေအာက်ေြခ 
မှတ်ချက် ၁၅ ှင့် ၁၇၊ ေနာက်ဆက်တဲွ ၉ - က)။ အဆိုပါနည်းလမ်းကို အြခားိုင်ငံများ 
(ဥပမာအားြဖင့်  သစေတးလျ - အင်ဒိုနီးရှား ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 
သေဘာတူစာချပ ် (၂၀၁၉) ၏ အပိုဒ ်၁၄-၇) ကလည်း ပုံတူကူးယူထားပါသည်။ ဂျပန်ိုင်င ံ
ှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံတိုှင့် ြပလုပ်ထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူစာချပ်များှင့် တုတ်ုိင်ငမံတှစပ်ါး အာဆီယ ံ + သေဘာတစာချပ်အားလံုးတွင ်
ိုင်ငံြခားသားများအား ဆက်ဆံေဆာင်ရွက်မအတွက် FET ကို ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ိုင်င ံ
တကာဥပေဒစံန်းှင့် တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက်ထားပါသည်။ 
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သတ်မှတ်ထားေသာစာရင်းှင့်နည်းလမ်း။ ဤနည်းလမ်းသည် FET ှင့်သက်ဆိုင်သည့်
အရာများကို Positive List  ြဖင့ ် ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ဥေရာပသမဂ၊ တုတ်ိုင်ငံ၊ 
ြပင်သစ်ိုင်ငံှင့် စလိုဗက်ကီးယားိုင်ငံတို ေစ့စပ်ညိင်းခဲ့သည့် လတ်တေလာစာချပ်များ 
တွင ် ထိုကဲ့သိုေသာ သတ်မှတ်ထားေသာစာရင်းများ ပါ၀င်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည ်
စာရင်း၏သေဘာသဘာဝအေပမူတည်ပီး အလွန်ကွဲြပားိုင်သည်။ အချိေသာစာရင်းများ 
တွင ် တရားမတမကိုြငင်းပယ်ြခင်း၊ လွတ်လပ်စွာေဖာ်ြပြခင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 
အေြခခံကျကျ ချိးေဖာက်ြခင်း၊ သိသာထင်ရှားပီး ခွင့်မြပိုင်ေသာကိစရပ်အေပ ပစမ်တ်ှ 
ထားခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ရင့်သီးေသာအြပအမူစသည့် အချက်များ 
ပါ၀င်သည်။ ဤနည်လမ်းသည် MST-FET နည်းလမး်ထက် FET ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုမို 
ကျယ်ြပန ့်ေသာ အယူအဆကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ အထူးသြဖင့် MST-FET ဆိုင်ရာ ခုိင်မာေသာ 
စည်းမျဉ်းကို ြပသရန် အစုိးရအေလ့အထှင့် ဥပေဒဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားများကို ထင်ဟပ ်
သုပ်ေဖာ်လျက ်လိုအပ်သည့်အခါတွင ်ြဖစ်ပါသည်။ 

အာဆီယ ံ - တုတ် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူညီချက ် (၂၀၀၉) ှင့် ACIA တိုတွင ် FET 
ြပာန်းချက်များသည် ဤနည်းလမ်း၏ ဥပမာများထက် ေဘာင်ကျဉ်းပါသည်။ ှစ်ခုစလုံး 
သည် FET အား တရားမတမြငင်းပယ်မအေပ တားြမစ်ချက်ြခင်းြဖင့် ကန့်သတ်ထားပါ 
သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံတိုအကား ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ ်
များှင့ ် သစေတးလျ/ နယူးဇီလန်၊ ကိုရီးယားသမတိုင်ငံှင့် အိိယိုင်ငံတို ချပ်ဆိုထား 
သည့် ASEAN + သေဘာတူစာချပ်များသည် အထက်ပါနည်းလမ်းှစ်ခုကို ေပါင်းစပ်ထားပီး 
FET သည် ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ လိုအပ်ချက်အြပင် ဆက်ဆံ 
ေဆာင်ရက်ွမ မလိုအပ်ေကာင်းကို ရှင်းလင်းထားကာ  FET ကို တရားမတမြငင်းပယ်မ 
အေပ တားြမစ်မလုိအပ်ြခင်းအြဖစ် အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။  

ISDS သုိမဟုတ် သေဘာတူစာချပ်မှ FET ကို ဖယ်ထုတ်ြခင်း။ မကာေသးမီက အပီးသတ်ခဲ့ 
ေသာ NAFTA အား ြပင်ဆင်မြပလုပ်ထားသည့် USMCA တွင ် ISDS အကျံးဝင်မနယ်ပယ်၌ 
FET ကုိ ေယဘုယျအားြဖင့် ချန်လှပ်ထားပါသည ်(အစိုးရစာချပ်အချိှင့်သက်ဆိုင်ေသာကိစ 
ရပ ် အနည်းငယ်မှလဲွ၍)။ USMCA အရ ISDS သည် ေယဘုယျအားြဖင့် တိုက်ိုက ်
သိမ်းယူြခင်းှင့် တည်ေထာင်မြပပီးေနာက် ခွဲြခားဆက်ဆံမေကာင့် အေရးဆိုလာမများ 
(မကစီကို - အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ဆက်ဆံေရးှင့်သာလင ် သက်ဆိုင်သည)် အေပ 
တွင်သာ သက်ေရာက်မရိှပီး ိုင်ငံအချင်းချင်း အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း (SSDS) တွင်သာ 
FET ေတာင်းဆိုမများအတွက ် ရရှိိုင်ပါ သည။် အိိယိုင်ငံ၏ Model BIT တွင ် FET ကို 
ရည်န်းထားြခင်းမရှိဘ ဲ ၎င်းအစား သီးြခားအေကာငး်အရာများကုိသာ သတ်မှတ်ထား 
ပါသည်။ ဘရာဇီးိုင်ငံ၏ စံြပစာချပ်တွငလ်ည်း FET ကို ချန်လှပ်ထားပါသည်။ 
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FET ြပာန်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုိ၍တိကျေသာချည်းကပ်မနည်းလမ်းများသည် အစိုးရ၊ 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် အလားတူ ခုံသမာဓိလူကီးများအတွက ်ကိတင်ခန ့်မှန်းိုင်မကို တိုးတက ်
ေစိုင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းြဖင့် ထိန်းေကျာင်းရန ် အစိုးရ၏အခွင့်အေရး ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခွင့်ကို 
ေပးုိင်ေြခရိှပါသည် (Gaukrodger, 2017a, 2017b)။ ACIA ှင့် ASEAN+ သေဘာတူစာချပ် 
များသည် FET ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအမျိးမျိး ဥပမာများ ေပးပါသည်။ ထပ်မံ၍ ရှင်းလင်းမရှိေစ 
သည့် အြခားေသာနည်းလမ်းမှာ အြခားေသာတည်ဆဲရင်းှီးြမပ်ှံမ စာချပ်များကို စာချပ ်
အဖွဲဝင်များ၊ အြခားိုင်ငံများှင့် သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ/ အဖွဲအစည်းများှင့်အတ ူ ပူးတဲွ 
အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဆိုင်ရာေကြငာချက်များှင့်/ သိုမဟုတ် မှတ်တမ်းများ ေရးဆဲွေရးကုိ 
စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 11 

ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ - အစုိးရ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရး (Investor-state dispute settlement - 
ISDS) 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်များအရ အကျံးဝင်ေသာ ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူများသည ် အိမ်ရှင်ိုင်ငံများအား ြပည်တွင်းကုစားမများအြပင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ိုင်ငံ 
အကား အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းကို ေတာင်းဆိုိုင်သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ိုင်ငံ 
အကား အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းသည် ေယဘုယျအားြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကူးသန်း 
ေရာင်းဝယ်ေရးအုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မြဖင့် ေပေပါက်လာေသာ နည်းလမး်တငွ ်အြငင်းပွား 
မများကုိ စီရင်ဆံုးြဖတ်သည့် အထူးကိစအတွက ် ဖွဲစည်းေသာ အုညာတစီရင်ေရးခုံုံးများ 
ပါ၀င်သည်။ ISDS သည် အာဆီယံ - ဂျပန ် ဘက်စုံစီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 
သေဘာတူစာချပ်ှင့် အာဆီယ ံ - ေဟာင်ေကာင်၊ တုတ်ြပည်သူ့သမိုင်င ံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူစာချပ်မှလွဲ၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏ BITs၊ ACIA ှင့် ASEAN + စာချပ်အားလံုးတွင် 
ပါဝင်သည်။12 

ယေန့အချန်ိအထိ ြမန်မာိုင်ငံသည် ISDS ှင့်ဆိုင်ေသာ အမတစခု်တည်းကုိသာ ရင်ဆိုင ်
ေြဖရှင်းခဲ့ရပါသည်။ အာဆီယံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ ် (၁၉၈၇) (ယခု ACIA ြဖင့ ်
အစားထုိးလိုက်ေသာ) ှင့် အာဆီယံရင်းှီးြမပ်ှံမေဒသဆိုင်ရာမူေဘာင်သေဘာတူညီချက ်
(၁၉၉၈) အရ စင်ကာပူရင်းှီးြမပ်ှံသူတစ်ဦး၏ ေတာင်းဆိုချက်များကို တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် 
မရှိြခင်းေကာင့် ပယ်ချခဲ့ပါသည်။13 

၂၀၁၃ မတုိင်မီက လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲေသာ ြမန်မာုိင်ငံ၏ BIT အေဟာင်းများသည် 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ိုင်ငံအကား အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းြဖင့ ်
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ထိန်းညိေပးိုင်မ အလွန်အားနည်းပါသည်။ ထုိေကာင့် ၎င်းတိုသည် အုညာတခုံလူကီးများ 
သိုမဟုတ ်တရားစွဲဆိုသူများှင့် ၎င်းတို၏ ဥပေဒအကံေပးသူများကုိ ဆုံးြဖတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 
များစွာ ေပးထားခဲ့ပါသည်။ အဆုိပါ BIT အေဟာင်းများသည ်တရားစွဲဆိုသူများှင့် ၎င်းတို၏ 
အကံေပးများအား အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ေရးအဖွဲအစည်းများအကားတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 
က တစ်ဖက်သတ် ေရွးချယ်ခန့်အပ်ထားေသာ အာဏာပိုင်၏ ဝိေသသလကဏာ အပါအ၀င် 
အဓိကလုပ်ထုံး လုပ်နည်းဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက ် အခွင့်အာဏာကို ေပးပါသည်။14 

၎င်းတိုထဲတွင ် မည်သူကမ အကျံးဝင်ေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူေတာင်းဆိုမများအတွက ် အချနိ ်
ကန့်သတ်ချက်များ၊ ISDS ကိစရပ်များတွင ် သက်ဆိုင်သည့်ဥပေဒ (မတူညီေသာပုံစံများကို 
ချမှတ်ကျင့်သံုးသည့် တုတ်ိုင်ငံှင့် အိိယိုင်ငံတိုှင့်ြပလုပ်သည့် BIT များမှတစ်ပါး15)၊ 
ြပဿနာများကို အဓိပါယ်ေကာက်ယူြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြငင်းပွားမမရှိေသာအစိုးရ၏ 
ကား၀င်ေြဖရှင်းမ16၊ ISDS အမများတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာရှိမ သိုမဟုတ ်အညုာတစရီငေ်ရး 
ခုံုံးမ ှ ေပးအပ်ုိင်ေသာ ကုစားမများ17စသည့် ကိစရပ်များကို အတိအလင်း ကိုင်တွယ ်
ေဆာင်ရက်ွမ မရှိေပ။ 

ဂျပန်ိုင်ငံှင့် ကိုရီးယားသမတိုင်ငံတိုှင့် ချပ်ဆိုထားေသာ ြမန်မာုိင်ငံ၏ BIT များအြပင ်
ACIA ှင့် အာဆီယံရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်များတွင ် ISDS ဆုိင်ရာ 
စည်းမျဉ်းများ အများအြပား ပါဝင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များ 
တွင ် ISDS လုပ်ထံုးလုပ်နည်းအား တသမတ်တည်းေသာ မူဝါဒနည်းလမ်း ချမတှေ်ဆာငရွ်က်  
ေရး စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ ေရးဆွဲရာတွင ် ACIA 
ကိုအေြခခံစံအြဖစ်အသုံးခဲ့သည်ဟ ု DICA (2019d) က ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်အသစ်များကို ေစ့စပ်ညိင်းြခင်း သိုမဟုတ ် လက်ရှိစာချပ်များကို 
ြပန်လညည်ိင်းြခင်းများအတွက် ယငး်နည်းလမး်ကုိ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ြခင်း ရိှ-မရှိ 

ရှင်းလင်းထားြခင်း မရှိပါ။ 
18

 

ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း ISDS ှင့် ပတ်သက်၍ ဘက်ေပါင်းစုံြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ကိးပမ်းမ 
များကို ြပလုပ်လျက်ရိှပါသည်။ လကရိှ်စနစ်ှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရအမျိးမျိးှင့် အရပ်ဘက ်
လူ့အဖွဲအစည်းတို၏ စိုးရိမ်ပူပန်ေနမများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန ် ISDS ဆုိင်ရာ 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ေဆာင်ရွက်ရန ် အစိုးရများ ပါဝင်ေသာ UNCITRAL ေကာ်မရှင်၏ 
လုပ်ငန်းအဖွဲ ၃ (ြမန်မာိုင်ငံအပါအ၀င)် က တစ်ညီတစ်ွတ်တည်း သေဘာတူခဲ့ကပါ 

သည် (UNCITRAL Commission, 2019a)။
19

 ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို 
ေဖာ်ထုတ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ လုပ်ငန်းအဆင့် (၃) ကို ယခု လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ 
ြဖစ်ိုင်ေြခရှိေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများတွင ် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုင်ရာ ြပြပင် 
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ေြပာင်းလဲမများ (အစိုးရ၏ေရွးချယ်ထားေသာတရားသူကီးများှင့် အမတဲမး် ိုင်ငံစုံရင်းှီး 
ြမပ်ှံမတရားုံးှင့် အမဲတမ်းအယူခံခုံုံး) ှင့် အုညာတာစီရင်ေရးခုံလူကီးများ သိုမဟုတ ်
တရားသူကီးများအတွက ် ကျင့်၀တ်စည်းမျဉ်းများကဲ့သိုေသာ ပိုမိုတိုးတက်မရှိေသာ ြပြပင် 
ေြပာင်းလဲမများ ပါဝင်လိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ရပါသည်။ 

လက်ရှိသေဘာတူစာချပ်အေလ့အထတွင ် ISDS ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း ပိုမိုများြပားလာပီး အချိ 
ကိစရပ်များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ိုင်ငံအကား အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မပုံစံများကို 
တရားုံးကဲ့သိုေသာစနစ်များြဖင့် အစားထုိးလိုက်ကပါသည်။ CPTPP ှင့် EU - Canada 
CETA တုိ ကဲ့သိုေသာ စာချပ်များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ိုင်ငံအကား အုညာတစီရင် 
ဆံုးြဖတ်မ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ပါဝငသ်ည့် မကာေသးမီကာလက ချပ်ဆိုခဲ့သည့် စာချပ ်
များ ြဖစ်ကသည်။  

အဆိုပါစာချပ်များတွင် အဓိက ေတွရှိရသည့် သွင်ြပင်လကဏာများမှာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 
ေတာင်းဆိုမများအတွက ် အချနိ်အကန့်အသတ်များ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ိုင်ငံအကား 
အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မတွင ်ပုံမှန်ခုံသမာဓိခန ့်အပ်ြခင်းအတွက ်တစ်ခုတည်းေသာ ခန့်အပ ်
သည့်အခွင့်အာဏာပိုင်ကို သတ်မှတ်ြခင်း၊ ဥပေဒှင့် ညီွတ်မမရှိေသာအမများ ထုတ်ပယ်မ 
အကျဉ်းချပ်အတွက ် ြဖစ်ိုင်ေြခများ၊ မြဖစ်မေနလုပ်ရမည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမဆိုင်ရာ လိုအပ ်
ချက်များ၊ အြငင်းပွားမ မရှိေသာိုင်ငံ၏ ပါဝင်မအတွက ် ြပာန်းချက်များ၊ အုညာတစီရင် 
ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာခုံုံး ှင့်သက်ဆုိင်သည့် ုိင်ငံများက စာချပ်ကုိ ပူးတဲွအဓိပာယ် 
ေကာက်ယူြခင်းအတွက် ြဖစ်ုိင်ေြခ၊  ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာအြငငး်ပာွးမအသစမ်ျားတွင် 
ေရှေနများ သိုမဟုတ် ကမ်းကျင်သူများအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာခံုသမာဓိများအား 
တားဆီးရန် ြပာန်းချက်များ (ဆိုလိုသည်မှာ မတူညီေသာအမများတွင ် အုညာတစီရင ်
ေရးခုံလူကီးှင့် အကံေပးအခန်းကများကို ေပါင်းစပ်၍ တစ်ပိင်တည်းေဆာင်ရွက်ေသာ 
အုညာတစီရင်ေရးခုံလူကီး၏ စွမ်းေဆာင်မကုိ ကန့်သတ်ေသာ ြပာန်းချက်များ) ြဖစ်ပါ 
သည်။ ိုင်ငံစုံရင်းှီးြမပ်ှံမတရားုံး၏ အယူအဆကုိ ေထာက်ခံေသာ ဥေရာပသမဂသည် 
တရားုံးှင့်တူေသာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းကို လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ်ေပး 

ေရးသေဘာတူစာချပ်များတွင ် ထည့်သွငး်ထားပါသည်။
20

 ဘရာဇီး၏သေဘာတူစာချပ်များ 
တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ နစ်နာမများကို အကဲြဖတ်ြခင်းှင့် ိုငင်ံစှ်ိုငင်စံလံုးမှ အစိုးရ 
ကိုယ်စားလှယ်များပါ၀င်သည့် ပူးတွဲေကာ်မတီသို ေြဖရှင်းချက်များ အဆိုြပြခင်းြဖင့် 
တုိင်ကားေရးအရာရိှအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန ် ြပည်တွင်းအဖွဲအစည်းများ (ိုင်ငံှင့်ဆိုင်ေသာ 
ဆက်သွယ်ရန်ပုဂိလ်/အဖွဲအစည်း) သတ်မှတ်ေပးပါသည်။21 အဆိုပါစံြပပုံစံအရ လိုအပ်ပါက 
ိုင်ငံအချင်းချင်းအြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးကိုလည်း ရရိှိုငပ်ါသည်။ ေတာင်အာဖရိကိုင်င ံ



197 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

သည် ဥေရာပိုင်ငံများှင့် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီး ြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပီး 
ယခုအခါ ြပည်တွင်းဥပေဒစည်းမျဉ်းများအရ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ြပည်တွင်း 
တရားုံးများတွင ်တုိက်ုိက်တုိင်ကားရန် ခွင့်ြပထားပါသည်။  

COVID – 19 ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပာွးစဉ် အေတွအကံများအရ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
အကာအကွယ်ေပးြခင်းဆုိငရ်ာ ပို၍ရှင်းလင်းေသာ အချက်အလက်များသည ်
အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကုိ ပိုမိုထိေရာက်စွာ ထင်ဟပ်ေနေစရန ် ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါ 
သည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များတွင ် အဓိကြပာနး်ချက်များငှ့်ပတသ်က်၍ 
အေသးစိတ်ေဖာ်ြပချက်များသည ် အစိုးရ၏ ဉီးစားေပးမများအရ မူဝါဒဆုိင်ရာ 
ေရွးချယ်မများကုိ ထင်ဟပ်သင့်ပါသည်။ မဝူါဒချမတှသူ်များသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
တရားဝင်ဥပေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာအကျိးစီးပွားများှင့် ြဖစ်ေပိုင်ေြခရှိေသာ 
ISDS ြပဿနာများှင့် ပျက်စီးဆုံးံးများှင့်အတ ူ အဆိုပါေရွးချယ်မများ၏ 
အကျိးှင့် အြပစ်ှင့် ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ ၎င်းတို၏ 
သက်ေရာက်ိုင်ေြခတိုကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစုိးရသည် ၎င်း၏ ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမစာချပ်များကို ြပနလ်ည်သံုးသပသ်င့်ပးီ FET ြပာန်းချက်များ၊ အြခား 
ေသာ အကာအကွယ်ေပးြခငး်ဆိုငရ်ာြပာန်းချက်များှင့် ISDS ဆိုင်ရာ အေသး 
စိတ်အချက်အလက်များှင့် ဆက်ွယ်၍ အပါအဝင ် လက်ရှိဉီးစားေပးမများကို 
မထင်ဟပ်ိုင်သည့် ေခတ်ေဟာင်းပုံစံရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များကို ြပန်လည်ေစ့စပ ်
ညိင်းရန်ှင့် ရှင်းလင်းမရှိေစေရးေဆာင်ရွက်ရန ် ြဖစ်ိုင်ေြခများကို စဉ်းစားသင့် 
ပါသည်။ အေြခအေနှင့် စာချပ်၏ ဘာသာစကားအေပမူတည်၍ စာချပ်ဝင်ိုင်င ံ
များှင့ ် သေဘာတူညီထားေသာ ပးူတွဲ၍ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုမများအားြဖင့် ယင်း 
ရည်မှန်းချက်များကို ရရှိိုင်ပါသည်။ အြခားေသာကိစရပ်များတွင် စာချပ ်
ြပင်ဆင်မများ လုိအပ်ိုင်ပါသည်။ အချိကိစရပ်များတွင ် သေဘာတူညီချက်ြဖင့ ်
စာချပ်ေဟာင်းများကို အစားထုိးိုင်ပါသည်။ 

COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါှင့်ပတ်သက်ေသာ အစိုးရ၏ အေတွအကမံျားသည် ၎င်းအေန 
ြဖင့် အဓိကကျေသာ စာချပ်ြပာန်းချက်များ သိုမဟုတ ် အဓိပါယ်ေကာက်ယူမများအြပင် 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကာအကွယ်ေပးြခင်းများှင့် ထိန်းေကျာင်းမြပလုပ်ရန ် အခွင့်အေရး 
အကား သင့်ေလျာ်သည့်ဟန်ချက်အား မည်သုိြမင်ရသည်ဆုိသည်ကုိ ပုံေဖာ်ိုင်ပါသည်။ 
ကူးစက်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစဉ်ကာလအတွင်း လူ့အဖွဲအစည်းှင့် စီးပွားေရးကုိ ကာကွယ်ရန ်
အစိုးရများက ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေသာနည်းလမ်းများသည ်  ကုမဏီများှင့ ် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ
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များအေပ သက်ေရာက်မရှိိုင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များသည ် အကပ်အတည်းကုိ 
ထိထိေရာက်ေရာက် တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် မရှိမြဖစ်လိုအပ်ေသာ ကုန်စည်များှင့် 
ဝန်ေဆာင်မများကိ ု လျင်ြမန်စွာ ရရှိေစေရးကဲ့သိုေသာ အေရးပါသည့် အစီအမံများ 
ေဆာင်ရွက်ရန် အစိုးရများအား လုံေလာက်ေသာ မူဝါဒေရးရာချမှတ်ိုင်ခွင့်ကို ေပးသင့်ပါ 
သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ် ချပ်ဆိုထားသူများအတွက ် ကပ်ေရာဂါ၏ အကျိးဆက်များကို 
အကဲြဖတ်ရန် ေစာလွန်းေသးေသာ်လည်း အကပ်အတည်းဆိုင်ရာအေတွအကံများသည ်
အထူးသြဖင့် အကပ်အတည်းကာလတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့် 
ထိန်းေကျာင်းမြပလုပ်ရန ် အစိုးရ၏ အခွင့်အေရးအကား မတမအေပ အစိုးရ၏ အေလး 
ထားမကို ြပန်လည်အာုံစိုက်ေစိုင်ဖွယ်ရှိပါသည ် (OECD, 2020)။ OECD တွင် ဆန်းစစ် 
ေလလ့ာမှင့် ေဆွးေွးမအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကာ 
အကွယေ်ပးြခင်းှင့် ထိန်းေကျာင်းမြပလုပ်ရန ် အခွင့်အေရးအကား မတမရှိေစေရးကို 
အစိုးရများက ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှကပါသည် (Gaukrodger, 2017a, 2017b)။ 

ြပည်တွင်းရင်းီှးြမပ်ံှမမူဝါဒေြဖေလာ့ေဆာင်ရွက်ရန် လက်နက်များြဖစ်ေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှမ 
စာချပ်များ 

ေြဖေလာ့ေပးြခင်းဆိုင်ရာြပာန်းချက်များသည် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ေရး သေဘာ 
တူညီချက်များတွင ် အများအားြဖင့် ေတွရိှရေသာ သွငြ်ပငလ်ကဏာများ ြဖစ်ေသာ်လည်း 
ရင်းီှးြမပ်ံှမစာချပ်များတွင် ၎င်းတုိကုိ ေတွရိှရမ အလွန်နည်းပါသည်။ ရင်းီှးြမပ်ံှမ 
ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်များကို ရင်းှီးြမပ်ှံမအသစ်များြပလုပ်ရန ် (သို) တည်ေထာင်ရန ်
အတွက် လွယ်ကူေချာေမွေစြခင်းြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒကို ေြဖေလာ့ရန်တာဝန ်
ဝတရားများကိ ု ဖန်တီးရာတွင် အသုံးြပိုင်သည ် (Pohl, 2018)။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန ်
ကိးပမ်းေနေသာရင်းီှးြမပ်ှံသူများ (ဆိုလိုသည်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမမြပလုပ်မီအဆင့်) ကို 
ိုင်ငံသားများှင့် တန်းတူဆက်ဆံြခင်းငှ့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူအချင်းချင်းအကား ခွဲြခား 
ဆက်ဆံမမရှိြခင်းဆိုင်ရာ စံန်းများ ေပးအပ်ြခင်း သိုမဟုတ ်ေဈးကွက်ဝင်ေရာက်ခွင့် ပိတ်ပင ်
ေသာ နည်းလမ်းများကို တားြမစ်ေသာအားြဖင့် ယင်းအေြခအေနကို ရရှိိုင်သည်။22 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်ငါးခုသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမမြပလုပ်မ ီ အဆင့် 
အတွက် ေပးအပ်ေသာ NT သုိမဟုတ် MFN (သို) ှစ်ခုလုံးကို ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား 
ေပးအပ်ထားပါသည်။23 အဆိုပါစာချပ်များအနက ် တစ်ခုသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား 
ယင်းတာ၀န်၀တရားများကို ချိးေဖာက်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ISDS ဆုိင်ရာ အမများ ြပလုပ်ခွင့် 
ကို ေပးပါသည်။24 ယင်းသေဘာတူစာချပ်ငါးခုတွင ် ေစျးကွက်၀င်ေရာက်ြခင်းှင့်ဆိုင်ေသာ 
တာ၀န်၀တရားများသည ်ခင်းချက်အချိှင့် ချန်လှပ်ထားမအချိှင့်အတ ူေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။ 
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အနာဂတ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်အသစ်များ အထူးသြဖင့် အာဆီယံမူေဘာင်ှင့် 
မသက်ဆိုင်ေသာ ှစ်ိုင်ငံသေဘာတူညီချက်များကို လက်မှတ်ေရးထုိးေသာအခါ ြမန်မာိုင်င ံ
သည် ေြဖေလျာ့မဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားများကိ ု၎ငး်၏မဝူါဒရည်မနှး်ချက်များငှ့် ကိုက်ညီမရှိ 
- မရှိ စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွားေရးဆိုင်ရာေလ့လာမများသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ကာကွယ်ြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဆင်းမများအကား ရှင်းလင်းြပတ်သား 

ပီး အေြပာင်းအလဲမရှိေသာ ဆက်ယွမ်ကုိ မေဖာထု်တ်ိုငခ့ဲ်ကေသာလ်ည်း
25

 ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံမများ (ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ အြခားနည်းြဖင့ ်
ြဖစ်ေစ) ဆိုင်ရာ အတားအဆီးများှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ေလာ့ချြခင်းသည ် ိုင်ငံြခား 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဆင်းမများ ပိုမိုများြပားလာမကို ဦးတည်ေစေကာင်း သက်ေသ 

သာဓကများစွာ ရှိပါသည်။
26

 

Box ၂-၃ NT ှင့် MFN ကင်းလွတ်ခွင့်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် Negative ှင့် Positive 
စာရင်းဆိုငရ်ာနည်းလမး်များ 

ုိင်ငံများသည် ရင်းီှးြမပ်ံှမမြပမီြဖစ်ေစ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှမြပလုပ်ပီးေနာက်ပုိင်းြဖစ်ေစ 
ိုင်ငံသားများှင့် တန်းတူဆက်ဆံမှင့် ုိင်ငံြခားရင်းီှးြမပ်ံှသူအချင်းချင်းအကား ခွဲြခားမ 
မရှိ ဆက်ဆံမကို ခွင့်ြပေပးရာတွင ်၎င်းတိုသည ်မတူညီေသာ နည်းလမ်းှစ်ခုအနက ်တစ်ခု 
ြဖင့် ချမှတ်ထားေသာ ခင်းချက်များ သုိမဟုတ် ချန်လှပ်ထားမများှင့်အည ီ ေဆာင်ရွက ်
ပါသည်။ 

Negative List နည်းလမ်းသည် ပုံမှန်အားြဖင့် MFN ှင့် NT တိုအား စာချပ်၏ အေသးစိတ ်
ကျေသာ ေနာက်ဆက်တဲွများတွင် ပါေလ့ရှိသည့် သီးြခားခင်းချက်များ သိုမဟုတ ် ချန်လှပ ်
ထားမများှင့်အည ီ(Negative Lists) များှင့်အည ီခွင့်ြပေပးသည်။ ဥပမာအားြဖင့် Japan-
Myanmar BIT (2013) ၏ အပုိဒ် ၇ တွင ်အစိုးရများအေနြဖင့် အချိလုပင်နး်က များတွင ်
MFN ှင့် NT ြပာန်းချက်များှင့်ညီွတ်မမရှိေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ ်
ေဆာင်ရွက်ိုင်ပီး မူဝါဒအရ လုပ်သာကိုင်သာရှိေစရန ် အြပည့်အဝချန်လှပ်ထားလုိသည့် 
လုပ်ငန်းကများကို သတ်မှတ်ိုင်ကာ ှစ်ခုစလုံးအား စာချပ၏် ေနာက်ဆက်တဲွ-၁ ှင့် 
ေနာက်ဆက်တဲွ-၂ အြဖစ် မှတ်တမ်းတင်ထားိုင်ေကာင်း ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

Positive-list နည်းလမ်းတွင် သီးြခားသတ်မှတ်ထားေသာလုပ်ငန်းကများှင့်သက်ဆုိင် 
သည့် MFN ှင့် NT ဆိုင်ရာ ေြဖေလျာ့မြပသည့် ြပာန်းချက်များ အသံုးြပြခင်းကုိ ကန့်သတ် 
ြခင်း ပါဝင်သည် (Positive-lists)။ ACIA ၏ ပုဒ်မ ၃ (၃) သည် Positive-list ဆုိင်ရာ 
ဥပမာတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ Negative List တွင် မပါဝင်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ 
တိုးတက်လာသည်ှင့်အမ Negative List နည်းလမ်းသည် ေယဘုယျအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေလာ့ချေရးကို ပုိမုိအေထာက်အကူြပသည်ဟု ြမင်ရပါသည်။ 
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အြငင်းပွားမကာကွယ်ေရးှင့် အြငင်းပွားမများကို ေစာစီးစွာေြဖရှင်းရန ် နည်းလမ်းများကို 
ေဖာ်ထုတ်ြခင်း 

DICA သည ် MIL အရ အသစ်ြပာန်းထားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူနစ်နာမေြဖရှင်းသည့် 
နညး်လမး်ဆုိင်ရာ အေကာင်အထည်ေဖာသ်ည့်လုပင်နး်စဉ်ငှ့်အတ ူ ISDS အြငင်းပွားမများ 
အား ကိတင်ကာကွယ်ြခင်းှင့် ေစာစီးစွာေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းကို ြပန်လည်သုံးသပ်ိုင ်
သည်။ 

ဥပေဒသစ်၏ ပုဒ်မ ၈၃ တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ အြငင်းပွားမ 
များအား ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ နစ်နာမများကုိ ေြဖရှင်းရန ် ကိးပမ်းြခင်းှင့် ဥပေဒေကာင်း 
အရ တရားစွဲဆိုမများကို ြဖစ်ိုင်သမအတိုင်းအတာအထ ိ တားဆီးိုင်ြခင်းတိုအတွက ်
တာဝန်ရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကူအညီေပးေရးေကာ်မတီသို တင်ြပြခင်းြဖင့် ငိမ်းချမ်းစွာ 
ေြဖရှင်းရန ် ကိးပမ်းရမည်ဟ ု ေဖာ်ြပထားပါသည်။ သုိရာတငွ ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ဥပေဒ၏ အခန်း ၁၉ တွင ် ရည်န်းထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ နစ်နာမ 
ေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုငေ်ရးအတက်ွ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဧပီလ ၇ 
ရက်ေန့တွင ် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ 
အမှတ် ၉/၂၀၂၀ ြဖင့ ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကူအညီေပးေရးေကာ်မတီကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပီး ြဖစ်ပါ 
သည်။ IFC ၏ ကူညီပံ့ပိုးမြဖင့် အဆုိပါနည်းလမ်းသစ်ကုိ ေရးဆွဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင ်
ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  

အမနိ့်ေကာ်ြငာစာ အမှတ် ၉/၂၀၂၀ တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူနစ်နာမေြဖရှင်းေရးေကာ်မတီ၏ 
ပုံစံ၊ လည်ပတ်မလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ေကာ်မတီအဖွဲဝင်များ ဖွဲစည်းမကို ရှင်းလင်းြခင်း၊ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမအြငင်းပွားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချက်အလက်များ စုေဆာင်းရယူရန်ှင့် အစိုးရကို 
အကံြပချက်များ တင်ြပရန် ေကာ်မတီ၏ အေထွေထွလုပ်ပိုင်ခွင့်များှင့် ှစ်စဉ်အစီရင်ခံရန ်
လိုအပ်ချက်များစသည်ြဖင့် အေသးစိတ ် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် သ◌ြ ဂုတ်လ 
အထိ တရားဝင်ဘာသာြပန်ဆိုချက ်မရရှိိုင်ေသးေသာ်လည်း ပဏာမသတင်းအချက်အလက ်
များအရ အဆုိပါစနစ်သည် အစိုးရအဖွဲအစည်းများအေပ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက တင်ြပ 
သည့် နစ်နာမများ ေြဖရှင်းရန်ှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် လူ့အဖဲွ 
အစညး်များအကား နစ်နာမများကို မစဉ်းစားပါ။ ေမာလ်င့်ချက်များငှ့် ဆန့်ကျင်စွာ 
ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပချက ်ရရိှထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသာလင ်အဆိုပါစနစ်ကို အသုံးြပ 
ခွင့် ရှိပါသည်။ အြငင်းပွားမြပာန်းချက်များကိုလည်း စဉ်းစားမည် မဟုတပ်ါ။ 
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သံုးသပမ်ြပလုပ်ေနစဉ်ကာလအတွင်း အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်းများ၊ စီးပွားေရးှင့ ် အြခား 
အကျိးတူအဖွဲအစည်းများက အာဏာပိုင်များကို ြပဿနာများ တငြ်ပရနကိ်စငှ့်စပလ်ျဉ်း၍ 
(ဥပမာ - ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အရ) လူ့အဖွဲအစည်းှင့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအတွက ် အြခားေသာ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းများ ရှိှင့်ေနပီးသည့် 
အတွက်ေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် အစိုးရအကား ကိစရပ်များအတွက်သာ ေြဖရှင်းေပး 
မည့်နည်းလမ်း၏ နယ်ပယ်ကန့်သတ်ထားမအေပ ြပဿနာတစ်ရပ်ဟ ု မြမင်ေကာင်း 
ေဆွးေွးခဲ့ကပါသည်။ သိုရာတွင ် နစ်နာမများ ေြဖရှင်းေပးသည့်အဖွဲအစည်းများ၏ 
တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပို၍ ရှင်းလင်းမရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပီး 
ပိုမိုထိေရာက်မရှိေစရန် နစ်နစ်မေြဖရှင်းေပးသည့် အဖွဲအစည်းများအကား ပူးေပါင်းညိင်းမ 
တိုးတက်ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံသူနစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ကို ေရှဆက်ေဆာင ်
ရွက်ရာတွင ် ြမန်မာုိင်ငံသည် MIR တွင ် တရားစွဲဆိုမမစတငခ်င ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအေနြဖင့် 
အခင်အမင်မပျက်ေသာ ေြဖရှင်းနည်းလမ်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည့် အချနိ်ကာလှင့် 
ဥပေဒေကာင်းအရ တရားစွဲဆိုမြပလုပ်ရန ် အချနိ်ကန ့်သတ်ချက်တိုကို ရှင်းလင်းေဖာ်ြပရန် 
လိုအပ်ပါသည်။ ဤအဂါရပ်ှစ်ခုလုံးသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစာချပ်များ 
တွင ် ပါ၀င်ေသာ်လည်း လက်ရှိဥပေဒ သုိမဟုတ် နည်းဥပေဒသစ်များတွင ် မပါ၀င်ပါ။ 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ထပ်မံ၍ စိတ်ေကျနပ်မေပးရန် ြမန်မာိုင်ငံသည ် နစ်နာမေြဖရှင်း 
သည့်နည်းလမ်းှင့်ပတ်သက်သည့် ၎င်း၏ ေမာ်လင့်ချက်များ သိုမဟုတ ် လက်ေတွ 
လုပ်ေဆာင်ပုံဥပမာများှင့်စပ်လျဉ်းေသာ အလွတ်သေဘာလမ်းန်ချက်များကို ထုတ်ြပန် 
ရန် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်သည ်ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမများအတွက ် ကိတင်ခန ့်မှန်းိုင်မတိုးတက်ေစရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် သက်ဆိုင ်
သည့် ဥပေဒများှင့ ်နည်းဥပေဒများကို ရှင်းလင်းမများ ထုတ်ြပန်ရန် အဆင့်ဆင့် ေဆာင်ရွက ်
လျက်ရိှေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။   

ထိေရာက်ေသာအြငင်းပွားမတားဆီးေရးှင့် ေစာစီးစွာအြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း နည်းလမ်း 
များသည် ြမန်မာိုင်ငံအေပ တရားစွဲြခင်းြဖင့် ISDS ဆုိင်ရာ အုညာတစီရင် ဆုံးြဖတ်မကို 
ေရှာင်ရှားရန်သာမက ရင်းှီးြမပ်ှံသူများထံမ ှ FDI ဆိုင်ရာကတိက၀တ်များှင့် ဆက်လက ်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို အားေပးသည့်နည်းလမ်းအြဖစ် အေရးကီးလှပါသည်။ ထုိသို 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိပါက ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများ သုိမဟုတ် စီမံချက ်
များကို စွန ့်လတ်ိုင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမှအေပ သက်ေရာက် 



202 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

လျက်ရှိသည့် တစ်ဖက်သတ်ဆန်ေသာ၊ ပစည်းသိမ်းယူဖွယ်ရှိေသာ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမ 
မရှိေသာ အစိုးရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများကို ပယ်ဖျက်ေသာ 
သိုမဟုတ ် တည်ရှိဆဲရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများကို ုပ်သိမ်းေသာ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများရှိ ိုင်ငံ 
ြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ISDS သိုမဟုတ ်အြခားေသာဥပေဒေကာင်းအရ အစိုးရအေပ 
အမြပလပု၍် ေတာင်းဆိုမများ အမဲတမး် ြပလုပ်ခဲ့ြခင်း မရှိပါ (World Bank, 2018b; 
Echandi, 2019) )။ ယင်းအကာင်းအရာက ြမန်မာိုင်ငံအေပ သက်ေရာက်သည့် ISDS 
အမများ မရှိြခင်းသည ် Inbound FDI မဲေစရန်ေဆာင်ရွက်မန်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ
နစ်နာမများကို ေအာငေ်အာင်ြမင်ြမင် စီမံခန ့်ခွဲမတိုှင့် အြပန်အလှန်ဆက်စပ်မရှိသည်ဟ ု
ေကာက်ချက်ချရန် ခက်ခဲေစပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များအရ ြမန်မာိုင်ငံ၏တာ၀န်၀တရားများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 
သေဘာတူစာချပ်များအရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအခွင့်အေရးအေပ သက်ေရာက်မရိှုိင်သည့် 
အစိုးရ၏ဆုံးြဖတ်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၀န်ကီးဌာနများ၊ ေအဂျင်စီများှင့် ေဒသဆိုင်ရာ 
သိုမဟုတ ် ြပည်နယ/်တုိငး်ေဒသကီး အစိုးရအဖွဲများအတွင်း သိရှိနားလည်မ တိုးတက်ေစ 
ေရးအတွက် အစုိးရအေနြဖင့် ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်သင့်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကီးဌာန 
များှင့ ် ေအဂျင်စီများအတွက ် ဌာနတငွး်လမး်နခ်ျက်များသည် သတင်းအချက်အလက် 
များကို ြဖန့်ေဝရန်ှင့် ISDS အမများ အနည်းဆံုးြဖစ်ေစရန် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် အြပန် 
အလှန်ဆက်သွယ်မအတွက် အေကာင်းဆုံးအေလ့အထများ တည်ေဆာက်ရန် အသုံးဝင ်
ေသာနည်းလမ်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာအြငင်းပွားမများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ
နစ်နာချက်များကို ေြဖရှင်းိုင်ရန ် ြပင်ပကမ်းကျင်သူများ၏ အကအူညြီဖင့် အလုပ်ုံ 
ေဆွးေွးပွဲများကို ကျင်းပခဲ့ေကာင်း DICA (2017) က သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများအား ဆိုးဆိုးရွားရွား အကျိးသက်ေရာက်ေစိုင်ေသာ   ၀န်ကီး 
ဌာနအဆင့်ေအာက်က ြပလုပ်သည့ ် အေရးကီးေသာဆုံးြဖတခ်ျက်များငှ့်စပလ်ျဉ်း၍ 
ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေရး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းှင့် ကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိုလည်း စဉ်းစားိုင်ပါ 
သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ခိုေအးရှားိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်များအရ 
အကျံးဝင်ေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူများထံမ ှ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း ကိတင်အသိေပးစာ 
များကို လက်ခံရရိှချန်ိတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာအြငင်းပွားမများအား အေြဖရှာရန်ငှ့် 
ေစာစီးစွာေြဖရှင်းရန် အခွင့်အလမ်းများကို ေဖာ်ထုတ်ိုင်ေရးအတွက ် ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် 
တည်ေထာင်ခဲ့ေသာ ပူးတွဲ၀န်ကီးဌာနေကာ်မတီမ ှ ေအာငြ်မငေ်သာရလဒမ်ျားကုိ ထုတ်ြပန် 
ခ့ဲပါသည် (OECD, 2019)။ တရားဝင်တာဝနခံ်ေစသည့်အညုာတစရီငဆ်ုံးြဖတြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ 
မညသ်ည့်ပုံစံကုိမဆုိ စတင်မေဆာင်ရွက်မ ီ ဥပေဒကမ်းကျင်သူများ အကူအညီြဖင့် 
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ရင်းှီးြမပ်ှံသေူတာင်းဆုိမများကုိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အကဲြဖတ်ြခင်းသည ်အချနိ်ဆွဲပီး စရိတ ်
ကုန်ကျမများသည့် ဥပေဒေကာင်းအရ တရားစွဲဆိုြခင်းကို တားဆီးရာတွင် အေရးပါေသာ 
အဆင့်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များှင့် ြပည်တွင်းဥပေဒများအကား ထပ်ေနမများကို စီမံ 
ခန ့်ခွဲြခင်း  

ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များ ထပ်ေနသည့် စာချပအ်ဖွဲဝင ်
ိုင်ငံ ၈ ိုင်ငံ ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံှင့် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များ 
လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ (လာအုိ၊ ဖလိစပ်ိုင၊် ထိုင်းှင့် ဗီယက်နမ)် 
သည် ACIA ကုိလည်း လက်မှတ်ေရးထိုးထားပါသည်။ အလားတူ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူစာချပ်များ လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် အြခားေသာိုင်င ံ ၄ ိုင်င ံ (တတု၊် အိိယ၊ 
ဂျပန်ှင့် ကိုရီးယား) တိုသည်လည်း အာဆီယံ + ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူ
စာချပမ်ျား၏ စာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ ြဖစ်ကပါသည်။ အဆိုပါ ၈ ုိင်ငံသည် RCEP ကို 
ေစ့စပ်ညိင်းလျက်ရှိပါသည်။ 

ိုင်ငံတစ်ခုထဲမ ှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ရင်းှှီးြမပ်ှံမှင့်သက်ဆိုင်ေသာ စာချပ်များ 
ထပ်ေနြခင်းသည ် မူဝါဒဆိုင်ရာစိုးရိမ်မအချိကို ြဖစ်လာေစိုင်သည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် 
မတူညီေသာိူင်ငံများှင့် ြပလုပ်ထားသည့့်် ိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတရားများအကား 
ထိေရာက်မမရှိေသာ ကွဲလွဲမများကို ေလာ့ချရန် ြမန်မာိုင်ငံက ကိးပမ်းသင့်ပါသည်။ 
အာဏာသက်ဝင်လျက်ရှိသည့် စာချပ်ှစ်ခု သိုမဟုတ ် ှစ်ခုထက်ပို၍ ချပ်ဆိုထားေသာ 
ိုင်ငံများမ ှ ရင်းှီးြမပ်ှီးြမပ်ှံသူများသည် ၄င်းတို၏ ISDS အြငင်းပွားမများှင့် သိုမဟုတ ်
အစိုးရှင့်စီးပွားေရးဆက်ဆံမများတွင ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ BIT စာချပ်ေဟာင်းများထဲမ ှပိုမိုအသာ 
စီးရေသာြပာန်းချက်များကုိ မှီြငမ်းအသုံးြပိုင်သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ယေန့အချနိ်ထ ိ
အာဏာသက်ဝင်လျက်ရှိေသာ BIT စာချပ်ေဟာင်းများကို မှီြငမ်းအားထားကာ ပိုမိုသစ်လွင ်
ပီး ပိုမိုကဲွြပားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များအား ေရှာင်တိမ်းုိင်လင် ဤချဉ်းကပ်မ 
နည်းလမ်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ သေဘာတူစာချပ်အသစ်အချိတွင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ်
ကိးပမ်းမများကို အဟန့်အတားြဖစ်ေစိုင်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ BIT, ACIA, ASEAN+ သေဘာတူစာချပ်များအကား သိသာထင်ရှားေသာ 
ကဲွလွဲမများသည် ေဒသဆုိင်ရာအဆင့်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမအားအကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့် 
ေြဖေလျာ့မေပးြခင်းဆိုင်ရာ ေယဘုယျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမျာ အားေကာင်းေစရန် အာဆီယံ 
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများ၏ ပန်းတုိင်များကုိ အေထာက်အပံ့ေပးရန ်မြဖစ်ိုင်ပါ။ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် 
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စာချပဝ်င်မိတ်ဖက်များ၏ သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံတကာတာဝန်ဝတရားများသည် လက်ရိှဦးစား 
ေပးကိစများကို ထင်ဟပ်ြခင်းရှိ-မရှိ ြပန်လည်သံုးသပ်ရန်အတွက် ၄ငး်တိုငှ့် ေစ့စပ်ညိင်းရန ်
လိုအပ်ပါသည်။ စာချပ်ပါ အေကာင်းအရာှင့် ဘာသာစကားေပမူတည်၍ စာချပ်ဝင ်
မိတ်ဖက်များ လက်ခံေသာ ပူးတဲွရှငး်လငး်ချက်များမတှဆင့် အဆိုပါပန်းတိုင်များသို 
ေအာင်ြမင်စွာေရာက်ရှိိုင်ပါသည်။ အချိေသာကိစရပ်များတွင ် စာချပ်ဆိုင်ရာ ြပင်ဆင်ချက ်
များ လုိအပ်ိုင်ပါသည်။ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စာချပ်များထပ်ေနြခင်းေကာင့် စိုးရိမ်မများရှိေနေသာ်လည်း ိုင်ငံြခား 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်ရန်အတွက ် စာချပ်ဝင်မိတ်ဖက်များကို မက်လံုး 
များှင့ ် အာမခံချက်များေပးပိုိုင်ရန ် အစိုးရများအေနြဖင့် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဤအချင်း 
အရာသည် အစိုးရများအေနြဖင့် စာချပ်ဝင်မိတ်ဖက်ိုင်ငံများမ ှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် 
၄င်းတုိ၏ ေငွေကးများကို အဆိုပါြပမူဆက်ဆံမများမရှိေသာ ိုငင်မံျားတငွ ် ရင်းှီးြမပ်ှံ 
လိုမနညး်သည်ဟု ယူဆေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ထိုိုင်ငံများမ ှ FDI များကုိ ဆွဲေဆာင် 
ြခင်းမ ှ များြပားသည့် အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိိုင်သည်ဟ ု သတ်မှတ်ေသာေကာင့် 
လညး်ေကာင်း ြဖစ်ုိင်ပါသည်။ အချိေသာအစိုးရများသည် ကွဲြပားစွာသတ်မှတ်ထားေသာ  
မတူညီသည့်စာချပ်များရှိ ဆင်တူေသာ ြပာန်းချက်များကို တစသ်တမ်တှတ်ည်း အဓိပာယ ်
ေကာက်ယူရမည်ဟ ု ယူဆကသည်။ ဤအကျိးစီးပွားများှင့ ် အကဲြဖတ်မများအကား 
မတမသည် အုစိတ်ပီး အချနိ်ကာလာသည်ှင့်အမ ေြပာင်းလဲမည်ြဖစ်သည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များှင့် ြပည်တွင်းဥပေဒအကား ထပ်ေနမများကို စီမံခန ့်ခွဲြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ြမန်မာိုင်ငံစာချပ်များအရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကာ 
အကွယ်ေပးမများှင့် တာဝန်ဝတရားများ၏ အကျံးဝင်မနယ်ပယ်သည ် အချိေသာက 
များတွင ်ထပ်တူကျေနသည်ကုိေတွရသည်။ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့်အခါ အချိထပ်ေနမများ 
သည် ေရှေနာက်မညီွတ်မများကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။ အထက်တွင်ေဆွးေွးခဲ့သည့် 
အတုိင်း ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒတွင ် ပါရှိေသာ FET တာဝန်ဝတရားသည် ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ BITs များတွင ် ပါဝင်သည့် FET ြပာန်းချက်များ၏ ကျယ်ြပန ့်ပီး အရည်အေသွး 
မမှီေသာ ဘာသာစကားထက ် ပို၍ကန့်သတ်မ ရှိပါသည်။ အလားတူပင ် ြမန်မာိုင်ငံ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ သိမ်းယူြခင်းအတက်ွ ေလျာ်ေကးေငွတိုင်းတာမသည ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များတွင ် ပါဝင်သည့် သိမ်းယူြခင်းစနစ်ှင့် ကွဲြပားမရှိပါ 
သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များအားလံုးနီးပါးသည်  ြမန်မာ 
ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့်မတူဘဲ  ိုင်ငံတကာအုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းကို ကိတင ်
ခွင့်ြပထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
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စာချပ်များတွင ် မပါ၀င်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏တာဝန်ဝတရားများကုိလည်း ချမတှ် 
ြပာန်းထားပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များအကား ကွဲြပားြခားနားမများ 
သည် အချိေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်ပိုမိုလုပ်သာကိုင်သာရှိေသာ ဥပေဒစနစ်များကို 
ဖန်တီးေပးပီး အြခားသူများကိုမ ူ ၎င်းတို၏ိုင်ငံသားအေပအေြခြပ၍ လုပ်သာကိုင်သာ 
ရှိေသာ ဥပေဒစနစ်များကုိ ဖန်တီးမေပးပါ။ အကယ်၍ အချိရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ြမန်မာ 
ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဉပေဒအရ ကာကွယ်မများှင့် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းသည့် နည်းလမ်းများ 
ထက ်ပိုမိုေကာင်းမွန်သည်ဟု ယူဆလင် စာချပ်အရ ကာကွယ်ေပးမများှင့် စာချပ်အေြခခံ 
ISDS မှ အကျိးေကျးဇူးများကို ရရှိရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံရှိ ကုမဏီ 
တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို လုပ်ေဆာင်ရန် လံ့ေဆာ်ေပးိုင်ပါသည် (OECD, 
2018b)။  အစိုးရအေနြဖင့် ကွဲြပားြခားနားမများ၏ သက်ေရာက်မများကိ ုစဉ်းစားေဆာင်ရွက ်
ရန်ှင့် အဆိုပါကွဲြပားြခားနားမများသည ် အစိုးရ၏ လက်ရှိဉီးစားေပးမများကို ဆက်လက ်
ထင်ဟပ်ေနေစရန ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်ြပာန်းချက်များ 
အကား ကွာဟချက်ကုိ ဆန်းစစ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 
အကား စီးပွားေရးစာချပ်များသည် အချိေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် စာချပ်ဆိုင်ရာ 
အခွင့်အေရးများှင့် တာဝန်ဝတရားများကို ထပ်မံဖန်တီးိုင်ပါသည်။  

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ံှမသေဘာတူစာချပ်များဆိုင်ရာ ညိင်းေပါင်းစပ်ေသာ မူဝါဒ 
အေနအထားေရာက်ရှိေအာင ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ မူဝါဒပန်းတိုင်များ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဥပေဒသစ ်
ှင့် ဆက်စပ်ရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများအပါအ၀င ် ြပည်တွင်းဥပေဒများှင့ ် တည်ဆ ဲ
ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များ အေရးအကီးဆုံးမှာ အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် စာချပ်များ 
ှင့်ပတသ်က်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ နည်းလမ်းတုိှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
စာချပ်များဆိုင်ရာ ဘံုမူဝါဒအေနအထားကုိ တည်ေဆာက်၍ အနာဂတ်စာချပ်များ ေစ့စပ ်
ညိင်းမများတွင ် အသုံးြပိုင်ရန်အတွက် ေဆာင်ရွက်ရန ် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် စဉ်းစားရန် 
လိုေပသည်။  

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားသည့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းတွင ် “အာဆီယံှင့်ကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံစုံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ ်
များှင့ ်ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များ” တိုးချဲချပဆ်ိုရန် အေရးကီးေကာင်း” 
ေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း အေြခခံကျေသာမူဝါဒအရင်းခံကို ရှင်းြပထားြခင်း မရိှပါ (MIC, 2018, 
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p.73)။ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များကို  ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ် 
သင့်ပါသည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကိုဆွဲေဆာင်ရန ် ြပည်တွင်း 
ဥပေဒစည်းမျဉ်းများှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကိးပမ်းမများကို ြပည့်စုံေစ 
ိုင်ပီး ဆွဲေဆာင်မရှိပီး ကိတင်ခန ့်မှန်းိုင်ေသာ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ဦးတညရ်ာေနရာအြဖစ်သုိ ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေကာင်း ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 
ကို အချက်ြပုိင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစာချပ်များကို ေယဘုယျအားြဖင့် ြပည်တွင်း 
တရားုံးစနစ်၊ ြပည်တွင်းဥပေဒြပမကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ှင့် ြပာန်းရန် တာ၀န် 
ရှိသည့် အဖွဲအစည်းများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ အကျိးသက်ေရာက်လျက်ရိှသည့် 
ဥပေဒစည်းမျဉ်းဝန်းကျင်ကို ေခတ်မီေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုအတွက ် အစားထိုးမတစ်ခ ု
အြဖစ် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ဆရှိေသာရလဒ်များကို ပစ်မှတ်ထားရန်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ ်
များှင့်ပတ်သက်သည့် မရည်ရွယ်ေသာအကျိးဆက်များကုိ ေရှာင်ရှားိုင်ရန်အတွက ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များလက်မှတ်ထိုးသည့်အခါ ြမန်မာိုင်ငံ၏ရည်ရွယ်ချက်များ 
ကို ဂုတစိုက်သတ်မှတ်ထားရှိြခင်းသည ်အေရးကီးပါသည်။ 

အနာဂတ်ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များအတွက ်စံြပသတ်မှတ်ထားေသာ ြပာန်းချက် 
များှင့်အတူ ဘုံမူဝါဒအေနအထားက ြမန်မာိုင်ငံအား ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အကာအကွယ် 
ေပးမ၊ ေြဖေလျာ့ေပးမကတိကဝတ်များှင့် ြပည်သူလူထုအကျိးစီးပွားအတွက ်ထိန်းေကျာင်း 
ုိင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စွမ်းရည်တုိအကား သင့်ေလျာ်ေသာ ဟန်ချက်ညီမကုိ ြဖစ်ေစိုင်ပါ 
သည်။ ၎င်းသည် စာချပ်ပါ ြပာန်းချက်များသည ်ြပည်တွင်း ဥပေဒများှင့ ်ကိုက်ညီမရှိေစရန ်
ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ စံြပရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်သည ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မ၊ 
အလုပ်သမားအခွင့်အေရးှင့် တာ၀န်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးဆိုင်ရာအြပအမူများှင့် ဆက်စပ ်
ေနသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူတာဝန်ဝတရားများကဲ့သိုေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒသစ်၏ က 
များကို အနာဂတ်ေစ့စပ်ညိင်းမများတွင ် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် စာချပ်အဖွဲဝင်များှင့်အတ ူ
ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ခွင့်ြပိုင်ပါသည်။ 

စာချပ်များသည် ညိင်းထားသည့်ရလဒမ်ျားကုိ အမဲထင်ဟပ်ေနပါသည်။ ိုင်ငံအချိကို 
ISDS ဆိုင်ရာနည်းလမ်း ေြပာင်းလဲေစသည့် ကိစရပ်များကို ေထာက်၍ အနာဂတ ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များတွင ် ISDS ြပာန်းချက်များ ထည့်သွင်းသင့်-မသင့်ကို အစိုးရ 
အေနြဖင့် ဂုတစိုက်အကဲြဖတ်ရန ် လိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင ်
ေရးစီမံကိန်းတွင ် “ရင်းှီးြမပ်ှံမအြငင်းပွားမများ ေြဖရှင်းေရးဆုိင်ရာ ိုင်ငံတကာစင်တာ၏ 
အဖွဲဝင်ိုင်ငံတစ်ိုင်င ံ ြဖစ်လာြခင်းသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ်ေပးေရးဆိုင်ရာ 
မူေဘာင် ြပင်ဆင်ေရး၏ ေနာက်အဆင့်တစ်ခုြဖစ်မည်” ှင့် အြငင်းပွားမ ေပေပါက်လာလင ်
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ရင်းီှးြမပ်ံှသူများှင့် အဆုိပါအြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးကုိ ICSID မူေဘာင်အတွင်း ေဆာင်ရွက် 
ရမည်ဟ ုေဖာ်ြပထားပါသည် (MIC, 2018, p - 73-74)။ ပထမအကိမ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
မူဝါဒသုံးသပ်ချက်တွင ် စဉ်းစားေဆာင်ရွက်ရန် အဆိုြပခဲ့သည့် ICSID ကွနဗ်ငး်ရှငး်အဖွဲဝင ်
ြဖစ်လာေစေရးှင့် သက်ဆုိင်သည့် ိုင်ငံေရးှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များှင့် 
အကျိးေကျးဇူးများအား စိစစ်သုံးသပ်ြခင်းကို အစိုးရအေနြဖင့် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ပီးြခင်း 
ရိှ-မရှိ ရှင်းလင်းမ မရှိပါ။  

ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် အြခားေရွးချယ်စရာများ သိုမဟုတ် ြဖည့်စက်ွအဆင့်များငှ့်အတ ူ ISDS 
၏ ကုန်ကျစရိတ်များှင့် အကျိးေကျးဇူးများကို ပိုမိုကျယ်ြပန ့်စွာ စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် သီးြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် သီးသန့်အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်မ 
ဆိုင်ရာသေဘာတူစာချပ်များ သုိမဟုတ် ၂၀၁၃ ခုှစ်ကတည်းက အဖွဲဝင်အြဖစ ်ပါဝင်ထား 
ေသာ ကမာ့ဘဏ်၏ ိုင်ငံစုံရင်းှီးြမပ်ှံမအာမခံချက်ေအဂျင်စီမ ှ ိုင်ငံေရးအေြခအေန 
ေကာင့် ဆုံးံးိုင်ေြခအရာယ်အာမခံကို ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ဝယ်ယူိုင်ေရးကဲ့သိုေသာ 
ြဖစ်ိုင်ေြခ ပါဝင်ပါသည်။ အကယ်၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် အနာဂတ်စာချပ်များတွင ် ISDS 
ြပာန်းချက်များကို ထည့်သွင်းရန်ဆုံးြဖတ်ပါက ACIA ှင့် ASEAN + သေဘာတူညီချက်များ 
ှင့်အည ီ သေဘာတူစာချပ်တွင် FET ကို ေလျာ်ကန်မရှိစွာ ရှင်းလင်းေဖာ်ြပြခင်းကဲ့သိုေသာ 
အကာအကွယ်ေပးမစံန်းများ တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်း လင်းရှိေစြခင်းြဖင့် ြမန်မာုိငင် ံ
အေနြဖင့် ISDS အမများှင့် ေတွကံရမကို ေလျာ့ချရန် ပ့ံပုိးေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရ 
အေနြဖင့် စာချပ်ေစ့စပ်ညိင်းမှင့်သက်ဆိုင်သည့် အြခားကများတွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
ရညရ်ယွခ်ျက်များ ေအာင်ြမင်ေစရန ်ISDS ပါ၀ငမ်သည် “ကုတ်အား/ ကန်အား” ြဖစ်ုိင်-မုိင် 
စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

မူဝါဒနယ်ပယ်အားလုံးကဲ့သိုပင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစာချပ်များှင့် 

ပတ်သက်သည့် ဘုံမူဝါဒရပ်တည်ချက်ကို တည်ေဆာက်လုိပါက သက်ဆုိင်ရာ၀န်ကီးဌာန 

များ၊ ေအဂျင်စီများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအပါ 

အဝင် သက်ဆုိင်သည့် လူပုဂိလ်/ အဖွဲအစည်းများအားလံုးှင့ ် ကျယက်ျယြ်ပန့်ြပန့် ညိင်း 

ေဆွးေွးသင့်ပါသည်။ လက်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

အေတွအကံှင့် အနာဂတ်ဘံုမူဝါဒ ရပ်တည်ချက်အတွက် အဆိုြပချက်များကုိ စိစစ ်

အကဲြဖတ်ရာတွင် ေပါင်းစပ်ညိင်း ေဆာင်ရွက်ရန ် တာ၀န်ရှိေသာ MIC သုိမဟုတ် DICA 

ကဲ့သိုေသာအဖွဲတစ်ခုအတွင်းတွင ် သီးြခားအဖွဲတစ်ဖွဲ ဖဲွစည်းြခင်းသည် ချင့်ချနိ်ေြမာ်ြမင ်

မရှိရာ ေရာက်ုိင်ပါသည်။ စံြပရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များ ေရးဆွဲခဲ့ပီးသည့် အြခားုိင်ငံများ၏ 

အေတွအကံများ
27
၊ အရင်းအှီးတင်ပိုသည့် ိုင်ငံကီးများ ပါဝင်ေသာ ကုန်သွယ်ေရး 
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သေဘာတူစာချပ်များ၏ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ေသာ အပးီသတေ်ဆာငရွ်က်ပးီြဖစေ်သာ ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များ၊
28

 ACIA၊ အာဆီယံ + သေဘာတူညီချက်များှင့် ဂျပန်ိုင်င ံ

(၂၀၁၃)၊ ကိုရီးယားသမတိုင်ငံတိုှင့် BIT များဆိုငရ်ာ ေစစ့ပည်ိငး်မများငှ့်ဆိုငေ်သာ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်အေတွအကံများကို ေလ့လာဆန်းစစ်ြခင်းအားြဖင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ ်

ကို အားေကာင်းေစရန ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ယခင်လက်ထက်များမ ှ  ှစ်ေပါင်းကာရှည ်

စွာ ြပြပင်မမရှိေသာ ကိစရပ်များေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များ၏ ဂယက ်

ိုက်ခတ်မများှင့်စပ်လျဉ်း၍ လတ်တေလာကာလတွင ် ဒီမိုကေရစီအကူးအေြပာင်းကို 

ြဖတေ်ကျာ်ခ့ဲပီးြဖစ်သည့် အြခားိုင်ငံများ၏ အစိုးရများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ် ြဖစ်ိုင် 

ေြခကို ရှာေဖွေဆာင်ရွက်ိုင်ပါကလည်း အကျိးရှိိုင်ပါသည်။
29
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et al ။ (၂၀၁၇)၊ Greenlee (2017)၊ ေအာင်ုိင်ဦး (၂၀၁၈)၊ Bonnitcha (၂၀၁၈)။ 

6  အေမရိကန်ိုင်ငံြခားေရး၀န်ကီးဌာန (၂၀၁၉) - “ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ိုင်ငံြခား စီရင်ချက ်
များ အတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ပတ်သက်ပီး မှတ်တမ်းအနည်းငယ်သာရှိပီး စွဲမဲစွာ 
တညရ်ှိေနေသာ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဆိုးကျိးများသည ် ေဒသတငွး်ဥပေဒသစတွ်င ်
တည်ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ အုညာတစီရင်ဆံုးြဖတ်ြခင်းဥပေဒအသစ်သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
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ဥပေဒြပာန်းမကို ိုင်ငံတကာမှလက်ခံေသာ အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာစံန်း 
များှင့်အည ီြဖစ်ေစသည်။”  

7  ပူးတွဲကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာဖိုရမ ် တည်ေထာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံသည ်
အိိယိုင်ငံှင့် နားလည်မစာခန်လာတစ်ရပ်ကို ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင ် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါ 
သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အနာဂတ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကိ ု
ေမာ်မန်ှးေသာ်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံမစာချပ်များတွင ် အများအားြဖင့် ေတွရှိရေသာ 
တရားဝင်တာဝန်ခံရသည့ ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူကာကွယ်မများှင့် ေြဖေလျာ့မဆိုင်ရာကတ ိ
ကဝတ်များ မပါဝင်ေသာ ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံှင့် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စ ု
တိုှင့် လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည့် သေဘာတူစာချပ်များအပါအဝင် မူေဘာင်သေဘာတူ 
စာချပမ်ျားကုိလည်း လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။  

8  အိိယအစိုးရ၊ ဘာေရး၀န်ကီးဌာန၊ စီးပွားေရးေရးရာဌာန၊ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 
စာချပ်များ (BITS) / စာချပ်များ ၂၀၁၈ ဇွန် ၁၈ ရက်တွင ်ဝင်ေရာက်ကည့်သည်။ 

9  ေယဘုယျအားြဖင့် EU Commission (၂၀၁၉) ကိုကည့်ပါ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ ်
ေပးေရးသေဘာတူစာချပ်ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံှင့် အီးယူအကား ေစ့စပ်ညိင်းမ 
များသည် ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပီး ၂၀၁၆ ခုှစ် ဇွန်လတွင် ထုတ်ေဝသည့် အီးယူမ ှ
ေထာက်ပ့ံေသာ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲမဆုိင်ရာသက်ေရာက်မအကဲြဖတ်ြခင်း (Development 
Solutions, ၂၀၁၆) ြဖစ်ေပလာေစေရးကုိ ဉီးတည်ေစခ့ဲသည်။ စာချပ်ပါ စာသားများ 
အေပ ေစ့စပ်ညိင်းရာတွင် အြမင့်ဆံုးအဆင့်သုိ ေရာက်ရှိခဲ့ေသာ်ြငားလည်း ေစ့စပ ်
ညိင်းမများကို ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ တွင ် ဆိုငး်ငံ့ထားခ့ဲသည်ဟု သတင်းရရှ ိ
သည်။ ညိင်းမများြပလုပ်ေနစဉ်အတွင်း အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများက အီးယ ူ
ကုန်သွယ်ေရးေကာ်မရှင်နာထံ ေပးပိုသည့် အိတ်ဖွင့်ေပးစာများတွင ် ညိင်းေနေသာ 
စာချပ်၏သက်ေရာက်မများှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မများကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာကား 
ခ့ဲကသည်။ ဥပမာ CIDSE (၂၀၁၆) ကိုကည့်ပါ၊ TNI (၂၀၁၆) ။ 

10  ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ ကေနဒါ - အာဆီယံလွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက ်
အတွက် ကနဉီးေဆွးေွးပွဲများကုိ ကျင်းပပီးြဖစ်ေကာင်း ကေနဒါှင့် အာဆီယံအဖွဲဝင ်
ိုင်ငံများက ၂၀၁၇ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတငွ ်ေကညာခ့ဲသည်။ အာဆီယံှင့် လွတ်လပ ်
ေသာ ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက်အတွက ် ကေနဒါုိင်ငံသည် အများြပည်သူှင့် 
ေဆွးေွးညိင်းမများကို ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း ြပလုပ်ခ့ဲသည်။ ကေနဒါအစိုးရ (၂၀၁၈) ကို 
ကည့်ပါ။ 

11  ဥပမာအားြဖင့် ကိုလံဘီယာ - အိိယ BIT (2009) ှင့် ပတ်သက်၍ ကိုလံဘီယာိုင်ငံှင့် 
အိိယိုင်ငံတိုအကား ပူးတဲွအဓိပါယ ်ေကာက်ယူမဆိုင်ရာေကညာချက ် (၂၀၁၈) ကည့် 
ပါ။ Gaukrodger (၂၀၁၆), Gordon and Pohl (၂၀၁၅) ကိုလည်း ကည့်ပါ။  
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12  အာဆီယ ံ - ေဟာင်ေကာင် (တတု)် ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် (AKHIA) ၏ 

စာချပ်အဖွဲဝင်ိုင်ငံများသည် ISDS စနစ်ှင့်ပတ်သက်၍ သေဘာတူညီမမရရိှေသးေသာ ်
လည်း စာချပ်အရ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေနေသာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းအြဖစ် ဤအေကာင်းအရာကို ေဆွးေွးရန ် စီစဉ်ထားသည်။ AHKIA၊ အပိုဒ ် ၂၀ 
ကို ကည့်ပါ။ 

13  ြပည်ေထာင်စုြမန်မာိုင်ငံအစိုးရှင့် Yaung Chi O Trading Trading Pte Ltd.၊ အာဆီယ ံ
I.D. အမအမှတ် ARB / 01/1, စီရင်ချက,် မတ်လ ၃၁ ၂၀၀၃။ 

14  C.f. ကိုရီးယား - ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၄)၊ အပိုဒ ်၁၁ (၆)၊ 
ဂျပန ်- ြမန်မာ  ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူ စာချပ ်(၂၀၁၃)၊ အပိုဒ ်၁၈ (၆) ။ 

15  ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များတွင ် သက်ဆိုငသ်ည့်ဥပေဒဝါကျများငှ့် ပတ်သတ် 
ေသာ ကိစရပ်များကို Atanasova (၂၀၁၉) တွင ်ကည့်ပါ။ 

16  C.f. ဂျပန ်- ြမန်မာ  ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ ်(၂၀၁၃)၊ အပိုဒ ်၁၈ (၉)။ 
17  C.f. ကိုရီးယား - ြမန်မာ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၄)၊ အပိုဒ ် ၁၁ 

(၉)။ 
18  ေကျာ် (၂၀၁၈), slides ၈-၉ ကုိ ကည့်ပါ။ 
19  UNCITRAL Commission (2019a)။ UNCITRAL ဤ လုပ်ငန်းအဖွဲ ၃ တွင ်ပါဝင်သည့ ်

အစိုးရများက ၂၀၁၈ ခုှစ် ို၀င်ဘာလ အစည်းအေဝးတငွ ် ြပဿနာ ၁၀ ခုှင့်သက်ဆိုင် 
ေသာ စိုးရိမ်မများကုိ ေြဖရှင်းရန ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများြပလုပ်ရန ် လိုလားေကာင်း 
သေဘာတူခ့ဲကသည်။ UNCITRAL Commission (၂၀၁၈) ကိုကည့်ပါ။ နယ်ပယ် (၁၀) 
ခုမှာ (၁) ISDS ခုံုံးများမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်ပါ ြပာန်းချက်များှင့် 
ိုင်ငံတကာဥပေဒ၏ အြခားသက်ဆိုင်သည့်အေြခခံမူများှင့်ပတ်သက်၍ လက်ခံိုင်ဖွယ ်
မရှိေသာ ဆီေလျာ်မမရှိေသာ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုမများကို (၂) ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာသေဘာ 
တူစာချပ်များ၊ ဥပေဒများ၊ စာချပ်စာတမ်းများှင့် ISDS စနစ်ကိုအသုံးြပခွင့်ေပးေသာ 
သေဘာတူညီချက်များအရ တရားစွဲဆိုမမျိးစုံအတွက ် မူေဘာင်မရှိြခင်း၊ (၃) လက်ရှိ 
စာချပ်များတွင ်ဆုံးြဖတ်ချက်များ၏ ဆီေလျာ်မမရှိြခင်းှင့် မမှန်ကန်မများကို ေြဖရှင်းရန ်
နည်းလမ်းအကန့်အသတ်ရိှြခင်း သိုမဟုတ ်လုံးဝမရှိသေလာက်ြဖစ်ြခင်း၊ (၄) ISDS တွင ်
ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများ၏ လွတ်လပ်မှင့် ဘက်မလိုက်မ ကင်းမဲ့ြခင်း သိုမဟုတ ်
သိသာမမရှိြခင်း၊ (၅) လက်ရှိစာချပ်များှင့် အုညာတစီရင်ဆုံးြဖတ်ြခင်း ဥပေဒ 
စည်းမျဉ်းများအရ ရရှိိုင်ေသာ ဖွင့်ဟေဖာ်ထုတ်မှင့် စိန်ေခမယရားများ၏ လုံေလာက ်
မ၊ ထိေရာက်မှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာရှိမ၊ (၆) ISDS တွင ် ဆုံးြဖတ်ချက်ချသူများအကား 
သင့်ေလျာ်ေသာမတူကွဲြပားမ မရှိြခင်း၊ (၇) ရှိပီးသားစာချပ်များှင့် အုညာတစီရင ်
ဆုံးြဖတ်ြခင်းစည်းမျဉ်းများတွင ် ISDS ခုံုံးများကို ဖွဲစည်းရန ်နည်းလမ်းများ၊ (၈) ISDS 
၏ တရားစွဲဆိုမ၏ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် ကာချနိ်၊ (၉) ISDS တွင ် ခုံသမာဓိခုံုံးများက 
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ကုန်ကျစရိတ်များကို ခွဲေဝချေပးြခင်း၊ ှင့် (၁၀) ကုန်ကျစရိတ်များအတွက ်ဖူလုံမ။ ၂၀၁၉ 
ခုှစ် ဧပီလတွင ်လုပ်ငန်းအဖွဲ ၃ က စိုးရိမ်စရာ ၁၁ ချက်ြဖစ်ေသာ ISDS တွင ်တတိယ 
ပါတီရန်ပုံေငွများအား အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုြခင်း၊ အသုံးြပြခင်းှင့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ြခင်းကို 
ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ပီး UNCITRAL တွင ် ISDS အတွက် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမဖွံဖိးတိုးတက ်
ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို သေဘာတူညီမြဖင့် အတည်ြပခဲ့သည်။ UNCITRAL 
Commission (2019b) ကို ကည့်ပါ။ 

20  အီးယ ူ- ကေနဒါ ဘက်စုံစီးပွား ေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ ်(၂၀၁၆)၊ အီးယ ူ- 
စင်ကာပူရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ်ေပးေရးသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၈)၊ အီးယူ - 
မကစီကိုသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၈)၊ အီးယူ - ဗီယက်နမ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ အကာအကွယ ်
ေပးေရးသေဘာတူစာချပ ်(၂၀၁၉) ကို ကည့်ပါ။ 

21  ဥပမာအားြဖင့် ဘရာဇီး - ချလီီ လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ ်(၂၀၁၈)၊ 
အပိုဒ ်၁၅၊ ဘရာဇီး - အင်ဂုိလာ ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ သေဘာတူစာချပ ်(၂၀၁၅)၊ အပိုဒ ်
၁၅ ကို ကည့်ပါ။ 

22  ဥပမာအားြဖင့် အီးယ ူ - ကေနဒါ ဘက်စုံစီးပွား ေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ ်
(၂၀၁၆)၊ အပိုဒ ် ၈-၄ ကိုကည့်ပါ။ အီးယူ - ဗီယက်နမ ် လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်ေရး 
သေဘာတူစာချပ ်(2018)၊ အပုိဒ် ၈-၄ ကို ကည့်ပါ။ 

23  ဂျပန ် - ြမန်မာ  ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၃)၊ အပိုဒ ်၁ (ဃ)၊ ၂၊ ၃၊ 
ACIA၊ အပိုဒ် ၃ (၃)၊ ၅၊ ၆၊ အာဆီယ ံ- ကိုရီးယား ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူညီချက်၊ အပိုဒ ်
၃၊ ၄၊ AANZFTA၊ အခန်း ၁၁၊ အပိုဒ ် ၄၊ အာဆီယံ - အိိယ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူ
ညီချက်၊ အပိုဒ ်၃။ 

24  ဂျပန ် - ြမန်မာ  ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၃)၊ အပိုဒ ်၁၈ (၁)။ ACIA 
ှင့် အာဆီယံ + သစေတးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ အိိယှင့် ကိုရီးယားိုင်ငံများှင့် သေဘာတူ 
စာချပ်များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပလုပ်မီအဆင့်၌ NT ှင့် MFN ကို 
ISDS ြပာန်းချက်များှင့်ဆိုင်ေသာ အကျံးဝင်မနယ်ပယ်မ ှ ဖယ်ထုတ်ထားပါသည်။ 
၎င်းစာချပ်များတွင ် အကျံးဝင်ေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ စီမံခန ့်ခွဲြခင်း၊ ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
လည်ပတ်ြခင်း သိုမဟုတ ် ေရာင်းချြခင်း သုိမဟုတ် အြခားေသာအစီအစဉ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ဆုံးံးမ သိုမဟုတ ် - ACIA၊ အပိုဒ ် ၃၂ (က)၊ အာဆီယံ - ကိုရီးယားရင်းှီးြမပ်ှံမ 
သေဘာတူညီချက်၊ အပိုဒ ်၁၈ (၁)၊ AANZFTA၊ အခန်း ၁၁၊ အပိုဒ ်၂၀ (က)၊ အာဆီယံ - 
အိိယ ရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူစာချပ၊် အပိုဒ ်၂၀ (၁) ။ 

25  ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက ် (OECD, ၂၀၁၄, ေနာက်ဆက်တွဲ 
၃-က၁၊ စာမျက်ှာ ၁၂၄-၁၂၇) တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် အတုိင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
စာချပ်များသည် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အားေပးသည့်ယူဆချက်သည ်
မကာေသးမီက ေလ့လာမများစွာ ရှိေသာ်လည်း အမနှတ်ကယကိ်စအြဖစ ်သတ်မှတ်ရန ်
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ခက်ခဲသည်။ Pohl (၂၀၁၈), စာမျက်ှာ ၁၃-၃၉ ကိုကည့်ပါ။ Aisbett et al (၂၀၁၈); 
Armstrong (၂၀၁၈); Bonnitcha (၂၀၁၇ခ); Bonnitcha et al  (၂၀၁၇)၊ Armstrong et 
al  (၂၀၁၆)၊ Colen et al  (၂၀၁၆)၊ Bellak (၂၀၁၅); Berger et al  (၂၀၁၃)၊ Berger et 
al  (၂၀၁၂)၊ Berger et al  (၂၀၁၁)၊ Gertz et al  (၂၀၁၈); Poulsen et al  (၂၀၁၆) ှင့် 
Poulsen (၂၀၁၀) ကို ကည့်ပါ။ 

26  Mistura et al. (၂၀၁၉); Berger et al. (၂၀၁၃). 
27  ဥပမာအားြဖင့် ဘရာဇီး (၂၀၁၅)၊ အိယိ (၂၀၁၆)၊ နယ်သာလန် (၂၀၁၉) ှင့် 

ဘယ်လ်ဂျယံီ/ လူဇင်ဘတ် (၂၀၁၉) တို၏ စံြပရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက ်
များကို ကည့်ပါ။ 

28  ဥပမာအားြဖင့် အီးယ ူ - ကေနဒါ ဘက်စုံစီးပွား ေရးှင့် ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ ်
(၂၀၁၆)၊ အီးယ ူ - စင်ကာပူ ရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ ် ေပးေရးသေဘာတူစာချပ ်
(၂၀၁၈)၊ USMCA (၂၀၁၈)၊ သစေတးလျ - အင်ဒိုနီးရှား ဘက်စုံစီးပွား ေရးှင့် 
ကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူစာချပ် (၂၀၁၉) ှင့် အီးယူ - ဗီယက်နမ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ကာကွယ်ေရးသေဘာတူညီချက် (၂၀၁၉) ကို ကည့်ပါ (2019) )။ ေယဘုယျအားြဖင့် 
Vidigal et al (၂၀၁၈) ကုိလည်း ကည့်ပါ။  

29  ေယဘုယျအားြဖင့် Bonnitcha, J (၂၀၁၄) ကို ကည့်ပါ။ 
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အခန်း (၃) 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် 
လွယ်ကူေချာေမွေစေရး 

 

 

 

 

ဤအခန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစ 

ေရးမူဝါဒများကို ေလ့လာထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး 

ေအဂျင်စီြဖစ်ေသာ DICA ၏ အခန်းကှင့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို အထူး 

သြဖင့် အေလးေပးကာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရး 

အတွက် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာမူေဘာင်ကို ဆန်းစစ်မြပလုပ်ထားသည်။ ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် ဝင်ေရာက်လာမည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်

လုပ်ငန်းစဉ ်လျင်ြမန်ေချာေမွမရှိေစရန်ှင့် စီးပွားေရးဝန်းကျင ်တိုးတက်မရှိေစရန ်

အစိုးရက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဓိကြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ

မများှင် ့ အစီအမံများကို မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။ ယခုအခန်းသည် 

ဆက်လက်ြဖစ်ေပေနေသာ စိန်ေခမများကို ေဖာ်ထုတ်ပီး ၎င်းတိုကို ကိုင်တွယ ်

ေြဖရှင်းရန ်အကံြပချက်များကို အဆိုြပထားပါသည်။ 
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ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးမူေဘာင်သည ် ပထမ 

အကိမ်သုံးသပ်မြပလုပ်ပီးေနာက်ပိုင်းတွင် များစွာ ေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ 

အေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒကို ဦးေဆာင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံ 

မဝန်းကျင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန်အတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ိုင်ငံြခားစီးပွားေရးဆက်သွယ်ေရး၀န်ကီးဌာန (MIFER) ကို တည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ် အေရးကီးေသာ တိုးတက်မများ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတည်ေထာင်မဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ိုးရှင်း 

လွယ်ကူေစြခင်း၊ တစ်ေနရာတည်းတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းှင့်အတ ူ

ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပချက်ှင့် အြခားလိုအပ်ေသာလိုင်စင်များကို တစ်ေနရာတည်းတွင ်ရရှိရန ်

ေဆာင်ရက်ွြခင်းတုိ ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ေနရာတည်းတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဝန်ေဆာင်မ 

ေပးြခင်းကို ယခုထက ် ပိုမိုတိုးတက်ေစရန ် ေဆာင်ရွက်ရန်များ ရိှေနပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စ ီ (IPA) ြဖစ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ 

န်ကားမဦးစီးဌာန (DICA) သည် ၎င်း၏ လုပ်ကိုင်ိုင်မကို ပိုမိုခိုင်မဲေအာင ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး 

အစိုးရအတွင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကို ဦးေဆာင်သူိုင်သည့်ဌာနအြဖစ ် ရပ်တည်လျက်ရိှပါ 

သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများကို တိုးြမင့်ေရးအတွက ်

ရည်မှန်းချက်ကီးမားေသာအစီအစဉ်ှင့် မဟာဗျဟာများကို ေဖာ်ြပထားသည့် ၂၀၁၆ ခုှစ်မှ 

၂၀၃၆ ခုှစ်ကာလအတွက် ေရရှည်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး အစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်ေသာ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်း (Myanmar Investment Promotion Plan -MIPP) ကို 

ေရးဆဲွခ့ဲပါသည်။ 

ဤအချက်သည် လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် လွယ်ကူေချာေမွေရး ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမများကို အချနိ်ှင့်တေြပးည ီ သံုးသပ်ရန်ှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မရရှိေစရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကိုဆွဲေဆာင်ိုင်ေရး အစိုးရ၏ရည်မှန်းချက်ကီးမား 

သည့်အစီအစဉ်အတွက် ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ လမ်းန်မများကုိ ရရှိေစပါသည်။ ယခ ု

သံုးသပ်ချက်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံက တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည့် OECD ၏ IPAs စစ်တမ်း 

ကို ေဒသတွင်းရှိ ိုင်ငံများ၏အေတွအကံများကို အေြခခံ၍ င်းယှဉ်မြပထားပီး အနာဂတ် 
တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေရးဆိုင်ရာ အားထုတမ်များကုိ မည်သို 
အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပုံကို  ထပ်မံထိုးထွင်းသိြမင်ိုင်ေစရန ် ပံ့ပိုးေပးပါ 

သည်။
1
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ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်ချက်များသည ်ကနဉီးအဆင့်သာ ရိှေန 
ြခင်းေကာင့် ယခုအခန်းပါ သုံးသပ်ချက်အများစုသည ်ရင်းှီးြမပ်ှံမလျင်ြမန ်ေချာေမွေစေရး 

ှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။
2
 ဝန်ကီးများှင့် DICA DG တို ြပည်ပခရီး သွားေရာက်ပီး 

အလားအလာရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာအဖွဲများှင့် ေတွဆုံြခင်း၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်ဉီးစားေပးလုပ်ငန်းကများ သတ်မှတ်ြခင်းတုိမှအပ ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးသည ်ကနဉီးအဆင့်များ၌ ရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ဤသုိြဖစရ်ြခငး်မှာ 

၂၀၁၁ ခုှစ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဆုိင်ရာအကူးအေြပာင်းကာလတွင ် ြဖစ်တည်လျက ်

ရှိသည့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အားနည်းချက်များေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင်ေကာင်းဆုိင်ရာ အေြခခံအုတ်ြမစ်ကုိ မတည်ေဆာက်မ ီရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် 

အမတှတံ်ဆိပ်ြမင့်တင်ေရးဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ အကီးအကျယ် ရင်းှီးြမပ်ှံ 

ြခင်းသည် အရင်းအြမစ်များကုိ ြဖန်းတီးရာေရာက်ပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍ DICA သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမများလွယ်ကူေချာေမွေစရန်ကိုသာ အဓိကထား ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ ယင်းှင့်ပတ်သက်၍ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရး တိုးတက်မအတွက်များစွာ ြပလုပ်ရန ် ကျန်ရှိေနေသး 

ေသာ်လည်း ဥပေဒစည်းမျဉ်း အဟန့်အတားများကို ေြဖေလာ့ရန ် အဓိကထား ေဆာင်ရွက် 

ြခင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံကို ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန်ေနရာအြဖစ် ဆွဲေဆာင်ိုင်မကို တိုးတက ်

ိုင်ေစြခင်းေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းကို သွယ်ဝုိက်ေသာနည်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

လည်း ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများဆိုင်ရာ ဥပေဒအသစ်များြဖင့် စီးပွားေရး 

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမပထမအဆင့်ကို အတုိင်းအတာတစ်ခုအထိ ေအာင်ြမင်ေအာင် ေဆာင်ရွက ်

ိုင်ေသာ်လည်း ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ်များစွာ 

လိုအပေ်နေသးသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ၎င်းတို၏စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင ်

ရန်အတွက ် လိုအပ်ေသာ ၀န်ကီးဌာနလုိင်စင်များှင့် ခွင့်ြပချက်များ ရယရူာတငွ ် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းများ ရှင်းလင်းမမရှိြခင်းှင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစမအေပ ြပစ်တင်ေြပာကားမများ 

ရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ ၀န်ကီးဌာနများှင့် ေအဂျင်စီများ၏ကိုယ်စား ခွင့်ြပချက်များငှ့် လိုင်စင ်

များ ထုတ်ေပးရန် အခွင့်အာဏာရှိသည့် OSS သည် ြပတင်းတစ်ေပါက်စနစ်ြဖင့် တစ်ထုိင ်

တည်း ြပလုပ်ေပးေသာ အဖွဲတစ်ဖွဲအြဖစ်ထက ် ဗဟုိသတင်းအချက်အလက်စင်တာတစ်ခ ု

အသွင်ြဖင့် လည်ပတ်ေနဆဲြဖစ်သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ OSS သည ်သီလဝါအထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်ရိှ OSS ှင့် ကွဲြပားြခားနားသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ OSS ရိှ အရာထမ်းများ 
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သည် ဝန်ကီးဌာနများကိုယ်စား ဆုံးြဖတ်ေပးိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိြခင်းေကာင့် ယင်းတို 

၏ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစမ နည်းပါးပါသည်။ 

၂၅၆။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူေဘာင်သည ် ရင့်ကျက်မအဆင့်တစ်ခုသို ေရာက်ရှ ိ

ခဲ့ပီြဖစ်ရာ ယခုအခါ DICA အေနြဖင့် ပိုမို၍ မဟာဗျဟာကျေသာ အြမင်များှင့် ပိုမိုနကန် ဲ

သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးှင့် ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရန ်

အချန်ိကျေရာက်ပီ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပည်တွင်းကုမဏီများှင့် 

လုပ်ငန်းများစွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များ ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

များှင့ ်စီးပွားေရးချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မ လွယ်ကူေချာေမွေစေရးတွင် ပုိမုိတက်တက်ကက 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းတုိ ပါဝင်သည်။ ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခားကုမဏီများအကား ကီးမားေသာ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ကွာဟချက်သည် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မများအတွက ် အဓိကအတားအဆီး 

များအြဖစ် ရိှေနဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း အထူး စီးပွားေရးဇုန်များှင့် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် 

စက်မဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်ရှိ SME Centre ကဲ့သိုေသာ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

များ ြမင့်တင်ေရးှင့် ပုဂလိကက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် 

အြခားေသာအဖွဲအစည်းများှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်းမကို ြမင့်တင်ပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

များှင့ ်စီးပွားေရးချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မ လွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါ 

သည်။  

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ DICA သည် နာမည်ေကာင်းရရှိခဲ့ပီး စီးပွားေရးအသုိင်းအဝိုင်းှင့် 

ထိေတွမရှိကာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ အကျိးစီးပွားှင့် စိုးရိမ်မများကုိ ေကာင်းစွာ နားလည် 

ထားပါသည်။ စက်မလုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင ် ရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များှင့် ြပည်တွင်းှင့် 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအကား 'ပထမအဆင့်' ချတ်ိဆက်မများကို ေဆာက်ရွက်ရန ်

အြခားေသာသက်ဆိုင်သူများှင့် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ဤအချက်သည ်

ရည်မှန်းချက်ေအာင်ြမင်ရန ် တွန်းအားေပးိုင်ေသာ အချက်တစခ်ျက် ြဖစ်ပါသည်။ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဤရည်မှန်းချက်များှင့်အည ီ ြဖစ်ေစလျက ်

(ဥပမာအားြဖင့် - ြပည်တွင်းစီးပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့် ချတိဆ်က်ရန် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း 

ကများတွင် အလားအလာေကာင်းေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ပစ်မှတ်ထားြခင်းြဖင့်) 

ပိုမိုအားေကာင်းေအာင ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါသည်။ 
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အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမလျင်ြမန်ေချာေမွေရး တိုးတက်ရန် ဆက်လက ် လုပ်ေဆာင ်
ေနစဉ်တွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ အားေကာင်း ေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် အဖွဲအစည်း ြပန်လည်ဖွဲစည်းြခင်းှင့် တစေ်နရာ 

တည်းဝန်ေဆာင်မေပးြခငး်ငှ့် အွန်လိုင်းြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံ 
တင်ြခင်းစနစ်ကဲ့သိုေသာ လုံေလာက်ေသာစနစ်ယရားများတည်ေဆာက ်
ြခင်းအပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ဥပေဒှင့်စည်းမျဉ်းမူေဘာင ်
ကို တုိးတက်ေအာင် များစွာ ကိးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြမင့်တင်ေရး အစီအမံများကုိ စတင်တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် အေြခ 
အေနတွင ် ရိှပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် DICA ၌ သိသာေသာ 
အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ြပငဆ်ငမ်များ လိုအပ်ုံသာမက သီလဝါအထူး 
စီးပွားေရးဇုန်ကဲ့သိုေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးကို ကိုယ်တိုင ်
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲအစည်းများှင့်လည်း ပူးတွဲေဆာင်ရွက်ရန ်
လိုအပ်ပါသည်။ 

o ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးသည် ယေန့ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမေကာ်မရှင် 
၏ လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားတငွ ်ပါ၀င်ပါသည်။ DICA အေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပိုမိုခိုင်မာေစရန်ှင့် ရှင်းလင်း 
ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထုိသုိတရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးရာတွင ် မည်သည့်အဖွဲ 
အစည်းပံုစံသည် အေကာင်းဆုံးြဖစ်မည်ကို အစိုးရက စဉ်းစားေဆာင်ရွက ်
သင့်ပါသည်။ ထိုေကာင့် DICA ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးဌာနခွဲကို 
ြပန်လည်ေနရာချထားရန် (ဝန်ကီးဌာနကီး၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအြဖစ ်
ဆက်လက်ရပ်တည်ြခင်း သိုမဟုတ ် ပိုမို၍ ကိုယ်ပိုင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိလာ 
ေသာ အဖွဲအစည်းအြဖစ ် ေြပာင်းလဲရပ်တည်ြခင်း) မဟာဗျဟာအသစ် 
တစ်ခုကိုလည်း ေရးဆွဲရန ်လုိအပပ်ါသည်။ 

o MIPP တွင ် အဆိုြပထားသည့် DICA အတွက် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ 
ေရွးချယ်မအမျိးမျိးကုိ စစိစသံု်းသပရ်နအ်တက်ွ လွတ်လပ်ေသာ 
အဖွဲတစ်ခုက ြဖစ်ိုင်ေြခေလ့လာမတစ်ခုြပလုပ်ရန ် တာဝန်ေပးအပ်ပါ။ 
အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များှင့် IPA ၏ အေြခအေန ှင့်ပတ်သက် 
ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များ ြပလုပ်ရာတွင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ၏ ေမာ်လင့် 
ထားသည့်ရလဒ်များှင့် ဘတ်ဂျက်၊ လူ့စမွး်အားအရငး်အြမစ၊် ရင်းှီး 
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ြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးဆိုင်ရာ အလုံးစုံအကျိး 
ထိေရာက်မတို၏ အကျိးဆက်များကို ေသချာစွာဆန်းစစ်ရန ် လိုအပ ်
ပါသည်။ 

o MNE-SME ချတ်ိဆက်မများအတွက ် ခိုင်မာသည့်အခွင့်အလမ်းများှင့် 
လုပ်ေဆာင်ချက်များကုိရှာေဖေွဖာထု်တပ်ါ။ DICA အေနြဖင့် ိုင်ငံြခား 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ရင်းှီးကမ်းဝင်မသည ် အခွင့်ေကာင်းတစ်ရပ ်
အြဖစ် ရှိပီးြဖစ်ရာ ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 
ကို ြမင့်တင်ိုင်ရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာ 
တွင ် အထူးစီပွားေရးဇုန်များှင့် စက်မဇုန်များတွင ် စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်မ 
များ ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်  ြပလုပ်သင့်ပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် အစိုးရ 
အေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် SME - MNEs 
ချတ်ိဆက်မ ခုိင်မာေစရန်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည့်အြပင် ပုဂလိကက 
အား ၎င်းတုိ၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအေြခြပ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 
ဝန်ေဆာင်မများ ထူေထာင်ုိင်ရန် အားေပးပံ့ပိုးရပါမည်။ 

o ဌာနဆုိင်ရာလွတ်လပမ် (အစိုးရ၏ဌာနခွဲအမျိးမျိးသို သတင်းပို ြခင်း) ကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက ် မူဝါဒဆိုင်ရာ လွဲမှားမ၊ ပုံတူပွားမှင့် ြဖန်းတီး 
ေနေသာအရင်းအြမစ်များကို ရပ်တန့်ရန် DICA ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန် 
များက့ဲသုိေသာ ုိင်ငံတွင်းရိှ အြခားေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးအဖွဲ 
အစည်းများအကား ဂုတစိုက ် ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်ရန ် လိုအပ်ပါ 
သည်။ ဘာေရးဆိုင်ရာ မက်လံုးများက့ဲသုိေသာ ြပည်သူ့အခွန်ဘာေငွ 
အေပ သက်ေရာက်မရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးနည်းလမ်းများကို 
အသုံးြပြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲြခင်းတိုှင့်ပတ်သက်လာလင ် ယင်းသို 
ေဆာင်ရွက်မသည် အထူးအေရးကီးသည်။ ဇုန်အတွင်း တည်ရှိေနေသာ 
ကုမဏီများအတွက ် ဘာေရးငှ့် ဘာေရးမဟုတ်ေသာမက်လုံး 
ေပးမများသည ်အထူးသြဖင့် ဇုန်များြပင်ပတွင ်ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်လျက ်
ရိှေသာစနစ်ှင့်င်းစာလင် အားေကာင်းသည်။ ထိုေကာင့် မလုိလားအပ ်
ေသာ ဇုန်များတိုးချဲြခင်းှင့် ဇုန်အတွင်းရှိ ကုမဏီများအတွက ်ရရှိိုင်သည့် 
ဘာေရး ဆိုင်ရာမက်လုံးအချိကို တြဖည်းြဖည်းေလာ့ချြခင်းကိ ု
ေရှာင်လဲရန်ှင့် တစ်ချနိ်တည်းမှာပင် ဇုန်များအတွင်းရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များ ရရှိိုင်ေသာ ဘာေရးမဟုတ်ေသာ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဆန်းသစ် 
ေဆာင်ရွက်မများ၊ တုိးတက်မများှင့်အတူ ြပငပ်စနစ်ငှ့် ပိုမိုကိုက်ညီမ 
ရှိေစရန်အတွက ်ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်မ လိုအပ်ပါသည်။  
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 ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ် DICA OSS ၏ ထိေရာက်မကို 
ြမင့်တင်ရန်ှင့် တည်ေထာင်မေဆာင်ရွက်ပီးေနာက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ 
သက်ေရာက်လျက်ရှိေသာ ဒုတိယဆင့်စည်းမျဉ်းများကို ိုးရှင်းလွယ်ကူမရှိေစေရး 
ှင့် တိုးတက်လာေစေရးအတွက ် တိုးြမင့်ပံ့ပိုးမှင့် အြခား၀န်ကီးဌာနများ၊ 
ေအဂျင်စီများှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ြမင့်တင်ရန ်ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o DICA OSS ၏ ထိေရာက်မ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

ြပလုပ်ိုင်ပါသည ် - (၁) သီလဝါ OSS Centre တွင ် လက်ရှိကျင့်သုံး 

ေဆာင်ရွက်ေနမှင့် အလားတူသည့် OSS အရာထမ်းများကုိ ၎င်းတို 

ကိုယ်စားြပသည့် ဝန်ကီးဌာနအမျိးမျိးှင့် ေအဂျင်စီအမျိးမျိးတို၏ 

ကိုယ်စားလုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးြခင်းအပါအဝင် OSS တွင ် အြခားေသာလိုင်စင ်

များှင့ ် ခွင့်ြပချက်လုပ်ငန်းစဉ်များ ေပါင်းစပ်ပါ။ (၂) OSS တွင ်

ေလာက်ထားလာများကို စီမံခန ့်ခွဲေရးအတွက ် Digital Solutions ကို 

ထပ်မံ၍ တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ လက်ရိှ Paper-based system 

မ ှမှတ်တမ်းများကို Digital နည်းပညာြဖင့် ေြပာင်းလဲသိမ်းဆည်းြခင်းိုင်ုံ 

သာမက ပိုမိုလျင်ြမန်ပီး ပိုမိုထိေရာက်မရှိေသာ အချက်အလက် ရှာေဖ ွ

ဆန်းစစ်ေလ့လာမကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ေနာက်ဆုံးတွင ် ထိုသိုေသာ 

ေြပာင်းလဲမစနစ်ကို Donor Co-operation Programmes ြဖင့ ်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည့် Customer Service Training သို တက်ေရာက ်

ခ့ဲသည့် DICA ဝန်ထမ်းများအေပ အေြခတည်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 

ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနအေနြဖင့် ဦးစီးေဆာင်ရွက်သင့်သည့် 

Customer Relationship Management စနစ်ှင့် ချတိ်ဆက်ိုင်ပါသည်။ 

o အထူးဂုြပရန်လိုအပ်သည့် ကတစရ်ပမ်ာှ DICA ှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာ အကျိးသက်မဆန်းစစ်ြခင်းများတွင် တာဝန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဉီးစီးဌာန (Environmental Conservation Department – 

ECD) တုိအကား ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်မ ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ်

ှစ်ကိမ်ှစ်ခါြဖစ်ေနေသာ ခွင့်ြပမလုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့်  အလားအလာ 

ညံ့ဖျင်းစွာ ေရးဆွဲထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များှင့်သက်ဆိုင်သည့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် DICA မ ှ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန ် ခွင့်ြပ 

လုိက်သည် (အမှန်စင်စစ်တွင ် ထုိသုိဆုိလုိြခင်းမဟုတ်ေသာ်လည်း) ဟ ု

ယံုကည်ေစုိင်သည်။ ထိုကဲ့သိုေသာအေြခအေနများတွင ် တစခ်ါတစရံ်၌ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ECD ၏ အကံြပချက်များကို အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေရးကို လျစ်လျရန ် သိုမဟုတ ် ဆန့်ကျင်ရန ် ေဆာငရွ်က်ကသည်။ 

အြပန်အလှန်အားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ECD ၏အကံြပချက ်

များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် ၎င်းတို၏ MIC ပါမစ်များကို 

ပျက်ြပယ်ေစလိမ့်မည်ဟ ု စိုးရိမေ်နိုငပ်ါသည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ကိစရပ်များ 

အား ေရှာင်လဲရန်ှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို လုိက်နာေစေရး အဆင်ေြပ 

ေချာေမွမရှိေစရန ်အစပုိင်း၌ပင် ေမာ်မှန်းထားမများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 

ရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါအကံြပချက်များအတိုင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ှစ်ခုကို ေပါင်းစပ်လိုက်လင ်ထိုသိုြပလုပ်ရာတွင ်ပိုမိုလွယ်က ူ

ေစိုင်ပါသည်။ 

o ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ပီးေနာက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ များအေပ 

သက်ေရာက်လျက်ရိှသည့် စည်းမျဉ်းများ တိုးတက်ေစေရးှင့် ိုးရှင်း 

လွယ်ကူေစေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် စုေပါင်းအားထုတ်မ လိုအပ်ေနဆဲ 

ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်အေနြဖင့် စံချန်ိစံန်းမ ီ

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေရးဆွဲရန ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများသို ေမတာ 

ရပ်ခံထားြခင်းသည် ကိဆုိရမည့် လုပ်ေဆာင်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ ၀န်ကီး 

ဌာနများအေနြဖင့် ဘုံရည်မှန်းချက်များ တစေ်ြပးညီြဖစေ်စရန ် SOPs 

ေရးဆွဲေရးကို ကူညီပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ယငး်သုိေဆာငရွ်က်မသည် National 

Single  Window တည်ေဆာက်ရန် အေထာက်အကူြပေသာ ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းတိုးတက်မအတွက ် မဟာဗျဟာ၏အစတိအ်ပိုငး်တစခု် ြဖစ်သင့် 

ပါသည်။ 

o စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်ြခင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ တုိးတက် 

ေရးအတွက် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် Distance to 

Frontier ကို စဉ်းစားေဆာငရွ်က်ပါ။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခ ု စတင ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်းကဲ့သိုေသာ အချိေသာန်းကိန်းများတွင ် ြမနမ်ာိုင်င ံ

အေနြဖင့် အားရဖွယ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်စဉ်မှာပင ်ထိပ်ပုိင်း Frontier ှင့် 

အလွန်ေဝးကွာေနသည့် ပဋိညာဉ်များအတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေချးေင ွ

ရရှိိုင်ြခင်း၊ အနည်းစုရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့် 

လူမွဲခံယူြခင်းကို ေြဖရှင်းြခင်းကဲ့သိုေသာ န်းကိန်းများကိုလည်း ဦးတည် 

ကာ တုိးတက်မရိှေအာင ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ 
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 မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအကံေပးြခင်းှင့် စီးပွားေရးှင့်သက်ဆိုင်သည့် နယ်ပယ်များ 
တွင ်ေကာင်းမွန်ေသာစည်းမျဉ်းအုပ်ချပ်မကို ပံ့ပိုး ေပးြခင်းတိုတွင ်DICA ၏ အခန်း 
က အားေကာင်းလာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o ပုဂလိကကှင့် မကာခဏအြပန်အလှန်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ များှင် ့

ခိုင်မာေသာချတိ်ဆက်မများမှတစ်ဆင့် ၎င်းတိုကို ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင ်
ေရး မဟာဗျဟာများအပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒများှင့် ဉီးစားေပး 
ကများ သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ြပနလ်ည်ြပငဆ်ငြ်ခငး်တငွ ် ပို၍စနစ်ကျစွာ 
ပါဝင်လာေစရန ်ေဆာင်ရွက်ပါ။ 

o DICA တွင ်ေကာင်းမနွသ်ည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအေလ့အထများ အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ြခင်းကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပီး ကိတင်၍ ဥပေဒစည်းမျဉ်း 
သက်ေရာက်မဆန်းစစြ်ခငး်ကုိ ေရှေြပးေဆာငရွ်က်ရန ် ရည်မှန်းချက ်
ထားပါ။ ထုတ်ြပန်မည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေကာင့် သက်ေရာက်မများ 
အေပ ဆန်းစစ်ချက်များ ြပလုပ်ပါ။ ထုတ်ြပန်မည့်/ ထုတ်ြပန်ပီးသည့် 
ဥပေဒ စညး်မျဉ်းများအေပ ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်းအပါအဝင် ဥပေဒ 
စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ မူဝါဒှင့ ် အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်ကုိ ကီးကပ်မည့် 
ဗဟိုအဆင့် အစိုးရအဖွဲမရှိသည့် အေြခအေနတွင ် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ 
ဌာနများအေနြဖင့် မူဝါဒနယ်ပယ်များတွင ် ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်ှင့် 
ဆန်းစစ်မြပလုပ်ရန်အတွက ် ုိင်ငံတကာမှ အေထာက်အပံ့ငှ့် အကံ 
ာဏ်များကိ ု တတ်ိုင်သမရှာေဖွသင့်ပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန့ ်
ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်ှင့် အထူးသြဖင့် ဒုတိယအဆင့်စည်းမျဉ်းဥပေဒ 
များှင့်အညီ ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူေဘာင်ကုိ ပုိမုိေကာင်းမွန်ေစရန်တုိအတွက် 
တန်ဖိုးရှိသည့် သင်ခန်းစာများကုိ ရရိှိုငမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ ကာလလတ ်
အေနြဖင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများကို ကီးကပ်ရန ် အခွင့်အာဏာရှိေသာ 
ဗဟိုအစိုးရအဆင့်ဌာနတစ်ခုကို တည်ေထာင်သင့်ပါသည်။ 

 DICA ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ၊ တာ၀န်ခံမှင့် ပွင့်လင်းြမသာမမူေဘာင် ကို 
ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ပါ။ 
o ပန်းတိုင်များ၊ ဘုံရည်မှန်းချက်များ၊ အဓိက လုပ်ငန်းစွမ်းေဆာင်မ 

န်းကိန်းများ၊ ဘတ်ဂျက်များသတ်မှတ်ထားရှိြခင်းအြပင ် ခိုင်မာေသာ 
ကီးကပ်ြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းစနစ ်(Monitoring & Evaluation – M & 
E System) ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန် DICA တွင ်လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာေရးဆွဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင ်
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ေဆာင်ရွက်ပါ။ ယင်းမဟာဗျဟာသည ် ကာလလတ်တွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 
ြမင့်တင်ုိင်ရန် ဖဲွစည်းထူေထာင်မည့်အဖဲွအစည်းပံုစံ ေရးဆဲွေရးအတွက် 
အဓိကကျေသာအဆင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

o DICA ၏ တိုးတက်မများကို အဓိကရည်မှန်းချက်များှင့်င်းယှဉ်၍ 
ြမင်သာေအာင် ေဖာ်ြပထားေသာ ှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၏ အရည ်
အေသွးကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ပီး အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ပါ အများြပည်သ ူ
သိရိှေအာင် ထုတ်ေဝပါ။  အချိေသာ ထိပ်တန်းရင်းှီးြမပ်ှံမေအဂျင်စ ီ
များ၏ အစီရင်ခံစာများကို နမူနာယူိုင်ပီး အထက်တွင်ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ 
M&E စနစ်၏ အဓိကကျေသာ အစတ်ိ အပိုင်းတစ်ခ ုြဖစ်လာပါမည်။ 

o DICA အေနြဖင့် တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက ်
ရည်မှန်းချက်များအပါအဝင ် အဆိုြပပီး၊ ခွင့်ြပပီးှင့် အတည်ြပပီး 
လုပ်ငန်းများကို ကီးကပ်ရာှင့် အစီရင်ခံရာတွင် ကးီကပြ်ခငး်ှင့် 
အကဲြဖတ်ြခင်းစနစ်တုိးတက်ေစရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည် (အခန်း - ၄ 
တွင် အေသးစိတ် ေဆွးေွးထားပါသည)်။ Online Portal အသစ်ြဖင့် MIC 
၏ ခွင့်ြပချက ် မတုိင်မီအပါအ၀င် စီမံကိန်းအဆုိြပလာအကျဉ်းချပ်များှင့် 
ကနဦးပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ြခင်း သုိမဟုတ် ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ 
သက်ေရာက်မဆန်းစစ်ြခင်းေဆာင်ရွက်ချနိ်တွင ် ြပလုပ်ထားေသာ ကတ ိ
ကဝတ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍အပါအဝင ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ နည်း 
ဥပေဒ ၁၉၆ အရ ှစ်စဉ်အစီရင်ခံရမည့် တာဝနဝ်တရာများငှ့်အည ီ
ြဖစ်ေစရန ် MIC ခွင့်ြပချက်ှင့် အတည်ြပချက် ရရှိထားေသာ 
ကုမဏီများကို ကီးကပ်ြခင်းှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက ်
များ ထုတ်ြပန်ြခင်းကို အဆင်ေြပေချာေမွမရှိေအာင ် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါ 
သည် (အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ အခန်း ၆ တွင်ေဖာ်ြပထားပါ 
သည်)။ ယင်းကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ DICA သည် အစီရင်ခံြခင်း၊ အကဲြဖတ် 
ြခင်းှင့် အနာဂတ်မူဝါဒဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို အဆင်ေြပေချာေမွေစရန ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် သတမ်တှပ်ုံစတံစခု်ကုိ အဆိုြပိုင်သည်။ 
ပညာေပးရန် ှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေစရန ် ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် DICA 
သည် ၎င်း၏ ၀က်ဘ်ဆုိက်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက အစီရင်ခံထားသည့် 
လိဝှက်မဟုတ်ေသာ၊ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်လွယ်ြခင်းမရှိေသာ အချက ်
အလက်များကုိ အများြပည်သူသိရိှေအာင် ေဖာ်ြပိုင်ပါသည်။ 

o DICA ုံးခွဲ ၁၅ ခုအား ပိုမိုခိုင်မာအားေကာင်းလာေစရန ် လုပ်ေဆာင ်
ေနမများကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါ။ ယင်းံုးခဲွများသည် ကုမဏီဆိုင်ရာ 
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ကိစရပ်များအြပင် အနာဂတတ်ငွ ်ြဖစ်လာိုင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူနစ်နာမ 
များကို ေဖာ်ထုတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ခွင့်ြပချက်များှင့် အတည်ြပချက ်
များတွင ်ပါဝင်သည့် တာဝန်ဝတရားများှင့်အည ီ ြဖစ်ေစရန ်ရင်းှီးြမပ်ှ ံ
သူများကို ကီးကပ်ြခင်းတိုအတွက ် အဓိကကျေသာ အဖွဲအစည်းများ 
ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက် အဖဲွအစည်းဆုိင်ရာအသွင်အြပင် 

DICA ကို ၁၉၉၃ ခုှစ်တွင် တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ြခင်း 
ကိစရပ်များ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအတွက ် ေပါင်းစပ ်
ညိင်းေဆာင်ရွက်ရန ်တာဝန်ရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီတစ်ခုလည်း ြဖစ်ပါ 
သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန (MIFER) 

လက်ေအာက်တွင်ရိှပီး ပုဂလိကကငှ့်သက်ဆိုငသ်ည့် အဓိကြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 

လုပ်ငန်းများကို ဉီးေဆာင်ဉီးရွက်ြပ၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ် တခံါးဖွင့် 

စီးပွားေရး ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ ြပလုပ်ခဲ့သည့် ကျယ်ြပန ့်ပီး အေရးပါအရာ 

ေရာက်ေသာ ပုဂလိကကြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို အဓိကေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အဖွဲ 
အစည်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။  

DICA န်ကားေရးမှးချပ်သည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ အတွင်းေရးမှး 
အြဖစ်လည်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး DICA သည ် ြမန်မာိုင်ငံရှိစီးပွားေရး လုပ်ငန်းများကို 

ထန်ိးေကျာင်းရေသာ အဓိကကျသည့်လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ေဆာင်ရွက်ပါသည် (ပု ံ ၃-

၁) - 

 ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစီးဝင်မကို ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံမကို ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စုတည်းဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း၊ 
 ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များကုိ စိစစ်ြခင်းှင့် 

ခွင့်ြပချက် ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ 
 အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ေရး၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် အြခားေသာစာချပ ်

များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေစ့စပ်ညိင်းြခင်း၊  
 ပိုကုန်ြမင့်တင်ြခင်း၊ 
 ဆန်းသစ်တီထွင်မ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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 ေငွေကးှင့် ေငွေကးမဟုတ်ေသာ အခွင့်အေရးများေပးြခင်း၊ 
 ှစ်ရှည်ေြမငှားရမ်းြခင်းကို ခွင့်ြပြခင်း၊ 
 ေဒသဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

ပု ံ၃-၁ DICA ၏ ဖွဲစည်းပုံ 

 
 

ပု ံ၃-၂ DICA ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တငေ်ရးဘတ်ဂျက်အသံုးြပမအေြခအေန 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရင်းြမစ ်- DICA ၏ Website  

 

၁၀%

၃၀%

၄၀%

၂၀%

အမည်ေကာင်းရရိှေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမရရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် ထိန်းသိမး်ေရး မူဝါဒအ ကံေပးြခင်း

ရင်းြမစ ် - ယခုရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ြပလုပ်ရာတွင ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့ ် OECD IPA Survey of 
Myanmar၊ ၂၀၁၉ အေပ အေြခြပ၍ စာေရးသူ၏ ပုံေဖာ်ေဆာင်ရွက်ချက ်
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DICA သည ် ၎င်း၏ဘတ်ဂျက်ကို အစိုးရထံမှလက်ခံရရှိပီး ကိုယ်ပိုင်အရင်းအြမစ်များကို 

ထုတ်လုပ်ြခင်းမရိှပါ။ DICA သည ် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ ဘတ်ဂျက်ကိုပုံမှန်တိုးြမင့်ခဲ့သည်။ 

ဘတ်ဂျက်အသုံးြပမအရ ၄၀% ကိုရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေရးှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 

စွဲမဲေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုအတွက ်အသံုးြပပါသည် (ပု ံ၃-၂)။ ြမန်မာိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက ်

မအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေရးသည ် DICA ၏ ဦးစားေပးြဖစ်ပီး 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအတွက ်ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမအေြခကို ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

DICA ၏ ၀န်ထမး် ၅၀၀ သည်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၊ ပုဂလိကကတုိှင့် ဆက်ဆ ံ

ရာတွင် တံုြပန်ေဆာင်ရွက်မ ြမန်ဆန်ပီး အရည်အချင်းရိှသမူျားအြဖစ် နာမည်ရကပါသည်။ 

စင်စစ်အားြဖင့် ၀န်ထမ်းအများစုသည ် တကသိုလ်ဘွဲရများြဖစ်ကပီး ၈၀ ဦးသည ် ဘွဲလွန ်

သင်တန်းများ ပီးဆံုးထားကသည် (OECD IPA Survey of Myanmar၊ ၂၀၁၉)။ 

ရင်းီှးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းှင့် ယင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမလွယ်ကူေချာေမွ 
ေရးဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ 

မဟာဗျဟာစီမံကိန်းများ ေရးဆဲွြခင်းသည် စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 

များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံများအတွက ်

ေမာ်မှန်းချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ေပးိုင်သည့် ထိေရာက်ေသာ နည်းလမး်တစခု် ြဖစ်ိုင်ပါ 

သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း (MIPP) (၂၀၁၆- ၂၀၃၆) သည ်

ယင်းကဲ့သိုေသာ အစီအစဉ်တစ်ခုြဖစ်ပးီ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ဆက်စပ်သည့် မူဝါဒများှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအတွက ် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာဖွံဖိးမ၊ 

အေြခခံအေဆာက်အအံု ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာနည်းစနစ်များှင့် ေဒသတွင်း 

စက်မလုပ်ငန်းများှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်စသည့်  က ၅ ခုပါဝငသ်ည့် ပီးြပည့်စုံ 

ေသာစီမံကိန်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။  

ယင်းစီမံကိန်းတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မပံုစံှင့် အစီအစဉ် အေသးစိတ် ပါဝင ်

ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းတွင ်ေဖာ်ြပပါက ၅ ခုကို လမး် ခံ 

သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေကာ်မတီှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲများကို ဖွဲစည်းပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါေကာ်မတီ၏ ဥကအြဖစ် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီး 

ဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးက ေဆာင်ရွက်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီး 

ဌာနသည် ယင်းေကာ်မတီ၏ အတွင်းေရးမှးုံးအဖွဲအြဖစ ် ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အေကာင ်

အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်မအေနြဖင့် MIPP ကို မဟာစီမံချက်များအြဖစ် ပိုင်းြခားခဲ့ပးီ 
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စီးပွားေရးနယ်ပယ်အတွင်း MIPP ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထိန်းညိမများကို ေဆာင်ရွက်ရန ်

အတွက် ၅ ှစ်တစ်ကိမ် ြပန်လည်သုံးသပ်မကို ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ချမှတ်ထားသည့် 

အတုိင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည်ဆုိပါက ေကာင်းမွန်သည့်စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ 

အေလ့အကျင့်ကို ြဖစ်ေပေစမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံအား ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်အတငွး် အလယ်အလတ်ဝင်ေငွရှိသည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ 

ြဖစ်လာေစေရးဟူသည့် ရည်မှန်းချက်ကုိ အထက်ေဖာ်ြပပါဧရိယာများရှိ ရည်ရွယ်ချက်များက 

အေထာက်အပ့ံြပုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည် ရည်မှန်းချက်ကီးမားေသာ စီမံကိန်းတစ်ခ ု

ြဖစ်ပီး ယင်းစီမံကိန်းအား စဉ်ဆက်မြပတေ်ရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မပနး်တိုင ် (SDGs) များှင် ့

ချတ်ိဆက်လုိသည့် အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ကျယ်ြပန့်ေသာဖွံဖိးမ ရည်ရွယ်ချက ်

များှင့ ်ညီွတ်သည့် ိုးကားမရှိေသာ အားထုတ်မကို ေဖာ်န်းပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ေလျာခ့ျေပးြခငး်သည် 

ပုဂလိကကဖွံဖိးမကို ြမင့်တင်ေပးိုင်သည့် မဟာဗျဟာ၏ အစိတ် အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်သည့် 

အြပင် ယင်းကို ကျယ်ြပန့်သည့် လူမေရးအကျိးခံစားခွင့်များှင့် ချတ်ိဆက်ြခင်းသည ်

စည်းမျဉ်းမူေဘာင်တစ်ရပ်လုံး တိုတက်ေစရန်အတွက ် အဓိကကျသည့် အချက်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထုိေကာင့် ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် စံြပဖွယ်လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး စီမံကိန်း 

ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနစဉ်အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသည် ပိုမိုကျယ်ြပန ့်ေသာဖွံဖိး 

တိုးတက်မအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ အြမင်ကုိ ဆက်လက်ထားရှိရန ်အားေပးေဆာငရွ်က်သင့်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း အေကာင်အထည်ေပလာြခင်း၏ အဓိက 

တွန်းအားတစ်ရပ်မှာ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း (Foreign Directo 

Investment Promotion Plan – FDIPP) (၂၀၁၄)ကို ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် လိုအပ်ချက ်

ြဖစ်ပီး ဇယား ၃-၁ တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုငး် FDIPP အရ ေမာ်မှန်းထားသည့် အဓိက 

ရလဒ်များကို ရရိှခ့ဲသည့်အြပင် အစိုးရအေနြဖင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ဆင့်က ဲ

ေဆာင်ရွက်ရန် အေြခအေန ြဖစ်လာပါသည်။ 
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ဇယား ၃-၁ FDIPP ၏ ေမာ်မှန်းချက်သို ေရာက်ရှိြခင်း 

FDIPP ၏ ေမာ်မှန်းချက် ရလဒ်

တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စညး်တည်းအလံုးစံု ဝန်ေဆာင်

မေပးြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အားေကာင်းေစရန ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလံုးစုံ

ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်အဖွဲအား DICA တွင် ဖွဲစည်း တည ်

ေထာင်ိုင်ခဲ့ြခင်း။ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ြမန်မာိုင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံ

မဥပေဒကိ ုေပါင်းစပ်ြခင်း။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင်

ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်း။ 

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများအက်ဥပေဒကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း။ ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ထားေသာ ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ

သစ်ကို ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ြပာန်းခဲ့ြခင်း။ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒကို ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ြခင်း။ 

လိုအပ်သည့် အမိန့်ေကာ်ြငစာများ ထုတ်ြပန်ြခင်းှင့်အတူ

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင ်  အကျိးသက်ေရာက်မရှိ 

ေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

PPPs အေကာင်အထည်ေဖာ်မကို ပိုမိုအားေကာင်းေစြခင်း။ ဝန်ကီးဌာများအကား PPPs ကုိ ြမင့်တင်ရန်အတွက် PPP 

အဖွဲ ဖွဲစည်းြခင်း။ 

DICA ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းအစီအစဉ်များကို အရှိန်

အဟုန်ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 

လုပ်ငန်းကိစများစွာကုိ ပီးဆံုးေအာင်ေဆာင်ရွက်ိင်ုခဲ့ြခင်း-

ရင်းှီးြမပ်ှံမလမ်းန်များ၊ ေဒသတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ြမင့်တင်ေရးဆုိင်ရာ ေဆွးေွးပွဲများ၊ website အဆင့် 

ြမင့်တင်ြခင်း၊ DICA တွင်Japan Desk ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်း။ 

ရင်းြမစ်: ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း၊ ၂၀၁၈ 

စီမံကိန်း၏ ကျယ်ြပန့်ေသာနယ်ပယ်ကိုေထာက်လျက ် ယခုသံုးသပ်ချက်သည် အစိုးရအား 

ခိုင်မာေသာ မူဝါဒဆိုင်ရာလမ်းန်မကိုေပးိုင်ရန ် ရည်ရွယ်ေသာေကာင့် အဓိကကျေသာ 

မဟာဗျဟာေြမာက်ကများကုိသာ ဦးတည်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ကများအလုိက် သုံးသပ ်

တင်ြပမများကို ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ်လတတ်ေလာေဆာငရွ်က်ချက်များ 

“ဥပေဒသစ်များကို ြပာန်းလိုက်ုံမြဖင့် မလုံေလာက်ပါဘူး။ ြပာန်းလိုက်တဲ့ 
ဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများကုိ ေကာင်းမွန်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမှာ 
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ ့အစိုးရဌာနအများစုဟာ ဥပေဒတစ်ခုကို ဘယ်လုိအသက်ဝင် 
ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်ဆိုတဲ့ လုပထံု်းလုပန်ည်းေတကုိွ မသိကပါဘူး” 

ဦးေအာင်ိုင်ဦး၊ 

အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၏ န်ကားေရးမှးချပ်ေဟာင်း
3
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ေကာင်းမန်ွသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးသည ် ကုမဏီများ/ လုပ်ငန်းများ 

အေနြဖင့် လုပ်ငန်းများစတင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် လွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ စတင်ိုင်ေစြခင်းကို 

အေထာက်အကူြပေစမည့် ခိုင်မာေကာင်းမွန်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအေပတွင ် မူတည ်

သည်ဟ ု အစိုးရအေနြဖင့် အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် စပ်လျဉး် 

သည့် မူဝါဒမူေဘာင်တိုးတက်မသည ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမအကူအညီေပးြခင်းဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များအတွက ်အဓိကကျပီး လက်ရှိတွင ် ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် ကမာဘ့ဏ်က 

ထုတ်ြပန်သည့် Doing Business နး်ကိနး်တိုးတက်ေရးကုိလည်း အဓိကထား ေဆာင်ရွက ်

လျက်ရှိပါသည်။ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးေဆာင် 

သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ Doing Business Ranking တိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းအဖွဲကို ပုဂလိက 

ကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီမ ှကီးကပ်ကွပ်ကဲေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးှင့်ဆုိင်ေသာ သိသာထင်ရှားသည့် တုိးတက်မ 
များ 

ကမာ့ဘဏ်၏ ထုတ်ြပန်ချက်အရ  ြမန်မာုိင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်အတွင်း စီးပွားေရးဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ေဆာငရွ်က်ိုငခ့ဲ်သည့် တိုးတက်မအရှိဆုံး ထိပ်တန်းိုင်ငံ 

၂၀ စာရင်းတွင ် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်တစ်ခုအေနြဖင့် ဆက်လက်ကံေတွရုိင်သည့် 

အမျိးမျိးေသာ စိန်ေခမများကို ေဖာ်ထုတ်ုိင်သည့်အြပင် ဆက်လက်၍ ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမဆုိင်ရာအချက်အလက်များကုိလည်း အေထာက်အပံ့ြပ 

ပါသည်။ 

ဇယား ၃-၂ တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ြခင်းှင့် 

ေဆာက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များသည ် ပိုမိုလွယ်ကူလာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းေအာင်ြမင်မများသည ် အသိမှတ်ြပချးီကျးထုိက်ပီး ြပြပင်ေြပာင်းလဲရန ် ရည်မှန်း 

ထားသည့် ကိးပမ်းအားထုတ်များသည် ေကာင်းမွန်ေသာရလဒ်များကို ပုံေဖာ်ိုင်မည ် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် ြမန်မာကုမဏီအွန်လိုင်း (MyCo) ကို 

စတင်တည်ေထာင်ုိင်ခ့ဲြခင်းှင့် မှတ်ပုံတင်ေကးသတ်မှတ်ချက်န်းထားများ ေလျာ့ချိုင်ခဲ့ 

ြခင်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတငတ်ည်ေထာငြ်ခငး်ငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့် တိုးတက်မများ 

အတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်ြဖစ်ခ့ဲပါသည် (ကမာ့ဘဏ်၊ ၂၀၁၉)။ သိုေသာ် ယင်းတိုးတက်မ 

အားလံုးသည ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ အမျိးအစားအားလုံးကို 

လမ်း ခံမ မရှိပါ။ ပဋိညာဉ်များ အတည်ြပေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် ခက်ခဲလျက်ရိှပီး အစုိးရ၏ 
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အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဂုတစုိက် ေဆာင်ရွက်ရန ်

လိုအပ်ေနဆ ဲ ြဖစ်ပါသည်။ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ကုန်သွယ်မတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် ၂၀၁၆ 

ခုှစ်တွင ် အဆင့် ၁၅၉ ရှိခဲ့ရာမ ှ ၁၆၈ သို ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်သည် ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင ် ၀န်ကီးဌာနများှင့် ဥပေဒေရးဆွဲသူများ 

ေတွကရံသည့် စိန်ေခမများကို ထငဟ်ပေ်စပါသည်။ အြခားိုင်ငံများအေနြဖင့်လည်း 

ယင်းတုိ၏ စီးပွားေရးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာယှဉ်ပိင်မကားတွင ် ပိုမို 

ေကာင်းမွန်ေစရန ် ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ေနကသည်ြဖစ်ရာ ဥပေဒစည်းမျဉ်းများ တုိးတက် 

မအား ပုံေသထိန်းသိမ်းရန်မှာ ေယဘူယျအားြဖင့် ခက်ခဲပါသည်။ MIPP ၏တိုးတက်မကို 

အကဲြဖတ်ရာတွင် ထိုအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ထိုအြပင ် အဓိကရမှတ်တုိးတက်မသည် Distance to Frontier ြဖစ်ပီး သက်ဆိုင်ရာ 

အမျိးအစားတွင ် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအေကာငး်ဆုံးအေလ့အထမ ှ ိုငင်အံေနြဖင့် မည်မ 

ကွာေဝးသည်ကုိ တိုင်းတာြခင်းြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ြခင်း 

တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရမှတ်မှာ ၈၉.၃ ြဖစ်ြခင်းေကာင့် Top Frontier ှင့် အလွန်နီးကပ်ပါ 

သည်။ Doing Business န်းကိန်းတိုးတက်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထပ်မ ံအားစိုက်ကိးပမ်း 

မသည် ဤကကုိ ဦးစားမေပးရပါ။ တစ်နည်းအားြဖင့် Getting Credit ှင့ Enforcing 

Contracts အပိုင်းတွင ် ၁၀ ှင့် ၂၆.၄ အသီးသီးရရှိခဲ့သည့်အတွက ် ထိပ်ပိုင်းနယ်ပယ်ှင့် 

အလွန်ကွာဟေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် လူမွဲခံယူမကို ေြဖရှင်း 

ြခင်းှင့် အနည်းစုရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်း အပိုငး်များငှ့်စပလ်ျဉး်၍ 

လည်း ထိပ်ပိုင်းိုင်ငံများှင့် အလှမ်းကွာေဝးလျက်ရှိပါသည်။ 

ဇယား ၃-၂ ကမာ့ဘဏ်၏ Doing Business န်းကိန်းအရ ိုင်ငံေပါင်း ၁၉၀ အနက ်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကအလိုက်အေြခအေန 

 စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်း 

တစ်ခု 

စတင်ြခင်း 

ေဆာက် 

လုပ်ခွင့် 

ြပမိန့် 

ေလာက်

ထားြခင်း 

လပ်စစ်

မီး 

ရရှိြခင်း 

ပိုင်ဆိုင်မ

မှတ်ပုံတင်

ြခင်း 

ေချး

ေငွရရိှ

ုိင် 

ြခင်း 

လူနည်းစု 

ရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူ

များကုိ 

အကာ 

အကွယ် 

ေပးြခင ်

အခွန်

ေပး 

ေဆာင် 

ြခင်း 

နယ် 

စပ ်

ြဖတ်

ေကျာ်

ကုန် 

သွယ်မ 

ပဋိညာဉ် 

များ 

အတည်

ြပ 

ေဆာင် 

ရွက်ြခင်း 

လူမွဲခံယူ

ြခင်းကိ ု

ေြဖရှင်း 

ြခင်း 

၂၀၁၆ ၁၇၀ ၆၆ ၁၄၉ ၁၄၃ ၁၇၅ ၁၇၉ ၁၁၉ ၁၅၉ ၁၈၈ ၁၆၄

၂၀၂၀ ၇၀ ၄၆ ၁၄၈ ၁၂၅ ၁၈၁ ၁၇၆ ၁၂၉ ၁၆၈ ၁၈၇ ၁၆၄

ရင်းြမစ်။ ကမာ့ဘဏ်(၂၀၁၅, ၂၀၁၉), Doing Business န်းကိန်းများ 
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ြပြပင်ေြပာင်းလဲမလုိအပ်ဆဲ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ သက်ေရာက်လျက်ရိှသည့် ဒုတိယဆင့် 
ဥပေဒစည်းမျဉ်းများ 

ကမာ့ဘဏ်၏ Doing Business အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ြဖင့် တိုင်းတာချက်များအရ ိုင်ငံ 

အတွင်း စီးပွားေရးများလုပ်ေဆာင်ရန်လွယ်ကူမှင့်ပတ်သက်၍ MIPP တွင ် ြမန်မာုိငင် ံ

အတွက် ြမင့်မားေသာရည်မှန်းချက်များ ချမှတ်ထားပါသည် - ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင် ထိပ်ဆုံး 

ိုင်ငံ ၁၀၀ တွင်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၅ ခုှစ်တွင် ထိပ်ဆုံးိုင်င ံ၈၅ တွင်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၃၀ 

ြပည့်ှစ်တွင် ထိပ်ဆုံးိုင်င ံ၆၀ တွင်လည်းေကာင်း၊ ၂၀၃၅ ခုှစ်တွင ်ထိပ်ဆုံးိုင်ငံ ၄၀ တွင ်

လညး်ေကာင်း ပါဝင်ရန ် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မှီရန်အတွက ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိးအစားအလုိက ် သိသာထင်ရှားေသာတိုးတက်မများှင့် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းအချိကို အလျင်အြမန်ေြဖေလျာ့ေပးရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အေရှေတာင ်

အာရုိှင်ငံများအပါအဝင် ိုင်ငံအများစုတွင ် စည်းမျဉ်းများေြဖေလျာ့ချရန ် ေဆာင်ရွက်ေနက 

ပီြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ြပည်သူလူထုှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား အစိုးရ၏ 

၀န်ေဆာင်မေပးြခင်းလုပ်ငန်းကို အကျိးခံစားခွင့်အြပည့်အ၀ရရှိေစရန ် ကျယ်ြပန ့်ေသာ 

အားထုတ်မ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ ် ထိုင်းိုင်ငံသည ် ခွင့်ြပမိန ့်များှင့် ကိးနီစနစ်ကို 

ြဖတ်ေတာက်ရန ် “Regulatory Guillotine” စီမံချက်ကို ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် စတင်ခဲ့ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံက ချမှတ်ထားေသာ ရည်မှန်းချက ်များသည ်အလွန်ကီးမားေနမည်ြဖစ်သည် - 

အထူးသြဖင့် ထိုသိုေသာ လျင်ြမန်ေသာ တိုးတက်မများအတွက ် Trade-offs ကို လိုအပ်ပါ 

သည် - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ လိုင်စင်များေကာင့် အချိကိစရပ်များသည ် အြခား 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ ဖွံဖိးတိုးတက ် ေရးရည်မှန်းချက်များှင့် ဆန့်ကျင်ုိင်ပါသည်။ 

ဤရည်မှန်းချက်များသည ် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ Frontier မ ှ အကွာအေဝးကို 

ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်း ရိှ-မရှိ ဟူေသာ အချက်သည် ေမးခွန်းထုတ်စရာရှိပါသည်။  

ဥပေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများမရှိေစဘ ဲ မူဝါဒများတိုးတက်ေစရန ် ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းေြဖေလျာ့ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ခိုင်မာေသာနည်းစနစ်များှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ 

စွမ်းရည်ရှိသည့်အဖွဲအစည်းများ လုိအပပ်ါသည်။ Doing Business ရမတှန်မိ့်ြခငး်သည် 

တစ်ဦးချင်းဝင်ေငွနိမ့်ကျမှင့် ဆက်စပ်မရှိပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုးတက်ေရးကိစရပ်များှင့် 

တိုင်းြပည်၏ အေြခခံေရရှည်တည်တံ့ခုိင်မေဲသာ ဖွံဖိးေရးရည်မှန်းချက်များသည ် အမ ဲ

ယှဉ်တွဲလျက ်ရိှပါသည်။  Doing Business အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကုိ အာုံစိုက်ြခင်းသည ်

ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက ် တွန်းအားတစ်ခ ု ြဖစ်ေသာ်လည်း ဤရည်မှန်းချက်များ 

ေအာင်ြမင်ြခင်းြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစနစ်၏ အဓိကအားနည်းချက်များကို ေသေသချာချာ 
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ေဖာ်ြပိုင်မည ်မဟုတ်ပါ။ လက်ေတွတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက် ေဈးကွက်အေြခအေန၊ 

ေဈးကွက်အရွယ်အစား၊ ိုင်ငံေရးတည်ငိမ်မ၊ အေြခခံအေဆာက်အအုံများှင့် နီးကပ်မရှိြခင်း 

တိုသည ် အေရးကီးသည့်အတွက်  ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ြခင်းှင့် 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာဥပေဒစည်းမျဉ်းများအကား ဆက်ွယ်မသည် ခိုင်မာမမရှိပါ။ ထိုေကာင့် 

Doing Business အန်းကိန်းှင့်စပလ်ျဉ်းသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် 

ပတ်သက်၍ MIPP တွင ်ချမှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်များေအာင်ြမင်ရန်အတွက ်အစိုးရ၏ 

ဝန်ပိေနေသာစွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ ဦးစားေပးရန် မြဖစ်မေနလံ့ေဆာင်မတစ်ခ ု ရှိရမည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ကုမဏီများအတွက ် ေကာင်းမွန်ပီးထိေရာက်ေသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည ် စနစ်တစ်ခု 

အေပ ယုံကည်စိတ်ချရမကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။ တိကျေသချာမှင့် မူဝါဒတည်ငိမ်မသည ်

ယုံကည်စိတ်ချရေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်ကျင်ေကာင်းတစ်ခု၏ အဓိကအချက်များ ြဖစ်ပါ 

သည်။ သိုေသာ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တိုးတက်ေစရန ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းေြဖေလျာ့ြခင်း စကားရပ်ှစ်ခုသည် အဓိပါယ်တူညီမရှိသည်ဟ ု အမဲတမ်း မယူဆ 

ိုင်ပါ။ ယှဉ်ပိင်မဆိုင်ရာအတားအဆီးများှင့် အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကို 

ဖယရ်ာှးြခင်းသည် ေဈးကွက်အေြခအေနှင့် ညိငး်မေအာငြ်မငေ်စေရးအတက်ွ အေြဖတစ်ခ ု

မဟုတ်ပါ။  ဤကိစတွင် စိုးရိမ်မများကို ေြဖရှင်းရန ်အထိေရာက်ဆုံး စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက ်

ကို ရှာေဖွြခင်းသည် သက်ဆိုင်မအရှိဆုံးကိစြဖစ်ပါသည်။ ယင်းကိ ု မှန်ကန်စွာ ရယူိုင်ေရး 

သည် ိုးရှင်းလွယ်ကူြခင်းမရှိသည့်အတွက် ဥပေဒစည်းမျဉ်းေြဖေလျာ့ြခင်းအတွက ် အလွန် 

အကဖံိအားေပးြခင်း ေဆာင်ရွက်မည်ဆုိပါက ေမာ်လင့်ထားသည့် ရလဒ်များ ရရိှုိင်ေရး 

အေပ ထိခိုက်ိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၆ ခုစှအ်ကားတငွ ်ဥပေဒ ၂၃၂ ခ ုအတည်ြပ 

ြပာန်းခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သိုေသာ ုိင်ငံတွင် ေြပာင်းလဲမြမန်ဆန်ေသာအေြခအေန၌ 

ကျံးမှင့် စွမ်းဆာင်မေလျာ့ကျြခင်းအေြခအေနသည ် ပိုမိုြမင့်မားလာိုင်ဖွယ ် ရှိပါသည ်

(OECD, 2018b)။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများအေပ သက်ေရာက်ေနေသာလက်ရိှ ဥပေဒစည်းမျဉ်း 

များကို ေစ့စပ်ေသချာစွာ အကဲြဖတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုမှသာ အများြပည်သူှင့် 

သက်ဆုိင်သည့် မူဝါဒများကုိ ေရးဆဲွရာတွင် အာဏာပုိင်များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို မထိခုိက် 

ေစဘဲ စီးပွားေရး၀န်းကျင ်တိုးတက်ေစေရးအတွက ်နည်းလမ်းများ ချမှတ်ေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

သည်။ DICA က ဦးေဆာင်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံအတွင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများစတင်ရန်အတွက် 

ဥပေဒစည်းမျဉ်းများြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် ဥပေဒေရးဆွဲသူများအေနြဖင့် အုပ်ချပ်ေရး 
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စနစ်ှင့်် စွမ်းေဆာင်ရည ် အားနည်းမများကုိေဖာ်ထုတ်ရာတွင် အေထာက်အကူြပိုငသ်ည့် 

ဥပမာေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ ယခင်ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း စီးပွားေရးစတင်ရန ် ကုန်ကျ 

စရိတ်ှင့် အချနိ်ကို သိသိသာသာေလာခ့ျရနအ်တက်ွ DICA အေနြဖင့် ယခင်စနစ်အား 

ထေိရာက်စွာ ြပင်ဆင်ေဆာင်ရွက်ုိင်ခ့ဲသည့်အြပင် ိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခ ု

လညပ်တ်မအတွက် အနိမ့်ဆုံးလက်ခံိုင်ေသာစံချန်ိစံန်းများှင့် မကိုက်ညီသည့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများမ ှစားသုံးသူများအား အကာအကွယ်ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

ထိုကဲ့သိုေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် ိုင်ငံေရးအရ 

စိန်ေခမတစ်ရပ ် ြဖစ်ိုင်သည်။ အချိေသာ၀န်ကးီဌာနများသည် စွမ်းေဆာင်ရည် အားနည်း 

ချက်များှင့် ပိုင်နက်နယ်ေြမအြငင်းပွားမများေကာင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများ ေြဖေလျာ့ြခင်းကို 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပကပါ။ မည်သုိပင်ြဖစ်ေစကာမူ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ သက်ေရာက် 

ေသာ ဒုတိယဆင့်စည်းမျဉ်းများကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ထပ်မံ 

လုိအပ်မည့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းေြပာင်းလဲမ အဆင့်တစ်ရပ် ြဖစ်ပါသည်။ အေရးကီးေသာ 

ြပဿနာတစ်ခုမှာ ခွင့်ြပချက်ှင့် လိုင်စင်များအတွက ် ခွင့်ြပချက်ရရှိရန ် ပွင့်လင်းြမင်သာ 

ရှင်းလင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (SOPs) မရှိြခင်းအြပင ် လုပထံု်းလုပန်ည်းများှင့် 

သက်ဆိုင်သည့်ေအဂျင်စီများအကား ရံဖန်ရံခါ သေဘာထားကွဲလွဲမများ (ေြမယာစီမံခန ့်ခွဲမ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ေဆွးေွးြခင်းအတွက ်အခန်း ၈ ကုိ ကည့်ပါ) ရှိေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသို 

ြပန်လညသံု်းသပ်မကာလအတွင်း ေဆွးေွးခဲ့သူများက အချိကိစများတွင ်ခွင့်ြပချက် ရရှိရန ်

အေြခအေနများှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည် တာ၀န်ရှိေသာအစိုးရေအဂျင်စီများှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ၏ အလားအလာရှိေသာ တရားမ၀ငအ်ြပအမမူျားငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

အတွက် မေသချာမေရရာမများှင့် ပ်ေထွးမများ ြဖစ်ေပလျက်ရိှသည်ဟု အစီရင်တင်ြပခဲ့ပါ 

သည်။  

ဥပေဒစည်းမျဉ်းများအေပ ဘက်စံု ခံငုံသံုးသပခ်ျက်သည် တည်ဆဲဥပေဒ စည်းမျဉ်းအမျိးမျိး 

ှင့် သက်ဆုိင်သည့် လက်ရှိ SOP များ ေရးဆွဲေရးှင့် တိုးတက်ေစေရးအတွက ် ပထ 

မေြခလှမ်းြဖစ်ပါသည်။ အာဏာပိုင်များ၏ အဆုိအရ ယင်းသည် ေဆာင်ရွက ် လျက်ရှိေသာ 

လုပ်ငန်းစဉ ် ြဖစ်ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန ်One-Stop-Services-Centre (OSSC) 

၏ နမူနာကို အေြခခံ၍ ြမန်မာရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင် (MIC) က သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကီးများ 

အားလုံးအား ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းတာ၀န်များအလိုက ် လိုင်စင်ှင့် ပါမစ်များထုတ်ေပးြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ SOPs ေရးဆဲွရန် န်ကားခဲ့ပါသည်။ SOP များကုိ ေလာက်လာပုံစမံျားှင့် 

ရင်ှးလင်းြခင်းသည် ၄င်းတုိ၏ တရား၀င်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ပွင့်လင်း 
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ြမင်သာမအတွက ် ပထမေြခလှမ်း ြဖစ်သည်။ အာဏာပိုင်များ အဆိုအရ SOP အများစုကို 

ေရးဆွဲခဲ့ပီးြဖစ်ကာ MIC သည် SOP များ ိုးရှင်းလွယ်ကူေစရန ် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များကို 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  SOP များ ေရးဆွဲြခင်း သည် အများြပည်သူဆိုင်ရာ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ိုင်ငံသားများအေပ အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ေလာ့ချ 

ိုင်ေရးအတွက ် များစွာအေထာက်အကူြပိုငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည် စစ်မှန်ေသာ 

Single Window တစ်ခုတည်ေထာင်ရန်ှင့် ေအာက်တငွ ်ထပ်မံေဆွးေွးထားေသာ DICA ၏ 

OSS တုိးတက်ေစရန် ဦးေဆာင်လမ်းြပ ြဖစ်ပါသည်။  

SOP အြပင် ဥပေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာအုပ်ချပ်မစနစ ် တိုးတက်ေကာငး်မနွေ်စရန ် ေယဘုယျ 

လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ သက်ေရာက်ေသာ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများကို နားလည်ြခင်းှင့် လက်ရှိစည်းမျဉ်းများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းအြပင ်

နည်းလမ်းသစ်များေဖာ်ထုတ်ြခင်းအတွက ်ရှင်းလင်းေသာလုပ်ငန်းစဉ်ရှိြခင်းသည ်မူဝါဒဖွံဖိး 

တိုးတက်မအတွက ် အေရးကီးပါသည်။ ယငး်နာလည်မများမရိှပါက စည်းမျဉ်း ေဟာင်းများ 

သည် မူလအတိုင်းတည်ရှိေနိုသည့်အြပင် စနစ်မကျေသာ စည်းမျဉ်းသစ်များ    ေပေပါက ်

လာမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင ် စည်းမျဉ်းသစ်များမ ှ ြဖစ်ေပလာိုင်ေသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို 

ထည့်သွင်းတွက်ချက်သင့်ပါသည်။ (ေြမယာငှ့်သက်ဆိုငသ်ည့် ဥပေဒအေြခအေနှင့် 

ဆက်စပ်ေသာ ေဆွးေွးမအတွက် အခန်း ၈ ကို ကည့်ပါ) ။ 

ယင်းကိစသည ်ထိေရာက်ေသာ ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချြခင်းှင့် စည်းမျဉ်း သက်ေရာက်မများ 

အကဲြဖတ်ြခင်းတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရပိုင်းအေနြဖင့် ဗဟုသုတနည်းပါး ြခင်းေကာင့် 

ြဖစ်ေပလာြခင်းြဖစ်ိုင်ပါသည်။ အားနည်း၍ စံချန်ိမမှီေသာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများသည ်

ဖွံဖိးမှင့် လူ့အဖွဲအစည်းတစ်ခုလုံးအေပ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ိုင်သည်။ စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းပတ်ဝန်းကျင်၏ အရည်အေသွးကုိ တုိးတက်ေစသည့် အေြပာင်းအလဲများအြဖစ ်

နားလည်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဥပေဒများြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးသည် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများကို လံ့ေဆာ်ရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားှင့် ဖွံဖိးမကို ေဆာင်ကဉ်းရန်ှင့် အလုံးစုံ 

ပါဝင်မကို ြမင့်တင်ရန်အတွက ်အခွင့်အလမ်းေကာင်းတစ်ရပ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

အစိုးရအဆင့်တစ်ခု၏ အရည်အေသွးြမင့်ေသာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် အြခားအဆင့် 

များရိှ အားနည်းေသာ စည်းမျဉ်းဥပေဒများှင့် အေလ့အကျင့်များေကာင့် စီးပွားေရး၏ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံသားများ၏ လုပ်ေဆာင်မများအေပ ဆိုးကျိး 

သက်ေရာက်ုိင်သည် (OECD, 2015b)။ စည်းမျဉ်းဥပေဒဆိုင်ရာအရည်အေသွးကို ရရှိရန ်
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ခက်ခဲပါသည်။
4
 အထူးသြဖင့် ြမန်ဆန်ေသာဖွံဖိးတိုးတက်မရှိသည်ဟ ု သတ်မှတ်ထားေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်တွင ်အစုိးရများသည် မညသ်ည့်အရာငှ့် မည်က့ဲသုိထိန်းညိရမည်ကုိ ေသချာစွာ 

မသိရှိကေသးပါ။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတုိင်း ရည်မနှး်ချက်မာှ ြမန်မာိုင်ငံ၏ Doing 

Business အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကုိ တိုးတက်ေစရန်အတွက ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိ ု

ေလာ့ချြခင်းထက ် ိုင်ငံသားများအတွက ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ အကျိးေကျးဇူးကို 

ြမင့်တင်ရန်ြဖစ်သည်။ ဤကိစှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေကာင်းမွန်ေသာဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒှင့် 

အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ OECD ၏ အကံြပချက ် (Box ၃-၁) သည် ြမန်မာအစိုးရအား ဥပေဒ 

စညး်မျဉး်တုိးတက်ေစရန်ှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများကုိ ထိေရာက်စွာ ေလာ့ချရန် အားထုတ်မ 

များအတွက် အေထာက်အပ့ံေပးုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

အစိုးရဥပေဒြပေရးြပန်လည်သုံးသပ်ေရးေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းခဲ့ေသာ်လည်း မကာေသးမီှစ ်

များအတွင်း တိုးတက်မ ေှးေကွးခဲ့ပုံရပါသည်။ ထိုေကာင့် DICA သည ် ေကာင်းမွန်ေသာ 

စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေရှေြပးစမး်သပရ်န ် ေနရာေကာင်းတစ်ခ ု ြဖစ်ိုင် 

ပါသည်။ ex ante ှင့် ex post ဆိုင်ရာ ဥပေဒစည်းမျဉ်း ြပနလ်ည် သံုးသပြ်ခငး်ှင့် 

သက်ေရာက်မအကဲြဖတ်ြခင်းများအတွက် တာဝန်ရှိသည့် ဗဟိုအစိုးရအဖွဲ မရှိြခင်းေကာင့် 

DICA သည် စည်းမျဉ်းဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုေလာ့ချရန်ှင့် Doing Business Ranking 

တြဖည်းြဖည်းတိုးတက်ေစရန်အတွက ် ဥပေဒစည်းမျဉ်းသက်ေရာက်မအကဲြဖတ် ြခင်း (RIA) 

ကို ေရှေြပးစမ်းသပ်ရန ်အားေပးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ထိုေနာက ် RIA ေဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှ

ရရှိေသာအေတွအကံများကို အကဲြဖတ်ိုင်ပီး  နည်းစနစ်များကုိ သင့်ေလျာ်သလိုချနိ်ညိ၍ 

အြခားဝန်ကီးဌာနများသို ချဲထွင်ေဆာငရွ်က်ိုငပ်ါသည်။ 

ေခတ်မမီေတာ့ေသာ ၁၉၁၄ ကုမဏီအက်ဥပေဒကုိ အစားထုိးြပင်ဆင်ြပာန်းထားသည့် 

ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ (MCL, ၂၀၁၇) တွင ် ေြဖေလျာ့မအချိကို ေဆာင်ရွက်ထားပါ 

သည်။ ဥပမာအားြဖင့် MCL အရ မှတပ်ုံတငေ်သာကုမဏီများသည် အနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင် 

တစ်ဦးှင့် ဒါိုက်တာတစ်ဦးသာ လုိအပပ်ါသည်။ MCL သည် မှတ်ပံုတင်သူအတွက် 

အေထာက်အထားြပြခင်း၊ တင်ြပြခင်း (ဥပမာ - ှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်း)၊ 

ပံုစံတင်ြခင်း၊ သိုေလှာင်ြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ဥပေဒှင့်အည ီ လိုက်နာမရှိ-မရိှကိ ု

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းကုိ လွယ်ကူေချာေမွေစေရးအပါအဝင ်အီလက်ထေရာနစ်မှတ်တမ်း 

စီမံခန ့်ခွဲမအတွက ် စနစ်တကျလုပ်ငန်းစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် ြပာန်းေပးပါသည်။ 

လက်မှတ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာရွက်ေပတငွလ်က်မတှေ်ရးထုိးြခငး် နည်းလမး်ေဟာင်း 
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အစား လက်မှတ်ေရးထိုးသူ၏အမည်အား အလီက်ထေရာနစပ်ုံစြံဖင့် ေရးသွင်းြခင်းြဖင့် 

အစားထုိးိုင်သည်။ ဖဲွစည်းတည်ေထာင်မဆုိင်ရာအေထွေထွအီလက်ထေရာနစ် လုပ်ငန်းစဉ ်

သည် မှတ်ပုံတင်သူများအတွက ် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ေလာ့ချရန်ှင့် 

ေနာက်ဆုံးတွင ် ထိေရာက်ေသာအကျိးအြမတ်များရရှိရန ် အေထာက်အကူြပမည်မှာ အေသ 

အချာ ြဖစ်ပါသည်။ (PWC, ၂၀၁၈)  

Box ၃-၁   ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒှင့် အုပ်ချပ်မေကာင်စီ၏ OECD အကံြပချက်များ 

လူမေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိငရ်ာ ရည်မှန်းချက်များကို ြပည့်မီရန်ှင့် စီးပွားေရး

လုပ်ငန်းများ ထိေရာက်စွာ လည်ပတ်ုိင်ရန်အတွက် ေကာင်းမွန်ေသာဥေဒစည်းမျဉ်းများ 

လိုအပ်ပါသည်။ အစိုးရများအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမူေဘာင်များကုိ 

အြမင့်ဆုံးစံန်းများှင့်အည ီ အဆင့်ြမင့်တင်ရန်ှင့် ရှင်းလင်းတိကျသည့် လမ်းန်ချက ်

များအား မှီခိုအားထားိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း OECD က ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင ်အကံြပ 

ခ့ဲသည်။ ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ လူမေရး၊ စီးပွားေရးှင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အြမတ ်

အစွန်းများကို ရရှိိုင်ရန်အတွက ် ကများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အြပနအ်လှန် 

ချတ်ိဆက်မမ ှ ြဖစ်ေပလာေသာ စိန်ေခမများကို ေြဖရှင်းရန်အတွက် တိုင်ပင်ညိင်းြခင်း၊ 

ဆက်သွယြ်ခင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုကို အဓိကထား ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းများကုိ ထိေရာက်စွာ အသုံးချရန်ှင့် အစိုးရတစ်ခုလုံး၏ မူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ

မဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်မများကို အေလးေပးေဆာငရွ်က်ရန ် အကံြပခ့ဲပါသည်။ ယင်းသည ်

အဆင့်မီမူဝါဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်မကုိ ေပးိုင်သည့် နည်းစနစ်ကျသည့် 

အုပ်ချပ်မမူေဘာင်တစ်ခုကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။ 

ေအာက်ပါတိုကို အကံြပခ့ဲပါသည်- 

 ဥပေဒစည်းမျဉ်းအရည်အေသွးအတွက ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းေဖာ်ြပထားေသာ အစိုးရ 

တစ်ရပ်လံုး၏ မူဝါဒကို  အြမင့်ဆုံးိုင်ငံေရးအဆင့်တွင ် ေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 ဥပေဒစည်းမျဉ်း၏ သက်ေရာက်မကုိ ခံစားရသူများှင့ ် စိတ်ပါဝင်စားေသာသူများ 

၏ တရားနည်းလမ်းကျေသာလုိအပ်မများှင့်အည ီ ြဖစေ်စပးီ အများြပည်သ ူ

အကျိးစီးပွားကုိ ေဆာင်ကဉ်းသည့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းြဖစေ်စရန ် ဥပေဒစည်းမျဉ်း 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မအပါအဝင ်  ပွင့်လင်း 

ြမင်သာမရှိ ေသာအစိုးရ၏ အေြခခံစည်းမျဉ်းများကုိ လိုက်နာရန်။ 
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 ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို

ကီးကပ်ေပးြခင်း၊ ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒကို ေဖာ်ေဆာင်ရန်ှင့် ပံ့ပိုးေပးရန်တို အြပင ်

ဥပေဒစည်းမျဉ်းအရည်အေသွးကို ြမင့်တင်ရန်အတွက ် အစီအမံများှင့် အဖွဲ 

အစည်းများကို တည်ေဆာက်ရန်။ 

 ဥပေဒစည်းမျဉ်းသက်ေရာက်မစိစစ်ချက်များကို ဥေဒစည်းမျဉ်းအဆိုြပချက်အသစ ်

များ ေရးဆဲွ ေရးအတွက် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ် ကနဦးအဆင့်ှင့် ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက ်

ရန်။ 

 သတ်မှတ်ထားသည့်ရည်မှန်းချက်များကုိဆန့်ကျငေ်နသည့် အေရးပါေသာ ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းကို စနစ်တကျြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းေဆာင်ရွက်ရန်။  

 ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒ၊ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအစီအစဉ်များှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းှင့် 

သက်ဆုိင်သည့် အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် အစီရင်ခံစာများကို ပုံမှန်ထုတ်ြပန်ရန်။ 

 ဥပေဒစည်းမျဉ်းကို ထိန်းေကျာင်းေသာ ေအဂျင်စီများ၏ အခန်းကှင့် လုပ်ငန်း

တာ၀န်များကို လမ်း ခံသည့် မူဝါဒများကို တသမတတ်ည်းဖွံဖိးေရး ေဆာင်ရွက ်

ရန်။ 

 ဥပေဒစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အေရးယူမများကုိ ထုတ်ြပန်ရန် အခွင့်အာဏာရရှိထား 

ေသာ အဖဲွအစည်းများက ြပလုပ်ေသာ ဆံုးြဖတ်ချက်များှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းများ 

၏ ဆီေလျာ်ြခင်းရှိမှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတရားမတမတိုအေပ ြပန်လည်သုံးသပ ်

ရန်အတွက ်စနစ်များ၏ ထိေရာက်မကို ေသချာမရှိေစရန်။  

 ဥပေဒစည်းမျဉ်းသည် ရည်မှန်းထားသည်ှင့်အည ီ ထိေရာက်မရှိေစရန ် ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းများ ေရးဆွဲေရးှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာ ဆုံးံးထိခိုက်ိုင ်

ေြခကို အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ဆုံးံးထိခိုက်ိုင်ေြခ စီမံခန ့်ခွဲမှင့် ဆုံးံးထိခိုက်ိုင်ေြခ 

ဆက်သွယ်မမဟာဗျဟာများကို သင့်ေတာ်သလုိ အသုံးချရန်။ 

 အစုိးရအဆင့်အဆင့်အကား ညိငး်ေဆာငရွ်က်မယရားများမတှစဆ်င့် ဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းညီွတ်မရှိြခင်းကို ြမင့်တင်ရန်။ 

 အစိုးရ၏ လက်ေအာက်ခံအဆင့်များ၌ ဥပေဒစည်းမျဉ်းစီမံခန ့်ခွဲမစွမ်းေဆာင်ရည်

ှင့် လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ြမင့်တင်ရန်။ 
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 ဥပေဒစည်းမျဉ်းများ ေရးဆဲွရာတွင် တညီူေသာနယပ်ယတ်ငွ ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက ်

မအတွက ် ဆက်ွယ်ေနေသာ ိုင်ငံတကာစံချန်ိစံန်းများှင့် မူေဘာင်များ 

အားလံုးကိ ုစဉ်းစားေဆာင်ရွက်ရန်။  

OECD ၏ အကံြပချက်အြပည့်အစုံကို OECD (၂၀၁၂) တွင် ကည့်ိုင်ပါသည်။ အြခား

အသုံးဝင်မည့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းမူဝါဒှင့် အုပ်ချပ်မနယ်ပယ်ဆိုင်ရာ OECD ၏စာတမ်းများ 

တွင ်ေအာက်ပါတို ပါဝင်သည် - 

 OECD (၂၀၁၅) “OECD Regulatory Policy in Perspective: A Reader's 

Companion to the OECD Regulatory Policy Outlook”, OECD ထုတေ်ဝမ၊ 

ပဲရစ်မိ။ 

 OECD (၂၀၀၈), “Introductory Handbook for undertaking Regulatory 

Impact Analysis” OECD ထုတေ်ဝမ၊ ပဲရစ်မိ။ 

ရင်းြမစ ်- OECD (၂၀၁၂) 

MCL တွင ် အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ြမင့်တင်ရန ် ြပာန်းအချိ 

ပါဝင်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် အေသးစားကုမဏီဆိုသည်မှာ ယခင် ဘာေရး စှအ်တင်ွး 

ှစ်စဉ်ဝင်ေင ွ ကျပ်သန်း ၅၀ ေအာက်ရိှပီး ၀န်ထမ်း ၃၀ ထက်မပိုေသာ ကုမဏီှင့် 

၎င်း၏လက်ေအာက်ခံကုမဏီခွဲများကို အေသးစားကုမဏီအြဖစ ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 

ယင်းသည ် ပထမအကိမ ် OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ပါ အကံြပချက်များှင့် 

ကုိက်ညီမရိှပါသည် (OECD, 2014)။ အဆိုပါကုမဏီများသည် ဘာေရးရှင်းတမ်းများကို 

ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ေသာ်လည်း ှစ်စဉ်အေထွေထွအစည်းအေဝးကျင်းပြခင်း၊ ှစ်ပတ ်

လည်ဘာေရးရှင်းတမ်းများြပင်ဆင်ြခင်းှင့် ဘာေရးရှင်းတမ်းများ စစ်ေဆးခံရြခင်းမ ှ

ကင်းလတ်ွခွင့်ရရိှပါသည်။ 

ကုမဏီများအေနြဖင့် ဥပေဒကိုအြပည့်အဝအသုံးချရန ်အခွင့်အလမ်းများကို ေှာင့်ေှးေနဆဲ 

ြဖစ်ေသာ်လည်း အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် ဥပေဒမူေဘာင် 

တုိးတက်ေစရန် ရည်ရွယ်ေသာ ၂၀၁၅ ခုှစ် အေသးစားှင့်အလတ်စား စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဥပေဒသည ် ေနာက်ထပအ်ဆင့်တစခု် ြဖစ်သည်။ ၎င်းအေြခ 

အေနကိုေြဖရှင်းရန ် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် စီမံကိန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ေပါင်းစည်းခဲ့ 

ေသာ ယခင်စက်မဝန်ကီးဌာနသည် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများတွင ် အေသးစားှင့် 
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အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းစင်တာများ တည်ေထာငခ့ဲ်ပးီ ေဒသတစ်ခုချင်းစီအတွက ်

အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပင်နး် လမ်းြပေြမပုံများ တည်ေထာင်ခ့ဲသည်။
5
 

MCL (၂၀၁၇) ကုိအေကာင်အထည်ေဖာြ်ခငး်အားြဖင့် ဥပေဒမူေဘာင်ှစ်ခု၏ ထပ်တူကျမ 

သည် ေဈးကွက်ကွဲလွဲမှင့် ေရှေနာက်မညီမများကို ြဖစ်ေပေစပါသည်။ အေသးစားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည ် DICA ၏ အွန်လုိင်းမှတ်ပံုတင်စနစ် (MyCo) 

(ေအာက်တွင်ဆက်လက်ရှင်းြပထားပါသည)် မှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူမှတ်ပုံတင်ြခင်း 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါသည်။ သိုေသာ် အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အြဖစ် 

အသိအမှတ်ြပရန်ှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာဘဏ်ေငွေရးေကးေရးစနစ်ကို ရယူခွင့်ရရန် (JICA၊ 

MOPFI ှင့် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်တို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် Two Step Loan 

ကဲ့သိုေသာေချးေငွများ ရရှိိုင်ေရးအတွက)် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးငှ့် စက်မဝန်ကီးဌာနတွင ်

မတှပ်ုံတင်ရန် (အွန်လုိင်းစနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည)် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပေဒှစခ် ု

အကား အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ အဓိပာယ ်

ဖွင့်ဆိုချက်များကို ထပ်တူညီေစြခင်းအြပင ် မှတ်ပုံတင်စနစ်ှစ်ခုကို ေပါင်းစည်းမှသာ 

အေသးစားှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် လက်ရှိဗျိုကေရစီယရားများအကား 

ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ေဆာင်ရွက်ုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်ြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် ဖဲွစည်းတည်ေဆာက်မဆိုငရ်ာ စိန်ေခမများရှိပီး ယခင်အချနိ်ကာလ 

များတွင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ေှးေကွးခ့ဲေသာလ်ည်း ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍ စီးပွားေရး 

ပတ်၀န်းကျင်တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေစရန ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကို ဦးစားေပးသည်ဟ ုနာမည် 

ရခ့ဲပါသည။် အာရှေဖာင်ေဒးရှင်း (Asia Foundation) ၏ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဝန်းကျင ်

န်းကိန်း ၂၀၁၁ တွင ် ေဒသတွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် စည်းမျဉ်းဥပေဒများ 

ေြဖေလာ့ေပးြခင်းှင့်ပတ်သက်ေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ေအာင်ြမင်မများကို မီးေမာင်းထိုးြပခဲ့ပါ 

သည် (Malesky et al., ၂၀၁၉)။ အန်းကိန်းအရ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ စတင်ရန ်

အတွက် စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ေတွရှိခဲ့ပါသည်။ ၀င်ေရာက်ပီးေနာက်ပိုင်း 

စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည ် ကျိးေကာင်းဆီေလျာ်မရှိသည်ဟ ု ထင်ြမင်ရပါ 

သည်။ သိုေသာ် များစွာေသာစစ်ေဆးမများှင့ ် အချိေသာြပည်သူ့၀န်ေဆာင်မများ၏ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိြခင်းဆုံးံးမတိုှင့်အတူ ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ စစ်ေဆးြခင်း 

နယ်ပယ်တွင ်စိန်ေခမများ ရိှေနဆဲြဖစ်ပါသည်။  
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၂၀၁၄ ခုှစ်တွင ်ြမန်မာုိင်ငံသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစတင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် န်းကိန်း 

တွင ် အနိမ့်ဆံုးအဆင့် (၁၈၉ ိုင်ငံေြမာက)် ိုင်ငံြဖစ်ေသာ်လည်း မှတ်ပုံတင်ေကး 

ေလျာ့ချြခင်းှင့် အွန်လုိင်းပလက်ေဖာင်းကုိ စတင်ိုင်ခဲ့ြခင်းတိုေကာင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ်

အဆင့် ၇၀ ေနရာသုိ ေရာက်ရိှခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၌ ြမန်မာိုင်ငံသည ်ဘူိုင်းဒါူဆလမ်၊ 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံှင့်  အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတိုှင့်အတူ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ 

သည့် ထပိတ်န်းုိင်ငံအြဖစ် ကမာ့ဘဏမ် ှအသိအမတှြ်ပခံခ့ဲရသည်။ (World Bank, ၂၀၁၉) 

ဇယား ၃-၃ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ြခင်းှင့် 
လက်ေရွးစင်အာဆီယံုိငင်မံျား၊ ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ိုင်ငံေပါင်း ၁၉၀ ုိင်ငံ(၂၀၂၀ ြပည့်စှ)် ှင့် ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၉ ိုငင် ံ(၂၀၁၄ ခုှစ်) 
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 

    ြမန်မာ အင်ဒိုနီးရှား ဗီယက်နမ် ကေမာဒီးယား မေလးရှား

စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ရန် 
လွယ်ကူြခင်း 

၂၀၂၀ ၁၆၅ ၇၃ ၇၀ ၁၄၄ ၁၂

၂၀၁၄ ၁၈၂ ၁၂၀ ၉၉ ၁၃၇ ၆

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခ ု
စတင်ြခင်း 

၂၀၂၀ ၇၀ ၁၄၀ ၁၁၅ ၁၈၇ ၁၂၆

Note: Doing Business Methodology သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်အကားတွင ်

ေြပာင်းလဲမရှိခဲ့ပီး အဆင့်အချိေြပာင်းလဲမကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရှင်းလင်းြပသိုင်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ်- ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၉) 

DICA တွင် အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ြခင်းစနစ ် (Myanmar Companies Online) ကို  စတင ်

မိတ်ဆက်လိုက်ြခင်းသည ် ကုမဏီများ အထူးသြဖင့် အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက ် မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အတားအဆးီများစာွကုိ များစွာ 

ေလျာ့ကျေစပါသည်။ သက်ဆုိင်သူအချိ၏ အဆုိအရ ၂၀၁၀ ြပည့်စှအ်တငွး် ကုမဏီတစ်ခ ု

မတှပ်ုံတင်ရန် ပျမ်းမအားြဖင့် ၄ လကာြမင့်ပးီ ယခု MyCo မှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်ပါက ၁၅ 

မိနစ်သာ ကာြမင့်သည့်အတွက် ကုမဏီတစ်ခ ု မှတ်ပုံတင်ြခင်းသည် ပိုမိုြမန်ဆန်လာပီး 

ပုိမုိလွယ်ကူလာသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ၉၀% ေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းလမ်း ခံမေကာင့် အွန်လုိငး် 



252 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ပလက်ေဖာင်းသည် အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် 

အွန်လိုင်း၀န်ေဆာင်မများ အသံုးြပြခင်းကုိ များစွာအေထာက်အကူြပိုင်သည်။ ြမန်မာုိငင် ံ

ကုမဏီများဥပေဒသစ်သည် အဆိုပါိုးရှင်းလွယ်ကူမရှိြခင်းကို များစွာ အေထာက်အကူြပ 

ခဲ့ပါသည်။ (Box  ၃-၂)  

Box ၃-၂     ြမန်မာိုင်ငတွင ်စီပွားေရးတစ်ခုစတင်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်

အဓိကလုိအပ်ချက်များှင့် ေဆာငရွ်က်ရမည့်အဆင့်များ 

ြမန်မာိုင်ငရိှံ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးအများဆုံးှင့် လက်ေတွအကျဆုံးမှာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းပုံစံမှာ အစုရှယ်ယာအားြဖင့် ကန့်သတ်ထားေသာ အများှင့် မသက ်

ဆုိင်ေသာကုမဏီ (PCLS) ြဖစ်ပီး ေအာက်ပါအတိုင်းလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရပါမည ်- 

 အနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးှင့် ဒါိုက်တာတစ်ဦး။ လူပုဂိလ်တစ ် ဦးတည်းသည်

အစုရှယ်ယာပုိင်ရှင်ှင့် တစ်ဦးတည်းေသာဒါုိက်တာ ှစ်ဦးစလုံး ြဖစ်ုိင်သည်။ 

 အများအားြဖင့် ေနထိုင်သူ ဒါိုက်တာတစ်ဦး၊ အများအားြဖင့် ေနထိုင်သူဆိုသည်မှာ

သက်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ အမဲတမ်းေနထိုင်ခွင့်ရရှိထားသ ူသိုမဟုတ ်၁၂ လတာ ကာလ 

တစ်ခုချင်းစီတွင ် ုိင်ငံေတာ်အတငွး် အနည်းဆုံး ၁၈၃ ရက်ေနထုိငသူ်ကုိ ဆိုလိုပါ 

သည်။ အဆုိပါဒါုိက်တာသည် ြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရန ်မလိုအပ်ပါ။  

 အစုရှယ်ယာရှင ်၅၀ ေအာက်သာရိှရမည်။

 အတွင်းေရးမှးများကို မြဖစ်မေန ခန ့်ထားရမည်ဟ ု မသတ်မှတ်ထားေသာ်လည်း

ကုမဏီအတွင်းေရးမှး၏ ၀န်ေဆာင်မများကုိ အသုံးြပိုင်သည်။ 

ကုမဏီတည်ေထာင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတက်ွ အနည်းဆုံး မတည်ေငွရင်းလိုအပ်ချက် မရိှ

ေတာ့သည့်အြပင် ြမန်မာိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မအနည်းဆုံးပမာဏလည်း မလုိအပ်ေတာ့ပါ။ 

အချိေသာြမန်မာိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မှင့် အရင်းအှီးလိုအပ်ချက်များသည ် ြမန်မာိုင်ငံရှိ 

အချိေသာစီးပွားေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်ခွင့် ပါမစ်များ/ လိုင်စင်များှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအေြခအေနများတွင ်ကုမဏီ၏ 

အရင်းအှီးှင့် ပိုင်ဆိုင်မကို စနစ်တကျ ဖွဲစည်းရန ်လုိအပသ်ည်။ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်

အဓိကေဆာင်ရွက်ရမည့် အဆင့် (၁၂) ဆင့် ြဖစ်ပါသည(်ကမာဘ့ဏ်၊ ၂၀၁၉) - 



253 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

 DICA ရိှ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ုံး (CRO) တွင် နာမည်စစ်ေဆးပါ။

 ေရှေန (သိုမဟုတ)် လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေရှတွင ် ဒါိုက်တာများ၏

လက်မှတ်ကုိ ရယူပါ။ 

 တံဆိပ်ေခါင်းခွန်ှင့် မှတ်ပုံတင်ေကးေပးသွင်းပါ။

 ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။ 

 မတ်ှပံုတင်လက်မှတ်ရယူပါ။ 

 မှတ်ပုံတင်ြခင်းအတွက ် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများကို

တင်ြပပါ။ 

 ကုမဏီတံဆိပ်တံုး (သိုမဟုတ)် ရာဘာတံဆိပ်ေခါင်းကို ရယူပါ။

 အခွန်ုံးတွင ်မှတ်ပုံတင်ပါ။ 

 ကုန်သွယ်ခွန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ပါ။

 မိနယ်အလုပ်သမားုံးတွင ်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ပါ။

 လူမဖူလုံေရးခံစားခွင့်များအတွက် လူမဖူလုံေရးဘုတ်အဖွဲတွင် မှတ်ပုံတင်ပါ။ 

ရင်းြမစ် - ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒ (၂၀၁၇)၊ Livingstons Legal (၂၀၁၉) ှင့်

ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၉) 

MyCo ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒှင့် ၎င်းဥပေဒကုိ အဓိပါယ ်ေကာက်ယ ူ

ရန် ကုမဏီဒါိုက်တာလမ်းန်ကဲ့သိုေသာ အဓိကမူေဘာင်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ 

ရရှိိုင်ေရးအတွက ်ေဆာင်ရွက်ေပးထားပါသည်။ အစီရင်ခံြခင်းှင့် စိစစ ်သုံးသပ်ြခင်းဆိုင်ရာ 

တန်ဖိုးရှိေသာစာရင်းအင်းလုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားကုိ ေဆာင်ရွက်ေပးသည့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း 

ဆိုင်ရာကိစရပ်များကိုလည်း MyCo ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ရရှိိုင်ပါသည်။ အများ အားြဖင့် ၂၀၁၈ 

ခုှစ်တွင ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ ဤြပြပင်ေြပာင်းလဲမအားလံုးသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး 

ဝန်းကျင်အေြခအေနဆိုင်ရာ အနာဂတ်အကဲြဖတ်မများှင့် အဆင့်သတမ်တှခ်ျက်များတွင ်

အြပသေဘာေရာင်ြပန်ဟပ်ိုင်ဖွယ်ရှိပီး MIPP အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး အရှိန်အဟုန်ကို 

ပံ့ပိုးေပးိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ 
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One-Stop Shop ေမာ်ဒယ်လ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာိုင်ငံ၏အေစာပိုင်းအေတွအကံများ 

၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်များတွင ်လက်လီေရာင်းဝယ်မကို လွယ်ကူေချာေမွေစရန် စူပါ မားကက်များ 

တိုးပွားလာမသည် One-Stop Shops ၏ ကနဦးသက်ေသတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရများစွာ 

သည် ိုင်ငံသားများအတွက ် ၀န်ေဆာငမ်ေပးြခငး်တိုးတက်ေစရန ် ၎င်းတို၏ ကိးပမး်မ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ ် ထိုသေဘာတရားကို လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကပါသည်။ One-Stop 

Shops ကို ရည်ရွယ်ချက်အေြမာက်အများြဖင့် ေဆာငရွ်က်ိုငပ်ါသည် - ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

လွယ်ကူေချာေမွေစေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအနက် တစ်ခုမှာ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ လျင်ြမန်စွာမှတ်ပုံတင်ိုင်ေရး ြဖစ်ပါသည်။ ကွဲြပားေသာအေြခအေနများှင့် 

ေဒသဆိုင်ရာြဖစ်ရပ်များသည ်ေကာင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည့် one-stop shops ၏ ပံုရိပ်ကို 

ထင်ဟပေ်စမည် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ဗယီက်နမ်ိုငင်တံငွ ်ြပည်နယ်၏ ေဒသအဆင့်ရှိ 

One-Stop Shops သည် ထိေရာက်မရိှေကာငး် သက်ေသြပိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခင်က ကုန ်

ပစည်းအေြမာက်အများကို မတူညီေသာအဖဲွအမျိးမျိးက အကိမ်ကိမ ် စစ်ေဆးခဲ့သည့် 

အတွက် ကုန်သွယ်ေရးလွယ်ကူေချာေမွေစေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ 

ြဖင့် အခက်အခဲများ ေတွကံခဲ့ရပါသည်။
6 ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယား ၃-၃ တွင ် One-Stop 

Shops ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အေလ့အကျင့်ေကာငး်အချိကုိ ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်လက်ရိှအေကာင်အထည်ေဖာလ်ျက်ရိှေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အထင်ရှားဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုမှာ DICA One-Stop-Shop (OSS) ှင့် သီလဝါ One-Stop-

Shop-Centre (OSSC)  ြဖစ်ပါသည်။ (အခန်း ၇ တွင ်ကည့်ုိင်ပါသည်)။ DICA OSS သည ်

သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကီးဌာနများမှ အဓိကဌာနများကို စုစည်းေပးပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

အတွက် လမ်းန်မှင့် လုိအပ်ေသာသတငး်အချက်အလက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးသည့် 

အဖွဲတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းတွင ် စီးပွားေရးှင့်သက်ဆိုင်ေသာလိုင်စင်များအတွက ်

တစ်ခုတည်းေသာ ဝင်ေပါက်တစ်ခုြဖစ်လာေစရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယင်းသည ် သီလဝါ 

OSSC ကဲ့သို ၀န်ကီးဌာနအသီးသီးကိုယ်စား ပါမစ်များှင့် လိုင်စင်များထုတ်ေပးရန် အခွင့် 

အာဏာရှိေသာ Single Window Agency အြဖစ် မဟုတ်ဘ ဲ ဗဟုိသတင်းအချက်အလက ်

စင်တာအြဖစ ် လည်ပတ်ေနဆဲြဖစ်သည်။ သီလဝါတွင် OSSC မ ှ တာဝနရိှ်သူများသည် 

၎င်းတို၏ ၀န်ကီးဌာနများ ကုိယ်စား ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန ်အခွင့်အာဏာရှိပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 

များအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ေလျာ့နည်းေစပါသည်။ 
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အထူးဂုြပရန်လိုအပ်သည့် ကတစရ်ပမ်ာှ DICA ှင့် ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ အကျိးသက်မ 

ဆန်းစစ်ြခင်းများတွင် တာဝန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဉီးစီးဌာန (Environmental 

Conservation Department – ECD) တိုအကား ေပါင်းစပ်ညိင်းေဆာင်ရွက်မ ြဖစ်ပါသည်။ 

လက်ရှိတွင ်ှစ်ကိမ်ှစ်ခါ ြဖစ်ေနေသာ ခွင့်ြပမလုပ်ငန်းစဉ်ေကာင့်  အလားအလာ ည့ံဖျင်း 

စွာ ေရးဆဲွထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များှင့်သက်ဆိုင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် 

DICA မှ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရန် ခွင့်ြပလုိက်သည် (အမှန်စင်စစ်တွင ် ထိုသိုဆိုလိုြခင်း 

မဟုတ်ေသာ်လည်း) ဟ ု ယုံကည်ေစိုင်သည်။ အဆိုပါအေြခအေနများတွင ် တစခ်ါတစရံ်၌ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ECD ၏ အကံြပချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးကို 

လျစ်လျရန် သိုမဟုတ ် ဆန့်ကျင်ရန် ေဆာငရွ်က်ကသည်။ အြပနအ်လှနအ်ားြဖင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ECD ၏အကံြပချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းသည် 

၎င်းတို၏ MIC ပါမစ်များကို ပျက်ြပယ်ေစလိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်ေနိုင်ပါသည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ ်

ကိစရပ်များကိုေရှာင်လဲရန်ှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို လုိက်နာေစေရး အဆင်ေြပေချာေမွမ 

ရှိေစရန ် အစပိုင်း၌ပင် ေမာ်မှန်းထားမများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်ရပါ 

မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ှစ်ခုကိုေပါင်းစပ်လိုက်လင ် ထိုသိုြပလုပ်ရာတွင ် ပိုမိုလွယ်ကူေစိုင်ပါ 

သည်။ 

လုပ်ပုိင်ခွင့်ှင့် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချပ်ခွင့်ှင့် ဆုိင်ေသာ ြပဿနာများအြပင် ေကာင်းမွန်စွာ 

လည်ပတ်ုိင်သည့် OSS များ တည်ေထာင်ြခင်းသည် ြဖည်းြဖည်းချင်း အချနိ်ယ ူေဆာင်ရွက်ရ 

သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ြဖစ်ပါသည်။  DICA မှ ေဆာင်ရွက်သည့် OSS သည် ေကာင်းမွန်ေသာ 

ေဖာ်ေဆာင်မတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ DICA  OSS သည် ေကာင်းမွန်စနစ်ကျေသာဖွဲစည်း 

တညေ်ဆာက်ပံုရိှပီး ၀န်ထမ်းများသည်လည်း အေထာက်အကူြပိုငသ်ည့် အရည်အချင်း 

အြပည့်အဝရိှေသာ်လည်း ၎င်း၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် စာရွက်စာတမ်းများြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ေနရဆဲြဖစ်သြဖင့် စာရွက်စာတမ်းေပျာက်ဆုံးြခင်းှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းမ အားနည်းြခင်းစသည်တိုကို ြဖစ်ေစပါသည်။ DICA အေနြဖင့် MyCo ကုိ 

စတင်တည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းကဲ့သို OSS ှင့်ပတ်သက်၍လည်း စာရွက်စာတမ်းမ့ဲလည်ပတ်သည့် 

အစီအစဉ်များကို ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဤသိုြပလုပ်ြခင်းြဖင့် DICA အေနြဖင့် Customer 

Relationship Management (CRM) စနစ် ကဲ့သိုေသာ အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ စိန်ေခမများ 

အတွက် ပိုမိုအဆင့်ြမင့်သည့်ဒီဂျစ်တယ်ေြဖရှင်းနည်းများကို အသုံးြပရန ်ေဆာငရွ်က်ိုငမ်ည် 

ြဖစ်ပါသည်။  



256 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

Box  ၃-၃ တစ်ေနရာတည်း၌ ၀န်ကီးဌာနအချင်းချင်းညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်မှအပ ကျန်ဝန်ကီးဌာနများသည ် အစဉ်အလာအရ 

ရင်းီှးြမပ်ံှမစီမံကိန်းများအတွက် အတည်ြပြခင်း/ြငင်းပယ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရွက် 

ရေသာ ဌာနများြဖစ်ပီး ပီးြပည့်စုံသည့် One-Stop Shop (OSS) တည်ေထာင်ရန်အတွက ်

ယင်းတိုှင့် ညိင်းြခင်းသည် အခက်ခဲဆုံးအပိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ OSS တွင ်တာဝန်ထမ်းေဆာင ်

မည့်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ 

အတုိင်းအတာှင့် လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝအရ အဆုံးအြဖတ်ြပရမည့်အပိုင်း ြဖစ်ပါသည်။  

အေြခခံအားြဖင့် OSS သည် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကီးဌာန၏ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစညး်ြခင်း 

ြဖစ်ံုသာမက ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာံုးတစ်ခုတည်းတွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ အွန်လုိင်းပလက်ေဖာင်း 

တစ်ခုတည်း၌ေသာ်လည်းေကာင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာေလာက်လာများကို လက်ခံရရိှပီး 

ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံရန်အတွက ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသိုေပးပို၍ ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခ ံ

ြခင်း ေဆာင်ရွက်သည့်အဖွဲတစ်ဖွဲ ြဖစ်သည်။ အလားတူ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် 

သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကီးဌာနများသို ပုံစံများှင့်ေလာက်လာများကို တင်ြပေလာက်ထားြခင်း 

အတွက် တစ်ေနရာနည်း၌ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့်အဖွဲတစ်ဖွဲ ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် OSS အဖွဲရှိြခင်းေကာင့် ၀န်ကီးဌာန၏တာ၀န်၊ ၀တရားများေြပာင်းလဲြခင်း 

မရိှသည့်အြပင် ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမများလည်း ြဖစ်ေပြခင်းမရှိပါ။ OSS အဖွဲ၏ 

တည်ေနရာကို သတ်မှတ်အတည်ြပြခင်းှင့် OSS အဖွဲအတွက ် ဝန်ထမ်းခန့်ထားြခင်းမှအပ  

ဝန်ကီးဌာနတွင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာပ်ေထွးမများကို ြဖစ်ေပေစြခင်းမရှိပါ။  

OSS တွင ် ဝန်ကီးဌာနများမ ှ သက်ဆိုငရ်ာကုိယစ်ားလှယမ်ျားသည် ခွင့်ြပချက်ထုတ်ေပး 

ြခင်း/ ြငင်းပယ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအချိရှိေသာ်လည်း ၀န်ကီးဌာနများှင့ ် OSS 

တိုအကား ညိင်းေဆာင်ရွက်မသည် အားနည်းလျက်ရိှပါသည်။ ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 

ရရှိသ ူ ကိုယ်စားလှယ်သည်များအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ ၀န်ကီးဌာနများမ ှ ရိှငှ့်ပးီသား 

လမ်းန်ချက်များကို အသုံးြပိုင်ပီး ဝန်ကီးဌာနလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များှင့်သာ ေဆွးေွးိုင် 

ေသာေကာင့် OSS တွင ် ဝန်ကီးဌာနတစ်ခုတည်း ထီးထီးရပ်တည်ေနသက့ဲသုိ ဖန်တီးေပး 

လျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုေကာင့် OSS အေနြဖင့် ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် လုပင်နး်စဉ်များကုိ ေပါင်းစပ်ပီး 

အချိေသာ အတည်ြပြခင်း/ ြငင်းပယ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရမည ်
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ဟ ု ကမ်းကျင်ပညာရှင်များက အကံြပထားသည်။ ဤအဆင့်တွင် ဆက်စပ်၀န်ကီးဌာန

များှင့ ် ညိင်းေဆာင်ရွက်မသည ် အေရးပါေသာအခန်းကတွင ် ပါဝင်လာပါသည်။ 

ဆက်စပဝ်န်ကီးဌာနများသည် လုပ်ငန်းစဉ်များ ေပါငး်စည်းရန်ငှ့် ခွင့်ြပချက်များကို 

အသိေပးမေဝရန် မလိုလားကပါ။ အခန်းကှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ ဝန်ကီးဌာန၏ အလုပ် 

များကို ခိမ်းေြခာက်ဖွယ်ရှိပီး ဝန်ကီးဌာန၏ အခွင့်အာဏာကို လုယူေနသည်ဟု ယူဆုိင် 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ ပုိ၍သာမန်ကျေသာအဆင့်တွင် လုပ်ငန်းခွင်အေြပာင်းအလဲှင့် 

ေရှေြပးအလုပ ်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ 

ထိုေကာင့် ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ၏ ညိင်းေဆာင်ရွက်မသည် ၀န်ကီးဌာနများမ ှ

ေဆာင်ရွက်သည့် ခွင့်ြပချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များြဖင့် စတင်သင့်ပီး ထိုေနာက်တွင်မ ှ

မလိုအပ်ေသာ (သုိမဟုတ်) ေပါင်းစပ်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ခွင့်ြပြခင်းှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 

အား လကေ်တွကျကျ အကဲြဖတ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ၀န်ကီးဌာနများအား 

မည်သည့်အချန်ိတွင် မည်သိုေပါင်းစပ်ရန်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေတွအကံငှ့် အေလ့အကျင့် 

ေကာင်းများ မရှိေသာ်လည်း ေလ့လာမအများစုက (၁) ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက ်

ခုိင်မာသည့်ုိင်ငံေရးလုပ်ပုိင်ခွင့်အာဏာရိှြခင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ အရိှန်အဟုန်ြဖင့် ေဆာင်ရွက် 

ရာတွင် အေရးပါလှေကာင်း၊ (၂) OSS ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ်ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်သင့် 

သည့်အြပင် OSS ဖွဲစည်းမတွင ် ဝန်ကီးဌာနများ၏ ပူပန်မများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့် 

ေကာင်း အကံြပထားပါသည်။ 

အရင်းအြမစ ်- OECD (၂၀၁၀) 

IPA ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အားေကာင်းေစရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်း (MIPP) သည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကို 
ပိုမိုအားေကာင်းစွာ ေဆာင်ရွက်ုိင်သည့် အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ြဖစ်ေစရန်အတွက ် DICA အား 
လွတ်လပ်စွာရပ်တည်သည့် အဖွဲအစည်း (Independent Body) အြဖစ ် ေဆာင်ရွက်ရန ်
အကံြပထားပါသည်။ အထူးသြဖင့် တူညီသည့် အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းြဖင့် အရာ 
အားလံုးကိ ု ကုိက်ညီေအာင် ေြဖရှင်း၍ မရိုင်ေသာေကာင့် ကိစရပ်များအား ထိုကဲ့သိုေသာ 
မဟာဗျဟာများြဖင့် စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အစိုးရ၏ မတူညီေသာ ရည်ရွယ်ချက ်
များှင် ့ ပစ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲအစည်းကွဲြပားမ အစရှိသည်တိုှင့် လုိက်ဖက်မရိှေအာင် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအတွက ် IPAs ကို ဖွဲစည်းသည့် ပုံစံအမျိးမျိး၊ အဖွဲအစည်းပိုင်း 
ဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်း၊ ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် မဟာဗျဟာများကုိ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ိုင ်
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ပါသည်။ ပထဝီအေနအထားှင့် ဖွံဖိးမ အေြခအေနတို ဆင်တူမရှိေသာ်ြငားလည်း IPAs 
ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့်ဗျဟာများ၊ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ၊ အေထာက ်
အကူြပသည့် အရာများ၊ အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ြပင်လကဏာများှင့် အုပ်ချပ်မမူဝါဒ 
တိုသည ် ကီးမားစွာ ကွဲြပားြခားနားိုင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးကို လက်ေတွ 
ကုိင်တွယေ်ဆာင်ရွက်ေနသူများအေနြဖင့် လုပ်ငန်းများဖွံဖိးတိုးတက်မများ၊ လုပ်ငန်းက 
ပိုင်းဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမတိုကို မိမိ၏ 
လက်ရှိအေြခအေနှင့် ကုိက်ညီမရိှေအာင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲယူရမည ်ြဖစ်ပါသည်။  

