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စကားခ်ီးႏွင့္ ေက်းဇူးဥပကာရတင္႐ွိျခင္းမ်ား
၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ယခင္ကေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး (PSD) လုပ္
ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ဆဲ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ အကဲျဖတ္လ်က္ ခုိင္မာ
ေတာင့္တင္းေသာ ပုဂၢလိကက႑တည္ေဆာက္ေရး အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ တစ္
ရပ္ကို အဆိုျပဳႏိုင္ေရး အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံခဲပ
့ ါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရး
သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ေရးဆြေ
ဲ ရး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေမတၱာရပ္ခံ
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း ျပဳစုတင္ျပ
ႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္တို႔ကနီးကပ္စြာ

လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့ၾက

ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္ကို ၾသစေၾတးလ်အစိုးရက ဘ႑ာေငြေၾကး ပူးေပါင္းျဖည့္ဆည္းမႈျဖင့္ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေဆာင္
႐ြက္သည့္ ေဒသအဆင့္ နည္းပညာအကူအညီေပးေရးစီမံခ်က္ျဖစ္ေသာ မဲေခါင္ေဒသစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
အစီအစဥ္ Mekong Business Initiative (MBI) ကေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ MBI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကေမၻာဒီး
ယားႏိုင္ငံ၊ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ပါ အထူးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစလ်က္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ား တရား၀င္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတိုးတက္ေရးတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး (PSD) မူေဘာင္ေရးဆြသ
ဲ ည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ စီးပြားေရးတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္
ျပဳေနေသာ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အဓိကသက္ဆုိင္သူအားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။
ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။ အဓိကအေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပင္မအၾကံေပးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ၾကျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ
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လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
ပင္မအၾကံေပးအုပ္စုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊
ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊ ေဒၚေအးေအး၀င္း၊ ေဒၚစႏၵာဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပင္မအၾကံေပးအုပ္စုတြင္ ပုဂၢလိက
က႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ဦး၀င္းေအာင္၊ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္၊ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဦးေ၀ၿဖိဳး၊ ေဒၚလွလွရီ၊ ဦးသူရကိုကို၊
ဦးၿဖိဳးျဖဴႏိုးႏွင့္ ဦးမိုးေက်ာ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္/ MBI ဘက္မွ David Brunell, Dominic Mellor,
Winfried Wicklein ႏွင့္ Peter Brimble တို႔က စာတမ္းျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးကို လမ္းၫႊန္မႈေပးခဲ့ၾကပါသည္။
က႑ငါးရပ္အတြက္ ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ (၁) ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းပတ္၀န္းက်င္က႑အတြက္ Melinda Tun (၂) ေငြေၾကး
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ေရးက႑အတြက္ Tom Moyes (၃) ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑အတြက္
Quang Phan (၄) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကို ျပန္လည္
စုဖြ႕ဲ ျခင္းက႑အတြက္ Laure Darcy ႏွင့္ Stanley Boots (၅) လူသားအရင္းအႏွီး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးက႑အတြက္ Christopher
Spohr တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ ျပဳစုသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တန္ဖိုး႐ွိေသာပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးခဲ့ၾကသည့္ အျခားသူမ်ားမွာ
ဦးတင္ထြန္း၀င္း၊ ဦးေအာင္ထြန္း၊ Nick Freeman, Gordon Peters, Pam Brunell ႏွင့္ Ann Bishop တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ PSD မူေဘာင္ ျပန္လည္အသိေပးေျပာၾကားခ်က္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား
ကို Robert Gaarder က ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူအျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းအေပၚ
တန္ဖိုး႐ွိေသာ ျပန္လည္အသိေပးေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ Mia
Urbano ႏွင့္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ ယူေက ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ Liz Patterson ႏွင့္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္
လန္ဒန္႐ွိ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးေခါင္းေဆာင္မႈအစီအစဥ္မွ Niheer Dasandi တို႔အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္သူအမ်ားအျပားထံမွ ရ႐ွိခဲ့ပါ
သည္။

ဤစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံုမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားမွာ စာေရးသူမ်ား၏
ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူပံုမ်ားႏွင့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ယင္းဘဏ္၏
အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘုတ္အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရအသီးသီးတို႔၏ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္ဟု
ယတိျပတ္ မဆိုႏိုင္ပါ။ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ဤစာတမ္းတြင္ ပါ႐ွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွန္ကန္မႈကို
အာမခံႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါ။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္လည္း
တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။

DRAFT

၁။ နိဒါန္းႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေန
၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္႐ွိ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွာ မၾကံဳစဖူး ႀကီးမား ႐ႈပ္ေထြး လ်င္ျမန္ပါ

သည္။ ျပင္ပႏွင့္အဆက္အသြယ္မျပဳလုပ္ဘဲေနထိုင္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျပန္လည္ရယူ
ၿပီး ယင္းကာလမ်ား၏ဆိုးေမြမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္ လ်င္ျမန္သြက္လက္စြာ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါ
မည္။ ဤပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းျပဳစုရာတြင္ ပင္မ မူ၀ါဒမ်ား၊
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူမ်ားအေပၚဆက္လက္တည္ေဆာက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ဆက္စပ္အေျခ
အေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ တစ္ကမၻာလံုးမွ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာ
သင္ခန္းစာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး (PSD)လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
အတြက္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ခ်ဥ္းကပ္ပံု ေပၚထြက္လာရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ား၏
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္႐ွိပကတိအေျခအေနမ်ား/ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအၾကား ကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ရင္ဆုိင္ေနရေသာ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္

အစိုးရသစ္အတြက္

အသြင္ကူး

ေျပာင္းေရး လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က႑ငါးရပ္
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကိုျပဳစုရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္
မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း အေလးအနက္ေဖာ္ျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
၂။

စီမံခ်က္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာ အဓိကသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္

က်ယ္ျပန္႔စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အၾကံေပး အကဲျဖတ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းသံုးရပ္ကို ၿပီးဆံုးေအာင္
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ဤပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္
ပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ ကို ၾကည့္ပါ။)


ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ (လုပ္ငန္း ၁ - ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ) - ဦးစားေပး က႑ ငါးရပ္
အေပၚ အေျခခံလ်က္ လႊမ္းျခံဳေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ ေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏
DRAFT

မူ၀ါဒ ဦးတည္ရာဘက္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္
-

က႑ ၁ - ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

-

က႑ ၂ - ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

-

က႑ ၃ - ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

-

က႑ ၄ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို
ျပန္လည္စုဖြဲ႕ျခင္း



က႑ ၅ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအႏွီး အေျခခံကို တည္ေဆာက္ျခင္း

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အကဲျဖတ္ခ်က္ (လုပ္ငန္း ၂ - ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ) - ဦးစားေပးက႑
ငါးရပ္လံုးအတြက္ လက္႐ွိ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ လစ္
ဟာခ်က္မ်ား၊ ေ႐ွ႕ေနာက္မညီျခင္းမ်ားႏွင့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္
အေျခခံ အယူအဆမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ အခန္းက႑မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာ မူမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ အေျခခံျဖစ္ေသာ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ လက္ဦးမႈ ရယူ
ေဆာင္႐ြက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာတို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။



ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (လုပ္ငန္း ၃) - အနာဂတ္ကို ရည္ေမွ်ာ္ေသာ ပုဂၢလိကက႑
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ မူေဘာင္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြ႕ဲ အစည္းစနစ္ပိုင္း အစီ
အမံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာ အဓိကသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္အတူ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ အလုပ္႐ံု
ေဆြးေႏြးပြဲ ၈ႀကိမ္ က်င္းပျပဳစုခဲ့ပါသည္။ ကနဦး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမ ႈ
အကဲျဖတ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို မိတ္ဆက္လ်က္ အျပန္အလွန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးမ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ က႑အလိုက္
မဟာဗ်ဴဟာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၆ႀကိမ္ (က႑ ၄ အတြက္ ၂ႀကိမ္)က်င္းပၿပီး ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အကဲျဖတ္ခ်က္
မွ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကိုအတည္ျပဳလ်က္ က႑တစ္ခုစီအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမေဖာ္ျပခ်က္ စာတမ္းမ်ား ေရးဆြဲ
ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ က႑အလိုက္ မဟာဗ်ဴဟာအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွ
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုအတည္ျပဳၿပီး (၁) မူ၀ါဒညႇိႏိႈင္းေရး အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း အစီအမံ မ်ားႏွင့္ (၂)
အမ်ားျပည္သူ/ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြခ
ဲ ဲ့ပါသည္။
၃။

ျမန္မာအက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္/ MBI အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား

ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ အဆိုျပဳထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳစုရန္ အထူးလိုအပ္ေသာ
အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း ဦးေဆာင္္ဦး႐ြက္ျပဳသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္္႐ြက္မႈႏွင့္ အေလးအနက္ တာ၀န္္ယူ ေဆာင္႐ြက္
မႈတို႔သည္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း လိုအပ္မည္သာျဖစ္ပါသည္္။
၄။

သုုေတသနလုပ္ငန္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္/ MBI အဖြ႕ဲ သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေ႐ြးေကာက္ပေ
ြဲ ၾကညာစာတမ္းကို ဂ႐ုတစိုက္ သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရး၊
လူူမႈေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းအၾကား
ကိုက္ညီမႈ႐ွိေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းသိသာပါသည္။
၅။

ပုုဂၢလိကက႑၏ အလားအလာကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္လ်က္္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္္တီးႏုိင္ၿပီး အဆင္္းရဲဆံုး ျပည္သူ

လူထုအားလံုး အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုးေသာလူမ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ား တိုးတက္္လာေစရန္ ၾကံဳဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ
အခက္အခဲမ်ားကိို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ျမန္္မာႏိုင္ငံအတြက္ စုုစည္းညီၫြတ္မႈ႐ွိေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြရ
ဲ န္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
DRAFT

၂။ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။
၆။

ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမွာ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ စြမ္းေဆာင္

ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကဖန္တီးေပးသည့္ ႐ွင္သန္လႈပ္႐ွားၿပီီး အပိုင္းက႑
အမ်ားပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးျဖစ္ေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္္းမ်ား ခိုင္
မာေတာင့္တင္းျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME)မ်ား အသက္၀င္႐ွင္သန္ျခင္း၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းသစ္ထြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔စားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ဆန္းသစ္တီထြင္လ်က္္
ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္ျခင္း၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္စက္မႈ
လုပ္ငန္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးမားက်ယ္ျပန္္႔လာျခင္းဟူေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား႐ွိရပါသည္္။
သို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါမည္။
၇။

ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရသည့္အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို

ႏိႈးေဆာ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကိထ
ု ိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အခြင့္အ
လမ္းမ်ား ပိုမိုရ႐ွိလာၿပီး ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ဘ၀ေနထိုင္မႈ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ႏိုင္ပါမည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စုစည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္မားေစျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈတိုးတက္လာျခင္း၊ စီးပြားေရးလံုျခံဳမႈ တိုးျမင့္လာျခင္းမ်ား ရ႐ွိ
လာပါမည္။
၈။

ပုဂၢလိကက႑ထြန္းကားျခင္းသည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ေရးႏွင့္

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာ

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အင္ဂ်င္စက္သဖြယ္ ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ အဓိကအင္အားျဖစ္ပါသည္္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္
ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ႐ွိၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္မႈ႐ွိေသာ အစိုးရျဖစ္ေစေရး အထူးလိုအပ္သည့္ အခြန္
ဘ႑ာရ႐ွိရန္ အဓိကအရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ားအၾကား မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ အထူးအေရးပါေသာ အမ်ားျပည္သူ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
DRAFT

ဘ႑ာေငြေၾကးရ႐ွိရန္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လိုအပ္သည့္္ ေငြရင္းေငြႏွီးအမ်ားအျပားကို ႏိႈးေဆာ္ရယူႏုိင္မည့္ တစ္ခုတည္း
ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
၉။

ကမၻာတစ္၀န္း လုပ္ငန္းမ်ားဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္မားလ်က္႐ွိေသာ

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႕အရ စာနာနားလည္မႈ႐ွိေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးျဖစ္ေစရန္
အဓိကက်ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑တိုးတက္ရန္၊ ထိေရာက္တြင္က်ယ္မႈ႐ွိရန္ႏွင့္ မွ်တေသာစည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ႐ွိရန္မွာ
အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး သာယာ၀ေျပာမႈ
႐ွိေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ အခန္းက႑
၁၀။

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရျခင္း အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အားလံုး

ေသာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရ႐ွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဓိက ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚ
မႈမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္ကဲ့
သို႔ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွပါ၀င္ႏိုင္မည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
စိန္ေခၚမႈမ်ား

ပုဂၢလိကက႑၏ အခန္းက႑မ်ား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္(၁၀)ခု႐ွိလွ်င္(၉)ခုမွာ ပုဂၢလိက

ရင္ဆိုင္ေနရေသာ

စိန္ေခၚမႈ

က႑ အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္

အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္

အကိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္

ဘ၀ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲသူမ်ားအတြက္

အမ်ား

မားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေခ်ာင္လည္မႈကို ဖန္တီးေပး

ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္

ရန္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား အသက္၀င္

အခက္အခဲမ်ား႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ဤစိန္ေခၚမႈအခက္

႐ွင္သန္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳ႕တဲ့သူ

အခဲမွာ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာပါသည္္။

မ်ား-အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲ

အေရးႀကီးဆံုး

ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ႏြမ္းပါးမႈမွထြက္ေျမာက္ႏိုင္ၿပီး အမ်ားစုပါ၀င္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးတိုး
တက္မႈရ႐ွိပါမည္။ ၄င္းအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ထိခိုက္နစ္နာလြယ္
သည့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၀န္
ေဆာင္မႈ မ်ားရရွိႏိုင္ေရး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကက႑
က ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စီးပြား
DRAFT

ေရးလုပ္ငန္းအမ်ားအျပားသည္ လူမႈေရးတာ၀န္သိလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္
ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းကို ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳၾကပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ပုဂၢလိကက႑တိုးတက္လာျခင္းျဖင့္