IPAs ၏ အုပ်ချပ်မစနစ်သည် ိုင်ငံြခားသား ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား အေထာက်အပံ့ြပ 
ရန်ှင့် ဝန်ေဆာင်မေပးမည့် စွမ်းရည်အေပတွင ်များစွာ သက်ေရာက်မရိှပါသည်။ အချိ ၁၆ 
ရာခိုင်န်းေသာ OECD အဖွဲဝင်များသည် IPA အား အစိုးရ၏ အုပ်ချပ်မေအာက်တွင ်
ဖွဲစည်းရန ် ေရွးချယ်ကပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် တူရကီိုင်ငံတွင ် ISPA သည် ၎င်းစတင ်
ဖွဲစည်းစဉ်ကတည်းက ိုင်ငံေတာ်သမတုံးသို အစီရင်ခံတင်ြပရပါသည်။ OECD ိုင်ငံများ၏ 
IPA များတွင ် ISPA သည် ိုင်ငံ၏ ထိပ်ပိုင်းအဖွဲသို အလုံးစုံ အစီရင်ခံတင်ြပရေသာ 
တစ်ခုတည်းေသာ IPA ြဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို IPA အား ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
အတွင်းသုိ ထည့်သွင်းရြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေအဂျင်စီအား သွက်လက်ြမန်ဆန်ေစြခင်း၊ 
ြပလွယ်ေြပာင်းလွယ ် အလုိက်သင့်ြဖစေ်စြခငး်ငှ့် ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ 
အသိုင်းအဝိုင်းကို ေရှးသည့် အဆင့်ြမင့်ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ ြမင်သာမတိုကို ေသချာေစရန် 
အတွက်ြဖစ်ပါသည်။  

IPA ၏ အုပ်ချပ်မသည် ယင်း၏ ကီးကပ်မ၊ လမး်နမ်၊ ထိန်းချပ်မှင့် စီမံခန့်ခွဲမနည်းလမ်း 
များှင် ့ သက်ဆိုင်မရှိပါသည်။ IPA အား ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ပးီသည့်အခါတငွ ် ၎င်းတို၏ 
ဥပေဒအရ ရှိသည့် အဆင့်အတန်းများသည် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
ေထာင့်တိုကို အဆံုးအြဖတ်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရထံမ ှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ေဆာင်ရွက ်
ိုင်ခွင့် အဆင့် (အထူးသြဖင့် ဘာေရးပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းြမစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
စီမံခန့်ခွဲမ) အေပ သက်ေရာက်မရှိမည ် ြဖစ်ပါသည်။ IPA  များ၏ ဥပေဒအရ ရှိသည့် 
အဆင့်အတန်းများမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်ပါသည-် 

 အစိုးရဌာန သိုမဟုတ ်အစိုးရအဖွဲ (ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်တွင် ဖွဲစည်း 

ေလ့ ရှိပါသည)်၊ 

 ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ခွင့်ရှိသည့် အစိုးရအဖွဲအစည်း၊ 

 အစိုးရ-ပုဂလိက ေပါင်းစပ်ထားသည့် အဖွဲအစည်း၊ 

 ပုဂလိကပိုင ်အဖွဲအစည်း။ 
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လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ိုင်မသည ် လွတ်လွတ်လပ်လပ ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ုံြဖင့် အဆုံးသတ် 
သွားသည်မဟုတ်ဘဲ အဖွဲအစည်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မကို ထိေရာက်စွာှင့် စွမ်းေဆာင်မ 
ြမင့်မားစွာ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရန် အမှန်တကယ်ေထာက်ပ့ံုိင်ခ့ဲလင် ရလဒ်များ တိုးတက် 
လာမကို အကျိးဆက်အြဖစ် ထင်သာြမင်သာ ြဖစ်လာပါလိမ့်မည်။ IPA ၏ အဖွဲအစည်းပိုင်း 
ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်စွာ ဖဲွစည်းြခင်းသည် IPA ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို ပီးြပည့်စုံ 
ေအာင် လုပ်ေဆာင်ိုင်သည့်အခါတွင ်ပိုမိုထိေရာက်သြဖင့် အစိုးရ၏ ဘတဂ်ျက်မတည်ငမ်ိမ 
ကန့်သတ်ချက်ှင့် ိုင်ငံေရးြဖစ်စဉ်လည်ပတ်မတိုကို ေလျာ့ကျေစရန် အကူအညီေပးိုင်ပါ 
သည်။ OECD က ေကာက်ယူသည့် IPA စစ်တမ်းများအရ ဖွံဖိးဆဲှင့် ဖွံဖိးပီးိုင်ငံများတွင ်
IPA ကုိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရ အဖွဲအစည်းအြဖစ် ဖွဲစည်းြခင်းကို အများစုပုံစ ံ
အြဖစ် ေတွရှိရပါသည်။  ဥပမာအားြဖင့် အေရှအလယပ်ိုငး်ငှ့် ေြမာက်အာဖရိကေဒသရိှ IPA 
အားလံုးှင် ့ OECD ိုင်ငံများ၏ ၆၀ ရာခိုင်န်းတိုတွင ် IPA ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ ်
ေဆာင်ရက်ွခွင့်ရ အဖွဲအစည်းအြဖစ ် ဖွဲစည်းထားသည်ကို ြမင်ေတွရပါသည်။ OECD ိုင်ငံ 
များတွင ် ဒုတိယအများဆုံးပုံစံအေနြဖင့် ေတွရသည်မာှ (ဝန်ကီးဌာန၏ အစတိအ်ပိုငး် 
ြဖစ်သည့်) အစိုးရဌာန IPA ပုံစံြဖင့် ြဖစ်ပီး ကျန် ၉ ရာခိုင်န်းမှာ ပုဂလိက သိုမဟုတ ်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပုဂလိက IPA ပုံစံများ  (OECD 2019) ြဖစ်ကပါသည်။ 

DICA သည် ယခင်က အမျိးသားစီမံကိန်းှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတုိးတက်မဝန်ကီးဌာန၏ 
လက်ေအာက်တွင်ရှိပီး၊ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာနအြဖစ် ပူးေပါင်းပီး ေနာက်ပိုင်း 
တွင ် အသစ်ဖွဲစည်းေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ 
လက်ေအာက်တွင် ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုေကာင့် အစိုးရအဖွဲအစည်းပုံစံအြဖစ် ရှိပါသည်။ ဝန်ကီး 
သို အစီရင်ခံတင်ြပရြခင်းသည် IPA အများစု၏ ပုံစံမဟုတ်ေသာ်လည်း (OECD IPA များ၏ 
၅၉ ရာခုိင်န်းသည် ဝန်ကီးသို အစီရင်ခံတင်ြပရပါသည်။) ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး 
အတွက ်အားထုတ်မသည ်ိုင်ငံေရး ြမင်သာထင်သာရှိမဆိုင်ရာ စွန့်စားမများကုိ ေလာ့ချေပး 
ုိင်ပါသည။် မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ DICA သည် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစတင်၍ ၎င်း၏ ှစ်စဉ် 
ဘတ်ဂျတ်အသုံးစရိတ်ကို ၈၀ ရာခုိင်နး် တိုးတက်လာြခင်းအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ထုိသို 
ေသာအရာများသည် အစိုးရထံမ ှပံ့ပိုးြခင်းြဖစ်သည့်အတွက်လည်းေကာင်း၊ အလားတူကာလ 
တွင်ရိှသည့် ဝန်ထမ်းဦးေရ၏ ှစ်ဆနီးပါးြဖစ်သည့် ဝန်ထမ်းေပါင်း ၅၀၀ ေကျာ်ကို 
ခန့်အပခွ်င့်ြပခ့ဲသည့်အတွက်လည်းေကာငး် (OECD IPA Survey of Myanmar, 2019) DICA 
အေနြဖင့် ခိုင်မာေသာ ိုင်ငံေရးေြခကုပ်မိြခင်းှင့် အစိုးရ၏ ေထာက်ပံ့မများကို ခံစားရရှိထား 
ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အာုံစိုက်သည့် ဝန်ကီးဌာနအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေသာ DICA ၏ 
အေရွှင့် အြငင်းပွားဖွယ် ြဖစ်ေသာ ိုင်ငံေရးကိစရပ်များမ ှအစိုးရအား ခွဲထွက်ေစြခင်းတိုြဖင့် 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမအသိုက်အဝန်းသို ခိုင်မာေသာ အချက်ြပမများေပးသည်ဟ ု ပါဝင်ပတ်သက်သ ူ
များက မှတ်ချက်ြပခ့ဲကပါသည်။  

လွန်ခ့ဲသည့် ၁၀ ှစ်အတွင်းတွင် DICA သည် လွမ်းမိုးမရှိေသာ၊ အတိုင်းအတာ တစခု်ရိှေသာ၊ 
အဖွဲအစည်းတွင ် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ဂုဏ်သိကာရှိေစေသာ သိသာထင်ရှားသည့် 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများစွာကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ေအာင်ြမင်မများသည် လက်ေတွ 
နယ်ပယ်တွင ် ကျိးေကာင်းဆီေလျာသ်ည့် ေနာက်ထပရ်ည်မနှး်ချက်များကုိ ေပးအပ်ိုင်ခဲ့ 
သည်။ အဖွဲပိုင်းဆိုင်ရာအေနအထားသည ် အစိုးရ၏ အဆင့်ြမင့်ေထာက်ပ့ံမေလာက် အေရး 
မကီးေသာ်လည်း ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ လက်ေအာက်တွင် လွပ်လပ်ေသာ အဖွဲအစည်း 
အြဖစ် ြဖစ်လာြခင်းကို ေရွးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုအြဖစ် MIPP တွင ် သတ်မှတ ်
ထားပါသည် (Box ၃-၄)။ အစိုးရထံမ ှ အဆင့်ြမင့်ပံ့ပိုးမသည ် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများကို 
ဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစရန ်ေကာင်းစွာလည်ပတ်ေနေသာ IPA အတွက ်အေရး 
ပါလှသည်။ 

Box ၃-၄ ရဝမ်ဒါဖံွဖိးေရး ဘုတ်အဖွဲ (Rwandan Development Board) 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက် ကုထုံး

ရဝမ်ဒါဖွံဖိးေရးဘုတ်အဖွဲ (RDB) သည် ၎င်းတို၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တိုးတက်ရန်ှင့်

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများကိုဆွဲေဆာင်ရန ် စီးပွားေရးရည်မှန်းချက်များကို ဖွံဖိးေပေပါက ်

လာေစသည့်အတွက် စံြပအြဖစ ် မကာခဏဆိုသကဲ့သို ကိဆိုဂဏ်ုြပခံရပါသည်။ ဆူပ ူ

အုံကမှင့် ြပည်တွင်းစစ်အပီး ၂၀၀၀ ခုှစ်တွင ်  ရဝမ်ဒါုိင်ငံသည် ြပည်တွင်းအမျိးသား 

ရင်ကားေစ့ေရး၊ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလာ့ချ ေရးတိုကို ရည်ရွယ်၍ 

ရညမ်န်ှးချက်ကီးမားသည့် အသိေပးလံ့ေဆာ်မတစ်ခုကို စတငေ်ဆာငရွ်က်ခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ 

အစီအစဉ်တွင် ပုဂလိကကအေနြဖင့် အဓိကကျသည့် အခန်းကအြဖစ် ဦးတည်ခဲ့သည့် 

အြပင် Rwanda’s Vision 2020 ပါ ိုင်ငံ၏ အလယ်အလတ်ဝင်ေငွရှိသည့် စီးပွားေရးအား 

ြမင့်တင်ရန်ှင့် ၎င်း၏ ဆင်းရဲွမ်းပါးမေလျာ့ချေရးမဟာဗျဟာစာတမ်း (၂၀၀၇) တိုကို 

အသိအမှတ်ြပခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၀၈ ခုှစ်တွင ် ရဝမ်ဒါရင်းှီးြမပ်ှံမေအဂျင်စီှင့် အြခားေအဂျင်စီ ၇ ခုတိုကို ေပါင်းစည်း

ကာ RDB အြဖစ် ိုင်ငံေတာ်သမတသို ၎င်း၏ အမေဆာင်အရာရှိချပ် (CEO) က 

အစီရင်ခံတင်ြပရသည့်ပံုစံြဖင့် ဖဲွစည်းတည်ေထာငခ့ဲ်သည်။ ၎င်းတွင ် ဒါိုက်တာအဖွဲလည်း 

ပါဝင်ပါသည်။ ယင်း၏ ပထမဆံုးဦးေဆာငသူ်မာှ ိုင်ငံတကာစီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းကို 
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ေလးစား အားကျေစရန် အားထုတ်ခဲ့သူ အေမရိကန်အေြခစုိက် ကုန်သည်တစ်ဦးြဖစ်သည့်

ဂျိးရစ်ချ ီ (Joe Richie) ြဖစ်ပါသည်။ ၁၀ ှစ်ထက်နည်းေသာ ကာလများတွင် စကာပူ 

စီပွားေရးဖံွဖိးတုိးတက်မဘုတ်အဖဲွ (Singapore’s Economic Development Board) ၏ 

အားေပးလံ့ေဆာ်မအရ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမစီမံကိန်းကုိ ဖန်တီးိုင်ခဲ့ြခင်း၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

၂၆ မျိးှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းကိ ုတွန်းအားေပးြခင်း၊ 

စာရွက်စာတမ်း ၁၄ မျိးကုိ ေလာ့ေပးြခင်းြဖင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းစဉ်ကို 

တိုးတက်ေစခဲ့ြခင်း၊ ၆ ှစ်တာ အတွငး် ကုန်တင်ပုိရန် စာရွက်စာတမ်း ၈ မျိးှင့် ရက်ေပါင်း 

၆၀ လိုအပ်ြခင်းှင့် ကုမဏီမှတ်ပုံတငြ်ခငး်ကုိ ုတ်ချည်းတိုးတက်ေစြခင်းကဲ့သိုေသာ 

စီးပွားေရးလွယ်ကူေချာေမွေစမကို လျင်ြမန်စွာရရှိေစသည့် ေအာင်ြမင်မများကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ 

ရဝမ်ဒါိုင်ငံ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်သည ် သိသာထင်ရှားစွာ 

တိုးတက်လာခဲ့ပီး RDB သည်လည်း အဓိက ကျသည့် အခနး်ကမ ှ ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ 

ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မ တုိးတက်လာြခင်းသည်လည်း သိသ ိ

သာသာ အသိအမှတ်ြပေလာက်ေအာင် ပွင့်လန်းလာခဲ့ပါသည်။ ခရီးသွားကြမင့်တင်ေရး 

ေအဂျင်စီသည ် RDB တည်ေထာင်ပီးချနိ်တွင ် RDB ငှ့်ေပါငး်စည်းထားသည့် အစိုးရအဖွဲ 

အစည်းတစ်ရပ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

သိုရာတွင ် ေအဂျင်စီအေနြဖင့် ြပဿနာအချိကုိလည်း ကံေတွခ့ဲရပါသည်။ CEO များ

မကာခဏေြပာင်းြခင်းှင့် ဒါိုက်တာအဆင့်ထက်နိမ့်ေသာ ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အချင်း 

များသည် မကာခဏဆိုသလို ေမးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရာများ ြဖစခ့ဲ်ပါသည်။ အြခားအဖဲွအစည်း 

ပိုင်းဆိုင်ရာ စိုက်လကဏာများြဖစ်သည့် ဝါစဉ်ှင့်ဆုိင်ေသာ အြငငး်ပာွးမငှ့် အမျိးမျိးေသာ 

အားေကာင်းသည့် ေအဂျင်စီများစွာ ပူးေပါင်းထားသြဖင့် ယခင်လုပ်ိုးလုပ်စဉ်ဆက်ခံမ 

စသည့် ြပဿနာများလည်း ေပေပါက်ခ့ဲပါသည်။ ရဝမ်ဒါိုင်ငံ၏ ကမာဘ့ဏ်က သတ်မှတ ်

သည့် စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်ရလွယ်ကူမအဆင့် (Doing Business Ranking) တိုးတက ်

လာြခင်းအတွက ်ေအာင်ြမင်မရရှိေစရန ်အချက်အချိအေနြဖင့် စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်မယူနစ ်

(Doing Business Unit) ကို RDB အတွင်း၌ အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်အတွက ်အထူး ဖွဲစည်း 

ခဲ့ပါသည်။ ရဝမ်ဒါိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်  တိုးတက်ရလာြခင်း 

အတွက် ေကာင်းမွန်ေသာကိန်းဂဏန်းများသည ် RDB ၏ ြပြပင်သုံးသပ်ေဆာင်ရွက်မများ 

ြပလုပ်ပီးချနိ်ှင် ့ ချတိ်ဆက်ေနပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အခွန်စနစ်ိုးရှင်းလာြခင်းှင့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို နည်းလမ်းတကျ အကူအညီေပးသည့်် သက်ေသခံ ကိန်းဂဏန်း 

များ သိသာစွာ ြမင့်မားလာြခင်း တုိေကာင့် ပုဂလိကကသည ်အကျိးေကျးဇူးရရှိလာြခင်း။ 
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ိုင်ငံ၏ ထိပ်ပိုင်းသို တိုက်ိုက်သတင်းပိုရသည့် လွတ်လပ်သည့် ေအဂျင်စီကိုဖန်တီးြခင်း

သည် ၎င်း၏ ြမင်သာမရိှြခင်းကုိ ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ေနာက်ထပ ် အားသစ်တစ်ရပ်ကို 

ေပးအပ်ြခင်းတိုကို ြဖစ်ေစပါသည်။ သုိရာတငွ ် ထိုသို ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်

အြခားသက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အဖွဲအစည်းတွင ် အရင်းအြမစ်ှင့် တညီူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ်ရှိြခင်းှင့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာမတိုအတွက ်အလုံးစုံေမာင်းှင်ိုင်မတို ရှိသည့်အချန်ိအခါမှသာလင ်

စွမ်းေဆာင်ုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက ် လံု ခစံတိခ်ျရသည့် 

လုံေလာက်ေသာ ဘတ်ဂျက်ှင့် အြခားအစိုးရ သိုမဟုတ ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အစိုးရအဖွဲများ 

က့ဲသုိ တာဝန်ယူခံမှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမစည်းမျဉ်းများလည်း လုိအပပ်ါသည်။ 

ရင်းြမစ် - World Bank (2013) and Behuria (2019) 

သိုရာတွင ် ထိုကဲ့သိုေသာ အေရွကုိ ဂုစိုက်၍ ပုံေဖာသ်င့်ပါသည်။ လွတ်လပ်ေသာ အဖွဲ 
အစည်းအေနြဖင့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲမ၏ ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် ကိုင်တွယ ်
ေဆာင်ရွက်ရေစရန် ရည်မှန်း၍ ချိယွင်းချက်များ စဉ်းစားြခင်းြဖင့် ကနဦးြဖစ်တန်စွမ်း 
ေလ့လာမြပလုပ်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရန ် အထူးေထာက်ခ ံ အကံြပအပ်ပါသည်။ အလား 
အလာရှိပီး ေြပာင်းလဲမြပိုင်ေသာ ေရွးချယ်စရာများှင့် မတူညီသည့် အနာဂတ်တွင် ြဖစုိ်င် 
သည့် ြဖစ်ိုင်ေချများ အားလံုးကိ ု စဉ်းစားထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ 
အစည်းအေနြဖင့် မဟာဗျဟာအရ စတင်အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်
ဦးစားေပး စဉ်းစားရမည့် ကိစရပ်များတွင ်ေအာက်ပါအချက်များ ပါဝင်သင့်ပါသည်- 

 သတိမမူမိြခင်း။ IPA များ စီမံအုပ်ချပ်မ၏ အေရးကီးေသာအစိတ်အပိုင်း 

မှာ ြပင်ပမ ှအဖွဲအစည်းများကို ေအဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းများ ေစာင့်ကည့်ရန် 

ှင့် အကံေပးရန် ခွင့်ြပိုင်သည့် ဘုတ်အဖွဲြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရ၊ ပုဂလိက 

က၊ သုေတသန/ ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ၊ လူထုအသိုင်းအဝန်း သုိမဟုတ် 

အြခားအသိုင်းအဝန်းမ ှ အလားအလာရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များြဖင် ့

၎င်းတို၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းအာဏာှင့် ပါဝင်မတိုှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘုတ် 

အဖွဲများသည ် အဖွဲအစည်းတစ်ခုမ ှ အြခားတစ်ခုသို အလွန်ေြပာင်းလ ဲ

ိုင်ကပါသည်။ OECD ၏ စီးပွားေရးများတွင် သံုးပံုှစ်ပံုအထက်ေသာ IPA 

များ (၆၉ ရာခိုင်န်း) တွင ် ကီးကပ်ရန်ြဖစ်ေစ အကံြပရန်ြဖစ်ေစ 

ေဆာင်ရွက်ေသာ ဘုတ်အဖွဲ ရိှပါသည်။ IPA ၏ ဥပေဒအရ ရှိေနသည့် 

အဆင့်အတန်းသည် ၎င်းတွင ် ဘုတ်အဖွဲ ရိှ - မရှိှင့် သေဘာသဘာဝ 
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အေပ လွမ်းမိုးပုံရပါသည်။ ဥပေဒအရ ြမင့်မားသည့် အဆင့်အတန်းရိှသည့် 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ အဖွဲအစည်းြဖစ်ေသာ ေအဂျင်စီမျိးသည် ဘတုအ်ဖဲွ 

၏ စီမံအုပ်ချပ်မကို ခံယူလိုကပါသည ်(OECD, 2018a)။ ယေန့အချနိ်တွင် 

DICA သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွား ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

(MIFER) ၏ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးကို အစရီငခံ်တငြ်ပရပါသည်။ ၎င်းအား 

ေနာက်ထပ် လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်မများ ရရှိေစရန ် အနာဂတ် 

အတွက် မှန်းေမာ်ကည့်သင့်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

သို ေြပာင်းေရွြခင်းမျိးကို ေဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် သတိမမူမိသည့် 

နည်းလမ်းကုိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် သမတ 

သည် ေအဂျင်စီကို လမ်းန်မြပေရး အချနိ်စှြ်မပထ်ားရန် အေနအထား 

သည် ခက်ခဲေသာေကာင့် ဘုတ်အဖဲွသည် ထင်သာြမင်သာရှိသည့် အေြဖ 

ြဖစ်ိုင်ပါသည်။  

 ဘတ်ဂျက။် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ အဖွဲအစည်းဆိုသည်မှာ အဖဲွအစည်း 

ပိုင်းဆိုင်ရာ/ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ သိုမဟုတ ်ဘာေရးသုံးစွဲမပိုင်းဆိုင်ရာ 

ကိုယ်ပိုင ် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိြခင်းကို ဆိုလုိပါသည်။ အားေကာင်းေသာ 

(MIFER ကဲ့သိုေသာ) ဝန်ကီးဌာနအတငွး်တငွ ် ှစ်ြမပ်ထားြခင်းမျိး 

မဟုတ်ဘဲ  DICA အေနြဖင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင ် ရန်ပုံေငွများထားရှိြခင်းြဖင့် 

လံု ခံစိတ်ချမြဖစ်ေစမည်ကုိလည်း ဆိုလုိပါသည်။ အြပည့်အဝ လွတ်လပ် 

စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းသည ်လက်ရိှတွင် ၅၀၀ ခန့်ရိှသည့် ဝန်ထမ်းများှင့် 

၎င်း၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအတွက ် ရန်ပုံေငွထားရှိရန ် IPA  အတွက် 

ဝင်ေငွလံုေလာက်စွာ ရှာေဖွေပးိုင်သည့် ထုတ်လုပ်မှင့် ဝန်ေဆာင်မများ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ လုိအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကုနက်ျစရိတအ်တက်ွ ြပန်လည် 

ရရှိေငွမဟာဗျဟာ (cost-recovery strategy) ကို ဂုတစိုက်ြဖင့် ဒီဇိုင်း 

ြပလုပ်ထားသည့် အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ အရင်း 

အြမစ် မရှိြခင်းက ေအဂျင်စီ၏ ရှငသ်နမ်တငွ် လွတ်လပ်သည့် ဆုံးြဖတ ်

ချက်များ ချမှတ်ရန်အတက်ွ ၎င်း၏ စွမ်းရည်အေပ စွန့်စားမှင့် ပိတ်ပင ်

တားဆီးမများ ရှိိုင်ပါသည်။ 

 ေဆာင်ရွက်ရမည့် အခန်းက ရှင်းလင်းြပတ်သားမှင့် တာဝန်ခံမ။ 
လွတ်လပ်စွာ ေဆာင်ရွက်ိုင်မဆိုသည်မှာ ေအဂျင်စီကို သင့်ေတာ်ေသာ 

စစ်ေဆးမများမရှိဘ ဲ အတိုငး်အဆမရိှ ေလဟာနယ်ထဲတွင် လွတ်လွတ ်



264 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

လပ်လပ် ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းမျိးကို ဆိုလိုြခင်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ 

ေအဂျင်စီ၏ ေဆာင်ရွက်ရမည့် အခန်းက ရှင်းလင်းြပတ်သားမ မရှိြခင်း 

ှင့် ေရေရရာရာ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပမ မရှိြခင်းတို ြဖစ်ခဲ့လင ် လွတ်လပ်စွာ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်မသည် အမှန်တကယ်လုပ်ေဆာင်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် အခန်းက ရှင်းလင်းြပတ်သားမ မရိှြခင်းသည် ဦးစား 

ေပးမူဝါဒများအေပ ဆုံးြဖတ်ချက်ချရာတငွ် မေရရာမေသချာသည့် အေြခ 

အေန ကံေတွရြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးှင့် လွယကူ်ေချာေမွ 

ေစေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ပါဝင်သူအားလံုး၏ ရည်ရွယခ်ျက်များကုိ 

ေရာေထွးေစြခင်းတိုကို ဖနတ်းီေစပါသည်။ မည်သည့်အဖွဲအစည်းသည ်

တာဝန်ခံမရှိစွာြဖင့် မည်သိုအကူအညီေပးိုင်မည်ကို လုပ်ေဆာင်မည့်သူ 

များအေပတွင ်ရှင်းလင်းြပတ်သားပီး ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမရိှသည့် သတ်မှတ ်

ချက်တစ်ခ ုချမှတ်ထားရှိြခင်းသည ်ေအဂျင်စီ၏ တာဝနခံ်မငှ့် လွတ်လပ ်

စွာေဆာင်ရွက်ိုင်မကို အာမခံချက်ေပးပါသည်။ 

 လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်ှင်းခံရြခင်း။ ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ လက်ေအာက်တွင ်

ရှိသည့် လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ခွင့်ရသည့် အဖွဲအစည်းအတက်ွ ဂ ု

တစိုက်ြဖင့် ဆန်းစစ်အေြဖရှာမများ လိုအပ်သြဖင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ 

အပ်ှင်းခံရြခင်းသည် အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ် ပါဝင်သင့်ပါသည်။ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ကုိ မည်သိုြမင့်တင်မည်ကိုလည်းေကာင်း၊ ထိုသိုေသာ 

အေရွတစ်ခ ု ေဆာင်ရွက်ရန ် ချိယွင်းချက်များ၊ အသုံးစရိတ်များ 

ြဖတ်ေတာက်ြခင်းှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ြပည်သူလူထုအတွက ်

ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ဝန်ေဆာင်မေပးရန်တိုကိုလည်းေကာင်း အေြခခ ံ

ကျကျ ြပန်လည်စဉ်းစားရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ေရွးချယ်မတစ်ခုအေနြဖင့် Box 

၃-၄ ပါ ဌာနများ ပူးေပါင်းြခင်းှင် ့ ိုငင်ေံတာသ်မတုံးသုိ အစရီင်ခ ံ

တင်ြပရသည့် အဆင့်လက်ေအာက်သုိ ေရေြပာင်းြခင်းတို ြပလုပ်သည့် 

ရဝမ်ဒါိုင်ငံ၏ ဥပမာကုိ လုိက်ပါေဆာငရွ်က်ိုငပ်ါသည်။ အြခားချဉ်းကပ ်

နည်းတစ်မျိးမှာ ဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်တွင ် ထားရိှ၍ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအား မှတ်ပုံတင်ြခင်း (ှင့် DICA ၏ လက်ရှိပုံစံြဖစ်သည့် 

ကုမဏီများန်ကားမြပြခင်း) လုပ်ငန်းတာဝန်တိုကို စွန့်လတ်၍ IPA ၏ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းတာဝန်ကို သီးသန့်ေဆာင်ရွက်ေစပီး 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံးသို ေြပာငး်ေရေစြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ ေဂျာ်ဂျယီာိုင်င ံ
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သည် “ေဂျာ်ဂျယီာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း” ကို ဖန်တီးပီးချန်ိတွင ်

အဆိုပါေရွးချယ်မကို ေရွးချယ်ခဲ့ပီးေနာက ် ိုင်ငံေတာ်ဝန်ကီးချပ်ုံး 

လက်ေအာက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည ် (အဆိုပါပုံစသံည် ေနာက်ပုိင်းတွင် 

ပိုကုန်ြမင့်တင်ေရးကဲ့သိုေသာ အြခားလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အင်အား 

အြပည့်ြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းမ ှ အကျိးေကျးဇူးရရှိေစရန ် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး လပ်ရှားေဆာင်ရွက်မများအတွက ်ေဂျာဂ်ျယီာ၏ အဖွဲ 

အစည်းများကို ေအဂျင်စီှင့် ေပါင်းစည်းြခင်းအားြဖင့် ေနာက်ပိုင်းတွင ်

ပုံစံေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။) 

 လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ။် အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်၏ မည်သည့်မဟာဗျဟာ 

ေြပာင်းလဲမမျိးမဆို လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ချန်ိညိမအချိ 

ကို ဦးတည်ပါလိမ့်မည်။ အချိကိစရပ်များတွင ်အခွင့်အလမ်းသစ်များသည ်

ဝန်ထမ်းများကုိ ဆုလဒ်ေပးသကဲ့သို ဖန်တီးပီး ယင်းသည ် အဖွဲအစည်း 

ေအာင်ြမင်မေသာ့ချက် ြဖစ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဖက်တွင် အဖွဲအစည်းများ 

အသစ်ြပန်လည်ဖွဲစည်းြခင်း၊ အေကာင်းြမင်ရန် အားထုတ်မများှင့် 

ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝမအသစ်များေကာင့် ဝန်ထမ်းများ ထုတပ်စရ်ြခငး်ကုိလည်း 

ဦးတည်ေစပါသည်။ စာရွက်ေပတွင ် ရလဒ်ေကာင်း ေပေနလင်ပင ်

မည်သည့်ေြပာင်းလဲြခင်းမျိးတွင်မဆို အေြပာင်းအလဲကာလ အပိုင်းအြခား 

တစ်ခုကို ဦးတည်လိမ့်မည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကာလအပိုင်းအြခားများ 

သည် မေသချာမေရရာမများကုိ ခံစားေနရသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက ်

အဓိက စိန်ေခမများပင် ြဖစ်ပါသည်။ မန်ေနဂျာများအတွက်လည်း 

မဟာဗျဟာ ရည်မှန်းချက်များကို အေကာင်ထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွကမ် 

အားလံုးတွင ် ဝန်ထမ်းများအား တွန်းအားေပး လံ့ေဆာရ်န ် စိန်ေခမများ 

ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ေအဂျင်စီ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ကို မည်သည့် 

ပုံစံြဖင့် ေြပာင်းလဲရန ် စဉ်းစားြခင်းတွင်မဆို အထက်တွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့် 

ေအဂျင်စီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များေြပာင်းလဲြခင်းှင့် ဘက်ညီစွာ ချတ်ိဆက် 

လျက်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့်- IPA တွင ် ေနထုိင်မည့် ဝန်ထမ်းများှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ လွယ်ကူေချာေမွေစေရးှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု

မှတ်ပံုတင်သည့် ယူနစ်တွင် ေနထုိင်မည့် ဝန်ထမ်းများြဖစ်သည် ့ IPA ၏ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး ယူနစ်ကုိ ိုငင်ေံတာသ်မတုံးသုိ ေရခ့ဲလင ်

(၎င်းတိုအား မည်သည့်ေနရာတွင ် အပီးသတ် ေနရာချမည်နည်း)။ DICA 
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သည် မကာေသးမီကာလကပင် လုပ်ငန်းများ ဆက်လက ်ေဆာင်ရွက်ိုင ်

ေစေရးအတွက ်အဓိကကျသည့် ဝန်ထမ်းများ ချန်လှန်ထားြခင်းှင့် MIFER 

သို ဝန်ထမ်းများ ေရေြပာင်းေနရာချထားြခင်းများကို ြပလုပ်လျက ်

အစီရင်ခ ံ တင်ြပရသည့် ဝန်ကီးဌာနကုိ ေြပာင်းလဲခဲ့ပါသည်။ အနာဂတ်  

အေရွများတွင ်ပိုမိုဂုစိုက်၍ စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်ပါမည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးေဆာင်ရွက်မပိုင်းတွင ်
အြခားအားေကာင်းသည် ့ ဇတ်ေကာင်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်စီးပွားေရးဇုန ်
အာဏာပိုင်အဖွဲ၏ လက်ေအာက်တွငရိှ်ပးီ ၎င်းတို၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး အားထုတ်မ 
ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအတွက ် ပီးြပည့်စုံေသာ တစ်ေနရာတည်း၌ အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပး 
ြခင်းကို ကမ်းလှမ်းဖိတ်ေခြခင်းများကို တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်သည့်  အထူးစီးပွားေရးဇုန ်
(SEZ) များစွာရှိသည့် ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံကဲ့သိုပင ် ြမန်မာိုင်ငံတွင်လည်း သီလဝါ အထူးစီးပွား 
ေရးဇုန်သည်လည်း တက်ကသည့် အခနး်ကမ ှ ပါဝင်ပါသည်(အခန်း ၇ တွင်ကည့်ပါ)။ 
SEZ များသည ်အသုံးဝင်ေသာ ေရှေြပးရင်းှီးြမပ်ှံေရး လွယ်ကူေချာေမွေစေရးစီမံချက်များ 
ြဖစ်ိုင်သည့်အတွက ်၎င်းတုိသည် တွန်းအားေပးြခင်းခံရပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် - သီလဝါရှိ 
တစ်ေနရာတည်း၌ အလံုးစံုဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စငတ်ာသည် အစိုးရဌာန ၁၁ ခ ု ကုိ အတ ူ
တက ွ ေဆာင်ရွက်ေစပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် အြပနအ်လှနဆ်က်ဆမံကုိ ကိုယ်စားြပသည့် 
ေရှေြပးုံးအဖွဲှင့် အမျိးမျိးေသာ ေတာင်းဆိုမများကို ေနာက်ဆက်တဲွလုိက်ပါ ေဆာင်ရွက ်
ေသာ အရွယ်အစားကီးမားသည့် ေနာက်တနး်ုံးအဖွဲတိုက ကူညီေထာက်ပံ့မေပးလျက ်
ရိှပါသည်။ ထိုသိုေသာ တုိးတက်မသည် အစိုးရအေနြဖင့် တာဝနယ်မူရိှသည်ကုိ ြပသသည့် 
ချးီကျးထုိက်သည့် အားထုတ်မများမ ှ အချိကို ေဖာ်ြပရာေရာက်ပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင ်
လုပ်ငန်းစဉ်များ ထပ်ေနြခင်းှင့် အရင်းအြမစ်များ ြဖန်းတီးြခင်းတိုမ ှ ေရှာင်ရှားိုင်ရန် 
အတွက် ြမန်မာုိင်ငံရိှ အြခားရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအဖွဲများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ်
ပိုမိုအေရးကီးလာပါသည်။ 

မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အကံြပချက်၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ ပစ်မှတ်ထားြခင်းှင့် ခွင့်ြပပီးေနာက်ပိုင်း 
ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း 

ိုင်ငံတကာပွဲများတွင ် ပါဝင်ြခင်းမ ှ ရရှိသည့် အဆင့်အတန်းြဖင့် ြပည်တွင်းေထာက်ပံ့မ 
များကို တက်ကစွာ အကူအညီေပးရန် DICA သည် ၎င်းတွင ် အမျိးမျိးေသာ နည်းပညာ 
ပံ့ပိုးမများှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက်ချက်များကို ရရှိေစြခင်းြဖင့် 
ေကာင်းကျိးများစွာ ရရိှခ့ဲပါသည်။ ၎င်းသည ် ိုင်ငံတကာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို 
ေြခရာေကာက်ြခင်းမ ှ ရရိှသည့်အဆင့်အတနး်ြဖင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အကံြပချက်အတွက် 
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အားထုတ်မတွင ် အေထာက်အကူြပ အစီအမံအမျိးမျိးှင့် ေအာငြ်မငမ်ရရန ် နည်းလမ်း 
အသွယ်သွယ်ကုိ အသုံးြပပါသည်။ မေလးရှားိုင်ငံကဲ့သို မကာေသးမီက ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြမင့်တင်ေရးေကာ်မတီကို ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ် တုိးတက် 
ေရးကုိ ေမာင်းှင်ရန်ှင့် ထိုသိုေသာ ကျင့်သုံးမမျိးကို ထိေရာက်စာွ အသုံးြပလျက ်
အားေပးလံ့ေဆာ်ရန ် အေရှေတာင်အာရ ှ စီးပွားေရးကို ဦးေဆာင်သည့် အေတွအကံအရ 
ေပါင်းကူးသစ်တစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။  

DICA သည် ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ြမန်မာိုင်ငံ အေတွအကံကုိ တိုင်းတာြခင်း 
ြဖင့် ချတိ်ဆက်စဉ်ကာလတွင ်ိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းများ၏ ြပည်ပအလုပ်သမား စစ်တမ်းပုံစ ံ
အပါအဝင် ပုိမုိစနစ်ကျေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့်- ေဂျာ်ဂျယီာုိင်ငံရိှ 
လုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငံြခားလုပ်ငန်းများှင့် ၎င်းတို ဝန်ထမ်းများ၏ ိုင်ငံအတွင်းတွင် 
ေနထိုင်မှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မတိုှင့်စပ်လျဉ်းေသာ ေကျနပ်မအတိုင်းအတာကို တိုင်းတာ 
ရန် အေထာက်အကူြပအရာအြဖစ် ထိုကဲ့သိုေသာ စစ်တမ်းများကို အသုံးြပပါသည်။  

အရင်းအြမစ်များှင့် အားထုတ်မများအေပ အာုံစိုက်ရန ် ကိးပမ်းမရာ၌ DICA ၏ ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးသည ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်းများစာရင်းြဖင့် လမ်းန်မြပထားပါသည-် 

 လယ်ယာကစိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ၊ ဝန်ေဆာင်မှင် ့ စိုက်ပျိးေရးအေြခခ ံ

တန်ဖိုးြမင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ 

 တိရစာန်ေမွးြမထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ေရထွက်ပစည်းေမးွြမထုတလု်ပြ်ခင်း 

လုပ်ငန်းများ၊ 

 ပိုကုန်ြမင့်တင်ိုင်မည့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ 

 သွင်းကုန်အစားထုိး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ 

 လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရး ကဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ 

 ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်မဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ 

 ပညာေရးဝန်ေဆာင်မ လုပ်ငန်းများ၊ 

 ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ 

 တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတည်ေဆာက်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ 

 စက်မမိေတာ်တည်ေဆာက်မလုပ်ငန်းများ။ 

ရှင်းလင်းသည့် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ စာရင်းရှိသည့်အခါတွင ် IPA ၏ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရး ေဆာင်ရွက်ချက်တိုကို အကူအညီ 
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ေပးိုင်ပီး အဆိုပါဦးစားေပးမကို အလွနသ်တရိှိစာွ တာဝန်ယူရန် လိုအပ်သည့်အြပင ်
ပုံမှန်ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ MIC သည ်အဆိုပါစာရင်းကို သတ်မှတ်ရန် 
ဦးေဆာင်သည့် ကတွင်ရိှေနေသာ်လည်း အဆုိပါစာရင်းသည် စနစ်တကျ နည်းလမ်းြဖင့် 
ြပန်လည်သုံးသပ်ထားြခင်းမျိး မဟုတ်ပါ။ အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ယင်းစာရင်းသည ်
စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းတွင်ရှိသည့် အဓိကပါဝငပ်တသ်က်သူများငှ့် အထူးကမ်းကျင်သ ူ
များအဖွဲတုိြဖင့် ေဆွးေွးပွဲများြပလုပ်ြခင်းမ ှ ရရှိသည့်ရလဒ ် ြဖစ်သင့်ပါသည်။ အထူးသြဖင့်  
စုံစမ်းေမးြမန်းမများကို လျင်ြမန်စွာ ြပန်ကားေပးိုင်မည့် ပုံစံအေနအထားှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လွယ်ကူေချာေမွေစေရးကို အံကိုက်ြဖစ်ေစမည့် ေြဖရှင်းမကဲ့သိုေသာ အထူးဆက်ဆ ံ
ေဆာင်ရွက်မများအြဖစ် ေြပာင်းလဲိုင်သည့်အတွက ် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့်စာရင်း၏ 
အေသးစိတ် စီစဉ်ြပင်ဆင်မများအား ထုိက်သင့်သည့် အာုံစိုက်မှင့် အားထုတ်မေပးရန ်
အေရးကီးပါသည် (OECD IPA Survey of Myanmar, 2019)။ DICA အေနြဖင့် မကာခဏ 
ထိေတွဆက်ဆံေနရသည့် ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်အတိုင်းအတာရှိေသာ အဖဲွအစည်းများကို 
လည်း စာရင်းအပီးသတ်ရန ်အသုံးချိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - ေယဘုယျအားြဖင့် ကုမဏီများ၊ 
လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများ၊ စက်မကုန်သည်များအသင်းချပ်ှင့် ဘာေရးအဖွဲအစည်းများ 
ှင့် တစ်လလင် အကိမ်များစွာ အြပန်အလှန်ထိေတွဆက်ဆံကပီး ြဖစ်ပါသည ် (ဇယား- 
၃.၆) (OECD IPA Survey of Myanmar, 2019)။ 

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများစာရင်းသည် IPA ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ပစ်မှတ ်
ထားမ အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ပါသည်။ သိုရာတွင ်အေတွအကံရင့်ကျက်သည့် IPA များ တွင်ပင ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူပစ်မှတ်ထားြခင်းသည ် ခက်ခဲသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်ြဖစ်ပါသည်။ FDI 
အုပ်ချပ်မပုံစံကို ေြဖေလျာ့ြခင်းှင့် ေဈးကွက်သဟာယ မူဝါဒများ (ပထမ မျိးဆက်)ှင့် 
ိုင်ငံကို ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဦးတည်သွားရာပန်းတုိင်အြဖစ် ေဈးကွက်တင်ေရာင်းချြခင်း 
(ဒုတိယမျိးဆက်) များ ေနာက်ပိုင်းတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး၏ အေြခခံအရ ရင်းီှး 
ြမပ်ှံသ ူပစ်မှတ်ထားြခင်းသည် တတိယမျိးဆက်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေမာ်ခင်းသည် ၎င်း၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမအုပ်ချပ်မစနစ်အား ဖငွ့်ေပးြခငး်ငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့် 
ခိုင်မာသည့် ေအာင်ြမင်မများ ေပးအပ်ခဲ့ေသာ ဒုတိယမျိးဆက ်အမျိးအစား ေဆာငရွ်က်မများ 
တွင ်ပါဝင်ဆဲြဖစ်ပီး ဒုတိယမျိးဆက်သို ေရေြပာင်းေနပုံရပါသည်။  

DICA သည် (တာဝန်ခံမရိှသည့် မန်ေနဂျာများ အသုံးြပ၍) ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူတစ်ဦးချင်းစီ၏ 
ြပဿနာအေြဖရှာြခင်းကိ ု စနစ်တကျေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် တိုင်တန်းချက်များကို ကားခ ံ
ေဆာင်ရွက်သည့် တတိယအဖဲွအစည်း (ombudsman) က့ဲသုိ အြငင်းပွားမများကုိ ကားဝင် 
ေစ့စပ်ေပးြခင်းှင့် ေလျာ့ပါးေစြခင်း အပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ခွင့်ြပပီးေနာက်ပိုင်း 
ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ တာဝနယ်ေူဆာငရွ်က်ပါသည်။ CRM က့ဲသို 
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ေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အေြဖရှာမများသည ် DICA ၏ အဓိကလုပင်နး်တာဝနမ်ျားကုိ ြမင့်တင ်
ေပးရန် ကူညီေပးပါသည်။ အထူးသြဖင့် MyCO  အင်တာနက်ဝင်ေပါက်ကို အသစ်မိတ်ဆက ်
ိုင်ခဲ့ပီးြဖစ်သြဖင့် ေဖာက်သည်အများအြပားသည် ပိုမိုေကာင်းမွန်မများကို ေမာ်လင့်ိုင်ပ ီ
ြဖစ်ပါသည်။ ှစ်လတ်ကာလတွင် DICA အေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ ခွင့်ြပပီး 
ေနာက်ပိုင်း ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းကို တာဝနယ်ေူဆာငရွ်က်မည့် ယူနစ်တစ်ခုကို ဖွဲစည်း 
တည်ေထာင်ေရး စဉ်းစားရန် လိုအပ်ိုင်ပါသည်။ 

DICA ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အမျိးမျိးကို ေပါင်းစည်း၍ အကျိးြဖစ်ထွန်းေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

အထက်တွင ် ြမင်ေတွရသည့်အတိုင်း IPA များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်က ူ
ေချာေမွေစေရးကို အြပည့်အဝ ှစ်ြမပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကိုြဖစ်ေစ ပိုကုန်ြမင့်တင်ေရး၊ 
ဆန်းသစ်တီထွင်မ၊ ေဒသတွင်းဖွံဖိးမ၊ ြပည်ပှင့်ြပည်တွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် အြခားေသာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ထပ်ေပးြခင်းများပါဝင်ေသာ ကျယ်ြပန့်သည့် ေအဂျင်စီတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်း 
ြဖစ်ေစ ြဖစ်ုိင်ပါသည်။ လက်ေတွတွင ် ကမာတစ်ဝန်းရှိ IPA အများစုတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီး 
ြမပ်ှံမများ ြပည်တွင်းသိုစီးဝင်မြမင့်တင်ေရးအလွန်၌ မျိးစုံေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးြခင်းှင့် 
ဦးစီးဦးေဆာင်ြပမများ ရှိကပါသည်။ OECD ၏ စီးပွားေရးများတွင ် IPA တွင ် လုပ်ပိုင်ခွင့် 
ေပးြခင်းများကို ကိမ်ဖန်အများဆုံး ပူးေပါင်းမအြပဆုံးမှာ ပိုကုန်ြမင့်တင်ေရး (၅၆ ရာခိုင်န်း 
ေသာ ေအဂျင်စီများ) ှင့် တီထွင်ဆနး်သစမ်ြမင့်တငေ်ရး (၅၆ ရာခိုင်န်း) တို ြဖစ်ပါသည ်
(OECD, 2018a)။ 

DICA သည် လက်ရိှတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးကို ေကျာ်လွန်၍ ကျယ်ြပန့်ေသာ 
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ DICA အား ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြမင့်တင်ေရးအေပ အာုံစိုက်သည့် လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ခွင့်ရသည့် IPA ြဖစ်လာေရး 
အြငင်းပွားေနေသာ်လည်း လက်ရှိဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပံုသည် အမျိးမျိးေသာ အဖဲွအစည်း 
များအကားတွင ် စုေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းစွမ်းအားကို ဖန်တီးရန် အမှန်အကယ် ခွင့်ြပပါ 
သည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ပိုကုန်ြမင့်တင်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ေရးကို ေပါင်းစည်း 
ခဲ့ေသာ ြပင်သစ်ိုင်ငံ၏ IPA ကဲ့သိုေသာ အမျိးမျိးေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ေပါင်းစည်း 
ြခင်းကံေတွရသည့် ေအဂျင်စီ၏ အေတွအကံသည် စစ်မှန်သည့် အဓိကလံ့ေဆာ်မများ 
အြဖစ် အသုံးစရိတ ် ထိေရာက်မ၊ မူဝါဒေပါင်းစပ်အားေကာင်းမှင့် နည်းပညာပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ိုင်မတိုကို ချတိ်ဆက်ေပးေသာ အေကာင်းတရားများကဲ့သို ရည်န်းကိုးကား 
ေလ့ရှိပါသည်။ ဇယား ၃-၄ တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် ပိုကုန်ြမင့်တင်ြခင်း 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးြခင်းကို ပူးေပါင်းြခင်းြဖင့် ရရှိလာိုင်သည့် အကျိးေကျးဇူးများှင့် ကံေတွိုင ်
သည့် အရာယ်များကို မီးေမာင်းထိုးြပထားပါသည်။  
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ဇယား - ၃-၄ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် ပိုကုန်ြမင့်တင်ြခင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးြခင်းကို 
ပူးေပါင်းြခင်းြဖင့် ရရှိလာိုင်သည့် အားသာချက်ှင့် အားနည်းချက်များ 

အားသာချက်များ အားနည်းချက်များ 

ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ မူဝါဒကိစရပ်များ 

အကား ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ပူးေပါင်းြခင်း။ 

မတူညီသည့် ရည်ရွယ်ချက်များှင့် အာုံစုိက်မ 

ဆုံးံးိုင်ေချရှိြခင်း။ 

လုပ်ငန်း ဝန်ေဆာင်မများ မေဝြခင်း (ဥပမာ-

လူ့စွမ်းအား အရင်းအြမစ် စီမံခန့်ခွဲြခင်း၊ 

သတင်းအချက ်အလက်စနစ်၊ IT)။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင် ့ပိုကုန်ြမင့်တင်ြခင်း 

ဝန်ထမ်းများအကား ကိုယ်ေရးေနာက်ခံှင့် 

စိတ်ဓါတ်ခံယူချက ်မတူညီြခင်း။ စီမံခန့်ခွဲမဆိုင်ရာ 

စွန့်စားြခင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ 

စိန်ေခမများ။ 

ပိုမိုေကာင်းမွန်သည် ့မူဝါဒှင့် 

ြမင့်တင်ေရးအားထုတ်မ များအတွက် လုပ်ငန်း၏ 

ပညာာဏ်များအား တွန်းအားေပးြခင်း။ 

ကုန်သွယ်မြမင့်တင်ေရး ေအာင်ြမင်မလျင်ြမန်စွာ 

ရရှိြခင်းေကာင် ့ှစ်ရှည်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး 

အားထုတ်မများကို အဟန့်အတား ြဖစ်ေစြခင်း။ 

OSS ကို ြပန်လည်ဆင်ြခင်မှင် ့ပိုကုန်ဦးစားေပး 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အကအူညေီပးမအား 

တွန်းအားေပးြခင်း။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒှင့် ြမင့်တင်ေရးအတွက ်

အာုံစိုက်မှင့် အရင်းအြမစ်များ ဆုံးံးိုင်သည့် 

စွန့်စားမရှိြခင်း။ 

နာမည်ေကာင်းရေအာင်ေဆာင်ရွက်မှင့် ိုင်ငံတကာ 

ြမင့်တင်ေရး လပ်ရှားမများ ကို ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မြဖင် ့အင်တိကု်အားတိုက် 

ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

အေြခခံဝန်းကျင်ှင် ့လုပ်ငန်းပညာာဏ် 

မတူညီြခင်း။ 

ေဖာက်သည်များ ကျယ်ြပန့်လာေစရန် ထိေတွမများ 

ြဖစ်ေစမြဖင့် အားေကာင်းသည် ့မူဝါဒအကံေပးြခင်း။ 

 

ရင်းြမစ် - UNCTAD (2009), Wells & Wint (2000) and Business France (2018) 

ဇယား ၃-၄ တွင် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ြပန်လည်သံုးသပ်ရန် ေပးထားသည့်အတိုင်း မီးေမာင်း 

ထိုးထားသည့် လက်ေတွြဖစ်ရပ်အများအြပားကုိ DICA သည် ရင်ဆိုင်ရပါသည်။ အြခား 

အေြခခံအချကတ်စ်ချက်မှာ ပိုကုန်ှင့် ကုနသွ်ယမ်ြမင့်တငေ်ရးအတက်ွ တာဝန်ခံြဖစ်သည့် 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ပူးေပါင်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေရှဆက်၍ 

ြဖစ်ပွားိုင်သည့် သိသာသည့် စိန်ေခမတစ်ခုမှာ တစ်ေနရာတည်း၌ အလုံးစုံ ဝန်ေဆာင်မ 

ေပးသည့် DICA ရှိအဖွဲ၊ သီလဝါရှိအဖွဲှင့် ဖွံဖိးမအေထာက်အပံ့ေပးသည့် အဖွဲအစည်း 

များ၏ အကူအညီြဖင့် အာဆီယံြပတငး်တစေ်ပါက် (ASEAN Single Window) အစြပမကုိ 

ုပ်လံုးေဖာ်သည့် ြမန်မာ့အေကာက်ခွန်သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Myanmar Customs 
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Intelligence System -MCIS) ှင် ့ ြမန်မာ့ကုန်ပစည်းအလိုအေလျာက် ရှင်းလင်းေရးစနစ ်

(Myanmar Automated Cargo Clearance System - MACCS) တို ြဖစ်ပါသည်။ 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနကလည်း ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ် ကုန်ပိုသူများ 

အတွက် မူရင်းြဖစ်မ ေထာက်ခံချက်အပလီေကးရှင်းကို လွယ်ကူေချာေမွေစရန်အတွက ် E-

Co စနစ်ကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။7 

DICA သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပုဂလိကကသို နည်းပညာှင့် ဗဟုသုတများ လွဲေြပာင်းမကို 

ြမင့်တင်ရန်အားထုတ်မတွင ် ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ြပည်တွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

များ၏ ချတ်ိဆက်မကို ြမင့်တင်ရန် အလားအလာ ရိှိုငပ်ါသည်။ ြပည်တငွး်ကုနပ်စည်း 

ေထာက်ပ့ံသူများ၏ ေဒတာေဘ့စ် (Database) ကို စနစ်တကျထားရှိြခင်း မရိှေသာ်လည်း 

DICA သည် လက်ရှိတွင ် ြပည်တွင်း ကုန်ပစည်းေထာက်ပံ့သူများကို သတင်းအချက်အလက် 

ေပးြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် အလားအလာရှိသည့် ကုနပ်စည်းေထာက်ပံ့သ ူ

များအကား ေတွဆုံပွဲများစီစဉ်ေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ ၎ငး်သည်လည်း 

အနာဂတ်သွားရန်ေြခလှမ်းအြဖစ် စဉ်းစားိုင်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ လိုအပ်ချက်ှင့် လိုလား 

ချက်များကို အနီးစပ်ဆုံး ခွဲြခားေရွးထုတ်ြခင်းြဖင့် အလားအလာရှိသည့် ကုန်ပစည်း 

ေထာက်ပံ့သူများအတွက ် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းကို ေပါင်းစုေပးပါသည်။ အကယ်၍ 

၎င်းတိုအား စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ြခင်းများ ြပလုပ်ရန် အေြခအေန မရိှပါက DICA သည် 

လုပ်ငန်းများကို ၎င်းင်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကအလိုက ်စီးပွားေရးဖွံဖိးမ ဝန်ေဆာင်မ 

များကို ေပးရန် တိုက်တွန်းသင့်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် TVET  စနစ်သည် ပုဂလိကက 

ရင်းှီးြမပ်ှံမများ လွယ်ကူေချာေမွေစိုင်ပီး ြမင့်တင်ိုင်ပါသည်။ ေလ့ကျင့်ေရး သိုမဟတု ်

TVET ေကျာင်းများသည ်လိုအပ်သည့် ေဈးကွက်ဝယ်လိုအားကို တုံြပန်မဆိုင်ရာ ေလ့ကျင့်မ 

များကို ေပးသည့် စွမ်းေဆာင်ရည်များကုိ တည်ေဆာက်ေပးေသာေကာင့် အားေကာင်းသည် ့

စီးပွားေရးချတ်ိဆက်မများှင် ့SME ြမင့်တငေ်ရးကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်  ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင ်

၎င်းတိုသည ်DICA ှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာဝန်ကးီဌာနများ၏ အေရးကီးသည့် မိတ်ဖက်များ 

ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။ တစ်မျိးသားလံုးဆိုင်ရာကမ်းကျင်မ မဟာဗျဟာဖွံဖိးြခင်းသည ်အထူး 

သြဖင့် ဖွံဖိးမေထာက်ပံ့သူမိတ်ဖက်က ေထာက်ပံ့ရနက်မး်လှမး်ိုငသ်ည့် ဧရိယာကဲ့သိုေသာ 

လုပ်ငန်းများ၏ ဝန်ေဆာင်မဝယ်လုိအားကုိ ေပးအပ်ရန ် အေထာက်အပံ့ေပးမများကို 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။  
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ကုမဏီများန်ကားမြပြခင်း လုပ်ပုိင်ခွင့်အရ DICA တွင ် ကအလုိက် ေလ့လာဆန်းစစ ်

ြခင်း၊ မူဝါဒှင့် ဗျဟာချမှတ်ြခင်းများအတွက ် အလွန်အမင်းအသံုးဝင်မကုိ ြပသိုင်ေသာ 

ကုမဏီများှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကီးမားသည့် ေဒတာေဘ့စ်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 

အနာဂတ်တွင် တွဲဖက်မြပလုပ်ြခင်း ဝန်ေဆာင်မလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက ် ကုမဏီများ 

၏ ေနာက်ခံအေကာင်းအရာအချက်အလက်ကုိ ဖန်တီးိုင်ြခင်းကဲ့သို ဗျဟာကျစွာ အသုံးြပခဲ့ 

လင် MyCo ေပါင်းကူးအသစ်သည် အလွန်တရာ အကူအညီေပးုိင်ပါသည်။ ယင်းအတွက ်

ေကာင့် DICA သည် အဆိုပါေပါင်းကူးတွင ် သတင်းအချက်အလက်များ ြပည့်စုံမှင့် တိကျ 

မှန်ကန်မကို ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ထိုသိုမဟုတ်ခဲ့ပါက သတင်းအချက ်

အလက်များတွင် မဟာဗျဟာကျမတန်ဖိုး နည်းပါးေနပါလိမ့်မည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေစေရးအတွက ် ြပည်တွင်းေပါင်းစပ်ညိင်း 

ေဆာင်ရွက်မ 

ထိေရာက်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယကူ်ေချာေမွေစေရးသည် ဂုတစိုက ်

ေဆာင်ရွက်ရမည့် အဖွဲအစည်းပိုင်းှင့် မူဝါဒပိုင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ လိုအပ ် ပါသည်။ 

နည်းလမ်းမျိးစုံထဲတွင ် ဝန်ကီးဌာနအတွင်းတွင ် ေချာေမွေသာ အချင်းချင်း ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် များြပားလှသည့် မူဝါဒများှင့် လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းလိုအပ်ချက်များအကားတွင ် ၎င်းတို၏ လမ်းေကာင်းကို ေစာစီးစွာ ရှာေဖွေတွရှ ိ

ေစရန် ြဖစ်ေစပါလိမ့်မည်။ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း 

(One Stop Shop) ကိုပါ ေပါင်းထည့်ြခင်းြဖင့် IPA သည် ိုင်ငံတစ်ရပ်လုံးှင့် ိုင်ငံ၏ 

လက်ေအာက်ခံများအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည့် ထိေရာက်သည့် နည်းလမ်းထားရှိမ 

အား ေသချာေစရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဇယား ၃-၅ ေအာက်တငွ ် IPA ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး 

ေယဘုယျမူေဘာင်များကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား - ၃-၅  IPA ၏ အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှင့် 

ညိင်းေဆာင်ရွက်မ ေယဘုယျမူေဘာင ်
 မဟာဗျဟာ ချနိ်ညိမ အဖဲွအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှင့် 
ညိင်းေဆာင်ရွက်မ 

ုိင်ငံတကာအဆင့်အတန်း 
(ုိင်ငံြခားအား ကိုယ်စားြပြခင်း) 

မဟာဗျဟာကျေသာ ေဈးကွက်
ရှာေဖွမကုိ ိုင်ငံရပ်ြခားရှိ 
အာဏာပိုင်များှင့် ချနိ်ညိြခင်း 
(“တစ်သံတည်း”/ ရှင်းလင်းသည့် 
သတင်းစကား)။ 

သံတမန် ဆက်ဆံေရးှင့် အစိုးရပိုင်း
ဆုိင်ရာ ဆက်ဆံေရးများြဖင့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

ုိင်ငံေတာ်အဆင့် 
(ဗဟုိအစုိးရှင့် အြခား 
ုိင်ငံေတာ်အဆင့် 
ေအဂျင်စီများှင့် စီမံခန့်ခဲွသူများ) 

အမျိးသားရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒှင့်
အြခားအမျိးသားစီးပွားေရးမူဝါဒ 
များကုိ လုပ်ိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက ်
ပုိမုိေဆာင်ရွက်ြခင်း (ဥပမာ-
စက်မဖွံဖိးေရးမူဝါဒ)။ 

အြခား ိုင်ငံေတာ်အဆင့် ြမင့်တင်ေရး
ေအဂျင်စီများ (တီထွင်ဆန်းသစ်မှင့် 
ပိုကုန်ြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စ)ီ ှင့် 
ကလုိက်အေသးစိတ် စတင် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင် ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

တစ်ိုင်ငံလံုးဆုိင်ရာ
နာမည်ေကာင်းရမ မဟာဗျဟာ။ 

လွယ်ကူေချာေမွေစသည့် 
ဝန်ေဆာင်မများအတွက ်ုိင်ငံေတာ် 
အဆင့် စီမံခန့်ခဲွမအဖဲွများှင့် 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

မဟာဗျဟာကျေသာ ထိပ်ပုိင်း
အစိုးရအဖဲွှင့် အေထာက်အပံ့ 
ေပးသည့် အာဏာပိုင်များသို 
အစီရင်ခံတင်ြပြခင်းှင့် စီမံချက် 
ချြခင်း။ 

ြပဿနာ အေြဖရှာမများအတွက ်
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ညိင်း 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း (မတူညီသည့် ဝန်ကီး 
ဌာနများအကားတွင် အားေကာင်းသည့် 
အြပန်အလှန် ထိေတွဆက်ဆံမများ 
လိုအပ်ိုင ်ပါသည်။)။ 

ုိင်ငံေတာ် လက်ေအာက်ခ ံ
အဆင့် 
(ုိင်ငံေတာ် လက်ေအာက်ခ ံ
အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများှင့် 
ေအဂျင်စီများ) 

ဆဲွေဆာင်ြခင်းှင့် ြမင့်တင်ြခင်း
မဟာဗျဟာ သတ်မှတ်ြခင်း/ 
သတ်မှတ်ချက်အား ကမ်းလှမ်း ြခင်း။ 

ုိင်ငံေတာ်လက်ေအာက်ခံအဆင့်၌
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြမင့်တင်ြခင်း။ 

မဟာဗျဟာကျေသာ ေဈးကွက်
ရှာေဖွမကုိ ချန်ိညိြခင်း 
(“တစ်သံတည်း”/ ရှင်းလင်းသည့် 
သတင်းစကား)။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရး
ဝန်ေဆာင်မ (ဥပမာ-ကွင်းဆင်း 
ေလ့လာြခင်း) 

 ခွင့်ြပပီးေနာက်ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်း
(ဥပမာ-ြပည်တွင်းအစုအဖဲွ 
အစီအစဉ်များ) 

 ြပည်တွင်း စီမံခန့်ခဲွမ လုပ်ငန်းစဉ်များ
(ဥပမာ-ြပည်တွင်းမက်လုံးများ) 

 ုိင်ငံေတာ်လက်ေအာက်အဆင့်တွင်
ြပဿနာအေြဖရှာြခင်း။ 

ရင်းြမစ် - OECD (2018a) 
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DICA သည် ပုဂလိကကှင့် အစိုးရအကားတွင ် ပါဝင်ေဆွးေွးသူ၏ အေရးကီးေသာ 
အခန်းကကုိ ြဖည့်ဆည်းေပးသက့ဲသုိ ၎င်းကိုယ်တိုယ ်တည်ေဆာက်ထားေသာ ေပါင်းစည်း 
ေဆာင်ရွက်မကွန်ယက်လည်း ရိှပါသည်။ ဇယား ၃-၆ သည် အစိုးရအတွင်းရှိ DICA ၏ 
ဗျဟာအကျဆုံးမိတ်ဖက်များကို ေရွးချယ်သတ်မှတ်ြပသထားပါသည်။ ေအဂျင်စီအတွင်း၌ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် တာဝန်ရှိေသာ ဝန်ကီးဌာနများ၊ ဝန်ကီးအဆင့်များြဖင့် ဖွဲစည်းထား 
သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီများ၊ ေဒသဆိုင်ရာ အစိုးရများှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် 
အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် အနည်းဆုံး တစ်လတစ်ကိမ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းမူေဘာင်အေပ အလုပ်ြဖစ်ေစိုင်ေသာ အနီးကပ်သက်ေရာက်မများ ရှိေစရန ်
အြပန်အလှန်ထိေတွဆက်သွယ်ြခင်းများကို ြပလုပ်ေလ့ရှိသြဖင့် ထိုသိုကွန်ယက်ရှိေနြခင်း 
သည် ထူးထူးြခားြခား အ့ံသစရာမေကာငး်လှပါ။ အေသအချာတပ်အပ်ေြပာိုင်သည်မှာ 
ကုမဏီတစ်ခုချင်းအလိုက ် အပတ်စဉ ် ထိေထွဆက်သွယ်ြခင်းအားြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စီးပွားေရး 
အသင်းအဖွဲများှင့် လုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲများှင့် လစဉ်ေတွဆုံစည်းေဝးြခင်းြဖင့်ြဖစ်ေစ 
DICA ၏ ပုဂလိကကှင့် ပံုမှန်အြပနအ်လှန ် ထိေတွဆက်သွယ်မပင် ြဖစ်ပါသည်။ 
မဟာဗျဟာကျကျသာ အသံုးြပခ့ဲမည်ဆိုလင ် ၎င်းအရာများသည် DICA ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ 
အကံေပးြခင်းအခန်းကအတွက ် သတင်းအချက်အလက်များ ေပးအပ်ိုင်မည့် အေြခခ ံ
ေကာင်းများ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား- ၃-၆ DICA ၏ အဖွဲအစည်းများှင့် အြပနအ်လှန် ထိေတွဆက်ဆံမများ 

 မဟာဗျဟာြဖင့် မဟာဗျဟာြဖင့် မဟုတ် 
အပတ်စဉ ်
ထက် 
ပုိေတွြခင်း 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်
တာဝန်ရှိသည့် ဝန်ကီးဌာနများ 

 

ိုင်ငံေတာအ်ဆင့် 
လက်ေအာက်ရိှ IPA များ 

 

ပုဂလိက လုပ်ငန်းအဖဲွ 
တစ်ဖဲွချင်း (ဥပမာ အကံေပး 
လုပ်ငန်း သုိမဟုတ် 
ဥပေဒဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း) 

 

တစ်လ 
တစ်ကိမ် 
သုိမဟုတ် 
ှစ်ကိမ် 

ဝန်ကီးအဆင့်ြဖင့် ဖွဲစည်းထား
သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မတီများ 

အေကာက်ခွန်  

ဘာေရးဝန်ကီးဌာန အခွန်  
ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဝန်ကီး 
ဌာန 

လူဝင်မ  

ိုင်ငံေတာအ်ဆင့် လက်ေအာက်
များ/ ေဒသဆုိင်ရာ 
အစိုးရအဖဲွများ 

ကုန်သည်စက်မ
အသင်းချပ်များ 

 

လုပ်ငန်း
အဖဲွအစည်းများ 

 

ပုိကုန်ြမင့်တင်ေရး ေအဂျင်စီ ဘေရး
အဖဲွအစည်းများ 
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 ေြမှင့်သက်ဆိုင်သည့် 
ေအဂျင်စီများ 

ိုင်ငံတကာ
အဖဲွအစည်းများ

 

တစ်ှစ် လင်  
၃ ကိမ် မှ ၁၁ 
ကိမ် 

သံုံးများှင့် 
ေကာင်စစ်ဝန်ံုးများ 

တီထွင်ဆန်းသစ်မ 
ေအဂျင်စီ

ဗဟိုဘဏ်

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ြမင့်တင်ေရး ေအဂျင်စ ီ

စာရင်းအင်း
ုံး 

 နယ်နမိတ်
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး 
ေအဂျင်စီ

ိုင်ငံြခား
သံုံးများ 

 ယှဉ်ပိင်မဆိုင်ရာ
ေအဂျင်စီ 

သဇာ 
အာဏာ 
ရိှသူများ

 ကအလုိက်
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းေရး 
အဖဲွများ (မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ 
ခွင့်ြပမိန့်ေပးြခင်း) 

တကသုိလ်
များ 

  ပညာေရး 
ဆုိင်ရာ 
အဖဲွအစည်း
များ 

တစ်ှစ် လင် 
တစ်ကိမ် 
သုိမဟုတ် 
ှစ်ကိမ် 

အြခားုိင်ငံေတာ်အဆင့် IPA 
များ 

 

 

DICA သည် ေဒသဆိုင်ရာ ုံးခွဲေပါင်း (၁၅) ခုအား တညေ်ထာင်ေနရာချြခင်း အပါအဝင် 
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိြဖင့် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ေြဖေလျာ့ြခင်း အစီအစဉ်ကို စတင်အေကာင်အထည ်
ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ြခင်းလည်း ရိှပါသည်။ ၎င်း၏ လပ်ရှားေဆာင်ရွက်မများ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ပိုင်းတွင ် ြပည့်သူ့စီမံခန့်ခွဲမ၏ ဖယဒ်ရယစ်နစ်ငှ့် ဗဟိုဦးစီးစနစ ် ေြဖေလျာြ့ခငး်ကုိ 
အားေကာင်းေစရန် အလုံးစုံအားထုတ်မတစ်ရပ်၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းြဖစ်သည့် အဆိုပါ 
ုံးခွဲများကို အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ မှတ်ပုံတင ်
ေပးြခင်းှင့် အုပ်ချပ်မအေြခခံေထာင့်အြမင ်အလွန်တွင် ေဒသဆိုင်ရာုံးခွဲများသည် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများှင့် အြပန်အလှန် ထိေတွဆက်ဆံြခင်းတွင ်အဓိက ဆုံေတွရာေနရာများြဖစ်ပီး 
အလားအလာရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ နစ်နာမများအတွက ် ေရှေြပး ခွဲြခားအသ ိ
အမှတ်ြပသည့် အခန်းကကိုလည်းေကာင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ၎င်းတို၏ ခွင့်ြပမိန့်ှင့် 
အတည်ြပမိန့်များပါ ဥပေဒအရ တာဝန်ရှိမများကို လိုက်နာမအား ေသချာေစရန်ှင် ့
ကီးကပ်ေစရန်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ေဒသခံလူထ ု
အကား ချတိ်ဆက်ေစစပ့်ေပးမည့် သင့်ေတာသ်ည့်နည်းလမး်ကုိ တည်ေဆာက်ရနြ်ဖစေ်စ၊ 
DICA ုံးချပ်မှ လိုအပ်သည့်အခါ သတင်းအချက်အလက်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်  
ေပးိုင်သည့် စနစ်တစ်ခုကိုြဖစ်ေစ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 
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၂၀၂၀ တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းကို တည်ေထာင ် သွားြခင်း 
သည် အနည်းဆုံးအေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ တိုင်တန်းချက်များှင့် ပတ်သက်ေသာ 
လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းကုိ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ဦးတည်ပါလိမ့်မည်။ သိုရာတွင ်
ေဒသဆိုင်ရာုံးခွဲများအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ဥပေဒအရရှိရမည့် တာဝန်များကို 
ကီးကပ်မြပလုပ်ရမည့် အခန်းကတွင် ေဆာင်ရွက်မ လံုေလာက်ေစရန် ေနာက်ထပ ်
ေထာက်ပံ့မများ လုိအပ်ပါသည်။ ယင်းကကိ ု ြဖည့်ဆည်းရန ် ဝန်ထမ်းများကုိ လုံလုံ 
ေလာက်ေလာက် ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန် စဉ်ဆက်မြပတ် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေပးမ 
လိုအပ်ပါသည်။ DICA သည် စွမး်ရည်အကန့်အသတကုိ် နားလည်သေဘာေပါက်ပီး 
ေဒသဆိုင်ရာုံးများရှိ အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ေနာက်ထပေ်လ့ကျင့်မသငတ်နး်များကုိ ေပးအပ် 
ရန် ချတ်ိဆက်ပီး ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် - DICA သည ် ပုဂလိကက၏ တာဝန်ယူ 
မရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်ကို ကီးကပ်ရန်ှင့် လိုက်နာမ မရှိမအေပ ေဆာင်ရွက ်
မည့်လုပ်ငန်းစဉ် ြပာန်းရန်အတွက ် ေဒသဆိုင်ရာုံးခွဲများတွင ် အစိုးရဝန်ထမ်းများကိ ု
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးသင်တန်းများေပးြခင်းကုိ အစီရင်ခံတင်ြပပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း အလွန်တွင် အြခား အဖွဲအစည်း 
၏ ေမာင်းှင်မ အစြပေဆာင်ရွက်မသည် DICA ၏ စွမ်းေဆာင်ချက်များအေပ သက်ေရာက ်
ုိင်ပါသည။် ပိုကုန်ြမင့်တင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ UK ၏ အကူအည ီေထာက်ပံ့မြဖင့် ိုင်ငံတကာ 
ကုန်သွယ်မစင်တာသည ် အမျိးသားပိုကုန်မဟာဗျဟာ (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ှင့် အတိအကျ 
သတ်မှတ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်များကို တင်ပိုိုင်ေရးများအေပ ေထာက်ပံ့မေပးြခင်း 
အပါအဝင် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုန်သွယ်မစီမံချက်များတွင ် ှစ်ြမပ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 

စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနကုိ ေထာက်ပံ့မများေပးေနပါသည်။ 
8
 

ချတ်ိဆက်မများ ြမင့်တင်ရန ် SME များ၏ စမွး်ေဆာငရ်ည်ကုိ အားေကာင်းေစရန ်
အားထုတ်မအား တာဝန်ယူသည့် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးငှ့် စက်မဝန်ကီးဌာန၏ စီမံချက ်
နယပ်ယသ်ည် အေရးကီးပါသည်။ အကယ်၍ SME များသည် စီးပွားေရးချတ်ိဆက်မသုိ 
ဝင်ေရာက်မည်ဆုိပါက SME များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မများှင့် 
ဝန်ေဆာင်မများကိ ု အရည်အေသွးရှိစွာှင့် ိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းကီးများအပါအဝင ်
စားသုံးသူအဖွဲများ၏ လုိအပ်သည့် အေရအတွက်ကုိ ထုတ်လုပ်ေပးိုင်ြခင်းသည ်အေရးကီး 
ပါသည်။ ၎င်းသည် ပိုကုန်ဦးစားေပး ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင ် ပါဝင်ြခင်းှင့် ိုင်ငံတကာ 
တန်ဖိုးြမင့်ကွင်းဆက်တွင ် ေပါင်းစည်းြခငး်ြဖင့်် SME များအေပ စိတ်ဝင်စားြခင်းှင့် 
အဓိကဆက်ွယ်ေနပါသည်။ စီးပွားေရးတွင ်ပါဝငပ်တသ်က်သူများငှ့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်း 
သည် တစ်ခါတစ်ရံ အေြခခံထုတ်ကုန်ှင့် ဝန်ေဆာင်မများတွင်ပင်လင် (ဥပမာ- ပါကင ်
ထုတ်ပိုးြခင်း၊ သန့်ရှင်းေရးဝန်ေဆာင်မှင့် အစားအေသာက်ဖူလံုေရး) ချိယွင်းချက ် အများ 
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အြပားကုိ မီးေမာင်းထိုးြခင်းများ ရိှသည့်အတက်ွ အားနည်းချက်များကို ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုပါ 
သည်။ အဆိုပါ SME များ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်ကုိ ြမင့်တင်ြခင်းသည်လည်း ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ
ဗဟုသုတှင့် နည်းပညာများကို ရယူတတ်ကမ်းရန ် စွမ်းရည်ကုိ အားေကာင်းေစပါသည်။ 
အစိုးရသည်လည်း ပုဂလိကကှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် လိုအပ် 
သည့်အတွက ် ကိးပမ်းအားထုတ်ပီး တကိျသည့်လုပင်နး်အလုိက် စွမ်းေဆာင်ရည ် ြမင့်တင ်
ေရးလိုအပ်ချက်အေပတွင ် နားလည်မရှိရန်ှင့် ေပးအပ်ိုင်ရန် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် အေန 
အထား ြဖစ်ေစပါသည်။ အစိုးရတွင ် လုပ်ငန်းပိုင်းစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရးအစီအစဉ်များ 
ှင့် မိတ်ဖက်အလှရှင်အဖွဲများအား ယင်းသိုေသာ စတင်ေဆာင်ရွက်မများြပလုပ်ေစရန ်
တွန်းအားေပးြခင်းတိုြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေစေရးတွင ်အေရးကီးသည့် အခန်း 
ကမှ ပါဝင်ရပါသည်။  

အများအားြဖင့် အစားအေသာက်ှင့် အေဖျာယ်မကာလုပင်နး်တငွ ်၆၇ ရာခုိင်နး် ပါဝင်လျက် 
ယင်းေနာက်တွင ် ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းက ၈ ရာခိုင်န်း၊ အထည်ချပ ် လုပင်နး်က ၄ 
ရာခုိင်န်း (OECD, 2018 b) တိုရှိေသာ SME များသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အားလံုး၏ ၉၉ 
ရာခိုင်န်းရှိပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ အလုပ်အကိုင်ေပါင်း ၇၀ ရာခိုင်န်းရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ြခင်းမရှိဘဲ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်မများမှာ ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများ၏ သတ်မှတ ်
စံန်းထက်ပင်လင် (World Bank, 2016) များြပားပါသည်။ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ြခင်းမရှိဘဲ 
လုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲအစည်းများသည ်တရားဝငမ်တှပ်ုံတင၍် လုပ်ကိုင်ြခင်း၏ အကျိးေကျးဇးူ 
များကို ေတွြမင်ရယူလိုသည့် ဆမရှိကပါ။ ယင်းသည် တရားဝငမ်တှပ်ုံတငြ်ခငး်ြဖင့် ဖဲွစည်း 
ြခင်းြဖင့် ရရိှရန် အလားအလာရိှသည့် အကျိးေကျးဇူးများထက် SME များအား တရားဝင ်
ေငွေကးေထာက်ပံ့မအစီအစဉ်တွင ် ေငွေကးရရှိိုင်ြခင်းမျိး ကဲ့သိုေသာ ကီးမားသည့် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးရှိေနြခင်းက အေလးသာေနေကာငး်ကုိ ြပသေနပါသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ် အလုံးစုံဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက ် SME များ အားေကာင်းြခင်းသည ်
အဓိကကျလှပီး ြမန်မာကုမဏီများဥပေဒကဲ့သိုေသာ SME များအတွက် ဥပေဒှင့် လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းမူေဘာင်များ တိုးတက်ြခင်းသည်လည်း အေရးကီးပါသည်။ 

ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့် ချန်ိညိထားသည့် ေကာင်းမွန်စွာ အလုပ်ြဖစ်သည့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့် 
အသိအမှတ်ြပြခင်းှင့် စံန်းသတ်မှတ်ြခင်းစနစ်သည်လည်း မရှိပါ။ ယင်းသည ် သင့်ေတာ် 
သည့် တန်ဖုိးတစ်ခုကုိ ကီးကပ်ြခင်းြဖင့် အရည်အေသွးငှ့် စံန်းများကို တိုးတက်ရန်ှင့် 
ထိန်းသိမ်းရန် ေသာ့ချက်ြဖစ်ပါသည်။ စနစ် အလုပ်လုပ်ရန်ှင့် ပုဂလိက၏ လိုအပ်ချက ်
များကို ြဖည့်ဆည်းရန် DICA ှင့် အြခားပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်မေအဂျင်စီတိုသည ်
(သိပံှင့်နည်းပညာ) ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးငှ့် စက်မဝန်ကီးဌာနတို 
ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ ဝန်ကီးအဆင့်ပါဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး 
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ေကာ်မတီကုိ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလတွင ် ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ ၄ 
ခ ု ေအာက်ရိှ စံချန်ိစံန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များကို ကုိင်တွယ်ရန် ဥကအြဖစ် MIFER က 
ဦးေဆာင်၍ စီမံထားပါသည်။ 

အဆိုပါအေကာင်းအြခင်းအရာအားလုံးသည ် တစ်ိုငင်လံုံးဆိုငရ်ာ ကမး်ကျငမ်မဟာဗျဟာ 
၏ သွင်ြပင်လကဏာများ ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ အစြပေဆာင်ရွက်မသည ်
မှန်ကန်စွာ လုပ်ကိုင်မမရှိခဲ့လင ် ုိင်ငအံေနြဖင့် နည်းပညာ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ 
ပညာေရးများှင် ့ သင်တန်းများ (TVET)၊ စံန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ သတ်မှတ် တိုင်းတာမ 
ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များှင့် တတိယပညာေရးစနစ်တုိတွင် စိန်ေခမများကို ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့် 
မည်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများအကားတွင ် ချတ်ိဆက်မများ တည်ေဆာက်ြခင်းသည ်
(ဥပမာ- TVET သည် ပညာေရးဝန်ကီးဌာနလက်ေအာက်တွင ်ရှိစဉ်တွင ်စံန်းသတ်မှတ်ချက ်
ှင့် သတ်မှတ်တိုင်းတာမဆိုင်ရာပညာရပ်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကို စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်း 
ဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။) တစ်ိုငင်လံုံးဆိုငရ်ာ လုပင်နး်ကမး်ကျင်မ 
မဟာဗျဟာကုိ ေအာင်ြမင်မရရှိေစမည့် အဓိကေသာ့ချက် ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ 

မူဝါဒကုိ ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးြခင်းှင့် ြပန်လည်အကဲြဖတ်ြခင်း 

စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ စိန်ေခမများသည ်ပ်ေထွးစွာ တိုးပွား 
လာေနသြဖင့် အေြခအေန ပိုမိုေကာင်းမွန်လာေစရန်ှင့် ေလျာ့ပါးသွားေစရန ် အစိုးရသည် 
ကီးမားလာေသာ ဖိအားများကုိ ရင်ဆုိင်ေနရပါသည်။ မဝူါဒေရးရာ ကီးကပ်ြခင်းှင့် 
ြပန်လည်အကဲြဖတ်ြခင်း (M&E) သည ် ြပည်သူ့မူဝါဒှင့် ဝနေ်ဆာငမ်ေပးြခငး်အား ပုံစံြပမ၊ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မှင့် ေဆာင်ရွက်မတိုအား ထိေရာက်ေစရန် အေရးကီးသည့် အခန်း 
ကတွင ် ပါဝင်ပါသည်။9 မည်သည့်အလုပ်သည် အဓိက ှစ်ရှည်ရည်မှန်းချက်များ ရရိှရန် 
အတွက် မရိှမြဖစ်လုိအပ်သည်ဟူသည့် ခိုင်မာသည့် သက်ေသများြဖင့် အဆိုပါမူဝါဒ 
ချမှတ်ြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ “စီမံချက်များအပီးတွင ်ပိုမိုေကာင်းမွန်ေစရန ်
ြပန်လည်အကဲြဖတ်ြခင်း” (ex post assessment) ြဖစ်ေစရန ် ပုံစံြပ၍ အေကာင်အထည ်
ေဖာ်ြခင်းမှရသည့် မူဝါဒစက်ဝန်းမှတစ်ဆင့် M&E ှင့် ၎င်း၏ မဟာဗျဟာအသုံးြပမသည ်
ေအာက်ပါတိုကို ြဖစ်ုိင်ပါသည်- 

 မူဝါဒ ကားဝင်ညိင်းေြဖရှင်းြခင်းှင့် ၎င်းတို၏ ရလဒ်ှင့် သက်ေရာက်မ 

များအကား ချတ်ိဆက်မကုိ တိုးတက်ေစြခင်းြဖင့် မဟာဗျဟာကျသည့် 

စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် မူဝါဒချမှတ်ြခင်းတိုကို အေထာက်အပံ့ြပြခင်း။ 

 တာဝန်ခံမကို ြမင့်တင်ြခင်းှင့် ြပည်သူ့ရန်ပုံေငွှင့်အရင်းအြမစ်များ သုံးစွဲ 

ရာတွင် ဥပေဒအရတရားဝင်ြဖစ်မကို ေပးအပ်ြခင်း။ 
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 သင်ယူမကို တိုးတက်ေစြခင်းှင့် မူဝါဒထိေရာက်မှင့် စွမ်းေဆာင်ိုင်မကို 

ြမင့်တင်ြခင်း။ 

M&E လပ်ရှားေဆာင်ရွက်မများသည ် FDI ဆဲွေဆာင်မှင့် ခွင့်ြပပီးေနာက်ပိုင်း ဝန်ေဆာင်မ 
ေပးြခင်းကို အေြခခံရလဒ်များအေပတွင် စီမံခန့်ခွဲရန်၊ အေတွအကံငှ့် တိုးတက်မတို 
သင်ယူမအရ အဖွဲအစည်းပိုင်းှင့် ဖွဲစည်းမပိုင်းဆိုင်ရာကို ေသချာေစရန်ှင့် ြဖစ်စဉ်များ 
အြဖစ် အတွင်းသေဘာှင့်  တီထွင်ဆန်းသစ်မ အသစ်များေပးရန် အေရးကီးပါသည်။ 
မတူညီသည့် မူဝါဒှင့် မဟာဗျဟာတို၏ သက်ေရာက်မကို နားလည်ိုင်ေသာေကာင့် အြခား 
ေအဂျင်စီများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအတွက ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးထားြခင်းတိုသည ်
တစ်ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစနစ်ကို အားေကာင်းေစသည့် အခွင့်အေရးတစ်ရပ်ကုိလည်း ေပးပါ 
သည်။  

ပို၍ ေယဘုယျကျကျေြပာရလင် DICA ကဲ့သိုေသာ ေအဂျငစ်သီည် ၎င်း၏ မူဝါဒများ၊ 
တိုင်းတာသတ်မှတ်မများှင့် အရင်းအြမစ်များ အသုံးြပမတိုကို ထိေရာက်စာွ ေစာင့်ကည့် 
စစ်ေဆးြခင်းှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းတိုကို သုပ်ြပခ့ဲလင် ပုဂလိကကဖွံဖိးေရး ပံ့ပိုးသူများှင့် 
ပဂုလကိကအတွက် အြပသေဘာေဆာင်သည့် ဥပမာအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါသည်။ 
MIPP သည် ြမန်မာိုင်ငံအတွင်းရှိ တာဝန်ခံမကို အားထုတ်မြဖစ်သည့် အချိ M&E အတွက ်
ခွင့်ြပိုင်သည့် ေကာင်းမွန်ေသာ ကီးမားကျယြ်ပန့်သည့်အဆင့် ပန်းတိုင်များကို ေပးအပ်စဉ ်
တွင ်၎င်းသည ်စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်မအတွက ်တာဝနရိှ်သည့် တစဦ်းတစေ်ယာက် 
ချင်းကိုလည်း အထက်အဆင့်မှ ေအာက်သို အဆက်မြပတ် ခွင့်ြပေပးသင့်ပါသည်။ ၎င်းတွင ်
လပရ်ာှးေဆာင်ရွက်မများကုိ မီးေမာင်းထိုးြပေသာ သက်ဆိုင်ရာအေသးစိတ်လပ်ရှား 
ေဆာင်ရွက်မစီမံကိန်း၊ လုိအပ်သည့် သတမ်တှတ်ိုငး်တာမ “ြမင့်တင်ေရး သတ်မှတ်တိုင်းတာ 
မ” ှင့် ပန်းတုိင်သည် ှစ်ရှည ် - ှစ်လတ် - စှတ်ို မည်သည့်သဘာဝြဖစ်သည်ကို 
န်ြပချက်တုိ ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းတွင ် ေနာက်ဆုံးပးီစးီရမည့်ရက်ငှ့်တကွ ပုိ၍ လက်ဆုပ် 
လက်ကိုင်ြပိုင်သည့် အချန်ိသတ်မှတ်ချက်အြပင် အစိုးရအတွင်းရှိ သတမ်တှေ်အဂျငစ်သီို 
တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် မတူညီသည့် ပန်းတိုင်များအတွက ် တာဝန်ရိှမလည်း ပါဝင်ိုင်ပါ 
သည်။  

၎င်းသည် DICA ကိုလည်း MIPP တွင ် ကိုယ်ပိုင်ဗျဟာ၊ လပ်ရှားေဆာင်ရွက်မများှင့် 

လုိအပ်သည့် ဘတ်ဂျတ်ှင့် အရင်းအြမစ်များြဖင့် ပံုေဖာ်ရန် ပင်ကိုယ်ပန်းတိုင်အြဖစ ်

အသုံးဝင်စွာ သုံးစွဲိုင်သည့် သက်ေရာက်မရိှပါသည်။ DICA သည် ယင်း၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင ်

ရရှိိုင်ေသာ ှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာကို ြမန်မာဘာသာြဖင့် ထုတ်ေဝပါသည်။ ၎င်းအား အစိုးရ 

အဖွဲအုပ်ချပ်မစနစ်၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိမှင့် ေအဂျင်စီ၏ တာဝန်ခံမအလုံးစုံတိုကို 
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တုိးတက်ေစရန်အတွက် အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ြပန်ဆိုရန် စဉ်းစားိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - UK ၏ 

ုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မဌာနသည် ၎င်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကုိ သတင်းထုတ်ြပန်ပီး 

(DIT, 2018) စင်ကာပူိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မဘုတ်အဖွဲသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ရရှိမများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ထပ်ဆင့်တိုးတန်ဖိုးှင့် ဆက်စပ်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့် 

အလမး် ဖန်တီးမများကို ှစ်စဉ် သတင်းထုတြ်ပနပ်ါသည် (EDB, 2018)။ 

ြမန်မာ့ရင်းှီးြမပ်ှံမလွယ်ကူေချာေမွေရးအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် လွယ်ကူေချာေမွေရးနည်းလမ်းများသည ် ိုင်ငံက ပါဝင ်

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်လည်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင ် ှစ်ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတူစာချပ်များ၊ ေဒသတငွး်ေပါငး်စည်း 

ေရးကိးပမ်းအားထုတ်မများ၊ လက်ရိှ WTO ကိစရပမ်ျားက့ဲသုိ ကမာ့အဆင့် ေဆာင်ရွက ်

ချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ အာဆီယံစီးပွားေရးအသိုက်အဝန်း အစိတ်အပိုင်းအြဖစ ် ြမန်မာိုင်ငံ 

သည် အမျိးမျိးေသာ ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများတွင် ပါဝင်လျက်ရိှရာ အာဆီယံ 

ေဒသတွင်းှင့် ိုင်ငံတကာရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရာတွင ် အသုံးြပိုင်ပါသည်။ 

အခန်း (၂) တွင ်ြမန်မာိုင်ငံက အဖဲွဝင်အြဖစ် ပါဝငသ်ည့် ေဒသတွင်းှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 

သေဘာတူစာချပ်များအေကာင်းကုိ ရှင်းလင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဤသုံးသပ်ချက ် ေရှပိုင်းတွင ် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း အေရှေတာငအ်ာရှ၌ 

ေဒသတွင်းေထာင့်သည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမ၏ အဓိကေမာင်းှင်အား 

ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသဆုိင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း 

ဆုိင်ရာ မူဝါဒလုိက်ေလျာညီေထွရိှမတုိသည် အာဆီယံေဒသတွင်းတန်ဖုိးကွင်းဆက်အရ ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမဦးတည်ရာေနရာအြဖစ ် အဖွဲဝင်ိုင်ငံအသီးသီးကို အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည့် အာဆီယ ံ

၏ ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများ ြဖစ်သည်။ ဤေနရာတငွ ် အာဆီယံတစ်လားရှိ အထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်များသည ်အဓိကအခန်းကမှ ပါဝင်ပါသည်။ 

DICA သည ် ေဟာေြပာပွဲများ၊ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မအစီအစဉ်များတွင ် ပါဝင်ြခင်းြဖင့် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဖိုရမ်များကို ထိေရာက်စာွ အသံုးြပလျက်ရိှပါသည်။ အဆိုပါဖိုရမ်များတွင် 

အမျိးမျိးေသာ အုိအီးစီဒီှင့် ကမာ့ဘဏ်တုိ၏ နည်းပညာဆုိင်ရာလပ်ရှားမများ၊ အာဆီယံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဖိုရမ်တို ပါဝင်ပါသည်။ DICA သည ် အြခားေသာ အမျိးသားရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ြမင့်တင်ေရးအဖွဲအစည်းများှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို မဟာဗျဟာတစ်ရပ်အြဖစ် 

မှတ်ယူထားပါသည် (OECD IPA Survey of Myanmar။ ၂၀၁၉)။ 
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ဤအခန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်ချက်ကုိ ြမင့်တင်ြခင်းှင့် လုပ်သာကိုင်သာရှိေအာင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 
သည် အနာဂတ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ သယဇံာတများကုိ ကာကွယ်မေပးြခင်း၊ 
ပိုမိုခိုင်မာပီး ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကို ြမင့်တင ်
ြခင်း၊ ကမာ့ထုတ်လုပ်မကွင်းဆက်များတွင ် အဆင့်ြမင့်တငေ်ဆာငရွ်က်ြခင်း၊ 
စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မရည်မှန်းများ ေအာင်ြမင်ေရးကုိ အေထာက်အက ူ
ြပေသာ ပုဂလိကကကို အားေပးေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုအတွက ်အရာေရာက်ပီး 
မဟာဗျဟာကျေသာ ေအာင်ြမင်မများသို မည်သိုဉီးတည်ိုင်ေစပုံကို အဓကိ 
ထားေဖာ်ြပထားပါသည်။ ယခုအခန်းသည် ဥေရာပသမဂက ဘာေင ွ
ေထာက်ပ့ံေပးသည့် “Broader Project on Responsible Supply Chains in 
Asia” ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြဖစ်သည်။ 
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စဉဆ်က်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မတိုအားမေဝြခင်းကို ေသချာေစရန် ြဖစ်သည။် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအားလံုးသည ် ၎င်းတို၏လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ထွက်ေပလာ 
သည့်ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ေလျာ့ချိုင်ေစရန်ှင့် ေရှာင်ကဉ်ိုင်ေစရန ်ေဆာင်ရွက်ရ 
မည်ြဖစ်သက့ဲသုိ ၎င်းတုိလုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကုိင်ေနသည့်ေနရာတွင် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖွံဖိးတိုးတက်မကို မေဝိုင်ေစရန ်ေမာ်မှန်းချက်ြဖင့် တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များကို လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း (RBC) ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့ ် စသံတမ်တှခ်ျက်များကုိ 
ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်သည်။ 

RBC ဆိုင်ရာအေြခခံမူများှင့် စံသတမ်တှခ်ျက်များကုိ ိုင်ငံတကာအေြခခံမူများှင့် 
စံသတ်မတ်ှချက်များှင့် ဥပေဒပိုင်းတွင ် တစ်ြဖည်းြဖည်း ထည့်သွင်းြပာန်းလာကသည်။ 
မကာေသးမီှစ်များအတွင်း G7 ှင့် G20 ေဆွးေွးပွဲများတွင်လည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်းဥပေဒ 
များတွင်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရးဆုိင်ရာစာချပ်များှင့် စက်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ 
တွင်လညး်ေကာင်း RBC ှင့်ပတ်သက်သည့် အဆင့်ြမင့်ေဖာ်ြပချက်များစွာကို ေတွြမင်ိုင ်
မည်ြဖစ်သည်။ ထိုြပင ် အာဆီယံအေြခြပစာချပမ်ျားတငွလ်ည်း RBC ကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပ 
လာသည်ကုိ ေတွရိှရသည။် အထူးသြဖင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ေဆာင်ချက်အြဖစ ် ကုမဏ ီ
များသည် ၎င်းတို၏ ေထာက်ပ့ံမကွငး်ဆက်ကုိ မည်ကဲ့သို စီမံထိန်းချပ်ိုင်မည်ဆိုသည့် 
အချက် အပါအဝင်အဓိကအားြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ချက်များ၌ 
RBC ကို ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်မ ြမင့်တင်ေရးအတွက ် အေလးေပးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 
ကမာ့စီးပွားေရးတွင ် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့်အတ ူ ကုန်သွယ်ေရးှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
တွင ် ကမာ့ေဈးကွက်အဆင့်ထိ ပါဝင်ိုငေ်ချရိှသည့် ကုမဏီများအေနြဖင့် RBC ကို 
ကျင့်သံုးရာတွင် RBC ဆုိင်ရာတာဝန်ဝတရား များစွာရိှသည်ဆုိသည့်အချက်ကုိ ၎င်းတိုှင့် 
ပတ်သက်ဆက်ွယ်ေနသည့် ဝယ်သူများ၊ ေဖာက်သည်များငှ့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများအား 
ိုးကားအသိရှိေစရန ် လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ အကျယ်ဖွင့်ေြပာရာ၌ စဉ်ဆက်မြပတ ်
ဖွံဖိးတိုးတက်မပန်းတိုင ် (SDGs) ကို ဦးတည်ေနသည့် သုိမဟုတ် သီးြခားစီးပွားေရးှင့ ်
စဉဆ်က်မြပတ်အကျိးရလဒ်များရရိှေစရန ် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် မည်သည့်ကုမဏီ 
အတွက်မဆုိ RBC သည် အဓိကမဟာဗျဟာ ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၁ ခုှစ်က စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြဖေလျာ့ေပးေရး လုပ်ငန်းစဉ်သည ်
ကမာ့ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များတွင ် ပိုမိုပူးေပါင်းလာိုင်ပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး 
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အားေကာင်းလာြခင်းှင့ ် အများြပည်သူများပါဝင်မ ပိုမိုများလာြခင်းကို ေဖာ်ေဆာင ်
ုိင်ခ့ဲသည။် ပထမအကမ်ိ OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်
တွင ်ေဖာ်ြပပါကများ၌ တိုးတက်လာမအေြခအေနများကို အေလးေပးေဖာ်ြပခ့ဲပီး RBC ကုိ 
ြမင့်တင်ုိင်မည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် မူဝါဒပိုင်း 
ဆိုင်ရာအကံြပချက်များကို အဆုိြပခ့ဲပးီြဖစသ်ည် (OECD, 2014)။ ထိုစဉ်ကတည်းက RBC 
ကို အေထာက်အပ့ံြပုိင်မည့် မူဝါဒများှင့် ကနဦးေဆာင်ရွက်ချက်များစွာကို ချမှတ ်
ေဆာင်ရွက်ခဲ့ကပီးြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒများ 
တွင ် တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အတိအလင်း စတင်ကိုးကားြပာန်းထားပီး 
အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ အာဏာသက်ဝင်အသုံးြပြခင်းသည ် အဆိုပါြပာနး်ချက်ှင့် 
ပတ်သက်သည့် အေရးကီးသည့်လုပ်ေဆာင်ချက ် ြဖစ်သည်။ RBC ဆိုင်ရာကတိကဝတ်ြပ 
ချက်များှင့် ြပာန်းချက်များကုိ အမျိးမျိးေသာ ိုင်ငံေတာ်အဆင့်မူဝါဒများ၊ မဟာဗျဟာ 
များှင့ ်ဥပေဒြပာန်းချက်များတွင ်ထည့်သွင်းေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည ်
တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ၌ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို ိုးကားသိရှိေစြခင်းှင့် လူမေရးအရ တာဝန်ယူမလုပ်ေဆာင ်
ချက်များ တုိးတက်မ၏ အင်အားအြဖစ် ပုဂလိကကမှ ပါဝင်လုပ်ေဆာင်ုိင်ြခင်းအတွက် 
ရည်မှန်းချက်များ ပါဝငပ်ါသည်။ တာဝနယ်မူရိှေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းအား 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း (၂၀၁၆/၁၇-၂၀၃၅/၃၆) ၏ ေမာ်မှန်းချက်တွင ်
လည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ အများြပည်သူများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပါဝင် သည့် RBC 
ှင့်ပတ်သက်ေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်အမျိးမျိးကို အေလးေပးေဆာင်ရွက်ခဲ့ကသည်။ 
ြမန်မာုိင်ငံသည် UN Global Compact Myanmar ကုိ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင ်တည်ေထာငခ့ဲ်ပီး 
၂၀၁၉ ခုှစ်အထိ ပါဝင်သည့် ကုမဏီေပါင်း ၁၂၃ ခ ုရှိခဲ့သည်။ Institute for Human Rights 
and Business ှင့် Danish Institute for Human Rights တိုမ ှပူးေပါင်း၍ ြမနမ်ာိုငင်တွံင ်
RBC ကုိ ြမင့်တင်ုိင်မည့်အဖဲွအစည်းအြဖစ် ြမန်မာ့စီးပွားေရးက တာဝန်ယူမရိှေရး 
အေထာက်အကူြပဌာန (Myanmar Centre for Responsible Business- MCRB) ကို ၂၀၁၃ 
ခုှစ်တွင ်ဖွဲစည်းခဲ့သည်။ ASEAN Corporate Social Responsibility Network၊ UMFCCI၊ 
American Chamber of Commerce ှင့် EuroCham စသည့် စီးပွားေရးကွန်ယက်များှင့် 
အသင်းအဖွဲများကလည်း အခမ်းအနားများ ပုံမှန်ြပလုပ်ပီး ြပည်သူများသို RBC ဆိုင်ရာ 
အရင်းအြမစ်များကုိ ိုးကားသိရှိေစရန ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အစိုးရှင့် ိုင်ငံတကာ 
အဖွဲအစည်းများမ ှ RBC ကို ြမင့်တင်ိုငရ်န ် အဆိုပါစီးပွားေရးကွန်ယက်များ၊ အသင်းအဖွဲ 
များှင့ ်ကိမ်ဖန်များစွာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 
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ထိုသိုေသာ ေဆာင်ရွက်မများေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံသည ် ပိုမိုပွင့်လင်းလာြခင်းှင့် ကမာ့ 
ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်ှင့် ပိုမိုေပါင်းစည်းလာြခင်းသည ် ိုင်ငံတကာမ ှ ေစာင့်ကည့်ေနမ 
တိုးပွားလာြခင်းြဖစ်သည်။ RBC ေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ ကမာတစ်ဝှမ်း၌ တိုးြမင့် ေဆာင်ရွက ်
ေနြခင်းှင့်အတ ူ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်မကာေသးမီက ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ိုငင်ေံရးငှ့် လူ့သားချင်း 
စာနာေထာက်ထားမဆိုင်ရာ အေြခအေနများသည် ိုင်ငံတကာမ ှ သိသာထင်ရှားစွာ 
အေလးထားစူးစမ်းမများလာခဲ့ပီး ိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ကုနသွ်ယေ်ရးငှ့် ခရီးသွား 
ကများအေပ တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာ်လည်းေကာင်း စီးပွားေရး 
အရ အကျိးသက်ေရာက်မများှင့်အတ ူ ြမန်မာိုင်ငံအေပ ိုင်ငံတကာမ ှ သေဘာထား 
အြမင်များ ထိခုိက်ခ့ဲရသည်။ အဓိကလူ့အခွင့်အေရးှင့် အလုပသ်မားအခွင့်အေရး 
စံသတ်မတ်ှချက်များကုိ ေလးစားလုိက်နာမပျက်ကွက်သည်ဟု ဥေရာပသမဂမ ှ ယူဆြခင်း 
ေကာင့် ၎င်း၏ လက်နက်များှင့် ခဲယမ်းမီးေကျာက်များမ ှ လဲွ၍ ပိုကုန်အားလံုးကို ဥေရာပ 
ေဈးကွက်သို ဦးစားေပးဝင်ေရာက်ခွင့်ကို အာမခံေပးထားေသာ “လက်နက်မှလဲွ၍ အားလံုး 
ခွင့်ြပြခင်း” (Everything But Arms-EBA) အစီအစဉ်ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံအေပ 
တိုးြမင့်ေစ့စပ်ေရးကာလကို ၂၀၁၈ ခုှစ်မှသာ စတင်ခ့ဲသည် (EU, 2019)။  

ယခုကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံ၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်းထိခုိက်မကုိ ေြဖရှင်းိုင်ရန်၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား 
တိုးတက်မကို ပံ့ပိုးေပးရန်ှင့် တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်ိုင်မည့် 
ရည်မှန်းချက်များကို ေအာင်ြမင်ေစရန်မှာ ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် ရင်းီှး ြမပ်ှံသူများှင့် 
ကုန်သွယ်ေရးမိတ်ဖက်များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မကို ေလာ့ချုိင်ေအာင် ကိးပမ်း ေဆာင်ရွက်မ 
လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဤအချက်သည ် လူ့အခွင့်အေရးြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရန်၊ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ ထွက်ေပလာသည့် RBC ဆုိင်ရာ ြပဿနာများကို ေလာ့ချရန်ှင့် 
RBC မေူဘာင်များကုိ ခိုင်မာစွာ ကျင့်သုံးိုင်ေစရန် လုိအပ်သည်ဟု ဆိုလုိြခငး် ြဖစ်သည်။ 
အစိုးရအေနြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား RBC ဆိုင်ရာ အေြခခံမူများှင့် စံသတ်မှတ ်
ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် တိုက်ိုက်ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့် RBC ဆိုင်ရာြပဿနာ 
များကို ေကျာ်လားုိင်ေအာင် အားေပးကူညီရမည်ြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ
လုိက်နာေဆာင်ရွက်သင့်သည့် တာဝနဝ်တရာများ ပါဝင်သည့် လမ်းန်ချက်များ ေထာက်ပ့ံ 
ေပးြခင်းှင့် ရှင်းလင်းသည့် ေမာ်မှန်းချက်များကို ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းအြပင ်
ကုန်ကမ်းများှင့် အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများကဲ့သိုေသာ ကများအလုိက် လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ပါဝင်သည့် ြပာန်း 
သတမ်တှခ်ျက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ေအာင် မေဝေထာက်ပ့ံေပးြခင်း 
တုိြဖင့် RBC ကုိ ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အစိုးရအေနြဖင့် RBC 
အား ုိင်ငံအဆင့် မဟာဗျဟာေြမာက် လမး်နခ်ျက်များကုိ ပံ့ပိုေပးသည့် အခန်းကတွင ်
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ပါဝင်ပီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလံုး က RBC ကို ြမင့်တင်အားြဖည့်ိုင်ေရးအတွက ်
တူညီေသာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထားရှိကာ အတူတက ွ ပါဝင်လက်တွဲကိးပမ်းမြဖင့် ညီည ီ
ွတ်ွတ် ေဖာ်ေဆာင်ုိင်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အစိုးရမ ှ RBC ဆုိင်ရာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကို အားေပးြမင့်တင်ိုင်ေသာ ေဆာင်ရွက ်

ချက်များကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် ပထမအကိမ ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမ 

မူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ် ြပလုပ်စဉ်ကတည်းက ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ေဆာင်ရွက်ချက် 

အမျိးမျိးှင့် တိုးတက်မအေြခအေနများကို RBC အခန်းတွင် ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် ေြမအသံုး 

ြပမအခွင့်အေရးများှင့်ပတ်သက်ေသာ စဉ်းစားသံုးသပခ်ျက်များကုိ အခန်း ၆၊ ၇ ှင့် ၈ 

တိုတွင ်ပိုမို အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားသည်။ ဤအခန်းတွင ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိအေြခအေန 

ှင့်အည ီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိ ု RBC ဆိုင်ရာအေြခခံမူများှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ အစိုးရမ ှ အေထာက်အပံ့ေပးြခင်းှင့် RBC ကို ြမင့်တင်ိုင်မည့် 

ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ကိးပမ်းအားထုတမ်ကုိ ဦးတည်သွားိုငမ်ည့် အခွင့်အလမ်းများကိ ု

မီးေမာင်းထိုးြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများမှ တာဝန်ယူမရိှေသာ အေလ့အကျင့် 
များကုိ လက်ေတွကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံ 
တကာ RBC ဆုိင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များကုိ သက်ဆုိင်ရာမဟာဗျဟာများ၊  
မူဝါဒများှင့် ဥပေဒများတွင် ထည့်သွင်းြပာနး်ရန်ငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ၏ 
အကျံးဝင်မနယ်ပယ်ေအာက်တွင်ရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှRBC ကျင့်သုံးမ 
အေြခအေနကို သုံးသပ်ြခင်းှင့် အတည်ြပေပးြခင်းဆိုင်ရာ လုပင်နး်စဉ်များကုိ 
လည်း ခိုင်မာမရှိေစရန ် ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၏ အေထာက်အပ့ံသည် အေရးကီး 
သည့်အချက ် ြဖစ်သည်။ ကနဦးအဆင့်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက RBC ှင့် 
ပတ်သက်၍ ၎င်းတို လုပ်ေဆာင်ုိင်မည့် အေလ့အကျင့်များကို ကွဲကွဲြပားြပား 
သိရှိိုင်ေသာ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ (ဥပမာ-သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မ ှထုတ်ြပန် 
ထားတ့ဲ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၄/၂၀၁၅) အား ထုတ်ြပန်ေပးြခင်းမျိးကို 
ိုင်ငံေတာ်အစိုးရဘက်မ ှလုပ်ေဆာင်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 
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 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား တာဝန်ယူမအေလ့အကျင့်များအား ကျင့်သံုး 
ေဆာင်ရွက်ိုင်ေအာင ် ြမင့်တင်ေပးြခင်းနဲ့  အေထာက်အကူေပးြခင်းတိုကို 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

 အထူးသြဖင့် ပဋိပကှင့် အရာယ်များသည့်ေနရာများ၌ တွင်းထွက်သတများ 
ဆိုင်ရာတာဝန်ယူမရှိေသာ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များအတွက ်လက်ေတွကျင့်သုံး 
ုိင်မည့် လမ်းန်ချက ် (OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) 
ကုိ ကျင့်သံုးုိင်မည်ဆုိပါက တွင်းထွက်သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ေပ 
လာသည့် လူ့အခွင့်အေရးြပဿနာများအား ေြဖရှင်းိုင်မည်ြဖစ်ပီး ဘာေရး 
ဆုိင်ရာအခက်အခဲများနဲ့ လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ြပဿနာများကို တိုက်ိုက်ေသာ ်
လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက်၍ေသာလ်ည်းေကာငး် ထပ်မံမြဖစ်ပွားေအာင ်ကာကွယ ်
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 အထည်ချပ်ှင့်ဖိနပ်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၏ တာဝန်ယူမရှိေသာ ေထာက်ပ့ံမ 
ကွင်းဆက်များဆိုင်ရာလက်ေတွကျင့်သုံးိုင်မည့် လမ်းန်ချက ် (OECD Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and 
Footwear Sector) အား စက်မလုပ်ငန်းများတွင် ကျင်းသံုးုိင်မည်ဆုိပါက 
အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများ၏ ကုန်သွယ်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမပိုင်းကို အေထာက ်
အကူြပိုင်မည်ြဖစ်ပီး စက်မလုပ်ငန်းများ၏ ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်မကို ြမင့်တင ်
ိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

 တွင်းထွက်သတတူးေဖာ်ေရးလုပင်နး်များ (အထူးသြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ပိုင ်စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအပါအဝင်) အေနြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို ြမင့်တင်ိုင်ေအာင ် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ ်လူမေရးနဲ့  သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခုိကေ်စေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကများှင့် အစိုးရ၏ 
ပိုင်ဆိုင်မှင့် အုပ်ချပ်မသိသာထင်ရှားစွာ ပါဝင်ေနသည့် လုပ်ငန်းများအပါအဝင ်
ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီပွားေရးတွင ်
အေထာက်အကူြပေနသည့်အတွက ် ိုင်ငံတွင်း RBC ကို ထိခိုက်ေစသည့် 
အေလ့အကျင့်များကို အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင ်ေလာ့ချေနသက့ဲသုိ တစ်ဖက်တွင ်
လည်း RBC ကို ြမင့်တင်ိုငသ်ည့် စီပွားေရး ဆိုင်ရာအမူအကျင့်ေကာင်းများကို 
ပိုမိုြမင့်တင်ြခင်းသည်လည်း အထိေရာက် ဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်သည်။ 

 တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မအတွက ် National 
Action Plan (NAP) ကို ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလံုးှင့် ကျယ်ကျယ် ြပန ့်ြပန ့် 
ေဆွးေွးမများမှင့်အတ ူ ုိင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ 
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ှင့်အည ီ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရန်လည်း လုိအပ်ပါသည်။ NAP 
လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်သက်ဆုိင်သူများအားလံုးမှ ညီညီ 
ွတ်ွတ်ြဖင့် ုိင်ငံေတာအ်ဆင့် RBC Agenda ကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်
အေထာက်အကူြပုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

RBC ၏ နယ်ပယ်ှင့် အေရးပါပုံ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များမ ှ ထွက်ေပလာသည့် ဆိုးကျိး 
သက်ေရာက်မများကုိ ၎င်းတိုကိုယ်တိုင် ေရှာင်ရှား၍ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသင့်ေကာင်းှင့် 
၎င်းတို စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့်ိုင်ငံများ၏ စဉ်ဆက်မြပတဖ်ွံဖိး တိုးတက်မ 
ကို အေထာက်အကူြပုိင်ေစရန် ေမာ်မှန်းချက်ြဖင့် RBC ဆုိင်ရာအေြခခံမူများှင့် စံသတ်မှတ် 
ချက်များကုိ ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းြဖစသ်ည်။ RBC သည ် အရည်အေသွးရှိသည့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမဝန်းကျင်၏ အဓိကအစိတ်အပိုငး်ြဖစ်ပးီ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒကို ဒုတိယ 
အကိမ် သုံးသပ်ိုင်မည့် အိုးအီးစီဒီ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင်၏ ဗဟိုချက ် ြဖစ ်
သည်။ 

RBC ဆုိသည်မှာ ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ပတ်သက်ဆက်ွယမ် 
အပါအဝင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များကိုပါ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
လပုေ်ဆာင်ချက်တုိင်းတွင် ေပါင်းစပ်၍ ထည့်သွငး်စဉ်းစားြခငး်ြဖစသ်ည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များ၊ အစိုးရများှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများသည ် ပီးခဲ့သည့်ှစ်များအတွင်း စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများှင့် လူမအဖွဲအစည်းများအကား ပတ်သက်ဆက်ွယ်မတွင် အသုံးြပေလ့ရှိ 
သည့် ေဝါဟာရြဖစ်ေသာ လူမေရးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိမ (CSR) ကို ရင်းှီးကမ်းဝင်ပီးသား 
ြဖစ်သည်။ အဆုိပါှစ်များအတွင်း CSR ကုိ RBC ှင့် စီးပွားေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရး (BHR) 
တုိှင့်အတူ ပုိမုိအသံုးများလာခ့ဲပီး တစ်ခါတစ်ရံ အဆုိပါေဝါဟာရအသံုးအန်းများကုိ အြပန် 
အလှန်ဖလှယ်၍ အသံုးြပလာကသည် (ဥပမာ - ဥေရာပသမဂ) (Box ၄-၁)။ အဆုိပါ 
အယူအဆအားလံုးသည ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ လူများ၊ ကမာေြမကီးှင့် လူမအဖွဲအစည်း 
အေပ ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှင့် ေထာက်ပံ့မကွငး်ဆက်တိုငး်၏  သက်ေရာက်မ 
အတုိင်းအတာကုိ တစ်စိတ်တစ်ေဒမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို၏ အဓိကစီးပွားေရး လုပင်နး်တစခု်လံုး 
တွင ် ပါဝင်သည့် အစိတ်အပုိင်းအြဖစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားိုင်မည့် ေမာ်မှန်းချက်ကုိ ထင်ဟပ ်
ေစသည်။ ထိုေကာင့် CSR၊ RBC ှင့် BHR တုိ၏ အဓိကသွင်ြပင်လကဏာမှာ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများသည် ြပည်တွင်းဥပေဒများကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ံုသာမက ၎င်းတုိ၏ 
လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် ၎င်းတုိှင့်ဆက်ွယ်ေနသည့် ေထာက်ပ့ံသူများ၊ တဲွဖက်လုပ်ကုိင်သူ 
များမှ ြဖစ်ေပလာုိင်သည့် ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ စီမံခန့်ခဲွြခင်းြဖင့် စဉ်ဆက်မြပတ် 



292 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ဖံွဖိးတုိးတက်မကုိ ဦးတည်လုပ်ေဆာင်ေနသည့် ေကာ်ပုိရိတ်အြပအမူ (Corporate Conduct) 
ကုိ ရည်န်းြခင်း ြဖစ်သည်။ အဆုိပါအယူအဆများသည် လူမအကျိးြပ ပရဟိတလုပ်ငန်းများ 
ှင့် အလားတူပင်ြဖစ်သည်ဟူ မယူဆသင့်ပါ။ 

Box ၄-၁ RBC ဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာအဓိကစာချပ်စာတမ်းများ 

ကုမဏီများမ ှ ၎င်းတို၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူမရှိစွာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့်
အချက်များ ချမှတ်ထားသည့် သုိမဟုတ် တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်
အဓိကရည်န်းကိုးကားိုင်သည့် အချက်များပါဝင်သည ် အဓိကစာချပစ်ာတမး် (၃) ခု 
ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်ပါသည်၊ ၎င်းတိုသည် အြပန်အလှန်အားြဖင့် အချင်းချင်း ဆက်ွယ်မ 
ရှိကသည်။ 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises (The Guidelines) သည် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအား မည်က့ဲသုိ တာဝန်ယူမရှိစွာြဖင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရမည်ဆိုသည်ကို  
အစိုးရများမ ှ သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် အကံြပချက်များ ြဖစ်သည်။ အဆုိပါအ ကံြပချက် 
များသည် အလုပ်သမားှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာကိစရပ်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ 
ထုတ်ေဖာ်ချက်၊ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ၊ စားသုံးသူများ၏ အကျိးစီးပွား၊ သိပံှင့် နည်းပညာ၊ 
ယှဉ်ပိင်မှင့် အခွန်ထမ်းေဆာင်မ စသည်တိုပါဝင်သည့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမ 
နယ်ပယ်များအားလံုးအား အကျံးဝင်သက်ဆုိင်သည့် အကံြပချက်များ ြဖစ်သည်။ OECD 
လမ်းန်ချက်များကို ၁၉၇၆ ခုှစ်တွင ် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပီး ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင ် ထပ်မံြပင်ဆင ်
ခဲ့ပီး ၎င်းတွင ် UN Guiding Principles ှင့်ညီွတ်မရိှေစသည့် လူ့အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ 
ြပာန်းချက်များကို အခန်းအသစ်တစ်ခုအေနြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အလုပသ်မားငှ့် စက်မ 
လုပ်ငန်းများ ပတ်သက်ဆက်ွယ်မအခန်းကုိ  ILO ၏ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် 
များှင့ ်ညီွတ်ေစရန်လည်းေကာင်း ြပာနး်ထားသည်။ ထိုြပင ်တရားစီရင်ေရးလုပ်ငန်းစဉ ်
အရ မဟုတ်ေသာ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်စနစ်တစ်ခ ု ြဖစ်သည့် National Contact Points 
(NCPs) ကုိ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ OECD ၏ တာဝန်ယူမရှိေသာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြပမူေဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲသည ် ိုင်ငံစုံစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအတွက ် OECD လမ်းန်ချက်များှင့် RBC ဆုိင်ရာမူဝါဒများကုိ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ေရးအား မြဖစ်မေန ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ရမည့် လမ်းန်ချက်ေပါင်း ၄၉ ခုကုိ 
အစုိးရများမှ အတူအကွ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေစရန် ြဖစ်သည်။ 

The ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises 
and Social Policy (the ILO MNE Declaration) သည် ကုမဏီများမှ စီးပွားေရးှင့် 
လူမေရးဆိုင်ရာတိုးတက်မများကို ေကာင်းကျိးသက်ေရာက်မများအြဖစ ် ေဆာင်ရွက်မကို 
အားေပးရန်ှင့် ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မမ ှဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ေြဖရှင်းိုင်ရန ်
ှင့် ေလျာ့ချိုင်ေရးလမ်းန်ချက်များ ချမှတ်ေပးထားသည်။အဆိုပါလမ်းန်ချက်များသည ်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် ေကာင်းမွန်သည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကုိ ထင်ဟပ်ေစ 
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ပီး တာဝန်ယူမရိှေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် ဝန်းကျင်ေကာင်း 
တစ်ခုကို ဖန်တီးရာ၌ အေရးကီးသည့် အခနး်ကမ ှ အစိုးရများ၊ အလုပ်ရှင်များှင့် 
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၊ အလုပ်သမားများှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်ုိင်မည့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များြဖစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်ရရှိမ၊ 
သင်တန်းေပးြခင်း၊ အလုပ်ှင့် ဘဝေနထုိင်မ အေြခအေနှင့် စက်မလုပ်ငန်းများ၏ ပတ်သက် 
ဆက်ွယမ်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုပါလမ်းန်ချက်များသည် အတင်းအဓမခိုင်းေစမ၊ 
ကေလးလုပ်သား၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမမရှိြခင်းှင့် စုေပါင်းေဆွးေွးြခင့် အသင်းအဖွဲများ၏ 
လတွလ်ပခွ်င့်စသည့်အချက်များ ပါဝင်သည့် ILO Declaration on Fundamental Principles 
and Rights at Work (1998) ကို အေထာက်အပ့ံြပထားသည့် အေြခခံသေဘာတူညီချက ်
များ ပါဝင်သည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအလုပသ်မားစသံတမ်တှခ်ျက်များအေပ အေြခခံ၍ 
ထုတ်ြပန်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ILO MNE Declaration ကုိ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ်ထပ်မံြပင်ဆင်ခဲ့ 
ပီး ၎င်းတွင ် အလုပ်သမားဆိုင်ရာ စံသတမ်တှခ်ျက်အသစမ်ျားငှ့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိး 
ရလာဒ်များ ပါဝင်ပီး UN Guiding Principles ှင့် ကုလသမဂ၏ စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအစီအစဉ ်၂၀၃၀ (UN Sustainable Development goals 2030) တိုကို 
လက်ခံကျင့်သုံးြခင်းကဲ့သိုေသာ ကမာလုံးဆိုင်ရာဖွံဖိးတိုးတက်မ သတ်မှတ်ချက်များကို 
ရှင်းလင်းစွာ ကိုးကား ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UN Guiding 
Principles)သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ဆက်ွယ်ေနသည့် လူ့အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ 
ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ ေရှာင်ကဉ်ုိင်ရန်ှင့် ေြဖရှင်းိုင်ရန ် အေလးေပးေဖာ်ြပထား 
သည်။ ၎င်းတွင ် (၁) ိုင်ငံေတာ်၏ တာဝန်သည ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအပါအဝင ်တတိယ 
အဖွဲအစည်းများ၏ လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ချိးေဖာက်မများကုိ အကာအကွယ်ေပးြခင်း၊ (၂) 
လူ့အခွင့်အေရးကို ေလးစားလုိက်နာမည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လွတလ်ပစ်ာွတာဝနယူ်မ 
(အဓိပာယ်မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည ် အြခားသူများ၏ လူ့အခွင့်အေရးအေပ 
ချိးေဖာက်မမရိှေအာင် ေရှာင်ကဉ်သင့်ပီး ၎င်းတို၏ ပါဝင်မြဖင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 
ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများအား ေြဖရှင်းသင့်ြခင်းကို ဆိုလိုြခင်းြဖစ်သည်။) ှင့် (၃) အဆိုပါ 
သက်ေရာက်မများကုိ ထိေရာက်စွာ ကုစားုိင်သည့် လိုအပ်ချက်ဟူ၍ မိင် ၃ ခုပါရှိပါသည်။ 
ကုလသမဂလူ့အခွင့်အေရးေကာင်စီမ ှ ေဖာ်ြပပါအေြခခံမူများကို ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင ် ခင်းချက ်
မရှိ ေထာက်ခံအတည်ြပခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ အဆိုပါအေြခခံမူများကို လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 
ကိစရပ်များ၊ စီးပွားေရးကများှင့ ် ေဆာင်ရွက်သူအမျိးမျိးှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ေတွ 
ကျင့်သုံးမကို ကန့်သတ်မထားဘဲ UN Guiding Principles ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 
လုပ်ငန်းစဉ်များကို အားေပးြမင့်တင်ရန်အတွက ် ကုလသမဂလူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 
မဟာမင်းကီးံုး (OHCHR)၊ ကုလသမဂစီးပွားေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ (UN 
Working Group) ှစ်ဖွဲလုံးမ ှတာဝန်ယေူဆာငရွ်က်ြခငး် ြဖစ်သည်။ 

ရင်းြမစ် - OECD, OHCHR, EU and ILO (2019)။
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မကာေသးမီှစ်များက အများပါဝင်အကျိးြဖစ်ထွန်းုိင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် 
လူမေရးဆုိင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (Social Enterprise-SE) က့ဲသုိေသာ လူမအကျိးြပ 
စီးပွားေရးလုပ်ကုိင်မပံုစံများကုိ အာရှုိင်ငံများအပါအဝင် ကမာတစ်ဝှမ်းတွင် စတင်ကျင့်သံုးလာ 
ကသည်။ အချိုိင်ငံများတွင် အများပါဝင်အကျိးြဖစ်ထွန်းုိင်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ လူမေရး 
သမဝါယမှင့် အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အပါအဝင် အဆုိပါစီးပွားေရးလုပ်ငန်းပံုစံ 
အချိအတွက် စံချန်ိစံန်းများကုိ သတ်မှတ်ထားကသည်။ ဥပမာ - ဗီယက်နမ်ုိင်ငံတွင် 
လူမစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အနက်အဓိပာယ်ှင့် ဥပေဒှင့်အညီ ဖဲွစည်းမှတ်ပံုတင်ြခင်းတုိ 
အတွက် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများဥပေဒ (၂၀၁၄) ကုိ ြပာန်းခ့ဲပီး လူမေရးှင့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ ေြဖရှင်းုိင်ရန် သုိမဟုတ် ြပည်သူတုိ၏ 
အကျိးစီးပွားအတွက် ေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၎င်းတုိ၏ ှစ်စဉ်ရရိှသည့်အြမတ်ေငွမှ 
အနည်းဆံုး ၅၁ ရာခုိင်န်းကုိ ြပန်လည်ရင်းီှးြမပ်ံှရသည့် လုပ်ငန်းများကုိ လူမေရးဆုိင်ရာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (SE)အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်းြဖစ်သည် (OECD, 2018c)။ ေဖာ်ြပပါလူမ 
အကျိးြပစီးပွားေရးလုပ်ငန်းပံုစံအားလံုး၏ မူလရည်ရွယ်ချက်အား ထုတ်ုတ်ထားလုိမရဘဲ 
တစ်ခုှင့်တစ်ခု အြပန်အလှန်အားြဖင့် ဆက်စပ်မရိှေနပါသည်။ ဥပမာ - အများပါဝင်အကျိး 
ြဖစ်ထွန်းုိင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ သေဘာသဘာဝမှာသမုိးကျစီးပွားေရးပံုစံြဖစ် 
သည့် အြမတ်ရရိှေရးကုိ အဓိကထားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ ေကျာ်လွန်၍ RBC 
၏ အှစ်သာရှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် သာမန်အဆင့်ေအာက် သုိမဟုတ် ဆင်းရဲမလုိင်း 
ေအာက်တွင် ရိှေနသည့် လူများ (bottom of the pyramid) ကုိပါ အကျိးြဖစ်ထွန်းေစသည့် 
စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်မအေလ့အကျင့်ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ုိင်ရန် ရည်ရွယ်ြခင်းြဖစ်သည်။ သုိေသာ် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် အများပါဝင်အကျိးြဖစ်ထွန်းေစုိင်မည့် ပံုစံြဖင့် စီးပွားေရး 
လုပ်ေဆာင်မည်ဆုိေသာ်လည်း အမှန်တကယ် သုိမဟုတ် ေနာင်တွင် ြဖစ်လာုိင်ေချရိှသည့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆုိင်ရာဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 
ကာကွယ်ြခင်းှင့် ေလျာ့ချြခင်းဆုိင်ရာ အေလ့အကျင့်များ၊ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ြပမူ 
လုပ်ေဆာင်ြခင်းမရိှပါက အဆုိပါသေဘာတရားသည် အလုိအေလျာက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
စနစ်တကျေသာ်လည်းေကာင်း အြပန်အလှန်ဆက်ွယ်မမရိှသည်ကုိ သတိြပရမည်ြဖစ်သည်။ 
RBC ဆုိင်ရာအေြခခံမူများှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များသည် လူမေရး သုိမဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်ကုိ အထူးအေလးထား ထိန်းသိမ်းြခင်းအပါအဝင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအားလံုး 
လုိက်နာေဆာင်ရွက်သင့်သည့် အချက်များြဖစ်သည် (Box ၄-၂ ကုိ ကည့်ပါ။)။ 
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Box ၄-၂  လူမေရးှင့် အများပါဝင်အကျိးြဖစ်ထွန်းေစုိင်သည့်               
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းပံုစံများှင့် မဟာဗျဟာများ 

စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များ၌ လူမေရးှင့်/သုိမဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆုိးကျိး
များ ေလျာ့ကျေစရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းပံုစံမျိးစံု သုိမဟုတ် 
စီးပွားေရး မဟာဗျဟာများ တုိးတက်လာကသည်။ အချိေသာသေဘာတရားများသည် 
တစ်ခုှင့် တစ်ခု အြပန်အလှန်ဆက်စပ်အားြပေနကသည်။ မတူညီသည့် နည်းလမ်းပံုစံများ 
အတွက်အနက် အဓိပာယ်များ သီးြခားဖွင့်ဆုိထားြခင်းမျိး မရိှကဘဲ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 
အသံုးအန်းများသည် ေဖာ်ြပပါနည်းလမ်းပံုစံများှင့် ဆက်စပ်ေနကသည်။ 

အများပါဝင်အကျိးြဖစ်ထွန်းုိင်သည့်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း (Inclusive Business) ကုိ ကုမဏီများ
၏ ပင်မစီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်တန်ဖုိးကွင်းဆက်ြဖစ်ေသာ ေထာက်ပ့ံသူများ၊ ြဖန့်ြဖးသူ 
များ၊ လက်လီလက်ကားများှင့် ေဖာက်သည်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတုိထုတ်လုပ်သည့် ကုန်စည် 
များ၊ ဝန်ေဆာင်မများှင့် စီးပွားေရးအရ လုပ်ကုိင်ုိင်စွမ်းရိှသည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမကုိ 
သာမန်အဆင့်ေအာက် သုိမဟုတ် ဆင်းရဲမလုိင်းေအာက်တွင် ရိှေနသည့် လူအများအြပားအထိ 
ေရာက်ရိှေစြခင်းြဖင့် အကျိးြဖစ်ထွန်းမရရိှေစေသာ ပုဂလိကကနည်းလမ်းဟူ၍ အဓိပာယ် 
သတ်မှတ်ထားသည် (G20 Challenge, n.d)။ 

လူမေရးဆုိင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်း (Social Enterprise) မှာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမဟာဗျဟာ
အရ ဖဲွစည်းထားေသာ်လည်း အြမတ်ရရိှေရးကုိ အဓိကမထားဘဲ စီးပွားေရးှင့် လူမေရးဆုိင်ရာ 
ရည်မှန်းချက်များ ေအာင်ြမင်ေစရန်ှင့် အများြပည်သူ၏ အကျိးစီးပွားအလုိငှာ လူမစီးပွားှင့်/ 
သုိမဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာဆုိးကျိးများအား တီထွင်ဆန်းသစ်ေသာေြဖရှင်းချက် 
များကုိ အသံုးြပကာ ကုိင်တွယ်ေြဖရှင်းသည့် ပုဂလိကစီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်ဟု ဆုိလုိပါ 
သည် (OECD, EU, 2013)။ 

အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်း (Green business) ဆုိသည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကုိ
ထိခုိက်မမရိှေစဘဲ စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းများကုိ စဉ်ဆက်မြပတ် အသံုးြပကာ စီးပွားေရး 
လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းြဖစ်သည်။ အဆုိပါလုပ်ငန်း၏ သေဘာတရားတွင် 
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကုိ သဟဇာတြဖစ်ေစမည့် ထုတ်ကုန်များ သုိမဟုတ် ဝန်ေဆာင်မများကုိ 
ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် ကုန်စည်ှင့် ဝန်ေဆာင်မများအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သဟဇာတ 
ြဖစ်ေစမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်ြခင်း သုိမဟုတ် စီးပွာေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ ေလာ့ချုိင်သည့် သန့်စင်သည့် နည်းပညာအကူအညီြဖင့် 
ထုတ်လုပ်ြခင်းစသည်တုိ ပါဝင်ပါသည် (ILO, 2017)။ 

တာဝန်ယူမရိှေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှြခင်း (Responsible Investing) သည် ရင်းီှးြမပ်ံှမ
အတုိင်းအတာအေလျာက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးအေပ ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မကုိ 
ေြဖရှင်းုိင်သည့် မဟာဗျဟာအမျိးမျိးပါဝင်ေသာ စကားရပ်ဟု ဆုိလုိသည် (OECD, 2019c)။ 
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သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမေရးှင့် စီမံအုပ်ချပ်မေပါင်းစပ်ြခင်း (ESG Integration) ဆုိသည်မှာ
“ရင်းီှးြမပ်ံှမကုိ ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်းှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာဆံုးြဖတ်ချက်များတွင် ESG 
ဆုိင်ရာကိစရပ်များအား ရှင်းလင်းစွာြဖင့် စနစ်တကျပါဝင်ေစြခင်း” ဟု ဆုိလုိသည့် တာဝန်ယူမ 
ရိှေသာရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာအေြခခံမူများအြဖစ် အဓိပာယ်သတ်မှတ်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ ESG 
စံသတ်မှတ်ချက်များကုိ အမှန်တစ်ကယ် သုိမဟုတ် ေနာက်တွင် ြဖစ်ေပလာမည့် ESG 
သက်ေရာက်မများမှ ြဖစ်ေပလာသည့် ဘာေရးဆုိင်ရာအခက်အခဲများကုိ သတ်မှတ်ရန် 
ကနဦးအသံုးြပသည့် သတ်မှတ်ချက်များြဖစ်သည် (OECD, 2019c)။ 

အကျိးသက်ေရာက်မရှိသည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမ (Impact investment) ဆိုသည်မှာ ဘာေရး
ဆုိင်ရာအကျိးအြမတ်များှင့်အတူ အြပသေဘာေဆာင်ေသာ လူမေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း 
ကျင်ဆိုင်ရာသက်ေရာက်မများကို ေဆာင်ရွက်ုိင်မည့် ထုတ်ကုန်များ သိုမဟုတ ်မဟာဗျဟာ 
များကို ေခသည် (OECD, 2019c)။ 

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမ (Ethical investment) ဆိုသည်မှာ သိကာသမာဓိရှိစွာြဖင့်
သိုမဟုတ ် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းကို အေလးထားစဉ်းစား၍ ေဆာင်ရွက်သည့် မဟာဗျဟာများ 
သိုမဟုတ ်ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များကို ေခသည် (OECD, 2019c)။ 

တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပကုိ်ငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် (RBC) ကို ြမင့်တငုိ်င ်
ရန်အတွက ် အိုအီးစီဒီ၏ အဓိကလမ်းန်ချက်မှာ ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်
အိုအီးစီဒီလမ်းန်ချက်များ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises-the 
Guidelines) ြဖစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းန်ချက်သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက တာဝန်ယူမ 
ရှိစွာြဖင့် မည်ကဲ့သိုလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ရမည်ကို အစိုးရများမ ှ လက်ေတွအကံြပချက်များ 
ေပးထားသည့ ် လမ်းန်ချက်များြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုတွင ် သတင်းအချက်အလက်များကုိ 
ပင့်ွလင်းြမင်သာစွာ ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ လူ့အခွင့်အေရး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှင့် လုပ်သား၊ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရး၊ သိပံှင့် နည်းပညာ၊ ယှဉ်ပိင်မ၊ 
အခွန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းှင့် စားသုံးသူများ၏ အကျိးစီးပွားတိုှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ယူမရှိစွာ 
ြဖင့် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် နယ်ပယ်များ ပါဝင်သည်။အထူးသြဖင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 
များမ ှ ထတ်ုကုန်အလုိက်၊ ေဒသအလုိက်၊ ကအလုိက် သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းများအလုိက ်
ထွက်ေပလာမည့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို သတ်မှတ်၍ တုန ့်ြပန်ိုင်ရန်အတွက် 
လက်ေတွအကံြပချက်များ ပါဝင်ေသာ အမှန်တကယ် လိုက်နာေဆာင်ရွက်သင့်သည့် 
လမ်းန်ချက်များြဖစ်ပီး အဆိုပါလမ်းန်ချက်များအတိုင်း စီးပွာေရးလုပ်ငန်းများမ ှ
လက်ေတွကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစသ်ည်။ အုိအီးစီဒီ၏ RBC ဆုိင်ရာလက်ေတွကျင့်သံုး 
ုိင်မည့် လမ်းန်ချက်များမှာ ပဋိပကှင့် အရာယ်များသည့်ေနရာများ၌ တွင်းထွက်သတ 
များဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမရှိေသာ ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်များအတွက် လက်ေတွကျင့်သုံးိုင ်
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မည့် လမ်းန်ချက(်Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas mineral)၊ တာဝန်ယူမရှိေသာ 
စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များဆိုင်ရာ အိုအီးစီဒ-ီအက်ေအအိုလမ်းန်ချက ်
(OECD-FAO Guidance on Responsible Agricultural Supply Chains)၊ တွင်းထွက ်
သယံဇာတတူးေဖာ်ေရးက၏ ပါဝင်ပတ်သက်များအားလုံးေစ့စပ်ညိင်းမဆိုင်ရာ လက်
ေတွကျင့်သုံးိုင်မည့် လမ်းန်ချက ် (Due Diligence Guidance for Meaningful 
Stakeholder Engagement in the Extractive Sector)၊ အထည်ချပ်ှင့် ဖိနပ်ထုတ ်
လုပ်ငန်းများ၏ တာဝန်ယူမရိှေသာ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များဆိုင်ရာ လက်ေတွကျင့်သံုး 
ုိင်မည့် လမ်းန်ချက ် (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply 
Chains in the Garment and Footwear Sector) ှင့် တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုငရ်ာ လက်ေတွကျင့်သုံးိုင်မည့် လမ်းန်ချက ်
(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) တို ြဖစ်ပါသည်။ 

ယေန့အထ ိအိုအီးစီဒီအဖွဲဝင်ိုင်င ံ၃၇ ိုင်ငံှင့် အြခား ၁၂ ိုငင်အံပါအဝင် ိုင်ငံေပါင်း ၄၉ 
ိုင်ငံတိုသည ် အဆိုပါလမ်းန်ချက်များကို လုိက်နာေဆာငရွ်က်လျက်ရိှသည်။ အဆိုပါ 
လမ်းန်ချက်များကို ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ိုငေ်စရန်ငှ့် ထုိသုိအသံုးြပမကုိ အားေပးိုင်ရန ်
အတွက ်အစိုးရများသည ်စည်းေှာင်မရှိသည့် ကတိကဝန်များကို ြပလုပ်ကသည်။ အဆိုပါ 
လမ်းန်ချက်များ၌ အစိုးရများမှ၎င်းတို၏ ဌာနဆိုင်ရာများြဖင့် ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ထား 
သည့် National Contact Points (NCPs) ဟ ုေခသည့် စနစ်တစ်ခု ပါရှိပါသည်။ NCPs ၌ 
လမ်းန်ချက်များကို လက်ေတွအသုံးချမအား ြမင့်တင်သည့်အပိုင်းှင့် တရားစီရင်ေရး 
လပုင်န်းစဉ်အရ မဟုတ်သည့် နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်စနစ်ြဖင့် ြပဿနာများကိ ု ကိုင်တွယ ်
ေြဖရှင်းသည့်အပုိင်း (သီးြခားကိစရပ်များကို ရည်န်းကိုးကားြခင်း) ဟူ၍ အပိုင်း ၂ ပိုင်း 
ပါရိှသည်။ ထိုေကာင့် လမ်းန်ချက်များကို လုိက်နာေဆာငရွ်က်သည့် အစိုးရများအေနြဖင့် 
လမ်းန်ချက်များပါ လက်ေတွအသုံးြပမ ထိေရာက်မရှိေစရန်အတွက ် NCP ကို 
တည်ေထာင်ဖွဲစည်းရမည့် တာဝန်ရိှပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ပုိမုိပွင့်လင်းလာသည့်အေြခအေနှင့် ကမာလံုးဆုိင်ရာေထာက်လုပ်မကွင်းဆက် 
ှင့် ချတိ်ဆက်ိုင်မသည ်ုိင်ငံတကာမှ စိတ်ဝင်တစားေစာင့်ကည်မ တိုးလာြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ကမာ့စီးပွားှင့် ယခင်ကထက ် ပိုမိုချတိ်ဆက်ိုင်ြခင်း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမ 
ခိုင်မာလာြခင်းှင့် လူမအဖွဲအစည်းများပါဝင်မကို ြမင့်တက်လာြခင်း နည်းလမ်းြဖင့် ၂၀၁၁ 
ခုှစ်ကတည်းက ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကိးပမ်း ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး 
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များတွင ် RBC ၏ အေရးပါပုံှင့် RBC ကို ြမင့်တင်ိုငမ်ည့် နည်းလမ်း 
များကို OECD ၏ “ပထမအကိမ်ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ြခင်း” စာအုပ်တွင ် ေထာက်ြပ 
အကံြပခ့ဲပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်ကတည်းက RBC ကုိ ြမင့်တင်ုိင်မည့် မူဝါဒများှင့် 
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ေဆာင်ရွက်ချက်အမျိးမျိးကို ြပာန်းေဆာငရွ်က်ခ့ဲေသာလ်ည်း မကာေသးမီှစ ် များက 
ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် ိုင်ငံေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးြပဿနာများေကာင့် ုိင်ငံတကာမှ အာုံစိုက ်
ေစာင့်ကည်လာသက့ဲသုိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်သည့် နည်းလမ်း 
များကိုပါ သက်ေရာက်မရှိခဲ့သည်။ 

RBC ကုိ အေထာက်အပ့ံြပုိင်သည့် အေရးကီးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများှင့် ေဆာင်ရွက်ချက် 
များကုိ ၂၀၁၁ ခုှစ်ကတည်းက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်း(MSDP) 
(၂၀၁၈-၂၀၃၀) ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို ိုးကားသိရှိေစြခင်းှင့် လူမေရး 
အရ တာဝန်ယူမလုပ်ေဆာင်ချက်များတုိးတက်မ၏ အင်အားအြဖစ် ပုဂလိကကမှ ပူးေပါင်း 
ပါဝင်လာြခင်းှင့်အတူ အရည်အေသွးြမင့်အလုပ်အကုိင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးြခင်းှင့် 
သက်ဆုိင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များပါဝင်ပါသည ် (Government of Myanmar, 2018)။ 
တာဝန်ယူမှင့် အရည်အေသွးရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းအား ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှး 
ြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်း (MIPP) (၂၀၁၆/၁၇-၂၀၃၅/၃၆) ၏ ေမာ်မှန်းချက်တွင်လည်း 
ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ MIPP ၌ ရင်းီှးြမပ်ံှမများသည် တာဝန်ယူမရိှေစရန်၊ 
စီးပွားေရးဆုိင်ရာအေြခခံမူများကုိ လုိက်နာကျင့်သံုးရန်ှင့် ုိင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များ 
ှင့်အညီ စီးပွားေရးလုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ရန် အေလးေပးေဖာ်ြပထားသည်။ မည်သည့်အဆုိြပ 
ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းတွင်မဆုိ လူမေရး၊ ုိးရာယဉ်ေကျးမှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 
သက်ေရာက်မများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ၏ အေလးေပးေဆာင်ရွက်မ 
ကုိလည်း MIPP ၌ ေဖာ်ြပထားသည် (MIC, 2018)။ ြမန်မာုိင်ငံ ရင်းီှးြမပ်ံှမမူဝါဒ (၂၁၀၆) 
တွင်လည်း ုိင်ငံသားှင့် ုိင်ငံြခားသားရင်းီှးြမပ်ံှသူများသည် တာဝန်ယူမရိှေသာ 
ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆုိင်ရာ အေြခခံမူများကုိ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ဟု ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပထားသည် (Government of Myanmar, 2016a)။ 

အဆုိပါ RBC ဆိုင်ရာကတိကဝတ်များကို ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာြပာန်းချက်များတွင ်ေတွြမင်ုိင ်
သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) ၏ ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်တွင ် “ုိင်ငံေတာ် 
ှင့် ုိင်ငံသားတုိ၏ အကျိးစီပွားအလုိငှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်ကို 
ထိခိုက်မမရှိေစသည့် တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန”် ဟူ၍ 
ရှင်းလင်းစွာ ြပာန်းထားသည်။ အဆိုပါဥပေဒအရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေဒသေနလူထုကို ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မြဖစေ်စိုငသ်ည့် လုပ်ငန်း 
အပါအဝင် လုပ်ငန်းအမျိးအစားေပမူတည်၍ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရာတွင ် ြမနမ်ာိုင်င ံ
ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင ် (MIC) မ ှ ခွင့်ြပချက်ရရှိပီးမှသာ လုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖစ်သည ်
(Government of Myanmar, 2016b)။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများ (၂၀၁၇) ၌ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ၎င်းတို၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရး 
ဆိုင်ရာဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေပေစိုင်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များအား ကန့်သတ် 
ြခင်းအပါအဝင် တာဝန်ယူမှင့် စဉ်ဆက်မြပတတ်ိုးတက်မကုိ ဦးတည်သည့် ေဆာင်ရွက်ချက ်
များကို ြပလုပ်မည်ဟု ကတိကဝတ်ြပမသှာ အဆိုပါလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အတွက ် ခွင့်ြပမိန့်  
ကို ရရှိမည်ဟ ုအတိအလင်းေဖာ်ြပထားသည် (Government of Myanmar, 2017)။ အဆိုပါ 
ြပာန်းချက်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေဆာင်ရွက်မအပိုင်းကို ယခုအခန်း၏ ေနာက်ပိုင်းတွင ်
ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်သည်။ MIC သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမအဆိုြပချက်များကို စစ်ေဆး 
အတည်ြပြခင်း၊ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်ကများှင့်ပတ်သက်၍ အမနိ့်ေကာြ်ငာစာ 
ထုတ်ြပန်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ရန ် အစိုးရမ ှ ဖွဲစည်းတာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် အစိုးရအဖွဲ 
အစည်းြဖစ်သည်။ MIC ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွင ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ 
လူမေရးဆိုင်ရာေကာင်းကျိးသက်ေရာက်မကို အေလးေပးရန်၊ တည်ဆအဲလုပသ်မားဆိုငရ်ာ 
ဥပေဒများကို ေလးစားလိုက်နာေစရန်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာတာဝန်သိမ (CSR) ကို အေထာက် 
အပံ့ြပေစရန် အတိအလင်း ထည့်သွင်းြပာန်းထားသည် (DICA, 2019)။ 

အစုိးရသည် RBC အားေကာင်းေစိုင်မည့် မူေဘာင်ကို ခိုင်မာစွာ ချမှတ်ိုင်မည့် ြပြပင် 
ေြပာင်းလဲမများကို ကနဦးေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး ဤစာအပု၏် အခန်း (၂) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် 
အတုိင်း ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် ြပာန်းခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံကုမဏီများဥပေဒအသစ်သည်လည်း 
ေကာ်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချပ်မှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို အားေပးသည့် တိုးတက်မအဆင့် တစ်ခ ု
ြဖစ်ခ့ဲသည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ အေလးထားကိးပမ်းမသည ် ပွင့်လင်ြမင်သာမကို ြမင့်တင ်
ေစိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံသည် တငွး်ထွက်သယဇံာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရး 
လုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာမေဖာ်ေဆာင်ေရး (Extractive Industry Transparency 
Initiative-EITI) ကုိ ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် အဖွဲဝင်ေလာင်းိုင်ငံတစ်ိုင်င ံ ြဖစ်လာခဲ့ပီး ေငွေကး 
ခဝါချမဆိုင်ရာ အာရှ-ပစိဖိတ်အုပ်စု၏ အဖဲွဝင်ုိင်ငံတစ်ုိင်ငံလည်း ြဖစ်သည် (Baker 
McKenzie, 2019)။ EITI ဆုိင်ရာစံချနိ်စံန်းကို လုိက်နာေဆာငရွ်က်လျက်ရိှသည့် ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ ကိးပမ်းအားထုတ်မများအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလ 
၁ ရက်ေန့မှစ၍ တွင်းထွက်သယံဇာတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက ်
လျက်ရှိသည့် ကုမဏီများအတွက ် လုိအပ်ချက်တစ်ခုအြဖစ် ကုမဏီများသည ် ၎င်းတုိ၏ 
အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်သူများကို ထုတ်ေဖာ်ေကြငာရမည်ဟ ု ိုင်ငံေတာ်အစိုးရမ ှ သတ်မှတ်ခဲ့ 
သည်။ ထုိအြပင် ၂၀၁၉ ခုှစ် ုိဝင်ဘာလတွင် ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် ကုမဏီများန်ကားမ 
ဦးစီးဌာန (DICA) သည် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် တာဝန်ခံမကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်အလိုငှာ DICA 
ှင့် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို ကုမဏီများ၏ အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မှင့်သက်ဆိုင်သည့် 
သတင်းအချက်အလက်များကို ကုမဏီတုိင်းမှ ထုတ်ေဖာ်ေကြငာရန်လုိအပ်သည်ဆုိသည့် 
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န်ကားချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကိ ု
ယခုအခန်း ေနာက်ပိုင်းတွင ်ထပ်မံ၍ အေသးစိတ ်ေဆွးေွးသွားမည ်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၃ ခုှစ်တွင ်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒအရ ဖွဲစည်းခဲ့သည့် 
အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ယခင်ကထက် ပိုမို 
သက်ေရာက်မရိှေစရန်ရည်ရွယ်၍ြပင်ဆငခ်ျက်အေနြဖင့် ကနဦးစံုစမ်းစစ်မများကုိ လက်ခံရရှိ 
သည့် သတင်းအချက်အလက်များအြဖစ် စတင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် အခွင့်အာဏာကို ေပးအပ ်
ြခင်းြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ်တုိးြမင့်ေပးခ့ဲသည် (Chau, T., 2019)။ DICA သည် ကုမဏီများှင့ ်
စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများ အဂတိလိုက်စားမ တားဆီးကာကွယ်ေရးအတွက် လိုက်နာ 
ကျင့်သုံးရမည့် ကျင့်ဝတ်များ (Anti-Corruption Code of Ethics for Companies and 
Body Corporates) ကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃ ရက်ေန့တွင ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး ြမန်မာိုင်ငံ 
၏ စီးပွားေရးဝန်းကျင်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက ် အဆိုပါကျင့်ဝတ်အား ကုမဏီများက 
ေလးစားလုိက်နာေစရန် တုိက်တွန်းထားသည် (DICA, 2018)။ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရသည ် RBC 
ကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်အတွက ်ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့်လည်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက ်

ရှိသည်
1
။ 

ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ လူမအဖွဲအစည်းှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည ် ြမန်မာ 
ိုင်ငံတွင် RBC ကို ြမင့်တင်ရာ၌ အဓိကအခန်းကမ ှ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 
၎င်းှင့်ဆက်စပ်ပီး ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် UN Global Compact ကုိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် စတင် 
ကျင့်သုံးိုင်ြခင်းသည ် ေအာင်ြမင်သည့် သမိုင်းမှတ်တိုင်ြဖစ်ခဲ့သည ် (UN, 2012)။ ြမန်မာ 
ိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ်၌ UN Global Compact အဖွဲဝင်ကုမဏီေပါင်း ၁၂၃ ခုရှိခဲ့သည ်
(UNGP, 2019)။ Institute for Human Rights and Business ှင့် Danish Institute for 
Human Rights တုိ၏ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြဖင့် ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင ် ြမန်မာ့စီးပွားေရးက 
တာဝန်ယမူရိှေရး အေထာက်အကူြပဌာန (MCRB) ဖွဲစည်းခဲ့ပီး RBC ကို ြမင့်တင်ိုင်မည့် 
အဓိကေဆာင်ရွက်သည့်အဖဲွအစည်းအြဖစ် ိုင်ငံအတွင်း RBC ဆိုင်ရာကိစရပ်များကို 
သုေတသနြပြခင်း၊ ေဆွးေွးပွဲများြပလုပ်ြခင်း၊ ဘက်ေပါင်းစုံမ ှပါဝင်ပတ်သက်သူများ စုစည်း 
ေဆွးေွးြခင်းှင့် ိုင်ငံ၏ ဥပေဒြပလုပ်ေရးအပုိင်းတွင် အစုိးရသုိ အကံြပချက်များ 
တင်ြပေပးြခင်း တက်ကစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည် (MCRB, 2019)။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ်
MCRB သည ်DICA ှင့် အိုအီးစီဒီတိုှင့်ပူးေပါင်း၍ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို 
တာဝန်ယူမရှိစွာြဖင့် လက်ေတွလုပ်ေဆာင်ရမည့် အေတွအကံများကို မေဝိုင်ရန ်ရည်ရွယ ်
၍ တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာေဆွးေွးပဲွများကုိ ကျင်းပြပလုပ်ခ့ဲသည် 
(MCRB, 2018)။ ၃ ှစ် ဒိန်းမတ်အေထာက်အပ့ံအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းအြဖစ် တာဝန်ယူမ 
ရိှေသာစီးပွားေရးရန်ပံုေငွ (Responsible Business Fund- RBF) ကုိ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ်စတင ်
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တညေ်ထာင်ခ့ဲသည်။ အဆိုပါရန်ပုံေငွသည်ြမန်မာကျပ်ေင ွ ၁၈ ဘီလီယ ံ သိုမဟုတ ်
အေမရိကန်ေဒလာ၁၂ မီလီယံပမာဏရှိပီး RBC ငှ့်သက်ဆိုငရ်ာနယပ်ယမ်ျား၌ တီထွင ်
ဆန်းသစ်သည့် စီမံကိန်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန်အတွက ် အေသးစားှင့် အလတ်စား 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို တစ်စိတ်တစပ်ိုငး်ေထာက်ပံ့ေင ွ ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းှင့် တာဝန်ယူမအြပအမူကို တိုးြမင့်ရာ၌ရန်ပုံေင ွ
အား အသုံးြပြခင်းြဖစ်သည်။၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလအထ ိတိုငး်ေဒသကီးငှ့် ြပည်နယ ်၁၄ 
ခုတွင် စီမံကိန်းေပါင်း ၆၃၅ ခုကို အတည်ြပခ့ဲပီးြဖစ်သည် (RBF, 2019)။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေကာ်ပိုရိတ်စီမံခန ့်ခွဲမစံသတ်မှတ်ချက်များှင့် အေကာင်းဆုံး အေလ့အကျင့် 
များကို ြမင့်တင်ိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ြမန်မာဒါိုက်တာများအင်စတီကျ (Myanmar Institute 
of Directors-MIOD) ကို ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ်တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ MIOD အား အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာဘာေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း (International Finance Corporation-IFC) ှင့် 
ဩစေတးလျုိင်ငံှင့် ဗိတိန်ိုင်ငံအစိုးရ၏ အေထာက်အပံ့ြဖင့် ဖွဲစည်းထားသည့် အစိုးရှင့် 
ပုဂလိကကမ ှ ကုိယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် ဒါိုက်တာဘုတ်အဖွဲမ ှ စီမံအုပ်ချပ်သည့် 
လွတ်လပ်သည့်အဖဲွအစည်းြဖစ်သည် (MIOD, 2019)။ အစိုးရသည ် ဗိတိန်ိုင်ငံရန်ပုံေငွ၏ 
ပုဂလိကကဖွံဖိးတိုးတက်မအစီအစဉ်အရ ဖွဲစည်းထားသည့် DaNa Facility ှင့် ပူးေပါင်း 
၍ အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်ေသာ စဉ်ဆက်မြပတ် တုိးတက်ေစမည့် ပုဂလိကကဖွံဖိး 
တိုးတက်မဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည်။ အဆိုပါေဆာငရွ်က်ချက ်
များတွင ် အများပါဝင်အကျိးခံစားိုင်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ြမင့်တင့်ိုင်ေစရန ်
အတွက် ၂၀၁၈ ခုှစ်က တင်ြပခ့ဲသည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ ဆိုင်ရာအကံြပချက်များှင့် 
ေလ့လာမများ ပါဝင်ပါသည်။ ေနာက်ဆက်တဲွေဆာင်ရွက်ချက်များအြဖစ် DICA အား အများ 
ပါဝင်အကျိးခံစားုိင်ေသာ မဟာဗျဟာေြမာက်မူေဘာင်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် 
ရန် ညိင်းတာဝန်ေပးအပ်ထားသည ် (DICA, 2018)။ RBC ြမင့်တင်ိုငရ်န ် အမျိးမျိးေသာ 
ကိးပမ်းမအပါအဝင် ပုဂလိကကမ ှ SDGs ကို အေထာက်အကူြပိုငသ်ည့် ေဆာင်ရွက ်
ချက်များအကား ညီွတ်မရှိေစရန ်အေရးကီးသည်။ ဤစာအုပ်ပါ အေကာင်းအရာများအရ 
DICA သည် “စနစ်ကျေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ” ကုိ ြမင့်တင်ိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရွက ်
လျက်ရှိသည့် OECD ှင့် ဆက်သွယ်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေဆာင်ရွက်မအမျိးမျိးကို စီးပွားေရးကွန်ယက်များှင့် စီးပွားေရးအဖွဲအစည်းများကလည်း 
တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ဦးစီးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါေဆာင်ရွက်မ အမျိးမျိးအား 
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်ကုန်သည်များှင့် စက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချပ ်
(UMFCCI) က CSR ေကာ်မတီကုိ တည်ေထာင်ပးီ ိုင်ငံတွင်း၌ RBC ကို တက်ကစွာ 
ြမင့်တင်လျက်ရိှသည်။ ILO ၏ အကူအညီြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလတွင ် RBC အေကာင် 
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အထည်ေဖာ်ေရးဆိုင်ရာ သင်ကားေပးြခင်း၊ အေတွအကံမေဝြခင်းှင့် စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်း 
တိုပါဝင်သည့် စီးပွားေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲကို ၂ ရက်ကာ ဦးစီးကျင်းပ 
ခ့ဲသည် (ILO, 2019)။ ASEAN CSR network သည ်“ASEAN CSR Fellowship” ဟုေခသည့် 
RBC သံတမန်များခန ့်အပ်ိုင်ေရးအစီအစဉ်တစ်ခုကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ 
သည် အဆိုပါအစီအစဉ်၏ ၂၀၁၇ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၈ ခုှစ် ေဆာင်ရွက်ချက်တွင ် ပါဝင်ခ့ဲသည် 
(ASEAN CSR, 2019)။ American Chamber of Commerce သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
လူ့အဖွဲအစည်းအတွင်း ကာလရှည်စီးပွားေရးှင့် လူမေရးအကျိးအြမတ်များ ဖန်တီးေပးိုင ်
သည့် ကုမဏီများကို အသိအမှတ်ြပသည့်အေနြဖင့် CSR Excellence Recognition 
Programme ကို ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ်စတင်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည် (AmCham၊ 2019)။ EuroCham 
Myanmar သည်CSR Advocacy Group ကို ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ဖွဲစည်းခဲ့ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် 
၎င်း၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအကား RBC ြမင့်တင်ရန ် EuroCham- MyanmarResponsible 
Business Initiative ကို ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည် (EuroCham, 2019)။ 

RBC အေပ ကမာ့လံုးဆုိင်ရာလုိအပ်ချက် ြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတူ ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာင့် 
ြပည်သူများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမအဖွဲအစည်းအေပ ကီးမားစွာ သက်ေရာက်မရှ ိ
ြခင်းေကာင့် ုိင်ငံ၏ ိုင်ငံေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာအေြခအေနအား ိုင်ငံတကာမ ှ
အေလးေပးေစာင့်ကည့်မများ ြမင့်တက်လာြခင်း 

RBC သည် မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအတွက ်
အာရုိှင်ငံများအပါအဝင် တစ်ကမာလံုးအတိုင်းအတာြဖင့် ဦးစားေပးလုပ်ငန်းတစ်ရပ ်
ြဖစ်လာခဲ့သည်။ RBC ဆိုင်ရာလုိအပ်ချက်များှင့် ေမာမ်နှး်ချက်များ ြမင့်တက်လာြခင်းသည ်
အာဆီယံအေြခြပစာချပ်များကဲ့သိုပင် အမျိးမျိးေသာ အဆင့်ြမင့်ထုတြ်ပနခ်ျက်များငှ့် ကတ ိ
ကဝတ်များတွင ် ထင်ဟပ်ေနသည်။ အာဆီယံလူမ-ယဉ်ေကျးမ၊ စီးပွားေရးှင့် ိုင်ငံေရး-
လုံ ခံေရးအသိုက်အဝန်းအေြခြပစာချပ်များ (၂၀၂၅) တွင ် CSR ကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထား 
သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ဆက်စပ်ဥပေဒများ၌ တာဝန်ယူမရိှေသာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ြပာန်းချက်များကို အတိအလင်း ကိုးကားြပာန်းထားကသည့် 
အာဆီယံေဒသတွင်းဦးေဆာင်ိုင်ငံများအနက ် တစ်ိုငင်ြံဖစသ်ည်။ G7 ှင့် G20 ေဆွးေွးပွ ဲ
များ၌ ေခါင်းေဆာင်များသည် RBC ဆိုင်ရာအေြခခံမူများှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ ြမင့်တင ်
ေရးကုိ အဓိကထား၍ ကတိကဝတ်ြပခဲ့ကပီးြဖစ်သည်။ ိုင်ငံများစွာတွင်လည်း စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ၏ ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်များတစ်ေလာက် ၎င်းတို၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် 
ဆက်စပသ်ည့် RBC ကို ထိခိုက်ေစသည့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို စီမံခန ့်ခွဲိုင်ေရး 
အတွက် ဥပေဒများြပာန်းေဆာင်ရွကလ်ျက်ရိှသည်။ ထိုေကာင့် RBC ဆိုင်ရာ ြပာန်းချက ်
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များကို စီးပွားေရးဆိုင်ရာစာချပ်စာတမ်းများတွင ်တစ်ြဖည်းြဖည်း ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပလာက 
ြခင်း ြဖစ်သည ်(Box ၄-၃)။ 

Box ၄-၃ RBC ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ြမင့်တက်လာြခင်း 

စဉဆ်က်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မအစီအစဉ် (၂၀၃၀) ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်က လက်ခံကျင့်သံုးခဲ့
သည့် SDGs ပန်းတုိင် ၁၇ ချက်တိုသည ်ကမာ့လုံးဆိုင်ရာဖွံဖိးတုိးတက်မကိးပမ်းချက်များ 
တွင ် ပုဂလိကကမှ တက်ကစွာ ပါဝင်အားြဖည့်မကို လုိအပ်သည်။ ကုလသမဂအဖွဲဝင ်
ုိင်ငံများသည် သက်ဆုိင်ရာုိင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
လုပ်ငန်းပတ်လည် ေဆာင်ရွက်မအားေကာင်းေစရန်ှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အေရး၊ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ကျန်းမာေရးစံသတ်မှတ်ချက်များကို ကာကွယ်ရန ် ကတိကဝတ်ြပခဲ့က 
သည်။ G7 ှင့် G20 ေဆွးေွးပွဲများ၌ ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် 
အညီ RBC ြမင့်တင်ေရးအတွက် အဆင့်ြမင့်ကတိကဝတ်ြပချက်များစွာတိုသည ်RBC ဆုိင်ရာ 
ကိစရပ်များကို ုိင်ငံတကာအဆင့်အထိ ဦးစားေပးတစ်ခုအေနြဖင့် သတ်မှတ်ေကာင်း သိသာ 
ထင်ရာှးေစသည်။ အာဆီယံေဒသတငွး်တငွ ် အာဆီယံအေြခြပစာချပ်အသစ်အားလံုးတွင ်
RBC ဆိုင်ရာကိုးကားချက်များ ပါဝင်ပီး အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကီးများသည ် အလုပ် 
သမားဆိုင်ရာ CSR အထူးလမ်းန်ချက်များ ကုိ လက်ခံကျင့်သံုးလာကသည်။ 

RBC ဆိုင်ရာ ေမာ်မှန်းချက်များသည် ြပည်တွင်းဥပေဒြပာန်းချက်များတွင ် ထင်ဟပ်လာခဲ့
သည်။ ိုင်ငံအများအြပားတွင ် ထုတ်လုပ်မကွင်းဆက်ှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်တိုးတက်ေရး 
ဆိုင်ရာြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရာတွင် လက်ေတွကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ရသည့် အချက်များကို  
လိုက်နာကျင့်သုံးိုင်ေရး အားေကာင်းေစရန ် ိုင်ငံအများအြပားသည် ဥပေဒများကို 
အတည်ြပြပာန်းကသည်။ ဗိတိန်ိုင်ငံတွင် UK Modern Slavery Act ကို၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ်
ြပာန်းခဲ့ပီး ၎င်းအက်ဥပေဒတွင ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းများက ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်မှင့် ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်အတွင်း လူကုန်ကူးမှင့် အေစခံခိုင်းေစမဆိုင်ရာ 
ြပဿနာများကို စီမံထိန်းချပ်ိုင်ရန် ၎င်းတို လက်ေတွကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်မလုပ်ငန်းစဉ ်
အဆင့်ဆင့်ကို ှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ ြပင်ဆင်တင်ြပရသည်။ ဩစေတးလျိုင်ငံသည ်အလားတူ 
အက်ဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်ေန့ တွင် ြပာန်းခဲ့ပီး အဆိုပါအက်ဥပေဒ 
တွင ်ကိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွက်ရသည့် လုပ်ေဆာငခ်ျက်များကုိ အစီရင်ခံတင်ြပရန်လိုအပ်သည်ဟ ု
အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသည်။ ြပင်သစ်ိုင်ငံတွင ် French Due Diligence law ကို ၂၀၁၇ 
ခုှစ်တွင ် ြပာန်းခဲ့ပီး အဆိုပါဥပေဒ၌ ကုမဏီများသည ်လူ့အခွင့်အေရး၊ အေြခခံလွတ်လပ် 
ခွင့်၊ ကျန်းမာေရးှင့် လုံ ခံမှင့် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိုငရ်ာ ြပဿနာများကိ ု သတ်မှတ ်
ေြဖရှင်းိုင်မည့် လက်ေတွကျင့်သုံးမအစီအစဉ်ကို အေကာင်အထည ် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရမည ်
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ဟ ုထည့်သွင်းြပာန်းထားသည်။ အေမရိကန်ိုင်ငံတွင် US Trade Facilitation and Trade 
Enforcement Act (၂၀၁၅) အား အြခားိုင်ငံများ၌ ကေလးလုပ်သား အပါအဝင် လုပ်သား 
များအား အတင်းအဓမ သိုမဟုတ ် စာချပ်ချပ်၍ ခိုင်းေစမြဖင့် ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်ပစည်း 
များ သုိမဟုတ် အဆိုပါကုန်ပစည်းများကို တင်သွင်းြခင်းကုိ တားြမစထ်ားသည့်အချက်ကို 
ထည့်သွင်းြပာန်းထားသည်။ 

RBC ကုိ ကုန်သွယ်ေရး သိုမဟုတ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးကဲ့သိုေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ
စာချပ်စာတမ်းအမျိးမျိးတွင ် ထည့်သငွး်ြပာနး်လာကသည်။ ဥပမာ - ဥေရာပသမဂသည ်
ပုံမှန်အားြဖင့် RBC ကုိ ကုန်သွယ်ေရးှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးအခန်းတွင် 
ထည့်သွင်းထားြခင်းြဖစ်သည်။ ဥေရာပသမဂှင့် ဗီယက်နမ်ုိင်ငံ လွတ်လပ်ေသာကုန်သွယ်မ 
သေဘာတူစာချပ ် ကုိ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် စာချပ်ချပ်ဆိုခဲ့ပီး အဆုိပါစာချပ်တွင် လမ်းန ်
ချက်များ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံတကာစာချပ်စာတမ်းများှင့်အည ီ RBC ကို ြမင့်တင ်
ိုင်မည့်သေဘာတ ူ စာချပ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းချပ်ဆုိခ့ဲသည်။ အိုအီးစီဒီ၏ တရားဝင် 
ေထာက်ပ့ံေပးသည့် ပိုကုန်ေချးေငွများှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ 
လက်ေတွေဆာင်ရွက်ချက်များအတွက ် ဘုံနည်းလမ်းများဆိုင်ရာ အကံြပေကာင်စီသည ်
အဖွဲဝင်ိုင်ငံများမ ှ လမ်းန်ချက်များကို လုိက်နာရန်၊ လက်ရှိြပဿနာများကို ြပန်လည ်
ဆန်းစစ်ရာတွင် NCP မ ှေြဖရှင်းေပးခဲ့သည့် ကိစရပ်များ၏ အကျိးရလာဒ်ကို ေလ့လာရန်ှင့် 
လမ်းန်ချက်များှင့်အည ီ မူဝါဒပုိင်းတွင် ညီွတ်မရှိေစရန်တိုအတွက ် ၎င်းတို၏ ပိုကုန ်
ေချးေငွအဖွဲအစည်းများမှတစ်ဆင့် အဖွဲဝင်ိုင်ငံများကို အားေပးထားသည်။ 

ယခုကဲ့သို RBC ကျင့်သံုးမ ဖွံဖိးတိုးတက်လာြခင်းသည ် ြပည်တွင်းှင့် ိုင်ငံြခား တိုင်းြပည ်
များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြပလုပ်သည့ ် ဆုံးြဖတ်ချက်အေပ သက်ေရာက်မရိှေစသည်။ 
ထိုသေဘာတရားအရ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ေြဖေလျာ့ေပးေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ 
သည် ကမာလံုးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မကွင်းဆက်များှင့် ပိုမိုချတိဆ်က်လာြခငး်ြဖစသ်ည့် 
အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် လူများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမအဖွဲအစည်းအေပ 
မည်ကဲ့သို သက်ေရာက်မရိှသည်ဆုိသည့်အချက်ကုိ ဆန်းစစ်ေလ့လာမတိုးလာေစြခင်း ြဖစ ်
သည်။ လူ့အခွင့်အေရးေထာင့်မ ှကည်မည်ဆုိပါက စီးပွားေရးလုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ချက်များ 
သည် အဓိကအေလးေပးရမည့် နယ်ပယ်ြဖစ်လာသည်။ OECD Guidelines တွင်လည်း 
လူ့အခွင့်အေရးှင့် ပတ်သက်သည့် သီးသန့်အခန်းတစ်ခန်းပါဝင်ပီး ၎င်းအခန်းတွင် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် လုပ်ငန်းအရွယ်အစား၊ လုပ်ငန်းသေဘာသဘာဝှင့ ် လုပ်ငန်း 
လည်ပတ်မအတိုင်းအတာ၊ လူ့အခွင့်အေရးကို ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ိုင်မအေြခအေန စသည ်
တိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ေတွလူ့အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာအချက်များကို လိုက်နာ 
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ေဆာင်ရက်ွရမည်ဟု အကံြပထားသည်။ UN Guiding Principles သည်လည်း စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆက်စပ်မဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် လက်ေတွ 
ကျင့်သုံးမတိုကို တိုးြမင့်ိုင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို အတိအလင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 

ပထမအကိမ်ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၌ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမှင့် 
ြပည်သူလူထုပါဝင်လာမ တိုးတက်မအေြခအေနများအပါအဝင ် လူ့အခွင့်အေရး ကာကွယ်မ 
ဆိုင်ရာတိုးတက်လာသည့်အေြခအေနများကို အေလးထားေဖာ်ြပထားသည်။ ၎င်းသည ်
အစိုးရ၏ ပိုင်နက်ဧရိယာအတွင်း၊ အထူးသြဖင့် တပ်မေတာ်မ ှ ထိနး်ချပထ်ားဆ ဲ ြဖစ်သည ်
နယ်စပ်ဧရိယာများတွင ်လူ့အခွင့်အေရးှင့် အလုပ်သမားဆုိင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် အသစ်များ 
ကို အားေကာင်းလာစဉ်၌ အစိုးရမ ှ ေတွကရံိုငမ်ည့် အခက်အခဲများကိုပါ ေထာက်ြပ 
ထားသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အြခားေသာနယ်ပယ်များ၌ တိုးတက်မအေြခအေနများကိုပါ 
အဆိုပါစာအုပ်တွင် ထည့်သွင်းေဆွးေွးထားသည်။ ၎င်းှင့်ဆက်စပ်၍ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ်
စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယဉ်ေကျုးမအခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ိုငင်တံကာသေဘာတစူာချပက်ို 
လက်ခံအတည်ြပြခင်းသည ် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ တိုးတက်မတစ်ခုြဖစ်ခဲ့သည ်
(OHCHR, 2019a)။ သိုေသာ ်ြမန်မာုိင်ငံသည် အဓိကအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သေဘာတူညီချက ်
များအားလံုး၏ အဖွဲဝင ်မြဖစ်ေသးဘ ဲကုလသမဂ၏ အဓိကသေဘာတူညီချက် ၉ ခုအနက ်၄ 
ခုှင့် ILO ၏ အေြခခံသေဘာတူညီချက် ၈ ခုအနက ် ၃ ခုတိုကိုသာ လက်ခံအတည်ြပ 
ထားြခင်းြဖစ်သည ်(OHCHR, 2019a; ILO, 2019)။

2
 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ၂၀၁၄ ခုှစ်၌ ြပာနး်ခ့ဲသည့် ြမန်မာိုင်ငံလူ့အခွင့်အေရး ေကာ်မရှင ်
(MNHRC) ဆိုင်ရာ ဥပေဒပါ ေကာ်မရှင်၏ ယခင်က လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာထက ်
ေကာ်မရှင်၏ အဖဲွဝင်သတ်မှတ်ချက်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တာဝန်ဝတရားများ၊ အေထာက်အပံ့ှင့် 
ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံတိုကို ိုင်ငံေတာ်အဆင့် လူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်များအား 
ုိင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များှင့်ကုိက်ညီေအာင် ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ရန် ပါရှိသည့် 
ကုလသမဂ၏ ပဲရစ်အေြခခံမူများှင့်အည ီ ြပန်လည်အားြဖည့်ခ့ဲသည် (Liljeblad, J, 
2016)။ထိုသိုေသာ ေြပာင်းလဲမသည် ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစတင်၍ ဖဲွစည်းခ့ဲသည့် ေကာ်မရှင်၏ 
လုပ်ပုိင်ခွင့်အတုိင်းအတာှင့်င်းယှဉ်ပါက တုိးတက်မရိှခ့ဲေသာ်လည်း ုိင်ငံေတာ်အဆင့် 
လူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင်များ၏ အာရှ - ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာေဆွးေွးပွဲ၏ အကူအညီြဖင့် 
ေကာ်မရှင်မ ှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စွမ်းရည်အကဲြဖတ်မအရ လူမအဖွဲအစည်းများှင့် အစိုးရ 
မဟုတ်ေသာ အဖွဲအစည်းများကား ေကာ်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်ှင့် ယုံကည်မ 
အားေကာင်းလာေစရန် အခက်အခဲများ ရိှေနေသးေကာင်း UNDP ှင့် OHCHR တုိမ ှ
သတ်မှတ်ခ့ဲသည် (MNHRC, 2018)။Global Alliance of National Human Rights 
Institutions (GANHRI) မ ှ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ် ြပလုပ်ခဲ့သည့ ် ဆန်းစစ်ေလ့လာချက်အေပ 
အေြခခံ၍ ကုလသမဂ၏ ပဲရစ်အေြခခံမူများအေပ ေကာ်မရှင်သည် ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လ 
အထိ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း လိုက်နာမရှိခဲ့သည် (GANHRI, 2019)။ 
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သုိေသာ် မကာေသးမီှစ်များက ြမန်မာုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်းလက်နက်ကုိင်များ ကျက်စားသည့် 
ေနရာများတွင ် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မများှင့် ေပါက်ကွဲမ များအေပ 
လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဆက်စပ်မှင့်အတ ူ ိုင်ငံတကာမှ အေလးထားေစာင့်ကည့် ခ့ဲသည်။ 
၂၀၁၄ ခုှစ်တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အေရးအေြခအေနဆိုငရ်ာ ကုလသမဂ 
အထူးကိုယ်စားလှယ်က ြမန်မာုိင်ငံသည် ၂၀၁၁ ခုှစ်ေနာက်ပိုင်းတွင ်ိုင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ 
လူမေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာအေြခအေနများအား အသွင်ေြပာင်းလဲခဲ့သည့် ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲမ၏ အေရးပါပုံကို အေလးထားရင်းြဖင့် အဆိုပါနယ်ပယ်များ၌ တိုးတက်မ 
ရရှိေအာင ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိပမ်းအားထုတ်မသည ်ယခင်စနစ်ေဟာင်း 
ဘက်ကုိ ြပန်လည်ဦးတည်ေနသည့် လကဏာများ ေတွရှိရသည်ဟ ု သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ 
အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်၌ ဒီမိုကေရစီကျင့်သုံးမေလျာ့ကျသွားြခင်း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမကို 
ေလးစားြခင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအေပ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊ အတင်းအဓမခုိငး် 
ေစြခင်း၊ ေြမကို မတရားသိမ်းပိုက်ြခင်းှင့် အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်ြခင်းတိုကို ေထာက်ြပခဲ့သည် 
(OHCHR, 2014)။ ၂၀၁၇ ခုှစ်က ြမန်မာိုင်ငံ၏ အချိေသာေနရာများတွင ် ပဋိပကများ 
ြပန်လည်ြဖစ်ပွားခဲ့ပီး လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာထိခိုက်မများှင့် လူအများေနအိမ ်စွန ့်ခွာမများ 
ြဖစ်ေပခဲ့သည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့သည့်အေြခအေနသည ် Hague မိ အေြခစိုက် 
International Court of Justice (ICJ) တွင ်တရားစွဲဆိုခံထားရသည့်အေြခအေနြဖစ်သည ်
(ICJ, 2019)။ 

ထုိသုိေသာအေြခအေနသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ ိုင်ငံ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ 
ဝန်းကျင်ကုိ ေလ့လာေစာင့်ကည့်၍ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မည့် အေြခအေနအား 
သက်ေရာက်မရိှေနသည်။ ကမာ့ဘဏ်၏ စီးပွားေရးေစာင့်ကည့်မအစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈) အရ 
ိုင်ငံတကာမ ှ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေရးှင့်လူ့အခွင့်အေရးအေြခအေနအေပ ေစာင့်ကည့် 
ေလ့လာမ၏ သက်ေရာက်မှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဲ့သိုေသာကများအေပ သွယ်ဝိုက ်
သက်ေရာက်မကုိ အေလးေပးေထာက်ြပထားသည်။ ထိုကဲ့သို ခရီးသွားလုပ်ငန်းအေပ 
သက်ေရာက်မေကာင့်၂၀၁၈ ခုှစ် ပထမှစ်ဝက်တွင် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုှင့် ဥေရာပ 
ိုင်ငံများမ ှခရီးသွားအေရအတွက်သည ်၅၀ ရာခုိင်နး် ေလျာ့ကျခဲ့သည်။ ရခိုင်အေရးကိစှင့် 
ဆက်စပသ်ည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တွင ် မေသချာမကို ထင်ဟပ်ိုင်ပီး  ိုင်ငံြခား 
တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာကတိကဝတ်များကို  ေလျာ့ကျေစြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု အဆိုပါ 
အစီရင်ခံစာတွင ် ေဖာ်ြပထားသည် (World Bank, 2018)။ ဥပမာအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံမ ှ
ဥေရာပေဈးကွက်သို လက်နက်များှင့် ခဲယမ်းမီးေကျာက်များမှအပ ပိုကုန်အားလံုးအေပ 
တွင ်အေကာက်ခွန်ကင်းလတ်ခွင့်ြပရန ်အာမခံထားသည့် ဥေရာပသမဂ၏ လက်နက်မှလဲွ၍ 
အားလံုးခွင့်ြပြခင်း  “Everything But Arms (EBA)”အစီအစဉ်သည် ကုလသမဂှင့် ILO တုိ၏ 
အေြခခံသေဘာတူစာချပ် ၁၅ ခုပါ ကတိကဝတ်များကုိ ေလးစားလုိက်နာရန် လိုအပ်ြခင်းြဖစ ်
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သည်။ ဥေရာပေကာ်မရှင်က ြမန်မာိုင်ငံ၊ ကေမာဒီးယားှင့် ဘဂလားေဒရှ်ိုင်ငံများ၏ 
လူ့အခွင့်အေရးြပဿနာများအေပ ေစာင့်ကည့်ရင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ခိုင်မာစွာ ေစ့စပ ်
ညိင်းြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း ထုိအစအီစဉ်၏ တိုးြမင့်ေစစ့ပေ်ရးကာလကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ ်
ကတည်းက စတင်ခ့ဲသည် (EPRS, 2019)။ကေမာဒီးယားုိင်ငံသည် ုိင်ငံသားှင့် ုိင်ငံေရး 
အခွင့်အေရးဆုိင်ရာအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာသေဘာတူစာချပ်ပါ လူ့အခွင့်အေရးအေြခခံမူများအေပ 
ချိးေဖာက်မများေကာင့် ဥေရာပသမဂသည် EBA အစီအစဉ်တွင် ပါရှိသည့် ကေမာဒးီယား 
ိုင်ငံအေပ ေပးအပ်ထားသည့် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အေရးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို 
၂၀၂၀ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်ုပ်သိမး်ခ့ဲသည် (EU, 2020a)။ 

RBC ဆုိင်ရာ ေမာ်မှန်းချက်များကုိ ရှင်းလင်းြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေကာင့် RBCဆုိင်ရာထိခုိက်မများကုိ ေလျာ့နည်း 
ေစရန်အတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ကုန်သွယ်မမိတ်ဖက်များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မကို ေလာ့ချ 
ိုင်ေစရန် စဉ်ဆက်မြပတ် ကိးပမ်းအားထုတ်မရမည်ြဖစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ခိုင်မာမရှိ 
သည့် ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာမူေဘာင်ကို အစားထိုးြခင်းြဖင့် လက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်မ 
အပိုင်းကို အေသအချာ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစသ်ည်။ ဤအခန်းအေစာပိုင်းတွင ် ေဖာ်ြပထား 
ခဲ့သကဲ့သိုပင ် RBC ဆုိင်ရာမူေဘာင်ကုိ ခုိင်မာစွာ ကျင့်သံုးုိင်ေစရန် မကာေသးမီှစ်များက 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပီးြဖစ်သည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူ 
များအား စီးပွားေရးဆုိင်ရာတာဝန်ယူမှင့်ပတ်သက်၍ လမ်းန်ချက်ထုတ်ေပးြခင်းှင့် 
အဆုိပါတာဝန်ယူမအပုိင်းကုိ ရှင်းလင်းစွာ အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည့် တာဝန်ယူမဆိုင်ရာ 
သေဘာတရားကို များစွာေသာမူဝါဒများှင့် ဥပေဒများတွင် ထည့်သွင်းြပာန်းသည့် အခါ RBC 
ဆုိင်ရာေမာ်မှန်းချက်များ ြပည့်မီေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

အထူးသြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမဥပေဒ (၂၀၁၆) ၏ ရည်ရွယ်ချက်တွင် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ထိခုိက်မမရိှေစသည့် တာဝန်ယူမရိှေသာ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန်ဟူေသာအချက် ပါဝင်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှး 
ြမပ်ံှမဥပေဒအရ စွမ်းအင်၊ အေြခခံအေဆာက်အအံုှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ 
ထုတ်ယူြခင်းလုပ်ငန်းက့ဲသုိေသာ မဟာဗျဟာကျပီး ရင်းီှးြမပ်ံှမပမာဏ ကီးမားသည့် 
ကများမှ ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ၊ နယ်စပ် သုိမဟုတ် ပဋိပကြဖစ်ပွားေနသည့်ေနရာတွင် 
ြပလုပ်သည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများ၊ ေြမအသံုးြပရန် ခွင့်ြပရာတွင် ေြမအေနအထား 
ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မရိှသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများှင့် ုိင်ငံေတာ်ပုိင်ေြမှင့် အေဆာက် 
အအံုတုိကုိ အသံုးြပသည့် ရင်းီှးြမပ်ံှမလုပ်ငန်းများှင့်ပတ်သက်သည့် အဆုိြပချက်များကုိ 
ဆန်းစစ်သံုးသပ်၍ ခွင့်ြပမိန့် ထုတ်ေပးုိင်သည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်အား ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမ 
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ေကာ်မရှင် (MIC) သုိ ေပးထားသည် (အခန်း ၇ တွင် ကည့်ပါ)။ ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမ 
နည်းဥပေဒများပါ နည်းဥပေဒ ၆၄ (ဃ) တွင် MIC သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်း 
ကျင်အေပ ဆုိးကျိးသက်ေရာက်ုိင်မ အလားအလာများအား ကန့်သတ်ြခင်းအပါအဝင် 
သက်ဆုိင်ရာထိခုိက်မအေြခအေနများအေပ တာဝန်ယူမှင့် ေရရှည်တည်တ့ံေသာနည်းလမ်း 
ြဖင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမကုိ ေဆာင်ရွက်မည်ဆုိသည့် ကတိကဝတ်ြပမကုိ ရင်းီှးြမပ်ံှသူထံမှ 
သုိမဟုတ် ၎င်းတင်ြပလာသည့်အဆုိြပချက်တွင် အေလးထား၍ ကတိကဝတ်ြပြခင်း ရိှ-မရိှ 
အေပ MIC က စဉ်းစားပီး အကဲြဖတ်ရမည်ဟု ြပာန်းထားပါသည်။ ဤအချက်သည် 
ရင်းီှးြမပ်ံှသူများမှ RBC ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဓိကစာချပ်များကုိ သိသာ 
ထင်ရှားစွာ ရည်န်းထားြခင်းရိှ-မရိှှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများ၏ ရင်းီှးြမပ်ံှမဆုိင်ရာလုပ်ငန်း 
စဉ်အဆင့်ဆင့်တုိင်းတွင် RBC ဆုိင်ရာေမာ်မှန်းချက်များကုိ ေလးစားလုိက်နာြခင်းရိှ-မရိှ စိစစ်၍ 
ေစာင့်ကပ်စစ်ေဆးြခင်းြဖင့် MIC မှ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများှင့် ဆက်ဆံုိင်မည့် အခွင့်အလမ်းကုိ 
ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။ 

ယခုစာအုပ်၏ အခန်း ၂ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမ နည်းဥပေဒ 
များပါ နည်းဥပေဒ ၆၄ (ဃ) ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများကုိ ေလာ့ချုိင်ေရး 
အတွက် အေလးအနက်ထား ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန် ေထာက်ြပထားြခင်း ြဖစ်သည်။ 
ပံုမှန်အားြဖင့် MIC သည် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများအား ၎င်းတုိ၏ အြမတ်ေငွထဲမှ ၂ ရာခုိင်းန်းကုိ 
CSR ေဆာင်ရွက်ချက်အတွက် အသံုးြပမည်ဆုိသည့် ကတိကဝတ်ကုိ ရယူေလ့ရိှေသာ်လည်း 
အဆုိပါ CSR ေဆာင်ရွက်ချက်အား ကျင့်သံုးရမည့် သတ်မှတ်စံချန်ိစံန်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ရှင်းလင်းသည့် လမ်းန်ချက်များကုိ ထုတ်ေပးထားြခင်းမရိှသည်ကုိ ယခုစာအုပ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ေဆွးေွးခ့ဲသည့် သက်ဆုိင်ရာ ပါဝင်သက်ဆုိင်သူများမှ ေထာက်ြပခ့ဲသည်။ အချိေသာုိင်ငံများ၊ 
အထူးသြဖင့် အိိယုိင်ငံတွင် သိသာထင်ရှားသည့် သက်ေရာက်မမျိး မေတွရဘဲ ပ်ေထွး 
သည့် ရလဒ်များှင့်အညီ အလားတူလုိအပ်ချက်များစွာကုိ ကံေတွေနရြခင်းြဖစ်သည်။ 

ေထာက်ပ့ံသူများှင့် မိတ်ဖက်များအပါအဝင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များမှ 
ထွက်ေပလာသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်အေပ ဆုိးကျိးသက်ေရာက် 
မများကုိ ကန့်သတ်ထားသည့် RBC ဆုိင်ရာ စံချန်ိစံန်းေမာ်မှန်းချက်များအား စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများမှ လုိက်နာကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်မအားလံုးကုိ ေပါင်းစည်းရမည်ြဖစ်သည်။ 
ထုိသုိေပါင်းစည်းြခင်းှင့်အတူ တစ်ဖက်တွင်လည်းလူမအကျိးြပပရဟိတလုပ်ေဆာင်ချက် 
များအား RBC ရည်မှန်းချက်ြပည့်မီေစရန်ှင့် မည်က့ဲသုိြပည့်မီေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်ကုိ 
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိေစရန်ှင့် အဆိုြပချက်ေလာက်ထားသူများအား RBC တွင ် ပါဝင်ရ 
မည့်အချက်များကို သိရှိနားလည်ေစရန်အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းများကုိ တုိးတက်ခုိင်မာေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်အရင်းအြမစ်များကုိ ပုိမုိအေရးပါ 
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သည့် RBC အေလ့အကျင့်ေကာင်းအြဖစ် ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန် အေထာက်အပ့ံြပေပး 
ရမည်ြဖစ်သည်။ လူမအကျိးြပ ပရဟိတလုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် RBC ရည်မှန်းချက်များအား 
အြပန်အလှန် ထုတ်ပယ်ထား၍ မရသလုိ အဆုိပါသေဘာတရားှစ်ခုအား ေပါင်းစပ်၍လည်း 
မရုိင်ပါ။ ဥပမာအားြဖင့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူမရိှေသာရင်းီှးြမပ်ံှမြဖစ်ေစရန် အမိန့်ေကာ်ြငာစာ 
၄/၂၀၁၅ ကုိ ထုတ်ြပန်သက့ဲသုိ အစုိးရသည် RBC ဆုိင်ရာ ရှင်းလင်းေသာ ေမာ်မှန်းချက်များကုိ 
ေဆာင်ရွက်ုိင်မည့် လမ်းန်ချက်များ ထုတ်ြပန်ုိင်ေရးအတွက် စဉ်းစားေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ 
ထုိသုိေသာ လမ်းန်ချက်များကုိ မူကမ်းြပင်ဆင်ရာတွင် အစုိးရသည် OECD Guidelines ှင့် 
OECD Due Diligence instruments က့ဲသုိေသာ RBC ှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ 
အဓိကသေဘာတူ စာချပ်များကုိ ရှင်းလင်းစွာကုိးကား၍ လမ်းန်ချက်များ ထုတ်ြပန်ုိင် 
ေရးေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ သုိမှသာ RBC ဆုိင်ရာမူဝါဒများ၏ အေရးပါပံုကုိ အားြဖည့်ေပးရာ 
ေရာက်ပီး RBC ဆုိင်ရာ အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် 
ကမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်များအလုိက် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်သူများမှ ုိင်ငံတကာ RBC စံချန်ိစံန်း 
ဆုိင်ရာေမာ်မှန်းချက်များအား လက်ခံကျင့်သံုးသည့်အခါ ထပ်မံလမ်းန်ေပးြခင်းတုိကုိ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

ထိုလမ်းန်ချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ်သာမက ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ခွင့်ြပမိန့်ကို 
ေလာက်ထားရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေလာက ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ၎င်းတို၏ ရင်းီှး 
ြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအမျိးအစားများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမကှင့် သက်ဆိုငသ်ည့် OECD Due 
Diligence instruments တိုှင့်အည ီ ေတွကံရမည့်အခက်အခဲများကို ေကျာ်လားိုင်မည့် 
လက်ေတွကျင့်သုံးမကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ေစရန်ှင့် ၎င်းတို၏ လက်ေတွကိးပမ်းအားထုတ်မ 
အေပ သက်ဆိုင်ရာဌာနများဘက်မှချတိ်ဆက်၍ သိရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ထိုသို 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအကား RBC ကို ြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆိုြပချက ်
စိစစ်ေရးအဖွဲမ ှရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာအဆိုြပချက်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် RBC ဆိုင်ရာအကျိး 
သက်ေရာက်မများကုိ ဆန်းစစ်ိုင်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များကုိ ရယူိုင်ြခင်းစသည့် 
အကျိးရလဒ်ှစ်ခုကို တစ်ပိင်တည်း ရရှိေစမည်ြဖစ်သည်။ လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်အရ ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူများသည် အဆိုြပချက်ကို DICA သုိ တင်ြပပီးေနာက်မှ ၎င်းတုိအား အလုပ်သမား 
များအတွက် လူမေရးပုိင်းဆုိင်ရာလံုခံမှင့် လူမဖူလံုေရးအစီအစဉ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ဆုိင်ရာထိခုိက်မဆန်းစစ်ချက် အစီအစဉ်များှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ 
ေပးရန် ေတာင်းဆိုြခင်းြဖစ်သည ် (DICA, 2019c; 2018a)။ DICA အေနြဖင့် အဆိုြပချက်ကို 
ဆန်းစစ်သည့်အခါ သက်ဆုိင်ရာအချက်အလက်များအြပင ် ထပ်မံ၍ RBC ဆိုင်ရာမူဝါဒ 
များှင့ ် လက်ေတွကျင့်သုံးမဆိုင်ရာ သတငး်အချက်အလက်များကုိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများမ ှ
ေထာက်ပံ့ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ထုိအချက်ထဲတငွ ်၂ ရာခိုင်န်းကို RBC ဆုိင်ရာ ရည်မှန်းချက ်



310 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

များအတွင်း ြပည့်မီေစရန် မည်က့ဲသုိ စမီေံဆာငရွ်က်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ကုိပါ ပံ့ပိုးေပးသင့် 
သည်။ လှဒါန်းြခင်းသည ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် လူမအဖွဲအစည်းငှ့် ထိေတွ 
ဆက်ဆံုိင်သည့် တရားဝင်ပံုစံြဖစ်ေသာ်လည်း RBC သည ် ပိုမိုပီးြပည့်စုံသည့် သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စဉ်းစားချက်များကို ၎င်းတို၏ ပင်မစီးပွားေရး 
လုပ်ေဆာင်ချက်များ၌ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်ေရးအား အေလးထားေဆာင်ရွက်ြခင်း ြဖစ်သည ်
ကို မှတ်သားသင့်သည်။ 

MIC သို ခွင့်ြပမိန ့် သိုမဟုတ ် အတည်ြပမနိ့်အတက်ွ ေလာက်ထားတင်ြပရာတငွ ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် OECD Guidelines ှင့် UN Guiding Principles ကဲ့သိုေသာ RBC 
ဆိုင်ရာသီးြခားစံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ ၎င်းတို၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို ေဆာင်ရွက ်
ရန်အတွက ်စာြဖင့် ေရးသား၍ ခံဝန်ကတေိပးိုငသ်ည်။ ထိုကဲ့သို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ RBC 
စံသတ်မတ်ှချက်များကုိ လုိက်နာကျင့်သံုးမည်ဆိုသည့် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပချက်ကတိကဝတ ်
သည် MIC မ ှ ခွင့်ြပမိန ့် သိုမဟုတ ် အတည်ြပမနိ့် ထုတ်ေပးရာ၌ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် 
အချက်ြဖစ်ပီး ေလာက်ထားသူမ ှလက်မှတ်ထုိးတင်ြပထားသည့် ေလာက်လာပုံတွင ်အဆိုပါ 
ကတိကဝတ်ြပသည့်အချက်ကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပသင့်သည်။ 

ဤစာအုပ်၏ အခန်း ၃ တွင ် အေလးေပးေဖာြ်ပထားသည့်အတိုငး် DICA ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိခုိက်မဆန်းစစ်ချက် (EIA) အတွက် အဓိကတာဝန်ရိှေသာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရး 
ဦးစီးဌာန (ECD) တုိ၏ ညိင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ အားေကာင်းရန် လိုအပ်ပီး 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယေ်ရးဆိုငရ်ာ ေလာက်ထားချက်များကုိ ပီးြပည့်စုံစွာ 
အားြဖည့်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအြပင် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငအ်ေပ သက်ေရာက်မှင့် သက်ဆိုင် 
သည့် ေမာ်မှန်းချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပရာတွင ် အချနိ်ယူေဆာင်ရွက်ရမည် 
ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒများှင့်အည ီ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒများှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်မလုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများ၏ အကျံးဝင်မေအာက်တွင် ရှိသည့် မည်သည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းမဆို MIC 
၏ ခွင့်ြပမိန ့် ရယူရန် လုိအပ်သည်။EIA လုိအပ်သည့် စီမံကိန်းများအတွက် MIC မ ှထုတ်ေပး 
သည့် မည်သည့်ခွင့်ြပမိန ့်မဆို EIA ဆုိင်ရာတာဝန်ဝတရားများကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရ 
မည်ြဖစ်သည်။ ထုိသုိေသာလုိအပ်ချက်ကုိ အမဲတေစ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများက သိရိှလုိက်နာ 
ေလ့မရိှေကာင်း ဤစာအုပ်အတွက် တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ် ေဆွးေွးခ့ဲသည့် ပါဝင်ပတ်သက် 
သူများက ေထာက်ြပခ့ဲသည်။ ထုိအြပင် ဤစာအုပ်၏ အခန်း ၆ တွင် အေသးစိတ် 
ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ စွမ်းေဆာင်ရည် မြပည့်ဝမ 
ှင့် EIA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ေှာင့်ေှးကန့်ကာမများသည် EIA လုိအပ်ချက်အတွက် 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မကုိ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများမှမေဆာင်ရွက်ြခင်း သုိမဟုတ် လျစ်လျြခင်း 
တုိကုိ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေစုိင်သည့် မက်လံုးများေပးသက့ဲသုိ ြဖစ်သည်။ 
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အစိုးရဌာနများအားလံုးှင့် ၎င်း၏ လည်ပတ်မယရားအတွင်း ရှင်းလင်းစွာ ညိင်း 
ဆက်ဆံရင်းြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဥပေဒများပါ အေရးပါေသာ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတရား 
များသည် အဆုိြပရင်းီှးြမပ်ံှမများမှ တာဝန်ယူမရိှစွာြဖင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အရာယ ်
မြဖစ်ေစေရးအတွက ် ေသချာေစသည့ ် အဓိကအချက်ြဖစ်သည်။ ဥပမာအားြဖင့် အဆိုပါ 
အချက်သည ် MIC ၏ ခွင့်ြပမိန ့်ထုတ်ေပးသည့်အေြခအေနှင့် DICA ှင့် ပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနမ ှ ေဆာင်ရွက်သည့် စိစစ်ြခင်းှင့် အတည်ြပသည့်လုပ်ငန်းစဉ ်
တစ်ေလာက ် ပို၍ထင်သာြမင်သာရှိေစြခင်းြဖစ်သည်။ ဤစာအုပ်၏ အခန်း ၃ တွင ်
အဆိုြပထားသည့်အတိုင်း DICA ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာနမ ှ ေဆာင်ရွက ်
သည့် အတည်ြပသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အဆင်ေြပေချာေမွေစရန်မှာ ေဖာ်ြပပါအချက်ှင့် 
ဆက်စပ်လိုက်ပါက ထိေရာက်မရှိိုင်သည်။ ထုိသုိေဆာင်ရွက်ုိင်ပါက ရင်းီှးြမပ်ံှမစီမံကိန်း 
များ၏ သက်ေရာက်မကုိ ဘက်စံုေထာင့်စုံမ ှ ေစာင့်ကည့်ေရးှင့် စီမံကိန်းများမ ှ လူမေရးှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေပ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ေရှာင်ကဉ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ ၎င်းတို၏ အခက်အခဲများငှ့် ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မကုိ မည်ကဲ့သို 
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းသည်ဆိုသည်ကို သက်ဆိုငရ်ာဌာနများမှ ဆက်သွယ်သိရှိိုင်ြခင်းသည ်
အခက်အခဲအေြခြပ လက်ေတွကျင့်သံုးမလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းှင့် အဓိက အေရးပါ 
သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်တစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ OECD Due Diligence Guidance ၏ တစ်စိတ် 
တစ်ေဒသအြဖစ် တာဝန်ယူမရိှေသာစးီပာွးေရးလုပင်နး်များလုပကုိ်ငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ဆုိင်ရာ 
လက်ေတွကျင့်သံုးုိင်မည့်လမ်းန်ချက် (OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Business Conduct) သည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ လက်ေတွလုိက်နာကျင့်သုံး ိုင်မည့် 
မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အမှန်တစက်ယ ် သိုမဟုတ ် ြဖစ်ိုင်ေချရှိသည့် ဆိုးကျိး 
သက်ေရာက်မများကုိ သတ်မှတ်ေြဖရှငး်ိုငသ်ည့် လုပ်ေဆာင်ချက်များှင့် အဆိုပါ 
လုပ်ေဆာင်ချက်များအရ ရရိှလာသည့် ေလ့လာေတွရှိချက်များှင့် အကျိးရလဒ်များှင့် 
သက်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများဘက်မ ှ ပွင့်လင်း 
ြမင်သာစွာ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည ်(OECD, 2018b)။ 

ိုင်ငံများစွာတွင ် အများြပည်သ ူ သိရိှေအာင် RBC ဆိုင်ရာြပဿနာများကို မည်ကဲ့သို 
စီမံကိုင်တွယ်ရမည်ဆိုသည့် အစီရင်ခံြခင်းအဆင့်သည် ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ ်ချက်တစ်ခု 
ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ဥေရာပသမဂတွင ် “န်ကားချက် ၂၀၁၄/၉၅/ဥေရာပသမဂ” ှင့်အည ီ
အကီးစားကုမဏီများသည ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး၊ လူမေရးဆိုင်ရာ 
တာဝန်ယူမ၊ လူ့အခွင့်အေရးကုိ ေလးစားလိုက်နာြခင်းြဖင့် အလုပ်သမားများ အေပ 
ဆက်ဆံေရး၊ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ ကင်းရှင်းေရးှင့် ကုမဏီဘုတ်အဖွဲဝင်များအေပ 
မတူကွဲြပားမစသည်တိုှင့်ဆက်စပ်သည့် ၎င်းတို ေဆာင်ရွက်ရမည့် မဝူါဒများကုိ အများ 
ြပည်သူသိရှိေအာင် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ြပန်ရြခင်းြဖစ်သည်။ အဆိုပါန်ကားချက်သည ်
ကုမဏီများမ ှ အသံုးဝင်သည့် သက်ဆိုငရ်ာသတငး်အချက်အလက်များကုိ ထုတ်ေဖာ်ိုင်ရန ်
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သိသာထင်ရှားသည့် ြပင်လွယေ်ြပာင်းလွယသ်ည့် အခွင့်အေရးကုိ ေပးထားြခင်းြဖစ်ေသာ ်
လည်း ကုမဏီများမှ ထုတ်ြပန်ချက်ကို ြပလုပ်ရာတွင်မ ူ OECD Guidelines၊ UN Global 
Compact ှင့် ISO 26000 စေသာ စံသတ်မှတ်များေပတွင ်မူတည်၍ ေဆာင်ရွက်ိုင်သည်ဟ ု
သတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်သည် (EU, 2014)။ ိုင်ငံေတာ်၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များအား ဥပမာ 
အြဖစ် Box ၄-၃ တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ရင်းှီးြမပ်ှံမအဆိုြပချက်တစ်ခုအား စိစစ်ပီးေနာက ်
၎င်း၏ အစီရင်ခံစာအကျဉ်းချပ်ကို လက်ခံရရှိသည့်ေန့ရက်မှစ၍ MIC ၏ခွင့်ြပမိန ့် 
မထုတ်ေပးမ ီအလုပ်လုပ်ရက် ၁၀ ရက်အတွင်း MIC မှ အများြပည်သူသိရိှေအာင် ထုတ်ြပန် 
ရမည်ြဖစ်သည်။ အဆိုြပရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းှင့်ပတ်သက်သည့် အဆိုပါအစီရင်ခံစာများ 
အား စနစ်တကျမြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ ် အများြပည်သ ူ သိရိှေအာင် လုံေလာက်ေသာ 
သတင်းအချက်အလက် ေပးုိင်သည့်နည်းလမး် မဟုတ်ဟု ၂၀၁၉ ခုှစ် ဆန်းစစ်ချက်အရ 
ေတွရှိရသည ် (Chau, 2019)။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) ှင့်အည ီ
ရင်ှီးြမပ်ှံမအဆိုြပချက်များအား ထုတ်ြပန်ြခင်း၌ စနစ်တကျရှေိစေရးအတွက် 
လည်းေကာင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာြပဿနာများကို ေြဖရှင်းိုင ် ရန ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက ေဆာင်ရွက်ရသည့် ြပည့်စုံေသာ သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ြပန ်
ေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊ DICA အေနြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ၎င်းတို၏ ရင်းီှး 
ြမပ်ှံမှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများငှ့် ေဒသခံများှင့် ထိေတွဆက်ဆုိံင် 
ေစရန် ပိုမိုအေထာက်အပ့ံေပးသင့်သည်။ 

RBC ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ထိေရာက်စာွ စိစစ ်
ကပ်မတ်ိုင်ရန်အလိုငှာ RBC ဆိုင်ရာ စသံတမ်တှခ်ျက်များငှ့် အခက်အခဲ အေြခြပ 
လက်ေတွကျင့်သုံးမလုပ်ငန်းစဉ်ပါဝင်သည့် ပုံမှန်သင်တန်းကို အဆိုြပချက် စိစစ်ေရးအဖွဲသို 
ပံ့ပိုးေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့်ဆက်စပ်သည့် RBC ဆိုင်ရာြပဿနာများ၏ 
ြဖစ်ိုင်ေချရှိမှင့် ဆိုးရွားမအေြခအေနများှင့်အတ ူအလားအလာရိှေသာ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများ 
အား DICA အဆင့် ဆန်းစစ်အကဲြဖတ်ုိင်ေအာင် ရှင်းလင်းသည့် RBC ဆုိင်ရာ 
ဦးစားေပးသတ်မှတ်ချက်များှင့် အခက်အခဲအမျိးအစားကုိ သတ်မှတ်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ 
DICA ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာှင့်အည ီ အတည်ြပရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများ၏ 
သက်တမ်းတစ်ေလာက ် RBC ဆိုင်ရာ ေမာ်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ြပည့်မီေစရန ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမကီးကပ်ေရးဌာနခွဲမ ှ ေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစသ်ည်။ RBC ှင့်ပတ်သက်၍ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို စိစစ်အကဲြဖတ်ုိငရ်န ် ပိုမိုေကာင်းမွန်ပီး စနစ်ကျသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို 
တည်ေထာင်ြခင်းသည် အေရးကီးသည့်အချက်ြဖစ်ပးီ ၎င်းသည် ရငး်ှီးြမပ်ှံမဆနး်စစသ်ည့် 
အဆင့်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ေရရှည်တည်တံ့ိုင်ေရး အတားအဆီးများကို ထိထ ိ
ေရာက်ေရာက ် ေစာင့်ကပ်ကည့်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းှင့်ဆက်စပ်၍ RBC ဆိုင်ရာ စ ံ
သတမ်တှခ်ျက်များှင့် အခက်အခဲအေြခြပလက်ေတွကျင့်သံုးမလုပ်ငန်းစဉ်များှင့်ပတ်သက် 
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၍ ရင်းီှးြမပ်ံှမကီးကပ်ေရးဌာနခဲွ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အား ြမင့်တင်ရမည်ြဖစ်သည်။ ၎င်းှင့ ်
ဆက်စပ်၍ သင်တန်းအချိအား ြပလုပ်ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း အချိကို ေပါင်းစပ်ြပလုပ်ရမည ်
ြဖစ်သည်။ 

RBC ဆိုင်ရာြပဿနာများကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းေရးှင့် RBC ဆိုငရ်ာ အေြခခံမူများှင့် 
စံသတ်မတ်ှချက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတက်ွ စးီပာွးေရးလုပင်နး်များအား 
အေထာက်အပ့ံေပးြခင်း 

အစုိးရသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှRBC ဆိုင်ရာြပဿနာများကို ကိုင်တွယ ်ေြဖရှငး်ေရးှင့် 
RBC ဆိုင်ရာအေြခခံမူများှင့် စံသတမ်တှခ်ျက်များကုိ လက်ေတွကျင့်သံုး ေဆာင်ရွက ်
ိုင်ေရးအတွက ် အေထာက်အပ့ံေပးသင့်သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့် 
အေရးအေြခအေနဆိုင်ရာ ကုလသမဂအထူးကိုယ်စားလှယ်က ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအားလုံးသည် အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာစံသတ်မတ်ှချက်များှင့်အည ီလူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာလက်ေတွကျင့်သုံးမကို လိုက်နာ 
ေဆာင်ရွက်သင့်သလုိ ပဋိပကြဖစ်ပွားသည့် ေနရာများတွင်လည်း ပုိ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက ်
သင့်သည်ဟ ုတင်ြပခဲ့သည ်(OHCHR, 2018)။ 

ပဋိပကြဖစ်ပွားသည့်ေနရာများ၌ လုပ်ကုိင်ေနသည့် လုပ်ငန်းများအပါအဝင် စီးပွားေရး 
လုပ်ေဆာင်ချက်အေြခအေနများသည် ဆုိးကျိးသက်ေရာက်မများှင့် ဆက်စပ်ြဖစ်ိုင်ေချ 
အလားအလာများ ပို၍ြဖစ်ပွားိုင်သည်ဟ ု တာဝန်ယူမရှိေသာ စးီပာွးေရးလုပင်နး်များ 
လပုကုိ်င်ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆုိင်ရာ OECD Due Diligence Guidance ှင့် UN Guiding 
Principles အပါအဝင် ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပစာချပ်စာတမ်းအမျိးမျိးတွင ် ေထာက်ြပ 
ထားသည် (OECD, 2018; UN, 2011)။ တာဝန်ယူမရိှေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ထုိသုိ 
ခက်ခဲသည့်အေြခအေနများ၌ပင် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာချိးေဖာက်မများအား မည်ကဲ့သို 
ေရှာင်ကဉ်သင့်သည်ကုိ အစိုးရများထံမ ှ လမ်းန်မကို ရှာေဖွေလ့ရှိသည်။ ထိုေကာင့် 
အစိုးရ၏ အခန်းကသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို 
ေရှာင်ကဉ်ိုင်ေစရန်အတွက ် OECD Guidelines ှင့် UN Guiding Principles တိုတွင် 
သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း ခိုင်မာသည့် မူေဘာင်တစ်ခုကုိ ချမှတ်ေပးရန ် လုိအပ ်
သည်။ ယခုအခန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၌ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ အဆိုပါြပဿနာများကို 
ေကာင်းမွန်စွာ စီမံုိင်ေစရန် အစိုးရမ ှ အေထာက်အပ့ံေပးသင့်သည့် လုပေ်ဆာငခ်ျက်မျိးကုိ 
ဥပမာေပးထားြခင်းြဖစ်ပီး ိုင်ငံ၏ စီပွားေရးှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးေစေရးအတွက ်
အြပသေဘာေဆာင်သည့် ပံ့ပိုးမများြဖစ်ရမည်ြဖစ်သည်။ 
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ကုန်ကမ်းထုတ်လုပ်သည့်ကခွဲများတွင ် RBC ဆိုငရ်ာ လက်ေတွကျင့်သုံးမကို အဆင်ေြပ 
ေချာေမွေစြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ေရနံှင့် သဘာဝဓါတ်ေငွ၊ ေရအားလပ်စစ်၊ ဓာတ်သတအမျိးမျိး၊ 
အဖိုးတန်ေကျာက်ြမတ်ရတနားများ၊ အဖိုးတန်သတများ၊ ကန်းသစ်ှင့် သစ်ေတာ 
ထွက်ပစည်းများအပါအဝင ် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ေပါကယလှ်သည်။ အဆိုပါသဘာဝ 
အရင်းအြမစ်များသည ် ဝင်ေငွ၊ တိုးတက်မ၊ ေရရှည်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမကို တိုးတက ်
ေစပးီ ြပည်တွင်းဖွံဖိးတိုးတက်ကို ြမင့်တင်ိုငသ်ည်။ သိုေသာ် ပဋိပကအများဆုံး ြဖစ်ပွား 
သည့်ေနရာများတွင် တည်ရိှသည့် အဆိုပါအရင်းအြမစ်များသည ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 
လူမေရးဆိုင်ရာြပဿနာများြဖစ်ပွားေစသည်။ အထူးသြဖင့် ေကျာက်စိမ်း၊ သစ်၊ ရာဘာှင့် 
အြခားစိုက်ပျိးေရးထွက်ကုန်များအပါအဝင် ဓါတ်သတကုန်ကမ်းများကို ထုတ်ယူတူးေဖာ ်
ေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် လက်နက်ကုိငတ်ပ်ဖဲွ 
များှင့ ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲေခါင်းေဆာင်များှင့် တိုက်ိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သွယ်ဝုိက ်
၍ေသာ်လည်းေကာင်း ေငွေရးေကးေရးေထာက်ပံ့ေပးရသည့် ြပဿနာများှင့် ရင်ဆိုင်ေနရ 
သည် (Woods, 2019)။ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အေရးအေြခအေန ဆိုင်ရာ 
ကုလသမဂအထူးကိုယ်စားလှယ်က ေရအားလပ်စစ်ထုတ်ယူေရးစီမံကိန်းများ၊ ေကျာက်ြမတ ်
ရတနာှင့် သစ်အပါအဝင် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ထုတ်ယူြခင်းတိုသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲများှင့် ပဋိပကြဖစ်ပွားမှင့် ေနအိမ်စွန့်ခွာရြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ထိခုိက်ြခင်းှင့် စစ်တပ်၊ ြပည်သူ့စစ်များ၊ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိငအ်ဖွဲအစည်းများှင့် 
ပုဂလိကကတိုအကား လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမများ အပါအဝင် လူ့အခွင့်အေရးဆိုငရ်ာ 
ြပဿနာများှင့်ဆက်စပ်ေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေဖာြ်ပခ့ဲသည်။ အဆိုပါ အစီရင်ခံစာအရ 
ြမန်မာိုင်ငံမ ှ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ၊ အထူးသြဖင့် ကချင်ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်မ ှ
ေကျာက်စိမ်းှင့် ပတြမား၊ သစ် စသည်တိုကုိ တူးေဖာ်၊ ထုတ်လုပ်၊ ဝယ်ယူသည့် မည်သည့ ်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းမဆို တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်မကို 
လိုက်နာကျင့်သုံးရန ်ေတာင်းဆုိခ့ဲသည် (OHCHR, 2019b)။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကယ်ဝေသာသဘာဝသယံဇာတအရင်းအြမစ်များကို အသုံးချရာတွင ် ၎င်း 
တိုကို ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ၊ အများပါဝင်ေသာ၊ စဉ်ဆက်မြပတ် ထိန်းသိမ်းိုင်မည့် 
နည်းလမ်းြဖင့် စီမံေဆာင်ရွက်ရန ်လိုအပ်ပီး အဆိုပါကများတွင ်လုပ်ကိုင်သည့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူမရှိစွာြဖင့် လုပ်ကိုင်ိုင်မည့် ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးေပးရန် 
လိုအပ်ပါသည်။ 

စိုက်ပျိးေရးှင့် သစ်ေတာ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် မကာေသးမီှစ်များကစ၍ စက်မကငှ့် ဝန်ေဆာင်မက များကိ ု
အဓိကထားတိုးတက်ေစခဲ့ေသာ်လည်း ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးသည် အရင်းအြမစ်ကို အေြခခံသည့် 
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ကများအား များစွာ မှီခိုေနရသည်။ ကမာ့ဘဏ်အရ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ် စိုက်ပျိးေရး၊ 
သစ်ေတာှင့် ငါးလုပ်ငန်း ကများသည ် ိုင်ငံ၏ စုစုေပါင်းြပည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး 
(GDP) ၏ ၂၄.၅ ရာခုိင်န်းထိ ရိှခ့ဲသည်။ သစ်ေတာှင့် ငါးလုပ်ငန်းက၏ ပုံမှန ်
အချက်အလက ် ထိန်းသိမ်းမအားနည်းြခင်းေကာင့် အဆိုပါကများမှ ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး 
အေပ အားြဖည့်ေပးုိင်မအေြခအေနသည် ိုငင်အံဆင့်စာရငး်အငး် အချက်အလက်များတွင ်
အြပည့်အဝ ထင်ဟပ်လာြခင်းမရှိေသးပါ (Fodor and Ling, 2019)။  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိးေရးှင့် သစ်ေတာကသည် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှင့် ိုင်ငံလူဦးေရ၏ 
များြပားသည့် အချိးအစားအတွက ်အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမတိုကို ပံ့ပိုးေပးပီး အထူးသြဖင့် 
ဆင်းရဲမကိ ု ေလျာ့ချေပးိုင်သည့် ကများြဖစ်သည်။ သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အရင်း 
အြမစ်များကို ေရရှည်ရည်မှန်းချက်ြဖင့် အသုံးမြပသည့်အတွက ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ဆိုင်ရာြပဿနာများကို ြဖစ်ေပေစသည့်အြပင် ြပည်သူလူထုမ ှ ဖွံဖိးတိုးတက်မအသီးအပွင့် 
များကို ေဆာင်ကဉ်းေပးုိင်မည့် အဆိုပါကများ၏ အလားအလာကုိပါ ထိခိုက်ေစသည်။ 
အဆိုပါြပဿနာများကို ဤစာအုပ်၏ အခန်း ၆ တွင ် ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးသွားမည်ြဖစ်သည်။ 
အခန်း ၈ သည် ေြမအသုံးြပခွင့်ဆိုင်ရာ ြပဿနာများှင့်ပတ်သက်၍ လယ်သမားများှင့် 
အေသးစားလယ်သမားအေပ မည်က့ဲသုိ သက်ေရာက်မရှိသည်ကို အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထား 
ပီး ိုင်ငံဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်၎င်းတို၏ ပါဝင်အားြဖည့်မှင့် ၎င်းတိုှင့် ေဒသေနြပည်သ ူ
တုိ၏ အခွင့်အေရးကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ေအာင ် မည်ကဲ့သို ေြဖရှင်းရမည်ဆိုသည့် 
အချက်များကိုပါ ေဖာ်ြပထားသည်။ အခန်း ၈ သည် စိုက်ပျိးေရးက၌ RBC လက်ေတွ 
ကျင့်သုံးမကို တာဝန်ယူမရိှေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ပံ့ပိုးေပးိုင်မည့် အဓိကစဉ်းစားရ 
မည့်အချက်များကို ေဖာ်ြပထားသည်။ အဆိုပါကအတွက ် စဉ်းစားရမည့်အချက်များှင့် 
လက်ေတွကျင့်သုံးမကို အဆင်ေြပေစမည့် ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပမူေဘာင်များှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာြမင့်တင်ုိင်ေအာင် အစိုးရမ ှ ကိးပမး်အားထုတသ်င့်သည်။ အထူး 
သြဖင့် ၎င်းှင့်ဆက်စပ်၍အိုအီးစီဒ-ီအက်ဖ်ေအအုိ၏ တာဝန်ယူမရှိေသာ စိုက်ပျိးေရး 
ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်ဆုိင်ရာ လမ်းန်ချက်သည ် အသုံးဝင်သည့် မူေဘာင်တစ်ခုြဖစ်သည့ ်
အတွက် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိးေရးှင့် သစ်ေတာကအတွင်း ကျယက်ျယြ်ပန့်ြပန့် 
အသံုးြပုိင်ေအာင် အားေပးြမင့်တင်သင့်သည် (Box ၄-၄)။ 

Box ၄-၄ အိုအီးစီဒီ-အက်ဖ်ေအအို၏ တာဝန်ယူမရှိေသာ စိုက်ပျိးေရး 
ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက် 

စုိက်ပျိးေရးသည် စီးပွားေရးတိုးတက်မှင့် ေကျးလက်ေဒသများတွင် ဆင်းရဲမေလာ့ချေရး 
အတွက် အထိေရာက်ဆံုးမဟာဗျဟာြဖစသ်ည်။ သိုေသာ် စီမံအုပ်ချပ်မမူေဘာင်များ 
အားနည်းသည့်ိုင်ငံများ၌ စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ စီးပွားေရးှင့် ရင်းှီြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများသည် 
လူမေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အေပ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေပေစသည်။ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် သက်ဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်သူများအကား ြဖစ်ပွားသည့် ပဋိပကများ
သည် လူများအုပ်စု ကွဲထွက်ြခင်းှင့် ိုင်ငံေရးမတည်ငိမ်မကို ဦးတည်ေစပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 
များ၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှင့် ဘာေရးပိုငး်ဆိုငရ်ာြပဿနာများ 
ကိုပါ ြဖစ်ေပေစသည်။ ဥပမာ - ေြမငှားရမ်းခွင့်အတွက ် သတမ်တှခ်ျက်များငှ့် အကာ 
အကွယေ်ပးြခင်းတုိ ခိုင်မာစွာ မရှိပါက လူနည်းစုေြမငှားရမ်းခွင့်ရှိသူတိုသည် ပုံမှန်ထက ်
ေဈးန်းေလာ့ချိုင်ခွင့်ရှိသည့် အကီးစားစိုက်ပျိးေရးကုမဏီ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် မတမ 
မရှိဘ ဲစာချပ်ချပ်ဆို၍ လုပ်ေဆာင်ရသည်။ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏အဓိကအခန်းကမှာ ၎င်းတိုစီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေနသည့် အိမ်ရှင ်
ိုင်ငံှင့် ေဒသခံလူထုအေပ အကျိးြဖစ်ထွန်းေစပီး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များသည် 
ဆိုးကျိး သက်ေရာက်မမရိှေစေရး ေသချာေစရန်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
(MNEs) အတွက် လမ်းန်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး၌ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန ်
အဓိကရညရွ်ယ်သည့် အိုအီးစီဒ-ီအက်ဖ်ေအအုိ၏ တာဝနယ်မူရိှေသာ စိုက်ပျိးေရးေထာက်ပံ့မ 
ကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
တာဝန်ယူမရှိေသာ ြပမူေဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်ကုိ ဆနး်စစေ်လ့လာရာတွင ်
၎င်းတိုသည ် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို အေထာက်အကူြပေကာင်း ေသချာေစရန် 
ြဖစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းန်ချက်အရ ကုမဏီများေဆာင်ရွက်ရမည့်အချက်များမှာ- 

 ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်သည် စားနပ်ရိကာဖူလုံမ၊ အာဟာရှင့် 
စဉ်ဆက်မြပတ် အားလံုးပါဝင်ုိင်သည့် ေကျးလက်ေဒသဖံွဖိးတုိးတက်ေရးကုိ 
အေထာက်အကူြပ ေကာင်း ေသချာေစရန်၊ 

 ၄င်းတုိ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကုန်ပစည်းများှင့် ၀န်ေဆာင်မ 
များ၏ အမှန်တကယ်ှင့် အလားအလာရိှေသာ သက်ေရာက်မများကို၄င်းတို၏ 
သက်တမ်း တစ်ေလာက်လုံး စဉ်ဆက်မြပတ ် အကဲြဖတရ်န်ငှ့် ကိုင်တွယ ်
ေြဖရှင်းရန်၊ 

 သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာသက်ေရာက်မများ၏ 
အရာယ်များှင့် ၎င်းတိုအား တုံြပန်မှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက ်
များ တိကျေသချာ ေစရန်ှင့် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီထုတေ်ဖာရ်န၊် 

 လူ့အခွင့်အေရးှင့် အဓိကအလုပ်သမားစံချနိ်စံန်းများကို ေလးစားလိုက်နာရန ်
ှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးေပးိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 သင့်ေလျာ်ေသာသဘာဝပတ်၀န်းကျင်ှင့် လူမေရးဆုိင်ရာစီမံခန့်ခဲွမစနစ်တစ်ခုကုိ 
ထူေထာင် ထိန်းသိမ်းရန်ှင့် ၎င်းတို၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ 
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ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိ စဉ်ဆက်မြပတ်တုိးတက်ေစရန်ှင့်

 မည်သည့်အကျင့်ပျက်ချစားမများှင့် မသမာမမျိးကုိမဆုိ ေရှာင်ကဉ်ရနှ်င့် 
ကာကွယ်တားဆီးရန်။ 

ရင်းြမစ် - OECD, FAO (2016), OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural 
Supply Chains, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264251052-
en 

သတတူးေဖာ်ေရး (Mining) 

ြမန်မာိုင်ငံအား တွင်းထွက်သတေပါများမြဖင့် ယှဉ်တွဲသိရှိကပီး ကချင်ြပည်နယ်သည် 
ကမာ့ေပတွင ် တန်ဖိုးအရှိဆုံးေကျာက်စိမ်းများ အများဆုံးထွက်ရှိသည့် ြပည်နယြ်ဖစသ်ည့် 
အတွက်ေကာင့်လည်း ြမန်မာိုင်ငံကို သိရှိကြခင်းသည်။ ကမာ ့ ေကျာက်စိမ်းှင့် ပတြမား 
၉၀ ရာခိုင်န်းကို ြမန်မာိုင်ငံမှ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းြဖစ်သည ် (NRGI, 2018a)။ 
အထူးသြဖင့် ြမန်မာုိငင်မှံ ထွက်ရှိသည့်ပတြမားသည ် ကမာေပတွင ် အရည်အေသွး 
အေကာင်းဆံုးအြဖစ် သတ်မှတ်ထားကသည ် (UNIDO, 2017)။ ထုိြပင် တွင်းထွက်သတများ 
အနက ် ေရ၊ သံြဖ၊ အဖိက်နက်၊ ေကးနီှင့ ် သွပ် စသည်တုိသည် အြမတ်အစွန်းများစွာ 
ရရှိိုင်သည့် သတများှင့ ်စက်မလုပ်ငန်းသုံးသတများသည်လည်း ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ထွက်ရှိ 
သည့်သတများြဖစ်သည ်(OBG, 2019)။ 

ိုင်ငံအတွင်း ထွက်ရှိသည့် ေကျာက်ြမတ်ရတနာများအတွက ် ေကျာက်ြမတ်ရတနာဥပေဒ 
ကိုြပာန်းထားပီး ၎င်းမှလဲွ၍ သတတးူေဖာေ်ရးကအား ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒက 
အဓိကစီမံချပ်ကိုင်ထားသည်။ အဆိုပါအရင်းအြမစ်များ၏ ေရရှည်တည်တ့ံမ အလားအလာ 
သည် အေရးကီးေသာ်လည်း အြခားကများှင့်င်းယှဉ်ပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး 
အား အဆုိပါကမှ ေထာက်ပ့ံေပးမသည့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံဂျဒီီပီ၏ ၁.၁ 
ရာခိုင်န်းခန ့်သာရှိေကာင်း ခန ့်မှန်းသိရှိရသည ် (MEITI, 2019b)။ သိုေသာ် အဆိုပါ 
ကသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာြပဿနာများ၊ ေဒသေနလူထုှင့် 
သေဘာကွဲလွဲမများှင့် ပဋိပကြဖစ်ပွားမများှင့် ဆက်ယွေ်နမများေကာင့် အေလးထား 
ေစာင့်ကည့်မများ ရိှလာခ့ဲသည် (NRGI, 2016)။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေကျာက်စိမ်းှင့် အြခား 
ေကျာက်ြမတ်ရတနာကတွင်လည်း ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများ ရှိေနေကာင်း အစီရင်ခံစာ 
အမျိးမျိးက ေထာက်ြပထားသည်။ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၀၀ ခုှစ်ကစတင်၍ ကချင်ြပည်နယ ်
၏ ေကျာက်စိမ်းတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်များတငွ ် အကီးစားစက်ယရားများကိ ု အသုံးြပ၍ 
တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အလျင်အြမန် ချဲထွင်လုပ်ကိုင်ကမသည ် လူ့အခွင့်အေရးှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုးကျိးများှင့် ကေလးလုပ်သားအသုံးြပမ၊ ေြမအေနအထား 
ှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆံုးံးမ၊ ေြမေအာက်ေရညစ်ညမ်းမ၊ ေြမပိမများှင့် ေရကီးမများ 
ြဖစ်ပွားခ့ဲေကာင်း အေလးထားေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ရှမ်းြပည်နယ်၌ ပတြမား ထုတ်လုပ်မက့ဲသုိပင် 
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ကချင်ြပည်နယ်မှ ေကျာက်စိမ်းထုတ်လုပ်မှင့် ကုန်သွယ်မသည ်ပဋိပကများ ြဖစ်ေပေစြခင်း 
ြဖစ်ေကာင်း အစီရင်ခံစာများ၌ ေဖာ်ြပထားသည် (Swedwatch, 2018; OHCHR, 2018; 
Global Witness, 2015; OHCHR, 2019, NRGI, 2018b)။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေကျာက်ြမတ်ရတနာတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ၏ ၆၀ ရာခိုင်န်းမှ ၈၀ ရာခုိင်န်း 
အထိသည် တရားဝင်ေကြငာမမရှိဘဲ ပုံမှန်မဟုတ်သည့်စနစ်ြဖင့် ကုန်သွယ်မြပသည်ဟ ု
ခန ့်မှန်းသိရှိရသည် (OBG, 2020)။ အဆိုပါက၏ အကျိးအြမတ်အလားအလာအား 
ိုင်ငံသားများ အကျိးခံစားပိုင်ခွင့်အတွက ် ေဆာငရွ်က်ချက်များရိှေသာလ်ည်း အစိုးရ၏ 
ဝင်ေငွများစွာကုိ ဆုံးံးေစသည်။ ိုင်ငံ၏ ေကျာက်စိမ်းှင့် ေကျာက်ြမတ်က၌ အကီးစား 
စက်ယရားကီးများအသံုးြပမအြပင် သမုိးကျတူးေဖာ်ေရးှင့် အေသးစားတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်း 
များ (ASM) လည်းပါဝင်ပါသည် (NRGI, 2019a)။ ေကျာက်ြမတ်ရတနာဥပေဒ (၂၀၁၆) သည် 
အဆုိပါ ASM များ ပါဝင်လုပ်ကုိင်ခွင့်ကုိ ေပးထားေသာ်လည်း ၎င်းတုိ၏ အရာယ်ရှိေသာ 
လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနှင့် အလုပ်ခွင်အတွင်း မတရားခိုင်းေစမတိုကို ဦးေဆာင်ေနသည့် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မများမှ ထွက်ေပလာသည့် စွန ့်ပစ်ပစည်းများမှတစ်ဆင့် ေကာက်ယူ 
သုံးစွဲမှင့် ခွင့်ြပချက်ကိုင်ေဆာင်ထားသူများှင့် ညိငး်လုပေ်ဆာငရ်ြခငး်ြဖစေ်ကာငး် ေဖာ်ြပ 
ထားသည် (NRGI, 2019a; Hammond, Mon, 2019)။ 

အစုိးရသည် ေဖာ်ြပပါအေြခအေနများကို ေြဖရှင်ိုငရ်န် ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ အစိုးရ 
သည် ေကျာက်ြမတ်ကအတွက ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမကို ြပလုပ်ပီးသည့်တိုင ် တူးေဖာ်ေရး 
လုပ်ငန်း လုပ်ကုိင်ခွင့် ကိုင်ေဆာင်ထားသူများသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပီးေနာက ် အသစ် 
ြပန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိ ဆုိသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီး (Sway, 
2016) အဆုိပါကအတွက် ညီွတ်မရိှေစသည့် အေလ့အကျင့်များှင့် လမ်းန်ချက်များ 
သတ်မှတ်ရန်၊ မတသည့်စီးပွားေရးဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန်ှင့် ြပည်သူတို၏ အကျိးစီးပွားကို 
ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အမျိးသားေကျာက်ြမတ်ရတနာမူဝါဒ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို 
ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲသည် (Htwe, 2018)။ အဆိုပါမူဝါဒ (မူကမ်း) အား အစိုးရ၊ စက်မလုပ်ငန်း 
ကမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူမအဖွဲအစည်းများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ 
ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် ေဆွးေွးညိင်းမလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်လည်းေကာင်း၊ ုိင်ငံတကာ 
ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အကူအညီြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်ေှာင်းပုိင်းတွင် 
မူကမ်းအား အပီးသတ်အဆင့်ထိ ြပင်ဆင်ခဲ့ပီးြဖစ်သည ် (MEITI, 2019b)။ မူဝါဒ (မူကမ်း) 
တွင ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ေရာက်မအေပ စီမံခန ့်ခွဲေရး၊ ေကျာက်စိမ်းှင့် ေကျာက်ြမတ် 
များ စဉ်ဆက်မြပတ် တူးေဖာ်ိုင်ေရးစီမံေရး၊ ၎င်းကတွင ်လုပ်ေဆာင်ေနသည့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအားလံုး တစ်ေြပးညီ လုပ်ကိုင်ိုင်ေရးှင့် ိုင်ငံေတာ်ှင့် ေဒသခံလူထုအေပ 
တာဝန်ယူမရှိေစေရး စသည်တိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစရပ်များ ပါဝင်ပါသည် (Htwe, 2019)။ 

ေကျာက်ြမတ်တူးေဖာ်ေရးေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မကို 
ေလျာ့ချိုင်ေရး၊ တရားမဝင်ေကျာက်ြမတ်ကုန်သွယ်မကို ထိန်းချပ်ိုင်ေရးှင့် တရားမဝင် 
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သတတူးေဖာ်ေရးှင့် ေကျာက်ြမတ်တူးေဖာ်ေရးကုိ တိုက်ဖျက်ိုင်ေရး ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် 
ေကျာက်ြမတ်ရတနာကကုိ စီမံိုင်မည့် ြမန်မာ့ေကျာက်ြမတ်ရတနာဥပေဒအသစ်ကို 
၂၀၁၉ ခုှစ် အေစာပိုင်းတွင ် ြပာန်းခဲ့သည် (Chau, 2019c)။ သိုေသာ် အဆိုပါဥပေဒသစ်ကို 
မူကမး်ြပင်ဆင်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်သည် ေကျာက်ြမတ်ရတနာမူဝါဒပါ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ 
အကံာဏ်ှင့် အြမင်များကို စုစည်းပီး အများပါဝင်ေဆွးေွးအကံေပးသည့် နည်းလမ်း 
အတုိင်း ြပလုပ်ခဲ့ြခင်းမရှိေကာင်း လူမအဖွဲအစည်းများ ေထာက်ြပခ့ဲသည်။ ဥပေဒသည ်
ေကျာက်ြမတ်ရတနာမူဝါဒ (အတည်ြပခဲ့ြခင်းမရှိခဲ့သည့်) ၏ သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ကွက်များ 
တွင ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမကို တိုးြမင့်ရန ် ရည်ရွယခ်ျက်ြဖင့် ြပာန်းထား 
သည် အချိေသာြပာန်းချက်များ မပါရှိသည်ကို ေတွရှိရသည ် (Global Witness, 2018; 
Hindstrom, 2018)။  

ဥပေဒသစ်သည် အကျိးစီးပွားဆိုင်ရာပဋိပက၊ လိုင်စင်ခွင့်ြပြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုးလုပ်ထံုး 
နည်းများတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိြခင်း၊ လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမှင့် ဝင်ေငွစုေပါင်းြခင်း 
စသည်တုိအပါအဝင် အဆိုပါကရှိ အေြခခံကျသည့် ြပဿနာများစွာှင့ ်အရာယ်များအား 
ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းမရှိသည်ကို စီမံအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာကမ်းကျင ် ပညာရှင်များှင့် 
လူမအဖွဲအစည်းများက ေထာက်ြပခ့ဲသည် (Chau, 2019c; NRGI, 2019a)။ သိုေသာ ်
ဥပေဒအသစ ် ြပာန်းြခင်းသည ် ေကျာက်ြမတ်ရတနာမူဝါဒ ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ေရးတွင ်
ဦးေဆာင်ခ့ဲသည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ေဆွးေွးညိင်းမမ ှ ရရှိခဲ့သည့် ေတွရှိချက်များကို 
အေြခခံပီး ေကျာက်ြမတ်ကတွင်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ေနာက်ထပ ်
ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် အေရးကီးေသာ အစြပြခင်းြဖစ်ိုင်သည်။ အစိုးရအေနြဖင့် 
ထိုသိုမတူညီသည့်မူေဘာင်များအကား ခိုင်မာမှင့် ညီွတ်မရှိေစရန်ှင့် ေကျာက်ြမတ ်
ရတနာမူဝါဒအား လက်ခံကျင့်သုံးိုင်ရန်အတွက် ြမန်မာ့ေကျာက်ြမတ်ရတနာဥပေဒအသစ ်
ကို မကာေသးမီက ြပာန်းခ့ဲသည့် အရှိန်အဟုန်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် စဉ်းစားသင့် 
သည်။ ဥပေဒသစ်ှင့် မူဝါဒေဖာ်ေဆာင်ေရးအား တစ်ခုှင့်တစ်ခ ု အြပနအ်လှန် အေထာက ်
အပံ့ ြဖစ်ေစေရးှင့် အကျိးြဖစ်ထွန်းေစေရးသည် အေရးကီးသည့်အချက်ြဖစ်သည်။  

ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် ေကျာက်ြမတ်ရတနာမဟုတ်သည့် တွင်းထွက်သတ ကတွင ်
ပါ ြပလုပ်ြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သံြဖ၊ ေရှင့် ထံုးေကျာက်တူးေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းများ 
အတွက် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ် MCRB က ဦးစီးေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ကွင်းဆင်းသုေတသန 
ရလဒ်များအြဖစ် ကေလးလုပ်သားများ၊ အထူးသြဖင့် ေရတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းတွင ်အရာယ် 
ရိှေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေန၊ စာချပ်ချပ်ဆုိြခင်းမရိှဘဲ လုပ်ကုိင်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ယိုယင်ွး 
ပျက်ဆီးြခင်းှင့် ေြမအရင်းအြမစ်ှင့် အသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်မစသည့် အရာယ်များြဖင့် 
ခုိင်းေစလျက်ရိှသည့် ေရေြပာင်းကေလးလုပ်သားများအပါအဝင် ဆုိးကျိး သက်ေရာက်မများကို 
ဦးစားေပးေဖာ်ြပထားသည်။ ထိုသိုေသာကိစရပ်များသည ် အြပနအ်လှန် ဆက်စပ်ေနပီး 
ဥပမာအားြဖင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မသည် ေဒသခံလူထု၏ ကျန်းမာေရးအေပ 
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သက်ေရာက်မရိှေနြခင်းြဖစ်သည်။ MCRB ၏ အစီရင်ခံစာ၌ ေဖာြ်ပပါ သတသုံးမျိးတူးေဖာ ်
ေရးလုပ်ငန်းများတွင ် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲများ ပါဝင်ေနသည်ကိ ု ေတွရိှပါသည်ဟု 
ေဖာ်ြပထားသည့်အြပင် (MCRB, 2018)၊ ေရ၊ သံြဖှင့် စက်မလုပ်ငန်းသုံး သတများကုိ 
အဓိကတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် လက်ရှိသမိုးကျတူးေဖာ်ေရးှင့် အေသးစားတူးေဖာ်ေရး 
လုပ်ငန်းများ (ASM) သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမဝန်းကျင်အေပ ဆိုးကျိး 
သက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေပေစသည်ဟ ု ေတွရှိခဲ့သည်။ ေရတူးေဖာ်ေရးတွင ် ထုတ်လုပ်မ၏ 
၉၀ ရာခိုင်န်းှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမ၏ ၉၅ ရာခိုင်န်းသည ် ASM မ ှ ြဖစ်သည်ဟ ု
အစီရင်ခံစာတွင ်ခန ့်မှန်းထားသည်။ သံြဖထုတ်လုပ်မ၏ ၆၀ ရာခိုင်န်းေကျာ်ကိုလည်း ASM 
မ ှ ထုတ်လုပ်သည်ဟု သိရိှရသည် (Pact, 2019)။ ဆင်းရဲသည့် လူမအဖွဲအစည်းများအား 
စီးပွားေရးအခွင့်အလမ်းများ ေထာက်ပ့ံေပးရာတွင် သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများသည် 
အရာယ်ြဖစ်ေစသည့်အေြခအေနများတွင ်ရှိလင့်ကစား အေြခခံကျေသာ၊ လုပသ်ားအငအ်ား 
အေြခြပနည်းပညာများ အသံုးြပြခင်းြဖင့် အများအကျိးရိှသည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများကုိ 
သတ်မှတ်ကျင့်သုံးရမည်ြဖစ်သည ်(MCRB, 2018)။ 

အစုိးရသည် ေဖာ်ြပပါြပဿနာများထဲမှ အချိကို ေြဖရှင်းိုင်ေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 
၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ြပာန်းခဲ့သည့် ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒှင့် ၂၀၁၈ 
ခုှစ်တွင ် ြပင်ဆင်ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် သတတွင်းနည်းဥပေဒများတွင ် ပတဝ်နး်ကျငှ်င့် 
လူမေရးဆိုင်ရာြပာန်းချက်များစွာကို ထည့်သွင်းြပာန်းခ့ဲသည်။ အဆိုပါဥပေဒအရ သတ 
တူးေဖာ်ရာတွင ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်ဆီးမှင့် ေဒသေနြပည်သူများအေပ 
ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများ ေလာ့ချရန်ှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရး 
အတွက် ှစ်စဉ်ရန်ပံုေငွတစ်ရပ် ေထာက်ပ့ံေပးရန် လိုအပ်သည်ဟ ု ေဖာ်ြပပါရှိသည်။ 
သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများသည ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သစ်ေတာများြပန်လည ်
ထူေထာင်ေရးအတွက် Mine Closure Fund တစ်ခုကို ေထာက်ပံ့ေပးရန်လည်း လုိအပ်သည် 
ဟ ု ြပာန်းထားသည်။ သတတွင်းနည်းဥပေဒများတွင ် ကုမဏီများသည ် လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်လုိပါက ေဒသေနြပည်သူများအတွက ်တာဝန်ယူမအြပအမူအြဖစ ်ေဒသခံများှင့် 
ညိင်းေဆွးေွးပီးြဖစ်ေကာင်း သက်ေသခံချက်ငှ့် သေဘာတူညီချက်တိုကို ထုတ်လုပ်ေရး 
လိုင်စင်အတွက ် ေလာက်ထားလာ တင်ြပသည့်အချနိ်တွင ် ပူးတွဲတင်ြပရမည်ဟ ု သတ်မှတ် 
ထားသည် (MCRB, 2018)။ သုိေသာ် တစ်ကယ့်လက်ေတွ၌ေြမအသံုးြပခွင့်အရ သတတူးေဖာ် 
ေရးလုပ်ငန်းလုိင်စင်အား အလုိအေလျာက် ေပးအပ်သက့ဲသုိြဖစ်သည်ဟု သဘာဝသယံဇာတ 
စီမံအုပ်ချပ်မအဖဲွအစည်း (NRGI) မှ ြပလုပ်သည့် ေတွဆံုေမးြမန်းမမ ှ ေထာက်ြပခဲ့သည ်
(NRGI, 2019b)။ 

ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ (၂၀၁၅) ှင့် သတတွင်း နည်းဥပေဒများ 
(၂၀၁၈) ကို ထုတ်ြပန်ြပာန်းိုင်ြခင်းသည ် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ် ခွင့်ြပမိန့် 
စိစစ်သည့်အဖွဲများသို ASM ခွင့်ြပချက်မိန ့်ေပးိုင်သည့် အခွင့်အာဏာအား ခွဲေဝေပးသည့် 
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နည်းလမ်းြဖင့် ဖွင့်ေပးထားြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုေသာ တိုးတက်မသည ် ASM ကအတင်ွး 
စီမံအုပ်ချပ်မကို တိုးြမင့်ြခင်းှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် လုပ်ကိုင်မများကို ေလာခ့ျရာတငွ ်အြပ 
သေဘာေဆာင်သည့ ် အခန်းကမှ ေဆာင်ရွက်ချက်ြဖစ်သည်။ ASM ှင့်  အကီးစား 
လုပ်ငန်းများကား ေတာင်းဆိုချက်များမထပ်ေစရန်အတွက ် အလတစ်ားငှ့် အကီးစား 
လိုင်စင်များကို ထုတ်ေပးရန် ဆုံးြဖတ်ရသည့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် ၎င်းတိုအကား 
ေဆွးေွးညိင်းမအားေကာင်းေစရန်ှင့် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အဆင့်သုိ စွမ်းေဆာင ်
ရည်ြမင့်တင်ေပးရန် အထူးအေလးေပးေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ အဓိကလိုအပ်ချက ်
တစ်ရပမ်ာှ ခိုင်မာသည့် ေြမယာစီမံခန ့်ခွဲမမူေဘာင်ကို တည်ေထာငရ်န်ငှ့် ဓေလ့ထုံးတမ်း 
အခွင့်အေရးများအား ြပည့်ဝစွာ အသိအမှတ်ြပ၍ အားြဖည့်ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ဤေမးခွန်း 
ှင့်ပတ်သက်၍ ဤစာအုပ်၏ အခန်း ၈ တွင ်ထပ်မံ ဆန်းစစ်ေလ့လာသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

ဥပေဒအမျိးမျိးှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ညိင်းေဆွးေွးမ၊ ရှင်းလင်းမှင့် ညီွတ်မ 
ရှိြခင်းသည ် တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းီှးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်ေရးှင့် ၎င်းတို၏ RBC 
ကျင့်သုံးမကို အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက ် အဓိကေသာ့ချက်ြဖစ်သည်။ ဥပမာ- 
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒတိုမှ သတ်မှတ်ထား 
သည့် အြခားသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် သတတွင်းတူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလိုင်စင်ခွင့်ြပ 
မိန ့်တိုအကား ညီွတ်မရှိေစေရးလည်း လုိအပ်သည်။ တည်ဆဲမူေဘာင်အရ လက်ရှိ 
ကန့်သတ်ချက်များှင့် စီမံကိန်းကာလတစေ်လာက် ဆက်စပ်ြဖစ်ေပေနသည့် မညီွတ်မ 
များကို EIA လိုအပ်ချက်များှင့် သတတွင်းနည်းဥပေဒများအတွက ် မှတ်သားထားရမည် 
ြဖစ်သည ် (MCRB, 2018)။ ေစာင့်ကပ်ကည်ြခင်းှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ 
အကား ရှင်းလင်းမရှိေစရန်ှင့် ညီွတ်မရှိေစရန်မှာ RBC ကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် 
အဓိကအချက်ြဖစ်သည်။ 

ခိုင်မာမရှိသည့် မူေဘာင်ကို တည်ေထာင်၍ ြပည့်ဝစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက ်
ြခင်းသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ RBC ဆိုငရ်ာစသံတမ်တှခ်ျက်များကုိ ကျင့်သံုး 
ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွေစမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပ သေဘာ 
တူစာချပ်များ၊ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ သတကမှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
လက်ေတွကျင့်သုံးကိးပမ်းမများကို အစိုးရမ ှပံ့ပိုးေပးိုင်သည်။ ထိုသို ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်
အဆိုပါက၏ ဂုဏ်သတင်းကို ြမင့်တင်ရာေရာက်ပီး ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 
ကုန်သွယ်ေရးမိတ်ဖက်များမ ှ သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီမရှိေစရန်အတွက ် သတ 
ကမှ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ပံ့ပိုးကူညီေပးြခင်းလည်းြဖစ်သည်။ ဥပမာ - ၂၀၂၁ ခုှစ ်
ဇန်နဝါရီလတွင် ဥေရာပပဋိကတွင်းထွက်သတများဆုိငရ်ာစည်းမျဉ်းစဉ်းကမး်သည် အသက ်
ဝင်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ အဆုိပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသည် ပဋိပကှင့် အရာယ်များသည့်ေနရာများ 
၌ တွင်းထွက်သတများဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမရှိေသာ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များအတွက ်လက်
ေတွကျင့်သုံးိုင်မည့် အိုအီးစီဒီလမ်းန်ချက ် (OECD Due Diligence Guidance for 
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Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk 
Areas- OECD Minerals Guidance) ှင့်အည ီသံြဖ၊ tungsten၊ tantalum ှင့် ေရတိုအား 
တင်သွင်းသည့် ဥေရာပသွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များက ကျင့်သံုးေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပီး 
ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်တွင် ပါဝင်သည့် ဥေရာပကုမဏီများသည် အဆိုပါတွင်းထွက်သတ 
များကို တာဝန်ယူမရိှပီး ပဋိပကမြဖစ်ပွားသည့် ေနရာများမှ တင်သွင်းေကာင်း ေသချာေစမည့် 
န်ကားချက်လညး် ပါဝင်ပါသည ် (EU, 2017)။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင ် ပဋိပက 
ြဖစ်ပွားေစသည့ ်တွင်းထွက်သတအစီရင်ခံစာတင်သွင်းြခင်းအပါအဝင ်Dodd Frank Act ၏ 
ပုဒ်မ ၁၅၀၂ ှင့်အည ီ အဆိုပါသတများကို တငသွ်ငး်မည့် ကုမဏီများသည ် ဥပေဒတွင ်
သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် အထူးလုိအပခ်ျက်များငှ့်အတ ူ ေလာက်ထားတင်ြပရမည်ြဖစ ်
သည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်မှစ၍ အေမရိကန်ိုင်ငံေငွေချး သက်ေသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း 
ကီးကပ်ေရးေကာ်မရှင ် (US Securities and Exchange Commission) သည် ထိုသိုေသာ 
အစီရင်ခံစာများကို ကုမဏီများမ ှ တင်ြပရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် 
လက်ေတွကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ချက်များအတွက ် ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပမူေဘာင်အြဖစ ်
OECD Minerals Guidance အား အသိအမတှြ်ပခ့ဲသည် (Box ၄-၅)။ 

တွင်းထွက်သတေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များအတွင်း လုပကုိ်ငေ်ဆာငရွ်က်ေနသည့် ကုမဏ ီ
များကို အဓိကဦးတည်ထားရင်း OECD Minerals Guidance သည် ပဋိပက ြဖစ်ပွားရာ 
ေဒသများတွင ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ေနသည့် အဆိုပါကုမဏီများအား ဘာေငွ အကျပ ်
အတည်း ြဖစ်ပွားြခင်း သိုမဟုတ ်ဆက်လက်ကျပ်တည်းေနြခင်း၊ ပဋိပကအေြခအေနများကို 
ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း သိုမဟုတ ် ပိုမိုြဖစ်ပွားေစြခင်းတို အပါအဝင် ဆိုးကျိး 
သက်ေရာက်မများကုိ ေလျာ့ချိုင်ရန် သုိမဟုတ် ကာကွယ်ုိင်ရန် တိုက်ိုက ် သိုမဟုတ် 
အဆိုပါေဒသရှိ အရင်းအြမစ်အား ရယူသုံးစွဲရာတွင ် အေထာက်အကူြပိုငသ်ည့် 
လမ်းန်ချက်ြဖစ်သည်။ OECD Minerals Guidance သည် သတတူးေဖာ်ေရးကရိှ ASM 
လုပ်ငန်းများ၊အထူးသြဖင့် အင်အားသုံးခိမ်းေြခာက်ခံရသူများအတွက်ေတွကံရသည့် အခက ်
အခဲများကို ေလျာ့ကျေစေရးကုိလည်း အေထာက်အကူြပိုင်သကဲ့သို တစ်ဖက်တွင်လညး် 
တရားဝင်လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ဥပေဒအား ေလးစားလုိက်နာြခင်းမှတစ်ဆင့် ASM 
များအတွက် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတကမ်အခွင့်အလမး်များကုိ ဖန်တီးေပးိုင်သည့် ပဋိပက 
ကင်းရှင်းသည့် ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များကို ြမင့်တင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ အစိုးရသည ် OECD 
Minerals Guidance အား ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ြဖန ့်ကျက်မေဝိုင်ေရးှင့် စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများက လုိက်နာကျင့်သံုးုိင်ေရးအတက်ွ စဉ်းစားေဆာငရွ်က်သင့်သည်။  

ိုင်ငံအများ အြပားတွင ် OECD Minerals Guidance အား တရားဝင်အတည်ြပြခင်းှင့် 
ြပည်တွင်း ဥပေဒများတွင ် ထည့်သွင်းြခင်းတုိအပါအဝင် ၎င်းအား အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ 
တွင ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစေရးှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက ်ေဆာငရွ်က်ချက်များ 
ကိုပါ ြပလုပ်ကသည်။ ဥပမာ- ပဋိပကှင့် အရာယ်များသည့်ေနရာများမ ှ ထုတလု်ပရ်ရှိ 
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သည့် သံြဖ၊ tantalum၊ tungsten၊ သတိုင်းများှင့် ေရတိုကို တငသွ်ငး်သူများအတက်ွ 
ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်အရ လက်ေတွကျင့်သံုးရမည့် တာဝန်ဝတရာများကို ချမှတ်ထားသည့် 
ဥေရာပသမဂ၏ တာဝန်ယူမရှိေသာ တွင်းထွက်သတ ေထာက်ပံ့မကွငး်ဆက်ဆိုငရ်ာ 
စည်းမျဉ်း (EU Regulation on Responsible Mineral Supply Chains-Regulation (EU) 
2017/821) သည် OECD Minerals Guidance အား အေြခခံထားြခင်းြဖစ်သည ်(Box ၄-၅)။ 
များစွာေသာ ြပည်တွင်းှင့် ုိင်ငံတကာစက်မလုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ချက်များသည ် သတ 
ကရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ လက်ေတွကျင့်သုံးမအေလ့အကျင့်အား OECD Minerals 
Guidance ှင့်ကိုက်ညီမရှိေစရန် အားေပးပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိသည်။ အစုိးရများသည် ထိုသိုေသာ 
ေဆာင်ရက်ွချက်များကုိ စုစည်းေပးြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းကွပ်ကဲြခင်းှင့် အေထာက်အပ့ံေပးြခင်း 
စသည့် အခန်းကများကို ေဆာင်ရွက်ရန ်လိုအပ်သည်။ 

Box ၄-၅ တာဝန်ယူမရှိေသာ တွင်းထွက်သတများဆိုင်ရာ 
ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်များအတွက် OECD Due Diligence Guidance ကို 

အေထာက်အပံ့ြပရန်ှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး အဆင်ေြပေချာေမွေစရန် 
ေဆာင်ရွက်ချက်ဥပမာများ 

OECD Minerals Guidance သည် သတကမှ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ိုင်ငံတကာ 
စံသတ်မှတ်ချက် ြဖစ်သည်။ အိုအီးစီဒီှင့် Great Lakes Region ရိှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ညီလာခံတွင ် ပါဝင်သည့်ိုင်ငံများ (အင်ဂိုလာ၊ ဘူရွန်ဒီ၊ ဗဟိုအာဖရိကသမတိုင်ငံ၊ ကွန်ဂို 
သမတုိင်ငံ၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမတိုင်ငံ၊ ကင်ညာ၊ ရဝမ်ဒါ၊ ဆူဒန်၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ 
ယူဂန်ဒါှင့် ဇမ်ဘီယာ)  စက်မလုပ်ငန်းများ၊ လူမအဖွဲအစည်းများှင့် DRC မ ှ ကုလသမဂ 
ကမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲတို၏ ေစ့စပ်ညိင်းမြဖင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများပါဝင်သည့် 
ေဆွးေွးမလုပ်ငန်းစဉ်ကို  ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖင့် OECD Minerals Guidance သည် ပဋိပက 
ြဖစ်ပွားေစသည့်ေနရာများမ ှ တွင်းထွက်သတများ၏ တာဝန်ယူမရှိေသာေထာက်ပံ့မ 
ကွင်းဆက်စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာ အစိုးရ-ပါဝင်ပတ်သတ်သူများ၏ ေဆွးေွးေဆာင်ရွက်ချက ်
တစ်ခု၏ ပထမဆုံးဥပမာြဖစ်သည်။ 

အစိုးရများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် စက်မလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူများသည ် OECD 
Minerals Guidance ကို ေထာက်ခံအတည်ြပခဲ့ကပီး ၎င်း၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရး 
အပိုင်းကို ပံ့ပိုးေပးိုင်သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပလုပ်ခဲ့ကသည်။ ၎င်းအား အြပည်ြပည ်
ဆိုင်ရာေကညာချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့် ြပြပင်ေြပာင်းလမဲေဆာင်ရွက်ချက ်
များ၌ ကိုးကားအသုံးြပခဲ့ကသည်။ 

၂၀၁၀ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Great Lakes Region ရိှ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံ၏ ိုင်ငံ 
အကီးအကဲများက သဘာဝအရင်းအြမစ်များအား တရားမဝင်ထုတ်ယူသုံးစွဲမတိုက်ဖျက်ေရး 
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ဆိုင်ရာ ေဒသတွင်းလုပ်ေဆာင်ချက်အြဖစ် OECD Minerals Guidance ကို ေထာက်ခံ
အတည်ြပခဲ့ကပီး Great Lakes Region မ ှ သတတူးေဖာ်ထုတ်ယူသည့် ကုမဏီများကို 
၎င်းအား လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန ် ေတာငး်ဆိုခ့ဲသည် (ICGLR, 2010)။ ဘူရွန်ဒီ၊ ကွန်ဂိုဒီမို 
ကရက်တစ်သမတုိင်ငံှင့် ရဝမ်ဒါုိငင်တံိုမ ှ အစိုးရများက ၎င်းအား ြပည်တွင်းဥပေဒ 
မူေဘာင်များတွင ် ထည့်သွင်းြပာန်းခ့ဲကသည်။ US Department of State သည်လည်း 
၎င်းအား ေထာက်ခံအတည်ြပခဲ့ပီး ကုမဏီများအား ၎င်းအေပ အေြခခံ၍ လက်ေတွ 
ကျင့်သုံးမအေလ့အကျင့်များ ေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်မှစ၍ 
အေမရကိန်ုိင်ငံ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကီးကပ်ေရးေကာ်မရှင ် (US 
Securities and Exchange Commission) သည် Dodd-Frank legislation ၏ ပုဒ်မ ၁၅၀၂ 
အား အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးေနာက်ဆုံးစည်းမျဉ်းှင့်အည ီ ပဋိပကတွင်းထွက်သတများ 
ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကို တင်ြပရန်လုိအပ်သည့်ကုမဏီများ၏ လက်ေတွကျင့်သံုးေဆာင်ရွက် 
ချက်အတွက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာမူေဘာင်တစ်ခုအြဖစ် OECD Minerals Guidance အား 
အသိအမှတ်ြပခ့ဲသည် (OECD, 2016)။ ၂၀၁၇ ခုှစ် ေမလတွင် ဥေရာပသမဂမှ OECD Minerals 
Guidance ပါ အဆင့် ၅ ဆင့်ှင့်အညီပဋိပကှင့် အရာယ်များသည့်ေနရာများမှ 
တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်သည့် သံြဖ၊ tantalum၊ tungsten ှင့် သတုိင်းများှင့် ေရတုိကုိ ဥေရာပ 
သမဂတင်သွင်းသူများက တင်သွင်းရာ၌ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်တစ်ေလာက ် လက်ေတွ 
လိုက်နာ ကျင့်သုံးမဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတရားများကုိ လုိက်နာေဆာငရွ်က်ရမည့် စည်းမျဉ်း 
(Regulation (EU) 2017/821) ကုိ ြပာန်းခ့ဲပီး အဆုိပါစည်းမျဉ်းသည် ၂၀၂၁ ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလတွင် စတင် အသက်ဝင်မည်ြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ် တုတ်ုိင်ငံတွင်းထွက်သတကုန်သည်များအသင်းှင့် တွင်းထွက်သတှင့် 
ဓါတုပစည်းများ တင်သွင်းသူှင့် တင်ပုိသူများအသင်းှင့် အုိအီးစီဒီတုိပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 
ရလာဒ်အြဖစ် OECD Minerals Guidance အေပ အေြခခံသည့် တာဝန်ယူမရိှေသာ တွင်းထွက် 
သတေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်များအတွက် တုတ်ုိင်ငံလက်ေတွကျင့်သံုးမလမ်းန်များအြဖစ် 
တုတ်ိုင်ငံမ ှ လက်ခံကျင့်သံုးခ့ဲသည်။ အဆုိပါလမ်းန်ချက်များသည် တုတ်ကုမဏီအား 
တည်ဆဲအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် ဥပေဒများအား အြပန်အလှန် အသိအမှတ် 
ြပရန်ှင့် ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်ကိုက်ညီစွာ ကျင့်သုံးိုင်ေစရန ် ပုံေဖာ်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ 
၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် တာဝန်ယူမရှိေသာ လက်ဝတ်ရတနာေကာင်စီသည် OECD Minerals 
Guidance ပါ လက်ေတွကျင့်သံုးမလုိအပ်ချက်များကုိ ထည့်သွင်း၍ ၎င်း၏ ကျင့်ဝတ် 
စည်းမျဉ်းကို ြပန်လည ် ြပင်ဆင်ခဲ့သည်။ တွင်းထွက်သတှင့်ပတ်သက်၍ ေတွကံရသည့် 
ြပဿနာများကုိ ၎င်းင်းတုိကုိယ်တုိင်ေြဖရှင်းုိင်ြခင်းမရိှသည့် အချိေသာလုပ်ငန်းများမှ တွင်းထွက် 
သတ ေထာက်ပ့ံမကွင်းဆက်များှင့် ဆက်စပ်ေနသည့်လူများှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ဆိုင်ရာဆိုးကျိးများကို ေြဖရှင်းိုင်ရန်ှင့် RBC ကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်အတွက ် သတကှင့် 
ဆက်စပ်ေသာ ုိင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်သူများဆုိင်ရာ သေဘာတူစာချပ်ကို ၂၀၁၉ ခုှစ ်
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တွင ် The Hague ၌ စတင်လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါသေဘာတူစာချပ်အား 
လက်မှတ်ေရးထိုးသည့် စာချပ်ဝင်များသည ်ကုမဏီများ၊ အစိုးရ၊ စက်မလုပ်ငန်းအဖွဲအစည်း 
များ၊ အစုိးရမဟုတ်ေသာအဖဲွအစည်းများငှ့် အလုပ်သမားသမဂများ ြဖစ်သည်။  

ရင်းြမစ် - OECD (2016).  

တွင်းထွက်သယံဇာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမ တိုးြမင့်ိုင်ေရး 
ကိးပမ်းအားထုတ်မ 

မကာေသးမီှစ်များက ကမာ့ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို ြမင့်တင ်
ြခင်းအား အထူးသြဖင့် ေထာက်ပံ့သ/ူဝယ်သူဆက်ွယ်မအမျိးမျိးကို သိရှိနားလည်လာြခင်း 
မှတစ်ဆင့် အေလးထားတိုးြမင့်လာကြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သို ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်အစိုးရ၏ 
အခန်းကသည် အေရးကီးဆံုးြဖစ်သည်။ ဥပမာ-၂၀၁၅ ခုှစ် တွင ် G7 ေခါင်းေဆာင်များ 
သည် ပုဂလိကကအား ပွင့်လင်းြမင်သာမတိုးြမင့်ြခင်း၊ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများ 
သတ်မှတ်ြခင်းှင့် ကာကွယ်ြခင်းကုိ တုိးြမင့်ြခင်းှင့် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရး နည်းစနစ်များ 
ခိုင်မာေစြခင်းတိုမှတစ်ဆင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေရးှင့် ပုိမုိေကာင်းမွန် 
ေသာ လုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများကုိ တုိးြမင့်ေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် တုိက်တွန်းခ့ဲသည်။ G7 
ေခါင်းေဆာင်များသည် ဘာေငွစီးဆင်းမတွင ် ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေစရန်ှင့် ကမာလုံး 
ဆိုင်ရာေငွေကးခဝါချမှင့်တရားမဝငေ်သာနည်းလမး်ြဖင့် ရရှိသည့်ေငွေကးများကို တားဆီး 
ိုင်မည့်ိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်များကုိ ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်မည့် အစုိးရအဖဲွအစည်း 
ြဖစ်ေသာ ဘာေရးေဆာင်ရွက်ချက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ (Financial Action Task Force-
FATF) ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကို ပံ့ပိုးေပးရန ်ကတိကဝတ်ြပခ့ဲကသည် (G7, 2015; FATF, 
2019)။ 

အချိစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည ် ပွင်းလင်ြမင်သာမကို ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင ် ေရှတနး်မေှန၍ 
ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကပီး ေထာက်ပံ့ေပးသူများ၏ စာရင်းများကို တရားဝင်ထုတ်ေဖာ ်
ြခင်းှင့် ေခါင်းစဉ်တစ်ခု3ှင့်ပတ်သက်၍ လူမအဖွဲအစည်းှင့် အလုပ်သမားသမဂများှင့် 
ေဆွးေွးမများြဖင့် ကတိကဝတ်ြပခ့ဲကသည်။ လူမအဖွဲအစည်းများှင့် စက်မလုပ်ငန်းရှင ်
များသည်လည်း ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေသာ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များကို ြမင့်တင်ိုင်ေရး 
ေဆာင်ရက်ွချက်များကုိ စတင်လုပ်ေဆာင်ခ့ဲကသည်။ ဥပမာ - အထည်ချပ်ှင့် ဖိနပ ်
ထတ်ုလပုင်န်းကတွင် Open Apparel Registry လမ်းြပေြမပုံသည ် ကမာတစ်ဝှမ်းရှိ 
အထည်ချပ ် လုပ်ငန်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ရှာေဖွအသုံးြပိုင်ေအာင် ပ့ံပုိး 
ေပးထားသည ်(OAR, 2020)။ တွင်းထွက်သယဇံာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင ်
EITI သည် ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ်ေငွငှ့် တငွး်ထွက်သတအရငး်အြမစမ်ျား၏ ပွင့်လင်း၍ 
တာဝန်ယူမရှိေသာ စီမံခန ့်ခွဲမကို ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ် ကမာအ့ဆင့်မစီသံတမ်တှခ်ျက ်
တစ်ခုအြဖစ် ေထာက်ပ့ံေပးသည်။အစုိးရ၊ ကုမဏီများှင့် လူမအဖွဲအစည်းများပါဝင်သည့် 
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သုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ၏ ေထာက်ပံ့မြဖင့် ိုင်ငံေပါင်း ၅၃ ိုင်ငံတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ ် 
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် EITI စံသတ်မှတ်ချက်၌ တွင်းထွက်သယံဇာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ် 
ေရးလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်လုပ်မမစှ၍ တန်ဖိုးကွင်းဆက်တစ်ေလာက ်သတင်းအချက်အလက် 
များကို ထုတ်ေဖာ်ြခင်း၊ အစုိးရမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို၏ ဝင်ေငွများကို တရားဝင်ထုတ်ြပန်ြခင်းှင့် 
အများြပည်သူအကျိးအတွက ်၎င်းတို၏ ေဆာင်ရွက်ချက်တိုကို တရားဝင်ထုတ်ေဖာ်ေကညာ 
ရန် လိုအပ်သည ်(EITI, 2020)။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင ်EITI ကို ေဆာင်ရွက်ရန ်ကတိကဝတ်ြပခဲ့ပီး ၂၀၁၄ ခုှစ ်
ဇူလိုင်လတွင ် EITI အဖဲွဝင်ေလာင်းြဖစ်လာခ့ဲသည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
တွင်းထက်ွသယံဇာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပေ်ရးကတငွ ် ပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမကုိ ြမင့်တင်ြခင်း 
ေဆာင်ရွက်ချက်မျာကို ေအာင်ြမင်ေအာင ် လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ြခင်းသည ် တုိးတက်လာမ 
တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် EITI အဖဲွဝင်ေလာင်းုိင်ငံအြဖစ် ပထမဆံုး EITI 
အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ် တရားဝင်ထုတ်ြပန်ိုင်ခဲ့ပီး ၎င်းအစီရင်ခံစာသည ် ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအြမစ်စီမံအုပ်ချပ်မတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် တာဝန်ခံမကို 
ေဖာ်ေဆာင်သည့် အဓိကေြခလှမ်းတစ်ခုအြဖစ် အသိအမတှြ်ပခ့ဲကသည် (EITI, 2017)။ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုှစ်အတွက် EITI ှစစ်ဉ်တိုးတက်မအစရီငခံ်စာကုိ ထုတ်ြပန်ရာတွင ် EITI 
ဘုတ်အဖွဲသည ် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ၊ တွင်းထွက်သယံဇာတများ၏ 
အချက်အလက်များတွင် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် အများြပည်သူငှ့် ေဆွးေွးမများအပါအဝင ်
ြမန်မာိုင်ငံ၏ EITI အေကာင်အထည်ေဖာ်တုိးတက်မအေြခအေနအေပ အသိအမှတ်ြပခ့ဲ 
သည်။ ဘုတ်အဖဲွသည် တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ှင့် ေဒသခွဲများတွင်ပါ အများြပည်သူများ 
ပါဝင်လာိုင်မည့် ဝန်းကျင်ကုိ ပိုမိုတိုးတက်ေစရန်လည်း အကံြပခ့ဲသည်။ ထိုအြပင ် ဘုတ ်
အဖွဲသည ် အများြပည်သူသုိ တရားဝင်ထုတ်ေဖာ်ချက်များ ပိုမိုတိုးတက်မရှိေစေရး၊ အထူး 
သြဖင့် လိုင်စင်ခွဲေဝေပးြခင်း၊ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ (SOEs) ှင့် ေကျာက်ြမတ ်
ရတနာထုတ်လုပ်မအချက်အလက်များအား ပိုမိုထုတ်ြပန်ိုင်ေရးအတွက ် တိုက်တွန်းခဲ့ပီး 
တပ်မေတာ်က အကျိးစီးပွားပါဝင်သည့် ကုမဏီများ၏ အေြခအေနှင့် EITI စံသတ်မှတ ်
ချက်ှင့်အည ီ ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များပါ အြပည့်အဝ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 
ပါဝင်ိုင်ေရးကိုလည်း ြမန်မာိုင်ငံမှ ေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း အားေပးခ့ဲသည် (EITI, 2019)။ 

၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ် EITI သည် ၎င်း၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံများအား တငွး်ထွက်သယဇံာတ တူးေဖာ ်
ထတ်ုလပုေ်ရးကတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ကုမဏီများ၏ အကျိးစီးပွား ပိုင်ဆိုင်မ 
ဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကုိ လုိအပ်ချက်တစ်ရပ်အေနြဖင့် မြဖစ်မေန ထုတ်ြပန် 
ရမည်ဟ ု သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် FATF ၏ အကံြပချက်များအပါအဝင် ိုင်ငံ 
တကာမ ှ လက်ခံထားေသာ ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးှင့် တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်း 
ြဖင့် ရရှိသည့်ေငွေကးများတိုက်ဖျက်ေရးစချနိ်စံန်းများကို ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့် ေဒသတွင်းအစိုးရအဖွဲအစည်းတစ်ခုအေနြဖင့် ေငွေကးခဝါချမ 
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ဆိုင်ရာ အာရှ-ပစိဖိတ်အုပ်စ ု (APG) ၏ အဖွဲဝင်အြဖစ ် ပါဝင်လာြခင်းသည် အကျိးစီးပွား 
ပိုင်ဆိုင်မအား ထုတ်ြပန်မအားေကာင်းလာြခင်းြဖစ်သည်။ FATF ၏ အကံြပချက်များတွင ်
တရားဝင်မှတ်ပံုတင်ထားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် အစအီစဉ်များ၏ အကျိးစီးပွား 
ပိုင်ဆိုင်မအချက်အလက်များအား ပွင်လင်းြမင်သာမှင့် ရရှိိုင်မကို တိုးြမင့်ေဖာ်ေဆာင ်
ုိင်မည့် အေသးစိတ်အကံြပချက်များ ပါဝင်ပါသည်(FATF, 2019)။ ၎င်း၏ ၂၀၁၈ ခုှစ ်
ြမန်မာိုင်ငံအေပ အြပန်အလှန်အကဲြဖတ်ြခင်းအစီရင်ခံစာတွင ် APG သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် အစီအစဉ်များ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မှင့် 
သက်ဆိုင်ေသာ FATF ၏ အကံြပချက်များကို လိုက်နာြခင်းမရှိဟ ု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤ 
သတ်မှတ်ချက်ကုိ APG ၏ ၂၀၁၁ ခုှစ် သဂုတ်လတွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့ေသာ ြမန်မာုိင်ငံ၏ 
အြပန်အလှန်အကဲြဖတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ပထမအကိမ်အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားသည် (APG, 
2018-2019)။ 

ဤေနာက်ခံအေကာင်းအရာှင့် ြခားနားသည်မှာ ယခင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ၂၀၁၉ 
ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင ် ုိင်ငံေတာသ်မတုံးသည် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ 
အပါအဝင် တွင်းထွက်သယံဇာတတူးေဖာထု်တလု်ပေ်ရးကတငွ ်လုပ်ကုိင်ေနသည့် ကုမဏ ီ
များမ ှ ၎င်းတို၏ အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်သူများစာရင်းကို ထုတ်ြပန်ေကြငာရန် လိုအပ်သည ်
ဟူ၍ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ် ၁၀၄/၂၀၁၉ ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ ခုှစ် 
ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်ေန့တွင ်စတင်အသက်ဝငခ့ဲ်သြဖင့် ေအာင်ြမင်ေသာ ကိးပမ်းအားထုတ်မ 
တစ်ခုြဖစ်ခ့ဲသည်။ အဆုိပါအမိန့်ေကာ်ြငာစာအရ အကျိးစီးပွားပုိင်ဆုိင်မ ထုတ်ေဖာ်ရန် 
လိုအပ်ချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာရ်ာတငွ ် ပံ့ပိုးေပးိုင်ရန် အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မ 
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲကို ဖွဲစည်းခဲ့ပီး DICA အား အဆိုပါအဖွဲအစည်း၏ ပင်မတာဝန်ခံဌာန 
အြဖစ် ခန့်အပ်ထားသည် (MEITI, 2019a)။ DICA website တွင် database ထားရိှ၍ 
အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ရယူသုံးစွဲိုင်ေအာင ် စီစဉ်ထားရိှ 
သည်။ ၂၀၂၀ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ုိင်ငံေတာ်သမတံုးမှ ထုတ်ြပန်သည့် အကျံးဝင်မ 
နယ်ပယ်အတွင်းတွင် တည်ရိှသည့်ကုမဏီေပါငး် ၁၆၃ ခုအနက် တွင်းထွက်သယံဇာတ 
တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးကုမဏီများှင့် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၁၂၁ ခုတိုသည် 
၎င်းတို၏ အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်သူများှင့် ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များကုိ တရားဝင ်
ထတ်ုေဖာ်ခ့ဲကသည် (DICA, 2020)။ 

ထိုအြပင ် ြမန်မာိုင်ငံ၌ တရားဝင်ဖွဲစည်းမတှပ်ုံတငထ်ားသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 
အားလံုးသည ်၎င်းတို၏ အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို DICA 
ှင့် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို ေပးပိုရမည်ဆိုသည့် န်ကားချက်တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၉ 
ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေန့တွင် DICA မှ ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည် (DICA, 2019d)။ သုိေသာ ်
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အဆိုပါန်ကားချက်သည ် ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေစရန် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခ ု
ြဖစ်ေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ 
မရှင်းလင်းသည့်အေနအထားြဖစ်ေကာင်း လူမအဖွဲအစည်းများှင့် ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ 
က  သုံးသပ်ေထာက်ြပခဲ့သည်။ ၎င်းှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကကျသည့်ကိစရပ်များမှာ တည်ဆ ဲ
ဥပေဒများှင့ ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းှင့ ် အဆိုပါန်ကားချက်က သတ်မှတ်ထားသည့် 
အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မသတ်မှတ်ချက်အဆင့်တို၏ ကိုက်ညီမှင့် န်ကားချက်၏ အကျံးဝင ်
မနယ်ပယ်အတွင်း တည်ရိှသည့် တွင်းထွက်သယဇံာတ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများ 
ကို ေကျာ်လွန်၍ ကုမဏီများအားလုံးအတွက ်ဥပေဒေရးရာအေြခခံှင့် လက်ေတွကျင့်သံုးမ 
နည်းလမ်းတုိ ပါဝင်မပင်သည် (Chau, 2020a; Global Witness, 2019)။ 

ဥပမာ - အဆုိပါန်ကားချက်သည် အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်သူများကို မဲေပးခွင့် ရှယ်ယာသည ်
၅ ရာခိုင်န်းေကျာ်ရှိေသာ ရှယ်ယာရှင်အြဖစ် အဓိပာယသ်တမ်တှထ်ားေသာလ်ည်း ြမန်မာ 
ုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် ေငွေကးခဝါချမတုိက်ဖျက်ေရးှင့် တရားမဝင်ေသာ 
နည်းလမ်းြဖင့် ရရှိသည့်ေငွေကးများ တိုက်ဖျက်ေရးဆိုင်ရာဝယ်သူများ လက်ေတွကျင့်သုံးမ 
အတွက်န်ကားချက ် ၁၈/၂၀၁၉ ၌ အဆိုပါမဲေပးခွင့်ရှယ်ယာ သတ်မှတ်ချက်မှာ ၂၀ 
ရာခိုင်န်းြဖစ်သည ် (Chau, 2020a ; CBM, 2019)။ DICA မ ှ ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် 
န်ကားချက်ကို အေြခခံကာ ေငွေကးခဝါချမတိုက်ဖျက်ေရးဥပေဒ (၂၀၁၄) တွင ် “ကုမဏ ီ
အဖွဲအစည်းတစ်ခုခ ု သိုမဟုတ ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မတစ်ခုခုကို ထိေရာက်ေသာ ထိန်းချပ်မ 
ြပလုပ်သည့”် သူတစ်ဦး ဟူ၍ “အကျိးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင”် ကို အဓိပာယ်သတ်မှတ်ထား 
ေသာ်လည်း တိကျသည့်ရာခိုင်န်းအချိးကို ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါ (Chau, 2020a; Myanmar 
Government, 2014)။ အဆိုပါန်ကားချက်အား အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ရးအတက်ွ 
ကုမဏီများမ ှ ထုတ်ေဖာ်ရမည့် သတငး်အချက်အလက်များငှ့်ပတသ်က်၍ မကာေသးမီက 
ေမးြမန်းသုံးသပ်ချက်အရ ိုင်ငံေရးအရ အဂတိလိုက်စားမများှင့် ဆက်စပ်ေသာေကာင့ ်
ယခုကဲ့သို ကွဟချက်များရှိေနြခင်းြဖစ်ေကာင်း သတ်မှတ်ခ့ဲသည် (Chau, 2020b; Global 
Witness, 2020)။ အကျိးစီးပွားပိုင်ဆိုင်မဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ရှင်းလင်းညီွတ်မရှိြခင်း 
ှင့် ြပည့်စံုသည့် တာဝန်ခံမနည်းစနစ်ကို တည်ေထာင်ြခင်းတိုြဖင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို 
တိုးြမင့်ြခင်း၊ အခွန်ေရှာင်ရှားြခင်း၊ ေငွေကးခဝါချြခင်းှင့် တရားမဝင်ေသာနည်းလမ်းြဖင့ ်
ရရှိသည့်ေငွေကးများကို တုိက်ဖျက်ြခငး်စသည့် DICA ၏ ရည်မှန်းချက်များ ြပည့်မီေစရန် 
အေရးကီးသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါအတုိင်း တိုးတက်ေြပာင်းလဲမများရှိခဲ့ေသာ်လည်း ေငွေကး ခဝါချမ 
တုိက်ဖျက်ေရးှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၆ ခုှစ်မှစတင်ကာ ြမန်မာိုင်ငံအား ေစာင့်ကည့် စာရင်း 
အြဖစ် FATF ၏ “မီးခုိးေရာင်စာရင်း (grey list)” မ ှ ပယ်ဖျက်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ၂၀၂၀ 
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ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် “မီးခိုးေရာင်စာရင်း” သို ြပနလ်ည်ထားရိှခ့ဲသည်။ FATF ၏ 
ထိုသိုေသာဆုံးြဖတ်ချက်မှာ အချိေသာ အဓိကနယပ်ယမ်ျားတငွ ် ေငွေကးခဝါချမဆိုင်ရာ 
ြပဿနာအား အြပည့်အဝနားလည်သေဘာေပါက်မ မရှိြခင်းှင့် ြပစ်မများ ပိုမိုြမင့်တက်လာ 
ြခင်းေကာင့် ြဖစ်သည်ဟ ုေဖာ်ြပထားသည် (Allard, 2020; Global Witness, 2020)။ APG 
၏ ယခင်ေတွရှိခဲ့သည ်ေငွေကးခဝါချမြပဿနာများကဲ့သိုပင် မူးယစ်ေဆးထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် 
ကုန်ကူးြခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျးလွန်မများ (ေကျာက်စိမ်း၊ ေတာိုင်း 
တိရိစာန်ေမှာင်ခိုကူးြခင်းှင့် တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်ြခင်း ကဲ့သိုေသာ အရင်းအြမစ်များ 
အား တရားမဝင်တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်မ အပါအဝင)်၊ လူကုန်ကူးြခင်းှင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမ 
စသည် နယ်ပယ်များ၌ ကျးလွန်မများ ပိုမိုများြပားလာြခင်းေကာင့်ြဖစေ်ကာငး် ေဖာ်ြပထား 
သည်။ အဆုိပါအကဲြဖတ်မသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် သိသာထင်ရှားသည့် တရားမဝင် 
ေဆာင်ရွက်ချက်များှင့် စီးပွားေရးအရင်းအြမစ်များကုိ ထိန်းချပ်ထားေသာ အစိုးရမဟုတ ်
သည့်အဖဲွများအပါအဝင် ုိင်ငံြဖတ်ေကျာ် အကျိးအြမတ်ရရိှေရးကုိ ဦးတည်သည့် ကျးလွန်မ 
များှင့ ်ဆက်စပ်ေငွေကးခဝါချမေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပံုရိပ်သည် ထိုကဲ့သို ပ်ေထွးေသာ 
အေြခအေနြဖင့် ေဖာ်ြပခံရြခင်းြဖစ်သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံတွင ် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ၏ စီမံအုပ်ချပ်မ အားနည်းြခင်းှင့် အထူးသြဖင့် အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင ်
လမိလ်ညမ်ှင့် လာဘ်ေပးလာဘ်ယူမကို ထိန်းချပ်မအားနည်းြခင်းေကာင့် ိုင်ငံေရးအရ 
အဂတိလိုက်စားမများ ပါဝင်လာြခင်းတိုကို မတှခ်ျက်ြပထားသည် (APG, 2018)။ 

ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် စီမံအုပ်ချပ်မကို ြမင့်တင်ြခင်း 

SEEs သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးတွင ် အေရးကီးသည့်အခန်းကမှ ပါဝင်ပီး 
ခန့်မှန်းေြခအားြဖင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်ကမ ှ အများဆံုးအပါအဝင် ဘာဝင်ေငွ ၅၀ 
ရာခုိင်န်း ရှာေဖွေပးလျက်ရှိသည ် (NRGI, 2018a)။ ထိုေကာင့် SOEs သည် စီးပွားေရး 
ဝန်းကျင ်တိုးတက်ေစေရးှင့် RBC အား ြမင့်တင်ေရးတို၌ သိသာထင်ရှားစွာ လမ်းမိုးမရှိေန 
ြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုသိုြပလုပ်ရာတွင ်ပုဂလိကေသာ်လည်းေကာင်း၊ SOEs ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 
ဖက်စပေ်သာ်လည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရးကအားလံုးအတွင်း အကျံးဝင်သည့် လုပ်ငန်းများ 
အားလံုးသည ် OECD Guidelines များငှ့်ကုိက်ညီမရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 
အလားတူ ိုင်ငံများအားလံုးှင့် စးီပာွးေရးလုပင်နး်များအားလံုးသည် UN Guiding 
Principles ကိုလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ြဖစ်သည်။ UN Guiding Principle 4 ၌ 
“လူ့အခွင့်အေရးဆုိင်ရာကျင့်သံုးမလုိအပ်ချက်များအရ သင့်ေတာ်သည့်ေနရာ အပါအဝင် 
တရားဝင်ရင်းီှးြမပ်ံှမဆိုင်ရာအာမခံချက ်သိုမဟုတ ်အာမခံသည့်အစိုးရအဖွဲအစည်းများှင့် 
ပိုကုန်ဆိုင်ရာေငွေရးေကးေရးအဖွဲအစည်းများကဲ့သိုေသာ အစိုးရအဖွဲအစည်းများမ ှ သိသာ 
ထင်ရှားသည့်ပံ့ပိုးမများှင့်ဝန်ေဆာင်မများကို ရရှိြခင်း သိုမဟုတ ် ိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ေသာ 
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သိုမဟုတ ် ထိန်းချပ်ထားေသာ စီးပွာေရးလုပ်ငန်းများက လူ့အခွင့်အေရးချိးေဖာက်မကို 
ကာကွယ်ရန် ထပ်တုိးေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပလုပ်သင့်သည”် ဟု ေဖာ်ြပထားသည် (UN, 
2011)။ ိုင်ငံေတာ်မ ှ အကျိးစီးပွားပါဝင်မမူဝါဒကုိ ချမှတ်ရာတွင်  ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများမ ှ RBC အား ေလးစားလိုက်နာမရှိရမည်ဆိုသည့် မည်သည့်ေမာမ်နှး်ချက်များ 
ကိုမဆို ရှင်းလင်းစွာြပလုပ်ရမည်ဟ ု ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ေကာ်ပိုရိတ ်
စီမံအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ အိုအီးစီဒီလမ်းန်ချက်များ (၂၀၁၅) (2015 OECD Guidelines on 
Corporate Governance of State-Owned Enterprises) မ ှအကံြပထားသည်။ လူ့အခွင့် 
အေရး၊ အလုပ်သမား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် အဂတိလိုက်စားမှင့် အခွန်ဆိုင်ရာြပဿနာ 
များအပါအဝင် ကိတင်ခန ့်မှန်းိုင်ေသာြပဿနာများကို အစရီငခံ်တငြ်ပိုငမ်ည့် ေဆာင်ရွက် 
ချက်များကိုပါ အဆိုပါလမ်းန်ချက်များတွင ်အကံြပေဖာ်ြပထားသည ်(OECD, 2015a)။ 

၁၉၉၀ ခုှစ်များအလယ်၌ အေရးကီးေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကိ ု ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပီး 

ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ပုဂလိကပိုင်သို ေြပာင်းလဲတည်ေဆာက်ြခင်းအား 

၂၀၁၂ ခုှစ်မှစ၍ အရှိန်အဟုတ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေကာင်း အိုအီးစီဒီ၏ ပထမအကိမ ်ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမမူဝါဒကို ြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း (၂၀၁၄) တွင ် ေဖာ်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ၎င်းတွင ်

တပမ်ေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကီးများအပါအဝင်  ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 

စီမံအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာမူေဘာင် ပိုမိုတိုးတက်ေစေရးှင့် တာဝနယ်မူရိှေသာစးီပာွးေရးလုပင်န်း 

များ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများှင့် ဥပေဒများကို အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်းသည် အေရးကီးသည့် အချက်ြဖစ်ေကာင်းကုိ အေလးေပးေဖာ်ြပခဲ့ပီး 

ြဖစ်သည ် (OECD, 2014)။ ိုင်ငံေတာ်ပိုင ် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို 

ြမင့်တင်ြခင်းသည် အစိုးရ၏ ေဆာင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်တွင် အဓိက ဦးစားေပးေဆာင်ရွက ်

ရမည့် အစီအစဉ်တစ်ခုအြဖစ် ရိှေနဆြဲဖစသ်ည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း (MSDP) (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တွင ် ိုင်ငံေတာ်ပိုင် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာငရွ်က်မများတိုးတက်ေစရန်ငှ့် ၎င်းတိုအား ပုဂလိက 

ပိုင်သို ြပြပင်ေြပာင်းလဲိုင်ေစရန်အတွက ်တကိျသည့်မဝူါဒများပါဝငပ်ါသည်။ ယှဉ်ပိင်မများ 

ပိုမို အားေကာင်းလာေစရန်ှင့ ် စက်မဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တင်ိုင်ရန်အတွက ် ေလးှစ် 

အတွင်း ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စက်ုံများအား ပုဂလိကပိုင်သို ေြပာငး်လဲသည့်စမီခံျက်ကုိ ၂၀၁၆ ခုှစ ်

တွင ်အစိုးရက ေကညာခ့ဲပါသည် (Government of Myanmar, 2016c)။ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ်

အစိုးရအဆင့်ြမင့်အရာရှိများသည ် အံးေပေနသည့် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စက်ုံများအား ပုဂလိက 

ပိုင်သို ြပြပင်ေြပာင်းလဲိုင်ေရးလိုအပ်ချက်ကို ထပ်ေလာင်းေကညာခဲ့ပါသည ် (Htwe, 

2019b)။ 
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အံးေပေနသည့် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ပုဂလိကပိုင်သို ေြပာင်းလ ဲ
ြခင်းသည် ုိင်ငံေတာ်၏ ဘတ်ဂျက်အခက်အခဲကို ေလျာ့ပါးေစုိင်သက့ဲသုိ ထိုသိုေြပာင်းလ ဲ
ြခင်းြဖင့် အကျိးအြမတ်များ ပိုမိုရရှိေစမည့် အလားအလာတိုးတက်လာမည်ြဖစသ်ည့်အတက်ွ 
အစိုးရ၏ ထိန်းချပ်မေအာက်တွင် ကျနရိှ်ေနသည့် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
ပွင့်လင်းြမင်သာမ၊ ကီးကပ်မှင့် တာဝန်ယူမအပိုင်းတိုတွင ် တိုးတက်လာေစေရးကို 
အေလးေပးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်မှစတင်၍ အြခားအစိုးရရန်ပုံေငွများပါ 
အြခားစည်းမျဉ်းများှင့်မတူညီသည့် အြခားေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်တွင ်ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများ၏ အကျိးအြမတ်သည ် ၅၅ ရာခုိင်နး်အထိ ဆက်လက ် ရရှိေနဆဲြဖစ်သည်။ 
အြခားေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်ရှိ သီးသန့်အရန်ထားသည့်ေငွစာရင်းများ၌ အရင်းအြမစ်များအား 
မည်ကဲ့သို အသံုးြပသည်ဆုိသည့်အချက်ှင့် ိုငင်ေံတာ၏် ဘတ်ဂျက်တွင် မည်ကဲ့သို 
မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဆိုသည့်အချက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် သတင်း 
အချက်အလက်များ အြပည့်အဝရရိှမတိုတငွ် အကန့်အသတ်ြဖင့် ရိှေနပါသည် (NRGI, 
2018a; World Bank, 2018; OECD, 2015b)။ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
စီမံခန ့်ခွဲမတွင် တပ်မေတာ်မှ ပါဝင်မသတမ်တှခ်ျက်ငှ့် ပါဝင်မအတိုင်းအတာ၊ ပုဂလိက 
ကုမဏီများတွင ် တပ်မေတာ်မှ ပါဝင်ေနသည့ ် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ အကျိးအြမတ်များှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ေမးစရာေမးခွန်းများ ရိှလာခ့ဲသည် (NRGI 2016, 2018a; UN, 2019)။ ၂၀၁၉ 
ခုှစ်တွင ် EITI ဘုတ်အဖွဲသည ် ြမနမ်ာိုငင်ရိှံ တပ်မေတာ်လက်ေအာက်ခံကုမဏီများ၏ 
အေြခအေနကို ကွဲြပားစွာ သိရိှေစရန်ှင့် ၎င်းတို၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များအား EITI ၏ 
စံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီအြပည့်အဝ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းိုင်ရန်အတွက ် ြမန်မာိုင်ငံအား 
ေတာင်းဆိုခဲ့သည ်(EITI, 2019)။ 

ေဖာ်ြပပါြပြပင်ေြပာင်းလဲမနယ်ပယ်တွင ် တိုးတက်မအေြခအေနများ ေတွြမင်ိုင်ပီြဖစ ်

သည်။ အကျိးအြမတ်ပိုင်ဆိုင်သူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များှင့် ိုင်ငံေရးအရ 

ပတသ်က်ဆက်ွယ်မရိှေနသည့်သူများ (Politically Exposed Persons - PEP) ှင့် 

ဆက်စပ်ေနသည့် ဆက်သွယ်မလမ်းေကာင်းများ ထုတေ်ဖာ်ိုငေ်ရးအတက်ွ မကာခင်က 

မိတ်ဆက်ခဲ့ပီးြဖစ်သည့် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်မှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် တာဝန်ယူမအပိုင်းတိုအား သိသာစွာ တိုးတက်ေစရန ်

ြဖစ်သည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်အား ထိေရာက်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးသည် အစိုးရ၏ 

အေရးကီးေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်တစရ်ပြ်ဖစသ်ည်။ အစုိးရသည် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ၏ အြခားေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်အား ဖျက်သိမ်းမည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအစီအစဉ ်

ှင့် အဆိုပါေငွစာရင်းေခါင်းစဉ်မ ှ ဝင်ေငွများအားလံုးကို အစိုးရထံသို လဲေြပာင်းြခင်း 

တိုကိုလည်း ေကညာခ့ဲပီးြဖစ်သည် (NRGI, 2019a)။ ၎င်းသည် အြပသေဘာေဆာင်သည့် 

တိုးတက်ေြပာင်းလဲမြဖစ်ပီး အစိုးရအေနြဖင့် ိုင်ငံေတာ်ပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 
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ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ေကာင်းမွန်ေသာစီမံအုပ်ချပ်မတိုကို ြမင့်တင်ိုင်မည့် ကိးပမ်းချက်ကို 

ဆက်လက်ေဖာ်ေဆာင် ရမည်ြဖစ်သည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ပဋိပကှင့် အရာယမ်ျားသည့် 

ေနရာများ၌ တွင်းထွက်သတများဆိုင်ရာတာဝန်ယူမရှိေသာ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များ 

အတွက် လက်ေတွကျင့်သုံးိုင်မည့် အိုအးီစဒီ၏ီ လမ်းန်ချက်ှင့် တငွး်ထွက်သယဇံာတ 

တူးေဖာ်ေရးက၏ ပါဝင်ပတ်သက်များအားလံုး ေစ့စပ်ညိင်းမဆိုင်ရာလက်ေတွကျင့်သုံး 

ုိင်မည့် အိုအီးစီဒီ၏ လမ်းန်ချက်က့ဲသုိေသာ သက်ဆုိင်ရာလက်ေတွကျင့်သံုးုိင်မည့် 

နည်းလမ်းများှင့်အညီ ုိင်ငံေတာ်ပုိင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမှ တာဝန်ယူမရိှေသာစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ ဆုိင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ အထူးသြဖင့် အခက်အခဲအေြခြပလက်ေတွ 

ကျင့်သုံးိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစသ်ည်။ 

အထည်ချပ်ကတွင ် RBC ကို ြမင့်တင်ရာ၌ လုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို 
ပံ့ပိုးေပးြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ုိင်ငံေရးအေြခအေနသည် ကများအေပ နည်းလမ်းအမျိးမျိးြဖင့ ်

သက်ေရာက်မရိှသည်။ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့် 

ကေပ မူတည်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာြပဿနာများကို သတ်မှတ်၍ 

ြပည့်စံုသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို အသုံးြပကာ ေြဖရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ- အဆိုပါ 

ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင် အလုပ်သမားများှင့် အြခားထိခိုက်လွယ်ေသာအုပ်စုများအား 

အကာအကွယ်ေပးေရးှင့် ပဋိပကများြဖစ်ေပေစေရးကုိ တုိက်ုိက် သုိမဟုတ် သွယ်ဝုိက်ေသာ 

နည်းလမ်းြဖင့် ေရှာင်ရှားိုင်ေရးတို ပါဝင်ပါသည်။ သိုေသာ် ထိုကဲ့သိုေသာေဆာင်ရွက ်

ချက်များကို စုစည်းေြဖရှင်းိုင်ပါက ပိုမိုလွယ်ကူေစပီး ထိေရာက်မရှိမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ အထည်ချပ်ကရိှ သက်ဆိုင်သူများက ၎ငး်တိုကုိယတ်ိုင ်စုစည်း၍ မည်က့ဲသုိ RBC 

ကို ပူးေပါင်းြမင့်တင်ခဲ့သည်ကို ြပသိုင်ခဲ့သည်။ ထုိက၏ အေတွအကံသည ် အြခား 

စီးပွားေရးကများအတွက ်စံနမူနာေကာင်းတစ်ခ ုြဖစ်ခ့ဲသည်။ 

ထုိကရိှ များစွာေသာလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်သူများသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းြမစ်ကို 

ပံ့ပိုးေပးရန်ှင့် ိုင်ငံတွင်း တာဝန်ယူမရှိစွာြဖင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ိုင်သည့် နည်းလမ်းကို 

အားလံုးပူးေပါင်းပါဝင်မြဖင့် အဆိုြပေရွးချယ်ခဲ့ကြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ ေဆာင်ရွက ်

ချက်များသည ် နာမည်ဂုဏ်သတင်းထိခုိက်မဆုိင်ရာ ြပဿနာများကို ေြဖရှင်းရာတွင ်

လည်းေကာင်း၊ အထူးသြဖင့် အထည်ချပ်လုပ်ငန်းကတွင်းရှိ ပိုကုန်တိုးတက်မကို ြမင့်တင ်

ရာတွင်လည်းေကာင်း အေထာက်အကူေပးိုင်သည့် အလားလာများ ြဖစ်သည်။ ြမနမ်ာိုင်င ံ

တွင ် ၂၀၁၃ ခုှစ်မှစတင်၍ ဥေရာပသမဂမ ှ EBA အစီအစဉ်၏ ဦးစားေပးဝငေ်ရာက်ခွင့်အရ 



333 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ဥေရာပေဈးကွက်သို အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများမ ှ ပိုကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပိုမများ လျင်ြမန်စွာ 

တုိးတက်လာလျက်ရိှသည်။ ြမန်မာ့အထည်ချပ်ပိုကုန်များတန်ဖိုးသည ် ၂၀၁၀ ခုှစ်တွင် 

အေမရိကန်ေဒလာ ၃၄၉ မီလီယံရှိခဲ့ရာမ ှ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ်အေမရိကန် ေဒလာ ၄.၆ ဘီလီယ ံ

နီးပါး၊ ရာခုိင်န်းအားြဖင့် ုိင်ငံ၏ ပုိကုန်ဝင်ေငွ ၁၀ ရာခုိင်န်း ရရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ြမန်မာ့ 

အထည်ချပ် ပုိကုန်အားလံုးအနက် ၆၀ ရာခိုင်န်းခန ့်သည ် ဥေရာပသို တင်ပုိေနြခငး် 

ြဖစ်သည်။ လူ့အခွင့်အေရးှင့် အလုပသ်မားအခွင့်အေရး ဆိုင်ရာြပဿနာများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဥေရာပသမဂ၏ EBA အစီအစဉ်အား ုတ်သိမ်းရန် အလားအလာသည် အထူးသြဖင့် 

အထည်ချပ်ကကုိ ထိခိုက်မရှိေစိုင်သည် (Thomas, 2019)။ 

မြပည့်စုံသည့် ေနထိုင်မအေြခအေနများ၊ စာချပခ်ျပဆ်ိုြခငး်မရိှသည့်အလုပ၊် မမတသည့် 

ဒဏ်ေကးှင့် လစာေလာ့ြခင်း၊ အလွနအ်က ံ သိုမဟုတ် အဓမအချနိ် ပိုလုပ်ခိုင်းြခင်း၊ 

ကေလးလုပ်သား၊ ကျန်းမာေရးှင့် မလုံ ခံေသာလုပ်ငန်းခွင်အေြခအေနများစသည ် တိုသည ်

အထးူဂုစုိက်သင့်သည့် ကိစရပ်များြဖစ်သည်။ ဥပမာ- စက်မဇုန်များရှိ စက်ုံ ၁၂ ခမု ှ

အလုပ်သမား ၄၀၃ ဦးှင့် ြပလုပ်ခဲ့သည် ့ ေလ့လာချက်အရ ၎င်းတိုထဲမ ှ ထက်ဝက်ေကျာ ်

ထက်နည်းေသာ အလုပ်သမားများသာ စာချပခ်ျပဆ်ိုထားြခငး်ြဖစက်ာ ငါးပုံတစ်ပုံခန ့်သာ 

စာချပ်မိတကို လက်ခံရရှိခဲ့ပီး ဥပေဒပါ အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာထက် သိသာစွာနည်းသည့် 

လုပ်ခလစာကိုသာ ရရိှကေကာင်း ေတွရှိရသည်။ အဆုိပါေလ့လာမ၏ ေတွဆုံေမးြမန်းမ 

များတွင ် အလုပ်သမားများအား နာမကျနး်ခွင့်ယသူည့်အခါ၊ အလုပ်ေနာက်ကျသည့်အခါ 

သိုမဟုတ ် ဖိနပ်မဝတ်ြခင်း သိုမဟုတ ် ယူနီေဖာင်းအြပည့်အစုံမဝတ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ အေသး 

စားစည်းကမ်းများကိ ု ချိးေဖာက်သည့်အခါမျိးတွင ် ဒဏ်ေကးေငွေပးရြခင်းကုိ ထုတ်ေဖာ ်

ြပသခ့ဲသည်။ ထိုစုံစမ်းခဲ့သည့်စက်ုံများအားလံုးတွင ်ဥပမာ လုပ်ခလစာ ြဖတ်ေတာက်ြခင်းကို 

ေရှာင်ကဉ်ိုင်ရန် အလုပသ်မားများသည် တစ်ပတ်လင ် ၆ ရက ် အလုပ် လုပ်ရပီး ၎င်းတို 

သည် ပုံမှန်အချန်ိပိုဆင်းရကာ တစခ်ါတစရံ် အဓမခိုင်းေစြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေတွရိှရသည်။ 

အဆုိပါသုေတသနတွင် ကေလးလုပ်သားများ ခိုင်းေစြခင်းကိုပါ ေတွရှိရသည်။ အလုပ်သမား 

များသည် အလုပ်သမားသမဂများ ဖွဲစည်းရန်ှင့် အဆိုပါအဖွဲများသို ဆက်သွယ်ိုငမ်ည့် 

သိုမဟုတ ် ြပဿနာများကို တင်ြပိုင်မည့် တည်ဆဲပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သိနားလည ်

မည့် အသိပညာသည ်အကန့်အသတ်ရိှြခငး်ေကာင့် ြဖစ်သည ်(SOMO, 2017)။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အထည်ချပ်လုပ်ငန်းများသည် စက်မဇုန်များှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင ်

တညရ်ှိသည်။ ဤစာအုပ်၏ အခန်း ၈ တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

များှင့ ်စက်မဇုန်များအပါအဝင် ကးီမားသည့်ေြမဧရိယာများအား ေြမယာခဲွေဝချထားမများ 
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သည် ေဒသေနြပည်သူများ၏ တည်ဆဲေြမအသုံးြပခွင့်ကို ေလးစားလုိက်နာရသည့် ိုင်ငံ 

တကာမ ှေကာင်းမွန်သည့် အေလ့အကျင့်ကုိ လိုက်နာြခင်းမရှိသည်ကို ေတွရိှရသည။် ထုိြပင် 

အခန်း ၇ ခုတွင် ေထာက်ြပထားသည့်အတုိင်း အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ ကုိ အထူးစနစ်ြဖင့် 

စီမံအုပ်ချပ်ထားသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ေြမ၊ အလုပသ်မားငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

ဆက်ွယေ်နသည့် ြပည်တွင်းဥပေဒများကုိ ကျင့်သံုးေနေသးေသာ်လည်း ြမန်မာ့အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်အတွက ်အသံုးြပေနသည့် ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာမူေဘာင်သည ်လူ့အခွင့်အေရးှင့် 

အလပုသ်မားအခွင့်အေရးဆုိင်ရာမူေဘာငအ်ား ကျင့်သုံးမအားနည်းြခင်းှင့် အြငင်းပွားမ 

ေြဖရှင်းေရးနည်းစနစ်ကို အလုပ်သမားများ အသုံးြပိုင်ရန ် အခက်အခဲများ ကံေတွ 

ေနရြခင်းှင့်အတ ူရှင်းလင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တာဝန်ယူမှင့် တာဝန်ခံမ အတုိင်း 

အတာများကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ြခင်းမရှိဟ ုလူမအဖွဲအစည်းများက ေထာက်ြပခ့ဲသည် (MCRB, 

2018; Fairwear, 2018)။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အထည်ချပ်လုပ်ငန်းကတွင ် ေကာငး်မနွသ်ည့် အလုပ်အကိုင်များ ြဖစ်လာ 

ေစေရးအတွက ်အစပျိးေဆာင်ရွက်ချက်များစွာြဖင့် ေြဖရှင်းလုပ်ေဆာင်လာကသည်။ ဥပမာ 

- ေဆာင်ရွက်ချက်၊ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အသွင်ေြပာင်းလဲြခင်း (ACT) ကို ၂၀၁၅ 

ခုှစ်တွင ်တည်ေထာင်ခ့ဲသည်။ အလုပ်ရှင်ှင့် အလုပ်သမားများအကား ခုိင်မာေသာ ဆက်ဆံ 

ေရးကုိ တည်ေဆာက်ုိင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ြမန်မာုိင်ငံအသင်းအဖဲွများ လွပ်လပ်စွာ ဖွဲစည်းခွင့် 

လမ်းန်ချက်များ (Myanmar Freedom of Association Guidelines) ကို ACT အမတှ ်

တံဆိပေ်ထာက်ပ့ံသူများှင့် စက်မလုပ်ငန်းှင့်ဆက်စပ်က အလုပသ်မားသမဂတို၏ 

သေဘာတူညီချက်ြဖင့် ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလတွင ် စတင်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အဆုိပါ 

လမး်န်ချက်များတွင် ိုင်ငံတကာအလုပ်သမားစံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ အသင်းအဖဲွ 

များလွပ်လပ်စွာ ဖွဲစည်းခွင့်ဆိုင်ရာအေြခခံမူများကို လက်ေတွကျင့်သုံးိုင်ေစရန်ှင့် စုေပါင်း 

ညိင်းေဆွးေွးမများအတွက ် အချနိ်ဇယားတိုကို သတ်မှတ်ခဲ့ကသည ် (ACT, 2020)။ 

အနည်းဆံုးလုပ်ခလစာအေပ ြမန်မာအလုပ်သမားများမှ ဆန့်ကျင်ဆြပမများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

Ethical Trading Initiative (ETI) သည် ြမန်မာိုင်ငံမှ လုပ်ကိုင ် လျက်ရှိသည့် သိုမဟုတ ်

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်လာေရာက်ရင်းှီးြမပ်ှံရန ်စဉ်းစားလျက်ရှိသည့် ETI ကုမဏီများကိုယ်စား 

ြမန်မာအစိုးရသို အေကာင်းကားစာများေပးပိုြခင်းြဖင့် ေြဖရှင်းခဲ့သည်။ Fair Wear 

Foundation သည် လုပ်ခလစာှင့်ပတ်သက်၍ ေဈးန်းညိင်းေနစဉ်အတွင်း ေထာက်ပ့ံသူ 

များှင့် ဝယ်သူများကို အေထာက်အကူြပိုင်မည့် လုပ်ခလစာတိုးြမင့်ြခင်းှင့် လုပ်သားများ 
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အတွက် ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် လုပ်သားအင်အားှင့် လုပ်ငန်းပီးေြမာက်မကို တွက်ချက် 

ေပးသည့် ကုန်ကျစရိတ်တွက်နည်းတစ်ခုကို ဆန်းသစ်ေဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။ 

စက်မလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ဦးစီးေဆာင်ရွက်သူများက စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ြမန်မာ 

ိုင်ငံမ ှ အရင်းအြမစ်များကုိ ရှာေဖွရယူလိုသည့်အခါ သိုမဟုတ ် လုပင်နး်လည်ပတလု်ပကုိ်င ်

သည့်အခါ RBC လက်ေတွကျင့်သံုးမကုိ လုပ်ေဆာင်ရမည်ဟ ုေတာင်းဆိုခဲ့ကသည်။ ဥပမာ - 

၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် Fair Wear Foundation (FWF) သည် ၎င်း၏ အဖွဲဝင်ကုမဏီများ အား 

အြခားထိခိုက်မြမင့်မားေသာ ထုတ်လုပ်သည့်ိုင်ငံများတွင ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိေသာ အဖွဲဝင ်

ကုမဏီများအတွက ် လိုအပ်ချက်များအြပင် ြမန်မာိုင်ငံမ ှ အရင်းအြမစ်များြဖင့် လုပ်ကိုင ်

ေဆာင်ရွက်သည့်အခါ တိကျေသာေဆာင်ရွက်ချက်များကို ထပ်မံြပလုပ်ရန ် လိုအပ်သည်ဟ ု

ေဖာ်ြပထားသည်။ အဆိုပါေဆာင်ရွက်ချက်များတွင ်FWF ၏ database တွင ်ရှိသည့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ ေနာက်ဆုံးစာရင်းများကို 

ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ အများြပည်သူသိရှိေအာင ် ထုတ်ြပန်ေကြငာရန်၊ OECD Guidelines 

ှင့်အည ီ လက်ေတွလိုက်နာကျင့်သုံးရန်၊ ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ 

စာရင်းအား စစ်ေဆးရန်၊ အသင်းအဖွဲများ လွတ်လပ်စွာဖွဲစည်းခွင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို 

ြမင့်တင်ရန်ှင့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများှင့် လူမူေရးေဆွးေွးမများ တိုးြမင့်ရန်၊ ဥပေဒှင့် 

အညီ အနည်းဆံုးလုပ်ခလစာေပးရန်ငှ့် လူေနမအဆင့်အတနး်ငှ့် လုပ်ခလစာေပးေချမကို 

ေရှုး၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ှင့် ကေလးလုပ်သားခိုင်းေစြခင်းကို ေရှာင်ကဉ်ိုင်ရန် အသက ်

အေထာက်အထားှင့်ပတ်သက်၍ FWF ၏ လမ်းန်မကို လိုက်နာရန်တိုြဖစ်သည် (FWF, 

2018)။  

လူ့အခွင့်အေရးေလးစားလိုက်နာမကို ြမင့်တငေ်ရးငှ့် ေကာင်းမွန်ေသာ အလုပ်အကိုင်များ 

ေထာက်ပ့ံေပးေရးကုိ တာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် လက်ရိှအေြခအေနအရ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူမရှိစွာြဖင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးကို အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစမည့် လမ်းန်ချက်ကို ETI မှ ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ တိကျေသာအေြခအေနများတွင ်

လက်ေတွလိုက်နာကျင့်သုံးမကို ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ကံေတွရမည့် အခက်အခဲများကုိ သိရှ ိ

မှတ်သားရင်းြဖင့် (ဥပမာ - သတင်းချက်အလက်ရယူသံုးစဲွရန်၊ ြပဿနာများှင့် ြပလုပ်သ ူ

များကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ခက်ခဲြခင်းတိုေကာင့်) စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ ိုင်ငံတွင်း အြပ 

သေဘာေဆာင်သည့ ် အကျိးသက်ေရာက်မများကို ပံ့ပိုးေပးိုင်ေသာ အချက် ၄ ချက်ပါဝင ်

သည့် အစီအစဉ်ကုိ ETI မ ှ အဆုိြပခ့ဲသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် အလုပ်သမားများသည ်

ထိေရာက်မရှိေသာ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးနည်းစနစ်များကို အသုံးြပခွင့်ှင့် ြမန်မာိုင်င ံ
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အစိုးရ၊ ိုင်ငံအဆင့်ကုန်သွယ်ေရးအသင်းအဖွဲများှင့် အြခားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ ေစ့စပ်ညိင်းမများေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် အကံြပ ချက်များ ပါဝင်ပါသည ် (ETI, 

2019)။ 

ထိုကဲ့သိုေသာ ေဆာင်ရွက်ချက်များသည် တာဝန်ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက စီးပွား 

ေရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာတိုးတက်မများကို ေဆာင်ကဉ်းေပးသည ်

ဆိုေသာ အခန်းကကုိ အေလးအနက်ထားေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။ အစုိးရသည် တာဝန ်

ယူမရှိေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို လက်တွဲေခြခင်း၊ ေစ့စပ်ညိင်းြခင်းှင့် ပံ့ပိုးေပးြခင်း 

တိုမှတစ်ဆင့် အကျိးရလာဒ်ေကာင်းကို ခံစားရမည်ြဖစ်သည်။ အထည်ချပ်ှင့် ဖိနပ်ထုတ ်

လုပ်ငန်းများ၏ တာဝန်ယူမရိှေသာ ေထာက်ပံ့မကွင်းဆက်များဆိုင်ရာ လက်ေတွကျင့်သံုး 

ုိင်မည့် လမ်းန်ချက ် (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply 

Chains in the Garment and Footwear Sector) ကဲ့သိုေသာ အဆိုပါက၏ အထူး 

လိုအပ်ချက်များှင့် လုိကေ်လျာညီေထွြဖစ်ေစမည့် RBC ဆိုင်ရာ လမ်းန်ချက်များအား 

ထိထိေရာက်ေရာက် မေဝိုင်ရန်မှာ အထက်ေဖာြ်ပပါေဆာငရွ်က်ချက်များအေပ အားထားရ 

မည် ြဖစ်သည်။ 

ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများှင့် ထိေရာက်စွာ ေစ့စပ်ညိင်းြခင်းကို ြမင့်တငြ်ခငး် 

ပတသ်က်ဆက်ွယ်သူများှင့် ထိေရာက်စွာ ေစစ့ပည်ိငး်ြခငး်သည် ြပဿနာအေြခြပ 

လက်ေတွလိုက်နာကျင့်သုံးမလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအကျိးသက်ေရာက်မတစ်ခ ု ြဖစ်သည်။ 

တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများလုပကုိ်ငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ဆိုငရ်ာ လက်ေတွ 

ကျင့်သုံးိုင်မည့် အိုအီးစီဒီလမ်းန်ချက ် (OECD Due Diligence Guidance for 

Responsible Business Conduct) အတုိင်း လုိက်နာကျင့်သံုးရာတငွ ် အလုပ်ရှင်များ၊ 

အလုပ်ရှင်များ၏ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမားသမဂများ (ကမာ့လံုးဆုိင်ရာအလုပ်သမား 

သမဂများ) ှင့် လူထုအေြခြပအဖဲွအစည်းများ၊ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများှင့် ကမ်းကျင်ေသာ 

စက်မှင့် ကုန်သွယ်ေရးအသင်းအဖွဲများကဲ့သိုေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် ထိထ ိ

ေရာက်ေရာက ် ေစ့စပ်ညိင်းြခင်းြဖင့် လက်ေတွကျင့်သံုးမကုိ ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိုသို 

ေစ့စပ်ညိင်းရာတွင ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများအကား ထင်ြမင ်

ယူဆချက်များ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ှင့် မေဝြခင်း၊ မတူညီသည် အြမင်များကို အေလး 

ထားြခင်းြဖင့် အြပန်အလှန်နားလည်မရယူြခင်း စသည့် ဆက်သွယ်မနည်းလမ်းှစ်မျိးြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ုိင်သည်။ အစုိးရသည် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများအား ၎င်းတို၏ ထင်ြမင် 

ယူဆချက်များကို ထုတ်ေဖာ်၍ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ေစစပ်ညိင်းခွင့်ေပးြခင်းြဖင့် 
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ဆက်သွယမ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေလာက် အေရးကီးပံ့ပိုးေပးသည့် အခနး်ကကုိ တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရက်ွရမည်ြဖစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့်တင်ြပရလင် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများ 

အား ၎င်းတုိ၏ အြမင်များကို ယခုက့ဲသုိ ထုတ်ေဖာ်ခွင့်ရိုင်မည့်၊ မူဝါဒပိုင်းကို ပုံေဖာ်ရာတွင ်

တက်ကစွာ ပါဝင်ေစိုင်မည့်၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရ သိုမဟုတ ် ပတ်သက ်

ဆက်ွယ်သူများ စုစညး်၍ ညိင်းေဆွးေွးိုင်မည့် ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးေပး 

ြခင်းသည် RBC အား ထိထိေရာက်ေရာက် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ်

မရှိမြဖစ်လိုအပ်ပါသည်။ 

“ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပထမအကိမ်ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ြခင်း” တွင ် ၂၀၁၁ ခုှစ်မ ှ စတင်၍ 

အများြပည်သူေဆွးေွးပွဲများတွင ် ြပည်သူလူထုပါဝင်လာိုင်ေရးအတွက ် ကိးပမ်းမ၏ 

တိုးတက်မအေြခအေနများကို အေလးထားေဖာြ်ပထားသည်။ အဆုိပါသံုးသပ်မသည် 

အလပုသ်မားှင့် လူ့အခွင့်အေရးကာကွယ်ေရးဥပေဒများအား ထိေရာက်စွာ အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ရာတွင် ပံ့ပိုးေပးြခင်းအပါအဝင် လူမအဖွဲအစည်းများ၏ ပါဝင်လာမအခန်းက 

ပိုမိုကျယ်ြပန့်လာေစေရးသည် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် အေရးအကီးဆုံးှင့် အလားအလာ 

အရှိဆုံးြဖစ်သည်ဟ ု ထုတ်ုတ်ေဖာ်ြပခ့ဲသည် (OECD, 2014)။ သိုေသာ် ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏လူ့အခွင့်အေရးအေြခအေနဆိုင်ရာ ကုလသမဂအထူးကုိယ်စားလှယ်က ယခင် 

ှစ်များက ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ၏ ရလဒ်များကို ဆုတ်ယုတ်သွားေစသည့် 

ေခတစ်နစ်ေဟာင်းသုိ ြပန်လည်သွားေနသည့် လကဏာများကို ေတွရှိရပီး အများြပည်သ ူ

လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပိုမိုေပးသင့်သည်ဟ ု ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုအြပင ် လူမအဖွဲအစည်းှင့် 

သတင်းမီဒီယာ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များကုိ ေြခာက်လှန ့်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်းှင့် တရားစွဲဆိုြခင်း 

တိုမှတစ်ဆင့် တားဆီးရန် ကိးပမ်းခဲ့သည်ဟုလည်း ၎င်းမ ှသတ်မှတ်ေဖာ်ြပခဲ့သည ်(OHCHR, 

2014)။ ထိုအချန်ိကတည်းကစ၍ ဖိအားေပးမ၊ တရားစွဲဆိုမှင့် ဖမ်းဆီးမတိုှင့် ရင်ဆိုင် 

ေနရေသာ လူ့အခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သူများအား ထိေတွဆက်ဆံမတိုှင့် 

ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မများရှိခဲ့ေကာင်း ုိင်ငံတကာေစာင့်ကည့်ေလ့လာသူက တင်ြပခဲ့ 

သည် (FIDH, 2018; Amnesty International, 2019; Human Rights Watch, 2019)။ 

၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် EITI ဘုတ်အဖွဲသည ် လူမအဖွဲအစည်းများ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ် 

ေြပာဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ လုပ်ေဆာင်ခွင့်တိုှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစရပ်များှင့် EITI လုပ်ငန်း 

စဉ်တွင် ပါဝင်သည့် EITI ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများအုပ်စုကို ေကျာ်လွန်၍ လူမအဖွဲအစည်း 

များ ပါဝင်ိုင်မည့်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးေပးိုင်ေရးအတွက်အစိုးရမ ှ မှန်ကန်ေသာလုပ်ေဆာင် 

ချက်များ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟ ု အေလးေပးေြပာကားခ့ဲသည် (EITI, 2019)။ 
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ထိုသိုေသာေထာက်ြပမများသည် ၂၀၂၀ ခုှစ် အေစာပုိင်းတွင် ဥေရာပသမဂမှ တင်ြပလာသည့် 

အစီရင်ခံစာပါ ြမန်မာုိငင်မှံ ခွဲြခားဆက်ဆံမ၊ ေဝဖန်ေြပာဆိုမ၊ သတငး်မဒီယီာငှ့် အလုပ ်

သမားအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်တုိှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစရပ်များေကာင့် ြပန်လည် 

ထင်ဟပ်ခ့ဲသည် (EU, 2020b)။ 

မကာေသးမီှစ်များက အဆိုပါေထာက်ြပမများှင့်ပတ်သက်၍ တက်ကလပ်ရှားသူများ 

သည် လူမမီဒီယာေပတွင ် အွန်လိုင်းခိမ်းေြခာက်ခံရမများ၊ တိုင်ရင်းသားလူနည်းစုများ၊ 

လူ့အခွင့်အေရးကာကွယ်သူများ၊ အမျိးသမီးများှင့် အြခားသူများကုိ ပစ်မှတ်ထား၍ 

ေဝဖန်ေြပာဆိုမများ ပျံှံြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ကိစရပ်များ ြဖစ်ေပေနသည့်အတွက ်ပဋိပက 

များ၊ ခဲွြခားဆက်ဆံမများှင့် ေဝဖန်မများ ြဖစ်ေပေစရန် အားေပးလံ့ေဆာ်မများကို 

တိုက်ဖျက်ိုင်ေရးအတွက ် အစိုးရှင့် ကုမဏီများ ှစ်ဖက်စလုံးက ပိုမိုေဆာင်ရွက်ရန ်

တုိက်တွန်းခ့ဲသည် (OHCHR, 2019c; Ellis-Pettersen, 2018)။ လက်ရိှကမာကီးတငွ ် ပဋ ိ

ပကှင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမကုိ ဦးတည်ေနေသာ အေကာင်းအရာများကို ပျံှံေစေသာ လူမ 

မီဒီယာ၏ အခန်းကအား ြမန်မာိုငံှင့်ပတ်သက်၍ လွတလ်ပေ်သာ ုိင်ငံတကာ 

အချက်အလက်ရှာေဖွေရးမစ်ရှင်က သိသာထင်ရှားစွာ ရှာေဖွေတွရှိခဲ့ပီးြဖစ်သည ် (OHCHR, 

2018)။ ပီးခဲ့သည့် ဆယ်စုှစ်ေကျာ်ကတည်းကစ၍ “online platforms” များသည ်

ကမာ့အံှ ေန့စဉ်လူေနမဘဝတွင ် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်များ ြဖစ်လာခ့ဲသည်။ 

အလုပ်သမားများှင့် လူမအဖွဲအစည်းများစွာအတွက ် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးေပးခဲ့ေသာ ်

လည်း RBC ကို ကျင့်သံုးသည့်အခါတွင ် ၎င်းတိုသည ် အခက်အခဲများှင့် ရင်ဆိုင်ေနရြခင်း 

ေကာင့် စီးပွားေရးလုပ်ေဆာင်ချက်များမ ှ ြဖစ်ေပလာသည့် ဆိုကျိးများကို ေြဖရှင်းရန်ှင့် 

ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက ် ခိုင်မာပီး ညီွတမ်ရိှသည့်နည်းလမး်ကုိ အေကာင်အထည ်

ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သင့်သည ်(OECD, 2019b)။ 

RBC ကို ြမင့်တင်ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည့် အဓိကလုပ်ေဆာင်သူများသည် ပတ်သက်ဆက်ွယ ်

သူများြဖစ်သည်။ အများြပည်သူစကားဝုိငး်ေဆွးေွးပွဲများတွင ် ပါဝင်လာိုင်ေရးအတွက ်

လုံ ခံမရှိသည့်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးြခင်း၊ မူဝါဒပိုင်းကို ပုံေဖာ်ြခင်း၊ RBC ဆိုင်ရာ ြပဿနာ 

များှင့ ် ကိစရပ်များကို သတ်မှတ်ြခငး်ငှ့် အစိုးရှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ ေဆွးေွး 

ညိင်းြခင်းစသည်တိုသည ် RBC ကို ေဆာင်ရွက်ရန ် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည်များ ြဖစ်သည်။ 

၎င်းှင့်ဆက်စပ်၍ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများ၊ လူမအဖွဲအစည်းများှင့် ကုန်သွယ်ေရး 

မိတ်ဖက်များမ ှ ေတာင်းဆိုသည့်အချက်များှင့်အည ီ လူမအဖွဲအစည်းအတွက ် ကိးပမ်း 

ေဆာင်ရွက်သူများအား ၎င်းတို၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ေဖာ ်
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ေြပာဆိုခွင့်ကို အားေပးသည့် ဥပေဒပိုင်းှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာမူေဘာင် တုိးတက်လာ 

ေစေရးသည် အေရးကီးသည့်အချက်ြဖစသ်ည်။ ဒဂီျစတ်ယန်ည်းစနစမ်ျား အပါအဝင ်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများ ပါဝင်ေဆွးေွးိုင်မများအတွက ်

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် ဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခ ုဖန်တီးရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်RBC ကို ြမင်တင်ရန ်ိုငင်ေံတာ်အဆင့် ကိးပမ်းအားထုတ်မြပလုပ်ြခင်း 

ကနဦးတွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစတင်၍ RBC ေဆာငရွ်က်ချက်များကို 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။ ၎င်းသည် RBC စသံတမ်တှခ်ျက်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတင်ွ 

ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန့် ြမင့်တင်ိုင်ရန် ခိုင်မာစွာ အေြခြပသည့် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ 

ကိးပမ်းမတစ်ခုြဖစ်သည်။ သုိေသာ် ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာအားနည်းချက်များ၏ အကျိး 

ဆက်များကို ိုင်ငံတကာှင့် ြပည်တွင်းအဖွဲအစည်းများစွာတိုမ ှေထာက်ြပခဲ့ပီး RBC ဆိုင်ရာ 

မူဝါဒများှင့် ေဆာင်ရွက်ချက်များတွင ် ေဆးွေးွညိငး်မငှ့် ညီွတ်မရှိေစေရးသည ်

အေရးကီးေကာင်း အေလးေပးေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ RBC ဆိုင်ရာ ကိးပမ်းမများကို ေဆာင်ရွက်သ ူ

များအချင်းချင်း ေဖာ်ေဆာင်ရန်တာဝန်ရှိပီး ရှင်းလင်းစွာ၊ ညီွတ်စွာြဖင့ ် RBC ဆုိင်ရာ 

ေမာ်မှန်းချက်များအား အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ 

တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ အစိုးရ၏ ရည်မှန်းချက်အမျိးမျိးကို ေဖာ်ေဆာင ်

ရန်အတွက ် ကိးပမ်းအားထုတ်မများစွာ လုိအပ်သည်။ ၎င်းသည် အစိုးရ၏ အခန်းက 

ြဖစ်ပီး အဓိကမဟာဗျဟာကျသည့်နယ်ပယ်များတွင် RBC ကို ေပါင်းစည်းိုင်ေရးအတွက ်

အားထုတ်မြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ ် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ေဆာင်ရွက်မအစီအစဉ ် (a national 

action plan- NAP) ကုိ ချမှတ်ြခင်းြဖင့် မဟာဗျဟာကျကျ ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ရန ်

ြဖစ်သည်။ ဥပမာ - အစိုးရသည် RBC ဆိုင်ရာ NAP ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရန ်ပတ်သက်ဆက်ွယ် 

သူများှင့ ် အတူလက်တဲွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်သည်။ ဤအချက်သည ် ပတ်သက် 

ဆက်ွယ်သူများအားလုံးမ ှ တူညီေသာပန်းတိုင်ဆီသို လက်တွဲညီည ီ ေလာက်လှမ်းိုင်မည့် 

ထိေရာက်ေသာနည်းလမ်းြဖစ်ပီး RBC ကုိ ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့် 

ကိးပမး်အားထုတ်မတွင် ညီညီွတ်ွတ် ပံ့ပိုးိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ယေန့အထ ိ ိုင်ငံေပါင်း ၂၀ တွင် စီပွားေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ NAP ကို အေကာင ်

အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ေနပီြဖစ်ပီး ေနာက်ထပ ် ၂၁ ိုင်ငံတွင် NAP ကို ေဖာ်ေဆာင်ရန ်

ကတိကဝတ်ြပထားပီး သိုမဟုတ ်ေဖာ်ေဆာင်ေနဆဲြဖစ်သည်။ ထုိငး်ိုငင်သံည် စီပွားေရးှင့် 

လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ NAP ကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ေန့တွင် စတင ်
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ကျင့်သုံးခဲ့သည ် ပထမဆုံး အာရှိုင်ငံြဖစ်သည်။ NAP များ၏ အကျံးဝင်မနယ်ပယ်သည ်

ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံှင့် တစ်ိုင်င ံတူညီကမည်မဟုတ်ေပ။ အချိိုင်ငံများ (ဥပမာ - ြပင်သစ်ုိင်င ံ

ှင့် အီတလီိုင်င)ံ သည် စီပွားေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးကို ေကျာ်လွန်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကပီး အေမရိကန်ိုင်ငံတွင ်ေယဘုယျအားြဖင့် RBC ကို ဦးတည ်

ထားသည်။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ သဘာဝအရင်းအြမစ်များ၏ အေရးပါပုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ြခင်းှင့် RBC ဆိုင်ရာမူဝါဒနယ်ပယ်များစွာကို ြမန်မာိုင်ငံမ ှ တည်ေထာင်မည့် NAP ှင့် 

အကျံးဝင်မရှိေစေရး ေသချာေစြခင်းြဖင့်  RBC ကုိ ြမင်တင်ိုင်ေရးအတွက ် အစိုးရ၏ 

ဆက်လက်ကိးပမ်းအားထုတ်မများသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမအေပ ိုင်ငံ၏ ထိခုိက ်

လွယ်မှင့် အထူးသြဖင့် ဆက်စပ်မရှိေနသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် NAP ကို တည်ေထာငရ်န ် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်း 

မရိှေသးေသာ်လည်း NAP တည်ေထာငရ်န ် ပထမအဆင့်ကုိ ြပလုပ်ခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ 

ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏ စီးပွားေရးအကံေပးသူက ထိုသို ေဆာင်ရွက ်

သင့်ေကာင်း ေထာက်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေကာ်ပိုရိတ ်

တာဝန်ခံမစကားဝိုင်းေဆွးေွးပွဲ (ICAR) ှင့် ြမန်မာိုင်ငံဆိုင်ရာ အြခားအာဆီယံကွန်ယက ်

(ALTSEAN-Burma) တိုသည ်NAP တစ်ခုကို တည်ေထာင်ရာတွင ်အေထာက်အကူြပုိင်ရန် 

အားေပးခ့ဲပီး ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် “shadow” baseline assessment  ကုိ ထုတ်ေဝိုငခ့ဲ်သည် 

(ICAR, 2019)။ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ်ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားလူ့အခွင့်အေရး ေကာ်မရှင ်(MNHRC) 

သည် ASEAN-CSR network ှင် ့ UMFCCI တုိှင့်အတူ NAP ဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန ်

အတွက် ေဆွးေွးညိင်းသည့် အလုပ်ုံေဆွေွးပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခ့ဲသည် (DIHR, 2019)။ 

၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အိုအီးစီဒီှင့် DICA တိုပူးေပါင်း၍ UNDP ှင့် ထိုင်းိုင်ငံ 

တရားေရးရာဝန်ကီးဌာနတို၏ ပံ့ပိုးမြဖင့် ေဆွးေွးညိင်းပွဲတစ်ခုကို ြပလုပ်ခဲ့ပီး NAP ှင့် 

ပတ်သက်သည့် သီးသန့်ေဆွးေွးပွဲတစ်ခုအပါအဝင် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကိစရပ်များကို 

ေဆွးေွးခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ်UNDP သည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်NAP ဖွံဖိး တုိးတက်မကုိ 

အေထာက်အကူြပိုင်မည့် စီမံကိန်းတစ်ခုကို ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်။ 

NAP ဖွံဖိးတိုးတက်မသည် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် RBC ဆိုင်ရာ ဦးစားေပးကိစရပ်များှင့် 

ပတသ်က်ဆက်ွယ်သူများှင့် ေဆွးေွးညိင်းရာ၌ အကာအကွယ်ေပးရန ် လိုအပ်သည့် 

ကွာဟချက်များကို သတ်မှတ်၍ ေတွကံရမည့် ြပဿနာများကို စီစဉ်ချမှတ်ိုင်ေသာ 

ထိေရာက်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုြဖစ်ိုင်သည်။ ဤအချက်သည် ထိုသိုေသာ ြပဿနာများကို 

ုိင်ငံေတာ်အဆင့်တွင် မည်ကဲ့သိုေြဖရှင်းရမည်ကို ဆံုးြဖတ်ုိင်မည့် ကနဦးအဆင့်တစ်ခုအြဖစ် 
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ထည့်သွင်းထားြခင်းြဖစ်ေသာ်လည်း ြပဿနာအေြခြပ လက်ေတွကျင့်သုံးမလုပ်ငန်းစဉ်၏ 

အေရးကီးသည့် အဆင့်ြဖစ်သည့် ြပဿနာများကို ဦးစားေပးသတမ်တှြ်ခငး်အဆင့်၌ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အသုံးြပိုင်မည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိပါ ပံ့ပိုးေပးိုင်သည်။ 

NAP လုပ်ငန်းစဉ်များသည် RBC ဆုိင်ရာ ကိစရပ်များှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်သက်ဆက်စပ်သူများ 

ှင့် ေစ့စပ်ညိင်းေရးအတွက ်အေထာက်အပံ့ြပိုင်သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ရပ ် ြဖစ်သည်။ 

ကုလသမဂစီးပွားေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ (UNWG) မ ှ ချမတှ ်

ေဆာင်ရွက်သည့် စီးပွားေရးှင့် လူ့အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာ ိုင်ငံအဆင့်ေဆာင်ရွက်မ 

အစီအစဉှ်င့်စပ်လျဉ်းသည့် လမ်းန်ချက်တွင ် န်ကားထားသည့်အတိုင်း လူမအဖွဲ 

အစည်းများ၊ ုိင်ငံေတာ်အဆင့် လူ့အခွင့်အေရးများဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၊ အလုပ်သမား 

သမဂများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် အဖွဲအစည်းများ၊ ကလးများ၊ အမျိသမီးများ၊ 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများှင့် မသန်စွမ်းသူများကဲ့သိုေသာ 

စီးပာွးေရးှင့်ဆက်စပ်သည့် လူ့အခွင့်အေရးဆိုင်ရာချိးေဖာက်မများတွင ် ထိခိုက်လွယ်သည့် 

လူအုပ်စုများကုိ ကိုယ်စားြပသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်ရာပတ်သက် 

ဆက်ွယ်သူများ၏ ထင်ြမင်ယူဆချက်များအား ေဖာေ်ဆာငရ်ငး်ြဖင့် အားလုံးပါဝင ် အကျိး 

ခံစားိုင်ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များြဖင့် NAP အား တုိးတက်လာေစရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ထုိသိုပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများအားလုံးပါဝင်သည့် ေစ့စပ်ညိင်းမမှသည ်

NAP အား တရားဝင ် ထိေရာက်မရှိစွာြဖင့် တည်ေဆာက်ိုငရ်န ် လိုအပ်ပါသည် (UNWG, 

2016)။ 

NAP တစ်ရပ်ကုိ ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင ် ပုံစံတစ်ခုတည်းှင့် လိုအပ်ချက်များအားလံုး ကိုက်ည ီ

ေအာင် ေြဖရှင်းိုင်မည့်နည်းလမ်း မရှိေပ။ NAP များ၏ ေအာင်ြမင်မသည် တည်ဆဲဥပေဒ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဆုိင်ရာ မူေဘာင်တွင ် သတ်မှတ်ထားသည့် ကွာဟချက်များ၊ 

အားနည်းချက်များှင့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံချင်းစီ၏ သီးြခားအေကာင်းြခင်းရာများတွင ် ခိုင်မာမ 

ရှိသည့် ကတိကဝတ်ြပချက်များအား အေလးေပးေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုအေပ များစွာမူတည ်

ေနသည်။ ပီးခ့ဲသည့် အေတွအကံအရ ခုိငမ်ာသည့်ိုငင်ေံရးသိဌာနမ်ရိှဘဲ NAPs ဖွံဖိး 

တုိးတက်ေစရန် ကတိကဝတ်ြပရာ၌ ေှာင့်ေှးေနသည်ဟ ု ထင်ရဖွယ်ရှိပီး တစ်ခါတစ်ရ ံ

NAPs အတွက် ေဆာင်ရွက်ချက်သည် သက်ေသခံချက်ကို အေြခခံေသာ ဦးစားေပးအချက် 

များကို ေရွးချယ်ရန်အတွက ် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများ၏ အသိပညာအေပ အြပည့်အဝ 

အားထားမမရှိြခင်း သိုမဟုတ ်အနာဂတ်အလားအလာကုိ ကည့်သည့် နည်းလမး်ကုိ မသုံးဘ ဲ

တည်ဆဲေဆာင်ရွက်ချက်များအေပ ကန့်သတ်ချက်များထားရှိြခင်းတိုေကာင့် ြဖစသ်ည ်(EU, 
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2017)။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် NAP တိုးတက်မအရှိန်အဟုန်ကို စိတ်ဝင်စားမေဖာ်ြပချက်အမျိးမျိး 

ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အထက်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့ပီးြဖစ်သည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များအရလည်းေကာင်း 

ထပ်ဟပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း NAP တိုးတက်ေရးအတွက် သိသာထင်ရှား၍ ရှင်းလင်း 

ြပတ်သားေသာကတိကဝတ်သည်သာလင် ေအာင်ြမင်ေသာ NAP လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေထာက် 

အပံ့ြပိုင်လိမ့်မည်ြဖစ်သည်။ အစုိးရသည် ထိုသိုေသာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးေဆာင်ိုင်သည့် 

အရည်အေသွးရှိရန်လည်း လုိအပ်သည်။ 

အစုိးရသည် NAP လုပ်ငန်းစဉ်တစရ်ပတ်ငွ ် ပါဝင်ရန် တရားဝင်ကတိြပလိုက်သည ်

ှင့်တစ်ပိင်နက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲအစည်းများ (ဥပမာ အစိုးရဌာနများဆိုငရ်ာလုပင်န်း 

အဖွဲတစ်ခ)ု အကား ဆက်သွယ်ညိင်းမပုံစံကို တည်ေဆာက်သင့်သည်ဟု UNWG လမ်းန် 

ချက်မှ အကံြပထားသည ် (UNWG, 2016)။ ြမန်မာိုင်ငံ၌ ထိုသိုေသာအဖွဲအစည်းတစ်ခုကို 

တည်ေထာင်ြခင်းသည် NAP လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းှင့် NAP လုပ်ငန်းစဉ်ကိုေကျာ်လွန်၍လည်း 

ဆက်စပ်မရှိိုင်မည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာုိင်ငံရိှ သက်ဆုိင်ရာေဆာင်ရွက်သူများှင့် ဆက်သွယ်မ 

အဆင်ေြပေချာေမွေစကာ RBC ဆုိင်ရာမူဝါဒများ သတ်မှတ်ေဖာေ်ဆာငြ်ခငး်ကုိ ပံ့ပိုးေပးိုင်ပါ 

သည်။ ယခုအချန်ိအထိ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်အဖွဲဝင ်ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ 

က RBC ကို ြမင့်တင်ိုင်ေရး ကိးပမ်းအားထုတ်မများှင့် တိုင်ေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့် 

RBC ကို ြမင့်တင်ုိင်ေရးေဆာင်ရွက်ချက်များအပါအဝင ် အစိုးရဌာနအတငွး် RBC ဆိုင်ရာ 

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ချက်များတွင ် DICA သည် ညိင်းေဆွးေွးမအခန်းကမ ှ အဓိက 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထိုညိင်းေဆွးေွးမသည ် NAP လုပ်ငန်းစဉ်ှင့်လည်း 

ဆက်စပ်မရှိေနပါသည်။ သက်ဆုိင်ရာဌာနများပါဝငသ်ည့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းအဖွဲကို တည်ေထာင် 

ပီးသည်ှင့်တစ်ပိင်နက ် အစိုးရဌာနတစ်ခု သိုမဟုတ် အစိုးရဌာနများအား အဆိုပါ 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးေဆာင်ုိင်ေအာင် တာဝန်ေပးအပ်သင့်ပီး အစိုးရဌာနများအတွင်းှင့် 

အစုိးရမဟုတ်သည့် ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများှင့်ပါ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မှင့် ညိင်း 

ေဆွးေွးမများကိုလည်းေကာင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ ်(မူကမ်း) ြပင်ဆင်ေရးဆွဲရာတွင်လည်းေကာင်း 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း UNWG လမ်းန်ချက်မ ှ ေထာက်ြပထားသည်။ NAP 

လုပ်ငန်းစဉ်သည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် RBC ကုိ ပိုမိုကျယ်ြပန ့်စွာ ြမင့်တင်ိုင်မည့် အေရးကီး 

သည့် လမ်းေကာင်းြဖစ်ရာ၊ ဥပမာ - သက်ဆိုင်ရာ RBC စာချပ်စာတမ်းများ၊ န်ကားချက ်

များှင့ ် လမ်းန်ချက်များကို အနက်အဓိပာယ်ြပန်ဆို၍ လိုအပ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီမ 

ရှိေစြခင်းှင့် အများြပည်သူသိရိှနားလည်ေအာင် ထိထိေရာက်ေရာက ် အသိပညာေပးြခင်း၊ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ သီးြခား အေြခအေနအရ RBC ဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့် အေကာင်းြခင်းရာ 
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များေပ မူတည်၍ လမ်းန်ချက်များ ထွက်ေပလာေရးှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၊ လူမ 

အဖွဲအစည်းများ၊ ိုင်ငံတကာလူမအဖွဲအစည်းများ၊ ိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းများှင့် 

သက်ဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်သူများအားလံုးှင့် ေစ့စပ်ညိင်းြခင်းတိုကို ပိုမိုကျယ်ြပန ့်စွာ 

ေဆာင်ရက်ွုိင်မည်ြဖစ်သည်။ 

ထိေရာက်ေသာကုစားခွင့်ကို ရရှိခံစားိုင်ရန်မှာ RBC ၏ အေရးကီးဆုံး အကျိးေမာ်မှန်း 

ချက်ြဖစ်ပီး NAP လုပ်ငန်းစဉ်ေအာက်တွင် အကျံးဝင်သက်ဆိုင်သင့်သည်။ ြမန်မာုိင်ငံတွင် 

တရားစီရင်ေရး လုပ်ငန်းစဉ်အရ နစန်ာမေြဖရှငး်သည့်နည်းလမး်ငှ့် တရားစီရင်ေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်အရမဟုတ်သည့် နစ်နာမေြဖရှင်းသည့် နည်းလမ်းအမျိးမျိးကို မတူညီေသာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၊ တည်ေဆာက်ပံုှင့် အရည်အေသွးအမျိးမျိးြဖင့် တည်ေထာင်ထားပးီ 

ြဖစ်သည်။ ၎င်းတိုထဲမ ှအချိကို ဤစာအုပ်တွင ်ေဖာ်ြပထားပီးြဖစ်သည်။ ဥပမာ- အခန်း ၈ 

တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း အဖွဲအစည်း ၃ ခ ု (ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမံခန ့်ခွဲေရးေကာ်မတီ၊ 

ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိုင်းများစီမံခန ့်ခွဲမဗဟိုေကာ်မတီှင့် လယ်ယာေြမှင့် အြခားေြမ 

များ သိမး်ဆည်းြခင်းခံရမများြပန်လညစ်စိစေ်ရးဗဟုိေကာမ်တ)ီ တုိသည် ေြမအသုံးြပခွင့် 

ဆိုင်ရာကိစရပ်များကို ေြဖရှင်းိုင်မည့် မတူညီေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများရှိသည်။ ြမန်မာ 

ိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ တရားဝင်နစ်နာမေြဖရှင်းြခင်းအဆင့်သို မေရာက်မ ီနစ်နာမကို 

တားဆီးေြဖရှင်းိုင်ရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာနစ်နာမေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်းကို ၂၀၂၀ ခုှစ ်

အတွင်း တည်ေထာင်ရန်ရှိသည်။ အခန်း (၂) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်

ဧပီလ ၇ ရက်ေန့တွင ်ထုတ်ြပန်ခ့ဲသည့် အမိန ့်ေကာ်ြငာစာသည ်ယခုနည်းလမ်း၏ ဖွဲစည်းပုံ 

ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတိုှင့်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပထားသည်။ ြမန်မာ 

ိုင်ငံအမျိးသားလူ့အခွင့်အေရးေကာ်မရှင် (MNHRC) သည် လူ့အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ြပဿနာ 

များ၏ တုိင်ကားမများှင့် စွပ်စဲွမများအတက်ွ စုံစမ်းစစ်ေဆးအတည်ြပိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် 

ရှိသည ်(MNHRC, 2019)။ ေစ့စပ်ဖျန်ေြဖြခင်းှင့် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်းများသည ်

အထူးသြဖင့် ေကျးရွာအုပ်စုအုပ်ချပ်ေရးမှးများ၊ ေကျးရွာအကီးအကဲများှင့် ဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင်များ စသည့် လူမအသိုင်းအဝိုင်းအဆင့်လည်း တည်ရှိိုင်ပီး တရားဝင်စနစ်များ 

ှင့်လည်း အတူယှဉ်တွဲတည်ရှိိုင်သည်။ NAP တစ်ရပ်တုိးတက်မသည် တည်ဆဲနစ်နာမ 

ေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်းများကုိ စီမံိုင်မည့်အခွင့်အေရးကို ပံ့ပိုးေပးိုင်ပီး စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များသည် RBC ဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များှင့်အည ီ ေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပါက 

ြဖစ်ေပလာုိင်သည့် ကိစရပ်များကို ပတ်သက်ဆက်ွယ်သူများမှပါဝင်ကာ ေြဖရှင်းေပး 
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ညင်းပန်းြခင်းှင့ ်အြခား ရက်စက်ကမ်းကတ်ေသာ၊ လူမဆန်စွာ သုိမဟုတ် ဂုဏ်သိကာ 
မရှိေသာ ဆက်ဆံမ သိုမဟုတ ် ြပစ်ဒဏ်ေပးမ (CAT), ေရေြပာင်းအလုပ်သမားအားလံုး 
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ခိုင်းေစမပေပျာက်ေရး၊ ခွဲြခားဆက်ဆံမ (အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းှင့်အလုပ်အကိုင)် 
ဆိုင်ရာသေဘာတူညီချက်၊ အနည်းဆုံးအသက်အရွယသ်တမ်တှခ်ျက်ဆိုငရ်ာ သေဘာတ ူ
ညီချက်တုိ ြဖစသ်ည။် 

 
3 ဥပမာ  -  Nestle ှင့်  Unilever တိုသည ် ၎င်းတို၏ ဆီအုန်းေထာက်ပ့ံေရး 

ကွင်းဆက်များကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်တရားဝငထု်တြ်ပနခ့ဲ်ြခငး်ြဖင့် ၎င်းတို 
သည် ထုိသုိပွင့်လင်းြမင်သာမကုိ ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးေသာ ကုမဏီများ ြဖစ ်
သည်။ https://seekingalpha.com/article/4152771-chain-unilever-and-nestl-
publish-detailed-supplier-lists 
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အခန်း (၅) 
အေြခခံအေဆာက်အအုံ ချတ်ိဆက်မ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤအခန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် အေြခခံအေဆာက်အအံုချတ်ိဆက်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ခငံုံသံုးသပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ဤအခန်းတွင် အေြခခံအေဆာက်အအုံက 
တွင ် မကာေသးမီက ြပလုပ်ခဲ့ေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ၊ hard infrastructure 
ှင့် soft infrastructure ချတိဆ်က်မတငွ ် ကျနရိှ်ေနေသးသည့် စိန်ေခမများကို 
ေဖာ်ြပထားပီး  ပုိေဆာင်ေရးအေြခခံအေဆာက်အအုံချတိဆ်က်မတငွ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
၏ အကျိးရှိမကို တုိးတက်ေစရနအ်တက်ွ အကံြပချက်များကို အဆိုြပထားပါ 
သည်။ 
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မကာေသးမီှစ်များအတွင်း စီးပွားေရးဝန်းကျင်တိုးတက်မအတွက ် အေြခခံကျသည့် 

ဥပေဒများြဖစ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအသစ်၊ ကုမဏီများဥပေဒအသစ်ှင့် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတိုကို ြပာန်းိုင်ခဲ့ြခင်းှင့်အတ ူ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အေြခအေနေကာင်းများ 

တိုးတက်လာရန်အတွက ် ြမန်မာုိင်ငအံေနြဖင့် ခရီးရှည်ကီးကို ေလာက်လှမ်းခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် အေရးကီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ေသာ်လည်း ြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမ ြပလုပ်ြခင်းတစ်ခုတည်းသည် ေမာ်မှန်းထားေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆွဲေဆာင်မ 

ရှိေစရန်ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ ရည်မှန်းချက်များကို ြပည့်မီေအာင ် ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်ခ 

ြ င်းမရှိပါ။ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ြပည့်စံုေကာငး်မနွသ်ည့် ေဆာင်ရွက်မများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အတွက် ဝန်းကျင်ေကာင်းကုိ ဖန်တီးေပးပီး လူမအသုိက်အဝန်းအတွက် အကျိးခံစားခွင့်များ 

ကို ေဝမရာတွင ်အဓိကကျသည့် အခနး်ကမ ှပါဝင်ေနပါသည်။  

အြခားအခန်းများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း၊ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်ှင့် စက်မဇုန်များ၊ တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးှင့် ေြမပိုင်ဆိုင်မစသည်တိုှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အဓိက 

ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစရပ်များကုိ တင်ြပခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အအံု 

ချတ်ိဆက်မသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထိေရာက်စာွ ေဆာငရွ်က်ိုငေ်စ ေရးအတွက ်

အဆင်ေြပေချာေမွေအာင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အဓိကကျသည့် အခန်းကမ ှ ပါဝင်ေနသည့် 

အတွက်လည်းေကာင်း၊ ဝင်ေရာက်လာမည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့် ြပည်တွင်း 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား ချတိ်ဆက်မြဖစ်ေစိုင်သည့်အတွက်လည်းေကာင်း အာဏာ 

ပိုင်အဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် အဆိုပါကကိ ု အြခားေသာကများနည်းတ ူ အေရးကီး 

သည့်ကအြဖစ် မှတ်ယူ၍ အဓိကအေလးေပးေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 

စီးပွားေရးကကုိ ဖွင့်လှစ်ရန်ှင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမများမ ှ တွန်းအားေပးသည့် ပိုကုန် 

ဦးစားေပးမတိုးတက်ေစေရးကို အေြခခံသည့် တိုးတက်မလမ်းေကာင်းကို တည်ေဆာက်ရန ်

ရည်ရွယ်သည့် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ိုငင်ေံရးအကူး 

အေြပာင်းှင့်အတူ ြဖစ်ေပလာခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက ်

ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း (MSDP) ၂၀၁၈-၂၀၃၀ သည်  ပုဂလိကကမ ှဦးေဆာင ်

သည့် ဖွံဖိးမမဟာဗျဟာတစ်ခုကို လက်ခံြခင်းှင့် ၎င်း၏အခန်းကသည ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို 

သတိြပေစေရးှင့် လူမေရးအရ တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မတိုအတွက ်

အလားအလာရှိမအြဖစ ် မတ်ှယြူခင်းအားြဖင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ခိုင်မာေစသည့် 

အေထာက်အထားပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိစီးပွားေရး တည်ေဆာက်ပံုကုိ အသ ိ
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အမှတ်ြပြခင်းအားြဖင့် အဆိုပါစီမံကိန်းသည ် စိုက်ပျိးေရးှင့် အေသးစား အလတ်စား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ(SMEs) ဖွံဖိးတိုးတက်မကို အေထာက်အကူြပရာတွင ် ဦးစားေပး 

ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ေနာင်အနာဂတ်တွင ် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားေရးသို ကူးေြပာင်းရာ၌ 

အဆင်ေြပေစေရး၊ ပိုမိုြမန်ဆန်ေသာ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုငရ်ာ အသွင်ကူးေြပာင်းမှင့် 

အရည်အေသွးြမင့်အလုပ်အကိုင်များ များြပားလာေစေရး တိုအတွက ် ထုတ်လုပ်မက၊ 

စက်မကှင့် ဝန်ေဆာင်မကတိုကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက ် အရှိန်ြမင့်တင်သည့် 

ေဆာင်ရက်ွမများကုိ ြပလုပ်ရန ်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။  

ပိုကုန်ဦးစားေပးထုတ်လုပ်မကရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် စိုက်ပျိးေရးကကို 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ေရရှည ် တည်တံ့ခိုင်မဲပီးဟန်ချက်ညီေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် အေရးကီးသည့်အချက်မာှ ေဈးကွက်ကို 

လက်လှမ်းမီိုင်မှင့် ိုင်ငံတကာှင့် ချတိဆ်က်မတငွ ် ေကာင်းမွန်ေစေရးတို ြဖစ်ပါသည်။ 

ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာအေြခခံအေဆာက်အအုံချတိ်ဆက်မသည် အကျိး 

ရှိပီး ယံုကည်စိတ်ချရသည့် ေထာက်ပံ့ေရးကွင်းဆက်များ ြဖစ်ေပေစြခင်း၊ လုပ်ငန်းများ 

အတွက ် ကမာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ (GVCs) ှင့် ေပါင်းစည်းိုင်ရန ် အခွင့်အေရးများကို 

များြပားေစြခင်းှင့် ိုင်ငံများအတွက ် အဆိုပါကမာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်များတွင ် ပါဝင်ြခင်း 

စသည့် အကျိးေကျးဇူးများရရှိရန ်အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။  

ထိုေကာင့် ဤအေြခအေနတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ကုန်သွယ်မှင့် အေြခခံအေဆာက ်

အအုံဆိုင်ရာမူဝါဒများ ေပါင်းစည်းထားသည့် ဘက်ေပါင်းစုံမဟာဗျဟာများ လုိအပ်ပါသည်။ 

ဥပမာအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်းမူဝါဒများသည် 

ပိုမိုထိေရာက်မရှိေစေရးအတွက ် ကုန်သွယ်မှင့်အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာမူဝါဒများှင့် 

လက်တွဲချတိ်ဆက်မရှိရန ် လိုအပ်ပီး အေြခခံအေဆာက်အအံုအတွက်လည်း ထိုနည်းတ ူ

ပင်ြဖစ်ပါသည်။ ထိေရာက်မရှိသည့် Soft Infrastructure ရှိသည့်အခါ ကုန်သွယ်မအဆင်ေြပ 

ေချာေမွေစြခင်းှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မတုိအပါအဝင်  အရည်အေသွး ြပည့်ဝ 

သည့် Hard Infrastructure ၏ အရည်အေသွးကို ြမင့်တက်ေစပါသည်။ ကုန်သွယ်မှင့် 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများမပါဘ ဲ Hard Infrastructure 

တိုးတက်သည့် အချိကိစရပ်များ သိုမဟုတ ် ေမာ်မှန်းထားသည့် ရလဒ်များရရှိရန ် လိုအပ ်

သည့် နည်းလမ်းမျိးစုံချဉ်းကပ်မများ မရိှသည့်အေြခအေနတွင် Hard Infrastructure 

တိုးတက်သည့် အချိကိစရပ်များလည်း ရိှပါသည်။ တစစ်တုစစ်ည်းထဲမရိှသည့် ချဉ်းကပ်မ 

များ မြဖစ်ေစေရးမှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ် ပိုမိုအားေကာင်းေစရန်ှင့် အြပသေဘာ 
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ေဆာင်သည့် တွန်းအားေပးြခင်းှင့် ြဖည့်စက်ွအကျိးသက်ေရာက်မများအတက်ွ အဓိက 

အားြဖင့် အေရးပါသည်။ ထုိေကာင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် ဖွဲစည်းခဲ့သည့် ဝန်ကီးဌာနများ 

ပါဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေကာ်မတီသည ် အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ 

ကိစရပ်များကို ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် လုပ်ငန်းအဖွဲ ၃ ကို ဖွဲစည်းခဲ့ေကာင်းကို  အသ ိ

အမှတ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ (ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေကာ်မတီ၏ အချက်အလက်များကို 

ပိုမိုသိရှိေစရန ်အခန်း ၃ ကို ကည့်ပါ။) 

စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမများကို ပယ်ဖျက်ေပးခဲ့သည့်အချနိ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ် 

မ ှ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း ပိုကုန် ၈၂ % ှင့် သွင်းကုန ်၃၆၂ % ရှိခဲ့ပီး ၎င်း၏ကုန်သွယ်ေရးကို 

ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန့် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည် (ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ ြမန်မာ ၂၀၁၉)။  ိုင်ငံ၏ 

တုိးတက်များြပားလာသည့်လူဦးေရသည် သွင်းကုန်များအတွက ် ဝယ်လိုအားြဖစ်လာပီး 

လုပ်သားေပါများမှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ ေပါများမသည် ပိုကုန်အတွက ် ေရာင်းလို 

အား ြဖစ်လာခ့ဲပါသည်။ ကမာတွင် စီးပွားေရးအလျင်ြမန်ဆုံး တုိးတက်လျက်ရိှသည့် အိိယ 

ိုင်ငံ၊ တုတ်ိုင်ငံှင့် အာဆီယံိုင်ငံများအကား မဟာဗျဟာကျကျတည်ရိှေနသည့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ ပထဝီအေနအထားသည ် ကုန်သွယ်မအတွက် အကျိးအြမတ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုေကာင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုချတ်ိဆက်မငှ့် ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးကွန်ယက် ချဲထွင ်

မတုိသည် ကမာ့စီးပွားေရးှင့် ပိုမိုေပါင်းစည်းေစပီး မိြပှင့် ေကျးလက်လူထုတို၏ လူေနမ 

အဆင့်အတန်း ြမင့်မားေစြခင်းတုိမှတစဆ်င့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မြပတ်စီးပွားေရး ဖွံဖိး 

တိုးတက်မအတွက ်မရိှမြဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရိှအေြခခံအေဆာက်အအံုချတ်ိဆက်မသည် ၎င်းကရှိ လိုအပ်ချက ်

များကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲ တိုးတက်မ ေနာက်ကျလျက်ရှိပါသည်။ လမ်းများှင့် 

ဆိပ်ကမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည် ၃ ပု ံ၁ ပံုေကျာ်သည် ကန့်သတ်ချက်များ ရိှေနသည့်အတွက် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ Hard Infrastructure သည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ အကားတွင် အားနည်း 

သည်ဟ ု ယူဆုိင်ပါသည် (ADB, 2014)။ အမျိးစုံလင်သည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

အမျိးအစားများမရှိြခင်းှင့် လမ်းများကို အသံုးြပသည့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးများြပားမသည ်

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကုန်ကျစရိတ်ြမင့်တက်မကို ြဖစ်ေစပါသည ် (ADB, 2016b)။ ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးက တစ်ခုလုံးသည် အထူးသြဖင့် ကုန်သွယ်မှင့် 

ဆက်စပသ်ည့် အေြခခံအေဆာက်အအံုကသည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့် င်းယှဉ်ပါက 

များစွာေနာက်ကျ ကျန်ေနသည်ဟ ု ေြပာ၍ရပါသည ် (World Bank, 2014)။ နယ်စပ ်

ကုန်သွယ်မကတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိြခင်းှင့် ခန ့်မှန်းိုင်မမရှိြခင်းတိုမှာ နယ်စပ ်
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ြဖတ်ေကျာ ် ကုန်စည်များတင်သွင်း/တင်ပိုမကို ပိုမိုအခက်အခဲြဖစ်ေစပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

စီးပွားေရး လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုမိုြမင့်တက်ေစပါသည ် (OECD,2018)။ 

ဤအစီရင်ခံစာအတွက် သက်ဆိုင်သူများအားလုံးှင့် ေဆွးေွးမများ ြပလုပ်ခဲ့ရာ ၎င်းတိုမ ှ

အေရှ - အေနာက်စီးပွားေရးစကန်လမ်းပိုင်းြဖစ်သည့် ရန်ကုန်မှ ဘားအသုိံ သွားသည့်လမ်း 

ကဲ့သိုေသာ အဓိကအေရးပါသည့် လမ်းမကီးများေပရိှ တရားဝင်ငှ့် အလွတ်သေဘာ မိဝင် 

ဂိတ်များရှိေနမသည် ပိုေဆာင်ေရးကို ေှာင့်ေှးေစပီး ကုန်ကျစရိတ ်ပိုမိုကျသင့်ေနေကာင်း 

အြပစ်တင်ေြပာဆိုခဲ့ကပါသည်။  

လက်ရှိ GDP ၁ % မ ှ၁.၅ % အထိ ပိုေဆာင်ေရးကတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ြမင့်တင်ြခင်း 

သည် ြပည်တွင်းဆက်သွယ်ေရးက ပိုမိုတိုးတက်လာေစေရးအတွက ် အလွန်လိုအပ်ပါ 

သည်။ တုတ်ုိင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုှင့် ြမန်မာိုင်ငံအား င်းယှဉ်ကည့်ပါက 

၎င်းုိင်ငံများသည် ပိုေဆာင်ေရးကတွင ် GDP ၏ ၄% ေကျာ်ေကျာ်ကို သုံးစွဲကပါသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံအေနြဖင့် ှစ်စဉ် GDP ၏ ၃% မ ှ ၄% အထိ ပိုေဆာင်ေရးကတွင ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမကို တိုးတက်လာေစရန် ရည်မှန်းထားသင့်ေကာင်း ADB (2016a) မ ှေထာက်ခ ံ

ေြပာဆိုထားပါသည်။ ထိုသို ေဆာင်ရွက်ရာတွင်လည်း ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ်ှင့် ညီမေစ 

မည့် အသုံးြပသည့်န်းထားကို တိုးြမင့်ြခင်း၊ ဘာေရးတည်ငိမ်မရရှိေစရန်အတွက ်

ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို အားေပးြခင်းှင့် ပုဂလိက - အစိုးရပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ 

ပုံစံမှတစ်ဆင့် ပုဂလိကကကို ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေစြခင်းစသည်တိုမှတစ်ဆင့် ြပလုပ်သင့ ်

ေကာင်း ေထာက်ခံေြပာထားပါသည်။ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် အသုံးစရိတ်ပိုမိုသုံးစွဲိုင်ေစရန ် အေြခခ ံ အေဆာက်အအုံ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် စီစဉ်မှင့်ြဖန ့်ေဝမတို အဓိကလုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ြဖစ်ိုင်ေြခ 

ေလ့လာမများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများငှ့် ညိင်းေဆွးေွးြခင်းှင့် စီမံကိန်းအကဲြဖတ်မ 

မူေဘာင်များ တစ်ခုှင့်တစ်ခု လုိက်ေလျာညီေထွစာွ အသုံးြပြခင်းမှ အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

စီမံအုပ်ချပ်မကို အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည်ြဖစ်သလို ကာလရှည်ပိုေဆာင်ေရးရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အစီအစဉ်များှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ကီးကပ်သည့်စနစ်ှင့် အစီရင်ခံတင်ြပသည့်စနစ ်

တိုကို မိတ်ဆက်တင်ြပြခင်းြဖင့်လည်း ပိုေဆာင်ေရးအေြခခံအေဆာက်အအုံစီမံအုပ်ချပ်မကို 

အကျိးြဖစ်ထွန်းေစမည ် ြဖစ်ပါသည ် (ADB, 2016a)။ ထုိသုိေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြဖစ်လာ 

ိုင်ေြခရှိသည့် အုတ်သေဘာေဆာင်သည့် လူမေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ြပင်ပမ ှ

သက်ေရာက်မများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းများကုိ ေရွးချယ်ြခင်း၊ 

ြဖန ့်ေဝြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်းတိုကဲ့သို ပိုမိုထိေရာက်မရှိသည့် စီစဉ်မှင့် ြဖန ့်ေဝမတိုသည ်
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အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် သုံးစွဲေငွကို ထိထိေရာက်ေရာက် ေခတာိုင်ရန် ကူညီိုင ်

မည်ြဖစ်ပါသည် (McKinsey 2016) 1။ ထိုသိုြပလုပ်ြခင်းြဖင့် အစိုးရအေနြဖင့် ရန်ကုန် - 

မေလးအြမန်လမ်းတွင ် ကုန်တင်ကားများကို သွားလာခွင့်ြပြခင်း သိုမဟုတ် တရားဝင ်

ဝန်တင်ေဆာင်မပမာဏကို တိုးြမင့်ြခင်းကဲ့သို လမ်းကို ပိုမိုအကျိးရှိစွာ အသုံးချြခင်းအားြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊ တုတ်ိုင်ငံှင့်  ချတ်ိဆက်ထားသည့် မေဲခါငေ်ဒသခဲွေြမာက်စကနလ်မး်ှင့် 

ထိုင်းိုင်ငံှင့် ချတိ်ဆက်ထားသည့် မဲေခါင်ေဒသခဲွ အေရှ - အေနာက်စကန်လမ်းကဲ့သို 

အဓိကကုန်သွယ်ေရးစကန်လမ်းများကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း လမ်း 

အသုံးြပမကို ပိုမိုအဆင့်မီလာေစေရး၊ ပိုမိုအကျိးရှိရှိ အသုံးြပိုင်ေစေရး အေလးထား 

ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည် (ADB,2016b)။ 

ကုန်သွယ်မလွယ်ကူေချာေမွေစြခင်းကတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ 

အကား အားနည်းလျက်ရှိပီး ပိုမိုအားေကာင်းလာေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်လျက ်

ရိှပါသည်။ ကုန်စည်များ တင်သွင်းြခင်းမြပမ ီကုန်စည်များကုိ စစ်ေဆးရာတွင ်အေကာက်ခနွ ်

ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်စစ်ေဆးရာ၌ ြဖစ်ုိင်သည့် ကိတင် စစ်ေဆးေသာနည်းလမ်း 

ှင့် နယ်စပ်တွင ် တရားဝင်လုပ်ိုးလုပ်စဉ်များကို ေလာ့ချြခင်း တိုမတှစဆ်င့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကုန်သွယမ်ကကုိ ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွေအာင ် ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် အဓိက 

နယ်စပ်ဂိတ်အားလံုးတွင ် အေကာက်ခွနဆ်ိုငရ်ာ လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ အလိုအေလျာက ် ြပလုပ ်

ုိင်သည့်စနစ် တိုးတက်ေစြခင်း၊ ကုန်သွယ်မအတွက် လုိအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းအေရ 

အတွက်ကုိ ေလာ့ချြခင်းှင့် အချန်ိှင့်ဆက်စပသ်ည့် ကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုလွယ်က ူ

ေစြခင်းတို ြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မကကုိ ပိုမိုအဆင်ေြပေချာေမွေအာင ်

ြပလုပ်ိုင်ပါသည ်(OECD,2018)။ 

အစုိးရသည် ဆက်သွယ်ေရးကရိှ အားနည်းချက်များကို ေြဖရှင်းရန ် ကိးစား 

လုပ်ေဆာင်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းှင့် အမျိးသားေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးမဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ 

တိုတွင ် မဟာဗျဟာများှင့် ေမာ်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ထားပီးြဖစ်ပါသည်။ အာမခံ 

အေကာက်ခွန်ကုန်ေလှာင်ုံများအတွက ် လုိအပသ်ည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ခွင့်ြပေပးရန် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အစုိးရအေနြဖင့် 

အလှရှင်များ၏ ေထာက်ပံ့မှင့် ပုဂလိကကတိုမ ှ ပါဝင်မတိုကို အဆင်ေြပေစမည့ ်

အစိုးရရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဦးတည်သည့် စီမံကိန်းဘဏ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ေပးခ့ဲပီးြဖစ်ပါ 

သည်။ ယခုလက်ရိှကာလတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည ်အဓိကစကနမ်ျား ဖွံဖိးတိုးတက်မအတက်ွ 
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အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ ် (ADB) ှင့် ဂျပန် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မေအဂျင်စီ 

(JICA) တိုမှ အေထာက်အပ့ံများကုိ ရရိှေနပါသည်။ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးှင့် ချတိ်ဆက်မ 

ပိုမိုေကာင်းမွန်ိုင်သည့် ပိုကုန်ဦးစားေပး ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိ 

ပိုေဆာင်ေရးချတိ်ဆက်မ အေြခခံအေဆာက်အအံုကုိ တိုးြမင့်ရန်ှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ရန်မှာ  

အဆိုပါ အဖဲွအစည်းများ၏ အေထာက်အပ့ံ လိုအပ်ပါသည်။ 

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 ပိုေဆာင်ေရးှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာငေ်ရး အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမကို တိုးြမင့်ရန် - ေဆာင်ရွက်ိုင်မဆန်းစစ်ချက်မှ ခွင့်ြပေပးုိင်သည့် 
ထုတ်လုပ်မကုန်ကျစရိတ်ှင့် ကုိက်ညီေစမည့် အသံုးြပခန်းထားကိုချနိ်ညိြခင်း၊ 
ိုင်ငံပိုင်အေြခခံအေဆာက်အအုံကုမဏီများ၏ ဘာေရးပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာမကို 
န်ြပြခင်းှင့် ပုဂလိကကမှ ပါဝင်မကို အားေပးြခင်းတိုမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံေင ွထပ်မံ 
တိုးြမင့်ရန်။ 

 ြဖစ်ိုင်ေြခေလ့လာမများှင့် စီမံကိန်းအကဲြဖတ်မမူေဘာင်များကုိ ပိုမိုအားေကာင်း 
ေစြခင်းမှတစ်ဆင့် အေြခခံအေဆာက်အအံု ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် စီစဉ်မှင့် 
ြဖန ့်ေဝမတိုကို တုိးတက်ေစရန။် ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ြဖစ်လာိုင်ေြခရှိသည့် 
အုတ်သေဘာေဆာင်သည့် လူမေရးှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ြပင်ပမှသက်ေရာကမ် 
များ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလုံးှင့် ေတွဆုံေဆွးေွးြခင်း၊ ကာလရှည်အေြခခ ံ
အေဆာက်အအုံအစီအစဉ်များှင့် စီမံကိန်းများကုိ သင့်ေလျာ်ေသာ ကီးကပ်သည့် 
စနစ်စသည်တိုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။ 

 တုတ်ိုင်ငံှင့် ချတိ်ဆက်ထားသည့် မဲေခါင်ေဒသခွဲေြမာက်စကန်လမ်းှင့် ထုိင်း 
ိုင်ငံှင့် ချတ်ိဆက်ထားသည့် မဲေခါင်ေဒသခဲွ အေရှ - အေနာက်စကန်လမ်းကဲ့သို  
အဓိကကုန်သွယ်ေရး စကန်လမ်းများကို ဦးတည်အေလးထား၍ ရိှေနသည့် အေြခခ ံ
အေဆာက်အအံုများကုိ ပိုမိုအဆင့်ြမင့်တင်ရန်။ 

 ရန်ကုန်-မေလးအြမန်လမ်းတွင ်ကုန်တင်ကားများကို သွားလာခွင့်ြပြခင်း သိုမဟုတ ်
တရားဝင်ဝန်တင်ေဆာင်ုိင်မပမာဏကုိ တိုးြမင့်ြခင်းကဲ့သို ရှိေနသည့် အေြခခ ံ
အေဆာက်အအံုများြဖစ်သည့် လမ်းများအား ပိုမိုအကျိးရှိစွာ အသံုးချရန်။ 

 တရားဝင်လုပ်ုိးလုပ်စဉ်များကုိ ေလာ့ချြခင်းှင့် ကုန်သွယ်မကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစ 
မည့် အရာများကုိ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းတုိမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မ အဆင်ေြပေချာေမွ 
ေစရန်ှင့် အြခားေသာ Soft Infrastructure တိုကို အားေကာင်းေစရန်။ 
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ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မပုံစံှင့် ပိုကုန်ဦးစားေပး ရင်းှီးြမပ်ှံမဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်
အလားအလာရှိမ 

ပုိမုိကျယ်ြပန့်စွာ အသံုးမြပရေသးသည့် ေဒသတစ်ခုအတွင်း မဟာဗျဟာေြမာက်အေနအထား 

ြမန်မာုိင်ငံသည် တုတ်ိုင်ငံ၊ အိိယိုင်ငံ၊ ထိုင်းိုင်ငံ၊ ဘဂလားေဒရ်ှ့ိုငင်၊ံ လာအိုိုင်ငံတိုှင့် 

နယနိ်မတ်ိချင်း ထိစပ်ေနပီး ကမာ့လူဦးေရ၏ ၄၀ % ှင့် ကမာ ့GDP ၏ ၅ ပု ံ၁ ပုံကို အတူ 

တက ွ ပုိင်ဆုိင်ထားသည့် ုိင်ငံြဖစ်ပါသည် (IMF-WEO 2019)။ ထုိက့ဲသုိ တည်ရှိေနမှင့်အတ ူ

ြမန်မာုိင်ငံသည် ေတာင်၊ အေရှေတာင်အာရှှင့် တုတ်ိုင်ငံအကား အသက်ေသွးေကာ 

အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် အေနအထား ြဖစ်ပါသည်။ သမိုင်းေကာင်းအရ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ကုန်သွယ်မြပလုပ်မ အများဆုံးမှာ အဆိုပါအိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့်ြဖစ်ပီး ၎င်းတုိအနက ်

တုတ်ိုင်ငံှင့် ကုန်သွယ်မမှာ အများဆုံးြဖစပ်ါသည်။ သိုရာတွင ် မကာေသးမီှစ်များ၌ 

ဥေရာပသမဂအဖွဲဝင်ိုင်ငံများှင့် ကုန်သွယ်မ ြပလုပ်လာခဲ့ပီး အဓိကအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ 

၏ ဥေရာပေဈးကွက်သို ဦးစားေပးခွင့်ြပြခင်းေကာင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် စုစုေပါင်း ကုန်သွယ်မ 

၏ ၅ % မှာ အဆိုပါိုင်ငံများှင့် ကုန်သွယ်မြပလုပ်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည ်(ဇယား ၅-၁)။ 

ဇယား ၅-၁   ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေဒသတွင်း ကုန်သွယ်ေရး - ပိုကုန်ှင့် သွင်းကုန ်
(အေမရိကန်ေဒလာ သန်းေပါင်း) 

 ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ 

အိိယ ၁၃၂၀ ၁,၆၃၇ ၁,၃၄၁ ၁,၇၁၂ ၁,၉၄၃ ၁,၄၆၉ 
(ရာခိုင်န်း 
စုစုေပါင်း) 

၇ % ၇ % ၅ % ၆ % ၇ % ၄ % 

တုတ် ၄ ၉၅၈ ၇,၀၁၆ ၉,၆၉၆ ၁၀,၉၉၃ ၁၀,၈၀၅ ၁၁,၇၈၅ 
(ရာခိုင်န်း 
စုစုေပါင်း) 

၂၇ % ၂၈ % ၃၃ % ၄၀ % ၃၇ % ၃၅ % 

အာဆီယံ ၈,၄၁၁ ၁၁,၀၅၅ ၁၂,၆၁၀ ၁၀,၄၃၂ ၉,၆၁၈ ၁၁,၈၀၂ 
(ရာခိုင်န်း 
စုစုေပါင်း) 

၄၇ % ၄၄ % ၄၃ % ၃၈ % ၃၃ % ၃၅ % 

ေဒသတွင်း စုစုေပါင်း ၁၄,၆၉၀ ၁၉,၇၀၉ ၂၃,၆၄၉ ၂၃,၁၃၇ ၂၂,၃၆၆ ၂၅,၀၅၇ 
(ရာခိုင်န်း 
စုစုေပါင်း) 

၈၁ % ၇၉ % ၈၁ % ၈၃ % ၇၇ % ၇၅ % 

ရင်းြမစ်- ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖွဲ (၂၀၁၉) 



367 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

မဟာဗျဟာေြမာက်အေနအထားှင့် လုံေလာက်သည့် ပံ့ပိုးမများရှိေသာ်လည်း ေဒသတွင်း 

ိုင်ငံများှင့် ကုန်သွယ်မြပလုပ်သည့် ြမန်မာ့ကုန်သွယ်ေရးသည ်ပိုကုန်တွင ် GDP ၏ ၂၀ % 

ှင့် တင်သွင်းကုန်တွင ်GDP ၏ ၂၈ % သာရိှသည့်အတွက် ေဒသတွင်းကုန်သွယ်ေရးစုစုေပါင်း 

၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာ ရိှေနေသးသည့် အေနအထားြဖစ်ပါသည် (WITS, 2019)။ 

စီးပွားေရးပိတ်ဆိုမကို ှစ်ေပါင်းများစွာ ခံစားခ့ဲရပီးသည့်ေနာက်တွင် ကုန်သွယ်ေရး 

ေပါင်းစည်းမအဆင့် ကျဆင်းေနြခင်းမာှ အ့ံအားသင့်စရာအချက်တစ်ချက် မဟုတ်ေပ။ 

အေစာပိုင်းကာလ ခန ့်မှန်းချက်အရ ြမန်မာ့ကုန်သွယ်ေရးအဆင့်သည ် ၂၀၀၆ ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၀ 

ြပည့်ှစ်အတွင်း ၎င်း၏ ကိတင်ခန ့်မှန်းိုင်သည့် အလားအလာ၏ ၁၅ % သာရိှမည်ဟု 

ခန ့်မှန်းထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မကာသည့်ကာလအတွင်း ေြပာင်းလဲမများရှိိုင်ေသာ ်

လည်း ဆဲွအား-ခန ့်မှန်းတင်ပိုမအရ အမှန်တကယ်ရှိသည့်အချိး (ADB 2013) ြဖစ်ပါသည်။ 

လူသံုးကုန်စည်တင်သွင်းမသည် လျင်ြမန်စွာ ြမင့်တက်လာခ့ဲပီး ပိုကုန်ဦးစားေပး စက်မ 

လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်သားအေြခြပရင်းီှးြမပ်ှံမသည်လည်း မကာေသးမီှစ်များအတွင်း 

များြပားလာခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင ် ချန်ိညိမသည ် အချိမူဝါဒများ ထုတ်ြပန်မအေပ မူတည ်

လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကုန်သွယေ်ရးငှ့် ချတိဆ်က်ေနသည့် အေြခခံအေဆာက ်

အအံု တိုးတက်မ အထူးသြဖင့် ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဝင်ထွက် 

ေပါက်များ တုိးတက်မသည် ကုန်သွယ်ေရးအလားအလာေကာင်းကုိ ပိုမိုလျင်ြမန်စွာ ရရိှုိင် 

မည့် အဓိကကျသည့်အချက ်မလဲွမေသွပင်ြဖစ်ပါသည်။  

ကုန်ကမ်းပစည်းများသည ် ပိုကုန်ကို လမ်းမိုးထားဆဲြဖစ်ေသာ်လည်း စိုက်ပျိးေရးအေြခခ ံ
စီးပွားေရးှင့် လုပ်သားအေြခြပထုတ်လုပ်မကတိုတွင် အလားအလာြမင့်တက်လာမကို 
ြမင်ေတွိုင်ြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံသည် လက်ရှိတွင ် ေဒသတွင်း၌ ှစ်ိုင်ငံကုန်သွယ်မကို အေလးထား အာုံ 

စိုက်လျက်ရှိပါသည်။ ပိုကုန်၏ ၆၀ % ှင့် တင်သွင်းမ၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို အိမ်နီးချင်း 

ိုင်ငံများှင့် ကုန်သွယ်မြပလုပ်ပါသည ်(ဇယား ၅.၂ ှင့် ၅.၃)။ အထူးသြဖင့် တုတ်ိုင်ငံှင့် 

ကုန်သွယ်မမှာ စုစုေပါင်းကုန်သွယ်မ၏ ၃ ပု ံ၁ ပု ံရှိပါသည်။ ေဒသတွင်း၌ စီးပွားေရးဖွံဖိးမ 

အားေကာင်းလာမှင့်အတ ူ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် ကုန်သွယ်မဆက်ဆံေရး 

သည် သဘာဝအတိုင်း တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် သင့်ေလျာ်သည့်မူဝါဒများှင့် 

အတူြပလုပ်ပါက ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကကုန်သွယ်ေရးမိတ်ဖက်များှင့် ဆက်ဆံေရး 

တုိးတက်လာမှင့်အတူ ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် ကုနသွ်ယေ်ရးကုိ ပိုမိုအားေကာင်းလာေအာင ်
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ေဆာင်ရက်ွုိင်မည်ြဖစ်ပီး ပိုမိုအမျိးအစား စုံလင်စွာ ကုန်သွယ်မြပိုင်မည် ြဖစ်ပါသည ်

(World Bank, 2016) ။ 

ထိုအြပင ်ရပ်ဝန်းတစ်ခုလမ်းေကာင်းတစ်သွယ်စီမံကိန်းအရ ဖွံဖိးတိုးတက်လာရန ်ေမာ်မှန်း 

ထားသည့် ဆက်သွယ်မှင့်အတူ တတု-်အိိယလမ်းေကာင်း သိုမဟုတ ် ထိုင်းိုင်ငံသို 

လမ်းေကာင်းတိုအတွက ် ကုန်သွယ်မပမာဏသည် ဆက်လက်တိုးတက်ေနမည်ြဖစ်ပီး 

ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် ကုန်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းကိ ု အဆင်ေြပေချာေမွေအာင ် ေဆာင်ရွက ်

ိုင်ေစရန် သိသာထင်ရှားသည့် လမ်းေကာငး်ရိှလာမည်ြဖစပ်ါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ေဒသ 

တွင်း၏ တုိးတက်လာသည့် ဝယ်လိုအားကို ြပည့်မေီစရနအ်တက်ွ ၎င်း၏ပိုကုန်ကို ြမင့်တင ်

ုိင်မည့် အလားအလာမ ှအကျိးအြမတ်ကိုသာမက ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် အိိယ၊ တုတ်ှင့် 

ထိုင်းိုင်ငံတိုအကား ကုန်သွယ်ေရး၏အခန်းကကုိ ပိုမိုအားေကာငး်ေစြခငး်ြဖင့် အေရှ 

ေတာင်အာရှှင့် အေရှအာရှအကား အဓိကစကန်တစ်ခုအြဖစ်ပါ ေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါ 

သည် (Ras, 2016)။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် သင့်ေလျာ်သည့် စီစဉ်မများအရ 

ဥပမာအားြဖင့် အဓိကအေြခခံအေဆာက်အအုံစီမံကိန်းများှင့် ြဖစ်လာိုင်ေချရှိသည့် အုတ် 

သေဘာေဆာင်သည့ ် ြပင်ပမှအေကာင်းအရာများကို ေလာ့ချိုင်မည့် စီမံကိန်းများစသည ်

တိုကို ေထာက်ပံ့ေပးရန်အတွက ်ညိင်းေဆွးေွးထားြခင်းြဖင့် ှစ်ဖက်စလုံးအတွက ် ြမန်မာ 

ိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မြပလုပ်ကာ အကျိးြဖစထွ်နး်ိုင်ပါသည်။  