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား

တုိင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏ ပဋိပကၡမ်ား

တြင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကိုပံ့ပိုးမႈေပးပါသည္္။ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္ႏွင့္ တိုင္းရင္း

ကို ေျဖ႐ွင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

သား နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုဖန္တီးေပးပါသည္္။

ယင္းတုိ႔မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ သီးျခားခြထ
ဲ ုတ္၍

အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း

မရႏိုင္ဘဲ ယွက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ေပးပါသည္။ မၾကာေသးမီက ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုး

တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္မွာ စီးပြားေရး တိုး

တက္လာျခင္းကို ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

တက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္

က႑ ၄ တြင္ၾကည့္ပါ)။ ေနာင္တြင္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း တိုး

မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။

တက္လာျခင္းျဖင့္ အလားတူသက္ေရာက္မႈ႐ွိမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းသည္။

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျခံဳငံုေဖာ္ျပရမည္ဆိုပါက ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးျခင္းသည္ စီးပြားေရးကို

ေရ႐ွည္တည္တံ့ေသာနည္းလမ္းျဖင့္

စီးပြားေရး

အားေကာင္းေစပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တိုးျမွင့္ေပး

တိုးတက္ရန္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စီးပြားေရး ထိ

ပါသည္။ အခြန္ဘ႑ာရ႐ွိမႈ တိုးတက္မ်ားျပားေစပါသည္။ ပညာေရး၊

ခိုက္မႈ အၾကပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ပြားလာပါက ခံႏိုင္

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ ပင္မ ႏုိင္ငံေတာ္

ရည္႐ွိေစရန္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး

အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား

တည္ၿငိမ္မႈကိုထိန္းသိမ္းထား႐ွိရန္ လိုအပ္ပါ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စံုလင္မ်ားျပားေစလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပိုင္ဆုိင္

သည္။

မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေစပါသည္။

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကို

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
စိန္ေခၚမႈမ်ား
အေျခခံအေဆာက္္အဦ
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

ပုဂၢလိကက႑၏ အခန္းက႑မ်ား

ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး

အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးေရး

တိိုး

တြင္ အမ်ားျပည္သူက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္

တက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

-

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ျဖင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦ

မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္

ပုဂၢလိကက႑၏ အခန္းက႑ကိုျမႇင့္တင္ရန္ အလားအလာ ေကာင္း

ႀကီးေလးေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ေနရပါ

မြန္ပါသည္။ ဥပမာ ပုဂၢလိကက႑သည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္

သည္။

လူမႈ၀န္

ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေသာစနစ္မ်ား၊ ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ

ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏုိင္မႈတို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး

မ်ား၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ လမ္းကြန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ရက္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ပါ

ေစ်းကြက္မ်ားသို႔တင္ပို႔ႏုိင္မႈ၊
တိုးတက္မႈကို

အကန္႔

အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။

သည္။

အလုပ္သမားေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ဆည္္းေပးႏိုင္သည့္္

အလုပ္သမားအင္အားစုကို

ေရးကို ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးသည့္

ဖန္တီးျခင္း - ပညာေရးမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳး

သင္တန္းမ်ားမွတဆင့္ အရွိန္ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ထမ္း

တိုးတက္ေရးထက္ စာေတြ႕ကိုသာ အေလးေပး

မ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ သင္တန္းအရည္အေသြးမ်ား - အထူး

ေသာစနစ္ျဖစ္၍ ပညာတတ္ ကၽြမ္းက်င္ အလုပ္

သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တိုး

သမားမ်ား

လူငယ္မ်ားသည္

တက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္

အလုပ္အကိုင္အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနျခင္းမ႐ွိဟု

ပုဂၢလိကက႑သည္ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါ

ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းအမ်ားစုက

ဆိုပါသည္။

သည္။ ပုဂၢလိကက႑သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကားတြင္

လ်က္ အလယ္တန္း အထက္တန္းပညာေရးႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ အ

႐ွားပါးပါသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံ၏

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး

ေဒသအသီးသီးတြင္

သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာစနစ္မ်ား နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္

လည္းေကာင္း ပညာေရး မညီမမွ် ကြာဟခ်က္

ဆက္မႈ႐ွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္

မ်ားကို ထင္႐ွားစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ဆည္းေပးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ သာတူညီမွ်မႈ႐ွိေစရန္လည္းေကာင္း၊

DRAFT

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္လည္းေကာင္း၊က႑
တစ္ခုခ်င္းအတြက္လည္းေကာင္း သင္တန္းပို႔ခ်သည့္ အဖြဲ႕အစည္း
စနစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္
လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူက႑ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားေကာင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

ေစျခင္း - ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း

ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္လည္းေကာင္း၊ ကုမၸဏီ

လဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ထင္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္လည္းေကာင္း ဦးေဆာင္အခန္း

သာျမင္သာ႐ွိမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက႑အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

က႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူျပဳ

ျပႆနာမ်ားကို

ျခင္းကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ပါသည္။

ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္

အား

လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

ေကာင္းေသာ အစီအမံမ်ားလိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအဆင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္

ေပါင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသိုက္အ၀န္း ႐ွင္သန္ႀကီးထြားျခင္းျဖင့္

တန္ဖိုး

စည္းပါ၀င္မႈကို ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း - ေဒသႏၲရႏွင့္

ကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေပါင္းစည္းပါ၀င္ႏုိင္ေရး တြန္းအား

ကမၻာတစ္၀န္း တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ပါ၀င္

ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ

ႏုိင္ရန္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

လူဦးေရ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္႐ွိၿပီး ယင္းေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏုိင္မည္

ပထ၀ီ အေနအထားကို အက်ိဳး႐ွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္

ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ခ်ိတ္

ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို

ဆက္မႈမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္း

ျမႇင့္တင္ရန္

႐ုပ္၀တၱဳမဟုတ္ေသာ

ရဲ အႏြမ္းပါးဆံုးျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား

အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ အေရးပါ

အတြက္ ၀င္ေငြရ႐ွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း တိုးတက္ရ႐ွိပါ

ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

႐ုပ္၀တၱဳႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
စိန္ေခၚမႈမ်ား

ပုဂၢလိကက႑၏ အခန္းက႑မ်ား

သဘာ၀ေဘးခံႏိုင္ရည္႐ွိမႈတည္ေဆာက္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

သဘာ၀ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး

ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္

က်

ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားမွာ

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၊

၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆိုး၀ါးေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေျမ
ၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္

ျပည္သူလူထုကို

အကူအညီေပးရာတြင္

လည္းေကာင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ

အပူပိုင္း

မ်ားကိုျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပုဂၢလိကက႑သည္ အဓိက

ေဒသမုန္တိုင္းႏွင့္ ဆူနာမီေရလိႈင္းမ်ား ျဖစ္ပြား

အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ သဘာ၀ေဘး တားဆီးကာကြယ္ေရး

တတ္ၿပီး မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္

ႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္႐ွိေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရး

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသ

ဆြရ
ဲ ာတြင္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

တြင္ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားပါသည္။

ကိုတားဆီးရန္ႏွင့္ နည္းပါးသက္သာေစရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦ
တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း
ေတာ္အစိုးရ၊

ပုဂၢလိကက႑သည္

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါသည္။

DRAFT

ႏိုင္ငံ

၃။ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ဆက္စပ္အေျခအေနႏွင့္ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ား
၁၁။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ရာ၌ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပစၥဳပၸန္

အေပၚ အခိုင္အမာအေျချပဳလ်က္ အနာဂတ္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာအျမင္႐ွိရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႕ေတာင္
အာ႐ွတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈညံ့ဖ်င္း
ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူက႑ ေႂကြးၿမီတင္႐ွိမႈမ်ားျပားျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းပါးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းတြင ္
မပါ၀င္ဘဲ သီးျခားျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခုိက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရး မွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာထိခိုက္ပါသည္။


ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္ မူေဘာင္မွာ ဥပေဒမူေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္၍ အုပ္ခ်ုပ္ေရးပိုင္းက အမိန္႔ေပးျခင္းမ်ား၊
ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခတက်လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီး တိုး
တက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။



လုပ္ငန္းစုမ်ားမွာ မၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားျခင္းႏွင့္ အဆက္အဆံမ႐ွိဘဲ သီးျခားေနျခင္းရလဒ္အျဖစ္
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား နည္းပါးပါသည္။



မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈအားမေကာင္းျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္မႈမ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မ ႈ
က႑ အားနည္းပါသည္။



အေျခခံအေဆာက္အဦ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းေၾကာင့္ လံုေလာက္မႈမ႐ွိပါ။



က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈကဲ့သို႔ေသာ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ လူသားအရင္းအႏွီးယိုယြင္းပါသည္။



အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ က႑အနည္းငယ္႐ွိ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္နိမ့္က်ၿပီး ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားသာ
ရ႐ွိၾကပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ႏွင့္ အေသးစား-အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကပါ
သည္။



ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္သာကိုင္သာမ႐ွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေပၚ ဘ႑ာေရး၀န္ထုပ္၀န္
DRAFT

ပိုး ျဖစ္ေနပါသည္။ လိုအပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းမ႐ွိပါ။
၁၂။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႐ႈပ္ေထြး လ်င္ျမန္ေသာ စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး အသြင္

ကူးေျပာင္းေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရလ်က္႐ွိပါသည္။ ဗဟိုမွစီမံခန္႔ခေ
ြဲ သာစီးပြားေရးမွ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြား
ေရးသို႔ ဆက္လက္၍ လ်င္ျမန္စြာကူးေျပာင္းရပါမည္။ ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္း အလား
အလာမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။


အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္က႑မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲရပါ
မည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲပံုမ်ားမွာ တူညီမည္မဟုတ္ပါ။



စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစံုလင္ေစၿပီး သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းအေပၚ မွီခိုမႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ျဖစ္ပါသည္။



တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိေသာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈကို အားေပးေသာနည္းလမ္းျဖင့္
ေခတ္ေဟာင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊
အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) စုစည္းေနမႈကို ဖယ္႐ွားရန္ျဖစ္ ပါသည္။



အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ မလံုေလာက္မႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္
ျဖစ္ပါသည္။


၁၃။

ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္၀င္ဆ့ံေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
စီးပြားေရးဘက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာဆံုး႐ံႈးခဲ့ျခင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းအေမြမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္ေနျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒျဖစ္ေစရန္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို ေမာင္းႏွင္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို
အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးသူအျဖစ္သာ ေဆာင္႐ြက္
ၿပီး ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အင္အားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ေပးႏုိင္ေစရန္သာ

ပံ့ပိုးေပးရပါမည္။ ပုဂၢလိကက႑အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သေဘာထား၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဆက္ဆံ
ေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က႑ ၅ ရပ္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ အထူး ဦးစားေပး အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕
ကို ေဖာ္ထုတ္ရ႐ွိပါသည္။


အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတြင္ ေယဘုယ်ေတြ႕ရသည့္ပံုစံမွာ စီမံကိန္းေရးဆြမ
ဲ ႈ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား မ်ားျပား
လြန္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ အေရးယူမႈ တစ္ေျပးညီမျဖစ္ျခင္း ႀကဳိတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။



အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ မူ၀ါဒရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အစိုးရ အလယ္အလတ္အဆင့္ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ားတြင္
လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမခံ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑အၾကား ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း
ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ႐ွိပါ။



ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ႐ွင္းလင္းမႈမ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း၊ စည္း
မ်ဥ္းလိုက္နာရန္ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္လ်က္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အစိုးရ
အရာ႐ွိမ်ားသည္ မၾကာခဏ ေစ်းကြက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈမ႐ွိပါ။ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားျပားလြန္း
ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္းမသိျမင္ၾကပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑က ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္
အေျခခံ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းမ႐ွိပါ။



ဗဟိုအဆင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျခား အဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပိုမို၍ တိုးတက္မႈကို
ေ႐ွး႐ႈေသာ မူ၀ါဒ/စည္းမ်ဥ္း လမ္းၫႊန္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁၄။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ ရဲ၀ံ့ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ပုဂၢလိက

က႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထား႐ွိေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရ႐ွိဘဲ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္
မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပည့္မီၿပီး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရ႐ွိရန္ျဖစ္ပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ကိုသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လက္ဦးမႈရယူေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
မဟာဗ်ဴဟာကိုသတ္မွတ္ရန္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ပင္မ-အယူအဆမ်ားႏွင့္ မူမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေရးမွာ
DRAFT

အေျခခံျဖစ္ပါသည္။
၁၅။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံအတြက္မဆို ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ

စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ လက္႐ွိ ျမန္မာႏုိင္ငံပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေငြ
ေၾကးႏွင့္ လူသားအရင္းအႏွီးအေျခခံ နိမ့္က်ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလ တုိေတာင္းျခင္း၊
ႏုိင္ငံတကာ အလွဴ႐ွင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားက ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လာျခင္း၊ အမ်ားျပည္
သူ က႑ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲ႐ွိပါမည္။
၁၆။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ လြယ္ကူ႐ိုး႐ွင္းမည္

မဟုတ္ဘဲ က႑အသီးသီး ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ (အေသးစိတ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ တြင္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။)


စိတ္အားထက္သန္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ စီးပြားေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင ္
မ်ားႏွင့္ ႐ွင္းလင္းေသာ အလို႐ွိသည့္ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား



ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ ျဖည့္ဖက္ျဖစ္ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို နားလည္
သေဘာေပါက္ျခင္း



ကမၻာတစ္၀န္း အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ မူမ်ားႏွင့္ ရ႐ွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမာင္းႏွင္ေပးသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊
ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း



ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၏ က႑အမ်ားပါ၀င္ေသာ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ မူ၀ါဒနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ က႑အမ်ားႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ အေရးပါသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို နားလည္ျခင္း



မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ ထိေရာက္ေသာအဖြဲ႕အစည္း
စနစ္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထား႐ွိျခင္းႏွင့္



ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွ လိုလားဆႏၵ႐ွိျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ေဆြးေႏြး
ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တူညီေသာခံယူခ်က္႐ွိျခင္း