ဇယား ၅-၂  ၂၀၁၇ ခုှစ်ရှိ ြမန်36မာုိင်ငံ၏ ပိုကုန် တင်ပိုသည့် ထိပ်ဆုံးမိတ်ဖက်ိုင်င ံ၅ 
ုိင်ငံ (အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း) 

ေဈးကွက် ပိုကုန် ေဝစု (ရာခိုင်န်း) 

တုတ် ၅,၆၉၉ ၃၈ % 

ထိုင်း ၂,၈၄၆ ၁၉ % 

ဂျပန ် ၉၅၆ ၆ % 

စင်ကာပူ ၇၅၄ ၅ % 

အိိယ ၆၀၈ ၄ % 

ရင်းြမစ်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ ၂၀၁၉ 
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ဇယား ၅-၃ ၂၀၁၇ ခုှစ်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်တွင ်ထိပ်ဆုံးမိတ်ဖက်ိုင်င ံ၅ ိုင်င ံ
(အေမရိကန်ေဒလာ သန်းေပါင်း) 

ေဈးကွက် ပိုကုန် ေဝစု (ရာခိုင်န်း) 

တုတ် ၆,၀၈၇ ၃၃ % 

စင်ကာပူ ၃,၀၈၅ ၁၇ % 

ထိုင်း ၂,၂၂၉ ၁၂ % 

ဂျပန ် ၉၆၇ ၅ % 

မေလးရှား ၈၆၇ ၅ % 

ရင်းြမစ်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ ၂၀၁၉ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓကိကုန်သွယ်သည့် ပစည်းများမှာ ေလာင်စာဆီ၊ သဘာဝ ဓာတ်ေငွ 

တင်ပိုြခင်းှင့် စက်သုံးဆီတင်သွင်းြခင်း၊ စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်များ၊ ဆန်၊ ပဲ၊ ေြပာင်းှင့် 

ငါးမှထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များြဖစ်ပါသည ် (ဇယား ၅.၄)။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် လက်ရှိ 

အချနိ်တွင် ကမာ့ဒုတိယအကီးဆံုး ပဲတင်ပိုသူြဖစ်ပီး ဆန်တင်ပိုသူများအနက် ထိပ်ဆုံး ၁၅ 

ိုင်ငံတွင် ပါဝင်လျက်ရိှပါသည်။ စိုက်ပျိးေရးကတွင ် စုစုေပါင်းအလုပ်သမားအင်အား၏ 

၇၀ % အလုပ်လုပ်လျက်ရှိပီး GDP ၏ ၃၀ % ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိးေရးကသည် ပိုကုန်တွင် 

အလားအလာေကာင်းပီး ေကျးလက-်မိြပပိုေဆာင်ေရးအတွက ် အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

စနစ် တိုးတက်လာမှင့်အတူ စိုက်ပျိးေရးအေြခခံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တုိးတက်လာမည် 

ြဖစ်ပါသည ် (ADB, 2018)။ အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများတွင် လူေနမအဆင့်အတန်း ြမင့်မား 

လာြခင်းှင့် စိုက်ပျိးေရးတန်ဖိုးကွင်းဆက် တုိးတက်မသည် ၎င်းတိုကို ြမန်မာိုင်ငံမှ 

စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူလိုမများ  ြဖစ်လာိုင်ပါသည်။  
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ဇယား ၅-၄ ၂၀၁၇ ခုှစ်ရှိ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ထိပဆ်ုံးကုနသွ်ယမ်ပစည်းများ ၅ မျိး 
(အေမရိကန်ေဒလာ သန်းေပါင်း) 

တစ်ဦးကျ ပိုကုန်များ တန်ဖိုး တစ်ဦးကျ သွင်းကုန်များ တန်ဖိုး 

သဘာဝဓာတ်ေငွ ၂,၉၈၇ စက်သုံးဆီ ၃,၃၈၁ 

ဆန် ၈၁၃ သကား ၈၃၃ 

ပ ဲ ၇၄၇ ကုန်တင်ကား ၇၂၉ 

ေကးန ီ ၄၉၀ ဟင်းသီးဟင်းရွက ်ဆီ ၅၁၂ 

သကား ၄၂၀ ပိတ်စ ၄၇၂ 

ရင်းြမစ်။ World Bank World Integrated Trade Solution, 2019 

ဓာတ်ေငွကိ ု တုတ်ှင့်ထိုင်းိုင်ငံသိုသာ ကုန်သွယ်ေနစဉ် ပိုကုန်မိတ်ဖက်ိုင်ငံများသည ်

ပဲှင့် ပင်လယ်ထွက်ကုန်၊ စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်စသည့် ကုန်စည်အေပလုိက်၍ ၎င်းိုင်ငံ 

များ၏ အာုံစိုက်မမှာ ေြပာင်းလဲသွားပီး အြခားကုနသွ်ယမ် မိတ်ဖက်ိုင်ငံများသို တင်ပိုက 

ပါသည် (ဇယား ၅-၅)။  

ဇယား ၅-၅ ၂၀၁၇ ခုှစ်ရှိ ဦးတည်ိုင်ငံအလိုက ်ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကတငပ်ိုသည့် 
ကုန်စည်အမျိးအစားများ (မက်ထရစ်တန)် 

ကုန်စည်အမျိးအစား ဘဂလာေဒ့ရှ် တုတ် အိိယ ဂျပန ် စင်ကာပူ ထိုင်း 

ဆန် (ဆန်လုံးညိ) ၀.၅ ၉၄.၇   ၁.၀  

ေြပာင်း  ၅၅.၆    ၀.၁ 

ပဲှင့ ်အေစ့အဆန ် ၀.၈ ၂၃.၈ ၆၅.၈ ၂.၃ ၁၁.၆ ၀.၈ 

ပင်လယ်ထွက်ကုန ် ၁.၂ ၃.၂ ၀.၁ ၀.၆ ၁.၈ ၄.၈ 

အေြခခံသတှင့် 
သတိုင်း  

 ၁၄.၅   ၀.၅ ၁.၈ 

ဓာတ်ေငွ (mil.cu.ft)  ၂၇,၆၇၉.၆    ၃၂,၅၆၈.၉ 

ရင်းြမစ်။ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖဲွ ၂၀၁၉ 
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ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဆိပ်ကမ်းသည် အဓိကအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဝင်ထွက်ေပါက် ြဖစ်ေသာ် 

လည်း ထိုင်းှင့် တုတ်နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးဂိတမ်ျားတငွ ် စိုက်ပျိးေရးထုတ်ကုန်တင်ပိုမများ 

၏ ထက်ဝက်ေကျာ် ြဖတ်သန်းသွားြခင်း  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပုိကုန်ထက်ဝက်ေကျာ်ငှ့် သွင်းကုန်၏ ၄ ပု ံ ၃ ပုံသည် တရားဝင်စာရင်း 

ဇယားများအရ ဆိပ်ကမ်းများမှ တင်သွင်း/တင်ပိုြခင်းြဖစ်ပီး ေရနံှင့် သဘာဝဓတ်ေငွအား 

ပိုက်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တင်ပိုပါသည ် (ပံု ၅.၁) ။ ရန်ကုန်အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းသည ်

လက်ရိှဆိပ်ကမ်း ၉ ခုတွင် အေရးကီးဆုံးဆိပ်ကမ်းြဖစ်ပီး အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မကို 

ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် တစ်ခုတည်းေသာ ဆိပ်ကမ်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း 

ဆိပ်ကမ်းသည် အဓိကအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဝင်ထွက်ေပါက်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ ်

လည်း ၎င်းဆိပ်ကမ်းမ ှ ဝင်ထွက်လျက်ရှိသည့် ပိုကုန်ေဝစုသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး 

ှင့်ိုင်ငံေရးအကူးအေြပာင်း ြပလုပ်စဉ်ကတည်းကပင ်ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။  

သတှင့ ် သစ်ေတာထွက်ကုန်အများစုကို ဆိပ်ကမ်းမ ှ တင်ပိုလျက်ရှိပီး ေကာက်ပဲသီးှံ 

တင်ပိုမမှာ အကမ်းအားြဖင့် ၆၀ % ှင့် ေရငံထွက်ကုန်အများစုကို အထူးသြဖင့် တုတ် 

ိုင်ငံှင့် ထိုင်းိုင်ငံတိုသို ကုန်းလမ်းဂိတ်များမ ှတင်ပိုကပါသည်။ တုတ်ုိင်ငံှင့် ကုန်သွယ်မ 

တွင ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မအများစ ု (၈၀ % ေကျာ်) ကို တုတ်ိုင်ငံ၊ ယူနယ်ြပည်နယ်ှင့် 

နယနိ်မတ်ိထိစပ်ေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၊ ရှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း မူဆယ်မိမှတစ်ဆင့ ်

ြပလုပ်ပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မကို ြမဝတီှင့် နဘူလဲ့နယ်စပ်စစ်ေဆးေရး 

ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ြပလုပ်ကပါသည ်(ဇယား ၅-၆) ။  
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ပု ံ၅-၁  - ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပင်လယ်ေရေကာင်းှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ 
(အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း) 

 

 
 
မှတ်ချက်။ ပိုက်လိုင်းြဖင့် ကုန်သွယ်မမပါဝင်ပါ။ 
ရင်းြမစ်။ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၉ 

ဇယား ၅-၆ နယ်စပ်ဂိတ်စခန်းများအလုိက် ြမန်မာိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ 
(အေမရိကန်ေဒလာ သန်းေပါင်း) 

ိုင်င ံ နယ်စပ်ဂိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်သည့် 
ခုှစ် 

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ 

ပိုကုန် သွင်းကုန် စုစုေပါင်း 

တုတ်ိုင်ငံ မူဆယ် ၁၉၉၈ ၃၁၅၆ ၁၇၆၂ ၄၉၁၈ 

လွယ်ဂျယ် ၁၉၉၈ ၁၂၃ ၃၃ ၁၄၅ 

ချင်းေရေဟာ် ၂၀၀၃ ၄၆၀ ၈၁ ၅၄၂ 

ကန်ပိုက်တီး ၂၀၀၉ ၂၆၄ ၃၂ ၂၉၆ 

ကျိင်းတုံ - ၇ ၂ ၉ 

ထိုင်းိုင်ငံ တာချလီိတ် ၁၉၉၆ ၂၀ ၇၈ ၉၈ 

ြမဝတ ီ ၁၉၉၈ ၂၁၁ ၇၅၈ ၉၇၀ 

oversea export  oversea import

border export border import

၁၀၃၆၃

၁၅၄၀၅

၇၇၄၇

၃၂၀၂
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ိုင်င ံ နယ်စပ်ဂိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်သည့် 
ခုှစ် 

၂၀၁၈ -၂၀၁၉ 

ပိုကုန် သွင်းကုန် စုစုေပါင်း 

ေကာ့ေသာင်း ၁၉၉၆ ၁၇၅ ၃၉ ၂၁၄ 

မိတ် ၁၉၉၉ ၁၂၁ ၁၁၈ ၂၄၀ 

နဘူလဲ့ ၂၀၁၂ ၂၄၆၈ ၁၄၄ ၂၆၁၂ 

ေမာေတာင် - ၁၂ ၇ ၁၉ 

မယ်စဲ့ - ၁ ၀ ၁ 

ဘဂလားေဒ့ရှ်ိုင်င ံ စစ်ေတွ ၁၉၉၈ ၁၃ ၁ ၁၄ 

ေမာင်ေတာ ၁၉၉၅ ၉ ၀ ၉ 

အိိယိုင်ငံ တမူး ၂၀၀၅ ၉၅ ၁ ၉၇ 

ရိဒ ် ၂၀၀၃ ၈၂ ၂၂ ၁၀၅ 

ရင်းြမစ်။ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၉ 

အဓိကစီးပွားေရးစကန်များှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဝင်ထွက်စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတွင် 
ပုိေဆာင်ေရးချတ်ိဆက်မအားနည်းမများ 

အမျိးသားေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးမဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၈ - ၂၀၃၀ တွင် အဓိက ေထာက်ပ့ံ 

ပိုေဆာင်ေရးစကန ် ၆ ခုကို သတ်မှတ်ထားပီး ၎င်းစီမံကိန်းသည် ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင ်

ကုန်စည်တန်ေပါင်း ၃၁၂ မီလီယံကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည် သုိမဟုတ် ၂၀၁၅ ခုှစ်ကို 

အေြခခံှစ်အဆင့် (၁၆၉ မီလီယံတန်) အြဖစ်သတ်မှတ်ပီး ခန ့်မှန်းပါက ၁.၈ ဆ တုိးတက် 

လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည် (ဇယား ၅.၇)။ အဆုိပါခန့်မှန်းချက်သည် ှစ်စဉ်တုိးတက်မ၏ 

၄.၂ %  ြဖစ်ပါသည်။ ကွန်တိန်နာြဖင့် တင်သွင်း/တင်ပုိသည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ေရး 

ကုန်စည်များကုိ သေဘာကုန်စည်တင်ိုင်မစွမ်းရည ်၁.၅ မီလီယ ံ [twenty-foot equivalent 

unit (TEUs)] မ ှ ၅.၁ မီလီယံအထိ ၃.၄ ဆ ခန့် တုိးတက်လာရန် ေမာ်မှန်းထားပါသည်။ 

ကုန်စည်သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးလုိလားချက်ကုိ အဓိကစီးပွားေရးှင့် စက်မဗဟုိှစ်ခု (ရန်ကုန် - 

မေလး) ှင့်  ချတ်ိဆက်ေပးသည့် ေြမာက် - ေတာင်ဝင်ိုးအကား ရိှမည်ဟ ုခန ့်မှန်းထား 

ပါသည်။ အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများထံမှရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ စကန်သည် 
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စက်မဇုန် ၁၉ ခုအနက် ၁၀ ခုအတွက် အဓိကချတ်ိဆက်မြဖစ်ပါသည်။ စကန်သည် စက်မဇုန် 

များတွင ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှသည့် ကုမဏီစုစုေပါင်း၏ ၄ ပံု ၃ ပံုခန့် စက်မဇုနမ်ျား 

တွင ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ေနသည့် အလုပ်သမားများ၏ ၉၅ % ခန ့် ှင့် ချတ်ိဆက်မရှိပါသည်။ 

အစိုးရ၏အစီအစဉ်မှာ တုတ်၊ အိိယှင့် ထုိငး်နယစ်ပတ်စေ်လာက် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ ်

အေထာက်အပံ့များှင့်အတ ူရန်ကုန်မိ သုိမဟုတ် ပဲခူးမိ၏ ချတိဆ်က်မကုိ ြမင့်တင်ိုင်မည့် 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မအတွက ် ချတ်ိဆက်မအသစ်များကို တိုးတက်ေစရနှ်င့် 

အဆင့်ြမင့်တင်ရန ်ြဖစ်ပါသည ်(JICA et al., 2018) ။ 

အဆုိပါအစီအစဉ်ကုိ အေထာက်အကူြပရန် အစိုးရမ ှ၂၀၃၀ ခုှစ်အထိ စီမံကိန်းေပါင်း ၁၈၉ 

ခုကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ စီမကိံန်း ၁၈၉ ခုတွင် ေဒသတွင်းှင့် 

ြပည်တွင်းချတိ်ဆက်မကို အားေကာင်းေစရန ် Hard Infrastructure ၁၆၇ ခုှင့် Soft 

Infrastructure  ၂၂ ခုတို ပါဝင်ပါသည်။ စီမံကိန်း ၁၈၉ ခုသည် အဓိကအားြဖင့် အချက် ၃ 

ချက်အေပ အေြခခံပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ စီမံကိန်းများ၏ ေဆာင်ရွက်ိုင်မစွမ်းရည်အေပ 

အေြခခံြခင်း (ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ဖံွဖိးတိုးတက်လျက်ရိှသည့် အဓိကမိနယ်များှင့် ေဝးလံ 

သည့် ေဒသများအကားှင့် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့်) ှင့် စီမံကိန်းများ၏ သယ်ယူပိုေဆာင ်

ေရးကုန်ကျစရိတ်အေပ စုေဆာင်းေငွအရ စီးပွားေရးအကျိးရှိိုင်မ (အြမန်န်းှင့် ဝန်အား၊ 

ဂိတ်များတွင ် ရပ်နားထားရသည့် အချနိ်တိုေတာင်းြခင်းှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုမိုထိေရာက် 

သည့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးပုံစံအြဖစ်သို ေြပာင်းလဲြခင်း) ှင့် နယ်နိမိတ်တစ်ေလာက ်သာတ ူ

ညီမ ဖွံဖိးတိုးတက်မကို စဉ်ဆက်မြပတ်ထိန်းသိမ်းထားိုင်သည့် အဆိုပါစီမံကိန်းများ၏ 

စွမ်းရည်တို ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းများ၏ စုစုေပါင်းဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်ကုန်ကျ 

စရိတ်ကို ြမန်မာကျပ် ၄၁ ထရီလီယံ သိုမဟုတ် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၀ ဘီလီယံဟ ုခန ့်မှန်း 

ထားပါသည်။ အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်ထဲမ ှ၃၀ % မှာ ပုဂလိကကမှ အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ရန် ခန့်မှန်းထားပါသည် (JICA et al., 2018)။  

အဓိကဦးစားေပးစီမံကိန်းများကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်တွင ်ကနဦးအဆင့်အြဖစ ်အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန် ခန ့်မှန်းထားပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းများကို ထိေရာက်စွာ အေကာင် အထည်ေဖာ်မ 

သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အနာဂတ်တွင် အေြခခံအေဆာက်အအံု စီမံကိန်းများကုိ အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ိုင်စွမ်းကို ြပသိုင်ပါလိမ့်မည်။ အေမရိကန် ေဒလာ ၃ ဘီလီယ ံ အကုန်အကျ 

ခံ၍ ကီလိုမီတာ ၆၂၀ ရှိသည့် အဓိကေထာက်ပ့ံ ပိုေဆာင်ေရးလမ်းပိုင်းများအနက်မ ှ တစ်ခ ု

ြဖစ်ေသာ ရန်ကုန်-မေလးမီးရထားလမ်းပိုင်း အဆင့်ြမင့်တငြ်ခငး်ကုိ ၂၀၁၈ ခုှစ်ေှာင်းပိုင်း 

တွင ်စတင်ခဲ့ပီး ိုင်ငံ၏ အကီးဆုံး စီးပွားေရးမိှစ်မိအကား ခရီးသွားလာသည့် ကာချနိ် 
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ကို ၁၂ နာရီမ ှ၈ နာရီသို ေလာ့ချိုင်မည်ဟ ုခန ့်မှန်းထားပါသည် (Oxford Business Group 

2019) ။ 

ဇယား ၅-၇ ြမန်မာိုင်ငံ၏အမျိးသားေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး မဟာစမီကိံနး် ၂၀၁၈-၂၀၃၀ 
-အဓိကစကန်များ 

ေထာက်ပံ့ 
ပိုေဆာင်ေရးစကန် 
အမည ်

အဓကိ 
ချတိ်ဆက်မ/ 
ဂိတ် 

ခန ့်မှန်း 
အကွာအေဝး 
(ကီလိုမီတာ) 

ှစ်စဉ် 
ကုန်စည် 
ပမာဏ 
၂၀၁၅ 
(‘၀၀၀ 
တန်) 

စီမံကိန်း၏ 
ှစ်စဉ်ကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးပမာဏ 
(၂၀၃၀ တွင် တစ်ှစ် ‘၀၀၀ တန်) 

လူဦးေရ 
လမ်းမိုးမ 
(‘ooo) 

စုစုေပါင်း လမ်း ရထားလမ်း ေရလမ်း 

၁) ြမန်မာ-အိီယ မေလး-
တမူး/ မုံရွာ 

၄၀၀ ၃,၈၀၀ ၁၂,၄၀၀ ၄,၄၀၀ ၈,၀၀၀ ၈,၃၀၀

၂) ေြမာက်-ေတာင ် ရန်ကုန် -
ပဲခူး - 
မေလး- 
မူဆယ်  

၉၉၀ ၄၁,၁၀၀ ၁၇၂,၈၀၀ ၁၂၇,၂၀၀ ၄၅,၆၀၀  ၁၁,၆၀၀

၃) ေတာင-်အေရှ ထားဝယ် - 
သံြဖဇရပ် - 
ေမာ်လမိင ်
- ြမဝတီ/ 
ပဲခူး  

၂၉၀ ၃၁,၂၀၀ ၁၄၃,၅၀၀ ၁၁၃,၁၀၀ ၃၀,၄၀၀  ၄,၅၀၀

၄) အဓိကေရလမ်း ရန်ကုန်-
မေလး 

၁,၂၃၀ ၇,၇၀၀ ၁၉,၆၀၀ ၁၉,၆၀၀ ၉,၀၀၀

၅) ြမန်မာြပည် 
ြဖတ်ေကျာ ် 

ေကျာက်ြဖ 
- မေကွး- 
မုံလ 

၉၆၀ ၉,၄၀၀ ၁၄,၉၀၀ ၁၄,၉၀၀  ၃,၉၀၀

၆) ကမ်းုိးတန်း စစ်ေတွ-
ရန်ကုန် 

၁,၈၈၅ ၄,၂၀၀ ၁၂,၀၀၀ ၁၂,၀၀၀ ၅,၀၀၀

ရင်းြမစ်။ JICA et al. (2018) 

ေရွးချယ်ထားသည့် စီမံကိန်းများှင့် အစီအစဉ်များ၏ သင့်ေတာမ်ငှ့် ရှင်သန်ိုင်စွမ်းတို 

အေပ ေဆွးေွးမမြပဘဲ အချိအေနြဖင့် NLMP ၏ ေယဘုယျသုံးသပ်ချက်ြဖစ်သည့် ြမန်မာ 

ုိင်ငံသည် ၎င်း၏ အေြခခံအေဆာက်အအုံချတိဆ်က်မကွနယ်က်ကုိ အမှန်တကယ်တိုးြမင့်ရန ်

လုိအပ်သည်ဆုိသည့်အချက်ကုိ သေဘာမတူ ြဖစ်ိုငပ်ါသည်။ အလုံးစုံ ခံငုံကည့်ပါက ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးကတငွ ် ေဆာင်ရွက်မသည် ၎င်း၏ေဒသတွင်းိုင်ငံများ 

ထက ်နိမ့်ကျေနပီး အထူးသြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် ြဖစ်ပါသည ်(ပု ံ၅-၂)။  
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ပု ံ၅-၂  ကမာ့ဘဏ်၏ ၂၀၁၈ ခုစ်ှ ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးေဆာင်ရွက်မန်းကိန်း- 
အာဆီယံင်းယှဉ်ချက ်

မှတ်ချက်။ LPI သည် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပီး ကုန်သွယ်မြပလုပ်လျက်ရှိသည့်ိုင်ငံများ၏ ေထာက်ပံ့ 

ပုိေဆာင်ေရးအဆင်ေြပမအေပ မှတ်ချက်ေပးြခင်းြဖင့် ကမာ့တစ်ဝှမ်းရိှ ေအာ်ပေရတာများ (ကမာလုံးဆုိင်ရာ ကုန်စည ်

တင်ပိုသူများှင့် အြမန်ေချာပိုသမားများ) အား စစ်တမ်းေကာက်ယူမအေပ အေြခခံပါသည်။ ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရး 

ကွင်းဆက်၏ အချက် ၆ ချက်အေပ ေဆာင်ရွက်မှင့် တိုင်းတာပါသည်။ ၎င်းတုိမှာ ၁) အေကာက်ခွန်ဌာနများအပါအဝင ်

နယ်စပ်ထိန်းချပ်သည့် ေအဂျင်စီများ၏ ထိေရာက်သည့် အေကာက်ခွန် ရှင်းလင်းမလုပ်ငန်းစဉ ် (ဆုိလိုသည်မှာ အြမန် 

န်း၊ ုိးရှင်းမှင့် လုပ်ိုးလုပ်စဉ်များအေပ ခန့်မှန်းုိင်မ)၊ ၂) ကုန်သွယ်မှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

အေြခခံအေဆာက်အအုံအရည်အေသွး (ဥပမာ- ဆိပ်ကမ်းများ၊ ရထားလမ်းများ၊ ကားလမ်းများ၊ သတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာ)၊ ၃) အခေကးေငွြဖင့် သေဘာကုန်တင်ရန်လွယ်ကူမ၊ ၄) ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးဝနေ်ဆာင်မ၏ 

အရည်အေသွး (ဥပမာ- သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးေအာ်ပေရတာများ၊ အေကာက်ခွန်ပွဲစားများ၊ ၅) တင်ပုိမကုိ ေြခရာခ ံ

ိုင်စွမ်းရည်ှင့် ၆) ပုိေဆာင်ချန်ိကုိ စီစဉ်ထားသည့် သုိမဟုတ် ခန ့်မှန်းထားသည့်အတုိင်း ပုိေဆာင်ရမည့်ေနရာသို 

သေဘာတင်ပုိမ အချနိ်မှန်ြခင်း။  

ရင်းြမစ်။ ကမာ့ဘဏ်၏ ေထာက်ပ့ံပုိေဆာင်ေရးေဆာင်ရွက်မန်းကိန်း 

Hard Infrastructure အရည်အေသွး 

ကုန်းလမ်းပိုေဆာင်ေရးသည ် ခရီးသည်ှင့် ကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးတွင ် အဓိကကျပီး 

အချိခန ့်မှန်းချက်များအရ လူဦးေရ၏ ၈၅ % ခန ့်ကို အိမ်စီးကားှင့် ခရီးသည်တင်ကားများမ ှ

ပိုေဆာင်ေပးလျက်ရှိပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကုန်းတွင်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၏ ၉၀ % ခန ့်မှာ 

ကုန်တင်ကားများအသုံးြပကပါသည ် (ပံု ၅.၃)။ အဆုိပါ ကုန်းလမ်းကွန်ယက်ကို ြဖတ်သန်း 

သွားလာေနသည့် သယ်ယူပိုေဆာင်မပမာဏကို ပိုေဆာင်ေရးအေထာက်အပံ့ပုံစံများစွာ 

မရှိြခင်းှင့် ပီးြပည့်စုံသည့် အေြခခံအေဆာက်အအံု မရှိြခင်းတိုမ ှေထာက်ြပလျက်ရိှပါသည်။  

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

စင်ကာပ ူ ထုိင်း ဗီယက်နမ် မေလးရှား အင်ဒုိနီးရှား ဖိလစ်ပုိင် ဘူုိင်း လာအုိ ကေမာဒီးယား ြမန်မာ

overall LPI score Infrastructure
Indicator sccore from 1 to 5 (best)) 



377 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ပု ံ၅-၃   နည်းလမ်းအရ ခရီးေဝးသယယ်ပူိုေဆာငေ်ရးအလားအလာ ၁၉၉၀-၂၀၁၃ 

 
 

မှတ်ချက်။ ခရီးေဝးဆုိသည်မှာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ှင့်အထက် ေရလျားသွားလာမြဖစ်ပါသည်။ 
ရင်းြမစ်။ ADB (2016b) 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကုန်းလမ်းကွန်ယက်စုစုေပါင်း ၁၅၇,၀၀၀ ကီလိုမီတာခန ့်ရှိပီး လွန်ခဲ့ေသာ ၄ 

ှစ်တွင ် အြမန်လမ်းခင်းြခင်းေကာင့် ၃၅ % တုိးတက်ခ့ဲေသာ်လည်း ကုန်းလမ်းကွန်ယက် 

စုစုေပါင်းအနက ် ၂၀ % သာ လမ်းခင်းထားပီးြဖစ်ပါသည် (ADB, 2016d)။ ခန့်မှန်းေြခ 

အားြဖင့် ကီလိုမီတာ ၄၀,၀၀၀ ေကျာ်ရိှသည့် ပင်မလမ်းကွန်ယက်ကိုသာ စဉ်းစားပါက ၅၃ % 

အထိ ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုေသာ် ပင်မလမ်းကွန်ယက်၏ ၄၂ % မှာ ေကာင်းမွန်ြခင်း 

မရိှသည့်အေနအထားမှ ဆိုးရွားသည့်အေနအထားြဖစ်ပီး ၎င်း၏ ၃ ပု ံ ၂ ပုံမှာ လမ်းကျဉ်း 

(အကျယ် ၁၂ ေပ) ြဖစ်ကာ အာဆီယံအဆင့် ၃ အြမန်လမ်းအဆင့် (အကျယ် ၂၂ ေပ) ထက ်

များစွာ နိမ့်ကျပါသည်။ လုံ ခံေရးကိစရပ်အြပင ် ၎င်းသည ် ပံုမှန်အားြဖင့် လမ်းပိတ်ြခင်း 

နည်းသည့် လမ်းများ၌ပင ် သွားလာမကို ကန ့်ကာေစပါသည်။ လမ်းပိတ်ဆိုမ မများ 

ေသာ်လည်း လမ်းအေြခအေနမေကာင်းမေကာင့် ယာဉ်သွားလာမ အြမန်န်းကို ေှးေကွး 

ေစပါသည်။ ကုန်တင်ကားတစ်စီးသည ် တစ်နာရ ီ ကီလိုမီတာ ၃၀ န်း၊ ခရီးသည်တင ်

ကားသည် တစ်နာရ ီ ၄၉ ကီလိုမီတာန်းြဖင့် သွားလာရပီး သယ်ယူပိုေဆာင်ေနစဉ်အတွင်း 

ကုန်စည်များပျက်စီးမမှာ ကီးမားသည့်ထိခုိက်မ ြဖစ်ပါသည ် (ADB 2016b)။ ဤေလ့လာ 

သံုးသပ်ချက်အတွက် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အားလံုးှင့်ေတွဆုံေဆွးေွးခဲ့ရာတွင ် ၎င်းတိုမ ှ

အေရှ-အေနာက် စီးပွားေရးစကန်လမ်းပိုင်းြဖစ်သည့် ရန်ကုန်မိမ ှဘားအံမိသို သွားသည့် 

လမ်းကဲ့သို အဓိကအေရးပါသည့် လမ်းမကီးများေပရိှ တရားဝင်ငှ့် အလွတ်သေဘာမိဝင ်

ဂိတ်များရှိေနမသည် အြမန်န်းြပဿနာကို ဆိုးရွားေစသည်ဟ ုေြပာကားခဲ့ပါသည်။  
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အဆုိပါခက်ခဲသည့် ကုန်းလမ်းကွန်ယက်အေြခအေနများသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည် 

တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းတွင ် ေြဖရှင်းခ့ဲသည့်  တိုးတက ်

ေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိးေရးကှင့် ပိုကုန်ဦးစားေပးထုတ်လုပ်မကတိုအတွက် 

အတားအဆီးတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ လက်ရိှအချန်ိအထိ လယ်သမားများသည် လယ်ကွင်းမှ 

ေဈးကွက်သို သယ်ယူပိုေဆာင်သည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံများ လံုေလာက်စွာ မရရှိေသး 

ဘဲ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် ဝင်ေငွှစ်မျိးလုံးအေပ ဖိအားေပးခံေနရပါသည်။ ADB (2016c) မ ှ

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေကျးရွာအားလံုး၏ ၇၀ % သည် ရာသီဥတု ၃ ခုလံုး ကုန်းလမ်းကို 

အသုံးမြပိုင်ေကာင်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎င်းသည် လူဦးေရသန်း ၂၀ ခန့်အေပသာ 

သက်ေရာက်မရိှပါသည်။ ရာသီဥတု ၃ ခုလံုး ကုန်းလမ်းကုိ အသုံးြပိုင်သည့် လမ်း၏ ၂ 

ကီလိုမတီာအတွင်း ေနထုိင်သည့် ေကျးလက်ေနလူဦးေရ (ေကျးလက်မ ှလက်လှမ်းမီိုင်မကို 

တိုင်းတာသည့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာတိုင်းတာချက)် သည် ၃၆ % သာရှိမည်ဟ ုခန ့်မှန်းထားပါ 

သည်။ တိရစာန်ှင့် လယ်ထွန်စက်များကို အသုံးြပလျက်ရှိပီး ကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

အတွက် ကုန်စည် ၁ တန်ကို ၁ ကီလိုမီတာ သယ်ခမှာ အေမရိကန် ေဒလာ ၂ ေဒလာမ ှ၁၀ 

ေဒလာြဖစ်ပါသည် (ADB, 2016c)။  

၎င်းအားနည်းချက်များသည် ြမန်မာ့သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးစနစ်၏ ေကျာိုးြဖစ်သည့် ရန်ကုန ်- 

မေလး စီးပွားေရးစကန်ှင့် တုတ်ိုင်ငံှင့် ထိုင်းိုင်ငံတိုှင့် အဓိက ကုန်သွယ်ေရး 

လမ်းေကာင်း (ဇယား ၅.၈) တိုအေပ သက်ေရာက်မရှိသည့်အတွက ် အေရးမကီးသည့် 

စိန်ေခမမဟုတ်ပါ။ ြမန်မာိုင်င ံ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအားလံုး၏ ၆၀ % ရှိသည့် ရန်ကုန်-

မေလးစကန်လမ်းသည် အထူးသြဖင့် အြမန်လမ်းမကီးကို အသုံးြပေသာ ခရီးသည်များ 

အတွက် ပိုမိုေကာင်းမွန်ပါသည်။ သိုေသာ် ကုနတ်ငက်ားများသည် အဆိုပါအြမန်လမ်းမှင့် 

အပိင်တည်ရှိသည့် လမ်းအေြခအေနမေကာငး်သည့် လမ်းကို အသုံးြပရပီး ပျမ်းမ 

အြမန်န်းမှာ တစ်နာရီ ၂၄ ကီလိုမီတာန်းြဖစ်ပါသည ်(ADB, 2016b) ။ 
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ဇယား ၅.၈။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အဓိကကုန်တင်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး စကန်လမ်းများ 
အေြခအေန 

 အကွာအေဝး 
(ကီလိုမီတာ) 

ပျမ်းမ 
ခရီးကာချနိ် 
(နာရီ) 

ပျမ်းမ 
စီးပွားေရး 
ြမန်န်း 
(တစ်နာရီ 
ကီလိုမီတာ) 

ပျမ်းမ 
အခေပး၍ 
ဝန်တင်ိုင်သည့် 
တန် 

ဝန်ိုး ၄ ခုပါသည့် 
ကုန်တင်ကားကီးများှင့် 
ေနာက်တွဲယာဉ် 
ကုန်တင်ကားများ၏ 
ကုန်တင်ိုင်သည့် ေဝစု 
(%) 

ပျမ်းမ ဝန်ိုး ၄ ခု 
ပါသည့် 
ကုန်တင်ကားကီးများ 
ှင့် ေနာက်တွယဲာဉ် 
ကုန်တင်ကားများ၏ 
အခေပး၍ 
ဝန်တင်ိုင်သည့် တန် 

ရန်ကုန်-မေလး ၇၁၀.၀ ၂၉.၄ ၂၄.၁ ၁၈.၂ ၈၀.၀ ၂၂.၈ 
မေလး-မူဆယ် 
(တုတ်ုိင်ငံှင့် 
နယ်နိမိတ်ထိစပ်) 

၄၅၀.၀ ၂၄.၀ ၁၉.၄ ၂၄.၂ ၇၃.၀ ၂၇.၀ 

ရန်ကုန်- ြမဝတ ီ
(ထုိင်းုိင်ငံှင့် 
နယ်နိမိတ်ထိစပ် 

၄၅၀.၀ ၂၅.၆ ၁၇.၈ ၁၃.၉ - - 

ရင်းြမစ်။ ADB, 2016b and 2016d ၊ စာေရးသူ၏တွက်ချက်မများ  

မေလးမိှင့် မူဆယ်မိကို ဆက်သွယ်ထားသည့် (တုတ်ိုင်ငံှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်) 

ေြမာက်ဖက်စွန်းစကန်လမ်းသည် လမ်းခင်းထားသည့် လမ်းတစ်လမ်းြဖစ်ေသာ်လည်း  

အပိုင်းပိုင်းြဖစ်ေနပီး လမ်း၏အေြခအေနမှာ အလွန်ဆိုးဝါးလျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် 

ကုန်တင်ပစည်းများ၏ ၁၇ % ခန ့်ကို အဆိုပါလမ်းပိုင်းမှတစ်ဆင့် ြဖတ်သန်း သယယ်ူပီး 

တရားဝင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မ၏ ၇၀ % မ ှ၉၀ % အတွက် ဝငထွ်က်ေပါက်တစခု်လည်း ြဖစ်ပါ 

သည်။ ထိုသိုလမ်းအေြခအေနဆိုးဝါးြခင်းသည ် ကုန်တင်ကားများ၏ အြမန်န်းကို ပျမ်းမ 

အားြဖင့် တစ်နာရီကီလိုမီတာ ၂၀ ခန ့် အဟန့်အတားြဖစ်ေစပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံှင့် 

ဆက်သွယ်ထားသည့် အေရှ - အေနာက် စကန်လမ်းတွင ် အချိေသာလမ်းပိုင်းများမှာ 

ေကာင်းမွန်ြခင်းမရှိဘ ဲ  (အလှည့်ကျ ေမာင်းှင်ရသည့် တစ်လမ်းေမာင်း) ေယဘုယျအားြဖင့် 

သတ်မှတ်ပါက လမ်းအေြခအေနေကာင်းမွန်ြခင်းမရှိဟ ုသတ်မှတ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 

စကန်လမ်းသည ်ရန်ကုန်မှ ထိုင်းိုင်ငံသို (ြမဝတီနယ်စပ)် ဆက်သွယ်ထားသည့် အတုိဆံုးှင့် 

အဓိကကုန်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းြဖစ်ပီး တရားဝငန်ယစ်ပကု်နသွ်ယေ်ရး စုစုေပါင်း၍ ၁၀ % 

မ ှ၃၀ % အထိ ြဖတ်သန်းသည့် လမ်းပိုင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လမ်းပုိင်းသည်လည်း 

ေြမာက်ဖက်စွန်းစကန်လမ်းကဲ့သို ပျမ်းမကုန်တင်ကားများ၏ အြမန်န်းမှာ တစ်နာရ ီ ၂၀ 

ကီလုိမီတာေအာက် ေလျာန့ည်းပါသည်။  

အစိုးရအေနြဖင့် စကန်များတိုးတက်ေစရန်အတွက ် ထိုင်းိုင်ငံအစိုးရှင့် အြခားေသာ 

အလှရှင်များ၏ ပ့ံပုိးမြဖင့် ကိးပမ်းမများကို ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကုန်ပစည်း သယ်ယူ 
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ပိုေဆာင်ြခင်းသည် ဤလမ်းေကာင်းတစေ်လာက်တငွ ် လျင်ြမန်စွာ ဆက်လက်တိုးတက ်

လာမည်ဟု ေမာ်မှန်းရပါသည်။ ပင်လယေ်ရေကာငး်ြဖင့် ရန်ကုန်မိမ ှ ဘန်ေကာက်မိသို 

ကုန်တင်ပိုြခင်းသည် ၂၁ ရက်ခန ့် ကာြမင့်ပီး (သွင်းကုန်၏ ၆၇ % ှင့် ပိုကုန် ၁၂ % သည ်

ပင်လယ်ေရေကာင်းအေပ မူတည်သည်) ြမဝတီနယ်စပ်ဂိတ်မ ှကုန်ပစည်းသယ်ယူပိုေဆာင ်

ပါက ၃ ရက်ခဲွသာ ကာြမင့်ပါသည ် (JICA et al., 2018b)။ ၂၀၁၉ ခုှစ် အေစာပိုင်းတွင ်

ဒုတယိေြမာက်ချစ်ကည်ေရးတံတားပီးစီးသွားြခင်း၊ ၎င်းတံတားအေပ ေပ ၄၀ ရိှ ကုန်တင် 

ကားများကို ြဖတ်သန်းခွင့်ြပြခင်းှင့် ရန်ကုန်မိှင့် ြမဝတီမိအကား လမ်းကွန်ယက်ကို 

အဆင့်ြမင့်တင်ပီးသည်ှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအတွက ် ကာချနိ်မှာ ပိုမိုတိုေတာင်းသွား 

မည်ဟ ုေမာ်မှန်းထားပါသည်။  

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းှင့် ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးစနစ်သည်လည်း သိသာထင်ရှား 

သည့် ကန့်သတ်ချက်များှင့် ရင်ဆိုင်ေနရပါသည်။ အေရးကီးဆံုး အြပည်ြပည် ဆုိင်ရာဝင်/ 

ထွက်ဂိတ်မှာ ရန်ကုန်ြမစ်ဆိပ်ကမ်းြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင ်  ပင်လယ်ေရေကာင်းကုန်သွယ်မ 

အများစ ု (၈၀ % ေကျာ်) ကို ကုိင်တွယ်သည့် ဆိပ်ကမ်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ 

ဆိပ်ကမ်းတွင ်ရန်ကုန်မိ၏ အဓိကဆိပက်မး်ငှ့် သီလဝါဆိပ်ကမ်းတိုပါဝင်ပီး သီလဝါအထူး 

စီးပွားေရးဇုန်ှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းတိုသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ကွန်တင်နာများကို 

ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ဆိပ်ကမ်းများြဖစ်ပီး  ရန်ကုန်ြမစ်အေနာက်ဘက်ကမ်းရှိ 

စက်မဇုန်များအတွက ် အဓိက ြဖစ်ပါသည ် (ဥပမာ လင်စက်မဇုန်ဧရိယာ) (JICA et al., 
2014)။ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းများကို အကန့်အသတ်ြဖင့်သာ အသုံးြပိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 

၁၆၇ မီတာမ ှမီတာ ၂၀၀ ရှည်လျားပီး တန်ချန်ိ ၁၅,၀၀၀ မ ှ၂၀,၀၀၀ အထိ တင်ေဆာင်ိုင ်

သည့် သေဘာများသာ အသုံးြပိုင်ပါသည်။ သိုေသာ် တန်ချန်ိ ၃၅,၀၀၀ အထိ တင်ေဆာင်ုိင ်

သည့်သေဘာများ ဆုိက်ကပ်ုိင်ရန်အတွက် ေသာင်တူးြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ လက်ရှိတွင ်ဆိပ်ကမ်းများကို အသုံးြပိုင်ေရးအတွက ်(အထူးသြဖင့် ေြခာက်ေသွ 

ကာလများတွင)် ပုံမှန်ေသာင်တူးြခင်း ြပလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည် (Nederland Maritiem 

Land 2016)။  

အဆိုပါအေြခအေနတိုေကာင့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းသည် စင်ကာပူိုင်င ံ သိုမဟုတ ် မေလးရှား 

ိုင်ငံ၏ Kelang ဆိပ်ကမ်းသို တစ်ဆင့်သယ်ယူပုိေဆာင်မည့် ကုန်တင်သေဘာများအတွက ်

အဓိက ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မ ှ၂၀၁၇ ခုှစ်အတွင်း 

စုစုေပါင်းကွန်တင်နာ ကုိင်တွယ် ေဆာင်ရွက်ိုင်မသည် သေဘာကုန်စည်တင်ိုင်မစွမ်းရည ်၁ 

မီလီယံေကျာ် ၃ ဆ (ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင ်၂၀၁၉) များြပားလာမေကာင့် လက်ရှိစနစ် 
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တွင ်အပိုေဆာင်းအသုံးြပိုင်ရန ် ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းမှာ မိေတာ်ှင့် နီးကပ ်

စွာ တည်ရိှေနသည့်အတွက် အဓိကဆပိက်မး်စမွး်ေဆာငရ်ည်ကုိ တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ရန ်

အခွင့်အေရးမှာ နည်းပါးပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကို တိုးြမင့်ရန်မှာ သီလဝါ 

ဆိပက်မး်ဧရိယာတွင် ကွန်တင်နာဂိတ်များ ချဲထွင်ြခင်းမ ှ တစ်ဆင့်သာြပလုပ်ိုင်မည ်

ြဖစ်ပါသည်။ ဤအေြခအေနတွင ် ကိးစားအားထုတ်မများကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၂၀၂၅ ခုှစ်အတွက် ကွန်တင်နာဂိတ်အသစ်ကုိ တည်ေဆာက်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ သိုေသာ ်

JICA et al. (2019) မ ှအလယ်အလတ် အသုံးြပလုိြခင်း ကိတင်ခန ့်မှန်းချက်အေပ အေြခခံ 

ပါက ၂၀၂၃ ခုှစ်တွင ် ဆိပ်ကမ်းစွမ်းေဆာင်ရည်ကျဆင်းမ ြဖစ်ေပမည်ဟု ခန ့်မှန်းထားပါ 

သည်။ စီစဉ်ထားသည့် ကွန်တင်နာဂိတ် ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းများ ပီးစီးပီးသည့ ်

ေနာက်ပိုင်း ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင ် ဆိပက်မး်စမွး်ေဆာငရ်ည်ကျဆငး်မကုိ ကာကွယ်ိုင်ရန် 

အတွက် ေနရာအသစ်တွင ်ေရနက်ဆိပ်ကမ်းအသစ် တည်ေဆာက်ရန် လိုအပ်လာမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။  

အြခားအဓိကကမ်းိုးတန်းဆိပ်ကမ်း ၈ ခုမှာ အဓိကအားြဖင့် ြပည်တွင်းေဈးကွက် အတကွ ်

အေထွေထွကုန်စည်များကုိ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ သိုေသာ် တန်ဖိုးနည်းပီး ကီးမား 

သည့်ကုန်စည်များ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအတွက ် ကမ်းိုးတန်းှင့် ြပည်တွငး်ေရေကာင်း 

ပိုေဆာင်ေရးသည် သီအုိရီအရ အလားအလာရှိေသာ်လည်း ၎င်းဆိပ်ကမ်းများကို အသုံးြပမ 

မှာ အချနိ်ှင့်အမ ေလျာ့ကျလျက်ရှိပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စက်ပစည်း 

ကိရိယာ၊ စနစ်စသည်တုိမရိှြခင်း (ဆိပ်ကမ်းအများစုမှာ သေဘာဆိုက်ကပ်ိုင်သည့် ကမ်းေြခ 

သာရှိပီး ကုန်တင်ကုန်ချကို အလုပ်သမားများက ြပလုပ်ရပါသည်။) ှင့် ေြခာက်ေသွကာလ 

တွင ် ြမစ်ေကာင်းအသုံးြပိုင်မ အကန့်အသတရိှ်ြခငး်တိုသည် ဆိပ်ကမ်းများတွင ် ဝင်ထွက ်

ချနိ်ကာြမင့်ေစပီး သေဘာအသုံးြပမကို ပိုမိုေလျာ့ကျေစပါ သည်။ ထုိေကာင့် ကမ်းိုးတန်း 

ှင့် ြမစ်ေကာင်းကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးသည ် ေဈးကွက်ကီး (ဥပမာ- ေဆာက်လုပ ်

ေရးလုပ်ငန်းသုံးပစည်းများ၊ သဲ၊ ေကျာက်၊ သတိုင်း) ရှိေသာ်လည်း ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းမရှိ 

ြဖစ်ေနပါသည ် (JICA et al., 2019)။ ၎င်းတို၏ ခရီးေဝးသယ်ယူပိုေဆာင်ေရး၏ စုစုေပါင်း 

ေဝစုမှာ ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်မ ှ၂၀၁၃ ခုှစ်အထိ ခရီးသည် ၃.၅ % မှ ၁.၅ % ၊ ကုန်ပစည်း ၂၂ % မ ှ

၃.၅ % ေလျာ့ကျခဲ့ပါသည ်(ADB, 2016d) ။  

ြမန်မာုိင်ငံသည် အာဆီယံအတွင်း ကီလိုမီတာ ၆၀၀၀ ခန ့် ရှည်လျားသည့် အရှည်ဆုံး 

မီးရထားကွန်ယက်ကို အစြပခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ် အိမ်နီးချင်းိုင်ငံများှင့် ချတ်ိဆက်မအချိ 

မရှိြဖစ်ေနပါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အအုံပုံစံမျိးစုံမရှိြခင်းှင့် ရှိပီးေသာလမ်းေကာင်းများ 
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မှာ အေြခအေနမေကာင်းြခင်းတုိသည် ြပည်တွင်းှင့် အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာသယယ်ပူိုေဆာင် 

ေရးတွင် အဟန့်အတားြဖစ်ေစပါသည်။ လက်ရှိအချနိ်ကာလတွင ် မီးရထားြဖင့် သယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်ေရးကွန်ယက်၏ လုပ်ငန်းေဆာငရွ်က်မငှ့် စီမံခန ့်ခွဲမကို တစ်ဦးတည်းပိုင်ြပလုပ ်

ထားသည့် ိုင်ငံပိုင်ကုမဏီြဖစ်သည့် ြမန်မာ့မီးရထားမ ှ ခရီးေဝးသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကို 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုှစ်အချက်အလက်အရ ၎င်း၏ ေဈးကွက ်

ေဝစုမှာ ခရီးသည်အတွက ် ၁၀ % ှင့် စီးပွားေရးကုန်ပစည်းအတွက ် ၁.၅ % သာရှိပါသည ်

(ADB, 2016e) ။  

ယခင်ရင်းီှးြမပ်ံှမဆံုးြဖတ်ချက်များသည် ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲမမရိှသည့် မီးရထားလမ်း 

ကွန်ယက်ြဖန ့်ကျက်မကို အေထာက်အပံ့ေပးခ့ဲပးီ အဓိကကျသည့် မီးရထားလမ်း ကွန်ယက် 

အပိုင်းများတွင ် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် ြပန်လည်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်မရှိ ြဖစ်ေစခဲ့ပါသည်။ 

အစိုးရ၏ စဉ်ဆက်မြပတ်ေထာက်ပံ့မမပါဘဲှင့် ထိုကဲ့သို အမျိးမျိးြဖစ်ေနသည့်အေြခအေနကို 

ထိန်းသိမ်းိုင်ြခင်းမရှိေပ (ADB, 2016e)။ ADB မ ှတစ်ေန့လင်  ၁၀၀၀ ဦး ထက်နည်းသည့် 

ခရီးသည်များကို မီးရထားလမ်းကွန်ယက်၏ ၆၀ % ခန့်မ ှ ဝန်ေဆာင်မေပးေနေကာင်း 

ခန ့်မှန်းထားပါသည်။ ၎င်းအေရအတွက်မှာ မီးရထားလမ်းဝန်ေဆာင်မများကုိ ထိန်းသိမ်းြခင်း 

အေပ အကဲြဖတ်ရန်အတွက် အလွနန်ည်းသည့်အေရအတက်ွ ြဖစ်ပါသည်။ ြပန်လည်ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းစရိတ်မှာ လုိအပ်လျက်ရိှသည့်အတိုငး်အတာထက် ၂ဆ - ၃ ဆ ေအာက ်

ေလျာန့ည်းေနပါသည်။  

အကျိးဆက်မှာ အြခားသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးနည်းလမ်းများှင့် င်းယှဉ်ပါက ဝန်ေဆာင်မ 

ေပးမည့် ကမ်းလှမ်းမများမရှိ ြဖစ်ေစပါသည်။ ဥပမာ အသုံးြပလုိသည့်န်း အများဆံုးြဖစ် 

သည့် ရန်ကုန ် - မေလးမီးရထားလမ်းပိုင်းတွင ် ပျမ်းမမီးရထားအရှိန်မှာ တစ်နာရ ီ ၄၀ 

ကီလိုမီတာှင့် ခရီးစဉ် အစ-အဆုံး ၁၆ နာရီကာြမင့်ပါသည်။ ကားြဖင့် ခရီးသွားပါက 

အဆိုပါခရီးကို ၈ နာရီ - ၉နာရီသာ ကာြမင့်ပါသည်။ အြခားေသာ မီးရထားလမ်းပိုင်းများတွင ်

ပျမ်းမမီးရထားအရှိန်မှာ တစ်နာရ ီ၂၀-၃၀ ကီလိုမီတာ ြဖစ်ပါသည်။ အားလံုး ခံငုံကည့်ပါက 

မီးရထားများသည် ၎င်းတို၏ အြမန်န်း၏ ၅၀ % သာ အသုံးြပ၍ေြပးဆွဲေကာင်း 

ေြပာ၍ရပါသည်။ ြမန်မာ့မီးရထားသည် ကုန်စည်သယ်ယူပုိေဆာင်ရာတွင် ကုန်တင်ကားြဖင့ ်

သယယ်ပူိုေဆာင်သည့်န်း၏ ထက်ဝက် သုိမဟုတ် ကားြဖင့်သယ်ယူပိုေဆာင်သည့်န်းထက ်

ပျမ်းမ ၄၀ % ပိုမိုသက်သာသည့်န်းသာ ေပးေဆာင်ရန် ကမ်းလှမ်းပါသည်။ သိုေသာ ်

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မကုန်ကျစရိတ်၏ ထက်ဝက်သာ ဝင်ေငွရရှိပီး ကုမဏီအေနြဖင့် အစိုးရ၏ 

အေထာက်အပ့ံြဖင့် ရပ်တည်ေနရပါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အအံု တန်ဖိုးေလာ့တွက ်
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ြခင်းှင့် တစ်ကိမ်ကုန်ကျစရိတ ်မဟုတ်ေသာ်လည်း သက်ဆိုင်ရာဝင်ေငွများသည ်ဝန်ေဆာင ်

မေပးရန်အတွက ် ကုန်ကျစရိတ်ကို ြဖည့်တင်း ုိင်မည်ြဖစ်ရာ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

အေြခအေနမှာ အခက်အခဲနည်းပါးသည့် အေြခအေနြဖစ်ပါသည် (ADB, 2016e)။  

ကုန်သွယ်ေရးအေထာက်အကူြပအေြခခံအေဆာက်အအံုအရည်အေသွး 

ြမန်မာိုင်ငံ၌ ကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးတွင ် ကားလမ်းြဖင့် သယ်ယူပိုေဆာင်သည့် 

ပံုစံသည် အဓိကြဖစ်ေသာ်လည်း ေဈးကွက်ေဝစုရရိှရန်ှင့် ထုတ်လုပ်မတန်ဖုိးကွင်းဆက် 

များမှတစ်ဆင့် ပိုမိုထိေရာက်မရှိသည့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးစနစ်များကို အေထာက်အက ူ

ြပရန် အြခားအလားအလာရှိသည့် သယယ်ပူိုေဆာငေ်ရးပုံစမံျား ရိှပါသည်။ ထိုအတွက ်

လံုေလာက်သည့် ဘက်စံုအေြခခံအေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ အေထာက်အကူြပပစည်းများှင့် 

စနစ်များ ဖံွဖိးတုိးတက်ေစရန် ရိှပီးေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံုကွန်ယက်များကုိ ြပန်လည် 

ြပြပင်ြခင်းှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း တိုတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။  

ဘက်စံုပိုေဆာင်ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင ် ြပာန်းခဲ့ေသာ်လည်း ဘက်စုံအေြခခ ံ

အေဆာက်အအံုများမှာ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေှာင်းပိုင်းတွင ်ရန်ကုန်မိ၌ 

ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည ် (Myanmar Times 2018)။ မည်သိုပင ်

ဆုိေစကာမူ အမျိးသားေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးမဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၈ - ၂၀၃၀ အရ ဘက်စုံ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုကို ေနာင်လာမည့် ဆယ်စုှစ်အတွင်း ပိုမိုအားေကာင်းလာေစရန ်

ေမာ်မှန်းထားပါသည်။ အဓိကေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး စကန်လမ်းများတစ်ေလာက်ရှိ 

မဟာဗျဟာကျသည့် ဆုံမှတ်များတွင ် အမျိးမျိးေသာ ဘက်စုံကုန်စည်ေထာက်ပံ့ 

ပိုေဆာင်ေရးစခန်းများ တည်ေဆာက်ရန် ကိတငခ်န့်မနှး် ထားပါသည်။ အဆိုပါစခန်းများ 

တွင ်ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မများ (ဥပမာ ကုန်ေလှာင်ုံများ၊ ကုန်စည်ထားရိှသည့် 

စခန်းများ၊ ကုန်စည်ဂိတ်များ၊ ြပည်တွင်းကွန်တင်နာဂိတ်များ၊ အေကာက်ခွန်ုံးများ 

စသည်ြဖင့်) ကို ေထာက်ပံ့ေပးထားမည်ဟ ု ေမာ်မှန်းထားပါသည်။ အဆိုပါစခန်းများ ဖွံဖိး 

တုိးတက်မသည် သိုေလှာင်ုံ၊ အေအးခန်း သိုေလှာင်ုံစနစ်များ၊ စက်ပစည်းကိရိယာ 

တပ်ဆင်ထားသည့် ြပည်တွင်းကုန်တင်ကား ဆိပ်ကမ်းများကဲ့သို ေထာက်ပံ့ပိုေဆာငေ်ရး 

ပစည်းများ၊ စနစ်များြပည့်စုံလုံေလာက်မ မရှိြခင်းေကာင့် ြဖစေ်ပလာမည့် အချိေသာ 

ဖိအားများကုိ ဖယ်ရှားရန ်အကူအည ီြဖစ်ေစမည ်ြဖစ်ပါသည ်(JICA et al., 2018) ။ 

နယ်စပ်ဂိတ်များှင့် ဆိပ်ကမ်းများတွင ်ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ အေထာက်အပံ့ပစည်းများ၊ စနစ ်

များ လုိအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ် အာမခံအေကာက်ခွန် ကုန်ေလှာင်ုံှင့် 
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စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထွက်ရှိလာပါက ေြပာင်းလဲသွားမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း သီလဝါ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်မှလွဲ၍ အာမခံကွန်တင်နာသယ်ယ ူ ပိုေဆာင်ေရးှင့် သိုေလှာင်ုံများမှာ 

ယခုအထိ တိုးတက်လာြခင်းမရှိေသးပါ။ ထုိေကာင့် ကုန်ပစည်းများသည ်အေကာက်ခွန်ဌာန 

မှြဖတ်၍ ဆိပ်ကမ်း သုိမဟုတ် နယ်စပ် စစ်ေဆးေရးဂိတ်များသို ေရာက်ရှိရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

ကုန်ပစည်းများကို ဂိတ်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်း လုိအပ်ေသာ်လည်း နယ်စပ် 

စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတွင ် ကုန်ပစည်းများကိ ု ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့်စွမ်းရည်မှာ 

ေယဘုယျအားြဖင့် မြပည့်ဝဘဲ ကုန်ပစည်းများ တင်ချနိ်ကို ကာြမင့်ေစပီး သယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်ေရးစရိတ်ကို ပိုမိုကျသင့်ေစပါသည်။ ကွနတ်ငန်ာများကုိ တင်ပိုသည့်ေနရာမ ှ

ပိုေဆာင်ရမည့်ေနရာသို လျင်ြမန်စွာသယ်ယူပိုေဆာင်သည့်စနစ်တွင ် အကန့်အသတ်များရှိ 

ေသာေကာင့်  ကုန်ပစည်းများ ဂိတ်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို သယ်ယူပိုေဆာင်ြခင်းကို အလုပ်သမား 

များြဖင့် ြပလုပ်ကပါသည ်(JICA et al., 2018) ။ 

Soft Infrastructure အရည်အေသွး 

ေချာေမွမရှိသည့် ကုန်သွယ်ေရးအေြခခံအေဆာက်အအုံကို ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ယခုအထ ိ

အြပည့်အဝြဖင့် ထိေရာက်စွာ အသုံးမြပိုင်ေသးပါ။ လယ်ယာစီးပွားေရးကသည ် အချနိ ်

ေှာင့်ေှးမမခံုိင်သည်ြဖစ်ရာ ၎င်းကအေပ  သက်ေရာက်မ ရိှပါသည်။ လယ်ယာ 

စီးပွားေရးကနည်းတ ူ နည်းပညာြမင့် ကမာတ့နဖ်ိုးကွငး်ဆက်ငှ့် ချတ်ိဆက်ေနသည့် 

ထုတ်လုပ်မကတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ရန် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကိးပမ်းအားထုတ် 

မမှာလည်း အလားတူ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။  

လွန်ခဲ့ေသာ ှစ်အနည်းငယ်အတွင်း လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များကို ပိုမိုိုးရှင်းလွယ်ကူေအာင် ြပလုပ်ြခင်းြဖင့် တိုးတက်မအချိကို ြပလုပ ်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ 

သိုေသာ် အာဆီယံအဖွဲဝင်ိုင်ငံများ (စင်ကာပူိုင်ငံှင့် ဘူိုင်း ဒါူဆလမ်ိုင်ငံ မပါ) ှင့် 

အာဆီယံ၏ စီးပွားေရးတွင ် ဖွံဖိးတိုးတက်မအနည်းဆုံး ြဖစ်သည့် ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၊ 

လာအိုိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုှင့် င်းယှဉ်ပါက အားနည်းေနဆဲြဖစ်ပါသည် (ပု ံ ၅.၄)။ 

လုပ်ိုးလုပ်စဉ်များကို ိုးရှင်းလွယ်ကူေစြခင်း၊ သတင်းအချက်အလက်ရရှိိုင်မ တိုးတက် 

ေစြခင်း၊ ကုန်သွယ်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် အဖွဲအစည်းများ၏ စီမံ 

အုပ်ချပ်မ တုိးတက်ေစြခင်းစသည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ် ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သို 

ဝင်ေငွတူရရှိေနသည့်ိုင်ငံများအတွက ် သိသာထင်ရှားသည့် အသီးအပွင့်များပင်ြဖစ်ေကာင်း 

သက်ေသြပချက်မှ အကံြပထားပါသည ် (OECD, 2018)။ အစိုးရအေနြဖင့် အဆိုပါ 
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နယ်ပယ်များတွင ် ြပြပင် ေြပာင်းလဲမများကို ထပ်တိုးလုပ်ေဆာင်ရန်အတွက ် စဉ်းစား 

ရမည်ြဖစ်ပီး ေဒသတွင်း ိုင်ငံများှင့် ဝင်ေငွတူရရှိေနသည့်ိုင်ငံများအေပ အေြခခံ၍ 

ေလ့လာချက်အရ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် အေလ့အကျင့်များကုိ ေဆာင်ရွက ်

ိုင်သည့်အေြခအေန ရိှပါသည်။ ၎င်းသည် ကုန်သွယ်မကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ 

ေလာ့ချိုင်မည်ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းများ အထူးသြဖင့် အေသးစားအလတ်စားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှင့် ချတ်ိဆက်မိေစပါသည်။   

ပု ံ၅-၄   အိုအီးစီဒီ၏ ၂၀၁၇ ခုစ်ှ ကုန်သွယ်ေရးအဆင်ေြပေချာေမွမ န်ကိန်း 

 
မှတ်ချက်။ ကုန်သွယ်ေရးအဆင်ေြပေချာေမွမန်းကိန်းသည် ၀ မှ ၂ အထိ တန်ဖုိးယူထားပါသည်။ ၂ သည် 

ေအာင်ြမင်ုိင်သည့် အေကာင်းဆံုးလုပ်ေဆာင်မ ြဖစ်ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးအဆင်ေြပေချာေမွမန်းကိန်းတွင ်ကိန်းရှင် 

များကုိ ၀၊ ၁ သိုမဟုတ် ၂ ဟု သေကတသတ်မှတ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာိုင်ငံတွင ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမူေဘာင်အေပတွင ်

သာမက ြဖစ်ုိင်သည့်အတုိင်းအတာအထိ ုိင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မအဆင်ေြပေချာေမွေစေရးအတွက ်အေကာင်အထည် ေဖာ ်

ေနမကိုလည်း ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပါသည်။ အာဆီယ ံ ၇ ိုင်ငံမှာ ကေမာဒီးယားုိင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ လာအုိုိင်င၊ံ 

မေလးရှားုိင်ငံ၊ ဖိလစ်ပုိင်ုိင်ငံ၊ ထုိင်းုိင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုြဖစ်ပီး CLV မှာ ကေမာဒီးယားုိင်ငံ၊ လာအုိုိင်ငံှင့် 

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတိုြဖစ်ပါသည်။  

ရင်းြမစ်။ အိုအစီီဒီကုန်သယွေ်ရးအဆင်ေြပေချာေမွမ န်းကိန်းများ၊ http://www.oecd.org/trade/topics/trade-

facilitation/. 

အစိုးရမ ှ အာဆီယံြပတင်းတစ်ေပါက်စနစ်ှင့် ချတ်ိဆက်ေနသည့် အမျိးသားအဆင့် 

ြပတင်းတစ်ေပါက်စနစ်ကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ဆွဲေဆာင်ခဲ့ေသာ်လည်း ၎င်းမှှာ 

ယခုအထ ိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိေသးပါ။ အွန်လိုင်းြဖင့် အေကာက်ခွန် ရှင်းလင်းသည့် 

စနစ်များကုိ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၊ ေလဆပိ်ငှ့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တိုတွင ် အသုံးြပ 

ေသာ်လည်း နယ်စပ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတွင ် အြပည့်အဝအသုံးြပိုင်ြခင်းမရှိပါ (ြမဝတ ီ
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စစ်ေဆးေရးဂိတ်တစ်ခုသာလင)်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရာတွင ် တိုးတက်မများရှိရန ်

လိုအပ်ေနေသးေသာ်လည်း ထိခိုက်ဆုံးံးမအေပ အေြခခံ၍ စစေ်ဆးြခငး်များှင့် 

အဆင့်ြမင့်ထိန်းချပ်သည့် စနစ်များကို အွန်လိုင်းစနစ်တွင် ထည့်သွင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါေအာ်ပေရတာများကို လိုက်နာမလမ်းေကာင်းမှတ်တမ်းှင့် အေကာက်ခွနလု်ပင်န်း 

စဉ်များ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ေြပေချာေမွေစမည့် တရားဝငစ်းီပာွးေရးေအာပ်ေရတာ 

အစီအစဉ်များကို ြပလုပ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းသို ဆိုက်ကပ်ခွင့်ေကညာချက်ှင့် 

အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းမ၊ သေဘာကုန်တင်ကုန်ချှင့် ဆိပ်ကမ်းတွင ်ကုန်ပစည်းသိုေလှာင်မ 

ှင့်စပလ်ျဉး်သည့် စာရွက်စာတမ်းများစသည်တိုအတွက ် အဓိကသတင်းအချက်အလက်များ 

ကို ဖလှယ်ခွင့်ြပြခင်းြဖင့် အွန်လိုင်းစနစ်ကို သတ်မှတ်ခဲ့မှင့်အတူ ဆိပ်ကမ်းများကို 

ထေိရာက်စွာ အသုံးြပြခင်းမှာ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူဆိပ်ကမ်းများ၊ 

ေလဆိပ်များှင့် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတွင ်အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းမသည ်

လုပ်ငန်းစဉ်ပီးစီးသည့်အချနိ်အထိ အချနိ်ကာြမင့်ေနေသးပါသည ် (ဆိပ်ကမ်းတွင ် ၇ ရက)် 

(JICA et al., 2018a,b, 2019) ။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် GMS နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ပိုေဆာင်ေရးသေဘာတူစာချပ ် (GMS Cross-

Border Transport Agreement) ၏ အဖွဲဝင်ိုင်ငံြဖစ်ပီး ၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် အတည်ြပ 

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသေဘာတူစာချပ်မှာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကုန်စည်သယ်ယ ူ

ပိုေဆာင်မ ပိုမိုလျင်ြမန်ေစေရးကို အေထာက်အကူြပရန်၊ ကုန်စည်များ တင်ပုိသည့်ေနရာမ ှ

ပိုေဆာင်ရမည့်ေနရာအထ ိ ချက်ချင်းပိုေဆာင်သည့်စနစ်တွင ် ကုန်ကျစရိတ်ှင့် ကာြမင့်ချနိ ်

ကို ဖယထု်တ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သိုေသာ် အေကာင်အထည်ေဖာ်မအပိုင်းတွင ် အကန့် 

အသတ်များ ရှိေနပါသည်။ အဆုိပါသေဘာတူ စာချပ်ကို ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် ၂၀၁၉ 

ခုှစ်တွင ်ထိုင်းိုင်ငံှင့် နားလည်မစာခန်လာ (MOU) ကုိ လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။ ၎င်း 

MOU မှာ သီးြခားသတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းေကာင်းများအေပတွင် နယစ်ပကုိ်ြဖတ်၍ 

ကုန်စည်များကုိ သယ်ယူပိုေဆာင်ရန်အတွက ် ယာဉ် ၁၀၀ စးီကုိ ခွင့်ြပြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုင်းေအာ်ပေရတာများသည် ၎င်းတိုအတွက ် အေကာက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ေဆာင်ရွက်ိုင ်

သည့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်သိုသာ ြဖတသ်နး်သယယ်ပူိုေဆာင်ိုင်ကပါသည ်

(Bangkok Post 2019)။ အြခားနယစ်ပြ်ဖတေ်ကျာသ်ယယ်ပူိုေဆာငေ်ရးအားလံုးသည ်

နယ်စပ်တွင ်ကုန်စည်များ တင်ပိုသည့်ေနရာမ ှပိုေဆာင်ရမည့်ေနရာအထ ိချက်ချင်း ပိုေဆာင ်

သည့်စနစ်အရသာ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုချင်းစီတွင ် ကုန်စည ်

များကို ှစ်ခါစစ်ေဆးရန်လိုအပ်ြခင်းြဖင့် တစ်ခုတည်းေသာ စစ်ေဆးသည့်စနစ်များ မရိှ 
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ြဖစ်ေနပါသည်။ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် အေကာက်ခွန်စနစ်များမှာလည်း သတင်းအချက်အလက် 

ဖလှယ်ြခင်းကို အဆင်ေြပေစရန်အတွက ်တစ်ခုှင့်တစ်ခ ုဆက်သွယခ်ျတိဆ်က်မ မရှိေပ။  

ပိုကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ိုးရှင်းလွယ်ကူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်လည်း လိုအပ ်

ပါသည်။ လက်ရှိကာလတွင ် ကုန်စည်လိုင်းေပါင်း ၄,၅၀၀ ေကျာ ် (by HS code) မှာ 

စီးပာွးေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ ြမန်မာ့သွင်းကုန်လိုင်စင ် ေလာက်ထား 

ရယူရန် လိုအပ်ေသာစာရင်း (စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ အမိန့် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ ်၂၂/၂၀၁၉) အရ သွင်းကုန်လိုင်စင ်လိုအပ်လျက်ရှိပီး ကုန်စည်လိုင်းေပါင်း 

၁,၀၀၀ မှာ ပိုကုန်လိုင်စင်လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်စည်လိုင်းရာဂဏန်းအတွက ် လိုင်စင်ကို 

အွန်လိုင်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ုိင်ြခင်းက့ဲသုိ တိုးတက်မများရှိေသာ်လည်း လုိင်စင်ရယူရသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ေယဘုယျအားြဖင့် ပ်ေထွးဆဲြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း ေလာက်ထားသူ 

များသည် စီးပွားေရးှင့ ် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသုိ ေလာက်လာမတင်မီ 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ကိတင်ေထာက်ခံချက်ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။  

အစိုးရအေနြဖင့် အာုံစိုက်ရမည့် အြခားအေရးကီးသည့်ကိစရပ်တစ်ခုမှာ အရည်အေသွး 

ထိန်းချပ်ြခင်းှင့် စံချနိ်စံန်းများြဖစ်ပါသည်။ ဆက်လက်ဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်းှင့် ေဒသတွင်း 

ှင့် ကမာ့တန်ဖုိးကွင်းဆက်တွင် ြမန်မာ့စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခငး်သည ်

ထုတ်လုပ်သူများသည ် ပိုကုန်ေဈးကွက ် စံချန်ိစံန်းများှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်များှင့်ကိုက်ညီမှသာလင ် ေရရှည်ရပတ်ည်ိုငမ်ည်ြဖစပ်ါသည်။ လက်ရှိတွင ်

၎င်းအချက်မှာ ထိပ်ဆုံးကုန်ပစည်းတင်ပိုသည့်ေဈးကွက်များ (ဥပမာ-ဆန်) အပါအဝင ်

ပိုကုန်ဦးစားေပးထုတ်လုပ်မအတွက ် အဓိကစိန်ေခမတစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည ် (World Bank, 

2016)။ အမျိးသားအဆင့် အရည်အေသွးစံန်းများှင့် ထိန်းချပ်သည့် စနစ်များအား 

အားေကာင်းေစရန် ေဆာင်ရွက်မှင့် ပိုကုန်ေဈးကွက်များ၏ စံသတ်မှတ်ချက်များှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် ကိုက်ညီေစရန ် အားထုတ်မများမှာ ြပည့်စုံေစပါသည်။ တင်ပို 

ြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမဟာဗျဟာများှင့် ေပါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မမှတစ်ဆင့် 

အကျိးြဖစ်ထွန်းမည် ြဖစ်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်မရရှိိုင်မကို ေလာ့ချြခင်းှင့် 

အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာလိုလားချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန်အတွက ် စက်မစွမ်းရည ်

တည်ေဆာက်ြခင်းတိုကို အစိုးရှင့် စက်မအဖွဲအစည်းများတိုမ ှ တက်ကစာွ ေဆာင်ရွက ်

ုိင်ကသည်ြဖစ်ရာ ဤအခန်းကအတွက ် ၎င်းတိုသည် အေရးကီးသည့်အပိုင်းမှ ပါဝင ်

လျက်ရှိပါသည်။ 
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ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်း၏ အရည်အေသွး 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် တုိးတက်လာသည့် ကုန်သွယ်မလုိလားချက်ကုိ အေထာက်အကူြပရန ်

အတွက် ကုန်ပစည်းသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာငေ်ရးဝနေ်ဆာငမ် လုပ်ငန်းတို 

တွင ် တိုးတက်မရှိလာရန ် လုိအပ်ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် စွမ်းေဆာင်ရည် တိုးြမင့်ေရးှင့် 

အရန်ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အေထာက်အကူြပရန ်

ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါကတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်မကို အားေကာင်းေစေရးကုိ စဉ်းစား 

ုိင်ပါသည။်  

မကာေသးမီက သက်ေသအေထာက်အထားများအရ အချိေသာတိုးတက်မများ ရှိပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ ကားလမး်ြဖင့် ကုန်စည်သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးတွင် ADB (2016b) မ ှ၂၀၁၁ 

ခုှစ်တွင ် အစိုးရမ ှ ကုန်တင်ကားတင်သွင်းမအေပ ကန့်သတ်ချက်ကုိ ပယ်ဖျက်ပီးသည့် 

အချနိ်မှစ၍ ကုန်စည်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးယာဉ်များ သက်တမ်းတုိးြခင်းှင့် သိသိသာသာ 

များြပားလာေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုအရွယ်အစားကီးမားသည့် ကုန်တင်ကား 

များ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မကုန်ကျစရိတ် သက်သာြခင်းသည် အဓိကစကန်လမ်းများတွင ်

ကုန်တင်န်းကို ေလာ့ချရန် အကူအည ီ ြဖစ်ေစပါသည်။ သိုေသာ် အြခားေသာ သယ်ယူ 

ပုိေဆာင်ေရးနည်းလမ်းေအာ်ပေရတာများအတွက် ယာဉ်အုပ်စုအစားထုိးမမှာ လက်ေတွ 

ကျသည့် ေဆာင်ရွက်မမဟုတ်ပါ။ ြမန်မာ့မီးရထားတွင ် မီးရထားစက်ေခါင်းအသစ်ထက ်

စက်သံုးဆီ ၂ ဆ ကုန်ကျသည့် စက်ေခါင်းအေဟာင်းများကို အသုံးြပေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ 

ထိုနည်းတ ူ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိေရယာဉ်များမှာလည်း ပျမ်းမ ၂၈ ှစ်ှင့် အရွယ်အစား 

အားြဖင့် ၃၇၁၆ တန်ဆန့် ြဖစ်ရာ ေဟာင်းွမ်းပီး ေသးငယ်ပါသည် (Nederland Maritiem 

Land, 2016)။  

ေခတ်မီေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးဝန်ေဆာင်မများကို အသုံးြပြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာ 

အေလ့အကျင့်များကို အချိေသာနယ်ပယ်များတွင ် ကန့်သတ်ထားသည့်အတွက် အသံုးချမ 

တွင ် ထိေရာက်မမရှိဘ ဲ အကျိးြဖစ်ထွန်းမ နည်းပါးေစပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ပျမ်းမ 

ကုန်စည်ပမာဏအချက်အလက်များသည် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးနည်းလမ်းများ၊ ေယဘုယျ 

အားြဖင့် အချိေသာအဓိကလမ်းေကာင်းများ၌ပင် နည်းပါးလှပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံှင့် 

ဆက်သွယ်ထားသည့်လမ်းတွင်  ကုန်တငက်ားများသည် ကုန်စည်မပါဘဲ ေြပးဆွဲသည့်အဆင့် 

မှာ ၂၅ မှ ၅၀ % ရိှပါသည်။ ပျမ်းမကုန်စည်ပမာဏ အချက်အလက်များ ြမင့်မားသည့် 

လမ်းေကာင်းများ (ဥပမာ ရန်ကုန်-မေလး) ၌ပင ်အသွားအြပန်ကုန်တင ်အစီအစဉ်များမှာ 
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ေသချာြခင်းမရှိပါ။ JICA et al. (2018) မှ အသွားအြပန်ကုန်တင်မ၏ ၁၀ % ကိုသာ 

ပွဲစားများြဖင့ ်  ြပလုပ်ေကာင်း ခန့်မနှး်ထားပါသည်။ ကုန်စည်ပိုင်ရှင်အများစုမှာ ၎င်းတို 

ကုိယ်တုိင် အသွားအြပန်ကုန်တင်မကုိ ြပလုပ်ကပါသည်။ ဂိတ်များ၌ ကုနတ်ငကု်န်ချ 

ေဆာင်ရွက်ိုင်မတွင ် အကန့်အသတ်များရှိြခင်းသည ် အဆိုပါြပဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားေစပါ 

သည်။ ကုန်တင်ကားဂိတ်များတွင ် ရပ်နားထားရသည့်ကာချနိ်သည် ရန်ကုန-်မေလးလမ်း 

တွင ် ၃၇ နာရီခန ့်ရှိပီး ကုန်တင်ကားဆိုက်ေရာက်သည့်အချနိ်မ ှ ြပန်လည်ထွက်ခွာသည့် 

အချန်ိအထိ ကာချနိ်၏ ထက်ဝက်ခန့်ြဖစ်ကာ အဆိုပါကာချနိ ် ၂ ခုလံုးသည် ၆၅၀ 

ကီလိုမီတာရှိသည့် လမ်းေကာင်းအတွက် များြပားသည့်ကာချန်ိဟ ု မတှယ်ူိုငပ်ါသည်။ 

ကုန်စည်ှင့် ကုန်တင်ကား ချတ်ိဆက်ေပးသည့် ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်း ဖွံဖိးတိုးတက်မကဲ့သို 

ကုန်စညတ်င်ပုိသည့် ပွဲစားများှင့ ် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေပးသူများ 

အတွက် ေဈးကွက်ဖွံဖိးတိုးတက်မတိုသည် အဆိုပါအေြခအေနကို တိုးတက်ေစရန ် ကူည ီ

သင့်ပါသည် (JICA et al, 2018)။   

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအေြခခံအေဆာက်အအုံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ - အရင်းအြမစ်များှင့် 
ထိေရာက်မ ပိုမိုလိုအပ်ြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲပီးဟန်ချက်ညီေသာ ဖံွဖိးတုိးတက်မစီမံကိန်းသည် ၂၀၁၈ 

ခုှစ်မ ှ ၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်အထိ အမျိးသားအဆင့်ဖွံဖိးတိုးတက်မရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ် 

ထားပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအရ အစိုးရအေနြဖင့် ဘတ်ဂျက ် အကန့်အသတ်အေပ 

အေြခခံ၍ စီမံကိန်းေရွးချယ်ြခင်းမှ ထိေရာက်မရိှသည့် ေရွးချယ်ြခင်း ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်၊ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမှင့် လိုက်ေလျာညီေထွရှိသည့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရက်ွတုိအေပ ဦးတည်၍ စီမံကိန်းများ၏ ဦးစားေပးမှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန်  ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက ်

ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းကို ငိမ်းချမ်းေရးှင့်တည်ငိမ်မ၊ သာယာဝေြပာမှင့် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ၊ ြပည်သူများှင့် ကမာေြမဟူသည့် မိင် ၃ ခုြဖင့် တည်ေဆာက ်

ထားပါသည်။ အဆိုပါမိင ်၃ ခု ေအာက်တငွ ်မဟာဗျဟာ ၂၈ ခုှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ေပါင်း ၂၅၁ 

ခုရှိပါသည။် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းှင့်ကိုက်ညီေစမည့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ 

ှင့် မဟာဗျဟာများကုိ ဖံွဖိးတုိးတက်မရရိှေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ ပုိေဆာင် 

ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနသည် ကာလရှည်ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးစွမ်းေဆာင်ရည်ကို 

တုိးတက်ေစရန်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိး 
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တုိးတက်မစီမံကိန်းအရ ပန်းတိုင်များေအာင်ြမင်မကို အေထာက်အကူြပရန ် အမျိးသား 

ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရး မဟာစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ ကုိ ချမှတ်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  

တရားဝင်ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာအကူအညီသည ် အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ ေငွေကး 
ေထာက်ပ့ံမတွင် တိုးတက်လာသည့် အခန်းကမှ ပါဝင်ပါလိမ့်မည် 

အမျိးသားေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးမဟာစီမံကိန်းအရ ြဖစ်ိုင်သည့် အကီးစား ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အစီအစဉ်သည် အရင်းအြမစ်များစွာကုိ စုစည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ မကာေသးမီက အနည်း 

ငယ်ေသာ အစီရင်ခံစာများမ ှ အထူးသြဖင့် သယယ်ပူိုေဆာငေ်ရး အေြခခံအေဆာက်အအံု 

ချတိ်ဆက်မှင့် အေထွေထွြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်မတိုတွင ် တုိးတက်ရန်လုိအပ်သည့် အသုံး 

စရိတ်ထက ် နည်းပါးသည့် အသံုးစရိတကုိ် သုံးစွဲေနေကာင်း  ေဖာ်ြပကပါသည်။ World 

Bank (2017) မ ှအေထွေထွ အစိုးရသုံးစွဲမသည ် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် GDP ၏ ၁၅ % ြဖစ်ပီး 

လိုအပ်သည်ထက ် နည်းသည့်ပမာဏ ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါပမာဏသည် ြမန်မာိုင်ငံှင့် 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ အဆင့်တူသည့်အြခားိုင်ငံများတွင ် GDP ၏ ၂၀ % သုံးစွဲကရာ ၎င်းတို 

ထက ် နည်းပါသည်။ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအေြခခံအေဆာက်အအုံတွင ် ခန ့်မှန်းချက်များမ ှ

ပိုမိုအေရးကီးေသာအေြခအေနတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း အကံြပကပါသည်။ ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် 

ကိုက်ညီေစရန်အတွက ် အေြခခံအေဆာက်အအုံအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းအတွက ် ှစ်စဉ်ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမလိုအပ်ချက်မှာ GDP ၏ ၃ % မှ ၄ % ဟ ုခန ့်မှန်းထားပါသည်။ သုိေသာ် လွန်ခဲ့ေသာ 

ဆယ်စုှစ်အတွင်း သံုးစဲွမသည် ပျမ်းမအားြဖင့် GDP ၏ ၁ % မ ှ၁.၅ % သာ ရိှခ့ဲပါသည်။  

ထုိအြပင် ဖံွဖိးတုိးတက်မအဆင့်တူသည့် အြခားုိင်ငံများသည် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး အေြခခံ 

အေဆာက်အအံုတွင် ၎င်းတို GDP ၏ ၃ ရာခိုင်န်းမ ှ ၅ ရာခိုင်န်းအထိ ရင်းှီးြမပ်ှံက 

ပါသည် (ADB 2016a)။  

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအေြခခံအေဆာက်အအုံများတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ပိုမိုြပလုပ်ြခင်းသည ်

ေရရှည်ကိးပမ်းမတစ်ခုြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ဘာေရးအရ စဉ်ဆက်မြပတ်သည့်ပံုစံြဖင့် အသုံး 

စရတိ ် တိုးြမင့်ြခင်းသည ် ကုန်စည်လက်ခံြဖတပ်ိုငး်အေပမတူည်မ၊ သဘာဝေဘးအရာယ ်

များှင့ ်ထိေတွမ၊ လက်ရှိကျဉ်းေြမာင်းသည့် ထုတ်လုပ်မအေြခစိုက်စခန်းှင့် အေသးစားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လမ်းမိုးေသာ အခွန်ေဆာင်ရန် ခက်ခဲသည့်ကများ 

အေပ စိတ်ချယံုကည်မှင့် ကီးမားေသာ ြပည်သူ့အသုံးစရိတ ် မလုံေလာက်မစသည့် 

တည်ေဆာက်ပံုှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်ကန့်သတခ်ျက်များအရ အတားအဆီးြဖစ်ေစပါသည ်

(World Bank, 2017)။ အစိုးရအေနြဖင့် ၂၀၁၆ ခုှစ်မှစ၍ ေငွတိုက်စာချပ်များ ေလလံတင ်
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ေရာင်းချြခင်း ပိုမိုြပလုပ်ခဲ့ပီး ြပည်တွင်းေကးမီေဈးကွက် ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက ်

ေဆာင်ရက်ွဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ သုိေသာ် အေစာပိုင်းအဆင့်သာ ရှိေနပီး မေဝးေသာကာလ၌ 

လုိအပ်ေသာ ေရရှည်အရင်းအီှးအသံုးစရိတ်များအတွက် အဓိကအရင်းအြမစ်  မြဖစ်လာုိင်ပါ။  

ဘာေငွအများစုသည ် ဘာေငွေကာက်ခံမတုိးတက်လာြခင်းအြပင် ြပည်သူ့အသုံးစရိတ ်

တွင ် အကျိးရှိမတိုးတက်လာြခင်းှင့် အလှှရှင်များ၏ ပ့ံပုိးမ တိုးတက်လာြခင်းတိုမ ှ ရရိှရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုှစ်မှစ၍ သိသာထင်ရှားသည့် တိုးတက်မရှိေသာ်လည်း ြမန်မာိုင်င ံ

သည် တရားဝင်ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာအကူအည ီ ရရှိမမှာ ေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့် ဝင်ေင ွ

အဆင့်တူသည့် အြခားိုင်ငံများှင့် င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်မသာ ရိှပါသည် (ပုံ ၅-၅)။  

ပု ံ(၅-၅) အသားတင် ODA  (GNI ၏ ရာခိုင်န်း) - ြမန်မာိုင်ငံှင့် ေရွးချယ်ထားသည့် 
အြခားိုင်ငံများ၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၇ 

 
မှတ်ချက်။ အသားတင်တရားဝင်ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာအကူအညီတွင ်စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ရန်ှင့် လက်ခံသည့် 
ုိင်ငံတွင် သက်သာေချာင်ချေိရးတိုအတွက်   တရားဝင်အလှရှင်ုိင်ငံေအဂျင်စီများှင့် ဘက်ေပါင်းစုံအဖဲွအစည်းများမ ှ
ေချးေငွထုတ်ေပးြခင်း (အသားတင်အဓိကြပန်လည်ေပးဆပ်မ) ပါဝင်ပါသည်။ * ဝင်ေငွတူရရိှသည့် ိုင်ငံများဆိုသည်မာှ 
တစ်ဦးကျ GNI သည် ြမန်မာုိင်ငံ၏ အဆင့်ထက် ထက်ဝက်ှင့် ၁.၅ ဆ အကားရိှသည့် ၃၇ ိုင်ငံပါဝင်သည့် 
ိုင်ငံအုပ်စုြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ်။ အိုအီးစီဒီဖွံဖိးတုိးတက်မဘာေရးစာရင်း  

ဦးစားေပးစီမံကိန်းများ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 
ြခင်းကိုြဖစ်ေစမည့် စီမံကိန်းဘဏ် 

ဖွံဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာဘာေရးအရငး်အြမစမ်ျားကုိ အသံုးြပရန် အေရးကီးသည့် 

ေြခလှမ်းတစ်ခုမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ် အေစာပိုင်းတွင ်ေကညာခ့ဲသည့် အွန်လိုင်းစီမံကိန်း ဘဏ်ကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းဘဏ ် စနစ်တကျဖွံဖိးလာပါက 
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ဦးစားေပးစီမံကိန်းများအတွက ် ထိေရာက်မရှိသည့် အရင်းအြမစ်များရရှိရန်ှင့် ေဆာင်ရွက် 

ရန် အသင့်ြဖစ်မအတွက် တန်ဖိုးရှိေသာ ကိရိယာတစ်ခ ု ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဖံွဖိးမ 

အကူအညီများညိင်းေရးအဖဲွမှတစ်ဆင့် ုိင်ငံတွင် ညိင်းေဆာင်ရွက်မကုိ အားေကာင်းေစရန ်

အေစာပိုင်းကိးစားမ ြဖစ်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

စီမံကိန်းဘဏ်သည် စီမံကိန်းများ စီစဉ်မှင့်ညီွတ်မကို ြဖစ်ေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည ်

ဝန်ကီးဌာနများအကား ညိင်းေဆာင်ရွက်မကို အဆင်ေြပေစမည်ြဖစ်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းှင့် ကုိက်ညီေစမည့် 

စီမံကိန်းအဆိုြပချက်များ၏ ဦးစားေပးစနစ်ကုိလည်း အဆင်ေြပေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စီမံကိန်းများကုိ စီမံကိန်းဘဏ်ထဲသို မထည့်မ ီ အကဲြဖတ်ြခင်း၊ ေရွးချယ်ြခင်းှင့် ဦးစားေပး 

ြပလုပ်ြခင်းတို ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပီး ၎င်းတို၏ ဘာေရးမဟာဗျဟာများကုိလည်း ကိတင် 

အကဲြဖတ်လိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ဗဟုိစာရငး်အငး်အချက်အလက်တငွ ် နည်းပညာဆိုင်ရာ 

သတ်မှတ်ချက်များ၊ စာချပ်အမျိးအစားှင့် အလားအလာရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 

လပုင်န်းေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ေသာသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်ပါသည်။ အစိုးရ-

ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မပုံစ ံ(PPP) အရ ေဆာင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် စီမံကိန်း 

များသည် တင်ဒါယှဉ်ပိင်မစနစ် (ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ဖက်မ ှအဆိုြပသည့် အဆိုြပချက်များ 

အပါအဝင်) ှင့် အစိုးရ၏ ေထာက်ပံ့မပုံစ ံ (ဥပမာ ရပ်တည်ုိင်မည့် ကွာဟမရန်ပုံေငွှင့် 

အာမခံချက်) တိုအရြဖစ်ပီး ၎င်းတို၏ပုံစံများကို မှတ်တမ်းယူထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

မတှတ်မး်ယူထားြခင်းြဖင့် စီမံကိန်းကာလတစ်ေလာက ် စီမံကိန်းကို ကီးကပ်စိစစ်ရန ်

အတွက် အသုံးြပိုင်ရန ်ေမာ်မှန်းထားပါသည် (VDB-Loi, 2019)။  

အများြပည်သူဆုိင်ရာအေြခခံအေဆာက်အအံုအသံုးစရိတ်တွင် ပုိမုိေကာင်းမွန်သည့် ေပးရေသာ 
ေငွေကးှင့်ညီမသည့် တန်ဖိုးရရှိရန်အတွက ် စီမံကိန်းေရွးချယ်ြခင်းှင့် ဦးစားေပးေရွးချယ် 
ြခင်းတုိ တုိးတက်ရန် လိုအပ ်

ြပညသူ့်အသံုးစရိတ်ဘက်မှကည့်ပါက ေပးရသည့် ေငွေကးှင့်ညီမသည့် တန်ဖိုး ရှိသည့် 
တန်ဖုိးအကဲြဖတ်သည့် မူေဘာင်များတိုးတက်ေစြခင်းှင့် ကများအတွင်းှင့် ြပင်ပရှိ 

ဦးစားေပးနယ်ပယ်များတွင ် အသုံးစရိတ်ခွဲေဝသုံးစွဲြခင်း၊ ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏ 

စီမံအုပ်ချပ်မတိုးတက်ေစြခင်းတိုအပါအဝင် စွမ်းေဆာင်ရည ် တိုးတက်ရန် များစွာရှိပါသည် 

(World Bank, 2017; ADB, 2016b) ။ ိုင်ငံေရးအရ ေြပာင်းလဲြခင်းှင့် အစိုးရှင့် လူထု၏ 

ပါဝင်မတိုလိုအပ်သည့် ကာလရှည်လုပ်ငန်းများ ြဖစသ်ည့်ကများအတငွး် ဘတ်ဂျက်ခဲွေဝ 
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ချထားမသည ် နီးကပ်သည့်ကာလတွင ် စိန်ေခမြဖစ်ိုင်ပါသည်။ အချန်ိအေတာအတွင်း 

ကများ၌ ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ေပးရသည့်ေငွေကးှင့်ညီမသည့်တန်ဖိုးရရှိရန်အတွက ်

သိသာထင်ရှားမတစ်ခ ုရိှပါသည်။  

အထက်ပါအပိုင်းတွင ်ေဆွးေွးခဲ့သည့်စိန်ေခမများသည ်ထိေရာက်ေသာ ြဖစ်ုိင်ေချ ရှိသည့် 

အကျိးေကျးဇူးများကို ကိုယ်စားြပပါသည်။ ဥပမာ - မီးရထားလမ်းပိုင်း ချဲထွင်မ၌ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမြပလုပ်ြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အွန်လိုင်းစာရင်းအင်းသတင်း အချက်အလက် 

ဝန်ေဆာင်မအရ ၃၀ % ခန ့် ကွန်ယက်ကို တိုးတက်ေစြခင်းြဖင့် ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်မ ှ ၂၀၁၇ 

ခုှစ်အထိ အေရးပါခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ် အထက်တွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သကဲ့သို လက်ရှိတွင ်

မီးရထားလမ်းကွန်ယက်၏ ၆၀ % မှာ တစ်ေန့လင် ခရီးသည ် ၁၀၀၀ ဦးထက်နည်းသည့် 

အေရအတွက်ကုိသာ ဝန်ေဆာင်မေပးိုင်ပီး ၎င်းအေရအတွက်မှာ မီးရထားလမ်း 

ဝန်ေဆာင်မများကိ ု ထိန်းသိမ်းြခင်းအေပ အကဲြဖတရ်နအ်တက်ွ အလွနန်ည်းသည့် 

အေရအတွက ် ြဖစ်ပါသည ် (ADB (2016a)။ တစခ်ျနိတ်ည်းမာှပင် ပျမ်းမအြမန်န်းသည ်

အသွားအလာများသည့် လမ်းေကာင်းများ၌ပင် အလွန်နိမ့်ပါသည်။  ကုန်းလမ်းကွန်ယက ်

တွင်လည်း အလားတူအေြခအေနမျိး ရှိေကာင်း ေလ့လာေတွရှိခဲ့ပါသည်။ ADB (2016d) မ ှ

လမ်းများ၏ ၅၀၀၀ ကီလိုမီတာကိုသာ တစေ်န့လင် ယာဉ် ၁၀၀၀ စီးှင့်အထက ် ယာဉ် 

ပိတ်ဆိုမရှိပီး ချတိ်ဆက်မကွန်ယက ် (လမ်းခင်းထားသည့် လမ်းများ၏ ၅၀ % ခန့ ်

အပါအဝင်) ၏ ၇၄ % သည် တစ်ေန့လင ်ယာဉ ်၂၀၀ စီးေအာက် ယာဉ်ပိတ်ဆိုမရှိေကာင်း 

အစီရင်ခ ံတင်ြပထားပါသည်။  

အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမများသည် သင့်ေတာ်သည့် ကိစရပ်များရှိခဲ့ေသာ်လည်း အရွယ်အစား 

ပမာဏအေပမူတည်ြခင်းသည် ယခင်ဆုံးြဖတ်ချက ်ချမှတ်သည့် မူေဘာင်များတွင ်အားနည်း 

ချက်များရှိေကာင်း ေထာက်ြပခ့ဲပါသည်။ အချိေသာ ရငး်ှီးြမပ်ှံမများသည် ၎င်းတို၏ 

ဘာေရးှင့် စီးပွားေရးအရရပ်တည်ိုင်မတိုှင့်  ကိုက်ညီသည်ဟ ုယူဆ၍ မရိုင်ပါသည်။ 

ဥပမာ - တည်ရှိဆဲကွန်ယက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်ှင့် ယာဉ်သက်တမ်းတိုးြခင်းကဲ့သို အြခား 

လုိအပ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ်ကုန်ကျစရိတ်များ ြဖစ်ေပလာိုင်ပါသည်။ ယငး်တုိ 

အားလံုးသည ် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ပုိမို 

ခိုင်မာသည့် ဘာေရးအလားအလာတွင် ထည့်သွင်းရန ်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။  

လက်ရှိအစိုးရှင့် ေနာင်တက်လာမည့်အစိုးရများအေနြဖင့် ၎ငး်အစဉ်အလာကုိ ဆက်လက ်

ေဖာ်ေဆာင်သွားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယေန့အထ ိ စီမံကိန်းေရွးချယ်ြခင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
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ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း ဘတ်ဂျတ်ကို ထည့်သွငး်စဉ်းစားသည့် ိုးရှင်းသည့် နည်းလမ်း 

အေပတွင် အများဆုံးအေြခခံေနပါသည်။ World Bank (2017) မ ှ စီမံကိန်းများကုိ 

ဝန်ကီးများပါဝင်သည့် ေကာ်မတီများမ ှ လုံေလာက်မမရှိသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စိစစ ်

ြခင်းှင့် ဦးစားေပးေရွးချယ်ြခင်းတိုြဖင့် ေရွးချယ်ေကာင်း တင်ြပထားပါသည်။ အချိေသာ 

စိစစ်မများကို လတ်ေတာ်မြပလုပ်ေသာ်လည်း ၎င်းတိုကို ေလ့လာဆနး်စစခ်ျက်မတှစဆ်င့် 

ညီတူညီမ အေထာက်အကူေပးြခင်း မဟုတပ်ါ။  

လက်ရိှဥပေဒပံုစံသည် အဆိုြပစီမံကိန်း၏ ဘာေငွအတွက ်ထည့်သွငး်စဉ်းစား ြခင်းမြပမ ီ

ပုံမှန်စစ်ေဆးရန ် မလုိအပ်သည့် ပုံစံြဖစ်ပါသည်။ အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ စွမး်ေဆာင်ရည ်

အားနည်းမသည် စီမံကိန်းများကုိ စိစစသ်ည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတစ်ေလာက် အဟန့်အတား 

ြဖစ်ေစပါသည ် (ဥပမာ - ြပင်ပမ ှ စီမံကိန်းအေပ သက်ေရာက်လာိုငသ်ည့်အချက်များကုိ 

ပုံမှန်အားြဖင့် မစဉ်းစားြခင်းှင့် အသုံးြပသူများှင့် သက်ေရာက်မရှိိုင်သည့် လူထုတိုှင့် 

ညိင်းေဆွးေွးြခင်းတို ြပလုပ်မနည်းပါးြခင်း)။ အစိုးရမ ှ ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ပတဝ်နး်ကျငှ်င့် 

လူမဝန်းကျင်သက်ေရာက်မဆန်းစစ်ချက်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာမှ ရရှိခဲ့သည့် အေတွ 

အကံများကို ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် တုိးတက်လာမည်ဟု အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ေမာ်မှန်း 

ထားပါသည်။ ည့ံဖျင်းသည့် စီမံကိန်းေရွးချယ်ြခင်းှင့် ကနဦးအဆင့်တငွ ် ဖံွဖိးတုိးတက် 

ြခင်းသည် စီမံကိန်းပီးစီးေအာင်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုအခက်ေတွေစိုင်ပီး တစခ်ါတစ်ရံ 

ေှာင့်ေှးမများ ြဖစ်ေစုိင်ပါသည်။ ခုှစ်များအလုိက် ဘာေငွခဲွေဝချထားမ မရှိြခင်း၊ 

ဝယ်ယူေရးေှာင့်ေှးမများ၊ စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် ေှာင့်ေှးမှင့် ကုန်ကျ 

စရတိ ်များြပားြခင်းတိုကို ြဖစ်ေစသည့် ဘာေငွပုံမှန်မရရှိြခင်းစသည်တိုသည်လည်း ဖိအား 

များပင်ြဖစ်ပါသည် (World Bank, 2017)။  

တစ်ဖန် စီမံကိန်းဘဏ်စတင်အေကာင်အထည်ေဖာ်မသည ် အသံုးစရိတကုိ် ထိထ 

ိေရာက်ေရာက် သုံးစွဲမ တိုးတက်ေစေရးဦးတည်ချက်အတွက ် ေကာငး်မနွသ်ည့် ေြခလှမ်း 

ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလံုးမ ှ စီမံကိန်းကို စိစစ်ိုင်ရန် ခွင့်ြပ 

ထားပီး ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို အားေကာင်းေစသည့်အတွက ်

ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းေရွးချယ်ြခင်း၊ ဦးစားေပးြပလုပ်ြခင်းှင့် ဆန်းစစ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ 

တုိးတက်လာေစရန်အတွက် အားထုတ်မ ပိုမိုြပလုပ်ရန်မှာ အစိုးရအတွက ်အလွန်အေရးကီး 

ပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင ် အားလုံးထက်ပိုမိုအေရးကီးသည့်အချက်အြဖစ ် အစိုးရအေနြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိး 



395 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

တိုးတက်မ စီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ တွင ် ေဖာြ်ပထားသက့ဲသုိ အစိုးရ-ပုဂလိကပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မပံုစံမှတစ်ဆင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုကတွင် ပုဂလိကကမှ ပါဝင်လာမ 

ပိုမိုြမင့်တက်လာေစရန ် ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂလိကကမှ စတိဝ်ငစ်ားမကုိ ထိထိေရာက်ေရာက ်

ဆွဲေဆာင်ိုင်ေစရန်ှင့် အစိုးရ-ပုဂလိကပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မပံုစံသည် ေပးရသည့် 

ေငွေကးှင့်ညီမသည့် တန်ဖိုးရရှိိုင်ေကာင်း ေသချာေစရန်တိုအတွက ် ခိုင်မာသည့် 

ဥပေဒှင့်အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာမူေဘာင်တစ်ခ ုလိုအပ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိ အစိုးရ-

ပဂုလကိပးူေပါင်းေဆာင်ရွက်မမူေဘာင် (PPP Framework) သည ် ြပည့်စုံမမရှိေသးပါ 

(World Bank,2018)။ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင ် ြဖစ်ိုင်သည့် တာဝနယ်မူအပါအဝင် 

အစိုးရ - ပုဂလိက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မပုံစံ၏ ဘာေရးဆိုင်ရာသက်ေရာက်မအားလံုးကို 

ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ဘတ်ဂျက်စည်းမျဉ်းမှ လွတ်ေြမာက်ေစရန်အတွက ်ပုဂလိက 

က၏ လက်ကျန်ေငွစာရင်းကို ဘာေရးဆုိင်ရာကတိကဝတ်မှ ဖယ်ထုတ်ြခင်းြဖင့် အစုိးရ 

- ပုဂလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မပုံစံကို အသုံးြပြခင်းသည ် ြပဿနာလည်း ြဖစေ်စုိင ်

ပါသည်။  

ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းှင့် ေခတ်မီေစြခင်း 

ြမန်မာ့မီးရထားှင့် ြပည်တွင်းေရေကာင်းပိုေဆာင်ေရးတိုကဲ့သို ပိုေဆာင်ေရးကရှိ ိုင်ငံပိုင် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းှင့် ေခတ်မီေစြခင်းသည် အေရးကီးသည့် 

အချက်တစ်ချက်ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ် အဆိုပါကုမဏီများသည ် အများြပည်သူပိုင ်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်သည့်အဖွဲအစည်းများပုံစံထက ် ၎င်းတို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ၏ 

ဦးစီးဌာနများကဲ့သို လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနကပီး ှစ်စဉ်ဘတ်ဂျတ်ခွဲေဝမအေပ မှီခိုေနဆဲ 

ြဖစ်ပါသည်။ စီမံခန ့်ခွဲမတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့်ြဖစ်ပီး စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်မအေပ 

ပိုမိုအာုံစိုက်၍ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန ်ခွင့်ြပထားသည့် ၎င်းတို၏ ိုင်ငံပိုင်ြပလုပ်ြခင်းသည် 

၎င်းတို၏ ဘာေရးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မြပတ်ရှိမှင့် အစိုးရ၏ ေထာက်ပံ့ေငွအေပ 

မှီခိုအားထားမ ေလျာ့နည်းေစမတိုကို ြဖစ်ေပေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို၏ စီမံအုပ်ချပ်မ 

တုိးတက်မသည် အများြပည်သူဝန်ေဆာင်မဆိုင်ရာတာဝန်ဝတရားများကိ ု ပိုမို ထိေရာက်စွာ 

ပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။  

တရားဝင်ဖွံဖိးတိုးတက်မဆုိင်ရာအကူအညီများကုိ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်သည့် ိုင်ငံများ 

သည် ြမန်မာိုင်ငံှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုန်သွယ်မတွင ် ေကာင်းမွန်သည့် ြပင်ပအချက ်

အလက်များဟ ု ထင်ြမင်ကပါသည်။ ထိုေကာင့် အဆိုပါတရားဝင်ဖွံဖိး တိုးတက်မဆိုင်ရာ 
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အကူအညီများသည် ိုင်ငံအကားကွာဟချက်ကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစပီး အထူးသြဖင့် 

အေသးစားှင့် ြပည်တွင်း အေြခခံအေဆာက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက ် ရန်ပံုေငွကွာဟမကို 

ထိန်းထားိုင်ပါသည်။ ပုဂလိကကမ ှေရရှည်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ကမာ့ဖွံဖိးတိုးတက်မန်းကိန်းများအရ ပုဂလိကကမ ှ ပါဝင်မသည် ေဒသတွင်း၌ 

အနည်းဆုံးြဖစ်ပီး ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်မ ှ၂၀၁၄ ခုှစ်အထိ စွမ်းအင်ကတွင်သာ ပါဝင်လုပ်ကိုင ်

ကသည်ကိုေတွရပါသည်။ အဓိကစီမံကိန်းများအတွက် ေနာငတ်ငွ ် ဘာေရးတိုးြမင့်မကို 

ပုဂလိကအရင်းအှီးမှ ရယူသင့်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ဖက်ိုင်ငံများ 

ထံမ ှ ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂလိကကသည ် ေခတ်မီသည့် နည်းပညာှင့် အသိပညာများြဖင့် 

အသံုးြပသူအဆင်ေြပမည့်ပံုစံြဖင့် စီမံကိန်းများကို ပိုမိုထိထိေရာက်ေရာက ်အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ တုတ်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှတတု-်ြမန်မာ နယ်စပ ်

တွင ် အေြခခံအေဆာက်အအံုကအတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန ် ကမ်းလှမ်းေနစဉ်တွင ်

ဂျပန်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ပါ 

သည်။  

ရပ်ဝန်းတစ်ခုလမ်းေကာင်းတစ်သွယ်စီမံကိန်းပါ အေြခခံအေဆာက်အအုံစီမံကိန်းများ သည ်
အိိယ - ဘဂလားေဒ့ရ်ှ - ြမန်မာ - တုတ်စကန်တစ်ေလာက် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်မ 
ကို တုိးတက်ေစရန် တုတ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်ရာတွင ် အေရးကီးသည့်အခန်း 
ကမှ ပါဝင်ေနပါသည်။ ရပ်ဝန်းတစ်ခုလမ်းေကာင်းတစ်သွယ်စီမံကိန်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
လုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက ် ဦးေဆာင်ေကာ်မတီကို ၂၀၁၈ ခုှစ ်
စက်တင်ဘာလတွင် ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ ိုင်ငံေတာ်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂိလ်မ ှ ဥကအြဖစ ်
ေဆာင်ရွက်ပီး ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများြဖင့် ပါဝင်ဖွဲစည်းထားသည့် ေကာ်မတီသည ်တုတ် 
- ြမန်မာ စီးပွားေရးစကန်ှင့် နယ်စပ်စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဇုန်တို တည်ေထာင်မ 
ှင့်အတူ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ကပါသည်။ မကာေသးမီက နယ်စပ်စီးပွားေရးပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်မဇုန်အတွက ် နားလည်မသေဘာတူစာချပ်အရ တည်ေနရာ ၃ ခုကို သတ်မှတ ်
ပီးြဖစ်ေကာင်း ေကညာခ့ဲပါသည်။ ၎င်းတိုသည ်ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန် 
ဥပေဒတိုအရ ၎င်းတိုတွင ် အာမခံအေကာက်ခွနကု်နေ်လှာင်ုံများငှ့် ကုနး်တငွး်ဆပိက်မ်း 
များမှာ မပီးေသးေသာ်လည်း ပိုကုန်ထုတ်လုပ်မှင့် တင်သွင်းမလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် သိုေလှာင်ုံ၊ 
ဟိုတယ်များှင့် ဘဏ်များကဲ့သို အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် ကုန်သွယ်ေရးအေထာက ်
အကူြပ ပစည်းများ ရရှိမည်ြဖစ်သည်။ နယ်စပ်စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဇုန်တွင ်
ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် အစုရှယ်ယာ ၃၅ % ပါဝင်ိုင်ပါသည် (Myanmar 
Times 2019d)။ 
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အတိအကျေဖာ်ေဆာင်ုိင်ြခင်းမရိှပါ။ အဆိုပါအချက်၌ အစိမ်းေရာင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်

ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမကို အားေပးရန်ှင့် အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မကို အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစရန ် အစိုးရမ ှ ိုင်ငံအဆင့်ှင့် ုိင်ငံတကာအဆင့်အထိ ခိုင်မာမရှိေသာ ကတိကဝတ ်

ြပမ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ပိုမိုသဟဇာတြဖစ်ေစမည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်တစ်ေြပးည ီ

ပံ့ပိုးေပးိုင်မည့်မူဝါဒ၊ ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ပိုမိုသဟ 

ဇာတြဖစ်ေစမည့် တာဝန်ယူမရှိေသာ ေကာ်ပုိရိတ်အေလ့အကျင့်ကုိ အားေပးသည့် မူဝါဒများ၊ 

အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မရည်မှန်းချက်များကို ြမင့်တင်ိုင်မည့် မူဝါဒများစသည်တိုကို ေရးဆွဲ၊ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်၊ စိစစ်စစ်ေဆးိုင်ေရးအတွက ်အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် 
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အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ဘာေရးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်ကမ်းများစသည်တို 

ပါဝင်ပါသည ်(OECD, 2015)။ 

လက်ရှိတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် စိန်ေခမ 

များစွာှင့် ေတွကံေနရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည် ဒီမိုကေရစီစနစ်သို စတင ် အသွင် 

ကူးေြပာင်းစဉ်မှစ၍ တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် စီးပွားေရး ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့ေသာ်လည်း သဘာဝ 

အရင်းအြမစ်များအား ေရရှည်သုံးစွဲိုင်ေရးစီမံထားမမရှိဘ ဲ ထုတ်ယူသုံးစွဲမေကာင့် ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးဆိုင်ရာစိန်ေခမများ ပိုမိုများြပားလာေစသည်။ အရင်းအြမစ်ထုတ်ယူသုံးစွဲသည့် 

ကများသည် အလုပ်အကုိင်ရရိှမှင့် ဂျဒီီပီတုိးတက်မကုိ အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစပီး 

ေကျးလက်ှင့်ေဝးလံသည့်ေဒသများတွင ် ေနထုိင်ကသည့် ေအာက်ေြခလူတန်းစားများသည ်

အေသးစားစိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများှင့် သစ်ေတာအရင်းအြမစ်များကိ ု

အသုံးြပသည့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမများတွင ်မှီခိုေနရသည်။ တရားမဝင်သစ် ထုတ်လုပ ်

ြခင်းှင့် အြခားစီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်မလုပ်ေဆာင်ချက်များေကာင့် သဘာဝအရင်းအြမစ် 

အများအြပား ယုိယွင်းပျက်ဆီးခ့ဲရာ ၁၉၉၀ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ်အကား သစ်ေတာဖံုးလမ်းမ 

ဧရိယာဟတ်တာ သန်းေပါင်း ၁၀ ဆုံးံးခဲ့သည်ဟုခန ့်မှန်းထားသည ် (Fodor and Ling, 

2019)။ မိြပေဒသများတွင ် စက်မဇုန်များမ ှ ထွက်ရှိသည့် အရာယ်ရှိေသာ စွန ့်ပစ်ပစည်း 

များ၊ ထိန်းချပ်မမရှိေသာ ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်အသုံးြပမ 

များြပားလာြခင်းအပါအဝင် စွန ့်ပစ်ပစည်းစီမံခန ့်ခွဲမအားနည်းြခင်းေကာင့် ေလှင့် ေရ 

ညစ်ညမ်းမသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ထိုေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ 

ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မအရှိဆုံးကမာ့ိုင်ငံများအနက ်တစ်ိုငင်ြံဖစသ်ည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၌ အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ြမင့်တင်ြခင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 

စီးပွားေရးအရ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ထိခိုက်ေစသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်များကို 

ေရှာင်ကဉ်ိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပင်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ် အေြခခံအေဆာက် 

အအုံတိုးတက်ရန် အဓိကလိုအပ်လျက်ရှိပီး ဌာနဆိုင်ရာများ၏ သတင်းအချက်အလက်များ 

အရ လမး်တည်ေဆာက်ြခင်းသည် တစ်ိုင်ငံလုံးလိုအပ်ချက်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄၀ ရာခိုင်န်း 

ခန ့်သာရှိပီး (Asian Development Bank, 2017a)၊ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလအထ ိ ိုင်ငံ 

လူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင်န်းသာ ိုင်ငံေတာ်ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်မ ှ လပ်စစ်မီးကို ရယူသုံးစွဲ 

ိုင်ေကာင်း ခန ့်မှန်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်များသည ်ိုင်ငံ၏ အစိမ်းေရာင်အေြခခ ံ

အေဆာက်အအံုကဘက်တွင် ပိုမိုရင်းှီးြမပ်ှံိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးပွားေစပီး 

ေနာက်ဆယ်စုှစ်ှစ်စုအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သဟဇာတမြဖစ်သည့် အေြခခ ံ
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အေဆာက်အအံုများေကာင့် ြဖစ်ေပိုင်သည့် ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ေရှာင်ကဉ်ုိင် 

မည်ြဖစ်သည်။ အကီးစားြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်သံုးဓာတ်အားလုိင်းစနစ်သည် လပ်စစ် 

ဓာတ်အားေထာက်ပံ့ေရးမ ှ ထွက်ေပလာသည့် ကာဗွန်ထုတ်လတ်မကို ေလာ့ချေပးိုင်ပီး 

လိုင်းချဲထွင်မများသည ်ေနရာယူေသာ်လည်း လိုင်းမဲ့စနစ်များသည် စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲိုင်မကို 

အေထာက်အကူြပုိင်သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံအစုိးရသည် အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးကို ပီးခဲ့သည့်ှစ်မ ှ စတင်၍ 

မဟာဗျဟာများချမှတ်ကာ ေဆာက်ရွက်ချက်များစွာြဖင့် ေဖာ်ေဆာင်ခ့ဲသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ပါ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မမိင ်၅ ခုတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမအား မိင ်

တစ်ခုအြဖစ် ရှင်းလင်းစွာ ထည့်သွင်းေပါင်းစည်းထားသည်။ ိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု ေြပာင်းလဲမ 

ဆိုင်ရာ မဟာဗျဟာှင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀) သည် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 

ေဆာင်ရက်ွချက်များကုိ ြမင့်တင်ေပးပီး Myanmar’s Nationally Determined 

Contribution သည် ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ချက်များကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ေရးှင့် ေလျာ့ချိုင် 

မည့်အချက်များကို သတ်မှတ်ေပးသည်။ ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း 

(၂၀၁၈-၂၀၃၀)သည် ကအားလုံးတွင ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာြပဿနာရပ်များကို ေပါင်းစည်း 

ရန် အားေပးပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ (၂၀၁၇) ှင့် အြခားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည ် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆုိင်ရာ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကို ဆန်းစစ်၍ ေလာ့ချိုင်ြခင်းြဖင့် အစိမ်းေရာင ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖစ်သည်။ 

ထိုသိုေသာ မူဝါဒများ၊ ဥပေဒစည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများသည ် ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရ၏ 

အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအတွက ် ပီးြပည့်စုံမရှိသည့် မူေဘာင်တစ်ရပ်အြဖစ် ကိုယ်စားြပိုင ်

ေသာ်လည်း အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မ (ဥပမာ - ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်၊ ထုတ်လတ်မ 

ေလာ့ချြခင်း) ှင့် သက်ဆုိင်သည့် သီးြခားနယ်ပယ်များ၌ သတ်မှတ်ချက်များ သိုမဟုတ ်

ရှင်းလင်းေသာပန်းတိုင်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းကသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသိုပိုမို ခိုင်မာ 

ေသာ န်ြပချက်တစ်ရပ်ကုိ ေဖာ်ြပေနြခင်းြဖစ်သည်။ အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ်

ဌာနဆိုင်ရာများှင့် ပုဂလိကအရင်းအြမစ်များကိုလည်းေကာင်း၊ အဆိုပါမူဝါဒများအား 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင်လည်းေကာငး် သိသာထင်ရှားေသာ ကိးပမ်းအားထုတ်မ 

ြမင့်တင်ေပးရန် လုိအပ်သည်။ အစိုးရဌာနများ၊ အထူးသြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ 

န်ကားမဦးစီးဌာနကဲ့သိုေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် တိုက်ိုက်ထိေတွမများသည့် ဌာန 
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များအေနြဖင့် အဆိုပါမဟာဗျဟာများကို သိရိှနားလည်ရန် လိုအပ်ပီး ၎င်းတိုမ ှပံ့ပိုးေပးေန 

သည့် ဝန်ေဆာင်မများှင့ ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ထိေတွဆက်ဆံမများတွင ် ေဖာ်ြပပါ 

မဟာဗျဟာများကုိ ေပါင်းစပ်ေရးှင့် ြဖန ့်ေဝေပးိုင်ေရး ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပ်ပါ 

သည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်မှသာ မူဝါဒအားအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

လိုက်နာေစေရး ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အဆင်ေြပေချာေမွမရှိမည်ြဖစ်ပီး ရည်မှန်းချက်များကို 

ရှင်းလင်းစွာ ချမှတ်ိုင်ေရးအတွက်လည်း အေထာက်အကူြဖစေ်စမည်ြဖစသ်ည်။ 

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ သယံဇာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ 

မ ှအဆိုြပရင်းှီးြမပ်ံှမများကုိ ကနဦးဆန်းစစ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာထိခုိက် 

မများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ြဖစ်ပီး ထိုသို ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများကပါ ပူးေပါင်းပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ ် ြဖစ်ပါသည်။ (အခန်း ၃ ရိှ 

၎င်းှင့ ်ဆက်စပ်သည့် အကံြပချက်များကို ကည့်ပါ။) 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခုိက်မဆန်းစစ်ချက်များကုိ ေလ့လာသံုးသပ်ရန်ှင့် ထုိက့ဲသုိ 

ဆန်းစစ်ချက်များကုိ ေလ့လာသုံးသပ်ိုင်မည့် ိုင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် တိုင်း 

ေဒသကီး/ြပည်နယ်အဆင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စမွး်ေဆာငရ်ည်ကုိ ြမင့်တင်ြခင်း 

အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်စနစ်များကို အြပည့်အဝ 

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ုိင်ေစရန်ှင့် လုပ်ငန်းအဆင်ေြပေချာေမွမကို ေှာင့်ေှးေစ 

သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ေလျာ့ချိုင်ရန်၊ EIA များကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစမည့် 

ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကုိ တိုးတက်ေစြခင်းြဖင့် 

အစိမ်းေရာင်ရင်းီှးြမပ်ံှမများ ကုိ ြမင့်တင်ုိင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 ြမန်မာိုင်ငံမ ှ ြပည်သူ့ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစီမံကိန်းဘဏ် (Project bank) ၏ 

အနာဂါတ်တိုးတက်မတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံန်းများကိုပါ ေပါင်းစပ ်

ထည့်သွင်းရန ် လိုအပ်သည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် အေြခခ ံ

အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများကို Project Bank တွင ်

ဦးစားေပးကအြဖစ် ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် အေကာင်အထည ် ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ အနာဂတ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ ဦးစားေပးစီမံကိန်းများ 

သတ်မှတ်ရာ၌ မဟာဗျဟာကျေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ချက်များအပါအဝင် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထည့်သွငး်စဉ်းစားရမည့် အချက်များကုိ စီမံကိန်းများတွင ်
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ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် အစိမ်းေရာင်စီမံကိန်းများအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် ရည်ရွယ ်ပါသည်။ 

 ေရအားမှ ထုတ်လုပ်ြခင်းမဟုတ်ေသာ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်များ၏ အေရး 

ပါပံုကုိ သိရှိြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တစ်ေြပးည ီ စံသတ်မှတ်ထားသည့် Power-

purchase agreement စာချပ်ပံုစံကုိ အသံုးြပြခင်းြဖင့် လည်းေကာင်း၊ ေြမအသံုးြပ 

ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်အား အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ေရးဆွဲထား 

သည့် ုိင်ငံ၏ စွမ်းအင်စီမံချက်များတွင် ေနစွမ်းအင်ှင့် ေလစွမ်းအင်တိုကို အေြခခ ံ

သည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ြခင်းကုိ ြမင့်တင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် ၎င်းတို၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမမ ှအကျိးသက် ေရာက်မရှိေစ 

မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ြမင့်တင်ေပးြခင်းြဖင့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်

သုံးလိုင်းမဲ့စနစ်ြဖင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ြခင်းကို ိုင်ငံေတာ်မ ှ အေထာက်အပံ့ြပရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ 

 ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ ဘာေငွနဲ့ အြခားသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိေသာ ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆိုင်ရာဘာေငွများကို အသုံးြပခွင့်ရရှိေစရန်၊ အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အတွက ်စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းများေပးရန်ှင့် စီမံကိန်းများကို မဟာဗျဟာကျကျ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိငေ်ရးအတက်ွ ရည်မှန်းချက်ထားရှိရန်ှင့် ရာသီဥတု 

ေြပာင်းလဲမဒဏ်ကုိ ခံိုင်ရည်ရှိေစရန်အတွက ်ေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမပတ်ဝန်းကျင်ှင့် သဟဇာတြဖစ်ေစ 
သည့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မလမ်းေကာင်းသို အသွင်ကူးေြပာင်းိုင်ေရး အခွင့် 
အလမ်းကို ဖန်တီးရယူြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မလမ်းေကာင်း၌ အခက်အခဲများှင့် အခွင့်အလမ်းများ၊ 

ှစ်ခုလုံးှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ အခက်အခဲများတွင် သဘာဝသယဇံာတများအေပတွင် 

များစွာအားထားြခင်း၊ ေရှင့် ေြမသယံဇာတအား ေရရှည်အသုံးြပိုင်ေအာင ် စီမံထားြခင်း 

မရှိဘ ဲ ယိုယွင်းပျက်ဆီးေစြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အအုံများအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမများစွာ 

လိုအပ်လျက်ရှိြခင်းှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့် ဆိုးရွားမတွင ် ထိခိုက်လွယ်မများလာြခင်း 

စသည်တုိပါဝင်သည်။ အဆိုပါအခက်အခဲများကို ေြဖရှင်းိုင်ြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ်

အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ြမင့်တင်ိုငမ်ည့် အခွင့်အလမး်လည်း ြဖစ်သည်။ လပ်စစ ်

ဓာတ်အားကို အကီးစားရယူသုံးစွဲိုင်ေရးှင့် စွမ်းအင်ဖူလုံမရှိေစေရးသည ် ိုငင်အံတကွ ်

အေရးတကီးလိုအပ်ချက်ြဖစ်ပီး ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်ထုတ်ယူိုင်မ အလားအလာှင့် 
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သဘာဝအရင်းအြမစ်များကို မည်ကဲ့သို စဉ်ဆက်မြပတ် သုံးစွဲိုင်ေရးသည်လည်း ြမနမ်ာိုင်င ံ

အတွက် အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို အားေပးြမင့်တင်ိုင်ေရး အလားအလာကုိ ေဖာ်န်း 

ေနသည်။ အစိမ်းေရာင်ကများတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ြမင့်တင်ိုင်ေစရန်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

များအားလံုး အစိမ်းေရာင်ဘက်သို ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန်အတွက် ခိုင်မာမရှိေသာ မူဝါဒ 

မူေဘာင်တစ်ခုကို အေြခခံထားေသာ တိုင်းတာိုင်ပီး အားလုံးပါဝင်ိုင်သည့်နည်းလမ်း 

တစ်ခုကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ပါက ေဖာ်ြပပါအခက်အခဲများကို ေြဖရှင်းိုင်မည်ြဖစ်ပီး ြမနမ်ာိုင်င ံ

၏ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ြမင့်တင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

သဘာဝအရင်းအြမစ်များှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် 
ဆင်းရဲမေလာ့ချြခင်းတိုအတွက ်အေရးကီးသည် 

ြမန်မာုိင်ငံသည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုှစ်များကစ၍ ဖွံဖိးတိုးတက်မကို အေထာက် အပံ့ြပ 

ိုင်ေရးအတွက ် သဘာဝအရင်းအြမစ်များအေပ များစွာမှီခိုအားထားခဲ့ပီး ဒီမိုကေရစ ီ စနစ ်

သို အသွင်ကူးေြပာင်းစဉ်မှစ၍ ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးသည ် တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ပိုမိုတိုးတက ်

လာခ့ဲသည်။ မကာေသးမီှစ်များက စက်မငှ့် ဝန်ေဆာင်မကများသည ် အေရးပါမ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ေသာ်လညး်အရင်းအြမစ်ကများမ ှ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်လက်ပံ့ပိုးေပးေန 

ြခင်း ြဖစ်သည်။ စိုက်ပျိးေရး၊ သစ်ေတာှင့် ငါးလုပ်ငန်းများသည် ၂၀၀၀ ခုှစ်တွင် ၅၇ 

ရာခိုင်န်းရှိခဲ့သြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက အဆုိပါကများသည် ိုင်ငံဂျဒီီပီ၏ ၂၃ 

ရာခိုင်န်းသာ ပ့ံပုိးေပးလျက်ရိှသည်ကုိ ေတွရှိရသည ်(Asian Development Bank, 2019)။ 

ထိုြပင ် တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်ြခင်းငှ့် သစ်တင်ပုိြခင်း စသည့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များ 

ှင့်ပတ်သက်၍ ပံုမှန်မဟုတ်ေသာ တရားဝငထု်တြ်ပနထ်ားြခငး်မရိှသည့် စည်းမျဉ်းများကို 

အသုံးြပခဲ့ြခင်းေကာင့် ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးတွင် သစ်ေတာှင့် ငါးလုပင်နး်ကမ ှေထာက်ပံ့မ 

သည် ိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များေအာက် ေလျာ့ကျေနြခင်း ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ ေဂဟစနစ်များတန်ဖုိးသည် သစ်ေတာှင့် ငါးလုပ်ငန်းကတို၏ ပုံမှန်အချက ်

အလက်များထက် ၁၀ ဆယ်ဆေကျာ် ြမင့်တက်ေနသည်ကုိလည်း အချိေသာေလ့လာမများ 

အရ သိရှိရသည ်(Fodor and Ling, 2019)။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမ၊ သစ်ေတာ၊ ြမစ်ေချာင်းများှင့် ကမး်ိုးတနး်ေဒသများသည် ိုင်ငံသား 

များအတွက် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမများကို အေထာက်အပ့ံြပ 

သက့ဲသုိ ဆင်းရဲမေလာ့ချေရးအတွက် ဆက်လက်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်များတွင် အဓိက အေရး 

ပါသည့် အရင်းအြမစ်များ ြဖစ်သည ် (Mandle et al., 2016)။ ိုင်ငံလူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ၊ 

၈၇ ရာခိုင်န်းရှိသည့် ေကျးလက်ေန ြပည်သူများသည ် ဆင်းရဲမွဲေတမကို ခံစားေနရသည ်
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(Fodor and Ling, 2019)။ ဆင်းရဲမကို ခံစားေနရသည့် ြပည်သူများသည ် ေတာင်တန်း 

ေဒသများှင့် ကမ်းိုးတန်းေဒသများတွင ်အများအားြဖင့် ေနထိုင်ကပီး ၎င်းတို၏ အသက ်

ေမွးဝမ်းေကျာင်းမများကုိ အေသးစားစုိက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းှင့် သစ်ေတာ 

အရင်းအြမစ်များကုိ အသုံးြပအားထားေနရသည်။  

ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် သဘာဝအရင်းအြမစ်များကုိ ကန့်သတ်မထားဘဲ အတိုင်းအဆမရှိ 

ထုတ်ယူသုံးစွဲြခင်းှင့် ၎င်းတိုအေပ များစွာမှီခိုေနြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ တုိးတက်မ 

လမး်ေကာင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုးကျိးများ ြမင့်တက်လာြခင်းကုိ ြဖစ်ေစသည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် လွန်ခ့ဲသည့် ၂၅ ှစအ်တငွး် သစ်ေတာဟတ်တာေပါင်း ၁၀ သန်းေကျာ ်

ဆုံးံးခဲ့ပီးြဖစ်သည ် (Fodor and Ling, 2019)။ ိုင်ငံ၏ သစ်ေတာဖံုးလမ်းမသည် ၁၉၉၀ 

ခုှစ်တွင ်၆၀ ရာခိုင်န်းရှိခဲ့ရာမ ှ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ၄၄ ရာခိုင်န်းေကျာ်သို ကျဆင်းခဲ့သြဖင့ ်

ေဒသတွင်း အြခားိုင်ငံများှင့် င်းယှဉ်ပါက လျင်ြမန်စွာ ကျဆငး်ခ့ဲေကာငး် ေတွရိှရသည ်

(ပု ံ ၆-၁)။ မိြပထူေထာင်ြခင်းသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုးကျိးများကို သယေ်ဆာင် 

လာပီး ြမန်မာိုင်ငံသည ်၂၀၁၈ ခုှစ် ကမာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်ချက်န်းကိန်း၌ 

ိုင်ငံေပါင်း ၁၈၀ အနက် ၁၃၈ ိုင်ငံအဆင့်သို ေရာက်ရှိခဲ့သည ် (Wendling et al., 2018)။ 

မိြပေဒသများတွင ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မ ပိုမိုများြပားလာြခင်း၊ စိုက်ပျိးေရးကှင့် 

အြခားစွန ့်ပစ်ပစည်းများ ေလာင်ကမ်းမှင့် တည်ေဆာက်ေရးလုပ်ငန်းများေကာင့် ေလထု 

ညစ်ညမ်းမ တိုးလာေစပီး သတတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများမ ှ စွန ့်ပစ်ပစည်းအစိုင်အခဲများှင့် 

သန့်စင်ထားြခင်းမရှိသည့်စွန ့်ပစ်ေရများကို ေရထုအတွင်းသို စနွ့်ပစြ်ခငး်သည် ြမစ်ေချာင်း 

များှင့ ်ေရကန်များရှိ ေရအရည်အေသွးကို ညစ်ညမ်းမြဖစ်ေစသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လူသား 

အရင်းအြမစ ် ဆက်လက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေစလိုပါက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမပိုင်းှင့် 

သဘာဝအရင်းအြမစ်များကို အသုံးြပသည့်နည်းလမ်းတို၌ ယခင်ကထက ် တိုးတက်ရန ်

လိုအပ်ေပသည်။ 

 

 

 

 

 



409 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ပု ံ၆-၁  ၁၉၉၀ ခုှစ်မ ှ၂၀၁၇ ခုှစ်အထိ ေရွးချယ်ထားသည့် 
အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများ၏ စုစုေပါင်းေြမဧရိယာတွင် သစ်ေတာဖုံးလမ်းမရာခိုင်န်း 

 

ရင်းြမစ် - FAOStat, Agri-environmental indicators – Land use, 

http://www.fao.org/faostat/, accessed 13.12.09 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ အေြခခံအေဆာက်အအုံအတွက ် လုိအပသ်ည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ဆိုင်ရာ သိသာထင်ရှားသည့် ကွာဟချက် 

ြမန်မာုိင်ငံသည် အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာလျာထားချက်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ တိုတွင် 
အဓိကကွာဟချက်တစ်ခုှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လပစ်စမ်းီရယူ သံုးစွဲုိင ်
ြခင်းသည် ေဒသတွင်းရှိ အြခားိုင်ငံများှင့်င်းယှဉ်ပါက ပိုမိုနိမ့်ကျလျက်ရှိပီး (Staples and 
Qiu, 2017)၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ အချက်အလက်များအရ ိုငင်ေံတာ၏် လပ်စစ်ဓာတ်အား 
လိုင်းစနစ်သည် အကမ်းဖျင်းအားြဖင့် ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခိုင်န်းကိုသာ ဓာတ်အား 
ြဖန ့်ြဖးေပးိုင်သည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ် ဓာတ်အားထုတ်လတ်ြဖန ့်ြဖးမတွင ် စုစုေပါင်းဓာတ်အား 
ထုတ်လုပ်မ၏ ေလးပံုတစ်ပံုေကျာ် ဆုံးံးမေကာင့် ိုင်ငံတွင်း လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန ့်ြဖးေရး 
ကွန်ယက်၏ ြဖန ့်ြဖးေပးိုင်မအတိုင်းအတာသည် လုံေလာက်မမရှိြခင်းြဖစ်သည ် (Asian 
Development Bank, 2017b)။ အခန်း ၅ တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ိုင်ငံတွင်း 
ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အအုံအရည်အေသွးသည် ြပည့်စုံမမရိှဘဲ 
ကုန်သွယ်ေရးှင့် ယှဉ်ပိင်မတိုတွင် သိသိသာသာ အခက်အခဲများ ြဖစ်ေစသည်။ 

အေြခခံအေဆာက်အအံုဆိုင်ရာအားနည်းချက်များသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမပိုင်းတွင် သိသာသည့် 
ကွာဟချက်များရှိြခင်းေကာင့်ြဖစ်သည်။ ုိင်ငံအတွက် ၂၀၁၄ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၆ ခုှစ်အတွင်း 
အေြခခံအေဆာက်အအံုဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစုစုေပါင်းလိုအပ်ချက်သည ် အေမရိကန် 
ေဒလာ ၂၂၄ ဘီလီယံရိှသည်ဟု ခန့်မနှး်ထားရာ လက်ရှိရင်းှီးြမပ်ှံမပမဏသည ် လုိအပ် 
သည့် ပမာဏေအာက် ေလျာ့နည်းေနပီး အဆုိပါခုှစ်များအတွင်း စုစုေပါင်းရင်းီှးြမပ်ံှမ 
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ကွာဟချက်သည် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၁၂ ဘီလီယံခန ့်ရှိသည ် (Oxford Economics, 
2017)။ လိုအပ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမပမာဏဆုိသည်မှာ အစိုးရဘာေငွတွင ်ပုဂလိကကမှ 
ရင်းီှးြမပ်ံှမဝင်ေရာက်လာရန် လုိအပ်သည့်ပမာဏကုိ ဆုိလုိြခင်းြဖစ်သည်။ ယခုအထ ိ
ဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းများအတွက ် ဘာေငရွရိှမအရငး်အြမစအ်ြဖစအ်စိုးရ၏ ဝင်ေငွမ ှ
ေထာက်ပ့ံေပးရသည့် အစိုးရဘက်ဂျက်ကို အသုံးြပရြခင်းြဖစ်သည်။ ိုင်ငံအတွင်း ပုဂလိက 
ရင်းှီးြမပ်ှံမအား ပိုမိုတိုးြမင့်ိုင်မည့် အလားအလာြဖစ်သည့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမ (FDI) သည် ဒုတိယေြမာက ် အကီးမားဆုံးအရင်းအြမစ်ြဖစ်သည ် (UNDP, 2017)။ 
ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိအေြခခံအေဆာက်အအုံကွာဟချက်များအား ေပါင်းကူး ဆက်သွယ်ေပး 
ြခင်းြဖင့် စီးပွားေရးဆက်လက်တိုးတက်ေရးတွင ် အေရးကီးေသာပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ပိုမိုသဟ 
ဇာတြဖစ်ေစမည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံများတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ိုင်မည့် အခွင့် 
အလမ်းများကို ရရှိေစကာ ေနာက်ဆယ်စုှစ်များအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆိုးကျိး 
သက်ေရာက်မများ ြဖစ်ေပမည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံများတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 
ေရှာင်ကဉ် ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ လိုင်းမဲ့ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်သည ် စွမ်းအင်ရရှိေရးကို 
ပံ့ပိုးေပးိုင်ပီး ဓာတ်အားလုိင်းစနစ်ချဲထွင်သည့်အခါ အကီးစားြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်
သုံးဓာတ်အား လုိင်းစနစ်သည ်ကာဗွနထု်တလ်တမ်သက်သာသည့် ဓာတ်အားေထာက်ပ့ံမကို 
ေလာ့ချိုင် မည်ြဖစ်သက့ဲသုိ တစ်ခါတစ်ရံ ဓာတ်အားစရိတ်ေခတာမကိုပါ ေလာ့ချိုင်မည ်
ြဖစ်သည ်(IRENA, 2019)။  

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲအေပ ထိခိုက်လွယ်မြမင့်မားြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမေကာင့် ထိခိုက်မအများဆုံးကမာ့ိုင်ငံများအနက ်
တစ်ိုင်င ံ ြဖစ်သည်။ ကမာ့ရာသီဥတုအရာယ်န်းကိန်းအရ ြမန်မာိုင်ငံသည ် ၁၉၉၉ 
ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၈ ခုှစ်အထိ ရာသီဥတုဆိုးရွားစွာ ေဖာက်ြပနမ်ြဖစပ်ာွးသည့် ကမာ့ိုင်ငံများ 
အနက ် ဒုတိယေြမာက ် ထိခိုက်မအြဖစ်ဆုံးိုင်ငံြဖစ်သည်။ အဆိုပါှစ်များအတွက ် ဆုံးံးမ 
သည် ဂျဒီီပီ၏ ၀.၈၃ ရာခိုင်န်းရှိသည်ဟ ုခန ့်မှန်းရသည ် (Eckstein et al., 2019)။ အဆုိပါ 
ေနာက်ခံေဖာ်ြပချက်ကုိ ဆန့်ကျင်၍ ရာစုှစ်အလယ်အထ ိ အနာဂတ် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ 
လျာထားချက်သည် စိုးရိမ်ရဖွယ်အေြခအေနြဖစ်သည်။ အပူချနိ်သည် သမိုင်းတစ်ေလာက ်
ရှိခဲ့သည့် အပူချနိ်ထက် (ကမာ့ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ေငွထုတ်လတ်မ အြမင့်ဆံုးြမင့်တက်လာြခင်း 
ှင့်အတူ) ၁.၃ ှင့် ၂.၇ ဒီဂရီကား ြမင့်တက်ုိင်ေချရိှသည် (Horton et al., 2017)။ ြမန်မာ 
ိုင်ငံ၏ အပူချနိ်သည် ၁၉၈၁ ခုှစ်မ ှ၂၀၁၀ ခုှစ်အကား တစ်လလင် တစ်ရက်မသာ ြမင့်မား 
ခဲ့ပီး ၎င်းှင့်င်းယှဉ်ပါက လက်ရှိအပူချနိ်သည ် ရာစုှစ်အလယ်အထ ိ လစဉ ် ၄ ရက်မှ ၁၇ 
ရက်ကားတွင ် ြမင့်မားိုင်ေချရှိသည်။ အဆိုပါေြပာင်းလဲမသည ် ကမ်းိုးတန်းမိများှင့် 
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အေရးပါသည့် စွမ်းအင်၊ ပိုေဆာင်ေရး၊ ေရှင့် ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အအုံ 
များအား ထိခိုက်မြဖစ်ေစသည့် ပင်လယ်ေရမျက်ှာြပင်ြမင့်တက်လာြခင်းှင့် စိုက်ပျိးေရး 
ထွက်ကုန်များ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမများကို ထိခိုက်ေစသည့် မိုးရွာသည့် ပုံစံေြပာင်းလ ဲ
ြခင်းတိုှင့်အတ ူ စီးပွားေရးကတိုင်းအေပ သက်ေရာက်မရှိမည ် ြဖစ်သည်။ ရာသီဥတု 
ေြပာင်းလဲမအေပ အဆင်သင့်ြဖစ်ေအာင် ကိတင်ြပင်ဆင်ြခင်းအြပင် ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင် 
ေရးအား မူဝါဒချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းတငွ ် ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းရမည်ြဖစ်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
များှင့် စီမံကိန်းများေရးဆဲွချမှတ်ြခင်းသည်လည်း ြမန်မာုိင်ငံအတွက် အေရးကီးြဖစ်ရာ 
ုိင်ငံဖွံဖိးတုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ထုိေဆာင်ရွက်ချက်များမှတစ်ဆင့် ဖွံဖိး 
တိုးတက်မအေြခအေနကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။  

အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင ်

ပီးြပည့်စုံသည့် မူဝါဒမူေဘာင်ှင့် ရှင်းလင်းေသာ သတ်မှတ်ချက်များမှတစ်ဆင့် 
အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မကို အေထာက်အကူြပမည့် အစိုးရ၏ ခိုင်မာေသာ ကတိကဝတ်သည ်
၎င်း၏ အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မဆိုင်ရာ ရည်မနှး်ထားချက်များငှ့်ပတသ်က်ပးီ ရင်းှီးြမပ်ှ ံ
သူများ လုိက်နာကျင့်သုံးိုင်မည့် အချက်များကို လမ်းန်မေပးြခင်းြဖစ်သည်။ အစိမ်းေရာင ်
တိုးတက်မကို အားေပးသည့် ရှင်းလင်းေသာ၊ ကာလကာရှည်ေသာ၊ ဥပေဒအရ စည်းေှာင်မ 
ရှိေသာ မူဝါဒှင့် ဥပေဒစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမေူဘာင်များကုိ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်
ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ိုင်မည့် အဓိကေသာ့ချက်ြဖစ်သည်။ ထုိသုိေသာမူေဘာင ်
များသည် အစိမ်းေရာင်အေြခခံအေဆာက်အအံုှင့် နည်းပညာသစ်များတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် 
ဆက်စပသ်ည့် ြပဿနာများကို ေလာ့ချေပးိုင်ေရးအတွက ် အေရးပါသည့် မူေဘာင်များ 
ြဖစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များှင့် ရည်မှန်းချက်များကို ကအလုိက ်
ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်ထားသည့် မူဝါဒများှင့် စီမံကိန်းများတွင် ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအတွက်လည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံစုံပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
သေဘာတူစာချပ်အရ ေစ့စပ်ညိင်း၍ ကတိကဝတ်ြပရသည့်အတွက်လည်းေကာင်း ေဖာ်ြပ 
ခ့ဲပီးေသာ မူေဘာင်တစ်ခုတွင် ရှင်းလင်းြပည့်စုံေသာ မူဝါဒများ ပါဝင်သည့် မူေဘာင်တစ်ခုကို 
ေဖာ်ေဆာင်သင့်သည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မဆိုင်ရာ ိုငင်တံကာကတကိဝတမ်ျား 

ြမန်မာုိင်ငံသည် Rio Conventions (၃) ခု ြဖစ်ေသာ ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် ချပ်ဆုိခ့ဲသည့် 
ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွများဆုိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (CBD)၊ ၁၉၉၇ ခုှစ်တွင် ချပ်ဆုိခ့ဲသည့် သဲကာရ 
ြဖစ်လာြခင်းကုိ တုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂညီလာခံှင့် ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင် ချပ်ဆုိခ့ဲသည့် 
ကုလသမဂရာသီဥတုေြပာင်းလဲြခင်းဆုိင်ရာမူေဘာင်သေဘာတူညီချက် (UNFCCC) အပါအဝင် 
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ုိင်ငံစံုပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အဓိကအကျဆံုးေသာ သေဘာတူစာချပ်များ (Box ၆-၁) အား 
အတည်ြပပီး ြဖစ်သည်။ ထုိြပင် ြမန်မာုိင်ငံသည် ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် CBD ဆုိင်ရာ နာကုိယာ 
စာချပ် (Nagoya Protocol to the CBD) ကုိလည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် UNFCCC 
ေအာက်ရိှ ပါရီသေဘာတူညီချက် (Paris Agreement under the UNFCCC) ကုိလည်းေကာင်း 
အတည်ြပခ့ဲပီးြဖစ်သည်။ ပါရီသေဘာတူညီချက်အပီး၊ ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ြမန်မာုိင်ငံသည် 
၎င်း၏ ုိင်ငံအလုိက် ဆံုးြဖတ်ေလျာ့ချေရးတွင် ပူးေပါင်းပါဝင်မ (Nationally Determined 
Contribution -NDC) အား UNFCCC သုိ  တင်ြပုိင်ခ့ဲသည်။ 

ဇယား ၆-၁  ြမန်မာုိင်ငံမှ လက်မှတ်ေရးထုိးအတည်ြပထားသည့် 
ုိင်ငံစံုပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာသေဘာတူညီချက်များ (MEAs) 

ုိင်ငံစံုပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာသေဘာတူညီချက်များ 
အတည်ြပ/ 

ဝင်ေရာက်သည့်ှစ် 

သဘာဝတရားှင့် သဘာဝသယံဇာတများ ထိန်းသိမ်းေရးဆုိင်ရာအာဆီယံသေဘာတူညီချက် ၁၉၉၇ 

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ေလထုတွင်း ြမခုိးညစ်ညမ်းမဆုိင်ရာအာဆီယံသေဘာတူညီချက် ၂၀၀၃ 

အရာယ်ရိှေသာအမက်များှင့် စွန့်ပစ်ပစည်းများကုိ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ေရေြပာင်းမများကုိ 

ထိန်းချပ်ြခင်းဆုိင်ရာေဘဆယ်သေဘာတူညီချက် 

၂၀၁၅ 

ဇီဝလံုခံမဆုိင်ရာ ကာတာဂျနီာအေြခြပစာချပ် ၂၀၀၈ 

ဇီဝမျိးစံမျိးကဲွများဆုိင်ရာ သေဘာတူညီချက် ၁၉၉၄ 

ေတာုိင်းတိရစာန်များှင့်သစ်ပင်မျိးစိတ်များ၏မျိးသုဉ်းရန် အရာယ်ရိှေသာ မျိးစိတ်များဆုိင်ရာ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ေရးသေဘာတူညီချက် 

၁၉၉၇ 

အုိဇုန်းလာကုိ ထိခုိက်ေလျာ့နည်းေစေသာ အရာဝတများဆုိင်ရာ မွန်ထရီရယ်လ်အေြခြပစာချပ်ဆုိင်ရာ 

ကုိပင်ေဟဂင်ြပင်ဆင်ချက် 

၂၀၀၉ 

ယူအန်အက်ဖ်စီစီစီဆုိင်ရာ ကျိတုိအေြခြပစာချပ်  ၂၀၀၃ 

အုိဇုန်းလာကုိ ထိခုိက်ေလျာ့နည်းေစေသာ အရာဝတများဆုိင်ရာ မွန်ထရီရယ်လ်အေြခြပစာချပ်  ၁၉၉၃ 

မျိးုိးဗီဇအရင်းအြမစ်များကုိရယူသံုးစဲွြခင်းှင့် စီဘီဒီသုိ ထုိသုိအသံုးြပြခင်းမှ ေပေပါက်လာေသာ 

အကျိးေကျးဇူးများကုိ မတစွာ မေဝြခင်းဆုိင်ရာ နာဂုိယာအေြခြပစာချပ် 

၂၀၁၄ 

ယူအန်အက်ဖ်စီစီစီဆုိင်ရာ ပဲရစ်သေဘာတူညီချက်  ၂၀၁၇ 

ရံံွစုိစွတ်ေြမဆုိင်ရာ ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်း ၂၀၀၅ 

ကာရှည်တည်မဲေနသည့် ေအာ်ဂဲနစ်ခ်ညစ်ညမ်းမများဆုိင်ရာ စေတာ့ဟုမ်းကွန်ဗင်းရှင်း ၂၀၀၄ 

ပင်လယ်ြပင်ဥပေဒဆုိင်ရာ ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်း ၁၉၉၆ 

သဲကာရတုိက်ဖျက်ေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂကွန်ဗင်းရှင်း  ၁၉၉၇ 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆုိင်ရာ ကုလသမဂမူေဘာင်သေဘာတူညီချက်(ယူအန်အက်ဖ်စီစီစီ) ၂၀၀၃ 

အုိဇုန်းလာကာကွယ်ေရးဆုိင်ရာဗီယင်နာကွန်ဗင်းရှင်း ၁၉၉၃ 

ရင်းြမစ် - Adapted from https://www.informea.org/enand Raitzer, Nuella Samson, and Nam 

(2015).  
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အစိမ်းေရာင်တုိးတက်မှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆုိင်ရာ မူဝါဒမူေဘာင် 

ြမန်မာုိင်ငံသည် မကာေသးမီှစ်များက ုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရးှင့် လူမေရးဆုိင်ရာ အသွင် 

ကူးေြပာင်းမများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့်အတွက်ေကာင့် ုိင်ငံ၏ မူဝါဒများအား ြပန်လည် ြပြပင်၍ 

ချမှတ်ေဖာ်ေဆာင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ လွန်ခ့ဲသည် ၅ ှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည် 

(Box ၆-၂)။ အကျိးဆက်အေနြဖင့် အစိမ်းေရာင်တုိးတက်မဆုိင်ရာ ရည်မှန်းချက်များှင့် 

အကျံးဝင်ေသာ ြမန်မာုိင်ငံ၏ အားလံုး ခံငံုသည့် မူဝါဒမူေဘာင်သည် ညီွတ်မရိှသည်ကုိ 

ေတွရိှရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

စီမံကိန်း (MSDP) (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ပါ မဟာဗျဟာများငှ့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား SDGs ပါ 

ပန်းတိုင်များှင့် ကိုက်ညီမရှိေစေရးအတွက ် ရှင်းလင်းေသာ ကိုးကားချက်များ ြပလုပ်ပီး 

လုပ်ေဆာင်ချက်အစီအစဉ ် ၂၀၃၀ မူေဘာင်အြဖစ် ေရးဆွဲချမှတ်ထားြခင်း ြဖစ်သည်။ MSDP 

၏ တတိယေြမာက်မိင်သည် “ြပည်သူများှင့် ကမာေြမ” ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းစဉ်ပါ ပန်းတိုင် 

၅ ၏ မူဝါဒတစ်ခုသည် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ဆက်စပ်ေနသည်။ ထိုေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

ြပဿနာများှင့်စပ်လျဉ်း၍ အြပည့်အဝလမ်း ခံထားေသာ်လည်း အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် 

ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ေရး သုိမဟုတ် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိကျေသာ 

ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ထားြခင်း မရှိပါ။ 

MSDP ၏ ေနာက်ခံအေြခအေနှင့်မတူသည်မှာ ြမန်မာိုင်ငံသည် အားလံုး လမ်း ခံေသာ 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ေရးရာမူဝါဒ (NEP) (၂၀၁၉)၊ ြမန်မာိုင်ငံရာသီဥတ ု ေြပာင်းလဲမ 

ဆိုင်ရာမဟာဗျဟာှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (MCCSAP) (၂၀၁၈-၂၀၃၀) ှင့် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) (ှင့် ၎င်းှင့်ဆက်စပ်မူဝါဒများှင့် လမ်းန်ချက)် တို အပါ 

အဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမအား အေထာက်အပ့ံြပသည့် မူဝါဒများှင့် 

မဟာဗျဟာများစွာကို ချမှတ်ေဖာ်ေဆာငခ့ဲ်ပးီြဖစသ်ည်။ NEP (၂၀၁၉) တွင ် ပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာြပဿနာများကို ဖွံဖိးတိုးတက်မမူဝါဒများှင့် စီမံကိန်းများတွင ်ခိုင်မာစွာ ထည့်သွင်း 

ေဖာ်ေဆာင်ထားသက့ဲသုိ MCCSAP သည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမေလာ့ချေရးှင့် ြပန်လည ်

ကုစားိုင်ေရးအတွက ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ မဟာဗျဟာေြမာက်တနု့်ြပနမ်ကုိ ေဖာ်ြပေနြခင်း 

ြဖစ်သည်။ MSDP ကဲ့သိုပင ် ေဖာ်ြပပါမူဝါဒှစ်ခုလုံးသည ် တစ်ခုှင့်တစ်ခ ု ညီွတ်မရှိေသာ် 

လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာရှင်းလင်းေသာရည်မှန်းချက်များကုိ သတ်မှတ်ထားြခင်း မရှိပါ။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ပဲရစ်သေဘာတူညီချက်ဆုိင်ရာ Nationally-Determined Contributions 

(NDC) သည ်ကမာ့ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမကို တိုက်ဖျက်ိုင်ေရးတွင ်၎င်း၏ ပါဝင်အားြဖည့်မ 

ကို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားပီး ၎င်းတွင ် သစ်ေတာှင့် စွမ်းအင်ကများအတွက် က 
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အလုိက် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ ရည်မနှး်ချက်များစာွအား သတ်မှတ်ေဖာ်ေဆာင ်

ထားသည်။ သိုေသာ်လည်း NDC အရ ြမန်မာိုင်ငံ၌ အားလုံးလမ်း ခံသည့် ထုတ်လတ်မ 

ေလာ့ချေရးဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်ပါဝင်ြခင်းမရိှဘ ဲ အာဆီယံေဒသတွင်း စီးပွားေရးရည်မှန်း 

ချက်တွင ်အဆိုပါအချက်အား ထည့်သွင်းကျင့်သုံးြခင်းမရှိသည့် ိုင်ငံ ၂ ှစ်ိုင်ငံတွင် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ ပါဝင်ပါသည်(IEA, 2019a)။ 

ဇယား ၆-၂  ြမန်မာိုင်ငံ၏ အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင ်

ပံုစံ 
မူဝါဒ/ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း  
ေဖာ်ြပချက် 

ဖွံဖိး 

တုိးတက် 

မ က 

တိုင်းှင့် 

ဆက် 

ွယ်မ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲြ

ြ ီး ဟန်ချက်ညီေသာ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

စီမံကိန်း (MSDP) 

(၂၀၁၈)  

MSDP သည် ုိင်ငံအတွက် ေရှရှည်ေမာ်မှန်းချက်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးေပးသည်။ ၎င်းသည် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအြမစ်များအား ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် အေရးကီးသည့ ်

အရင်းအြမစ်ဟု မှတ်ယူပီး ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမအား အဓကိအချက်အြဖစ် ဦးတည် 

ထားြခင်းြဖစ်သည်။ မိင် ၃ ြဖစ်သည့် “ြပည်သမူျားှင့် ကမာေြမ” တွင် ပန်းတိုင ်၅ အြဖစ် 

“ုိင်ငံ၏ အနာဂါတ်မျိးဆက်များအတွက ် သယံဇာတှင့ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်” ဟူ၍ 

ပါရှိသည်။ ပန်းတိုင ် ၅ ေအာက်ရှိ မဟာဗျဟာ ၆ ခုှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ သင့်တင့်မတပီး 

ေကာင်းမွန်စွာလည်ပတ်ေသာ ေဂဟစနစ်ှင့်အတူ သန့်ရှင်းသည့ ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

ြဖစ်ေပလာေရး (မဟာဗျဟာ ၅.၁)၊ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဒဏ ် ခံိုင်ရည်ရှိမ (မဟာဗျဟာ 

၅.၂)၊ ေသာက်သုံးေရှင့် ေရဆုိးစွန့်ပစ်စနစ်ရရိှေရး (မဟာဗျဟာ ၅.၃)၊ တန်ဖိုးသင့်တင့်ပီး 

ယုံကည်စိတ်ချရသည့် စွမ်းအင် (မဟာဗျဟာ ၅.၄)၊ ေြမယာစီမံခန ့်ခွဲမှင့် သယံဇာတ 

အေြခြပလုပ်ငန်းများ၏ ေရရညှ်တည်တံ့ေသာစီမံခန ့်ခွဲမ (မဟာဗျဟာ ၅.၅) ှင့် မိများ 

ေရရှည်တည်တံ့စွာစီမံခန ့်ခွဲေရး (မဟာဗျဟာ ၅.၆) စသည်တို ပါဝင်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်း

ကျင်ှင့် 

ရာသဦတု

ဆုိင်ရာ 

အဓကိ 

မူဝါဒများ

ှင့် မဟာ 

ဗျဟာ 

များ 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျ

င်ေရးရာမူဝါဒ 

(NEP)(၂၀၁၉) 

NEP (၂၀၁၉) သည် ပတ်ဝနး်ကျင်ကာကွယ်ေရးှင့် စီမံခန ့်ခွဲေရးှင့်   ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 

ြပဿနာများအား လူမေရးင့်ှ စီးပွားေရးဖွံဖိးတိုးတက်ေရးမူဝါဒှင့် စီမံကိန်းများတငွ ်

ေပါင်းစပ်ေြဖရှင်းုိင်ေရးတုိှင့်စပ်လျဉ်း၍ ုိင်ငံတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ေရရှည်တည်တ့ံ 

ခိုင်မဲေရးအတွက် ကာလရှည်မဟာဗျဟာတစ်ခုကို ချမှတ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် သန့်ရှင်း 

ေသာပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေကာင်းမွန်ေသာေဂဟစနစ်များ၊ စီးပွားေရးှင့် လူမေရး စဉ်ဆက် 

မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲေရးကို 

ထည့်သွင်းေပါင်းစပ်ြခင်း စသည့် နယ်ပယ် ၃ ခုေအာက်တွင ် အေြခခံမူများ ၂၃ ချက် 

ပါဝင်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရာသီဥတ ု

ေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ 

မဟာဗျဟာှင့် 

လုပ်ငန်းစဉ်များ(MCC

SAP)(၂၀၁၈-၂၀၃၀) 

MCCSAP သည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေတွကံရသည့် ရာသီဥတုဆုိင်ရာအရာယ်များှင့် အခွင့် 

အလမ်းများကုိ ၁၅ ှစ်အတွင်း ေြဖရှင်းိုင်ေရးအတွက် မဟာဗျဟာေြမာက်ေသာ တုန့်ြပန်မ 

များှင့် ေဆာင်ရွက်ချက်များအား လမ်းန်ိုင်ေသာ လမ်းြပေြမပုံတစ်ခုကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 

အဆိုပါမဟာဗျဟာသည ်ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမကို ြပန်လည်ကုစားြခင်းှင့် ေလျာ့ပါးသက်သာ 

ေစြခင်းတိုြဖင့် စိုက်ပျိးေရးှင့် သဘာဝသယံဇာတများ၊ အေြခခံအေဆာက်အအံုကများ၊ 

မိများ၊ ပညာေရးှင့် ကျနး်မာေရးစသည့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဒဏ်ကို ခံရမည့ ်အဓိကက 

များအတက်ွ ကအလုိက် ရလဒမ်ျားှင့် န်းကိန်းများကို သတ်မှတ် ေဖာ်ြပထားသည်။  

ပဲရစ် သေဘာ 

တူညီချက်အရ 

NDC သည် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆုိင်ရာ ေလျာ့ပါးသက်သာေစေရးအအတွက် က အလုိက် 

သတ်မှတ်ရည်မှန်းချက်များှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆုိင်ရာ ြပန်လည်ကုစားေရး အတွက် 
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ပံုစံ 
မူဝါဒ/ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း  
ေဖာ်ြပချက် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ 

ုိင်ငံအလုိက် 

ဆုံးြဖတ်ေလျာ့ချေရး 

တွင် ပူးေပါင်းပါဝင်မ 

ဦးစားေပးအချက်များကုိ ကျင့်သံုးုိင်ေရး ေဖာ်ြပထားသည်။ သက်သာေလျာ့ပါး ေစေရးတွင် 

ေအာက်ပါတုိပါဝင်ပါသည်- 

သစ်ေတာက:ထိန်းသိမ်းထားေသာသစ်ေတာ (RF) ှင့် ကာကွယ်ထားေသာ အများပုိင် 

သစ်ေတာ (PPF) = စုစုေပါင်းုိင်ငံေြမရိယာ၏ ၃၀ % ှင့် အကာအကွယ်ေပးထားေသာ ဧရိယာ 

စနစ်များ (PAS) = စုစုေပါင်းုိင်ငံေြမဧရိယာ၏ ၁၀%။ 

စွမ်းအင်က: )က (၂၀၃၀ တွင်ေရအားလပ်စစ်အား ၉.၄ GW အထိ တုိးြမင့်ြခင်း၊ )ခ(  

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲအရင်းအြမစ်များ၏ အနည်းဆံုး ၃၀  %အား ေကျးလက်ေဒသသုိ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖည့်တင်းေပးြခင်း၊ )ဂ (၂၀၃၀ ြပည့်ှစ်တွင် လပ်စစ်ဓာတ်အား သံုးစဲွမ 

ခန့်မှန်းေြခစုစုေပါင်း၏ ၂၀ ရာခုိင်န်းအား လပ်စစ်ဓာတ်အားေခတာုိင်ေရးအတွက် 

သိရိှနားလည်ေရး၊ ှင့် )ဃ(  ၂၀၁၆ ခုှစ်ှင့် ၂၀၃၁ ခုှစ်အကား ခန့်မှန်းေြခအားြဖင့် 

ချက်ြပတ်မီးဖုိေပါင်း ၂၆၀ ,၀၀၀ ကုိ ပ့ံပုိးေပးေရး။ 

ြပန်လည်ကုစားေရးအတွက် ရည်ရွယ်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမည့် NDC ၏ ဦးစားေပး 

ေဆာင်ရွက်ရမည့် အချက် ၄ ချက်မှား စုိက်ပျိးေရးကတွင် ခံုိင်ရည်ရိှေရးှင့် ကိတင် 

သတိေပးစနစ်များဖံွဖိးတုိးတက်ေရး၊ ြပည်သူ့ကျန်းမာေရးအတွက် ကာကွယ်မှင့်ေရအရင်း 

အြမစ်စီမံခန့်ခဲွမ၊ ကမ်းုိးတန်းေဒသများအား ကာကွယ်မှင့်အေြခခံအေဆာက်အအံုများှင့် 

ဇီဝမျိးစံုမျိးကဲွများကုိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းြခင်း။ 

ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသမ်ိးေရးဥပေဒ 

(ECL) ၂၀၁၂ 

 

ECL (၂၀၁၂) သည ် ုိင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာလုပင်န်းစီမံချက်များှင့် မဟာဗျဟာ များကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးအတွက် ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာမူေဘာင်ကို ချမှတ် 

ေဖာ်ေဆာင်ထားြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးကို ဖွံဖိး 

တုိးတက်မလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စနစ်တကျ ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်းိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတွင ်

ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာအရည်အေသးွစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ေဂဟစနစ ် များ 

ြပန်လည်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ြခင်းှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များကို စီမံခန ့်ခွဲြခင်းတိုကို 

ေဖာ်ေဆာင်ိုင် ေရးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းမူေဘာင ်

တည်ေထာင်ေရးှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သီးြခားဥပေဒပုဒ်မများ ပါဝင်ပါသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရး 

နည်းဥပေဒ (ECR) 

(၂၀၁၄) 

ECR (၂၀၁၄) သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ပါ ဥပေဒြပာန်းချက် 

များှင့်ပတ်သက်၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးအတွက ် ြပာန်းချက်များကို 

ပိုမိုအေသး စိတ်၍ ပံ့ပိုးေပးသည်။ 

ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိခိုက်မ 

ဆန်းစစ်ချက်များ 

(EIA)ဆုိင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

(၂၀၁၅) 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ EIA ဆုိင်ရာ လပုင်န်းစဉ်ှင့် မူေဘာင်အား အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 

အမျိးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ 

အရည်အေသွး 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့်လူသားတုိ၏ကျန်းမာေရးကုိကာကွယ်ရန်ှင့် ညစ်ညမ်းမကို တားဆီး 

ကာကွယ်ရန် သိုမဟုတ်ေလာ့ချရန်အတွက်အမျိးမျိးေသာအရင်းအြမစ်များမ ှ ထုတ်လတ ်

သည့် အရည်များှင့် ဆူညံသံှင့်တုန်ခါမ၊ ေလထုထုတ်လတ်မတိုကို ထိန်းချပ်ေပးသည်။ 
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ပံုစံ 
မူဝါဒ/ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း  
ေဖာ်ြပချက် 

(ထုတ်လတ်မ) 

လမ်းန်ချက်များ 

(၂၀၁၅) 

 

အဆုိပါလမ်းန်ချက်များသည်ဆူညံသံများသိုမဟုတ်ေလထုထုတ်လတ်မများကိုြဖစ်ေပေစေ

ေ ာစီမံကိန်းများှင့် /သိုမဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်ေရ၊ ၎င်းမှ စွန ့်ပစ်ေရ သိုမဟုတ ်

မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ရာမှ ထွက်ေပလာသည့ ် ေရများသည ် တိုက်ုိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ 

ြဖစ်ေစ ပတ်ဝန်းကျင်သိုထိခိုက်မရိှေစသည့် စီမံကိန်းများမှ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် လမ်းန ်

ချက်များြဖစ်သည်။  

အထက်တွင ် ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းအြပင ်အစုိးရသည် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ကို အသုံးြပြခင်း၊ 

စွန ့်ပစ်ပစည်းများ စနစ်တကျစီမံခန ့်ခွဲမ၊ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လတ်မကို ေလာ့ချြခင်း 

ှင့် သဘာဝအရင်းအြမစ်များကုိ အြပည့်အဝ အသုံးြပိုင်ေရးကို ဦးတည်ထားသည့် 

အစိမ်းေရာင်စီးပွားေရးမူဝါဒမူေဘာင်ကို လက်ရှိတွင ် ြပစုေရးဆွဲလျက်ရှိသည်။ အစိမ်းေရာင် 

စီးပွားေရးရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ်ဦးစားေပးနယ်ပယ် ၁၁ ခုကို သတ်မှတ်ထားပီး ၎င်းတုိ 

မှာ (၁) စဉ်ဆက်မြပတ် ထုတ်လုပ်ိုင်ေသာ စိုက်ပျိးေရးှင့် ေမွးြမေရး၊ (၂) သန့်ရှင်းေသာ 

ေလှင့် သန့်ရှင်းပီး အြပည့်အဝအသုံးြပိုင်ေသာ ေရ၊ (၃) ရယူသုံးစွဲိုင်ေသာ သန့်စငသ်ည့် 

စွမး်အင်၊ (၄) အင်အားြပည့်ဝသည့် သစ်ေတာှင့် ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ၊ (၅) စဉ်ဆက်မြပတ ်

မိြပှင့် ေကျးလက်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးှင့် အေဆာက်အအုံများ၊ (၆) စဉ်ဆက်မြပတ ်အသုံး 

ြပိုင်မည့် ငါးလုပ်ငန်းများ၊ (၇) စဉ်ဆက်မြပတ ်စားသုံးြခင်းှင့် ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ (၈) စွန ့်ပစ် 

ပစည်းများ စဉ်ဆက်မြပတ် စီမံခန ့်ခွဲမ၊ (၉) စဉ်ဆက်မြပတ် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

ဝန်ေဆာင်မှင့ ်အေြခခံအေဆာက်အအုံများ၊ (၁၀) တွင်းထွက်သယံဇာများမှ သက်ေရာက်မ 

အတိုင်းအတာ ပိုမိုေလာ့နည်းေရးှင့် (၁၁) စဉ်ဆက်မြပတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို ြဖစ်သည်။ 

ပတဝ်န်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးဆိုင်ရာမူဝါဒမူေဘာင ်

၂၀၁၂ ခုှစ်မှစတင်၍ အစိမ်းေရာင်ရင်းီှးြမပ်ံှမကုိ ြမင့်တင်ုိင်ရန်အတွက် ြမန်မာုိင်ငံသည် 

အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာကာကွယ်ေရးစနစ်တစ်ခုကုိ တစ်ြဖည်းြဖည်း တည်ေထာင်လာခဲ့ 

သည်။ ိုင်ငံအတွက ် တိကျေသာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အရည်အေသွး စံသတ်မှတ်ချက်ကုိ 

သတမ်တှေ်ဖာ်ေဆာင်ေရးှင့် စီမံကိန်းများ၏ လုပ်ေဆာင်ချက်များကို စိစစ်ိုင်ေရးအတွက ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်များ (EIAs) ကို ကျင့်သုံးိုင်ေရး အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင ်

ဆိုင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမကို ြမင့်တင်ိုင်ေရးအတွက ်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ (၂၀၁၂) ှင့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးနည်းဥပေဒများ (၂၀၁၄) တိုမှ ရှငး်လငး်ေသာ ေဆာင်ရွက ်

ချက်များကို သတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါမူဝါဒများကို ပံ့ပိုးေပး ုိင်ရန်အတွက် တိကျေသာ 

EIA လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် အမျိးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အေသွး(ထုတ်လတ်မ) 
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လမ်းန်ချက်များကို ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ သတတူးေဖာ်ေရးှင့် ေရအား 

လပ်စစ်ကဲ့သိုေသာ ကအမျိးမျိးအတွက ် EIA ကျင့်သံုးမကုိ ပံ့ပိုးေပးိုင်ေသာ လမ်းန် 

ချက်များကို ထုတ်ြပန်ထားြခင်းြဖစ်သည်။  

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) ၏ တစ်စိတ ်

တစ်ပိုင်းအြဖစ် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများသည ် ၎င်းတို၏ နယ်ပယ်အတိုင်းအတာ၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအရွယ်အစားှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပ သက်ေရာက်ိုင်မအတိုင်းအတာအေပ 

မူတည်၍ EIA သုိမဟုတ် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ြခင်း (IEE) တိုကို လုပ်ေဆာင်ရ 

မည်ြဖစ်သည်။ EIA သိုမဟုတ ်IEE လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရလဒ်များအေပ မူတည်၍ ြပည့်စုံမရှိေသာ 

ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခဲွမအစီအစဉ် (EMP) ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သည်။ သယံဇာတှင့် 

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန (MONREC) ေအာက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန (ECD) သည ် EIAs အပါအဝင် အမျိးသားပတဝ်နး်ကျငထိ်နး်သိမ်း 

ကာကွယေ်ရးစနစ်ကုိ စိစစ်ကပ်မတ်ပီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဆိုင်ရာလုိက်နာကျင့်သုံး 

မသက်ေသခံလက်မှတ် (ECCs) ကုိ ထုတ်ေပးသည်။ 

ှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာ ြပည့်စုံသည့် မူဝါဒမူေဘာင်ကို ချမှတ ်

ေနသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ တုိးတက်မအေြခအေနသည် အားရဖယွြ်ဖစေ်သာလ်ည်း ေဖာ်ြပပါ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးစနစ်၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မအပိုင်းှင့် သက်ေရာက ်

မအပိုင်းတိုတွင ်အဓိကအားြဖင့် အရင်းအြမစ်များလုိအပ်ပီး အချန်ိယူရမည် ြဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်တွင ် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးစနစ်သည ် ြပည့်စုံမရှိေသာ်လည်း ၎င်းအား 

လက်ေတွကျင့်သံုးမည်ဆုိပါက အခက်အခဲများ သိသာစွာရှိိုင်ေကာင်း ကမာဘ့ဏ်က 

ေထာက်ြပခ့ဲသည် (Fodor and Ling, 2019)။ MONREC တွင ် ဝန်ထမ်း အင်အားှင့် 

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ ် သိသာစွာ အားနည်းမေကာင့်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ အေနြဖင့် EIAs 

ှင့် IEEs အား သုံးသပ်ြခင်းှင့် အတည်ြပချက်ရရှိေရးတိုတွင ်အဓိက ေှာင့်ေှးကန ့်ကား 

မများှင့ ် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ MONREC မ ှ EIA၊ IEE ှင့် EMP တိုကို စိစစ်သုံးသပ ်

ရာတွင်၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုှစ်၌ EIA၊ IEE ှင့် EMP ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းေပါင်း ၂၅၀ 

ေကျာ်ရှိခဲ့ပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ၂၇၀၀ ေကျာ ်ရှိခဲ့သြဖင့် MONREC မ ှလက်ခံရရိှသည့် 

စာရွက်စာတမ်းအေရအတွက်သည် ှစ်စဉ် ပို၍များလာသည်ကို ေတွရှိရသည ် (Fodor and 

Ling, 2019)။ Fodor and Ling (၂၀၁၉) တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့် ECD အချက်အလက်များအရ 

၂၀၁၉ ခုှစ် အေစာပိုင်းအထ ိ တင်ြပလာသည့် EIA များ၏ ၁၃ ရာခိုင်န်းသာ အတည်ြပ 

ေပးုိင်ေကာင်း ေတွရိှရသည် (ပံု ၆.၂)။  
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ပု ံ၆ -၂  EIAs၊ IEEs ှင့် EMPs တိုအေပ စုစုေပါင်းတုန ့်ြပန်မှင့် အတည်ြပချက်များ 
လက်ခံရရိှသည့် EIAs၊ IEEs ှင့ ်EMPs စုစုေပါင်းအေရအတွက ်

 

မှတ်ချက် -  Data is as of 31 January 2019။ 

ရင်းြမစ်  - Fodor and Ling (2019)။ 

ထုိသုိပုိမုိ၍ ေှာင့်ေှးကန့်ကာရသည့် အြခားအေကာင်းအရင်းမှာ  ြမန်မာုိင်ငံတွင် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ြခင်းများကို စိစစ်သည့် စွမ်းေဆာင်ရည ်အားနည်းလျက်ရှိသည့် 

အြပင် MONREC သို တင်ြပလာသည့် EIA စာရွက်စာတမ်းပါ အချက်အလက်များ၏ 

အရည်အေသွး အားနည်းမေကာင့်လည်း ြဖစ်သည်။ ခန ့်မှန်းထားသည့် EIA အတည်ြပ 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ေကျာ်လွန်၍ EIA ဆိုင်ရာရလဒ်များကို လိုက်နာေကာင်း ေသချာေစရန်၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာအေကာင်အထညေ်ဖာမ်အပိုငး်ကုိ ကီးကပ်ရန်ှင့် စာရင်းများ စစ်ေဆး 

ရန်အတွက်ုိင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင ်

များ၏ စွမး်ေဆာင်ရည်ကုိ ြမင့်တင်ေပးရန်လည်း လုိအပ်သည်။ အထက်ေဖာ်ြပပါကိစရပ်များ 

ထဲမ ှအချိသည် မကာေသးမီက တညေ်ထာငခ့ဲ်သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မ 

စနစ်ေကာင့်ဟ ုေမာ်လင့်ရေသာ်လည်း အဓိကအေရးပါသည့်နယ်ပယ်များအား ေြဖေလျာေ့ပး 

ိုင်ေရးအတွက ် ေဆာင်ရွက်ချက်များ အေရးတကီး လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် 

ုိင်ငံေတာ်အဆင့်ှင့် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်အဆင့်ရိှ  MONREC ၏ ဝန်ထမ်းအရင်းအြမစ်၊ 

စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ဘတ်ဂျက်အားေကာင်းေစရန ် ပံ့ပိုးေပးြခင်းြဖင့်သာ ိုင်ငံ၏ EIA စနစ် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များကို ဦးစားေပးြမင့်တင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

EDC အေနြဖင့် မကာေသးမီှစ်များအတွင်း ဝန်ထမ်းများ၏ စမွး်ေဆာငရ်ည်ကုိ လုိအပ်ချက် 

ှင့်အည ီ ြမင့်တင်ခ့ဲပီး ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များြဖစ်သည့် UNDP၊ JICA၊ IFC ှင့် World Wildlife 

Fund ကဲ့သိုေသာ ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များ၏ နည်းပညာှင့် ဘာေငွအကအူညြီဖင့် လုပ်ငန်း 
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ေဆာင်တာများစုပုံေနြခင်းကို ေလာ့ချုိင်ေရးအတွက် ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ 

ဉပမာ - EIA ကို ေဆာင်ရွက်သည့်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို 

ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ဆန်းစစ်ချက်များကို အဆင်ေြပေချာေမွေစပီး ကုိက်ညီမ 

ရှိစွာ၊ အကုန်ကုန်သက်သာစွာြဖင့်  တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရမည့်အချက်များကို အသုံးြပြခင်းြဖင့် 

လည်းေကာင်း၊  EDC ၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံကို ြပန်လည်ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ 

စီမကိံန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်သူက ဆန်းစစ်မကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံြခငး်ြဖင့် ြပင်ပဆန်းစစ် 

ေပးသူများကို ငှားရမ်းြခင်းတိုြဖင့်လည်းေကာင်း ြပလုပ်ိုင်သည်။ 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမလုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးြမင့်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးကို ကိးပမ်းေဆာင်ရွက ်

လျက်ရှိသည်။ EDC သည် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုက်နာေဆာင်ရွက်မလက်မှတ ် သိုမဟုတ ်

အတည်ြပချက်စာအရ ၆ လတစ်ကိမ် စီမံကိန်းအေကာင်အထည်ေဖာ်သူမှ တင်ြပ လာသည့် 

ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးမအစီရင်ခံစာမှလဲ၍ စနစ်ကျပီး ပုံမှန်ေစာင့်ကပ်စစ်ေဆးမကို ြပလုပ် 

ိုင်ြခင်းမရှိေသးေသာ်လည်း အချိေသာတိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ုံးများသည ်အတည်ြပ 

ချက ် ရရှိထားပီးြဖစ်သည့်စီမံကိန်းများအား ေစာင်ကပ်စစ်ေဆးြခင်းှင့် န်ကားြခင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်များကို စတင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ EDC အေနြဖင့် ေစာင့်ကပ်စစ်ေဆးမ 

ဆိုင်ရာလမ်းန်ချက်ကို ြပစုေရးဆွဲလျက်ရှိပီး UNDP ှင့် ေနာ်ေဝိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင ်

ေအဂျင်စီတို၏ အကူအညီြဖင့် ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းများ ေပးလျက်ရှိ 

သည်။ 

စီမံကိန်းအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေရးလုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ေကျာ်လွန်၍ 

မဟာဗျဟာအဆင့်ှင့် စီမံကိန်းေရးဆွဲချမှတ်ေရးအဆင့်တို၌ သက်ဆိုင်ရာကအလိုက ်

ပိုမိုလက်ေတွကျေသာ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာအချက်များကို ထည့်သွင်းေပါင်းစပ ်

ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်အားြဖည့်လုပ်ေဆာင်ရန ် အေရးကီးသည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်

ကနဦး မဟာဗျဟာကျေသာ ပတ်ဝန်းကျငဆ်နး်စစခ်ျက် (SEA) အား လပ်စစ်ဓာတ်အား 

က တွင ် ၂၀၁၈ ခုှစ်၌ စတင်ေဖာ်ေဆာင်ခဲ့ေသာ်လည်း ကများအကား SEA ကို 

စနစ်တကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ုိငမ်ည့် မူဝါဒမူေဘာင် သိုမဟုတ ် လမ်းန်ချက်များ 

မရှိေသးပါ။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ Project bank အသစ်သည် (အခန်း ၅ ကို ကည့်ပါ) ိုင်ငံအတွင်း 

အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ကနဦးအဆင့်အြဖစ် စတင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် အေရးကီး 

သည့် အချက်ြဖစ်သည်။ SEA မှတစ်ဆင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကို ဦးစားေပး 

အဆင့်အလိုက ်သတ်မှတ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစဉ်းစားချက်များ သိုမဟုတ ်စီမံကိန်း 
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များကို စိစစ်ရန် အထူးစံသတ်မှတ်ချက်များအား အဆုိပါ Project bank တွင ် ထည့်သွင်း 

ေပါင်းစပ်ရမည ်ြဖစ်သည်။ 

အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအတွက ် ဦးစားေပးနယပ်ယမ်ျားတငွ ် ရင်းှီးြမပ်ှံမအား ြမင့်တင် 
ြခင်း: ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်ချက် များလာြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်က၊ အထူးသြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ြခင်းသည ် ိုင်ငံ၏ 

ဖွံဖိးတိုးတက်မရည်မှန်းချက်များ၏ ပင်မကအြဖစ် တည်ရှိေနပီး ိုင်ငံသည ် ေနာင် 

ဆယ်စုှစ်များအတွင်း ေဖာ်ထုတ်ိုင်ြခင်း မရှိေသးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာြပဿနာ 

များအား ေရှာင်ကဉ်ိုင်ြခင်း ရိှ-မရှိ စဉ်းစားဆုံးြဖတ်ရာတွင ် အဓိကအေရးကီးသည့် က 

လည်း ြဖစ်သည်။ ယေန့တွင် ိုင်ငံသည် စက်မလုပ်ငန်းှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တိုးတက ်

ေစရန်ှင့် ဆင်းရဲမေလျာ့ချြခင်းကို ေှာင့်ေှးေစသည့် လပ်စစ်မီးရရှိေရးကို ေထာက်ပံ့ေပး 

ရာတွင် အဓိကလုိအပ်ချက်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ရင်ဆိုင်ေနရသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်တစ်ဦးကျ 

လပ်စစ်သံုးစဲွမသည် ေဒသတွင်း၌ပင် အနိမ့်ဆုံးြဖစ်ပီး ခန့်မှန်းေြခအားြဖင့် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် 

တစ်ဦးကျအသုံးြပိုင်သည့် ပမာဏမှာ ၀.၃ MWh ြဖစ်၍ အြခားေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့် 

ခုှစ်တူတွင ် င်းယှဉ်ပါက ကေမာဒီးယားိုင်ငံတွင ် တစ်ဦးကျအသုံးြပိုင်သည့် ပမာဏမှာ 

၀.၅ MWh၊ ဗီယက်နမ်ုိင်ငံတွင် တစ်ဦးကျအသုံးြပိုင်သည့် ပမာဏမှာ ၁.၉ MWh ှင့် 

ထိုင်းိုင်ငံတွင ်တစ်ဦးကျအသုံးြပိုင်သည့် ပမာဏမှာ ၂.၉ MWh အသီးသီး ရိှကသည် (IEA, 

2019b)။ အမျိးသားလပ်စစ်ဓာတ်အားပင်မစီမံချက ် (၂၀၁၄) သည် ၂၀၃၀ ခုစှထိ် လပ်စစ ်

ဓာတ်အားကို တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာြဖင့် ရရှိေရးအတွက ် ရည်မှန်းထားေသာ်လည်း 

ိုင်ငံလူဦးေရ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည် လပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူသုံးစွဲိုင်ြခင်းမရှိဘ ဲ လပ်စစ ်

ဓာတ်အားရရှိသည့် ေနရာများ၌ပင ် စက်မလုပ်ငန်းများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို 

ေထာက်ပ့ံေပးေနသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကုိပင် ပိုမိုသုံးစွဲခွင့်ရရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးရန ်

လုိအပ်သည်။ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်ချက ် များြပားလာသည်ြဖစ်ရာ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် ၃.၁ GWh 

ေထာက်ပံ့ေပးခ့ဲေသာ်လည်း ၂၀၃၀ ခုှစ်တွင ် အများဆုံးလိုအပ်ချက်သည ် ၁၅ GWh အထ ိ

ရှိိုင်ေကာင်း လျာထားသတ်မှတ်ထားသည် (Staples and Qiu, 2017)။ လပ်စစ ်

ရရှိမတိုးတက်လာေစရန်ှင့် လိုအပ်ချက်ကို ြပည့်မီေစရန်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများစွာလိုအပ်ပီး 

အဆိုပါရင်းှီးြမပ်ှံမမှတစ်ဆင့် ိုင်ငံ၏ ဓာတ်အားထုတ်လတ်မှင့် ြဖန ့်ြဖးမကွန်ယက ်
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တိုးချဲ လာိုင်မည်ြဖစ်သကဲ့သို ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မလည်း ပိုမို တုိးပွားလာမည်ြဖစ်သည်။ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားလုိင်းစနစ်သည ်စရိတ်သက်သာပီး အဆိုပါစနစ်မှ 

ကာဗန်ွထတ်ုလတ်မကုိလည်း ေလာ့ချိုင်မည်ြဖစ်သည်။ ဥပမာ - စီးပွားြဖစ်အေဆာက်အအုံ 

များ၏ အမိုးတွင ် ေနေရာင်ြခည်စွမး်အငသံု်းဆိုလာြပားကုိ တပ်ဆင်အသုံးြပြခင်းြဖင့် 

ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်မ ှ ရယူသုံးစွဲရသည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားကို ေခတာိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

လပစ်စ်ဓာတ်အားရရိှေရးအတွက် လုိငး်မဲ့ေြဖရှငး်နည်းများသည် လျင်ြမန်၍ ပတဝ်နး်ကျငှ်င့် 

သဟဇာတြဖစ်ေစေသာ ေရရှည်တည်တ့ံသည့် ေရွးချယ်မြဖစ်ပီး ဓာတ်အားရယူသုံးစွဲေရးှင့် 

စရိတ်ေခတာေရးစသည့် အခွင့်အလမ်းများကို တိုးပွားေစမည်ြဖစ်သည်။ 

မစမ်းသပ်ရေသးေသာ ေပါများသည့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်အရင်းအြမစ်များ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် လပ်စစ်ဓာတ်အားလုိအပ်ချက ် များြပားလာြခင်းကုိ ပံ့ပိုးေပးိုင်မည့် 

ြပန်လညြ်ပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်အလားအလာ များစွာရှိေသာ်လည်း ယခုအချန်ိထိ အနည်းငယ်မ 

သာ ထုတ်ယူသုံးစွဲိုင်သည်။ ယခင်ကတည်းက ေရအားလပ်စစ်သည ် ိုင်ငံ၏ လပ်စစ ်

ဓာတ်အားအတွက ် အဓိကအရင်းအြမစ်ြဖစ်ပီး လာမည့်ှစ်များအတွင်း အေရးကီး ေသာ 

အခန်းကတွင် ဆက်လက်တည်ရှိေနမည်ြဖစ်သည်။ ိုင်ငံတွင်း ထုတယ်သူည့် ေရအား 

အရင်းအြမစ်ပမာဏသည် လက်ရိှစက်ံုများ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်သည့် စွမ်းေဆာင ်

ရည်သည် အနည်းငယ်သာရိှသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေရအားအရငး်အြမစ ် လိုအပ်ချက်သည ်

၄၅ GW ဟ ု ခန့်မှန်းထားရာ ၎င်းပမာဏငှ့်ငး်ယဉ်ှပါက ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ် အကီးစား 

ဆည်ေပါင်း ၂၉ ခုှင့် အေသးစားလပစ်စဓ်ာတအ်ားစက်ုံ ၃၂ ုံြဖင့် စုစုေပါင်း ဓာတ်အား 

ပမာဏ ၃၃၃၀ MW သာ ထုတ်လုပ်ိုငခ့ဲ်သြဖင့် အဆိုပါဓာတ်အားခန ့်မှန်းပမာဏ ြပည့်မ ီ

ရန်မှာ အရာယ်ရှိေသာ ေရကာတာှင့် ဆည်များမ ှ ထုတ်လုပ်မများကုိပါ ထည့်သွင်း 

တွက်ချက်ထားြခင်းြဖစ်သည ် (IFC, 2018)။ ြမန်မာုိင်ငံအပါအဝင် ေဒသတွင်း၌ အကီးစား 

လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မသည ် အဆိုပါက၏ အနာဂါတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့်အတူ 

ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ သိသာထင်ရှားေသာ ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများကိုပါ 

ြဖစ်ေပုိင်မည်ြဖစ်သည်။ ဓာတ်အားတိုးြမင့်ထုတ်လုပ်ရန်လျာထားချက်အရ ၂၀၃၀ ခုှစ် 

အထိ ိုင်ငံတွင်း စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မ၏ ၅၃ ရာခုိင်နး်သည် ေရအားလပ်စစ်မှြဖစ်ပီး ၎င်းမ ှ

ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မအတွက ် များစွာေသာဆည်များမှ ထွက်ေပလာမည့် စုေပါင်းဆုိးကျိး 

သက်ေရာက်မကုိ ေရှာင်ကဉ်ုိင်ရန်အလုိငှာ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မည့်ေနရာများကုိ ေရွးချယ် 

ရာ၌ မကာေသးမီက ေရအားလပ်စစ်ထုတ်လုပ်မစီမံကိန်းတစ်ခုတွင် ြပလုပ်ခ့ဲသည့် SEA အရ 

“ြမစ်ဝှမ်းေဒသကီးတစ်ခုလံုး” နည်းလမ်းအား တိုက်တွန်းခဲ့ြခင်းြဖစ်သည ်(IFC, 2018)။ 
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ေရအားမ ှ ထုတ်လုပ်မကို ေကျာ်လွန်၍ လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ိုင်သည့် အြခားေသာ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်အရင်းအြမစ်များကို ယခုအချန်ိထ ိ ထုတ်ယ ူ သုံးစွဲိုင်ြခင်း 

မရှိေသးပါ။ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံးလပ်စစ်ထုတ်လုပ်မသည ် အစပျိးအဆင့်မသာ ရိှေန 

ေသးပီး ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သံုးလပစ်စထု်တလု်ပမ်စက်ုံ ၂ ုံမ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အား 

300MW သာ ထုတ်လုပ်ုိင်သည်။ 990 MW ထုတ်လုပ်ိုင်ေသာ ေနာက်ထပ ် စက်ုံများ 

တညေ်ထာင်ေရးအတွက်လည်း ေဆွးေွးေနဆဲြဖစ်သြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေနေရာင်ြခည် 

စွမ်းအင်မ ှလပ်စစ်ထုတ်လုပ်ိုင်မ ခန ့်မှန်းလျာထားချက်ြဖစ်ေသာ ၂၆.၉ GW ၏ အနည်းငယ် 

မသာ ထုတ်လုပ်ိုင်ြခင်းြဖစ်သည ် (Tun, 2018; Staples and Qiu, 2017)။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်

ကမး်ုိးတန်းတစ်ေလာက် ေလစွမ်းအင်မ ှ လပ်စစ်ထုတ်လုပ်မအလား အလာအား စမ်းသပ ်

ိုင်ြခင်းမရှိေသးသလုိ အသုံးြပိုင်မည့် ဘူမိစွမ်းအင်များလည်း အြပည့်အဝ ရှိေနေသးသည ်

(Tun, 2018)။ 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ှင့်ပတ်သက်၍ အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဦးတည်ရာတွင ်
ကံေတွရမည့် အခက်အခဲများ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် စွမ်းအင်ကဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် ယခင်ကတည်းက အစိုးရ၏ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမများြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာလ်ည်း မကာေသးမီှစ်များကစ၍ ပုဂလိက က 

မ ှ ပါဝင်လာမြဖင့် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ပုဂလိကဓာတ်အားထုတ်လုပ်မစက်ုံများမ ှ ိုင်ငံတွင်း 

ထုတ်လုပ်သည့် လပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၅၀ ရာခိုင်န်းကို ထုတ်လုပ်ုိင်ခ့ဲသည် (Staples and 

Qiu, 2017)။ ိုင်ငံတွင်း၌ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန ် အလားအလာများ 

ရိှေသာ်လည်း များစွာေသာ အခက်အခဲများေကာင့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်တွင် ပုဂလိက 

ကမှ ပါဝင်မသည် အားနည်းေနဆဲြဖစ်သည်။ အေကာင်းမှာ ကနဦးေရအား လပ်စစ ်

ထုတ်လုပ်မကုိ ေကျာ်လွန်၍ ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်မှ လပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှင့် ပတ်သက်၍ 

အစိုးရ၏ ရှင်းလင်းကွဲြပားမမရှိေသာ ရည်မှန်းချက်ေကာင့်လည်းြဖစ်ိုင်သည်။ 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ေနာက်ဆယ်စုှစ်တွင် စီမံချက်ချမှတ်၍ စမွး်အငအ်ရငး်အြမစ် အမျိးမျိးမ ှ

လပ်စစ်ဓာတ်အား ေပါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မကုိ ဦးတည်ထားသည့် စွမ်းအင်ဖွံဖိး တုိးတက်မ 

စီမံကိန်းကို မကာေသးမီက ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ အမျိးသားလပ်စစ်ဓာတ်အားပင်မစီမံချက ်

(၂၀၁၄) ကို ၂၀၁၉ ေမလတွင ် လတ်ေတာ်မ ှ တရားဝင်အတည်ြပခဲ့ေသာ်လည်း အဆုိပါ 

စီမံကိန်းအား ၎င်းစတင်ေရးဆွဲသည့်အချနိ်မှစ၍ အတည်ြပသည့်အချန်ိအထိ ြပင်ဆင ်

ေြပာင်းလဲမရှိ-မရှိှင့်ပတ်သက်၍ မေရရာမများ ရိှေနခ့ဲသည်။ ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စ ီ (JICA) ၏ နည်းပညာအကူအညီြဖင့် ၂၀၁၄ ခုှစ်တွင် 
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ေရးဆွဲခဲ့သည့် အဆိုပါစီမံကိန်းသည ် ၂၀၃၀ ခုှစ်အထိ ေရအားမဟုတ်ေသာ ြပန်လည ်

ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်အရင်းအြမစ်များမ ှ လပ်စစ်ဓာတ်အား ၉ ရာခုိင်နး် ထုတ်ယူမည်ဟ ု

ခန့်မန်ှးထားသည်။ သိုေသာ် ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ်အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်မ ှ ြပလုပ်သည့ ်ဆန်းစစ် 

ေလ့လာချက်ှင့် အဆိုပါစီမံကိန်းပါ စုစည်းထားသည့် နည်းပညာဆုိင်ရာအချက်အလက်များ 

အရ ၂၀၃၀ ခုှစ်အထိ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်စုစုေပါင်းလပ်စစ်ဓာတ်အား၏ ၁၂ ရာခိုင်န်းကိုသာ 

ေရအားမဟုတ်သည့် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်အရင်းအြမစ်များမ ှ ေထာက်ပံ့ေပးိုင်လိမ့် 

မည်ဟ ု ခန ့်မှန်းထားသည ် (Emmerton et al., 2015)။ အဆိုပါစီမံကိန်းှင့် ဆန်းစစ် 

ေလ့လာချက်ှစ်ခုလုံးအရ ကာလလတမ် ှ ကာလရှည်အထိ ပတ်ဝန်းကျင်အား ေရရှည ်

တည်တ့ံ ေကာင်းမွန်ေစမည့် လပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာိုင်ငံသည် 

စိုးရိမ်ရဖွယ်ရှိသည့် ေကျာက်မီးေသွးေလာင်စာသုံးလပ်စစ်ဓာတ်အားကို တိုးြမင့်ထုတ်လုပ ်

ုိင်ေချရှိသည်ဟု ခန ့်မှန်းထားကသည်။ အဓိကိုင်ငံတကာရင်းီှးြမပ်ှံသူများသည် ကမာ 

တစ်ဝှမ်းရှိေကျာက်မီးေသွးေလာင်စာသံုး စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ြခင်းမှ ေသွဖီသွားြခင်းှင့်အတူ 

ေကျာက်မီးေသွးေလာင်စာသံုးဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မတွင ် မည်သည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမမဆို 

ဘာေငွအရ အကျိးအြမတ်ရရှိိုင်ရန်အတွက ် သိသာထင်ရှားသည့် အများြပည်သူမ ှ

ေထာက်ခံချက်လိုအပ်ြခင်း သုိမဟုတ် ၎င်းြဖင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သည့်အခါ စွန ့်ပစ် 

ေကျာက်မီးေသွး အများအြပား စုပံုသာွးိုငမ်ည့် ြပဿနာများှင့် ကံေတွရဖွယ်အေြခအေန 

တွင ်ရှိေနသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်သုံးစီမံကိန်းများအတွက ် စံသတ်မှတ်ထားသည့် 

Power Purchase Agreement (PPA) မရှိြခင်းေကာင့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 

စီမံကိန်းတည်ေထာင်လိုသူများအတွက ် အဆိုပါစီမံကိန်းများ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံရန ် အခက်အခဲ 

ှင့် ေတွကံေနရသည်။ PPA (မူကမ်း) အား အချိေသာ ကခွဲများ (ဥပမာ - ေရအားှင့် 

ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင)် အတွက် ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များ၏ အကူအညီြဖင့် ေရးဆွဲပီး ြဖစ်ေသာ် 

လည်း တရားဝင်လက်ခံကျင့်သံုးိုင်ြခင်းမရှိေသးပါ။ လက်ရိှဖွံဖိးဆေဲနေရာငြ်ခည် စွမ်းအင ်

စီမံကိန်းများအတွက် PPA တွင ်ြပည်တွငး်ေငေွကးြဖင့်သာ ပံ့ပိုးထားသည့်အတွက ်၎င်းသည ်

ြပင်ပရင်းှီးြမပ်ှံမအရင်းအြမစ်များကို ေကျာက်ေထာက်ေနာက်ခ ံ ြပထားသည့် လွတ်လပ ်

ေသာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သူများ (IPPs) အား ဆွဲေဆာင်ိုင်ြခင်း မရှိေပ။ ယခုအချနိ်ထ ိ

ပွင်းလင်းြမင်သာေသာ တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်မရိှြခင်းှင့် စီမံကိန်းအများစုသည် အစုိးရမှ 

တရားဝင်ထုတ်ြပန်ထားြခင်း မရှိသည့် စီမံကိန်းအဆိုြပချက်များ (ရင်းှီးြမပ်ှံသူများဘက်မ ှ

သာ တင်ြပလာသည့်အဆိုြပချက်များ) အြဖစ ် အစိုးရသို တင်ြပလုပ်ေဆာင်ေနြခင်းြဖစ်ပီး 
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၎င်းတိုသည ် value-for money ေမာ်မှန်းချက်များကို ေလျာ့ကျေစိုင်သည့် ဆိုးကျိးများကို 

ြဖစ်ေစုိင်သည်။  

အြခားေသာကိစရပ်တစ်ခုမှာ အစုိးရမှ ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင ် စီမံကိန်းများတွင ် ရင်းီှး 

ြမပ်ှံသူများ ကံေတွရမည့် အခက်အခဲများကုိ မေဝယူြခင်း သိုမဟုတ ် ေြမအသုံးြပခွင့် 

ရရှိေရးအတွက ် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ အဆင်ေြပေချာေမွေစေအာင် ပံ့ပိုး 

ေပးလုိသည့်ဆ အားနည်းေနြခင်းြဖစ်သည်။ အဆုိပါအချက်သည် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လ 

တွင ် ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင ် စီမံကိန်းများအတွက ် အစိုးရမ ှ တင်ဒါေခယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ် 

အတွင်း အေလးေပးေဆာင်ရွက်ိုင်ေရးကို ေထာက်ြပေနြခငး်ြဖစသ်ည်။ ထိုကဲ့သိုေသာ 

စီမံကိန်းများအတွက် တာဝန်ယူမရှိေသာ အြပအမူြဖင့် ေြမအသုံးြပခွင့်ရရှိေရးတွင ် အခက ်

အခဲများကံေတွရြခင်းကို လျစ်လျြခင်းြဖင့် အစုိးရသည် ိုင်ငံ၏ အမျိးသားလပ်စစ ်

ကွန်ယက်တွင ် ၁၀၆၀ မဂါဝပ်ကုိ ထုတေ်ပးိုငမ်ည့် ေနေရာင်ြခည်စွမ်းအင်သုံးစီမံကိန်း ၃၀ 

အတွက် သတ်မှတ်ကာလ တစ်လအတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ကနဦး တင်ဒါတင်သွငး် 

ေစလိုြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုေကာင့် အစိုးရ၏ ကနဦးေဆာင်ရွက်ချက်ှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရိှ 

COVID-19 ြဖစ်ပွားေနသည့်အချနိ်တွင ် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိုအပ်သည့် စာရွက ်

စာတမ်းများကို ရရိှရန် မြဖစ်ိုင်ဟ ု ရင်းှီးြမပ်ှံသူများဘက်မှ အခိုင်အမာ ေဝဖန်ေြပာဆို 

ကြခင်း ြဖစ်သည ် (Myanmar Times, 2020)။ ထိုသိုေသာ တင်းကပ်၍ လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ြပဿနာများသည် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်စီမံကိန်းများကို 

ေဆာင်ရွက်လုိသည့် ပုဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအတွက ် သိသာေသာစိန်ေခမများကို ထပ်တိုး 

ြဖစ်ေပေစြခင်းြဖစ်သည်။ 

သိုေသာ် ြမန်မာအစုိးရအေနြဖင့် သန့်စင်ေသာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ေရးကို စိတ်အားထက်သန ်

လျက်ရှိပီး ပိုမိုလျင်ြမန်ေသာ၊ ပိုမိုသန ့်စင်ေသာ၊ ပိုမိုေဈးသက်သာေသာ စွမ်းအင်ရင်းြမစ်များ 

ကို တိုးတက်ေစေရးအတွက ် ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် အမျိးသားအဆင့် 

ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင်စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီကို ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ်တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ 

လိုင်းမဲ့လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံမအခွင့်အလမ်းများ 

အမျိးသားလပ်စစ်ဓာတ်အားပင်မစီမံချက ် (၂၀၁၄) သည် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် ၂၀၃၀ ခုှစ ်

အထိ အဆင့်အလိုက် အေကာင်အထည်ေဖာ်သည့်နည်းလမ်းကုိ အသုံးြပြခင်းြဖင့် တစ်ိုင်င ံ

လုံးအတိုင်းအတာြဖင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်မည့် လမး်ြပေြမပုံ တစ်ခု 

ြဖစ်သည်။ ၎င်းတွင ် ကနဦးအေနြဖင့် အမိေ်ထာငစ်မုျား၏ ၅၀ ရာခုိင်န်းကုိ  လပ်စစ ်
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ဓာတ်အား ချတ်ိဆက်ေထာက်ပံ့ရာ၌ ပုိမုိလွယ်ကူေစေရး ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်သွားမည ်

ြဖစ်ပီး ၎င်းေနာက်တွင ်ဓာတ်အားလိုင်းချတ်ိဆက်မ ၂၅ ရာခိုင်န်းစီကို ရင်းှီးြမပ်ှံမအဆင့် 

၂ ဆင့် တွင် အသီးသီးပံ့ပိုးေပးသွားမည်ြဖစ်သည်။ စီမံချက်တွင် ြပန်လည်ြပည့်ဖိးမဲစွမ်းအင ်

အရင်းအြမစ်ြဖင့် ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းအပါအဝင် လိုင်းမဲ့နည်းပညာများကို ကားြဖတ်ေြဖရှင်း 

ချက်တစ်ခုအေနြဖင့် ဓာတ်အားလုိင်းစနစ် မရရှိေသာေနရာများသို ၅ ှစ်မ ှ ၁၀ ှစ်အတွင်း 

ေထာက်ပံ့ေပးေရးလည်း ပါဝင်ပါသည်။ သိုေသာ် ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်ချဲထွင်မသည ်

အချန်ိှင့် အရင်းအြမစ်ှစ်ခုလုံးကို အသုံးြပရသည့်အတွက ် ေရှဆက်လက်ေဆာငရွ်က်မည့် 

လပ်စစ ် ဓာတ်အားစနစ၌် အဓိကကျသည့် အခန်းကတွင် ပါဝင်ိုင်မည့်၊ ဥပမာ - 

အေသးစားလုိင်း စနစ်များမှတစ်ဆင့် လိုင်းမဲ့နည်းပညာများကို အေထာက်အကူြပိုငမ်ည့် 

အြခားနည်းလမ်း တစ်ခုကုိ ေဖာ်ေဆာငရ်မည်ြဖစသ်ည်။ ကမာ့ဘဏ်၏ အကူအညီြဖင့် 

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး ှင့်ဆည်ေြမာငး်ဝန်ကီးဌာနမ ှ ဓာတအ်ားလုိငး်စနစခ်ျဲထွငမ်ကို 

အေထာက်အပ့ံြပုိင်သည့် ကိးပမ်းမတစ်ခုအေနြဖင့် အေသးစားလုိင်းစနစ်ှင့် ေနေရာင်ြခည် 

စွမ်းအင်သုံး အိမ်သုံးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးစနစ်များကို အသုံးြပကာ အိမ်ေထာင်စုေပါင်း 

၅၀၀,၀၀၀ အား လပ်စစ်မီး ပံ့ပိုးေပးလျက်ရှိသည ်(Vivid Economics, 2017)။    

ထိုအေသးစားလုိင်းစနစ်များအတွက ် ေဈးကွက်အလားအလာ ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုအရ 

အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း ၅၃၇ ဝန်းကျင်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမအခွင့်အလမ်းများှင့်အတ ူ

လူေပါင်း ၂ သန်းအား အေသးစားလုိင်းစနစ် ၂,၃၀၀ ြဖင့် ဓာတ်အားြဖန ့်ြဖးေပးိုင်မည့် 

အလားအလာရှိေသာ ေဈးကွက်ရိှသည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည် (Roland Berger, 2019)။ 

သိုေသာ် လိုင်းမဲ့စနစ်များ၏ အဓိကအခက်အခဲများအနက ် တစ်ခုမှာ ၎င်းတိုစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းပုံစ ံဆက်စပ်မပင်ြဖစ်ပီး အထူးသြဖင့် ဓာတ်အားပိုလတ်ေရးလိုင်းများ ချတ်ိဆက်လို 

က်သည်ှင့်တစ်ပိင်နက ် အဆိုပါလိုင်းမဲ့စနစ်များသည် ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်တွင ် မည်က့ဲသုိ 

ေပါင်းစပခ်ျတ်ိဆက်ရမည်ဆုိသည်ကုိရှငး်လငး်စာွ အေြဖရှာိုင်ြခင်း မရှိေသးပါ။ ထိုသိုေသာ 

အခက်အခဲများရှိေသာ်လည်း ကနဦး ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမကို အဆိုပါနယ်ပယ်များတွင် 

ေတွြမင်ရပီြဖစ်သည်။ ဥပမာ - လပ်စစ်ဓာတ်အားမရရိှသည့် ေဒသများတွင ် ေနေရာင်ြခည ်

စွမ်းအင်သုံးလိုင်းမဲ့စနစ်များ ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ရန ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် မေလးိုးမ 

စွမ်းအင် ကုမဏီတွင ် Engie သည် ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ြပလုပ်ခဲ့သည်
1
။ 

အြခား ဥပမာတစ်ခုမှာ Yoma Micropower ြဖစ်ပီး ၎င်းသည် ေနေရာင်ြခည ် စွမ်းအင်သုံး 

စက်ုံများတွင ်လိုင်းမဲ့ဆက်သွယ်ေရးတိုင်များအား ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်သည့် လုပင်နး်ြဖစ် 

သည်။ လိုင်းမဲ့လပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်ေြဖရှင်းချက်များကို ြမင့်တင်ိုငေ်ရးအတက်ွ အေလး 
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ထား ချမှတ်ထားသည့် မဟာဗျဟာ သိုမဟုတ ် စီမံချက်မှတစ်ဆင့် အစိုးရ၏ ပိုမိုတွန်းအား 

ေပးသည့် အေထာက်အပံ့များသည ် ေဈးကွက်ရရှိေရးအတွက ် ယုံကည်မကို တည်ေဆာက ်

ိုင်ပီး များစွာ တိုးချဲလုပ်ေဆာင်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မအတွက ်ဘေငွရရှိမ 

ဘာေရးပိုင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများှင့် စာချပစ်ာတမး်များသည် အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 

ြမင့်တင်ရာတွင ် အဓိကအချက်ြဖစ်ပီး ၎င်းတိုသည ် ဘာေငွရရှိေရးကို ပံ့ပိုးေပးိုင်ြခင်း၊ 

အစိမ်းေရာင်နည်းပညာအသစ်များှင့်ဆက်စပ်သည့် ြပဿနာများကိ ု ေလျာ့ချိုင်ြခင်း၊ 

စီးပွားေရးအရ အကျိးအြမတ်ရရှိိုင်ြခင်းှင့် အဆိုပါအကျိးအြမတ်များကို တိုးြမင့်ိုင်မည့် 

အစိမ်းေရာင်ရင်းှီးြမပ်ှံမများှင့်ဆက်ွယ်သည့် ရင်းှီးေငွစရိတ်ကို ေလာ့ချြခင်း စသည်တုိ 

တွင ်အေထာက်အကူြပုိင်သည် (Corfee-Morlot et al., 2012)။ 

ဖံွဖိးတုိးတက်မဆုိင်ရာဘာေငွသည် ြမန်မာုိင်ငံတွင် အစိမ်းေရာင်တုိးတက်မအစီအစဉ်ကုိ 
အေထာက်အပ့ံြပုိင်သည်။ 

ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များမ ှ ေထာက်ပ့ံေပးေနေသာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ြပည်သူ့ဖံွဖိးတုိးတက်မ 

ရန်ပုံေငွှင့် နည်းပညာအကူအညီများသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မ အစီအစဉ်ကို 

ပံ့ပိုးေပးိုင်သည့် အဓိကအေရးပါေသာ အခန်းကြဖစ်သည်။ ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံအတွက် 

ေထာက်ပ့ံေပးသည့် ဖံွဖိးတုိးတက်မရန်ပံုေငွသည် အစုိးရဘတ်ဂျက်ှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမ ပမာဏ 

များှင့ ် င်းယှဉ်ပါက ပမာဏအနည်းငယ်သာရှိေသာ်လည်း ဖွံဖိးတိုးတက်မကိစရပ်များ 

ြဖစ်သည့် လူမေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကများှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာှင့် စီးပွာေရး 

ဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများတွင ် တိုးတက်မရှိေစေရးအတွက ် တရားဝင်ဖွံဖိးမအကူအည ီ

(ODA) အား အဓိကပ့ံပုိးေပးလျကရိှ်သည် (UNDP, 2017)။ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမှင့် 

ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာကိစရပ်များတွင ် အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်ခွဲေဝ အသုံးြပမသည ်

မကာေသးမီှစ်များအတွင်း တိုးပွားလာခဲ့ေသာ်လည်း အလယ်အလတ် အဆင့်မသာြဖစ်ပီး 

MONREC သည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် ြပည်ေထာင်စုဘက်ဂျက်၏ ၀.၂၃ ရာခိုင်န်းကို 

လက်ခံရရှိခဲ့သည ် (Fodor and Ling, 2019)။ MCCSAP (၂၀၁၈) ှင့် NDC တိုသည ်

အစိမ်းေရာင်တိုးတက်မှင့် ဘာေငွရရှိေရးယရားများ တိုးတက်ေစရန်၊ အဆိုပါနယ်ပယ ်

များတွင ်ဘာေငွအရင်းအြမစ်များ ရရှိေရးကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်ှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် အသုံးြပ 

ုိင်ရန် လိုအပ်သည်ဟ ုေဖာ်ြပထားသည်။ 
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အိုအီးစီဒ ီဖွံဖိးမအကူအညီေပးေရးေကာ်မတီ၏ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအရ ၂၀၁၃ 

ခုှစ်မှစတင်၍ ြမန်မာိုင်ငံအား ရာသီဥတုငှ့်ဆက်စပသ်ည့် ဖွံဖိးမရန်ပုံေငွကို တစ်ှစ်ထက ်

တစ်ှစ် တိုး၍ ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၇ ခုှစ်အထိ ိုင်ငံတွင်းရှိ ၎င်းှင့် ဆက်စပ်သည့် 

စီမံကိန်းများတွင် အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း ၈၀၀ ေကျာ ် ေထာက်ပံ့ေပးထားသည်။ 

၎င်းေနာက် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ် အေမရိကန်ေဒလာသန်းေပါင်း ၆၀၀ နီးပါး ကျဆင်းခဲ့သည်။ 

လွန်ခ့ဲသည့် ၅ ှစ် (၂၀၁၃-၂၀၁၈ ခုှစ်) အတွင်း ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် ေထာက်ပံ့ေပးသည့် 

အဆိုပါဖွံဖိးမရန်ပုံေငွမ ှ ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမအား ေလာ့ချေပးိုင်ေရးအတွက ် ၅၃ 

ရာခိုင်န်း၊ ြပန်လည်ကုစားေရးအပုိင်းတွင် ၄၅ ရာခိုင်န်းှင့် ေလာ့ချေပးေရးှင့် ြပန်လည ်

ကုစားေရးရည်မှန်းချက်များှင့်သက်ဆုိင်သည့် စီမံကိန်းများတွင ် ၂ ရာခိုင်န်းြဖင့် အသီးသီး 

ေထာက်ပံ့ေပးခဲ့ပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၈ ခုှစ်အတွင်း ရာသီဥတေုြပာငး်လဲမ 

ဆိုင်ရာကိစရပ်များအတွက ်အေထာက်အပ့ံေပးခ့ဲသည့် ဖွံဖိးမမိတ်ဖက်များ၏ ထိပ်ဆံုး ၅ ခု 

စာရင်းတွင ် ပါဝင်သည့ ် မိတ်ဖက်များမှာ ဂျပန်ိုင်ငံ၊ ကမာ့ဘဏ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 

ဘာေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ ဂျာမနီိုင်ငံှင့် ဗိတိန်ိုင်ငံတိုြဖစ်သည်။ ြမန်မာိုင်ငံသည ်၂၀၁၄ 

ခုှစ်တွင ် အသုံးြပခွင့်ရှိသည့် ှစ်ိုင်ငံှင့် ိုင်ငံစုံရာသီဥတုရန်ပုံေင ွ ၁၁ ခုအနက ် ၇ ခု 

အတွက် ေထာက်ပံ့ေပးထားသည့် စီမံကိန်းများအပါအဝင် ရာသီဥတု ဆိုင်ရာဘာေငွကို 

အမျိးမျိးေသာ ရန်ပုံေငွများမ ှရယူသုံးစွဲိုင်ေရးစီမံခဲ့သည် (UNDP, 2017)။ 
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ပု ံ၆-၃ ြမန်မာိုင်ငံအတွက ်၂၀၁၃ ခုှစ်မ ှ၂၀၁၈ ခုှစ်အထိ ကအလုိက် အသုံးြပခဲ့သည့် 
ရာသီဥတုဆိုင်ရာဖွံဖိးမဘာေင ွ

USD 2016 commitments 

 

ရင်းြမစ်  -  DAC Statistics. 

သိုေသာ် ြမန်မာိုင်ငံမ ှအသုံးြပခွင့်ရရှိသည့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာဖွံဖိးမဘာေငွပမာဏသည ်

အထူးသြဖင့် စီးပွားေရးတုိးတက်လာမလမး်ေကာင်းကိုပါထည့်သွင်းစဉ်စားပါက ြပည်တွင်း 

လိုအပ်ချက်၏ အနည်းငယ်မသာ ရိှသည်ကုိ ေတွရှိရသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ြပည်သူ့ 

ရန်ပုံေငွများအား ြပည်တွင်းဘာေငွအရင်းအြမစ်တွင ် ပိုလေံစရန်ှင့ ် ပုဂလိကကမှ 

ရင်းှီးေငွများ ပါဝင်ေစရန်အလိုငှာ လုိအပ်ေသာစနစ်များ တည်ေဆာက်၍ မဟာဗျဟာ 

ကျကျ အသုံးြပရမည်ြဖစ်သည်။ အဓိကနယ်ပယ်တစ်ခုတွင ် အသုံးြပသည်မှာ ကနဦးသတိ 

ေပးစနစ်များတိုးတက်မကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊ ရာသီဥတုသက်ေရာက်မဆိုင်ရာ အချက် 

အလက်များှင့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ အားေကာင်းေစြခင်း၊ လူမအဖွဲအစည်း 

အဆင့် ြပန်လည်ကုစားေရး လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင် ေထာက်ပ့ံေပးြခင်းှင့် အရာယ် 

ေတွကံိုင်မအေြခအေနများကို ေရးဆွဲြခင်းှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံိုင်သည့် အကီးစားအေြခခ ံ

အေဆာက်အဦးများကုိ ေထာက်ပံ့ေပးြခင်းစသည်ြဖင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများကုိ ြမန်မာိုင်ငံမှ တုန ့်ြပန်ိုင်ေရးအတွက ် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမ 

ဘာေငွအေထာက်အပ့ံများကုိ အသုံးြပရမည်ြဖစ်သည်။  
 
 

 

 



429 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ရည်န်းချက်များ 

Asian Development Bank (2017a) Country Partnership Strategy 2017-2021: 
Building the Foundations for Inclusive Growth, Manila, Philippines. 

———, (2017b), Meeting Asia’s Infrastructure Needs, Manila, Philippines.  

Corfee-Morlot, Jan, Virginie Marchal, Céline Kauffmann, Christopher Kennedy, 
Fiona Stewart, Christopher Kaminker, and Geraldine Ang (2012), “Towards a 
Green Investment Policy Framework: The Case of Low-Carbon, Climate-
Resilient Infrastructure”, OECD Environment Working Papers No. 48, OECD 
Publishing, Paris,https://doi.org/10.1787/5k8zth7s6s6d-en.  

Eckestein, D., Hutfils, M-L and Maik Winges (2019), Global Climate Climate Risk 
2019: Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-related Loss 
Events in 2017 and 1998 to 2017, Briefing Paper, Germanwatch: Bonn. 

Fodor, Martin, and Stephen Ling (2019), Myanmar - Country Environmental 
Analysis : A Road towards Sustainability, Peace, and Prosperity : Synthesis 
Report, World Bank: Washington DC, May.  

Horton, R., M. De Mel, D. Peters, C. Lesk, R. Bartlett, H. Helsingen, P. Bader, D., 
Capizzi, S. Martin, and C. Rosenzweig (2017), Assessing Climate Risk in 
Myanmar: Technical Report, Centre for Climate Systems Research at Columbia 
University, WWF-US and WWF-Myanmar: New York, NY, USA, March. 

IEA (2019a), Southeast Asia Energy Outlook 2019, IEA: Paris. 

——— (2019b), World Energy Balances, IEA: Paris. 

IFC (2018), Strategic Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower 
Sector: Final Report, World Bank Group: Washington D.C. 

IRENA (2019), Renewable Power Generation Costs in 2018, International 
Renewable Energy Agency: Abu Dhabi. 



430 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

Mandle, L., S. Wolny, P. Hamel, H. Helsingen, N. Bhagabati, and A. Dixon (2016), 
Natural Connections: How Natural Capital Supports Myanmar’s People and 
Economy, WWF-Myanmar, May. 

Myanmar National Energy Management Committee (2015), Myanmar Energy 
Masterplan, Government of Myanmar, December. 

Myanmar Times (2020), “Energy ministry tells bidders no extension for solar 
tender”, website article, May 30, https://www.mmtimes.com/news/energy-
ministry-tells-bidders-no-extension-solar-tender.html (accessed on 5 June 
2020). 

OECD (2017), "Mobilising financing for the transition", in Investing in Climate, 
Investing in Growth, OECD Publishing, Paris,  
https://doi.org/10.1787/9789264273528-9-en 

OECD (2015),Policy Framework for Investment, 2015 Edition, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/9789264208667-en 

OECD (2011), Towards Green Growth, OECD Green Growth Studies, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264111318-en 

Oxford Economics (2017), “Global Infrastructure Outlook”, Global Infrastructure 
Hub, website content, https://outlook.gihub.org/ (accessed on 16 December 
2019). 

Raitzer, David A, Jindra G Nuella Samson, and Kee-Yung Nam (2015), “Achieving 
Environmental Sustainability in Myanmar”, ADB Economics Working Paper No. 
467, Manila, Philippines. 

Roland Berger (2019), Decentralised Energy Market Assessment in Myanmar, 
Smart Power Myanmar Research Series, Yangon, May. 

Staples, A., and P. Qiu (2017), Building Myanmar: Bridging the Infrastructure Gap, 
The Economist, October.  



431 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

Tun, Maw Maw (2018), “An Overview of Renewable Energy Sources and Their 
Energy Potential for Sustainable Development in Myanmar”, European Journal 
of Sustainable Development Research 3 (1), em0071, 
https://doi.org/10.20897/ejosdr/3951 

UNDP (2017), Development Finance Assessment Snapshot Myanmar: Financing 
the future with an integrated national financing framework, UNDP Regional 
Bureau for Asia and the Pacific. 

Vivid Economics (2017), Green Growth Potential Assessment: Myanmar Country 
Report, Global Green Growth Institute, Seoul, December. 

Wendling, Z. A., J. W. Emerson, D. C. Esty, M. A. Levy, and A. de Sherbinin (2018), 
“2018 Environmental Performance Index”, website content, New Haven, CT, 
https://epi.yale.edu/ (accessed on 16 December 2019). 

                                                            

မှတ်စုများ  

1  https://www.engie.com/en/news/mandalay-yoma-energy-mini-grid-rural-
households-myanmar/ ကို ကည့်ပါ။ 

 



432 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

 
အခန်း (၇) 
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ဤအခန်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် စက်မဇုန်များှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာမူေဘာင်များအေပ 
ခံငံုသံုးသပ်ချက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ထိုအြပင ် အဖွံဖိးဆုံးြဖစ်သည့် သီလဝါအထူး 
စီးပွားေရးဇုန်ှင့် မဂလာဒုံစက်မဇုန်တို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနမှင့် ၎င်းဇုန်များ 
၏ ေဆာင်ရွက်ေနမများကို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။ ဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ
များှင့ ် ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား ချတ်ိဆက်မများအတွက ်အလား 
အလာရှိမကို ဆန်းစစ်ထားပီး ကမ်းကျင်မြပတ်လပ်ြခင်း၊ ကုနပ်စည်းေပးသွငး်သ ူ
အေြခခံတိုးတက်ေစြခင်း၊ စီးပွားေရးဆိုင်ရာချတိ်ဆက်မများကို တိုးြမင့်ြခင်းတိုှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ ေရှဆက်လက်ေဆာငရွ်က်သင့်သည်များကုိလည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ အေတွကံများကိုယူ၍ ြမန်မာိုင်ငံသည ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် 

စက်မဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် ရည်မနှး်ချက်ကီးမားသည့် အစီအစဉ်ကို ေဆာင်ရွက ်

လျက ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန်၊ 

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရန်ှင့် စက်မကဖွံဖိး တိုးတက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ်

တစ်ိုင်ငံလုံး၌ အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ၃ ခုှင့် စက်မဇုန် ၁၉ ခ ု ရှိပါသည်။ ၎င်းဇုန်များသည ်

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ အေကာက်ခွန် ကငး်လွတခွ်င့်များငှ့် ဇုန်များသို ဦးတည်သည့် 

အေြခခံအေဆာက်အအံုဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများေကာင့် ဘာေင ွ ရရှိမနည်းသည့ ်

အတွက် လူ့မအသုိက်အဝန်းကုိ ကုန်ကျေစပါသည်။ ၎င်းတို၏ တည်ေထာင်မကုိ ဆုံးြဖတ်ရန် 

အလုိငှာ လူမအသိုက်အဝန်း၏ အကျိးအြမတသ်ည် ဤကုန်ကျစရိတ်များကို ေကျာ်လွန်ရ 

မည်  ြဖစ်ပါသည်။ အေြခခံအားြဖင့် ဇုန်များ အထူးသြဖင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ်

ေရရှည ်အကျိးေကျးဇူးရိှပါသည်။ အလုပ်သမားများှင့် လုပ်ငန်းများသည် နည်းပညာလဲေြပာင်း 

ရရိှမမှတစ်ဆင့် ၎င်းတုိ၏ အကန့်အသတ်ထက်ကုိ ေကျာ်လွန်၍ အကျိးခံစားုိင်မည်ြဖစ်ပီး 

ပိုကုန်ဦးစားေပးစက်မလုပ်ငန်းများကို ဦးတည်သည့်အတွက ် ိုငင်ြံခားေငရွငး်ြမစ် ြဖစ်လာ 

ုိင်ပါသည။် လက်ေတွတွင ်မူဝါဒများ၏ အရည်အေသွးငှ့် ၎င်းတို လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ေန 

သည့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်တိုအေပ များစွာမူတည်ေနသည်ြဖစ်ရာ ဖံွဖိးတုိးတက်မအတွက် 

လက်နက်တစ်ခုအြဖစ်အသံုးြပသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ အေတွအကံမှာ ေရာေထွး 

လျက်ရှိပါသည်။ အေကာင်းြမင်သည့်အပိုငး်မ ှ ကည့်ပါက အိမ်ရှင်ုိင်ငံသည် အထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်များ၏ အကျိးသက်ေရာက်မကုိ သင့်ေလျာ်သည့် မူဝါဒများှင့် အဖွဲအစည်းများှင့် 

လမ်းမိုးိုင်ပါသည်။ ရည်ရွယ်သည်မှာ စွမ်းရည်ှင့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းမဖံွဖိးတုိးတက်ရန်ှင့် 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရိှ ရင်းီှးြမပ်ံှသူများှင့် ြပည်တွင်းကုမဏီများအကား သတင်းအချက ်

အလက်ဖလှယ်ရာတွင ်အဆင်ေြပေစမည့်မူဝါဒများ ြဖစ်ပါသည်။  

ြမန်မာုိင်ငံတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် စက်မဇုန်များအတွက် မူေဘာင်၌ အေရးကီးသည့် 

ကဲွြပားမအချိရိှပါသည်။ လက်ရိှတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်တာဝန်ရိှသူမှ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

ဆိုင်ရာ  အစီအစဉ်များကို စီမံအုပ်ချပ်ပီး သမတုံး၊ အစိုးရအဖွဲသို တိုက်ိုက်ချတိ်ဆက် 

ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ စက်မဇုန်များမှာ စီမကံန်ိး၊ ဘာေရးငှ့် စက်မဝန်ကီးဌာနေအာက် 

တွင် ရိှပါသည်။   အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဆုိင်ရာ  အစီအစဉ်များကုိ အထူးလုပထံု်းလုပန်ည်းှင့် 

ကုန်သွယ်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ေြမ၊ အခနွ၊် အလုပ်သမားှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒတိုှင့် 

ချတိဆ်က်ေနသည့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာမူေဘာင်ြဖင့် ထိန်းချပ်ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

တည်ေထာင်မှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်တာဝန်ရှိသူများ၊ ရင်းှီး 



434 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

တည်ေဆာက်သူများ၊  အသုံးြပသူများ၏ အခွင့်အေရးှင့် တာဝန်များစသည်တိုအတွက ်

အဓိကဥပေဒမှာ ၂၀၁၄ ခုှစ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒြဖစ်ပါသည်။ စက်မဇုန်များတွင ်

သီးြခားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း သိုမဟုတ် အေကာက်ခွန်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတို မရှိပါ။ သိုေသာ် 

လည်း အစိုးရမ ှ ဇုန်စီစဉ်မှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မကို စနစ်တကျချဉ်းကပ်ိုင်ေစရန ်

ရညရ်ယွခ်ျက်ြဖင့် စက်မဇုန်ဥပေဒမူကမ်းကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ေှာင်းပိုင်းတွင် လတ်ေတာ်သို 

တင်သွင်းခဲ့ပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလတွင် ြပာန်းခဲ့ပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန် ြမန်မာ့အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒသည် ဝင်ေငွခွန် 

ကင်းလွတ်ခွင့်ကုိ ၇ ှစ်၊ ထပ်တုိးှစ်အတွက် အခွန်န်းေလာ့၍ ေပးေဆာင်ြခင်း၊ သုေတသန 

ဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းေပးြခင်းတိုအတွက ်အခွနသ်က်သာခွင့် 

များအပါအဝင် ရက်ေရာသည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များြဖင့် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ ထုိအြပင် 

ဥပေဒသည် အစုိးရ၏ဝန်ေဆာင်မှင့် အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းမဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ရန် ဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲကို ဖွဲစည်းရန် န်ကားထားပါသည်။ 

အြပန်အလှန်အေနြဖင့် ရင်းီှးြမပ်ံှသူများသည် အနည်းဆုံး ရင်းှီးြမပ်ှံမလိုအပ်ချက်၊ 

ြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်မအေပ ကန့်သတ်ချက်၊ ိုင်ငံြခားသား အလုပ်အကိုင်ှင့် ဝန်ထမ်းများ 

အား သင်တန်းေပးရသည့်တာဝန်များစသည်တိုကုိ လုိက်နာေဆာငရွ်က်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။  

ကုန်းတွင်းပိုင်းှင့်င်းယှဉ်ပါက မတမမရှိသည့်ယှဉ်ပိင်မမ ှ ြပည်တွင်းရင်းီှးြမပ်ံှသူများကုိ 

အကာအကွယ်ေပးမတစ်ခုအြဖစ် ကင်းလွတ်ဇုန်မှ ရင်းီှးြမပ်ံှသူ၏ ြပည်တွင်းေရာင်းချမ 

အေပ ကန့်သတ်ချက်များရှိေသာ်လည်း ၁၀ ှစ်၊ ၅၀ ရာခိုင်န်း အခွန်ေလာ့ေပးြခင်းသည ်

ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိသည့် အားသာချက်ကို ြဖစ်ေစပါသည်။ သိုေသာ်လည်း တိကျမနည်းပါး 

သည့် ချဉ်းကပ်မသည ် အခွန်န်းေလာခ့ျမကုိ တြဖည်းြဖည်း ဖယ်ရှားလိမ့်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဒသတွင်းိုင်ငံများတွင ် ထိုကဲ့သို ြဖစ်စဉ်များရိှပါသည်။ ၎င်းုိင်ငံများသည် ဇုန်များတွင် 

ထုတ်လုပ်သည့် အရည်အေသွးြမင့် ကုန်စည်များ၏ အကျိးေကျးဇူးကို ြပည်တွင်းကုမဏ ီ

များကို ရရှိခွင့်ြပြခင်းြဖင့် ပိုကုန်ေဝစုလိုအပ်ချက်ကို ေြဖေလာ့ေပးခဲ့ပါသည်။  

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်သည ်အရည်အေသွးြမင့်မားသည့် အေထာက်အကူြပပစည်းများ၊ 

အများြပည်သူအသံုးအေဆာင်များ၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးချတ်ိဆက်မများှင့် လက်ရှိတွင ်

ြမန်မာိုင်ငံ၌ အဆင့်ြမင့်အထူးစီးပွားေရးဇုန်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ စီမံခန့်ခဲွမေကာ်မတီ 

(TSMC) သည ်တစ်ေနရာတည်း၌ အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စင်တာကို တည်ေထာင်ခဲ့ပါ 

သည်။ ၎င်းစင်တာတွင ်ဝန်ထမ်းအေရအတွက်ကို ေလာခ့ျထားကာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူအေနြဖင့် 

လုိအပ်သည့် ခွင့်ြပချက်ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းတိုအတွက ် ကုိယ်တုိင်ေဆာင်ရွက်ရမည်  ြဖစ်ပါ 
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သည်။ TSMC သည ် အွန်လိုင်းြဖင့် ေလာက်လာတင်ရန်ှင့် ခွင့်ြပချက်ရရှိရန် 

ရင်းီှးြမပံှ်သူအတွက် ဂိတ်ေပါက်တစခု်အြဖစ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ် ေဆာင်ရွက်လျက ်

ရိှပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များစွာအတွက် ပီးစီးရန်ကာချနိ်များကို မှတ်သားထားပါသည်။ 

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင ် စီးပွားေရးလုပ်သည့် ကုမဏီများ အားလုံးလိုက်နာရမည့် 

တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအတွက ် န်ကားချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါ 

သည်။ သီလဝါသည် အြခားစက်မဇုန်များအတွက ် အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးတိုးတက်မ 

ှင့် ဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမတိုတွင် စံြပြဖစ်ပီး ိုးရှင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သိုမဟုတ ်တာဝန်ယူ 

မရှိေသာ စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်မမူဝါဒများကဲ့သို မူဝါဒအသစ်များကို စမ်းသပ်ရန ် မူဝါဒ 

ချမှတ်သူများအတွက် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။ သီလဝါ၏ ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် 

စီးပွားေရးအကျိးသက်ေရာက်မများကုိ အလွယ်တကူရိုင်ပီး လက်ရိှတွင် အထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်၌ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေပါင်း ၇၄ ခု ရှိကာ အလုပ်အကိုင်ေပါင်း ၉၀၀၀ ခန ့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရပါ 

သည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံမှာ ြပည်ပသို တင်ပိုမကို ြပလုပ်ေနပီြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်တမ်းေကာက်ယူသည့် ဇုန်အလုပ်သမားများမှ သီလဝါအထူး  စီးပွားေရးဇုန်သည ်

ကမ်းကျင်မဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အေထာက်အကူြပေကာငး် ေြပာကားခ့ဲသည့် သက်ေသ 

များ ရိှပါသည်။ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများ၏ အကန့်အသတရိှ်သည့် ကမ်းကျင်မစွမ်းရည ်

ေကာင့် ဇုန်ြပင်ပရှိ လုပ်ငန်းများှင့ ် ချတိ်ဆက်မတွင ် ကန့်သတ်ချက ် များရိှပါသည် (IGC, 

2018)။ 

အဆိုပါအထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့်င်းယှဉ်ပါက စက်မဇုန်များ၏ စီမံကိန်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲမမှာ 

ေယဘုယျအားြဖင့် ဖွံဖိးမနည်းပါးပါသည်။ ဇုန်စီမံခန ့်ခွဲေရးေကာ်မတီများသည ် ဇုန ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်ှင့် စီမံခန ့်ခွဲမအတွက ် နည်းဥပေဒများ သိုဟုတ ် စံသတ်မှတ်ချက်များ 

ှင့်အညီေဆာင်ရွက်ြခင်းမရှိပါ။ ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို စီမံခန ့်ခွဲရာတွင ် အစိုးရဌာနများ၏ 

သက်ဆုိင်ရာအခန်းကအလုိက် ရှင်းလင်းစွာ သတ်မှတ်ထားြခင်းမရိှပါ။ အားနည်းပီး 

ေခတ်မမီေတာ့သည့် ဥပေဒမူေဘာင်ေကာင့် ြပည့်စုံမမရှိေသာ စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် 

စက်မဇုန်များ၏ အကျိးခံစားခွင့်ှင့်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မအေပ အနည်းငယ်သာ အာမခ ံ

ချက်ှင့်အတူ စက်မဇုန်အေရအတွက်မှာ လျင်ြမန်စွာတုိးတက်လာပါသည်။ စက်မဇုန ်

အများစုတွင ် အေြခခံအေဆာက်အအံု မြပည့်စံုြခင်း၊ အသံုးမြပရေသးေသာ ေြမကွက်များှင့် 

ေြမကုိ မမှန်မကန် အသံုးြပြခင်းတုိ ရိှပါသည်။ အေြခခံအေဆာက်အအံုဆိုင်ရာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ှင့်ထိန်းသိမ်းမတိုမှာ ှစ်ေပါင်းများစွာတိုင ် လုံေလာက်မမရှိခဲ့ပါသည်။ အဓိက မိြပဧရိယာ 

ပတ်လည်ရှိ ဇုန်များအတွင်း၌မှာပင ် လမ်းများ မေကာင်းဘ ဲ ေရစီးဆင်းမှင့် စွန ့်ပစ်ပစည်း 
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စီမံခန ့်ခွဲမသည်လည်း စုိးရိမ်ဖွယ်ြဖစ် ေနပါသည်။ အဆိုပါဇုန်များတွင် ေြမေဈး ြမင့်တက်မ 

ေကာင့် ကုမဏီများသည ် ဇုန်အတွင်းရှိ ၎င်းတို၏ ေြမကွက်ကို ေရာင်းချ၍ ဇုန်ြပင်ပတွင ်

လပုင်န်းေဆာင်ရွက်ကရာ ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်မဟာဗျဟာမှာ အကျိးသက်ေရာက ်

မ မရှိြဖစ်ေနပါသည်။  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလတွင် အသစ်ြပာန်းခဲ့သည့် စက်မဇုန်ဥပေဒတွင ်

လက်ရိှဇုန်များသည် ေြမအသုံးချမ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံ 

ပ့ံပုိးေပးြခင်းအပါအဝင် ဥပေဒသစ်တွင ် ပါရှိသည့် ြပာန်းချက်များကို လိုက်နာရမည်ဟ ု

ေဖာ်ြပထားသည်။ သင့်တင့်ေလျာက်ပတ်မရိှစွာ လုိက်နာကျင့်သံုးမည်ဆုိပါက အဆိုပါဥပေဒ 

မူေဘာင်သစ်သည် စက်မဇုန်စွမ်းေဆာင်ရည်ကို သိသိသာသာ တုိးတက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ 

ြမန်မာအစိုးရှင့် ဂျပန်ကုန်သွယ်ေရးှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမကုမဏီတို ဖက်စပ်ေဆာင်ရွက်သည့် 

မဂလာဒံုစက်မဇုန်မှာ စက်မဇုန်များ၏ အေထွေထွအားနည်းချက်များဆိုင်ရာ သိသာေသာ 

ခင်းချက်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းစက်မဇုနတ်ငွ ်အဆင့်ြမင့်ဆုံး စက်မဇုန်ဆိုင်ရာ အေထာက် 

အကူြပပစည်းများ  ထားရိှရန် စဉ်းစားထားပီး ရန်ကုန်မိှင့် အနီးကပ်တည်ရိှမသည် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ေနသည့် ၎င်း၏ အဓိကအချက် ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံတွင်းရှိ 

အြခားစက်မဇုန်များှင့ ် မတူညီသည်မှာ မဂလာဒံုစက်မဇုန်တွင် အြပည့်အဝလုပ်ငန်း 

လည်ပတ်ေနသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ၄၁ ခုရှိပီး ၎င်းလုပ်ငန်းများသည ် ေြမကွက်များ 

အားလံုးကိ ု ယူထားကာ ကုန်ထုတ်လုပမ်တငွ ် အလုပသ်မားေသာင်းဂဏန်းြဖင့် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ွေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် မဂလာဒုံစက်မဇုန်တွင ် စီးပွားေရး အဆင်ေြပ 

ေချာေမွမသည ် အြခားေသာဇုန်များ သုိမဟုတ် အြခားစီးပွားေရးနယ်ပယ်ထက် အနည်းငယ် 

သာ ပုိမုိသာလွန်သည့်အေြခအေန ြဖစ်ပါသည်။ မဂလာဒံုစက်မဇုန်၏ အေတွ အကံကိုယူ၍ 

ြမန်မာအစုိးရသည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများြဖစ်သည့် ထိုင်းအမတေကာ်ပိုေရးရှင်းှင့် 

ကိုရီးယားေြမှင့်အိမ်ရာ ေကာ်ပိုေရးရှင်းတိုှင့် စက်မဇုန် ၂ ခုကို ဖက်စပ် တည်ေထာင်ရန ်

ြပလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းဇုန်အသစ် ၂ ခုသည ်အနာဂတ်စက်မဇုန်များ အတွက် တိုးတက ်

သည့် စံန်းအသစ်များကို ချမှတ်လိမ့်မည်ဟု ေမာ်မှန်းထားပါသည် (Myanmar Times, 

2019a and 2019b) ။  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်းမ ှ

စက်မဇုန်များ၏စီမံခန ့်ခွဲမမူဝါဒများတိုးတက်ေစရန်အတွက ်လုပင်နး်စဉ်များကုိ အဆိုြပထား 

ပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ ဇုန်ခွဲေဝချထားေရးအစီအစဉ်ကို ြပည်နယ်များ၏ ချတိ်ဆက်ိုင်မ 

အလားအလာှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုအေပ အေြခခံ၍ ေရးဆွဲြခင်း၊ အမျိးမျိးေသာ အဖဲွ 

အစည်းများ၏ တာဝန်ှင့် အခန်းကကုိ ရှင်းလင်းစွာသိရှိေစြခင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အေြခခ ံ
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အေဆာက်အအံုဆုိင်ရာ ြပာန်းချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမများ 

အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် လိုအပ်ချက်များကို  ချမှတ်ြခင်းှင့် ြပတင်းတစ်ေပါက ်

ဝန်ေဆာင်မမှတစ်ဆင့် စီးပွားေရးှင့်ဆက်ွယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအဆင်ေြပေချာေမွေစ 

ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ြခင်းတိုြဖစ်ပါသည်။ အစုိးရသည် စက်မဇုန် 

ဥပေဒသစ်ကုိ ြပာန်းခဲ့ပီး စက်မငှ့် အေသးစားအလတ်စားစီးပွား ေရးလုပ်ငန်းဖွံဖိး 

တိုးတက်မဥပေဒများကို ြပင်ဆင်ေရးဆွဲေနဆ ဲ ြဖစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

တုိးတက်ေစရန်၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် ချတိ်ဆက်မပိုမိုအားေကာင်းေစရန်၊ လက်ရှိ 

စက်မဇုန်များကို အဆင့်ြမင့်တင်ရန်ှင့် စက်မလုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ေစရန် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒများသည ်သင့်ေလျာ်မရှိပီး ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 

ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းမှအဆိုြပထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ကုိက်ညီ 

ပါက ၎င်းဥပေဒများသည ် ြမန်မာ့စက်မဇုန်များ၌ လုပ်ငန်းချတိ်ဆက်မဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်းှင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအသစ်များကို ဆွဲေဆာင်မြဖစ်ေစမည့် မူေဘာင်အေြခအေနများကို အေထာက် 

အကူြပရန ်အလားအလာရှိပါသည်။ 

လက်ရှိတွင ် ြမန်မာိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို သက်သာေသာ လုပ်ခလစာန်းထား 

ြဖင့် အလုပ်သမားအများအြပားကို ေထာက်ပံ့ေပးိုင်ပါသည်။ သိုေသာ ် နည်းပညာ 

အသစ်များကုိ လိုက်ပါေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ထိေရာက်သည့် စီးပွားေရးစီမံခန ့်ခွဲမအတွက ်

နည်းပညာကမ်းကျင်ပီး စီမံအုပ်ချပ်မစွမ်းရည်ရှိသည့် အလုပသ်မားများမာှ နည်းပါးလ ှ

ပါသည်။ ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးသည့်ကုနက်ျစရိတအ်တက်ွ အခွန်ေလာ့ေပးြခင်း၊ သင်တန်း 

ေပးရမည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ တာဝန်ှင့် ိုင်ငံြခား ကမ်းကျင်လုပ်သားများအေပ ကန့်သတ် 

ချက ် များြပားြခင်းတုိသည် ြပည်တွင်းအလုပ်သမားများထံသို ထိေရာက်သည့် နည်းပညာ 

လဲေြပာင်းမှင့် နည်းပညာစွမ်းရည ် အေြခခံဖံွဖိးတုိးတက်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်တွင်း 

အလုပ်သမားများ၏ ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်အပိင်ေဆာင်ရွက်မမရှိဘ ဲိုင်ငံြခား 

သားကမ်းကျင်သူများအေပ ကန့်သတ်ြခင်းမှာ အလားအလာရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ြပလုပ်ရန ်တားဆးီသည့်သေဘာ ြဖစေ်စိုငပ်ါသည်။ 

ပညာေရးစနစ်သည် အဓိက ြပြပင်ရမည့် အချက်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ 

ခိုင်မဲပီးဟန်ချက်ညီေသာဖံွဖိးတိုးတက်မစီမံကိန်းမ ှ ပုဂလိကကမ ှ လိုလားချက်များကို 

ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်ပညာေရးငှ့် ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ 

ပညာေရးှင့် သင်တန်းေကျာင်းအဖွဲအစည်းတိုကို ကီးကပ်သည့် အစိုးရဌာနများှင့် 

ပုဂလိကကမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ေဆွးေွးမများြပလုပ်ြခင်းတိုအပါအဝင ် စက်မ 
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ကအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆိုြပထား 

ပါသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးပါက ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်များ 

သည် လိုအပ်လျက်ရှိသည့် နည်းပညာှင့် စီမံခန ့်ခွဲမစွမ်းရည်ကို ြမင့်တင်ရန်အလားအလာ 

ရိှပါသည်။  

ြပည်တွင်းရှိ ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများတွင် အကန့်အသတ်ရှိမေကာင့် ချတ်ိဆက်မအစ ီ
အစဉ်တွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် ကနဦးအဆင့်သာ ရှိေနဆဲြဖစ်ပါသည်။  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူများ၏ ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက်တွင် ြပည်တွင်းကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ ပါဝင် 
ေဆာင်ရွက်ိုင်မအတွက ် လုိအပ်သည့်မူေဘာင် ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် အလှရှင၏် ေထာက်ပ့ံမ 
အေပ များစွာ မီှခုိေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေရှဆက်လက်၍ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုနှ်င့် 
မဂလာဒံုစက်မဇုန်တုိက့ဲသုိ ေအာင်ြမင်ေနသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် စက်မဇုန်များမှာ 
ချတ်ိဆက်မအစီအစဉ်များ အစပျိးေဆာင်ရွက်မကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ေကာင်းမွန ်
သည့် စမှတ်ြဖစ်ပါသည်။ တီအက်စ်အမ်စီသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအတွင်းရှိ လုပ်ငန်း 
များ၊ အနီးရိှ စက်မဇုန်များရှိ လုပ်ငန်းများ ဇုန်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများှင့် မိတ်ဆက်သည့်ပွဲ 
များမှတစ်ဆင့် ဝယ်သူှင့် ေရာင်းသူတိုကို ချတိ်ဆက်ေပးပါသည်။ 

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့်စက်မဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် စီမံခန ့်ခွဲမကို ပိုမိုကျယ်ြပန့ ်

သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမဟာဗျဟာှင့် ကိုက်ညီေစရန်၊ မူဝါဒလဲွမှားမ၊ 

ပုံတူကူးယူမှင့် အရင်းအြမစ်များဆုံးံးမတိုမ ှ မြဖစ်ေစရန ် အထူးစီးပွားေရးဇုန် 

ှင့် စက်မဇုန်များကုိ ကီးကပ်သည့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များှင့် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

ှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနတိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို ေသချာ 

ေစရန်၊ 

 ကင်းလွတ်ဇုန်များ၏ ပိုကုန်ေဝစုလိုအပ်ချက်များကို ချက်ချင်းေြဖေလျာ့ေနစဉ ်

ဝင်ေငွခွန်ေလာ့ချေပးြခင်း (ဇုန်ြပင်ပရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ေပးထားသည့် 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များအြပင်) မှတစ်ဆင့် အထူးစီးပွားေရး ဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

ကို ေပးထားသည့် သာလွန်သည့် ဘာေရး အကျိးခံစားခွင့်များ တြဖည်းြဖည်း 

ုပ်သိမ်းရန်အတွက ် စဉ်းစားရန်၊ ဇုန်အတွင်းှင့် ဇုန်ြပင်ပရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

အကား တန်းတူညီမမရှိေစရန်၊ အစိုးရဘာေငဆွုံးံးမကုိ ေလာ့ချရန်၊ 

ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပပိုကုန ် ေဈးကွက်များသို ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ ခွဲေဝချထားမတွင ်
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ပုံမမှန်ြခင်းကို ဖယ်ရှားရန၊် ကင်းလွတ်ဇုန်မ ှ ကုန်စည်များကုိ ြပည်တွင်း စက်မ 

လုပ်ငန်းများမ ှအသုံးြပိုင်ေစေရး အာမခံရန၊် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှ ံ

သူများ ရရိှေနသည့် သင်တန်းေပးမကုန်ကျစရိတ်အတွက ်အခွန်ေပးေဆာင် ြခင်းမ ှ

ုတ်ပယ်ြခင်းကို ြပည်တွင်းရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက်လည်း စဉ်းစားေပးရန်၊ 

 ြမန်မာိုင်ငံတွင ် တာဝန်ယူမရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင်ရန် 

(ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအသစ်တွင်လည်း ရည်န်းထားပီး) ရည်ရွယ ်

ချက်ှင့် ကိုက်ညီေစရန်အတွက ်ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးအတွက ်တာဝန်ယူ 

မရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ေကာ်ြငာ 

စာအမှတ် ၄/၂၀၁၅ ကဲ့သို ေကာ်ြငာစာသတ်မှတ်ေရးစဉ်းစားရန်ှင့် ဇုန်အားလံုး၏ 

စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီများ ကုိလည်း ၎င်းေကာ်ြငာစာကဲ့သို သတ်မှတ်ေရးအတွက ်

တိုက်တွန်းရန်၊ 

 အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒှင့် ၂၀၁၂ ခုှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒအရ 

သတ်မှတ်ထားသည့် ခွင့်ြပသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ေဝါဟာရတိုအရ ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအကား ေရှေနာက်မညီမကုိ ဥပေဒ 

၂ ခုလုံး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ြပင်ဆင်ြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွက ် သတ်မှတ်ထားသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်ပုံစ ံြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ေြဖရှင်းရန်၊ 

 စက်မဇုန်များ၏ စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲမတိုးတက်လာရန်အတွက ်

လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာရ်န၊် ဇုန်ခွဲေဝချထားမတွင ် ရှင်းလင်းသည့် 

နည်းဥပေဒှင့် လိုအပ်ချက်များ၊ အေြခခံအေဆာက်အအံု ဆိုင်ရာြပာန်းချက်များ၊ 

စီးပွားေရးအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်းှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပး 

မတိုကို စက်မဇုန်ဥပေဒအသစ်တွင ်ထည့်သွငး်မကုိ ေသချာေစရန်၊ 

 ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

စီမံကိန်းတွင ် ချမှတ်ထားသည့်အတိုငး် စက်မကအတက်ွ လူ့စွမ်းအားအရင်း 

အြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်။ 

အထူးသြဖင့် ကမ်းကျင်မလိုအပ်ချက်အေပ ပုဂလိကကှင့် ေဆွးေွးမ 

ပံုစံတစ်ခု တည်ေဆာက်ရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ပညာေရးှင့် 



440 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

သင်တန်းေကျာင်းအဖွဲအစည်းများ၊ စက်မလုပ်ငန်းများ အကား ေဆွးေွးမပုံစံကို 

အဆင်ေြပေစရန်၊ စီးပွားေရးကမှ လုိအပ်ေနသည့် လိုအပ်ချက်ှင့်ကိုက်ညီမည့် 

သင်ိုးန်းတန်းပုံစံကို အေထာက်အကူေပးရန၊် 

 အေထာက်အပံ့စက်မလုပ်ငန်းများအတွက ် စနစ်တကျှင့် စက်မလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ 

အထူးသင်တန်းအစီအစဉ်များ ေရးဆွဲရာတွင ် စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းှင့် 

အလှရှင်များှင့်ပူးေပါင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများကို အေထာက်အကူြပ 

ရန်၊ သင်တန်းသင်ိုးန်းတန်းှင့် အစီအစဉ်များ ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရာတွင ် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ပါဝင်ေစရန်၊ အထည်အလိပ်ငှ့် အဝတ ်

အထည်များ၊ စိုက်ပျိးေရး၊ စက်မလုပ်ငန်း၊ စက်ယရားတပ်ဆင်ြခင်းတိုအပါအဝင ်

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး ဟန်ချက်ညီေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

စီမံကိန်းတွင ် ဦးတည်ထားသည့် ကများက့ဲသုိ အဓိကစီးပွားေရးကများကိ ု

အာုံ စိုက်ရန်၊ အစားအေသာက် ြပြပင်ထုတ်လုပ်မသည ် ၎င်းကအတွင်း 

ချတ်ိဆက်မများအတွက် ပိုမိုြမင့်မားသည့် အလားအလာြဖစ်ရာ  ေရှေြပး 

ေဆာင်ရွက်မတစ်ခ ုြဖစ်ုိငပ်ါသည်။ 

 သက်ဆိုင်ရာသွင်းအားစ ု ထုတ်လုပ်ေသာ အိမ်နီးချင်း စက်မဇုန်များှင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ လုပ်ငန်းများစာရင်းကို သီလဝါရင်းှီးြမပ်ှံသူများသို 

ေပးသည့်နည်းလမ်း သိုမဟုတ ်  ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ထုတ်လုပ်သူများ၏ 

ကွန်ယက်ချတိ်ဆက်မအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ေတွဆုံပွဲများကို တိုးြမင့်ြပလုပ် 

ရန်။ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွက ်ကိစရပ ်

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမမ ှ စက်မက ဖွံဖိး 
တိုးတက်မအတွက ် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကုိ ေအာင်ြမင်ရန ် အစိုးရများ 
အေနြဖင့် လိုလားစွာအသုံးြပလာသည့် လက်နက်တစ်ခု ြဖစ်လာပါသည်။ မကာေသးမီက 
ခန ့်မှန်းချက်အရ တစ်ကမာလံုးတွင ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်ေပါင်း ၅၄၀၀ နီးပါးရှိပီး လွန်ခဲ့သည့်  
၅ ှစ်အတွင်း အထူးစီးပွားေရးဇုန ်၁၀၀၀ ေကျာ ်ထူေထာင်ခဲ့ ပါသည် (UNCTAD, 2019) ။ 
အမည်ှင့်ပုံစံတွင ် ကွဲြပားမရှိေသာ်လည်း စီးပွားေရးဇုန်များကုိ ိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွင် ကွဲြပား 
သည့် နညး်ဥပေဒများအရ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် သတ်မှတ်ထားသည့် 
ဧရိယာများအြဖစ် ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုိုင်ပါသည်။ အဆိုပါထင်ရှားသည့် 
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နညး်ဥပေဒများသည် မူဝါဒအပိုင်းမှကည့်ပါက ပိုမိုေြဖေလာ့ေပးပီး စီမံအုပ်ချပ်မအပိုင်းမ ှ
ကည့်ပါက ပိုမိုထိေရာက်မရှိသည့် စီးပွားေရးဝန်းကျင်တစ်ခ ု ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည ်
(Farole, 2011) ။  

ဇုန်များတွင ် ဘုံတူညီသည့် ဝိေသသလကဏာများမှာ သတ်မှတ်ထားသည့် ပထဝီပတ်လည ်
အတိုင်းအတာ၊ အခွန်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးေလာ့ချြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အအံု အေထာက်အပ့ံ၊ 
ုိးရင်ှးေသာ စည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များ (ဥပမာ - ေြမရရှိိုင်မ၊ ခွင့်ြပမိန ့်ှင့် လိုင်စင်များ 
သိုမဟုတ ် အလုပ်သမားဆုိင်ရာ စည်းမျဉ်းများ) ှင့် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲ 
အစည်းတစ်ခုမ ှ အုပ်ချပ်သည့် စီမံအုပ်ချပ်မ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ေချာေမွမ (ဥပမာ- 
မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ အေကာက်ခွန်) တိုြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေထာက်ပံ့ေပးထားမအတွက ်အြပန ်
အလှန်အေနြဖင့် အစုိးရသည် ဇုန်များ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများမ ှ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီး 
ေပးြခင်း၊ ြပည်ပသိုတင်ပိုမ တိုးြမင့်ြခင်းှင့် ထုတ်လုပ်မစွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်းတိုကို ြပလုပ ်
ေပးရန် ေမာ်လင့်ပါသည်။ မူဝါဒချမှတ်သူများအတွက ် ဇုန်များ၏ ဆဲွေဆာင်မမှာ ၎င်းတိုကို 
မူဝါဒအသစ်များကို အြခားစီးပွားေရးသို မကူးေြပာင်းမီ၊ ေယဘုယျအားြဖင့် ဖွဲစည်း 
တည်ေဆာက်ပုံဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမကို ြဖစ်ေပေစမည့် စမး်သပစ်စေ်ဆးိုငသ်ည့် စမ်းသပ ်
ဓာတ်ခွဲခန်းများကဲ့သို ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ လက်ေတွတွင ် ဇုန်များ၏ ဖွံဖိး 
တိုးတက်မ ရည်ရွယ်ချက်များရရှိိုင်သည့် ၎င်းတို၏ေအာင်ြမင်မအေပ သက်ေသမှာ 
ေရာေထွးေနပါသည် (Box  ၇.၁)။  

စီးပွားေရးဇုန်များသည် ေယဘုယျအားြဖင့် အမျိးအစား ၄ မျိးအနက်မ ှတစ်ခု ြဖစ်ပါသည ် - 
ကင်းလွတ်ဇုန်၊ တင်ပိုမအတွက ် ြပလုပ်သည့်ဇုန ် (EPZ)၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန ် (SEZ) 
သိုမဟုတ ်စက်မဇုန် သိုမဟုတ ်စက်မဥယျာဉ် (ဇယား ၇.၁) ။ ကင်းလွတ်ဇုန်ှင့် သမိုးကျ 
တင်ပိုမအတွက ် ြပလုပ်သည့်ဇုန်များသည် ကာြမင့်စွာကတည်းက တည်ေဆာက်ခ့ဲသည့် 
ပုံစံများြဖစ်ပီး ကုန်သွယ်ေရး လွယ်ကူေချာေမွမှင့် ပိုကုန်ဝင်ေင ွ တိုးြမင့်ရန ် ပုံစံထုတ ်
ထားသည့် သီးြခားအေကာက်ခွန်နယ်ေြမများြဖစပ်ါသည်။ ေခတ်မီအထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် 
စက်မဇုန်များသည်  ပိုမိုကျယ်ြပန ့်ေသာ ဖွံဖိးတိုးတက်မ သတ်မှတ်ချက်ရှိပီး စက်မလုပ်ငန်း 
အစုအဖွဲများ ဖွဲစည်းြခင်းကို အဆင်ေြပေစရန် ပုံစံေရးဆွဲထားပါသည်။ အထူးအုပ်ချပ်မြဖင့် 
စီမံအုပ်ချပ်သည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ် ပံုမှန်အားြဖင့် ကေပါင်းစုံချဉ်းကပ်မှင့် 
တစ်ခါတစ်ရံ အြခားေသာဇုန်များ၏ ပုံစ ံ (ဥပမာ- အကီးစားအထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင ်
စက်မဇုန်များှင့် တင်ပိုမအတွက ် ြပလုပ်သည့်ဇုန်များ ပါဝင်ိုင်ြခင်း) ပါဝင်ေနပါသည်။ 
စက်မဇုန်များမှာ များေသာအားြဖင့် ကအထူးြပ ပုံစံြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ထားသည့် အေြခခ ံ
အေဆာက်အအုံများရှိကာ အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရိှပါ။  
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ဇယား ၇-၁ ဇုန်အမျိးအစားများ 

ဇုန်အမျိးအစား ဖွံဖိးမရည်ရွယ်ချက် ပုံမှန်အရွယ်အစား ေဈးကွက် 
ကင်းလွတ်ဇုန် ကုန်သွယ်မကို 

အားေပးရန် 
၅၀ ဟက်တာေအာက် ြပည်တွင်း၊ 

ြပန်လည်တင်ပိုမ 
တင်ပိုမအတွက ်
ြပလုပ်သည့်ဇုန ်

ပိုကုန်ထုတ်လုပ်မ ၁၀၀ ဟက်တာေအာက် တင်ပိုမအများစု 

အထူးစီးပွားေရးဇုန် ဘက်ေပါင်းစု ံ
ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

၁၀၀၀ ဟက်တာအထက ် ဇုန်အတွင်း၊ ြပည်တွင်း၊ 
တင်ပိုမ 

စက်မဇုန်များ စက်မအစုအဖွဲ အနည်းဆုံး 
ကန့်သတ်ချက်မရှ ိ 

ြပည်တွင်းအများစု

ရင်းြမစ်။ Adapted from Farole and Akinci (2011) 

အချိအာဆီယံိုင်ငံများှင့်တုတ်ိုင်ငံ၏ အေတွအကံကိုယူ၍ ြမန်မာအစိုးရသည ် အထူး 
စီးပွားေရးဇုန်ှင့် စက်မဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မ၏ ရည်မနှး်ချက်ကီးမားသည့် အစအီစဉ်ကို 
ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ စီးပွားေရး၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုငရ်ာ အသွင်ကူးေြပာင်းမကို 
အေထာက်အကူြပရန ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါ သည် (OECD, 2014) ။ 
၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလအရ အစုိးရသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ၃ ခုှင့် စက်မဇုန် ၁၉ ခကုို 
သတမ်တှခ့ဲ်ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ၃ ခု (ဇယား ၇.၂ တွင် အကျဉ်းချပ်ေဖာ်ြပထား) 
အနက ်သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မှာ လက်ရိှတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနပီး ေနထိုင်သ ူ၁၁၃ 
ေယာက်ရှိပါသည်။ ၁၉၉၆ ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်အထိ ိုင်ငံအှံ စက်မဇုန်များကို 
တညေ်ထာင်ခ့ဲပီး ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ အရ ၎င်းစက်မဇုန်များတွင ် လူဦးေရ ၇၅၀၀ 
နီးပါးရှိပါသည ် (ပု ံ၇.၁)။ ရန်ကုန်မိရှိ စက်မဇုန် ၃ ခုသည ်ိုင်ငံ၏ စက်မေြမ၏ ၆၅ % ကို 
ရယူထားပီး ၎င်းတိုကို သီးြခား စီမံအုပ်ချပ်သည့် စက်မဧရိယာှင့် ဥယျာဉ် ၃၅ ခုအြဖစ ်
ြပန်လည်ခွဲထားပါသည်။ တာဝန်ရှိသူများထံမ ှ အချက်အလက်များအရ စက်မဇုန်ခွဲများ 
အပါအဝင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် စက်မဇုန် ၅၃ ခုရှိပီး အနည်းဆုံး အြခားစီစဉ ်

ထားသည့် ဇုန် ၃ ခ ု ရိှပါသည်။ ဇုန်များကို စီမံခန ့်ခွဲသည့် မူေဘာင်ှင့် သီလဝါအထူး 
စီးပွားေရးဇုန်ှင့် မဂလာဒုံစက်မဥယျာဉ်တို လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ြခင်းများသည် ဤအခန်း၏ အဓိကအချက်ြဖစပ်ါသည်။ 
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ဇယား ၇-၂။ ြမန်မာိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ 

 သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန် ထားဝယ် အထူးစီးပွားေရးဇုန် ေကျာက်ြဖ အထူးစီးပွားေရးဇုန်

ေနရာ ရန်ကုန်မိမ ှ၂၃ ကီလိုမီတာ တနသာရီတိုင်းေဒသကးီ၏ 
ေတာင်ဘက်အစွန်း 

ရခိုင်ြပည်နယ ်
အေနာက်ဖက်ေဒသ 

စီမံကိန်း 
အရွယ်အစား 

၂၄၀၀ ဟက်တာ ၂၀၀၀၀ ဟက်တာ ၁၇၀၀ ဟက်တာ 

အဓိကရင်းှီး 
တည်ေဆာက်သ ူ

ဂျပန်ှင့်ြမန်မာ ထိုင်းှင့် ြမန်မာ တုတ်ှင့် ြမန်မာ 

အဆင့ ် ဇုန ်ေအ ပီးစီးှင့် လုပ်ငန်း 
ေဆာင်ရွက်ေန၊ ၂၀၂၂ တွင ်
ဇုန ်ဘ ီပီးစီးမည်ဟ ုခန့်မှန်း

စတင်ေဆာင်ရွက်ှင့ ်၂၀၁၃ 
ခုှစ်တွင ်ရပ်နားထား၊ 
လုပ်ငန်းဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အ
တွက ်အေြခအေနများကို 
ညိင်းဆဲြဖစ် 

၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ်အဆင့ ်၃ 
ခုလုံးစတင်ခဲ့၊ ၂၀၃၈ ခုှစ်တွင ်
ပီးစီးမည်ဟု ခန့်မှန်းထား 

ဦးတည်သည့ ်
စက်မလုပ်ငန်း 

အေသးစားစက်မလုပ်ငန်း 
များ၊ လူသုံးကုန်စည်များ 
ထုတ်လုပ်မ 

ပထမအဆင့်သည ်
အဝတ်အထည်၊ ဖိနပ်ချပ ်
ကဲ့သို လပုသ်ား ဦးစားေပး 
စက်မ လုပ်ငန်းများ၊ ဒုတိယ 
အဆင့်သည ်ေမာ်ေတာ်ကား၊ 
ဓာတုပစည်း၊ ေရာ်ဘာ၊ 
လပ်စစ်ပစည်းအပါအဝင ်
အကီးစားစက်မ လုပ်ငန်းများ 

ေဒသတွင်းေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်မ၊ 
ေရနံှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ၊ 
အဝတ်အထည်ှင့် ဖိနပ် 

အားသာချက် ရန်ကုန်ရှိအဓိကေဈးကွက်
ှင့် လုပ်သားအင်အားှင့် 
နီးကပ်ြခင်း 

ထိုင်းိုင်ငံှင့ ်နီးကပ်ြခင်း၊ 
ေရနက်ဆိပ်ကမ်းြပလုပ်ရန ်
စီစဉ်ထားြခင်း 

ေရနံှင့် 
သဘာဝဓာတ်ေငွရင်းြမစ်များှင့ ်
နီးကပ်ြခင်း၊ 
ေရနက်ဆိပ်ကမ်းြပလုပ်ရန ်
စီစဉ်ထားြခင်း 

အားနည်းချက် ရန်ကုန်ရှိ 
ြမစ်ဆိပ်ကမ်းများမာှ 
သေဘာကီးများကို 
ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်အ
တွက ်စွမ်းေဆာင်ရည ်
အကန့်အသတ်ရှိြခင်း  

အနီးအနားဧရိယာများမှာ 
အေြခခံအေဆာက်အအုံအားန
ည်းြခင်း 

လက်ရှိ စက်မဇုန် ဧရိယာှင့် 
ေဝးြခင်း 

ရင်းြမစ်။ HKTDC Research (2016) မှ ယူထားြခင်း။  
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Box ၇-၁   အထူးစီးပွားေရးဇုန် သက်ေရာက်မများ၏ သက်ေသသာဓက 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ တင်ပိုမှင့် အလုပ်အကိုင်များကို ြမင့်တင်ေပးြခင်း 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ အကျိးသက်ေရာက်မကုိ စနစ်တကျ သုေတသနြပလုပ်မ 

နည်းပါးေသာ်လည်း ၎င်းတို၏ ထိေရာက်မ သက်ေသအေထာက်အထားမာှ ေရာေထွးခဲ့ပါ 

သည်။ ေလ့လာမများသည ် များေသာအားြဖင့် ေအာငြ်မငသ်ည့်ကိစရပမ်ျားကုိ အေလးေပး 

ြပလုပ်ကပီး ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ြခင်း၊ ပိုကုန်စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် 

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေပးြခင်းတိုတွင ် အြပသေဘာေဆာင်ေသာ အေထာက်အထားအချိကို 

ေဖာ်ြပပါသည်။ ဥပမာ တုတ်ိုင်ငံတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ် စုစုေပါင်းိုင်ငံြခား 

တိုက်ိုက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ၏ ၈၀ % ေကျာ်ရှိပီး ြပည်တွင်းရင်းီှးြမပ်ံှမတွင် များြပားမ 

မရိှေသာ်လည်း အစိမ်းေရာင်ရင်းီှးြမပ်ံှမများအေပ ကီးမားသည့် သက်ေရာက်မ ရှိသည်ကို 

ေတွရပါသည ် (World Bank, 2017)။ ကိုစတာရိကာိုင်ငံတွင ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ်

အထည်ချပ်လုပ်ငန်းမှ အီလက်ထေရာနစ် အစိတ်အပိုင်းများအထိ အမျိးအစား စုံလင်စွာ 

ထတ်ုလပုုိ်င်ရန် အကူအည ီ ြဖစ်ေစပါသည်။ ထိုအြပင ်ကုန်ထုတ်လုပ်မကမ ှတင်ပိုမတွင ်

၎င်းတို၏ ေဝစုမှာ ၁၉၉၀ ြပည့်ှစ်တွင် ၁၀ % မ ှ ၂၀၀၃ ခုှစ်တွင ် ၅၅ % အထိ 

တုိးတက်လာခ့ဲပါသည် (Gereffi, 2019)။ အေမရိကန်ိုငင်၏ံ ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဇုန ် (FTZ) 

အစီအစဉ်တွင် ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးအတွက ် ၂ % ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၂၀၁၃ 

ခုှစ်မှစ၍ အလုပ်အကိုင်ေပါင်း ပျမ်းမတစ်ှစ်လင် ၇ % ရိှပါသည်။ တည်ေဆာက်မှင့် 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကုန်ကျစရိတ်တိုှင့်င်းယှဉ်ပါက ဇုန်များ၏ သက်ေရာက်မအေနြဖင့် 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ေတာ်ေတာ်များများသည ် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ အလုပ် 

အကိုင်ှင့် ပိုကုန်များကို တိုးြမင့်ရာတွင ် ထိေရာက်မရှိပီး ၎င်းတို၏ အသားတင်စီးပွားေရး 

အကျိးအြမတ်သည် အြပသေဘာေဆာင်ေကာင်း ေလ့လာမများမှ ေထာက်ြပကပါသည ်

(Mongé-Gonzalez et al., 2005; Jayanthakumaran, 2003) ။ 

တစ်ချန်ိတည်းမှာပင် အလုပ်အကိုင်ှင့် ပိုကုန်အကျိးအြမတ်တိုအေပ အကန့်အသတရိှ်ပီး 

ရက်ေရာသည့် ဘာေရးမက်လုံးများမ ှရင်းှီးြမပ်ှံသူများ အေနြဖင့် အကျိးရရှိေသာ်လည်း 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများစွာကို ဆွဲေဆာင်ိုင်ြခင်း မရှိသည့် ဇုန်များအေကာင်းကုိ ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်  (Farole and Akinci, 2011)။ အချိိုင်ငံများတွင ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးဇုန်များအတွက ်

ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချသည့်မူဝါဒ ချမှတ်ြခင်းသည် ဇုန်များမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းေနရာယူထား 
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သည့် ေြမများှင့ ် အရင်းအြမစ်များကုိ အလွဲသုံးစားလုပ်ြခင်းှင့် ြပည်နယ်များအကား 

အလွန်ကီးမားသည့် ယှဉ်ပိင်မကို ြဖစ်ေစပါသည်။ ထိုအြပင ်အလုပ်သမားများအား ေခါင်းပံု 

ြဖတ်ြခင်းှင့ ် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာေရးှင့် ေဘးကင်းလုံ ခံမစံချနိ်စံန်းများ စသညတ်ို 

တွင ်အဆင့်နိမ့်ြခင်းတုိအပါအဝင် လူမေရးှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိုကို ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မများ 

အတွက် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များမှာ တစခ်ါတစရံ် ေဝဖန်ခံရပါသည် (Milberg et al., 2008)။ 

ဆာဟာရအာဖရိကေဒသတွင် ဇုန်များသည် (အနည်းငယ် သိသာထင်ရှားသည့် ခင်းချက်ှင့် 

အတူ) ေအာင်ြမင်မအနည်းဆုံးြဖစ်ပါသည်။ စွမ်းေဆာင်ရည်ည့ံဖျင်းြခင်းသည် အားနည်းသည့ ်

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ မူေဘာင်၊ ထိေရာက်မရှိသည့် မဟာဗျဟာ 

ေြမာက်စီမံကိန်း ေရးဆွဲမမရှိြခင်း၊ စီမံအုပ်ချပ်မှင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာမ် စွမ်းရည် 

မြပည့်စုံြခင်း၊ အေြခခံအေဆာက်အအံု မလုံေလာက်ြခင်းတိုကို ြဖစေ်စပါသည် (Zeng, 2015)။ 

တစ်ကမာလုံးအတိုင်းအတာအရ အေတွအကမံျားမှ အကံြပသည်မာှ ေအာင်ြမင်သည့် 

အထးူစီးပာွးေရးဇုန်အစီအစဉ်သည် ၎င်းတိုလိုချင်ေသာ အကျိးသက်ေရာက်မကုိ မရရှိမ ီ

အစိုးရထံမ ှပံ့ပိုးမြဖင့် ှစ်ေပါင်းများစွာ ြပလုပ်ရန ်လိုအပ်ပါသည် (OECD, 2018a) ။ 

မူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလဲမှင့်အတ ူစမ်းသပ်ြခင်း 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ် စီးပွားေရးေြဖေလာ့ေပးြခင်းှင့ ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမလုပ်ငန်း 

စဉ်တွင် အဓိကကျသည့် အခန်းကမ ှ ပါဝင်ိုင်ပါသည်။ စီမံအုပ်ချပ်မ အားနည်းြခင်း 

သိုမဟုတ ် စီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမသည ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ိုင်ငံေရးအရ အထိ 

အခိုက်မခံိုင်ြခင်းတို ြဖစ်ေနသည့်အေြခအေနတွင ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ သေဘာသဘာဝ 

သည် တန်ဖိုးရှိသည့် ပိုင်ဆိုင်မတစ်ခ ု ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ တုတ်ုိင်ငံသည် ၎င်း၏ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန ် အေြမာက်အြမားကုိ ေဈးကွက်စီးပွားေရးအတွက် စမ်းသပ်ခန်းအြဖစ ်

ထေိရာက်စွာ အသုံးြပခဲ့ပါသည်။ ပိုမိုကျယ်ြပန ့်ေသာ စီးပွားေရးကုိ မိတ်ဆက်မမြပမ ီ၁၉၈၀ 

ြပည့်ှစ်များမှစ၍ အစုိးရသည် Shenzhen ှင့် အြခားကမ်းိုးတန်းအထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ 

အဖွဲအစည်းအသစ်များ၊ လွတ်လပ်ေသာစီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမတိုှင့် စမ်းသပ်မ 

ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မကာေသးမီက ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ပိုမိုေြဖေလျာ့ေပးသည့် 

ခွင့်မြပိုင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာရင်း (အတိအလင်းစာရင်းြပထားသည့် စက်မလုပ်ငန်းများ 

၌ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသည)် ကို ၂၀၁၃ ခုှစ်တွင ် ရှန်ဟိုင်းကုန်သွယ်မ 

ကင်းလတ်ွဇုန်တွင် ပထမဦးဆုံး စမ်းသပအ်သံုးြပခ့ဲပါသည်။ ထိုေနာက ် ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ်

အြခားေသာဇုန်များ၌ ၎င်းခွင့်မြပိုင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမစာရင်းကို အသုံးြပခဲ့ပီး ၂၀၁၈ 
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ခုှစ်တွင ် အမျိးသားမူဝါဒအြဖစ ် သတ်မှတ်ခ့ဲပါသည် (UNCTAD, 2019) ။ ထိုနည်းတ ူ

ေမာရစ်သိုင်ငံ၏ ပိုကုန်ြပြပင်ထုတ်လုပ်ေရးဇုန ် (EPZ) အစီအစဉ်၏ ေအာင်ြမင်မမှာ 

အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးေပးြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ သိုမဟုတ ် တင်ပိုမမဟုတ်ဘဲ စီးပွားေရးှင့ ်

ိုင်ငံေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမလုပ်ငန်းစဉ်ကို အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစခဲ့ပီး စီးပွားေရး၏ 

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံ အသွင်ေြပာင်းလဲမကို ေသချာေစခ့ဲပါသည် (Farole and Akinci, 

2011) ။ 

ထိုနည်းတူစွာ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များကို ရငး်ှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တိုးတက်ရန်အတွက ်

မူဝါဒများ စမ်းသပ်ရာတွင ် ထိေရာက်သည့် ေရှေြပးအစီအစဉ်တစ်ခုအြဖစ ် အသုံးြပိုင ်

ပါသည်။ ၎င်းတိုကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်နယ်ပယ်၊ တစ်ေနရာတည်းတွင် 

အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စနစ်၊ ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်သည့် 

ေဆာင်ရွက်မှင့် စီးပွားေရးချတိ်ဆက်ေပးသည့်အစီအစဉ်စသည်တိုတွင ်အသုံးြပိုင်ပါသည်။ 

သိုေသာ်လည်း မူေဘာငသ်ည် မူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလဲမ လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်အဓိကအခန်းက 

တစ်ခုအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များကို လျစ်လျမသင့်ေကာင်း 

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ Shenzhen သည် ိုင်ငံ၏ အလုံးစုံစီးပွားေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 

ေထာင့်၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခု ြဖစ်ခဲ့ပါသည် (Cheesman, 2012)။  အဆိုပါကာလအတငွး် 

တုတ်ိုင်ငံအတွက ် အလုပ်လုပ်ခ့ဲမသည် အြခားေသာေနရာများတွင ် အလုပ်လုပ်ရန ်

လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင ် ေအာင်ြမင်သည့် ေရှေြပးအစီအစဉ်များ 

သည် ေဒသဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ (အစိုးရှင့် ပုဂလိကကှစ်ခုလုံး) ကို ဖန်တီးရာတွင် 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မမရှိပါက ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးသို ေရာက်ရှိေသာအခါ 

ထိေရာက်မ ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ေပ။ 

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုင်ရာ ေြပာင်းလဲမှင့် အဆင့်ြမင့်တငမ်ကုိ တိုးြမင့်ြခင်း 

လံုေလာက်သည့် အေြခခံအေဆာက်အအံုှင့် စီးပွားေရးလွယ်ကူေချာေမွေစရန် အေလ ့

အကျင့်ေကာင်းများမှတစ်ဆင့် ဇုန်များသည် ေကာင်းမွန်ြခင်းမရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင်အတွက ် ကုစားိုင်ပါသည်။ သိုေသာ်လည်း အထူးစးီပာွးေရးဇုနမ်ျားသည် 

ေယဘုယျရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင ် တုိးတက်ရန်အတွက် အစားထုိးမတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အချနိ် 

ကာလာသည်ှင့်အမ ဆန်းသစ်တီထွင်မှင့် ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းကို ေရရှည်ထိန်းထားိုင်ြခင်း 

မရှိဘ ဲ နည်းပညာအဆင့်ြမင့်တင်မနည်းပါးြခင်း သိုမဟုတ ် လုပ်ငန်းအသစ်များ ဖန်တီးိုင် 

ြခင်းမရှ ိ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ဇုန်များရှိ အလုပ်အကိုင်အများစုသည ် ကမ်းကျင်မမလိုအပ်ဘ ဲ
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ထုတ်လုပ်မတွင ်နည်းပညာနိမ့်နိမ့်ြဖင့် ြပလုပ်ရသည့်အလုပ်များ ြဖစ်ပါသည်။  ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ 

ပိုကုန်ှင့် အလုပ်အကိုင်တိုကို ထိထိေရာက်ေရာက် ဖနတ်းီေပးိုငသ်ည့် ဇုနမ်ျား၌ပင် ပိုမို 

ကျယ်ြပန ့်ေသာ ဖွံဖိးမရည်ရွယ်ချက်များ ေပျာက်ဆုံးေနပီး အပိင်စီးပွားေရးကို ြဖစ်ေပ 

ေစပါသည်။ ဒိုမီနီကန်သမတိုင်ငံတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များသည ်ကနဦး၌ စီးပွားေရးကိ ု

စုိက်ပျိးေရးကုန်စည်များမှ အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်ြခင်းသို ေြပာငး်လဲိုငရ်န ် ကူညီေပးခဲ့ 

ပါသည်။ သိုေသာ် ကုန်သွယ်ေရးဦးစားေပးမ၊ ကင်းလွတ်ခွင့်များှင့် လုပ်ခလစာနိမ့်မအေပ 

အစီအစဉ၏် မှီခိုမသည် ဇုန်များ၏ သေဘာသဘာဝအရ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းေစပီး 

ဦးစားေပးမမှာ တစ်ြဖည်းြဖည်း ေလျာ့ကျလာပီး လုပ်ခလစာတက်လာေသာအခါ ယှဉ်ပိင် 

ိုင်စွမ်းမှာ ရပ်တန့်သွားမည်ြဖစ်ပါသည် (Burgaud and Farole, 2011)။ 

ကာလရှည်ယှဉ်ပိင်ိုင်မှင့် ဖဲွစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုငရ်ာ ေြပာင်းလဲြခင်းတိုတွင ်

အေထာက်အကူြပသည့် ဇုန်အစီအစဉ်များသည် ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် အမျိးသားဖွံဖိး 

တိုးတက်မမဟာဗျဟာတွင ် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ေကျာ်လွန်၍ 

သက်ေရာက်မများြဖစ်ေစသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွက ်ိုင်ငံ၏ အြခားေဒသများှင့ ်

ဆက်သွယ်ုိင်မည့် သင့်ေလျာ်သည့် ချတိ်ဆက်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရာတွင ် ကံေတွ 

ရသည့် အခက်အခဲများကုိ ေလာ့ချြခင်း၊ ပုဂလိကကှင့် ပညာေရးအဖွဲအစည်းများ၏ 

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မတုိအပါအဝင် ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် အမျိးသားဖွံဖိးတိုးတက်မမဟာဗျဟာ 

ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ တစ်စိတ်တစပ်ိုငး်အြဖစ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 

လိုအပ်ပါသည်။ လက်ေတွအားြဖင့် ဇုန်များ များြပားေနြခင်းအတွက ် ဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူများှင့် ဇုန်ြပင်ပရှိ စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်သူများအကား နည်းပညာှင့် 

အသိပညာကုိ လဲေြပာင်းေပးိုင်ေသာ ချတ်ိဆက်မကုိ အားေပးသည့် သတ်မှတ်ချက်များ 

ချမှတ်ရန ် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါချတိ်ဆက်မများ၏ အတုိင်းအတာသည် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများမ ှ လိုလားသည့် အချက်များှင့် ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 

ေဆာင်ရက်ွုိင်မအကား ကွာဟချက်မည်မ ကီးမားသည်ဆုိသည့် အချက်အေပ မူတည ်

ပါသည်။ ထိုေကာင့် ပုဂလိကကမှ ေဆာင်ရွက်ိုင်မ အားေကာင်းသည်ှင့်အမ 

အသိပညာလဲေြပာင်းိုင်မ ပိုမိုကီးမားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များပါဝင်သည့် ဖွံဖိးမမဟာဗျဟာများသည် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံ 

ဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမှင့် အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းတိုကို မည်သို အေထာက်အကူြပေကာင်း 

သာဓကများစွာ ရှိပါသည်။ အေစာပိုင်းသာဓကများတွင ်ကိုရီးယားိုင်ငံှင့် တုတ်တိုင်ေပတို 
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ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းိုင်ငံတိုတွင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် 

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများှင့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူ ချတိ်ဆက်မပုံစံကို ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံှင့် မေလးရှားိုင်ငံတိုသည်လည်း လပ်စစ်ပစည်းများ၊ ဝန်ေဆာင်မှင့ ်

software ဖံွဖိးတုိးတက်မတုိအပါအဝင် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် တန်ဖိုးြမင့်ှင့် နည်းပညာ 

ဦးစားေပး စက်မလုပ်ငန်းများ အဆင့်ြမင့်တင်မကုိ အေထာက်အကူြဖစေ်စရန ် ၎င်းတို၏ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်အစီအစဉ်များကို အသုံးချိုင်ခဲ့ပါသည ် (ASEAN, 2017)။ အာရှြပင်ပ၌ 

ဒိုမီနီကန်သမတိုင်ငံ၊ ေမာရစ်သိုင်ငံှင့် လက်စ်ဆိုသိုိုင်ငံတိုအပါအဝင ်ိုင်ငံအများအြပား 

တွင ် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့သည့် ဇုန်များ 

ရိှပါသည်။ 

သုေတသနမ ှ အကံြပသည်မှာ စီးပွားေရးဇုန်များ၊ ေဒသဆိုင်ရာတကသိုလ်များှင့် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရပ်သင်တန်းေကျာင်းတိုအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ သည ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် အိမ်ရှင်ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးှင့် ချတ်ိဆက်မများကို 

တိုးချဲိုင်ရန်အတွက ် အေရးကီးသည့် စွမ်းအားတစ်ခုြဖစ်သည်ဟ ု သုေတသနမှ အကံြပပါ 

သည်။ ဒိုမီနီကန်သမတိုင်ငံတွင ် အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ေဆာငရွ်က်ချက်ငှ့် ပိုကုန်များ 

ကျဆင်းမေကာင့် ိုင်ငံ၏ထုတ်လုပ်မပုံရိပ်ကို ြမင့်တင်ရန်အတွက ် လူ့စွမ်းအားဖွံဖိး 

တိုးတက်မကို အားေပးခဲ့ပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာ တကသုိလ်များငှ့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သည့် 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်အေရအတွက ်များြပားလာပီး ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ်မှစ၍ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

တင်ပိုမ ြပန်လည် ေကာင်းမွန်လာကာ ထုတ်လုပ်မတွင် အမျိးအစား ပိုမိုများြပားလာခဲ့ပါ 

သည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များေကာင့် သွယ်ဝိုက်အလုပ်အကိုင်များသည် 

ခန့်မှန်းေြခအားြဖင့် ၂၅၀,၀၀၀ အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပီး အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်းရှိ 

အလုပ်အကုိင်အေရအတွက်ထက် ှစ်ဆ ြဖစ်ပါသည်။ 
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ပုံ ၇-၁    ြမန်မာိုင်ငံရှ ိလကရိှ် စက်မဇုန်များ 

 

ရင်းြမစ်။ စက်မကးီကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန (၂၀၁၉) 

ြမန်မာိုင်ငံရှိ ဇုန်များအတွက် စည်းမျဉ်းမူေဘာင ်

အထူးစီးပွားေရးဇုန်အစီအစဉ်များကို အထူးြပစည်းမျဉ်းှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ မူေဘာင်မ ှ

စီမံအုပ်ချပ်ပါသည်။ အေြခခံအားြဖင့် ကုန်သွယ်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ၊ ေြမ၊ အခွန၊် အလုပ်သမား 

ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စသည်တို၏ မူဝါဒများှင့် ဆက်စပ်ပါသည ်(ဇယား ၇-၃)။ အထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်ဥပေဒသည ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်တည်ေထာင်မှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအတွက ်စနစ်ကို 
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စီစဉ်ထားပီး အထူးစီးပွားေရးဇုန ် တာဝန်ရှိသူများ၊ ရငး်ှီးတည်ေဆာက်သူများငှ့် အသုံးြပ 

သူများ လုိက်နာရမည့်တာဝန်ှင့် အခွင့်အေရးများကို ချမှတ်ထားပါသည်။ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်၏ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် စီမံအုပ်ချပ်မတိုအတွက ် အဓိက 

ဥပေဒမှာ ၂၀၁၄ ခုှစ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ (ယခုမှစ၍ SEZ Law) ှင့် ၎င်းဥပေဒကိ ု

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့် ၂၀၁၅ ခုှစ် ြမန်မာ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်နည်းဥပေဒ 

များ (SEZ Rules) တုိြဖစ်ပါသည်။  SEZ ဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များသည ်ေြမ၊ ပတ်ဝန်းကျင ်

ှင့် အလုပ်သမားေရးရာကိစရပ်များအေပ သက်ဆုိင်သည့် အမျိးသားဥပေဒများြဖစ်ေကာင်း 

ထပ်ေလာင်းအတည်ြပပါသည်။  

စက်မဇုန်များတွင ် မကာမ ီ ေြပာင်းလဲိုင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ယေန့အချနိအ်ထိ သီးြခား 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မရှိပါ။ အစိုးရသည ်စက်မဇုန်ဥပေဒမူကမ်းကို လတ်ေတာ်သို တင်ြပခဲ့ပီး 

၂၀၁၉ ခုှစ် ှစ်ကုန်မတိုင်မီ ြပာန်းိုင်မည်ဟ ုေမာ်မှန်းထားပါသည ် (Frontier Myanmar 

Research, 2019)။ အဆိုြပဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဇုန်စီမံကိန်းေရးဆွဲရန် အတွက ်

စနစ်ကျနသည့် ချဉ်းကပ်မတစ်ခ ု ြဖစ်ေစရန်ှင့် ိုင်ငံတကာစံန်းှင့်အည ီ ဖွံဖိး တုိးတက် 

ေစရန်ှင့် စီမံခန ့်ခွဲိုင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။  

ဇယား ၇-၃ အထူးစီပွားေရးဇုန်များ၏ စည်းမျဉ်းမူေဘာင်ှင့်အကျံးဝင်သည့် 
အဓိကမဝူါဒနယပ်ယမ်ျား 

အေထွေထွဥပေဒမူေဘာင် အထူးြပစနစ်ဥပမာများ
ကုန်သွယ်ေရးနည်းဥပေဒများ အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့ ် လျင်ြမန်သည့် အေကာက်ခွန ်

ရှင်းလင်းေရး
ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ နညး်ပါးသည့် 

ကန့်သတ်ချက်များ၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်တစ်ေနရာတည်း၌ 
အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စနစ်၊ အပိုအကာအကွယ် ေပးသည့ ်
အပိုဒ်များ 

ေြမှင့်အိမ် ခံေြမဥပေဒများ ေြမပိုင်ဆိုင်မှင့်စပ်လျဉ်းသည့ ်ေြဖေလျာ့သည့် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အိမ် ခံေြမအခွန်မ ှကင်းလွတ်ခွင့် 

အခွန်ကုဒ် ဝင်ေငွခွန်ှင့ ်တန်ဖိုးြမင့်ကုန်စည်အတွက်အခွန်တိုမှ 
ကင်းလွတ်ခွင့် 

အလုပ်သမားဥပေဒ ိုင်ငံြခားအလုပ်သမား ခန့်ပိုင်ခွင့်၊ ြပည်တွင်းအလုပ်သမားများ 
အား သင်ကားေပးရန ်လိုအပ်ချက် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

ညစ်ညမ်းမ၊ ဆူညံမ၊ ေရအသုံးြပမှင့် အမက်စွန့်ပစ်ြခင်း 
တိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တာဝန်များ 

ရင်းြမစ်။ UNCTAD (2019) မှရယူထားြခင်း 
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အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ၏ အဓိကအချက်များ 

ြပည်တွင်းစီးပွားေရးှင့် သိသာထင်ရှားစွာ ချတ်ိဆက်မများမှတစ်ဆင့် ဇုန်အကျိး ေကျးဇူး 

ထက်ပိုသည့် အကျိးေကျးဇူးြဖစ်ေစိုင်သည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန ် အစီအစဉ်များသည် 

သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရရှိရန်အတွက ် ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် 

ေမာ်မှန်းချက်ှင့် မဟာဗျဟာှင့်အတ ူ ဖွံဖိးတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အစီ 

အစဉ်များသည ်ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပုိင်းြဖစ်ပါသည်။ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန ် အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်များှင့် ဦးတည်သည့် ေဆာင်ရွက်မ 

များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များတည်ေထာင်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်သည့် ကိရိယာများှင့ ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

ြပာန်းချက်များမှတစ်ဆင့် ဤမဟာဗျဟာကို အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတွင ် ထည့်သွင်း 

ထားပါသည်။  

ိုင်ငံေပါင်း ၁၁၅ ိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒများအေပ UNCTAD ၏ မကာေသးမီက 

စစ်တမ်းအရ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ၏ ၉၀ % ေကျာ်တွင ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ 

ေယဘုယျအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါဝင်ပီး ၃ ပု ံ၁ ပုံထက်နည်းသည့် ဥပေဒများတွင ်တိကျေသာ 

ဇုန်အမျိးအစားှင့် ၎င်းတိုကို အဓိပါယ ် ဖွင့်ဆိုထားမရှိပါသည်။ စစ်တမ်းေကာက်ယူထား 

သည့် ဥပေဒများ၏ ၃ ပု ံ ၂ ပုံတွင ် ဇုန်၏ ရည်ရွယခ်ျက်များကုိ ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 

အများဆုံးကိုးကားေသာ ရည်ရွယ်ချက်များမာှ ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်ြခင်း၊ ပိုကုန်တိုးြမင့် 

ြခင်းှင့် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးြခင်း (၅၉ %) က့ဲသုိ စီးပွားေရးဆိုင်ရာသက်ေရာက်မများ 

အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒများ၏ ထက်ဝက်ခန့်သည ် ဆန်းသစ်တီထွင်မကို ရှာေဖွြခင်း၊ 

စက်မကကို အရှိန်ြမင့်တင်ြခင်း၊ ကမ်းကျင်မဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ စီးပွားေရးအရကွဲြပားမ၊ 

ဖွဲစည်းပုံဆိုင်ရာေြပာင်းလဲမ သိုမဟုတ ် တန်ဖိုးကွင်းဆက်သို ေပါင်းစည်းမစသည့် 

အားေကာင်းသည့် တိုးတက်မရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀ % သာ 

လင် အလုပ်အကိုင်အရည်အေသွး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မ သိုမဟုတ် ကျား/ မ ကိစရပ်များ 

ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ ရည်ရွယ်ချက်များကို ချမှတ်ထားပါသည် 

(UNCTAD, 2019) ။  

ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတွင ် ပထဝီအေနအထားအရ ပိုင်းြခားသတ်မှတ်ြခင်းအေပ 

အေြခခံ၍ အထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ ေယဘုယျအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ 

သူမှ ထုတ်ြပန်သည့် ဥပေဒေကာင်းအရ အမိန ့်ေကာ်ြငာစာ၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်း 
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တညေ်ထာင်ုိင်သည့် ဇုန်အမျိးအစားသတ်မှတ်ချက်များစသည်တိုကို ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ကင်းလတ်ွဇုန်များသည် ုိင်ငံေတာ်၏ ြပင်ပတွင ် ရှိသည်ဟ ု မှတ်ယူရမည်ြဖစ်ပီး 

အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သည် ပိုကုန်ဦးစားေပး ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပး 

ြဖစ်ပါသည်။ ိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရြဖစ်သည့် 

လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်များသည ်အေြခခံအားြဖင့် ြပည်တွင်း သိုမဟုတ ်အထူးစီးပွားေရးဇုန် 

ေဈးကွက်များအကား ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ တတိယအမျိးအစားြဖစ်သည့် အြခားဇုန် 

အမျိးအစားသည ် ကင်းလွတ်ဇုန်ှင့် လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်အြပင ် ေဈးကွက်လိုအပ်ချက ်

အရ အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီမ ှ သတ်မှတ်ုိင်သည့်ဇုန် ြဖစ်ပါသည်။ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်အတွင်း ကင်းလွတ်ဇုန်၊ လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန ် သိုမဟုတ ် အြခားဇုန ်

စသည်တုိ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်များ၏ ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်းြခားသတ်မှတ်ချက ်မလိုအပ်ပါ။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ ရည်ရွယခ်ျက်များကုိ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

ဥပေဒပဒ်ုမ ၄ တွင ် ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎င်းတုိတွင်  စီးပွားေရး တည်ငိမ်မ၊ 

အားေကာင်းသည့်ဖွံဖိးမှင့် စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံဖိးတိုးတက်မ ရည်ရွယ်ချက်များပါဝင်ပီး 

အေလ့အကျင့်ေကာင်းများအရ ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် ဖွံဖိးတိုးတက်မမဟာဗျဟာှင့် 

ချတိ်ဆက်ေနပါသည်။ သိသာထငရှ်ားစာွြဖင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်အစီအစဉ်များသည ်

အမျိးသားစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံကိန်းကို အေထာက်အကူြပရန်၊ အလုပ်အကုိင်ဖန်တီး 

ရန်ှင့် အလုပ်သမားများ၏ လူေနမအဆင့်အတနး်ြမင့်မားေစရန၊် အြခားိုင်ငံများှင့် 

စီးပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ြမင့်တင်ရန်ှင့် အသက်ေမးွဝမး်ေကျာငး်ပညာရပ ်သင်ကား 

ိုင်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ေထာက်ပံ့ေပးရန်၊ ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းီှးြမပ်ှံမများကို 

အားေပးရန်၊ စက်မလုပ်ငန်းများချတိ်ဆက်မဖန်တီးရန်အတွက ်အေထာက်အကူြပရန ် ြဖစ်ပါ 

သည်။ ၎င်းရည်ရွယ်ချက်များ၊ ချတ်ိဆက်မများှင့် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာရပ ်

သင်ကားိုင်မည့် အခွင့်အေရးများသည် ဇုန်အစီအစဉ်အတွက ် ေကာင်းမွန်သည့် အေြခခ ံ

ြဖစ်ပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်သည့် ကိရိယာများ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒအများစုတွင ် အေထွေထွဥပေဒမေူဘာင်ငှ့် င်းယှဉ်ပါက 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်မအတွက ် ဇုန်များ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အထူးအခွင့်အေရး 

ေပးသည့် ကိရိယာများ ပါဝင်ပါသည် (ဇယား ၇.၄)။ အများစုမှာ ဘာေရးဆုိင်ရာ 

မက်လုံးှင့် အထူးအေကာက်ခွန်ကငး်လွတခွ်င့်ြဖစ်ပးီ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒအရ ၈၅% 
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ှင့် ၈၂% ရိှပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ အကာအကွယ ်

ေပးြခင်း သိုမဟုတ ် ေြမအသုံးြပခွင့် (၂၈-၃၆ %) စသည်တို ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ြပာန်း 

ချက်များမှာ ပိုမိုနည်းပါးပါသည်။ ကုန်သွယ်မအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်းှင့် အေြခခံ 

အေဆာက်အအုံြပာန်းချက ် (၁၈-၁၉ %) ှင့် ေကျာင်းများှင့် ေဆးုံကဲ့သို လူမေရး 

သာယာအဆင်ေြပမအတွက ် ၃ % သာ ြပာန်းချက်ပါရိှပါသည် (UNCTAD, 2019)။ ြမနမ်ာ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒသည ်အေတာ်အသင့် ြပည့်စုံမရှိပီး ၎င်း၏ကိရိယာများကို လူမေရး 

သာယာအဆင်ေြပမများ (ေဆာင်ရွက်ိုင်သည ် သိုေသာ် လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်တွင ်

တည်ေထာင်ရန်မလိုပါ။) မှလွဲ၍ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ရန် အသုံးြပပါသည်။  

ဇယား ၇-၄ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒများတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမကို                
ဆွဲေဆာင်သည့် ကိရိယာများ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်သည့် ကိရိယာများ
 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ 
ရာခိုင်န်း

ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန် 
ဥပေဒ

ဘာေရးဆိုင်ရာ မက်လုံးများ  ၈၅ % 

အထူးအေကာက်ခွန်စနစ် ၈၂ % 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း ၃၆ % 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ အကာအကွယ်ေပးြခင်း ၂၉ % 

ဦးစားေပးေြမအသုံးြပခွင့် ၂၈ % 

ကုန်သွယ်မအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း ၁၉ % 

အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာ ြပာန်းချက် ၁၈ % 

လူမေရးသာယာဝေြပာမ ၃ % 

ရင်းြမစ်။ UNCTAD (2019)  အေပအေြခခံ၍ စာေရးသူ၏ ရှင်းလင်းချက်ှင့် ၂၀၁၄ ခုှစ် ြမန်မာအထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်ဥပေဒ 

အသံုးများသည့် ဘာေရးဆိုင်ရာ ကင်းလွတ်ခွင့်များတွင ် ဝင်ေငွခွန်အေပ အခွန် 

ေလာ့ြခင်းှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ကုန်ကျစရိတ်အေပ အခွန်ြဖတ်ြခင်း (ဥပမာ - သုေတသနှင့် 

ဖွံဖိးတိုးတက်မ) ှင့် ပိုင်ဆိုင်ပစည်းများအေပ တန်ဖိုးေလာ့တွက်ြခင်းတို ပါဝင်ပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များြဖစ်သည့် ကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်သည ် သိသာသည့် 

ဘာေရးဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်ကုိ ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ကေမာဒီးယားိုင်ငံတွင ်ကင်းလွတ ်

ခွင့်အစီအစဉ်သည် ေဒသတွင်း၌ ရက်ေရာမ အနည်းဆုံးြဖစ်ပီး အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ေကာင့် 

စွန့်လတ်ရသည့် ဘာေငွမှာ GDP ၏ ၆% ဟ ု ခန ့်မှန်းခဲ့ပါသည ် (OECD, 2018a)။ 
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ရင်းီှးြမပံှ်မကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုနည်းသည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များ (ဥပမာ- အခွန်ြဖတ် 

ေတာက်ြခင်းှင့် အေကး) သည် အြမတ်ကုိ အေြခခံသည့် အခွနက်ငး်လွတခွ်င့် (အခွန်ကင်း 

လွတ်ခွင့်ှင့် ဝင်ေငွခွန်) ထက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမအသစ်များကို ဆဲွေဆာင်ရန် ပိုမိုထိေရာက ်

မရှိေကာင်း စဉ်းစားလာကပါသည်။ သီးြခားေဆာင်ရွက်ချက်များကို ဦးတည်သည့် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များ (ဥပမာ သင်တန်း သိုမဟုတ် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသ ူ ဖွံဖိးတိုးတက်မ) 

တွင ် နားလည်မအရည်အချင်းြပည့်ဝမှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးမအေပ လိုက်နာမတိုအတွက် 

ပိုမိုသည့် ေငေွပးေချမ ကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းကိ ု ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ိုင်ပါက လူမ-စီးပွားရည်ရွယ်ချက်ကုိ ေအာင်ြမင်ေစရန ် အေထာက်အကူြပမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။  

ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတွင ်ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်ပထမ 

၇ ှစ် ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်ရှိ စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများအတွက် 

ပထမ ၅ ှစ်အတွက ်ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊ ဒုတိယ ၅ ှစ် အတွက် ဝင်ေငွခွန်န်းထား၏ 

၅၀% သက်သာခွင့်ှင့် အြမတ်ေငွအေပ ဝင်ေငွခွန်န်းထား၏ ၅၀ % သက်သာခွင့် စသည်ြဖင့ ်

သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ၂၅% ၏ စံေကာ်ပိုရိတ်အခွန်န်းကို အသုံးြပသည်။ အခွန်ေဆာင ်

ထားသည့် အြမတ်မ ှ အစုရှယ်ယာရှင်များသို ေပးသည့် အြမတ်များကို အြမတ်ခွန်မှ 

ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည်။ ထိုအြပင ် ကင်းလွတ်ဇုန်ရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ထုတ်လုပ်မ 

အတွက် အသုံးြပသည့် တင်သွင်းပစည်းများအားလံုးအေပ အေကာက်ခွန်ှင့် ကုန်သွယ ်

လပုင်န်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရပါသည ် (လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်မ ှ တင်သွင်းကုန်များ အပါ 

အဝင်)။ လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်မ ှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် တင်သွင်းသည့် ကုန်စည် 

အေပတွင်သာ ကင်းလွတ်ခွင့်ရုိင်ပါသည်။ ကငး်လွတဇု်နမ်ျားရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူမ ှ ဝန်ထမ်း 

များကို ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးြခင်းှင့် သုေတသနလုပ်ငန်း တိုအတွက ်ကုန်ကျစရိတ်များကို 

အခွန်စည်းကပ်ထိုက်ေသာဝင်ေငွမ ှုတ်ပယ်ိုင်ပါ သည်။  

ပထမအချက်အေနြဖင့် ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ1 ှင့် ြမန်မာိုင်င ံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဥပေဒ2 တိုကို င်းယှဉ်ကည့်ပါက လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် 

ကုန်းတွင်းရှိရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ် အခွန်ှင့်အေကာက်ခွန်တွင် ကငး်လွတခွ်င့်များမှာ 

အတူတူပင်ြဖစ်ပီး ကုန်းတွင်းပိုင်းရှိ တင်ပိုသူများသည ် ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

များကဲ့သို တူညီသည့် ဘာေရးှင့် အေကာက်ခွန် အကျိးေကျးဇူးများရရှိကပါသည ်

(ဇယား ၇.၅)။ သုိေသာ်လည်း ၎င်းဇုန ် ၂ ခုကားရိှ အေရးကီးသည့် ကွာြခားချက်မှာ 

ကနဦးဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရရိှပီးေနာက် ဝင်ေငွခွန်န်းထား ေလာ့ချသည့် ထပ်တိုး 
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ကာလြဖစ်ပီး ပိုကုန်ဦးစားေပး (ကင်းလွတ်ဇုန်) ှင့် ြပည်တွင်းေဈးကွက်ဦးစားေပး (လုပ်ငန်း 

ြမင့်တင်ေရးဇုန)် တုိရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ရရိှပါသည် (ဇယား ၇.၄)။ ေဈးကွက်ထိုးေဖာက ်

ြခင်းှင့် ထုတ်ကုန်ကို လိုက်ေလျာညီေထွစွာ ေြပာင်းလဲထုတ်လုပ်ြခင်းတိုှင့်ဆက်စပ်ေသာ 

ေဈးကွက်ရှာေဖ ွ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ြမင့်မားသည့်ကုန်ကျစရိတ်အတွက ် ကင်းလွတ်ခွင့် 

များေကာင့် ဘာေရးပိုင်းတွင ် အစားထိုးေပးိုင်သည့်အချန်ိတွင ် ြပည်တွင်းဇုန်ြပင်ပရှိ 

ကုမဏီများသည ် လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကဲ့သို တူညီသည့်ေဈးကွက ်

တွင ် ယှဉ်ပိင်ရသည်ြဖစ်ရာ အဆိုပါဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများရရှိသည့် ဘာေရး 

ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိးအြမတ်မရရှိြခင်းသည ်၎င်းတိုအတွက ်အထူးသြဖင့် ထိခိုက်ေစပါသည်။  

ဇယား ၇-၅ ြမန်မာိုင်ငံ၏ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွင်းှင့်ြပင်ပတွင ်
အခွန်သက်သာခွင့်ြပြခင်း 

 အထူးစးီပွားေရးဇုနမ်ျားအတွငး် အထူးစးီပွားေရးဇုနမ်ျားအြပင်
ဥပေဒ အထူးစးီပွားေရးဇုနဥ်ပေဒ ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ
ခွင့်ြပချက ် အထူးစးီပွားေရးဇုန ်စမီံခန့်ခွဲမ ေကာ်မတီ ြမနမ်ာိုငင် ံရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ေကာ်မရှင် 
အခွန ်
ကင်းလွတ်
ခွင့်များှင့် 
ေလာ့ချခွင့်
များ 

ကုန်သွယ ်
လုပ်ငန်းခွန/် 
တန်ဖိုးြမင့် 
ထုတ်သည့် 
ကုန်စည် 
အတွက်အခွန ်

ကင်းလွတဇု်န ် ကင်းလွတခ်ွင့်များ ကင်းလွတခ်ွင့်မရှိပါ။

လုပင်နး် 
ြမင့်တင်ေရးဇုန် 

ကင်းလွတခ်ွင့် ၅ ှစ် 

ဝငေ်ငွခွန ်
(စီအိုင်တ)ီ 

ကင်းလွတဇု်န ် ကင်းလွတခ်ွင့် ၇ ှစ၊်
ေနာက်ထပ ်၅ ှစ် 
အတွက ်၅၀ % 
သက်သာခွင့်၊ ြပနလ်ည ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသည့ ်
အြမတ်အေပ ၅ 
ှစ်အတွက ်၅၀ %  
သက်သာခွင့် 

လုပင်နး်၏ တညေ်နရာအေပ 
မူတည်၍  ဦးစားေပး ြမင့်တင်မည့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ ကအတွက ်
ဝင်ေငွခွန ်ကင်းလွတ်ခွင့ ်၃ ှစ်၊ ၅ 
ှစ် သိုမဟုတ ်၇ ှစ ် 

လုပင်နး် 
ြမင့်တင်ေရးဇုန် 

ကင်းလွတခ်ွင့် ၅ ှစ်၊ 
ေနာက်ထပ ်၅ ှစ် 
အတွက ်၅၀ % 
သက်သာခွင့်၊ ြပနလ်ည ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသည့ ်
အြမတ်အေပ ၅ ှစ် 
အတွက ်၅၀ % 
သက်သာခွင့်

အြမတခ်ွန ် ကငး်လွတဇု်န ် ဝင်ေငွခွနေ်ပးေဆာင်
ထားပီးသည့်အြမတ်မ ှ
ခွဲေဝေပးသည့် 

ကင်းလွတခ်ွင့်မရှိပါ။ 
လုပင်နး် 
ြမင့်တင်ေရးဇုန်
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အြမတအ်ေပ 
ကင်းလွတ်ခွင့် 

ုတ်ပယခ်ွင့်များ ကင်းလွတဇု်န ် ြပညတ်ွငး် 
ဝန်ထမ်းများကို 
ေလ့ကျင့်သင်ကား 
ေပးြခင်းှင့် 
သုေတသနလုပ်ငန်း

သုေတသနလုပင်နး်

လုပင်နး် 
ြမင့်တင်ေရးဇုန်

သတ်မှတထ်ားြခငး် 
မရှိပါ။

အေကာကခ်ွန်များ ကငး်လွတဇု်န ် တာရှညခ်ံသည့် 
ကုန်စည်၊ 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 
ထုတ်လုပ်ပီးသည့် 
ကုန်စည်များှင့ ်
ကုန်ကမ်းပစည်းများ 
တင်သွင်းမအေပ 
ကင်းလွတ်ခွင့် 
(လုပ်ငန်းြမင့်တင ်
ေရးဇုန်မ ှအပါအဝင်) 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ လုပင်နး် 
တည်ေဆာက်ေရးကာလအတွင်းသို
မဟုတ ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်းြပင်ဆင်မကာလအတွင်း  
တာရှည်ခံသည့် ကုန်စည် 
တင်သွင်းမအေပ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ 
တင်ပိုကုန်စည် 
ထုတ်လုပ်ရန်အတွက ်တင်သွင်း 
သည့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 
ထုတ်လုပ်ပီးသည့် ကုန်စည်များှင့် 
ကုန်ကမ်းပစည်းများ အတွက် 
ေပးေဆာင်ထားသည့ ်
အခွန်ေငွြပန်လည်ထုတ်ေပးြခင်း 

လုပင်နး် 
ြမင့်တင်ေရးဇုန် 

တာရှညခ်ံသည့် 
ကုန်စည်အတွက ်၅ 
ှစ် ကင်းလွတ်ခွင့်၊ 
ေနာက ်၅ ှစ် အတွက် 
၅၀ ရာခိုင်န်း 
သက်သာခွင့်၊ တင်ပို 
ကုန်စည် ထုတ်လုပ ်
ရန်အတွက ်
တင်သွင်းသည့် 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 
ထုတ်လုပ်ပီးသည့် 
ကုန်စည်များှင့ ်
ကုန်ကမ်းပစည်း 
များအတွက ်
ေပးေဆာင်ထားသည့ ်
အခွန်ေငွ ြပန်လည ်
ထုတ်ေပးြခင်း

ရင်းြမစ်။ အိုအီးစီဒီမ ှအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအေပ အေြခခံသည်။  

ဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သည် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ၏ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များထက ် ပိုမို 

တိုေတာင်းြခင်း သုိမဟုတ် တူညီသည့်အေြခအေနတွင ် ေဒသတွင်းိုင်ငံများ (အင်ဒိုနီးရှား 

ိုင်ငံ၊ လာအိုိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်င)ံ မ ှေပးထားသည့် ကင်းလွတ်ခွင့်များထက ်ပိုမိုရက်ေရာ 

သည့် ကင်းလွတ်ခွင့်ပုံစံများထဲမ ှတစ်ခုြဖစ်ပီး ဝင်ေငွခွန်န်းထား3ကို ေလာ့ေပးသည့်ကာလ 

ပိုမိုရှည်ကာပါသည်။ အခွန်စနစ်ကို ိုးရှင်းလွယ်ကူေစရန်ှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အေပ 

အားထားေနမကို ေလာ့ချရန်အတွက် ိုင်ငံတကာကမ်းကျင်သူများအကား သေဘာတူည ီ
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ချက်ှင့် ကိုက်ညီေစရန ် ေဒသတွင်းိုင်ငံများသည် ဇုန်အတွင်းရှိ အခွန်န်းေလာ့ချမကို 

ပယ်ဖျက်ခ့ဲပါသည်။ ကေမာဒီးယားုိင်ငံသည် ယေန့အထိ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ ကုမဏီ 

များကို အထူးဘာေရးအခွင့်အေရးမေပးသည့် အဆိုပါချဉ်းကပ်မကို အသုံးြပပါသည်။ 

၎င်းပုံစံသည ် ပ်ေထွးမှင့် မမှန်မကန်ြပလုပ်မ၏ ရင်းြမစ်ြဖစ်ိုင်သည့် ထပ်ဆင့်ြပလုပ်ရ 

သည့်စနစ် ြဖစ်ေပြခင်းကို ေရှာင်ရှားုိင်ပါသည် (OECD, 2018a)။ ေဒသတွင်းရှိ ပိုမို 

တိုးတက်သည့် ိုင်ငံများသည် ဇုန်အေြခခံကင်းလွတ်ခွင့်ေပးသည့်စနစ်ကို မကျင့်သုံးေတာ့ဘ ဲ

ဦးစားေပး ကများှင့် လုပ်ငန်းများကိုသာ ဦးတည်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးကပါသည်။ 

စက်မလုပ်ငန်းများကို ဦးစားေပးစနစ်ြဖင့် ကျင့်သံုးြခင်းသည် ြပဿနာြဖစ်ပွားိုင်ပီး 

ယခုအေြခအေနတွင ် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် သင့်ေတာ်မမရှိ ြဖစ်ိုငပ်ါသည်။ သိုေသာ် ဇုန ်

အတွင်းရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ဘာေရးဆိုငရ်ာအခွင့်အေရးကုိ ေလာ့ချရန်အတွက် 

ေဆာင်ရွက်ုိင်မည့် နည်းလမ်း ရိှပါသည်။  

အြခားတစ်ဖက်၌ ဝန်ထမ်းများကုိ သင်တန်းေပးသည့် ကုန်ကျစရိတ်အတွက ် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅၂ အရ ေပးအပ်ထားသည့် အခွန်တုပ်ယြ်ခငး်သည် ြပည်တွင်း 

ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် ကမ်းကျင်မကို ြမင့်တင်ရာ၌ အဓိကျသည့် ေဆာငရွ်က်မ 

ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် လုပ်ငန်းြမင့်တင်သည့်ဇုန်များှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းရှိ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အဆိုပါုတ်ပယ်ခွင့်ကို ထပ်တိုးေပးရန ်စဉ်းစားိုင်ပါသည်။  

ဘာေရးဆုိင်ရာမက်လံုးများသည် လမ်းမိုးမရှိေသာ်လည်း ၎င်းသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

အတွက် တစ်ခုတည်းေသာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမမဟုတ်ပါ။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်း 

စီးပွားေရးဝန်းကျင်တိုးတက်လာရန ်ေငွေကးအရ မဟုတ်သည့် မက်လုံးများြဖင့် ကိးစားလာ 

ကပီး ိုင်ငံေပါင်း ၇၇ ိုင်ငံ၏ အချက်အလက်များအရ အခွန်မက်လံုးထက် ေငေွကးအရ 

မဟုတ်သည့် မက်လုံးများသည ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွက ်ပိုမိုေအာင်ြမင်ေကာင်း ေတွရပါ 

သည် (Farole, 2011)။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ြပည်တွင်းှင့်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ အဓိက 

ရင်ဆိုင်ရသည့်အခက်ခဲများမှာ လပ်စစ်မီးသုံးစွဲြခင်းှင့် ေြမအသုံးြပခွင့်ြဖစ်ပါသည ် (World 

Bank, 2016)။ ြမန်မာ့အထူးစီးပွားေရးဇုန်မူေဘာင်သည ် အေြခခံအေဆာက်အအုံှင့် 

ဝန်ေဆာင်မများကိ ု ပ့ံပုိးေပးရန် ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူများကို ေတာင်းဆိုထားြခင်း၊ ြပည့်စုံ 

မမရှိသည့် ေြမယာမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် ေြမအသုံးြပခွင့်အမျိးအစားေြပာင်းလဲြခင်းတိုတွင ်

ကုန်ကျသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ေရှာင်လဲြခင်း၊ ေြမသိမ်းယူြခင်းကို အကာအကွယေ်ပးြခင်း 

တိုြဖင့် အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များကို ေလာ့ချေပးပါသည်။  
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အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒသည ် အစိုးရဝန်ေဆာင်မများှင့် ရှင်းလင်းမများအားလုံးကို ရရှိ 

ိုင်ရန်အတွက် တစ်ေနရာတည်း၌ အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စင်တာထူေထာင်ရန် 

သတ်မှတ်ေပးထားပါသည်။ အဆုိပါစင်တာတွင် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာနများမှ ကုိယ်စားလှယ် 

များ လာေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းကိုယ်စားလှယ်များကို သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနများထံသို ခွင့်ြပချက်ေတာင်းခံရန ်မလိုအပ်ဘဲ လုိအပ်သည့် ခွင့်ြပမိန ့်များထုတ ်

ေပးရန်အတွက ် အခွင့်အာဏာေပးအပ်ထား ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေကာက်ခွနအ်ရာရိှများ 

သည် အလားတူပင ်ိုးရှင်းလွယ်ကူပီး ြမန်ဆန်သည့် အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းေရးကို လုပ်ငန်း 

ခွင်တွင ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးစးီပာွးေရးဇုနြ်ပငပ်ရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 

တစ်ေယာက်အတွက် တစ်ေနရာတည်း၌ ရှင်းလင်းသည့်စနစ်မရှိသည့်အတွက ် ၎င်းသည ်

ကီးမားသည့် အကျိးေကျးဇူးြဖစ်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် စီမံကိန်းအတွက ် ခွင့်ြပချက် 

ရရိှရန် ဝန်ကီးဌာနများသို ေလာက်လာမျိးစုံကို တင်ြပရပါသည်။  

ရင်းှီးြမပ်ှံသူလိုအပ်ချက်များ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ ၃ ပု ံ ၁ ပုံေကျာ်မှာ ပုိကုန်၊ အလုပသ်မားှှင့် ကမ်းကျင်မ 

လဲေြပာင်းြခင်းတိုှင့် ဆက်စပ်သည့် အနည်းဆုံးရင်းှီးြမပ်ှံမလိုအပ်ချက်ှင့် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ွမ လုိအပ်ချက်တုိအပါအဝင် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန ်

ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ထူေထာင်ရန်အတွက ်တိကျသည့် စသံတမ်တှခ်ျက်များကုိ သတ်မှတ ်

ထားပါသည်  (UNCTAD, 2019)။ ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒှင့် နည်းဥပေဒများတွင ်

အရင်းအှီးှင့် ပိုကုန်လိုအပ်ချက်များအရ အြခားေသာေဒသတွင်းိုင်ငံများှင့်င်းယှဉ်ပါက 

ပိုမိုများြပားေသာ အဆုိပါလုိအပ်ချက်များပါဝင်ပါသည် (ဇယား ၇.၆)။ အထူးသြဖင့် ြမန်မာ 

ိုင်ငံ၏ ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ပိုကုန်လိုအပ်ချက် ေဝစု၏ ၇၅ % ြဖစ်ပီး 

ကင်းလတ်ွဇုန်များ၏ ေထာက်ပ့ံေရးစက်မလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတိုထုတ်ကုန်များ၏ ၈၀ % 

ကို ကင်းလွတ်ဇုန်၏ တင်ပိုသူများထံသို ေရာင်းချရပါသည်။ မတညီူသည်မာှ ကေမာဒးီယား 

ိုင်ငံ၊ လာအိုိုင်ငံှင့် ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင ် ဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ြပည်တွင်းေဈးကွက်သို 

ေရာင်းချြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်သတ်ထားြခင်းမရှိပါ။ အဆိုပါေရာင်းဝယ်မကို သွင်းကုန ်

အြဖစ် မှတ်ယူပီး အေထွေထွအခွန်ှင့်အေကာက်ခွန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ေဆာငရွ်က်ပါ 

သည်။  

ြပည်တွင်းေရာင်းဝယ်ြခင်း သိုမဟုတ ် ပိုကုန်ေဝစုလိုအပ်ချက်အေပ ဥပေဒအရ အြမင့်ဆံုး 

သတ်မှတ်ချက်သည် ကုန်းတွင်းပိုင်းရှိ လုပ်ငန်းများကုိ ကင်းလွတ်ဇုန်မ ှ လုပ်ငန်းများှင့် 
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မတမမရှိသည့် ယှဉ်ပိင်မမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အြခားတစ်ဖက်၌ ပိုကုန်များ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်ှင့် ြပည်တွင်းေဈးကွက်ရှာေဖသွည့် လုပ်ငန်းများအတွက ် ကင်းလွတ ်

ဇုန်သို ေနရာေြပာင်းေရရန်အတွက ် မက်လုံးများ ဖန်တီးြခင်းမှ ေရှာင်ရှားရန် ရည်ရွယ်ပါ 

သည်။ သုိေသာ်လည်း ၎င်းသည် ပိုကုန်ေဝစ ု လိုအပ်ချက်ကို လိုက်နာရန်ှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

မက်လုံးများကို ခံစားုိင်ရန ် သုိမဟုတ် ဝယ်လိုအားတွင ် မက်ခိုစီးပွားေရး အတက်အကျ 

ြဖစ်ြခင်းကို ချနိ်ညိြခင်းမှ ကာကွယ်ရန်စသည်တိုအတွက ်ြပည်တငွး်ငှ့် ပိုကုန်ေဈးကွက်တိုသို 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ ခွဲေဝေရာင်းချမကို မမှန်ကန်မကို ြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ထုိအြပင ် ၎င်းသည ်

ြပည်တွင်း စက်မလုပ်ငန်းှင့် ြမန်မာိုင်ငံသားများအတွက ်ကင်းလွတ်ဇုန်မ ှ ထုတ်လုပ်သည့် 

အရည်အေသွးြမင့် ကုန်စည်များှင့် လူသံုးကုန်များကုိ သုံးစွဲိုင်မကို ကန့်သတ် ထားပါသည်။ 

COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါှင့် ကုန်သွယ်ေရးဆိုင်ရာ အတားအဆးီများေကာင့်လည်း 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ြမန်မာိုင်ငံသား တိုအတွက ်ထိခိုက်မြဖစ်ိုင်ပါသည်။ 

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် ပိုကုန်ေဝစုလိုအပ်ချက်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် ကီးကပ ်

စစ်ေဆးမသည် စီမံအုပ်ချပ်မေထာင့်မ ှကည့်ပါက ကုန်ကျစရိတ်ရိှုိင်ပါသည်။  

တစ်ချန်ိတည်းမှာပင် ပိုကုန်ဦးစားေပးရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ြပည်တွင်းေဈးကွက ် ဦးစားေပး 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူတို ရရှိေနသည့် လက်ရှိဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ေပးေနမ (ဆိုလိုသည်မှာ 

ဝင်ေငွခွန် ၅၀ % သက်သာခွင့်) သည ် မတမမရှိသည့် ယှဉ်ပိင်မမှ ကုန်းတွင်းပိုင်း 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အကာအကွယ်ေပးရန ်တရားမတမကုိ ဆန့်ကျင်ပါသည်။ ဇုန်များတွင ်

အကျိးအြမတ်အေြခခံဝင်ေငွခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းေနချနိ်တွင ် သွင်းကုန်အခွန်န်း 

နိမ့်ြခင်းှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းစနစ်အရ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်လွယ်ကူြခင်းသည် ကင်းလွတ်ဇုန် 

ှင့် ကုန်းတွင်းပိုင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများအကား င်းယှဉ်အကျိးကွာဟချက်ကို ေလာ့ချိုင်ပါ 

သည် (OECD, forthcoming 2020)။ ၎င်းချဉ်းကပ်မပံုစံသည် ကေမာဒီးယားိုင်ငံတွင ်

သတ်မှတ်ခ့ဲသည့် ပုံစံြဖစ်ပီး ဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ကုန်းတွင်းပိုင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

ှင့် င်းယှဉ်ပါက ဘာေရးအကျိးခံစားခွင့်အတူတူပင်ြဖစ်ပါသည်။  

ကေမာဒီးယားိုင်ငံှင့် ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သိုစဉ်းစားသည့် ုိင်ငံများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

အေနြဖင့် ြပည်တွင်းဝန်ထမ်းများကိ ုေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၇၃ တွင ် ိုင်ငံသားဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မ 

တိုးတက်လာေစေရးအတွက ် လုပ်ငန်း အမျိးအစားအလိုက ် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များကို 

ေလ့ကျင့်ေပးြခင်း၊ သင်တန်းေပးြခင်းတိုကို ြပလုပ်ရန် ြပာန်းထားပါသည်။ ကေမာဒီးယား 

ိုင်ငံတွင် ဇုန်အတွင်းှင့် ဇုန်ြပင်ပရှိရင်းှီးြမပ်ှံသူအားလုံးသည ် အမျိးသားရင်းှီးြမပ်ှံမ 
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ဥပေဒအရ ကေမာဒီးယားဝန်ထမ်းများကို ြပည့်စုံလုံေလာက်ပီး လိုက်ဖက်မရှိသည့် သင်တန်း 

များကို ြပလုပ်ေပးရန ် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအြပင ် ဇုန်ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူများသည ်

ကေမာဒီးယားအလုပ်သမားများှင့် ဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းေပးရာတွင် အဆင်ေြပေစ 

ရန်ှင့် သီးြခားဒီဇိုင်းေရးဆွဲထားသည့် အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် အသိပညာအသစ်များှင့် 

ကမ်းကျင်မများကို ြမင့်တင်ရန်အတွက ် အလုပသ်မားငှ့် သက်ေမွးပညာသင်တန်းဝန်ကီး 

ဌာနှင့် ဆက်သွယ်ရန် တာဝန်ရိှပါသည်။  

၎င်း၏ ေဒသတွင်းုိင်ငံများက့ဲသုိ ြမန်မာိုင်ငံသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင ် ိုင်ငံြခား 

အလုပ်သမားကုိ နည်းပညာှင့် စီမံခန ့်ခွဲမစွမ်းရည်အတွက်သာလင် ခွင့်ြပထားပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ၏ ပုဒ်မ ၇၅ အရ လုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို၏ 

ကမ်းကျင်လုပ်သားများအစား ြမန်မာိုင်ငံသားများကို လုပင်နး်စတငသ်ည့် ပထမှစ်တွင ်

အနညး်ဆံုး ၂၅ % မ ှေြခာက်ှစ်ေြမာက်ှစ်တွင ်၇၅ % အထိ ခန ့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

ကေမာဒီးယားိုင်ငံ၏ ဥပေဒသည် ပိုမိုကန ့်သတ်ပီး ိုင်ငံြခားသား ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်း 

အများဆုံး ၁၀ % သာ ခွင့်ြပထားပါသည်။ ဗယီက်နမ်ိုငင်တံငွ ် ိုင်ငံြခားကမ်းကျင ်

အလုပ်သမားများအေပ ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးရန် လိုအပ်ချက်ြဖစ ်

သည့် ပုဒ်မ ၇၃ ှင့် ေလ့ကျင်သင်ကားေပးသည့် ကုနက်ျစရိတအ်ေပ အခွန်မှ ုတ်ပယ်ခွင့် 

ြဖစ်သည့် ပုဒ်မ ၅၂ တုိအရ ိုင်ငံြခားသား အလုပ်သမားများအေပ ကန့်သတ်ချက်တိုးြမင့် 

လာသည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ချဉ်းကပ်မပံုစံသည် ၎င်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ကီးကပ်ရန်အတွက် 

စီမံအုပ်ချပ်မကုန်ကျစရိတ်မှာ ကီးေသာ်လည်း ကမ်းကျင်မကို အဆင့်ြမင့်ရန ်အားေပးသည့် 

နည်းလမ်းြဖစ်ပီး ိုင်ငံအတွင်းသို ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ကာရှည်လာေရာက်လုပကုိ်ငေ်စမည့် 

နည်းလမ်း ြဖစ်ပါသည်။ ဗီယက်နမ်ိုင်ငံကဲ့သို ကန့်သတ်ချက်နည်းပါးသည့် ပုံစံသည ်လုိအပ ်

ေသာ အရည်အချင်းြပည့်ဝသည့် လူ့စွမ်းအားကို ယူေဆာင်လာရန်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံသူကို 

ပိုမိုအဆင်ေြပေစပီး ဇုန်၏ ဆွဲေဆာင်အားေကာင်းမကို တိုးတက်ေစပါသည်။  
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ဇယား ၇-၆  အထူးစီးပွားေရးဇုန်အသုံးြပသူများအတွက ်တညေ်ထာင်မင့်ှ 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မလိုအပ်ချက်များ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

လိုအပ်ချက်များ  

ြမန်မာ  ကေမာဒီးယား လာအို ဗီယက်နမ် 

အနည်းဆုံး 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

အေမရိကန်ေဒလာ 

၇၅၀ ၀၀၀ (FZ)၊ 

အေမရိကန်ေဒလာ 

၃၀၀ (SI၊ PZ) 

  

ပိုကုန်ေဝစ ု

(သွယ်ဝိုက ်

အပါအဝင)် 

၇၅ % (FZ)၊ 

၈၀ %  (SI) 

  

ိုင်ငံြခားသား 

အလုပ်သမား 

၀ % ကမ်းကျင်မနည်း၊ 

≤ ၂၅ % 

ကမ်းကျင်မြမင့*်  

၀ % 

ကမ်းကျင်မနည်း၊

≤ ၁၀ % 

ကမ်းကျင်မြမင့ ်

≤ ၁၀ % 

ကမ်းကျင်မနည်း၊ 

≤ ၂၅ % 

ကမ်းကျင်မြမင့ ်

၀ % 

ကမ်းကျင်မနည်း၊ 

ကမ်းကျင်မြမင့ ်

ကန့်သတ်ချက်မရှိ 

ကမ်းကျင်မ 

လဲေြပာင်းြခင်း 

   

မှတ်ချက်  -  FZ = ကင်းလွတ်ဇုန်၊ FI = ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ အေထာက်အကူြပစက်မလုပ်ငန်း (ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ တင်ပိုသူများ 

ကို ထုတ်ကနု၏် ၈၀ % ကို ေရာင်းချရန်လုိအပ်)၊ PZ = လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်။ ကမ်းကျင်မြမင့်အလုပ်သမားများတွင ်

မန်ေနဂျာများ၊ ပညာရှင်များ၊ ကမ်းကျင်သူများပါဝင်သည်။ *အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒသည် လုပ်ငန်းစတင်သည့် 

ကနဦးှစ်တွင် ိုင်ငံြခားသားကမ်းကျင်ပညာရှင်အတွက ် ပုိမိုြမင့်သည့်ေဝစုကို ခွင့်ြပထားပါသည် [၇၅ %  (၂ ှစ်) ] ငှ့် 

၅၀ % [ ၂ ှစ် ] 

ရင်းြမစ်။ စာေရးသူ၏ တွက်ချက်ေဖာ်ြပမ။ 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်များ 

အခန်း ၆ တွင ် ေဆွးေွးခဲ့သည့်အတိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်များ (EIAs) 

အတွက် ြမန်မာိုင်ငံ၏စည်းမျဉ်းမူေဘာင်သည ် ၂၀၁၂ ခုှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဥပေဒှင့ ်၎င်း၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မည့် နည်းဥပေဒများတွင ်သတ်မှတ်ထား 

ပါသည်။ ၎င်းမူေဘာင်သည ်၂၀၁၄ ခုှစ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ မတိုငမ် ီအထူးစီးပွားေရး 

ဇုန်များအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းစွာ ရည်န်းသည့် မူေဘာင် 

ြဖစ်ပါသည ် (ဥပမာ - စွန ့်ပစ်ပစည်းထိန်းသိမ်းမ)။ ဇုန်ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူှင့် 
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ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအားလုံးကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံန်းများကိုသာမက ိုင်ငံတကာစံန်းများကိုပါ လုိက်နာရန် လုိအပ ်

ေကာင်း ေဖာ်ြပြခင်းြဖင့်  အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတွင ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒ 

၏ မူေဘာင်ပါဝင်ေနပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ ခွင့်ြပ 

ေပးသည့်တာဝန်ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်တာဝန်ရှိသူများှင့် ချတိ်ဆက်မမရှိပါ။ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်းတိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တည်ဆဲဥပေဒများကို 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ဇုန်ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူများမှ လိုက်နာမရှိ-

မရှိ ေသချာေစရန်ှင့် စစ်ေဆးရန်အတွက ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမ ေကာ်မတီမှသာ 

သတ်မှတ်ပါသည်။  

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရင်းီှးြမပ်ံှသူများအေပ  ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မ 
ဆန်းစစ်ချက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မ သိုမဟုတ ် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဥပေဒအရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက ် လုိအပမ်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့် 
စသည့်အချက်များမှာ ဥပေဒ ၂ ခုလုံးှင့် ၎င်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာနည်းဥပေဒများတွင ်
ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ (Baird and Cosier, 2016) ။ မည်သုိပင်ဆုိေစကာမူ ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများမ ှ
အထူးစီးပွားေရးဇုန ် ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒတွင ် သတ်မှတ်ထားသည့် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်

ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်မရိှဘဲ ၎င်းတို 
၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆကလ်က်လုပ်ေဆာင်ေနကေကာင်း တငြ်ပခ့ဲပါသည်။ ယခုအချန်ိတွင ်
တည်ဆဲဥပေဒမူေဘာင်အရ ဇုန်ြပင်ပတငွတ်ည်ရိှပါက ၎င်းတိုှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

တာဝန်ရှိသူမ ှထုတ်ေပးသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ ခွင့်ြပချက်အေပ မူတည်ေနသည့် ပတ်ဝန်းကျင ်

ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်ရှိရမည့် ေနာင်မည်သည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်း 
မဆုိ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဥပေဒကို ချိးေဖာက်ြခင်း ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ဥပေဒ ၂ 
ခုလုံး၏ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ြပန်လည်ြပင်ဆင် 

ြခင်းှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွက ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက်တစ်ခ ု ဖန်တီး 
ြခင်းြဖင့် ၎င်းေရှေနာက်ညီွတ်မမရှိသည့်အေြခအေနကို ေြဖရှင်းရန ်လိုအပ်ေပမည်။  

အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ေထာင်မ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင ်မတူညီသည့် အခန်းကှင့် တာဝနမ်ျားငှ့် အစိုးရ - ပုဂလိက 

ကမှ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် ပ်ေထွးလှသည့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
တည်ေထာင်မ ရှိပါသည-် 
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 အစိုးရအေနြဖင့် ဖွံဖိးမရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ်ပီး အထူးစီးပွားေရးဇုန ်
အစီအစဉ်များအပါအဝင် အေြခခံစီးပွားေရးမူဝါဒများကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ 
သည်။  

 အစိုးရအများစုသည ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်အစီအစဉ်၏ မဟာဗျဟာကျပီး 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအတွက ် စီမံကိန်းေရးဆွဲရန်ှင့် ဇုန်များ၏ စီမံခန ့်ခွဲမှင့် 
ဖွံဖိးတိုးတက်မကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲရန်တာဝန်ရှိေသာ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

အာဏာပိုင်ကို ဖွဲစည်းပါသည်။ အာဏာပုိင်သည် သီးြခားအထူးြပေအဂျင်စ ီ
သိုမဟုတ ်ိုင်ငံပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းပုံစ ံအေနြဖင့် အစိုးရ၏ အြမင့်ဆုံးအဆင့်ှင့် 
ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။  

 ဇုန်ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူသည ် အထူးစးီပာွးေရးဇုနအ်ာဏာပိုင၏် ကီးကပ ်

ကွပ်ကဲမအရ အေြခခံအေဆာက်အအံုှင့် ေြမစီစဉ်မတိုကို ေထာက်ပံ့ေပးြခငး်ြဖင့် 
ဇုန်စီမံကိန်းကို အေကာင်အထည်ေဖာပ်ါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းပညာ 

အရည်အေသွးှင့် ဘာေရးတိုအရ ိုင်ငံအများအြပားသည် ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မ 
တွင ် ပုဂလိကကမှ ပါဝင်ိုင်ရန်အတွက် ေရွးချယ်ကပီး အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

ဥပေဒများ၏ ၄၀ % ေကျာ်သည် ပုဂလိကရင်းှီးတည်ေဆာက်သူကို ဆွဲေဆာင်ရန် 
အတွက် မက်လုံးအစီအစဉ်များ ပါဝင်ကပါသည် (ဥပမာ- အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် 
အထူးြပေြမအသုံးြပခွင့်)။  

 ဇုန်အသုံးြပသူများ သိုမဟုတ ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် အထူးစနစ်၏ ရည်ရွယ ်

ထားသည့် အကျိးခံစားခွင့်ရရှိသူများြဖစ်ပီး ဇုန်သို ၎င်းတို၏ ထုတ်လုပ်ိုင်မှင့် 
နည်းပညာကို ြဖန ့်ေဝေပးရန်ြဖစ်ပါသည်။  

ိုင်ငံအများစုကဲ့သို ြမန်မာိုင်ငံသည်လည်း ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဆိုင်ရာ ဗဟိုအဖွဲကို 
ဇုန်မူဝါဒများကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် သက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကို ေဆာင်ရွက်ရန ်

အတွက် ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည်အစိုးရအဖွဲကို တိုက်ိုက်အစီရင်ခံသည့်အတွက ်ဒုတိယ 

သမတမ ှ ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက်ပီး ဗဟုိအဖဲွသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ တညေ်ထာင ်

ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဇုန်တစ်ခုချင်းစီ၏ စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီများကို လုပ်ငန်းများကုိ ကီးကပ ်

ကွပ်ကဲြခင်း၊ စစ်ေဆးြခင်းှင့် ေကာ်မတီဝင်များကို ခန ့်အပ်ြခင်းှင့် ေကာ်မတီများမှ တင်ြပ 

သည့် ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစီမံကိန်းများကို ခွင့်ြပြခင်းစသည်တိုပါဝင်သည့် ၎င်း၏ တာဝန် 
များကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဗဟုိအဖဲွသည် အဆိုြပဇုန်ဖွံဖိး 
တိုးတက်ေရးစီမံကိန်းများကို စိစစ်ရန်ှင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် အကူအညီေပးရန်အတွက ် စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ ်
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ေရးဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမှ ဥကအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သည့် ြမန်မာအထူး 
စီးပွားေရးဇုန်ဆိုင်ရာဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲကို ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။  

ဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီသည ် ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် ေန့စဉ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကို 
ကီးကပ်ရပီး သတ်မှတ်ထားသည့် ရက် (၃၀ ရက)် အတွင်း လုိအပ်သည့် ခွင့်ြပမိန ့်များကို 
ထုတ်ေပးြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသို ခွင့်ြပမိန ့်များ ထုတေ်ပးရနအ်တက်ွ တစ်ေနရာတည်း၌ 
တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် ဌာနကို တည်ေထာင်ြခင်းတိုအတွက ်
တာဝန်ရှိပါသည်။ ဇုန်အတွင်း၌ ကင်းလွတ်ဇုန်၊ လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်ှင့် အြခားဇုန်များ 
တွင ်လုပ်ကိုင်ိုင်သည့် လုပ်ငန်းအမျိးအစားကို သတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။  

စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီမှ လုိင်စင်ထုတ်ေပးပးီ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အာဏာပိုင်မ ှ ေရွးချယ်သည့် 
ရင်းီှးတည်ေဆာက်သူသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်း 
ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူအား ေြမကို တစ်ဆင့်ြပန်လည ် ငာှးရမး်ပါသည်။ 
အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒအရ ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူသည ် အစိုးရ၊ ပုဂလိက၊ အစိုးရ-
ပဂုလကိဖက်စပ်၊ ြပည်တွင်း၊ ိုင်ငံြခား၊ ိုင်ငံြခား-ြပည်တွင်းဖက်စပ ် သိုမဟုတ ် အစိုးရများ 
အကားဖက်စပ်စသည့်ပံုစံများြဖင့် ရှိိုင်ပါသည်။  

ဤအဖွဲအစည်းဆိုင်ရာပုံစ ံ (ပု ံ ၇.၁) သည် မူဝါဒချမှတ်သူများအတွက် ဇုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း 
စဉ်များှင့် သီးြခားရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းများအရ အထူးစီးပွားေရး ဇုန်အစီအစဉ်များကို 
ချမှတ်ရန ်  ပိုမိုအဆင်ေြပေစပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန ် အာဏာပိုငမ်ျားသည် စီမံခန ့်ခွဲမ 
ေကာ်မတီများမှတစ်ဆင့် ခွင့်ြပသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အေပ ထိန်းချပ်မများ ြပလုပ်ေနစဉ်မှာပင ်
၎င်းသည် ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူများအေနြဖင့် လုပင်နး်ေဆာငရွ်က်ရာတငွ ် ကိုယ်ပိုင ်

လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားိုင်ပီး ိုင်ငံြခား၊ အစုိးရှင့် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ 
ကမ်းကျင်မကို အရှိန်ြမင့်ိုင်ပါသည်။  
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ပု ံ၇-၂   အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအတွက ်ြမန်မာ့ိုင်ငံ၏ အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
တည်ေဆာက်မ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရင်းြမစ်။  ြမန်မာအထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒအရ စာေရးသူ၏ ေဖာ်ြပချက် 

စက်မဇုန်များအတွက ်မူေဘာင်ဖွံဖိးြခင်း  

အထူးစီးပွားေရးဇုန်၏ မတူညီသည့်အချက်မာှ ြမန်မာိုင်ငံ၏ စက်မဇုန်များ၏ ဥပေဒ 
မူေဘာင်၊ စီမံကိန်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲမသည် ေယဘုယျအားြဖင့် တိုးတက်ေနသည့် အာဆီယံိုင်င ံ
များထက် နိမ့်ကျပါသည် (MIC-JICA, 2018) ။ ဇုန်အများစုကို ၁၉၉၁ ခုှစ်မ ှ၂၀၁၀ ြပည့်ှစ ်

အတွင်း တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ယခုအချန်ိအထိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနများ၏ န်ကားချက် 

များှင့ ်၁၉၉၀ ြပည့်ှစ် ပုဂလိကစက်မလုပ်ငန်းဥပေဒ (PIE) တိုမှ စီမံခန ့်ခွဲပါသည်။ အဆုိပါ 
မူေဘာင်တွင ်စက်မဇုန်များကို ကီးကပ်သည့်အဖွဲမှာ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးငှ့် စက်မဝန်ကီး 
ဌာနေအာက်ရှိ စက်မကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန (DISI) ြဖစ်ပါသည်။ DISI ၏ 
ကီးကပ်မေအာက်ရှိ စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီများသည ် စက်မဇုန်လုပ်ငန်းများအား ကီးကပ်ပီး 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန် အာဏာပိုင်-

ဗဟိုအဖွဲ့ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန် 
စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီ 

ဇုန်အသုံးြပသူ 

ဇုန် 
ရင်းှီးတည်ေဆာက်သ ူ

လုိင်စင်များ/ကီးကပ်စစ်ေဆးမများ

စာချပ်များ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲ တည်ေထာင်

အထူး 
စီးပာွးေရးဇုန် 

ခွင့်ြပမိန့်များ/ 
လုိင်စင်များ 

သက်ဆိုင်ရာ 
ဝန်ကီးဌာနများ 

ခွင့်ြပမိန့်များ/ 
လုိင်စင်များ 

အမျိးသားအဆင့် 

ဇုန်အဆင့် 

ရင်းီှးြမပ်ံှသူအဆင့် 
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စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် လုိအပ်သည့် ဝန်ေဆာင်မများကုိ ေပးပါသည်။ သိုေသာ် 
ဇုန်များစီမံခန ့်ခွဲမှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် စံသတ်မှတ်ချက်များ သိုမဟုတ ် နည်းဥပေဒ 

များအရ မဟုတ်ပါ။ ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ရာတွင ် အစိုးရအဖွဲအစည်းများ၏ သက်ဆုိင်ရာ အခန်းကများကို ရှင်းလင်းစွာ 
သတ်မှတ်ထားြခင်းမရှိပါ။ ဤအားနည်းေသာ  ဥပေဒမူေဘာင်ေကာင့် ြပည့်စုံမမရှိသည့် 
စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် စက်မဇုန်များ၏ လူမအသိုက်အဝန်းအေပ အကျိးြဖစ်ထွန်းမှင့် 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေပ အနည်းငယ်သာ အာမခံချက်ှင့်အတ ူ စက်မဇုန်အေရအတွက ်

မှာ လျင်ြမန်စွာ တိုးတက်လာပါသည်။ 

စီးပာွးေရးှင့်ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ဇုန်ြပင်ပကဲ့သိုပင ် ကုန်ကျစရိတ်များြပားပီး 
အချနိ်ကုန်သည့်အတွက ် လက်ရှိဇုန်များအတွင်း တည်ေထာင်ရန် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်မှာ 
ကန့်သတ်ချက်များရှိပါသည်။ လာဘစ်ားမငှ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိးနီစနစ်သည် ေချးေင ွ

အတွက် ေြမပိုင်ဆိုင်မ အေထာက်အထားရရှိရန်ှင့် နည်းပညာအသစ်များ တင်သွင်းရန ် 
အချနိ်ကာြမင့်ပီး ခက်ခဲေစပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် စက်မလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် 
ဥပေဒများကို အနည်းငယ်သာ နားလည်ကပီး ၎င်းဥပေဒများသည် ရှင်းလင်းမမရှိဘ ဲ မမှန ်

မကန် အသံုးချေနသည်ကုိ ေတွရပါသည်။ လက်ေတွတွင ် စးီပာွးေရးလုပင်နး်ရှငမ်ျားသည ်
အရာရှိများ၏ ေတာင်းဆုိချက်ကုိ တင်ြပရပါသည်။ ၎င်းေတာင်းဆိုချက်များသည ်ဥပေဒအရ 
ေတာင်းသည်ြဖစ်ေစ၊ ဥပေဒအရ မဟတုသ်ည်ြဖစေ်စ ၎င်းကိ ု စီးပွားေရး လုပ်ငန်းရှင်များ 
အေနြဖင့် မသိိုင်ပါ (FNEFF, 2015)။ 

စက်မဇုန်အများအြပားတွင ်အေြခခံအေဆာက်အအုံလံုေလာက်ြခငး်မရိှဘ ဲအသုံး မြပရေသး 
သည့် ေြမကွက်များ၊ ေြမအလွဲသုံးစားြပြခင်း (ေနာက်လာမည့်အခနး်တငွ ် အေသးစိတ် 

ေဆွးေွးမည့် သိသာထင်ရှားသည့်ခင်းချက်မှာ မဂလာဒုံစက်မဇုန် ြဖစ်ပါသည်။) ှင့် 
လယ်ယာေြမမှ စက်မေြမသို ပုံစံေြပာင်းြခင်း (ေြမခွဲေဝြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲြခင်းတိုှင့်စပ်လျဉ်း 
သည့် စိန်ေခမများအတွက ် ေဆွးေွးချက်ကို အခန်း ၈ တွင ် ကည့်ပါ။) တုိ ရှိပါသည်။ 
အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုင်ရာရင်းှီးြမပ်ှံမသည် စီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ၏ လုိအပ်ချက်ကို 
ြပည့်မီေအာင ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းမရှိေသးဘ ဲအေြခခံအေဆာက်အအံုများကုိ ထိန်းသိမ်းမမှာ 

လည်း ှစ်များစွာတုိင် လုံေလာက်မမရှိ ြဖစ်ေနပါသည်။ အဓိကမိြပဧရိယာပတ်လည်ရှိ 
ဇုန်များအတွင်း၌ပင် လမ်းများမှာ မေကာင်းဘ ဲ ေရစီးဆင်းမှင့် စွန ့်ပစ်ပစည်းစီမံခန ့်ခွဲမ 
သည်လည်း စိုးရိမ်ဖွယ် ြဖစ် ေနပါသည်။ အထူးသြဖင့် ၂၀၁၂ ခုှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 
ဥပေဒမတိုင်မီတွင ် ဇုန်အများစုကို လုံေလာက်မမရှိသည့် စွန ့်ပစ်ပစည်းစီမံခန ့်ခွဲမစနစ်ြဖင့် 
တည်ေထာင်ခဲ့ကပါသည်။ အဆုိပါဇုနမ်ျားတငွ ်ေြမေဈးြမင့်တက်မေကာင့် ကုမဏီများသည ်
ဇုန်အတွင်း၎င်းတို၏ ေြမကွက်ကုိ ေရာင်းချ၍ ဇုန်ြပင်ပတွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ကရာ 
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ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် မဟာဗျဟာမှာ အကျိး သက်ေရာက်ြခင်း မရှိြဖစ်ပါသည်။ 
စက်မဇုန်များသည် ေဈးကွက်ှင့် ကုန်သွယ်ေရးလမ်းေကာင်းများှင့် ချတ်ိဆက်မမရှိသည့် 
အတွက် အချိစက်မဇုန်များ၏တည်ေနရာမှာ ေမးခွန်းထုတ်စရာ ြဖစ်ပါသည ်(OECD, 2014)။ 

ဤအားနည်းချက်များေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းတွင ် ပိုမို 
ကျယ်ြပန့်သည့် ၂၀၁၇-၃၆ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမဟာဗျဟာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအေန 

ြဖင့် စက်မဇုန်များ၏ စီမံအုပ်ချပ်မ မူဝါဒများ တုိးတက်လာေစရန် လုပ်ငန်းစဉ်များကို 
အဆိုြပထားပါသည်။ ၎င်းတိုမှာ ဇုန်ခွဲေဝချထားေရးအစီအစဉ်ကို ြပည်နယ်များ၏ ချတ်ိဆက ်

ိုင်မအလားအလာှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမတိုအေပအေြခခံ၍ ေရးဆွဲြခင်း၊ အဖွဲအစည်းအမျိးမျိး 
၏တာဝန်ှင့် အခန်းကကုိ ရှင်းလင်းစွာသိရှိေစြခင်း၊ ဇုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အေြခခံ 
အေဆာက်အအုံဆိုင်ရာြပာန်းချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ အကာအကွယ်ေပးမများ 
အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် လိုအပ်ချက်များကုိ  ချမှတ်ြခင်းှင့် ြပတင်းတစ်ေပါက ်

ဝန်ေဆာင်မမှတစ်ဆင့် စီးပွားေရးှင့်ဆက်ွယ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ေြပေချာေမွေစ 

ေရးအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာေဖွေဖာ်ထုတ ်ြခင်းတို ြဖစ်ပါသည်။ 

ဇယား ၇-၇ စက်မဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမတိုးတက်ေရးအတွက ်လုပ်ငန်းစဉ် 

လုပ်ငန်းစဉ် ြပန်လည်သုံးသပ်ရမည့် ကိစများ 
စက်မဇုန်များ၏ စီမံခန ့်ခွဲမှင့် 
အုပ်ချပ်မတုိးတက်ေစရန် 

 ဇုန်စီမံခန့်ခွဲမ၏ ကီးကပ်မှင့ ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖွဲအစည်း 
 ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမေလာက်လာ စံန်း  
 တိုင်းေဒသကီးြပည်နယ်အစိုးရများ၊ စက်မဝန်ကီးဌာန(ယခု 

စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန) ၊ 
စက်မဖွံဖိးတိုးတက်ေရးေကာ်မတီများ၏ အခနး်ကများ  

အမျိးသားစက်မဆိုင်ရာ ခဲွေဝမ 
အစီအစဉ်ကိ ုေဖာ်ထုတ်ရန်  

 ေဒသများ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမလမ်းေကာင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမအလားအလာ
 စက်မဆိုင်ရာ ချတ်ိဆက်မှင့် စုစည်းမ  
 မိြပဖွံဖိးတိုးတက်မ 
 စီးပွားေရးစကန်ဖွံဖိးတုိးတက်မ 

စက်မဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့် 
စီမံခန့်ခွဲမအတွက ်စည်းမျဉ်းများှင့ ်
စံန်များကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန် 

 ဇုန်လိုအပ်ချက်များ/ စံသတ်မှတ်ချက်များ 
 ဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ်စံသတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ 
 စီမံခန့်ခွဲမ စည်းမျဉ်းများ  
 အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးတိုးတက်မ 
 ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်ေပးြခင်း

စက်မဇုန်များတွင ်
တစ်ေနရာတည်း၌ 
တစ်စုတစ်စည်းတည်း 
အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် 
စင်တာများ တည်ေထာင်ိုင်ေရး 
စဉ်းစားရန်  

 တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလံုးစံုဝန်ေဆာင်မေပးသည့် 
စင်တာများ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွင်း ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ဆက်စပ်သည့် 
လုပင်န်းစဉ်များကုိ အသုံးြပြခင်း 

ရင်းြမစ်။ MIC-JICA (2018) 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမအခွင့်အလမ်းများ တိုးြမင့်ြခင်း၊ စက်မကေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်အေပ 

သက်ေရာက်မများကုိ ထိန်းချပ်ြခင်းှင့် စီမံြခင်း၊ ဇုန်အသစမ်ျားကုိ စနစ်တကျ စီမံကိန်း 

ေရးဆွဲြခင်း၊ လက်ရှိဇုန်များ၏ အေြခခံအေဆာက်အအုံကုိ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းစသည်တိုကို 

ေဖာ်ြပထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များှင့် အစုိးရသည် စက်မဇုန်ဥပေဒအသစ်ကို လတ်ေတာ်သို 

တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလ ၂၆ ရက်ေန့တွင ် ြပာန်းခဲ့သည့် အဆိုပါဥပေဒ 

အသစ်အရ စက်မဇုန်များကို မူဝါဒဒီဇိုင်း၊ ကီးကပ်မှင့် စီမံခန ့်ခွဲမစသည့် ပုံစ ံ ၃ မျိးြဖင့ ်

စီမံခန ့်ခွဲမည်ြဖစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးမ ှ

ဥကအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သည့် စက်မစီးပွားေရးှင့် စက်မဇုန်ဖွံဖိးမဗဟိုေကာ်မတီမ ှ

မူဝါဒများကို ချမှတ်ပီး စက်မဇုန်များ ဖွံဖိးတိုးတက်ရနအ်တက်ွ အဆိုြပချက်များကိ ု

ြပန်လည်ဆန်းစစ်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ ဗဟိုေကာ်မတီသည ် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဝန်ကီး 

များမ ှ ဥကအြဖစ် ေဆာင်ရွက်မည့် တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ကီးကပမ်ေကာမ်တမီျားကုိ 

ကီးကပ်ကွပ်ကဲမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂလိကကမ ှကိုယ်စားလှယ်များသည ်တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ကီးကပ်မေကာ်မတီများတွင ်အဖွဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသ 

ကီး/ ြပည်နယ်ကီးကပ်မေကာ်မတီများ၏ ကီးကပ်ကွပ်ကဲမေအာက်တွင ်ဇုန်တစ်ခုချင်းစီကို 

ဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများမ ှ ေရွးချယ်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက ်

မည့် စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီမ ှ စက်မဇုန်များှင ် ၎င်းတို၏ေန့စဉ်ေဆာင်ရွက်မများကို စီမံ 

အုပ်ချပ်မည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဥပေဒတွင ် ေြမအသုံးြပမ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး၊ အခွန်ဆိုင်ရာကိစရပ်များှင့် 

ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ ရင်းီှးတည်ေဆာက်သူှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ တာဝန်ှင့် အခွင့်အေရး 

ှင့် အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာအြငင်းပွားမေြဖရှငး်ြခငး်တိုငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့် ြပာန်းချက်များ ပါဝင်ပါ 

သည်။ ဥပမာ - ဥပေဒအရ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ကီးကပ်မေကာ်မတီများသည ်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအစီအမံများ၊ အသံုးမြပသည့် ေြမကွက်များကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းှင့် 

၎င်းတိုကို အေသးစားအလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ြပန်လည်ခွဲေဝေပးြခင်းတိုကို 

ြပလုပ်ရန ် တာဝန်ရိှပါသည်။ ဇုန်အသစ်များအတွက် မရှိမြဖစ်ထားရှိရမည့် လိုအပ်ချက်များ 

တွင ် ြပည်တွင်းှင့် ုိင်ငံတကာေဈးကွက်ကုိ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးချတိ်ဆက်မရှိသည့် 

မဟာဗျဟာကျေနရာ၊ အေြခခံအေဆာက်အအုံဖွံဖိးတိုးတက်မ၊ လုံေလာက်သည့် ေြမ 

ဧရိယာ၊ ေရှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးြပိုင်ြခင်း၊ ေလ့ကျင့်သင်ကားေပးသည့် အခွင့် 

အေရးများမှတစ်ဆင့် ကမ်းကျင်မတိုးတက်ရနအ်တက်ွ အေထာက်အပံ့ စသည်တိုပါဝင်ပါ 

သည်။ ထိုအြပင ် စက်မကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည ် ၁၉၉၀ ပုဂလိကစက်မ 
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လုပ်ငန်းဥပေဒကို အစားထုိးရန်အတွက ် ပိုမိုဘက်စုံြဖစ်သည့် စက်မဇုန်ဥပေဒကို ေရးဆွဲ 

ရန်ှင့် ၂၀၁၅ ခုှစ် အေသးစားှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ရန ်ကိးစားေနပါသည်။  

၎င်းဥပေဒများသည် အဆိုြပထားသည့်အတိုင်း ြပာန်းိုင်ပီး ြမန်မာိုင်ငံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းမ ှ အဆိုြပထားသည့် လုပင်နး်စဉ်များငှ့် ကိုက်ညီပီး စက်မဇုန်ဥပေဒ 

အသစ်ှင့်အတူ ၎င်းဥပေဒများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမအသစ်များကို ဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် စက်မ 

ကချတ်ိဆက်မ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစသည့် မူေဘာင်ကို 

အေထာက်အကူြပရန ်အလားအလာရှိပါသည်။ ၎င်းဥပေဒများ သည် စက်မလုပ်ငန်းများအား 

အမျိးသားအဆင့်စံန်းများှင့် ကိုက်ညီမရှိြခင်းကို လုံေလာက်ေသာ ေစာင့်ကပ်ကည့် 

ြခင်းှင့် ချနိ်ညိြခင်းတိုအပါအဝင် စက်မလုပ်ငန်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစွမ်းေဆာင်ရည ်

ကို ြမင့်တင်ရန ် ရည်ရွယ်သင့်ပါသည်။ အမျိးသားအဆင့်စံန်းများမှာ ြမန်မာအမျိးသား 

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အေသွး (ထုတ်လတ်မ) လမ်းန်ချက်များ ၂၀၁၅ ကဲ့သို 

လမ်းန်ချက်ြဖစ်ပီး ဆူညံသံှင့် တုန်ခါမ၊ ထုတ်လတ်အခုိးအေငွ၊ ရင်းြမစ်မျိးစုံမ ှ အရည ်

စွန ့်ပစ်မ (ပတ်ဝန်းကျင်စံသတ်မှတ်ချက်ဆုိင်ရာ အချက်အလက်များကုိ အခန်း ၆ တွင ်ကည့ ်

ပါ) တုိအေပ ထိန်းချပ်ရန်အတွက ်ြဖစ်ပါသည်။  

လက်ေတွတွင ် လက်ရှိစီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီများသည ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 

၏ လမ်းန်ချက်ှင့် အလှရှင်များ၏ အေထာက်အပ့ံတုိအရ သက်ဆိုင်ရာဇုန်အလိုက ်

စွန ့်ပစ်ေရစီမံမစနစ်တိုးတက်ရန်အတွက ် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာေဖွြခင်းှင့် ေရအသုံးြပမ 

ကို ကီးကပ်စိစစ်ရန ်စတင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည် (JICA, 2018)။  

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမူေဘာင်ှင့် ဇုန်အစီအစဉ်ကို ချနိ်ညိြခင်း 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် စက်မဇုန်များသည် အမျိးသားအဆင့်ှင့် ေဒသဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ 

ဥပေဒြပာန်းြခင်းှင့် အဖွဲအစည်းများပါဝင်ေနသည့် ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ြမင့်တင်ေရးှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစေရးမူေဘာင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ြဖစ်ပါသည်။ အေရှ 

အခန်းတွင် ေဖာ်ြပခဲ့သကဲ့သို ြမန်မာအစိုးရသည ် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒတိုအရ ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်အသစ်ှင့် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

မူဝါဒတိုမှတစ်ဆင့် ိုင်ငံအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစေရး 

စီမံချက်များှင့် အဖွဲအစည်းများ အားေကာင်းလာေစရန်အတွက ် သိသာထင်ရှားသည့် 

လပုေ်ဆာင်မများကုိ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။  
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လက်ရှိတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခား 

စီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမဟာဗျဟာှင့် ဆက်စပ ်

လုပ်ငန်းစဉ်များအားလံုးအတွက ် တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အစ ီ

အစဉ်များသည ် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးများပါဝင်သည့် အစိုးရအဖွဲ၏ တိုက်ိုက်ကီးကပ ်

ကွပ်ကဲမ ေအာက်တွင်ရှိပီး စီးပွားေရးှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနမှ အကံေပး 

အခန်းကကုိ တာဝန်ယူထားပါသည်။ စက်မဇုန်များသည် စီမံကိန်း၊ ဘာေရးငှ့် စက်မ 

ဝန်ကီးဌာန၏ ကီးကပ်မေအာက်တွင ် ရှိပါသည်။ အမျိးသားအဆင့်ှင့်ဇုန်အဆင့်တိုတွင ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအတွက ် အဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်ရိှေနြခငး်မာှ ိုင်ငံများအတွက ် 

မထူးဆန်းပါ။ အေရးကီးသည့်အချက်မာှ ၎င်းအဖွဲအစည်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ 

ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များသည ်ရှင်းလင်းပီး ြဖန်းတီးေသာ ထပ်တူကျလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ထပ်တ ူ

လုပ်ရြခင်းတိုမ ှ ေရှာင်လဲိုင်ရန်အတွက ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်င ံ

အေနြဖင့် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် ဇုန်အစီအစဉ်များကို ဗဟိုချပ ်

ကိုင်သည့်ပုံစံများှင့် ၎င်းတို၏ ေအာင်ြမငမ်၊ ကျံးမ စသည့်အြခားေသာေဒသတွင်းိုင်ငံများ 

၏ အေတွအကံများကို ေလ့လာကည့်ိုငပ်ါ သည် (Box  ၇-၂) ။  

Box ၇-၂  ဇုန်အာဏာပိုင်များ၏ ဗဟိုချပ်ကိုင်သည့်စနစ်ှင့်  
ဗဟိုချပ်ကိုင်မကို ေြဖေလာ့ြခင်းတို၏ အေတွအကံများ 

ကေမာဒီးယားိုင်ငံတွင ် ၁၉၉၄ ခုှစ်တွင် ဖွဲစည်းခဲ့သည့် ကေမာဒီးယားဖွံဖိးတိုးတက်မ 

ေကာင်စ ီ (CDC) ကို ရင်းှီးြမပ်ှံမမဟာဗျဟာများှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလက်ခံြခင်းှင့် 

ြငင်းပယ်ြခင်းတိုအတွက ် မူေဘာင်သတ်မှတ်ရာတွင် အြမင့်ဆုံး ဆံုးြဖတ်ချက်ချုိင်သည့် 

အဖွဲအစည်းမြဖစ်မီအထ ိ အကိမ်များစွာ ြပန်လည်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ CDC သည် ိုင်ငံြခား 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ပထမဦးဆံုး စတင်ေတွဆုံရသည့်ဌာနြဖစ်ပီး ပါမစ်များကို 

ခွင့်ြပသည့် တစ်ေနရာတည်း၌ အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် ြပတင်းတစ်ေပါက်ဌာန၊ 

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးသည့်ဌာန၊ အစိုးရ-ပုဂလိကက ဖိုရမ်၏ အတွင်းေရးမှးုံးှင့် 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ ကီးကပ်ကွပ်ကဲသည့် အာဏာပိုငလ်ည်းြဖစပ်ါသည်။ CDC အရ 

အားေကာင်းသည့် ဗဟိုချပ်ကိုင်သည့် အတုိင်းအတာသည် ဇုန်ြပင်ပှင့် ဇုန်အတွင်း၌ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရှေနာက ်ညီွတ်မရှိေစပါသည်။  
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လာအိုိုင်ငံတွင ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွက ် အမျိးသားေကာ်မတ ီ (ဝန်ကီးချပ်ုံး၏ 

ေအာက်တွင်ရှိသည)် သည် ဇုန်များတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည်။ သိုေသာ် ၂၀၁၆ ခုှစ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းဥပေဒကို ြပင်ဆင်ချက်အရ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်းတိုကို စီမံကိန်းှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်ကီးဌာနမ ှ တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကိဆိုသင့်သည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ 

ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ် ထင်ရှားသည့် ဝင်ေပါက်များသည ် ြပတသ်ားမမရိှြခငး် သိုမဟုတ ်

ပဋိပကြဖစ်ေစသည့် သတင်းအချက်အလက်များေပးသည့်အခါ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို 

ပ်ေထွးမြဖစ်ေစပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမအား စီမံကိန်းှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်ကီးဌာနေအာက်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးအတွက ် တာဝနယ်ေူစြခငး်သည် ေရှ 

ေနာက်လိုက် ေလျာညီေထွမရိှသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ြခင်းှင့် အဆင်ေြပ ေချာေမွေစ 

ြခင်း မဟာဗျဟာှင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခွင့်ြပ 

သင့်ပါသည်။  

ဗီယက်နမ်ိုင်ငံတွင ် ြပည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ၌ စီမံကိန်းှင့်ရင်းှီးြမပ်ှံမဌာန ရိှပါသည်။ 

၎င်းဌာနသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက ် တာဝန်ရှိပီး 

ြပည်နယ်၏ ြပည့်သူ့ေကာ်မတီသို အစီရင်ခံတင်ြပရပါသည်။ ြပည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည ်

စီးပွားေရးတည်ေထာင်မှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစတင်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် ဝင်ေပါက်များကိ ု

ဖွဲစည်းကပီး ၎င်းတို၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအဆင့်ှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်သည် ေဒသဆိုင်ရာ 

စွမ်းရည်ှင့် အရင်းအြမစ်များအေပတွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ဗဟိုချပ်ကိုင်မေလာ့ချ 

ြခင်းသည် ထပ်ေနသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ြပည်နယ်များအကား ယှဉ်ပိင်မကို ထိခိုက်ြခင်း၊ 

ပတ်ဝန်းကျင်စံသတ်မှတ်ချက်ကို နိမ့်ကျေစြခင်း၊ ေဒသတွင်းမညီမမ များြပားလာြခင်း ကဲ့သို 

ေသာ အချိေသာအရာယ်များကုိ ြဖစ်ေပေစပါသည်။ မကာေသးမီအချန်ိအထိ ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

ြမင့်တင်ေရးတွင ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ အားနည်းြခင်းသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဒွိဟ 

ြဖစ်ေစပီး တစ်ခါတစ်ရံ အုတ်သေဘာေဆာင်သည့် အချက်ြပမြဖစ်ေစပါသည်။  

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင ် ကုန်သွယ်မှင့်စက်မဦးစးီဌာနေအာက်ရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံမဘုတ်အဖွဲသည ်

တရားဝင်အမျိးသားရင်းှီးြမပ်ံှမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီြဖစ်ပါသည်။ ေအဂျင်စီ ၁၈ ခုရှိပီး 

တစ်ခုစီသည ် မတူညီသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်များ ရှိကပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမဘုတ်အဖွဲသည ် စီးပွားေရးလုိင်စင်ှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများမှ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီှင့် ဇုန်အာဏာပိုင်အြဖစ ် ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် အခက်အခဲများရိှသည့် 

အတွက် အစုိးရသည် သီးြခားဇုန်အာဏာပိုင်အဖွဲကို ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည ်(ဥပမာ - PEZA ၊ CDC၊ 
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SCAD)။ ဇုန်အာဏာပိုင်အဖွဲများသည ် တစ်ဖွဲချင်းစီအလိုက ် ဥပေဒဆိုင်ရာေဆာင်ရွက်မများ 

အပါအဝင် ချမှတ်ထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိကပီး အလားအလာရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

များှင့ ်အုပ်ချပ်မအတွက ်ပ်ေထွးမြဖစ်ေစပါသည်။ အစိုးရမ ှ၎င်းစိန်ေခမများကို သိရှိခဲ့ပီး 

၂၀၀၉ ခုှစ်ကတည်းကပင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး ေအဂျင်စီများှင့် ၎င်းတို၏ 

လုပ်ငန်းစဉ်များကို တူညီေစရန ် ေဆာငရွ်က်မများကုိ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်အေနြဖင့် 

ပူးတွဲမစ်ရှင်၊ ပူးတွဲဝက်ဘ်ဆိုဒ်ှင့် Invest Philippines ဟူသည့် စကန်တိုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။     

ရင်းြမစ်။ အိုအီးစီဒီရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒဆန်းစစ်ချက် ကေမာဒီးယား (၂၀၁၈)၊ ဗီယက်နမ် (၂၀၁၈)၊ လာအို (၂၀၁၇) 

ှင့် ဖိလစ်ပုိင် (၂၀၁၆)။ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းှင့် သက်ေရာက်မ - သီလဝါှင့် မဂလာဒုံ 

ဇုန်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မအေပ ကီးကပမ်အချက်အလက်များကုိ စာရင်းေကာက်ယူြခင်း 

သိုမဟုတ ် အြခားိုင်ငံများှင့် င်းယှဉ်ချက်မှာ နည်းပါးသည့်အတွက် ဇုန်များ၏ 

သက်ေရာက်မကုိ စနစ်တကျ သုေတသနြပမမှာ အနည်းငယ်သာရိှပါသည်။ ဇုန်ဆန်းစစ်ချက် 

များသည် များေသာအားြဖင့် ြဖစ်ရပ်မှန်ေလ့လာမများအေပ အေြခခံပါသည်။ အချက ်

အလက်ေပးရာတွင် ြပည့်စုံေသာ ကုန်ကျစရိတ-်အကျိးအြမတ် သုံးသပ်ချက်ကို ေပးြခင်း 

ထက ် ဇုန်များကို ေအာင်ြမင်ေစသည့် အချက်အလက်များ၊ ေအာင်ြမင်သည့် ကိစရပ်များကို 

သာ အချက်အလက်အြဖစ်ေပးကပါသည်။  

ဇုန်များ၏ ေမာ်မှန်းအကျိးေကျးဇူးမှာ တိုက်ိုက်အကျိးေကျးဇူးငှ့် သွယ်ဝိုက်အကျိး 

ေကျးဇူး ြဖစ်ပါသည်။ ေမာ်မှန်းအကျိးေကျးဇူးတွင ်  တိုက်ိုက်အကျိးေကျးဇူးတွင ်ိုင်ငံြခား 

တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ ဆွဲေဆာင်ြခင်း၊ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးြခင်းှင့် ဝငေ်ငတွိုးတက်ေစ 

ြခင်း၊ ပိုကုန်တိုးတက်ြခင်းှင့် ပိုကုန်အမျိးအမည ် များြပားလာေစြခင်း၊ ိုင်ငံြခားေငွရရှိမတို 

ပါဝင်ပါသည်။ သွယ်ဝိုက်အကျိးေကျးဇူးများကို အဓိပါယ်သတ်မှတ်ရန်ှင့် တိုင်းတာရန် 

ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။ သုိေသာ်ဇုန်များ၏ ေရရှည်ဖံွဖိးမသက်ေရာက်မ၏ အဓိကကျသည့် 

အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတိုတွင ် ဇုန်၏ ကန့်သတခ်ျက်ထက်ေကျာလွ်နေ်သာ 

ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ ချတ်ိဆက်မများ၊ သွယ်ဝိုက်အလုပ်အကိုင်များ၊  ပိုမိုကျယ်ြပန ့် 

ေသာ စီးပွားေရးတွင ် ဇုန်လုပ်ခလစာများ သံုးစွဲမေကာင့် ရရှိလာေသာ ဝင်ေငွှင့် အလုပ် 

အကိုင်များ ပါဝင်ပါသည်။  

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ အကျိးရှိမကို ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်အတွက် အရင်းအှီး 

ကုန်ကျစရိတ်၊ ဇုန်အာဏာပိုင်အြဖစ်ေဆာင်ရွက်သည့် ကုန်ကျစရိတ်ှင့် အြခားကုန်ကျ 
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စရိတ်များ၊ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ေကာင့် မရရိှသည့် အများြပည်သူအတွက ်ဘာေငွ စသည ်

တိုပါဝင်ေသာ ၎င်းတို၏ ကုန်ကျစရိတ်ှင့် င်းယှဉ်သင့်ပါသည်။ အစိုးရမ ှဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက ်

ရန်ြပလုပ်ြခင်းှင့် စီမံခန ့်ခွဲြခင်းတိုတွင ် ြပည်သူ့အသုံးစရိတ်များကို အများဆုံးအသုံးြပပါ 

သည် (UNCTAD, 2019)။ ဇုန်၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် လည်ပတ်ကုန်ကျစရိတ်များ ေပါင်းစပ ်

ထားသည့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများသည ်ဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရ 

မည့်ကာလှင့် ၎င်းေကာင့် ှစ်ရှည်ဘာေရးဝန်ထုတ်ဝန်ပုိးအပါအဝင် ဇုန်၏ ဘာေရး 

အလားအလာတိုင်းတာမကို ေထာက်ပံ့ေပးပါသည်။  

အေစာပိုင်းတွင ် ေဖာ်ြပပီးသကဲ့သို ဇုန်များသည ် နည်းပညာှင့် ကမ်းကျင်မ ဖွံဖိး 

တိုးတက်မအေပ ၎င်းတို၏ သက်ေရာက်မမှတစ်ဆင့် အားေကာင်းသည့် စီးပွားေရးအကျိး 

သက်ေရာက်မများကုိ ြဖစ်ေပေစပါသည်။ ယင်းတိုတွင ် စက်မအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းှင့် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအမျိးအစားများြပားမတိုကို ြမင့်တင်ြခင်း၊ ေဒသတွင်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက ်

မှင့် ေဒသတွင်းှင့် ကမာလံုးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို ပါဝင ်

ပါသည်။ စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများအြပင် ဇုန်များသည ် အလုပ်သမားအေြခအေနများ၊ 

ေြမအသုံးြပမှင့် ညစ်ညမ်းမစသည့် လူမှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တိုအေပ အြပသေဘာ သိုမဟုတ ်

အုတ်သေဘာေဆာင်သည့် သက်ေရာက်မများရှိိုင်ပါသည်။ ေနာက်ဆုံးအေနြဖင့် မူဝါဒ 

စမ်းသပ်မအြဖစ် အသုံးြပ သည့်ဇုန်များသည် တန်ဖိုးရှိသည့် မူဝါဒသင်ခန်းစာများကုိ ေပးိုင် 

ပီး ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ြဖစ်ေစပါသည ် (သိုမဟုတ ် အြခားနည်းအားြဖင့် ခက်ခဲသည့် 

အမျိးသားဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများကို ဆွဲေဆာင်ရန် အစိုးရအတွက ် ဖိအားကို 

ေလာ့ချေပးပါသည်။)။ အသားတင်စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိး 

ေကျးဇူးှင့် မူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလဲမအေပ ၎င်းတို၏ ထိေရာက်မသည် ဖွဲစည်းတည်ေဆာက ်

ပုံဆုိင်ရာ အသွင်ေြပာင်းလဲမကုိ သက်ေရာက်မရိှသည့် ၎င်းတို၏ အလုံးစုံ စဉ်ဆက်မြပတ ်

ဖွံဖိးတုိးတက်မသက်ေရာက်မကုိ ြဖစ်ေစပါသည။်  

အေစာပိုင်းတွင ် ေဆွးေွးချက်အရ အထူးစီးပွားေရးဇုန်အစီအစဉ်များသည် ၎င်းတို အကျိး 

မြဖစ်ထွန်းမီ ှစ်ေပါင်းများစွာ ေဆာင်ရွက်ရပါသည်။ သီလဝါှင့် မဂလာဒုံကိစရပ်တွင ်

ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် လူမ - စီးပွားသက်ေရာက်မများကို ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် လည်ပတ် 

ကုန်ကျစရိတ်တိုှင့် င်းယှဉ်၍ ဆန်းစစ်ရန်မှာ ေစာေနပါသည်။ မည်သုိပင ် ဆိုေစကာမ ူ

၎င်းသည် ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးှင့် အြခားိုင်ငံများှင့် င်းယှဉ်ကာ ဇုန်အေကာင် 

အထည်ေဖာ်မှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မတိုကို စစ်ေဆးရန်အသုံးဝင်ပါသည်။ ထုိသို 
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ြပလုပ်ြခင်းြဖင့် ၎င်းတို၏ စီးပွားေရးအေပ အေထာက်အကူြပမှင့် ေရှဆက်ေဆာင်ရွက်ရ 

မည့် သင်ခန်းစာများကို သိရှိိုင်ပါသည်။  

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မ ှသင်ယူြခင်း 

၂၀၁၁ ခုှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပီး သီလဝါသည် ၂၀၁၅ ခုှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စီးပွားြဖစ ်

စတင်ခဲ့ကာ လက်ရှိတွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၌ အေအာင်ြမင်ဆုံးအထူးစီးပွားေရးဇုန ် ြဖစ်ပါ သည်။ 

ဇုန်သည် ရန်ကုန်မိှင့် ၂၅ ကီလိုမီတာအကွာ သီလဝါဆိပ်ကမ်းှင့် ကပ်လျက်တွင် တည်ရှ ိ

ပီး ၂၅၀၀ ဟက်တာအကျယ်ရှိပါသည်။ ဇုန်ဖွံဖိးမကို ြမန်မာ-ဂျပန်အကျိးတူပူးေပါင်းမအရ 

ြမန်မာအစိုးရှင့် ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စ ီ အပါအဝင ်

အစိုးရ-ပုဂလိက ဖက်စပ်ြဖစ်သည့် MJTD မ ှ ေဆာင်ရွက်ပါသည် (ပု ံ ၇.၃)။ ၂၀၁၉ ခုှစ် 

စက်တင်ဘာလအရ ေြမစုစုေပါင်း၏ ၄ ပံု ၁ ပု ံ (၆၂၉ ဟက်တာ) သည် ဖွံဖိးပီး 

ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ ၁၁၃ ဦးမှ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန ် စာချပ်ချပ်ဆိုထားပီး  ၎င်းတိုအနက ်

လုပ်ငန်း ၇၄ ခုမှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနပီ ြဖစ်ပါသည ် (MJTD, 2019)။ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သ ူ

များ၏ ၄ ပံု ၁ ပံုသည် ကင်းလွတ်ဇုန်၏ ပိုကုန်ဦးစားေပးသည့် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူများြဖစ်ပီး 

ကျန်သူများမှာ လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်၏ ြပည်တွင်းေဈးကွက်ဦးစားေပးသည့် ငှားရမ်း 

လုပ်ကိုင်သူများ ြဖစ်ပါသည်။  

ပု ံ၇-၃   သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမပုံစ ံ

 

 

 

 
 
 
မှတ်ချက်။ TSMC = သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ၊ JICA = ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီ 
ရင်းြမစ်။ MJTD (2019) 

 

 

 

ြမန်မာ-ဂျပန ်သီလဝါဖွံဖိးတိုးတက်မ လီမိတက် 

၁၀ ရာခုိင်န်း 

ြမန်မာအစုိးရ 
(TSMC) 

၄၁ ရာခုိင်န်း 
ြမန်မာပုဂလကိ လုပ်ငန်းစု 
(ြမန်မာသီလဝါ SEZ  ဦးပုိင်) 

၃၉ ရာခုိင်န်း
ဂျပန်ပုဂလိကလုပ်ငန်းစု (MMS 
သီလဝါဖံွဖိးမ) 

၁၀ ရာခုိင်န်း 
ဂျပန် အစုိးရ 
(JICA) 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင် တိုးတက်ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကို လည်ပတ်ကုန်ကျစရိတ်ြမင့်တက်ေစမည့် အကိ-တည်ဆစဲည်းမျဉ်းလုပထံု်း 

လုပ်နည်းများကုိ ေရှာင်လဲရန်ှင့် အားနည်းသည့ ်အေြခခံအေဆာက်အအံုအတွက် ေပးေလျာ ်

ရန် အသုံးြပသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မ ှ သတမ်တှခ်ျက်အရ စီမံကိန်း၊ ဘာေရး 

ှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးမှ ဥကအြဖစ် ေဆာင်ရွက်သည့် သီလဝါအထူး 

စီးပွားေရးဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီ (TSMC) သည ်တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း 

အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စနစ်ကို ထူေထာင်ခ့ဲပါသည်။ ၎ငး်စနစသ်ည် အစိုးရဝန်ထမ်း 

အေရအတွက်ကုိ ေလာ့ချကာ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် လိုအပ်သည့် ခွင့်ြပချက်များှင့် 

မှတ်ပုံတင်မများအတွက် တစ်ေနရာတည်းတွင ် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ုိင်ငံတကာမှ 

ဝယ်သူများလုိအပ်သည့် အချနိ်မှာတိုေတာင်းသည့်အတွက ်အစိုးရေအဂျင်စီများစွာမှတစ်ဆင့် 

ခွင့်ြပမိန ့်အတွက ် ေှာင့်ေှးမများှင့် မေသချာမများသည် ထုတလု်ပသူ်များအတက်ွ 

ကုန်ကျစရိတ ်ပိုမိုလာိုင်ပါသည်။ တစ်ေနရာတည်း၌ ရှင်းလင်းမြပလုပ်ြခင်းှင့ ် ြမန်မာိုင်င ံ

တွင ်ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးဟ ုခန့်မနှး်ထားသည့် ကုန်သွယ်မကုန်ကျစရိတ်ကို ေလာ့ချရန် 

ထိေရာက်သည့်နည်းလမ်းတိုအတွက ်ေှာင့်ေှးမများသည်လည်း  ထုတ်လုပ်သူများအတွက ်

ကုန်ကျစရိတ ်ပိုမိုလာိုင်ပါသည် (IGC, 2016) ။  

သီလဝါတစ်ေနရာတည်း၌တစ်စုတစ်စည်းတည်းအလံုးစုံဝနေ်ဆာငမ်ေပးသည့် စင်တာတွင ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ လုိအပသ်ည့် လိုင်စင်ှင့်ခွင့်ြပမိန ့်များကို ထုတ်ေပးုိင်သည့် အာဏာ 

အြပည့်အဝေပးထားသည့် ဝန်ကီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များြဖင့် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ပါ 

သည်။ စီမံကိန်းကုိ ေကညာသည့်အချနိတ်ငွ ် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း 

အလုံးစံုဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စင်တာသည် ကုမဏီတည်ေထာင်မ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပမိန ့်၊ 

ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ ေဆာက်လုပ်ေရး ှင့်အခွန်ေလာက်ထားလာ 

ှင့် ိုင်ငံြခားသားအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည်။ စီမံကိန်း 

တည်ေဆာက်စဉ်ှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်၌ တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း 

အလုံးစုံဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စင်တာသည် ဗီဇာထုတ်ေပးမ၊ အေကာက်ခွန်ရှင်းလင်းမ၊ 

အလုပ်သမာ စီမံခန ့်ခွဲမေလာက်လာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန ့်ခွဲမ၊ အခွန်တင်သွင်းြခင်း၊ လပ်စစ ်

ဓာတ်အားလုပ်ငန်းစဉ်တိုကို ေဆာင်ရွက်ေပးပါသည ် (MJTD, 2018)။ သီလဝါတွင် စီးပွားေရး 

စတင်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် အဓိကအဆင့်များကို သီလဝါတစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စု 

တစ်စည်းတည်း အလံုးစံုဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စငတ်ာ၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ရှင်းလင်းေဖာ်ြပ 

ထားပီး သက်ဆုိင်သည့်ေဖာင်ပံုစံများှင့် စာရွက်စာတမ်းများကိုပါ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် တင်ထား 
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ပါသည် (ပု ံ ၇.၄)။ TSMC သည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ေလာက်လာတင်သွင်းရန်၊ 

ခွင့်ြပမိန ့်ရရှိရန်ှင့် TSMC ှင့် အွန်လိုင်းြဖင့် ဆက်သွယ်ိုင်ရန ်အွန်လုိင်းစနစ် ဖွံဖိးတိုးတက ်

လာရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

ပု ံ၇-၄  သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ရင်းြမစ်။  https://www.myanmarthilawa.gov.mm/ မှယူထားြခင်း။ 

TSMC ကို ရင်းှီးြမပ်ှံမခွင့်ြပြခင်း (၃၀ ရက)်၊ ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ြခင်း (၁ ရက)်ှင့် 