၁၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အတည္
ျပဳခဲ့ၿပီး ဤစီမံကိန္းပါ ဦးတည္ခ်က္ ၁၂ရပ္အနက္ အခ်ိဳ႕သည္ ပုဂၢလိကက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အထူး
သက္ဆိုင္အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ဥပမာ ဦးတည္ခ်က္အမွတ္ ၆ သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး
“မွ်တေသာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားမႈလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မႈ၊ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးခံစား
ခြင့္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီတူရ႐ွိေစေရး အစီအမံမ်ားအားေကာင္းေစရန္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
အပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခြတ
ဲ မ္းထား႐ွိသည့္စနစ္မ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မေပးေရးျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္
လုပ္ငန္းခြင္မူ၀ါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ တန္းတူညီတူ အလုပ္အကုိင္အတြက္ တန္းတူညီတူ လုပ္ခလစာရ႐ွိ
ေရး၊ အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းဟူေသာ အဓိကအၫႊန္းကိန္းမ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ဦး
တည္ ရည္႐ြယ္ေသာ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ားအနက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူ အ
ခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူလုပ္ခလစာရ႐ွိေရးအေရးႀကီးပံုကို အမ်ားျပည္သူက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တြင္ ပိုမို၍သိျမင္လာ
ျခင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။
၁၈။

ထိေရာက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ရန္ နည္းပညာပိုင္း မူ၀ါဒ အၾကံ

ျပဳလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားထက္ပိုလြန္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္
ပိုင္းမွ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းအျဖစ္ ခံယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဆံုးစြန္အားျဖင့္ လူအမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သည့္
လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသိုက္အ၀န္းမွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူမ်ားသည္ ပူးတြဲ
လ်က္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ပါ
သည္။ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစေသာအစီအမံမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုလည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တူညီေသာကတိက၀တ္
DRAFT

ျပဳမႈ ႐ွိရပါမည္။
၁၉။

ဤအစီရင္ခံစာ၏ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအပိုင္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမွ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအယူအဆ

မ်ားႏွင့္ မူမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
က႑၏

စိတ္ဓာတ္၊

ခံယူခ်က္ႏွင့္

စြမ္းအင္တို႔ကို

ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္

ပုဂၢလိကက႑

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

မူေဘာင္ႏွင့္

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္းကို ျပဳစုတင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစားေပးက႑ ငါးရပ္အတြက္ ဆန္းစစ္
ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း၊ က႑အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ားအၾကား မူ၀ါဒ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္
႐ြက္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္က႑တြင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ က႑အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင ္
ေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒမ်ားကို အဓိကထားပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ
က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာမဟုတ္ဘဲ က႑အားလံုးတြင ္
စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ႐ွင္သန္လႈပ္႐ွားမႈကို ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၄။ က႑ ၁ - ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ား
၂၀။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္႐ွိစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္မွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး စုစည္းမႈမ႐ွိပါ။ အစိုးရအဆက္

ဆက္က ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မွာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အလႊာအသီးသီး ပါ၀င္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာထပ္ေနျခင္း၊ ေခတ္မမီေတာ့ျခင္းႏွင့္ ေ႐ွ႕ေနာက္မညီျခင္း
မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာအစုိးရသည္ ေခတ္မီေစ်းကြက္စီးပြားေရးသို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသြင္ ကူး
ေျပာင္းႏုိင္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒအမ်ားအျပားကိုလည္းျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး
အျခားဥပေဒအမ်ားအျပားကို ျပ႒ာန္းရန္လည္း ျပင္ဆင္လ်က္႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လုိက္နာေစေရး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား နည္းပါးေနပါသည္။ ဥပေဒမူေဘာင္ကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ လို
အပ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွာလည္း စြမ္းေဆာင္ရည္မ႐ွိျခင္း၊ မတည္ေထာင္ရေသးျခင္းမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။
၂၁။

ဤဆက္စပ္အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရး ႀကီးထြားရန္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒႏွင့္

စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးမွာ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္
႐ွင္းလင္းၿပီး ေ႐ွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ႐ွိရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္
လက္ေဆာင္႐ြက္မႈအားေကာင္းေစရန္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကိုပံ့ပိုးမႈေပးလ်က္ ယင္းဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ထိေရာက္
စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။
အေျခခံမူမ်ား
၂၂။

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ပတ္၀န္းက်င္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ

အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳအရ သိ႐ွိရပါသည္။
DRAFT



ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ႐ွင္းလင္းၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ႐ွိရပါမည္။ စုစည္းညီၫြတ္ၿပီး ထင္သာျမင္သာ႐ွိရပါမည္။ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ကို ႐ွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားရပါမည္။ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ႐ွိေစရန္ စီမံထား႐ွိရပါမည္။



စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္နည္း လုပ္
ဟန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ႐ိုး႐ွင္းၿပီး က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းရပါမည္။ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို
ေလ်ာ့နည္းေစရပါမည္။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားပါ၀င္ႏုိင္မႈ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္
႐ွားေပးရပါမည္။



ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေ႐ွ႕ေနာက္ညီၫြတ္စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။



အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဘက္မလိုက္ေသာ ၾကားေနအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ႐ွိၿပီး ႏုိင္ငံေရး
ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ အစိုးရပိုင္းမွ သင့္ေတာ္သလို ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ ကင္း႐ွင္းေစရပါမည္။



ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ႐ွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒဦးတည္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသင့္ပါသည္။ ႐ွင္းလင္းၿပီး ေ႐ွ႕
ေနာက္ညီၫြတ္ေသာ ဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္ကို အသံုးျပဳရပါမည္။ အစိုးရတစ္ခုလံုးအတြင္း ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ
႐ွိရပါမည္။ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ မရည္႐ြယ္ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ားမ႐ွိေစရန္ မူၾကမ္းေရးဆြျဲ ပဳစုစဥ္ကပင္ အမ်ား
ျပည္သူႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမည္။

၂၃။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သာကိုင္သာ႐ွိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ား ႐ွိေစေရး

အတြက္ ပုဂၢလိက႑ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ႐ွင္းလင္းစြာခ်မွတ္ထားရပါမည္။ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မွ်တစြာ ထင္သာျမင္
သာ႐ွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရပါမည္။ တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ အေျခခံေသာ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္မ်ားမွာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
မဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေရးအတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္

အုပ ္ခ်ဳပ္မႈ
လုပ ္နည္း
ဥပေဒမ်ား

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

လုပ ္ဟန္မ်ား၊
လုပ ္ထံုးလုပ္
နည္းမ်ား၊

ဥပေဒအတိုင္း
စီမ ံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ေၾကညာခ်က္မ်ား

တရား႐ံုးမ်ား
(ဥပေဒအတိုင္း
အေရးယူ ေဆာင္
႐ြက္ရန္)
သို႔မ ဟုတ္
အျငင္းပြားမႈ ေျဖ
႐ွင ္းသည့္ အျခား
နည္းလမ္းမ်ား

၂၄။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း႐ံုမွ်ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ထိန္းခ်ဳပ္
သည့္ မူေဘာင္ ျဖစ္ေပၚလာဦးမည္မဟုတ္ေသးပါ။ ဥပေဒမူေဘာင္မွာ ျပည့္စံုမႈ႐ွိၿပီး ခုိင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေစ
ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ား၊ ယင္းတို႔ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒအတိုင္း မွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္ေပးေသာ
တရား႐ံုးမ်ားအားလံုး ပါ၀င္ရပါမည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ခ်က္
၂၅။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ အစျပဳလ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကာလတိုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
DRAFT

တြင္ အေရးပါေသာ ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္ (အခ်ိဳ႕မွာျပဳစုဆဲျဖစ္ပါသည္)။ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲလ်က္႐ွိပါသည္။ ယေန႔အထိ ေဆာင္႐ြက္
ခဲ့သည့္ အဓိကအေရးပါေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။


ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တို႔သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္း
ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ခုိင္မာေသာ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး ယခုအခါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အျဖစ္ စုစည္းလ်က္႐ွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းဖြယ္ရာ႐ွိပါသည္။



ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
မ်ား ေစ်းကြက္တည္ေထာင္ေပးၿပီး ေငြရင္းေငြႏွီးေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေစ်းကြက္
စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပးပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွာ အထူးသတ္မွတ္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံရန္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ကို ဦးတည္ေသာလုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
ပစၥည္းေပးသြင္းသည့္ ကြင္းဆက္လုပ္ငန္းစုမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပးပါသည္။



ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဥပေဒ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ပ်က္ျပားေစေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေသာအျပဳအမူႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ မမွ်တေသာလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္
သတ္မွတ္ေပးပါသည္။



ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ေငြေၾကးစနစ္ကို
စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ မူေဘာင္သတ္မွတ္ေပးပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ ကို အသစ္ျပဳစုလ်က္႐ွိပါသည္။ တည္ဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ ၁၉၁၄ ခု
ႏွစ္ ကို ေခတ္မီေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း တင္သြင္းဖြယ္ရာ႐ွိပါသည္။

၂၆။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒအမ်ားစုမွာျပ႒ာန္းထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအဆင့္အသီးသီး႐ွိပါသည္။ ယင္း

ဥပေဒမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္းမူေဘာင္မ်ားကို တည္ေထာင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအနက္ ေအာင္ျမင္မႈအရ႐ွိဆံုးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ အစီအမံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေရး ႐ွင္းလင္းေသာ ဥပေဒအေျခခံကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္က ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုခြင့္ျပဳရန္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိၿပီး တံု႔ျပန္မႈေကာင္းမြန္သည့္ ႐ွင္းလင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းေပး
ထား ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျခားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ယခုေလာက္ ၿပီးေျမာက္ျခင္းမ႐ွိပါ။ ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဥပေဒ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ ထိေရာက္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေသးစိတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မခ်မွတ္ရေသးပါ။ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေကာ္မ႐ွင္
ႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံစာခ်ဳပ္မ်ားေရာင္း၀ယ္မႈေကာ္မ႐ွင္ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွာ ဥပေဒအတုိင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္
ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ႐ွိၾကေသးပါ။ ယင္းအဓိက အေရးပါေသာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ အေရးယူ
ေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖ႐ွင္းေရး အစီအမံမ်ားမွာ မ႐ွင္းလင္းေသးပါ။ စမ္းသပ္အသံုးျပဳျခင္းလည္း မ႐ွိေသးပါ။
က်န္႐ွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
၂၇။

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ဥပေဒပတ္၀န္းက်င္မွာ မျပတ္ ေျပာင္းလဲလ်က္႐ွိပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲ
မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မေသခ်ာမေရရာမႈႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အတတ္ႏိုင္ဆံုး
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေၾကာင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါ
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ကို သိသာစြာတိုးတက္ ေကာင္း
မြန္ေစႏိုင္သည့္ အေျခခံက်ေသာ ပင္မ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကို အဓိက ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ
သစ္၊ ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားအားလံုးမွာ ျပဳစုၿပီးစီးလုနီး
အဆင့္သို႔ ေရာက္႐ွိေနပါသည္။ မူ၀ါဒအေျခခံနည္းပါးၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မႈေပးႏိုင္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ား အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္သည့္ အျခားေသာ "မူေဘာင္ဥပေဒမ်ား"ထက္ ယင္းဥပေဒမ်ားကို ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။
DRAFT

၂၈။

အဓိက အေရးပါသည့္ အျခားစိန္ေခၚမႈအခက္အခဲတစ္ရပ္မွာ တည္ဆဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္အေရးယူေရးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ဤအခ်က္မွာ အဓိက အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဖာ္
ထုတ္ထားပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားနည္းျခင္းကိုေဖာ္ထုတ္လ်က္ စနစ္တက် ေျဖ႐ွင္း
ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဥပေဒဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း
အပါအ၀င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားစြာ လိုအပ္ပါသည္။
ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား
၂၉။

ဥပေဒမ်ားကို ႐ွင္းလင္းၿပီး ေ႐ွ႕ေနာက္ညီၫြတ္လ်က္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေရးဆြရ
ဲ

ပါမည္။ ဥပေဒမ်ား အေရအတြက္ မ်ားျပားရန္ထက္ အရည္အေသြး ျမင့္မားရန္ ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ပိုမို၍ အေျခခံက်
ေသာအခ်က္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ားျပဳစုေသာ လက္႐ွိခ်ဥ္းကပ္ပံုကို အေဆာတလ်င္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါ
သည္။ ယခုအခါ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုခ်င္းက ဥပေဒမ်ားကို ျပဳစုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူ၀ါဒဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိ
ႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတို႔အားနည္းပါသည္။ သို႔ျဖင့္ "မူေဘာင္ ဥပေဒ
မ်ား"ထြက္ေပၚလာၿပီး အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား သင့္ေတာ္သလို ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ အမ်ားအျပားအပ္ႏွင္းထားျခင္း၊
လက္႐ွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈနည္းပါးျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ခက္ခဲျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။
၃၀။

သို႔ျဖစ္၍ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္

ပါသည္။ ဥပေဒျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ႐ွင္းလင္းစြာ ခ်မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ ဥပေဒ တစ္စံု
တစ္ရာမေရးဆြမ
ဲ ီ ႐ွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ဦးစြာေရးဆြရ
ဲ ပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာ
အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုးအၾကား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတို႔ကို မလုပ္

မေနရ လုပ္ေဆာင္ေစရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ဥပေဒသစ္မ်ားကိုျပဳစုရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈအပိုင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္
အေပၚ သက္ေရာက္မႈတို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
၃၁။

စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားမွာ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ႐ွိရပါမည္။

က႑အမ်ားအျပားတြင္ "ႀကိဳးနီစနစ္" အစိုးရဌာနမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ေရး အဓိကကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္႐ွိေနသည္ဟုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဆိုပါသည္။ အစိုးရ
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားမွာ တည္ဆဲ သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒမ်ား စည္းမ်ဥ္း
မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီးပြားေရး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို
လည္း နားမလည္ပါ။ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မႈ႐ွိမည္
ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ႐ွိပါ။
၃၂။