အေဆာက်အဦးဒီဇုိင်းခွင့်ြပချက် (၅ ရက)် ကဲ့သို လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက ် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ွမတစ်ခုလံုးကုိ တာဝန်ယူထားပါသည်။ ထုိေကာင့် သီလဝါသည် ဖိလစ်ပိုင်အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်အာဏာပိုင်ှင့် ဖိလစ်ပိုင ် Clark ဖွံဖိးတိုးတက်မ ပူးေပါင်းအဖွဲတိုကဲ့သို 

စီးပွားေရးအဆင်ေြပေချာေမွေစမတွင ် ေကာငး်မနွသ်ည့် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများရှိသည့် 

ိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပဇုန ်ြဖစ်ပါသည်။  

Box ၇-၃ ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံတွင်ရင်းှီးြမပ်ှံမအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း 

ဖိလစ်ပိုင်ိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ထိေရာက်သည့် ဝန်ေဆာင်မများကိ ု

ေပးေနသည့် တစ်ေနရာတည်းဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စင်တာများှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဥပမာ 

ေကာင်းများ များစွာရိှပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်စီးပွားေရးဇုန်အာဏာပိုင ်(PEZA) ကို ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 

များအား ၂၄ နာရီ ၇ ရက်လုံး တစ်ေနရာတည်း၌ ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် စင်တာများအတွက ်

ုိင်ငံတကာအဆင့်မီအြဖစ် အသိအမှတြ်ပခံရပါသည်။ အမိုးတစခု်ေအာက်၌ ၎င်းေပးသည့ ်

 

ရင်းီှး 
တည်ေဆာက်
သူှင့် ေြမ 
(အမ်ေဂျတီဒ)ီ 

 

ရင်းီှးြမပ်ံှမခွ
င့်ြပမိန့် 
အတွက ်
တင်သွင်းြခင်း 

 

ကုမဏ ီ
တည်ေထာင်ြခင်း 

ပါမစ်များအတွက် 
တင်သွင်းြခင်း- 
အေဆာက်အဦးပါမစ်၊ 
မီးေဘးလုံ ခံေရးလက်မှတ်၊ 
ပတ်ဝန်းကျင ်(အီးစီပီပီ) 

အြခားလကမှ်တ်များ-
လပ်စစ်လက်မှတ်၊ 
ဘိွင်လာလက်မှတ်၊ 
အေဆာက်အဦး 
တည်ေဆာက်ပီးြခင်း၊ 
ပတ်ဝန်းကျင် 
စစ်ေဆးြခင်း၊ 
အေထွေထွပီးစီးြခင်း 

၂ ၁  ၃  ၄  ၅ 

လုပ်ငန်း
စတင ် ခြ ငး်

သီလဝါ အိုအက်စ်အက်စ်စ ီ

၃၀ ရက် 
၁ ရက် 
(ခွင့်ြပပီးေနာက်) 

၃၀ ရက် 
(အနီးစပ်ဆုံး) 

ကိတင်ေလာက်လာ (အွန်လိုင်း) 
ေလာက်လာ လုပ်ငန်းစဉ်များ 
(တည်ေဆာက်ေရးမစမီ) 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် 
လက်မှတ်များ 
(တည်ေဆာက်ေရး 
ကာလအတွင်း)  
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ဝန်ေဆာင်မများတွင ် အေဆာက်အအံုှင့် ေနထိုင်ခွင့် ပါမစ်၊ ပိုကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်၊ 

အွန်လိုင်းှင့် ေလာက်ထားမှင့် အွန်လိုင်းမ ှ ေငွေပးေချမစနစ်၊ ပတဝ်နး်ကျငရှ်ငး်လငး်ေရး 

လိုင်စင်များ၊ အစားအေသာက်ှင့် ေဆးပစည်းများလျင်ြမန်စွာြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ အထူး 

အကိမ်ကိမ်ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတုိ ပါဝင်ပါသည်။ PEZA ၏ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို 

ြမန်ဆန်လွယ်ကူေကာင်း အသိအမှတ်ြပပါသည ် (CIE, 2008)။ ၂၀၀၉ ခုှစ်မှစ၍ ိုင်ငံြခား 

တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမအဝင်တွင ်PEZA ဇုန်၏ ေဝစုမှာ ၅၀ % မ ှ၇၀ % သုိ တိုးတက်ခဲ့ပီး 

၎င်းသည့် တစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်စနစ်၏ အရည ်

အေသွးပင်ြဖစ်ပါသည်။  

၂၀၁၃ ခုှစ်မှစ၍ ဖိလစ်ပိုင ် Clark  ဖွံဖိးတိုးတက်မပူးေပါင်းအဖွဲ (CDC) သည် ခွင့်ြပမိန ့် 

လပုင်န်းစဉ်က့ဲသုိ ဝန်ေဆာင်မများကုိ ေပးရန်အတွက ် မျက်ှာစာုံးများအားလံုးတွင ်

စီမံခန ့်ခွဲေရးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုှစ် အတကွ ်

တရားဝင်စာရင်းများအရ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းသည ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့်အချနိ်ကို 

ပျမ်းမအားြဖင့် ၄၈ % ေလာ့ချိုင်ခဲ့ပါသည်။ Bases Conversion and Development 

Authority (BCDA) ၊ Subic Clark Alliance for Development (SCAD) တိုှင့် ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မေကာင့် CDD သည် “ဟန်ချက်ညီသည့် စီးပွားေရးစတင်မ (harmonised 

Business Start Up)” ှင့် မှတ်ပုံတင်စနစ် (EzBiz System) စသည့ ် အစီအစဉ်များကို 

စမ်းသပ်ခဲ့ပီး ေအာင်ြမင်ခ့ဲပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်များသည် ညီမပီး ကုန်ကျစရိတ ်သက်သာ 

ကာ ချတ်ိဆက်မရှိသည့် စီးပွားေရးအရမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ကုန်သွယ်မ လွယ်ကူေချာေမွေစြခင်း 

ှင့် သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်းစဉ်တိုြဖစ်ရန ်ရည်ရွယ်ပါသည်။ စနစ်သည် အွန်လိုင်းှင့် 

ကားခံဆက်သွယ်ေပးရန်ှင့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ စုံစမ်းေမးြမန်းမှင့် အလားအလာရှိသည့ ်

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ေမးြမန်းစုံစမ်းလုိသည်များကို ခွင့်ြပမည့် မှတ်ပုံတင်သည့်စနစ်တို 

အတွက် ခွင့်ြပပါသည်။   

ရင်းြမစ်။ OECD (2016) ှင့် Pfister (2017)

အေြခခံအေဆာက်အအံုကအရ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်အတွင်းရှိ ကုမဏီများကိ ု

ေထာက်ပ့ံရန် မကာေသးမီက တုိးတက်လာသည့် လပ်စစ်ြဖန ့်ြဖးေရးကွန်ယက်၊ ဓာတ်ေငွ 

ပိုက်လိုင်း၊ သဘာဝဓာတ်ေငွသုံး ဓာတ်အားေပးစက်ုံ၊ ေရေပးေဝေရးကွန်ယက ်စသည်တုိကို 

ေဆာင်ရက်ွေပးြခင်းြဖင့် TSMC သည် အများြပည်သူသံုးအေြခခံ အသုံးအေဆာင်များ ရရှ ိ

ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးထားပါသည်။ ထုိအြပင် တံတားများ၊ အြမန်လမ်းများ၊ ကွန်တင်နာ 
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ဂိတ်များ စသည်တိုသည ် တည်ေဆာက်ပီးစီးသည်များရှိပီး တည်ေဆာက်ဆမဲျားလည်း 

ရိှပါသည်။ ၎င်းတိုသည ်အထူးစီးပွားေရးဇုန်ကို ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးှင့ ်ချတ်ိဆက် 

ရန် အစိုးရ၏ ကတိကဝတ်ကုိ ြပသသည့် အရာများြဖစ်ပါသည်။  

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် သီလဝါတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင် တိုးတက်ရန်အတွက ် TSMC ၏ 

အဓိကေဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုမှာ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်တွင ်တာဝန်ယူမရှိသည့် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမများြဖစ်ေစေရးအတွက ် ေကညာချက်အမှတ ် ၄/၂၀၁၅ ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ြခင်း 

ြဖစ်ပါသည်။ န်ကားချက်တွင ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်၌ စီးပွားေရးလုပ်ကိုင်ေနေသာ ကုမဏ ီ

များအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဥပေဒများကို လိုက်နာုံသာမက တာဝန်ယူမရှိေသာ 

စီးပွားေရးအြပအမူများှင့်ပတ်သက်၍ ေမာလ်င့်ထားသည့်ကိစရပမ်ျားကုိ တရားဝင်ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ ၎င်းတိုတွင ် လူ့အခွင့်အေရးကို ေလးစားြခင်း၊ ၎င်းတို၏ ေဆာင်ရွက်မများ 

ေကာင့် ထိခိုက်သွားသည့် ပါဝင်ပတသ်က်သူများငှ့် ေဆွးေွးြခင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ 

အခွင့်အေရးကို အေထာက်အပံ့ေပးြခင်း၊ လူသားအရင်းအှီးကို တည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

ထိေရာက်ေသာ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းကုိ ေသချာေစြခင်း၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိြခင်း၊ 

မေဝတန်ဖိုးကို ဖန်တီးြခင်းှင့် ၎င်းတိုလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် ေနရာရှိ ရပ်ရွာလူထုအား 

ေထာက်ပံ့ြခင်းတိုပါဝင်ပါသည်။ ိုင်ငံတကာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည ် လူ့အခွင့်အေရးှင့် 

အြခားေသာ တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ေဆာင်မဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ 

ကို ချိးေဖာက်လျက်ရှိသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့ ် စီးပွားေရးချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ရန ်

တွန ့်ဆုတ်ကပါသည်။ ထိုေကာင့် ၎င်းေကညာချက်သည ် သီလဝါကုိ ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 

ပိုမိုဆွဲေဆာင်ြခင်းှင့် တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ဦးတည်ရာေနရာ ြဖစေ်စခ့ဲသည့် 

အေရးကီးသည့် ေဆာင်ရွက်ချက်ပင် ြဖစ်ပါသည်။ အခန်း ၄ တွင် အေသးစိတ်ေဆွးေွးခဲ့ 

သည့်အတုိင်း  ဇုန်စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီမှသာမက အစိုးရက ထုတ်ြပန်မည့်အလားတူ ေကညာ 

ချက်မျိးသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအတွက ် တိုးတက်မ ကိဆိုမည့် ေကညာ 

ချက်ပင် ြဖစ်ပါသည်။  

သီလဝါ၏ စီးပွားေရးပံ့ပိုးမများ 

၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာလအရ သီလဝါတွင် ုိင်ငံေပါင်း ၁၉ ိုင်ငံ (ြမန်မာိုင်င ံအပါအဝင)် 

မ ှ လုပ်ငန်းေပါင်း ၁၁၀ ေကျာ ် ရင်းှီးြမပ်ှံကပီး စုစုေပါင်းပမာဏမှာ အေမရိကန်ေဒလာ 

၁.၈၉ ဘလီီယံြဖစ်ပါသည်။ လက်ရိှတွင် လုပ်ငန်း ၇၄ ခုမှာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပီး 

အလုပ်အကိုင် ၉၀၀၀ ေကျာ်ကို ဖန်တီးေပးိုင်ကာ ၎င်းတိုအနက ်၄ ပုံ ၁ ပံုသည် ၎င်းတို၏ 
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ကုန်စည်များကုိ တင်ပိုလျက်ရှိပါသည်။ သီလဝါရိှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူအများစုမှာ ဂျပန်လူမျိးများ 

ြဖစ်ပီး ထိုင်းိုင်ငံမ ှ ဒုတိယ၊ ကိုရီးယားိုင်ငံမ ှ တတိယြဖစ်ကာ လုပင်န်း ၂ ခုသာ ြမန်မာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူြဖစ်ပါသည ်(ပု ံ၇-၅ က)။  

ပု ံ(၇-၅) သီလဝါရှိလုပ်ငန်းများသည ်များေသာအားြဖင့် ိုင်ငံြခားသားလုပ်ငန်းြဖစ်ြခင်း 

 
မှတ်ချက်။ ပံု (၇-၅ က) ပါ အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တင်ဘာအချက်အလက်ြဖစ်ပီး ပံု (၇-၅ ခ) ပါ 

အချက်အလက်များသည် သီလဝါလုပ်ငန်းများအေပ ၂၀၁၈ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအရ IGC အချက်အလက်ှင့ ် သီလဝါ 

အြပင်ဖက်ရှိလုပ်ငန်းများအေပ ၂၀၁၆ ေှာင်းပုိင်း -၂၀၁၇ အေစာပိုင်း ကမာ့ဘဏ် အချက်အလက် ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ်။  MJTD (2019)၊ ၊ IGC (2018) ှင့် ၂၀၁၆ ကမာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစစ်တမ်းတုိအေပအေြခခံ၍ စာေရးသူ၏ 

တွက်ချက်မ 

၂၀၁၈ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလအရ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ လုပ်ငန်းအရွယ်အစား 

(အလုပ်အကိုင်ရရှိမအရ) ှင့် ၂၀၁၆ ခုှစ် ကမာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစစ်တမ်းမ ှ ြမန်မာ လုပ်ငန်း 

များ၏ ကိုယ်စားလှယ်နမူနာလုပ်ငန်းများှင့် င်းယှဉ်ပါက သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ 

လုပ်ငန်းများသည် ဇုန်အြပင်ရှိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်းများထက် ပိုမိုကီးမား 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည ် (ပု ံ ၇-၅ ခ)။ ပုိမုိအေသးစိတ်ကည့်ပါက ကင်းလွတ်ဇုန်ရှ ိ

လုပ်ငန်းများ၏ ပျမ်းမဝန်ထမ်းအေရအတွက်မှာ ၂၅၀ ြဖစ်ပီး လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်ရှိ 

ဝန်ထမ်းအေရအတွက်မှာ ၅၀ ြဖစ်ကာ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်အြပင်ရှိ လုပ်ငန်းများ၏ 

ဝန်ထမ်းအေရအတွက်မှာ ၈၀ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းကွာဟချက် ကီးမားရြခင်းမှာ ဇုန်များအကား 

စက်မအထူးြပချက်တွင ်ကွဲြပားမေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရးဇုန်၏ ြပည်တွင်း 

ေဈးကွက်ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများတွင ်ေဆာက်လုပ်ေရးပစည်းများ၊ ဓာတ်ေြမဩဇာ၊ ေဆးှင့် 

ထုတ်ပိုးမတို၏ အရင်းအှီးအေြခြပထုတ်လုပ်သူများှင့် ေထာက်ပံ့ပိုေဆာင်ေရးကုမဏီ၊ 

53

15

7 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

10

20

30

40

50

60

Ja
pa

n
Th

ai
la

nd
Ko

re
a

Ta
iw

an
Si

ng
ap

or
e

M
al

ay
si

a
M

ya
nm

ar
H

on
g 

Ko
ng

Sw
itz

er
la

nd
C

hi
na

In
di

a
In

do
ne

si
a

Vi
et

 N
am U
SA

Sw
ed

en
Au

st
ra

lia
N

et
he

rla
nd

s
G

er
m

an
y

Fr
an

ce

(a)

Number of firms located in Thilawa, by nationality

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

<50 50-100 100-500 >500

% of firms

Number of employees

(b)

Thilawa SEZ Firms outside Thilawa



480 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ဝန်ေဆာင်မေပးသည့်လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အဝတ်အထည၊် ဖိနပ်၊ အုပ်ထုတ်လုပ်မ 

က့ဲသုိ အကီးစားပိုကုန်ဦးစားေပးအလုပ်ရှင်များသည ်ကင်းလွတ်ဇုန်၏ အဓိကေနရာယူထား 

သူများြဖစ်ပါသည်။  

ပု ံ၇-၆ ကင်းလွတ်ဇုန်ရှိ အကီးစားပိုကုန်ဦးစားေပးအလုပ်ရှင်များ 

 

မှတ်စု။ မျဉ်းသားအချက်အလက်သည ် ၂၀၁၈ ခုစ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလအရ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ရိှ လုပ်ငန်များကုိ 

စစ်တမ်းေကာက်ယူမမှ ရရိှသည့် အချက်အလက်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ်။ IGC (2018) အေပ အေြခခံ၍ စာေရးသူ၏ တွက်ချက်မ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ ေရရှည်အကျိးေကျးဇူးများ၏ အလားအလာသည် အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်ရှိ ိုင်ငံြခားကုမဏီများှင့် ြပည်တွင်းကုမဏီများအကား အသိပညာ လဲေြပာင်း 

ိုင်မမှတစ်ဆင့် ေပေပါက်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ အေရးကီးသည့် အသိပညာလဲေြပာင်းိုင်မ 

နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အလုပ်သမားေရေြပာင်းမြဖစ်ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များရှိ 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ပိုမိုအဆင့်ြမင့်သည့် နည်းပညာှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို 

အသုံးြပေလ့ရှိပီး သက်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်မရရှိရန ် ၎င်းတို၏ ဝန်ထမ်းများကုိ ေလ့ကျင့် 

သင်ကားေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ေလ့ကျင့်သင်ကားထားေသာ ဝန်ထမ်းများသည ်

ေနာက်ပိုင်းတွင ် ြပည်တွင်းကုမဏီများတွင ် အလုပ်လုပ်ရန် သုိမဟုတ် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းလုပ်ရန ် ဇုန်ြပင်ပသုိ ေြပာင်းေရသွားပါကလည်း ဇုန်အတွင်း၌ ရရှိခဲ့သည့် တန်ဖိုး 

ရှိေသာ အသိပညာများကို ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးသို ေဝမိုင်ပါသည်။ သီလဝါအထူး 

စီးပွားေရးဇုန်တွင ် အလုပ်လုပ်ြခင်း၏ အဓိကအကျိးေကျးဇူးမှာ ကမ်းကျင်မအသစ်များကို 

သင်ယူြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ စီမံခန ့်ခွဲမလုပ်သားအင်အား၏ ၆၂ % မ ှလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

စီမံခန ့်ခွဲမသည် ဇုန်အတွင်း၌ ရရှိေသာ အေရးကီးဆုံး စမွး်ရည်ြဖစေ်ကာငး် တင်ြပကပါ 

သည် (ပု ံ၇-၇ က)။  
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ပု ံ(၇-၇) သီလဝါတွင် အလုပ်လုပ်ြခင်း၏ အေရးကီးဆံုးဟု ယူဆရသည့် အကျိးေကျးဇူးမှာ 
လုပ်ငန်းကမ်းကျင်မများြဖစ်ြခင်းှင့် ေဒသထွက်ပါဝင်မမှာ နည်းပါးြခင်း 

 
မှတ်စု။ မျဉ်းသားအချက်အလက်သည ်၂၀၁၈ ခုစ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်၌ အလုပ်သမား 

စစ်တမ်းမှ ြဖစ်ပါသည်။  

ရင်းြမစ်။ IGC (2018) အေပအေြခခံ၍ စာေရးသူ၏ တွက်ချက်မ 

ဇုန်ပိုလမံအတွက် အြခားအေရးကီးသည့် ယရားမှာ အလယ်အလတ်သွင်းအားစုများ 

ေရာင်းချြခင်း သိုမဟုတ ် ဝယ်ယူြခင်းအားြဖင့် ဇုန်ငှ့် ဇုန်ြပင်ပရှိ ကုမဏီများအကား 

စီးပွားေရးချတ်ိဆက်မြဖစ်ပါသည်။ ပိုမိုအဆင့်ြမင့်သည့် နည်းပညာှင့် အသိပညာများ၊ 

အရည်အေသွးြမင့် ထုတ်ကုန်များှင့် ဝန်ေဆာင်မများ၊ ပိုမိုေကာငး်မနွသ်ည့် စီမံခန ့်ခွဲမအေလ့ 

အကျင့်များရှိသည့် ကုမဏီများှင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ြပည်တငွး်ကုမဏီများသည် 

လည်း ၎င်းအသိပညာများကုိ လုပ်ငန်းအတွင်း အသုံးချိုင်ကာ လုပင်န်းကုိ ထိေရာက်မရှိစွာ 

လညပ်တ်ေဆာင်ရွက်ုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုေသာ် သီလဝါရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ 

ြပည်တွင်းသွင်းအားစုအရင်းအြမစ်သည် လက်ရှိတွင ် အလွနြ်မင့်မားြခငး် မရှိေသးပါ။ 

ြပည်တွင်းမှရရှိေသာ အလယ်အလတ် သွင်းအားစုများ၏ ရာခိုင်န်းသည ် လုပ်ငန်းြမင့်တင ်

ေရးဇုန်တွင ် ၂၀ % ေအာက်ှင့် ကငး်လွတဇု်နတ်ငွ ်  ၁၀ % ေအာက်ရှိပီး ကျန်ေဒသများ 

ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၈၀ % ြဖစ်ပါသည ် ပု ံ (၇-၇ ခ)။ ြပည်တွင်းသွင်းအားစုအရင်းအြမစ ်

ရိှသည့်ကသည် အစားအစာြပြပငထု်တလု်ပြ်ခငး်ြဖစ်ပးီ သွင်းအားစုများ၏ ၅၀ % ကို 

ြပည်တွင်း၌ ရရှိသည ်(IGC, 2018)။  

မဂလာဒုံစက်မဇုန်မ ှထုိးထွင်းသိြမင်မ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနသည့် စက်မဇုန် စုစုေပါင်း ၁၉ ခုရှိပီး ဇုန် ၃ ခုမှာ 
စီမံကိန်းေရးဆွဲဆဲှင့် တည်ေဆာက်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်အေရှပိုင်းစက်မဇုန်ှင့် ရန်ကုန် 
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ေြမာက်ပိုင်းစက်မဇုန်များသည ်အြခားဇုန်များထက ်ပိုမိုကီးမားပီး စက်မဧရိယာ ၂၉ ခု ြဖင့ ်
ပိုင်းြခားထားပါသည်။ တစ်ခုစီတွင် စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတ ီပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

ဟက်တာ ၉၀ ေကျာ် ကျယ်ဝန်းသည့် မဂလာဒုံစက်မဥယျာဉ် (ယခုမှစ၍ မဂလာဒုံ) သည ်
ရန်ကုန်ေြမာက်ပုိင်းစက်မဇုန်တွင် လွတ်လပ်သည့် စက်မဧရိယာများအနက် တစ်ခု ြဖစ်ပါ 
သည်။ ၎င်းစက်မဥယျာဉ်သည် ရန်ကုနအ်ြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာေလဆပိ ် မ ှ ၇ ကီလိုမီတာ၊ 
ရန်ကုန်မိလယ်မ ှ ၂၅ ကီလိုမီတာှင့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်မ ှ ၅၀ ကီလိုမီတာအကွာ 
တွင ် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းကိ ု မူလက ၁၉၉၆ ခုှစ်တွင ် တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ယခ ု
မဂလာဒံုကုိ အစိုးရ-ပုဂလိကဖက်စပ ် (ဂျပန ် Mits ကုမဏီလီမိတက်မ ှ၆၀ % ) ှင့ ် ြမန်မာ 
ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာနမ ှ၄၀ % ) စနစ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့် 
ကိုက်ညီသည့် စက်မဇုန်တစ်ခ ု ေပေပါက်လာရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမနှစ်ငစ်စတွ်င် 
မဂလာဒုံသည ် ဇုန်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတွင ် ိုင်ငံြခားသားပါဝင်ခွင့်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းေသာ 
ဇုန်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားဇုန်များကို ြပည်တွင်း၌ ဖွံဖိးတိုးတက်ေအာင် ေဆာငရွ်က်ပီး 
တရားဝင်ဇုန် ရင်းှီးတည်ေဆာက်သူမရှိပါ။ ဇုန်၏သက်ဆိုင်ရာအလိုက ် ေအာင်ြမင်မ အရ 
စက်မဇန်ုဥပေဒအသစ် (၂၀၂၀) မ ှ မိတ်ဆက်ထားသည်မှာ ဇုန် ရငး်ှီးတည်ေဆာက်သူများ 
အတွက် ရှင်းလင်းသည့ ် စည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများှင့ ် စံသတ်မှတ်ချက်များ 
ြဖစ်ပါသည်။  

စက်မဇုန်အားလံုးှင့်တူညီသည့်အချက်မှာ မဂလာဒံုသည်လည်း အခွန၊် အေကာက်ခွန် 
သိုမဟုတ ် စီမံခန ့်ခွဲမလုပ်ငန်းစဉ်များတွင ် အထူးအခွင့်အေရး ေပးထားြခင်းမရှိပါ။ ရင်းီှး 
ြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ကုန်စည်ှင့် ဝန်ေဆာင်မအတွက ်အသံုးြပရန် ကုန်စည်တင်သွင်းြခင်း 
အတွက် ၅ ှစ် ကငး်လွတ်ခွင့်ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒတွင ် ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း 
ပိုကုန်အတွက ်ထုတ်လုပ်ရန်အသံုးြပသည့် ကုန်ကမ်းများှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ်ပီး 
ကုန်စည်များတင်သွင်းြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမေလာက်လာ တငြ်ပခ့ဲသည့်အချနိတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထား 
သည့် လိုအပ်သည့်ပစည်းများအတွက ် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ကမ်းကျင ်
ိုင်ငံြခားသားဝန်ထမ်း ခန့်ထားြခင်းမှာ အတူတူပင်ြဖစ်ပါသည ် (ကမ်းကျင်လုပ်သားမဟုတ် 
ပါက ခွင့်မြပပါ)။ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များတွင ် ြပင်ဆင်မ ေြပာင်းလဲမတစ်စုံတစ်ရာ 
အတွက် ထပ်တိုးခွင့်ြပချက် လိုအပ်သည်ြဖစ်ရာ ၎င်းသည် ရင်းှီြမပ်ှံသူများအတွက ်
သိသာသည့် အတားအဆီး ြဖစ်ုိင်ပါသည်။ သီလဝါတငွလ်ည်း ကုန်ပစည်းများ တင်သွင်း 
သည့်လပုင်န်းစဉ်ှင့် အလုပ်သမားများအတွက ် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ တူညီပီး သီလဝါတွင ်
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုလွယ်ကူလျင်ြမန်စွာ ေဆာင်ရွက်ုိင်သည့်အတွက် စွမ်းေဆာင ်
ရည်ြပည့်ဝသည့် သီလဝါတစ်ေနရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဝန်ေဆာင်မေပးသည့် 
စင်တာကုိ ေကျးဇူးတင်ပါသည် (ုိင်ငံြခားအလုပ်သမားများ မှတ်ပံုတင် ြခင်းအတွက် ၁ ရက်)။ 
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မဂလာဒုံ၌ စီးပွားေရးအဆင်ေြပေချာေမွေစြခင်း၌  အြခားဇုန်များ သိုမဟုတ ် ပိုမိုကျယ်ြပန့်  
သည့် စီးပွားေရးတိုအတွက ် တိုးတက်မတွင ် ကန့်သတ်ချက်များရှိပါသည်။ အထည်ချပ ်
ကရှိ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ေတွဆုံေမးြမနး်ချက်အရ လိုအပ်သည့် စာရွက ်
စာတမ်းအလုပ်ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တိုမှတစ်ဆင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား လမ်းန်ကူညီမ 
အနည်းသာြပလုပ်ကေကာင်းှင့် အကူအညီအတွက ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည်  ပုဂိလ်ေရး 
အရ အသိများကိုသာ မီှခုိရပါသည်။  

မဂလာဒံုကုိ ြမန်မာိုင်ငံရှိ အြခားဇုန်များထက ် အေကာင်းဆုံးေထာက်ပံ့မများရှိသည့် ဇုန်၊ 
အဓိကအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို အဓိကဆွဲေဆာင်သည့် ဇုန်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန် 
စဉ်းစားကပါသည်။ အထူးသြဖင့် ဇုန်သည် လပ်စစ်မီးရရှိမ၊ ဆက်သွယ်ေရး၊ ေရေပးေဝမ၊ 
ေရဆုိးသန့်စင်စက်၊ ေရကန်၊ လမ်းများှင့် ေရေြမာင်းများစသည်တိုကို ေထာက်ပံ့ေပးထားပါ 
သည်။ အကီးစားထုတ်လုပ်သူများအတွက ် လပ်စစ်ေပးေဝမသည် လုံေလာက်မမရှိြဖစ်ေန 
ဆဲြဖစ်ပီး ၎င်းထုတ်လုပ်သူများသည့် ကိုယ်ပိုင်မီးစက်များရှိကပါသည်။  အြခားဇုန်များှင့် 
မတညူသီည်မှာ မဂလာဒံုတွင် လုပ်ငန်း ၂၈ ခုမှာ အြပည့်အဝလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနကာ 
ေြမကွက်အားလံုးကို ေနရာယူထားပီး အရွယ်အစားအားြဖင့် ၁ ဟကတ်ာမ ှ ၄ ဟက်တာ 
အထိရှိပါသည်။ လုပ်သား ၅၀၀၀ ရိှ ပနး်ထုိးထည်ထုတလု်ပသူ်မ ှ ေြပာကားရာတွင ်
၎င်းတိုအေနြဖင့် ြဖစ်ိုင်ပါက မဂလာဒုံတွင ် လုပ်ငန်းချဲထွင်ရန်ရှိေကာင်း၊ သိုေသာ် ရုိင် 
မည့်လုပ်ကွက ်အကန့်အသတ်ရှိပီး ဆွဲေဆာင်မရှိသည့် အြခားေနရာများကိုလည်း ရှာမေတွ 
ေကာင်း အင်တာဗျးတစ်ခုတွင ်ေြပာကားထားပါသည်။  

အြခားဇုန်များတွင ်ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမကို ဆွဲေဆာင်ရန ်မစွမ်းေဆာင်ိုင်သည့် အချနိ်တွင် 
မဂလာဒုံရှိ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းအများစုမှာ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားှင့် တုတ်တိုြဖစ်ပီး ပိုကုန ်
ဦးစားေပးလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်သားအေြခြပ အဝတအ်ထည်ထုတလု်ပမ်၊ ဖိနပ်ထုတ်လုပ်မှင့် 
အလှကုန်များကို ထုတ်လုပ်ကပါသည်။ ၎ငး်တိုထုတလု်ပသ်ည့် ကုန်စည်အများစုကို တင်ပို 
သည့်အတွက ် တင်သွင်းခ့ဲသည့် ကုန်ပစည်းများအေပ အခွန်အေကာက် ြပန်လည ်
ထုတ်ေပးပါသည်။ ေတွဆုံေမးြမန်းခဲ့သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများက စက်ပစည်းှင့် ကိရိယာ 
များကို အဓိကအားြဖင့် ဂျပန်၊ ဂျာမနီ ှင့် အီတလီတိုမ ှတငသွ်ငး်ပးီ  ကုန်ကမ်းပစည်းကို 
တုတ်ှင့် တုတ်တိုင်ေပတိုမှ တင်သွင်းေကာင်းေြဖကားခဲ့ပါသည်။  

မဂလာဒုံရှိလုပ်ငန်း ၂၈ ခုတွင် အေသးစားလုပ်ငန်းများမပါဝင်ဘ ဲ လုပ်ငန်းတစ်ခုသာလင ်
အလတ်စားလုပ်ငန်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရကအ်ထိ အလုပ်သမား 
၁၄၈၇၂ ဦးရှိေကာင်း အာဏာပိုင်များမ ှ တရားဝင်ထုတ်ြပန်သည့်အချက်များအရ သိရပါ 
သည်။ တစ်နည်းေြပာရလင် မဂလာဒုံရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ပျမ်းမအလုပ်သမား ၅၃၁ 
ဦးကုိ အလုပ်ခန ့်ထားသြဖင့် ရန်ကုန်ေြမာက်ပိုင်းဇုန်တွင ် ၁၇၂ ဦးှင့် ိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင ် ၅၃ 
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ခုရှိပါသည။် ဇုန်၏ ကမ်းကျင်မနည်းပါးသည့် လုပ်သားအေြခြပ ထုတ်လုပ်မလုပ်ငန်းများ 
စာရင်းကို ဇယား ၇.၈ တွင ် ေတွြမင်ိုင်ပါသည်။ အားကစားဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူများမ ှ
အလပုသ်မားအသစ်များကုိ အစမ်းခန့်ကာလတငွ ် သင်တန်းေပးေကာင်း၊ အစမ်းခန ့်ကာလ 
ပီးသည့်အခါ လိုအပ်သည့် ကမ်းကျင်မရှိပါက ၎င်းအလုပ်သမားများကို ဆက်လက်ခန့်ထား 
ေကာင်း ေြပာကားခဲ့ပါသည်။ သငတ်နး်ဆရာများမာှ တုတ်ိုင်ငံမှြဖစ်ပီး စက်ုံရှိ 
ကီးကပ်ေရးမှးများမှာ ြပည်တွင်းမ ှ ြဖစ်ပါသည်။ အြခားကုမဏီများသည ် တုတ်တိုင်ေပမ ှ
မန်ေနဂျာများကုိ ခန့်ထားပီး  ထုတ်လုပ်မအတွက ် နည်းပညာရှင်ှင့် ြပည်တွင်းဝန်ထမ်း 
များကို ခန ့်ထားပါသည်။ အရည်အချင်းြပည့်ဝပီး လျင်ြမန်စွာ သင်ယူုိင်ကာ ကိးစားသည့် 
အလုပ်သမားများရှိြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရသည့် အေကာင်းရင်း 
ြဖစ်ေကာင်း ကွင်းဆင်းေလ့လာမများ ြပလုပ်စဉ်က ေဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။  

ဇယား ၇-၈ ေဒသအလိုက် စက်မဇုနမ်ျား 
ေဒသ (အိုင်ဇက် 
အေရအတွက်)  

လုပ်ငန်းအေရအတွက ် လုပ်သားအင်အား ပျမ်းမ 
လုပ်ငန်း 

အရွယ်အစား 
အေသး အလတ် အကီး စုစုေပါင်း

မဂလာဒံု  ၂၇ ၁ ၀ ၂၈ ၁၄,၈၇၂ ၅၃၁
မေလးတုိင်း ေဒသကီး 
(၃)  ၄၄၀ ၅၈၀ ၆၈၁ ၁၇၀၁ ၂၀,၆၀၈ ၁၂
ရန်ကုန်အေရှ (၁၁)  ၉၄၇ ၉၃၀ ၁၂၉ ၂,၀၀၆ ၆၅,၇၁၀ ၃၃
ရန်ကုန်ေတာင် (၁)  ၁၆ ၀ ၀ ၁၆ ၂,၀၇၈ ၁၃၀
ရန်ကုန်ေြမာက် (၂၃)  ၁,၄၉၅ ၁၀၆ ၉ ၁,၆၁၀ ၂၇၆,၈၅၄ ၁၇၂
ဧရာဝတီ တုိင်းေဒသကီး 
(၃)  ၁၆ ၁၇ ၄၄ ၇၇ ၁၀,၅၂၆ ၁၃၇
စစ်ကုိင်း တုိင်းေဒသကီး 
(၄)  ၁၇၈ ၂၃၈ ၃၆၅ ၇၈၁ ၈,၈၄၉ ၁၁
ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး (၁)  ၃၄ ၇၄ ၇၉ ၁၈၇ ၉၅၆ ၅
မေကွး တုိင်းေဒသကီး (၂) ၃၄ ၉၇ ၂၀၁ ၃၃၂ ၁,၆၇၅ ၅
မွန်ြပည်နယ် (၁)  ၃၁ ၁၁၆ ၄၀ ၁၈၇ ၉၂၉ ၅
ရှမ်းြပည်နယ ်(၁) ၅၅ ၁၀၆ ၃၄၂ ၅၀၃ ၂,၅၄၂ ၅
တနသာရီ တိုင်းေဒသကီး 
(၁)  ၂၅ ၂ ၂ ၂၉ ၁,၁၆၈ ၄၀
ကရင်ြပည်နယ် (၁)  ၂၆ ၉ ၀ ၃၅ ၂,၃၆၃ ၆၈
ေနြပည်ေတာ် (၁)  ၉ ၀ ၀ ၉ ၁၈၂ ၂၀
စုစုေပါင်း (၅၃)  ၃,၃၀၆ ၂,၂၇၅ ၁,၈၉၂ ၇,၄၇၃ ၃၉၄,၄၄၀ ၅၃

မှတ်ချက်။ ဝိုက်ကွင်းြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့် စက်မဇုန်အေရအတွက်မှာ ဇုန်ခွဲများြဖစ်ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ ် ုိဝင်ဘာလ ၃၀ 
ရက်ေန့အရ အချက်အလက်ြဖစ်ပါသည်။  
ရင်းြမစ်။ စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန (၂၀၁၉) 
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စီးပွားေရးဆက်သွယ်မများမှတဆင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ သက်ေရာက်မကို တိုးြမင့် 
ြခင်း 

အေရှပိုင်းတွင ်ေဆွးေွးခဲ့မများအရ အထူးစးီပာွးေရးဇုနမ်ျားသည် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်များ၊ 

အေကာက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များှင့် ဇုန်များသို ဦးတည်သည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံဆိုငရ်ာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမများေကာင့် ဘာေငွရရှိမ နည်းသည့်အတက်ွ လူမအသိုက်အဝန်းကို 

ကုန်ကျေစပါသည်။ ဇုန်များထူေထာင်မကို ချန်ိညိရန်အတွက် ၎င်းတုိ၏တည်ေထာင်မကို 

ဆုံးြဖတ်ရန်အလိုငှာ လူမအသိုင်းအဝန်း၏ အကျိးအြမတသ်ည် ဤကုန်ကျစရိတ်များကို 

ေကျာ်လွန်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏ ေရရှည်အကျိးေကျးဇူးမှာ ဇုန်အြပင ်

ဘက်ရှိ အလုပ်သမားများှင့် လုပ်ငန်းများကုိ အသိပညာလဲေြပာငး်ေပးိုငမ်ြဖစပ်ါသည်။  

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၏သက်ေရာက်မများကို ပိုမိုနားလည်ြခင်း  

အထူးစီးပွားေရးဇုန်များတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံမများသည် လုပ်ငန်းအရည်အေသွး၊ စီးပွားေရးတွင ်

ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိသည့် ဝန်းကျင်၊ ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများှင့် ချတိ်ဆက်ိုင်သည့် ေထာက်ပံ့ 

ေရးကွင်းဆက်ဖန်တီးိုင်မစသည့် ေရရှည်တည်တ့ံ ခိုင်မဲပီး ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်မဆိုငရ်ာ 

အကျိးေကျးဇူးကို အိမ်ရှင်ိုင်ငံသို ယူေဆာင်လာိုင်ပါသည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များမ ှ

တစ်ဆင့် ြပည်တွင်းကုမဏီများှင့် အလုပသ်မားများသုိ ဇုန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများမ ှနည်းပညာ 

ှင့် အသိပညာများ လဲေြပာင်းြခင်းြဖင့် ထုတ်လုပ်မတိုးတက်လာြခင်းတိုြဖင့် ဇုန်ငှ့် ဇုန် 

ြပင်ပရှိ ကုမဏီများအကား စီးပွားေရးချတိ်ဆက်မကို အြမင့်ဆံုးြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင ်

ပါသည် (Farole and Winkler, 2014)။  

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမအမျိးအစား 

အေပမူတည်၍ ပူးတဲွေဆာင်ရွက်ရန် စွမ်းရည်ရှိပါက အကျိးရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ အိမရ်ငှ ်

ိုင်ငံများအေနြဖင့် အလားအလာရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများပျံှံမှင့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်း 

များ၏ တွဲဖက်ေဆာင်ရွက်ိုင်မစွမ်းရည်တိုအေပ အလုပ်သမား ေဈးကွက်လုပ်ထံုးလုပ်နည်း 

များ၊ အသိာဏ်ပစည်းပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရး၊ ဘာေငွရရှိိုင်မ၊ ပညာေရးှင့ ် သင်တန်း 

ေကျာင်းအေထာက်အကူများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုန်သွယ်ေရးမူဝါဒများ၊ အေသးစားအလတ် 

စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးမူဝါဒကဲ့သို ြမင့်တင်ေရးများစသည့် သင့်ေလျာ ်

ေသာမဝူါဒများှင့် အဖွဲအစည်းများြဖင့် လမ်းမိုးိုင်ပါသည်။  
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စီးပွားေရးချတ်ိဆက်မများသည် ေထာက်ပ့ံေရးကွင်းဆက်တစ်ေလာက်တွင် ြဖစ်ေပပီး 

လုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ေဆာင်မကို အားေပးြခင်းှင့် လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ေစေရးအတွက ်

အဆင်ေြပေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းတိုြဖင့် ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ေအာင်ြမင်ေစ 

ေရးအတွက် အဆင်ေြပေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးြခင်းသည် သဘာဝတွင်းထွက်များ ရှာေဖ ွ

ထုတ်လုပ်မကို ရည်န်းပီး ြပည်တွင်းကုမဏီများသည ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှ ံ

သူများအတွက် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ ြဖစ်လာသည့်အခါ ေပေပါက်လာပါသည်။ 

လုပ်ငန်းများစတင်လုပ်ေဆာင်မကို အားေပးြခင်းသည် သဘာဝတွင်းထွက်များ ရှာေဖ ွ

ထုတ်လုပ်မကတွင ် ြဖစ်ေပပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ ကုန်စည်ှင့်ဝန်ေဆာင်မကုိ ြပည်တွငး် 

ကုမဏီများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မတွင ် သွငး်ကုနအ်ြဖစ် အသံုးြပပါသည်။ ၎င်းတိုသည် 

ြပည်တွင်း အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အလားအလာကုိ ဖွံဖိး 

တုိးတက်ရန် အလွယ်တကူေဆာင်ရွက်ေပးိုင်သည့်အတွက ် ဝင်ေငွနည်းှင့် ဝင်ေငွအလယ ်

အလတ်ရှိသည့် အိမ်ရှင်ိုင်ငံများသည ် ပထမဦးစွာ ြမင့်တငေ်ရးကုိ အာုံစိုက်ရန်လိုပါသည်။ 

၎င်းတွင ် ြပည်တွင်းစီးပွားေရး၌ ပိုမိုခိုင်မာစွာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်သည့်၊ ေရရှည ်

ရင်းှီးြမပ်ှံမမဟာဗျဟာကို ချမှတ်သည့်၊ ြပန်လည်ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း သိုမဟုတ ် လုပ်ငန်း 

ချဲထွင်ြခင်းတိုကို ြပလုပ်ိုင်သည့်  ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ပါဝင်သည့်အတွက် 

ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မကို ဖန်တီးြခင်းသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆွဲေဆာင်ြခင်းှင့် ထိန်းသိမ်းြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။  

စီးပာွးေရးဆက်သွယ်ချတ်ိဆက်မသည် ြပည်တွင်းကုမဏီများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်အေပ 

ပထမဦးစွာ မူတည်ပါသည်။ တစ်နည်းအားြဖင့် ိုင်ငံသားမန်ေနဂျာများှင့် ိုင်ငံသား 

အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းရည်အေပ  မူတည်ပါသည်။ စက်မလိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်စည်းရန ်

အတွက် ကမ်းကျင်မြပတ်လပ်ြခင်းကုိ ေြဖရှငး်ြခငး်ငှ့် လိုအပ်ချက်ှင့ ်အံဝင်ခွင့်ကျြဖစ်သည့် 

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ ် ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးတိုမှာ အေရးကီးသည့် ပထမေြခလှမ်းြဖစ်ပါ 

သည်။ အထူးစီးပွားေရးဇုန်များ အနီးအနားတွင် အစုအဖွဲများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်ှင့် 

ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မကို အားေပးရန်အတွက ်ပိုမိုတက်ကေသာ အစီအမံများ၊ လုိအပေ်သာ 

စွမ်းရည်ှင့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူအေြခစိုက်စခန်း ထူေထာင်ြခင်း၊ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်

ြပင်ပ၌ စီးပွားေရးဝန်းကျင်တစ်ခ ု တိုးတက်ေစြခင်းတိုသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များအား 

ပိုမိုကျယ်ြပန ့်သည့် စီးပွားေရးစနစ်၏ အပိုင်းတစ်ခ ုြဖစ်လာေစမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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ကမ်းကျင်မြပတ်လပ်ြခင်းကို ေြဖရှင်းြခင်း 

ပုဂလိကကမ ှ လုိအပ်သည့် ကမ်းကျင်လုပ်သားအင်အားမှာ ထုတ်လုပ်မ စီးပွားေရး 

ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မဖန်တီးရန်ှင့် ပိုမိုကျယ်ြပန်သည့် စီးပွးေရးစနစ်တွင ် စီးပွားေရးဇုန ်

များ ပါဝင်ိုင်ြခင်းတိုအတွက ် အဓိကအေရးပါပါသည်။  အဆင့်ြမင့်ပညာေရးှင့် သက်ေမွး 

ပညာသင်တန်းေကျာင်းများသည ်အလုပ်သမားများ လုိအပသ်ည့် နည်းပညာကမ်းကျင်မများ 

ရရိှရန် အလွန်အေရးကီးသည့် နည်းလမ်းြဖစ်ပါသည်။ မဝူါဒဆိုငရ်ာေဆာငရွ်က်ချက်များ 

သည် ပညာေရးှင့်သင်တန်းအစီအစဉ်များကို အရည်အေသွးြမင့်မားကာ သင့်ေတာ်ပးီ ပုံမှန ်

ြပန်လည်သုံးသပ်ရန ်အကူအည ီ ေပးိုင်ပါသည်။ ထိုအြပင ် ပညာေရးှင့် သငတ်နး်ေကျာင်း 

များသည် စီးပွားေရးှင့် စက်မကတိုအကား ချတိဆ်က်မတငွ ် အဓိကကျသည့် အခန်း 

ကမှ ပါဝင်ေနပါသည်။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်မသည် ၂၀၁၉ ခုှစ်တွင ်

ဖွဲစည်းခဲ့ေသာ ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေကာ်မတ ီ(လုပ်ငန်း 

ေကာ်မတီ ၅) မှ လမ်းန်သည့် ဦးစားေပးမဝူါဒများအနက်တစခု် ြဖစ်ပါသည ် (အခန်း ၃ 

တွင်ကည့်ပါ။) 

ြမန်မာုိင်ငံသည် လက်ရှိတွင ် ေပါများသည့် အလုပ်သမားများကို ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိသည့် 

န်းထားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ကမ်းလှမ်းိုင်ေနပါသည်။ သိုေသာ် နည်းပညာအသစ ်

များကို ရယူရန်ှင့် ထိေရာက်သည့် စီးပွားေရးစီမံခန ့်ခွဲမတိုအတွက ် အဓိကကျသည့် နည်း 

ပညာ သုိမဟုတ် စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်မရှိသည့် အလုပသ်မားများကုိ လုံလုံ 

ေလာက်ေလာက် ေထာက်ပံ့ိုင်မ မရှိသည်ကို ေတွရပါသည်။ ြပည်တွင်းှင့်ိုင်ငံတကာ 

ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ ၅၀၀ အား စစ်တမး်ေကာက်ယူထားသည့် ၂၀၁၇ ခုှစ် ြမန်မာ့စီးပွားေရး 

စစ်တမ်းတွင ် သင်တန်းေပးထားြခင်းမရှိသည့် ဝန်ထမ်းများသည် စီးပွားေရးဆိုင်ရာစိန်ေခမ 

များတွင ်ထိပ်ဆုံးြဖစ်ပါသည် (Roland Berger, 2017)။ အလုပ်သမားများ၏ အရည်အချင်း 

သည် ဂျပန်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ရင်ဆုိင်ေနရသည့် ြပဿနာြဖစ်ပီး အာရှှင့် သမုဒရာတွင်းရှိ 

ုိင်ငံများတွင် လုပ်ငန်းေပါင်း ၅,၀၇၃ ခုကုိ စစ်တမ်းေကာက်ယူချက်အရ ြမန်မာုိင်ငံတွင် ၅၉ % ၊ 

ဘဂလားေဒ့ရ်ှုိင်ငံတွင် ၆၃ % ြဖစ်ပါသည် (JETRO, 2018) ။  

ကမ်းကျင်မြပတ်လပ်မသည ် ပညာေရးစနစ်အားနည်းမှင့် လံုေလာက်သည့် သင်တန်း 

တက်ေရာက်ိုင်သည့် အခွင့်အေရးမရှိြခင်းစသည့် အချက ် ၂ ချက် ေပါငး်စည်းမေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ မည်သည့်ှစ်အုပ်စုမ ှ လူငယ်မဆို ၁၀ % ေသာ လူငယ်များသည် လက်ရှိတွင ်

အလယတ်န်းေကျာင်းထွက်လက်မှတ်ရရိှပးီ ၎င်းတိုကို တကသုိလ် သိုမဟုတ ် အသက်ေမွး 
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ပညာသင်အစီအစဉ်အများစုတိုတွင် ေကျာင်းအပ်ှံရန် လိုအပ်ချက်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးိုင ်

ပါသည် (GIZ, 2019) ။ အဆင့်ြမင့် ပညာေရးသင်ယူိုင်ရန ် အရည်အချင်းြပည့်မှီသူများ 

အတွက် သိပံှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပသ်င်ကားရန ် နည်းပညာတကသိုလ ် ၃၃ ခု၊ 

ကွန်ြပတာတကသိုလ ် ၂၈ ခ ု ရှိပါသည်။ သိုေသာ် ၎င်းတိုရရှိသည့်ဘွဲသည ် ကမ်းကျင်မ 

အပိုင်းတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ လုိအပ်သည့်  အတိုငး်အတာကုိ ေကျနပ်ေအာင ် ြဖည့်ဆည်း 

ေပးိုင်ြခင်းမရှိပါ (MIC-JICA, 2018)။ အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ 

အလုပ်သမားများသည် တရားဝင်လုပ်ငန်းခွင်သင်တန်း အခွင့်အေရးများရရှိမတွင ် အကန့ ်

အသတ်များ ရှိပါသည်။  သင်တန်းအေထာက်အကူြပပစည်းများ အားနည်းပီး သင်တန်း 

အစီအစဉ်များသည် အလုပ်သမားေဈးကွက်၏ လိုအပ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမ မရှိပါ။ ဥပမာ 

ကွန်ြပတာအေရအတွက်ကန့်သတ်ချက်၊ လပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိြခင်းှင့် အကန့်အသတ် 

ရှိသည့် ဘာေရးတိုေကာင့် သင်တန်းေကျာင်းများသည ်လက်ေတွ ကွန်ြပတာသင်ခန်းစာ 

များကို သင်ကားိုင်သည့် စွမ်းရည်မရိှပါ (Oxford Business Group, 2018)။ ယေန့ 

အချန်ိအထိ ပုဂလိကကသည ် သက်ေမွးပညာသင် ပညာေရးေဆာင်ရွက်မများကို ဖွံဖိး 

တိုးတက်ေစြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတိုတွင ် စနစတ်ကျပါဝငြ်ခငး် မရှိေသးပါ 

(GIZ, 2019)။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ပညာေရးစနစ်၏ အရည်အေသွးတုိးတက်ရန်ှင့် လံုေလာက်သည့် 

ကမ်းကျင်မများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်လုိအပသ်ည်ကုိ အသိအမှတ်ြပလျက ်အစုိးရသည် ၂၀၁၂ 

ဘက်စုံပညာေရးကဆန်းစစ်ချက်ှင့်အတ ူ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအတွက ် အုတ်ြမစ်ချခဲ့ပါ 

သည်။ ၂၀၁၄ ခုှစ် အမျိးသားပညာေရးဥပေဒကို
4
 ြပာန်းြခငး်ှင့် နည်းပညာ အသက်ေမွး 

ပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ တည်ေထာင်ြခင်းတိုသည ် ၎င်း၏ရလဒ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ် ရှင်းလင်းသည့် မဟာဗျဟာများကို 

ေရးဆဲွေပးသည့် အမျိးသားပညာေရး မဟာဗျဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) အရ ပညာေရး 

စနစ်ကို အဓိကအလံုးစုံစစ်ေဆးမ ေဆာင်ရွက်ေနပါသည်။ အစိုးရသည ် လက်ရိှတွင် လိုအပ ်

သည့်ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံကုိ ဖန်တီးရန် ကိးပမ်း 

လျက်ရှိပါသည်။ အမျိးသားကမ်းကျင်မအဆင့်အဖွဲသည် ကမ်းကျင်မေထာင့်၊ ကမ်းကျင်မ 

ကို အေြခခံသည့် သင်ုိးန်းတမ်းေထာင့်၊ ကမ်းကျင်မကိုအေြခခံပီး အကဲြဖတ်သည့် 

ေထာင့်တိုမ ှ နည်းပညာအသက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲကို ြပန်လည ်

သုံးသပ်ခဲ့ပီး အာဆီယံကမ်းကျင်မအရည်အချင်းမူေဘာင်ှင့်အည ီကမ်းကျင်မအရည်အချင်း 

မူေဘာင်တစ်ခုကို တည်ေထာင်ေနပါသည် (MIC-JICA, 2018) ။  
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အပိင်အားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်မ ှ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် လက်ေတွ 

အသိပညာှင့် ကမ်းကျင်လုပ်သားများှင့် အလယအ်လတစ်မီခံန့်ခဲွသည့် ဝန်ထမ်းကို အလွန် 

လိုအပသ်ည်ကုိ သိရှိထားရာ ၂၀၁၇-၂၀၃၆ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမဟာဗျဟာ၏ 

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ ် စက်မလုပ်ငန်းများအတွက ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ ် ဖွံဖိး 

တုိးတက်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ ချမှတ်ပါသည်။ အဆိုြပလုပ်ငန်းစဉ်များတွင ်

အဓိကအားြဖင့် နည်းပညာအသက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးလုပင်နး်အဖွဲငှ့် ကမ်းကျင်မ 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး၊ ပညာေရးှင့် ေလ့ကျင့်သင်ကားေရးအဖွဲများကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲသည့် 

အစိုးရဌာနများှင့ ် ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များ အသငး်ချပက်ဲ့သို 

ပုဂလိကကမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များအကား ညိင်းေဆွးေွးမကို အဆင်ေြပေအာင ်

ေဆာင်ရက်ွေပးြခင်းြဖင့် ပုဂလိကက၏ လိုလားချက်ကို ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း ပါဝင ်

ပါသည်။ မဟာဗျဟာအရ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနသည ် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူများ၏ လုိအပ်ချက်ကုိ သကဆုိ်င်ရာ မူဝါဒချမှတ်သူများအား သိရှိေစပီး စီးပွားေရး 

ကမှ လိုအပ်ချက်များကုိ ေြဖရှင်းိုင်မည့် သင်ိုးန်းတမ်းေရးဆွဲရန ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် 

နည်းပညာှင့် အသက်ေမွးပညာေကာင်စီမ ှ စက်မကအတက်ွ လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ ်

ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းတွင ် တကသုိလ်များငှ့် သင်တန်းေကျာင်း 

များ၊ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၊ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် အလှရှင်အဖွဲ 

အစညး်များအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကို တည်ေဆာက်ရန် ချမှတ်ခဲ့ပီး ထိုကဲ့သိုပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မများကိုလည်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပးီြဖစပ်ါသည်။ ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်ေရးေအဂျင်စီ၏ အကူအညီြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံစက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း 

ချပ်မှ စီမံအုပ်ချပ်သည့် ြမန်မာ-ဂျပန ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးစင်တာ 

သည် လက်ေတွထုတ်လုပ်မ နည်းစနစ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ေပးပါသည်။ 

ြမန်မာ့အထည်ချပ်လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးစင်တာသည် ဂျပန်ကုန်သွယ ်

ေရးအဖဲွအစည်း (JETRO) ှင့် ပူးေပါင်း၍ အထည်ချပ်အလုပ်သမားများကုိ သင်တန်းများ 

ပိုချေပးပါသည်။ စင်ကာပူ - ြမန်မာသက်ေမွးပညာသင်တန်းေကျာင်းသည ် လုပ်ငန်းခွင ်

လက်ေတွကွင်းဆင်းအစီအစဉ်များအတွက ် ိုင်ငံြခားမ ှ ကားထုတ်လုပ်သူများ၊ ဟိုတယ်များ 

ှင့်ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန ် သင်တန်းစင်တာ၏ 

ေဆာင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်းများကို မရရှိိုင်ေသာ်လည်း သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်သည ်

ဇုန်အတွင်းရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများေတာင်းဆိုသည့် ကမ်းကျင်မစွမ်းရည်အေပမူတည်၍ 
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အလပုသ်မားများကုိ သင်တန်းေပးရန ် ကုိယပ်ိုငသ်က်ေမးွပညာသငတ်နး်စငတ်ာ ထူေထာင ်

ထားပါသည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ စီမံကိန်းသည ် အလုပရှ်ာသူငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအကား 

ကုိက်ညေီစမည့် အလုပ်ေနရာချထားေရးကွန်ယက်ကို ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 

များအေနြဖင့် လိုအပ်သည့် ကမ်းကျင်မကို အလွယ်တကူရှာေဖွိုင်ရန် နည်းပညာ 

သက်ေမွးပညာှင့် ေလ့ကျင့်ေရးအဖွဲအစည်းများအေပ ယုံကည်စိတ်ချရသည့် အချက် 

အလက်များကုိ အတူတကွထားရှိြခင်းတိုြပလုပ်ရန ်အဆိုြပထားပါသည်။  

အကယ်၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မသည် ိုင်ငံေရးအရ ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပမှင့် အရင်း 

အြမစ်များကို ဆက်လက်ရရှိလင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိေရာက်စာွ အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ ကီးကပ်ြခင်းှင့် ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းတိုကိုြပလုပ်လင် ပညာေရး 

စနစ်ကို ြပြပင်မွမ်းမံြခင်းသည် ကမ်းကျင်ပီး လိုက်ေလျာညီေထွရှိသည့် လုပ်သားအင်အားကို 

ထိန်းသိမ်းရန်ှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန ်ေမာ်လင့်ရပါသည်။ လက်ရိှကမး်ကျငမ်ြပတလ်ပြ်ခင်း 

ကို ေြဖရင်ှးြခင်းသည် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် စီးပွားေရးဆက်သွယ ်

ချတိ်ဆက်မတွင ်ပါဝင်ိုင်သည့် တက်ကသည့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူအေြခစိုက်စခန်းတစ်ခ ု

တည်ေဆာက်ရန် အေရးကီးသည့် ပထမေြခလှမ်းကုိ အေထာက်အကူြပပါလိမ့်မည်။ သီလဝါ 

အသက်ေမွးပညာသင်တန်း စင်တာ၏ လုပင်နး်ေဆာငရွ်က်ချက်များကုိ အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း 

ှင့် ၎င်းတို၏ ထိေရာက်မများကို ေသချာေစြခင်းြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသည ် Penang Skills 

Development Centre ှင့် မေလးရှားိုင်ငံ၏ အေတွအကံမှတစ်ဆင့် သင်ခန်းစာယူိုင်ပါ 

သည် (Box ၇-၄)။  

Box  ၇-၄  မေလးရှားိုင်ငံ၏ Penang Skills Development Centre မ ှသငခ်နး်စာများ 

ပိုကုန်ဦးစားေပးတင်ပိုမှင့် သွင်းကုန်အစားထိုး တိုးတက်မမဟာဗျဟာတို၏ သက်ဆိုင်ရာ 

ေကာင်းကျိးများအေပ  ြပင်းထန်ေသာ အမျိးသားေရးေဆွးေွးြငင်းခုံမများအကားတွင ်

မေလးရှားိုင်ငံရှိ Penang အထူးစီးပွားေရးဇုန်သည ်၁၉၈၀ ြပည့်ှစ်များတွင ်ိုင်ငံေပါင်းစုံမ ှ

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် အေြခခံလူသုံးကုန်လပ်စစ်ပစည်းတပ်ဆင်ြခင်းှင့် တင်ပိုြခင်း 

တုိ ြပလုပ်ရန် ေနရာြဖစ်လာပါသည်။ တက်ကသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးမူဝါဒများှင့် 

အတူ Penang ြပည်နယ် အစိးုရသည် Penang Skills Development Centre (PSDC) ကို 

တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ေနာက်ပိုင်းတွင ် အစိုးရ၊ ပညာရှင်ှင့်စက်မကတိုအကား အကျိး 

တူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအတွက ် ကမာ့အဆင့်မီပံုစံအြဖစ် အသိအမှတ်ြပြခင်းခံပါသည်။ 
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PSDC သည် ကနဦးတွင် လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာှင့် လပ်စစ်ကတွင် အသက်ေမွးပညာ 

သင်တန်းကို အာုံစိုက်ခဲ့ပီး ဆက်လက်၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလပ်ကူးပစည်းများ၊ သတင်း 

အချက်အလက်နည်းပညာ၊ အသံ-အြမင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာကတိုတွင ် ပိုမိုအဆင့်ြမင့် 

တန်ဖိုးြမင့်အစိတ်အပိုင်းများှင့်ထုတ်ကုန်များအေပ အာုံစိုက်ခ့ဲပါသည်။ 

၂၀၀၀ ြပည့်ှစ်အေစာပုိင်းတွင် Penang သည် ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ - အထူး 

စီးပွားေရးဇုန ်- ပိုကုန်ချဲထွင်ြခင်းအတွက ်ဘဝသိပံ၊ ဇီဝနည်းပညာ၊ ေဆးဝါးှင့် ေဆးပစည်း 

များကို ၎င်း၏ ကမ်းကျင်မသို ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ Penang ၏ စီးပွားေရး အခွင့်အလမ်း 

သည် အဆင့်ြမင့်အီလက်ထေရာနစ်ပစည်းများှင့် ဘဝသိပ ံ ဥပမာ - တိကျပီး ကိရိယာ 

အေြခြပ ေဆးပညာဆိုင်ရာစက်ပစည်းများ၊ လပစ်စအ်ေြခြပ ေဆးပညာဆုိင်ရာစက်ပစညး် 

များ၊ အလုိအေလျာက်ေဆးပညာဆုိင်ရာ စက်ပစည်းများငှ့် ကုသသည့်ကိရိယာများှင့် 

ေပါင်းစပ်ေပးပါသည်။ ၎င်း၏ သက်ေမွးပညာသင်တန်းအစီအစဉ်များသည ် ိုင်ငံြခား 

တိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး ကိးစားအားထုတ်မှင့်အတ ူ ေဆာငရွ်က်ပးီ PSDC 

သည် မေလးရှား Universiti Sains တွင် စက်မအင်ဂျင်နီယာ (ဥပမာ- စက်ုပ်တီထွင ်

အသုံးချမပညာ၊ အေသးစားှင့် နာုိတပဆ်ငမ်)၊ ဓာတုေဗဒအင်ဂျင်နီယာ (ဥပမာ- ဓာတ်ေငွ 

များှင့ ်ဓာတုေဗဒြဖန ့်ြဖးေရးနည်းပညာ) ှင့် ေထာက်ပံ့ေရးကွငး်ဆက်  စီမံခန ့်ခွဲမအထူးြပ 

တိုအတွက ်ိုင်ငံတကာပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မများမ ှအေထာက်အကူအေပ  အားထားသည့ ်

Micro-Electronics Centre of Excellence ကုိ ထူေထာင်ခဲ့ပါသည်။ မကာေသးမီက 

မေလးရှား Universiti Sains သည် ေဆးဝါးေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့်  အစာအာဟာရဆုိင်ရာ 

ကတိုတွင ်အစိုးရ - စက်ံု - ပညာရှင ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကုိ စတင်စည်းုံးခဲ့ပါသည်။  

Penang ၏ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမ-အထူးစီးပွားေရးဇုန ် - ပိုကုန်မဟာဗျဟာ 

သည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ဆွဲေဆာင်ြခင်း၊  ကမ်းကျင်မတည်ေဆာက်သည့် 

စတင်ေဆာင်ရွက်မများကုိ ပူးေပါင်းြခင်းြဖင့် မေလးရှားိုင်ငံအတွက ် ေကာင်းမွန်သည့် 

စက်ဝန်းှင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုအဆင့်ြမင့်မကုိ ဖန်တီးေပးပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုှစ် တွင ်

မေလးရှားဗဟိုအစိုးရသည ် စက်မလုပ်ငန်းများှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ် Penang 

ကို ကစုံစကန်အိုင်တီေနရာတစ်ခုအြဖစ ်ဖန်တီးရန် ေရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုှှစ်တွင် 

ေငွေကးအကပ်အတည်းကာလတွင် Penang ၏ အထူးစီးပွားေရးဇုန ်၈ ခ ု(ကင်းလွတ်ဇုန် ၄ 

ခုှင့် စက်မဇုန် ၄ ခ)ု တွင ် ကုမဏေီပါငး် ၇၀၀ ေကျာ ် ရှိကာ စက်ုံေပါငး် ၇၇၅ ခုတွင ်

လုပ်သားေပါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ေယာက်ရိှပါသည်။ တစခ်ျနိတ်ည်းမာှပင် Penang  သည် အိမ်ရှင ်
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ိုင်ငံအတွင်း ေထာက်ပံ့ေရးကွင်းဆက်ှင့် ေနာက်ေကာငး်ြပနခ်ျတိဆ်က်မတငွ ် ကမာေပ၌ 

ေအာင်ြမင်သည့် မှတ်တိုင်ရရှိခဲ့သည့် ိုင်ငံများအနက ်တစ်ိုင်င ံြဖစ်ပါသည်။  

ရင်းြမစ်။ OECD-UNIDO (2019); OECD (2013)

ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများဖံွဖိးြခငး် 

ပထဝီအေနအထားအရ အြပန်အလှန်ဆက်စပ်မြဖင့် သွင်ြပင်လကဏာအရ စက်မအစုအဖွဲ 

များသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ဖွံဖိးြခင်းမရှိေသးပါ (MIC-JICA, 2018)။ ပုိကုန် ဦးစားေပး 

အထည်ချပ်ကသည် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ်ဖွံဖိးတိုးတက်ပါသည်။ ၂၀၁၇ စစ်တမ်း 

တွင ် ပါဝင်သည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ၇၈% အရ ြပည်တွင်း ယှဉ်ပိင်ိုင်မသည် 

ိုင်ငံတကာတွင ် ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်းရှင်များှင့် ရင်ဆိုင်ရန် ေကာင်းစွာြပင်ဆင ်

ထားမ မရှိပါ (Roland Berger, 2017) ။ စိုက်ပျိးေရးှင့်ဆက်စပ်ေနသည့် စက်မ 

လုပ်ငန်းကဲ့သို သဘာဝရင်းြမစ်အေြခခံစက်မလုပ်ငန်းများကို တန်ဖိုးနည်းအြဖစ ် သတ်မှတ ်

ပီး အလားအလာမှာလည်း အကန့်အသတ် ရိှပါသည်။ အေထွေထွစမွး်ရည် မရှိြခင်းကို 

ေြဖရှင်းရန်အတွက ် စက်မကီးကပ်ေရးှင့် စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနသည ် အေသးစားှင့် 

အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများ 

ှင့် အဖွဲအစည်းများှင့် ပူးေပါင်း၍ နည်းပညာှင့်သက်ဆိုင်သည့် သင်တန်းအစီအစဉ်များ 

ကို စတင်ေဆာင်ရွက်ေပးခ့ဲပါသည်။ ုံးချပ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးြပည်နယ်များရှိ အေသးစားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများေအဂျင်စီများသည် အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက ်လုပ်ငန်းစဉ်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ခဲ့ပါသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် 

ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ - အေသးစားှင့် အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မများကို တိုးြမင့်ြခင်းတွင ် အေသးစားှင့် အလတ်စားစးီပာွးေရး 

လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် ချဉ်းကပ်မလိုအပ်ြခင်းသာမက ၎င်းလုပ်ငန်းများကို 

နည်းပညာြမင့်တင်မရရှိေစရန်ှင့် အရည်အေသွးြပည့်စံန်းများ ရရှိရန်အတွက ် စက်မ 

အထူးြပစွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်သင်တန်းေပးြခင်းတို ြပလုပ်ရန ် လုိအပပ်ါသည်။ ြမန်မာကုမဏီ 

များအေနြဖင့်  ိုင်ငံြခားကုမဏီများ၏ ကုန်ပစည်း ေထာက်ပံ့သူြဖစရ်န ် အလားအလာမှာ 

စက်မလုပ်ငန်းအများစုတွင ် အကန့်အသတ်များ ရိှပါသည်။ ိုင်ငံတကာအရည်အေသွး 

စံန်းများ ရရှိရန်အတွက ် အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ အကူအည ီ
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ေပးရန် အေရးကီးသကဲ့သို စက်မလုပ်ငန်းအထူးြပစံန်းများှင့် ကိုက်ညီေစေရးအကူအည ီ

ေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ် စက်မလုပ်ငန်းအထူးြပစံန်းများသည ်

အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ေထာက်ပံ့စက်မလုပင်နး်များြဖစလ်ာ 

ေအာင်ှင့် ကမာ့တန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ေအာင ် ပိုမိုအကူအညီေပးိုင ်

သည့်အတွက ် ြဖစ်ပါသည ် (Farole and Winkler, 2014)။ နည်းပညာအေထာက်အပ့ံှင့် 

သင်တန်းများမှာလည်း စက်မအဖွဲအစည်းများှင့် ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိုယ်တိုင ်

အဆုိပါသင်တန်းများကုိ သင်ကားြခင်းှင့် ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်းှစ်မျိးလံုးတွင ် အဓိကေနရာမ ှ

ပါဝင်ေနသည်ြဖစ်ရာ ၎င်းတိုပါဝင်ရန ် လုိအပပ်ါသည်။ ၎င်းေထာင့်များသည် အမျိးသား 

စီးပွားေရးဦးစားေပးကများှင့ ် ိုင်ငံ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွံဖိးတိုးတက်မ 

မဟာဗျဟာတို လိုက်ေလျာညီေထွမရှိရန ်အေရးကီးေကာင်း န်ြပထားပါသည်။  

အစိုးရအေနြဖင့် အလှရှင်များ၊ စီးပွားေရးအသိုက်အဝန်းှင့် ပညာေရး အဖွဲအစည်းများှင့် 

ပူးေပါင်း၍ စနစ်ကျနပီး ေကာင်းစွာြပာန်းထားသည့် စက်မအထူးြပသငတ်နး် အစီအစဉ် 

များေရးဆွဲရာတွင ် အေထာက်အပံ့ေပးိုင်ပါသည်။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် တာဝန်ရှိ 

သည့် ေအဂျင်စီများှင့် သင်တန်းေထာက်ပ့ံသူများသည် သင်ိုးန်းတမ်းှင့် အစီအစဉ်များ 

ဒီဇိုင်းေရးဆွဲရာတွင ် အထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ပါဝင်ေစသင့်ပါသည်။ 

ပထမဦးစွာ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးစီမံကိန်းတွင ်ဦးတည်ထားသည့် ကများ 

အတုိင်း အထည်အလိပ်ှင့် အဝတ်အထည်၊ စိုက်ပျိးေရးငှ့်ဆက်စပသ်ည့် စက်မလုပ်ငန်းှင့် 

စက်ပစည်းတပ်ဆင်သည့် လုပ်ငန်းများအပါအဝင် အဓိက စီးပွားေရးကများကို အာုံစိုက ်

သင့်ပါသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်ရှိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ြပည်တွင်းဇုန်ြပင်ပရှိ 

ကုန်ပစည်းေထာက်ပံ့သူများအကား လက်ရှိကီးမားသည့် ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မမှာ အစား 

အေသာက် ြပြပင်ထုတ်လုပ်ြခင်းကြဖစ်ပီး သွင်းကုန်၏ ၅၀ % မှာ ြပည်တွင်းမှရရှိပါသည်။ 

စိုက်ပျိးေရးှင့်ဆက်စပ်သည့် စက်မလုပ်ငန်းသည ်ကနဦးေဆာင်ရွက်မများအတွက ်ေကာင်း 

သည့် အစမှတ်အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါသည်။  

အလှရင်ှအေနြဖင့် ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းကို မည်သိုအဆင့်ြမင့်ြခင်းှင့် နည်းပညာှင့် 

စီမံအုပ်ချပ်မအေထာက်အပံ့ေပးိုင်သည့် ေအဂျင်စီတစ်ခုကို မည်ကဲ့သို ဖွဲစည်းြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းိုင်ငံမ ှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဥပမာေပးခ့ဲပါသည်။ ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်း 

ဖွံဖိးလာရာ ပုဂလိကကအေနြဖင့် ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာ အေထာက်အပံ့ေပးိုင ်

သည့် ၎င်းတိုမ ှအြပည့်အဝေဆာင်ရွက်သည့် စက်မအဖွဲအစည်းများအတွက ်တစြ်ဖည်းြဖည်း 

လမ်းန်သည့်အခန်းကအြဖစ ်ယူဆလာကပါသည် (Box ၇.၅)။  



494 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

အပိင်အေနြဖင့် အစိုးရသည် ပထမအဆင့် ကုန်ပစည်းေထာက်ပံ့သူထံမ ှအဆင့်ြမင့်လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရက်ွမများသုိ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ရည်မှန်းိုင်ပါသည်။ ေမာေ်တာက်ားစက်မ 

လုပ်ငန်းသည ် လုပ်ငန်းေကာင်းတစခု်ြဖစပ်ါသည်။ ကမာ့ဦးေဆာင်ကုမဏီများ (ဥပမာ 

တိုယိုတာ) သည် သီလဝါတွင် တပ်ဆင်သည့် စက်ုံများ လာေရာက်ြပလုပ်ရန ်စိတ်ဝင်စားမ 

ကို ြပသခ့ဲပါသည်။ သိုေသာ် ြပည်တွင်း၌ တည်ေထာင်သည့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသ ူ

မရှိသည့်အတွက ် လာေရာက်လုပ်ကိုင်ရန်မှာ တုံဆိုင်းေနပါ သည်။ ြမန်မာကုမဏီများသည ်

ေမာ်ေတာ်ကားအစိတ်အပိုင်းများကို ေပးသွင်းိုင်သည့် အဆင့်မရှိပါ။ သိုေသာ် အဆင့် ၃ 

သိုမဟုတ ် ၄ ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူအြဖစ ် တန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင ် ပါဝင်ရန ် အလားအလာ 

ရိှပါသည်။ ထိုေကာင့် ုိင်ငံတကာအဆင့် ၁ ှင့ ်၂ ေမာ်ေတာ်ကားအစိတ်အပိုင်း ေပးသွင်းသ ူ

ြဖစ်ေအာင ် ဦးတည်ချက်ထားရန်အတွက ် သီလဝါ၏ ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရး ေဆာင်ရွက် 

ချက်များကို အာုံစိုက်ြခင်းသည ် ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်မကို 

ြမင့်တင်ရန်ှင့် ေမာ်ေတာ်ကားတန်ဖိုးကွင်းဆက်တွင ် ချတ်ိဆက်မများ ရရှိိုင်သည့် 

နညး်လမး်တစ်ခု ြဖစ်ိုင်ပါသည်။  

Box (၇-၅) ေထာက်ပ့ံေရးစက်မလုပင်နး်များဖွံဖိးတိုးတက်ရနအ်တက်ွ  
ထိုင်းိုင်ငံ၏ ချဉ်းကပ်မ 

ထိုင်းိုင်င ံ စက်မဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ Bureau of Supporting Industry (BSID) သည် 

ထိုင်းိုင်ငံ၏ ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများ ြမင့်တင်ေရးအတွက် တာဝနရိှ်ပါသည်။ BSID 

သည် ဂျပန်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည် ထိုင်းိုင်ငံသို အကီးအကျယ် ေရေြပာင်းလာမှင့် 

အတူ မူလက ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ေရး ေအဂျင်စီ၏ နည်းပညာ 

အေထာက်အပ့ံြဖင့် သတှင့်ဆက်စပသ်ည့် ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများအတွက ်

ြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်းများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ၁၉၈၇ ခုှစ်တွင် တည်ေထာင်ခဲ့သည့် 

ေအဂျင်စီတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။  Machinery Industries Development Institute (MIDI) သည် 

BSID ကို ပိုမိုြမင့်သည့် အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာ အဆင့်အတနး်ကုိ အဆင့်ြမင့်ေပးခဲ့ပီး လုပ်ငန်း 

နယ်ပယ်ကုိ ပိုမိုကျယ်ြပန ့်ေစခဲ့ပါသည်။ လူ၊ နည်းပညာှင့် ချတိဆ်က်မဟူသည့် ေထာင့် ၃ 

ခုအေပ အာုံစိုက်ပါသည်။  

BSID သည် ထိုင်းိုင်ငံ၏ ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပင်နး်များ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို 

အားေကာင်းလာေစရန် တစ်ဆင့်ပီးတစ်ဆင့် ချဉ်းကပ်သည့်ပုံစံြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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ပထမဦးစွာ ပုဂလိကကမှာ အားနည်းပီး ေထာက်ပ့ံေရးစက်မလုပ်ငန်းအေရအတွက်မှာ 

အနည်းငယ်သာရိှေသာအခါ BSID သည် နည်းပညာှင့် စီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာအေထာက်အပံ့ကို 

ကုမဏီတစ်ခုချင်းစီသို တိုက်ိုက်ေထာက်ပံ့ ေပးခဲ့ပါသည်။ ကုမဏီအေရအတွက်မှာ ေထာင် 

ဂဏန်းသုိ ေရာက်လာေသာအခါ BSID သည် ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ- 

ဒီဇိုင်း၊ သတ၊ စက်ပစည်း၊ သတပုံေလာင်းစက်ုံ၊ စသည်ြဖင့်) အတွက် လုပင်နး်ေခါငး်စဉ ်

အလုိက် ဖိုရမ်များ ထူေထာင်ကာ စီမံခန ့်ခွဲခဲ့ပီး ၎င်းတို အတွင်းေရးမှးုံးှင့် ကီးကပ ်

ကွပ်ကဲသူအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တြဖည်းြဖည်းှင့် ၎င်းဖိုရမ်များသည ် အေတွအကံ 

များ ရရှိလာပီး ပုဂလိကမ ှ စက်မအဖွဲအစည်းများအြဖစ် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် 

အဆင့်အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ လက်ရိှတွင် BSID မ ှ အားေပးြမင့်တင်ထားသည့် 

အဖွဲဝင်ကုမဏီများကို နည်းပညာှင့် သင်တန်းအေထာက်အပံ့ကို ကနဦးတွင ် ေပးခ့ဲသည့် 

၎င်းက့ဲသုိ စက်မအဖွဲအစည်း ၁၂ ခ ုရိှပါသည်။  

၂၀၀၈ ခုှစ်တွင ် BSID ၏ ေထာက်ပ့ံမြဖင့် Alliance for Supporting Industries 

Association (A.S.I.A) ကို တည်ဆဲေထာက်ပံ့ေရး စက်မအဖွဲအစည်းများအကား ကွန်ယက် 

ကို ြမင့်တင်ရန် တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ ေအ.အကစ််.အုိင်.ေအသည် ကုမဏီ ၁၅,၀၀၀ ေကျာ ်

အတွက် စုေပါင်းေဆာင်ရွက်မအကျိးရလဒ်ကို ေဖာ်ထုတ်ရန် စက်မအဖွဲအစည်းများအားလံုး 

ှင့်သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းများကုိ စီစဉ်ေဆာငရွ်က်ပါသည်။ အဖွဲ အစည်းသည် ေသးငယ်ပးီ 

၎င်း၏စွမ်းေဆာင်ရည်မှာ အကန့်အသတ်ရိှေနစဉ်မှာပင် ေအ.အက်စ.်အုိင်.ေအသည ် မတူည ီ

သည့် ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများအကား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းကုိ ြမင့်တင်ြခင်းြဖင့် 

ေဒသတွင်းှင့်ကမာလံုးဆုိင်ရာ ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိလာေစရန်ဟူသည ် ဘုံရည်မှန်းချက်အြဖစ ်

သက်ေသြပခဲ့ပါသည်။   

လက်ရှိတွင ် BSID၊ စက်မအဖွဲအစည်းများ၊ ေအ.အက်စ်.အုိင်.ေအငှ့် ေအ.အက်စ.်အုိင်.ေအ 

အသင်းဝင်စက်မအဖွဲအစည်းများသည ် ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများ အားေကာင်းလာ 

ေစရန် စုေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကပါသည်။ BSID သည် ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းြမင့်တင်ေရး 

အတွက် အလုံးစုံမူဝါဒအတွက ်တာဝန်ရှိပီး ပုဂလိကက (ေအ.အက်စ်.အုိင်.ေအငှ့် ၎င်း၏ 

စက်မအဖွဲအစည်းများ) မ ှစီမံခန့်ခွဲေသာ တီထွင်ဆန်းသစ်သည့်ကနဦးစီမံကိန်းများကုိ စတင ်

ေဆာင်ရွက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါသည်။ စက်မအဖွဲအစည်းများသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များ၊ အစုိးရ (BSID )၊ ကမ်းကျင်သူများှင့် အြခားအဖွဲအစည်းများအတွက ်ဗဟိုချက်အြဖစ ်

ေဆာင်ရက်ွြခင်းြဖင့် စက်မမဟာစီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတွင ်
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၎င်းတို၏ သက်ဆိုင်ရာကအလိုက ် အဓိကအခန်းကမ ှ ပါဝင်ေနပါသည်။ 

ေအ.အက်စ်.အုိင်.ေအှင့် ၎င်း၏ စက်မအဖွဲအစည်းများသည ် သတင်းအချက်အလက်များ၊ 

သင်တန်းများ၊ စီးပွားေရးမိတ်ဆက်ပွဲများအတွက ်အဖွဲဝင်ကုမဏီများမ ှဆက်သွယ်ိုင်သည့် 

ကနဦးဌာနများြဖစ်ပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံတွင ် BSID၊ စက်မအဖွဲအစည်းများှင့် စက်မအသင်း 

များသည် နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်ကပးီ အြပနအ်လှနဆ်က်သွယမ်ငှ့် ပူးေပါင်းမတိုကို 

ခွင့်ြပကာ ဘန်ေကာက်၊ Klong Toey တွင ်အလုပ်အပ်ဆုံးဌာနများြဖစ်ပါသည်။  

ပု ံ၇-၈ ေထာက်ပံ့ေရးစက်မလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန် ချဉ်းကပ်မအဆင့်ဆင့် 

 

 

 

 

 

 

 

ရင်းြမစ်။ GRIPS Development Forum (2016, 2015) ှင့် OECD-UNIDO (2019) အေပ အေြခခံြခင်း၊ GRIPS 

Development Forum (2016) မှ ပုံ၊ ၂၀၁၅ ခုှစ် ေမ ၂၆တွင် စက်မဝန်ကီးဌာန၏ BSID မှ န်ကားေရးမှး Mr. 

Panuwat Triyangkulsri နှင့် ေတွ့ဆုံေမးမြ န်းမှုကို အေခြ ခံခြ ငး်  

စီးပွားေရးဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မများကို တက်ကစာွ ြမင့်တင်ြခင်း 

ြပညတွ်င်းအေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ယှဉ်ပိင်ိုင်စွမ်းရှိပီး 

ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ် နည်းပညာအရ အဆင်သင့်ြဖစ်ေန 

သည့်တုိင် အဆိုပါဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မများသည ် အေကာင်အထည်ေပလာြခင်း မရှိပါ။ 

ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငံတကာမှ ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများှင့် ချတ်ိဆက် 

ေဆာင်ရွက်ရာတွင် စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်း အစီအစဉ်များြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ကပါသည်။ 

အချိေသာကိစရပ်များတွင ် ိုင်ငံစုံစီးပွားေရး လုပ်ငန်းများသည် အဆင်ေြပေစရန် ြပည်ပ 

ရပြ်ခားရှိ ၎င်းတို၏ ပုံမှန်စီးပွားေရး မိတ်ဖက်များအေပ မှီခိုကပီး ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူ 

များအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ုိင်သည့် ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများကုိ သတင်းအချက်အလက ် မရရှိမ 

BSID 
BSID 

BSID

BSID 

A.S.I.A 
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ေကာင့် ရှာေဖွြခင်း မြပကေတာ့ပါ။ ထိုကဲ့သိုေသာကိစရပ်များအတွက ် အစိုးရအေနြဖင့် 

သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်မကုိ လွယ်ကူေချာေမွေစရန ် ရည်ရွယ်သည့် အစီအမံများြဖင့် 

သတင်းအချက်အလက်ကွာဟမကို ေပါင်းကူးေပးိုင်ပါသည်။ ထုိက့ဲသုိ ေပျာ့ေြပာင်းသည့် 

မူဝါဒများသည ်ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား ြပည်တွင်း အရင်းအြမစ်အခွင့်အလမ်းများ 

ှင့် ၎င်းတို၏ ယုံကည်စိတ်ချရမကို သတင်းေပးိုင်သကဲ့သို အေသးစားှင့်အလတ်စား 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ေဆာင်မများ၊ စံန်းများှင့် ြဖန့်ြဖးမ 

စသည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ လုိလားချက်များကို သတငး်ေပးိုငပ်ါသည်။ ိုင်ငံြခား 

အဖွဲအစည်းများသည် ြပည်တွင်းချတိ်ဆက်မများကို ဖန်တီးြခင်းှင့် အားေကာင်းေစြခင်း 

တိုတွင ် စိတ်ဝင်စားမရှိသည်ြဖစ်ေစ မရှိသည်ြဖစ်ေစ ၎င်းတို၏ စတိဝ်ငစ်ားမ ရရှိလာေစရန ်

အစိုးရအေနြဖင့် ေအာက်ပါမူဝါဒများြဖင့် အားြဖည့်ိုင်ပါ သည်- 

 ြပည်တွင်းကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ေထာက်ပ့ံ 

ေပးရန်၊ 

 ဆက်သွယ်ချတ်ိဆက်မအစအီစဉ်များသည် အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ေြဖရှင်းိုင်ေရး ေသချာေစရန်၊ 

 ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများမ ှ အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရး လုပ်ငန်းများ 

သို အသိပညာလဲေြပာင်းြခင်းကို တန်ဖိုးထားရန်၊ 

 ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ေဈးကွက်များကို ချဲထွင်ရန်။ 

အေရှေတာင်အာရှရှိ အဆင့်တူိုင်ငံများသည ် အဆင့်အမျိးမျိးှင့် ေအာင်ြမင်မအဆင့် 

အမျိးမျိးရှိကပီး ၎င်းိုင်ငံများသည ်ြပည်တွင်းကုမဏီများ၏ စမွး်ေဆာငရ်ည်ကုိ ြမင့်တင်ရန ်

ှင့် ြပည်တွင်းအေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရး လုပ်ငန်းများှင့် ိုင်ငံြခားိုင်ငံစုံ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား ချတ်ိဆက်မကို ပိုမိုအားေကာင်းေစမည့် မူဝါဒများှင့် အစ ီ

အစဉ်များကို ချမှတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါအစပျိးေဆာင်ရွက်မများကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း 

အမျိးအစား ၇ မျိး ခွဲြခားိုင်ပါသည်- 

 အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းစင်တာများသည ် အေသးစားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက ်ရည်ရွယ်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

အချင်းချင်း မိတ်ဆက်သည့်ပဲွများအပါအဝင် ဝန်ေဆာင်မမျိးစုံကို ေပးပါသည်။  

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအချင်းချင်း မိတ်ဆက်ေပးသည့်ပွဲများ ကျင်းပသည့် 

ဝန်ေဆာင်မများသည် စီးပွားေရးလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ သုိမဟုတ် ဝယ်သူများကို 



498 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ေဖာ်ထုတ်ြခင်းှင့် အစည်းအေဝးများ သိုမဟုတ ် စက်ုံများသို ေလ့လာေရး 

ခရီးစဉ်တိုကို စီစဉ်ရာတွင် တုိက်ိုက်အကူအညီ ြဖစ်ပါသည်။  

 စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ အချင်းချင်း မိတ်ဆက်ေပးသည့်ပွဲများတွင ်အေသးစားှင့် 

အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများမ ှ ြပသသည့် ပွဲများှင့် ြပပွဲများ၊ အေသးစား 

ှင့်အလတ်စားကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများှင့် အလားအလာရှိသည့် ိုင်ငံစုံ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ ဝယသူ်များငှ့် အတူတက ွပူးေပါင်းေစမည့် စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအချင်းချင်း မိတ်ဆက် ေပးသည့်ပွဲများ ပါဝင်ပါသည်။  

 အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပာွးေရးလုပင်နး်ဝငေ်ပါက်များသည် စီးပွားေရးှင့ ်

အစိုးရ၏ အခွင့်အလမ်းများ၊ ချတိ်ဆက်ေပးသည့်ပွဲများ သိုမဟုတ် အွန်လိုင်းမ ှ

တစ်ဆင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ိုင်မ စသည်ြဖင့် 

အေသးစားှင့် အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ အေထာက်အကူြပပါသည်။ 

 ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ အချက်အလက်များသည် ကုန်ပစည်း သိုမဟုတ ်

လုပ်ငန်းကအလုိက် ြပည်တွင်းကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏စာရင်းကို ေဖာ်ြပ 

ေပးပါသည်။  

 ေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးြခင်းငှ့် ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန် 

အစပျိးေဆာင်ရွက်မများသည် ြပည်တွင်းအေသးစားှင့်အလတ်စား စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအား ကမ်းကျင်မများ သိုမဟုတ ် နည်းပညာများကုိ ေထာက်ပံ့ေပး 

သည့် သုိမဟုတ် တိကျေသာေရာငး်ချသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်း 

ေပးသည့် ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ဘာေရးအရ ေထာက်ပ့ံေပးပါသည်။ 

 အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းှင့် သက်ဆိုငသ်ည့် အေြဖရှာမများ 

သည် အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ 

စွမ်းေဆာင်ရည်တိုးတက်ေစေရး ကူညီိုင်ရန ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအတွက ်

ေငွေကးေထာက်ပံ့ရန ် ကမ်းလှမ်းပါသည်။ နည်းပညာအသစ်များကို ချမှတ်ပါ 

သည်။ စွမ်းေဆာင်ရည်များကုိ ြမင့်တငပ်ါသည်။ ကမး်လှမး်မအသစမ်ျားကို 

ြဖစ်ေပေစပါသည်။  

 ိုင်ငံစုံစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ၏ အထူးြပယာယေီရေြပာငး်ြခငး်များသည် ၎င်းတို 

ကို ဘာေရးှင့် ဖဲွစည်းတည်ေဆာက်ပုံဆိုငရ်ာ အေထာက်အပံ့ ြဖစေ်စပါသည်။ 
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၎င်းလုပ်ငန်းများ၏ ကမ်းကျင်သူများသည် အေသးစားှင့်အလတ်စားစီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းများအတွက ်အားေပးကူညီသူများြဖစ်ပီး ေရာင်းချသူများ၏ လိုအပ်ချက ်

ကို ြဖည့်ဆည်းိုင်ရန်အတွက ်အကူအညီေပးပါသည်။  

ြပည်တွင်းကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ အေြခခံကန ့်သတ်ချက်များရှိေနြခင်းှင့်အတ ူြမန်မာ 

ုိင်ငံသည် ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မအစီအစဉ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေစာပိုင်း အဆင့်သာရှိေန 

ဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ ထုိအြပင် ြမန်မာိုင်ငံသည် ိုင်ငံြခား ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ေထာက်ပ့ံေရး 

ကွင်းဆက်တွင် အေသးစားှင့်အလတ်စား စီးပွားေရးလုပ်ငန်း ေပါင်းစည်းပါဝင်ိုင်ရန ်

အတွက် လုိအပ်သည့် မူေဘာင်ကို တည်ေဆာက်ရန် အလှရှင်များ၏ ေထာက်ပံ့မအေပ 

များစွာမှီခိုေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေရှဆက်သွားရနအ်တက်ွ သီလဝါှင့် မဂလာဒုံကဲ့သိုေသာ 

ေအာင်ြမင်ေနသည့် အထူးစီးပွားေရးဇုန်များှင့် စက်မဇုန်များသည် ေရှေြပးချတ်ိဆက်မ 

အစီအစဉ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ေကာင်းေသာ အစြပမများကို ကမ်းလှမ်းပါသည်။ 

သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်သည ် ဝယ်သူှင့် ေရာင်းသူအကားချတိ်ဆက်ေပးမ (ဥပမာ 

ချတိ်ဆက်သည့်ပွဲများမှတစ်ဆင့်) ကို ြမင့်တင်ေပးိုင်ပါသည်။  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးရှိ 

လုပ်ငန်းများစာရင်းှင့် ဇုန်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းများစာရင်းကို ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ 

သွင်းကုန်များ ထုတ်လုပ်သည့်၊ ကုန်စည်အရည်အေသွးှင့် တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရး 

ဆိုင်ရာအေလ့အကျင့်များ ှစ်ခုစလံုးှင့်သက်ဆိုငသ်ည့် ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့် ကိုက်ည ီ

ေသာ ကုန်ပစည်းများကို ထုတ်လုပ်သည့် အနီးအနားမ ှစက်မဇုန်များရှိ လုပ်ငန်းများစာရင်း 

ကို ေပးြခင်းတိုကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ အာဆီယံေထာက်ပ့ံေရးစက်မလုပ်ငန်းအချက် 

အလက်က့ဲသုိ ေဒသတွင်းဆုိင်ရာ ကနဦးေဆာင်ရွက်ချက်များသည် သတင်းအချက်အလက ်

ြပာန်းချက်ှင့် စီးပွားေရးချတိ်ဆက်မဆိုင်ရာ ကိးပမ်းမများကို အကျိးရှိေစမည ် ြဖစ်ပါ 

သည်။  

ထိုအြပင ် ထိုင်းိုင်ငံ၏ ဥပမာက ေဖာ်ြပသည်မှာ ေအာင်ြမင်သည့် ဆက်သွယ် ချတ်ိဆက်မ 

ြမင့်တင်ေရးသည် အစိုးရဌာနများအကား ညိငး်ခ့ဲသည့် ေရရှည်ဖွံဖိး တိုးတက်မအစီအစဉ ်

၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုြဖစ်ရန် လုိအပ်ေကာငး် ေဖာ်ြပပါသည် (Box ၇-၆)။ 
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Box  ၇-၆    ထိုင်းိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ချတ်ိဆက်မြမင့်တင်ရန်အတွက်  
မဟာဗျဟာကျသည့် ကွန်ယက်

ထိုင်းိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဘုတ်အဖွဲ (BOI) ှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန (MOI) တိုသည ်
ဆက်သွယ်ချတိ်ဆက်မမူဝါဒများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ၃ ခုအတွက ် တာဝနရိှ်ပါသည်။ 
၎င်းတိုသည ်BOI သုိမဟုတ် MOI ှင့် ဆက်စပသ်ည့်သက်ဆိုငရ်ာ ေအဂျင်စီများှင့်အဖွဲများ၊ 
Alliance for Supporting Industries Association (ASIA) ကဲ့သိုေသာ ပုဂလိကကမ ှ
အဖွဲအစည်းများ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများှင့် အလွတသ်ေဘာညိငး် ေဆာငရွ်က်ပါ 
သည်။ ထိုအြပင ် နည်းပညာအေထာက်အပံ့ှင့် စီးပွားေရးအရ ညိင်းတိုင်ပင်မတိုကို အကူ 
အညေီပးသည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းများှင့် အကျိးအြမတ်မယူေသာ အဖွဲအစည်း 
များရိှပီး ၎င်းတိုအနက ် Technology Promotion Association မှာ အထင်ရှားဆုံး 
ြဖစ်ပါသည်။ ရရှိလာသည့် ကွန်ယက်ကုိ အဖွဲအစည်းတစ်ခုတည်းမ ှ လမ်းမိုးထားြခင်းမရှိ 
သက့ဲသုိ ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း မရှိပါ။ အသင်းဝင်အဖွဲ 
အစည်းတစ်ခုစီသည ် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းတာဝနမ်ျားကုိ သီးြခားစီ လုပ်ေဆာင်ပီး လုပ်ငန်းရှင ်
များအေနြဖင့် လိုအပ်ေသာ ေဆာင်ရွက်မများကုိ ပိုမို ေကာင်းမွန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ိုင်မည့် 
ေနရာတုိင်း (အြခားအဖွဲအစည်းများသို) သို ၎င်းတိုကို လမ်းန်ေပးပါသည်။  

ပု ံ၇-၉ ချတိ်ဆက်မြမင့်တင်ရန်အတွက ်မဟာဗျဟာကျသည့် ကွန်ယက်ချဉ်းကပ်မ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တည်ေဆာက်ြခင်း 

 အရင်းအြမစ်ရာှေဖွေရး ဝန်ေဆာင်မများ 
 တစ်ဆင့်တင်ဒါ ထုိင်းုိင်ငံ 
 အာဆီယံအက်စ်အုိင ်အချက်အလက် 

 ေရာင်းသူ-ေတွဆံု-ဝယ်သူ ြပပွ ဲ
ိ ် ် ြ ် ( ီ ိ ီ ်)

ဘီအက်စ်အိုင်ဒီ 
 အဖဲွအစည်းများမှတစ်ဆင့် 

လုပ်ငန်းများကုိ 
ေထာက်ပ့ံြခင်း 

 ေအအက်စ်အိုင်ေအသုိ 
အကံာဏ်ေပးြခင်း 

ေအအက်စ်အိုင်ေအ 

 စက်မအဖွဲအစည်း ၁၂ ခု၏ 

ေခါင်းေဆာင်အဖဲ

ေအအက်စ်အိုင်ေအ 

 စက်မအဖွဲအစည်း ၁၂ ခု၏ 
ေခါင်းေဆာင်အဖဲွ 

ဘီအိအုိုင် 

 ုိင်ငံဌာနများ 

 ုိင်ငံြခားရိှ ံုးများ 

 အိုအက်စ်အိုအက်စ် ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

စင်တာ 

 အီး-ဝန်ေဆာငမ် 

 ရင်းီှးြမပ်ံှမကင်းလွတ်ခွင့်များ 

 ဘီယူအုိင်အယ်ဒီ 

အမ်အုိအိငု်-ဒီအိုင်ပီ 

 စက်မမူဝါဒဒီဇိုင်း 
 ိုင်ငံဌာန 
 ဘီအက်စ်အိုင်ဒီ 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမြမင့်တင်ေရးေအဂျင်စီတစ်ခုအေနြဖင့် BOI သည် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ

များအတွက် ပထမဦးဆံုးအဆက်အသွယ်ဌာနြဖစ်ပါသည်။ ထုတ်ြပန်ထားသည့် ဦးစားေပး 

လုပ်ငန်းများစာရင်းှင့် ကုန်ပစည်းများအေပအေြခခံ၍ ိုင်ငံြခားတိုက်ိုက်ရင်းှီးြမပ်ှံမကို 

မဟာဗျဟာကျကျဆွဲေဆာင်ရန်ှင့် စက်မချတိ်ဆက်မ (BUILD) အတွက ် BOI မှတစ်ဆင့် 

ြပည်တွင်းကုမဏီများှင့် ချတ်ိဆက်ေပးရန် တာဝန်ယူထားပါသည်။ BUILD သည် နည်းလမ်း 

မျိးစံု (One Start One Stop Investment Centre ှင့် BOI ၏ ိုင်ငံြခားုံးခွဲများအပါအဝင)် 

မ ှ လာသည့် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများထံမ ှ စုံစမ်းေမးြမန်းမများကို လက်ခံရရှိပါသည်။ 

၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ိုင်ငံြခားဝယ်သူများ၏ လုိအပသ်ည့်ပမာဏငှ့် သတ်မှတ်ချက်များကို 

ထုတ်ြပန်ပါသည်။ ထိုင်းိုင်ငံသား ကုန်ပစည်းေပးသွင်းသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမကို ေဖာ်ြပေပး 

ပါသည်။ ၎င်းသည် ြပည်ပကုန်စည်ြပပွဲများတွင ် ပါဝင်ြပသသည့် ထိုင်းကုမဏီများကိုလည်း 

ေထာက်ပ့ံပါသည် (Vendor-Meet-Customer Roadshows)။ 
ရင်းြမစ်။ OECD –UNIDO (2019) မ ှ ယူထားြခင်း၊ GRIPS Development Forum (2015) မှ ထုတ်ုတ်ထားသည့်ပုံ၊ 
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လုံ ခံမကို အေထာက်အပ့ံြဖစေ်စရန ် ကျနရိှ်ေနေသးသည့် အတားအဆီးများအား 
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အာမခံချက်ရှိပီး ရှင်းလင်းေကာင်းမွန်ေသာ ေြမအသုံးချခွင့်ကို ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ေကာင်းတစ်ခ ု ြဖစေ်စိုငေ်ရးအတက်ွ အဓိကကျေသာ အေြခခံတစ်ခ ု
ြဖစ်ပီး ယင်းသည ် ပုိမုိ၍ အလုံးစုံပါဝင်ိုင်မှင့် စဉ်ဆက်မြပတတ်ိုးတက်ိုငမ်လမး်ေကာင်း 
ကို အေထာက်အကူြပိုင်ပါသည်။ အဆုိပါအပုိင်းတွင် ြမနမ်ာိုငင်အံေနြဖင့် တိုးတက်မများ 
ရှိေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန ် အေတာ်အတန် လိုအပ်ေနပါေသးသည်။ ပထမအကိမ ် OECD ၏ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက ် (OECD, 2014) တွင ် ေြမဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အမျိးမျိးှင့် 
အုပ်ချပ်မလစ်ဟာမြခင်းေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ှင့် စဉ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မ 
အေပ သက်ေရာက်မရှိြခင်းတိုကို ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့် မီးေမာင်းထိုးေဖာ်ြပခဲ့ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 
အဆိုပါသုံးသပ်ချက်များတွင ် ေြမအသုံးြပခွင့်ှင့် အုပ်ချပ်မအေပ အားေကာင်းရန ်
ေထာက်ပံ့မေပးုိင်မည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအမျိးမျိးကိုလည်း အကံြပေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၂၀၁၆ တွင ် အမျိးသားေြမအသုံးချေရးမူဝါဒ (National Land Use Policy-NLUP) ကို 
ကျင့်သုံးြခင်းြဖင့် မကာေတာ့မည့် အနာဂတ်တွင် အဆုိပါြပဿနာရပ်များသည် ေမာ်လင် ့
ချက ် လင်းလက်လာေတာ့မည်ဟု ယံုကည်အားထားရေသာ်လည်း ေြမဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် 
စိန်ေခမအမျိးမျိးသည ် ယေန့ထိတိုင ် ဆက်လက်တည်ရိှေနပါေသးသည်။ ပါဝင်ပတ်သတ ်
သူများှင် ့ ေဆွးေွးပွဲများ ြပလုပ်ပီးေနာက ် ယခင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ သက်တမ်း 
ကုန်ဆုံးခါနီးအချနိ်တွင် အပီးသတ်ထားေသာ NLUP သည ်ေြမမူဝါဒမူေဘာင ်တိုးတက်မများ 
ကို ကိုယ်စားြပပါသည်။ အြခားမဟာဗျဟာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မများအနက ်ယင်းသည ်NLUP 
၏ အမျိးမျိးေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ရးကုိ အေထာက်အကူြပရန် 
အတွက် အမျိးသားေြမဥပေဒ (National Land Law - NLL) ဖွံဖိးတိုးတက်မကို အဆိုြပ 
ထားပါသည်။ လက်ရိှအစုိးရသည် ၂၀၁၆ ဧပီလ ေနာက်ပိုင်းတွင ်NLUP အား အများြပည်သ ူ
သို အသိေပးထုတ်ြပန်မအြဖစ် တရားဝင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး ၎င်း၏ ေရွးေကာက်ပွဲတွင ်ပါဝင်စဉ် 
က ေဖာ်ြပခ့ဲသည့် ေကြငာချက်မူဝါဒစာတမ်း (NLD 2015) ပါ ေြမစီမံခန ့်ခွဲမ ေဆာင်ရွက်ရန ်
ှင့် ေြမသက်တမ်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်လုံ ခံစိတ်ချရမ ြမင့်တက်လာေစရန ် ကတိ 
ကဝတ်ကို ထပ်မံေလးနက်ေစခ့ဲပါသည်။ 

သိုရာတွင ် အကျိးဆက်ြဖစ်စဉ်အေနြဖင့် NLUP ေအာက်ရှိ ရည်မှန်းချက်များကို လိုက်ပါ 
ေဆာင်ရွက်ရန် ြမန်မာအစိုးရ၏ စွမ်းရည်ှင့် ဆရှိမအေပ သံသယရိှေစသည့် 
ရပ်တည်မအြမင်များသည် အချိစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် လူမေရးအသင်းအဖွဲများ (CSOs) 
တွင ် ပို၍ ြဖစ်ေပေစခဲ့ပါသည်။ NLUP ကို အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည့် ကိတင ်
ေဆာင်ရွက်မများ တိုးတက်မကို ေှးေကွးေစသည့် မည်သည့်အရာကိုမဆို- ဥပမာအားြဖင့် 
NLUP ၏ အေကာင်အထည်ေဖာ်မများကုိ ဦးစီးေဆာင်ရွက်မည့် အမျိးသားေြမအသုံးြပမ 
ေကာင်စီ (National Land Use Council – NLUC) ကုိ ှစ်ှစ်ကာပီးမှသာ ဖဲွစည်းခ့ဲပါသည် - 
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NLUP ှင့် ကိုက်ညီမမရှိသည့် အချိကျပက်ျပတ်ည်းတည်း ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ေဆာင်ရွက ်
ရသည်များှင့် ၂၀၁၈ ေနာက်ပိုင်းတွင ် ေြမှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပေဒအရ အသိအမှတ်ြပမ 
ဆိုင်ရာ တစ်ပိင်တည်း ေဆာင်ရွက်သည့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည ်ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 
၏ စိုးရိမ်ပူပန်မများကို ြမင့်တက်ေစပါသည်။ CSO အများစုသည် ယခုထက်ထိ NLL ၏ 
ဖွံဖိးတိုးတက်မ ေဆာင်ရွက်မများတွင ် ေဆွးေွးတိုင်ပင်မမရှိြခင်းများှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 
စိုးရိမ်ပူပန်မများကိုလည်း ေြပာဆိုကပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် စက်တငဘ်ာလ၌ NLUP 
ေအာက်တင်ွ အဆုိပါရည်ရွယ်ချက်အတွက် ေကာ်မတီဖွဲစည်းပီးသည့်ေနာက်တွင်ှင့် ပါဝင် 
ပတ်သက်သူအစုအဖွဲများ ကိုယ်စားလှယ်အြဖစ ် များစွာပါဝင်ပီး ေနာက်တွင် ေြပာင်းလ ဲ
လာလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ကပါသည်။  

၂၀၁၉ ေနာက်ပိုင်းတွင ် ထုတ်ြပန်ေကြငာခဲ့သည့် “ေြမှင့် အေဆာက်အအံု သတင်းအချက ်
အလက်ဘဏ်ေကညာချက်” (၎င်းေကညာချက်အရ အစိုးရအဖွဲအစည်းများသည ် ယင်းတို 
၏ စီမံခန့်ခွဲမေအာက်တွင်ရှိပီး ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်းအြဖစ ် ြပလုပ်ရန် အလားအလာ 
ရှိိုင်သည့် ေြမကွက်များအားလံုးကို စာရင်းြပစုမည့်ပုံြဖစ်သည့်) ေကြငာချက်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
လည်း စိုးရိမ်ပူပန်မများ ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည ်
၎င်းတို၏ စီမံကိန်းများအတွက ်အလားအလာရှိသည့် ေြမကွက်ှင့် တည်ေနရာ အေနအထား 
တိုကို ကိတင်၍ စဉ်းစားေတွးေခထားိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆုိပါအဆင့်တွင် လုပ်ငန်းစတင် 
ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်းအေပ တရားဝင်သတင်းအချက်အလက် မရိှြခင်းသည် ၎င်းအေပ 
သက်ေရာက်မ ြဖစ်ေစရန ် အလားအလာရှိိုင်သည့် ပိုမိုစိစစ်ြခင်းများြဖင့် တားြမစ ်
ထားပါသည်။ သိုရာတွင ် ေအာက်တွင်ေဆွးေွးမည့် လက်ရှိ ေြမဆိုင်ရာသတင်းအချက ်
အလက်စနစ ်ချိတဲ့မအမျိးမျိးကို စဉ်စားသုံးသပ်ြခင်းြဖင့် လုပ်ငန်းစတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင ်
သိသာထင်ရှားသည့် စွန့်စားမများှင် ့စိန်ေခမများ ရှိလာိုင်ပါသည်။ 

အနညး်ဆံုး NLUP ၏ အဓိက ေဖာ်ြပချက်အချိကို အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ပးီသည့် 
တုိင်ေအာင် ေြမသက်တမ်းှင့်ဆုိင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်သည ် နားလည်ရခက်စရာများ ကျန်ေန 
လိမ့်မည် ြဖစ်ပီး၊ ရံဖန်ရံခါ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၊ လုပ်ကွက်နည်း ေတာင်သူများ၊ ေဒသခ ံ
လူထုှင့် အြခား ေြမပိုင်ရှင ် သုိမဟုတ် ေြမအသုံးြပများအေပ လုံ ခံစိတ်ချရမမရှိြခင်းများ 
ြဖစ်ေစပါ လိမ့်မည်။ အေကာင်းရင်းတွင် (၁) ရှိရင်းစွဲအားနည်းချက်များ - ေြမစီမံခန့်ခွဲြခင်း 
တွင ် ဒါဇင်ှင့် ချေီသာ ဥပေဒများရှိြခင်းှင့် ေအဂျင်စီအေြမာက်အြမား မျိးစံုပါဝင်ေနြခင်း 
တိုြဖင့် အပိုင်းပိုင်းြဖစ်၊ ပ်ေထွးပီး ေခတ်ေနာက်ကျေနေသာ ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်း 
ဆိုင်ရာ မူေဘာင်၊ (၂) ေြမ သက်တမ်းဆိုငရ်ာလုပပ်ိုငခွ်င့် အခွင့်အေရးအေပ ကာကွယ်ေပးမ 
အားနည်းြခင်း၊ အထူးသြဖင့် ိုင်ငံတွင်းရှိ လူမျိးစုများေနထိုင်သည့် ေဒသများအများအြပား 
တွင ်ဓေလ့ထုံးတမ်းမိိုးဖလာအရ ေြမအသုံးြပမများ ကီးစိုးေနြခင်း၊ (၃) ေြမဆိုင်ရာ သတင်း 
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အချက်အလက်စနစ် မတိကျြခင်း သိုမဟုတ် မရှိြခင်း၊ (၄) ပ်ေထွးပီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ 
လွန်းေသာ ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းသည ် လူမျိးစုများေနထုိင်သည့် အထက်ပိုင်းေဒသများတွင ်
သိသာစွာ ေြမမှတ်ပုံတင်မနည်းေအာင ် ဖန်တီးေနြခင်း၊ (၅) ေြမအသုံးြပမအတွက ် စီမံချက ်
မရှိြခင်းှင့် ပ်ေထွးေသာ ေြမအသုံးြပမ မူဝါဒအေြပာင်းအလဲများ၊ (၆) ေြမြပငတွ်င ်
လက်ရှိေဆာင်ရွက်လုပ်ကုိင်လျက်ရိှသည့် လက်ေတွ အရှိတရားအေပ ကိုယ်စားြပမမရှိဘ ဲ
ေြမစီမံခန့်ခွဲမ ကားဝင်ခွင့်ရရန်သာ အသုံးဝင်သည့် ေြမအမျိးအစားခဲွြခားြခင်းအပါအဝင ်
ေြမအသုံးြပအေပ တင်းကျပ်လွန်ေနြခင်း၊ (၇) မရှင်းလင်းဘဲ ကုန်ကျစရိတ်များြပားေသာ 
ေြမလဲေြပာင်းမ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ (၈) ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများ၏ ေြမပိုငဆ်ိုငမ် 
စည်းမျဉ်းများအတွက ် အုပ်ချပ်မပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းြခင်း၊ (၉) ေြမ အြငင်းပွားမေြဖရှင်း 
ြခင်းစနစ ်အားနည်းြခင်း (၁၀) သမိုင်းေကာင်းအရ ေပေပါက်ေနေသာ ေြမဆိုင်ရာ နစ်နာမ 
များ၏ စိန်ေခမများ (၁၁) ယခုလက်ရိှတုိင်ေအာင် လံုေလာက်သည့် လုံ ခံမေပးြခင်းမရှိသည့် 
ေြမတိုင်းတာခွဲေဝေပးမ ြမင့်တင်ြခင်းတို ပါဝင်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လူဦးေရစုစုေပါင်း၏ သုံးပုံှစ်ပုံအထိ ပါဝင်လျက်ရှိသည့် ေကျးလက်ေန 
အိမ်ေထာင်စုများအတွက ်အေရးအကီးဆံုး အရင်းအြမစ်ြဖစ်သည့် ေြမရရှိမ လုံ ခံစိတ်ချြခင်း 
ှင့် သဘာဝသယံဇာတများ၏ အေရးကီးြခင်းတိုကို ချဲထွင်ေဖာ်ြပ၍ မရိုင်ပါ။ ၂၀၁၅ 
ခုှစ်တွင ် မိြပလူဦးေရ၏ ဆင်းရဲွမ်းပါးမ ၉ ရာခိုင်န်းရှိြခင်းကို ငး်ယဉ်ှလျက ်
ေကျးလက်လူဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင်န်းသည ် (MOPFI, 2018) ဆင်းရဲွမ်းပါးေကာင်း သိသ ိ
သာသာ ြပသြခင်းအားြဖင့် ေတာင့်တင်းခုိင်မာသည့် မိြပ-ေကျးလက ်ဆင်းရဲွမ်းပါးမသည ်
ခဲွြခားေနဆဲပင် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည ်သနး်ေပါငး်များစာွေသာ လူများသည် လယ်ယာေြမ 
ှင့် စားကျက်ေြမရရှိမှင့် ၎င်းတို၏စားဝတ်ေနေရးအတွက ် သားငါးငှ့် ေတာေတာင်များ 
အေပတွင် မှီခိုေနရြခင်းကို အဓိပာယသ်က်ေရာက်ေစပါသည်။ ၁၉၉၈ ခုှစ်မ ှ ၂၀၁၇ ခုှစ ်
အတွင်းတွင ် ကမာ့ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမဒဏ်ခံရမန်းကိန်းတွင ် ၁၈၇ ိုင်ငံအနက် အဆင့် 
၃ တွင ်ေနရာယူလျက ် (Eckstein et al., 2109) ြမန်မာုိငင်သံည် ကမာေပရှိိုင်ငံများတွင ်
ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမြခင်း ဒဏ်ကို ခံိုင်မအနည်းဆုံးိုင်င ံတစ်ုိင်ငံအြဖစ် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပ 
ြခင်း ခံခဲရပါသည်။ ထိုအတွက ် ထိေရာက်သည့် ေြမအသုံးြပမှင့် ေြမငှ့် သဘာဝအရင်း 
အြမစ်များ ေလျာ့ပါးသွားြခင်းကို ကာကွယမ်များကုိလည်း ှစ်ရှည်ေြမအသုံးြပမစီမံချက်တွင ်
အချက်တစ်ချက်အြဖစ ်ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။ 

ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အရင်းအြမစ်ရရှိိုင်မှင့် ေရရှည်ဖွံဖိး တိုးတက်မ 
ရရှိေစရန်အတွက ်၎င်းတို၏အုပ်ချပ်မများစသည့် ကမာလံုးဆိုင်ရာအသိအမှတ ် ြပထားေသာ 
အဓိကကျသည့် အေရးကီးမတိုသည ်၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ်သေဘာတူညီခ့ဲသည့် စဉ်ဆက်မြပတ် 
ဖွံဖိးေရးပန်းတိုင်များ (SDGs) အရ ကျယ်ြပန့် ပီး ြပည့်စုံသည့် မူေဘာင်အတွင်းတွင ်
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လုံ ခံစိတ်ချရရှိပီးြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအေကာင်းအချင်းရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံသည် ဆက်စပ ်
လမး် ခေံနသည့် အမျိးသားဖွံဖိးမရည်မှန်းချက်ှင့် မဟာဗျဟာတုိအြပင် ဝန်ကီးဌာနများ၊ 
တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအကားတွင် မူဝါဒများ၊ ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းများှင့် 
ညိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများကို ချန်ိညိရာတွင ် လွယ်ကူေချာေမွေစသည့် ရည်ရွယခ်ျက်ကို 
ေဆာင်ရွက်ြခင်းတိုြဖင့် ေပါင်းစည်းေစခ့ဲေသာ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲပီး 
ဟန်ချက်ညီေသာဖွံဖိးေရးစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (MSDP) ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ (MOPFI, 
2018) 

MSDP သည် လက်ရှိစီမံကိန်းများှင့် ဦးစားေပးမများကုိ ပူးေပါင်းစုစည်းြခင်းှင် ့အှစ်ချပ ်
ြခင်းတိုမ ှရသည့် ရလဒ်များကို အသိအမှတ်ြပေလာက်ေအာင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ေဖာ်ြပထား 
ေသာ်လည်း ၎င်း၏ အပီးသတ်မတိုင်မ ီ မူကမ်းမ ှ အနည်းငယ်ကဲွလဲွလျက် NLUP တွင ်
ကိုးကားရည်န်းချက်များ ပါဝင်ေစရန ် ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေြမအုပ်ချပ်မအေပ 
ကျန်ရိှသည့် အပုိင်းများသည် ိုင်ငံ၏ သဘာဝ အရင်းအှီးပိုင်ဆိုင်မကို ထိန်းသိမ်းိုင်ရန ်
အတွက် ေရရှည်ခုိင်မဲတည်တ့ံသည့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမကို  အသုံးကျစွာ အာုံစိုက်ထားေသာ ်
လည်း အြခားေြမအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ ေထာင့်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိပါ။ 
(MOPFI, 2018) ထိုသို ချန်လှန်ထားမများသည ် အစိုးရ၏ လက်ရိှဆက်စပ်ေဆာက်ရွကမ် 
များကို ပ်ေထွးေစြခင်းှင့် အထက်တွင်ေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတုိင်း ေြမဆိုင်ရာအုပ်ချပ်မ 
အေြခအေနများကို ပဋိပကြဖစ်ေစြခင်းစသည့် နားလည်ရခက်ေစသည့် အချက်ြပမများစွာကို 
ထပ်မံေပေပါက်ေစပါသည်။ 

လက်ေတွမကျသည့် သက်ေသြပမများက လက်ရှိအေြခအေနသည ် ေနာက်ထပ ် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမများအေပ ဟန့်တားထိန်းချပ်ေစသည့် အေရးကီးသည်အချက်ဟုလည်းေကာင်း၊ 
လုံ ခံစိတ်ချမမရှိသည့် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ြဖင့် အားနည်းသည့် ပိုင်ဆိုင်မြဖင့် 
ေနထိုင်ရမည့် လယ်ေြမအနည်းငယ်သာပုိင်သည့် လုပ်ကွက်နည်းလယ်သမားများ၊ ေဒသခ ံ
လူထုများှင့် လူမျိးစုများ အရင်းအြမစ်များအတွက ် ဆက်လက်ယုတ်ေလျာ့ပျက်ြပားေစ 
သည့် အရင်းခံလည်းြဖစ်သည်ဟုလည်းေကာင်း အကံြပကပါသည်။ ေြမြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
ေရးသည် အစိုးရက ရင်ဆိုင်ေတွကံရိုင်သည့် စိန်ေခမအများဆုံး ဧရိယာများထဲမ ှ တစ်ခု 
ြဖစ်ေလ့ရှိပါသည်။ ယင်းသည ် ေရရည်ကာြမင့်စွာ အသံုးြပခ့ဲသည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ 
မိိုးဖလာပိုင်ဆိုင်မများှင့် ချည်ေှာင်ခံရြခင်း၊ သာမန်ထက်ပုိေသာ်လည်း တစဦ်း 
တစ်ေယာက်၏ အကျိးစီးပွားှင့်စပ်လျဉ်း၍ တွန်းအားှင့် ဆွဲအားတို အမဲရှိတတ်ေသာ 
ြမင်ိုင်ေသာအရာှင့် ပုန်းကွယ်ေနသည့်အရာ ှစ်မျိးစလုံးှင့် ပတ်သိပ်ဆိုနင့်ေနေသာ 
စီးပွားေရးှင့် လူမေရးကယပ်ိုက်မများကဲ့သိုေသာ စိန်ေခမများရှိပါသည်။ အဆိုပါစိန်ေခမ 
များသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေြမအုပ်ချပ်မှင့် ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်အကားတွင် ဆက်သွယ် 
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ေပါင်းကူးေပးမည့် နက်နဲေသာ အရင်းအြမစ ် အြဖစ်ေပးြခင်းြဖင့် ပို၍ တွန်းအားေပးလျက ်
ရိှပါသည်။ 

ထိုသို ပ်ေထွးပီး အြငင်းပွားမြဖစ်စဉ်များြမင့်မားသည့် ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲမြဖင့် ေရှသို 
ဆက်ြခင်းသည် ြမန်မာိုင်ငံအတွက ် ၎င်း၏ိုင်ငံသားများ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမကို 
တုိးတက်ရန် အေထာက်အကူြပုိငသ်ည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ ဝငေ်ရာက်ြခငး်ြဖင့် ေရရှည ်
တညတ့ံ်ခုိင်မဲသည့် အကျိးေကျးဇူးများ ရရိှေစရန ်လွန်စွာအေရးကီးလှပါသည်။  

အဓိကမူဝါဒအကံြပချက်များ 

 ပါဝင်ပတ်သက်သူများပါဝင်ေရးအတွက ် အစီအစဉ်ှင့် ေဆာင်ရွက်မများကို 

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း စီမံထားပီး ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ ကိတငခ်န့်မနှး် သိြမင ်

ိုင်မများရှိြခင်းတိုှင့်တက ွပါဝင်ပတ်သက်သူများ ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့် ပါဝင်ြခင်း 

ြဖင့် အစီအစဉ်ကျန၍ ညိင်းတိုင်ပင်မရှိေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များအားြဖင့် NLUP ကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း။အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အေကာင်အထည်ေဖာ ်

ဖွဲစည်းသည့် NLUC ေအာက်ရိှ လုပ်ငန်းေကာ်မတီသည ် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 

ပါဝင်ေစြခင်းြဖင့် ၎င်းဦးတည်ချက်အတိုင်း ေရှဆက်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၎င်းတိုသည ် ၎င်းတို၏ လုပင်နး်စမီခံျက်ြဖင့် လုပ်ေဆာင်ရမည့်အရာများ 

ေဆာင်ရွက်ုိင်ေရး ပါဝင်ပတ်သက်သူများအေနြဖင့် မူကမ်းစာရွက်စာတမ်းများ 

အေပ ကိတင်ေလ့လာစဉ်းစားိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ၊ ုတ်ြဖင့်ေြပာဆိုြခင်း 

ြဖင့်လည်းေကာင်း စာေရးသားြခင်းအားြဖင့်လညး်ေကာင်း ပါဝင်ိုငသ်ည့် အခငွ့် 

အေရးများ၊ အဖွဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်သူများအြပင ် ၎င်းေနာက်ကွယ်ရိှ ပါဝင်ပတ်သက ်

သူများသည ် သက်ဆုိင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကိ ု ြပည့်စုံစာွငှ့် ပွင့်လင်းစွာ 

ရရှိိုင်ခွင့်များကဲ့သိုေသာ အခွင့်အေရးများကို ေပးအပ်ရပါမည်။ 

 အမျိးသားေြမဥပေဒ (NLL) ဖွံဖိးေရးှင့် NLL ှင့် တည်ဆဲေြမဥပေဒများ 

သဟဇာတြဖစ်ေရးှင့် ကျိးေကာငး်ဆက်စပမ်ရိှေရး- 

o NLL အေနြဖင့် တရားဝင်ငှ့် တရားဝင်မမရှိသည့် ေြမသက်တမး်ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလံုးကို အသိအမှတ်ြပေပးြခင်း၊ ြမန်ဆန်ရှင်းလင်း၍ 

အလုပ်ြဖစ်ေသာ အဖွဲအစည်းပိုငး်ဆိုငရ်ာမေူဘာင်ငှ့် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်မှတ်ပုံ 

တင်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းှင့် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ြခင်းတိုကို အေသးစိတ်ချြပ 

ြခင်းှင့် ကျန်ရိှေနေသာ ေြမဥပေဒများ သဟဇာတြဖစ်ေရးှင့် ကျိးေကာင်း 
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ဆက်စပ်မရှိေရးမူေဘာင်ကို ချမှတ်ြခင်းတိုကို အသိအမတှြ်ပြခငး်ှင့် 

ပါဝင်ေရးဆွဲြခင်းတိုကို ေသချာေစြခင်း။ 

o ပီးြပည့်စုံသည့် ေြမဥပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်၊ NLUP ၏ 

မူဝါဒများကို ထင်ဟပ်ေစမည့် အဆိုြပချက်များှင့ ် NLL ှင့် လက်ရှိ 

ေြမဆိုင်ရာဥပေဒပိုင်းများ သဟဇာတြဖစ်ြခင်းတို ဖွံဖိးေရးေစြခင်း။ 

o ကားြဖတ်ေဆာင်ရွက်မအေနြဖင့် တည်ဆဲဥပေဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

အေပ အြငင်းပွားေစေသာ ြပင်ဆင်မများေဆာင်ရွက်ြခင်းအား ရပ်နား 

ေစရန် အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဥပမာအားြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် 

စိန်ေခမများကို ကိုင်တွယ်ိုင်ရန်အလားအလာရှိသည့် နည်းဥပေဒများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန် ချန်ိညိေနစဉ်ှင့် NLUP ှင့် ကိုက်ညီေစရန ်

ေဆာင်ရွက်ေနစဉ်အချနိ်များတွင ် ၂၀၁၉ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည ်

ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပနလ်ည်ထူေထာငြ်ခငး်ဆိုငရ်ာဥပေဒကုိ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ြခင်းအား ခတရပဆ်ိုငး်ထားေစြခငး်။ 

 မူဝါဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ညီွတ်မရှိေစေရးတိုးတက်ရန်ှင့် လက်ရှိြဖစ်ပွား 

ေနသည့် ကိစရပ်များက့ဲသို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

အားနည်းြခင်းများကုိ ေရှာင်ရှားရန်အတွက ်တစ်ခုတည်းေသာ စီမံခန ့်ခွဲမစနစ်ကို 

ဖွံဖိးေစြခင်း။ အဓိကစဉ်းစားရန်မှာ စွမ်းေဆာင်ရည်ြပည့်ဝ၍ အားကိုးယုံကည ်

ရေသာ ေြမဝန်ေဆာင်မများ (ဥပမာ- ေြမစာရွက်စာတမ်းများ စစ်တမ်းေကာက်ယ ူ

မ စာရင်းအင်းများ၊ ေြမပုံများှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများ အာမခံ 

ချက်ရှိမ) တိုးတက်ေစေရးှင့် အားလုံးအတွက် ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုံ ခံေရး 

ကို ေအာက်ပါအချက်များပါဝင်၍ ြမင့်တင်ေပးရန်ြဖစ်ပါသည-် 

o ေြမအမျိးအစားကို ိုးရှင်းေစြခင်းှင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရေြမေတာင်းဆိုမ 

များှင့်စပ်လျဉ်း၍ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ြခင်းှင့် အုပ်စုလိုက်ေတာင်းဆိုမ 

များကို မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ြပြခင်း။ 

o အိမ်ေထာင်စုေခါင်းစဉ်တွင ် အိမ်ေထာင်ဖက်ှစ်ဦးလံုး၏ အမညက်ို 

ထည့်သွင်းမှတ်ပံုတငေ်စြခငး် အပါအဝင် ေြမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိးသမီး 

များ၏ အခွင့်အေရးကုိ ြမင့်တငြ်ခငး်။ 

o ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ အခွင့်အေရးှင့် လဲေြပာင်းြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထံုး 

လုပ်နည်းများှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင ် ြမန်ဆန်ထိေရာက် 

သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို တညေ်ထာင်ေစြခင်း။ 
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o အစိုးရေြမများ စီမံခန ့်ခွဲမြပလုပ်ရာတွင ် ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် လုပ်ငန်း 

စဉ်ကုိ တည်ေထာင်ြခင်း။ 

o အရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည့် ေြမစီမံခန ့်ခွဲမ ဝန်ေဆာင်မများေပးိုင်ရန ်

ရည်ရွယ်၍ ေရွးချယ်ထားသည့် မိနယ်များတွင ် ေရှေြပးေြမဆိုင်ရာ 

ုံးများစမ်းသပ်တည်ေထာင်ြခင်းှင့် ှစ်လတ်မှ ှစ်ရှည်ကာလများတွင ်

အြခားုံးများကို ေအာင်ြမင်သည့် လက်ေတွအေတွအကံများ လက်ဆင့် 

ကမ်းေစြခင်း။ 

o လက်ရှိတွင ် စွမ်းေဆာင်ရည်မရှိဘ ဲ ေငွကုန်ေကးကျများေသာ အခွန ်

စနစ်ကို ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း။ 

o အနာဂတ်တွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်းြဖစ်မည့် ေြမစာရင်းအင်းှင့် 

မှတ်ပုံတင်စနစ်သိုကူးေြပာင်းမည့် အြမင်ြဖင့ ် လက်ရိှေြမဆိုငရ်ာမတှတ်မ်း 

များှင့ ် သတင်းအချက်အလက်များကို အချနိ်ှင့်အလိုက် ေြပာင်းလ ဲ

ြဖည့်စွက်သည့်မူေဘာင်များချမှတ်ြခင်းှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သိုေြပာင်းလ ဲ

ြခင်း။ 

o တစ်ခုတည်းေသာေြမစီမံခန ့်ခွဲမအာဏာပိုင်ေအာက်တွင ် ေြမစီမံခန ့်ခွဲမ 

ဝန်ေဆာင်မများေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် လုိအပ်သည့် အဖွဲအစည်းပိုင်း 

ဆိုင်ရာ စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

o ေြမဆိုင်ရာကိစရပ်များကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် လတ်ေတာ ်

အသီးသီးတွင ် ေြမဆိုင်ရာ ဦးေဆာင်ေဆာင်ရွက်မည့်ေကာ်မတီများကုိ 

ဖဲွစည်းြခင်း။ 

 မူေဘာင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာေစရန်ှင့် ိုင်ငံက မြဖစ်မေနေြမသိမ်းပိုက်ရာတွင ်

ခွဲြခားမမရှိဘ ဲ အများြပည်သူအကျိးကို ေကာင်းစွာသတ်မှတ်ထားပီး ဥပေဒ 

ှင့်အည ီ ြပည့်စုံလုံေလာက်သည့် ေလာ်ေကးကို ချက်ချင်းေပးေသာ အေြခအေန 

မှသာလင် သိမ်းဆည်းေစမေသချာေစရန်တိုအတွက ် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ 

ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ ၂၀၁၉ ကို 

ြပင်ဆင်ြခင်း။ 

 လွတ်လပ်၍ချနိ်ကိုက်ြဖစ်ေစရန်အတွက်အားထုတ်မရှိပီးအားလံုးကကျယ်ကျယ်ြပ

န့်ြပန့်လက်ခံုိင်ေသာထိေရာက်သည့် ေြမအြငင်းပွားမေြဖရှင်းသည့်စနစ်တစ်ခုကို 

ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်း။ 
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 အြပင်းထန်ဆုံးေသာြပစ်ဒဏ်ကျခံေစိုင်သည့် ေြမဆိုင်ရာြပစ်မများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ရာဇဝတ်မဆိုင်ရာအကန့်အသတ်များကို ဖယ်ထုတ်ြခင်းသိုမဟုတ်ေလျာ့နည်းေစ 

ြခင်း၊ 

 ပို၍ေရရှည်တည်တံ့ေစပီး ထိေရာက်မရှိသည့် ပုံစံတစ်ခုြဖင့် ဖွံဖိးမ 

ကွက်လပ်အတွက ် ေထာက်ပံ့မေပးိုငမ်ည့် ေြမအသုံးြပမစီမံချက်မူေဘာင်ကို 

ထူေထာင်ြခင်း။ 

 သေဘာတူညီထားသည့် လုပင်နး်ေဆာငရွ်က်မလုိအပခ်ျက်များငှ့် ကိုက်ညီမ 

ေသချာေစရန်၊ မူဝါဒချမှတ်ြခင်းအေပ ပို၍သတင်းအချက်အလက်ရရှိေစရန်ှင့် 

ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ လူမေရး၊ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 

သက်ေရာက်မများကုိ ပွင့်လငး်ြမငသ်ာစာွ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်တိုအတွက ်

အရွယ်အစားကီးမားသည့် စိုက်ပျိးေရးေြမခွဲေဝမအတွက ် ကီးကပ်သံုးသပ်ြခင်း 

ှင့် အစီရင်ခံြခင်း နည်းလမ်းတည်ေထာင်ြခင်း။ 

 ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ေဆာငရွ်က်ပးီသည့်အချနိအ်ထိ ပဋိပကြဖစ်ပွားရန ်

ထိလွယ်ရှလွယ်ေသာ ဧရိယာများတွင ် အရွယ်အစားကီးမားသည့် ေြမခဲွေဝေပးမ 

အသစ်များကုိ ရပ်ဆိုင်းရန်။ ၎င်းတိုကို ပဋိပကဆိုင်ရာ စွန့်စားမအားအနည်းဆုံး 

ေလျာ့ချိုင်မည့် ဧရိယာအြဖစ်သာ စဉ်းစားရမည်။ ဥပမာလက်ရှိတွင ် (မိိုး 

ဖလာအခွင့်အေရးရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်သူအပါအဝင)် မည်သည့်တိုင်တန်းေတာင်းဆို 

ချက်မ မရှိေသာ သုိမဟုတ် ေြမတရားဝင်ြဖစ်မြပဿနာအား အမှန်တကယ် 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းိုင်ေသာ သုိမဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများှင့ ် ေဒသခံလူထ ု

တုိ၏ မိိုးဖလာဓေလ့ထုံးတမ်းအခွင့်အေရးအေပ ချိးေဖာက်သည့်အတွက ်

မည်သည့်စွန့်စားမမှမရှိေသာ VFV ေြမကိုြပန်ေပးြခင်း။ 

 ဒုကသည်များ၏ ရပိုင်ခွင့်ကို ြပန်လည်အစားေပးြခင်းှင့် ြပည်သူလူထုအတင်ွး 

ြပန်လည်ေနရာချေပးြခင်းအပါအဝင် ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ/် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး 

လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ချတိ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ြခင်း - 
o ေြမကိုြပန်လည်အစားေပးြခင်းအပါအဝင ် ပဋိပကသက်ေရာက်လျက်ရှိ 

သည့် ဧရိယာ၌ေြမကုိစီမံအုပ်ချပ်ြခင်းသည် ကျယ်ကျယ်ြပန ့်ြပန ့်အကျံးဝင ်

လျက်ရှိသည့် စိန်ေခမများြဖစ်ပီး ယင်းတွင ် ယခုြပန်လည်သံုးသပ်ြခင်း 

စာအုပ်၏ နယ်ပယ်အလွန်တွင်ရှိေနေသာြပဿနာများှင့် မူဝါဒများပါဝင ်

ေနပါသည်။ အဆိုပါပ်ေထွးသည့် ကိစရပ်များအတွက ် ေြဖရှင်းချက်များ 

ကို ေဆွးေွးရန် အြခားသုံးသပ်မပုံစံများတွင ် ပိုမိုသင့်ေတာ်ပါမည်။ 
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မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ ဤေနရာတွင် သတိထားရန် အေရးကီးသည်မှာ 

ထိုကဲ့သိုေသာ စိန်ေခမများသည် တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဝန်းကျင်အေပ သက်ေရာက်မရှိပီး ဤြပန်လည်သုံးသပ်မတွင ် အကံြပ 

ထားသည့် စီမံခန့်ခွဲမများကို ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်တွင ် ပါဝင်ြခင်းှင့် 

အပစ်အခတ်ရပ်စဲြခင်းသေဘာတူစာချပ်တိုမှ ေပေပါက်လာသည့် ေြမ 

ဆိုင်ရာကိစရပ်များအား အသိအမှတ်ြပ၍ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက ်

ပဋိပကမြဖစ်ပွားေစလိုသည့် အြပအမူြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့် 

မည်။ မည်သည့်အဖွဲအစည်းှင့် ြဖစ်စဉ်တွင်မဆို ြပန်လည်ခိုလံလာသည့် 

ဒုကသည်များကိုြပန်လည်ေနရာချထားေပးြခင်းအခွင့်အေရးကုိေဆာင်ရွက်

ရန်ဖဲွစည်းတည်ေထာင်ခ့ဲပီးြပည်တွင်း ေရေြပာငး်ဒကုသည် (IDPs) 

များသည် အြမင့်ဆုံးေသာပငွ့်လငး်ြမငသ်ာမ ငှ့်တာဝနခံ်မအဆင့်အတန်း 

အတွက် ကိးစားုန်းကန်သင့်ပီး မူဝါဒှင့် အေကာင ် အထည်ေဖာ်မ 

အဆင့်များတွင် ေဒသခံလူထု၏ ပါဝင်ြခင်းကို ြပစုပျိးေထာင်သင့်ပါသည်။ 

တာဝန်ယူမရှိေသာရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက်အဓိကစဉ်းစားသုံးသပ်ချက်များ 

 ေဆွးေွးြခင်းှင့် ညိင်းြခင်းအပါအဝင် ထိုက်သင့်သည့်အားထည့်ေဆာင်ရွက်မ 
အေသးစိတ် - ြမန်မာုိင်ငံ၏တည်ဆဲဥပေဒတွင်ရိှေနသည့် စိန်ေခမများှင့်ကွာဟမ 

များအားလံုးေကာင့် ိုင်ငံတကာစံန်းှင့်မကိုက်ညီေသာ လက်ရှိ အသုံးြပေန 

သူများ၏ လက်လွတ်ဆုံးံးရမများတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ ပါဝင်မမရှိေစရန ်

ေြမပါဝင်ေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက ် ထိုက်သင့်သည့် လံုလဝီရိြဖင့် အားထည့် 

ေဆာင်ရွက်မအေသးစိတ်ြပလုပ်ရန ်လုိအပပ်ါသည်။ ကုမဏီများသည ်ေြမပိုင်ရှင်၊ 

ေြမအသုံးြပသူများှင့်ေဆွးေွးြခင်းှင့် ညိင်းြခင်းများတွင ် ေတာင်းဆိုမများ 

သိုမဟုတ ် ပိုင်ဆိုင်မများအတွက ် ၎င်းတို၏ ေြမဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 

အေထာက်အထားများသည် မြပည့်စုံိုင်ြခင်း သိုမဟုတ ် အချိကိစရပ်များတွင ်

ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အား လက်ရှိဥပေဒအရအကာအကွယ်ေပးထား 

ြခင်းတိုကို အသိအမှတ်ြပလျက ်ကျယ်ြပန့်သည့်အြမင် ရှိသင့်ပါသည်။ မိိုးဖလာ 

ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ အသံုးြပြခင်းအပါအဝင် ှစ်ရှည်ပိုင်ဆိုင်ြခင်းှင့် အသုံးြပ 

ြခင်းအေပ အေြခခံသည့်ေတာင်းဆိုမအား မသိကျိးကန်ြပြခင်း သိုမဟုတ ်

လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မကို လိုအပ်ေစြခင်း သိုမဟုတ ် တရားုံးမှတစ်ဆင့် ၎င်းတိုအား 

လုိက်နာေစရန် ေတာင်းဆိုမများြပလုပ်ြခင်းများသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေြမရရှိမ 
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ညိင်းြခင်းေဆာင်ရွက်မအတွက ် ေြပာင်းလွယ်ြပင်လွယ်ြဖစ်ေစရန ်အလားအလာ 

မေကာင်းသည့်အချက်များ ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသခံလူထုငှ့် ေကျးလက် 

အိမ်ေထာင်စုများအတွက ် တရားဝင်သတ်မှတ်ေလ့ရှိပီး တည်ဆဲဥပေဒစနစ်အရ 

အတည်မြပုိင်သည့် ေတာငး်ဆိုမများြဖစလ်ငပ်င် အသိအမှတ်ြပြခင်းသည ်

မရိှမြဖစ် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသြဖင့် ေတာင်းဆုိသူများသည် လက်ေတွကျ 

သည်ြဖစ်ေစ၊ မကျသည်ြဖစ်ေစ ေြမကိုလက်ဝယ်ရရှိပီး ြဖစ်ပါသည်။ မိိုးဖလာ 

အားြဖင့် စိုက်ပျိးေရးတွင ် ပါဝင်ေသာ ေဒသခံလူထုများသည် ၎င်းတို၏ အသက ်

ေမွး၀မ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများ ြပနလ်ည်ထူေထာငရ်နအ်တက်ွ အြခားေရွးချယ်စရာ 

နည်းလမ်းအနည်းငယ်သာ ရိှေသာေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

စီမံကိန်းတွင ် လုပ်ကွက်နည်းေတာင်သူများ ပါဝင်ေစရန ် ကိးစားအားထုတ ်

ြခင်းကို အထူးအကံြပအပ်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမအုပ်ချပ်မအား ခံငုံကည့်ြခင်းှင့် လက်ရှိြပြပင်ေြပာင်းလဲမအေြခအေန 

ေြမမူဝါဒကဲ့သို ပ်ေထွးေသာ ကိစရပအ်နည်းငယလ်ည်း ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရိှပါေသးသည်။ 
ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ဒါဇင်ှင့်ချေီသာ ေြမကုိကုိင်တွယ်သည့် ဥပေဒများှင့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမပုံစံမျိးစုံ 
တစ်ခါတစ်ရံတွင ် တူညီသည့် ေြမအမျိးအစားများအတွက ် တာဝနရိှ်သည့် မတူညီသည့် 
အစိုးရဌာန (၂၀) ထက်ပို၍ ရှိေနပါသည်။ အမျိးမျိးများြပားေသာ ဥပေဒများသည် ေအာက် 
ြမန်မာိုင်ငံမိှင့်ေကျးရွာေြမများအက်ဥပေဒ (၁၈၉၉) က့ဲသုိ ကိုလိုနီေခတ်သို ေခတ် 
ေနာက်ြပန်ေနေသာ်လည်း အသက်ဝင်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေြမအမျိးအစားတစ်ခုစီကို  ဥပေဒှင့် 
လပုထ်ုံးလပ်ုနည်းတစ်ခုစီြဖင့် ကိုင်တွယ်စီမံေနပီး စုစုေပါင်းအားြဖင့် ေြမအမျိးအစား (၂၂) 
မျိးခန့် ရှိပါသည် (ဇယား၊ ၈-၁)။ ပင်မေြမအသုံးြပခွင့် အကျဉ်းချပ် ေဖာ်ြပချက်ကို 
ေနာက်ဆက်တဲွ ၈-က တွင ်ရရှိိုင်ပါသည်။ 

အဆိုပါ အမျိးအစားများအေပ ပျံှံေဖာ်ြပချက်ဆိုင်ရာ စာရငး်အငး်ကုိ ှစ်စဉ် ထုတ်ြပန ်
ပါသည်။ စိန်ေခမတစ်ရပ်မှာ ၎င်းတို၏ ပျံှံေဖာ်ြပချက ်(ယင်းအမျိးအစားများအား ေြမပံုြဖင့် 
ေဖာ်ြပလျက်) ၏ ကွာဟမကိုယ်စားြပြခင်းသည ် အားနည်းြခင်း သိုမဟုတ ် အမှန်တကယ် 
မရှိြခင်းပင ် ြဖစ်ပါသည်။ ေကျးလက်လူထုသည ်မည်သည့်ေြမအမျိးအစားအေပတွင ်၎င်းတို 
၏ စားဝတ်ေနေရးကို ေဆာင်ရွက်ေနသည်ကုိ မသိသည့်အတက်ွ ြဖစ်ပါသည်။ ေအာက်တွင ်
ေဆွးေွးထားသည့် အြခားကိစရပ်များအနက် ေပါင်းစည်းမှင့် ေခတ်မီေအာင ် ြပလုပ ်
ထားေသာ ေြမမှတ်တမ်းစာရင်းှင့် မှတ်ပုံတင်စနစ်မရှိြခင်းတိုသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ပို၍ 
တိကျသည့် ေြမခွဲေဝမကို အမျိးအစားြဖင့်ေရးဆွဲ၍ မြဖစ်ိုင်ရန် ြပလုပ်ေနပါသည်။ သုိရာ 
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တွင ်တရားဝင်စာရင်းအင်းများသည ်ေြမအမျိးအစားတစ်ခုချင်းစီမ ှပိုင်ဆိုင်ေသာ ပမာဏှင့် 
ကီးစိုးလွမ်းမိုးမ ဧရိယာများြဖင့် ေပးိုငလ်ျက်ရိှပါေသးသည်။  

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမမျက်ှာသွင်ြပင်ဧရိယာသည ်ဧကေထာင်ေပါင်း (၁၆၇,၁၈၆) ရိှပါသည်။ ၃၀ 
ရာခုိင်န်းခန့်သည် သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီး ဌာန 
(MONREC) ၏ စီမံခန့်ခဲွမေအာက်တွင် အရန်သစ်ေတာေြမအြဖစ် တရားဝင်သတ်မှတ ်
ထားပါသည်။ ယင်းသည ် သစ်ေတာကိုမှီခိုေနရေသာ ေဒသခံလူထုက လက်ေရာက်အသံုးြပ 
ေနေသာ အကီးမားဆံုးအပုိင်းြဖစ်ပါသည်။  

ဇယား ၈-၁ မတူညီသည့် ေြမအမျိးအစားအလိုက ်ဥပေဒအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်ှင်းထားသည့် 
မတူညီသည့် အစိုးရဌာနများ/ ဝန်ကီးဌာနများ 

တရားဝင်ေြမအမျိးအစားများ ကိုငတ်ွယက်ျင့်သုံးသည့် 
ဥပေဒ

ဥပေဒအရ အခငွ့်အာဏာရှိသည့် 
အဖွဲအစည်း 

လယယ်ာေြမ 
လယ်(စပါး)/ ေြမနိမ့်၊ “ေြခာက်ေသွေသာ” 

ကုန်းြမင့်၊ ေြမုကန်းသည် 
ကိုင်းကန်းေြမြဖစ်သည်၊ ဥယာဉ်ေြမ၊ 
ကုန်းြမင့်ေြမတွင်ပါဝင်သည် ့အမဲတမ်း 

သိုမဟုတ ်ေရေြပာင်းေတာင်ယာ၊ ဓနိေြမ၊ 
ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ 

ပန်းမန်စိုက်ပျိးသည့်ေြမှင် ့
ှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိးေသာေြမ 

လယယ်ာေြမဥပေဒ
(၂၀၁၂) 

လယယ်ာေြမစီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ
(FAB) လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးှင့် 

ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန (MOALI) 
က ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက်သည်။ 

သစ်ေတာေြမ အမဲတမး် သစ်ေတာေြမ 
သစ်ေတာ ကိးဝိုင်း၊ 
ကိးြပင ်ကာကွယ် 
ေတာများ၊ ကာကယွ် 
ဧရိယာများ၊ ပုဂလိက 
စီးပာွးြဖစ် စိုက်ခင်းများ

သစ်ေတာဥပေဒ (၂၀၁၈) သစ်ေတာဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတှင့် 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း 
ေရးဝန်ကီးဌာန (MONREC) 

ေြမလွတ၊် 
ေြမလပ်ှင် ့
ေြမိုင်းများ 

ေြမလွတ၊် ေြမလပ်ှင့် 
ေြမိုင်းေြမ 

ေြမလွတ၊် ေြမလပ်ှင့် 
ေြမိုင်းများ 

စီမံခန့်ခွဲမဥပေဒ (၂၀၁၂) 

MOAL က ဥက 
အြဖစ်ေဆာင်ရွက်ေသာ ေြမလွတ်၊ 

ေြမလပ်ှင် ့ေြမိုင်းများ 
စီမံခန့်ခွဲေရး ဗဟိုေကာ်မတ ီ

စားကျက်ေြမ ေြမယာှင့်အခွနေ်တာ် 
ဥပေဒ (၁၈၇၉) 

အေထွေထွအုပ်ချပေ်ရး ဦးစီးဌာန၊ 
ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာနက 

ဥကအြဖစ်ေဆာင်ရွက်သည်
ငှားရမ်းိုင်ေသာ ငါးလုပ်ငန်းှင့် 

ငါးေမွးြမေရးေြမ 
ေရချိငါးဖမ်းဥပေဒ၊ 
ငါးေမွးြမေရးဆိုင်ရာ 

ဥပေဒ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

သတေြမှင့် ေကျာက်မျက်ေြမ (ရတနာေြမ) ြမန်မာ့သတတွင်းဥပေဒ MONREC 
မိြပ/ မိေြမ မိြပှင့်ေကျးရွာများ မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရး 
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အက်ဥပေဒ/ 
စည်ပင်သာယာေရး 
အဖွဲများအက်ဥပေဒ 

ေကာ်မတီ (ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ 
မေလး) 
MoHA 

ရွာေြမ၊ 
ေဒသဆိုင်ရာြပည်သူ့ပန်း ခံ၊ ကမ်းနား၊ 

ကန်များ၊ တပ်ေြမ၊ ေကျးရွာစုေပါင်းပိုင်ေြမ 

မိြပှင့်ေကျးရွာများ 
အက်ဥပေဒ 

GAD 

ဆည်များ၊ ေရေလှာင်ကန်များှင် ့
တာတမံများ 

ဆည်ေြမာင်းအက်ဥပေဒ MOALI 

လမ်းများ လမ်းမကီးများ 
အက်ဥပေဒ 

ပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရး 
ဝန်ကီးဌာန (MoTC) 

သာသာနာ့ေြမ/ သချင်းေြမ၊ 
ဘာသာေရးအေဆာက်အအုံေြမ 

- သာသနာေရးှင် ့
ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန 

ကမ်းနားှင့် ေရစပ်ဧရိယာှင့် 
ြမစ်ေချာင်းေအာက်ရှိေြမ 

ေရအရင်းြမစ်ှင် ့
ြမစ်ေချာင်းများ 

ထိန်းသိမ်းေရး ဥပေဒ 

MoTC 

မီးရထားလမ်းများ - MoTC 
ေလယာဉ်ကွင်းများ ြမန်မာိုင်င ံ

အမျိးသားေလေကာင်း 
ဥပေဒ 

MoTC 

အြခားအစိုးရပိုင်ေြမများ  ဝန်ကီးဌာအမျိးမျိး 

VFV ေြမအား အစုိးရအေနြဖင့် သင့်ေတာသ်ည့် ေြမပံုြပြခင်း မှတ်တမ်းြပြခင်းများ မရှိပါ။ 
သိုရာတွင ် တရားဝင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မများြဖင့် VFV အမျိးအစားအတွင်း ကျေရာက ်
ေနသည့်ေြမ အြခား ၃၀ ရာခိုင်န်း (MoALI/ DALMS ၏ တရားဝင် အမျိးအစား 
ခွဲြခားြခင်းအရ (၁) အြခားသစ်ေတာေြမှင့် (၂) ေြမလပ်မှလွဲ၍ စိုက်ပျိး၍မရိုင်ေသာေြမ 
စသည့် အမျိးအစား ှစ်မျိးေပါင်းြခင်း) ရှိသည်ဟ ုအကံြပထားပါသည်။ သိုရာတွင ်အဆိုပါ 
ခန့်မှန်းချက်သည် ေြမြပင်တွင ် လက်ေတွအေြခအေနကို ထငဟ်ပမ်မရိှပါ။ အဓိကအားြဖင့် 
VFV ေြမအမျိးအစား အတွင်း ပါဝင်ေနသည့် ဧရိယာအေတာ်များများသည် လယ်သမားများ 
သိုမဟုတ ်ေဒသခံလူထုများက ေဒသအလုိက ်အလှည့်ကျ လှည့်လည်စိုက်ပျိးသည့်စနစ်ြဖင့် 
အသုံးြပလျက်ရှိသည့် စိုက်ပျိးထွန်ယက်ြခင်းများ ြပလုပ်လျက်ရှိေသာ ေြမများြဖစ်ပါသည ်
(San Thein et al., 2018) ။ ယငး်သည် အထူးသြဖင့် ကုန်းြမင့်ှင့်ေတာင်ကုန်းေဒသများတွင ်
ြဖစ်ပွားေလ့ရိှပါသည်။ ေတာေတာင်များေပါင်းစည်းဖံွဖိးမ ုိင်ငံတကာစင်တာ (International 
Centre for Integrated Mountain Development)၊ FAO ှင့် EU (၂၀၁၉) တို၏ ဂိလ်တု 
ြဖင့် ေဖာ်ြပထားသည့် ဓါတ်ပုံအသုံးြပ၍ စိုက်ပျိးေရးေဆာင်ရွက်မများ အကျံးဝင်သည့် 
ဧရိယာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကုိ ၂၀၁၇ တွင ်ချင်းြပည်နယ်၏ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ 
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ထားသည့် လယ်ယာေြမဧရိယာှင့် င်းယှဉ်ကည့်ြခင်းအားြဖင့် စိုက်ပျိးေြမ၏ ၁၆ ရာခုိင်န်း 
သာလင် တရားဝင်အသိအမှတ်ြပထားေသာ လယယ်ာေြမြဖစေ်ကာငး် ဆုံးြဖတ်သတ်မှတ ်
ုိင်ပါသည။် အြခားခန့်မှန်းမများက ေကျးလကလူ်ဦးေရ၏ ၈၀ ရာခိုင်န်းသည ်စိုက်ပျိးေရး 
အတွက် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းအြဖစ် ေြမလပ်အေပတွင ်ှစ်ကာလအတန်ကာ မှီခိုေနရ 
သည်ဟ ု အကံြပထားပါသည်။ ကျန်ရှိသည့်ေြမတွင ် ၂၀ ရာခိုင်န်းခန့်သည်  စိုက်ပျိးေရး 
(မျိးေစ့ချြခင်းှင် ့ လက်ရှိတွင ် ေြမလပ်အသားတင်ဧရိယာ) အတွက် ပိုင်ဆိုင်ရန ် တရားဝင် 
အားြဖင့် စဉ်းစားထားပီး ၂၄ ရာခုိင်နး်သည် အိမ်ယာ၊ စီးပွားေရးှင့် စက်မေြမကဲ့သို 
အြခားေြမအသုံးြပမများှင့် ေပါင်းစည်းဆက်ယွလ်ျက် ရှိပါသည်။ 

ဇယား ၈-၂ ေြမအမျိးအစားအား ဧရိယာြဖင့်ခွဲြခားြပသြခင်း၊ ၂၀၁၇ 

ေြမအမျိးအစား ဧက ေထာင်ေပါင်း ရာခိုင်န်း
ကိးဝိုင်းှင့်ကိးြပင်သစ်ေတာများ ၄၆ ၆၄၉ ၂၈ %
လက်ရိှ ေြမလပ် ၁ ၁၄၉ ၁ %
အသားတင ်စိုက်ပျိးဧရိယာ ၂၉ ၇၉၂ ၁၈ %
 စပါး ၁၅ ၆၇၃  
 ယာ ၁၀ ၃၃၁  
 ကိုင်း ၁ ၃၅၆  
 ဥယျာဉ် ၅ ၀၆၃  
 ဓနိ ၁၁၇  
 ေတာင်ယာ ၅၄၈  ၁၉ %
ေြမလပ်မှလွဲ၍ စိုက်ပျိး၍မရေသာေြမ ၁၃ ၆၉၅ ၈ %
အြခားသစ်ေတာေြမ ၃၅ ၈၅၃ ၂၁ %
အြခား ၄၀ ၀၄၈ ၂၄ %
 စားကျက် 

ေြမကွက်ှင့် 
ကဲွားလမ်း

၇၃၈  

 ဆည်ေြမာင်းများ၊ 
ေရေလှာင်ကန ် ှင့် 
တာတမံများ

၆၅၀  

 အိမ်ယာ 
အေဆာက်အအုံ 
ဧရိယာှင့် မိ

၅၀၁  

 ရွာေြမ ၁ ၂၃၇  
 လမ်း ၆၇၅  
 မီးရထား လမ်းေြမ ၆၇  
 အြခား ၃၆ ၁၈၀  

စုစုေပါင်း ဧရိယာ ၁၆၇ ၁၈၆ ၁၀၀ %
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မှတ်ချက်။ အသားတင် စုိက်ပျိးဧရိယာအား ကျးေကျာ်ေြမများမ ှ ဖယ်ထုတ်ထားပီး သက်ဆုိင်ရာ အစိတ်အပုိင်းများကို 
ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 
ရင်းြမစ်။ လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲေရးှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန(DALMS)၊ ြမန်မာိုင်ငံအချက်အလက် ဝန်ေဆာင်မစနစ် 
(Myanmar Statistical System) မ ှထုတ်ုတ်သည်။ 
 

လတ်တေလာြပြပင်ေြပာင်းလဲမများှင့် လက်ရှိမူဝါဒအေြခအေန 

၂၀၁၁ ခုှစ်ကတည်းက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအခင်းအကျင်းကိုေြပာင်းလဲရန ် ေတွးေတာ 
စဉ်းစားလျက ်စာရွက်စာတမ်းအားြဖင့် ေကာင်းစွာြပစုထားေသာ ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ 
စတင်ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် အစိုးရ၏အားထုတ်မကို ပိုမိုခိုင်ခံ့ေစေသာ ိုင်ငံ၏ 
ဖွင့်လှစ်ေပးမအသစ်အြဖစ် ေြမအရွယ်အစားကီးမားစွာ အသံုးြပရသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 
ကို ဆွဲေဆာင်ရန် လယ်ယာေြမဥပေဒှင် ့ ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ှင့် ေြမိုင်းများစီမံခန့်ခွဲမ 
ဥပေဒများအား ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ VFV ဥပေဒသည် ကီးမားသည့်ဧရိယာရှိသည့်ေြမများကို 
သက်တမ်းြဖင့် သုံးစွဲခွင့်အား (၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ြပင်ဆင်ြခင်းြဖင့် ဧက ၃၀၀၀ အထိအား 
သက်တမ်း ှစ် ၃၀ အသုံးြပခွင့်)  စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရး၊ သတတူးေဖာ်ေရးှင့် VFV ဥပေဒ 
အရ စီမံခန့်ခွဲမဗဟိုေကာ်မတီက ခွင့်ြပေပးသည့် အြခားလုပ်ငန်းများအတွက ်ေြမသတ်မှတ်မ 
ြပထားပါသည်။ ေြမခဲွေဝသတ်မှတ်မသည် လံုေလာက်သည့် ေြမအသုံးချမအား ြပသုိင်သည့် 
အချနိ်တွင် ဧက  ၃ ၀၀၀ မ ှဧက ၃၀ ၀၀၀ အထိ တိုးချဲိုင်ပါသည်။ 1 

လယ်ယာေြမဥပေဒသည် လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မှတ ် (LUC) ကို လယ်သမားများ 
အား ထတုေ်ပးြခင်းြဖင့် လယ်ယာေြမများအေပ ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အား 
ေပးအပ်ရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ယင်းသိုလဲလှယ်ိုင်ေသာ အရာအြဖစ ်
ြပလုပ်ြခင်းသည ်၁၉၅၃ ခုှစ်ကတည်းကစ၍ ပထမဦးဆုံးြဖစ်ပီး လယ်သမားများအေနြဖင့် 
ေြမေစျးကွက်တွင ်လယ်ယာေြမကိ ု ေရာင်းချ၊ ငှားရမ်း၊ ေပါင်ှံြခင်းှင့် လဲေြပာင်းြခင်းတိုကို 
ြပလုပ်ိုင်ပါသည ်(သစ်ေတာများ၊ ၂၀၁၂)။ DALMS ၂၀၁၈ ၏ စာရင်း အင်းများအရ ၁၀ သန်း 
ခန့်ေသာ LUC များကုိ ေယဘုယျအားြဖင့် တစ်ဟက်တာစီရှိသည့် လုပကွ်က်အြဖစ် 
ထုတ်ေပးပီး အိမ်ေထာင်စုများအေနြဖင့် LUC စှခု်ကုိငေ်ဆာငရ်န ် ထုတ်ေပးပါသည်။ 
သိုရာတွင ်ယင်းြပြပင်ေြပာင်းလဲမသည ်ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် စီမံခန့်ခွဲမ 
ှင့် ပတ်သက်သည့်တရားဝင်ြဖစ်မဆုိင်ရာ စိန်ေခမများကို ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်း 
မရှိပါ။ (ေနာက်လာမည့် အခန်းတွင်ကည့်ပါ။) 

မကာေသးမီက ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတွက ်အသစ်တစ်ဖန် တွန်းအားေပးမကို ေဆာင်ရွက ်

ခဲ့ပါသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် ေဆွးေွးညိင်းပွဲများ ဆက်လက်ချဲထွင ်ေဆာင်ရွက်ပီး 

ေနာက်တွင် ၂၀၁၆ ခုှစ်၌ အမျိးသားေြမအသုံးချမမူဝါဒ(NLUP) အား ေပေပါက်ကျင့်သုံး 

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

(FAO,2012) ကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့်ကိုက်ညီပီး ေခတ်ှင့်ညီသည့် ေြမမူဝါဒ 

မူေဘာင်တစ်ခ ု ေပထွက်လာလုိသည့် အစိုးရ၏ စိတ်ဆရှိမှင့်စပ်လျဉ်း၍ အေပါင်း 

လကဏာအချက်ြပခဲ့ပါသည်။ အသစ်တစ်ဖန် ကတကိဝတြ်ပြခငး်အေနြဖင့် NLUP အေကာင ်

အထည်ေဖာ်ြခင်းကို လုိက်နာရန် ၎င်းအား တရားဝင်အြဖစ် ၂၀၁၆ ခုှစ် ဧပီလတွင် 

သတ်မှတ်ခဲ့ပီး လုပ်ကွက်နည်းေတာငသူ်များကုိ အသားေပးထားပီး ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင ်

သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာြပြပင်ေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ေကာင်းကုန်စင်ကို ထည့်သွင်းေရးသားထား 

သည့် စိုက်ပျိးေရးဖွံဖိးမမဟာဗျဟာ (ADS) ကို ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတွက ်

လက်ရှိစီမံခန့်ခွဲမအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ေနာက်ထပ် 

သံသယများကုိ ေပျာက်ကွယ်ေစခဲ့သည်။ မူအရ အဆိုပါမူဝါဒှစ်ခုသည် ေြမဆိုင်ရာြပြပင ်

ေြပာင်းလဲမ လမ်းန်ချက်အစပျိးမ ပင်မမူဝါဒကို ထငဟ်ပေ်စပါသည်။ (ေနာက်ထပ ်

ေဆွးေွးချက်များ အတွက် Box- ၈-၁ တွင်ကည့်ပါ။) 

ယခင်ပုံစံဥပေဒများကဲ့သို မြပည့်စုံမများရှိပီး ရှင်းလင်းေရရာမမရှိေသာ အသုံးအန်းများှင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်သတ်မှတ်မလိုအပ်ချက်များ ေပထွက်လာရန် ေှာင့်ေှးကန့် ကာ 

မများ ပါဝင်ေနေသးသည့်တိုင ်စုေပါင်းပိုင်ဥပေဒ (၂၀၁၆) ှင့် စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင ်

ဥပေဒ (၂၀၁၈) ကဲ့သိုေသာ ဥပေဒအသစြ်ပာနး်ြခငး်က့ဲသုိေသာ အြခားြပြပင်ေြပာင်းလမဲ 

အနညး်ငယ်သည်လည်း ဥပေဒမူေဘာင ် တုိးတက်ေစေရးအတွက် အစိုးရ၏ ကတိကဝတ်ကို 

ခုိင်မာေစရန်  အေထာက်အပ့ံေပးပါသည်။  

သိုရာတွင ် NLUP ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အစီအစဉ်ြဖင့် ကိတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းသည ် 

တစ်ြဖည်းြဖည်းချင်းတိုးတက်မရှိေသာ်လည်း အစုိးရသည် NLUP တငွေ်ဖာြ်ပထားသည့် မူဝါဒ 

များှင် ့ ချနိ်ညိေဆာင်ရွက်သည့် အြပအမူြဖင့် ြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းများကို ဆက်လက ်

စိတ်ဝင်စားမအေပ သကာမကင်းမများ ြမင့်တက်ေနြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင့်ေတာ်ေသာ 

မည်သည့်ေဆွးေွးညိင်းမများ မြပလုပ်ဘဲ ၂၀၁၈ ေနာက်ပိုင်းတွင ် VFV ဥပေဒကို 

လည်းေကာင်း၊ ၂၀၁၉ တွင ် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအက်ဥပေဒကိုလည်းေကာင်း NLUP ှင့် 

ကိုက်ညီမမရှိဘ ဲချက်ချင်းြပင်ဆင်ြခင်းတိုေကာင့် ေှးေကွးမြဖစ်ေပေစပါသည်။ 
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Box ၈-၁ လက်ရှိေြမမူဝါဒ အဓိက ဖွံဖိးတိုးတက်မများ 

အမျိးသားေြမအသုံးချမူဝါဒ (NLUP) (၂၀၁၆)

NLUP သည ် ေြမမူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလဲမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ စီမံမှင့်

“ြမန်မာိုင်ငံသားတို၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းလုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ေစြခင်းှင့် ိုင်ငံ၏ 

စဉဆ်က်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မ” (ြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ၊ ၂၀၁၆ ၊ p.l) အတွက် ေြမအရင်း 

အြမစ်အသံုးြပမအေပ အာံုစုိက်လျက်ြမန်မာုိင်ငံ၏ ေရရှည်ရည်မှန်းချက်ကုိ တည်ေဆာက် 

ေပးပါသည်။ ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရှိေြမအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ ပ်ေထွးမှင့် မလုံေလာက်မကို 

အသိအမှတ်ြပလျက ်NLUP ၏ “အစုိးရသည် ြပည်သူလူထုအတက်ွ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း 

ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှင့် စားနပ်ရိကာ လုံ ခံစိတ်ချရမအတွက ် ေြမလုပ်ပိုင်ခွင့် ခိုင်မာလာ 

ေစစဉ်တွင် ေြမအရင်းအြမစ်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူမရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ြမင့်တင ်

သွားမညြ်ဖစ်ပီး တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ ဓေလ့ထုံးတမ်း ဆုိင်ရာ ေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်များှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသိအမှတ်ြပပီးကာကွယ ် ေပးမည”် အစရိှသည့် အမျိးမျိးေသာ 

ရညမ်န်ှးချက်များအေကာင်အထည်ေဖာမ်ကုိ ေထာက်ပံ့ ိုငရ်န် အမျိးသားေြမဥပေဒ (NLL) 

ကို ချင့်ချနိ်ေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ NLUP သည် ေြမအသုံးချမ ဆုံးြဖတ်ချက်များြပလုပ်ပါက 

အများှင့်မသက်ဆိုင်ေသာကုမဏီများထက် ြပည်သူလူထု၏ အကျိးစီးပွားကို ဦးစားေပး 

မည်ဟူ၍ ၎င်း၏အေြခခံမူများတွင ် အသိအမတှြ်ပလျက် ိုင်ငံသားများကို မူဝါဒ၏ ှလံုး 

သည်းပွတ်အြဖစ် ထည့်သွင်းထားပါသည်။  

NLUP သည ် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲရန်ှင့် ေြမအရင်းအြမစ်အသုံးချရန ် ေနာက်ပိုင်း တွင ်

ဇန်ုခဲွရန်ှင့် ေြမအသုံးချမေြပာင်းလဲရန်တိုအတွက ် အေြခခံများေပးအပ်ရန ် ပါဝင်ိုင် ေသာ၊ 

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေသာ၊ တာဝန်ခံမရှိေသာ ေြမအသုံးချမစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် 

ဖိတ်ေခထားပါသည်။ ဓေလ့ထံုးတမ်းများအရ အသုံးြပေနေသာေြမများအေပ ေြမခွဲေဝေပးမ 

များကို ယာယီအားြဖင့် ရပ်ဆုိင်းထားရန်အတွက် ဖိတ်ေခထားသည ် (ဆက်လက်ြဖစ်ပွားပု ံ

မရဟု ေတွးထင်လျက)်။ ယင်းသည ် ေြမအမျိးအစားခဲွြခားြခင်းအေပ ြပင်ဆင်ရန်ှင့် 

လွယ်ကူေအာင်ြပလုပ်ရန်ှင့် ေြမပုံများ၊ ေြမမတှတ်မး်များငှ့် အြခားေြမ သတင်းအချက်များ 

ပါဝင်သည့် ေြမသတင်းအချက်အလက်စနစ်ကုိ ဖွံဖိးေစရန်လည်း ချမှတ်ထားပါသည်။  

သိသာထင်ရှားသည့် ခက်ခဲမများှင့် ေှာင့်ေှးကန့် ကာမများေပးသည့် ေန့စဉ်ှင့်အမ 

ြဖစ်ပွားေနသည် ့ မေရမတွက်ိုင်ေသာ ေြမအြငင်းပွားမများ ေြဖရှင်းြခင်းတွင ် NLUP သည ်

သမာသမတ်ကျေသာ ေြမြပဿနာ ေြဖရှငး်ေရးနည်းလမး်ကုိ ိုင်ငံအှံအြပားတွင ်
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တည်ေဆာက်ရန် ဖိတ်ေခထားပါသည်။  သုိရာတငွ ် ပ်ေထွးေသာစနစ်တစ်ခု၊ လက်ရှိတွင ်

တည်ေထာင်ထားြခင်းလည်းမရှိ သီးသန့်လွတလ်ပစ်ာွေဆာငရွ်က်ိုငြ်ခငး်လည်း မရှိေသး 

ေသာ အထူးေြမခုံုံးြဖင့်စတင်ြခင်း၊ အစိုးရ၊ အဖွဲအစည်းများ (ြဖစ်တန်ေချရှိသည်မှာ လူမ 

အဖွဲအစည်းများ - CSO များ)၊ ေတာင်သူလယ်သမားများှင် ့ပုဂလိကကတိုြဖင့် ဖွဲစည်း 

ထားေသာ သုံးဦးဆိုင ် ခုံသမာဓိစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်တိုကို ေဆာင်ရွက်ထားရှိရပါမည်။ NLUP 

သည် ေြမဆုံးြဖတ်ချက်များ၊ တစ်ခါတစရံ် လက်ရှိဥပေဒဆိုင်ရာ ပျက်ကွက်မများအတွက် 

အယူခံခွင့်ကုိလည်း ဖိတ်ေခထားပါသည်။ 

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် ၎င်းသည် NLUP အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် တာဝန်ယူ 

ေဆာင်ရွက်မည့် အမျိးသားေြမအသုံးချမေကာင်စ ီ (NLUC) ကို ပုံေဖာ်ထားပါသည်။ NLUC 

သည် NLL ကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်းအပါအဝင ် NLUC ၏ ှစ်တိုှင့် ှစ်ရှည်လုပ်ငန်း 

စီမံချက်များ ထားရှိရန်အတွက ်၎င်း၏ ပထမဆုံးဖိုရမ်ကို ၂၀၁၈ ခုှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင ်

လူထုအဖဲွ အစည်းများှင့်အတ ူ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည ် ေနာက်ဆုံးတွင ် အစိုးရသည ်

NLUP အေကာင်အထည်ေဖာ်မတွင် ဦးေဆာင်ေရွလျားရန်အသင့်ြဖစ်ေနေကာင်း အချက်ြပ 

ေဖာ်ြပခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ တွင ်NLUC သည် အစည်းအေဝးများကုိ ှစ်ကိမ်ဆက်တိုင် 

ကျင်းပခ့ဲ ပါသည်။ NLUP ကိုကျင့်သုံးြခင်းှင့် NLUC ကိုဖွဲစည်းခန့်အပ်ြခင်းအကားတွင ်

သိသာထင်ရှားသည့် ကွာဟမရှိေနေသာ်လည်း တစ်ဖက်တွင် NLUP ကုိအေကာင်အထည် 

ေဖာ်ရန် ကားြဖတ်ကာလ၌ ေြမအသုံးချမစီမံချက်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ြခင်းအတွက ်ဖွံဖိးမ 

ဆိုင်ရာ အမျိးမျိးေသာစီမံချက်များ၊ ေတာရွာှင် ့ေဒသအုပ်စုအဆင့်တွင ်ေြမအရငး်အြမစှ်င့် 

စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်အား လံု ခံစိတ်ချေစြခင်း၊ ြပည်တွင်း အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း 

နညး်လမး်အား ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်းှင့် အစိုးရကစီမံခန့်ခွဲသည့် ေဒတာေဘ့စ်ရရှိမ 

ဖွင့်လှစ်ြခင်း (One Map Myanmar) (MOALI, 2018) များအပါအဝင် အမျိးမျိးေသာလပ်ရှား 

ေဆာင်ရွက်များှင့် မဟာဗျဟာကျသည့် ကားဝင်ညိင်းမများလည်း ရိှခ့ဲပါသည်။  

စိုက်ပျိးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မမဟာဗျဟာ (၂၀၁၈)

စိုက်ပျိးေရးဖွံဖိးတိုးတက်မမဟာဗျဟာှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၂၃ (ADS) 

သည် ြမန်မာ့စိုက်ပျိးေရးမူဝါဒကို လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ရန်ှင့် ကအေပလာမည့် (၅) ှစ် 

တွင ်လမ်းန်မေပးိုင်ရန ်ရည်ရွယ်ပါသည် (MOALI, 2018)။ အဆုိပါကသည် အမျိးသား 

GDP တွင ်၃၀ ရာခိုင်န်း ပါဝင်လျက်လည်းေကာင်း၊ ေကျးလက်လူဦးေရ၏ ခန့်မှန်းေြခ ၆၈ 

ရာခိုင်န်းက သီးှံစိုက်ပျိးမှင့် သားငါးကကို ၎င်းတို၏ အသက်ေမးွ ဝမ်းေကျာင်းှင့် 

ဝင်ေငွရသည့်လုပ်ငန်းအြဖစ် လုပ်ကိုင်မှီခိုြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ စုစုေပါင်းပိုကုန်တန်ဖိုး၏ 
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၂၅ ရာခိုင်န်း ရိှြခင်းြဖင့်လည်းေကာငး် အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမြမင့်မားေသာ ကြဖစ်ပါ 

သည်။ 

ADS သည် ြပန်းတီးေြမဧက သန်းေပါင်း ၁၀ ဧကကို စိုက်ပျိးေရးထုတ်လုပ်မအတွက ်

ေြပာင်းလဲေပးရန် ကတိြပထားသည့် MOALI ၏ စိုက်ပျိးေရးကအတွက ်အဓိကစီမံချက ်

(၂၀၀၀-၂၀၃၀) မ ှ အေဝးသိုဖယ်ကျဉ်မကို ြပတ်သားစွာ အချက်ြပလျက ် လုပ်ကွက်နည်း 

ေတာင်သူလယ်သမားကို စိုက်ပျိးေရးမဟာဗျဟာ၏ဗဟိုတွင ်ညီမစွာ ထားရိှပါသည်။ ADS 

တွင ် ၎င်းသည် စိုက်ပျိးေရးအေြခခံလုပ်ငန်းများကို ဖယ်ထုတ်မည ် မဟုတ်ေသာ်လည်း 

စိုက်ပျိးေရးအေြခခံလုပ်ငန်းများ၏ အခနး်ကကုိ အဓိကထုတ်လုပ်မ အသွင်ြဖင့်မဟုတ်ဘ ဲ

ေြမသဇာကဲ့သိုေသာ ြဖည့်ဆည်းြခင်းများေပးအပ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် 

ေရာင်းချြခင်းတွင ် ပါဝင်ေစြခင်းတိုြဖင့် ေတာင်သူများကို ကမာ့ကုန်စည်စီးဆင်းမကွင်းဆက ်

သို ချတ်ိဆက်ေပးရန် ေမာ်မှန်ထားသည်ဟ ု ရှင်းလင်းစွာ ေဖာြ်ပထားပါသည်။ ယင်းတွင ်

အဓိကမှတ်သားရသည်မှာ ADS သည် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီး ြမပ်ှံမဥပေဒ၏ ေအာက်တွင ်

လုပ်ကွက်နည်း ေတာင်သူတိုအား အကာအကွယ်ေပးလျက ်စိုက်ပျိးေရးအေြခခ ံရင်းှီးြမပ်ှ ံ

မလုပ်ငန်းများကုိ ချန်ိညိလိမ့်မည် ြဖစ်သည်။ ယင်းသည ် ကီးမားသည့်အရွယ်အစားရှိသည့် 

ေြမြပင်များကို စိုက်ပျိးေရးအေြခခံလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်မည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသို 

ခွဲေဝေပးြခင်းကဲ့သိုေသာ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးမကို လမ်းန်ြပသြခင်းမရိှပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက ်

အားြဖင့် ေစာစီးေသာ စီမံခန့်ခွဲမကို အချက်ြပပီး ေဆာင်ရွက်မများ၊ ေြမအသုံးချမှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ေတာင်သူလယ်သမား အဖွဲအစည်းများှင့် လူမအဖွဲအစည်းအများအြပားက 

ကိဆိုမည့် အချက်ြပမကို ြပပါသည်။  

ADS သည် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကို ေရှဆက်လမး်နရ်န ် မူေဘာင်အစပျိးမကို ထားရှိပီး 

အမျိးသမီးှင့် ဆင်းရဲွမ်းပါးသူများအပါအဝင ် ြပည်သူလူထုအား ေြမစမီခံန့် ခဲွေရး 

ဝန်ေဆာင်မကိ ု တိုးတက်ေစရန်အတွက ် အေရးကီးသည့်ပနး်တိုငမ်ျားကုိလည်း ချမှတ် 

ပါသည်- (၁) မိနယ်၊ ေကျးရွာအဆင့်များတွင ် ဝန်ေဆာင်မရရှိေစေရးှင့် ေကျးရွာ 

အဆင့်အား များလွန်းသည့် အပိုကုန်ကျေင ွသုိမဟုတ် အိတ်စိုက်ေငွမရှိဘ ဲ ြဖစ်ိုငေ်စရန ် (၂) 

ြပည်သူလူထု၏ အထူးလိုလားချက်များကို တုန့် ြပန်ေပးသည့် အသုံးြပသူှင့်ရင်းှီး 

ကမ်းဝင်မရှိေသာဝန်ေဆာင်မြဖစ်ရန ် (၃) ေြမသိမ်းဆည်းမ၊ ေြမေြပာင်းလဲမှင့် လုပ်ငန်း 

လည်ပတ်မများအေပတွင ်တိကျသည့် သတင်းအချက်အလက်များအြပင် ေဆွးေွးညိင်းမ 

ရလဒ်များ၊ ေြမြပန်လည ် ေနရာချထားမဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်းများှင့် ေြမခွဲေဝမမူဝါဒ 

များ ရရိှုိင်သည့် ပွင့်လင်းြမင်သာေသာ ဝန်ေဆာင်မြပလုပ်ရန ် (၄) ေြမငှားရမ်းြခင်း၊ 
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သီးစားချထားြခင်း၊ ပူးေပါင်းစုိက်ပျိးြခင်း၊ အရွယ်အစားကီးမားသည့်လယ်ေြမများတွင် ရှယ်ယာ 

အြဖစ်ေြမေပါင်ထားြခင်း၊ လယ်သမားများှင့် ေဆွးေွးညိင်းမများြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ ်

လယ်သမားအချင်းချင်း လုပ်ငန်းလဲေြပာင်းလုပ်ကိုင်ြခင်းကဲ့သိုေသာ လက်ရှိတွင ် တရားဝင ်

မဟုတ်ဘဲ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လက်ေတွလုပ်ေဆာင်မများကို တရားဝင်ြဖစ်ေအာင် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း (MOALI, 2018) 

သိုရာတွင ် မဟာဗျဟာသည် စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကို ဆွဲေဆာင်၍ 

လုပ်ကွက်နည်း ေတာင်သူလယ်သမားှင့် ေြမယာမဲ့လုပ်သားများသည ် ကမာ့ကုန်စည် 

စီးဆင်းမကွင်းဆက်တွင် မည်သိုတရားမတမရှိမည်ကို သတိြပလျက ် လုပ်ကွက်နည်း 

ေတာင်သူလယ်သမားများ ကာကွယ်မကို ထိေရာက်စွာ ေပါင်းစည်းိုင်လိမ့်မည်ဆိုသည့် 

အချက်ကုိ ေဝဖန်သူများအေနြဖင့် သံသယေဖာ်ထုတ်မများရှိပါသည် (Bello, 2018)။ ADS 

သည် ေြမစိန်ေခမများ၏ ရင်းီှးပီးသားပုံစြံဖစသ်ည့် က၏ထုတလု်ပ်ိုငစ်မွး် အကန့်  

အသတ်ကုိ မီးေမာင်းထိုးြပပါသည်။ ယင်းသည ် ကာြမင့်စွာြပဿနာြဖစ်ပွားေနသည့် 

ေြမအသုံးြပခွင့်အေပ ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်ထားေသာ်လည်း ထိုကဲ့သိုေသာ ြပြပင်ေြပာင်း 

လဲမများကိုလိုက်နာလျက ် ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် တာဝန်ခံမတည်ေဆာက်ရန် ပျက်ကွက ်

လျက်ရှိပါသည်။ “ေြမပိုင်ဆိုင်မှင့် ေြမသက်တမး်ဆိုငရ်ာလုပပ်ိုငခွ်င့် ြပဿနာရပ်သည ်

ထပ်ေနသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များြဖစ်ပီး ေအာင်ြမင်သည့် စိုက်ပျိးေရးဖွံဖိးမ မဟာ 

ဗျဟာသည် မရှိမြဖစ်လိုအပ်သည့် အေြခအေနြဖစ်သည်” ဆိုသည့်အချက်အား သတိြပ 

လျက ်မဟာဗျဟာတွင် ရှင်းလင်းေသာ ေြမအသုံးချမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာ ဦးစားေပး 

မမရှိဟုလည်း ေဝဖန်သူများက ေြပာဆုိကပါသည် (Bello, 2018, p. 21)။  

ြမန်မာိုင်င ံေြမအုပ်ချပ်မ၏ ဆက်စပ်လမ်း ခံေနေသာ အဓိကစိန်ေခမများ 

ြမန်မာ့ေြမအုပ်ချပ်မတွင ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေရရှည်တည်တံ့ဖွံဖိးတိုးတက်မကို သိသာထင်ရှား 
စွာ ထိခိုက်ေစိုင်သည့် ဆက်စပ်လမ်း ခံေနေသာ အဓိက အားနည်းချက ် ှစ်ခုရှိပါသည ် -  
(၁) ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့် လံု ခစံတိခ်ျမကုိ လုံေလာက်စွာ ေပးအပ်ရန ်
ပျက်ကွက်ြခင်း (၂) လဲေြပာင်းြခင်း၊ အေမဆွက်ခံြခငး် စသည်တို အပါအဝင် ေြမစီမံခန့်ခွဲြခင်း 
ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မများသည် ေြမလက်ေရာက်ရယူြခင်းြပလုပ်သည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ ်
တွင်မဆုိ လုံ ခံစိတ်ချရမှင့် ေြမလဲေြပာင်းြခင်းတိုအား ဝန်ပိေစပီး အဖွဲအစည်းဆိုင်ရာှင့် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဟာကွက်များှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်မီမများသည် မေသချာ 
မေရရာမများကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။ အထူးသြဖင့် အဆိုပါစိန်ေခမများကို မူဝါဒ၊ ဥပေဒှင့် 
အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတဲ့မတစ်ခုခ ု သိုမဟုတ ် အားလုံးေပါင်းစုလျက ် သိုမဟုတ ်
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တစ်ခုှင့်တစ်ခုအြပန်အလှန် ဆက်သွယ်လျက ် ိုင်ငံ၏ ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်သည့် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်မလုံ ခံမခံစားချက်ကို ပိုမို ဆိုးရွားလာေအာင် အေထာက်အကူြပေနပါသည်။ 
လက်ေတွ၌ ယင်းတိုသည ်တစ်ခုှင့်တစ်ခ ုအြပန်အလှန်သက်ေရာက်လျက် တစ်ခုကိုတစ်ခ ု
အားေကာင်းေစလျက် ရှိေသာ်လည်း ပုိမုိ ရှငး်လငး်ေစရနရ်ည်ရွယ၍် ေအာက်တငွ ် ေဆွးေွး 
ချက်ကုိ အဓိကြပဿနာရပ ်အခန်းကှင့် သက်ဆုိင်ေစပါသည်။  

အမျိးမျိးေသာ စီးပွားေရး၊ လူမေရးငှ့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိင်ရာ စိန်ေခမများ (ဥပမာ- 
ဆင်းရဲြခင်း၊ ငတ်မွတ်ြခင်းှင့် အာဟာရချိတ့ဲြခင်း၊ ကျားမတန်းတူညီမ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 
ထိခိုက်မ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများအား အကာအကွယ်ေပးြခင်းှင့် ယင်းတို၏ ဓေလ့ 
ထုံးတမး်ထိန်းသိမ်းမများ စသည်ြဖင့်) သည် ကီးမားသည့် အရွယ်အစားှင့် လုပကွ်က်နညး် 
ေတာင်သူလယ်သမားများအပါအဝင် အမျိးမျိးေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံမများအတွက ်ေြမအသုံးြပ 
မ လုံ ခံစိတ်ချမဆိုင်ရာ အေရးကီးသည့် အေြခအေနြဖစ်ပါသည်။ ေလ့လာမအမျိးမျိးသည ်
ရင်းှီးြမပ်ှံမကို မက်လုံးေပးြခင်းတွင ် ေဒသအလိုက်မတူညီေနသည့်အဆင့်ြဖင့် ေြပာင်းလ ဲ
ေသာ်ြငားလည်း ေြမသက်တမ်းှင့် ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အခန်းကကို စာရွက်စာတမ်း 

အေထာက်အထားြပခ့ဲပါသည်။
2
 ေြမတနဖ်ိုးတက်ရန ် ကူညီြခင်း၊ ေြမလဲေြပာင်းြခင်းှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ်အား ကန့်သတြ်ခငး်၊ စာချပ်စာတမ်းြပ၍ ေြမကုိ အေကး 
စနစ်ြဖင့်ရယူိုင်ရန် ေချာေမွေစြခင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူထံမ ှ သင့်ေတာ်စွာြပန်လည်ရရှိရန ်
ကာကွယ်ေပးြခင်းတိုသည ် ပိုမိုထိေရာက် ေစရန ် ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာမက်လုံးအသုံးြပမှင့် 
ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲေသာ လက်ေတွေြမ စီမံခန့်ခွဲမအားြဖင့် အဓိကကျေသာ အခန်းက 
အေနြဖင့် ညီမစွာပါဝင်ကပါသည်။ 
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ပု ံ၈-၁ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံစိတ်ချရမှင့် 
စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မစွမ်းအား 

(က) စိုက်ပျိးေရး၊ တန်ဖိုးြမင့်/ လုပ်သား (ခ) စိုက်ပျိးေရး၊ တန်ဖုိးြမင့်/ လုပ်သား (ဂ) ေကာက်ပင်စားပင်အကွက် 
 (constant 2010 US$)(logs)  (constant 2010 US$)(logs) 

 
    တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းြဖစ်ပွားမ၊ တရားမဝင်စာရွက်စာတမ်းသာလင ် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းြဖစ်ပွားမ၊ 
 ေကျးလက်လူဦးေရ  သုိမဟုတ် မရှိ  ေကျးလက်လူဦးေရ 
   ေကျးလက်လူဦးေရ 
မှတ်ချက်။ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အချက်အလက်များသည် ၎င်းတိုတွင ် တရားဝင်၊ ဥပေဒအရ 
စည်းေှာင်မရှိသည့် စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်ဟ ုေြပာဆုိေသာလူများ၏ ရာခိုင်န်းကုိ န်းဆုိေနပါသည်။ ယင်းသည် 
၎င်းတုိ၏ပိုင်ဆိုင်မအေပ ေနထုိင်ရန် သုိမဟုတ် အသံုးြပရန် အခွင့်အေရးကုိ ြပသေနပါသည်။ စာရွက်စာတမ်းများတွင ်
တရားဝင်ှင့် ုိင်ငံအသီးသီး၏ တရားဝင်ေအဂျင်စီများမ ှ ထုတ်ေပးလိမ့်မည်ဟု ေမာ်လင့်ရေသာ တရားမဝင်ဟူ၍ 
ှစ်မျိးကွဲြပားေနပါသည်။ အချက်အလက်များသည် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် ိုင်ငံေပါင်း ၃၃ ုိင်ငံရိှ လူများကုိ ကိုယ်စားြပ၍ 
sample စနစ်ြဖင် ့စစ်တမ်းေကာက်ယူ ရရှိေသာ အရင်းအြမစ် ြဖစ်ပါသည်။ ေယဘယုျအားြဖင့် ကုိယ်စားြပသူအားလုံး၏ 
၅၀ ရာခိုင်န်းသည် တစ်ခု သိုမဟုတ် တစ်ခုထက် ပိုေသာ ၎င်းတို၏ ပိုင်ဆိုင်မအတွက ်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းရှိကပီး 
၄၃ ရာခိုင်န်းသည် စာရွက်စာတမး် မရှိကပါ။ ကျန် ၇ ရာခုိင်န်းတွင် တရားဝင်မဟုတ်ေသာ စာရွက်စာတမ်း 
ရှိကပါသည်။ အစီရင်ခံစာတွင် ေယဘုယျအားြဖင့် ခွင့်ြပချက်ြဖင့် သိုမဟုတ ် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းရိှမသည် 
ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲေနထုိင်သည်ဟု ေြပာသူများအား ဖယ်လိုက်လင ်ပုိင်ရှင်င့်ှ ငှားရမ်းသူများအတွက ်၆၈ ရာခိုင်န်းအထ ိ
ြမင့်တက် ေနပါသည်။ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်၏ စာရွက်စာတမ်းများကိစအပီးတွင ်စစ်တမ်းသည် - ပင်မအိမ် 
အေပ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့် အေပအြမင်၊ 
ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခင့်ွက ရရှိသည့်အကျိးအြမတ်၊ အြခားပုိင်ဆိုင်မများအေပ ေြမ သက်တမ်းဆုိင်ရာ 
လုပ်ပုိင်ခွင့်၊ ေြမသက်တမး်ဆုိင်ရာလုပပ်ိုင်ခွင့်အေပ လံု ခံစိတ်ချရမမရိှြခင်း အေတွအကံ ှင့် အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်း၏ 
ကာကွယ်ေပးရန်ကိးစားအားထုတ်မအေပအြမင ်စသည့်အေကာင်းအရာများ ပါဝင်သည့် - ပံုစံ (၅) မျိး၊ ေမးခွန်း (၆၀) 
နီးပါးြဖင့် ကုိယ်စားြပသူတို၏ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့်အေပ လံု ခံစိတ်ချရမကုိ သတ်မှတ်ပါသည်။ 
ထပ်ေပါင်းအချက်အလက်များ၏ အဆင့်အတန်းကို တစ်ဦး ချင်း၏ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အေြခအေနှင့် 
အဓိက တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းှင့် အိမ်ေထာင်စုလုိက်၏ သွင်ြပင်လကဏာများအြဖစ် ခိုင်မာေသချာစွာ သိမ်းဆည်း 
ြခင်းြဖင့် စုေဆာင်းပါသည်။ Prindex ကုမဏီသည် Global Land Alliance and Overseas Development Institute 
အစြပြခင်းတွင ်ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ 

အရင်းအြမစ်-World Bank Development Indicators and Prindex (www.prindex.net) 
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အြခားမူဝါဒြပည့်စုံမများ၏ သက်ေရာက်မေကာင့် ေသာင်းေြပာင်းေရာေထွးေနမကို ပညာရှင ်
များက အကံြပထားေသာ်လည်း အဓိကအားြဖင့် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အား 
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တရားဝင်ြပသည့်အခါ၌ (ပံု ၈-၁) ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့်သည် စိုက်ပျိးေရး 
ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်စွမ်း ြမင့်မားြခင်းှင့် ဆက်ွယ်မေပးပါသည ်  (Law et al., 2014)။ 
ဓေလ့ထုံးတမ်းအရပိုင်ဆိုင်မ အပါအဝင ် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အမျိးမျိးရှိြခင်းကို 
အသိအမှတ်ြပလျက ် ၎င်းတို၏ တရားဝင်ြပြခင်းသည် ေြမပိုင်ရှင်ှင့် လူထုအတွက ်
ေြမအကျိးအြမတ် ရရှိတိုးပွားရန်အတွက ်အေရးကီးပါသည်။ လံုေလာက်သည့် အသိအမှတ် 
ြပမှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများှင့် ေဒသခံလူထုတို၏ မိိုးဖလာဓေလ့ထုံးတမ်းအရ 
ပိုင်သည့်ေြမ မှတ်ပုံတင်ြခင်းအတွက ် သတ်မှတ်ချက်ေပးအပ်ြခင်းသည် ယခုထက်ထ ိ ိုငင် ံ
အနည်းငယ်တွင်သာရိှပါသည်(WRI, 2017)။ အချိခန့်မှန်းတွက်ချက်မများသည် ကမာ့ေြမ၏ 
၆၅ ရာခိုင်န်းခန့်သည် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ သုိမဟုတ် ေဒသခံလူထုများ၏ ေြမများ 
ြဖစ်ပီး ၇ ေယာက်တွင် ၁ ေယာက်သည် မိိုးဖလာဓေလ့ထုံးတမ်းပုံစံြဖင့် ေြမကိုပိုင်ဆိုင်မ 
အေပ မှီခိုထားေသာ်လည်း အနည်းငယ်ကုိသာ တရားဝငအ်သိအမတှြ်ပထားသည်ဟ ု
ြပသပါသည်။ ကမာ့ေြမ၏ ၈၂ ရာခိုင်န်း ပါဝင်ေနသည့် ိုင်င ံ၆၄ ိုင်ငံကို ေလ့လာဆန်းစစ်မ 
ြပခဲ့ရာတွင ် တိုင်းရင်းသား လူမျိးစုများ သိုမဟုတ ် ေဒသခံလူထုများအေပ အစိုးရအသ ိ
အမှတ်ြပမသည် ၎င်းတိုိုင်ငံေြမ၏ ၁၈ ရာခိုင်န်းသာလင်ရှိပီး၊ ၎င်းတို၏ အသုံးြပမကို 
တရားဝင်ှင့် သတ်မှတ်ပိုင်းြခားေပးမသည် ၈ ရာခိုင်န်းခန့်ရှိေကာင်း အကံြပပါသည်(RRI, 
2015)။  

အဓိကအေနြဖင့် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွင ် လူမေရးှင့် စီးပွားေရး ဆိုင်ရာ 
ဂယက်ိုက်မရှိြခင်းေကာင့် စားနပ်ရိကာှင့် စိုက်ပျိးေရးအဖွဲအစည်း (FAO, 2012) သည ်
ုိင်ငံတကာအဆင့်အတန်းမီ ဖွံဖိးတိုးတက်သည့် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
အုပ်ချပ်မလမ်းန်ချက်များကို သေဘာတူညီပါသည-် the Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context 
of National Food Security (VGGT) (Box ၈-၂)။ အဆိုပါ လမ်းန်ချက်များသည ်
ိုင်ငံ၏တရားဥပေဒအရ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပသည်ြဖစ်ေစ၊ မိိုးဖလာ ဓေလ့ထုံးတမ်း 
ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကဲ့သိုေသာ ဥပေဒအရ တရားဝင်အကာအကွယ်မေပးထား 
ေသာ်လည်း လူမေရးအရ တရားဝင်ြဖစ်သည်ြဖစ်ေစ ေြမသက်တမး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
တရားဝင်ြဖစ်မကုိ ကာကွယ်ရန ်အကံြပပါသည်။ 

ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မလုံ ခံြခင်း၏ ေနာက်ဆက်တွဲများသည ် အဓိက အားြဖင့် 
ေြမှင့်သက်ဆုိင်သည့် အဖွဲအစည်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် စာရွက်စာတမ်း 
များ၏ြပည်စုံမှင့် အားကိုးအားထားရမများကို ခိမ်းေြခာက်ေနသည့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမ 
အားနည်းချက်များှင့် ဟာကွက်များ၊ ယင်းတွင် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မကုန်ကျစရိတ်ှင့် 
ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်ေသာလုပ်ပိုင်ခွင့်စနစ်အေပ ယံုကည်မအားနည်းေနြခင်းတုိ ပူးေပါင်း 
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ပါဝင်ေနကပါသည်။ ထုိြပင် ချစားမကိ ုလွယ်ကူေအာင်ြပလုပ်ေနြခင်း၊ အကျိးစီးပွားရှိသည့် 
သီးသန့်အုပ်စုက ေြမကိုသိမ်းပိုက်ထားြခင်းှင့် တရားမဝင်မများ ြမင့်တက်လာြခင်းများ 
ထပ်မံေပါင်းထည့်မ အပါအဝင် မလံုေလာက်သည့် ေြမခွဲေဝမကဲ့သိုေသာ ေြမသက်တမ်းှင့် 
ဆိုင်ေသာလုပ်ပိုင်ခွင့် မလုံ ခံြခင်းကို ထပ်ေပါင်းထည့်ေနပါသည်။ 

Box ၈-၂ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အေပ FAO ၏ လမ်းန်ချက်များ-
ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပပ်ိုငခွ်င့်အား အသိအမှတ်ြပြခင်း 

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure (VGGT) သည် 
ိုင်ငံများအေနြဖင့် လက်ရှိတွင ်ဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးထားြခင်းမရှိေသးသည့် ဓေလ့ 
ထံုးတမ်းအရ တရားဝင်ြဖစ်ေနေသာ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပပ်ိုငခွ်င့်များကုိ အသိအမှတ် 
ြပရန်ှင့် ေလးစားရန် ဖိတ်ေခထားပါသည်။ ထိုသိုေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်ိုင်ငံ၏တရားဝင ်
ြပမသည် ေအာက်ပါအတုိင်း ြဖစ်သင့်ပါသည်- 

 ိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားဝင်ြဖစ်သည့် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အဆင့်အတန်း 
အားလံုးကိ ုအသိအမှတ်ြပရန်ှင့် အကာအကွယ်ေပးရန်၊ 

 တရားဝင်ြဖစ်ရန်ြပမ၊ တရားဝင်လက်မှတ်ရမကို ပမာဏှင့်အရွယ်အစား တန်းတူ 
ညီမစွာြဖင့် ေြမသက်တမ်းဆုိငရ်ာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလုပ်ေပးရန်၊ 

 ိုးရှင်း၊ တိကျြပတ်သား၊ ြမန်ဆန်ပီး ေဒသခံလူထုငှ့် ေကျးလက်ြပည်သူအတွက ်
ေတာင်းဆိုတိုင်တန်းချက်များှင့် ၎င်းတို၏ အခွင့်အေရးကိုကာကွယ်ေရး အသံုးြပရန် 
လွယ်ကူသည့် စီမံခန့်ခွဲမစနစ်ကို တည်ေထာငရ်န၊် 

 အမျိးသမီးများ၏ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးကုိ ကာကွယ်ေရးှင့် 
အမျိးသမားများ၏ ကိုယ်ပိုင်ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးကိုင ်
ေဆာင ်ပိုင်ဆိုင်ိုင်ေရး ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပရန်၊ 

 ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်သည ် ဖက်စပ်ပိုင်ဆိုင်ြခင်း သိုမဟုတ ် ပူးေပါင်း 
ပိုင်ဆိုင်ြခင်းတွင ် ေပါင်းစပ်ပါဝင်သ ူ အဖွဲဝင်အားလံုးအား ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တရားဝင်အပ်ှင်းရန်၊ 

 အများဆိုင်ဧရိယာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ်းနည်းြဖင့်ရသည့် အခွင့်အေရးှင့် အြခားအရင်း 
အြမစ်ကုိ ပူးေပါင်းအသုံးြပြခင်းှင့် ရရှိမအခွင့်အေရးကာကွယ်ြခင်းကို ရှင်းလင်းစွာ 
ေဖာ်ြပရန်၊ 

 ဓေလ့ထုံးတမ်းှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို 
ကျားမတန်းတူညီမှင့် လူ့အခွင့်အေရးကိုေလးစားမတိုှင့် ချနိ်ညိကာကွယ်ရန်၊ 

အရင်းအြမစ-် FAO (2106e, p.53) 
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ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်၏ အသိအမှတ်ြပမအားနည်းြခင်း 

ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မလုံ ခံမသည် ေြမသက်တမး်ငှ့်ဆိုငေ်သာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တစ်ိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာှင့် ဥပေဒအရတရားဝင်ြပရာ၌ အကန့်အသတ ်
ရှိေသာ အသိအမှတ်ြပမမ ှ ြဖစ်ေပလာသည့် ရလဒအ်စတိအ်ပိုငး်ြဖစပ်ါသည်။ ဖွဲစည်းပုံ 
အေြခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) သည် ဥပေဒအရှင့် ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အခွင့်အေရးရှိသည့် 
ေြမအသုံးြပခွင့်ကို အသိအမှတ်ြပပီး (ုိင်ငံေတာ်သည် ေြမအားလုံး၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင ်
ြဖစ်သည်ဟ ုေဖာ်ြပလျက)် ကာကွယ်ေပးထားေသာလ်ည်း အမျိးမျိးေသာ ေြမသက်တမ်းှင့် 
ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် စီစဉ်ကွက်ကဲမတိုသည ်တရားဝင်မဟုတ်ြခင်း သိုမဟုတ ်အသိအမှတ် 
ြပမအားနည်းြခင်းှင့် အလုံးစုံ ပိုင်ဆိုင်မအားနည်းသည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရအသုံးြပသူများ၊ 
တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ သိုမဟုတ ်အြခားမိိုးဖလာေြမအသုံးြပမများကို ချန်လှပ်ြခင်းြဖင့် 
ိုင်ငံ၏ဥပေဒများှင့် ကာကွယ်ထားြခငး်တို ြဖစ်ေစပါသည်။  

မှတ်ပံုတင်ထားသည့် ေြမအသုံးြပခွင့်ရရှိထားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့် ေတာင်သ ူ
လယ်သမားများကုိပင်လင် ၎င်းတို၏ ေြမသက်တမး်ငှ့်ဆိုငေ်သာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အေပ 
မလုံ ခံြခင်းသည ် သက်ေရာက်ေစပါသည်။ ထိုသိုြမင့်တက်လာရြခင်းသည ် အဓိကအားြဖင့် 
ေြမအသုံးြပမအေပတွင ်တင်းကျပ်သည့် အေြခအေနများြဖင့် ညီွတ်မမရှိသည့်အချက်များ 
ပါဝင်သည့်- အထူးသြဖင့် လယ်ေြမအေပတွင ် (စစ်အုပ်ချပ်ေရးေခတ်၌ ှစ်ရှည်ကာစွာ 
ေဆာင်ရွက်ထားသည့် လကဏာများြဖစသ်ည့် ဗဟိုဦးစီးစနစ်ြဖင့် မူဝါဒြပ၍ သီးှံများကို 
ေရးွချယေ်ဆာင်ရွက်ေစြခင်းြဖင့် စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်မများသည် တင်းကျပ်စွာ 
ထိန်းချပ်ခံထားရပါသည)် - လယ်ယာေြမဥပေဒ (၂၀၁၂) ှင့် ဆက်စပ်ေနပီး လုိအပ်သည့် 
စီမံခန့်ခွဲမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအား ဆုံးံးခံလိုက်ရသည့် ရလဒ်ြဖစ်ိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုှစ်တွင် 
လယသ်မားများကုိ ေြမြပန့်ဧရိယာများ၌ လယ်ယာေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ြပလက်မှတ ် (LUCs) 
ထတ်ုေပးြခင်းသည် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်ေသာ လုပ်ပိုင်ခွင့် 
လုံ ခံစိတ်ချရမကို တိုးတက်ေစရန်ရည်ရွယ်စဉ်တွင ် ယင်းသည် (ေြမေြပာင်းလဲြခင်းြဖင့် 
ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ စွမ်းေဆာင်ိုင်မမရှိိုင်သည့် သတ်မှတ်ခွဲတမ်းသီးှံကို အစိုးရ 
သို မြဖစ်မေနေပးသွင်းေစြခင်း ကဲ့သိုေသာ) ပဋိပကအေဟာင်းများကို မီးြပန်ညိသကဲ့သို 
လည်းေကာင်း၊ အသစ်တစ်ခ ုဖန်တီးေစြခင်း (ေြမေပါင်ှံြခင်း စမီကွံက်ကဲြခငး်တငွ ်ြပလုပ်သ ူ
များအကားတွင ်ပါဝင်ြခင်းကို သတိြပမိစွာြဖင့်) ကိုလည်းေကာင်း ြဖစေ်စပါသည်။ အချိက 
၂၀၁၂ VFV ှင့် လယ်ယာေြမဥပေဒများအား လယ်သမားများ၏ အခွင့်အေရးများကို ထပ်မံ 
ုပ်သိမ်းမည့် ဥပေဒဆုိင်ရာနည်းလမ်းတစရ်ပအ်ြဖစ် န်ြပကပါသည ်(Woods, 2004)။ 
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၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် VFV ေြမကို ယခင်မတ်ှပုတံင်ြခင်းမြပရေသးေသာ VFV ေြမများကိ ု
အလျင်အြမန်မှတ်ပံုတင်ရန် လိုအပ်ြခင်း၊ ထိုသိုေသာပိုင်ဆိုင်ြခင်းှင့် VFV ေြမများအား 
မှတ်ပုံတင်မမြပဘ ဲ သုံးစွဲြခင်းသည ် ရာဇဝတ်မေြမာက်ြခင်းှင့် ေြမသက်တမး်ဆိုငရ်ာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံမအားနည်းေစရန်ေထာက်ပံ့ေနြခင်းတိုြဖင့် ြပင်ဆင်ပါသည်။ ထုိြပင ်
ြပင်ဆင်မတွင် ယင်းေြမတွင်ေနထိုင်သ ူ သိုမဟုတ ် အသုံးြပသူအား ြပနလ်ည်မတှပ်ုံတင်ပီး 
ှစ် (၃၀) အကားတွင် VFV ေြမအသုံးချမခွင့်ြပမိန့်ှင့် (အေမွဆက်ခံမဆိုင်ရာ လက်ဆင့် 
ကမ်းမအပါအဝင်) ေြမအေပေနာက်ထပအ်ခွင့်အေရးများေပးအပြ်ခငး် သိုမဟုတ ်ကျးေကျာ ်
အြဖစ်စဉ်းစားြခင်း ေရွးချယ်မြပရန် တွန်းအားေပးထားပါသည်။ မူအားြဖင့်၊ VFV ေြမဟ ု
သတ်မှတ်ထားသည့် ေြမတွင ် လူများေနထိုင်ြခင်း သိုမဟုတ ် အသုံးြပြခင်းြပလုပ်ခဲ့လင်၊ 
တစ်ခါတစ်ရံတွင ်ေနာက်မျိးဆက်များအတွက်ြဖစ်ေစ၊ ယင်းကို မူလအစကတည်းက လဲွမှား 
စွာ ေြမအမျိးအစား သတ်မှတ်ြခင်းဟု န်ြပသင့်ပါသည်။ ယင်းေကာင့် ထိုသိုေသာ 
ြပင်ဆင်မများသည် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံမတိုးတက်ြခင်းအစား အဆံုး၌ 
ေြမှင့်သက်ဆုိင်သည့် ပဋိပကအသစ်များကုိ အရွယအ်စားကီးမားသည့်အေပတငွ ် အလား 
အလာရှိစွာြဖင့် မီးတိုေပးသကဲ့သိုြဖစ်ိုင်ပီး မှတ်ပုံတင်ရန်စီမံိုင်မမရှိေသာ်လည်း ေြမတွင ်
ရှိသည့်သူများကို ဖိအားေပးှင်ထုတ်ြခင်းရလဒ ် သိုမဟုတ ် ကျးေကျာ်မအတွက ် ဖမ်းဆီး 
ခံရြခင်းစသည့် စဉ်းစားသုံးသပ်ရမည့် စွန့်စားမြဖစ်ပါသည်။ 3  

ဥပမာအားြဖင့် သတရှာေဖွြခင်းှင့် တူးေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းများတွင ် အဆိုပါစွန ့်စားမသည် 
ကီးမားလာပါသည်။ သတကုမဏီများသည် အမှန်တကယ်သတရှာေဖွြခင်းှင့် တူးေဖာ်ြခင်း 
အဆင့်မေရာက်မ ီ ၎င်းတို သတရှာေဖွြခင်းှင့် တူးေဖာ်ြခင်းေဆာင်ရွက်မည့် ေြမကွက်အား 
အသုံးြပရန်အတွက ် VFV ေြမအသုံးြပခွင့်ေလာက်ထားရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ (Chau 
and Daudier,၂၀၁၉) သုိရာတွင် ေြမမျက်ှာသွင်အား အသုံးြပမှင့် ပိုင်ဆိုင်မတိုှင့် 
သက်ဆိုင်သည့်အခွင့်အေရးှင့် ေြမအတွင်းပိုင်းသို တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ိုင်သည့် အခွင့်အေရး 
တိုအကား ရှင်းလင်းသည့်ခွဲြခားသတ်မှတ်မမရှိပါ။ ြပင်ဆင်ထားသည့်ဥပေဒအား အသုံးြပ 
ြခင်းအားြဖင့် ထိုကဲ့သိုေသာ ကိစရပ်များတွင ် လက်ရှိအသုံးြပေနသူများအတွက ် မလိုလား 
အပဘ် ဲ ေြမအသုံးြပခွင့်ဆုံးံးေစိုင်ေသာ စနွ့်စားမကုိ ြဖစ်ေစပီး တာဝန်ယူမရှိေသာ သတ 
လပုင်န်းေဆာင်ရွက်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမြပ 
ြခင်းကို တားြမစ်ြခင်းှင့် ေြမပဋိပကများပိုမိုဆိုးရွားလာြခင်းတိုကိုလည်း ေပေပါက်ေစပါ 
သည်။ 

မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မလုံ ခံမ၏ အဓိက အေကာငး်ရင်း 
မှာ လက်ရှိဥပေဒအရအသိအမှတ်ြပမ အပါအဝင် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ ရပိုင်ခွင့်များကို အသ ိ
အမှတ်ြပမ မရှိြခင်းမှ ဆင်းသက်လာပါသည်။ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် မလုံ ခံမ 
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သည် အဓိကအားြဖင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေြမတွင်ကာရှည်စွာေနထိုင်ြခင်းှင့် 
စိုက်ပျိးထွန်ယက်ြခင်းအကျင့်ကို ြပလုပ်သည့်ေဒသများတွင်ရှိသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစ ု
အများအြပားအတွက် ဆူးေညာင့်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် လယယ်ာေြမဥပေဒ (၂၀၁၂) 
သည် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရအသုံးြပမအခွင့်အေရး သိုမဟုတ ် ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်သည့် 
လုပ်ပိုင်ခွင့် သုိမဟုတ် ထွန်ယက်စိုက်ပျိးမြပြခင်း/ ေရေြပာင်းေတာင်ယာစိုက်ပျိးြခင်းများ 
ကို အသိအမှတ်ြပြခင်းမရှိပါ။ ယင်းသည ် ေဒသခံလူထုအဖွဲဝင်များ၏ အသငး်အဖွဲ ကဲ့သို 
ေသာ ဥပေဒအရအကျံးဝင်သည့် ပုဂိလ်က ေတာင်းဆိုမှသာလင ် ေြမသက်တမး်ဆိုငရ်ာ 
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ခွင့်ြပပါသည်။ ေဒသဆိုင်ရာအများပိုင်ေြမများ သုိမဟုတ် ေြမအသုံးြပခွင့်၏ 
စုစညး်ထားသည့်စီမံခန့်ခဲွမသည် ကုန်းြမင့်ေဒသများတွင ် ေယဘုယျအားြဖင့် ကျယ်ြပန့်ပါ 
သည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင ် ကျင့်သုံးခဲ့ေသာ သစ်ေတာဥပေဒအသစ်တွင်လည်း ဓေလ့ထံုးတမ်း 
အရရပိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ြပထားြခင်း မရိှပါ။ 

အလားတူစွာပင် VFV ဥပေဒေအာက်ရိှ အေစာပိုင်းဗိတိသကိုလိုနီဥပေဒ၏ “ေြမလွတ ်
ေြမိုင်း” အေပတွင် တည်ေဆာက်ထားပီး အဓိကအားြဖင့် VFV ေြမအြဖစ် အမျိးအစား 
သတ်မှတ်လျက် ဧရိယာအတိုင်းအဆမရှိ ြပဿနာြဖစ်စွာ ေပးအပ်လျက်ရှိေသာ ေြမအမျိး 
အစား ခဲွြခားမစနစ်သည်လည်း ထွန်ယက်စိုက်ပျိးြခင်းကို အသိအမှတ်ြပရန် ပျက်ကွက် 
လျက ် ရှိပါသည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ ် လှည့်လည်စိုက်ပျိးြခင်းစနစ်ြဖင့် (ေရေြပာင်း 
ေတာင်ယာ စနစ်ြဖင့်) ေဆာင်ရွက်ေနသြဖင့် ထိုကဲ့သို ဖယ်ထုတ်ြခင်းသည ် VFV ေြမအြဖစ် 
အမျိးအစား မှားယွင်းသတ်မှတ်ခံရပီး ေနာက်ပိုင်းတွင ် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 
သိုမဟုတ ် အစိုးရအဖွဲအစည်းများကို ခွဲေဝေပးြခင်းတိုသည ် ေြမအတွက ် သာမန် ြဖစ်သင့် 
သည့်အရာမဟုတ်ပါ (Andersen, 2016 ) ။ ဗိတိသကိုလိုနီကာလမှ ဥပေဒြပြခင်းကို အလား 
တူစွာ အေမွဆက်ခံသည့် အိိယုိငင်တံငွ် အဆုိပါြပဿနာသည် စိုက်ပျိးထွန်ယက်ရန ်
သင့်ေတာ်မမရှိေသာေြမကိုသာလင ် ေြမလွတ်ေြမိုင်းအြဖစ ် ပိုမိုအေသးစိတ်သည့် အမျိး 
အစားခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းြဖင့် အကျဉ်းချံြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ထိုေကာင့် ရှင်းလင်းေစပီး 
ထွန်ယက်စိုက်ပျိးိုင်သည့် ေြမများကုိ အစိုးရကေတာင်းဆိုရန်ှင့် ြပန်လည်ေနရာချထား 
ေပးရန် မြဖစ်ိုင်ေတာ့ပါ။ 

ထိုသိုေသာအေကာင်းေကာင့် ထိုသိုေသာ အေရးကီးသည့် မှတ်ေကျာက်များကိ ု
ကိုယ်စားြပ၍ NLUP သည် ပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးမပါေသာ်လည်း ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ 
ေြမအသုံးြပခွင့်ကို ရှင်းလင်းစွာ အသအိမတှြ်ပခ့ဲပါသည်။ အြငင်းပွားဖွယ်ြဖစ်လျက်ရှိေသာ ်
လည်း လက်ရှိတွင ် ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် VFV ဥပေဒြပင်ဆင်ချက်များသည် ေတာင်ကုန်း 
ေတာင်တန်းများတွင ်ကုန်းြမင့်စိုက်ပျိးြခင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ၏ ဓေလ့ထုံးတမ်းေြမ 
ှင့် ဘာသာေရး၊ လူမေရး၊ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရးှင့် သယယ်ပူိုေဆာငေ်ရး ရည်ရွယ်ချက ်
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များအတွက် အသုံးြပေသာေြမများကိ ုဥပေဒ၏ အကျံးဝင်မမ ှဖယ်ထုတ်မည့် အြခားအဆင့် 
တစ်ဆင့်ကုိ ဦးတည်သည့် လကဏာြပခ့ဲပါသည်။ သုိေသာ်လည်း လက်ရှိတွင ် အြခား 
မည်သည့်ဥပေဒကမှ ကာကွယ်မမေပးဘဲ ဓေလ့ထုံးတမ်းေြမများ ဖယ်ထုတ်ခံရစဉ်တွင ်
၎င်းတိုအား ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ေြပာင်းလဲမှင့် ထိုသိုေသာေြပာင်းလဲမကိုမည်သို 
ချတိ်ဆက်ဆက်ွယ်ရမည်ကို အသိေပးအေကာင်းကားခဲ့ြခင်း မရှိပါ။ 

ေအာက်တင်ွ ေနာက်ထပ ် ေဆွးေွးထားသည့် - ဥပေဒေရးရာ ညီွတ်ကိုက်ညီမ မရှိြခင်း၊ 
ေြမဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ၏ ထပ်ေနေသာ တာဝန်ဝတရားများ၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ြဖစ်ေစေသာ 
မှတ်ပုံတင်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်၊ အားနည်းပီး မကာခဏဆိုသလို တိကျမမရိှသည် ့
မှတ်ပုံတင်ြခင်းစနစ်၊ ေြမအသုံးြပမေြပာင်းလဲြခင်းမူဝါဒ ချိတဲ့အားနည်းြခင်း (ေြမအမျိး 
အစား တစ်မျိးမှ အြခားတစ်မျိးစို ေြပာင်းလဲရာတွင ်ေလးလံ၍ဝန်ကျယ်ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို 
ဆိုလိုြခင်းြဖစ)် ှင့် ေြမေြပာင်းလဲမမူေဘာင် မဖွံဖိးြခင်းတိုမှေပေပါက်လာသည့် - အဖွဲ 
အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းဆိုင ် ပ်ေထွးမှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာြခင်း 
မရှိမများသည ်ငှားရမ်းြခင်းအတွက ်ေြပာင်းလဲြခင်း မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆုိ ေြမသက်တမ်း 
ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံစိတ်ချရမ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးှင့် မေသချမေရရာသည့်အေြခအေနကို 
တွန်းအား ေပးြခင်းအားြဖင့် ေြမမလုံ ခံမကို ပိုမိုဆိုးရွားလာသည့် အေြခအေနေရာက်ရန်သာ 
လုပ်ေဆာင် ပါသည်။ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် လံု ခံမသည် အဖွဲအစည်း ပိုင်းဆိုင်ရာ 
လပုေ်ဆာင်မ နည်းလမ်းှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်အကန့်အသတ်များ၊ ေြမအြငင်းပွားမများှင့် 
ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်းများတွင ်အထူးသြဖင့် ေြမကို စစ်တပ ်သိုမဟုတ ်စစ်တပ်ှင့်ချတိ်ဆက ်
ေနသည့် ကုမဏီ သုိမဟုတ် လူပုဂိလ်များမှ ကုိယစ်ားသိမး်ပိုက်ေသာ ကိစရပ်အများအြပား 
ှင့် ိုင်ငံ၏ ေြမသိမ်းပိုက်ြခင်းဆိုင်ရာ အုညတခုံုံး စသည်တိုေကာင့် အင်အားထပ်မ ံ
ယတုေ်လျာ့ေစပါသည်။  

လက်ရှိအုပ်ချပ်မ၏ အြခားအေရးကီးသည့် အားနည်းချက်မှာ အမျိးသမီးများ၏ 
ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက ် လုံေလာက်သည့် ကာကွယ်မြဖစ်ပါသည်။ 
လက်ရှိတွင ်လယ်ယာေြမဥပေဒှင့် VFV ဥပေဒှစ်ခုလုံးတွင ်ကျားမေဖာ်ြပမမရှိေသာ်လည်း 
လက်ေတွတွင ် အမျိးသမီးများကို ေြမသက်တမး်ဆိုငရ်ာ လုပ်ပုိင်ခွင့်မှ ဟန့်တားထား 
ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် လယ်ယာေြမဥပေဒတွင ် (အဖွဲအစည်းများသည်) ေြမအသုံးြပခွင့် 
လက်မတ်ှကုိ ေြမပိုင်ရှင်တစ်ဦးထက်ပိုသည့် အမည်ြဖင့်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပထားေသာ်လည်း 
လက်ေတွတွင ် အိမ်ေထာင်ဦးစီး၏ အမည်ြဖင့်သာ မှတ်ပုံတင်ပါသည်။ အဘယ်ေကာင့် 
ဆိုေသာ ် အမျိးသားသည ် အများအားြဖင့် အိမ်ေထာင်ဦးစီးအြဖစ ် ြမင်ရပီး LUC များတွင ်
ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်မြဖင့် မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ချက ် ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိြခင်းေကာင့် 
အမျိးသမီးများ၏ ေြမအတွက ် အခွင့်အေရးသည ် အားနည်းလျက် ကျန်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖန ်
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ပူးတွဲမှတ်ပုံတင်ြခင်းကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဟ ု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းေဖာ်ြပလျက ် NLUP ၏ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်မအား လုိက်နာြခငး်ြဖင့် ေြပာင်းလဲလိမ့်မည်ဟ ု ေမာ်လင့်ရပါသည ်
(Namati, 2016)။  

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် တိုင်းြပည်ဧရိယာ၏ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် အေြခအေန 
သည် စစ်ေကာင့်ပဋိပကြဖစ်ပွားခဲ့သည့် သမိုင်းေကာင်း သုိမဟုတ် လက်ေတွတွင် 
ပိုမိုပ်ေထွးသည့် အေကာင်းများြဖင့် ထငဟ်ပေ်နပါသည်။ ြပည်နယ်ခုှစ်ခု တစ်ေလျာက်ှင့် 
အြခားေဒသများတွင ်များြပားေသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစု စစ်မက်ြဖစ်ပွားသည့် အဖွဲအစည်း 
များ (EAOs) ရှိပီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသများတွင ်ိုငင်ေံတာ၏် လက်ေအာက်ခံအဆင့် 
တွင ် ေြမအုပ်ချပ်မအပါအဝင် သီးြခားစီမံခန့်ခွဲမစနစ်များြဖင့် လည်ပတ်လျက်ရိှပါသည်။ 
၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင ် ကုလသမဂဒုကသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကီးုံး(UNHCR) 
သည် ြပည်တွင်း ေရေြပာင်းေနရာချထားမှင့် လက်ရှိ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ 
ကိစရပ်ှင့်စပ်လျဉ်းသည ် ဒုကသည်များအနက် လူဦးေရး ၁.၆ သန်းသည် ေြမြပန်လည ်
ရရှိေရး ေတာင်းဆိုမများရှိလာိုင်သြဖင့် စိုးရိမ်ပူပန်သည့် အေြခအေနတွင်ရှိေကာင်း ခန့်မှန်း 
ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါကိစရပ်တွင ် NLUP သည် ြပည်တွင်းစစ်၊ ေြမသိမ်းပိုက်ခံရြခင်း၊ သဘာဝ 
ေဘးဒဏ်များှင် ့ အြခားအေကာင်းရင်းများေကာင့် ေြမအရင်းအြမစ်များ ေပျာက်ဆုံးေန 
သည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများကို ေြမှင့်အိမ်အသုံးြပမအခွင့် အေရးှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို 
၏ မူလေြမေနရာများကို ုိင်ငံတကာကျင့်သံုးမငှ့် လူ့အခွင့်အေရးစံန်းတိုှင့်အည ီ
ြပန်လည်ချထားေပးေရး စနစ်တကျေပးအပ်ိုင်ရန ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့် ပန်းတိုင်များကို 
ထပ်မံချမှတ်ပါသည်။ ထုိအတွက် NLUP သည် ခုိင်မာပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာ၌ စိန်ေခမ 
အရှိဆံုး ြဖစ်ုိင်သည့် အဓိက စိန်ေခမတစ်ခုကုိ ေြဖရှငး်ေဆာငရွ်က်ိုငရ်န ် နီးစပ်ေသာ 
အချက်ြပမကို ေပးအပ်ပါသည်။ 

 အပိုင်းပိုင်းြဖစ်ေနေသာ၊ ပ်ေထွးေနေသာ ေခတ်ေနာက်ကျေနေသာ မူေဘာင်တစ်ခ.ု.. 

လုံ ခံစိတ်ချမြပြခင်းှင့် ေြမသိမ်းဆည်းမအတွက ် တာဝန်ရှိမသည ် မည်သည် ့ စီမံချက ်
အတွက်မဆုိ အထူးသြဖင့် ပ်ေထွးပီး စွန့်စားမများေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များြဖင့် ြမန်မာ 
ိုင်ငံတွင ် ေြမအုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာှင့် အဖွဲအစည်းမူေဘာင်ကို နားလည်ရန် 
မှာ အလွန်အမင်း ခက်ခဲလှပါသည်။ ဥပေဒပိုင်းဆိုင်ရာကို ေခတ်ေနာက်ကျေနေသာ 
ဥပေဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ေကြငာချက်များ၊ အမိန့်များှင့် န်ကားချက်များတိုက 
မွမ်းမံဝန်းရံထားပါသည်။ အ့ံအားသင့်စရာမေကာင်းလှစွာပင် အချိအေရးကီးသည့် ဥပေဒ 
ယိုေပါက်၊ ဥပေဒပ်ေထွးြခင်းကိုြဖစ်ေစသည့် ထပေ်နမေြမာက်များစာွငှ့် ဥပေဒြဖင့် 
ကန့်သတ်ြခင်း သိုမဟုတ ် မမှန်ကန်ေသာ အသုံးချမလည်း ရိှေနပါသည် (Mark, 2016) ။ 
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ဥပေဒေရးရာမေသချာမသည ်ေြမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ မျိးစုံေသာစွန့်စားမများစွာကို 
သိသိသာသာြမင့်တက်ေစသည့် အကျိးဆက်ကိုြဖစ်ေစပါသည်။ 

ကိုယ်ပိုင်ဥပေဒများှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအသီးသီးြဖင့် သီးြခားကိုင်တွယ်ခံရသည့် 
(ဇယား၊ ၈-၁) မတူညီေသာ ေြမအမျိးအစား (၂၂) မျိးြဖင့် စတငရ်နြ်ဖစပ်ါသည်။ 
အချိကိစရပ်များတွင ် အချိသည် ြပည်သူလူထုသို အသိေပးထုတ်ြပန်ြခင်းမရှိေသာ်လည်း 
အာဏာပိုင်က ဆုံးြဖတ်ချက်ချရာတွင ်သိုမဟုတ် ဆုံးြဖတ်ချက်ကိုလဲအပ်ရန ် စွမ်းရည်မရှိက 
ချနိ်ညိရန် အသုံးြပိုင်ေသာ အမျိးမျိးေသာနည်းဥပေဒများ၊ လမ်းန်ချက်များ၊ အသိေပး 
ေကြငာစာများ၊ န်ကားချက်များှင် ့ အမိန့်ေကာ်ြငာစာများ ထပေ်ပါငး်ထည့်ြခငး် ရှိိုင ်
ပါသည်။ အခွင့်အေရးှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ေသချာေပါက ် ချနိ်ညိရန်ရှိစဉ်တွင ်
ေြမအမျိးအစားများကုိ ဆက်ဆံရာတွင် မညီွတ်မများလည်း ရိှသင့်ပါသည်။ 

ထိုကဲ့သိုေသာ အပိုင်းပိုင်းြဖစ်ေနသည့် ပတဝ်နး်ကျငတ်ငွ ် ဥပေဒသည ် သီးြခားသတ်မှတ ်
ထားသည့် ေြမအပိုင်းအစေပတွင ် သက်ေရာက်မရှိပီး ယင်းသည ် ယခင်ကတည်းက 
ပ်ေထွးှင့်ပီးြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒတိကျမှင့် ရှင်းလင်းသည့်တာဝန်ဝတရား မရှိသည့် 
အချိဥပေဒများသည ် အုပ်ချပ်မအေပသက်ေရာက်ရာတငွ ် နားလည်မကိုပ်ေထွးြခင်းကို 
ထပ်မံြဖစ်ေပေစပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ေြမအမျိးအစား အမျိးမျိးခွဲြခားြခင်းှင့် အချိေြမ 
အမျိးအစားများထပ်ေနြခင်း (သစ်သီးဝလံှင့်ပန်းမန်စုိက်ပျိးသည့်ေြမ၊ ဥယျာဉ်ေြမှင့် ယာေြမ 
အကားတွင် ထပ်ေနြခင်း) တိုသည ် လက်ရှိတည်ဆဲဥပေဒမူေဘာင်ကို အဓိပာယ်သတ်မှတ ်
ရန် အားနည်းေလ့ ရိှပါသည် (Oberndorf, 2012) ။ အချိကိစရပ်များတွင ်တူညီသည့်ေြမကို 
ခွဲြခားစီမံခန့်ခွဲြခင်းလည်း ရှိပါသည်။ ေြမိုင်း (အများပိုင်သစ်ေတာ၊ အမျိးအစားခွဲြခားမထား 
သည့် သစ်ေတာ၊ သစ်ထုတ်လုပ်ေြမ ဧရိယာဟုလည်း သိကပါသည)် သစ်ေတာဧရိယာသည ်
VFN ဥပေဒေအာက်တွင် ကျေရာက်ေနေသာ်လည်း ေြမေပရှိ သစ်ပင်ှင့် ေတာများသည် 
သစ်ေတာဥပေဒအရသာ ကျန်ရိှေနပါသည် (San Thein et al., 2018)။ ယင်းသည ်  အစိုးရ 
အေနြဖင့် ေြမအမျိးအစားအလုိက ်မည်သုိေြမပုံထုတထ်ားသည်၊ မိနယ်ုံးစီမံခန့်ခွဲသူများက 
ေြမကို မည်သို ကွဲြပားေနသည်ှင့် ေဒသခံလူထုများ၏ ေြမြပင်တွင်အမှန်အသုံးြပေနသည ်
အကားတွင် မှားယွင်းတွဲဖက်ထားြခင်းပင ် ြဖစ်ပါသည ် (Woods, 2015)။ ဥပမာအားြဖင့် 
သစ်ေတာေြမကုိ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ေစ၊ အားလံုးြဖစ်ေစ စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာအသုံးြပမ 
အတွက် ေြပာင်းလဲပီး ြဖစ်ေသာ်လည်း သစ်ေတာေြမအြဖစ်သာ အမျိးအစားသတ်မှတ်ဆ ဲ
ြဖစ်ြခင်းှင့် MOALI အစား MONREC ကစီမံခန့်ခွဲေနြခင်းမျိး ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆိုပါအေြခအေနသည ်ဥပေဒလက်ေတွအသုံးချမြဖစ်သည့် (၁) မည်သည့် ြပာန်းချက်ကို 
မည်သည့်အေြခအေနမျိးအတွက် ဖယ်ထုတ်ထားသည်များ ပါဝင်မမရှိြခင်း- တိကျသည့် 
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ေဆာင်ရွက်မအတွက ် ြပာန်းချက်များသက်ေရာက်အသက်ဝင်သည့် အကျံးဝင်မ နယ်ပယ် 
ကို ရှင်းလင်းေသချာေစြခင်း၊ (၂) ဥပေဒအသစ်တစ်ခုြပာန်းရာတွင ် ဥပေဒအေဟာင်းအား 
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖျက်သိမ်းမမြပြခင်း (၃) တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဥပေဒဝါစဉ် ရှင်းလင်းစွာ 
ေပးအပ်မထားြခင်း- ဥပေဒပီးေနာက်တွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ အစ 
ရှိသြဖင့် (၄) အြခား မတူညီသည့် ဝန်ကီးဌာနများ၏ ဥပေဒများအကားတွင် အေကာင်း 
အရာချင်းထပ်ေနြခင်း အစရှိသည့် ြပဿနာတက်ေစိုငသ်ည့် ေယဘုယျေပါင်းစည်းြခင်း 
ြဖစ်ေစပါသည်။  

ေနာက်ဆံုးအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ြပသည့် စည်းမျဉ်းှင့် အေကာငး်ဆံုး 
ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်မများှင့် င်းယှဉ်ပါက ေခတ်ေနာက်ကျေနသည့် မူေဘာင်သည ်
အေရးကီးသည့် မူဝါဒအဟကို ထားရိှေစပးီ NLUP အားြဖင့် အဆုိပါကွာဟေနမ 
ေြမာက်ြမားစွာကုိ ြဖည့်ဆည်းလိုေကာင်း အချက်ြပပါသည်။ လက်ေတွတွင် အထက်တွင ်
ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း ေြမသက်တမ်းဆိုငရ်ာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် အစိုးရအေနြဖင့် ေနာက်အဆင့် 
တွင ် ဓေလ့ထုံးတမ်း ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တိုကို အသိအမှတ်ြပြခင်းအား 
ထပ်ပိုးေပးသင့်ေကာင်းစသည့် လက်ခံိုင်ေသာ ိုင်ငံတကာအဆင့်မီမူေဘာင်ကို ချမှတ် 
ထားေသာ NLUP သည ် FAO’s VGGT က အထူးသြဖင့် အသိအမှတ်ြပထားပါသည်။ NLUP 
သည် အမျိးသမီးများ၏ အခွင့်အေရးဆုိငရ်ာ အေရးကီးသည့် ကွာဟမကုိလည်း ရှင်းလင်းမ 
ရိှရန် ရည်ရွယ်ေကာင်း အချက်ြပပါသည်။ ထုိြပင် လက်ရှိအချနိ်ထ ိမရှိေသးေသာ ြပန်လည ်
ေနရာချထားေရးမူေဘာင်ကုိလည်း ေဆာင်ရွက်လိုေကာင်းှင့် အစိုးရအေနြဖင့် မြဖစ်မေန 
ေြမသိမ်းဆည်းမ (အထူးပုိင်နက်) အား ချဉ်းကပ်ရန်အတွက် ေခတ်မမီဘဲ အပိုင်းပိုင်းြဖစ်ေန 
ြခင်းကိုလည်း ေခတ်ှင့်အညီေဆာင်ရွက်လိုေကာင်း  အချက်ြပခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည ်အထူး 
ပိုင်နက်ကျင့်သုံးြခင်းကို ေရှာင်လဲွ၍မရုိင်သည့် အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ရှိသည့် အေြခခံအေဆာက ်
အအုံစီမံကိန်းများကို ေပးအပ်ရာတွင် အေရးကီးပါသည်။ 

အစုိးရသည် ပိုင်ဆိုင်မများှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားမများအတွက ် မူေဘာင်တိုးတက်ရန ်
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးများအတွက ် လုပ်ေဆာင်ရန်ဆရှိေနပီး တုိးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက ်
ေနပါသည။် ၂၀၁၉ ခုနစ် သဂုတ်လတွင ်ကိုလိုနီေခတ်က ေခတ်မမီေတာ့သည့် ယခင်ဥပေဒ 
(ြမန်မာိုင်ငံေြမသိမ်းအက်ဥပေဒ ၁၈၉၄) ကို ဖျက်သိမ်း၍ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည ်
ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာငြ်ခငး်ဆိုငရ်ာဥပေဒကုိ ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က 
အတည်ြပာန်းခဲ့ပါသည်။ သမတ၏ သေဘာတူညီချက်ရပီးသည့်တုိင်ေအာင် ယင်းဥပေဒ 
သည် အသက်ဝင်ြခင်းမရှိေသးပါ။ ဥပေဒသည် မည်က့ဲသုိြဖစလ်ာိုငသ်ည်ကုိလည်း ရှင်းလင်း 
မမရှိပါ။ ေအာက်တွင် ထပ်မံေဆွးေွးချက်များအတိုင်း ဥပေဒအသစသ်ည် ယင်းကိုယ်တိုင ်
ကုိယပ်ိုင်အားနည်းချက်မရိှသည်ေတာ့ မဟုတ်ေသာ်လည်း ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်ငှ့် ေြမသိမ်း 
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ဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ မူေဘာင်တိုကို 
အတူတကွချည်ေှာင်ရန ် အေပါင်းလကဏာေဆာင်ရွက်ပါသည်။ နည်းလမ်း ေပါင်းများစွာ 
ြဖင့် ဥပေဒအသစ်သည ် NLUP ှင် ့ ိုင်ငံတကာစံန်းများအရ သက်ဆုိင်သည့် ကိစရပ ်
များတွင ် စည်းမျဉ်းများှင့် န်ကားချက်များ ထုတ်ြပန်ြခင်းသည် လုိအပ၊် လိုလားသည ်
ထက ်ေလျာ့ပါးေနပါသည်။  

ြမန်မာ့ေြမမူေဘာင်ကို ေပါင်းစည်းခိုင်မာေစြခင်းှင့် ိုးရှင်းေစြခင်းသည ် လက်ရှိ မူဝါဒှင့် 
အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်ှင့် ဆီေလျာ်ညီွတ်မမရှိသည်များကို ေလျာ့နည်း 
ေစရန် (ေအာက်တွင် ေဆွးေွးသည့်အတိုင်း) သိသိသာသာ အေထာက်အပံ့ြပပါလိမ့်မည်။ 
မူဝါဒပန်းတုိင်ကိ ု ADS ှင့် NLUP တို၏ အမျိးအစားအနည်းငယ်ြဖင့်သာ ိုးရှင်းေသာ 
ေြမအမျိး အစားခွဲြခင်းအြပင ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခ ံ
စိတ်ချရမှင့် စီမံခန့်ခွဲမ တိုးတက်ရန်အတွက ် အမျိးမျိးေသာ တည်ဆဲေြမဥပေဒများ၏ 
အုပ်ချပ်မစနစ်ကို အမျိးသားေြမဥပေဒ အမိုးေအာက်သုိ ယူေဆာင်လာသည့် NLUP ၏ 
ရည်ရွယ်ချက်များတွင် ထားရှိပါသည်။ မူဝါဒှစ်ခုသည် ဆက်လက်စွဲကိုင်ထားမ သိုမဟုတ ်
VFV ေြမအမျိးအစား ခွဲြခားမှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးြခားကွဲြပားလျက် အြပည့်အဝ ညီွတ် 
ကိုက်ညီေနြခင်းမရှိဘ ဲ လက်ရှိအခိုက်အတန့်တွင ် ေမာ်လင့်ိုင်သည့် အမျိးအစားခွဲြခားြခင်း 
အေပတွင် လိုက်ေလျာမမရှိေသးပါ။ သိုရာတငွ ်၎င်းတိုအထူးြပထားသည့် လက်ရိှအုပ်ချပ်မ 
အား ိုးရှင်းေအာင်ြပလုပ်မည့် ပန်းတုိင်သည် အေရးကီးပါသည်။ NLUP သည် ေြမအမျိး 
အစားသတ်မှတ်ြခင်းကုိ ြပင်ဆင်ရန်အတွက ် လွယ်ကူ၍ ပိုမိုပွင့်လင်းြမင်သာမရှိသည့် 
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကိတင်သိြမင်မလည်း ရိှပါသည်။ ယင်းကို အနာဂတ်တွင် NLL ၌ ဆက်လက် 
စွဲထားိုင်ပါသည်။ 

အမျိးမျိးေသာ ကိုက်ညီမမရှိြခင်းများှင့် အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ အားနည်းမများ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ်အပိုင်းပိုင်းြဖစ်ေနပီး ပေ်ထွးေနသည့် ေြမမူဝါဒသည ်မူဝါဒ ထုတ်ြပန်ြခင်းမ ှ
ဥပေဒှင့်ယင်းတိုကို အေကာင်အထည်ေဖာမ် အဆင့်တိုင်းတွင် မညွီတ် ြခင်းများှင် ့
စွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်ဝြခင်းများကို လွယ်လွယ်ကူကူြဖစ်ေအာင် တွန်းပိုေနပါသည်။ 
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မူဝါဒအဆင့်တွင ် မဟာဗျဟာကျေသာ ဦးတည်ချက် ရှင်းလင်းမှင့် အဆက်အဟပ်မိမ 
မရှိြခင်း 

မူဝါဒချမှတ်သည့် အဆင့်တွင် အစိုးရက ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးများြဖင့် ဦးတည် 
ေရွလျားမည့် ကျယ်ြပန့်သည့် မူဝါဒဦးတည်ချက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဟ ု ရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူများှင် ့ ြပည်သူလူထုတုိ ခံစားေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။ သာဓကတစခု်အေနြဖင့် တည်ဆ ဲ
ေြမဥပေဒများကုိ ြဖည်းြဖည်းချင်းြပင်ဆင်မသည ် အစိုးရ၏ ေြမမူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 
လုပ်ငန်းစဉ်အား စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် လူမအဖွဲအစည်းတို၏ စိတ်ပ်ေထွးေစြခင်းှင့် 
အချည်းှီးြဖစ်ြခင်းများကို ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေစပါသည်။ NLUP သည် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ 
ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ြပြခင်းှင့် လူထုအားလုံးပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်း 
ှင့် ေြမအသုံးြပမှင့် စီမံခန့်ခွဲမဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်း ြဖစ်စဉ်များတွင ် ေဆွးေွး 
ညိင်းြခင်းတိုြမင့်တင်ြခင်း ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားေသာ်လည်း၊ ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင်ြပင်ဆင် 
ထားသည့် VFV ဥပေဒသည် စိတ်ချရေစရန် ြပည့်ဝသည့် ေဆွးေွးညိင်းမများှင့် NLUP 
တွင ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကံြပထားသည့် VFV ကုိ တရားဥပေဒအရ ပိုင်ဆိုင်မှင့် 
အသုံးချြခင်းကဲ့သိုေသာ အဆိုပါအခွင့်အေရးများ အာနည်းြခင်းကုိ ေရှာင်ရှားရန် လုံေလာက ်
သည့် ြပာန်းစာသားများ ထည့်သွင်းြခင်းကုိ ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါသည်။  

၂၀၁၉ ခုှစ် သဂုတ်လတွင ် အတည်ြပခဲ့သည့် ိုငင်ေံတာက် မြဖစ်မေန ေြမသိမ်းပိုက ်
ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ လက်ရှိ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးသည် အလားတူစိုးရိမ ်
ပူပန်မများကို ြမင့်တက်ေစပါသည်။ ဥပေဒသည် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းေကာင့် အကျိးသက ်
ေရာက်မြဖစ်ေစမည့် ြပည်သူလူထု၏ အကျိးစီးပွားကုိ ကာကွယ်ေပးသည့်အေနြဖင့် ြပန်လည ်
ေနရာချေပးြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းအေြခအေနတိုကို သတိြပေသာ ေြမသိမ်းဆည်း 
မမူေဘာင်ကိ ု ေပးအပ်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုအတွက ် ယင်းသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမကို 
ြမင့်တင်ရန်၊ ေြမသိမ်းပုိက်ြခင်းတွင် အားလုံးပါဝင ်ချဉ်းကပ်ရန်ှင့် လူမေရးငှ့် ပတ်ဝန်းကျင ်
သက်ေရာက်မ ဆိုးကျိးများှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကာကွယ်ရန် ေမာ်လင့်ပါသည်။ သုိရာတွင ်
ြပင်ဆင်ထားသည့်ဥပေဒသည် ဥပမာအားြဖင့် “ြပည်သူ့အကျိးစီးပွား” ဟူသည့် အဓိပာယ် 
သတ်မှတ်ချက်ကဲ့သိုေသာ အဓိကြပာန်းချက်များအေပတွင ် ပိုမိုရှင်းလင်း၍ တိကျ 
ကျဉ်းေြမာင်းသည့် အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုမကို ေဆာင်ရွက်ရန ် ပျက်ကွက်ခဲ့ပီး ယင်းသည ် အလွန် 
ကျယ်ြပန့်၍ အဓိပာယ်ဒွိဟြဖစ်စရာများပါဝင်လျက ်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည ် ြပဿနာြဖစ်ေစိုင ်
ေသာ အချိြပာန်းချက်များြဖစ်သည့် အများြပည်သူအကျိးအတွက ် လျင်ြမန်စွာေြမ 
သိမ်းဆည်းရန် ခွင့်ြပမတစ်ခုတွင ် အေြခအေနအချိကို အဓိပာယ်သတ်မှတ်မ ချိတဲ့ 
အားနည်းခ့ဲပီး အတင်းအကျပ်ှင်ထုတ်ြခင်းကိစရပ်များ အလားအလာရိှေအာင် ြပမူေန 
သည့် ြပာန်းချက်များ ဖွဲစည်းပါဝင်ပါသည်။ ယင်းသည ်စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယဉ်ေကျးမ 
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အခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ုိင်ငံတကာပဋိညာဉ်စာချပေ်အာက်ရိှ ြမန်မာိုင်ငံ၏ ကတိကဝတ်ှင့် 
ကိုက်ညီမရှိမည်မဟုတ်ပါ (ပိုမိုအေသးစိတ်အတွက ် ေအာက်ရိှသက်ဆုိင်သည့် အခနး်ကို 
ကည့်ရန်)။ 

မူဝါဒှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကိတင်ခန့်မှန်းသိြမင်ိုင်မ မရှိြခင်း၏ ရလဒသ်ည် 
ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံစိတ်ချရမ အာမခံချက် လုံေလာက်စွာမရှိဘ ဲ
အနာဂတ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမ အေတာ်အသင့်သာ ေဆာင်ရွက်ရန်သာရိှသည့် အငယ်ဆံုးေသာ 
ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူမှစ၍ မိြပဧရိယာအတွင်းရှိ ေြမများ၌ ရင်းှီးြမပ်ှံမအားလုံး 
ြပလုပ်ထားသည့် သိသာထင်ရှားသည့် စွန့်စားမခံရမည့် အရွယ်အစားကီးမားသည့် 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူအထ ိ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအား ေဖျာင်းဖျတားြမစ်ြခင်းကို သက်ေရာက ်
ေစပါသည်။  

ကျင့်သံုးုိင်သည့် အုပ်ချပ်မစနစ ်ရှင်းလင်းမမရှိြခင်းှင့် ဥပေဒယိုေပါက်များ 

မကိုက်ညီမညီွတ်မများှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်ဝမများသည် ဥပေဒအဆင့်များတွင ်
လည်း ေပေပါက်ေနပါသည်။ ဥပေဒဆိုင်ရာအုပ်ချပ်မှင့်စပ်လျဉ်း၍ င်းလင်းမမရှိဘ ဲ
လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသူက အေကာင်းအရာတစ်ခုအေပတွင ် အသားေပးသည့် ကိစရပ်ကို 
အပီးသတ်ေြပာဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အေကာင်းဆံုးြဖစ်စဉ်အေနြဖင့် ယင်းသည ်ေနာက်ြပန်ပီး 
မတူညီသည့် ဝန်ကီးဌာနများအကားတွင် ေခါက်တံုေခါက်ြပန် ြဖစ်ရန ် လိုအပ်သည့် 
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကုိ ဦးတည်ေစပါသည်။ အဆိုးဆုံးြဖစစ်ဉ် 
အေနြဖင့် မည်သည့်ဝန်ကီးဌာနတွင်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိေသာ သိုမဟုတ ် ေြဖရှင်းမ 
မြပုိင်ေသာ အြငင်းပွားေစေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖစ်ပွားရန် ဦးတည်ေနပါသည်။ 

ယင်းေနရာတွင် တည်ဆဲဥပေဒအရ ထပ်ေနေသာ ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပုိင်ခွင့် 
စီစဉ်ေဆာင်ရွက်မရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် ထပ်ေနသည့် အေကာင်းအရာ ကိစရပ်များကို 
ေြဖရှင်းရန ် မည်သည့်ဥပေဒတွင်မှ ရှင်းလင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ။ အလားတူစွာပင ်
ေြမအမျိးအစားအသုံးြပမကို သတ်မှတ်ချက်ကို ေြပာငး်လဲရန ် ေယဘယုျလုပထံု်းလုပန်ည်း 
သည် အမျိးမျိးေသာ ေြမအမျိးအစားများှင် ့ လိုက်ဖက်ညီွတ်မမရှိြဖစ်ေနပီး တစ်ခုစ ီ
တိုင်းတွင ် မတူညီသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြဖင့် အတအိကျသတမ်တှထ်ားသည့် အစိုးရ 
ခွင့်ြပချက်အားရယူရန ်ပ်ေထွးြခင်းှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ပီးစီးေရးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
ရှည်ကာြခင်းတို ြဖစ်ေနပါသည ်(VDB-Loi, 2017)။  
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ပ်ေထွးေသာ ေြမစီမံခန့်ခွဲမ - အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းြခင်းများ၊ ထပ်ေနြခင်းများ 
ှင့် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးြဖစ်ေစေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ညီွတ်ကိုက်ညီမမရှိြခင်းှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်မီြခင်းတို ြဖစ်ပွားရြခင်း၏ အြခား 
အေရးကီး သည့်အေကာင်းရင်းမှာ လက်ရှိဥပေဒဆိုင်ရာပ်ေထွးမများ ေပါင်းစုရာမှ 
ေပထွက်လာသည့် အလာအမျိးမျိးရှိသည့် ေြမစီမံခန့်ခွဲေရးများြဖစ်ပါသည်။ လကရိှ်တွင ်
ေြမကဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းသည် အမျိးမျိးေသာ ဝန်ကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများှင့် 
သုံးခုေသာ မိေတာ်ဖွံဖိးေရးေကာ်မတီများအားြဖင့် တရားဝင်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်ရိှပါ 
သည် (Box ၈-၃) ။ ယင်းတုိ၏ လပရှ်ားေဆာငရွ်က်မများသည် ေကာင်းမွန်စွာ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရွက်ေလ့မရိှဘဲ ၎င်းတို၏ ေြမဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများကိုလည်း မေဝအသုံးြပြခင်း၊ 
လဲလှယ်ြခင်း သိုမဟုတ ် ညီွတ်ကိုက်ညီေအာင်ြပလုပ်ြခင်းတိုကိုလည်း လုပ်ေလ့မရှိပါ။ 
(ေအာက်တွင် ကည့်ပါ) 

ေြမဆိုင်ရာ အများြပည်သူဝန်ေဆာင်မများအတွက ် စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 
(SOP) မရှိြခင်းှင့် မည်သည် ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းြဖင့် ကျင့်သံုးေဆာငရွ်က်သင့်သည့် 
ကိစအေပ အာဏာပိုင်အဖွဲများအကား သေဘာမတူညီြခင်းများ ြဖစ်ေလ့ရှိြခင်းတိုသည ်
ေြမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာများကို တိုးြမင့်ေစပါသည်။ 
ေြမြပန်ေပးြခင်းဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကိစရပ်များသည်လည်း စတင်ေဆာင်ရွက်ရမည့် 
ေနာက်ဆုံးေန့ရက ် သတ်မှတ်ထားသည့် ရှငး်လငး်ေသာ လုပ်ထံုးလုပ်နည်းမရိှသြဖင့် 
ပိုမိုခက်ခဲပါသည်။4 ဥပမာအားြဖင့်- ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (MIL) တွင် စှရှ်ည ်
ေြမငှားရမ်းခွင့်ကို MIC အတည်ြပထားသည့် စီမံကိန်း များြပလုပ်ိုင်ြခင်းကဲ့သိုေသာ 
ြပာန်းချက်များအတွက ် အြခားဥပေဒများကုိ လမ်းမိုးသည်ဟ ု ေဖာ်ြပထားသြဖင့် 
ငှားရမ်းိုင်ပါသည်။ သုိရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် ိုင်ငံြခားသားများသည ်ေြမငှားရမ်း 
ခွင့် ရိှ - မရှိ ှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒ ပိုင်းဆိုင်ရာ သေဘာမတညီူမများ ရှိသည့်အတွက်ေကာင့် 
သိုမဟုတ ် ငှားရမ်းြခင်းမှတ်ပုံတင်မကို ေဆာင်ရွက်ေပးမည့် စီမံခန့်ခွဲသူအတွက ် ရှင်းလင်း 
ေသချာမ မရိှသည့်အတွက်ေကာင့် သိုမဟုတ ် ှစ်မျိးလုံးေကာင့် စာချပ်စာတမ်းများ 
မတှပ်ုံတင်ံုးသုိ ှစ်ရှည်ေြမငှားရမ်းြခင်း အတွက ် အစီရင်ခံတင်ြပလိုေသာ ဆမရှိကပါ။ 
ယင်းသည ် ိုင်ငံြခားသား ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ များအတွက် လက်ရှိ အဓိကအကျပ်အတည်း 
တစ်ခုပင် ြဖစ်ပါသည်။ 
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Box ၈-၃ လက်ရှိေြမစီမံခန့်ခွဲမအဖွဲများ 

ဝန်ကီးအဆင့်ြဖင့်ဖွဲစည်းထားသည့် အဖွဲများ

အမျိးသားေြမအသုံးချမေကာင်စ ီ (NLUC) သည် NLUP အေကာင်အထည်ေဖာ်မများကို 

အေပစီးမှေဆာင်ရွက်ရန ် တာဝန်ရိှပါသည်။ ယင်းကိ ု ေြမကိစရပ်များတွင ် အလုိတစ်ရာ 

လုိအပ်ေနသည့် ဝန်ကီးဌာနအချင်းချင်း ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ေပးအပ်ိုင်ရန်အတွက ်

၂၀၁၈ ခုှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖွဲစည်းတည်ေထာင်ခဲ့ပီး ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇူလုိင်လအထိ 

အစည်းအေဝး သံုးကိမ်ကျင်းပပီးြဖစ်ပါသည်။ အဖဲွဝင်များအြဖစ် သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီး 

ဌာနများမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် အစိုးရအဖွဲအစည်းများသာ ပါဝင်ကပါသည်။ လူမ 

အဖွဲအစည်းများှင့် အြခားပါဝင်ပတ်သက်သူများသည ်NLUP ၏ ဦးစားေပးမများကုိ တိုးြမင့် 

ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည့် နည်းပညာအကံေပးအဖွဲှင့် လုပ်ငန်းေကာ်မတီများ အတွက် 

ကိုယ်စားြပကပါသည်။ လူမအဖဲွအစည်းများပါဝငသ်ည့် ေြခာက်ဦးပါ လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ

သုံးခုကို ၂၀၁၉ ခုှစ် ဇူလိုင်လတွင ်ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ 

လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ (FABs) ကို လယ်ယာေြမဥပေဒ (၂၀၁၂) ေအာက်တငွ ် ဖွဲစည်း 

ခဲ့ပီး - လယ်ယာေြမအသုံးြပခွင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို အတည်ြပြခင်း၊ လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

ှင့် အဆိုပါ DAMLS များ မှတ်ပုံတင်ေရးအတွက ် တင်ြပြခင်းှင့် ြပည့်စုံကိုက်ညီသည့် 

အေြခအေနမရှိပါက လယ်ယာေြမအသုံးြပခွင့်ကို ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်း ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

ေြမခဲွေဝေပးမှင့် လယ်ယာေြမအသုံးြပမအားလုံးက ြဖစ်ေပလာသည့် အြငင်းပွားမများအား 

ေြဖရှင်းရန်၊ အခွန်ေပးေဆာင်ရန်အတွက် လယ်ယာေြမကုိ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရန်၊ ေြမသိမ်း 

ပိုက်ြခင်းှင့် ေလာ်ေကးေပးအပ်ြခင်းရည်ရွယ်ချက်ှင့် ယင်းေြမသိမ်းပိုက်ြခင်းအတွက ်

မတသည့် ေလာ်ေကးေပးအပ်ြခင်းကို ေသချာေစရန်တိုအတွက ်တာဝနရိှ်ပါသည်။ FAB ကို 

ေြမယာစီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတ ီ(လယ်/စ ီသိုမဟုတ် ေြမ/စီ)ဟုလည်း ေခပီး MOALI (DALMS) ၊ 

GAD ှင့် ေကျးရွာအဆင့်မ ှ ုိင်ငံေတာ်အဆင့်အထိ ပါဝင်သည့် အမျိးမျိးေသာ ကုိယ်စားလှယ် 

များြဖင့် ပါဝင်ဖဲွစည်းထားပါသည်။ ဗဟုိအဆင့်၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယအ်ဆင့်တငွ ်FAB ကုိ 

MOALI က ဦးေဆာင်ေဆာင်ရွက်ပီး ယင်းတွင ်ခိုင်ှင့် မိနယ်အဆင့် FAB များကို GAD က 

ဦးေဆာင်ပါသည် (San Thein et al., May 2018)။ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းှင့် ေြမ 

အသုံးြပမအတည်ြပြခင်း၊ ထုတ်ေပးြခင်းှင့် ြပန်လည်ုပ်သိမ်းြခင်းတိုေဆာင်ရွက်ရန ်တာဝန် 

ရှိသည့် ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတ ီ ကဲ့သိုေသာ FAB ၏ အချိအဆင့်ြမင်ေနရာများတွင ်

ေတာင်သူလယ်သမား ကိုယ်စားြပပါဝင်ြခင်း မရှိပါ။ 
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ေြမလပ်၊ ေြမလွတ်ှင့် ေြမိုင်းများစီမံခန့်ခွဲမ ဗဟိုေကာ်မတီ (CCVFV) သည် VFV ေြမများကိ ု

စီမံခန့်ခွဲပီး VFV ေြမအား စိုက်ပျိးေရး၊ သတတူးေဖာ်ေရးှင့် ဥပေဒအရ ခွင့်ြပိုင်သည့် 

အြခားရည်ရွယ်ချက်တိုြပလုပ်ရန်အတွက ် ေြမအသုံးြပခွင့်ေတာင်းဆိုမများကို အတည်ြပ 

ေပးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ယင်းသည ်ပျက်စီး သိုမဟုတ ် ြပန်းတီေနေသာ သစ်ေတာများှင့် 

သဘာဝေဂဟစနစ်ကုိ ကာကွယ်ရန်၊ လုံ ခံေရးအခေကးေငွန်းထားအား ချန်ိညိသတ်မတှ ်

ြခင်းှင့် ှစ်စဉ် ေြမခွန်န်းထားှင့် သင့်ေတာသ်ည့် ကာလအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် 

ဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို MoNREC ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ပီး အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း 

များကို အစိုးရေအဂျင်စီများှင့်ပူးေပါင်း၍ ေဆာင်ရွက်ပါသည် (Oberndorf, 2012)။ 

ယင်းသည ် MOALI ှင့် GAD၊ MONREC၊ MoPF၊ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာနများအားြဖင့် ုိင်ငံေတာ် 

အဆင့် ဦးေဆာင်မြပထားသည့် ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစုံပါဝင်သည့် ေကာမ်တတီစရ်ပြ်ဖစ်ပါ 

သည်။ CCVFV တွင် လိုအပ်သည့် တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ် ြပည်နယေ်ကာမ်တှီင့် 

ေအာက်ေြခအဆင့်များလည်း ရိှပါသည်။ VFV ဥပေဒ (၂၀၁၈) ြပငဆ်ငမ်တငွ ် VFV ေြမ 

ြပဿနာများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင ် ေြမစီမံခန့်ခွဲမ ချန်ိညိညီမေစရန်အတွက ် “ေဒသဆိုင်ရာ 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုအုပ်စုများ၊ ေတာင်သူလယ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက်အဖဲွ 

အစည်းမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် သင့်ေတာသ်ည့် ကမ်းကျင်သူများ” ပါဝင်ရန ် လိုအပ်ပါ 

သည်။ 

ဒုတိယသမတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယ ူ ဦးေဆာင်သည့် လယ်ယာေြမှင့် အြခားေြမများ 

သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမများ ြပန်လည်စိစစ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီသည ် သမိုင်းေကာင်းအရ 

ြဖစ်ပွားေနေသာ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း ေတာင်းဆိုမများကို ေြဖရှင်းရန ် ိုင်ငံေတာ်သမတ၏ 

န်ကားမြဖင့် ဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ ယင်းအဖွဲသည ် (၁) ြပဿနာရပ်များအား စံုစမ်းစစ်ေဆး 

ြခင်း၊ (၂) ေြမအားြပန်ေပးြခင်း သုိမဟုတ် ေပးေလာ်ြခင်းြပလုပ်ရန ်သင့် - မသင့် ဆံုးြဖတ် 

ြခင်း၊ (၃) အခွင့်အေရးရှိသည့်ေြမပိုင်ရှင်သို ေြမအား ြပန်လည်လဲေြပာင်းေပးအပ်ြခင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် ကီးကပ်ြခင်းတို ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းများ ေြဖရှင်းြခင်း 

ကို အရှိန်ြမင့်တင်ရန်အတွက် လုပ်ပိုငခွ်င့်အပ်ငှး်ခံရပါသည်။ ေကာ်မတီသည ် စီမံခန့်ခွဲမ 

အဆင့်တိုင်းတွင ် (တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်၊ ခိုင်၊ မိ၊ ေကျးရွာ အဆင့်) အလားတူ အဖွဲခွဲ 

များကို ဖွဲစည်းထားပါသည်။ ဝန်ကီးအဆင့်ဦးေဆာင်သည့် ေကာ်မတီတွင ် MOALI ၊ 

MONREC ှင့် GAD တုိ ပါဝင်ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုအဆင့် (ဗဟိုအဆင့်) မှလွဲ၍ ေကာ်မတီ 

တိုင်းတွင ် အစိုးရအရာရှိများှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ အကံေပးှင့် ေဒသဆုိင်ရာ 
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သတင်းအချက်အလက် များအတွက် ဦးစီးဦးေဆာင်ြပရန်အတွက ်ပါဝငဖ်ွဲစည်းထားပါသည်။ 

အစုိးရသည် ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းကို ြမန်ဆန်ေအာင် 

ကိးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ေသာ်လည်း အစီရင်ခံတင်ြပမသည် ပွင့်လင်ြမင်သာမမရှိြခင်း၊ 

အားထုတ်မများ ထပ်ေနြခင်း၊ အရင်းအြမစ် အကန့်အသတ်ှင့် တိုင်တန်းေတာင်းဆိုချက်များ 

ှင့်စပ်လျဉ်း၍ စာြဖင့်ေရးသားထားသည့် အေထာက်အထားများမရှိြခင်းတိုသည် ကိစရပ်များ 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းြခင်းကို ေှးေကွး ေစပါသည ် (LIOH, 2017)။ NLD ဦးေဆာင်သည့် 

အစုိးရသည် ပထမေြခာက်လအတွင်း ေြမအြငင်းပွားမအားလုံးအား ေြဖရှင်းရန် အဓိပာယ ်

ရခဲ့ေသာ်လည်း ေြဖရှင်းရန် ကိစရပ်များ များစွာရှိဆဲှင့် ေြဖရှင်းြခင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆဲပင ်

ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည ် တိုင်းြပည်အတွင်းရှိ ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာ စနိေ်ခမများ 

အနက ်ရည်ရွယ်ချက်န်ြပမ တစ်ခုသာ ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝန်ကီးဌာနများ 

စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိးေရးဝန်ကီးဌာ (MOALI) သည် စိုက်ပျိးေရး 

မူဝါဒ၊ ေြမအသံုးချမစီမံချက်၊ ေရအရင်းအြမစ်၊ ေမွးြမေရးှင် ့ သားငါး (အထူးသြဖင့် ေြမ 

အေြခခံသည့် ေရေနသတဝါများ) ှင် ့ေြမစီမံခန့်ခွဲမလုပင်န်းများပါဝင်သည့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမှင့် 

စိုက်ပျိးေရး မူဝါဒအတွက ် တာဝနရိှ်သည့် အစိုးရအဖွဲြဖစ်ပီး ေြမအရင်းအြမစ်ဆိုင်ရာ 

ြပဿနာရပ်များအတွက် တာဝန်ရိှပါသည်။  

လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန (DALMS) သည ် ေြမစီမံခန့်ခွဲမ 
ဝန်ေဆာင်မအများစုအတွက ်တာဝန်ရှိေသာ်လည်း ၎င်းကုိ လဲအပ်ြခင်းခံရသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ 
ေြမသက်တမ်းှင့်ဆုိင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးှင့် အကျံးဝင်မမရှိပါ။ ၎င်းသည ် မိနယ ်
အဆင့်အထိ ုံးခွဲများရှိပါသည်။ ယင်းသည ် (၁) လယ်ကွက်ေဆာင်ရွက်မများြပသည့် 
ကွင်းေြမပုံများကို လက်ရှိအေြခအေနှင့် ကိုက်ညီေအာင်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ (၂) 
လယ်ယာေြမ မှတ်ပံုတင်မှတစ်ဆင့် လယ်ယာေြမများကုိ ကွင်းဆင်းြခင်းှင် ့ မှတ်ပုံတင်ြခင်း 
(VFV ေြမကုိေတာ့ ကွင်းဆင်းေလ့လာြခင်းမရှိပါ)၊ (၃) စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ြခင်း (၄) 
ေကျးရွာေြမကွက် ချထားမေြမပုံကို ေရးဆွဲြခင်း (၅) မိှင့် မိနယ်တိုတွင ်ေြမကွက်များကို 
လက်ရှိအေြခအေနှင့် ကိုက်ညီေအာင်ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ (၆) မိြပရှိ ဂရမ်ေြမငှားရမ်း 
ြခင်း မှတ်ပုံတင်မများအား ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ (၇) စိုက်ပျိးေရးေြမအတွက ်အြခားေြမသက်တမ်း 
ှင့်ဆိုင်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ (၈) third order survey control 
network ထိန်းသိမ်းြခင်းများအတွက ် တာဝန်ရှိပါသည်။ ယင်းတွင ် တိုင်းေဒသကီး/ 
ြပည်နယ်၊ ခိုင်ှင့် မိနယ်အဆင့်များတွင ် ုံးခွဲများရှိပီး အစိုးရအဆင့်တိုင်းအတွက ် FABs 
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ကေထာက်ပံ့ေပးပါသည်။ ၎င်း၏ ကျယ်ြပန့်သည့် လဲအပခံ်ရသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကာမိေစရန ်
လံုေလာက်သည့် အရင်းအြမစ်ေပးေရး စဉ်းစားစရာြဖစ်ပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲုံး၊ အေထွေထွအုပ်ချပ်ေရးဦးစီးဌာန (GAD) သည် ရွာေြမ၊ မိေြမ၊ 
စားကျက်ေြမ အစရှိသည့် ေြမအမျိးအစား အမျိးမျိးအတွက ် တာဝနရိှ်ပါသည်။ ယင်းသည ်
မိေြမှင် ့ ရွာေြမများ ေြမငှားရမ်းြခင်း(ှင့် အြခားမိြပေခါငး်စဉ်အနည်းငယက်ို) 
ေပးအပ်ပါသည်။ သိသာထင်ရှားစွာပင် GAD သည် (၁) GAD အေနြဖင့် စိုက်ပျိးေရးအေြခခ ံ
စက်မလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖွံဖိးမတွင ် သိသာထင်ရှားသည် အခန်းကမှပါဝင်ရမည့် 
အများပိုင်သစ်ေတာ သုိမဟုတ် ေြမိုင်း (အမျိးအစားသတ်မှတ်ြခင်းမရှိေသးေသာ သိုမဟုတ ်
အများပိုင်သစ်ေတာ) (၂) စိုက်ပျိးေရးအေြခခ ံ စက်မလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖွံဖိးမကို 
ထိန်းချပ်ရန် ကျင့်သုံးိုင်ပီး စားကျက်ေြမှင့် အြခားလုပ်ငန်းအသုံြပြခင်းတိုတွင ် ေဒသခ ံ
များမ ှ ေြမအလွန်အမင်းသုံးစွဲြခင်းများကို  ချပ်ထိန်းိုင်သည့် ေြမလွတ်ှင့်ေြမိုင်းများ 
အမျိးအစား ခွဲြခားြခင်း (၃) GAD သည် လယ်ယာေြမကို တည်ဆ ဲ ေလာက်လွာပုံစံများ 
အတွက် ထိန်းချပ်ပီး LUCs အတွက် မှတ်တမ်းြပစုပီး LUCs ကို ဖျက်သိမ်းရန ်အရည်အချင်း 
ရိှ-မရှိှင့် အများြပည်သ ူ အကျိးအတွက ် ှင့် အများြပည်သူအကျိးအတွက် မဟုတ်ဘ ဲ
ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း စသည့်တာဝန်များ ရိှပါသည်။ ေကျးရွာ၊ ေကျးရွာအုပ်စု၊ မိနယ်၊ ခိုင်ှင့် 
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အဆင့် တိုင်းတွင ်ုံးခွဲများရှိေသာ GAD သည် အဆိုပါအဆင့်များရှိ 
ဗဟိုအစိုးရ၏ ကိုယ်စားြပအြဖစ် ထမ်းေဆာငပ်ါသည်။ GAD ၏ ခိုင်အသီးသီးတွင်ရှိသည့် 
အဆင့်ြမင့်အရာရှိကီးြဖစ်သည့် ခိုင်မးသည ်မြဖစ်မေန ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအားလုံးအတွက ်
တာဝန်ရှိသ ူ ြဖစ်ပါသည်။ VFV ေြမငှားရမ်းြခင်းအတွက ် ေငွေပးသွင်းြခင်းကို GAD ၏ 
မိနယ်ုံးများက ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ GAD သည် ၂၀၁၈ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင ်အရပ်သား 
အုပ်ချပ်ေရးေအာက်ရှိ ြပည်ေထာင်စ ု အစိုးရအဖွဲုံးဝန်ကီးဌာနသို ေြပာင်းေရခဲ့ပါသည်။ 
ယခင်က ၎င်းသည် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ စစ်အုပ်ချပ်ေရးေအာက်တွင ်
ရှိသည့် ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ လက်ေအာက်တွင်ရိှပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလတွင ်
အစုိးရသည် GAD အတွက် ဝန်ထမ်းများပါဝင်မ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းှင့် ကျင့်ဝတ်များ 
အပါအဝင် ဝန်ကီးဌာနအသစ ် ေြပာင်းလဲြခင်းကို ကနလ်န့်ကာဖငွ့်ခ့ဲေသာလ်ည်း GAD တွင ်
တူညသီည့် အရာရှိများကိုသာ ဆက်လက်ခန့်ထားဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ 

သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန (MoNREC) သည် သဘာဝ
ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ြခင်း၊ သဘာဝအရင်းအြမစ်များှင် ့ သစ်ေတာများ (အမတဲမ်း 
သစ်ေတာေြမ၊ သစ်ေတာကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာှင့် ကာကွယ်ေတာများ) အတွက ်
တာဝန်ရှိပါသည်။ 
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 ေြမတိုင်းဦးစီးဌာနသည် MoNREC ၏ ေအာက်တငွ ် ုိင်ငံေတာ်အတွက ်

ေြမမျက်ှာြပင်ြပေြမပုံ (Topographical Map) များကို တိုင်းတာေရးဆွဲ 

ထုတ်လုပ်ေပးပီး ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနရိှ တပ်မေတာ်မ ှ စစ်ဦးစီးချပ်ကို 

တိုက်ိုက်သတင်းပိုပါသည်။ 

 သစ်ေတာဦးစီးဌာနသည ် သစ်ေတာေြမကုိ ေဒသဆိုင်ရာသစ်ေတာေြမ 

လက်မှတ်ှင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ထုတ်ေပးပီး အမတဲမး် သစ်ေတာေြမမ ှ

သစ်ေတာေြမအြဖစ် ြပန်တမ်းြပန်ထုတ်ခွင့် အာဏာရှိပါသည်။ 

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်ေရးဦးစီးဌာနသည် ပတ်ဝန်းကျင် (ှင့် လူမေရး) 

ထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက ်(EIA) လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စီမံကိန်းအဆိုြပချက်များကို 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် EIA ှင့် စီမံချက် အတည်ြပြခင်းများအပါအဝင ် အေရးကီး 

သည့် အခန်းကမှ ပါဝင်ပါသည်။ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများ

န်ကားမဦးစီးဌာန (DICA) သည် ြမန်မာုိင်ငံရင်းီှးြမပ်ံှမ ေကာ်မရှင်၏ အတငွး်ေရးမးံုး 

အြဖစ် ေဆာင်ရွက်ပီး အစိုးရှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအကား ဆက်ဆံမအတွက် 

ပထမဆံုးေပါင်းကူးအြဖစ် ေဆာင်ရွက ် ေပးပါသည်။ (SEZs မှလဲွ၍) တစ်ှစ်ထက်ပုိ၍ 

ေြမငှားရမး်သည့် ိုင်ငံြခား သားပုိငကု်မဏီများသည် MIC ၏ ခွင့်ြပမိန့်  သိုမဟုတ ်

အတညြ်ပမိန့် လိုအပ်ပီး လူအေယာက် (၁၀၀) အထက ် ေရေြပာင်းေပးြခင်းှင့် ေြမဧက 

၁၀၀၀ ထက်ပုိ၍ အသုံးြပသည့် ြမန်မာကုမဏီများ သိုမဟုတ ် ပတ်ဝန်းကျင ် သိုမဟုတ ်

လူမေရးကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ေရာက်မရှိသည့် ကုမဏီများလည်း လုိအပပ်ါသည်။ 

မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီရန်ကုန်၊ မေလးှင့် ေနြပည်ေတာ်တိုသည ်ယင်းတို

၏ မိနယ်နမိတ်အတွင်းရှိ ေြမအသုံးြပမှင့် ပိုင်ဆိုင်မှင့်သက်ဆိုင်သည့် ေဆာင်ရွက် 

ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲပီး GAD ှင့် DALMS အစား ေြမစီမံခန့်ခွဲမ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ထိထ ိ

ေရာက်ေရာက ် ေပးအပ်ြခင်းခံရပါသည်။ အဆိုပါ ေကာ်မတီများသည ် အသုံးြပြခင်းအေပ 

ြပန်လည ် အမျိးအစား သတ်မှတ်ြခငး်၊ ေြမှင့်အေဆာက်အအုံများ သိမ်းဆည်းြခင်းှင် ့

ပိုင်ရှင်အမည်ေြပာင်းလဲြခင်းတိုတွင ် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်  ခံစားရရှိပါ 

သည်။ 
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ေပါင်းစည်းမရှိပီး ေခတ်မီေသာ ေြမဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ှင့် မှတ်ပုံတင်စနစ ်
မရှိြခင်း 

ေြမအမျိးအစားှင် ့ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များ၏ အတိုင်းအတာအားလုံးကို ခံငုံမ ိ
ေသာ ေြမဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်ှင့် မတှပ်ုံတငစ်နစသ်ည် လက်ရှိတွင ် ညီွတ် 
ကိုက်ညီမ မရှိဘ ဲေပါင်းစည်းမမရှိပါ။ ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်း (မည်သူက ဥပေဒအရပိုငဆ်ိုငသ်ည်) 
ှင့် ေြမမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ (မည်သည့်အရာကုိ မည်သည့်ေနရာတွင ် ဥပေဒအရ ပိုင်ဆိုင ်
သည်) ဆိုသည်များအား ဗဟိုဦးစီးြပမ မရှိြခင်းသည ် ေြမလုပင်နး်ေဆာငရွ်က်မများအတကွ ်
သင့်ေတာ်သည့် အားစိုက်ထည့်မြပထားေသာ တာဝန်ယူမရှိရန်အတွက ် ေြခာက်လှန့်ေန 
ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ်မတူညီသည့် မှတ်ပုံတင်မများရိှေနပီး 
ကဲွြပားသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက ် အမျိးမျိးေသာဝန်ကီးဌာနများက ကုိင်တွယ်ေနပါ 
သည်။ ေြမမှတ်တမ်းအများစုမှာ အိုမင်းပီး ကိုလိုနီကာလကိ ု ေခတ်ေနာက်ြပန်ေနကာ 
ှစ်အလိုက်ေြပာင်းလဲကာ အသစ်ြဖစ်ေပေနသည့် ေြမကွက်အကျယ်အဝန်းအြဖစ် လက်ရှိ 
ေြမြပင်တွင်ေဆာင်ရွက်ေနမ အရှိတရားကို ထင်ဟပ်ြခင်းမရိှပါ။ အများြပည်သူရရှိိုင်ရန်ှင့် 
ကွန်ြပတာြဖင့်စာရင်းအင်း ေဆာင်ရွက်ထားမ အလွနန်ည်းပါးပါသည်။ အဆိုပါအကျိးဆက် 
ေကာင့် ေြမဆိုင်ရာေြမပုံများှင့် မှတ်တမ်းတုိတွင် မညီွတ်မများ ပိုမိုကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်  
ြဖစ်ေစပါသည(်LIFT, 2015)။ 

လယ်ယာေြမဥပေဒ (၂၀၁၂) ကို လိုက်နာကျင့်သုံးထားသည့် ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံှင့် ြမန်မာ 
ိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတိုတွင ် ထုတ်ေပးသည့် လက်ရှိေြမမှတ်တမ်းေြမပုံ (ကွင်းေြမပုံ) သည်ပင ်
လင် မတိကျမများ များပုံရပီး ြပင်ဆင်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည ် (Boutry et al., 217; 
World Bank, 2018)။ တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်များက စုစုေပါင်း၏ ၁၆ မီလီယံသည ်
လယ်ေြမကွက်များြဖစ်ပီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ အတွင်း ၉.၃ မီလီယံေသာ LUC များကို ေတာင်သ ူ
လယ်သမားများသို ထုတ်ေပးပီးြဖစ်သည်ဟ ု အဆိုြပပါသည် (FAI and EU, 2016)။ 
ကမာ့ဘဏ် ၂၀၁၈ က အလားတူကာလတွင် ေတာင်သူလယ်သမားများအား အလွန် 
ေခတ်မမီေတာ့သည့် ေြမပုံများအေပ အေြခခံ၍ LUC ေပါင်း ၈ မီလီယံခန့်  ထုတ်ေပးပီး 
ြဖစ်သည်ဟ ု အစီရင်ခံပါသည်။ ဘဏ်က လယ်ယာေြမအနည်းဆုံး ၈၀ ရာခိုင်န်းသည ်
ြပန်လည်ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးရမည်ြဖစ်ပီး ေကျးလက်ေကျးရွာများရှိ ဂရမ်ေြမတွင ်အကျံးဝင ်
သည့် ခန့်မှန်းေြမကွက် ၄၅၀၀၀ ကွက်သည် ြပန်လည်ဖန်တီးရန် လိုအပ်ချက်ရှိေကာင်း 
ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ယင်းအတွက ် အဓိကစိန်ေခမမှာ အသစ်ြပန်လည်ြပလုပ်ြခင်းှင့် 
ေြမမှတ်တမ်းများကို ေခတ်မီေအာင်ြပလုပ်ြခင်းတိုအတွက ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ေရးဆွ ဲ
ြပာန်းထားမမရှိြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ေြမမှတ်တမ်းမှတ်ရာများ မတိကျမ၏ ေနာက်တွင် မှတ်ပုံတင်စနစ်တွင်လည်း အေရးကီး 
သည့် အားနည်းချက်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် လယ်ယာေြမတွင ် လယ်ယာေြမဥပေဒက 
မည်သည့်ေြမအသုံးြပမေြပာင်းလဲြခင်းကိုမဆို သင့်ေတာသ်ည့် မှတ်ပုံတင်ြခင်း လိုအပ်ချနိ ်
တွင ် (ဥပမာ- ေြမလဲေြပာင်းြခင်း၊ အေမဆွက်ခံြခငး် သုိမဟုတ် အေကးေကာင့် ဟန့်တား 
ြခင်း) လပုထံု်းလုပ်နည်းဆုိင်ရာ န်ကားချက်အသစ်ကုိ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလတွင် အဆုိပါ 
ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ထုတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၂ မတုိင်မီက ေြမလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများ 
သည် တရားဝင်မဟုတ်ပါ။ ယင်းသည်လည်း မှတ်တမ်းြပရန ် လိုအပ်ေနေသးပါသည်။ VFV 
ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယင်းသည် ေရေြပာင်းိုင်မမရှိြခင်း၊ VFV ေြမ (လက်မှတ်) 
ကို လယ်ယာေြမ (LUC) အြဖစ်ေြပာင်းလဲရန ်ဥပေဒအရ ေပးအပ်ထားေသာ်လည်း အစိုးရသို 
ြပန်ေပးအပ်ရမည်သာ ြဖစ်ြခင်းတိုေကာင့် ြပဿနာနည်းပါးပါသည်။ 

ေြမမှတ်တမ်းမှတ်ရာများှင့် မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်များ တိကျမမရှိြခင်းသည ်
ေကျးလက်ေြမများကုိ ထူးြခားေအာင် မေဆာင်ရွက်ိုင်ပါ။ ဂရမ်ေြမများ တရားဝင်ြပြခင်းကို 
တစ်ခါတစ်ရံ ရှားပါးစွာြပလုပ်ေပးြခင်း၏ အကျိးဆက်အေနြဖင့် ှစ်ေပါင်း (၅၀) အတွင်း 
မိှင့် ေကျးရွာများတိုးချဲလာြခင်းသည်လည်း တရားဝင်ဥပေဒကေပးထားသည့် မိ 
ကန့်သတ်ချက်၏ အြပင်တွင် တရားမဝင် အေြခချြခင်းကို ဖနတ်းီေစပါသည် (ယင်းသည ်
မိြပေြမအသုံးြပခွင့် ြဖစ်ပါသည)်။ မိေြမအတက်ွပငလ်င ်ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းများ၊ ေြမကွက ်
ြပေြမပုံများှင့် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်မများသည ် ရံဖန်ရံခါ မတကိျမများ ရှိပါသည် 
(ကမာ့ဘဏ်၊ ၂၀၁၈)။ ဥပမာ အားြဖင့် ေအာက်ြမန်မာိုင်ငံမိှင့် ေကျးရွာေြမများ 

အက်ဥပေဒ (၁၈၉၉) အရ အသိအမှတ်ြပထားသည့်ေြမအသုံးြပခွင့်လယဝ်ယထ်ားရိှြခငး်
5
ကို 

ပုံမှန်လုပ်ိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် အသိအမှတ်ြပြခင်းသည ်ဆိုးကျိးြဖစ်ေစမ ရိှ- 
မရှိ ရှင်းလင်းမမရှိပါ။ ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) က သတိထားမိခ့ဲသည့်အတုိင်း “စာချပ် 
စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းသည် မိများတွင ် အလုပ်ြဖစ်ုံမသာ […] မိများတွင ် ဂရန ်
ငှားရမ်းခွင့်ှင့် စာချပ်စာတမ်းများ မှတပ်ုံတငဌ်ာနသုိ ၎င်းတို၏ မှတ်ပုံတင်ြခင်းများသည ်
ှစ်ေပါင်းများစွာ ေခတ်ေနာက်ကျေနခ့ဲပါသည်” (ကမာ့ဘဏ် ၂၀၁၈) ။ ေကျးလက် ေြဖရှင်းမ 
များတွင ် ဆင်တူသည့်အေြခအေနများ ရိှပါသည်။ An FAO-EU (2016) အစီရင်ခံစာက 
ေကျးလက်ေကျးရွာများတွင ် လယ်ယာေြမမှ အချိ ၅-၆ သန်းရှိေသာ လူေနအိမ်ေြမကွက် 
အြဖစ် တစ်ြဖည်းြဖည်းချင်း ေြပာင်းလဲလာသည့် အိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မများသည် မည်သည့် 
တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ြခင်းမ ှ မရှိသည့်အချက်များကို အစအီရငခံ်ခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါအေြခ 
အေနသည် DALMS ှင့် GAD ကဲ့သိုေသာ ေြမဆိုငရ်ာေအဂျငစ်မီျားသည် ဂရမ်ှင့် အြခား 
မိြပေခါင်းစဉ ် မှတ်ပုံတင်ြခင်း၏ ထပ်တူြဖစ်ေနမများကို ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းေသာေကာင့် 
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မိေြမကိစရပ်များ ှင့်တစ်ချနိ်တည်းမှာပင ် ရွာေြမများအေပတွင ် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကျိးေကာင်းဆက်မ လိုအပ်ချက်ကို ပိုမိုအားေကာင်းေစပါသည်။ 

အဆိုပါလက်ရှိအေြခအေနသည ် ေဒသတွင်းတွင ် ေြမအသုံးြပမှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ေတွ 
ြဖစ်ေပေနြခင်းများှင့် ကိုက်ညီမမရှိသည့် အထက်မှ ေအာက်သိုန်ကားေသာ မူဝါဒြဖင့် 
ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် တရားဝင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၏ ပ်ေထွးမကုိ မီးေမာင်းထိုးြပ 
ေနပါသည ် (Bountry et al, 2017)။ ၂၀၁၂ လယ်ယာေြမဥပေဒအရ  အသုံးြပခွင့်ဆိုင်ရာ 
စာရွက်စာတမ်းများကိုေပးအပ်ရန ် ေတာင်သူလယ်သမားကို တွန်းအားေပးြခင်းသည ်
အေလးထားဖွယ်ြဖစ်ေသာ်လည်း - လယ်ယာေြမအားလံုးအတွက် LUC များ ထုတ်ရန ်
ေြမမှတ်တမ်းေြမပုံ (ကွင်းေြမပုံ) အား ဥပေဒအရ လိုအပ်ြခင်း - အကျိးဆက်အေြခအေန 
သည် အဆိုပါ မတိကျသည့် စာရွက်စာတမ်းထားရှိြခင်းအတွက ်မေသချာမေရရာမငှ့် (LUCs 
သည် အများအားြဖင့် ေခတ်ေနာက်ကျေနသည့် ေြမပုံများအေပ အေြခခံထားပီး တစ်ခါ 
တစ်ရ ံ ေြမကိုင်တွယ်အသုံးြပသူများ မှားယွင်းစွာတွဲဖက်ထားသည)် LCUs မရသည့် 
သူများအတွက်  ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုမိုမလုံ ခံမ (၎င်းတို၏ ေြမများအား 
မှတ်ပံုတင်ထားသည့် သတင်းအချက်လက်တွင် မှားယွင်း၍ အြခားတစ်ေယာက ် အမည်ြဖင့် 
ြမင်ရြခင်းများရှိြခင်း)ကုိ ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ ယင်းသုိ ြပဿနာြဖစ်ေစသည် ့အေြခ အေနသည ်
VFV ေြမကို မှတ်ပုံတင်ရန ် တွန်းအားေပးထားသည့် VFV ဥပေဒကို ြပင်ဆင်ြခင်း (၂၀၁၈) 
ှင့်အတူ ယခုအခါ ထပ်တစ်လဲလဲ ြဖစ်ိုင်ေချရှိလာပါသည်(ေအာက်တွင် ထပမ်ေံဆးွေွး 
ပါမည်)။ 

လက်ေတွအေပတွင် မှတ်ပုံတင်န်းကို ဦးစားေပးြခင်းအားြဖင့် အဆိုပါမူဝါဒဆိုင်ရာ 
စွန့်စားမသည ် (၁) One Map (၂၀၁၅ ခုှစ်တွင ် ဖွံဖိးရန်ှင့် စတင်ရန် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီး 
ေြမအချက်အလက်ကုိ အရင်းအြမစ်ေပါင်းစုံမ ှ ပူးေပါင်းရယူထားသည့် အင်တာနက်အချက် 

အလက်ေပါင်းကူး)
6
 (၂) ဒီဂျစ်တယ်ေြမမှတ်တမ်းစနစ်ဖံွဖိးေရးအပါအဝင် ေြမအုပ်ချပ်မှင့် 

စီမံခန့်ခွဲမစီမံကိန်း (LAMP) (၃) LIFT က အေထာက်အပံ့ေပးေသာ ေနာက်လာမည် ့စီမံကိန်း 
ြဖစ်သည့် အသုံးြပမမရှိသည့်ေြမများ ြပန်လည်ခွဲေဝေပးေရးှင့် ဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်း 
(REAL DEV) ကဲ့သိုေသာ အေရးကီးသည့် ေရှေြပးအစအီစဉ်ြဖင့် ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းစနစ်ကို 
ယံုကည်မတည်ေဆာက်သည့် မည်သည့်တုိးတက်မမျိးကုိမဆုိ ဟန့်တားေှာင့်ယှက်ေနပါ 
သည်။  

ေြမပုံှင့် မှတ်ပုံတင်စရင်းရှိ သတင်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်တိကျရန် လုံေလာက် ေသာ 
စဉး်စားသံုးသပ်မေပးြခင်းကုိ ကျင့်သုံးြခင်းှင့် အလားတူစွာ ၎င်းတို၏ သင့်ေတာ်သည့် 
ြပြပင်ထိန်းသိမ်းမြပလုပ်ြခင်းတိုသည ်အနာဂတ်ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးများ၏ ေအာင်ြမင်မ 
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အတွက် ေသာ့ချက်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ NLUP အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခ ု
ြဖစ်သည့် OneMap ကုိ ထပ်မံဖွံဖိးတိုးတက်ေရး လမ်းန်မများေပးရန ် တာဝန်ေပးြခင်းခ ံ
ရေသာ ြမန်မာိုင်ငံအမျိးသားေြမပုံစနစ ် (OneMap Myanmar) ေရးဆွဲ အေကာင်အထည ်
ေဖာ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီကုိ မကာေသးမီက ဖွဲစည်းခဲ့ြခင်းသည ် OneMap ေဆာင်ရွက်မ 
အားလံုးအကုန်အစင်ပီးစီးမ မရိှေသးမေီဆာငရွ်က်ထားသည့် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် သတင်း 
အချက်အလက်များအေပ အားကိုးယုံကည ်စိတ်ချရမကို အကူအညီြဖစ်ေစသည့် ကားြဖတ် 
ကာလ သတ်မှတ်တိုင်းတာမများကိုထင်ဟပ်ေစရန ်အေရးကီးပါသည်။  

ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) က ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် အားလံုးကိ ု မှတ်တမ်းြပစ ု
ိုင်ရန်အတွက် သင့်ေတာ်သည့် စီမံကိန်းများပါဝင်သည့် ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းကို မိနယ ်
အဆင့်တွင် တည်ေဆာက်ိုင်ပီး ယင်းသည ် မှတ်တမ်းများ ြပန်လည်အသစ်ြဖစ်လာြခင်း 
အတွက် မိနယ်အတွင်း၌ အစပျိးေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပီး ၁၀ စှတ်ာ ကာလအေပတွင် 
အေြခခံသည့် ဦးစားေပးဧရိယာအရ ဝန်ေဆာင်မများသည ် လက်ေတွြဖစ်လာိုင်သည်ဟ ု
ခန့်မှန်းပါသည်။ ကားကာလတွင ် ဥပေဒအသစ်မကျင့်သုံးမီ စံြပေြမစီမံခန့်ခွဲေရးုံးများ 
ကဲ့သိုေသာ အဆင့်များကို ေဆာင်ရွက်ထားုိင်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အများစုေသာ 
ေြမမှတ်တမ်းများကို မိနယ်အဆင့်က ကိုင်ထားစဉ်တွင ် ယင်းမှတ်တမ်းများ ရရှိြခင်းတွင ်
ပါဝင်သည့် ခရီးအကွာအေဝးှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည ် ေတာင်သူလယ်သမား ပျမ်းမ 
အေရအတွက်အတွက် အတားအဆီးအြဖစ ် ရင်ဆိုင်ေနရဆဲြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံသည် 
ေကျးရွာ သိုမဟုတ ် ေကျးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင ် ရရှိအသုံးြပိုင်ေစြခင်းကဲ့သိုေသာ အြခား 
ေရွးချယ်မများကုိ စဉ်းစားိုင်ပါသည်။ 

ပ်ေထွးပီး ရှည်လျားသည့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ ်

ြမစ်ဝကန်းေပရှိ အိမ်ေထာင်စုများပိုင်ဆိုင်သည့် ေြမကွက်များ၏ ၉၆ ရာခိုင်န်းေကျာ်ကို 
လယ်ေြမအြဖစ် တရားဝင်အမျိးအစားသတ်မှတ်ထားစဉ်တွင ်အလယ်ပိုင်း ေြခာက်ေသွသည့် 
ေဒသများရိှ ေြမပိုင်ရှင်များ၏ ၈၀ ရာခိုင်န်းခန့်သည် လယ်ေြမများအြဖစ် LUC များကုိ 
၂၀၁၄ ခုှစ် တွင ် ထုတ်ေပးခဲ့ပီး (Alleverdian, 2016) ကုန်းြမင့်ဧရိယာရှိ 
အစိတ်အပိုင်းအများစုကို မည်သည့် ေြမေခါင်းစဉ်မ ှတပ်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။ အေကာင်းရင်းများမှာ 
မှတ်ပုံတင်စနစ်၏ ပ်ေထွးြခင်းှင့် ေြမအသံုးြပခွင့်များမတှပ်ုံတငြ်ခငး်ြဖင့် ရရှိသည့် အကျိး 
ေကျးဇူးများကို သေဘာေပါက်သိရှိမမရှိြခင်း (ဆိုးကျိးမဟုတ်ခဲ့လင)် မှစ၍ (၁) စိုက်ပျိးေရး 
အတွက် သိသာထင်ရှားသည့် ေြမအသံုးြပခွင့်သည် လယ်ယာေြမဥပေဒအရ သတ်မှတ ်
ရည်ရွယ်ထားသည့် ေခါင်းစဉ်အတွက ် အရည်အချငး်ြပည့်မရီန ် လုိအပ်ချက်ှင့် ကိုက်ညီမရှိ 
ရမည့် တရားဝင်အမျိးအစား ခွဲြခားြခင်းေအာက ် ကျေရာက်ေနြခင်း (၂) ကုန်းြမင့်ေြမ 
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အများစုသည ် မည်သည့်အခါကမှ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခဲ့ြခင်းမရှိသြဖင့် ေြမမှတ်တမ်းမှတ်ရာ 
များဆိုင်ရာ သတင်းအချက ် (ကွင်းေြမပုံ) မရှိြခင်း (၃) သတင်းအချက်အလက်မရှိြခင်းှင့် 
ကုန်းြမင့်ဧရိယာများတွင ် VFV ေြမများကိ ုတရားမဝင်လက်ေရာက်ယူမများ၏ အကျိးစီးပွား 
များကဲ့သိုေသာ ပုိမုိ ခိုင်ခိုင်မာမာ ြဖစ်တည်ေနသည့် ကိစရပ်များအထိ ေြပာငး်လဲေနပါသည်။  

ဥပမာအားြဖင့် လယ်ယာေြမဥပေဒေအာက်တွင ် လယ်ယာေြမအသံုးြပခွင့်သည် အတည် 
ြပြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်အဆင့်အမျိးမျိး ပီးဆုံးမှသာ ရရှိိုင်သည့် LUCs ၏ အာမခံမ 
အားြဖင့် အသိအမှတ်ြပပါသည်။ အကယ်၍ ေတာင်သူလယ်သမား တစ်ဦးအတွက ် LUC ကို 
အတည်ြပပီးလင် ခိုင်လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲမအဖွဲက LUC ထုတ်ေပးမမြပေသးမ ီ
ေတာင်သူလယ်သမားသည ် မှတ်ပုံတင်ေကးကုိ ေပးသွင်းရပီး မိနယ်ေကးတိုင်ှင့် 
ေြမစာရင်းဦးစီးဌာနတွင ် မှတ်ပုံတင်ရပါသည်။ LUC ကုိ လဲေြပာင်းြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ 
အေမွေပးြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်း သိုမဟုတ ်ေပါင်ှံြခင်းြပလုပ်ြခင်းသည ်အဆိုပါ အတည်ြပြခင်း 
ှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ပီးဆုံးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူစွာပင် VFV ေြမ 
အသုံးြပခွင့်ရရှိရန်ေလာက်ထားြခင်းှင့် မတှပ်ုံတငြ်ခငး်သည်လည်း အဆင့်ေပါင်းများစွာရှိပီး 
VFV ေကာ်မတီများ၏ အဆင့်အမျိးမျိးတွင ် ဖိုင်များ အထက်ေအာက်သုိ အဆင်းအတက်ြပ 
လုပ်ကာ အချနိ်ကုန်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ှစ်မျိးလံုးတွင ်တရားဝင ်
ေပးရသည့် ေငွေကးသည ် အေတာ်အတန်နည်းပါးေသာ်လည်း အထူးသြဖင့် ဝနထု်တဝ်နပ်ိုး 
ြဖစ်ပီး သွယ်ဝုိက်၍ေပးရေသာ ကီးမားသည့်အခွင့်အလမး်ကုန်ကျစရိတ်များရှိပါသည်။ 

ေကျးလက်ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း အလားတူစာွ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများပီး 
ပ်ေထွးပါသည်။ ဥပမာ- ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) က အစီရင်ခံသည့်အတုိင်း ဂရမ်ေြမငှားရမ်းမ 
မှတ်ပုံတင်ြခင်းလက်ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်သည် GAD၊ DALMS ုံးများှင့် ဘာေရးဌာနများသို 
အကိမ်ကိမ် သွားေရာက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ပို၍ 
ပ်ေထွးေသာမြဖစ်ိုင်ြခင်း မဟုတ်ခဲ့လင်ပင ် ယင်းကိုအမှန်အြဖစ ် သက်ေသြပခဲ့ပါသည်။ 
စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံး (ORD) သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒတွင ် ရှင်းလင်းစွာ 
ေဖာ်ြပေပးအပ်ထားေသာ်လည်း ိုင်ငံြခားသားရင်းီှးြမပ်ှံသူများ ပါဝင်သည် ့ ေြမငှား 
စာချပ်များ မှတ်ပုံတင်ြခင်းကို အယူခံဝင်ိုင်ေသာ မည်သည့် စာြဖင့်ေရးသားထားသည့် 
ရှင်းလင်းချက်မ ှ မရှိဘဲြငင်းဆိုသည်ဟ ု အစီရင်ခ ံ တငြ်ပခံရပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများက 
ယင်းကဲ့သိုေသာ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်မများသည ်  ကီးမားသည့် အေြခခံအေဆာက်အအုံှင့် 
အိမယ်ာေဆာက်လုပ်ေရးက့ဲသုိေသာ ဘာေရးဆိုင်ရာ ေချးေငွသိသိသာသာ လုိအပသ်ည့် 
စီမံကိန်းများအတွက် အဓိကစိန်ေခမြဖစ်ပါသည်။ ယင်းှင့် အြခားအေကာင်း အရင်းများ 
ေကာင့် ကမာ့ဘဏ်၏ စီးပွားေရးေဆာင်ရွက်ရလွယ်ကူမ အန်းကိန်း ၂၀၂၀ တွင ် ြမန်မာ 
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ိုင်ငံ၏ မိြပပိုင်ဆိုင်မ မှတ်ပုံတင်ြခင်း စွမ်းေဆာင်ရည်တွင ် စီးပွားေရးိုင်ငံေပါင်း ၁၉၀ 
အနက ်၁၂၅ ေနရာတွင ်ေရာက်ရိှခ့ဲပါသည်။ 

အမျိးမျိးေသာ အြခားေြမအမျိးအစားများသည ်ဥပေဒအရအသိအမှတ်ြပထားြခင်းမရိှသြဖင့ ်
မတှပ်ုံတင်ရန် ခက်ခဲလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတိုကို မှတ်ပုံတင်ိုင်မမြပေသးမ ီ ပထမဦးစွာ 
အဓိပာယ်သတ်မှတ်ရန်ှင့် ဥပေဒအရအသိအမှတ်ြပရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် 
ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် ေြမမျိးတွင်ြဖစ်ပါသည်။ ဓေလ့ထံုးတမ်းအရ ေြမ 
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိသည့်ေြမများမှာ ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင ် ကျယ်ြပန ့်စွာရှိေနပီး ေတာင်ကုန်းေဒသ 
များတွင ် စံတစ်ခုအြဖစ်ရှိေနေသာ်လည်း ၎ငး်တိုငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့် အချက်အလက်များမှာ 
ရရှိိုင်မမရှိေသးပါ။ ဘုံစားကျက်ေြမ၊ ေရသုံးစွဲခွင့်၊ ေတာေတာငအ်သံုးြပခွင့်၊ ဗဟုိအစုိးရ 
ေြမှင့် ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရေြမှင့် တရားဝင်မဟုတ်ေသာ မိြပတည်ေဆာက်မများ က့ဲသို 
ေသာ အြခားေြမအမျိးအစားများသည ် ၎င်းတို၏ ကိုယ်ပိုင်အသုံးြပခွင့်၊ ကန့်သတ်ခွင့်ှင့် 
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခွင့်များှင့်အတ ူ ေြမမှတ်ပုံတင်စနစ်တွင ် ေြမမှတ်ပုံတင်ခွင့်ှင့် 
လုံ ခံမရရှိခွင့်များလည်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထိုြပင ် ေြမအသုံးြပခွင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်း အချိကိစရပ်များ၊ အထူးသြဖင့် VFV ှင့်  
လယ်ယာေြမများတွင ် အေြခအေနမျိးစုံှင့် စီမံခန့်ခွဲမလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ေလးစားမ 
မရှိလင ်ေြမအသုံးြပခွင့်သည် ပယ်ဖျက်ခံရသြဖင့် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုံ ခံမ လုိအပသ်ည့် 
ြမင့်မားမေလာက် မရှိပါ။ မူေဘာင်သည်ေြမအသုံးြပသူများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းအတွက ် အကန့်  
အသတ်ရှိသည့် မက်လုံးများှင့် လယ်ယာေြမအသုံးြပသူများကို ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ေချးေငွ 
ရရှိမကို ေမာ်လင့်ချက်များကို (ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်ှင့် အြခားစီးပွားေရး ဘဏ်မ ှ
ရာသီေချးေငွရရှိေရးအတွက ်LUCs အား အေပါင်ပစည်းအြဖစ် ထားရှိိုင်ပါသည)် အတူတက ွ
ေပးအပ်ပါသည်။ 

ေြမအသုံးြပမစီမံကိန်းမရှိြခင်းှင့် ပ်ေထွးေသာ ေြမေြပာင်းလဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ 

လက်ရှိတွင ်ေြမအသုံးြပမစီမံကိန်းကို ကိုင်တွယ်အုပ်ချပ်ရန ်မည်သည့်ဥပေဒမ ြမန်မာိုင်င ံ
တွင်မရှိေသးေသာေကာင့် ေြမစီမံကိန်းအတွက ် သတ သိုမဟုတ ် အေြခခံအေဆာက်အအံု 
စသည်ြဖင့် ကကိုအေြခခံ၍ ေဒသဆိုင်ရာအဆင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ် လုပ်ငန်းစဉ ်
များလည်း မရှိေသးပါ။ NLUP သည ် “ပူးေပါင်းပါဝင်ိုင်မ၊ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် တာဝန်ခံမ 
ရှိေသာ ေြမအသုံးြပလုပ်ငန်းစဉ”် ကို လမ်း ခံိုင်မည့် အနာဂတ် အမျိးသားေြမဥပေဒကိ ု
ကိတင်ေမာ်မှန်းထားပါသည်။ ယင်းသည် မိနယ်၊ မိ၊ ရပ်ကွက်၊ ေကျးရွာအုပ်စုှင့် 
ေကျးရွာအဆင့်များ ပူးေပါင်းပါဝင်ြခင်းြဖင့် စတင်၍ ၎င်းစီမံကိန်းကို ခိုင်၊ တိုင်းေဒသကီး/ 
ြပည်နယ် ထုိေနာက် ုိင်ငံေတာ်အဆင့်အထိ အသီးသီး အဆင့်ြမင့်ပိုင်းများှင့် ေရာယှက ်
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ချတ်ိဆက်ြခင်းြဖင့် ေြမအသုံးြပမစီမံကိန်းကို ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် ကိတင်ေမာ်မှန်း ထားပါ 
သည်။ 

သတ်မှတ်ထားသည့် ေြမအသံုးြပမသို ေြပာင်းလဲရန ် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများသည် ေြမအမျိး 
အစားအသီးသီးကို အေသးစိတ်မများ ကျန်ေနေသးပီး (ဥပမာ-လယ်ယာေြမ ဥပေဒှင့် VFV 
ဥပေဒတိုအရ) ရှင်းလင်းြပတ်သားေသာ ေြမအသုံးြပခွင့်စီမံကိန်းှင့် စီမံခန့်ခွဲမ မူေဘာင်ကို 
ချမှတ်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင ် ၎င်းတိုသည ် အလွန်တစ်ရာ ရှည်ကာ၊ ပ်ေထွးပီး 
ကုန်ကျစရိတ်များလှပါသည်။ သာဓကတစ်ခုအေနြဖင့် လယ်ယာေြမ ဥပေဒှင့်ဆိုင်သည့် 
ကိစရပ်တစ်ခုတွင ် လယ်ယာေြမသည် စိုက်ပျိးေရးသီးှံများ စိုက်ပျိးြခင်းမှလွဲ၍ အြခား 
မညသ်ည့်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်မှ သုံးစွဲခွင့်မရှိပါ။ ထိုအတွက ် အလွနေ်သးငယသ်ည့် ေြမကွက ်
ငယ်အား မတူညီသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သုံးစွဲမည်ဆိုလင်ပင ် (ဥပမာ- ဆက်သွယ်ေရး 
တာဝါတိုင် သိုမဟုတ ်ေမွးြမေရး သိုမဟုတ ်ငါးထုတ်လုပ်ေရး (ငါးကန်) ) ငှားရမ်းြခင်းမြပမ ီ
သိုမဟုတ ် မှတ်ပုံတင်ြခင်းမြပမ ီ ေြမအသုံးြပမ ေြပာင်းလဲြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကုိ လိုက်နာရပါ 
မည်။ ယင်းသည ် အချိကိစရပ်များတွင ် ဝန်ကီးဌာနအဆင့် အတည်ြပချက ် (ဥပမာ- 
လယ်ေြမကုိ ေြပာင်းလဲြခင်း) ှင့် အြခားကိစရပ်များတွင် ေဒသဆိုင်ရာအတည်ြပချက် ရယ ူ
ရန်လိုအပ်ေသာ အလွန်တရာ ရှည်ကာပီး ကုန်ကျစရိတ်များသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ပါသည်။ 
ေြမအသုံးြပမ ေြပာင်းလဲြခင်းကို အတည်ြပပီးေြမသည ် မတှပ်ုံတင၍် ရသည့်ေနအထား 
ြဖစ်လာသည့်တိုင ် မှတ်ပုံတင်ေနာက်ကျေကး ဒဏ်ေင ွ သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန ် အချနိ် 
အတားအဆီးများြဖင့် ကန့်သတ်ခံရိုင်ပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့်ထိုကဲ့သိုေသာ 
စွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်မများ ကုန်ကျစရိတမ်ျားလွနြ်ခငး်၊ ေဒသခံလူထုအဖွဲဝင်များ၏ 
နားလည်မအကန့်အသတ်ရိှြခင်းှင့် အရင်းအြမစ်များှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေဝးလံသည် ့အစိုးရုံး 
များသို အကိမ်ကိမ် အေခါက်ေခါက် သွားရြခင်းြဖင့် တခါတရံ ၎င်းတို၏ အရင်းအြမစ်များကို 
ကုန်ခန်းေလျာ့ပါးသွားေစြခင်းတိုှင့်ဆက်စပ်၍ ေတာင့်ခံိုငသ်ည့် အရင်းေငွရှိိုင်ရပါသည ်
(Kapoor et al., 2018)။ 

VFV ေြမကိုေြပာင်းလဲြခင်းသည်လည်း အလားတူစွာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများလှပါသည်။ VFV 
ဥပေဒသည်၊ ဥပမာ- သီးှံ စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်မ တည်ငိမ်သည့်အခါ လယ်ယာေြမအြဖစ ်
ေြပာင်းလသဲတ်မှတ်ခ့ဲလင် (လယ်ယာေြမဥပေဒ၊ နည်းဥပေဒ ၃၄) လယ်ေြမအြဖစ် ြပန်လည ်
အမျိးအစား သတ်မှတ်ုိင်သည့် အသုံးြပထားြခင်းမရှိေသးေသာ VFV ေြမအသုံးြပြခင်း 
အတွက်  ခွင့်ြပချက်အမိန့် ြဖင့် လုံ ခံမရရှိေစရန ်ေဒသခံေတာင်သူလယ်သမားများ ေလာက ်
ထားြခင်းကို ခွင့်ြပပါသည်။ သုိရာတွင် ယင်းသည ် VFV နည်းဥပေဒတငွ ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း 
ြပာန်းမထားသည့် ရှည်ကာ၍ ပ်ေထွးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များြဖစ်ပါသည်။ ပို၍ အေသးစိတ် 
ကျေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို လယ်ယာေြမဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များတွင ်
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ဖွဲစည်း တည်ေဆာက်ထားေသာ်လည်း ဥပေဒဝါစဉ်ကို မည်သည့်ဥပေဒတငွမ် ရှင်းလင်းထား 
ြခင်းမရှိပါ။ ထိုြပင ်ကိစရပ်အေတာ်များများတွင ် ြပန်လညအ်မျိးအစားသတ်မတ်ှြခငး်အတွက် 
လိုအပ်သည့်အဆင့်များအား လုိက်နာရန်အားထုတ်ြခင်းသည် သတ်မှတ်ချက်ြပာန်းချက်များ 
ထဲမ ှ ထုိက်သင့်သည့် အချက်များကို လိုက်နာရြခင်းမဟုတ်ဘဲ ပ်ေထွးြခင်းှင့် ြပန်လည ်
အမျိးအစားသတ်မှတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်ပီးစီးရန ် ဥပေဒဆိုင်ရာ အာဏာမရှိြခင်းကို သတိြပ 
မိြခင်းတို ြဖစ်ေစပါသည။် ထိုအတွက ် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများက ေြမလွတ်၊ ေြမလပ်ကုိ 
ြပန်လည ် အမျိးအစားသတ်မှတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှငး်လငး်ေသာ ကိတင ်
တည်ေဆာက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်လုိက်နာရြခငး်မ ှ ရရိှလာသည့် ရလဒ်ထက် အဓိက 
အားြဖင့် အာဏာပိုင်များှင့် ညိင်းြခင်းများှင့် ေဆွးေွးြခင်းများမ ှ ရရိှလာသည့် 
ရလဒ်သာြဖစ်ေကာင်း ေြပာဆုိကပါသည် (Landesa and Namati, 2015)။ 

အလန်ွအမင်း တင်းကျပ်သည့် ေြမအသုံးြပမ မူဝါဒများ 

ယခင်က သတိြပမိသည့်အတိုင်း ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမဆိုင်ရာအုပ်ချပ်မသည ် အချိ 
ကိစရပ်များတွင ် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံမအားနည်းြခင်းကို ြဖစ်ေစေအာင ်
ေထာက်ပ့ံေပးလျက်၊ အထူးသြဖင့် လယ်ေြမအတွက်၊ ေြမအသုံးြပမအေပတွင ် အလွန ်
တင်းကျပသ်ည့် အေြခအေနြဖင့် ြပာန်းထားပါသည်။ အကယ်၍ ေြမအသုံးြပခွင့်သည ်
အဆိုပါ အေြခအေနကုိ ေလးစားလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လင ် ၎င်းတို၏ ေြမအသုံးြပခွင့် 
သည် ဖျက်သိမ်းခံရိုင်ပီး အချိကိစရပ်များတွင ် မလိုက်နာမအတွက ် ရာဇဝတ်မြပစ်ဒဏ ်
များကိုပါ ကျခံိုင်ပါသည်။ ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်ေြမအသုံးြပခွင့်ှင့်စပ်လျဉ်း 
သည့် ေနာက်ထပ်ကန့်သတ်မများမှာ (ေအာက်တငွ ် ထပမ်ေံဆးွေးွထားသည့်အတိုင်း 
ြဖစ်ပါသည်။) 

 အသုံးြပမအေပ ကန့်သတြ်ခငး်။ အထူးသြဖင့် လယ်ယာေြမ အသံုးြပြခငး်သည် 

ကီးမားသည့် ထိန်းချပ်မ ရှိဆဲြဖစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲမ 

အဖွဲ (FAB) သည် ထွန်ယက် စိုက်ပျိးရန်အတွက ် လယ်ယာေြမကုိ မူလ 

ခွင့်ြပထားသည့် သီးှံအစား အြခားသီးှံကို စိုက်ပျိးေရးအတွက် အသုံးြပရန ်

သိုမဟုတ ် စိုက်ပျိးေရး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဟုတ်ဘဲအသုံးြပရန်ှင့် ေြမကို 

ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ငှားရမ်း၊ လဲလှယ် သိုမဟုတ ်ေပးအပ်ြခင်းတိုအတွက ်ိုင်ငံြခား 

သားများအား ခွင့်ြပေပးရန ်လုိအပပ်ါသည်။ ေြမလပ်အား ခိုင်မာသည့် အေကာင်း 

ြပချက်မရှိဘ ဲ ချန်လှန်မထားိုင်ပါ။ အကယ်၍ ခွင့်ြပထားသည့် ေြမအသံုးြပမ 

အေြခအေနများကို ချိးေဖာက်ပါက ေြမအသုံးြပခွင့် ကုိင်ေဆာင်ထားသူသည ်

ဒဏ်ေကးေပးေဆာင်ြခင်း သိုမဟုတ ် ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲ ေဆာက်လုပ်ထားသည့် 
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အေဆာက်အအံုအား ဖယ်ရှားရြခင်း သိုမဟုတ ် ှင်ထုတ်ခံရမ ရင်ဆိုင်ရြခင်း 

အထိပါ ကံေတွိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်များ လုိက်နာရနပ်ျက်ကွက်ြခင်း 

ကိစရပ်တွင် ေြမအသုံးြပကို ကုိငေ်ဆာငထ်ားသူသည် ေထာင်ဒဏ် (၆) လမ ှ (၂) 

ှစ်အထိ ကျခံိုင်ပါသည်။ 

o VFV ေြမတွင ် ေြမသည် ပထမှစ်အတွင်း ခွဲေဝရရှိထားသည့် ေြမ၏ ၁၅ 

ရာခိုင်န်း၊ ဒုတိယစှတ်ငွ ်၃၀ ရာခိုင်န်း၊ တတိယှစ်တွင် ၃၀ ရာခုိင်န်း 

ှင့် စတုထှစ်တွင် ၂၅ ရာခိုင်န်းြဖင့် ေလးှစ်အတွင်း စိုက်ပျိးရန ်

လိုအပ်ပီး လုပ်ကွက်အေသးစားများအတွက ်ှစ်ှစ်အတွင်း စုိက်ပျိးရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသိုမဟုတ်ပါက ေြမအသုံးြပခွင့်ကို ြပန်လည်သိမ်းပိုက ်

ခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည ် ေြမေပတွင ် ေရေြပာင်းေတာင်ယာ 

စိုက်ပျိးြခင်း လုပ်ကုိငြ်ခငး်အတက်ွ လက်ေတွကျင့်သုံးရန ် မြဖစ်ိုင်ြခင်း 

ကို ြဖစ်ေစပါသည်။ အဆုိပါကိစရပ် တွင ်ADS သည် ေတာင်သူလယ်သမား 

များ၏ သီးှံေရွးချယ်ြခင်းများှင့် နည်းပညာများကန့်သတ်ြခင်းကို 

ဖျက်သိမ်းရန ်ဖိတ်ေခြခင်းြဖင့် အေပါင်း လကဏာကုိ ေပးပိုပါသည်။ 

 ေြမပိုင်ဆိုင်မ အရွယ်အစားအားကန့်သတ်ြခင်း  သည် VFV ေြမေပတွင ် ေဆာင် 

ရွက ်သည့် သီးသန့်အမျိးအစားများအေပတွင် သက်ေရာက်ပါသည်။ VFV ဥပေဒ 

၂၀၁၈ ခုှစ် ြပင်ဆင်မသည် ကုမဏီကို ခဲွေဝချထားေပးိုငမ်ည့် ေြမကုိ သိသ ိ

သာသာ ေလာ့ချခဲ့ပါသည်။ တစ်ှစ်လုံးစာ စီမံကိန်းအတွက ် တစခ်ျနိတ်ည်းတွင ်

စုစုေပါင်း ၅၀၀၀ ဧက ခဲွေဝေပးမငှ့် စက်မ စိုက်ပျိးမလုပ်ငန်းအတွက ်စုစုေပါင်း 

အများဆုံး ၅၀ ၀၀၀ ဧက (ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲအစည်းအေဝး ဆုံးြဖတ်ချက ်

ြဖင့် တစ်ကိမ်တည်းတွင ် ၅ ၀၀၀ ဧကထက်ပုိ၍ ခွင့်ြပိုင်ြခင်းြဖင့်) အစား 

တစ်ှစ်လုံးစာ စီမံကိန်းအတွက် ကန့်သတ်ချက်အသစ်တွင် ဥယျဉ်သစ်သီး ခံှင့် 

စက်မစိုက်ပျိးေရးအတွက ် တစ်ကိမ်တွင ် ၃၀၀-၃၀၀၀ ဧက၊ စုစုေပါင်း ၃၀၀၀၀ 

ဧက သိုေလျာ့ချခဲ့ပါသည်။ ထပ်တိုးေြမဧက ပမာဏရရှိေစရန ် အေြခအေနမှာ 

လက်ရှိေြမ၏ ၇၅ ရာခုိင်နး်သည် စိုက်ပျိးထားပီး ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ယခင ်

အတုိင်းပင်အကန့်အသတ် (ယခု တစ်ကိမ်တွင ် ၃ ၀၀၀) သည် ြပည်ေထာင်စ ု

အစိုးရအဖွဲ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ေကျာ်လွန်ိုင်ပါသည်။ အြခားစိုက်ပျိးေရး 

ေဆာင်ရွက်မ အမျိးအစားများအတွက ် ေြမဧကပမာဏ အကန့်အသတ်သည် 

ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲကျန်ရိှပါသည်။ ေကျးလက်ေတာငသူ်လယသ်မားများသည် ၅၀ 
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ဧက ထက်မေကျာ်သည့် ေြမကိ ု မသိားစထွုနယ်က် စိုက်ပျိးြခင်းအတွက ်

သတ်မှတ်ခွဲေဝိုင်ပါသည်။ 

o လယ်ယာေြမဥပေဒတွင ်လယ်ယာေြမ ြပလုပ်ြခင်းအတွက ်ေြမပမာဏကိ ု

ကန့်သတ် ထားြခင်းမရှိပါ။ သိုရာတွင ်အထူးသြဖင့် ကီးမားေသာ စုိက်ခင်း 

ြပလုပ်ရန်အတွက ် LUCs ကိုင်ေဆာင်သ ူ ေြမကွက်ငယ်သာရှိေသာ 

ေတာင်သူလယ်သမားထံမ ှ ေြမငာှးရမး်ြခငး်တငွ ် ၎င်းတို၏ ေြမကိ ု

ငှားရမ်းိုင်ေရး တူညီသည့်ေနရာတွင ် ေတာင်သူလယ်သမား တစ်ဦးစီှင့် 

ေဆွးေွးညိင်းြခင်း များစွာ လုိအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကီးမားေသာ ပမာဏ 

ေဆာင်ရွက်မည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများြခင်းများ 

ြဖစ်လာိုင်ေချရှိစဉ်တွင ် အဆိုပါချဉ်းကပ်မသည ် စုိက်ခင်းသည် EIA 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းေအာက်ရှိ ESIA လိုအပ်ချက်အတွက ် အစပျိးြခင်း 

မဟုတ်ခ့ဲဘဲ ၎င်းတို၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မအတွက ် သင့်ေတာ်သည့် 

စစ်ေဆးမများ ရိှလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားြဖင့် ငှက်ေပျာှင့် ဖရဲသီး 

စိုက်ပျိးြခင်းအကားတွင် ဆက်စပ်ေနေသာ စိုးရိမပ်ပူနမ်ြမင့်တက်လာြခင်း 

ှင့် အဆိုပါယိုေပါက်ဟာကွက်ကို ြဖည့်ရန ် အစိုးရ၏ ေနာက်ထပ ်

ထုိက်တန်သည့် မူဝါဒေဆာင်ရွက်မကုိ ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည် (Frontier 

Myanmar, 2019; Boutry et al., 2017)။ 

 လဲေြပာင်းြခင်း၊ ငှားရမ်းြခင်းများအေပတွင ် ကန့်သတခ်ျက်များ။ လယ်ယာေြမ 

အသုံးြပခွင့်ကို ေရာင်းချ၊ ေပါင်ှံ၊ ငှားရမ်း သိုမဟုတ ် အေပါင်ခံပစည်းအြဖစ ်

အသုံးြပိုင်ချနိ်တွင ် VFV ေြမသည ် ေပါင်ံှ၊ ေရာင်းချ၊ တစ်ဆင့်ငှားရမ်းြခင်း၊ 

ခွဲြခမ်းြခင်း သိုမဟုတ ် အြခားလဲေြပာင်းြခင်းများကို ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ 

ခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲ ေဆာင်ရွက်ိုင်ြခင်း မရှိပါ။ သိုေသာ်လည်း လက်ေတွတွင် 

အခွင့်အာဏာရှိသူများက VFV ေြမများကုိ ေရာင်းချြခင်းများရှိေကာင်း ေဖာ်ြပခံရ 

ပါသည် (San Thein et al., 2018)။ 
 အချနိ်ကန့်သတ်ချက်များ။ လယ်ယာေြမအသုံးြပခွင့်သည ် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အေြခအေနများကို ချိးေဖာက်မမရှိမချင်း ေပးအပ်ြခင်းခံေနရမည်ြဖစ်ပီး VFV ေြမ 

အသံုးြပခွင့်သည် တစ်ဆက်တည်းှစ် (၃၀) ှင့် ဥယာဉ် ခံစိုက်ပျိးြခင်း၊ ငါး 

ေမွးြမေရးှင့် ေရထွက်ပစည်းထုတ်လုပ်ြခင်းများတွင ် ေနာက်ထပ် ှစ် (၃၀) 

တိုးြမင့် ိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အေြခအေနကို ချိးေဖာက်ြခင်းမရိှလင ်
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ရာသီေပစိုက်ပျိးြခင်းှင့် အစိုးရက အတည်ြပထားေသာ စီမံချက်များအတွက ်

ကန့်သတ်ထားြခင်း မရှိပါ (OECD, 2014 [2] )။ 

ရှင်းလင်းမမရှိဘ ဲကုန်ကျစရိတ်များြပားေသာ ေြမလဲေြပာင်းြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ (ိုင်ငံသားှင့် ုိင်ငံြခားသား) များ ေြမအသုံးြပခွင့် 
ရယူိုင်သည့် နည်းလမ်းမျိးစုံရှိပါသည်။ ေြမအမျိးအစားအမျိးမျိးေပမူတည်၍ လုပ်ငန်းစဉ ်
အမျိးမျိး ေြပာင်းလဲေသာ်လည်း အတိအကျေြပာရလင ် များြပားေသာ ဝန်ကီးဌာနများမ ှ
အမျိးမျိးေသာ စီမံခန့်ခွဲမအဖွဲများှင့် စီမံခန့်ခွဲမအဆင့်များြဖင့် ရှည်ကာပီး ပ်ေထွးသည့် 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ေြမလဲေြပာင်းြခင်းတွင ် ိုင်ငံြခားသား ပါဝင်ပါက 
ေနာက်ထပ်တစ်ခုေပါင်းထည့်ြခင်း အပါအဝင် ေြမလဲေြပာင်းြခင်းအေပတွင်လည်း အမျိးမျိး 
ေသာ အေြခအေနများ ရိှပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် အြခားေြမဥပေဒများအကားတွင ် ရှင်းလင်းသည့် 
ဆက်သွယ်ချက်မရှိြခင်း 

ိုင်ငံြခားသားှင့် ြပည်တွင်းရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို ရင်းှီးြမပ်ှံမဆိုင်ရာ အုပ်ချပ်မအား 
တစ်စုတစ်စည်းတည်းေပးသည့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒ (၂၀၁၆) (MIL) တွင ်
ေြမှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိကျသည့် ြပာန်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။  ြမန်မာိုင်င ံ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ေကာ်မရှင် (MIC) ၏ ခွင့်ြပမိန့်  သိုမဟုတ် အတည်ြပမိန့်ရရှိရန ် ေအာက ် ေဖာြ်ပပါ 
အေြခအေန ှစ်ရပ်လိုအပ်ပါသည-် 

 (၁)  ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ ပါဝင်သည်ြဖစ်ေစ မပါဝင်သည်ြဖစ်ေစ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် MIC ခွင့်ြပမိန့်ေလာက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ေြမှင့် 
သက်ဆုိင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်းတွင ် ရှိြခင်း (Box ၈.၄)၊ စီမံကိန်း 
သည် MIC ခွင့်ြပမိန့်  ေလာက်ထားရန် လုိအပ်သည့် အေရးပါေသာ 
ေြမဆိုင်ရာဆက်စပ်ချက်များ ရှိြခင်း။ 

 (၂) ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ှစ်ရှည်ေြမ သိုမဟုတ ် အေဆာက်အအုံငှားရမ်းခွင့် 
ရရိှရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသည ် အဓိကအားြဖင့် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒ 
စနစ် (မေရမေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းလဲေြပာင်းြခင်းကို ကန့်သတသ်ည့် 
အက်ဥပေဒ- TIPRA) အရ စှတ်ို (၁ ှစ်) သာ ငှားရမ်းရန ် ကန့်သတ် 
ခံထားသည့် ိုင်ငံြခားသား ရင်းှီးြမပ်ှံသူှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ 
ကိစရပ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် MIL အရ ေြမအသုံးြပခွင့် (LRA) 
ရရှိရန်အတွက ် MIC ၏ ခွင့်ြပမိန့်  သိုမဟုတ ် အတည်ြပမိန့်ကို 
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ေလာက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ LRA သည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူကို 
အစိုးရထံမှြဖစ်ေစ ပုဂလိကထံမှြဖစ်ေစ ေြမ သိုမဟုတ ် အေဆာက်အဦး 
ငှားရမ်းကာလ ကနဦးှစ် (၅၀) အထိ ပးီသည့် အခါ MIC ၏ 
ခွင့်ြပချက်ြဖင့် တစ်ဆက ်စပ်တည်း (၁၀) ှစ်ကာလ ှစ်ကမ်ိ (စုစုေပါင်း 
ှစ်ေပါင်း ၇၀ အထိ) တိုးြမင့်ခွင့် ေပးထားပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် 
ဖွံဖိးမတိုးတက်မနည်းပါးပီး ဆက်သွယ်သွားလာေရး ခက်ခဲသည့်ေဒသ 
တွင ် တည်ရှိပါက ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ပိုမို 
ရှည်ကာသည့် ေြမအသုံးြပခွင့်ကို ရရှိိုင်ပါသည်။ MIL သည် တာဝန်ယူ 
မရှိစွာ အသံုးြပမည့် ခွင့်ြပသည့်အချနိ်ကာလအတွက ် ေြမအသုံးြပခွင့်ကို 
ေသချာေစရန်အတွက် LRA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါရိှသည့် အပိုင်း အြဖစ ်
လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားပါသည ်(Box ၈.၄)။ 

Box ၈-၄ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒအရ ေြမှင့်သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်ချက်များ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရင်းီှးြမပ်ံှမများသည် MIC ခွင့်ြပမိန့် လိုအပ်ပါသည်- 

(က)  ိုင်ငံေတာ်အတွက ် မဟာဗျဟာအရ အေရးပါသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်း 
အမျိးအစားများ (ယင်းတွင ်ေြမှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆက်စပ်ချက်များ အများ 
အြပား ပါဝင်ုိင်ပါသည်) 

 သတင်းအချက်အလက်ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာ၊ ေဆးဝါးနည်းပညာ၊ 
ဇီဝ နည်းပညာ၊ အြခားအလားတူနည်းပညာှင့် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအေြခခ ံ
အေဆာက်အအံုများှင့် မိြပဖွံဖိးေရးဆိုင်ရာ အေြခခံအေဆာက်အအုံ 
များ ေဆာက်လုပ်ြခငး်လုပင်နး်၊ မိသစ်ေဖာ်ထုတ်ြခင်း၊ သဘာဝအရင်း 
အြမစ်များ တူးေဖာ်ထုတ်လုပ်ြခင်းှင့် မီဒီယာကများတွင်ရင်းှီးြမပ်ှံ 
ြခင်းစသည့် လုပ်ငန်းများအနက် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
တန်ဖိုး အေမရိကန် ေဒလာသန်း ၂၀ အထက ်ေကျာ်လွန်၍ ရင်းှီးြမပ်ှ ံ
ြခင်း၊ 

 အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲအစည်းက ေြမ သိုမဟုတ ်အြခားပိုင်ဆိုင်မပစည်း 
အား အသုံးြပခွင့်ေပးအပ်ြခင်း၊ ယင်းသို အသုံးြပခွင့်ေပးအပ်ရန ် သေဘာ 
တူညီမ ြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ ် အလားတူလုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးအပ်ြခင်းတိုအရ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမ အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၂၀ အထက ် ေကျာ်လွန်၍ 
ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း၊ 
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 ုိင်ငံေတာ်၏ နယ်နိမတိ်ငှ့် အြခားိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိသည့် 
နယ်စပ ်မျဉ်းတစ်ေလာက ်သိုမဟုတ ်ပဋိပကြဖစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ဧရိယာ 
အတွင်း ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူမ ှ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း သိုမဟုတ ်
ြမန်မာုိင်ငံသားရငး်ှီးြမပ်ှံသူမ ှ အေမရိကန်ေဒလာ ၁ သန်းထက ်
ေကျာ်လွန်၍ ရင်းှီး ြမပ်ှံြခင်း၊ 

 ိုင်ငံ၏နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်းတွင ်ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံ 
သူမှ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း သိုမဟုတ ် ြမန်မာိုင်ငံသားရင်းှီးြမပ်ှံသူမ ှ
အေမရိကန်ေဒလာ ၁ သနး်ထက်ေကျာလွ်န၍် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း၊ 

 ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ် ြပည်နယတ်စခု်ငှ့်တစ်ခ ု
ြဖတ်ေကျာ်၍ ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း၊ 

 ေြမဧက ၁ ၀၀၀ ထက်ပိုေသာ ေြမေပတွင်  စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်း
လုပ်ေဆာင် ရန်အတွက ်ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း ၊ 

 ေြမဧက ၁၀၀ထက်ပုိေသာ ေြမေပတွင် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းမှအပ အြခား 
လုပ်ငန်း လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ရင်းှီးြမပ်ှံြခင်း။ 

(ခ)  အေမရိကန်ေဒလာ သန်း ၁၀၀ ထက်ေကျာ်ေသာ မတည်ေငွရင်း ကီးမား 
သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအမျိးအစားများ၊  

(ဂ)  သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ှင့် ေဒသခံလူထုအေပ ကီးမားေသာသက်ေရာက်မ 
ြဖစ်ေစုိင်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းများ၊  

 ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မ ဆန်းစစ်ြခင်း(EIA 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ ်၆၁၆/ ၂၀၁၅၊ ေနာက်ဆက်တွဲ 
-၁ ကို ကည့်ပါ) ြပလုပ်ရန်လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအမျိးအစားြဖစ်ြခင်း၊ 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းသည် ကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင်ကာကွယ်ေတာ ဧရိယာ၊ 
အဓိကအေရးပါေသာ ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ တည်ရှိနယ်ေြမများ သုိမဟုတ် 
ေဂဟ စနစ်ဝန်ေဆာင်မအား အေထာက်အပ့ံြပရန် အေရးပါသည်ဟ ု
ေရွးချယ်သတ်မှတ်ခထံားရသည့် ဧရိယာများှင့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ ်
ှင့် သဘာဝအေမွှစ်၊ ယဉ်ေကျးမအထိမး်အမတှ်ငှ့် မြပမြပင်ဘ ဲသဘာဝ 
အတုိင်း တည်ရိှေနေသာ ဧရိယာများတွင ် ေဆာင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းြဖစ ်
ြခင်း၊ 
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 ရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးြပမည့်ေြမ သိုမဟုတ ် ငှားရမ်းမည့် 
ေြမသည်- 

o ုိင်ငံေတာ်၏ဥပေဒများှင့်အညီ ေလျာ်ေကးေပး၍သိမ်းယူြခင်း သုိမဟုတ်
ိုင်ငံေတာ်အတွင်းရှိ ေြမသိမး်ယြူခငး် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့် ရယ ူ
ြခင်း  သုိမဟုတ် ေလျာ်ေကးေပး၍သိမ်းယူြခင်း သိုမဟုတ ်ိုင်ငံေတာ် 
အတွင်းရှိ ေြမသိမ်းယူြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့်ရယူရန ် ကိတင ်
သေဘာတူညီချက်ြဖင့်ြပလုပ်ြခင်းှင့် ထိုကဲ့သို သိမ်းယူြခင်းေကာင့်  
(၁) ယင်းေြမ၌ အမဲတမ်းေနထုိင်သ ူ ဦးေရအနည်းဆုံး ၁၀၀ ေယာက ်
သိုမဟုတ ် (၂) ၁၀၀ ဧက အထက်အား ြပန်လည်ေနရာချထားေပးရန ်
လိုအပ်ြခင်း၊ 

o ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ် ေြမအသုံးြပခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက ်
ပို၍ ရယူရာတွင် ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ် ေြမအသုံးြပခွင့်ရှိသ ူ
တိုမှ အတင်းအကပ်ပိတ်ပင်ြခင်းြဖင့် ဥပေဒအရ အသုံးြပခွင့်ရှိေသာ 
ပုဂိလ်အား ဆုံးံးမြဖစ်ေပေစိုင်ြခင်း၊ 

o ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ် ေြမအသုံးြပခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက ်
ပို၍ ရယူရာတွင ် ပုဂိလ်တစ်ဦးက ိုးေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် တရား 
စွဲဆိုေတာင်းဆိုြခင်း သိုမဟုတ ် ေြမပိုင်ဆိုင်မှင့်ပတ်သက်၍ အြငင်း 
ပွားမြဖစ်ေနြခင်းတိုေကာင့် အဆိုြပရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအား ပဋိ 
ပကြဖစ်ေစိုင်ြခင်း သိုမဟုတ ် 

o ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ် ေြမအသံုးြပခွင့်ေကာင့် ေလာက်ထား 
ချန်ိတွင ် စိစစ်ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲအစည်းက စိစစ်ထားသည့်ေြမတွင ်
ေနထိုင်သူဦးေရ အနည်းဆုံး ၁၀၀ ေယာက်အား ယငး်ေြမတွင ်
ဆက်လက်ေနထုိငြ်ခငး်ြဖင့် အြခားေသာဆိုးကျိး သက်ေရာက်ေစုိင ်
ြခင်း။  

(ဃ) ိုင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမှင့် အေဆာက်အဦများ အသံုးြပသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

လုပ်ငန်းများ၊ 

MIL ေြမအသုံးြပခွင့် လုပ်ငန်းစဉ် 

ေြမအသုံးြပခွင့် (LRA) ေလာက်ထားလာကုိ MIC ခွင့်ြပမိန့်  သိုမဟုတ ်အတည်ြပမိန့်အတွက ်
ေလာက်ထားလာှင့်အတ ူ တင်ြပိုင်ပါသည်။ MIL တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ ေလာက်ထားိုင ်
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သည့် ေြမအမျိးအစားကုိ အေသးစိတ်သတ်မှတ်ထားြခင်း မရှိပါ။ တိုင်း ေဒသကီး/ ြပည်နယ ်
ရင်းှီြမပ်ှံမေကာ်မတီသည ်ရင်းှီးြမပ်ှံမပမာဏ အေမရိကန် ေဒလာ ၅ သန်းှင့်ေအာက ်
LRA ကို ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (MIC ၏ အမိန့်ေကာ်ြငာစာ အမတ်ှ ၂၅/ 
၂၀၁၇) အရ လက်ခံ၍ စိစစ်ိုင်ပါသည-်  

ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် MIC ခွင့်ြပမိန့်ေလာက်ထားရန်အတွက ်ေြမငှ့်သက်ဆိုငသ်ည့် အဆင့် 
များကို ပီးေြမာက်ထားရပါမည်- 

 ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ေြမ၌ပါဝင်မည့် အကျိးစီးပွား၊ လက်ရှိေြမအမျိးအစား၊ 
ပိုင်ရှင်မအေထာက်အထားှင့် ေြမအသုံးြပမေြပာင်းလဲရန ် လုိ - မလို တိုကို 
ထုတ်ေဖာ်သတ်မှတ်ရနလုိ်အပပ်ါသည်။ 

 ေြမငှားရမ်းစာချပ် (မူကမ်း) ကို MIC လုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ ်
တင်ြပရသြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူတွင် ေြမငှားရမ်းစာချပ ် (မူကမ်း) ချပ်ဆိုရန ်
ရှိရပါမည်။ 

 အကယ်၍ ေြမအမျိးအစားေြပာင်းလဲရမည်ဆိုပါက ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည ်
သက်ဆိုင်ရာ ေြမအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများ၏ ေထာက်ခံချက် သိုမဟုတ ်
ေြမအမျိးအစားေြပာင်းလဲြခင်းအတွက ်အတည်ြပချက် ရှိရပါမည်။ 

 အကယ်၍ ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် MOALI ကဲ့သိုေသာ ိုငင်ေံတာ ် အဖွဲ 
အစည်းများှင့် ငှားရမ်းြခင်း သုိမဟုတ် ဖက်စပ်စာချပ ် ချပ်ဆိုရန်ဆရှိပါက 
မူကမ်းအား ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးသို တင်ြပ၍ MIC ေလာက်ထားလာ 
တွင ်ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး၏ မတှခ်ျက်ကုိပးူတွဲ၍ တင်ြပရပါမည်။ 

 စီမံကိန်းသည ် EIA သိုမဟုတ ်ကနဦး ပတဝ်နး်ကျငဆ်နး်စစြ်ခငး် လုိအပ်မရိှ-
မရှိကို ECD ၏ စိစစ်ြခင်းကို ခံယူရမည်ြဖစ်ပီး (အခန်း (၃) EIA လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်းများ) ေဆာင်ရွက်ရမည်ဆိုပါက (EIA မဟုတ်ေသးသည့်) EIA 
အဆိုြပချက်ကို MIC သိုတင်ြပရပါမည်။ 

 ေအာက်ပါအေကာင်းအရာများပါဝင်သည့် ေြမဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို 
ေလာက်ထားလာ၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ ်MIC သို တင်ြပရပါမည်- 

 ေြမ သိုမဟုတ ်အေဆာက်အဦး၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ေြမပိုင်ရှင်ှင့်
LRA ေတာင်းခံမည့် ှစ်ကာလအပိုင်းအြခား 

 ရင်းှီးြမပ်ှံမြပလုပ်ရန်အတွက ် လိုအပ်သည့်ေြမအား ေြမအသံုးြပမ 
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ေြပာင်းလဲရန် အဆိုြပရြခင်းမရှိပါက ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည ် တိုင်းေဒသကီး 
သိုမဟုတ ် ြပည်နယ်အစိုးရထံသို ေထာက်ခံချက ် သိုမဟုတ ် အလားတူ 
စာရွက်စာတမ်း သုိမဟုတ် အတည်ြပချက်ကို သုိမဟုတ် ရင်းှီးြမပ်ှံမ 
ြပလုပ်ရန်အတွက ်လိုအပ်သည့်ေြမအား ေြမအသုံးြပမေြပာင်းလဲရန ်အဆိုြပ 
ထားေကာင်း အြခား အစိုးရဌာနှင့် အစိုးရအဖွဲအစည်း၏ အတည်ြပချကကုိ် 
တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ပုဂလိကေြမအား ငှားရမ်းြခင်းသေဘာတူစာချပ် မူကမ်း သိုမဟုတ ်
အကယ်၍ အစိုးရေြမြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန သိုမဟုတ ် ဌာနှင့် 
ငှားရမ်းြခင်း သေဘာတူစာချပ ်မူကမ်း။ 

 အကယ်၍ ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ေြမကိုပိုင်ဆိုင်ြခင်းမရှိလင ်သိုမဟုတ ်ေြမပိုင ်
ရှင ် မဟုတ်ခဲ့လင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် MIC က ယံုကည်ရန်အေကာင်း 
ရိှသည်ဟု ယူဆိုင်သည့် ပိုငဆ်ိုငေ်ကာငး်ခုိငလံု်သည့် အေထာက်အထားှင် ့
စာရွက်စာတမ်း များြဖင့် တင်ြပိုင်သည်။ ယင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံသည ်
တစ်စုတစ်စည်းေသာ ေြမဆိုင်ရာမှတ်တမ်းမှတ်ရာစနစ်မရှိြခင်းှင့် ေြမပိုင်ဆိုင ်
မ အေထာက်အထားများသည်လည်း အမျိးမျိးေသာ စာရွက်စာတမ်းပုံစံများ 
(အခွန်ေြပစာ၊ ေဖာင်ပုံစံများ စသည)် ြဖင့် ေဖာ်ြပလျက်ရှိေကာင်းကို ြပသ 
ေနပီး အဆိုပါ ြပာန်းချက်သည် အမျိးမျိးေသာ မတူညီသည့် စာရွက်စာတမ်း 
အေထာက်အထားပံုစံများကုိ လက်ခံိုင်သည့် အေနအထားကုိ ေပးအပ်ထား 
ပါသည်။ 

 MIC သိုမဟုတ ်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် ရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မတီများသည ်
ေလာက်ထားလာကုိ သတမ်တှအ်ရည်အချငး်များအရငှ့် ေြမှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
ေအာက်ပါအချက်များ ပါဝင်ြခင်းရှိ- မရှိ စိစစ်ပါသည်။ 

 ရင်းှီးြမပ်ှံသူက LRA အတွက ် ေလာက်ထားသည့်ေြမသည် လက်ရှိ 
အချနိ်တွင် ြဖစ်ေစ၊ အသုံးချမရည်ရွယ်ချက ်ေြပာင်းလဲြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
ပီးဆုံးပီး ေနာက်တွင်ြဖစ်ေစ သက်ဆိုင်ရာ ဥပေဒများှင့်အည ီရင်းှီးြမပ်ှံမ 
လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက ်အသုံးြပိုင်ြခင်း ရှိရပါမည်။ 

 အကယ်၍ ရင်းှီးြမပ်ှံသူမ ှ အသံုးြပရန် အဆိုြပထားသည့် ေြမ၏ သဘာဝ 
ေြမမျက်ှာသွင်ြပင် သိုမဟုတ ် ေြမအနမိ့်အြမင့်အေနအထားအား သိသာ 
ထင်ရှားစွာေြပာင်းလဲရန်လိုအပ်ခဲ့လင်၊ 
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 မည်သည့် အေြခအေနမျိးအား သတမ်တှြ်ပာနး်ထားသည်ကုိ (တစ်နည်း 
အားြဖင့်) မည်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်အေြခအေနမျိးြဖစ်ပါက အကျံးဝင်မည ်
ြဖစ်ေကာင်းကိ ု ဥပမာြဖင့် ေဖာ်ြပြခင်းမရှိေသာ်လည်း LRA တွင ် သတ်မှတ ်
ြပာန်းထားသည့် (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိးသက်ေရာက်မ) အေြခအေနများ 
လိုအပ်ြခင်း ရိှ-မရှိ၊  

တစ်ဖန် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအား LRA ကို ထုတေ်ပးရနအ်တက်ွ MIC သို (၁) ေြမ သိုမဟုတ ်
အေဆာက်အဦး ငှားရမ်းြခင်းစာချပ ် (၂) ေြမငှားရမ်းကာလ (၃) ေြမအသုံးြပခွင့် ေြပာင်းလ ဲ
ြခင်း အတည်ြပချက်တိုကို မိတများှင့်တက ွ ေပးအပ်တင်ြပရပါမည်။ ထုိြပင် ေြမငှားရမ်း 
ြခင်းစာချပ်ကို စာချပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ုံးတွင ် စာချပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ြခင်းအက ်
ဥပေဒှင့်အည ီမှတ်ပုံတင်ရပါမည်။ 

ရင်းြမစ်- ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမဥပေဒှင့် ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမနည်းဥပေဒများ

MIL ှင့် MIR တိုတွင် ေဆာင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များကို အေသးစိတ ် သတ်မှတ်ထား 
ေသာ်လည်း MIL သည် အချိအေရးကီးသည့် ရှင်းလင်းြခင်းအချက်များ ေပျာက်ဆံုးေန 
ပါသည်။ MIL ှင့် MIR ှစ်ခုလုံးတွင ်MIL ှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအတွက ်စိတ်ပ်ေထွးမကို 
ြဖစ်ေစသည့် ကွာဟမြဖစ်သည့် အြခားေြမလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ချတိဆ်က်မ အေသးစိတ်ကုိ 
ေဖာ်ြပထားြခင်း မရိှပါ။ DICA သည် ၎င်း၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်တွင် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများေလာက်ထား 
ုိင်ရန် အလုပ်သမားဥပေဒှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပေဒအရ လိုအပ်ချက်များကုိ 
ရှင်းလင်း ထားေသာ်လည်း ေြမဥပေဒငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့် ရှင်းလင်းချက်များ မရိှပါ။ အမျိးမျိး 
ေသာ လားရာများြဖင့် ရှင်းလင်းုိင်ပါသည်- 

 MIL ၏ LRA လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမဥပေဒများအရ ေြမအသုံးြပခွင့် 
ရရှိိုင်သည့် လိုအပ်ချက်များအကား ဆက်သွယမ်ငှ့် အစီအစဉ်တကျေဆာင်ရွက ်
ြခင်း။ DICA သည် LRA လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို သီးြခား ေြမဥပေဒ 

များအရ ပ်ေထွးသည့် ေြမအသုံးြပခွင့်ရရှိရန်လိုအပ်ချက်များမ ှေရှာင်လဲသွားရန ်

ခွင့်မြပြခင်းကို တရားဝင်မဟုတေ်သာလ်ည်း (တစဖ်က်လှည့်ြဖင့်) ေဖာ်ြပထားပါ 

သည်။ LRA လုပ်ငန်းစဉ်သည် ေြမငှားရမ်းခွင့်ကာလအား အသုံးချရန် အြပည့်အဝ 

ခွင့်ြပထားသည့်အတွက ်ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူသည ် TIPRA အရ ငှားရမ်း 

ြခင်းှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကန့်သတ်ထားချက်များကို ေရှာင်လွဲရန်ခွင့်ြပေနပါသည်။ 

ေြမငှားရမ်းသည့် ေြမပိုင်ရှင်သည် ငှားရမ်းြခင်းသည် ဥပေဒအရပီးဆုံးြခင်းှင့် 

မှတ်ပုံတင်ြခင်း မတိုင်မီတွင ် ိုင်ငံြခားသားရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေပ မည်သည် ့
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ကန့်သတ်မမျိးကိုမဆို လုိက်နာြခင်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အတည်ြပချက်ှင့် 

သက်ဆိုင်ရာေြမ အမျိးအစားအတွက ် လုိက်နာေဆာငရွ်က်ရမည့် သက်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်လျက်ဆဲြဖစ်ပါသည် (ေအာက်တွင ်

ထပ်မံ ေဆွးေွးထားပါသည်)။ 

 MIL ှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိြခင်းကဲ့သိုေသာ အစိုးရေအဂျင်စီမှတစ်ဆင့် 
ေြမရရှိ ြခင်းအကားဆက်သွယ်ချက။် ေြမအသုံးြပခွင့်သည ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် 

သေဘာတူညီမစာချပ်တွင ် အကျံးဝင်ပီးြဖစ်ြခင်းလား သိုမဟုတ်  LRA 

လုပ်ငန်းစဉ်ကို ြဖတ်သန်းသွားရန် လိုေနေသးြခင်းလားကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ြခင်းကို 

ဆိုလိုပါသည်။ စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွင ် အေတွအကံရိှသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူက 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့်တွင ် ပါဝင်သည့် ေြမအသံုးြပခွင့်သည် အထူးသြဖင့် 

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခွင့် လုပင်နး်စဉ်အရ အကျံးဝင်မ မရှိေကာင်းှင့် ရင်းှီးြမပ်ှံ 

သူများသည ်ေြမအရင်းအြမစ်အတွက ် မိမိကုိယ်တုိင် ြပင်ဆင်ရေကာင်း အကံြပ 

ပုံရပါသည ် (VDB-Loi, 2018)။ လက်ေတွတွင် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည ်

ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာဥပေဒ (၂၀၁၉) အရ အစိုးရ 

သည် ြပည်သူလူထုအကျိးငှာ ေြမကို သိမ်းပိုက်ိုင်ရာတွင ် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံ 

သူများ၏ စီမံကိန်းများလည်း ပါဝင်ိုင်ပါသည်။ ယဆူိုငသ်ည်မာှ (လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ကဲ့သိုေသာ) သီးြခားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မဆိုင်ရာ သေဘာတူစာချပ ်

မရှိဘ ဲေြမကိုတိုက်ိုက်ငှားရမ်းြခင်းအားြဖင့်လည်း အစိုးရအဖွဲအစည်းထံမှလည်း 

ငှားရမ်းိုင်ပီး ယင်းသည ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းြဖစ်ေစိုင်ပါသည်။ ထုိြပင် DICA 

သည် အစိုးရအဖွဲအစည်းများထံမ ှေြမငှားရမ်းပါက ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ံုး၏ 

အတည်ြပချက်ှင့် (Box ၈-၄) ထဲမ ှ အစီအစဉ်များလိုအပ်မည်ဟ ု ေဖာ်ြပ 

ထားပါသည်။ 

 MIL ၏ LRA လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် အြခားရင်းှီးြမပ်ှံမကုိသိမ်းယူြခင်းများအကား 
ဆက်သွယ်မှင့် အစီအစဉ်တကျေဆာင်ရွက်ြခင်း။ သက်ဆိုင်ရာေြမအသုံးြပခွင့် 

သည် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းဥပေဒ (သိုမဟုတ ် အြခား ရင်းှီးြမပ်ှံမသိမ်းဆည်း 

ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ) အရ  ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်  စမီကိံနး်၏ အစတိ ်

အပိုင်း တစ်ရပ်အြဖစ် အလုိအေလာက် လက်လတ်လိုက်ရမည်လား သိုမဟုတ ်

LRA လုပ်ငန်း စဉ်ကုိ ြဖတ်သန်းသွားရန် လိုေနေသးြခင်းလားကိ ုခွဲြခားသတ်မှတ ်

ြခင်းကို ဆုိလုိပါသည်။ 
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 ိုင်ငံြခားသားများ၏ ေြမသုံးြပခွင့်အားေပါင်ှံြခင်းကိစရပ်တွင ် MIL ှင့် အြခား 
အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများအကား ဆက်သွယ်မ။ TIPRA အရ ိုင်ငံြခားသား 

များသည် အစိုးရ၏ အထူးခွင့်ြပချက်မရှိဘ ဲ မေရမေြပာင်းိုင်ေသာပစည်း 

ေပါင်ှံြခင်းြဖင့် ရယူမကိ ု ခွင့်ြပထားြခင်းမရှိပါ။ သိုရာတွင ် MIC တွင ် MIL အရ 

ေြမှင့် အေဆာက်အဦးများအေပတွင ် လုံ ခံစိတ်ချမေပးရန်အတွက ် ိုင်ငံြခား 

သားများ၏ အရည်အချင်းကို ကိစရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက ် အကဲြဖတ်စိစစ်ရန ်

အခွင့်အာဏာရှိေသာ်လည်း ြမနမ်ာိုငင်ေံတာ ် ဗဟိုဘဏ်၏ ေထာက်ခံချက်ကုိ 

ဦးစွာရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မပစည်းကို ေပါင်ှံရန် အခွင့်အေရးှင့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်လည်း ေြမဥပေဒများ၏ သီးြခားြပာန်းချက်များ 

အေပတွင် မူတည်ေနပါသည်။ ေြမအသံုး ြပခွင့် ေပါင်ှံြခင်း လုပင်နး်တစခု်လံုးကုိ 

ထပ်မံရှင်းြပုိင်ပါသည်။ 

သင့်ေတာ်သည့် အခွန်စနစ် စွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်ဝြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ လက်ရိှအခွန်စနစ်သည် ပိုင်ဆိုင်မပစည်းအေပ အခွန်လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ 
ှင့် ထိေရာက်သည့် ိုင်ငံေတာ်၏အခွန်ဘာစုေဆာင်းမကို တက်ကလာေစရန် ပျက်ကွက ်
လျက ်ရှိပါသည်။ ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) က ေကျးလက်ဧရိယာတွင ်စီမံအုပ်ချပ်မစရိတ်သည ်
ေကာက်ခံရရှိသည့်အခွန်ထက ် ေကျာ်လွန်ေနေကာင်း မှတ်ချက်ြပပါသည်။ အဘယ်ေကာင့် 
ဆိုေသာ ် ယင်း၌ စိုက်ပျိးေြမအတွက ် အခွန်ေငွများကို ယခုထက ် ှစ်ေပါင်း ၇၀ ထက်ပို၍ 
ေနာက်ကျစွာ တည်ေဆာက်ထားသည့် ဇယားပါေခတ်အဆက်ဆက် ေကာက်ခံခဲ့သည့် 
နည်းလွန်းေသာန်းများြဖင့် စည်းကျပ်ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ မိများတွင ် တန်ဖိုးကို 
အေြခခံ၍ တွက်ချက်ေကာက်ခံသည့် သင့်ေတာ်ေသာ ပိုင်ဆိုင်မ ပစည်းအခွန ် မရှိပါ။ ယင်း 
အစား ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးတွင် “စံငှားရမ်းခန်းထား” ၏ ၁၀ ရာခိုင်န်းကို အေဆာက ်
အဦးအခွန်အြဖစ် ပုံေသေကာက်ခံပါသည်။ ိုင်ငံအများစ ုအထူးသြဖင့် မိြပဧရိယာများတွင ်
တန်ဖိုးကိုအေြခခံ၍ တွက်ချက်ေကာက်ခံသည့် သင့်ေတာ်ေသာ ပိုင်ဆိုင်မပစည်းအခွန်အေပ 
တွင ်မှီခိုေနရပါသည်။ 

ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) အရ ကမာေပတွင ် အြမင့်ဆုံး ပိုင်ဆိုင်မပစည်းလဲေြပာင်းမ 
အခွန်များထဲတွင ် တစ်ခုအပါအဝင်အြဖစ် ြမန်မာိုင်ငံသည် မှတ်ပုံတင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ ်
ေဆာင်ရွက်ရန် ဆွဲေဆာင်မမက်လုံးကို ထပမ်ပံျကြ်ပားရန် ဖနတ်းီေနသည့်ငှ့် / သိုမဟုတ ်
ပိုင်ဆိုင်မပစည်းေဈးန်းကို မေကာ်ြငာေစရန် တွန်းပိုေနသည့် ပစည်းလဲေြပာင်းမ အခွန ်
ရိှပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မပစည်းလဲေြပာင်းမအခွန်သည ် (၁) ပိုင်ဆိုင်မပစည်းကို ဝယ်ယူသည့်သ ူ
သည် ပိုင်ဆိုင်မပစည်း၏ တန်ဖုိးအေပတွင်မူတည်၍ ၃ ရာခုိင်န်းမှ ၃၀ ရာခုိင်န်း 
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အကားတွင် တြဖည်းြဖည်းတိုး၍ ေပးေဆာင်ရပါသည်၊ (၂) ထုိြပင် စည်ပင်သာယာ 
ေကာ်မတီများ၏ နယ်နမိတ်သံုးခုအတွင်းတွင် တံဆိပ်ေခါင်းခွန် ၂ ရာခုိင်နး် သိုမဟုတ ်
ယင်းြပင်ပတွင်တည်ရှိပါက ၅ ရာခိုင်န်း၊ (၃) ေရာင်းချသူမှ ပုံေသန်းထား ၁၀ ရာခိုင်န်း 
ြဖင့် ေဆာင်ရသည့်အခွန်တုိ သက်ေရာက်ပါသည်။ အဆုိပါန်းထားများသည် အိမ်နီးချင်းိုင်င ံ
များှင့ ်အြခားေဒသများမှ ေကာက်ခံသည့်န်းထားများှင့် လုံးဝကွာြခား ပါသည်( ဥပမာ- 
ထိုင်းိုင်ငံှင့် မေလးရှားိုင်ငံတွင ်၂ ရာခိုင်န်းမ ှ၃ ရာခုိင်နး်အထိ အသီးသီးရှိကပါသည်)။ 
ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) က (အြခား အိမ်နီးချင်းအာဆီယံိုင်ငံများှင့် တန်းတူ) ၂ ရာခိုင်န်း 
ထက်မပုိေအာင်အထိ ဖယ်ထုတ်ေပးြခင်း သိုမဟုတ ် ေလာ့ချြခင်းှင့် ၎င်းတို၏ မှတ်ပုံတင ်
ြခင်းကိ ု အားေပးရန်အတွက ် ယခင ် တရားဝင ် မဟုတ်သည့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခဲ့မများကို 
လွတ်ငိမ်းခွင့်ေပးြခင်း တိုကိုြပလုပ်ရန ်အကံြပပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်၏ မြဖစ်မေန ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းဆိုင်ရာ အုပ်ချပ်မစနစ်အားနည်းြခင်း 

ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဥပေဒ အသစ်ကုိ 
၂၀၁၉ ခုှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်က အတည်ြပခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖန် ဥပေဒ 
အသစ်သည် ကိုလိုနစ်ခတ ် (ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအက်ဥပေဒ ၁၈၉၄) အရ လက်ရှိ 
အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ကို ဖျက်သိမ်း၍ (ယင်းသည ်သမတက အသက်ဝင်လာရန် သေဘာတူညီမ 
ရရိှရန် လုိအပ်ေသးသည်) အသက်ဝင်လာပါသည်။ 

အေစာပိုင်း မျက်ေမာှက်ေရးရာ ေဟာေြပာသူတိုက ေြမသိမး်ဆည်းမငှ့် ြပန်လည ်
ေနရာချထားမ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်မတုိအြပင် အနာဂတ်ေြမသိမ်းဆည်းမအတွက ် ပတ်ဝန်း 
ကျင်ှင့် လူမေရးသက်ေရာက်မဆန်းစစခ်ျက် ပါဝင်ေစရန ် လုိအပ်သည့် အချက်များအေပ၌ 
ဥပေဒ၏ ေပါင်းစည်းထားမကို ချးီကျးေြပာဆိုကပါသည်။ ယင်းသည် ေဒသခံလူထု၏ 
သမိုင်းေကာင်းှင့် ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်တိုအရ ကာကွယ်ရန် အခွင့်အေရးကို ေပးအပ ်
ထားပီး ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်တိုအား အေကာင်အထည်ေဖာ်မတွင်လည်း ေဒသခံလူထုများ၊ နည်းပညာပုိင်း 
ဆိုင်ရာကမ်းကျင်သူများအြပင ်အစိုးရအရာရှိများှင့် ေြမပိုင်ရှင်များကို လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး 
တွင ် ပါဝင်ေစြခင်းြဖင့် ပို၍ ပွင့်လင်းြမင်သာစွာ ေဖာ်ြပထားပါသည ် (VDB-Loi, 2019)။ 
သိုရာတွင ်အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်များကို လုိက်နာရန်အတွက် ဥပေဒ၏ ေကာင်းကွကအ်ရည ်
အချင်းများ၏ ဂုဏ်သိကာကိုထိခိုက်ြခင်းမရှိေသာ်လည်း ဥပေဒအသစသ်ည် ယခင ်အုပ်ချပ်မ 
စနစ်၏ အားနည်းချက်များစွာတွင ်၎င်း၏ ရည်မနှး်ချက်ကုိ မေရာက်ိုင်ဘ ဲြဖစ်ေနပါသည်။ 

ိုင်ငံေတာ်ကမြဖစ်မေန ေြမသိမ်းဆည်းြခငး်သည် လက်ခံိုင်သည့် ိုင်ငံတစ်ိုင်ငံ၏ 
လုပ်ငန်းတာဝန်ြဖစ်ပါသည်။ ုိင်ငံအများအြပားတွင် ဖွဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒအရ သိုမဟုတ ်
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အြခားဥပေဒြပာန်းချက်အရ အများြပည်သူအကျိးအတွက်၊ ြပည်သူအသုံးြပရန ် အတွက ်
ှင့်/ သိုမဟုတ ်အများြပည်သူအကျိးအတွက် ြပည်သူပိုင ်သိမ်းဆည်းြခင်းကုိ ခွင့်ြပ ထားပီး 
ယင်းသည ် သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးဆုိငရ်ာ အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ ြပည်သူပိုင ် အေဆာက ်
အဦး အသုံးြပြခင်းများှင့် (စစ်ေရးအရ) ကာကွယေ်ရးရည်ရွယခ်ျက်စသည့် အေကာင်းရင်း 
များအတွက် ြဖစ်ေပမကို ယူေဆာင်လာေစပါသည်။ 

ဥပေဒအသစ်အပါအဝင် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ယေန့ေခတ် ဥပေဒစနစ်သည် ိုင်ငံေတာ်၏ မြဖစ ်
မေန ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း (ေြမကိုြပည်သူပိုင်သိမ်းြခင်း) အတွက်၊ ြပည်သူပိုင်သိမ်းဆည်းြခင်း 
သည် သက်ဆိုင်ရာဥပေဒှင့်အညီ၊ ြပည့်စုံလုံေလာက်ပီး ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေကးကို 
ချက်ချင်းေပးြခင်းဟူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ေအာက်တွင် ြပည်သူ့အကျိးစီးပွားအတွက်သာလင ်
ြဖစ်သင့်သည်ဟု ေကာင်းမွန်စွာ အဓိပာယ်သတ်မှတ်ဖွင့်ဆို သတမ်တှခ်ျက်ထားပးီ အသ ိ
အမှတ်ြပထားေသာ ုိင်ငံတကာကလက်ခံိုငသ်ည့် စံန်းှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပေဒ 
အြပည့်အဝ ကျင့်သုံးသည့် အြပအမူြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပ်သည့် အကာအကွယ်များ 
တည်ေဆာက်ရန် ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းသည ် NLUP ှင့် MIL ကဲ့သိုေသာ 
အြခားြပည်တွင်း လက်ေတွကျင့်သုံးမများှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်း ရည်ရွယ်သည့် ေနရာကို 
မေရာက်ရှိဘ ဲြဖစ်ေနပါသည်။ (MIL ၏ ေဆွးေွးမအတွက ်အခန်း (၁၀) ကို ကည့်ပါ။) 

ဥပေဒအသစ ်ထုတ်ြပန်ပီးသည့်တိုင် အစိုးရကမ ှေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ေလျာ်ေကးေပးြခင်း 
သိုမဟုတ ် ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းတိုှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပီးြပည့်စုံသည့် ဥပေဒအြဖစ ်
မရှိေသးဘဲ ယင်းအစား ဥပေဒအပိုင်းပိုင်း အစစများသာ ရှိေနကပါသည်။ ေလျာေ်ကးေပး 
ြခင်းအပါအဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကုိက်ညီမအားေသချာေစရန် ထားရှိမည် ့ နည်းလမ်း 
တကျြပလုပ်ထားသည့် စံန်းမရှိပါ။ သက်ေရာက်မရှိသည့် ပုဂိလ်က အကူအည ီ
ေတာင်းခံိုင်သည့် လွတ်လပ်သည့် အယူခံအဖဲွှင့် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးအတွက ်တိကျ 
သည့် နည်းဥပေဒသများလည်း မရှိေသးပါ။ 7 သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်ှင့် လက်ပန်း 
ေတာင်း ေကးနီသတတွင်းတုိတွင် အချိသက်ဆိုင်ရာ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်း 
ေဆာင်ရက်ွမများေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ်လည်း ယင်းေနရာများတွင ် ြပစ်တင်ံ့ချမများ များြပားခဲ့ 
ပါသည်။  

ဥပေဒအသစ်သည် ေထာင့်အမျိးမျိးတွင ် ြပဿနာြဖစ်ေစိုင်ြခင်းများ တူညစီာွ ကျန်ေနဆ ဲ
ပင်ြဖစ်သည်။ အြခားကိစရပ်များအကားတွင ် ယင်းသည ် “အမျိးသားစီးပွားေရး မူဝါဒအရ 
တိုင်းြပည်၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မ” ြဖစ်စဉ်အတွက ် အပါအဝင် ေလျာ့ရဲပီး ကန့်သတ်ချက် 
မရှိေသာ အများြပည်သူအကျိးအတွက်ဟူသည့်ရည်ရွယ်ချက်ေအာက်တွင ် ိုင်ငံေတာ်က 
မြဖစ်မေန ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းကို ခွင့်ြပြခင်းြဖင့် ေလာက်ထားမများကို ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်  
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ဆက်လက ် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ‘အများြပည်သူအကျိး’ အြဖစ် ဥပေဒပညာအရ 
လက်ခံထားသည့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်မ မရှိသည့်အတွက်ေကာင့် တစဦ်းတစေ်ယာက် 
သည် စီမံချက ် ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်ကို စိတ်ကူးထားလင ် ယင်းသည ် အဆိုပါ စဉ်စားချက ်
အတွင်းသုိ ကျေရာက်သွားိုင်ပါသည်။ ဥပေဒအသစသ်ည် အဓိကအားြဖင့် အစိုးရသည ်
မည်သည့် ရှင်းလင်းသည့် နယ်နမိတ်ကန့်သတ်ချက်မှမရိှဘဲ ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမ ှ
ေသွဖယ်၍ ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ခွင့်ြပသည့် ‘အေဆာတလျင်ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း’ ဟူသည့် 
သီးြခားအုပ်ချပ်မ တစ်ခုကိုလည်း တညေ်ထာငထ်ားပါေသးသည်။ အချိအေြခအေနများတွင ်
ယင်းကဲ့သိုေသာ ‘အေဆာတလျင် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း’ သည် ြမန်မာိုင်ငံက အဖွဲဝင်ိုင်င ံ
အြဖစ် ပါဝင်ထားသည့် စီးပွားေရး၊ လူမေရးှင့် ယဉ်ေကျးမအခွင့်အေရးဆိုငရ်ာ ိုင်ငံတကာ 
သေဘာတူညီစာချပ်ကို ချိးေဖာက်ရာေရာက်သည့် အင်အားသံုး၍ ှင်ထုတ်ြခင်းကို 
ြဖစ်ိုင်ေချရှိပါသည်။ (MCRB, 2018; PILPG, 2017a) 

မေတာ်မမှန်ေသာေဆာင်ရွက်မ၏ အရာယ်ရှိမသည ် လွတ်လပ်သည့် ြပနလ်ည် 
သုံးသပ်မလုပ်ငန်းစဉ်မရှိသြဖင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ ဥပေဒသည် အစိုးရအား ယင်း၏ 
ကိုယ်ပိုင ်ြပည်သူပိုင်သိမ်းပိုက်ြခင်း ေဆာငရွ်က်မငှ့်စပလ်ျဉ်းသည့် ဥပေဒဆိုင်ရာတွင ်‘အများ 
ြပည်သူအကျိး’ သုိမဟုတ် ‘အေဆာတလျင်’ အေြခအေနကျေရာက်ချနိ်တွင ် အဆုံးစွန် 
အလုံးစုံ ဆုံးြဖတ်ိုင်မကို သတ်မှတ်ိုင်ေသာ ကျယ်ြပန့်သည့် တစ်ဦးတည်းဆုံးြဖတ်ိုင်သည့် 
အာဏာကို ေပးအပ်ထားပါသည်။ ယင်းသည ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှင်းလင်းသည့် 
ယိုယွင်းအားနည်းချက်ပင ် ြဖစ်ပါသည်။ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒအရ 
တိုင်တန်းိုင်မသည် အစိုးရအဖွဲအစည်းများမှသာ လကခံ်၍ ဆုံးြဖတ်ိုင်မည ် ြဖစ်ပါသည်။ 
ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအတွက ်တရားံုးတငွ ်တိုင်ကား၍မရိုင်ဘ ဲတရားုံးသည ်ေလျာ်ေကး 
ှင့် ပျက်စီးဆုံးံးမကို သတ်မှတ်ရန်အခနး်က၌သာ ရိှပါသည်။  

ရှင်းလင်းသည့် အဓိပာယ်သတ်မှတ်ြခင်းများမရှိြခင်းသည ် ဥပေဒတွင ် မည်သ ူ အတွက် 
အခွင့်အေရးကို ြပာန်းထားသည်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထပ်မံစဉ်းစားစရာ မေသချာမ များကို 
ြဖစ်ေစပါသည်။ ယင်းသည ်‘ေြမပိုင်ခွင့်ရှိသ’ူ သည် ‘ေြမကို ခုိင်လံုေသာအေထာက် အထားြဖင့် 
ပိုင်ဆိုင်သူှင့် ၎င်း၏အိမ်ေထာင်သားစု’ ြဖစ်သည်ဟူ၍ ဥပေဒအရ ေလျာ်ေကး ေပးြခင်းှင့် 
ထိခုိက်နစ်နာြခင်းသည် မည်သူှင့်သက်ဆုိင်သည်ကုိ ေယာင်ဝါးဝါးြဖစ်ေစေသာ ပညာရပ ်
ဆိုင်ရာ ေဝါဟာရများကိ ု ြပာန်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် ‘ခိုင်လုံသည့်အေထာက်အထား’ 
ဟူ၍ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကန့်သတခ်ျက်ြဖင့် ြပာန်းထားလျက် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ ူ
ြဖစ်ရန ် အလားအလာအြဖစ် ြပည့်စုံမမရှိသည့် စာရင်းကုိေပးထားပီး- ထုံးတမ်းစဉ်လာများ 
ှင့်အည ီ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကိုင်ေဆာင်ထားသူများအားလံုးအြပင ် ေြမ 
မှတ်တမ်းတွင ် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသ ူ သိုမဟုတ် တည်ဆဲဥပေဒများအရ ေြမ 
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သိမ်းဆည်းြခင်းှင် ့သက်ဆိုင်မရှိသူများကို အသိအမှတ်ြပထားသည ် - အဆိုပါြပာန်းချက ်
သည် မညသုိ်အကျိးသက်ေရာက်မညကုိ် ရှင်းလင်းမမရှိဘ ဲ ကျန်ေနဆဲြဖစ်ပါသည်။ ေရှတွင ်
ေဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း စာရွက်စာတမ်းအေထာက်အထားများ မရှိြခင်း သိုမဟုတ ် ချိယွင်း 
အားနည်းေနြခင်းှင် ့ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်သည ်အြခားဥပေဒများတွင ်အြပည့် 
အဝ အသိအမှတ်ြပထားြခင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ ဥပေဒတွင်သတ်မှတ ် ေဖာ်ြပထားသည့် 
အတုိင်း ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရများက ‘ခိုင်လုံေသာအေထာက်အထား’ ဟု ဆုံးြဖတသ်တမ်တ်ှ 
ြခင်းအတွက ်မတမှန်ကန်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များြဖစ်ခဲ့လင ်ယင်းသည ်ရှငး်လငး်မမရိှပါ။ 

အလားတူစွာပင် “သိမ်းဆည်းေြမတွင ် ဆက်ယ်ပတ်သက်သူ” အဓိပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်သည ်
အြခားပုဂိလ်အေနြဖင့် ဥပေဒအရ ေြမသိမး်ဆည်းြခငး်မေှပေပါက်လာသည့် ထိခိုက်နစ်နာမ 
ကို ခံစားရသည့် အတုိင်းအတာှင့်ပတသ်က်၍ ေမးခွန်းများ ေပေပါက်လာေစလျက ်
ထူးဆန်းစွာ ကျဉ်းေြမာင်းေနပါသည်။ ညီွတ်ကိုက်ညီမမရှိသည့် ေဝါဟာရများကုိ ဥပေဒ 
တစ်ခုလုံးတွင ် သုံးန်းထားသည့်အတွက ် ဥပေဒဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းမကို ထပ်မံဖီလာေစ 
ပါသည် (ဥပမာ- ‘ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသ’ူ၊ ‘ဥပေဒအရ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း ခံရသ’ူ၊ ‘သက်ဆိုင်ရာ 
တာဝန်ရှိသ’ူ)။ 

ဥပေဒအသစ်သည် ဗဟိုေကာ်မတီက ေြမသိမ်းဆည်းရန ် အလိုရှိေကာင်းေကြငာသည့် 
အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်ပီးသည့်ေနာက်တွင် ဥပေဒအရ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့် 
သက်ဆိုင ်သည့် ကိစရပ်များြဖစ်သည့် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများှင့် ေဆွးေွးညိင်းြခင်းများကို 
တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ေြမသိမ်းဆည်းမ အေကာငအ်ထည်ေဖာေ်ဆာငရွ်က်ေရး 
အဖွဲကိုလည်း ေပးအပ်ထားပါသည်။ သိုရာတငွ ်အဆိုပါ ေဆွးေွးညိင်းမအတွက ်အနိမ့်ဆုံး 
စံန်း သတ်မှတ်ထားသည့် ြပာန်းချက်ပါဝငြ်ခငး်မရိှပါ။ (ဥပမာ-သက်ဆိုင်ရာ ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့် 
ရှိသူှင့် လုပ်ေဖာ် ကိုင်ဖက်များအား သတ်မှတ်ြခင်းှင့်ဆုံးြဖတ်ြခင်း၊ ေဆးွေးွညိငး်မ 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် မည်သည်တုိ ဖွဲစည်းပါဝင်မည်ကို သတ်မှတ်ြခင်း၊ အနည်းဆုံးေပးအပ်မည့် 
အချန်ိှင့် ပတ်သက်သည့် ေဆာင်ရွက်ရမည့်ကိစများ၊ ေဆွးေွးညိင်းမပုံစံှင့် ပါဝင်မှင့် 
လံုေလာက်၍ မတသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ြဖစ်ရန ်ေသချာေစေရးအတွက ်လုိအပ်သည့် အနည်းဆံုး 
ရှိရမည့်စံန်းများကို လိုက်နာြခင်း စသည်တုိ) 

ယင်းသည ် ရလဒ်အေပတွင် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူက ေကျနပ်မမရှိလင်ပင ် မည်သည့် 
နည်းြဖင့်မဆို သိမ်းဆည်းြခင်းကုိ ေရှဆက်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက ် ခွင့်ြပသြဖင့် ဥပေဒ 
သည် အစုိးရကုိ မတသည့် ေဆွးေွးညိင်းြခင်းရလဒ်များသို ေရာက်ရိှေစရနအ်တကွ ်
အနည်းငယ်ေသာ ဆဲွေဆာင်မကုိသာ ေပးအပ်ပါသည်။ ထိုြပင ် ဥပေဒသည် “ဤဥပေဒအရ 
ေပးအပ်ေသာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကုိ ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာအဖွဲ သိုမဟုတ ် ပုဂိလ်အား 
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ဟန့်တားြခင်း၊ ေှာင့်ယှက်ြခင်း သိုမဟုတ ် ပိတ်ပင်တားဆီးြခင်း” ကဲ့သိုေသာ ြပာန်းချက ်
များြဖင့် ခုခံပိုင်ခွင့်အတွက်ကိုလည်း ဥပေဒတွင် ေကာင်းေကာင်းကန့်သတ်ထားပီး ေဆွးေွး 
ညိင်းမတွင ် သက်ေရာက်မရှိသည့် ပုဂိလ်ကို ဖိအားေပးိုင်ရန ် ြဖစ်ိုင်ေြခရှိသည့် 
ေထာင်ဒဏ်အပါအဝင် တင်းကျပ်သည့် ြပစ်ဒဏ်များြဖင့်လည်း ဖွဲစည်းထားပါသည်။ 
ေဆွးေွးညိင်းမတွင ် အနည်းဆုံးရှိရမည့် စံန်းများရှိရန်မကိးစားြခင်းသည ် ခက်ခဲှင့် 
ပီးေသာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပို၍ ပ်ေထွးေစပီး ရည်ရွယ်ချက်မရှိေသာ်လည်း တရားုံးသုိ 
အယခံူဝင်သည့် ကိစရပ်များ အများအြပားကို ဦးတည်ေစပါသည်။ 

ေလျာ်ေကးှင့် ထိခိုက်မှင့်သက်ဆိုင်သည့်ြပာန်းချက်များသည ်တူညီစွာပင် မရှင်းလင်းဘ ဲ
လုံေလာက်ြပည့်စုံပီး ထိေရာက်သည့် ေလျာ်ေကးကို ချက်ချင်းေပးေလျာ်ြခင်း ြပသည် ့
ိုင်ငံတကာစံန်းှင့်လည်း အနည်းငယ်သာ ဆင်တူမရှိပါသည်။ ေလျာ်ေကးအြဖစ် 
“သိမ်းဆည်းခံရသည့် ေြမှင့်အေဆာက်အအုံရိှ ေဒသ၏ ကာလေပါက်ေဈး” ှင့် ြပန်လည ်
ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းကုန်ကျစရိတ်တိုကို ထည့်ေပါင်း၍ သတ်မှတ ်
ထားပါသည်။ ဥပေဒတွင ် “ေဒသ၏ ကာလေပါက်ေဈး” ကိုလည်းေကာင်း သိုမဟုတ ်
မည်သည့်အချန်ိတွင် မည်သိုစိစစ်သတ်မှတ်မည်ကိုလည်းေကာင်း၊ ယင်းအေကာင်းအရာများ 
အား ယခု မြပာန်းထားရေသးေသာ နည်းဥပေဒတငွ ် စည်းကမ်းများသတ်မှတ်ေပးမည်ကို 
လညး်ေကာင်း ရှင်းလင်းထားြခင်းမရိှပါ။ အချိြပာန်းချက်များသည် ေြမေပတွင ်
ရာသီေပသီးှံစိုက်ပျိးြခင်း၏ တန်ဖုိးများကုိ ကိုယ်စားြပေသာ်လည်း ဥပမာ-သဘာဝအရင်း 
အြမစ်များ၊ ေတာေတာင်၊ ကန်များှင့် ြမစ်များကဲ့သို အြခားဝင်ေငွရရိှေအာင် အသုံးြပိုင် 
သည့် ပစည်းများကိ ု ထည့်သွင်းစဉ်းစားြခငး်မရိှပါ။ ဥပေဒသည် ေလျာ်ေကးှင့် ထိခုိက ်
နစ်နာမအတွက ်ေငွေပးေချရမည့် အချနိ်ငှ့် ပုံစံတိုှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေငွေပးေချြခင်းအတွက ်
သတ်မှတ် စံြပပုံစံအတွက်လည်း ုတ်ဆိတ်ေနပါသည်။ 

ေယဘုယျအားြဖင့် ေလျာေ်ကးသည် ကန့် ကာမမရှိဘ ဲိုင်ငံေတာ်က ပစည်းဥစာကို  အမှန် 
တကယ်သိမ်းယူြခင်းမြပမ ီ ချက်ချင်းေပးသင့်ပီး အလွယ်တကူလဲလှယ်ုိင်၍ လွတ်လပ်စွာ 
သုံးစွဲိုင်ေသာ ေငွေကးစနစ်ြဖင့် ေပးေချရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပစည်းသည ် ေယဘုယျအားြဖင့် 
ပစည်းသိမ်းဆည်းပီးသည့်အခါ တန်ဖိုးကျသွားေလ့ရှိသြဖင့် ပစည်းသိမး်ဆည်းြခငး်ကို 
အများြပည်သူသုိ ေကြငာသည့်အချနိ ် သိုမဟုတ ် မတိုင်မီချက်ချင်းှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 
သိုမဟုတ ် သိမ်းဆည်းသည့်အချန်ိ စသည်ြဖင့် မည်သည့်အချန်ိတွင် သက်ေရာက်မ 
ရှိမည်ဆိုြခင်းသည ် ပစည်း၏ “မတမရှိသည့် ေစျးကွက်တန်ဖိုး” ှင် ့ ကုိက်ညီထင်ဟပ်ရန် 
လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ စိစစ်မသည ် အထူးသြဖင့် ေြမမတှစဆ်င့် ဝင်ေငွရရှိေအာင ်
ဖန်တီးေပးရန် အလားအလာရှိသည့် အရာများရှိခဲ့လင ် ထိုအရာအားလုံးအား ကိုယ်စားြပ 
ပါသည်။ ယင်းသည် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းေကာင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူက အနာဂတ်တွင် ဆုံးံးိုင ်
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ေချရှိသည့် အလားအလာများအတွက် ေနာက်ေကာင်းြပန် တန်ဖိုးြဖတ်ြခင်းနည်းလမ်း 
(backward-looking valuation methods) [ဥပမာ - တိမ်ြမပ်ေနသည့်စရိတ်များ (sunk 
costs) သိုမဟုတ ် တန်ဖိုးအစားထိုးြခင်းနည်းလမ်း (replacement value methods)] 
ြဖင့်တွက်ချက်သည့် ယခုအချနိ်ထက်ပိုများသည့် ေြမတန်ဖိုးြဖစ်သည့် လက်ရှိတန်ဖိုးကို တခါ 
တရတံင်ွ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ အဆိုပါ ဥပေဒအရ သိမ်းဆည်းြခင်းအတွက ်
ေလျာ်ေကးသတ်မှတ်မအတွက ်စံတွက်ချက်ြခင်း (‘မတသည့် ေဈးကွက်တန်ဖိုး’) ကို ဥပမာ 
အားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံက အဖွဲဝင်အြဖစ်ပါဝင်သည့် အာဆီယံဘက်စုံရင်းှီးြမပ်ှံမသေဘာတ ူ
စာချပ၏် ထည့်သွင်းသုံးန်းထားပါသည်။ (အေသးစိတ်ကို အခန်း-၂၊ ြမန်မာိုင်ငံ၏ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမအကာအကွယ်ေပးြခင်းတွင ်ကည့်ပါ) 

အစိုးရကေဆာင်ရွက်သည့် သိမ်းဆည်းြခင်းများ၏ ေနာက်ဆက်တဲွအြဖစ် ပိုမို ေကာင်းမွန ်
ေသာ စီမံကိန်းများကုိေသချာေစရန် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့် 
ကုိက်ညမီရိှသည့် အြခားအဆင့်များထပ်မံလိုအပ်သည်ဟ ု ယင်းက ဆိုလုိပါသည်။ (ဥပမာ- 
ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့် ဆအေလျာက် မဟုတ်ေသာ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်း 
စွမ်းေဆာင်မစံန်းအမှတ် (၅) ှင့် IFC ၏ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် လူမဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမ စနစ်များ 
စွမ်းေဆာင်မစံန်းအမှတ် (၁)) 

NLL ကုိ ကျင့်သုံးပီးသည့်တိုင ် အစိုးရမ ှ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအတွက ် နည်းဥပေဒများကို 
ချမှတ်မည့် ဥပေဒအမျိးမျိးဆက်လက ်ြပာန်းေနပါသည်- 

 ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဥပေဒ 

အထက်တွင ် မှတ်ချက်ြပပီး ြဖစ်ပါသည်။ ယခင်ဥပေဒ (ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း 

အက်ဥပေဒ ၁၈၉၄) အရ ေြမအတွက ် ြပာန်းထားေသာ ဥပေဒများအချင်းအချင်း 

ထပ်ေနသည့်အခါ၌ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ဥပေဒက 

လမ်းမိုးမရှိသည်ကို ရှင်းလင်းမ မရှိပါ။ ဥပေဒအသစသ်ည် ယင်း၏ ေလျာေ်ကးှင့် 

နစ်နာေကး ေပးေချမ စည်းကမ်းများမှ လယ်ယာေြမှင့် VFV ေြမကုိ အတုိင်း 

အတာတစ်ခုအထိ ကင်းလွတ်ခွင့်ြပထားေသာ်လည်း အြခားဥပေဒများှင့် 

ဆက်သွယ်ချက်သည် ရှင်းလင်းမမရှိဆဲပင်ြဖစ်ပါသည်။ ညီွတ်ကိုက်ညီမမရှိ 

သည့် အေကာင်အထည်ေဖာ်မများ ြဖစ်လာေစမည့် ဆက်ွယ်ပတ်သက်မများ 

အတွက် စိုးရိမ်မများ ရိှဆြဲဖစပ်ါသည်။ ဥပေဒအသစ်သည် ၁၈၉၄ က ယခင် 

ဥပေဒကို ဖျက်သိမ်းခ့ဲေသာ်လည်း ဥပေဒအေဟာင်းအရ ထုတ်ြပန်ထားသည့် 

နည်းဥပေဒများှင့် အမိန့်များသည ် အကယ်၍ ဥပေဒအသစ်ပါ ြပာနး်ချက ်
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များှင် ့ ဆန့်ကျင်မမရိှလင် ဆက်လက ် သက်ေရာက်မရိှဆြဲဖစသ်ြဖင့် ယငး်တုိ 

သည် ပို၍စိတ်ပ်ေထွးြခင်းှင့် မြပည့်မစုံြဖစ်ြခင်းတိုကို ထပ်မံြဖစ်ပွားေစ ပါသည်။ 
 အထူးစီးပွားေရးဇုန်ဥပေဒ (၂၀၁၁) သည် SEZ အတွင်းတွင ် ေဆာင်ရွက်သည့် 

ေြမကို အေြခခံသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများလုပ်ကိုင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် လဲေြပာင်း 

ြခင်းှင့် ေလျာ်ေကးေပးေချြခင်း စရိတ်များအတွက ် တည်ေဆာက်သူှင့် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံသူတိုအေပတွင ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ထားရိှပါသည်။ 
 ေြမလပ်၊ ေြမလွတ်ှင့် ေြမိုင်းများဥပေဒ (၂၀၁၂) သည် အစိုးရကို ေနာက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့် အေြခအေနများတွင ် ြပန်လည်သိမ်းယူရန် ခွင့်ြပထားပါသည်။ 

(၁) ယဉ်ေကျးမအေမွအှစ်များ သိုမဟုတ ်သတသုိက် သိုမဟုတ ်အြခားအရင်း 

အြမစ်များ ရှာေဖွေတွရှိြခင်းှင့် အေြခခံအေဆာက်အအုံေဆာက်လုပ်ြခင်း က့ဲသုိ 

ေသာ ြပည်သူ့အကျိးစီးပွားအတွက်၊ အဆိုပါအေြခအေနများတွင ် ေလျာ်ေကး 

သည် ဥပေဒအရ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပိုင်ရှင်၏ အမှန်တကယ်ကုန်ကျသည့် ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမစရိတ်ကို လမ်း ခံိုင်ေသာ လက်ရှိတန်ဖိုးြဖင့် တက်ွချက်ေသာလ်ည်း 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ၏ သေဘာတူညီမကို ရယူရပါမည်၊ (၂) VFV ေြမအား 

အသံုးြပခွင့်သည် အသုံးြပြခင်းအတွက ်တင်းကျပ်သည့် အေြခအေနများ လိုက်နာ 

ြခင်းမ ှ ပျက်ကွက်ပါက ေလျာေ်ကးငှ့် လုံ ခံေရးအာမခံေင ွ ဆုံးံးခံရမှင့်အတ ူ

ုပ်သိမ်းခံရပါမည်။ 
 လယ်ယာေြမဥပေဒ (၂၀၁၂)  သည် FABs ကို ေြမအသုံးြပြခင်းအတွက ်တင်းကျပ် 

စွာ သတ်မှတ်ထားသည့် အေြခအေနများ သိုမဟုတ ်စီမံခန့်ခွဲမလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 

များကို အြပည့်အဝ လုိက်နာမမရှိလင ်LUCs အား ြပန်လည်ုပ်သိမ်းခွင့်ြပထားပါ 

သည်။ မည်သည့်တိကျသည့် အကာအကွယကုိ်မ ှ ေပးအပ်ထားြခင်းမရှိဘ ဲ

ဆံုးြဖတ်ချက်အေပတွင်လည်း လွတ်လပ်သည့် တရားနည်းလမ်းကျေသာ 

ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းကို မရရှိိုင်ပါ။ အကယ်၍ ိုင်ငံသားများ၏ ေြမ၌တိုးတက ်

ြဖစ်ထွန်းမှင့် တည်ေဆာက်ထားမများကုိ လံုေလာက်စွာ ေပးေလျာ်ပီးလင ်

အစုိးရသည် ုိင်ငံေတာ် သိုမဟုတ် ြပည်သူ့  အကျိးစီးပွားအတွက ် ေြမကို 

ြပန်လည်ပိုင်ဆိုင်ိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဥပေဒသည် ိုငင်ေံတာ်ငှ့် ြပည်သူ့အကျိး 

စီးပွားှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ထားြခင်းြဖစ်ေစ၊ ေြမကိုတန်ဖိုး 

ြဖတ်ြခင်း သိုမဟုတ ်ေလျာ်ေကးသတ်မှတ်ြခင်းအတွက ်စည်းမျဉ်းှင့် နည်းလမ်း 

တုိကုိြဖစ်ေစ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်အေပ တရားနည်းလမး်ကျစာွ ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း 

ကိုြဖစ်ေစ ေပးအပ်ထားြခင်းမရှိပါ။ (PILPG, 2017) 
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 ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မဆန်းစစ်ြခင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂၀၁၅) သည် 

ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမေရး၊ လူမစီးပွား၊ ကျန်းမာေရး၊ ယဉ်ေကျးမ၊ လုံ ခံေရး 

သိုမဟုတ ် ကျန်းမာေရး ပိုင်ဆိုင်မများကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်မရှိိုင်ပီး လူထု၏ 

ကျန်းမာေရးှင့် လုံ ခံေရးအေပ သက်ေရာက်မရှိေစမည့် မည်သည့်စမီကိံနး်ကို 

မဆုိ အကျံးဝင်မ ရှိပါသည်။ ဆအေလျာက်မဟုတ်သည့် ြပန်လည်ေနရာချထား 

ြခင်းများ ပါဝင်သည့် အဆိုပါစီမံကိန်းများသည ် ဆအေလျာက်မဟုတ်သည့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ် တာဝန်ရှိသည့် ဝန်ကီးဌာန 

များက အေသးစိတ်လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများ ထုတ်ြပန်သည့် အချနိ်အထိ (ကမာ့ 

ဘဏ်အဖွဲှင့် အာရှဖွံဖိးေရးဘဏ်အပါအဝင ် ိုင်ငံတကာဘာေရးအဖွဲ 

အစည်းများက လက်ခံထားေသာ) ေကာင်းမွန်သည့် ိုင်ငံတကာကျင့်သုံး 

ေဆာင်ရွက်မများကုိ ကုိင်တွယက်ျင့်သံုးရမည်ဟု သီးြခားသတိေပးထားပါသည်။ 

ယခုထက်ထ ိ ထိုကဲ့သိုေသာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထုတ်ြပန်ိုင်ြခင်း မရှိေသး 

သည့်အတွက ် အဆုိပါုိင်ငံတကာစံန်းသည် EIA စီမံချက်များှင် ့ ဆ 

အေလျာက်မဟုတ်သည့် ြပနလ်ည်ေနရာချထားြခငး်များအပါအဝင် မည်သည် ့

စီမံကိန်း အတွက်မဆို မြဖစ်မေန အကျးံဝငပ်ါသည်။ 
 MIL သည် ရင်းှီးြမပ်ှံမသိမ်းပိုက်ြခင်း ြပလုပ်အတွက ် ဥပေဒငှ့်အညီြဖစရ်န်၊ 

ခွဲြခားမမရှိသည့် အြပအမူ၊ ိုင်ငံေတာ်ှင့်ိုင်ငံသားများအကျိးှင့် မတြပည့်စုံ 

လုံေလာက်ပီး သိမ်းဆည်းြခင်းြပလုပ်သည့်အချနိ်တွင်ရှိေသာ ေဈးကွက်တန်ဖုိး 

ြဖစ်သည့် ေလျာ်ေကးကို ေပးြခင်းစသည့် အေသးစိတ်လိုအပ်ချက်များကုိ 

ချမှတ်ထားပါသည်။ တစခ်ျနိတ်ည်းမာှပင် MIL သည ် ကျယက်ျယြ်ပန့် ြပန့် 

ချနိ်ညိစမ်းသပ်မ၊ အပီးသတ်ေလျာ်ေကးကို ဆုံးြဖတ်ရန ် အြခားအချက်များကိုပါ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမြပြခင်း (လက်ရှိှင့် ယခင်က ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် ရင်းီှး 

ြမပ်ှံမများကို ထည့်သွင်းေရတွက်ြခင်းြဖင့် ြပည်သူ့အကျိးစီးပွားှင် ့ ပုဂလိက 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ အကျိးစီးပွားကို မတစွာ စဉ်းစားေပးြခင်း၊ သိမ်းဆည်းရ 

သည့်အေကာင်းရင်း၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမ သက်တမး်တစေ်လျာက်တငွ ်ရင်းှီးြမပ်ှံသူ 

က ရရှိိုင်မည့် အကျိးအြမတ်ငှ့် ရင်းှီးြမပ်ှံမသက်တမ်း) တိုကို ေပးအပ်ထားပါ 

သည်။ 
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ေြမအြငင်းပွားမများအတွက ် လံုေလာက်ြပည့်စံုသည့် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းနည်းလမ်း 
မရှိြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ အပိုင်းပိုင်းြဖစ်ေနေသာ ေြမအုပ်ချပ်မသည ် ေြမဆိုင်ရာအြငင်းပွားမများကို 
ေြဖရှင်းရန်အတွက ် မတူညီသည့်အဖဲွ သုံးဖွဲ (ဗဟိုလယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲေရးအဖွဲ - FAB၊ 
ဗဟိုေြမလပ်၊ ေြမလွတ်ှင့်ေြမိုင်းများစီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ၊ လယယ်ာေြမငှ့်အြခား ေြမများ 
သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမများ ြပန်လည်စိစစ်ေရးဗဟိုေကာ်မတ)ီ တိုကို ေပးအပ်ထားေသာ်လည်း 
အြခားြပဿနာများမှာ အဆိုပါနည်းလမ်းအတွက ် အဆင့်အသီးသီးတငွ ် တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အစိုးရအရာရှိများ၏ အခန်းကများ၊ တာဝန်ဝတရားများှင့် 
လုပ်ပိုင်ခွင့်များအေပ တိကျသည့်လမ်းန်မ သိုမဟုတ် အစိုးရအရာရှိများ သိုမဟုတ် 
လပုထ်ုံးလပ်ုနည်းတွင် ပါဝင်ြခင်းြဖင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးအပ်ရန ် သိုမဟုတ ် ခွင့်ြပိုင်ရန ် အသုံး 
ြပရမည် ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ မရှိြခင်းတိုြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အမျိးအစား သတ်မှတ် 
ခွဲြခားမမရှိြခင်းသည ် ေအာက်ေြခအဆင့်တွင် ေြဖရှင်းိုင်သည့် အြငင်းပွားမ သိုမဟုတ ်
နစ်နာမများကို အဆင်ြမင့်အရာရှိများထံသို ေရာက်ေစပါသည်။ (MyJustice,2019 [3]) 
ေြမပိုင်ရှင်များမ ှ တရားံုးသုိ တိုင်တန်းသည့် ကိစရပ်အချိလည်း ရိှေသာ်လည်း တရားေရး 
စနစ်သည် ေှးေကွးပ်ေထွးပီး အချိတွင ် ြခစားမများရှိပါသည်။ (Kapoor et al., 2018) 
ထိုကဲ့သိုေသာ အေကာင်းအရာတွင် ပဋိပကအများအြပားသည် ေြဖရှငး်၍မရိုငပ်ါ။ (San 
Thein et al., 2018) 

လယ်ယာေြမဥပေဒသည် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းပုံစံကို တည်ေဆာက်ေသာ်လည်း အကျိး 
စီးပွားပဋိပကေကာင့် သမာသမတ်ကျမမရှိဟ ု ေြပာဆိုခံရမများြဖင့် ဖိစီးလျက်ရှိပါသည်။ 
FAB သည် ခုခံေြပာဆိုမများအတွက ် တာဝန်ရှိသည့် တူညီသည့်စီမံခန့်ခွဲမအဖွဲြဖစ်သည့် 
အတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများသည ် ၎င်းတို၏ တန်တိုင်းမများကို FAB သို ယူေဆာင် 
လာရပါမည်။ FAB ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်များကို အြငင်းပွားမအတွက ်အြပနအ်လှန် ဆုံးြဖတ်ြခင်း 
သိုမဟုတ ် တရားနည်းလမ်းတကျ ြပနလ်ည်သံုးသပြ်ခငး်အတက်ွ နည်းလမ်းများ မရှိပါ။ 
ဆုံးြဖတ်ချချက်သူတို၏ တာဝန်ခံမအတွက ် ထိန်းချပ်မည့် ြပာန်းချက်များလည်း ပါဝင်မ 
မရှိပါ။ (PILPG, 2017) 

VFV ဗဟိုေကာ်မတီ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်သည ် ေနာက်ဆုံးအပီးသတ်ြဖစ်ပီး ၂၀၁၈ ခုှစ်တွင် 
ြပင်ဆင်သည့် ြပင်ဆင်ချက်အရ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားလူမျိးအဖွဲများ၊ ေတာင်သူလယ်သမား 
များ၊ လူမအဖွဲအစည်းများမ ှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် ကမ်းကျင်သူများသည် တိုင်းေဒသကီး 
သိုမဟုတ ် ြပည်နယ်ေကာ်မတီများက ခန့်အပ်မည့်သူများသာြဖစ်ြခင်းေကာင့် VFV ဥပေဒ 
သည်လည်း လယ်ယာေြမဥပေဒကဲ့သိုပင ် သမာသမတ်ကျမမရှိြခင်းကို တူညီစွာ ကံေတွ 
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ခံစားေနရပါသည်။ မူအားြဖင့် ေြမအုပ်ချပ်မသည ် အစိုးရှင့် ရွာသားများအကားတွင် 
ိုင်ငံေရးအရ သဇာသက်ေရာက်မရိှသူအြဖစ ် ေဆာင်ရွက်သည့် ေကျးရွာအုပ်စ ု
အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ လကထဲ်တွင် ထဲထဲဝင်ဝင်ကျေရာက်ေနပါသည်။ သိုရာတွင ် လုံေလာက ်
သည့် စစ်ေဆးချနိ်ညိြခင်း မရိှြခင်းေကာင့် အဂတိလိုက်စားမ အေလ့အကျင့်သည် အား 
အနညး်ဆံုး တတ်ိုင်သူအေပတွင ် လမ်းမိုးေနပီး အြငင်းပွားမအတွက ် ခံုသမာဓိ 
ဆုံးြဖတ်ချက်သည ် ‘အြမင့်ဆံုး ေဈးေပးသူ’ ကိုသာ မျက်ှာသာေပးေလ့ရှိပါသည်။ (Bountry 
et al., 2017) 

တစ်ဖက်တွင ် MIL သည် တရားဝင်အြငင်းပွားမအဆင်သို မေရာက်မီ အြငင်းပွားမကို 
ေြဖရှင်းိုင်ရန်ှင့် ကာကွယ်ိုင်ရန်အတွက ် သက်ေရာက်မခံရသည့် ပုဂိလ်အား ရင်းီှး 
ြမပ်ှံမ အကူအညီေပးေရးေကာ်မတီသုိ တိုင်တန်းခွင့်ြပထားသည့် နစ်နာမေြဖရှင်းေရး 
နည်းလမ်း အနည်းငယ်ပ်ေထွးသည့် အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းေရးနည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို 
တည်ေထာင်ခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင ် ယင်းကဲ့သိုေသာ သတ်မှတ်ေြဖရှင်းမမျိးကို ေဆာင်ရွက ်
ိုင်ြခင်း မရှိေသးပါ။ (အခန်း-၂ ကုိကည့်ပါ။) ထိုြပင ်MIL ၏ ြပာန်းမများသည် ေြမဆိုင်ရာ 
သီးြခားဥပေဒများတွင ် ပါဝင်သည့် ြပာန်းချက်များှင့် မည်သုိ အြပန်အလှန်သက်ေရာက်မ 
ရှိမညကုိ် ရှင်းလင်းမမရှိပါ။ မူအားြဖင့် MIL သည် အြခားဥပေဒများအေပ လမ်းမိုးမရှိသည်ဟ ု
MIL ကို ေပးအပ်ထားေသာ်လည်း အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် မည်သိုြဖစ်ပွားမည်ကို ရှင်းလင်းမ 
မရှိပါ။ 

ေြမအစားထုိးေပးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ပဋိပကြဖစ်ပွားေနသည့် ေြမဧရိယာများှင့် 
သက်ဆိုင်ချက်များ 

ေြမအစားထိုးေပးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်များှင့် ပဋိပကြဖစ်ပွားေနသည့် ေြမဧရိယာများသည ်
ြပဿနာများှင့် ဤရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသံုးသပ်ြခင်းနယ်ပယ်၏ အလွန်တွင်ရှိေသာ မူဝါဒများ 
ပါဝင်ေနေသာ ကီးမားကျယ်ြပန့်သည့် စိန်ေခမများြဖစ်ပါသည်။ အြခားသုံးသပ်မ 
ေထာင့်များ သည် ယင်းသိုပ်ေထွးေနသည့် အေသးစိတ်ကိစရပ်များ ေြဖရှင်းေရး ေဆွးေွး 
ရန်အတွက ် ပို၍ သင့်ေတာ်ပါမည်။ ဤေနရာတွင ် အေရးကီးသည်မှာ ယင်းကဲ့သိုေသာ 
စိန်ေခမများသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမဝန်းကျင်ကိုလည်း တူညီစွာသက်ေရာက်မရှိေကာင်းကို 
အသိအမှတ်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။ လက်ေတွတွင် လက်ရှိအေြခအေနသည ် စွန့်စားမ 
သိြမင်လာြခင်းှင် ့ လုပ်ငန်းလည်ပတမ်၊ ကုနစ်ည်စးီဆငး်မကွငး်ဆက်ငှ့် အြခားလုပ်ငန်း 
ဆက်သွယ်ချက်တိုမ ှ ေပေပါက်လာမည့် ဆိုးရွားသည့် သက်ေရာက်မ ြဖစ်ပွားြခင်းမ ှ
ေရှာင်ကျဉ်ရန် ကတိကဝတ်ြပထားသ ူအလားအလာရှိသည့် တာဝန်ရှိေသာ ရင်းှီးြမပ်ှံသ ူ
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၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ ကုန်ကျစရိတ်တိုမှာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ (ေအာက်ပါအခန်းအား 
ကည့်ပါ။) 

ေြမအစားထုိးေပးြခင်းှင့် ြပန်လည်စစ်ေဆးြခင်း 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ေြမပဋိပကှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှည်လျားသည့် သမိုင်းေကာင်းရှိခဲ့ပီး 
ေြမလံု ခံစိတ်ချရမမရှိြခင်း၏ အရင်းခံဇစြ်မစသ်ည် အမျိးမျိးေသာ ေြမြပဿနာရပ်များ၏ 
အေြခအေနများ၏ သက်ေသအြဖစ် တရားဥပေဒစိုးမိုးမမရှိြခင်းေကာင့်ပင်ြဖစ်ပါသည်။ 
အများအားြဖင့် ပံုမှန်မဟုတ်ဘဲ ရှင်းလင်းချက်များ သုိမဟုတ် ေလျာ်ေကးများ မပါဝင်ဘ ဲ
ဆယ်စုှစ်ကာလများအတွင်း စစ်တပ်၏ ေြဖရှင်းမအတွက်နည်းလမ်းများ၊ စစ်တပ်ှင့် 
ချတ်ိဆက်ေနေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများှင့် စစ်တပ်ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားေရး 
များ အတွက် ြဖစ်ေပေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်လယ်ယာေြမှင့် 
အြခားေြမများ သိမ်းဆည်းခံရမများ ြပန်လည်စိစစ်ေရးေကာ်မတီက ၎င်းတိုတွင ် အမေပါင်း 
၇၁၁၉ ခ ု လက်ခံရရိှေကာင်း၊ ၃၁၆၈ ခုကို ေြဖရှင်းပီးြဖစ်ေကာင်း ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ်လည်း 
အြခားအရင်းအြမစ်များက တုိင်တန်းမေပါငး်သည် ၁၅ ၀၀၀ အထိ ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း 
ခန့်မှန်းခဲ့ကပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ေြမြပန်ရယူလိုသည့် ြပဿနာများှင့်စပ်လျဉ်း၍ 
အားေကာင်းေသာ ုိင်ငံေရးှင့် စစ်ေရးအင်အား၊ ပ်ေထွးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ 
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းမ ှ ေရှာင်လွဲြခင်း လုပ်ိုးလုပ်စဉ်ှင့် စီမံခန့်ခွဲမ 
ဆိုင်ရာ တစ်ဆိုမကဲ့သိုေသာ ဘက်ေပါင်းစံုမှ စိန်ေခမများြဖင့် သုပ်ေဖာ်ြခင်း ခံရပါသည်။  

ယင်းက့ဲသုိ အိုးစွဲေနေသာ စိန်ေခမများေြဖရှင်းရန်အတွက ် အထူးသြဖင့် သက်ေရာက်မ 
ခံရသည့်အဖဲွှင့် လူထုအဖွဲအစည်းများအကား ရင်းှီးကမ်းဝင်မရှိသည့် ေဆွးေွညိင်းမ 
ြပလုပ်ြခင်းှင် ့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းတို ဖွံဖိးတိုးတက်ေနေသာ မူဝါဒအဆင့်အတန်း 
တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အြခားိုင်ငံများ၏ အေတွအကံများသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ်
ယင်းကဲ့သိုေသာ မူဝါဒများေရးဆွဲပုံေဖာ်ရန်အတွက ် သတင်းအချက်အလက်ရရန် အသုံးဝင ်
ုိင်ပါသည။် မကာေသးမီက Landesa ှင့် Namati တို၏ ြပနလ်ည်သံုးသပမ် (၂၀၁၅) သည ်
အြခားေနရာများတွင ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေနေသာ ေအာင်ြမင်သည့်မူဝါဒအချိကို 
ေဖာ်ထတုုိ်င်ပီး ြမန်မာိုင်ငံတွင ်လက်ရှိကျင့်သုံးေနေသာမူဝါဒ၏ စိန်ေခမများတွင ်ယင်းကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားိုင်ပါသည်။ “ယခင်ေြမယာဆုိင်ရာနစ်နာမများကုိ နစ်နာသူက ေြမကိ ု
ြပန်လည်လက်ခံ ရရှိြခင်းှင့် လက်ရှိအသုံးြပ-တိုငတ်နး်သူက ဖယ်ရှားေပးရမည့် ညီတူမတူ 
ရယူြခင်း ချဉ်းကပ်မ (zero-sum approach) ြဖင့် မစတင်သင့်ပါ။ အစားထုိးေပးအပ်ြခင်း 
ပုိဂရမတ်င်ွပါဝင်သည့် အြခားပိုမိုထိေရာက်သည့် ချဉ်းကပ်မများမှာ - ေပါင်းစပ်ပိုင်ဆိုင်ြခင်း 
(ှစ်ရှည်ေြမအသုံးြပခွင့်အေပတွင)် အြငင်းပွားေြမအား ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာပီး အြခား 



576 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

တစ်ေယာက်ကုိ အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစရန် တစ်ေယာက်ကေပးအပ်ြခင်း သုိမဟုတ် ေဒသ 
ဆိုင်ရာအစိုးရများက ေလျာ်ေကးအြဖစ် ေြမကွက်ကိုေပးရန ်ေြမကိုြဖစ်ေစ ေငွသားကိုြဖစ်ေစ 
ထပ်ထည့်ြခင်း သိုမဟုတ ်ဖွံဖိးတိုးတက်မကို မေဝြခင်း တိုြဖစ်ပါသည်။ တုတ်ြပည်မကီး၊ 
တုတ် [တိုင်ေပ] ှင့် ေတာင်ကိုးရီးယားတိုတွင ် […] စိုက်ပျိးေရး မဟုတ ် သည့် 
ဖွံဖိးမများအတွက ် ရှယ်ယာတန်ဖုိးများ ေပးအပ်ြခင်းြဖင့် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအတွက ်
ေလျာ်ေကးေပးရာတွင် ထိေရာက်သည့်ချဉ်းကပ်မြဖစ်ခဲ့ပီး ေတာင်အာဖရိကတွင ် ယခင်က 
ှင်ထုတ်ြခင်းခံခဲ့ရသူများအား ေငွသားြဖင့် ေလျာ်ေကးေပးြခင်းကို ေအာင်ြမင်စွာ အသုံးြပိုင် 
ခဲ့ပါသည်။ [ယင်းအရ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်ေြမအြဖစ် ေလျာ်ေကးေပးြခင်းသည် စားဝတ်ေနေရး 
ကိုပါ နဂိုအတိုင်းြပန်လည ်လည်ပတ်ိုငေ်စရန ် လုိအပပ်ါသည်။]” (Landesa and Namati 
(2015, p. 24) 

ပဋိပကသက်ေရာက်မရှိေသာဧရိယာများရှိေြမ 

တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ ေနထိုင်ေသာ ြပည်နယ်ခုှစ်ခု၊ အြခားတိုင်းေဒသကီးများှင့် 
ုိင်ငံေတာ်အဆင့်ေအာက်ရိှ အဆင့်တွင် သီးြခားစီမံခန့်ခွဲမစနစ်ြဖင့် လည်ပတ်လျက ် ရှိသည့် 
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရေဒသများရှိ များြပားလှေသာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင ်
အဖွဲများသည ်ေြမနစ်နာမများတွင ်ပါဝင်ေနပါသည်။ ယင်းတွင ်- တက်ွချက်ြခငး်ငှ့် ၎င်းတို 
၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစ ု အမျိးသားဧရိယာအတွက ် ေြမမူဝါဒများကို ြပည်သူများအား 
ချြပေဆွးေွးြခင်း ၊ ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းှင့် စီမံခန့်ခွဲမဆိုင်ရာအားထုတ်မများ၊ လူထုအဖဲွ 
အစည်းအလိုက ်စာရွက်စာတမ်းများ ေထာက်ပံ့ြခငး်ဆိုငရ်ာ အားထုတ်မများ၊ သုေတသနှင် ့
နယ်နမိတ်ပိုင်းြခား သတ်မှတ်ြခင်းငှ့် ေြမစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာသင်တန်းှင့် ြပည်သူ့  
ပညာေရးများြပလုပ်ြခင်းတို ပါဝင်ုိင်ပါသည် (USAID, 2017)။ လက်ရှိေြမစီမံခန့်ခွဲမဆိုင်ရာ 
ချဉ်းကပ်မှစ်ခုရှိေနြခင်းသည ်တာဝန်ယူမရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများြဖစ်ရန်အတွက ်မည်သူ့  
ထံသို တိုင်ပင်ေဆွးေွးရမည်ှင့် မည်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းှင့်သက်ဆိုင်သည်ကို 
သတမ်တှြ်ခင်းအတွက် အမှန်တကယ် စိန်ေခမပင ် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းဧရိယာများတွင ်
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည ် တာဝန်ယူမရှိသည့် စီးပွားေရးကျင့်ဝတ်ှင့်အညီေဆာင်ရွက်ရန ်
အတွက် ပဋိပကြဖစ်လွယ်သည့်အြပအမရိှူသည့် ေနရာများ၌ ၎င်းတို၏စီးပွားေရး စွမ်းေဆာင ်
ရည်ကုိ ေသချာစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသည် ထိုကဲ့သို ပ်ေထွးသည့် လုပ်ငန်းခွင ်
ပတ်ဝန်းကျင်ကို စီမံခန့်ခွဲရသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ၏ ရှိသင့်သည့် လုံလဝီရိယှင့် 
ေသချာစွာစဉ်းစားေတွးေတာြခင်း စွမ်းရည်ကုိ ြမင့်တင်ရန ်လိုအပ်ပါသည်။ 

ေယဘုယျအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် သမိုင်းအဆက်ဆက်က သိုမဟုတ ်
ယခုလက်ရိှတွင် ပဋိပကသက်ေရာက်ေနေသာဧရိယာ၌ ေြမတွင်ေနထိုင်ြခင်းမှ စွန့်ခွာြခင်း 
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ခံရေသာ်လည်း ဥပေဒအရေတာင်းဆိုတိုင်တန်းမများရှိေနဆဲြဖစ်သည့် ခိုလံသူဒုကသည်များ 
ှင့် ြပည်တွင်းဒုကသည်များ (IDPs) ၏ ြပန်လည်ေနရာချထားေပးရန် အလားအလာရှိသည့် 
တိုင်တန်းေတာင်းဆိုမများကို သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါဧရိယာများတွင ် ေဆာင် 
ရက်ွသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများသည် ေြမအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်လာမည့် ဥပေဒဆုိင်ရာ 
စွန့်စားမအတွက်သာမက ပဋိပကအေြခအေန၏ အေှာင့်အယှက်ေပးမမ ှ ေရှာင်လွဲြခင်းြဖင့် 
တာဝန်ယူမရှိစွာ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန်အတွက်လည်း ြပန်လည်စဉ်းစား သုံးသပ်ရမည ်
ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် လက်ရှိတွင ် ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း၌ ေနရပ်စွန့်ခွာမှင့် 
ေနရပ်စွန့်ခွာသူတို၏ ေြမကိုယူေဆာင်ြခင်းတိုသည ် ေနရပ်စွန့်ခွာသူတို၏ အခွင့်အေရးကို 
အသိအမှတ်ြပရန်စဉ်းစားသည့် အေြခအေနကုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် လွန်စွာခက်ခဲေစ 
ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံတွင ် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုှစ်များစွာ ေကျာ်ြဖတ်ပီးသည့်အခါ သန်းေပါင်း 
များစွာေသာ ေြမဧကများှင် ့ပဋိပကေကာင့် စွန့်ခွာေြပးသ ူသန်းေပါင်းများစွာေသာ လူများ 
အပါအဝင် ကာလကာရှည်စွာြဖစ်ပွားေနသည့် ပဋိပကေကာင့် ြဖစ်ေပလာသည့် ေြမ 
လက်လတွဆံု်းံးမပမာဏသည် လွန်စွာကီးမားပါသည်။ အများစုသည် ၎င်းတိုြပန်လည ်
ေရာက်ရှိ လာသည့်အခါ အစားထိုးရယူြခင်းအခွင့်အေရးကို ကျင့်သုံးရန်ကိးစားကလိမ့်မည ်
ြဖစ်သည်။ ထိုကဲ့သိုေသာြဖစ်စဉ်များသည ် ပ်ေထွးေသာ်လည်း အသစ်အဆန်းေတာ့ 
မဟုတ်ပါ။ အြခားိုင်င ံ အများအြပားသည ် ေြမအသုံးြပခွင့်ကို ၎င်းတို၏ ငိမ်းချမ်းေရး 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် အသုံးြပကပီး ြပန်လည်အစားထုိးေပးအပ်ြခင်း ပိုဂရမ်များကို ေစ့စပ ်
ညိင်းကပါသည်။ (Displacement Solutions and Norwegain Refugee Council, 2018) 

ေြမှင့် အရင်းအြမစ်များကို ထိန်းချပ်ကိုင်တွယ်ိုင်ြခင်းသည ် ြဖစ်ပွားဆဲပဋိပကများှင့် 
ေဆာင်ရွက်ဆဲေဆွးေွးညိင်းြခင်းများကို အဆုံးသတ်ေစရန ် ရင်းှီးစွာ ေရာယှက်ြခင်းပင ်
ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုှစ် အလယ်ပိုင်းတွင ် ကျင်းပခဲ့သည့် ပင်လုံ-၂ ငိမ်းချမ်းေရး 
စကားဝိုင်းသည ် ြပည်သူကိုဗဟိုြပပီး တရားမတြခင်းအေပတွင်အေြခြပထားသည့် ေြမ 
မူဝါဒများ တုိးတက်ြဖစ်ေပသည့် အေြခခံမ ူ (၁၀) ချက ် သေဘာတူညီမ ရလဒ်ကုိ ရရှိခဲ ့
ပါသည် (Box၊ ၈-၅)။ ထုိြပင် အစိုးရှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲအစည်းများအကား 
သေဘာတူချပ်ဆိုခဲ့သည့် ၂၀၁၆ ခုှစ် တစ်ိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရပ်စဲေရး သေဘာတ ူ
စာချပ်သည် အိမ်ယာှင့် ေြမပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ 
သိုရာတွင ် မျက်ေမာှက်ေရးရာ ေရးသားေဟာေြပာသူများက “နက်နသဲည့် အကျိးစီးပွား 
ပါဝင်ပတ်သက်မေကာင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် သိသာထင်ရှားသည့် စွန့်စားမရှိပါသည ် […] 
အိမ်ယာှင့် ေြမပိုင်ဆိုင်မြပဿနာများသည ် မည်သည့် အပီးသတ်သေဘာတူညီမမျိးတွင ်
မဆုိ ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ်ထိလွယ်ရှလွယ် သိုမဟုတ ်ပေ်ထွးသည်ဆိုသည်ကုိ သတိြပမ ိ
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ိုင်ပါလိမ့်မည”် ဟ ုသတိေပးခ့ဲသည့်အတွက် ဆက်လက်၍ အာုံစိုက ်အားထုတ်ေဆာင်ရွက် 
ရန် လိုအပ်ပါသည် (Displacement Solutions and Norwegain Refugee Council, 2018, 
p.5) ။ အြခားသူများသည် ၂၀၁၈ VFV ဥပေဒြပင်ဆင်မများသည ် တရားဝင်ငိမ်းချမ်းေရး 
ေဆွးေွးညိင်းမများတွင ် ေြမပဋိပကများ ှင့်စိန်ေခမများ ေနာက်ထပ်ြမင့်တက်လာပီး 
စွန့်စားမများပိုမိုဆိုးရွားေစသည်ဟ ုစိုးရိမ်မများ ေပေပါက်ခဲ့ကပါသည်။ (Gelbort, 2018 [4]) 

Box ၈-၅ ေြမှင့် ပင်လုံ လုပ်ငန်းစဉ် 
ပင်လံု ၂- ေြမယာှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အေြခခံမူ (၁၀) ချက ်

၁။ ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဘက်ညီမတသည့် ေရရှည်တည်တံေသာဖွံဖိးမကို အေထာက်အက ူ
ြဖစ်ေစသည့် ြပည်သူဗဟိုြပ ဖွံဖိးတိုးတက်မေြမယာမူဝါဒြဖစ်ေစရန်။ 

၂။ သင့်ေတာ်မတ၍ တရားနည်းလမ်းကျမကုိ အေြခခံေစရန်။

၃။ ဗဟိုထိန်းချပ်မေလျာ့ချသည့် မူဝါဒများြဖစ်ေစရန်။

၄။ ေြမယာမူဝါဒများ ေရးဆဲွရာတွင် လူ့အခွင့်အေရးစံန်းများ၊ ိုင်ငံတကာစံန်းများ၊ 
ဒီမိုကေရစီှင့် ဖယ်ဒရယ်စံန်းများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေရးဆွဲရန်။ 

၅။ ေြမယာကိစရပ်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ရှင်းလင်းသည့်မူဝါဒများ 
ြဖစ်ေစရန်။ 

၆။ လယ်ယာကဖွံဖိးတိုးတက်လာေစရန်အတွက ် မူဝါဒများချမှတ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
ေဒသခံများ၏ လုိလားချက်များကုိ ဦးစားေပး၍ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အဓိက 
လိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းေပးရန်။ 

၇။ ုိင်ငံသားတုိင်းသည် ေြမယာဥပေဒှင့်အည ီ ေြမယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် 
ရှိသည်။ အမျိးသမီးှင့်အမျိးသား တန်းတူညီမမရှိရမည်။ 

၈။ ေြမယာပိုင်ဆိုင်ြခင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမြပရာတွင ် ဥပေဒှင့်အညီ အမျိးသမီးငှ် ့
အမျိးသား အခွင့်အေရးတန်းတူညီမမရှိေစရန်။ 

၉။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားေပးေသာ ေြမယာကုိ မူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း သတ်မှတ်ကာလ 
အတွင်း လုပ်ကိုင်ိုင်ြခင်းမရှိလင ် ိုငင်ေံတာက် ြပန်လည်ရယူရန်ှင့် အမှန်တကယ ်
လုပ်ကိုင်လိုသူများအား ြပန်လည်ချထားေပးေရး ေဆာင်ရွက်ေစရန်။ 

၁၀။ လူမေရး၊ ယဉ်ေကျးမ၊ သမိုင်းအေမွအှစ်ှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ အထွဋ်အြမတ် 
ထားေသာေြမများ ထိခိုက်ပျက်စီးမများ မရှိေစေရးှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင ်
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကို ဦးတည်ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ရန်။ 



579 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

အိမ်ယာှင့် ေြမပိုင်ဆိုင်မ ြပန်လည်အစားထုိးြခင်း အခွင့်အေရးသည် ေဆာငရွ်က်ဆဲ 
ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ကျယ်ြပန့်သည့် အမျိးသားဥပေဒ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမ အတွင်းသို 
ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေနြခင်းအေပ မည်သည့်အရာများ ေသချာရန်လိုအပ်ေနသည်ကို မကာေသးမ ီ
က ြပန်လည်သံုးသပ်ရာတွင် လယ်ယာေြမှင့် အြခားေြမများ သိမ်းဆည်းြခင်းခံရမများ 
ြပန်လည်စိစစ်ေရး ဗဟိုေကာ်မတီတစ်ခုတည်းှင့် လုံေလာက်မ မရှိသည်ကို သတိြပမိခဲ့ပါ 
သည်။ ယင်းသည ် အစိုးရ၏ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ဦးေဆာင်၍ ေဆာငရွ်က်မအတင်ွး 
ငိမ်ချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ေြမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပေဒဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက ် ထုတ်ြပန်ြခင်းသည ်
ဒုကသည်ှင့် ေနရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက ် အိမ်ယာ၊ ေြမှင့် ပိုင်ဆိုင်မပစည်းများ ြပန်လည ်
အစားထုိးေပးအပ်ြခင်းဆိုင်ရာ ေမးခွန်းများအတွက ် အေပါင်းလကဏာေဆာင်ေသာ 
ေဆာင်ရွက်မများအြဖစ် အသိအမှတြ်ပေသာလ်ည်း ထုိထက်ပုိ၍ လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ် 
ေနပါေသးသည်။ ြပန်လည်သံုးသပ်မသည် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကိစရပ်များ 
အေပ ေဆာင်ရွက်ရန်အဆင့် အားလုံးအတွက ်အေသးစိတ်ကို ေပးအပ်ထားပီး ယင်းအလွန ်
တွင ်“အိမ်ယာ၊ ေြမှင့် ပိုင်ဆိုင်မပစည်းများ ြပန်လည်အစားထုိးမ တိုငတ်နး် ေတာင်းဆိုမှင့် 
အြငင်းပွားမများသည် စီးပွားေရးှင် ့ လူမေရးတည်ငိမ်မအတွက်အြပင ် ိုင်ငံအတွင်း 
ပီးခဲ့သည့်ပဋိပကများအေပ ငိမ်းချမး်ေရးတည်ေဆာက်ရန ် အမျိးသားရင်ကားေစ့ေရး 
အားထုတ်မအတွက ် အေရးပါသည ် ဟူသည့်အချက်အား သိရှိနားလည်လာမများ 
တိုးတက်ြဖစ်ထွန်းလာြခင်း” အေပတွင် တည်ေဆာက်ရန် ြဖစ်ပါသည ် (Displacement 
Solutions et al., 2019, p.37)။ 

NLUP ၏ အပိုဒ ် ၃၈ တွင် ကိစရပ်များကို အသုံးဝင်စွာ အသိအမှတ်ြပလျက် 
“ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့် ေြမကိုခွဲေဝချထားြခင်းတုိေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ေြမကုိမတရား 
သိမ်းဆည်းြခင်း သုိမဟုတ် စစ်ေဘးစစ်ဒဏ်ခံရ၍ ေြမကိုစွန့်လတ်ခဲ့ြခင်းေကာင့် 
လညး်ေကာင်း ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရန်လုိအပသ်ည့် ေနရာချထားြခင်း၊ ေလျာ်ေကးေပးြခင်း 
ြပန်လညထူ်ေထာင်ြခင်းှင့် ြပန်လည်အစားထုိးြဖည့်ဆည်းေပးြခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို 
စီမံခန့်ခွဲရာတွင ် မိနယ်၊ ရပ်ကွက ် သိုမဟုတ ် ေကျးရွာအပုစ်အုဆင့်ရိှ အကျိးသက်ဆိုင်သ ူ
များ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖွဲအစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုကိုယ်စားလှယ်များှင့် 
ကမ်းကျင်သူများပါဝင်၍ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာရှငး်လငး်သည့် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများှင့် 
လူ့အခွင့်အေရးစံများကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရမည”် ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

အရွယ်အစားကီးမားသည့် ေြမခွဲေဝချထားြခင်းများအား ကီးကပ်မအားနည်းြခင်း 

ယခင်ကေဖာ်ြပခ့ဲသည့်အတုိင်း ၂၀၁၁ တွင ် ိုင်ငံေရးှင့် စီးပွားေရးစာမျက်ှာတိုကို 
ဖွင့်လှစ်ပီးေနာက်ပိုင်းတွင ် ြမန်မာိုင်ငံအစိုးရသည ် စိုက်ပျိးေရးကအတွက ် ကမ်းကျင်မ၊ 
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ဘာေရးစွမ်းေဆာင်ိုင်စွမ်းှင့် စိုက်ပျိးေရး ထုတ်ကုန်များကို ယှဉ်ပိင်ိုင်မ တိုးြမင့်ေစေရး 
ေဈးကွက်ချတိ်ဆက်မှင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမကွင်းဆက် အစရှိသည့် လုိအပ်ချက်တုိကို 
ယေူဆာင်လာုိင်သည့် အရွယ်အစားကီးမားသည့် ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမများကို ဆွဲေဆာင် 
မကုိ ဦးတည်သည့် မူဝါဒကုိ ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ADS အရ လက်ရိှချဉ်းကပမ်မဝူါဒသည် 
ယခင်က အရွယ်အစားကီးမားသည့် စိုက်ပျိးေရးလုပ်ငန်းများကို ဦးတည်ရာမ ှ လုပ်ကွက် 
နည်း ေတာင်သူလယ်သမားများကို စိုက်ပျိးေရးမဟာဗျဟာအသစ်၏ အလယ်တွင ်ညီမစွာ 
ထားရှိြခင်းြဖင့် အစားထိုးေနပီြဖစ်ေကာင်း အချက်ြပပါသည်။ 

သိုေသာ်လည်း လက်ရိှဆယ်စုှစ်အထိ ြပဿနာတက်ေစိုငသ်ည့် တရားဝင ် အရယွ ်
အစားကီးမားေသာ ေြမခဲွေဝချထားမများသည် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ်ပါသည်။ 
စိုက်ပျိးေရးအေြခခံလုပ်ငန်းများ၊ တူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများ၊ စမွး်အင၊် သစ်ေတာ၊ အေြခခ ံ
အေဆာက်အအံု၊ SEZs အစရှိသည့် အကီးစားေြမခဲွေဝချထားြခင်းအများစုသည ် ေဒသခ ံ
လူထု၏ လက်ရှိ ေြမအသုံးြပခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အေရးကို အေလးထားမမရှိဘ ဲ ေဆာင်ရွက ်
ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ အားနည်းသည့် အုပ်ချပ်မမူေဘာင်ေအာက်တွင ် အရွယ်အစား 
ကီးမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများသည် အထူးသြဖင့် ဖယ်ရှားခံရြခင်း၊ အသက်ေမွးဝမ်း 
ေကျာင်းများ ဆုံးံးြခင်းှင့် ေဒသခံလူဦးေရအတက်ွ ေြမရိုင်မပိုမိုကန့်သတ်ခံရြခင်း 
ကဲ့သိုေသာ လူမေရးအေပ ဆိုးကျိးများ သက်ေရာက်ုိင်ပီး ယင်းရလဒ်အြဖစ် လူမေရးတွင ်
ှစ်ြခမ်းကွဲြခင်းှင့် ိုင်ငံေရး မတည်ငိမ်ြခင်းတိုြဖစ်ေပေစပါသည်။ ထိုြပင ် ထုတလု်ပမ်ေပး 
ုိင်သည့် ပစည်းြဖစ်ြခင်းေကာင့် ေြမယာသည် စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ ယဉ်ေကျးမှင့် 
ဘာသာေရးဆိုင်ရာ အခန်းကများ၏ ဘက်ေပါင်းစုံထိေတွမတစ်ခုအြဖစ ် ကိုယ်စားြပ 
ပါသည်။ (LIOH, 2015; Oberndorf, 2012) 

ထိုြပင ် များြပားလှသည့် ကီးမားသည့် VFV ေြမခွဲေဝမများသည ် ပိုင်ရှင်အသစ်ကို 
အသုံးြပရန်အတွက ် အမဲတမ်းစနစ်တကျမြဖစ်ခဲ့ပါ။ ADS သည် စိုက်ပျိးေရးကတွင ်
ပုဂလိက ရင်းှီးြမပ်ှံမများလုပ်ေဆာင်ရန ် အရွယ်အစားကီးမားသည့် ေြမခွဲေဝေပးမသည ်
အဆုိပါေဒသ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးကို အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကျဆုံးေလ့ရှိပါသည်။ 
VFV အရ ေြမခဲွေဝေပးမ၏ အနည်းဆုံး ၂၀ - ၂၅ ရာခိုင်န်းသည ် ကန်ထုိက်စနစ်ြဖင့် 
ငှားရမ်းြခင်း သေဘာတူစာချပ်အရ လက်ေတွေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည် (MOAIL, 2018; 
Woods, 2015; San Thein et al., 2017)။ OneMap စမီခံျက်မှ အချကအ်လက်အပါအဝင် 
ပထဝီအေနအထား သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးြပ၍ ြမန်မာိုင်ငံေတာင်ပိုင်းရှိ 
ဆီအုန်းစိုက်ပျိးြခင်းှင့် ရာဘာစိုက်ပျိးြခင်းတိုကို ဆန်းစစ်ချက်ြပလုပ်ရာတွင် ေလ့လာသည့် 
ဧရိယာအတွင်း ဆီအုန်း စိုက်ပျိးြခင်းအတွက ် ခွဲေဝချထားေပးသည့် စုစုေပါင်းအနက ် ၁၅ 
ရာခုိင်န်းသာလင် အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်အတွက ် အသံုးြပထားေကာင်း သုိမဟုတ် ၂၀၁၅ 
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ခုှစ် စီမံချက်အရ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရဧရိယာ၏ ၃၅ ရာခိုင်န်းသည ် ဆီအုန်းအတွက ်
အသုံးြပခဲ့ပီးြဖစ်ပီး ကျန်ဆီအုန်း များကုိ ၂၀၁၉ အေစာပုိင်းတွင် စိုက်ရန်လျာထားသည်ဟ ု
အစီရင်ခံတင်ြပခဲ့ေကာင်း ြပသခ့ဲပါသည် (Nomura et al., 2019)။ ထိုသိုကီးမားသည့် 
ြခားနားမအတွက ် ရှင်းလင်းချက်များ များစွာရှိေသာ်လည်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ 
စည်းကမ်းချက်များကို လုိက်နာရန် လိုအပ်မသည် အကန့်အသတ်အေနြဖင့် ကျန်ရှိေနမည ်
ြဖစ်ပါသည်။ 

VFV ေြမခွဲေဝမအများစုသည ် စစ်အစိုးရ၏ ေနာက်ဆုံးှစ်များြဖစ်ပီး စားနပ်ရိကာ 
ခက်ခဲမကံေတွြခင်း အြမင့်ဆုံးသိုေရာက်ခဲ့သည့် ၂၀၀၆ ခုှစ်ှင့် ၂၀၁၁ ခုှစ်အကားတွင ်
ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအေြခအေနများတွင ်ပို၍ေြမခွဲေဝမများကို ြပန်လည်ေဆာင်ရွက်ေန 
ေသာ်လည်း ယေန့အချန်ိတွင်ြမင်ေတွရသည့် အများစုေသာ အရွယ်အစားကီးမားသည့် 
စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ စီမံချက်များသည ် အဆိုပါကလများ၏ အေမွအှစ်များ ြဖစ်ပါသည် (ပုံ၊ 
၈-၂)။ VFV ေြမခွဲေဝမများသည် ိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင ် ပျံှံေနေသာ်လည်း တတိယအကီးဆံုး 
ြပညန်ယြ်ဖစ်သည့် ကချင်ြပည်နယ်တွင် အဓိကအားြဖင့် စစ်ဘက်ဆုိင်ရာ အရာရှိကီးများကို 
ေပးအပ်ြခင်းြဖင့် ပိုမိုများြပားေနပါသည် (စုစုေပါင်း၏ ၃၄ ရာခိုင်န်း၊ ဧကသန်းေပါင်း ၁.၄) ။ 
ကချင်ြပည်နယ်တွင် ခဲွေဝေပးမများသည် ကီးမားပီး တစ်ကွက်လင ် ၅၀၀၀၀ ဧကထက ်
ပိုပါသည်။ ယင်းေနာက်တွင ် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီးှင့် 
ရှမ်းြပည်နယ်တုိတွင် များြပားပါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့် ကီးမားသည့် VFV ခွဲေဝမများ 
သည် အစွန်အဖျားေဒသများတွင်ရှိပီး အလယ်ပိုင်းေဒသများ (ေြခာက်ေသွေဒသှင့် 
ြမစ်ဝကန်းေပေဒသ) အနီးတွင် အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ စစ်ကိုင်းှင့် မေကွးကဲ့သိုေသာ 
တိုင်းေဒသကီးများ တွင ် VFV ေြမခဲွေဝမသည် အများအားြဖင့် ဧက ၅၀၀၀ ေအာက်သာ 
ရှိသည့် ေြမကွက်များသာြဖစ်ပါသည်။(San Thein et al., ၂၀၁၈) 
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ပု ံ၈-၂ စိုက်ပျိးေရးအတွက ်အရွယ်အစားကီးမားသည့် ေြမခွဲေဝမများ(ဧက ေထာင်ေပါင်း) 

(က) VFV ေြမတွင ်ေြမအသုံးြပခွင့်ေပးြခင်းအေပ  (ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနများက ြမန်မာိုင်ငံတွင ် 
 အကဲြဖတ်ြခင်း (၁၉၉၁-၂၀၁၆) စိုက်ပျိးေရး 
ဖွံဖိးတိုးတက်ရန်ေပးသည်စုစုေပါင်းေြမဧက 

 
မှတ်ချက်။ ြပသထားသည့် အချက်အလက်များသည် လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ “ြပည်ေထာငစ် ု
သမတ ြမန်မာုိင်ငံ၏ VFV ေြမဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ချက်များ စာရင်း ၁၉၉၁ ခုှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလ 
အထိ”၊ စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနှင့် သစ်ေတာဦးစီးဌာန (၂၀၁၃) “သစ်ေတာကိးဝိုင်းှင့် 
ကိးြပင် ကာကွယေ်တာများအတွင်း အရွယ်အစားကီးမားသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များ” သဘာဝသယံဇာတှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာနတုိမ ှရရှိပါသည်။ 
အရင်းအြမစ်-မဲေခါင်ေဒသေြမအုပ်ချပ်မ၊ ၂၀၁၈ မှ ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

ေြမကိုအသုံးြပချမနည်းပါးသည့်အတွက ် ေဒသခံေတာင်လယ်သမားများ၌ ေြမကုိ အခွင့် 
အေရးယူ၍ရယူြခင်း သိုမဟုတ ် ြပန်လည်ရယူြခင်းများေကာင့် ေဒသခံများှင့် ပဋိပကကိ ု
ဦးေဆာင်ေနပါသည်။ ေြမပဋိပကများသည် အစိုးရအေနြဖင့် အေြခခံအေဆာက်အအံု၊ သတ 
တူးေဖာ်ြခင်းှင့် အြခားကီးမားသည့်စီမံကိန်းများေဆာင်ရွက်ရန်အတွက ် ေြမကို ပိုင်ဆိုင်ှင့် 
ပီးေနရာများတွင ် ေဒသခံလူထုကို ေြပာင်းေရေနရာချထားြခင်းတို အသစ်ေရာက်လာ 
ေသာသူများှင့် ထိုသိုေြမေပသိုေရာက်ှင့်ေနပီးသူများအကား ပဋိပကများ ြဖစ်ေပ 
ေစပါသည ်(San Thein et al., 2018)။ 

ပုဂလိကရင်းှီးြမပ်ှံမများ အဓိကအားြဖင့် အရွယ်အစားကီးမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 
လူမေရးေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမကို ေသချာေစရန်အတွက ် အဓိကစိန်ေခမမှာ ကီးမားသည့် 
လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်မည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ေဒသခံလူထုအကား ှစ်ဦးှစ်ဖက် အကျိး 
ြဖစ်ထွန်းေစမည့် ေြမဆိုင်ရာဥပေဒများ ဖွံဖိးတိုးတက်မအေပတငွ ် မူတည်ေနပါသည်။ 
ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အေပ တာဝန်ယူမရှိသည့် အပုခ်ျပမ်သည် လူမေရးပဋိပက 
များကို နည်းပါးေအာင်ေလာ့ချေပးြခင်းအားြဖင့် ေရရှည်အကျိး အြမတ်ရရိှုိင်သည့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံမများကို တိုးပွားေစပါလိမ့်မည်။ ယင်းေနရာတွင် ရင်းှီးြမပ်ှံမကီးမားသည့် ရင်းှီး 
ြမပ်ှံသူှင့် လုပ်ကွက်နည်းေတာင်သူလယ်သမားအကား (အကျိးတူ ကန်ထုိက်လယ်ယာ 
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စနစ်ြဖင့် လုပ်ကိုင်ြခင်း - contract farming ကဲ့သိုေသာ) ြဖစ်ိုင်ေချရှိသည့် လုပ်ငန်း 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဆိုင်ရာ ပံုစံအသစ်ကုိ စဉ်စားိုင်ပါသည်။ 

အကျိးတူ ကန်ထုိက် လယ်ယာစနစ် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးတွင် စုိက်ပျိးေရးကသည် အေရးကီးပီး ေြမမူဝါဒတွင ်
သိသာထင်ရှားသည့် အခန်းကက ပါဝင်သြဖင့် အစိုးရသည် ပမာဏကီးမားသည့် 
ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းများအတွက ် ေြပာင်းလဲိုင်သည့် အြခားနည်းလမ်းများကို ရှာေဖွေနပီး 
NLUP ှင့် ADS အရ လုပ်ကွက်နည်းေတာင်သူလယ်သမားကုိ ေထာက်ပံ့မများေပးိုင်မည့် 
မူဝါဒကုိ ဦးတည်ေနေကာင်း ရှင်းလင်းစွာ အချက်ြပေနပါသည်။ MoALI သည် လက်ရှိတွင ်
အကျိးတူကန်ထုိက်လယ်ယာစနစ် အတွက် စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (SOPs) ကို 
ေနာင်တွင် အကျိးတူကန်ထုိက်လယ်ယာ ဥပေဒအြဖစ် ေြပာင်းလဲလာေစရန် ရည်ရွယ်၍ 
ြပင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။ NLUP သည် အကျိးတူကန်ထိုက်လယ်ယာှင့် ဖက်စပလ်ယယ်ာ 
ကို အထူးသြဖင့် အသိအမှတ်ြပေသာ်လည်း စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းြဖင့် ချဉ်းကပ်ြခင်းသည် ေဒသ 
အေြခအေနှင့် သင့်ေတာ်ြခင်း၊ စာချပ်ချပ်ဆိုြခင်းမ ှ အြပန်အလှန်အကျိးအြမတ်ရရှိေစမည့် 
အစီအစဉ်များ ထားရှိြခင်းှင့် သေဘာတူြခင်းရှိပါက မြဖစ်မေန ေရှေြပးသုံးသပ်ဆုံးြဖတ်ြခင်း 
ြဖစ်သည့် ကုမဏီ၏ လုပ်ငန်းေဆာငရွ်က်မမတှတ်မး်ကုိ အေသးစိတ်ြပန်လည်သုံးသပ်ရန ်
လိုအပ်ပါသည် (ြမန်မာုိင်ငံေတာ် အစိုးရ၊ ၂၀၁၆)။ 

ယင်းသည ် အေကာင်းဆံုးအေြဖအြဖစ ် တစ်ခုတည်းေသာ စံြပပုံစ ံ ေပထွက်ြခင်း မရှိိုင်ဘဲ 
ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် ပုံစံအမျိးမျိးြဖင့် ေပါင်းစပ်ပါဝင်ိုင်ေကာင်း အသိအမှတ်ြပပါသည်။ 
တိကျသည့် စံြပပုံစံ၏ ေအာင်ြမင်မသည် အေသးစိတ် ဆက်စပ်စဉ်းစားရမည့် ပါဝင်မ 
များြဖစ်ပီး ေြမသက်တမ်းဆုိင်ရာလုပ်ပိုငခွ်င့်၊ ယဉ်ေကျးမှင့် ဇီဝုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် လူမ 
ပထဝီဆိုင်ရာ စဉ်းစားမများကို ထိန်းချပ်ိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ထွန်ယက်စိုက်ပျိးြခင်းှင့် 
င်းယှဉ်ြခင်းြဖင့် အကျိးတူ ကန်ထုိက်လယယ်ာစနစ၏် အားသာချက်များမှာ ကန်ထိုက် 
တာသည် ေြမ သုိမဟုတ် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို တိုက်ိုက်ထိန်းချပ်ြခင်းမ ှ လက်လွတ်ေပး၍ 
လယ်သမားများသည် ပုံမှန်အားြဖင့် ယငး်တို၏လယေ်ြမတငွ ် စိုက်ပျိးိုင်ကပါသည်။ 
မည်သည့်ကိစရပ်တွင်မဆုိ ေအာင်ြမင်မရရှိရန ် အေရးကီးသည့် အေြခအေနတစ်ရပ်မှာ 
ကုမဏီှင့် လုပ်ကွက်နည်း ေတာင်သူများအကား အဖွဲဝင်အသီးသီး၏ ထမ်းေဆာင်ိုင်မည့် 
စွမ်းေဆာင်ရည်ေပမူတည်၍ စွန့်စားမကို လံုလံုေလာက်ေလာက် မေဝိုင်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 
FAO တာဝန်ယူမရိှေသာ အကျိးတူ ကန်ထိုက်လယ်ယာ လုပ်ငန်းအတွက ် လမ်းန်ချက ်
စည်းမျဉ်းများက ေရာင်းသူှင့်ဝယ်သူအကား ဆက်သွယ်ချက်ကုိ အြပန်အလှန်အကျိး 
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အြမတ် ရရှိေစမည့် အစီအစဉ်များကို အထိုင်ချိုင်ရန်အတွက ် အကူအညီေပးုိင်ပါမည် 
(FAO, 2012a; OECD, 2014). 

မကာေသးမီက အကျိးတူကန်ထိုက်လယ်ယာ ေဆာင်ရွက်ြခင်းှစ်ခုြဖစ်သည့် ဖရဲသီးှင့် 
ငှက်ေပျာစိုက်ပျိးြခင်း ဥပမာှစ်ခုအားြဖင့် အာုံစိုက်မပိုမိုြမင့်တက်လာခဲ့ပီး ယင်းတိုသည ်
NLUP ၏ စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ရန ် စံြပပုံစံများမရှိြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတိေပးမများကုိ 
ရှင်းလင်းြပသိုင်ပါသည ် (Frontier Myanmar, 2019; Boutry et al, 2017) ။ 
အသိအမှတ်ြပစရာြဖစ်ခဲ့သည့် ကိစရပ်ှစ်ခုတွင ် ေြမသိမး်ဆည်းြခငး်သည် ပုံမှန်တရားဝင ်
လမ်းေကာင်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ေြမရရှိေရး 
အတွက် ေတာင်သူလယ်သမားများှင့် ေကျးရွာအုပ်စ ု အုပ်ချပ်ေရးမှးများ (VTAs) များှင် ့
စာချပ်ချပ်ဆို၍ ေဒသခံများ၏ေပးအပ်မြဖင့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထုိကဲ့သိုေသာ 
သေဘာတူညီမများသည ် တစ်ခါတစ်ရံတွင ် MIL တွင ် ေဖာ်ြပထားသည့် လူမေရးှင့် 
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုိအပ်ချက်များကို ချင့်ချင့်ချနိ်ချနိ်ြဖင့် ေကျာ်ြဖတ်သွားိုင်ပါသည်။ 
ေတာင်သူလယ်သမားများသည် ယင်းတို၏ေြမကို အချနိ်အတိုငး်အတာတစခု်အတက်ွ ေငွကုိ 
ကိတင်ေပးသည့်စနစ်ြဖင့် ငှားရမ်းကပါသည်။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် ေြမေပတွင ်ထွန်ယက် 
စိုက်ပျိးရန ်တာဝန်ရှိပီး ေယဘုယျအားြဖင့် စာချပ်ြဖင့်ငှားရမ်းထားသည့် အလုပ်သမားများ 
သိုမဟုတ ်တခါတရံတွင ်ိုင်ငံြခားသားများက ေဆာင်ရွက်ကပါသည်။ ေတာင်သူလယ်သမား 
များသည် အထူးသြဖင့် ၎င်းတို၏ လယ်ကွက်များသိုလာေရာက်ြခင်းမ ှ တားြမစခံ်ရပါသည်။ 
ယင်းအစီအစဉ်သည် ငှားရမ်းကာလအတငွး် ဓါတ်ေြမသဇာှင့် ပိုးသတ်ေဆးများ အများ 
အြပား အသုံးြပြခင်းေကာင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမများကို သိသာစွာ ြဖစ်ပွားေစသည့် 
အတွက် ပိုမိုအာုံစိုက်မရရှိေစရန ် ဆွဲေဆာင်ြခင်းခံရပါသည ် (San Thein et al., 2018; 
Boutry et al., 2017)။ 

အမျိးသားေြမဥပေဒကို အဆင့်ြမင့်တင်ရန်ှင့် လက်ရှိမူေဘာင်ကို တစ်ေပါင်းတစ်စည်း 
ြဖစ်ေအာင ်ေဆာင်ရွက်ရန်  

၂၀၁၆ NLUP သည် အစိုးရအား လက်ရှိစနစ်၏များြပားလှေသာ အားနည်းချက ် များကိ ု
ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ိုင်ရန ် အခွင့်အေရးများေပးလျက် အမျိးသားေြမဥပေဒ (NLL) ၏ 
အမုိးေအာက်တွင် မူဝါဒကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်ှင့် တည်ဆဲေြမဆိုင်ရာဥပေဒများကို 
ညီွတ်ကိုက်ညီေစရန်အတွက ် ရှင်းလင်းစွာ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ယင်းြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
မများ ေရှဆက်ရန် ေှာင့်ေှးကန့် ကာမအချိ ရှိေနေသာ်လည်း ေနာက်ဆုံး၌ အစုိးရသည် 
၂၀၁၉ ခုှစ် ဇူလုိင်လတွင် အမျိးသားေြမဥပေဒေရးဆွဲြပစုေရးှင့် ေြမစီမံခန ့်ခွဲမဆိုင်ရာ 
ဥပေဒများ သဟဇာတြဖစ်ေရး လုပ်ငန်းေကာ်မတီ၏ ကိုဖွဲစည်းခဲ့ပါသည်။ အေထွေထ ွ
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အုပ်ချပ်ေရးကဲ့သိုေသာ ဦးစီးဌာနများအပါအဝင် ၎င်းတို၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များအေပမူတည်၍ 
ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး၊ သယံဇာတှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ 
စိုက်ပျိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့ ် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနတုိသည် ဥပေဒသစ်များေရးဆွဲြခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်တွင ်ပူးေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

လက်ရှိအေြခအေနတွင ် NLUP ကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်ှင့် ြပင်ဆင်ရန ် ြပည်ေထာင်စ ု
လတ်ေတာ်က စဉ်းစားသုံးသပ်လျက ်ရှိေသာ်လည်း NLL သည် NLUP ှင့် ကိုက်ညီမရှိေအာင ်
ချန်ိညိရလိမ့်မည်ဟ ု ြပသလျက်ရိှပါသည်။ အကယ်၍ အဆိုပါြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း 
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုပါက လက်ရှိ NLUP အေပတွင် အေြခခံ၍ 
ေရးဆွဲမည့် NLL သည် ကန့်ကာေတာ့မညမ်ဟတ်ုေကာင်း ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးက 
ေဖာ်ြပပါသည်။ တည်ဆဲဥပေဒများကုိ ေပါင်းစည်းြခင်းှင့် ထုတ်ပယ်အစားထိုးြခင်းြဖင့် 
ပီးြပည့်စုံသည့်ဥပေဒ ေဆာင်ရွက်ြခင်းထက် အစိုးက NLL သည် အြခား ေြမဥပေဒများ၏ 
အထက်တွင်ရှိမည့် မူေဘာင်ဥပေဒအမိုးြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟ ု ြပသေြပာဆိုပါသည်။ 
ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံးကလည်း NLL သည် တည်ဆဲဥပေဒများှင့် ထပ်ေနြခင်းှင့် 
ဆန့်ကျင်ေနြခင်းတိုေကာင့် တည်ဆဲဥပေဒများှင့် သဟဇာတ မြဖစေ်ကာငး် အတည်ြပ 
ေြပာကားပါသည်။ NLL ှင့်အည ီလိုက်နာရန်အတွက ်တည်ဆဲဥပေဒများကို ေနာက်ဆက်တွဲ 
ြပင်ဆင်မ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ ်ဂုစိုက်ေဆာင်ရွက်ရပါလိမ့််မည်။ 

NLL ကုိ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန် ကနဦးေဆာင်ရွက်မများသည် ဤအပိုင်းတွင ် အထက်က 
ေဖာ်ြပခ့ဲေသာ စိန်ေခမအများအြပားကို ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ရန ် အေပါင်း လကဏာေဆာင် 
သည့် ေြခလှမ်းြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည ်စည်းမျဉ်းများှင့် ေြမသက်တမ်း ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် 
လုံ ခံေရး၊ ေြမအသုံးြပြခင်းှင့် လဲေြပာင်းြခင်းတိုအတွက ် ရှင်းလင်းသည့် မူေဘာင်များ 
ချမှတ်ရန ်အခွင့်အလမ်းများကို ေပးပါသည်။ လာမည့်အပုိင်းသည် ဤအပိုင်းတွင ်ေဆွးေွးခဲ ့
သည့် များြပားလှသည့် ြပဿနာများှင့် စိန်ေခမများကို ကုိင်တွယ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 
မူဝါဒဆိုင်ရာ အကံြပချက်များကို အဆိုြပထားပါသည်။ ယင်းတိုသည ်NLL ၏ အမိုးေအာက ်
တွင ် ဖွံဖိးြခင်းလုပ်ငန်းစဉ ် သုိမဟုတ် တည်ဆဲဥပေဒ၏ ြပာနး်ချက်များငှ့် တည်ဆဲ 
ဥပေဒအရ ထုတ်ြပန်ချက်များအနက် တစ်ခုခုကို စဉ်းစားရန် သတ်မှတ်ချက်များကို ထင်ဟပ် 
ပါမည်။ 
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ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံမှင့် စီမံခန့်ခွဲမ တုိးတက်ေစရန် မူဝါဒဆိုင်ရာ အဓိက 
အကံြပချက်များ 

ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ြခင်းှင့် ေဆွးေွးညိင်းြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်အားြဖင့် NLUP ကိ ုအေကာင ်
အထည်ေဖာ်ြခင်း 

ပါဝင်ပတ်သက်သူများမ ှ ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့် (တစ်ကမာလုံးအားြဖင့်ေတာ ့ မဟုတ်ေသာ ်
လည်း) လက်ခံမရရှိထားေသာ NLUP သည် ေြမဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများအတွက ်
ရှင်းလင်းသည့် မူေဘာင်ှင့် လမ်းန်ချက်များကို ေပးအပ်ပါသည်။ ယင်းသည ်ဤြပန်လည ်
သံုးသပ်ချက်တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် အဓိကစိန်ေခမ အများအြပားကို ရည်ရွယ်ေဖာ်ြပထား 
ပါသည်။ လက်ေတွအားြဖင့်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ယင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံတွင် ေြမသက်တမ်း 
ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် စိန်ေခမများအနက ် ဖိအားေပးအခံရဆုံး တစ်ခုြဖစ်ပီး ေြမအရင်းအြမစ ်
အေပတွင် ၎င်းတို၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းကို မှီခိုေနရသည့် လူဦးေရ၏ အကီးမားဆုံး 
အစိတ်အပိုင်းကို သက်ေရာက်မရှိေစေသာ အရာတစ်ခလုညး်ြဖစ်သည် ့ ဓေလ့ထံုးတမ်းအရ 
ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခိုင်မာ၍ အေပါင်းလကဏာြပြခင်းကို ေပးအပ်ပါသည်။ 

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် NLUP သည် လွန်စွာ ပီးြပည့်စုံပီး အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကိ ု
အားထုတ်မအတွက ် အဓိက ေှာင့်ယှက်တားဆီးမများကို ဖိဖျက်ပစ်ရန ် ြပလုပ်ပါသည်။ 
EU/ FAO FIRST ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ပုိဂရမ်သည် NLUP အေကာင်အထည ်
ေဖာ်မအတွက ် အချင်းချင်းဆက်သွယ်မရှိသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 
အစုအေဝး (၅) ခုှင့် ြဖတ်ပိုင်းပုံေလးခုကို အဆိုြပပါသည်- 

ပု ံ၈-၃ NLUP အေကာင်အထည်ေဖာ်မအတွက ်အဆိုြပပုံစံ

 
အရင်းအြမစ်- FAO ှင့် EU (၂၀၁၈)တိုမှ ကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။ 

NLUC ကိ ုလုပ်ငန်းှင့် NLUC အေကာင်အထည်ေဖာ်မအတွက ်တာဝန်ယူ ေဆာင်ရွက်မည့် 
ေယဘုယျအားြဖင့် အထက်ေဖာ်ြပပါ အစိတ်အပိုင်းများှင့် ကိုက်ညီမရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာ 
ေကာ်မတီ ငါးခုရှိပါသည်။ ယခုထက်ထိ လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ ေလးခုကို ဖွဲစည်း ပီးြဖစ်ပီး 
ယင်းတို၏တာဝန်ဝတရားများမှာ - (၁) NLL ေရးဆွဲြခင်းှင့် ဥပေဒများသဟဇာတ 



587 
 

OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်- ြမန်မာုိင်ငံ ၂၀၂၀ © OECD 2020 

ြဖစ်ေစြခင်း (ေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်းများကုိ အေထာက်အပံ့ြဖစ်မည့် အမျိးသားေြမဥပေဒ 
ေရးဆွဲြပစုေရးအေထာက်အကူြပအဖွဲကိုလည်း ဖွဲစည်းပီးြဖစ်ပါသည)် (၂) အမျိးသား 
ေြမပုံစနစ ် (OneMap Myanmar) တည်ေထာင်ြခင်းှင့် အေကာငအ်ထည်ေဖာြ်ခငး် (၃) 
ေြမအသုံးချမစီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် (၄) စိုက်ပျိးေရး ဖွံဖိး 
တက်ေရးေကာ်မတီှင့် အဓိကအားြဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအြပင် ADS ၁.၆ ပါ 
“ေတာင်သူလယ်သမားများ ပိုမိုအားေကာင်းလာြခင်း’ ေြမအသုံးြပမအခွင့်အေရးှင့် စိုက်ပျိး 
ေရးေြမအတွင်း ပါဝင်ေနသည့် အဖွဲအစည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်ကို ြမင့်တင်ေပးြခင်း” 
ရလဒ်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခငး်အတက်ွ တာဝန်ယူြခင်း  တိုြဖစ်ပါသည်။ 
ထိုြပင ် NLUC သည် ေြမအသုံးချမေကာ်မတီများကို တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ ်များ (ှင့် 
ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စ)ီ တိုတွင ် ဖွဲစည်းရန်ှင့် MONREC ၏ တာဝန်ရှိမအရ အမျိးသား 
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကံေပးကို ဖဲွစည်းထားရိှရနလ်ည်း ဆုံးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ အြငင်းပွားမ 
ေြဖရင်ှးြခင်းသည် လက်ရှိ NLUC ေကာ်မတီ၏ ဖွဲစည်းပုံတွင ်အေရးကီးသည့် အစိတ်အပိုင်း 
အြဖစ် ေပျာက်ဆုံးေနပုံရပါသည်။ ယင်းကိ ု NLL အတွက ် တာဝန်ရှိေသာ ေကာ်မတီက 
ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ိုင်ေချရှိေသာ်လည်း ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် NLL ေရးဆွဲ 
ြခင်းှင့် ဥပေဒများ သဟဇာတြဖစ်ေစေရးေကာ်မတီအေနြဖင့် ကီးမားသည့် လုပ်ငန်း 
ဝန်ထုပ်ရှိေနပီး ေြမအြငင်းပွားမများအတွက ်သိသာသည့် အလုပ်ေကးများ တင်ုိင်သည်ကို 
သတိြပလျက ် အဆိုပါအေကာင်းအရာအေပ လံုေလာက်သည့် အာုံစိုက်မရရှိရန ်
အေရးကီးပါသည်။ လုပ်ငန်းအေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည့် ေကာ်မတ ီ သုိမဟုတ် ဆပ် 
ေကာ်မတီ ဖွဲစည်းြခင်းသည် NLL ဆိုင်ရာ ေကာ်မတီှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ရန ်ေရွးချယ်စရာ 
တစ်ခု ြဖစ်ုိင်ပါသည်။ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုးတက်မြဖစစ်ဉ်များ အများ 
အြပား ရှိရန်လိုအပ်ပါသည ်(သက်ဆိုင်ရာ အကံြပချက်ကို ေအာက်တငွ ်ကည့်ပါ)။ 

တစ်ဖန် NLUC သည် ေကာ်မတီများသည ် လာမည့် အလယ်အလတ်ှင့် ှစ်ရှည ်
စီမံကိန်းများကုိ တာဝန်ယူလိမ့်မည်ြဖစ်သည့် အပီးသတ်ေကာ်မတီမူေဘာင်ကို ထားရှိပီး 
ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းသည ် ေန့ရက်သတမ်တှမ်ေပျာက်ဆုံးေနသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအေပတွင ်
ရှင်းလင်းရန် ပိုမိုလိုအပ်မကို ေပးအပ်ပါလိမ့်မည်။ 

NLUC အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် NLL လုပ်ငန်းစဉ်တိုတွင ်ပါဝင်ေရးအတွက ်
လမ်းဖွင့်ထားပီး မျိးစုံေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏စနစ ်တည်ေဆာက်ြခင်း 

NLUC ၏ ဖွံဖိးတိုးတက်မှင့်အတ ူ ေကာ်တီ၏ လုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်လာမသည် 
လည်း အေရးကီးပါသည်။ NLUC သည် ုိင်ငံတစ်ဝန်း မျိးစံုေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ 
ေဆွးေွးညိင်းမများ အြပည့်အဝဦးစားေပးြခငး်ကုိ ထည့်သွင်းေရးဆဲွထားပီး NLL ဖွံဖိးမ 
အပါအဝင် အေကာင်အထည်ေဖာ်မ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် စမှတ်အြဖစ် အသုံးဝင်စွာ 
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ထမ်းေဆာင်ိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုြပချက်များ၏ အေရးပါမအတုိင်းအတာသည် ေတာင်သူ 
လယ်သမားအဖွဲများ၊ လူမအဖွဲအစည်းများ၊ ေဒသခံလူထုများ၊ တုိးရငး်သား လူမျိးစုများ၊ 
အမျိးသမီးများှင့် အြခားလူနည်းစုအုပ်စုအဖွဲများကဲ့သိုေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် 
ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့် ချတိ်ဆက်ရန်အေရးကီးပီး အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းများ၊ ိုင်ငံေရး 
ဆွဲေဆာင်မအလားအလာတိုကို သက်ေရာက်မရိှပးီ ေြပာင်းလဲိုင်ပါသည်။  

သေဘာထားတင်းမာေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ဖအိားေကာင့် အြငင်းအခုံြဖစ်မအချိ 
ေပေပါက်လာိုင်ေသာ်လည်း အြပသေဘာေဆာင်သည့် မှတ်ချက်အြဖစ် အစိုးရသည ်
လုပ်ငန်းေကာ်မတီတွင ် အမျိးမျိးေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်ရန်ှင့် NLUP ကို 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကံေပးအဖွဲကို ဖွဲစည်းရန ်ဆ ရှိခဲ့ 
ပါသည်။ လုပ်ငန်းေကာ်မတ ီ ေလးခု၏ လက်ရှိအဖွဲဝင်များှင့် TAG တွင ် တိုင်းရင်းသား 
ေရးရာေကာ်မတီမှ အမျိးမျိးေသာ တိုင်းရင်းသား လူမျိးစုအဖဲွဝင်များအပါအဝင် လူမအဖွဲ 
အစည်းများ၊ ပုဂလိကက၊ ေတာင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ လတ်ေတာ်အမတ ်
များ ပါဝင်ဖွဲစည်းထားပါသည်။ 

လုပ်ငန်းစဉ ် ေဆာင်ရွက်သည့်ေန့ရက်များှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းြမင်သာမမရှိြခင်းှင့် ပါဝင ်
ပတ်သက်သူများှင် ့ ေဆွးေွးညိင်းမများတွင ် ပါဝင်သူများအတွက ် စီမံရန ် သိုမဟုတ် 
ြပင်ဆင်ရန်အချနိ်အနည်းငယ်သာ ရရိှေစသည့် ေနာက်ဆုံးအချနိ်မှသာဖိတ်ကားြခင်းကို 
မကာခဏဆိုသလို ေဆာင်ရွက်ေလ့ရှိြခင်းတိုြဖစ်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးေြမဖိုရမ်ှင့် NLUP 
ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ြခင်းအကားရှိ သိသာထင်ရှားသည့် ကွာဟမကိုေပးြခင်းြဖင့် အစိုးရသည ်
အတုိင်းအတာတစ်ခုေသချာေစရန် ယုံကည်မလိုအပ်ချက်မှစတင်ခဲ့ပါသည်။ ကတိကဝတ် 
ထားရှိြခင်းှင့် မျိးစုံေသာ ပါဝငပ်တသ်က်သူများငှ့် ေဆွးေွးညိင်းမများအတွက ်
အေသးစိတ် စီမံချက်များထားရှိြခင်းသည ် ယုံကည်မတည်ေဆာက်ြခင်းကို စတင်ရန ်
အကူအညီြဖစ်ေစပါသည်။ အစုိးရသည် ြမန်မာှင့် အဂလိပ်ှစ်ဘာသာြဖင့် ြပစုထားသည့် 
ကတိကဝတ်များကုိ အစည်းအေဝးမစတင်မီေပးအပ်ြခင်း၊ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်မှတစ်ဆင့် အားလုံး 
ရယူိုင်ေအာင်ြပလုပ်ြခင်း၊ ေမးခွန်းများအေပ အစိုးရကြပန်လည်ေြဖကားြခင်းကို ေဆွးေွး 
ညိင်းမ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အြဖစ် ထားရှိြခင်းှင့် တုြ်ဖင့်ြဖစေ်စ စာေရးသား၍ 
ြဖစ်ေစ တုံြပန်မှတ်ချက်များ ေပးြခင်းအတွက် နည်းလမ်းများထားရှိြခင်းများ အပါအဝင ်
ေဆွးေွးညိင်းမလုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရွက်ေပတွင ် ချမှတ်ထားပီး ကျင့်သုံးြခင်းကို 
စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သိုေသာ လုပ်ငန်းစဉ်သည် မူဝါဒချမှတ်မအတွက ် တရားဝင ်
ြဖစ်ရန်ှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ေထာင့်အြမင်ှင့် လက်ေတွအရှိတရားကို စဉ်းစားိုင် 
ရန် လိုအပပ်ါသည်။ 
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အမျိးသားေြမဥပေဒဖွံဖိးမှင့် တည်ဆဲဥပေဒများ သဟဇာတြဖစ်ြခင်းှင့် ကျိးေကာင်း 
ဆက်စပ်မ ရှိြခင်း 

NLL ေကာ်မတီတွင် ဥပေဒမူေဘာင်ကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရာတွင ် လုပ်ငန်းတာဝန် 
အချင်းချင်းချတ်ိဆက်ထားသည့် အေရးကီးသည့်အချက်သံုးချက်ရိှပါသည်။ 

NLL သည် တရားဝင်ှင့် တရားမဝင်ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံး 
ကို အသိအမှတ်ြပသင့်ပီး ေြမအသုံးြပခွင့် လဲေြပာင်းြခင်းှင့် သိမ်းဆည်းြခင်းအတွက ်
ထိေရာက် ြမန်ဆန်သည့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ မူေဘာင်ှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို 
အေသးစိတ် ချြပသင့်ပါသည်။ 

NLL သည ် အားလုံးအကျံးဝင် ခံငုံေစသည့် ဥပေဒတစ်ရပ်မဟုတ်ဘ ဲ အြခားဥပေဒများ 
အထက်တွင်ရှိမည့် အမိုးကဲ့သိုအုပ်မိုးမည့် ဥပေဒြဖစ်ေကာင့် ယခုအချနိတ်ငွ ် ရှင်းလင်းခဲ့ပ ီ
ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းအတွက ် ၎င်းသည် အြခားေြမဆိုင်ရာဥပေဒများကို ရှင်းလင်းရန်ှင့် 
သဟဇာတြဖစ်ေစေရး အေြခခံများ ေပးအပ်ရန်အတွက ် အခွင့်အေရးများှင့် စည်းမျဉ်းများ 
အတွက် ရှင်းလင်းသည့် မူေဘာင်ကို ထားရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ FAO ှင့် EU (၂၀၁၈) အေပ 
တွင ် တည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့် NLL သည် ရှင်းလင်းပီး ိုးရှင်းသည် အခွင့်အေရးဆိုငရ်ာ 
မေူဘာင်များကုိ ေအာက်ပါအတိုင်း ထားရိှသင့်ပါသည်- 

 ြမန်မာိုင်ငံတွင ်အသိအမှတြ်ပသင့်သည့် အခွင့်အေရး၏ သေဘာသဘာဝ ၎င်းကို 

ေြမအမျိးအစားခွဲြခင်း၊ သတ်မှတ်ြခင်း၊ အသိအမှတ်ြပြခင်းှင့် ေြမအသုံးြပခွင့်ကို 

တိကျသည့် အုပ်စုအလိုက်ခွဲစားြခင်းြဖင့် သတ်မှတ်ြခင်း (ဥပမာ - အစုိးရ၊ 

ပုဂလိက၊ ဓေလ့ထုံးတမ်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ၊ ဒုတိယအခွင့်အေရး 

(ငှားရမ်းြခင်း)၊ အြခား စသည်ြဖင့်) တို ြပလုပ်ရာတွင ်အေရအတက်ွအနည်းငယ် 

သာ ထားရိှသင့်ပါသည်။ ယင်းသည ် လုပ်ေဆာင်ရမည့်လုပ်ငန်းထဲမ ှ တစ်ခုြဖစ ်

သည့် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ ေြမသက်တမ်းှင့် ဆိုင်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အေရးှင့် 

ြမန်မာ့ဥပေဒမူေဘာင်တွင ် အချနိ်ကာြမင့်စွာေပျာက်ဆံုးေနေသာ တုိင်းရင်းသား 

လူမျိးများ၏ ေြမသက်တမ်းှင့်ဆုိင်သည့် မည်သည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အေရးကိုမဆို 

အသိအမှတ်ြပရန်ေနရာ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည ် အမျိးသမီများအခွင့်အေရးကို 

မျက်ှာေပးြခင်း မရှိသည့် လက်ရှိကျင့်သုံးေနမများကို ေရှာင်ရှားရန်အတွက ်

အမျိးသားှင့် အမျိးသမီးအတွက ် တန်းတူအခွင့်အေရးကို အတည်ြပိုင်သည့် 

ေနရာလည်း ြဖစ်ပါသည်။ 
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 အဆိုပါအခွင့်အေရးများကို မည်သုိရယူုိင်မည် -  ေြမဆိုင်ရာ အခွင့်အေရး 

ရရှိေစရန်အတွက ် နည်းလမ်းပုံစံများကို ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ြခင်း။ ဥပမာ - 

အစိုးရကို ခွင့်ေတာင်းခံြခင်း၊ ေြမအသုံးြပခွင့်ကို ဝယ်ယူြခင်း၊ ဓေလ့ ထံုးတမ်းအရ 

ပိုင်ဆိုင်ြခင်း၊ ဥပေဒအရ အသိအမှတ်ြပိုင်သည့် ေတာင်းဆုိမမှ ေပေပါက်လာ 

သည့် သေဘာုိးြဖင့် ပိုင်ဆိုင်ြခင်း (လက်ဝယ်ထားရိှ ြခင်းှင့်ဆန့်ကျင် 

ဘက်အားြဖင့်) 

 အခွင့်အေရးများအား လက်ဝယ်ထားရှိိုင်ရန်အတွက ် ေနာက်ဆက်တဲွ လုိကန်ာ 
ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ။ 

 ေြမအခွင့်အေရး လဲေြပာင်းြခင်းအတွက ်ခွင့်ြပေပးမည့်အချက်များ။ 

 ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအားြဖင့် အပါအဝင ် အခွင့်အေရးများကုန်ဆုံး၊ ပီးဆုံးသွား 
ြခင်း (ေအာက်တွင် ကည့်ပါ)။ 

 ေြမအခွင့်အေရးအား စီမံခန့်ခွဲရာတွင ်အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝနယ်မူများ။ 
 အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း (ေအာက်တငွ ်ကည့်ပါ)။ 

ပီးြပည့်စုံသည့် ေြမဥပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးလုပ်ငန်းစဉ ် ဖွံဖိးြခင်းှင့် လက်ရှိေြမဥပေဒ 
များအား အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်း၊ သဟဇာတြဖစ်ြခင်းှင့် ကျိးေကာင်းဆက်စပ်မရိှရန် အဆိုြပ 
ချက်များ 

အပိင်အားြဖင့် NLL ေကာ်မတီသည် ိုင်ငံ၏ လက်ရှိေြမဥပေဒများ၏ စိတ်ပ်ေထွးေစမ 
များကို သဟဇာတြဖစ်လာေစရန် စီမံကိန်းတစ်ခ ု ချမှတ်ရာတွင် ပ်ေထွးသည့် လုပ်ငန်း 
အေပစတင်၍ ေဆာင်ရွက်ရန ် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတွင ် (၁) တည်ဆဲေြမဥပေဒများ 
အားလံုးကိ ု စာရင်းြပစုြခင်းှင့် ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း၊ (၂) လက်ရှိမူေဘာင်ကို ိုးရှင်းေစပီး 
NLL ှင့်လည်းသဟဇာတြဖစ်ေစမည့် ဥပေဒများကို အစားထိုးရန်အဆိုြပြခင်း၊ (၃) NLL ှင် ့
ကုိက်ညီေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသည့် မည်သည့်ဥပေဒကုိမဆုိ ြပင်ဆင်ရန ်အဆိုြပြခင်း၊ 
(၄) ဥပေဒြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်မပီးဆုံးေသးသေရွ ဥပေဒများအကားတွင် 
ဆန့်ကျင်အြငင်းပွားမများြဖစ်ိုင်သည့် လက်ေတွအားြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သည့် ကာလ 
အတွက် ရှင်းလင်းသည့် ဥပေဒဝါစဉ်ကို ြပလုပ်ြခင်း (NLUP ှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေဆွးေွးချက ်
ကို ဤအခန်း၏ အထက်တွင်ကည့်ပါ) တို အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သူ 
အများအြပားသည် ၎င်းြဖစ်စဉ်တွင ်ေြမြပငတ်ငွ ်အမနှတ်ကယ ်လက်ေတွ ေဆာင်ရွက်မှင့် 
င်းယှဉ်၍ ကွင်းဆင်းြခင်းအေပတွင ် အေြခခံေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း အထူးသြဖင့် 
တည်ဆဲဥပေဒများှင့် ေြမြပင်တွင် အမှန်တကယ်ေဆာင်ရွက်ေနမများ လွဲေချာ်ြခင်းများကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ေကာင်း မီးေမာင်းထိုးကပါသည်။  
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ကားြဖတ်ကာလကို အေြခခံ၍ အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်း 

အဆိုြပေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အထူးသြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံကဲ့သို အပိုင်းပိုင်းြဖစ်ေနသည့် 
ဥပေဒမူေဘာင်ကို အစားထုိးသည့်အခါ အချနိ်ယူ၍ ေဆာင်ရွက်ရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ 
ကားြဖတ်ကာလတွင် တည်ဆဲအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နည်းဥပေဒ 
များှင် ့ လမ်းန်ချက်များကို ေြပာင်းလဲြခင်း သိုမဟုတ ် တည်ဆဲဥပေဒမျာအား အေကာင ်
အထည်ေဖာ်ြခင်းကို ေြပာင်းလဲရာတွင ် အာုံစိုက်ြခင်းသည ် အထက်တွင် မီးေမာင်းထိုးြပ 
ခ့ဲသည့် စိန်ေခမများကို ေထာက်ပံ့ကူညီိုင်ေရး  ကုိင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ုိင်ပါမည်။ အစိုးရ 
အေနြဖင့် သစ်ေတာနယ်ေြမတွင ် ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ အသုံးြပသူများကို ပိုမိုကာကွယ်မေပး 
ိုင်ရန်အတွက် ဥပေဒများတွင ် ြပင်ဆင်ြခင်းအစား ေဒသခံြပည်သူ အစုအဖွဲပိုင ် သစ်ေတာ 
လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ န်ကားချက် ၂၀၁၆ ထုတ်ြပန်၍ မူဝါဒေြပာင်းလဲြခင်းအား 
ြဖင့် ထိုကဲ့သိုေဆာင်ရွက်ခဲ့ပီးလည်း ြဖစ်ပါသည ် (World Bank, 2018)။ ကားကာလ 
ေြပာင်းလဲြခင်းအတွက ် ဥပမာများတွင ် (၁) VFV ဥပေဒကိုအသုံးြပ၍ ဆင်းရဲသူများှင် ့
လူအနည်းစ ုအုပ်စုများ၊ လုပ်ကွက်နည်းေတာငသူ် လယသ်မားများငှ့် ေြမမဲ့အိမ်ေထာင်စုများ 
ေြမရရှိမတိုးတက်လာရန ် (၂) လယ်ယာေြမဥပေဒ အရ ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ အခွင့် 
အေရးကိုရှင်းလင်းေစရန်ှင့် ADS တွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း စိုက်ပျိးထုတ်လုပ်ြခင်းတွင ်
မလိုအပ်သည့် ကန့်သတ်ချက်များကုိ ေြဖရှင်းရန ် MOALI မ ှ န်ကားချက်များ 
ထုတ်ြပန်ြခင်းြဖင့် အာမခံရန် စသည့်အချက်များြပည့်စုံစာွ ပါဝင်ရပါမည် (MOALI, 2018)။ 

ကားကာလတွင ်လက်ရှိဥပေဒများ ြပင်ဆင်ြခင်းကို ယာယီေရဆိုင်းထားြခင်းသည ်စနစ်ကို 
တည်ငိမ်ေစပီး ဆန့်ကျင်ေနသည့် ြပာန်းချက်များအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကို တားြမစ ်
ရာ ေရာက်ပါလိမ့်မည်။ အလားတူစွာပင် NLUP ပါ ြပည်သူ့အကျိးစီးပွား၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ 
ေြမများမှအပ ေြမခွဲေဝမြပြခင်းကို မည်သည့်ေြမအသုံးြပသူကိုမ ှ မခွဲေဝဘဲ ေခတရပ်ဆိုင်း 
ထားရန် ေဖာ်ြပထားသည့် အပိုဒ်များှင့် ညီွတ် ကိုက်ညီေစရန ် ေဒသခံလူထုက ဓေလ ့
ထုံးတမ်းကျင့်သုံးမအရ အသံုးြပရန် အလားအလာရှိသည့် ဧရိယာရှိ အရွယအ်စားကီးမား 
သည့် ေြမခွဲေဝမများကို ေခတေရဆိုင်းြခင်းသည ်အစိုးရ၏ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး လုပ်ငန်းစဉ ်
အတွက ်ယံုကည်မတည်ေဆာက်ရန်အကူအညီြဖစေ်စပးီ ြပဿနာအသစ်များ ေပေပါက်ိုင ်
ေချရှိမကိုလည်း ကန့်သတ်ရာေရာက်ပါသည်။ VFV ေြမေပတွင် တိုင်တန်းေတာင်းဆိုချက ်  
မရှိသည့် ေြမများ (ဓေလ့ထံုးတမ်းအရ အခွင့်အေရးကို ကိုင်ေဆာင်ထားသူများ အပါအဝင)် 
သိုမဟုတ ်ဥပေဒအရ ြပဿနာရပ်ကို အမနှတ်ကယ ်ကျင့်သုံးိုင်သည့်ေြမှင့် ေဒသခံလူထု၏ 
ဓေလ့ထုံးတမ်းအရအခွင့်အေရးကို ေမှးမှိန်ေစြခင်း ြဖင့် အရာယ်မရှိိုင်သည့် ေြမများတိုကို 
ခင်းချက်အေနြဖင့် စဉ်းစားိုင်ပါသည်။ 
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အစိုးရကမြဖစ်မေနေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအတွက ်ေတာင့်တငး်ခုိငမ်ာသည့် မူေဘာင် 

အရွယ်အစားကီးမားသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမဖွံဖိးတိုးတက်မများအပါအဝင် ေြမသိမး်ဆည်း 
ြခင်းှင့် သိမ်းယူြခင်းအတွက ် ဆက်လက်၍ စိုးရိမ်စရာ နယပ်ယတ်စခု်မာှ အဓိကအားြဖင့် 
ပိုင်ဆိုင်မပစည်း အခွင့်အေရးကုိ လံုေလာက်စာွမတည်ေဆာက်ိုငြ်ခငး်ငှ့် ေြမေပတွင ်
ေနထိုင်ြခင်းှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ြခင်းတငွ် လံုေလာက်သည့် ေဆွးေွးညိင်းမများ မရှိမှင့် 
ေလျာ်ေကးများအေပ တိုင်တန်းေတာင်းဆိုမရှိေနြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ ယင်းတွင် ထုိကဲ့သို 
ေသာ လုပ်ငန်းစဉ်သည ် အတိတ်တွင် မလံုေလာက်ဘဲ တရားမတမမရှိခဲ့ဘ ဲ ၎င်းတိုတွင ်
လူထု၏ မေကျနပ်ချက်များှင့် အစိုးရအေပ ယုံကည်မေပျာက်ဆုံးမကို ေပလွင်ေစခဲ့ပါ 
သည်။ 

အထက်တွင်ေဆွးေွးခဲ့သည့်အတိုင်း ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် 
ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒအသစ ် (၂၀၁၉) တွင် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ 
ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းှင့် ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နည်းဥပေဒများြဖင့် 
ချည်ေှာင်ြခင်းြဖင့် အချိအြပသေဘာေဆာင်သည့် လကဏာများကိ ု ြပသခ့ဲေသာ်လည်း 
အစိုးရက မြဖစ်မေနေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ ိုင်ငံတကာက လက်ခံထားသည့် 
စံန်းများှင့်အည ီ ဥပေဒလုိက်နာသည့်အြပအမြူဖင့်သိမ်းဆည်းရမည့် လုံေလာက်ေသာ 
အကာအကွယ်များကုိ ြပာန်းရန် လုိအပလ်ျက်ရိှပါသည်။ ယင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ NLUP ှင့် MIL 
ကဲ့သိုေသာ ြပည်တွင်းကျင့်သုံးမများှင့်လည်း လွဲေချာ်ေနပါေသးသည ် (MIL အတွက် 
ေဆွးေွးချက်အား အခန်း -၂ တွင်ကည့်ပါ) ။ ထိုအတွက ်၎င်းသည ်လက်ရှိှင့် ေနာက်လာ 
မည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် ေြမလက်ဝယ်ရှိသူများအတွက ်ေကျနပ်ှစ်သိမ့်မများကို ေပးအပ် 
မည်ဟ ုယူဆိုင်ြခင်း မရှိပါ။ 

ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၏ မူေဘာင်သည် အဆိုပါ ကိစရပ်တွက ် ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့် 
ကိုက်ညီေအာင်ချနိ်ညိသည့် ေနာက်ထပ်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် 
အကျိးေကျးဇူးများ ရရှိလာိုင်ပါသည်။ အစိုးရမ ှ သိမ်းဆည်းြခင်းသည ် အကယ်၍ အြခား 
ြဖစ်တန်ေချရှိသည့်နည်းြဖင့် သိမ်းပိုက်ြခင်းိုင်ြခင်းမရှိလင ် မူေဘာင်အေနြဖင့် ြပည်သူ့  
အကျိးအတွက် ခွဲြခားမမရှိသည့် အြပအမူ၊ ဥပေဒှင့်ညီွတ်ပီး ြပည်စံုလံုေလာက် မတ 
သည့် ေလျာ်ေကးေပးြခင်းတိုြဖင့်သာ သိမ်းပိုက်ရမည်ကို ေသချာေစရန် သတိြပရမည ်
ြဖစ်ပါသည်။ အုပ်ချပ်မတွင် အစိုးရအေနြဖင့် ြပည်သူ့အကျိးစီးပွားအတွက ် ေြမသိမး်ဆည်း 
ြခင်း ြပလုပ်ိုင်ခွင် ့ အရည်အချင်းကုိ ရှင်းလင်းစွာ ေဖာြ်ပရန်ငှ့် ေကာင်းမွန်စွာ ကန့်သတ် 
ုိင်ရန် လိုအပ်ပီး သိမ်းဆည်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ်ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် နည်းဥပေဒများ 
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ှင့် ေလျာ်ေကးသတ်မှတ်ြခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ လုိအပ်ပါသည်။ အဆိုပါကိစရပ်အတွက် 
အဓိက စဉး်စားရမည့်အချက်များမှာ- 

 လံုေလာက်သည့် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် ြပည်သူ့အကျိးစီးပွားှင့် အြခား ဆက်စပ ်

ေနသည့် စီးပွားေရး၊ လူမေရးငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သက်ေရာက်မ၊ အသုံးြပ၍ 

မရိုင်သြဖင့် ဖယ်ထုတ်ထားသည့် အြခားနည်းလမ်းများ၏ ဆန်းစစ်သံုးသပ်ချက်၊ 

အေှာင့်အယှက်ေပးမများှင့် စီးပွားေရး၊ လူမေရးငှ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 

သက်ေရာက်မများအေပ အပျက်သေဘာေဆာင်မည့် အြခားအရာများကို 

ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်မည့် မဟာဗျဟာှင့် အများြပည်သူသိရှိရန ် အြခား 

ထုတ်ြပန်ချက်များှင့် အများြပည်သူ ငှားရမ်းြခင်း/ လုပင်နး်ေဆာငရွ်က်ြခင်း 

စာချပ်စည်းကမ်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက ်

ကဲ့သိုေသာ ဆုံးြဖတ်ချက ် ချမှတ်ြခင်းမှစ၍ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း၊ လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းစသည့် ေြမသိမ်းသိမ်းမအဆင့်အားလံုးှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်း 

အချက်အလက်များကုိ ေဖာ်ထုတ်ဖွင့်ြပရန်။ 

 ေြမအခွင့်ေရးရှိသူများ၊ သက်ေရာက်မရိှသည့် လူထုအသိုက်အဝန်းများ အထူး 

သြဖင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိးစုများ သိုမဟုတ ်ေဒသခံလူထုများှင့် ေဆးွေးွညိငး် 

မများ ကျင်းပရာတွင ်ထိုသူတိုအား လွတ်လပ်စွာ ဦးစားေပးရန်ှင့် သေဘာတူည ီ

မအတွက ် သတင်းအချက်ေပးရန်တိုအတွက ် အဓိပာယ်ရိှရိှ ထိေရာက်မရှိရှိှင့် 

ေကာင်းမွန်သည့် စိတ်ထားတိုြဖင့် ေဆာင်ရွက်မကိုေသချာေစြခင်း။ 

 အြခားြဖစ်ိုင်ေချရှိသည့် နည်းလမ်းများကို ေပေပါက်ေစြခင်းှင့် ဥပေဒအရ 

ေြမသက်တမ်းှင့်ဆုိင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတိုကို ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့်/ သိုမဟုတ် 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ဖယ်ရှားမများကို ေရှာင်ရှားြခင်း သုိမဟုတ် ေလျာ့ချြခင်းြပလုပ ်

ရန် နည်းလမ်းများကိ ုေပေပါက်ေစြခင်း။ 

 ှင်ထုတ်ြခင်းများကို ေရှာငရှ်ား၍ မရိုင်သည့်အခါတွင ် သက်ေရာက်ခံရသူများ 

ှင့် ေဒသခံလူထုတိုှင့် ညိင်း၍ ြပန်လည်ေနရာချထားေပးမည့် ရှင်းလင်းသည့် 

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် လိုအပ်ချက်များကို ေရးဆွဲေဆာင်ရွက်ရန်ြခင်းှင့် 

သက်ေရာက်ခံရသူများ၏ ေြမကိုအြခားပုံစံြဖင့် သုံးိုင်မ၊ သားငါးများ၊ သစ်ေတာ 

များှင် ့အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းများ စသည့်အခွင့်အေရးတုိကုိ ကာကွယ်ြခင်းှင့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားသည့်အခါတွင ် အြခားသူများ၏ အခွင့်အေရးများှင့် 
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အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းများကို ထိခုိက်နစ်နာေအာင် မြပလုပ်မိေစရန် ေသချာ 

ေစြခင်း။ 

 ကျင့်သုံးမများေဆာင်ရွက်ရာတွင ် ေလျာ်ေကးများကို အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ

ေပးြခင်းှင့် လူမေရး၊ ယဉ်ေကျးမ၊ ဘာသာေရး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာှင့် ပတ်ဝန်း 

ကျင်ဆုိင်ရာ တန်ဖိုးများကဲ့သိုေသာ အေရာင်းအဝယ်မြပလုပ်ိုင်ေသာ တန်ဖိုးများ 

အပါအဝင် မတမရှိသည့် တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်ေစြခင်း။ 

NLUP တွင ် ချမှတ်ထားပီးေသာ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းအတွက ် မူများသည် ေအာက်ပါတိုကို 
ဦးတည်ထားပါသည-် 

 မတတူညီ၍ ြပည်သူလူထုက စနစ်တကျ ပါဝင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ 

 အဂတိလုိကစ်ားမကုိ ကာကွယ်ထိန်းချပ်ြခင်း၊ 

 ေလျာ်ေကးေပးြခင်းှင့် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းေကာင့် သက်ေရာက်မရှိေသာ 

သူများအား ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းတွင ် ထိေရာက်ပီး ကုိက်ညီဆီေလျာ်မရိှ 

ေသာ မတသည့် အကဲြဖတ်မစနစ်များ၊ 

 ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းေကာင့် သက်ေရာက်မရှိေသာသူများ၏ အသက်ေမွးဝမ်း 

ေကျာင်းများကို ြပည်လည်ထူေထာင်ြခင်း၊ 

 ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းေကာင့် သက်ေရာက်မရိှေသာသူများအား ရင်းီှးြမပ်ံှမ 

စီမံကိန်းတွင ်ရင်းှီးြမပ်ှံခွင့်ြပြခင်း။ 

ယင်း၏ အမျိးသားမူေဘာင်တွင ်၎င်းစည်းမျဉ်း အေသးစိတ်ကို ဖွံဖိးေစြခင်းြဖင့် အစုိးရသည် 
FAO ၏ အိိယိုင်ငံကဲ့သိုေသာ အြခားိုင်ငံများ၏ ေြမသိမး်ဆည်းြခငး်ငှ့် သင်ခန်းစာ 
အေတွအကံများအေပ လမ်းန်ထားသည့် VGGT ကုိ လိုက်နာရန် စဉ်းစားိုင် ပါလိမ် ့
မည်(Box- ၈၊၆) ။  VGGT သည် အမျိးသားဥပေဒဆိုင်ရာ ဖွံဖိးတိုးတက်မအပါအဝင ်
ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့် ေလျာ်ေကးေပးြခင်းများအေပတွင ် လမ်းန်မများကို ေအာက ်
ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်ေပးထားပါသည်- 

 အစိုးရက မြဖစ်မေနေြမသမိး်ဆည်းမတငွ ် အများြပည်သူ့အကျိးစီပွားအတွက ်

ဟူသည့် စကားရပ်အေပ အတိုင်းအတာတစ်ခ ုရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ရန်၊ 

 ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့် ညီမသည့် ေလျာ်ေကားေပးြခင်းတိုအတွက ် ပွင့်လင်း 

ြမင်သာပီး သင့်တင့်မတသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ထားရိှရန်၊ 
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 စီမံချက်ချေနစဉ်အတွင်းအပါအဝင် သက်ေရာက်ခံရသည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ 

၏ အေတွးအြမင်များကို ပါဝင်ေစရန ်လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ြခင်းြဖင့် အာမခံချက ်

ေပး သည့် သတ်မှတ်ချက်များ ထားရိှရန်၊ 

 ေမာ်မှန်းစီမံကိန်းအား သက်ေရာက်မရှိိုင်သူအားလံုးထံသို ကိတင်၍ သတိေပး 

အေကာင်းကားြခင်းအား အမိန့်စာထုတ်ရန်၊ 

 သက်ေရာက်မရိှုိင်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများက စစီဉ်ထားေသာ စီမံကိန်း 

များအေပ စိန်ေခမများြပလုပ်ိုင်ြခင်းှင့် စီမံကိန်းချမှတ်သူများှင့် အစိုးရ 

အရာရှိများထံမ ှ တာဝန်ခံမများကို ေတာင်းဆိုိုင်သည့် အများြပည်သူကားနာ 

ြခင်းများကိ ုမြဖစ်မေန ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

 ေလျာ်ေကးေပးြခင်းသည ် ေြမသက်တမ်းှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တရားဝင ်

ရရှိသ ူှင့် တရားဝင်မဟုတ်ဘဲ ရှိသူများ ှစ်မျိးလုံးအတွက ်ေပးအပ်ရန်၊ 

 သိမ်းဆည်းြခင်း ဆုံးြဖတ်ချက်များအေပ ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလံုးအား 

အယူခံဝင်ုိင်ခွင့်ကုိ ေပးအပ်ရန်။ 

Box ၈-၆ အိိယိုင်ငံ၏ ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းဆိုင်ရာ ဥပေဒစနစ် 

 အိိယိုင်ငံတွင ်ေြမသိမ်းဆည်းြခင်း၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းှင့် ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားြခင်းများတွင ် သင့်တင့်မတသည့်ေလျာ်ေကးှင့် ပွင့်လင်းြမင်သာမအခွင့်အေရး 

ဆိုင်ရာ အက်ဥပေဒ (၂၀၁၃) သည် အစိုးရ-ပုဂလိက ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မစီမံချက်များ အပါ 

အဝင် သက်ေရာက်မရှိသည့် ပုဂိလ်များကို ေလျာ်ေကးေပးြခင်း၊ ြပန်လည်ထူေထာင်ြခင်းှင့့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်ပါသည်။ အက်ဥပေဒ၏ အဓိကသွင်ြပင်မှာ 

ပင့်ွလင်းြမင်သာပီး လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် အားလုံးပါဝင်ိုင်မရှိြခင်းပင ် ြဖစ်ပါသည်။ ပုဂလိက 

စီမံကိန်းအတွက ်ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းေကာင့် သက်ေရာက်မခံရမည့် မိသားစုများ၏ အနည်း 

ဆုံး ၈၀ ရာခိုင်န်း၏ သေဘာတူညီချက်ကိုရယူရန်ှင့် အစိုးရ-ပုဂလိက ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရွက်မ စီမံချက်များအတွက ်၇၀ ရာခိုင်န်း၏ သေဘာတူညီချက်ကို ရယူရန် လိုအပ်ပါသည် 

(ပုဒ်မ-၂)။ လူမေရးထိခိုက်မဆန်းစစ်ချက် (SIA) ြပလုပ်ချနိ်တွင ် ေဒသရအပုခ်ျပေ်ရးများ 

ှင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင် တာဝန်ခံမရယူ၍ သေဘာတူညီချက်ရယူသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း 

တစ်ချန်ိတည်းြပလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည် (ပုဒ်မ-၄)။ အများြပည်သူေရှတွင်ကားနာြခင်း (ပုဒ်မ-

၅) ှင့် SIA ကုိလည်း ြပည်သူလူထုကို ချြပြခင်း (ပုဒ်မ-၆) တို ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။ SIA သည ်

ယင်းေနရာတွင် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းကုိ စဉ်းစားိုင်ြခင်း ရိှ-မရှိှင့် အလားအလာမရှိေကာင်း 
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ေတွရိှချက်အြပင် စီမံကိန်းေကာင့် ေဒသခံလူထု၏ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ရရှိိုင်မ ကဲ့သို 

ေသာ ကိစရပ်များကုိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ အက်ဥပေဒသည် ေလျာ်ေကးကို 

မညသုိ်တက်ွချက်ရမည်ဟူသည့် ြပာန်းချက်များကိုလည်း အေသးစိတ်ြပာန်းထားပါသည် 

(ဇယား ၁ ှင့် ပုဒ်မ ၂၆-၃၀)။ 

အရင်းအြမစ်၊ FAO (2016, p. 53) မ ှကူးယူေဖာ်ြပပါသည်။

တစ်ခုတည်းေသာ စီမံခန့်ခွဲမစနစ်အား ဖွံဖိးေစြခင်း 

လက်ရှိတွင ် ပ်ေထွးေနေသာ ဥပေဒစနစ်သည် ပ်ေထွးေနေသာ ေြမစီမံခန့်ခွဲမစနစ်ှင့် 
တဲွဖက်ေနပါသည်။ လက်ရှိစနစ်သည ် ထိေရာက်မမရှိဘဲ စွမ်းေဆာင်ရည်လည်း မရှိကာ 
ရင်းှီးြမပ်ှံသူများကို တွန်းအားေပးမမရှိဘ ဲ ြမနမ်ာြပည်သူတိုကုိ ဝန်ေဆာင်မ ေပးြခင်းမ ှ
လည်း ပျက်ကွက်လျက်ရှိပါသည်။ စနစ်အတွက် ြပင်ဆင်မွမ်းမံမများလုိအပ်လျက ် ရှိေနပီး 
NLUP ှင့် ပူးေပါင်း၍ ယင်းေပတွင ် အေြခခံတည်ေဆာက်ကာ ြပဿနာြဖစ်ေနသည် ့
အရာများကို ရှာေဖွြပင်ဆင်ြခင်းြဖင့် ေဆာငရွ်က်သင့်ပါသည်။ 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမဆိုင်ရာမူေဘာင်ကို ိုးရှင်းေအာင်ှင့် ြပည့်စုံေအာင်ြပလုပ်ရာတွင ်
တစ်ခုတည်းေသာ ေြမအာဏာပိုင်အဖွဲအြဖစ ် ေပေပါက်လာေစရန် ေြမစီမံခန့်ခွဲမကို 
ြပန်လည်ဖွဲစည်းြခင်းကိုပါ လမ်း ခံမိရန ် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းေသာ ေြမစမီခံန့် ခဲွမ 
စနစ်ကို တည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့် မူဝါဒှင့် လုပ်ထံုးလုပ်နည်းညီွတ်မကုိ တိုးတက်ရန ်
အကူအညီြဖစ်ေစပီး တစ်ခါတစ်ရံ သတိြပမိစရာြဖစ်သည့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ 
အားနည်းြခင်းှင် ့ ေြမဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မအားနည်းြခင်းကို 
ေရှာင်ရှားိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆုိပါအဖွဲအစည်းအသစစ်စီဉ်မသည်လည်း အနာဂတ်တွင ်
တစ်လုံးတစ်စည်းတည်းြဖစ်သည့် ေြမမှတ်တမ်းမှတ်ရာများှင့် မှတ်ပုံတင်ြခင်းစနစ်ကို 
သွားိုင်ရန်ရည်မှန်းချက်ြဖင့် ေခတ်ှင့် ဆီေလျာ်ေအာင်ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် 
ထိုေနာက်တွင ်လက်ရှိေြမမှတ်တမ်းများှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ညီွတ်ကိုက်ည ီ
ေအာင် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ြဖင့် ြပလုပ်ြခင်း (ဥပမာ- OneMap Myanmar ပုံစံအေပတွင ်
အေြခခံသည့် လုပ်ငန်းစဉ)် တိုကို ေမာ်မှန်းြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ုိင်ငံအများအြပားတွင် သီးြခား 
ေြမမှတ်တမ်းမှတ်ရာများှင့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲအစည်းများတွင ် ခိုင်မာေကာင်းမွန်သည့် 
ေြမစီမံခန့်ခွဲမစနစ ် ရှိကြခင်းသည ် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေခတေ်နာက်ကျေနေသာစနစမ် ှ တစ်ခု 
တည်းေသာစနစ်ကိုြပလုပ်ရာတွင ် အစမှစ၍ ေဆာင်ရွက်ရြခင်းထက ် ခုန်ပျေံကျာ်လား၍ 
သွားုိင်ေသာ အခွင့်အေရးကိုေပးပီး သီးြခားစနစ ် ဖွံဖိးမကို အရင်ဆုံးြပလုပ်ရြခင်းအစား 
အနာဂတ်တွင် ယင်းတိုအား စုေပါင်းြခင်းကို ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းေသာစနစ ်
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သည် မူအားြဖင့် မညီွတ်မကို နည်းပါးေစပီး အသုံးြပသူများအတွက ်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက ်
မ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း နည်းပါးေစပါသည်။ 

ထိုကဲ့သိုေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးသည ် အဆင်းရဲဆုံးသူများှင့် အမျိးသမီးများအပါအဝင ်
ြပည်သူလူထုအား ေြမစီမံခန့်ခွဲမ ဝန်ေဆာင်မေပးရာတွင ် တိုးတက်ေစေရးအတွက ် အေရး 
ကီးသည့် ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ထားပီး ေြမအခွင့်အေရး တုိးတက်ေစရန်အတွက်လည်း 
အဓိပာယ်ြပည့်ဝေသာေဆာင်ရွက်မများ (ရလဒ ် ၁.၆) ကိုပါ ထပ်ေပါင်းအဆိုြပထားသည့် 
ADS တွင ် အကံြပတင်ြပထားသည့် မူေဘာင်အရ ေရးဆွဲိုင်ပါသည် (အထက ် တွင ်
ေဖာ်ြပထားသည့် Box ၈-၁ ကိုကည့်ပါ)။ ေြမစီမံခန့်ခဲွမံုးသည် ေြမမှတ်တမ်းမှတ်ရာဆိုင်ရာ 
သတင်းအချက ်အလက်များကို ေခတ်ှင့်ေလျာ်ညီေစြခင်းှင့် ထုတ်လုပ်ေပးြခင်း၊ မှတ်ပုံတင ်
ထားသည့် ေြမလက်ဝယ်ရှိမေခါင်းစဉ်များ၊ ဓေလ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာ ေြမအသုံးြပခွင့် စာရွက ်
စာတမ်းများ၊ ေြမစီမံခန့်ခွဲမစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ကွငး်ေြမပုံအသစကုိ် ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ 
ေြမအြငင်းပွားမများကို ေြဖရှင်းြခင်း၊ ေြမပ်ေထွးြခင်းကိစရပ်များကို ကုိငတ်ယွေ်ဆာငရွ်က ်
ြခင်း၊ VFV ေြမများကုိ စာရင်းြပစုြခင်းှင့် စစ်ေဆးြခင်းှင့် ေြမခွဲေဝြခင်းှင့် 
ြပန်လည်အစားထုိးေပးအပ်ြခင်း ပိုဂရမ်များကို အေကာင်အတည်ေဖာ်ြခင်းတိုတွင ် လုပ်ပိုင ်
ခွင့်အာဏာေပးအပ်ြခင်းခံရပါမည ် (MOALI, 2018)။ ကမာ့ဘဏ် (၂၀၁၈) က ေြမယာ 
စီမံခန ့်ခွဲမြပြပင်ေြပာင်းလဲမအတွက ် ကိတငြ်ပငဆ်ငမ် တစ်ခုအေနြဖင့် အဆိုပါဝန်ေဆာင်မ 
များသည် မည်က့ဲသုိ အလုပ်လုပ်ိုင်ေကာင်းကိုြပသိုင်ေရး ဝန်ေဆာင်မေပးြခင်းကို ြမင့်တင ်
သည့်အေနြဖင့် စံြပေြမစီမံခန့်ခွဲမုံး အများအြပား ထားရိှရန် အကံြပခဲ့သည်။  

တစ်ခုတည်းေသာ စီမံခန့်ခဲွမစနစ်သည် ေြမစီမံခန့်ခွဲမဥပေဒအရ တာဝန်ေပးအပ်၍ 
စညး်ကမး်သတ်မှတ်ုိင်ပါသည်။ FAO ှင့် EU (2018) က ေြမစီမံခန့်ခွဲမဥပေဒတွင-် 

 ြပည်သူ့ဝန်ေဆာင်မြပာန်းချက်များ - ပထမဆံုးမှတ်ပံုတင်ြခင်း၊ ေြမ သက်တမ်း 

ဆုိင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းြခင်းအတွက ် မှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ 

ေြမအသုံးြပမ ေြပာင်းလဲြခင်း- 

o စိုက်ပျိးေရးေြမအသစ်များ၊ ငါးကန်၊ ရွာစားကျက်ေြမ၊ အိမ်ပိုင်ဥယျာဉ်ှင့် 

ေကျးလက်တွင်ချထားေပးသည့် ေြမကွက်များ၊ စိုက်ပျိးေရးသစ်ေတာ 

ေအာက်ရှိေြမများ၊ ေရေြပာငး်ေတာငယ်ာစိုက်ပျိးြခငး်အပါအဝင ်ေြမအုပ်စ ု

အမျိးအစား အားလုံးအတွက် မှတ်ပုံတင်ြခင်း။ ဓေလ့ထုံးတမ်းအရ 

ေြမများကုိ တစ်ဦးချင်း သိုမဟုတ ် လူထုအစုအေဝးအလုိက ် ေတာင်းဆုိ 

ြခင်းတိုကိုလည်း အသိအမှတ်ြပသင့်ပီး ေြမအသုံးြပခွင့်အေပ အမျိးသမီး 

များအခွင့်အေရးအတွက် မှတ်ပုံတင်စနစ်၌ လင်မယားပိုင်ဆိုင်မတွင ်
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၎င်းတို၏ အမည်များြဖင့်ပါ စနစ်တကျ မှတ်ပံုတင်ရန် အားေပးြခင်း 

တိုကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာေဖာ်ြပထားသင့်ပါသည်။ 

 အစိုးရေြမအား စီမံခန့်ခွဲြခင်း။ 

 ေြမမှတ်တမ်းများအား စီမံခန့်ခဲွြခင်း - ကွင်းေြမပုံကို ေခတ်မီေအာင ် ြပလုပ်ြခင်း၊ 

LUC သတင်းအချက်များကို ေခတ်မီေအာင်ြပလုပ်ြခင်း၊ လဲေြပာင်းမများကို 

မှတ်တမ်းတင်ြခင်း၊ လက်ရှိေြမမှတ်တမ်းများထက ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ေြမဆိုင်ရာစနစ ်

တွင ်ေခတ်မီေအာင ်အေြခခံ၍ ထားရှိြခင်း စသည်ြဖင့်။ 

 စိတ်ပျက်စရာြဖစ်သည့် ထင်ြမင်ယူဆချက်များရှိစဉ်တွင ် လက်ရိှစနစအ်ရ 

တရားဝင်ေြမလဲေြပာင်းြခင်းကို စိတ်ပျက်ြခင်းမျိးမရှိေစရန်အတွက ် ကျိးေကာင်း 

ဆီေလျာ်မရှိသည့် မေရွမေြပာင်းိုင်ေသာပစည်းအခွန်။ 

 အားလံုး/ များစွာေသာ ေြမဆိုင်ရာ သီးြခားဌာနများ၊ ဌာနခဲွများ၊ ေကာ်မတီများ၊ 

ေကာ်မရှင်များ၊ DALMS၊ VFV ေကာ်မတီ၊ FABs၊  ေကးတုိင်ှင့် ေြမစာရင်း 

ဦးစီးဌာနှင့် အြခားတိုကို ြဖည်းြဖည်းချင်းေြပာင်းလဲစုစည်းိုင်မည့် တစ်ခုတည်း 

ေသာ ေြမစီမံခန့်ခဲွမအာဏာပိုငအ်ဖွဲ ဖွံဖိးေရးအတွက ် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ 

စီစဉ်မများ  - 

o တစ်ခုတည်းေသာ ေြမစမီခံန့် ခဲွမအဖွဲသည် ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ေြမအသံုး 

ြပခွင့်လဲေြပာင်းြခင်း၊ ေြမအသုံးြပခွင့်ကို ခွဲြခမ်းေပးြခင်းှင့် ေပါင်းစည်း 

ြခင်း၊ ေြမအသုံးြပမေြပာင်းလဲြခင်းတိုအတွက ် လုပ်ငန်းစဉ ် ချမှတ်၍ 

တားြမစ်သည့် ေငွေပးေချမပမာဏ မထားရှိဘ ဲ ေကျးရွာအဆင့်အထ ိ

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရပါမည်။ ယင်းသည ်ေြမမှတ်ပုံတင်ြခင်းကို ြမင့်တင်ေပး 

ပီး ကျသင့်ေငွှင့် အခွန်ေပးေချြခင်းတိုကို ြမန်ဆန်ိုးရှင်းေစပါသည်။ 

 DALMS ှင့်ထိေတွဆက်ဆံရသူများအား ေကာင်းမွန်သည့် ေြမစီမံခန့်ခွဲမ 

ဝန်ေဆာင်မကိ ု ေပးုိင်ေရးအားရည်စူး၍ စံြပေြမံုးများကို စံြပအြဖစ် စမ်းသပ ်

ြခင်းြဖင့် ေရရှည်ြပြပင်ေြပာင်းလဲမရယူရန ်အလျငအ်ြမန် တည်ေဆာက်ြခင်း။ 

 တစ်ချန်ိတည်းမှာပင် ေြမဆုိငရ်ာကိစရပမ်ျားငှ့်စပလ်ျဉ်း၍ လတ်ေတာ်အသီးသီး 

တွင ်ေြမဦးေဆာင်ေကာ်မတီတစ်ခုစီကို ဖွဲစည်းသတ်မှတ်ရန်။ 
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ေြမအသုံးြပမစီမံကိန်းမူေဘာင ်တည်ေဆာက်ြခင်း 

OECD (2017) သည ် စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိသည့် ေြမအသုံးြပမ အုပ်ချပ်ေရးစနစ်ကို 
တညေ်ဆာက်ရန်အတွက် ြမန်မာိုင်ငံှင့် လွန်စွာသက်ဆိုင်မရှိေသာ အကံြပချက်များစွာကို 
ြပလုပ်ထားပါသည်။ လက်ရှိတွင ် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေြမအသုံးြပမစီမံကိန်းအတွက ် အားလံုး 
လမ်း ခံမိေသာ မူေဘာင်မရိှေသးြခင်းသည် ကွာဟမများကုိ ဖွံဖိးတိုးတက်ရန ် စွမ်းေဆာင ်
ရည်မရှိြခင်းှင့် ေြမအေြခအေနများ အရည်အေသွးနိမ့်ကျြခင်းတိုကို ြဖစ်ေပေစ ပါသည်။  

အဆိုပါ ကွာဟမကို ြဖည့်ရာတွင ်ြမန်မာိုင်ငံသည် အစိုးရငှ့် ပုဂလိက အကျိး စီးပွားများကို 
သင့်ေတာ်သည့် ချန်ိညိမများြပလုပ်ပီး စဉ်ဆက်မြပတ်ဘဲ စွမ်းေဆာင်ရည် ရှိေသာပုံစံြဖင့် 
ကွာဟမများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေစြခင်းကို အကူအညီြပိုင်သည့် ေြမအသုံးြပမစီမံကိန်း ချမှတ် 
ြခင်းဥပေဒ ေရးဆွဲြခင်းြဖင့် ေမာ်မှန်းိုင်ပါသည်။ ေြမသည် ယင်းအေပတွင ် ေဆာက်လုပ ်
ပီးစီးသည့်အခါ ၎င်း၏ အသုံးြပြခင်းကို ေြပာင်းလဲရန်ခက်ခဲသည့်အတွက ် လုံေလာက်သည့် 
ကိတင်စီမံကိန်းေရးဆွဲြခင်းများသည ် အေရးကီးပါသည်။ ကွာဟချက ် တုိးတက်လာမ 
အတွက ် စွမ်းေဆာင်ရည်မြပည့်ဝြခင်း ြဖစ်ိုင်ေချကိ ု (ဥပမာ - အိမ်ယာေြမများသည် 
ေလယာဉ်ကွင်းအနီးတွင်ရှိြခင်း သိုမဟုတ် ံုးအေဆာက်အဦးသည် ြပည်သူ့သယ်ယ ူ
ပိုေဆာင်ေရးကွန်ယက်ှင့် ေဝးလံြခင်း) ေရှာင်ရှားိုင်ရန်အတွက ်စီမံခန့်ခွဲမအဆင့်တိုင်းတွင် 
ရှိသည့် အစိုးရုံးများ၏ အဆင့်ြမင့်အရာရှိများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ ရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အစိုးရအဆင့်ြမင့်အရာရှိများသည ်စနစ်အတွက် စီမံကိန်းချမှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ကျယ်ြပန့်သည့် 
မူေဘာင်ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရးဆိုင်ရာ အေထွေထွ ဥပေဒြပြခင်းတိုအေပတွင ်
တာဝန်ယူမထားရှိြခင်းြဖင့် မတူညီေသာ ေြမအသံုးြပြခင်းှင့် သမိုင်းအေမွအှစ်များကို 
ကာကွယ်ရန်နည်းဥပေဒများကို ေရးဆွဲြခင်းအတွက ် ြပင်ပမ ှအပျက်သေဘာေဆာင်မများကို 
ေရှာင်ရှားိုင်ပါမည်။ အလားတူစွာပင် ေဒသတွင်းဖွံဖိးတိုးတက်မအတွက ် ေဒသဆုိင်ရာ 
အချင်းချင်း ပူးေပါင်းြခင်းှင့် ေြမအသံုးြပမစီမံကိန်းအတွက် အခွန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် 
လူမေရးမူဝါဒကဲ့သိုေသာ ြပည်သူ့မူဝါဒများှင့် အေြခခံအေဆာက်အအံုဖွံဖိးမ၊ စိုက်ပျိးေရး၊ 
သတတူးေဖာ်ြခင်းကဲ့သိုေသာ ကလိုက်မူဝါဒများအား ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မကုိ ခွင့်ြပ 
သည့် လမ်း ခံမရှိေသာ မူေဘာင်တည်ေဆာက်ြခင်းကိုလည်း ေဆာငရွ်က်သင့်ပါသည်။ 
ကိစရပ်အမျိးမျိးတွင ် အြခားမူဝါဒများသည်လည်း ေြမအသုံြပမစီမံကိန်းချမှတ်ြခင်းအေပ 
အေထာက်အကူြပေစရန် သုိမဟုတ် ေှာင့်ေှးေစရန ် အဓိကအခန်းကမ ှ ပါဝင်ပါ 
လမိ့်မည။် 

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် ေြမအသံုးြပမသည် ြပည်တွင်းဆက်စပ်မတွင ် အိုးစွဲေနြခင်း 
ေကာင့်ြဖစ်ပီး ယင်းသည ် ေဒသတွင်းအမှန်တကယ်ြဖစ်ပျက်မကို ေကာင်းစွာ သရိှိ 
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နားလည်ပးီ ေဒသခံလူထုှင့် ေဆွးေွးညိင်းမြပလုပ်ေပးိုင်ေသာ ေဒသဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် 
အဆင့်အထိ အဆင့်တစ်ခုမှေန၍ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ေလျာ့ချြခင်းကို လိုအပ်ပါသည်။ ေဒသ 
ဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် ရိှသူများသည် ဖွံဖိးမဇုန်သတ်မှတ်ြခင်းကဲသိုေသာ ေြမအသုံးြပမ အေသး 
စိတ်စီမံချက်များအတွက် ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန ် ပို၍ြပင်လွယ်ေြပာင်းလွယ်မေပးသင့်ပါသည်။ 
အချိ ဇုန်သတ်မှတ်ြခင်းများကို ြပင်လွယ်ေြပာင်းလွယ်ြခင်းသည ် ဖွံဖိးတိုးတက်မကို 
ပုံေဖာ်ရန်ှင့် အနီးအနားရှိေနရာများကို အချနိ်ကာလာသည်ှင့်အမေြပာင်းလဲိုင်ရန ် ခွင့်ြပ 
သည့်အတွက်ေကာင့် အချိအထူးကိစရပ်များ(ဥပမာ-အရာယ်ရှိေစသည့် လုပ်ငန်းများ 
ဧရိယာ) မှလွဲ၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့် စီမံကိန်းဆုံးြဖတ်ချက်များကို ေြမအသုံးြပမကို 
ကန့်သတ်ြခင်းအစား  အေှာင့်အယက်ှြဖစေ်စမည့် အဆင့်အား ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရပါ 
မည်။ ေြမအသုံးြပမစီမံကိန်း ေရးဆွဲြခင်းအတွက်လည်း သတင်းအချက်မေဝြခင်း၊ ေဒသခ ံ
လူထုှင့် ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်းှင့် အယူခံဝင်ြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တိုကို အာုံစိုက်၍ သင့်ေတာ ်
သည့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပါဝင်ရပါမည်။ 

FAO ှင့် EU (2018) တိုတွင ် အဆိုြပထားသည်များှင် ့ ကိုက်ညီမရှိေစရန ် အထက်တွင ်
ေဖာ်ြပထားသည့်အချက်များ အမှန်တကယ်ြဖစ်လာေစေရးအတွက် ေြမအသုံးြပမ စီမံချက ်
မူဝါဒ၊ ဥပေဒှင့် အဖွဲအစည်းပိုင်းဆိုင်ရာမူေဘာင် ဖွံဖိးတိုးတက်ြခင်းသည်လည်း အေရးကီး 
ပါသည်။ ယင်းအတွက ် အစုိးရသည် ေြမအသုံးြပမအတွက်လိုအပ်ချက်များ၊ မတူညီသည့် 
ကများအတွက် စီမံချက်ှင့် ရာသီဥတုေြပာင်းလဲမ၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းဆိုင်ရာ 
အေထာက်အပ့ံ၊ အဟာရ၊ ပတ်ဝန်းကျငထိ်နး်သိမး်ေစာင့်ေရှာက်ေရးကဲ့သိုေသာ လက်ရိှှင့် 
အနာဂတ်စီးပွားေရးဆိုင်ရာ ကျယ်ြပန့်သည့် စိန်ေခမများကို ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန ်က 
အလုိက် ေြမယာအသုံးချမအြမင် တညေ်ဆာက်ြခငး်တိုြဖင့် ေြမဆိုင်ရာ တစ်ေပါင်းတစ်စည်း 
တည်းြဖစ်ေရး မူေဘာင်ကို စဉ်းစားုိင်ပါသည် (FAO ှင့် EU, 2018) ။ အြခားကိစရပ်များှင့် 
ဆက်စပ်ပတ်သက်မမရိှဘဲ အေကာင်အထည်ေဖာ်ခ့ဲသည့် ေြမယာ အသုံးချမမူဝါဒများသည ်
ေရှာင်ရှားိုင်ေသာ ြပင်ပမှ မေကာင်းမများှင့် စွမ်းေဆာင်ရည ် မြပည့်ဝမများကုိ ဖန်တီး 
ေပးေသာ စွန့်စားမကို ြဖစ်ေပေစပါသည ် (ဥပမာ - ကိးဝိုင်း၊ ကိးြပင် ကာကွယ်ေတာ 
ဧရိယာကဲ့သို ဇီဝမျိးစုံမျိးကွဲများ တည်ရှိနယ်ေြမများအတွင်းတွင ် စိုက်ပျိးေရးစီးပွားေရး 
လုပ်ငန်းများအတွက ်ေြမခဲွေဝေပးြခင်း) ။  

အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ အားထုတ်မရှိပီး ထိေရာက်၍ အားလုံးကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်  ပါဝင ်
ရရှိိုင်ေသာ ေြမအြငင်းပွားမေြဖရှင်းေရးစနစ် ဖွံဖိးြခင်း 

ေြမအြငင်းပွားမများေြဖရှင်းြခင်းကုိ လက်ရိှကုိင်တွယ်မသည် အားနည်းပီး အပီးသတ် 
ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန ် လုိအပပ်ါသည်။ အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်း 
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နည်းလမ်းအသစ်သည် MIL တွင ် ကျင့်သံုးေဖာြ်ပထားသည့် တရားဝင်စနစ်အေပတွင ်
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေရးဆဲွထားပီး NLL သို သွတ်သွင်းြခင်းခံထားရပါသည(်အခန်း-၂ 
ကိုကည့်ပါ)။ ယင်းကဲ့သိုေသာ စနစ်တွင် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီ၊ အားထုတ်၍ ထိေရာက်စွာ 
ေပးအပ်ရန ် အေရးကီးသည ် ဆိုသည်မှာ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် အြငင်းပွားမကို 
ဘက်လိုက်မမရှိဘဲေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ြပည့်စုံသည့် တရားစီရင်ေရးှင့် စီမံ 
ခန့်ခွဲမအဖွဲအားြဖင့်လည်းေကာင်း၊ အုညတနည်းလမ်း၊ ကားဝင်ြဖန်ေြဖြခင်းှင့် ေစ့စပ ်
ညိင်းြခင်းတိုပါဝင်သည့် အြငင်းပွားမ ေြဖရှင်းြခင်းနည်းလမ်းြဖင့်လည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက ်
ြခင်းကို ဆုိလုိပါသည်။ တရားေရးစနစ်သို တိုင်တန်းရာတွင ် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ေှးေကွးပီး 
ကုန်ကျစရိတ်များြပားသည့်အတွက ် အြငင်းပွားမြဖစ်ပွားသူများအကား သေဘာမတူညီမ 
များကို သင့်တင့်သည့်ေဈးန်းှင့် ထိုက်သင့်သည့်အချနိ်ယူမတိုြဖင့် ေနာက်ပိုင်းတွင ်ေြဖရှင်း 
ခွင့်ြပသွားြခင်းပါသည်။ 

စနစ်အသစ်သည် အလားအလာရိှသည့် အြငင်းပွားမများကို ကနဦးအဆင့်တွင် ေရှာင်ရှားရန ်
သိုမဟုတ ် ေြဖရှင်းရန ် နည်းလမး်ကုိ အေကာငအ်ထည်ေဖာသ်ည့် အဖွဲအစည်း 
အတွင်းတွင်ြဖစ်ေစ ြပင်ပလွတ်လပ်သည့် အဖွဲအစည်းတစ်ရပ်အေနြဖင့် ြဖစ်ေစ တရားဝင ်
ေပးအပ်ထားရှိသင့်ပါသည်။ လက်ရှိစနစ်ှင့် ဆန့်ကျင်လျက ် စနစ်သစ်၏နည်းလမ်းသည ်
အကျိးစီးပွားပဋိပကများမ ှ ကာကွယ်ထားရန်လိုအပ်ပီး ၎င်းတို၏ အုပ်ချပ်မတွင် ပါဝင် 
ပတ်သက်သူများကုိ ပါဝင်ေစြခင်းှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်များကို ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်ှင့် လုိအပ ်
ပါက ဆုံးြဖတ်ချက်ကို ြပင်ဆင်ရန ် အခွင့်အာဏာေပးအပ်ထားေသာ လွတ်လပ်သည့် 
တရားေရးအဖဲွအစည်း သိုမဟုတ ် စီမံခန့်ခွဲမအဖွဲထံသို အယူခံဝင်ိုင်ြခင်းတိုကို ခွင့်ြပေပး 
ရပါမည။်  

စနစ်သစ်သည ် ြမန်မာုိင်ငံရိှ ဓေလ့ထုံးတမ်းအရှင့် အြခားတည်ရိှပီးြဖစ်ေသာ တရားဝင ်
မဟုတ်ေသာအြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းပုံစံများကိုလည်း အသအိမှတ်ြပသင့်သည်။ သိုေသာ ်
ထိုကဲ့သိုေသာစနစ်များရှိပါက ၎င်းတိုသည ် ပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးှင့်ပတ်သက်၍ 
အြငင်းပွားမများကို လျင်ြမန်စွာေြဖရှင်းိုင်သည့် မတ၊ ယုံကည်စိတ်ချရပီး ခဲွြခားဆက်ဆံ 
ြခင်းမရိှေသာ နည်းလမ်းများကိ ု ချမှတ်ပးသင့်ပါသည်။ အစုိးရသည် ယင်းစနစ်ကိ ု ခိုင်မာ 
အားေကာင်းေစရန် လမ်းန်ချက်များ ထုတြ်ပနြ်ခငး်ငှ့် ေဒသဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်လုပ်ကိုင ်
သူများအတွက် ရှင်းလင်းသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ေပးအပ်ြခင်းတိုကို ေထာက်ပံ့ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါ 
သည်။ ဥပမာအားြဖင့် ရပ်ရွာအဆင့် အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းတွင ်ရပ်ကွက/် ေကျးရွာအုပ်စ ု
အုပ်ချပ်ေရးမှးက ြဖန်ေြဖသူအြဖစ် အဓိကေနရာကေဆာငရွ်က်စဉ်တငွ ်အဆိုပါအဆင့်ထက် 
ေကျာ်လွန်၍ အြငင်းပွားမကို အနည်းငယ်မသာ ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ေပးုိင်ေသာ်လညး် 
၎င်းတိုသည ်တရားစီရင်ြခင်းမ ှ ခဲွထုတခံ်ရပးီ အယူခံဝင်ခွင့်ှင့် အမတွဲလဲေြပာင်းေပးအပ်ခွင့် 
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သိုမဟုတ ် အမများကိုင်တွယ်ရန ် ရှင်းလင်းြပတ်သားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမရှိြခင်းတိုကို 
အချိအေထာက်အထားများက အကံြပကပါသည်(MyJustice, 2018; DIIS, 2017)။ 

စနစ်၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချရန်ှင့် မတစွာလုပ်ငန်းစဉ်ေဆာင်ရွက်ရန ်အရည်အေသွး သည်လည်း 
၎င်းကိုယ်စားလှယ်၏ ဦးေဆာင်ေဆာင်ရွက်ိုင်မှင့် အရည်အချင်းြပည့်ဝမ စွမ်းေဆာင် 
ရည်ေပတွင ် မှီတည်ေနပါသည်။ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် ြပဿနာရပ်များအား 
ေြဖရှင်ြခင်းရာ၌ ၎င်းတွင ် လိုအပ်သည့်ကမ်းကျင်မှင့် အရည်အချင်းရှိသည့် ဝန်ထမ်း 
များလုိအပ်ပါသည်။ ယင်းအတွက ် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမင့်တင်ေရး ေဆာငရွ်က်ချက်များသည ်
အေရးကီးပါသည်။ ထိုအြပင ် အစိုးရအေနြဖင့် ေြမဆိုင်ရာ တာဝန်ေပးအပ်ထားသည့် 
သမာဓိခုံုံးများ သုိမဟုတ် ေြမအြငင်းပွားမများှင့်ဆိုင်သည့် လွတ်လပ်သည့်အဖွဲအစည်း 
များကုိလည်း စဉ်းစားိုင်ပါသည်။ အြပန်အလှန်အားြဖင့် ယင်းသည ် စွမ်းေဆာင်ရည်ရှိပီး 
အရည်အေသွးေကာင်းမွန်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်များချမှတ်ိုင်ေရးအတွက ် အေကာင်အထည် 
ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သည့် အဖွဲအစည်း၊ လွတ်လပ်သည့် အဖွဲအစည်းှင့် တရားုံးများ အတွင်း 
တွင ် အထူးအဖွဲအစည်းတစ်ရပ်ကို မိတ်ဆက်ိုင်ပါသည်။ ကိစရပ်အားလုံးတွင ် နည်းပေဒ 
တိုင်းသည ် အချနိ်ှင့်တစ်ေြပးညီြဖစ်ပီး ပွင့်လင်းြမင်သာ၍ အြပည့်အဝ ရှင်းလင်းေဖာ်ြပမ 
ရှိရမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 

လူနည်းစုများှင့် ေဝးလံေခါင်သီသည့်ေဒသရိှ လူဦးေရများကို အသိအမှတ်ြပလျက ်
အြငင်းပွားမေြဖရှင်းြခင်းကို ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်ရရှိေစေရး ေြမလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် အြငင်းပွားမ 
ြဖစ်စဉ်တွင်ပါဝင်သူများအား အသိပညာှင့် သတငး်အချက်အလက်ရရိှေအာင ် ဆက်သွယ်မ 
ြမင့်တင်ေပးရန်ှင့် လွယ်ကူေချာေမွရန်အတွက ် ေနာက်ဆက်တဲွအြဖစ် ဥပေဒအေထာက ်
အကူြပ ဝန်ေဆာင်မကိ ုလိုအပ်ပါသည်။  

ြပန်လည်အစားေပးြခင်းအပါအဝင် ငိမ်းချမ်းေရးြဖစ်စဉ်/ အပစ်အခက်ရပ်စဲေရးှင့် ချတ်ိဆက် 
ေဆာင်ရွက်ြခင်း 

NLL လုပ်ငန်းစဉ်၌ ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်ှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး သေဘာ 
တူညီချက်များတွင ် ေြမြပဿနာရပ်များ မည်သိုပါဝင်ေနသည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 
ေပါင်းစည်းြခင်းအားြဖင့် ဥပေဒမူေဘာင်ှင့် အြခားလုပ်ငန်းစဉ်များတွင ်ပါဝင်ေစြခင်းအတွက ်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ေပးအပ်သင့်ပီး အြပန်အလှန်အားြဖင့် ပဋိပကြဖစ်ပွားသည့် ဧရိယာအတွင်းရှိ 
ဓေလ့ထုံးတမ်း ေြမအခွင့်အေရး အပါအဝင် ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့် လုံ ခံေရး 
အားေကာင်းြခင်းသည်လည်း ေဆာင်ရွက်လက်စြဖစ်သည့် ငိမ်းချမ်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း 
အေထာက်အကူြပုိင်ပါသည် (World Bank, 2018)။ ယင်းတွင ် အထူးသြဖင့် ဒုကသည် 
များှင် ့ ြပည်တွင်းေနရပ်စွန့်ခွာသူများ၏ ြပန်လည်အစားထိုးရယူခွင့် အခွင့်အေရး သိုမဟုတ ်
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တစ်ကိမ်အပီး ြပန်လည်အစားထုိးြခင်း သတ်မှတ်ချက်တုိကုိ ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ရန ်
အတွက် ဖွံဖိးေအာင်ြပလုပ်ြခင်း သိုမဟုတ ် လက်ရှိစနစ်ကို ေကာင်းေအာင်ြပင်ဆင်ြခင်း 
တိုလည်း ပါဝင်ရပါမည်။ ထုိသိုေဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် ြမန်မာိုင်ငံသည် ကုလသမဂ၏ 
ဒုကသညမ်ျားှင့် ေနရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက် အိမ်ယာှင့် ပိုင်ဆိုင်မများ ြပန်လည်အစား 
ထိုးေပးအပ်ြခင်း စည်းမျဉ်း (Pinheiro Principles) အရ သင့်ေတာ်သည့် စဉ်းစားသံုးသပ်ြခင်း 
ကုိ ေပးအပ်သင့်ပါသည်။ ေနရပ်စွန့်ခွာသူများ စုေဆာင်းြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖံွဖိးမှင့် အြငင်းပွား 
မေြဖရှင်းြခင်း နည်းလမး်က့ဲသုိေသာ ၎င်းတို၏ ဖွဲစည်းတည်ေဆာက်ပုံှင့် အေကာင်အထည ်
ေဖာ်မတို အပါအဝင် အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်အတွက ် တည်ေဆာက်ထားသည့် မည်သည် ့
အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်မဆိုသည် ပွင့်လင်းြမင်သာမှင့် တာဝန်ခံမကို ြမင့်မား 
သည့်စံန်းြဖင့် ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် ေဒသခံလူထုပါဝင်မဓေလ့ ေမွးြမြခင်းတိုကို ရည်ရွယ ်
ရပါမည။်  

အရွယ်အစားကီးမားသည့် စုိက်ပျိးေရးေြမခဲွေဝမအတွက် ကီးကပ်ြခင်းှင့်အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 
နည်းလမ်းများ တည်ေထာင်ြခင်း 

အမျိးမျိးေသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများငှ့် ADS တိုတွင ် အရွယ်အစားကီးမားသည့် 
စိုက်ပျိးေရးေြမခွဲေဝေပးြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ VFV ဥပေဒပါ ြပာန်းချက်များကို ဦးစားေပး 
သက်ေရာက်မများ ပါဝငပ်ါသည်။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း VFV ဥပေဒအရ 
ေြမခဲွေဝေပးမ၏ ၂၀-၂၅ ရာခိုင်န်းခန့်သာ ကန်ထိုက်ငှားရမ်းမသေဘာတူစာချပ်များအရ 
အမှန်အကန်အသုံးြပလျက်ရှိပါသည ် (MOSLI, 2018; Woods, 2015; San Thein et al., 
2017)။ လက်ရှိ ဥပေဒမူေဘာင်သည ် ေြမကို ေလးှစ်အသုံးမြပဘ ဲ ထားရှိပါက ိုင်ငံသို 
ြပန်လည်ေပးအပ်ရန် ြပစုထားပါသည်။ 

ADS ၏ ရလဒ ်၁.၆ ှင့်အည ီလုပ်ငန်းစဉ်တွင-် 

 သတ်မှတ်ထားသည့်ဧကများထက်ေကျာ်လွန်၍ (ဥပမာ- ၅၀ ဧကထက်ပုိရန်) 

စုိက်ပျိးေရး ေဆာင်ရွက်ခွင့်အေပ အာုံစိုက်၍ VFV ေြမကိစရပ်များကို ကားဝင ်

ေြဖရှင်းြခင်း။ 

 အကယ်၍ ခွင့်ြပချက်ေပးရန် ကနဦးအဆင့်တငွရိှ်ေသးသည်ဆိုပါက ခွဲေဝေပး 

ထားေသာ VFV ေြမများကုိ လုံေလာက်စွာအသုံးြပြခင်းရှိ - မရှိ စိစစ်၍ အသုံးြပ 

မရရှိ ေစြခင်းှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ှင့် ဝင်ေငွေပးအပ်ြခင်းတိုကို ြပန်လည ်

သံုးသပ်ြခင်း။ 
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 ေြမအသုံးြပမဖွံဖိးတိုးတက်ေစရန်အတွက ်သေဘာတူစာချပ ်ချပ်ဆို ထားချက ်

များှင် ့ကိုက်ညီမမရှိပါက VFV ေြမများကို ြပန်လည ်ေတာင်းဆိုြခင်း ( အချိ ဧက 

၃ သန်း နီးပါး) ှင့် (၁) မဖွံဖိးသည့် စိုက်ပျိးေရးေြမများကိ ုယင်းတို၏ဥပေဒအရ 

ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ အဓိကအားြဖင့် ဓေလ့ထုံးတမ်းအခွင့်ေရးရှိသူတိုကို ြပန်လည ်

ေပးအပ်ြခင်း၊ (၂) လုပ်ကွက်နည်းေတာင်သူများှင့် လယ်ယာမ့ဲေတာင်သ ူ

လယ်သမားများအား ခွဲေဝေပးြခင်းှင့်/ သိုမဟုတ ် (၃) လူမေရးဆိုင်ရာ 

ေြမအသုံးြပေဆာင်ရွက်ခွင့်ကို ဖန်တီးြခင်း (MOALI, 2018)။ ဥပေဒအရ တစ်ဦး 

တစ်ေယာက်တည်းပိုင်ဆိုင်ြခင်းြဖင့် လွယကူ်စာွသတမ်တှ်ိုငသ်ည့် အေြခအေန 

မျိးတွင ် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ကုိ ေြမကို ြပနလ်ည်ေပးအပြ်ခငး်ကုိ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ပီး ေဒသရေြမအြဖစ် ေဒသရသို ြပန်လည်ေပးြခင်းသည ်

ပုိ၍လက်ေတွကျသည့် ေဆာင်ရွက်မြဖစ်ိုင်ပါသည်။ သိုရာတွင ် ယင်းအတွက ်

သင့်ေတာ်သည့် ေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်ှင့် လယ်ယာေဆာင်ရွက်ခွင့် ပုံစံများကို ေခတ်ှင့် 

အညီ ဆီေလျာ်ေအာင်ြပလုပ်ရန ်ဥပေဒမူေဘာင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 

 (ဓေလ့ထုံးတမ်းအခွင့်အေရးပိုင်ဆိုင်သူများအပါအဝင)် မည်သည့်တိုင်တန်းချက်မ ှ

မရှိေသာ သိုမဟုတ ် အဆိုပါေြမအေမွေပးြခင်းကိစရပ်များသည် လက်ေတွ 

ေဆာင်ရွက်ိုင်ပီး ေဒသခံလူထု၏ဓေလ့ထံုးတမး်အခွင့်အေရးကုိ ေှာင့်ယှက်မည့် 

အရာယ်မရှိေသာ VFV ေြမကုိ ြပန်လည်ေပးြခင်း ှင့်ဆက်စပ်မမရှိလင ်

ေြမြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပမီ အချန်ိအထိ အရွယ်အစား 

ကီးမားသည့် ေြမခွဲေဝြခင်းများ အသစ်ြပလုပ်ြခင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားြခင်း။ 

 ေန့ရက်တစ်ရက်ချင်းအလုိက် ဆုံးြဖတ်ချက်ြပလုပ်ြခင်းှင့် မူဝါဒချမှတ်ြခင်းများ 

ကို အသိေပးိုင်ရန်အတွက ် အရွယ်အစားကီးမားသည့် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းများ 

ှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ စုေဆာင်ြခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲြခင်းှင့် 

ဆန်းစစ်ြခင်းတို တိုးတက်ေစြခင်း။ 

 ဧကအတိုင်းအတာတစ်ခုထက်ပိုသည့် (MIL တွင ် ဧက ၁၀၀ ထက်ပိုပါက အချိ 

လိုအပ်ချက်များှင့် ချန်ိညိရမည်ြဖစ်သည်) မည်သည့် အရွယ်အစား ကီးမားသည့် 

ေြမသိမ်းြခင်းစာချပ်ကိုမဆို ဖွင့်ထုတ်ချြပြခင်း။ 

 ပဋိပကပျံှံသက်ေရာက်မ စံသတ်မှတ်ချက်၊ ြပည်တွင်းအလုပ်သမား၊ ထုတလု်ပ်မ 

ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မတုိအပါအဝင် ၎င်းတုိ၏ ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်မဲမှင့် 
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စွမ်းေဆာင် ရည်ြမင့်မားမကို ရရှိေစရန်အတွက ် အရွယ်အစားကီးမားသည့် 

စိုက်ပျိးေရးဆိုင်ရာ ဖွံဖိးမအေတွအကံများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်း(FAO and 

MRLG, 2019)။ 

အများဆုံးေသာ အမျိးမျိးရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုအေရးယူမများကို ဖယ်ရှားြခင်း သိုမဟုတ ်
အနည်းဆုံးကန့်သတ်ြခင်း 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ ေြမယာဥပေဒများသည် ကိစရပ်အများအြပားတွင ် ေမာ်လင့် ရည်မှန်းချက ်
ှင့်လွဲေချာ်စွာ အလွန်အကဒံဏ်ခတ်ရာကျသည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို အေရးယူမများှင့် 
ြပည့်ှက်ေနပီး အားနည်းသည့် ေြမလုပ်ပိုင်ခွင့်လုံ ခံေရးအစား အားေကာင်းေစရန ် ဦးတည ်
ေဆာင်ရွက်မည့် VGGT ကဲ့သိုေသာ ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့် ကိုက်ညီမမရှိပါ။ အစဉ်အဆက ်
လက်ဆင့်ကမ်းပိုင်ဆိုင်ြခင်းြဖင့် VFV ေြမလက်ဝယ်ထားရှိြခင်း ရာဇဝတ်မအြဖစ် သတ်မှတ ်
ထားသည့် ၂၀၁၈ VFV ဥပေဒြပင်ဆင်မကို ေတာင်သူလယ်သမားအဖွဲအစည်းများ၊ ေဒသခ ံ
အဖွဲအစည်းများ၊ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် အလှရှင်များသည ် ကျယက်ျယြ်ပန့်ြပန့် ြပစ်တင ်
တ်ချြခင်းသည် ထိုကဲ့သိုေသာ ြပာန်းချက်များ ြပာန်းြခင်းကို အယုံအကည်မရှိေကာင်း 
ြပသသည့် သေကတပင်ြဖစ်ပီး အစိုးရအေနြဖင့် ညိင်းေဆွးေွးမစတင်ေဆာင်ရွက်စဉ်မှာပင ်
စိန်ေခမများရှိှင့်ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

စိုက်ပျိးေရးှင့် အြခားေြမဦးစားေပးစီမံကိန်းများ၌ တာဝန်ယူမရှိသည့် ရင်းှီးြမပ်ှံသူများ 
အတွက ်အဓိကစဉ်းစားချက်များ 

ေဆွးေွးမှင့်ညိင်းမများအပါအဝင် သင့်ေတာ်ေသာ အားထည့်ေဆာင်ရွက်မ အေသးစိတ် 

ြမန်မာိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပေဒများတွင ် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့် စိန်ေခမ အားလံုးှင့် 
ကွာဟချက်များအရ ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် ိုင်ငံတကာစံန်းများှင့် လိုက်နာမ 
မရှိသည့် လက်ရှိအသုံးြပသူများကို လက်လွတ်ဆုံးံးေစမတွင်ပါဝင်မမရှိေစရန ် အားထည့် 
ေဆာင်ရက်ွမ အေသးစိတ်သည ်ေြမပါဝင်သည့် မည်သည့်ရင်းှီးြမပ်ှံမအတွက်မဆို လိုအပ ်
သည့် အစိတ်အပိုင်းြဖစ်ပါသည်။ ေြမသက်တမ်းဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်သည် NLUP တွင ်ကိုးကား 
ထားသည့် VGGT ကဲ့သိုေသာ လက်ရှိိုင်ငံတကာ RBC စံန်းများကို ထငဟ်ပပ်ါသည်။ 
ကုမဏီများသည ်အလားအလာရှိသည့် ေတာင်းဆိုချက ်သိုမဟုတ ်ပိုင်ဆိုင်မတွင ်၎င်းတို၏ 
ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက ် စာရွက်စာတမ်းအြပည့်အဝမရှိိုင်သည်ကို သိုမဟုတ ် အချိကိစရပ ်
များတွင ် ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်သည် လက်ရှိဥပေဒအရ အကာအကွယ်ေပးထားေကာင်းကုိ 
အသိအမှတ်ြပလျက ်ေြမလက်ဝယ ်ရှိသူများ၊ ေြမအသုံးြပသူများှင့် ေဆွးေွးညိင်းြခင်းကို 
အြမင်ကျယ်ကျယ်ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဓေလ့ထုံးတမ်းအရအသုံးြပမအပါအဝင ်
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ှစ်ရှည်ပိုင်ဆိုင်ြခင်းှင့် အသုံးြပြခင်း အေပတွင ် အေြခခံေသာ တိုင်တန်းေတာင်းဆိုမများ 
အား အသိအမှတ်မြပြခင်း သိုမဟုတ ်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မ သိုမဟုတ ်တိုင်တန်းေတာင်းဆိုမများ 
ကို ၎င်းတိုအား တရားံုးအရ လုိက်နာေစြခင်းတုိသည် ြမန်မာိုင်ငံတွင ် ေြမရရှိေရးအတွက ်
ြပင်လွယေ်ြပာင်းလွယ်မည့် ေဆွးေွးညိင်းမကို မြဖစ်ေစိုင်ပါ။ အထူးသြဖင့် တိုငတ်န်း 
ေတာင်းဆုိမများသည် ေြမကိုပိုင်ဆိုင်ှင့်ပီးြဖစ်ရန ် လက်ေတွကျသည့် ေဆာငရွ်က်မလညး် 
မဟုတ်ပါ။ 

ေြမမှတ်ပုံတင်စနစ်တွင ် ဗဟိုဦးစီးစနစ်မရှိြခင်းသည ် ေြမဆိုင်ရာ သင့်ေတာသ်ည့် အားထည့် 
ေဆာင်ရွက်မအေနြဖင့် ေြမအခွင့်အေရးကုိင်ေဆာင်ထားသူများ၊ ၎င်းတုိ၏ အိမ်နီးချင်းများ၊ 
ေကျးရွာေခါင်းေဆာင်များှင့် သက်ဆိုင်ရာေြမေကာ်မတီတိုှင့် ေြမြပငတ်ငွ ် ေဆွးေွးညိင်း 
ြခင်းကို လိုအပ်ေစပါသည်။ ေဒသခံလူထုှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များတိုှင့် ေဆွးေွး 
ညိင်းြခင်းသည် ရင်းှီးြမပ်ှံသူကို ၎င်းတို၏အေြခအေန၊ ၎င်းတို၏ လက်ရှိ သိုမဟုတ် 
အလားအလာရှိသည့် အခွင့်အေရး၊ ၎င်းတို၏ အြမင်ှင့် ေြမအသုံးြပြခင်းအတွက ်ြဖစ်လုိမှင့် 
သက်ေရာက်မများကုိ မည်သိုကာကွယ ် သိုမဟုတ ် ေလျာပါးသက်သာေစမည်ကို ေဆွးေွး 
ြခင်းဆိုင်ရာ အြမင်ေထာင့်တိုကို ေပးပါလိမ့်မည်။ ေြမငှ့်ဆက်စပေ်နသည့် ရပ်ရွာလူထ ု
သည် မိိုးဖလာအရ စိုက်ပျိးေရးတွင်ပါဝင်ေနသြဖင့် ၎င်းတို၏ အသက်ေမွးဝမ်း ေကျာင်းကို 
အြခားနည်းလမ်းြဖင့် အစားထုိးေဆာင်ရွက်ိုင်မ နည်းပါးိုငသ်ည့်အတက်ွ အရွယ်အစား 
ကီးမားသည့် စီမံကိန်းများတွင် ေြမေပတွင်လက်ရှိ ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ကွက်နည်း 
ေတာင်သူများကို ရင်းှီးြမပ်ှံသူ၏ ေြမဖွံဖိးတိုးတက်မ စီမံကိန်း၌ ပါဝင်ြခင်း အလား 
အလာကုိ ခွင့်ြပိုင်ပါသည်။  

MIL တွင ် လက်ရှိေြမအသုံးြပချမကို ေြပာင်းလဲြခင်းသည ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူအား MIC ၏ 
ခွင့်ြပချက်ကို ေလာက်ထားရမည့် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ထား ပါသည်။ 
MIR သည် အဆုိပါအေြခအေနအတက်ွ မည်သိုေသာ ေဆွးေွးညိင်းမမျိးကို 
ေဆာင်ရက်ွရမည်ဟု ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိေသာ်လည်း ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် ေဆွးေွးမှင့် 
ညိင်းမလုပ်ငန်းစဉ်ကို တက်ကစွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အထက်တွင်ေဖာ်ြပသည့် 
အတုိင်း MIR နည်းဥပေဒ ၅ တွင ် ေြမအသံုးြပသူသည် ေအာက်ပါအေြခအေနများကို 
သက်ေရာက်မရိှလင် MIC ၏ ခွင့်ြပမိန့်ကို ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်- 

 ိုင်ငံေတာ်၏ဥပေဒများှင့်အည ီ ေလျာ်ေကးေပး၍သိမ်းယူြခင်း သိုမဟုတ ်

ုိင်ငံေတာ် အတွင်းရှိ ေြမသိမ်းယူြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့်ရယူြခင်း  
သိုမဟုတ ် ေလျာ်ေကးေပး၍သိမ်းယူြခင်း သိုမဟုတ ် ိုငင်ေံတာအ်တငွး်ရှိ 

ေြမသိမ်းယူြခင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများြဖင့်ရယူရန ် ကိတင်သေဘာတူညီချက ်
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ြဖင့်ြပလုပ်ြခင်းှင့် ထိုကဲ့သို သိမ်းယူြခင်းေကာင့် (၁) ယင်းေြမ၌ အမဲတမ်း 

ေနထိုင်သ ူဦးေရအနည်းဆုံး ၁၀၀ ေယာက် သုိမဟုတ် (၂) ၁၀၀ ဧက အထက်အား 

ြပန်လည်ေနရာချထားေပးရန် လိုအပ်ြခင်း။ 

 ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ် ေြမအသုံးြပခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပို၍ 

ရယူရာတွင် ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ် ေြမအသုံးြပခွင့်ရှိသူတိုမ ှ အတင်း 
အကပ်ပိတ်ပင်ြခင်းြဖင့် ဥပေဒအရ အသုံးြပခွင့်ရှိေသာ ပုဂိလ်အား ဆံုးံးမ 
ြဖစ်ေပေစိုင်ြခင်း။ 

 ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ်ေြမအသုံးြပခွင့်အား ဧက ၁၀၀ ထက်ပို၍ ရယူရာ 

တွင ် ပုဂိလ်တစ်ဦးက ိုးေြဖာင့်ေသာသေဘာြဖင့် တရားစွဲဆို ေတာင်းဆိုြခင်း 
သိုမဟုတ ် ေြမပိုင်ဆိုင်မှင့်ပတ်သက်၍ အြငင်းပွားမ ြဖစ်ေနြခင်းတိုေကာင့် 

အဆိုြပရင်းှီးြမပ်ှံမလုပ်ငန်းအား ပဋိပကြဖစ်ေစိုင်ြခင်း။ 

 ေြမတွင်ေနထိုင်ခွင့် သိုမဟုတ ် ေြမအသံုးြပခွင့်ေကာင့် ေလာက်ထားချနိ်တွင ်

စိစစ်ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲအစည်းက စိစစ်ထားသည့်ေြမတွင ်ေနထိုင်သူဦးေရ အနည်း 
ဆုံး ၁၀၀ ေယာက်အား ယင်းေြမတွင ် ဆက်လက်ေနထိုင်ြခင်းြဖင့် အြခားေသာ 

ဆိုးကျိးသက်ေရာက်ေစိုင်ြခင်း။  

လယ်ယာေြမဥပေဒှင့် VFV ဥပေဒှစ်ခုလုံးတွင ် ေြမေလာက်ထားြခင်းကို ကန့်ကွက်ရန် 

အတွက် ယှဉ်ပိင်ေတာင်းဆိုမကို ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပထားပါသည်။ 

VFV နည်းဥပေဒအရ ေလာက်ထားသအူေနြဖင့် ေြမသည်အမှန်တကယ် လစ်လပ်မ ရိှ - မရှိ 

ကို သက်ေသြပရန်လုိအပ်ပီး လယ်ယာေြမဥပေဒတွင ် ထိုကဲ့သိုအလားတ ူ ြပာန်းချက ်

မပါရှိပါ။ ေဒသဆုိင်ရာ FAB ှင့် VFV ေြမစီမံခန့်ခဲွသူတုိသည် ေြမေလာက်ထားြခင်းအတွက ်

ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းြပလပု်မည့်ဧရိယာအတွင်းရှိ ေြမတည်ရှိရာ မိနယ်ုံးတွင ်ေလာက်ထား 

လာကုိ အများြပည်သူသုိ အသိေပးေကြငာချက်အေနြဖင့် ထားရှိရပါမည်။ အဆိုပါ 

လုပ်ငန်းစဉ်သည် ေြမကို ယှဉ်ပိင်ေတာင်းဆိုမအတွက ် ေရွးချယ်သတ်မှတ်ရန ် အေထာက ်

အကူြဖစ်ေစေသာ်လည်း အဆိုပါအသိေပးေကြငာချက်ကို ေကြငာထားြခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်သူသည် 

ြမင်ြခင်း၊ ဖတ်မိြခင်းှင့် တုံြပန်ရန်စွမ်းရည်ရှိြခင်းတိုြဖစ်ေစမိဟ ု ယူဆရုံသာ အလုပ်လုပ်ပါ 

သည်။ VFV နည်းဥပေဒတွင် မည်သည့်ကန့်ကွက်ချက်မဆို ေပထွက်လာပါက ေြဖရှင်းရန ်
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အတွက် ေြမြပင်ကွင်းဆင်း စစ်ေဆးြခင်းြပလုပ်မည့် အလားအလာများရှိပါသည်။ ထုိေကာင့် 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများသည် လက်ရှိအသုံးြပမှင့် ရက်ေပါင်း (၃၀) အတွင်း အလားအလာ 

ရှိသည့် ယှဉ်ပိင်ေတာင်းဆိုမများ  ေဖာ်ထုတ်ြခင်းအတွက် ကိတင်ေဆာင်ရွက်ထားရပါမည်။  

ထိုြပင ် VFV ဥပေဒ၌ “တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားြခင်း မရှိသည့်တိုင်ေအာင”် ဟူ၍ 

ေတာင်သူလယ်သမား စိုက်ပျိးထွန်ယက်ြခင်းကို အကျးံဝငေ်စမည့် အေသးစိတ်ြပာန်းချက ်

များပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတုိသည် ေဆွးေွးညိင်းရမည်ြဖစ်ပီး “ယင်းသည် မမတသည် ့

သိုမဟုတ ် မတရားသည့် ေဝြခမ်းမမြဖစ်ေစရန်” ေသချာေစရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 

စညး်ကမး်ချက်များသည် ရှင်းလင်းမမရှိေသာ်လည်း ၎င်းတုိသည် ေြမေပတွင် ကာလရှည ်

ကာစွာ သမုိင်းေကာင်းကုိ ြပသုိင်သူသည် အသိအမတှြ်ပခံရပးီ ေဆွးေွးညိင်းမ ခံရိုင် 

ေကာင်းကို သိသာစွာန်ြပပါသည်။ 

EIA ေဆာင်ရွက်ရန်အကျံးဝင်သည့် ေြမအတွက ် အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ေဆွးေွးညိင်း 

မသည် EIA ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအေနြဖင့်ပါဝင်ပါသည်။ MoNREC သည် ထုတ်ြပန်ြခင်း 

မြပရေသးေသာ်လည်း မူကမ်းအေနြဖင့် ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့်ရရှိိုင်သည့် ြပည်သူလူထ ု

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မလမ်းန်ချက ် (မူကမ်း) ကိုေရးဆွဲခဲ့ပါသည်။ EIA ေဆွးေွးညိင်းမ 

လုပ်ငန်းစဉ်တွင ် စီမံကိန်း၏ ြဖစ်ုိင်ေချရိှသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ှင့် လူမေရး သက်ေရာက်မ 

များကို အာုံစိုက်ထားပီး ေဒသခံလူထုအေနြဖင့် ေြမကိုမည်သိုအသုံးြပမည်ှင့် ေဒသ 

ဆိုင်ရာေြမှင့် အရင်းအြမစ်များကို မည်သိုရရှိမည်ကို နားလည်မရရိှေစရန်အတွက် 

ေဆွးေွးပွဲများြပလုပ်ေပးရန် ေပးအပ်ထားပါသည်။ 

လယ်ယာေြမဥပေဒှင့် သစ်ေတာနည်းဥပေဒ (မူကမ်း) ှစ်ခုလုံးတွင ်လက်ရှိေြမ အသုံးြပမ 

ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးြခင်း သုိမဟုတ် လက်ရှိေြမအသုံးြပသူများှင့် ေဆွးေွးြခင်းအတွက ်

အေသးစိတ်လိုအပ်ချက်များ ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။ 

MIC သည် MIC ၏ ခွင့်ြပမိန့်  သိုမဟုတ ် အတည်ြပမနိ့်  လိုအပ်သည့် ရင်းှီးြမပ်ှံမများ 

အေပတွင် ေဆွးေွးတိုင်ပင်မများကို (၁) ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်ြခင်းေကာင့် သက်ေရာက်မရှိ 

ုိင်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများှင့် ပုဂိလ်များတွင ် ၎င်းတို၏ဆုံးြဖတ်ချက ် သိုမဟုတ ်

သက်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များရိှသည့် အချနိ်တွင် ထည့်သွငး်စဉ်းစားြခငး် (၂) 
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ရင်းှီးြမပ်ှံမသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ အခွင့်အေရးကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်သည့် 

ဥပေဒ (၂၀၁၅) ပုဒ်မ ၅ ှင့် အကျံးဝင်သက်ဆိုင်ေနြခင်းတိုတွင ်၎င်းတိုကိုယ်တိုင ်ေဆာင်ရွက ်

ပါသည်။ MIL ြပာန်းချက်သည ် ယင်းက့ဲသုိေသာ ေဒသခံတိုင်းရင်းသားလူမျိးများှင့် 

ေဆွးေွးတိုင်ပင်ြခင်းများကို MIC သို အဆိုြပချက်မတင်မ ီ လုပ်ငန်းစဉ်၏ အေစာပိုင်းတွင ်

စတင်ရန် အထူးြပေဖာ်ြပထားပါသည်။ စပ်းသပ်ေဆာင်ရွက်မများ မြပလုပ်ရေသးေသာ ်

လည်း ယင်းသည ် MIC ခွင့်ြပမိန့်သည် ေဆွးေွးညိင်းမများ ေအာငြ်မငသ်ည့်အေြခအေန 

အေပတွင် ထုတ်ေပးမည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည ်(MCRB, 2019)။ 

သင့်ေတာ်သည့်အားထုတ်မသည ် အေမွဆက်ခံသည့် အေြခအေနများှင့် ဆက်စပသ်ည့် 

မည်သည့်ေြမကိုမဆို တည်ေဆာက်သင့်ပါသည်။ ယင်းတွင ် ေဒသခံလူထုအဖွဲဝင်များမ ှ

တရားမတမမရှိဟ ုေတွးထင်ပီး ၎င်းတိုတွင ်ေဆာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်မရှိသည့် သမိုင်းေကာင်းအရ 

စစ်ဘက်ဆုိင်ရာေကာင့် ေဒသခံလူထုအား ဖယ်ရှားခံရြခင်း၊ ေြမပတ်ဝန်းကျင်ရှိြပဿနာ 

ရပ်များ၏ ြငင်းဆိုမေကာင့် သွတ်သွင်းခံရြခင်း၊ ေြမကို ကုမဏီများ သုိမဟုတ် စစ်ဘက ်

ဆိုင်ရာှင့် ဆက်စပ်သူများသို ခွဲေဝေပးြခင်းတိုပါဝင်ပါသည်။ အစုိးရသည် ၂၀၁၁ ခုှစ် 

ကတည်းက တည်ေထာင်ခ့ဲသည့် ေကာ်မရှင်ှင့် ေြမအစားထိုးေပးအပ်ြခင်းအတွက ် စုံစမ်းမ 

များတွင ် (အထက်တွင ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့် သက်ဆုိင်ရာ အခန်းကုိ ကည့်ပါ) ေြဖရှင်းပီးစီးသည့် 

တုိင်တန်းချက်များသည် ယေန့ထက်ထ ိ အများအြပားမရှိေသးသည့်အတွက ် ေြမခွဲေဝေပးမ 

များသည် ဆက်လက်ြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ အဆိုပါ အေမွဆက်ခံမများကို ပီးခဲ့သည့် 

ဆယ်စုှစ်များတွင်သာ ထားရှိပီး လာမည့်ရင်းှီးြမပ်ှံသူများှင့် သက်ဆိုင်မမရှိေစပါက 

ရင်းှီးြမပ်ှံသူများအေနြဖင့် အဆိုပါအေြခအေနများသည် တင်းမာမှင့် မယုံကည်မများကို 

ြမင့်တက်ေစသည်ကုိ ေတွရှိရမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းတိုကို အစိးုရအပါအဝင် ပိုမိုအသိအမှတ်ြပြခင်း 

ှင့် ကိုင်တွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ လက်ရှိရှိေနစဉ်တွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံသူသည် တိုင်းရင်း 

သားလူမျိးများ၏ အခွင့်အေရးကာကွယ် ေစာင့်ေရှာက်သည့် ဥပေဒ (၂၀၁၅) ပုဒ်မ ၅ အရ 

ေဒသခံတိုင်းရင်းသားလူထုများှင့် လုိအပ်သည့် ေဆွးေွးညိင်းမများကို စဉ်းစားသင့်သည ်

ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်းသည ် တိုင်းရင်းသားများအေပတွင ် သက်ေရာက်မအတွက ် (‘တိုင်းရင်း 
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သားလူမျိးများ’ ကို ဥပေဒတွင် အဓိပာယ်သတ်မှတ်မထားေသာ်လည်း) “တိုင်းရင်းသားလူမျိး 

များ၏ ေဒသအတွင်းဖွံဖိးတိုးတက်ေရး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းကီးများ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

များ၊ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူသုံးစွဲြခင်းလုပ်ငန်းများ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက ်

မည်ဆိုပါက စီမံကိန်းအေကာင်းအရာများကို သက်ဆိုင်ရာဌာေန တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ 

အား ြပည့်စုံတိကျစွာ ကိတင်ချြပအသိေပး၍ ညိင်း ေဆာင်ရွက်ရမည်”။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို 

ကုလသမဂ၏ တိုင်းရင်းသားလူမျိးများ၏ အခွင့်အေရး ေကညာစာတမ်းတွင် ပါဝင်သည် ့

အတုိင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိးများအား လွတ်လပ်စွာကိတင ်အသိေပး၍ သေဘာတူညီမရယ ူ

သည့် ပုံစ ံ (FPIC) ြဖင့် ကနဦးအစြပြခင်းြဖင့် စဉ်းစားိုင်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေဒသခ ံ

လူထု၏ (တရားဝင် သိုမဟုတ ် ဓေလ့ထုံတမ်းအရ) အခွင့်အေရးကုိ အသိအမှတ်ြပေစရန ်

ြဖစ်ပီး ရင်းှီးြမပ်ှံသူကို ေြမရရှိိုင်မည့် (သိုမဟုတ ် မရရှိိုင်မည့်) အေြခအေနများှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ သေဘာတူညီမရလဒ်ရရှိေစသည့် အြပန်အလှန်ေဆွးေွးြခင်းှင့် ညိင်းြခင်း 

လုပ်ငန်းစဉ်ှင့် ချတိ်ဆက်မိေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ ဥပေဒကို အေကာငအ်ထည်ေဖာမ်ည့် ၂၀၁၉ 

ခုှစ် သဂုတ်လတွင ် ြပာန်းခဲ့သည့် နည်းဥပေဒတွင ်ေဆွးေွးညိင်းမစီမံချက်၊ အပီးသတ် 

ရလဒ်ှင့် တာဝန်ယူမများကို တိုင်းရင်းသားလူမျိးများေရးရာ ဝန်ကီးဌာနကုိ တင်ြပရန ်

အတွက် လုိအပ်ချက်များအပါအဝင် လုိက်နာရနလု်ပင်နး်စဉ်များကုိ ပို၍အေသးစိတ်ြပာန်း 

ထားပါသည် (MCRB, 2019) ။ 

ကုမဏီများအေနြဖင့် အဆိုပါေြမအတွက် သေဘာတူညီမမရရှိိုင်သည့် အခါမျိး တွင ်

၎င်းတိုသည ် ေြမတိုင်တန်းေတာင်းဆိုချက်များ ေြဖရှင်းပီးစီးချနိ်ထ ိ ရင်းှီးြမပ်ှံမ 

ဆုံးြဖတ်ချက်များြပလုပ်ြခင်းကို ေခတရပ်ဆိုင်းထားရန ် စဉ်းစားသင့်ပီး ယင်းအတွက ်

ေဒသခံလူထုများ၊ ေဒသခံအာဏာပိုငမ်ျားငှ့်ပးူေပါငး်၍ အြငင်းပွားမများအားေြဖရှင်းရန ်

ကူညီေပးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် ေဆာင်ရွက်ိုင်ပါသည်။ ေဒသခံလူထုများသည်လည်း 

တိုင်တန်းေတာင်းဆိုချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ုိင်ရန် MIC သုိမဟုတ် ေြမအြငင်းပွားမေကာ်မရှင ်

ကဲသိုေသာ အြခားနည်းလမ်းများကုိ ေရွးချယ်ိုင်ပါသည်။ ကုမဏီအေနြဖင့် ထိုသိုေသာ 

လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကားဝင်စွက်ဖက်ြခင်း သိုမဟုတ ် တားဆီးပိတ်ပင်ရန်ကိးစားြခင်းတိုကို 

မေဆာင်ရွက်သင့်ပါ။ 
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လဲေြပာင်းြခင်းများကို လွတ်လပ်စွာေဆာင်ရွက်ိုင်ပီး ိုင်ငံြခားသားကို 
အဆိုပါေဆာင်ရွက်ချက်များ ြပလုပ်မည်ဆိုပါက အစိုးရ၏ခွင့်ြပချက်ကို 
ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

သစ်ေတာေြမ သယံဇာတှင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန(MONREC) က 
နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ပိုင်းြခားပီး စီမံခန ့်ခွဲပါသည်။ 
ယင်းေြမအမျိးအစားကုိ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ၏ ခွင့်ြပချက်ရရှိမှသာ 
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အြခားေြမအမျိးအစားအြဖစ်ေြပာင်းလဲိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
စားကျက်ေြမ ေကျးလက်ေဒသငိမ်းချမ်းေရးှင့်ဖွံဖိးေရးေကာင်စီက 

ေကျးလက်ေဒသအသီးသီးတွင် ၎င်းတို၏ ကဲ၊ ွား၊ တိရစာန်များအတွက ်
စားကျက်ေြမအြဖစ်အသုံးြပရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ 
ခွဲေဝချထားေပးေသာ ေြမြဖစ်ပါသည်။ 

ေြမလွတ်၊ 
ေြမလပ်ှင့်ေြမိုင်း 
(VFN) 

မည်သည့်အခါကမ စိုက်ပျိးဖူးြခင်းမရှိေသာ သုိမဟုတ် ပိုင်ရှင်ြဖစ်သူက
စွန ့်လတ်ထားေသာ ေြမြဖစ်ပါသည်။ VFN ကိုစီမံခန ့်ခွဲသည့် 
ဗဟိုေကာ်မတီထံမ ှိုင်ငံသားများရရှိိုင်ပါပီး စိုက်ပျိးိုင်သည့် ဧရိယာမှာ 
၅ ၀၀၀ ဧက အား လုံေလာက်သည့်စိုက်ပျိးမများကို 
ြပလုပ်ပီးေနာက်တွင ်ဧက ၅၀ ၀၀၀ အထိ တိုးချဲိုင်ပါသည်။ VFN 
ေြမကို စိုက်ပျိးေရး၊ သားငါး၊ သတ သိုမဟုတ ်ဗဟိုေကာ်မတီ၏ 
ခွင့်ြပထားသည့် အြခားလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးြပိုင်ပါသည်။ VFN 
ေြမ ကုိရရှိထားသူများသည် အစိုးရ၏ခွင့်ြပချက်ရရှိမှသာ ၎င်းတို၏ 
အကျိးစီးပွားကုိ ငှားရမ်းြခင်း၊ တစ်ဆင့်ငှားရမ်းြခင်း သိုမဟုတ ်
လဲေြပာင်းြခင်းများ ြပလုပ်ုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
အထက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်အချက်များမှလွဲ၍ ိုင်ငံြခားသားများကို 
ခွင့်ြပရန်အတွက ်
ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်၏ခွင့်ြပချက်လိုအပ်ပါသည်။ 

အစိုးရကငှားရမ်းခွင့် 
ရှိေသာေြမ 

ိုင်ငံြခားသားများ ရင်းှီးြမပ်ှံထားသည့် စီမံကိန်းများသည် 
အဆိုပါေြမမျိးတွင ်အေြခခံေလ့ရိှေသာေကာင့် 
တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့် ေြမအမျိးအစားမဟုတ်ေသာ်လည်း 
လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်သည့် ဝင်ေပါက်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရက 
ငှားရမ်းခွင့်ရှိေသာေြမအမျိးအစားသည ်ိုင်ငံပိုင်ေြမြဖစ်ပီး စည်ပင ်
သိုမဟုတ ်ြပည်ေထာင်စုအဆင့်ဝန်ကီးဌာနများ သုိမဟုတ် 
တိုင်းေဒသကီး သိုမဟုတ ်ြပည်နယ်ကဲသိုေသာ 
အစိုးရအာဏာပိုင်အဖွဲအစည်းများက စီမံခန ့်ခွဲကပါသည်။ 
အစိုးရကငှားရမ်းခွင့် ရှိေသာေြမကို ရရှိထားသူများသည် 
ေြမငှားရမ်းြခင်းတွင ်ေဖာ်ြပထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ 
အသုံးြပရမည်ြဖစ်ပီး ေြမကို လဲေြပာငး်ရန်ငှ့် ေပါင်ှံရန်တိုအတွက ်
အငှားချထားသူ၏ ခွင့်ြပချက်ရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စစ်တပ်ေြမ ကာကွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနက တပ်ေြမအြဖစ်သတ်မှတ်ထားသည့်
ေြမအမျိးအစားြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါေြမအမျိးအစားအား စစ်ေရးအတွက် 
အသုံးြပြခင်းမရှိေတာ့ပါက အစိုးရသိုြပန်လည်အပ်ှံမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ရင်းြမစ်- VDB-Loi(2017) and FAO el al. (2016) 
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မှတ်စုများ 

1  ၂၀၁၈  ခုှစ်၌  အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင် ေလျာ်ေကးေပးအပ်မအတွက ်ေယဘုယျ 

ေြမကွက်အရွယ်အစားသည ်၄၄၃ ဧက ြဖစ်ပါသည်။ (USDA, 2019) 

2 ဖွံဖိးဆဲိုင်ငံများတွင ် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေြမပိုင်ဆိုင်မအခွင့်အေရးအေပတွင ်

ကားဝင်ေြဖရှင်းြခင်းှင့် စိုက်ပျိးေရးထုတ်လုပ်မစွမ်းအားကို ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ ်

တကျ ေလ့လာမ Lawry et al. (2014) တွင်ကည့်ပါ။ 

3 မှတ်ပုံမတင်ြခင်းသည ် လုိအပ်သည့် အသိပညာေပးမမရှိဘ ဲ လက်ရှိတိုင်းရင်းသား 

လူမျိးစုများ၏ လက်ေတွအသုံးြပေနမများှင့် ဆန့်ကျင်လျက ် ဥပေဒ၏ “ေြမလွတ်” 

ဟူသည့် အထူးြပ၍ အဓိပာယ်သတ်မှတ်ချက်မှစတင်၍ အမျိးမျိးေသာ အေကာင်း 

အရင်းများေကာင့် ြဖစ်ုိင်ပါသည်။ ထုိသူတို၏ေြမအား ေဒသဆိုင်ရာအစိုးရ၏ 

မတှတ်မ်းအရ VFV ေြမဟ ု စဉ်းစားလင် ၎င်းတိုသိရန် ြဖစ်ိုင်ဖို ခက်ခဲပါသည်။ ေဒသ 

ဆိုင်ရာအစိုးရ အများအြပားတွင ် လုိအပသ်ည့် စာရွက်စာတမ်းများ အချနိ်မီပီးစီးေအာင ်

မေဆာင်ရွက်ုိင်သြဖင့် ြပန်ေပးအပ်ရန ်မြဖစ်ိုင်ြခင်း၊ ေြမြပန်ေပးရန် ေြဖရှင်း၍ မရိုင်ဘဲ 

ထပ်ေနြခင်းစသည်တိုကံေတွေနရသည့် ေထာင်ချေီသာလူများအား ေနရာမှဖယ်ရှား 

ပစ်ြခင်းများ ရိှပါသည်။ 

4  ေြမစီမံခန ့်ခွဲမလုပ်ငန်းစဉ်အတွက ် စံချန်ိစံန်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ြပာန်းိုင်ရန ်
ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဥပမာ - ယခုအခါတွင ် GAD သည် ဝန်ကီးုံး၏ 
ဥပေဒြပာန်းသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာြပန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ေရးအဖွဲ၏ ပံ့ပိုးမြဖင့် ေြမ 
ငှားရမ်းမများှင့ ် ခွင့်ြပမလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးုိင်ေရးအတွက် SOP များ ေရးဆွ ဲ
ထုတ်ြပန်ရန် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ြမန်မာုိင်ငံအရပ်ရပ်၏ လက်ရှိအေြခအေနှင့် 
လိုက်ေလျာညီေထွမရှိေစရန်ှင့် တိုးတက်မရှိေစေရးအတွက ် အေထာက်အပံ့ေပးရန် 
ြပန်လည်သုံးသပ်ိုင်ေရးှင့် အကံြပချက်များ စုေဆာင်းိုင်ေရးအတွက ် SOP မူကမ်း 
များကို ေရးဆဲွ၍ ုံးခွဲများှင့် အကီးတန်းလက်ေတွအေကာင်အထည်ေဖာ်သူများအသင်း 
သို ြဖန့်ေဝထားပါသည်။ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပီးေနာက် အဆိုပါ SOP များသည ်
လက်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ပ်ေထွးမှ၍ ့ ် ေရှေနာက်မညီွတ်မများကို ေလာ့ချိုင်ပီး 
ေနာက်ဆုံးတွင ် ေယဘုယျအားြဖင့် ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ြပည်သူလူထု၏ အေြခအေနကို 
တုိးတက်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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5 “ကျးေကျာ်သူများ၏ အခွင့်အေရး” အြဖစ် လူေြပာများေလ့ရှိေသာ လက်ဝယ်ထား 

ရှိြခင်း၏ အကျိးဆက်အေနြဖင့် လက်ဝယထ်ားရိှြခငး်သည် ဥပေဒလုပ်ငန်းစဉ်ြဖင့် 

ပိုင်ဆိုင်မရရှိိုင်ြခင်းကို န်းဆုိပါသည် (ေရှးေဟာင်းေရာမဥပေဒ “usucapio” မ)ှ။ 

အဓိကအားြဖင့် တစ်စုံတစ်ေယာက်၏ ပိုင်ဆိုင်မများထဲမ ှ အမျိးအမည်တစ်ခုခုကို 

သိမ်းဆည်းြခင်းြခင်း၊ ဆက်တုိက်လက်ဝယ်ထားရိှြခင်း သုိမဟုတ် သူ/ သူမ ပိုင်ဆိုင်မတွင ်

အချန်ိအတုိင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဥပေဒအရပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူက မည်သည့်ေလျာ်ေကး 

သိုမဟုတ ်မည်သည့်စာချပ် ချပ်ဆိုြခင်းမရှိေနထိုင်ြခင်းကို ရည်န်းပါသည်။ 

6 One Map အစပျိးေဆာင်ရွက်မသည ်ေခတမ်ေီစရန၊် တစည်းတလံုးတည်း ြဖစ်ေစရန်ှင့် 

အစိုးရကူညီမအားလံုးရေစရန်ှင့် ေြမဆိုင်ရာ အချက်အလက်အစုံအလငကုိ် အစိုးရှင့် 

ြပည်သူတိုအသုံးြပိုင်ရန ် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယင်းသည ် အစိုးရအာဏာပိုင ် အဖွဲအစည်း 

များ၏ ေြမအသုံးြပခွင့် အချက်အလက်များ၊ အကျံးဝင်မများှင့် ေြမသက်တမ်းှင့် 

ဆိုင်သည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ယူေဆာင်လာပီး ေဒသခံလူထုများှင့် ြပည်သူလူထ ု

တစ်ရပ်လံုး၏ ေထာက်ပ့ံပါဝင်မြဖင့် လက်ေတွကျသည့် ေြမပံုများအြဖစ် ပူးေပါင်း 

ထားပါသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းတွင် လက်ရှိတွင ် ေြမဆိုင်ရာ အစုိးရေအဂျင်စီ ၂၅ ဌာန၊ 

လူထုအဖွဲအစည်း အသင်းအဖွဲများှင့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမ ှ ပုဂိလ်များပါဝင် 

လျက်ရှိပါသည်။ 

7 ၂၀၁၅ ခုှစ်တွင် ြပလုပ်ခဲ့သည့် ြမန်မာိုင်ငံ၏ ဥပေဒစနစ်ှင့် IFC ၏ ပုဂလိကက 

ရင်းှီးြမပ်ှံမအေပ ဆအေလျာက် မဟုတ်သည့် ြပန်လည်ေနရာချထားမဆိုင်ရာ 

သက်ဆိုင်မ အရိှဆံုးစံန်းအြဖစ် ေယဘုယျြမင်ိုင်သည့် ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းှင့် ဆ 

အေလျာက် မဟုတ်ေသာ ြပန်လည်ေနရာချထားြခင်း (PS5) စွမ်းေဆာင်မစံန်း အမှတ် 

(၅) ြဖင့် လည်းေကာင်း၊ IFC ၏ ပတဝ်နး်ကျင်ငှ့် လူမဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမစနစ်များ (PS1) 

စွမ်းေဆာင်မစံန်း အမှတ် (၁) ြဖင့်လည်းေကာငး် င်းယှဉ်ြခင်းအားြဖင့် ရရှိလာသည့် 

ကွာဟမဆန်းစစ်ချက်က “PS1၊ PS5 ှင့် ြမန်မာိုင်ငံ ြပည်တွင်းဥပေဒှင့် ယခင် သမိုင်း 

ေကာင်းအရြဖစ်ေစ လက်ရှိြပြပင်ေြပာင်းလဲမြပလုပ်ေနသည့် အစိုးရအေနြဖင့်ြဖစ်ေစ 

ေြမသိမ်းဆည်းြခင်းဆိုင်ရာ လက်ေတွေဆာင်ရွက်မတုိအကားတွင် သိသာသည့် ကွာဟမ 

ရှိေကာင်း” ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆိုပါသည်။(Displacement Solutions, 2015, p.21) 



OECD ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒေလ့လာသုံးသပ်ချက ်

ြမန်မာိုင်ငံ  

ပထမအကိမ်မူဝါဒသုံးသပ်ချက ် ထုတ်ေဝခ့ဲသည့် ၂၀၁၄ ခုှစ်မှစ၍ ေြခာက်ှစ်တိုင်မှသာ 

ဒုတိယအကိမ် OECD ၏ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒသုံးသပ်ချက်ကို ြပလုပ်ိုင်ခဲ့ေသာ ်

လည်း ကားကာလအတွင်း ြမန်မာိုင်ငံသည် ရင်းှီးြမပ်ှံမမူဝါဒှင့် ဆက်စပ်သည့်က 

များတွင ် သိသိသာသာ တိုးတက်မများ ရှိခဲ့ပါသည်။ မည်သိုပင်ဆိုေစကာမ ူ လက်ရှိရင်းှီး 

ြမပ်ှံမဝန်းကျင ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးမ ှ အကျိးအြမတ်ရရှိမ ကျယ်ြပန့်ထင်ရှားလာေစေရး 

အတွက်ြဖစ်ေစ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမှင့် ေရရှည်တည်တံ့ခိုင်မဲမ 

ပန်းတိုင်များ (SDGs) ကိ ုေမာ်ရည်ေဆာင်ရွက်သည့် အလုံးစုံေသာ အေထာက်အပံ့ေပးမူများ 

ဖွံဖိးေရးအတွက်ြဖစ်ေစ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမအရှိန်အဟုန်ကို စဉ်ဆက်မြပတ်ေစဘ ဲ ပုိမုိ 

နက်င်းစွာ ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခု ဒုတိယအကိမ်သုံးသပ်ချက်တွင ် လုပ်သာ 

ကိုင်သာရှိေသာ တာဝန်ယူမရှိေသာ စီးပွားေရးဝန်းကျင်ကိ ု ြပစုပျိးေထာင်ေရးှင့် အကျိး 

ေကျးဇူးကို လူ့အဖွဲအစည်းများသို ကီးကီးမားမား မေဝေပးေရးတိုအတွက ် ေရွးချယ်ထား 

သည့် မူဝါဒကများတွင ် ကျန်ရှိေနေသးေသာ စိန်ေခမများကို ဆန်းစစ်ထားပီး 

မကာေသးမီက ရရှိခဲ့ေသာ ေအာင်ြမင်မများကို ေလ့လာသုံးသပ်ထားပါသည်။ ထိုသို သုံးသပ ်

ရာတွင် ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် SDGs များကုိ ေဖာ်ေဆာင်ေရးှင့် ြမန်မာိုင်ငံသားများ၏ 

လူေနမဘဝများ တိုးတက်ေရးတိုကို ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ိုင်ငံြခားရင်းှီးြမပ်ှံမသည ်မည်သို 

အေထာက်အပံ့ြပိုင်ပုံှင့် သက်ေရာက်မကုိ အထူးဂုြပေလ့လာဆန်းစစ်ထားပါသည်။ 
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