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း

တိ႔မ
ု ွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒသစ္ အမ်ားအ
ျပားကို ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ား၏ အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါ။ အေရး
ယူေရးအစီအမံမ်ားလည္း အားနည္းေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားမွာ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
ေနစဥ္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ၌ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါ။
၃၃။

ထို႔အျပင္ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းတို႔တြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ႐ွိပါ။ စီးပြားေရးတြင္ အျငင္းအခုန္ျဖစ္ပြား
ပါက သက္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို မွ်တစြာဘက္မလိုက္ဘဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ
အေျခခံလ်က္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္မႈမ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ မေရာက္႐ွိ
လာၾကပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ဥပေဒသစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္ ႏိုင္ငံ့
၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑အတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
DRAFT

၃၄။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ပုဂၢလိကက႑

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္

ဥပေဒႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ

မူေဘာင္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အဓိက ဦးစားေပးရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။


အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအၾကား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိုအဓိကထားလ်က္ အစိုးရတစ္ရပ္
လံုးတြင္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း



အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ စည္း
မ်ဥ္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သက္ေရာက္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး လုပ္
နည္းလုပ္ဟန္မ်ားဆုိင္ရာမူမ်ားႏွင့္အညီ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္း



ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း အပါအ၀င္
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း

က႑ ၁။ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ႐ွင္းလင္းၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ႐ွိေသာ အေျခခံကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္
ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္မ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယင္းတို႔ကို မွ်တစြာ ထင္သာျမင္သာ႐ွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္
က်င့္သံုျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ

 လက္႐ွိ ဥပေဒၾကမ္းျပဳစုေသာ လုပ္ထံုး

 အဓိက ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ေ႐ွ႕ေနမ်ား

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၁ -

လုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

႐ွိေစျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၀န္ႀကီး

ပုဂၢလိကက႑ဆုိင္ရ

အစိုးရတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္း

ဌာနမ်ားအတြင္း ဥပေဒ စြမ္းေဆာင္ရည္

ာ ဥပေဒႏွင့္

ျပဳစုျခင္း၊ စစ္ေဆးစိစစ္ျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္း ေပါင္း

ႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္

စည္းမ်ဥ္းမ်ား

စပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေစျခင္း

အရည္အေသြး

အားလံုးကို စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္

တိုးတက္

ထမ္းေဆာင္မည့္ အစိုးရ အဖြ႕ဲ အစည္း

မ်ား)တြင္ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္

ေကာင္းမြန္လာျခင္း

သို႔မဟုတ္ ေကာ္မ႐ွင္ တစ္ရပ္

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း ႏွင့္

တည္ေထာင္ျခင္း (သမၼတ႐ံုးႏွင့္

အစိုးရ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပဳစုေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး က

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

 လႊတ္ေတာ္ (ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ

 တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ ၀န္ႀကီး

တာ၀န္ယူရန္)
 ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္း အားလံုး

ဌာနမ်ားအတြင္း ဥပေဒစြမ္းေဆာင္ရည္

ကို ျပဳစုျခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္

ႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းအတြက္ စံ

ေစျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

 ေျမယာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ အခြန္ဆိုင္ရာ

မ်ား ျပဳစုျခင္း (ဥပမာ မူၾကမ္း မျပဳစုမီ မူ၀ါဒ

အဓိက ဥပေဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆန္းစစ္လ်က္

ဥပေဒၾကမ္းအားလံုးကို အင္တာနက္တြင္

အၾကံေပးရန္ႏွင့္ ဥပေဒသစ္မ်ား

လႊင့္တင္ျခင္း၊ ဥပေဒသစ္မ်ားအတြက္

ျပင္ဆင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား

ျပန္လည္အသိေပးေျပာၾကားခ်က္ ရယူရန္

လုပ္ေဆာင္ျခင္း)

ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မ႐ွင္

DRAFT

 ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးအတြင္းတြင္
အထူးျပဳ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြေ
ဲ ရး အဖြဲ႕
တည္ေထာင္ၿပီး တာ၀န္ခံ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား
႐ွိ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
 အေရးပါေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ႐ွိသည့္
ပင္မ ဥပေဒမ်ားကို အဓိကထားလ်က္
ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးစားေပး
စာရင္း ျပဳစုထား႐ွိျခင္း
 အဓိကအေရးပါေသာ ဥပေဒမ်ား ဘာသာ
ျပန္ဆိုမႈ အရည္အေသြး တိုးတက္ ေကာင္း
မြန္ေစျခင္း (ပညာရပ္ေ၀ါဟာရမ်ား
အဘိဓာန္ ျပဳစုျခင္း အပါအ၀င္)

တည္ေထာင္ျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း





ေအာက္ပါတို႔ အပါအ၀င္ အဓိက က႑

အဓိကအေရးပါေသာ စီးပြားေရး

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၂ -

မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ရယူရန္ လိုအပ္ခ်က္

လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားအတြက္

အေသးစား

မ်ား (လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား/ လုပ္ငန္းစဥ္/

အင္တာနက္မွ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္သည့္ စနစ္

ႏွင့္အလတ္စားလုပ္င

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား) ကို အမ်ားျပည္သူ

တည္ေထာင္ျခင္း

န္း မ်ားအတြက္

က႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းလ်က္

* ( ယခုအခါ အင္တာနက္မွ

ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း

ျပဳစုျခင္း

ကုမၸဏီမွတ္ပံု တင္ႏိုင္ရန္သာ

လိုက္နာရ သည့္

- ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ

စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။ )

၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႏွင့္

ျခင္း (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွင့္ တိုင္း

- အခြန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို

ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္)

- စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ား

ေလွ်ာ့ခ်ရန္

- သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္း

(ႀကိဳးနီစနစ္

မ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာေၾကာင္း အသိ

ေလွ်ာ့ခ်ေရး) ပိုမို

အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူျခင္း

ေကာင္းမြန္သည့္

- ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ

- ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း

လုပ္နည္း

- သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း

လုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္



လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

အဓိက က႑မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ရယူ
ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (လုပ္ငန္းအဆင့္ မ်ား
/ လုပ္ငန္းစဥ္/ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား) ကို
႐ွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည့္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အစိုးရ၏
DRAFT

၀က္ဘ္ဆိုက္(မ်ား) တည္ေထာင္ျခင္း


အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အစိုးရ
၀န္ထမ္းအားလံုးကိုလက္ေတြ႕ သင္တန္း
ေပးျခင္း။ ေအာက္ပါတို႔ကို အဓိက
ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
- လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္
ျခင္း
- ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း နယ္နိမိတ္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

(ခရီးသြား၊ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္၊
ဟိုတယ္လုပ္ငန္း)


အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ႏိုင္
ေရးကို အားေပးျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္
သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည့္
အေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္မ်ား
တည္ေထာင္ျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း





ဥပေဒသစ္မ်ားအားလံုးအတြက္

အႏုညာတစီရင္ေရးႏွင့္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၃ -

လႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ အေသးစိတ္

ေရးဌာနမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈ

ဥပေဒ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား

ေျဖ႐ွင္းသည့္ အျခားနည္းလမ္း အစီအမံ

အေကာင္အထည္

ေရးဆြရ
ဲ န္ သတ္မွတ္ျခင္း (မည္သူက

မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း (အထူးသျဖင့္

ေဖာ္မႈႏွင့္ အေရးယူ

မည္သည္ကို တာ၀န္ယူ၍ မည္သည့္

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး အျငင္းပြားမႈ

ေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမို

အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔

မ်ားအတြက္)။

ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္

ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိန္

အျငင္းပြားမႈ ေျဖ႐ွင္း

သတ္မွတ္ခ်က္ အတိအက်၊ ေလ့က်င့္

သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား/ အျငင္းပြားမႈ

ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္

သင္တန္းေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္တကြ

မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေျဖ႐ွင္းရန္

ေသာ အစီအမံမ်ား

ေဖာ္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။)

တိုင္ၾကားခ်က္လက္ခံေရး အရာ႐ွိမ်ား

က႑ဆိုင္ရာ အဓိကအေရးပါသည့္

(သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း

ဥပေဒမ်ားအတြက္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္

မ်ား) အသံုးျပဳသည့္ စနစ္ကို တည္

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ေရး

ေထာင္ျခင္း (ဥပေဒေရးရာ အတြက္

ဆြျဲ ခင္း (လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ တစ္ခုစီတြင္

မဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈပိုင္း

မည္သူက တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။)





သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရပါမည္။)




အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း

အထူးျပဳ ဥပေဒနယ္ပယ္မ်ား (ကူးသန္း

အဓိကအေရးပါေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား

ေရာင္း၀ယ္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေျမယာ

အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္

ဥပေဒ)အတြက္ အထူးျပဳ တရား႐ံုးမ်ား

သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး

တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ယင္း အထူးျပဳ

အသံုးျပဳေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အသံုးမျပဳ

တရား႐ံုးမ်ားအတြက္ တရားသူႀကီးမ်ား

DRAFT

ေသာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ထုတ္
ျခင္းႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ား၏ အဆင့္အတန္း

ကို ေလ့က်င္သင္တန္းေပးျခင္း


တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ဥပေဒသစ္

ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို

မ်ားႏွင့္ တည္ဆဲ ျဖတ္ထံုးဥပေဒ ဆိုင္ ရာ

အသံုးျပဳလ်က္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆံုးျဖတ္

ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးသည့္ အစီ

ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အစဥ္မ်ားျပဳစုျခင္း

- မည္သည့္ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္
သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
အားေကာင္းေစရန္ ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္
- မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ လုပ္နည္း
လုပ္ဟန္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္မည္
သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

၅။ က႑ ၂ - ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ား
၃၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑ အခုိင္အမာ ႀကီးထြားေစရန္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အားလံုးအတြက္ ေငြေၾကး

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အားေကာင္းေသာ ေငြေၾကးက႑တစ္ရပ္ လိုအပ္လ်က္႐ွိပါသည္။
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းစုကို ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနသူမ်ား ရင္ဆုိင္ရသည့္ စိန္ေခၚမႈ
အခက္အခဲမ်ားမွာ အလြန္ႀကီးမားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသို႔ အျပည့္အ၀ အသြင္ကူးေျပာင္းစဥ္တြင္
ေငြေၾကးက႑သည္ အမ်ားျပည္သူ မယံုၾကည္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း မ်ား
ကို စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ လြမ
ဲ ွားခဲ့သည့္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ပါသည္။
၃၆။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ မူ၀ါဒ ခ်

မွတ္သူမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူ
ၾကရပါမည္။ ဂ႐ုတစိုက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္လည္း အခ်ိန္မရပါ။ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္စဥ္မွာပင္ ေလ့လာသင္ယူၾကရပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑သည္ ခ်မ္းသာႄကြယ္၀သူမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ႐ွိသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာမက လူ႕
အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါ၀င္သူအားလံုး၏ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အသံုးျပဳသူကို
အဓိကထားသည့္ လုပ္ငန္းစုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရပါမည္။
ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား
၃၇။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကိုလည္းေကာင္း၊ အထူးအားျဖင့္ ပိုမို၍ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရးကိုလည္းေကာင္း ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ အဓိကမူမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အေျခခံအခန္းက႑မွာ ေငြေၾကးအပ္ႏွံမႈကိုလက္ခံေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အႏၲရာယ္ ကင္း႐ွင္းရန္
DRAFT

ႏွင့္ ခိုင္မာမႈ႐ွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေငြ
ေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစသည့္ ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးျဖစ္ပါ
သည္။


တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေငြေၾကးက႑ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အခန္းက႑မွလည္း ပါ၀င္လ်က္ ေငြ
ေၾကးက႑ သာတူညီမွ် ႀကီးထြားရန္ အားေပးျမႇင့္တင္ရပါမည္။ သို႔မွသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္း (FI) မ်ား
သည္ ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီး၏ မတူညီေသာ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါမည္။



ဘ႑ာေရးက႑ေသးငယ္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ရ႐ွိေစရန္အတြက္
အေသးစားေခ်းေငြက႑ အားေကာင္းၿပီး ႐ွင္သန္ႏိုင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမွာ
ဘဏ္ လုပ္ငန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမျဖစ္သင့္ပါ။ အေသးစားေခ်းေငြ
လုပ္ငန္း (MFI) မ်ားမွာ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ စီးပြားျဖစ္အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
ေသာ အရင္းအႏွီးအေပၚတြင္ စီးပြားျဖစ္ အက်ိဳးအျမတ္ႏႈန္းထားမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ရပါမည္။



ျပည္တြင္း/ျပည္ပဘဏ္မ်ား၊ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခား ေငြေၾကး
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအပါအ၀င္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းၿပီး အခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ဆုိင္ၾကျခင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်
ျခင္း၊ ေငြအပ္ႏွံျခင္း၊ ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားအသံုး၀င္ေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရ႐ွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။



ႏိုင္ငံပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ (SOCB) မ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ က႑မ်ားတြင္
အတိုးသက္သာေသာေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေပးၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ပိုမို၍ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္စြာေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ ေငြ
ေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာမ႐ွိဘဲျဖစ္ရပါသည္။ ထိုအခါ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏုိင္မႈနည္းပါးၿပီး ေငြေၾကး
က႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈလည္း အကန္႔အသတ္႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ (SOCB)မ်ားသည္ ၀န္
ေဆာင္မႈည့ံဖ်င္းၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အ႐ံႈးေပၚပါသည္။ ၎တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အရင္းအျမစ္မ်ား မလိုအပ္
ဘဲ ကုန္ဆံုးေနရပါသည္။

ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခ်ဥ္းကပ္ပံု
၃၈။

၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဓိက မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ပိုမို၍ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေသာ

ေခတ္မီေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈက႑တည္ေဆာက္ေရး ေကာင္းမြန္စြာအစပ်ိဳးခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မူ၀ါဒ ခ်ဥ္း
ကပ္ပံုမွာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ၿပီး ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈက႑ ဆက္လက္၍ႀကီးထြားရန္ ခုိင္မာေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို
ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ အၿမဲတေစ တစ္ေျပးညီ စည္းမ်ဥ္းထိန္း
ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိဘဲ ရံဖန္ရံခါ (ျပည္တြင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ပိုင္႐ွင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ) အားေကာင္းေသာ အက်ိဳး
စီးပြားအုပ္စုမ်ားဘက္သို႔ ဘက္လိုက္မႈမ်ား႐ွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခံယူခ်က္သေဘာထားေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေျခခံ
အုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား နက္႐ိႈင္းစြာ
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အားေကာင္းၿပီး ေ႐ွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ေသာ ဦးေဆာင္မႈေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္က လုပ္နည္း
လုပ္ဟန္မ်ားျဖစ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား ျပန္လည္မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္း
စြာ မရ႐ွိေသာ သို႔မဟုတ္ လံုး၀မရ႐ွိေသာ အမ်ားျပည္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ က်ဥ္းေျမာင္း
ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရပါမည္။
ယခုအထိ အဓိကအေရးပါေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
၃၉။

ယခုအထိ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈက႑ ေခတ္မီရန္ႏွင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမို ရ

ယူ အသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ပါသည္။ အဓိကေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ႏွင့္တကြ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ (၂၀၁၃ခုႏွစ္)



အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ (၂၀၁၁ခုႏွစ္)



ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ (၂၀၁၄ခုႏွစ္)



ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒ (၂၀၁၂ခုႏွစ္)



အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ရန္

DRAFT

ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

(ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး

ဌာန)ကို တည္ေထာင္ျခင္း (၂၀၁၄ခုႏွစ္)


ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၉ ခုကို ဘဏ္ခမ
ြဲ ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း (၂၀၁၅ခုႏွစ္)



ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားရယူႏုိင္ေရး လမ္းျပေျမပံုေရးဆြအ
ဲ တည္ျပဳျခင္း (၂၀၁၅ခုႏွစ္)



ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဥပေဒကို ျပ႒ာန္းျခင္း (၂၀၁၆ခုႏွစ္)

၄၀။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ လက္ကိုင္ဖုန္းသံုး ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္႐ွိပါသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားထုတ္ျပန္ၿပီးေသာအခါ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြ
ေၾကးႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းသံုး ေငြေပးေခ်သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ
ဖြယ္ရာ႐ွိပါသည္။ ယင္းသို႔အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ အတုိင္း
အတာမ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔လာပါမည္။ ထို႔အျပင္ မၾကာေသးမီက ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒပါ
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုပံ့ပိုးမႈေပးမည့္ နည္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ အသက္၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိ
မူသင့္ပါသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရႏိုင္ပါသည္။
က်န္႐ွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား
၄၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေန

ျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲအမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔အပါအ၀င္ အေရးပါေသာ လစ္ဟာ
ခ်က္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေပးရပါမည္။



အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြရင္းေငြႏွီးထုတ္ေခ်းရန္ ကူညီပံ့ပိုးေရး
အတြက္ အေပါင္ထား႐ွိရသည့္စနစ္ Secured transactions ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုအပ္ပါသည္။ ေခတ္မီ ေငြေၾကး
စနစ္ မ်ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာအာမခံပစၥည္းကို လက္ခံပါသည္။ ဥပမာ ရရန္႐ွိေသာေငြ၊ သိုေလွာင္ထား႐ွိေသာ
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စက္ကိရိယာမ်ားကို

ေခ်းေငြရယူရာတြင္

အာမခံခ်က္အျဖစ္

အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သာမန္အားျဖင့္

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားကဲ့သို႔ေသာ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္
ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားထက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားသာ ပိုမိုပိုင္ဆုိင္ၾကပါသည္။ လက္႐ွိ ဗဟိုဘဏ္ စည္း
မ်ဥ္းမ်ားအရ အိမ္ျခံေျမျဖင့္သာ ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အေသးစား-အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာ
ႂကြယ္၀ျခင္းမ႐ွိသူမ်ားအတြက္ ဘဏ္မွေခ်းေငြရယူရန္ လက္ေတြ႕တြင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။


ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ တရား၀င္ေငြေၾကးစနစ္မွ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းစြာမေပးႏိုင္
ပါ။ သို႔ျဖင့္ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားေသာ အလြတ္သေဘာ ေစ်းကြက္ကိုသာအားထားၾကရပါသည္။ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕
ၿဖိဳးေရးဘဏ္္မွာ သက္ေရာက္မႈအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနကပိုင္ဆုိင္ၿပီး လုပ္ငန္း တြင္
က်ယ္မႈမ႐ွိဘဲ အၿမဲတေစ အ႐ံႈးေပၚပါသည္။ လယ္သမားအေရအတြက္အနည္းငယ္ကိုသာ မလံုေလာက္သည့္ ေခ်း
ေငြပမာဏ ထုတ္ေခ်းပါသည္။



ကုန္သြယ္မႈတိုးခ်ဲ႕ေရး ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္း တိုး
တက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ တရား၀င္အစီအမံမ်ားကို အထူးအားေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။



စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ေခ်းေငြထိုက္တန္မႈကို တရား၀င္မွတ္တမ္းထား႐ွိေပးမည့္
ေခတ္မီေခ်းေငြဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ဌာနတစ္ရပ္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ေခ်းေငြမွတ္တမ္းဌာနမ်ားသည္ ေငြေၾကး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြရယူမည့္သူမ်ား၏ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရန္ဆႏၵ႐ွိမႈဆိုင္ရာ အခ်က္
အလက္မ်ားကို တိက်မွန္ကန္စြာရ႐ွိႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။



မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ေခတ္မီေငြေၾကးက႑ကိုစီမံခန္႔ခရ
ြဲ ာတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ႐ွိျခင္း
ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈမ႐ွိျခင္းတို႔ကို ေက်ာ္လႊားရပါမည္။ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လိုအပ္
သလို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ား႐ွာေဖြရပါမည္။
DRAFT

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား
၄၂။

ဘ႑ာေရးက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမွာ ႐ႈပ္ေထြးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျခံဳငံု၍ ျမင္ႏိုင္ရန္ ေနာက္

တစ္လွမ္းဆုတ္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္႐ွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အႀကီးအေသးအားလံုးတို႔အတြက္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္လိုအပ္မည့္ ေငြေၾကးက႑မ်ိဳးကို ေမွ်ာ္မွန္းရန္လိုအပ္ပါ
သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးတည္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား႐ွိမည့္ ေငြေၾကးက႑ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။


(၁) ေငြေၾကးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
လည္းေကာင္း၊ (၂) ေငြေၾကးလုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္လည္း
ေကာင္း မ်ားစြာပိုမို၍ ထင္သာျမင္သာ႐ွိျခင္း



အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းစု အားေကာင္းၿပီး အရင္းအႏွီးေတာင့္တင္းေသာ အေသးစားေခ်းေငြ

လုပ္ငန္းမ်ားက

ဦးေဆာင္လ်က္႐ွိျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြအပ္ႏွံျခင္း၊ ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္
ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဖက္ျဖစ္ျခင္း၊ မၾကာခဏ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ပိုင္
တစ္ႏိုင္၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း


ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား အားေကာင္းၿပီး အၿပိဳင္အဆုိင္လုပ္ကိုင္ၾကလ်က္ အေသး
စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး႐ွိ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူအမ်ိဳးမ်ိဳးအား က်ယ္ျပန္႔စြာ ေငြေၾကးလုပ ္
ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း



လုပ္ငန္းမတြင္က်ယ္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စု
ေပါင္းျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး က်န္႐ွိေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည့္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပုဂၢလိကေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ျခင္း



ဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေသာပတ္၀န္းက်င္မွ

ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈကို

စီမံ

ခန္႔ခြလ
ဲ ်က္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ႏိုင္ေစျခင္း၊ ၿမီ႐ွင္အခြင့္အေရးမ်ား အခိုင္အမာ လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္ေစျခင္း၊ နည္းပညာကို ထိ
ေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏုိင္ေသာတိုးတက္မႈအတြက္ ေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေစျခင္း
၄၃။

ပူးတြပ
ဲ ါ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ “A2F Action Plan” တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီ

ေစႏိုင္မည့္

ေငြေၾကးက႑တစ္ရပ္ဖန္တီးႏိုင္ေရး

ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို

အထင္အ႐ွားေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္မႈ
အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း လိုအပ္ဖြယ္ရာ႐ွိပါသည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ယူ၍ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းမ်ား အထူး
သျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၏ ေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာေစေရး စနစ္တက် အေရးယူ ေဆာင္
႐ြက္ရန္လည္း အလားတူ အေရးႀကီးပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
၄၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ား

မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။


ထင္သာျမင္သာ႐ွိေရးႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို အဓိကထားျခင္း - ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ႐ွိေစေရး အေလးအနက္
ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ယခုအခါ ေငြေၾကးက႑တြင္ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ နည္းပါးေနၿပီး အခ်က္အလက္
မ်ား တိက်မွန္ကန္မႈသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ႐ွိေစေရးအတြက္အေျခခံပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လိုင္စင္ရယူထားေသာ
ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ စာရင္းကိုင္ စံႏႈန္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အလ်င္အျမန္
လိုက္နာေစရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ေစ်းကြက္စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားအၾကား ပြင့္
လင္းစြာ ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ၾသဇာသက္ေရာက္လ်က္ အျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား ေလ်ာ့
DRAFT

နည္း က်ဆင္းၿပီး ခိုင္မာေသာ ေငြေၾကးက႑ျဖစ္ေပၚလာရန္ အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါမည္။


ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း - ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ
လုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈသာမက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္
ကိုင္သူမ်ား၊ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ နည္းပညာပိုင္း ကၽြမ္း
က်င္မႈကို ရႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။



အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ - အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ စုစည္းညီၫြတ္
ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြရ
ဲ န္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ ရယူ အသံုးျပဳႏုိင္
ေရးကို ဦးစားေပးၿပီး ကုလသမဂၢ ေငြရင္းေငြႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ၏ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေရး
လမ္းၫႊန္ေျမပံု ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းအသီးသီးကို စုေပါင္းေပးသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ရပါမည္။ အျမင့္ဆံုးအဆင့္မ်ားမွ
ထိေရာက္ အားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

က႑ ၂။ ပဏာမ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေစျခင္း
ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ
လူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည့္ ေငြေၾကးက႑ဖန္တီးရန္
မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

 ေငြေၾကးက႑တြင္ အဓိကလုပ္ငန္းအျဖစ္

 လုပ္ငန္းစုအသင္းမ်ားက ဆြေ
ဲ ဆာင္သည့္

ရလဒ္ ၁ - (၁)

ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ မူ၀ါဒ

ခ်ဥ္းကပ္ပံု “soft approach” ကို ေဖာ္

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အေသးစား

က်င့္သံုးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

ထုတ္ျခင္း၊ ဆိုလုိသည္မွာ

ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား၏

(CBM) ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္

ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပမႈ

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ

ေဆးေရးဦးစီးဌာန (FRD)တို႔တြင္ ဤကိစၥ

အရည္အေသြး ျမင့္မားျခင္းကို အသိ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေျခ

ကို ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအနက္

အမွတ္ျပဳသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ဆုမ်ား

အေနတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ပထမဆံုးလုပ္ငန္းအျဖစ္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

လည္းေကာင္း၊ (၂)

 ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္

 ပညာေရးစနစ္၊ ဘဏ္သင္တန္းအစီအစဥ္

ေငြေၾကး လုပ္ငန္း

စပ္လ်ဥ္းသည့္ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းကို လိုက္

မ်ားျဖင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားႏွင့္ စာရင္းစစ္

အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္

နာေစေရး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

မ်ားကို သင္တန္းေပးရန္ လုပ္ငန္းစု

သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္

ေငြေၾကးလုပ္ငန္း (FI)မ်ား အတြက္

အတြင္းႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆြရ
ဲ ာ

ထင္သာျမင္သာ႐ွိေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္

မ်ားမွ ပံ့ပိုးမႈအားေကာင္းေစျခင္း

တြင္ လည္းေကာင္း

ေနာက္ထပ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စဥ္းစားျခင္း

မ်ားစြာပိုမို၍ ထင္သာ
ျမင္သာ႐ွိျခင္း

 လက္မွတ္ရ စာရင္းကိုင္ (ဆိုလိုသည္မွာ
CPA မ်ား)ႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ား အေရအ
တြက္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာေစရန္
ပညာ႐ွင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား (ဥပမာ စာရင္း
DRAFT

ကိုင္အသင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား) ႏွင့္
အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း
 ေငြေၾကးက႑အတြင္း ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း
ႏွင့္ အေရးယူေရးကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း
ပြင့္လင္းစြာ မၾကာခဏ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး
ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ အမ်ား
ျပည္သူ သတင္းအခ်က္အလက္ မူ၀ါဒ
မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို က်င့္သံုး
ရန္ ေငြေၾကးစည္းမ်ဥ္း ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
အဖြ႕ဲ မ်ားအား တိုက္တြန္းျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

 ထိေရာက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး

 အေသးစားေခ်းေငြဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း

ရလဒ္ ၂ - အေသးစား

အစီအမံတစ္ရပ္ အလ်င္ျမန္ဆံုးေပၚေပါက္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္အတုိင္း လိုက္နာေစ

ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစု အား

လာေစရန္ FRD (ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္

ေရး အေရးယူမႈကို ဆက္လက္ အား

ေကာင္းၿပီး စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

ေသာအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္စြမ္းေဆာင္

ေကာင္းေစျခင္း

ေကာင္းမြန္ေသာ အေသး

ရည္ တည္ေဆာက္ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္

စားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား က

အစိုးရ၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး သတ္မွတ္

တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ ပိုမိုႀကီးမားၿပီး ေငြေၾကး

ဦးေဆာင္လ်က္႐ွိျခင္း၊

ျခင္း၊ ဤလုပ္ငန္းအတြက္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္

ေတာင့္တင္းေသာ အေသးစားေခ်းေငြ

ေငြေပးေခ်ျခင္း၊

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံမွ အားေကာင္းေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို

ေငြအပ္ႏွံျခင္း၊ ေခ်းေငြႏွင့္

ပံ့ပိုးမႈကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳျခင္း

စုစည္းျခင္း

အျခား ေငြေၾကးလုပ္ငန္း

 အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား

 ၀န္ေဆာင္မႈ လက္လွမ္းမီ ေရာက္႐ွိေရး

 အဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ အေသးစား

မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္

အသီးသီး၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္

ေခ်းေငြလုပ္ငန္းစနစ္ျဖစ္လာေစရန္

ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း၊

ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က႑အသီးသီးအတြက္

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ အရင္း

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ

၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အေသးစား ေခ်း

အႏွီး မ်ားျပားၿပီး အ႐ြယ္အစား ႀကီးမား

မ်ားတြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္

ေငြလုပ္ငန္းစု ဖန္တီးရန္ အဆင့္သတ္မွတ္

ေသာ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာမက

ထားေသာ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း

အား အပ္ႏွံေငြ လက္ခံရန္ႏွင့္ ေငြေၾကး

အေသးစားႏွင့္ အလတ္

စနစ္ အပါအ၀င္ အေသးစားေခ်းေငြက႑

၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား

စားလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြျဲ ခင္း

စြာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးၿပီး ပိုမို ေသးငယ္

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

 အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အေသး

ေသာ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား

စားေခ်းေငြ ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူသူမ်ား၏ လို

အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသာ

အပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း FRD၀န္ထမ္းမ်ား

ေပးအပ္ျခင္း)
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သိ႐ွိေစရန္ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာလုပ္ငန္း

 အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူး

အစီအစဥ္မ်ား (boot camp မ်ား စသည္

ေပါင္းလ်က္ ဘက္စံု ေငြေၾကး အသိပညာ

တုိ႔ ) ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ျပည့္၀ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္

 ေငြေၾကးက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အဓိက အေရးပါ
ေသာ က႑အျဖစ္ အေသးစားေခ်းေငြ
အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူသိျမင္နားလည္
မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ FRDကို ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း
 အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားလက္လွမ္း
မီ ေရာက္႐ွိမႈကို မလိုအပ္ဘဲ ကန္႔သတ္
ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲျခင္း
 အေသးစားေခ်းေငြက႑ကို အားေပး ျမႇင့္
တင္ၿပီး အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
မ်ားအေပၚအေျခခံေသာ FRD ေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္ကိုေရးဆြရ
ဲ ာတြင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ေဒသ
အဆင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား စံ
ႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး ေလ့လာခ်က္ျပဳစုျခင္း
 လုပ္ငန္းစုကိုယ္စား စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ၿပီး
လုပ္ငန္းစုအတြင္း ပညာ႐ွင္ပီသစြာ လုပ္
ေဆာင္ေရး အားေပးျမႇင့္တင္မည့္ လုပ္ငန္း
တြင္က်ယ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ အေသးစား
ေခ်းေငြအသင္း ျဖစ္ေပၚလာရန္ အားေပး
ျမႇင့္တင္ျခင္း

အထည္ေဖာ္ျခင္း

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

 အေသးစားေခ်းေငြႏွင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္
သူ အားလံုး ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြး
သေဘာတူညီႏိုင္ရန္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒုတိယ
သံုးလပတ္အတြင္း အစည္းအေ၀းႀကီး
တစ္ရပ္ က်င္းပျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

 ဘက္စံုဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ မဟာဗ်ဴဟာ

 ဗဟိုဘဏ္မွာ ပိုမို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႐ွိ ၿပီး

ရလဒ္ ၃ - ျပည္တြင္းႏွင့္

ျပဳစုျခင္း၊ ဗဟိုဘဏ္အား ဘဏ္လုပ္ငန္း

ထိေရာက္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မ်ား

ႏုိင္ငံျခားပိုင္ ကူးသန္း

က႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို ပဲ့ကိုင္ထိန္းေက်ာင္းရန္

မွာ လက္လွမ္းမီေရာက္႐ွိမႈ တိုးခ်ဲ႕လာခ်ိန္

ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား

႐ွင္းလင္းေသာတာ၀န္မ်ားေပးအပ္ျခင္း

တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္း

 ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကို အဆင့္ဆင့္ လြတ္

လံုျခံဳစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္လည္းေကာင္း

အဆုိင္ လုပ္ကိုင္ၾက လ်က္

လပ္ခြင့္ေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္

ေဖာ္ထုတ္ရ႐ွိေသာ ကာလတိုလုပ္ငန္းမ်ား

အေသးစားႏွင့္

ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား

အားလံုးမွာ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္

အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား

ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈဥပေဒ

ကာလ႐ွည္အတြက္ အေလးအနက္ထား

အပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျပဳစုျခင္း

ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္

အားေကာင္းၿပီး အၿပိဳင္

ရယူသူအမ်ိဳးမ်ိဳးအား

 တည္ဆဲဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စနစ္တက်

က်ယ္ျပန္႔စြာ ေငြေၾကး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္နာေစ

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္

ေရး အေရးယူျခင္း

ေပးျခင္း

 လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပိုင္း (ခန္႔အပ္ျခင္း၊
ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္း)အျပည့္အ၀
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ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေပးျခင္း
ႏွင့္ စနစ္တက် လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း (လူ႔စြမ္းအား အရင္း
အျမစ္မဟာဗ်ဴဟာ၊အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္
ေသာ ျပည္ပ၀န္ထမ္းမ်ား/အၾကံေပးမ်ား
ကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳျခင္း၊
သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ boot camp မ်ား
တည္ေထာင္ျခင္း)တို႔ျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို
အားေကာင္းေစျခင္း
 ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ႏွင့္
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး အစီ
အစဥ္မ်ား၊ လက္႐ွိ ဘဏ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္
ေနသူမ်ားအတြက္ ဘဏ္အတြင္းသင္တန္း
အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္မ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားေကာင္းေစျခင္း

ပါမည္။

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

 ဘဏ္၏ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္



မန္ေနဂ်ာမ်ား စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္
ဗဟိုဘဏ္၏ တည္ဆဲသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္
မႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ႐ွင္းလင္းေသာမူ၀ါဒမ်ား၊
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
ျပဳစုျခင္းႏွင့္ တစ္ေျပးညီက်င့္သံုးျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

 ႏုိင္ငံပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္

 ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပန္

ရလဒ္ ၄ - ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္

(SOCB)မ်ား အားလံုးကို (၁) ျပင္ပမွ ေငြ

လည္ထုတ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုခြဲ ေရာင္း

မ်ားကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း

ေၾကးဆုိင္ရာ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ အျပည့္

ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မည့္ SOCB မ်ား အပါ

ျခင္း၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စု

အစံု (၂) လုပ္ငန္းမ်ား အကဲျဖတ္ခ်က္

အ၀င္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြရ
ဲ န္

ေပါင္းျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္

အေသးစိတ္ ႏွင့္ (၃) ႀကီးထြားမႈ မဟာ

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္း

ထုခြေ
ဲ ရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳ

ဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တို႔ကိုျပဳလုပ္ေစျခင္း

စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ရန္

လုပ္ၿပီး က်န္႐ွိေနေသာ

 SOCB မ်ား အားလံုး၏ အနာဂတ္ကို သတ္

ႏုိင္ငံပိုင္ ေငြေၾကး

မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈႏွင့္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ငန္း ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မႈ မူမ်ား

သည္ ပုဂၢလိက ေငြေၾကး

အေပၚ အေျခခံသည့္ ႐ွင္းလင္းေသာ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြျဲ ခင္း

ႏွင့္ တန္းတူ ယွဥ္ၿပိဳင္
လုပ္ကိုင္ျခင္း

 တိက်ေသခ်ာစြာ ကုန္က်စရိတ္/ အက်ိဳး
ေက်းဇူး ဆန္းစစ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံလ်က္
SOCB မ်ားကို ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းရန္၊ ေပါင္း
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စည္းရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပန္လည္ထုတ္ယူ
ရန္ သို႔မဟုတ္ ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္
အစိုးရ၏အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္း

စဥ္းစားျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

 ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈ  ေခတ္မီေငြေၾကးစနစ္၏ ယင္း မ႐ွိမျဖစ္

ရလဒ္ ၅ - ဥပေဒႏွင့္

တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ပံ့ပိုးမႈေပးမည့္ မ႐ွိ

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္တည္လာေစရန္

စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေသာ

မျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး၊ ဥပေဒႏွင့္

အတြက္ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေငြေၾကး

စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေျခခံအေဆာက္

ကာလ႐ွည္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

အဦကို ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊

အားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္

အႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ risk

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အား

ေ႐ွ႕ေနာက္ ညီၫြတ္ေသာ အေလးအနက္

ကို စီမံခန္႔ခြလ
ဲ ်က္ ေစ်းႏႈန္း

ေကာင္းေသာ ပံ့ပိုးမႈကို ထိေရာက္စြာအသံုး

ေဆာင္႐ြက္မႈ လိုအပ္ပါသည္။

သတ္မွတ္ႏိုင္ေစျခင္း၊

ျပဳျခင္း၊ အေရးႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္

ၿမီ႐ွင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ေစျခင္း

ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းခံမႈမ်ားကို

 ေစ်းကြက္အေျချပဳ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

အခိုင္အမာ လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္

(ေငြစုလက္မွတ္ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္)

ေစျခင္းႏွင့္ ေရ႐ွည္ တည္

ေစ်းကြက္

တံ့ႏုိင္ေသာ ႀကီးထြားမႈ

 ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အတြက္ ေငြေၾကး ျဖည့္

 ေခ်းေငြသတင္းအခ်က္အလက္ဌာန

ဆည္းေပးႏိုင္ေစျခင္း

 ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အာမခံ/ အေပါင္
ပစၥည္း မွတ္တမ္းမ်ား
 ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေငြထုတ္ေခ်းေသာ
ေစ်းကြက္

DRAFT

၆။ က႑ ၃ - ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ား
၄၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္နီးပါး စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အထီးက်န္အေျခအေနမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရ

ၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာ့စီးပြားေရး၌ ျပန္လည္ပါ၀င္လာႏုိင္ေရး တိုးတက္မႈမ်ားစြာရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈမွာ
၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၂ဘီလီယံ ႐ွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉.၂ဘီလီယံသို႔
တိုးျမင့္လာၿပီး ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI)မွာ ယင္းကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဘီလီယံမွ ၈ ဘီလီယံ
သို႔ျမင့္တက္လာပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္
ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈတိုးျမင့္ေစေရး လိုအပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းစနစ္မ်ား၊ အေျခခံ အ
ေဆာက္အဦ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အျခားအေျခခံမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ပါမည္။
၄၆။

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအကူအညီ၊ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္နည္းပညာအပါအ၀င္ ျပည္ပမွအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ

အသံုးျပဳျခင္းမွာ ေျဖ႐ွင္းခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ပါမည္။ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳ
ျခင္းျဖင့္ (၁) ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ားရ႐ွိလာၿပီး (၂) ျပည္ပ ေငြရင္းေငြႏွီး
ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိႈင္းရအားသာခ်က္မ်ားကို အက်ိဳး႐ွိစြာအသံုးျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ (၃) အက်ိဳးသက္
ဆိုင္ ပါ၀င္သူအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစမည့္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိၿပီး ႀကိဳတင္သိ႐ွိႏုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားရ႐ွိလာပါမည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား
၄၇။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကလ
ို ြယ္ကူေစျခင္း - အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံ

အမ်ားစုအတြက္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး-စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမွာ ထိေရာက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏
အဓိက အစိတ္အပိုင္းမွာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတားအဆီးမ်ားကိုဖယ္႐ွားၿပီး ပုဂၢလိကက႑တိုးတက္မႈ၊ အလုပ္
DRAFT

အကိုင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္မႈတို႔ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အၿပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ပတ္၀န္း
က်င္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၄၈။

တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းပါ၀င္ျခင္း - ထုတ္လုပ္မႈကြန္ရက္မ်ားမွာ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္

တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအျဖစ္ စုဖြ႕ဲ တည္႐ွိေနပါသည္။ စီးပြားေရးအရေအာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္
အဦႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာလုပ္နည္းလုပ္ဟန္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ
႐ွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္တြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း အထက္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္
ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။
၄၉။

ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ကတိက၀တ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း -

ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ဇယား
တစ္ရပ္အတုိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာႏိုင္ငံမ်ား
အေနျဖင့္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိၿပီး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းအေျချပဳ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္
ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္းစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳး႐ွိစြာအသံုးျပဳလ်က္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္
ပုဂၢလိကက႑ ႀကီးထြားမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္ကိုတည္ေဆာက္ၾကပါသည္။
၅၀။

အႏၲရာယ္က်ေရာက္/ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈကို

စီမံခန္႔ခၿြဲ ပီး

အမ်ားပါ၀င္ႏို္င္ေစျခင္း

-

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပည့္မီရမည့္အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ႐ွိရန္ျဖစ္ပါသည္။ တည္
ၿငိမ္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းမွာ ဘ၀ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေသာအုပ္စုမ်ား - အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
မွ မွ်တေသာေ၀စုကို ရ႐ွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း
၅၁။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လြယ္ကူေစျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူ ေခ်ာ

ေမြ႔ေစရန္ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ (၁) အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာကို အတည္
ျပဳလ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း (၂) လိုင္စင္ရယူရန္ လိုအပ္သည့္ သြင္းကုန္ အေရ
အတြက္ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (၃) ပို႔ကုန္အမ်ားစုအတြက္ လိုင္စင္ရယူရန္လိုအပ္ခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ (၄) ေရလမ္းႏွင့္
ကုန္းလမ္းဆိုင္ရာ အေကာက္ခြန္ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ပါ၀င္ပါသည္။
၅၂။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ

ပိုမိုလြယ္ကူလာပါသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာကုမၸဏီမ်ားမွာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
၃၀၄၀၇ ႐ွိရာမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၈၇၈၉ (စုေပါင္း)သို႔ တိုးျမင့္လာၿပီး အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘဏ္
လုပ္ငန္းက႑တြင္ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အရင္းအျမစ္သစ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါသည္။
၅၃။

တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းပါ၀င္ျခင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္အမ်ားစုႏွင့္ ပံုမွန္ ကုန္

သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း အထူး
ကုန္သြယ္ခြင့္အခြင့္အေရး (Generalized System of Preferences)အရ ကုန္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းစနစ္မွာ လက္နက္
ခဲယမ္းမ်ားမွလ၍
ြဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သြင္းကုန္အားလံုးအတြက္ သြင္းကုန္ခြန္ 0% ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္တင္
ပို႔ႏုိင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႏိႈင္းရ အားသာ
ခ်က္႐ွိေသာက႑မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔တိုးတက္ၿပီး စံုလင္မ်ားျပားလာပါသည္။ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္
မဟာဗ်ဴဟာအရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အဓိကပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္
DRAFT

ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိ
ပါသည္။
၅၄။

ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ကတိက၀တ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း -

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ World Trade Organization (WTO) တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ
အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ)တြင္လည္း အဖြ႕ဲ ၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။
အာဆီယံ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (ASEAN+)တြင္လည္း အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ပါ
သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္ ၁၀ ခုကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါသည္။ ယင္းကုန္သြယ္မ ႈ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုး၏ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏွင့္ ASEAN+ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္အညီ သြင္း
ကုန္ခြန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လ်က္႐ွိပါသည္။ အာဆီယံႏွင့္ ASEAN+ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (FTA)
မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ သြင္းကုန္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွတပါး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာ
ကုန္သြယ္မႈကတိက၀တ္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ "အေကာင္းဆံုးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး" ကတိက၀တ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
က်န္႐ွိေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
၅၅။

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လြယ္ကူေစျခင္း - HS code1 ႐ွိေသာ ပစၥည္း ၅၀%ေက်ာ္မွာ သြင္းကုန္လိုင္စင္

လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းထက္မ်ားစြာ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါသည္။ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစည္းမ်ဥ္း
လိုက္နာေစေရး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ထင္သာျမင္သာမ႐ွိမႈ၊ တစ္ေျပးညီမျဖစ္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္မႈတို႔သည္
တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈအတြက္ အဓိက ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အလြတ္သေဘာ စီးပြားေရး

1

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကုန္သြယ္ေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အုပ္စုခလ
ြဲ ်က္ သတ္မွတ္ေပးသည့္ ကမၻာ့အေကာက္ခြန္

အဖြ႕ဲ သေကၤတမ်ားျဖစ္ပါသည္။

တြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ မေကာင္းမြန္ေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေပၚလာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား
အနက္ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။
၅၆။

အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစၿပီး စက္ကိရိယာ နည္းပညာအကူအညီမပါဘဲ

ေႏွးေကြးစြာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဖြ႕ဲ အစည္းဌာနခ်င္း ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈအားနည္းျခင္း၊ အေကာက္
ခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ျခင္းတို ႔၏ ရလဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ညံ့ဖ်င္းၿပီး
ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ႐ႈပ္ေထြးၿပီး တရား၀င္ကုန္သြယ္မႈ အ
ေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား မခံစားႏိုင္ရန္ တားဆီးပိတ္ပင္ထားသ
ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ အပင္ထြက္ပစၥည္းမ်ား သန္႔႐ွင္းေရးအစီအမံမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာနည္း
ပညာအတားအဆီးမ်ား၊ ဉာဏပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ကုစားမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဓိကနယ္ပယ္မ်ား
တြင္ကုန္သြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုိက္နာေစေရး အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႕မွာအလြန္နည္းပါးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ လံုး၀
မ႐ွိပါ။ ယင္းနည္းလမ္းကိရိယာမ်ားမ႐ွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေသာပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အ
ေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေစရန္လည္း
ေကာင္း၊ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ မ၀င္ေရာက္ေစရန္လည္းေကာင္းတို႕တြင္ အခက္အခဲ႐ွိပါမည္။
၅၇။

ယခုအခါ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမအ
ႈ စီအစဥ္ ၂မ်ိဳး ခြျဲ ခားထားျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္

ႏွံမႈ တိုးတက္မ်ားျပားေစေရးကို အေထာက္အကူမျပဳပါ။ က႑တစ္ခုတြင္႐ွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္
ေပးရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မၾကာခဏ အျခားက႑မ်ား႐ွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈႏွင့္
အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ႀကီးထြားရန္လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခား ေငြရင္းေငြႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ
တုိ႔ရ႐ွိေရးကိုလည္း တားဆီးပိတ္ပင္တတ္ပါသည္။ ဥပမာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားမွ ေငြမေခ်းႏိုင္
ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မပါ႐ွိဘဲ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳဘဲ ျပည္တြင္း
ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
DRAFT

၅၈။

ကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ စရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ကိုေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္

ႏွံမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာလုပ္ငန္းအဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ စတင္ လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ေလေလ၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္မႈတို႔ကို ေဆာလ်င္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေလေလျဖစ္ပါမည္။
သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရသည့္စနစ္မ်ားမွာ မ်ားစြာ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္
လိုအပ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္တို႔မွာ ကမၻာ
ေပၚတြင္ အျမင့္မားဆံုး စာရင္း၀င္ေနပါသည္။ (ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုကထုတ္ျပန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း

၂၀၁၆ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာပါ “လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း” အၫႊန္းကိန္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၉ ႏိုင္ငံ
အနက္ အဆင့္ ၁၆၀ ျဖစ္ပါသည္။) ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းမွာ သက္တမ္း ၅ႏွစ္သာ႐ွိပါသည္။ စက္႐ံုလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္မႈ
လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားက႑အသီးသီးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားမစတင္မီ ခြင့္ျပဳခ်က္ ပါမစ္ ရယူရပါသည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္စနစ္ကို
တင္းၾကပ္စြာ က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေ႐ွ႕အာ႐ွႏွင့္ ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သိပ္
သည္းဆ အနည္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ (အလုပ္လုပ္ေသာ အသက္အ႐ြယ္ (၁၅ႏွစ္မွ ၆၄ႏွစ္) လူ ၁၀၀၀၀ ရွိေသာ ကုမၸဏီသစ္
၂.၁ သာ ႐ွိပါသည္။) ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အေရးပါေသာက႑အနည္းငယ္ကိုခ်န္လွပ္၍ ကုမၸဏီငယ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ
စတင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္သက္တမ္းမွာလည္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသေ႐ြ႕ သက္
တမ္း႐ွိပါသည္။
၅၉။

လက္႐ွိစည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေသာခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ ေကာင္းမြန္ေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကိုခြင့္ျပဳသည့္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိၿပီး ႀကိဳ

တင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမူေဘာင္ကိုေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အစား ေစ်းကြက္သို႔၀င္ေရာက္ရာတြင္ လိုင္စင္ရယူ
ေရးကို အဓိကထားပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ယင္း
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားက သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္႐ြက္
ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈပ်က္ျပားပါသည္။ အစိုးရတြင္႐ွိေသာ အကန္႔အသတ္႐ွိသည့္
အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အတုိင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳရပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရလဒ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ/ အ႐ံႈး
ေပၚႏုိင္မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
၆၀။

တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္လ်က္

ေပါင္းစည္းပါ၀င္ျခင္း

-

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏

စီးပြားေရး

ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာအဟန္႔အတားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္႐ွိေနပါသည္။ အစိုးရ အေန
ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားဖယ္႐ွားေရးကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ လမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ည့ံဖ်င္းျခင္းမွာလည္း စီးပြားေရးေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ အဓိက စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ပတြင္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားမ႐ွိျခင္းသည္လည္း
အလားတူ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္
နယ္ေျမခံအစိုးရ မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
၆၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆြေ
ဲ ဆာင္

သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ လက္႐ွိ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ႏွင့္ အေရးယူမႈ တစ္ေျပးညီ မ
ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားအတြင္း မပါ၀င္ႏိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင ္
တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ႏုိင္မႈ နည္းပါးေနပါသည္။ နယ္စပ္တြင္ အ၀င္အထြက္လံုျခံဳေစရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ႐ွိသျဖင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ႐ွိေသာ ကုန္သြယ္မႈမျပဳလုပ္ပါက ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈမ႐ွိေတာ့ဘဲ ႏွမ္းႏွင့္ ပဲ
မ်ိဳးစံုကဲ့သို႔ေသာ ၀ယ္လိုအားမ်ားျပားသည့္ ထုတ္ကုန္ကြင္းဆက္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ အလားတူ အထည္
ခ်ဳပ္က႑မွာလည္း ျပည္တြင္းတြင္အထည္ခ်ဳပ္ျခင္းကို တန္ဖိုးပိုမိုျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ထက္ သာလြန္၍ အခြင့္အေရးေပးေသာ သြင္းကုန္ခြန္ေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ပါ
၀င္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ားသို႔တက္လွမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ႏွစ္ရပ္
လံုး စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားရန္လိုအပ္ပါမည္။ တန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြင္း ေပါင္းစည္းပါ၀င္ေရး အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ပူး
ေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္စြမ္းလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရပါမည္။ ယင္းသို႔ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြတိုးတက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးကို တိုက္႐ိုက္
DRAFT

အေထာက္အကူျပဳပါမည္။
၆၂။

ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ ကတိက၀တ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း -

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕(WTO) သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းမ်ားမွာ ထင္သာျမင္သာ႐ွိၿပီး “လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမို၍ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစျခင္း”၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ထင္သာျမင္သာ႐ွိၿပီး စည္း
မ်ဥ္းအေျချပဳ အဓိကမူမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္ကို
ေရးဆြရ
ဲ ာ၌ ယင္းမူမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမ႐ွိပါ။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳေရး
႐ွင္းလင္းေသာ အခ်ိန္ဇယားမ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳေရးမွာ စနစ္တက်မ႐ွိပါ။
၆၃။

အႏၲရာယ္က်ေရာက္/ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈကိုစီမံခန္႔ခၿြဲ ပီး အမ်ားပါ၀င္ႏို္င္ေစျခင္း - ေ႐ြးေကာက္ပျြဲ ပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အမ်ား

ပါ၀င္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအ႐ွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့
ေသာ ၅ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ အားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္
အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔အားလံုးမွာ စီးပြားေရးအရ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏
စီးပြားေရးမွာ ပိုမိုပြင့္လင္းလာၿပီး ေပါင္းစည္းပါ၀င္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ဆက္လက္ တည္ၿငိမ္ေစ
ရန္ ေစာစီးစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း႐ွိေရးမွာ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း
ေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစရန္
လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္အေပၚ အေျခခံေသာ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ပါမည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ ကုန္သြယ္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ၏
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႕ေသာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျဖစ္ေသာအုပ္စုမ်ား
အေနျဖင့္ မွ်တသည့္အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ရ႐ွိခံစားႏုိင္ေရးကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား


ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏုိင္ေစျခင္း၊ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ယခင္အစိုးရမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ
လတြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာအစိုးရသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ တည္ၿငိမ္မႈကိုထိန္းသိမ္းျခင္း



လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အဓိကအေရးပါေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း အပါ
အ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္နည္း
လုပ္ဟန္မ်ားကို ႐ွင္းလင္း လြယ္ကူေစျခင္း



စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ႀကီးထြားေရး၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား႐ွိေစေရး၊ ျပည္တြင္း တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ႏုိင္ေရး၊ ဆြဲ
ေဆာင္မႈ႐ွိေစရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း



ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈတို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (အိုင္စီတီ)ကို အသံုးျပဳျခင္း

က႑ ၃ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း
ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - အမ်ားပါ၀င္ၿပီး ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးထြားေစရန္

ခိုင္မာေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဖန္တီးျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

 စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ ေဆာင္

 အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ စည္းမ်ဥ္း

ရလဒ္ ၁ - ကုန္သြယ္မႈ

႐ြက္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္ အေကာက္

မ်ားအတုိင္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္

လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္

ခြန္ ႐ွင္းလင္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္/အခ်ိန္

တစ္ေျပးညီျဖစ္မႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈ

ေကာင္းမြန္လာေစရန္

ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္

႐ွိေစရန္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕

ကူညီပံ့ပိုးျခင္း

အေကာက္ခြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား လုပ္ထံုးလုပ္

အစည္း ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ က်

နည္းမ်ားကို လြယ္ကူ႐ိုး႐ွင္းေစျခင္း

ေရာက္ႏိုင္မႈ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း

 ကုန္သြယ္မႈ လမ္းၫႊန္၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

DRAFT

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အေကာက္ခြန္ လုပ္ထံုးလုုပ္

 ပုဂၢလိကက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ အမ်ိးသား

နည္းမ်ား/စည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုင္ရာ ႐ွင္းလင္း

အဆင့္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူေခ်ာ

ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေဖာ္ျပထားျခင္း

ေမြ႕ေစေရးေကာ္မတီ ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းျဖင့္

 ကုန္သြယ္မႈကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရာတြင္ ပါ၀င္

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖြ႕ဲ (WTO)၏

ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္

ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစ

သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳး

ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အ

သားအဆင့္ တစ္ေနရာတည္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ထည္ေဖာ္ျခင္း

ေပးေသာဌာနႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္

 အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အခြန္ အခ်က္အလက္

အေကာက္ခြန္ စနစ္မွတဆင့္ စီးပြားေရး

မွတ္တမ္းစု (database) မ်ားကို ခ်ိတ္

လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္

ဆက္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္

အီလက္ထေရာနစ္ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

စီမံမႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

-

ပုဂၢလိကက႑မွ သြင္းအားစုကို



အသံုးျပဳလ်က္ အီလက္ထေရာနစ္
အေကာက္ခြန္ႏွင့္ တစ္ေနရာတည္း
၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာဌာန ေဖာ္
ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
-

ကုန္သြယ္မႈလမ္းၫႊန္ ၀က္ဘ္ဆိုက္
တြင္ အေကာက္ခြန္/ ကူးသန္းေရာင္း
၀ယ္ေရး အခြန္မ်ားကို HS code
သေကၤတအလုိက္ ႐ွာေဖြႏိုင္ေသာ
အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းစု ျပဳစုျခင္း

 ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ေငြ
ေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္
ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုဖယ္႐ွားျခင္း
 ျပႆနာ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ကုန္သြယ္မႈ
ဘက္စံု စုစည္းမႈ ေလ့လာခ်က္ (DTIS) ပါ
သက္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္
သြယ္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပို႕ေဆာင္မႈ ၀န္
ေဆာင္မႈမ်ားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း
DRAFT

 အေကာက္ခြန္မဲ့ တင္သြင္းလာေသာ (grey
market)ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈ ေလ်ာ့
နည္း က်ဆင္းေစရန္ နယ္စပ္ႏွင့္ ကုန္းတြင္း
အေရးယူမႈကို အားေကာင္းေစျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

 ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီႏွင့္

 ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏

ရလဒ္ ၂ - ျပည္တြင္း

ယင္းေကာ္မတီ ႐ံုးအဖြ႕ဲ ကို အားေကာင္း

SPS ႏွင့္ TBT လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး

ကုမၸဏီမ်ားသည္ စြမ္း

ေစလ်က္ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပးႏုိင္

ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ေဒသ

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္

ရန္ ကုန္သြယ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္

အဆင့္ႏွင့္

အထည္ ေဖာ္ေရးကို ပုဂၢလိကက႑မွ

ကြန္ရက္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအသင္းမ်ားကုိ

ႏုိင္ငံတကာအဆင့္

သြင္းအားစုျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း

အားေကာင္းေစျခင္း

တန္ဖိုးကြင္းဆက္
မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာျခင္း

 တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ သြင္းကုန္ခြန္အမ်ိဳးမ်ိဳး

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ SPS ႏွင့္ TBT စည္း

မွ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္

မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေရး

မ်ားကို အားလံုး ရ႐ွိႏိုင္ရန္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း

ကုန္သြယ္မႈ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳမႈ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေစရန္ သင္တန္းေပးျခင္း
 လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ နယ္ေျမ (FTA)
ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပါ၀င္ၿပီး (ဥပမာ RCEPT)
ကုန္သြယ္မႈ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စြမ္းေဆာင္
ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း

 လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ နယ္ေျမ (FTA)
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တန္ဖိုးေပါင္းထည့္မႈ ပိုမို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး အားေပးရန္ အခြန္ႏွင့္
သြင္းကုန္ခြန္စနစ္ကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္
ေစျခင္း
 အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအရ အဓိက
အေရးပါ ေသာ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္
မ်ားကို အားေကာင္းေစျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား
ကုမၸဏီမ်ား/၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
 ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ အခြန္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ားကို
တူညီေစၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈကို
အားေကာင္းေစျခင္း
 အသင္း၀င္မ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေသာ အသင္းမ်ား အပါ
အ၀င္ လုပ္ငန္းစုအသင္းမ်ား၏ စုေပါင္း
ေစ်းကြက္တင္ပို႔ႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္
ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ
ရလဒ္ ၃ - ျပည္တြင္း

 ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္
ေလွ်ာက္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္
DRAFT

 ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္မႈ စည္း
မ်ဥ္းမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

လုပ္ငန္းအေရအတြက္

ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ား/လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ႏွင့္ ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း လိုက္နာ

ပိုမို၍ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္

မ်ား ကို ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာ အခ်ိန္

ေစရန္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း

အညီ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္

မကုန္ဘဲ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ယင္း

ကိုင္လာၾကၿပီး

တုိ႔ကို ႐ွင္းလင္းစြာထုတ္ျပန္ေၾကညာထား

တြင္ ပါ၀င္လာရန္ အားေပးၿပီး အလြတ္

ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား

ျခင္း

သေဘာ စီးပြားေရး၏ အ႐ြယ္အစားကို

ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္း

 အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ က႑

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အခြန္ဥပေဒအတိုင္း လုိက္နာ

က႑အနည္းငယ္မွအပ က႑အားလံုးတြင္

ေစေရး အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈကို

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္ခ်က္ကို

အားေကာင္းေစျခင္း

ပယ္ဖ်က္ျခင္း
 ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ

 ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အား
ေပးရန္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္

မိတ္ဖက္မ်ားထံ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လႊဲေျပာင္း

တြင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စြမ္းေဆာင္

ေပးေရး အားေပးသည့္ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား

ရည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုးတက္ေစျခင္း

ေပးအပ္ျခင္း
 ျပည္ပမွ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း
လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္လုပ္ေဆာင္ရန္
သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံရန္ ပိုမို လြယ္ကူ
ေစျခင္း
 စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ jointstock ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား ပိုမို
ျမင့္မားစြာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ
အတတ္ပညာ႐ွင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
အား ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို စာရင္း

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

စစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ကုမၸဏီ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစျခင္း



 ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အေျခအေနတန္းတူျဖစ္
ေစရန္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအား ႏုိင္ငံျခား
ဘဏ္မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း
 လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္း လိုက္နာ

 စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထင္သာျမင္သာ ႐ွိေစျခင္း၊

ရလဒ္ ၄ - စီးပြားေရး

ႏိုင္ရန္၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူအေနျဖင့္

အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမွာ စနစ္က်ၿပီး

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္

ခ်င့္ခ်ိန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္

ေဆာင္ရသည့္

မွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စည္းမ်ဥ္း ထိန္းခ်ဳပ္ရာ

ပတ္၀န္းက်င္တြင္

ရန္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

တြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္႐ြက္မႈကို နည္းပါးႏုိင္

ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈ၊

မ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀

သမွ် နည္းပါးေစျခင္း

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မႈႏွင့္

ျခင္းႏွင့္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပၚ

အရည္အေသြး

 ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သတင္း

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း

တိုးတက္

ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြး တိုးတက္

ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တိုးတက္

ေကာင္းမြန္လာျခင္း

ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပည့္စံုေသာ စည္းမ်ဥ္း

ေကာင္းမြန္ေစရန္ အစိုးရ၏ သတင္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း

အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္း

အစီအစဥ္ကို ေရးဆြၿဲ ပီး စတင္က်င့္သံုးျခင္း၊

ပညာ (အုိင္စီတီ)စနစ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္

စည္းမ်ဥ္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္

မွတ္တမ္း (database) တည္ေထာင္ထား

မ်ားဆန္းစစ္ခ်က္၊ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္

႐ွိျခင္း

DRAFT

ႏုိင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
အၫႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံျခင္း
 ပုဂၢလိကက႑ သုေတသနအႀကံေပးအဖြ႕ဲ
(think tank)တစ္ရပ္ တည္ေထာင္ၿပီး
ပုဂၢလိက က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီစဥ္
ေဆာင္ ႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္
ပုဂၢလိက က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို
လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း
 က႑အလုိက္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကို
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း၊ မူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္း၊
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္
စီးပြားေရးႏွင့္ က႑မ်ား အလိုက္ အခ်က္
အလက္မ်ားစုေဆာင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း
 အေျခခံအေဆာက္အဦကို လ်င္ျမန္စြာ
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း (ဥပမာ
ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ bonded
warehouse မ်ား ႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ား)

၇။ က႑ ၄ - စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္စုဖြဲ႕ျခင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ား
၆၄။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္း

က႑မွာ ၁၉၈၀ ျပည့္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားမွစတင္၍ ေျပာင္းလဲလ်က္႐ွိပါသည္။ ယခင္က အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ အႀကီး
စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္လည္း
မ်ားေသာအားျဖင့္ အစဥ္အလာအရ အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္သာလွ်င္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား
သည္ က႑အလိုက္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔ကို တာ၀န္ယူရပါ
သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားအျပားကို ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SEE) မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ SEE မ်ားသည္
က႑အလိုက္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရၿပီး ေငြေၾကးပိုင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈပိုင္း ကိုယ္
တိုင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ နည္းပါးပါသည္။2 စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း၊ ရလဒ္အားျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင ္
ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံပိုင္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ရန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္မႈ႐ွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေရး
ေစ့ေဆာ္မႈကင္းမဲ့ၿပီး အရည္အေသြးႏွင့္ လုပ္ငန္းအတုိင္းအတာ တစ္ျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာပါသည္။
၆၅။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(ဥပမာ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း)ကိုသာ ျပန္လည္၍ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရန္ တျဖည္းျဖည္း
ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူ၀ါဒ အသီးသီးတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ အစျပဳလ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္း
ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၉/၈၉) တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က႑
၁၂ရပ္ကို သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္လည္း မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္ႀကီးစိုးမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ လြန္စြာ သတိျပဳေဆာင္႐ြက္ေသာ
ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ဥပေဒတြင္ ေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား နိမ့္က်ျခင္း
သည္ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစၿပီး ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မက်န္႐ွိဘဲ ျဖစ္
DRAFT

ေစေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေခတ္မီ
ေရးကို အ႐ွိန္ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရးအလားအလာကို ထြက္ေပၚေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပုဂၢလိက
က႑အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္၊ ဆန္းသစ္ တီထြင္ရန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရ႐ွိေစရပါမည္။
၆၆။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျပင္ပႏွင့္ စီးပြားေရးအဆက္အဆံမ႐ွိဘဲေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အဖြဲ႕အ

စည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔မွာ အသစ္ တည္ေထာင္ရပါ
သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အေရးပါေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ယင္းစိန္ေခၚမႈမွာ ခက္ခဲပါသည္။
၂၀၁၁-၁၂ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏၀င္ေငြမွာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ)၏ ၈.၆ %
႐ွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဘ႑ာေငြမွာ ၄.၄%ျဖစ္၍ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းက႑အတြက္ လက္က်န္ စုစုေပါင္းမွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၅% ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အသားတင္လိုေငြျပမႈမွာ
ဂ်ီဒီပီ၏ ၇.၅% ႐ွိပါသည္။3 ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ၏ ၅၅%ေက်ာ္ ႐ွာေဖြေပးခဲ့
ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္ပမာဏ၄၀%ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား/ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာသင့္ေသာ္လည္း
ကာလတိုတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကး႐ွာေဖြေပးႏုိင္မႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားႏုိင္သည္။

2

SEE မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟုဆိုၾကေသာ္လည္း စင္စင္ ယင္းတို႔မွာ ဥပေဒအရ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း၊ လက္က်န္႐ွင္းတမ္း၊

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈပိုင္းကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္း၊ တင္းၾကပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား မ႐ွိၾကသည္ကသာ မ်ားပါသည္။
3

ကမၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၄၃ခု၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ႐ွာေဖြေပးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ျပ

ထားပါသည္။ (ကမၻာ့ဘဏ္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ အစီရင္ခံစာအမွတ္ ၇၅၈၉၇-MM ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐က
ြ ္
ပံု အစီရင္ခံစာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) (World Bank. 2012. Report No. 75897-MM Myanmar Public Financial Management

Performance Report. Yangon).

၆၇။

ယင္းစိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား႐ွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ ရည္မွန္း

ခ်က္ ႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန ၁၈ ခု႐ွိ ႏိုင္ငံပိုင္
လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔အနက္ ၁၈၀ကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈအမ်ားစုမွာ စက္႐ံုမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးၿခံမ်ား၊ သစ္စက္မ်ားႏွင့္ ေျမ ကဲ့သို႔ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးက႑
ကို မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ရည္
မွန္းခ်က္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုအခါ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိပါသည္။ ယင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
ေအာင္ျမင္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဓိကကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ အက်ိဳးစီးပြား အခုိင္အ
မာ ရယူထားသူမ်ားက ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ဆက္လက္၍ ထင္သာျမင္သာမ႐ွိဘဲ
လုပ္ေဆာင္လိုပါသည္။ ၀န္ႀကီးဌာန အရာ႐ွိမ်ားက ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုမၸဏီအျဖစ္ တည္ေထာင္ၿပီးေသာ
အခါ စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ဆက္လက္၍ တက္ႂကြစြာပါ၀င္လိုပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ၀န္ထမ္း
မ်ားပိုလွ်ံေနျခင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းမွပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ပင္စင္ေပးရမည့္တာ၀န္ႀကီးေလးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။
အေျခခံမူမ်ား
၆၈။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗဟိုစီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ျပင္ပႏွင့္အဆက္အဆံမျပဳျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အျခားႏုိင္ငံ

မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ အလားတူ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲအမ်ားအျပားကို ရင္ဆုိင္ရပါသည္။ အေ႐ွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဥေရာပ အလယ္ပိုင္း၊
ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အျခားဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွ ဗဟုသုတရယူႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
သည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးၿပီး ေစ်းကြက္အေျချပဳ စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္
လည္ စုဖြ႕ဲ ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (PPP) မ်ား ဆုိင္ရာ
၎တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို စုေပါင္းေလ့လာ
ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္ခန္းစာမ်ားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။



ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း (SOE) မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ က႑အလိုက္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္းအေပၚ အေျခခံရပါမည္။
အေျခခံအေဆာက္အဦ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက အဓိက လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိေသာ
DRAFT

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ား
ေအာင္ျမင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း (SOE)မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္
ရန္ျဖစ္ပါသည္။ က႑စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွစ္ရပ္စလံုးအတြက္ လမ္းျပေျမပံုႏွင့္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ သီးျခားအခန္းက႑မ်ား ပါ၀င္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။4



ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြ႕ဲ စည္းျခင္းမွာ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္
ထိေရာက္တြင္က်ယ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ထိုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ကုမၸဏီပံုစံျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
Corporatization မွာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအား ဥပေဒအရ သီးျခားတည္႐ွိေသာအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ လက္က်န္
႐ွင္းတမ္းထုတ္ျပန္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲကုမၸဏီဥပေဒအရ
ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြး႐ံုမွ်မက ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းကို ‘စီးပြားေရးပံုစံ’ ပီျပင္စြာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပါက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရ႐ွိႏိုင္ဖြယ္ရာ စီးပြားေရးပံုစံ ပီျပင္စြာလုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ
ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးကို ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ ႐ွိ
ရပါသည္။ ဘတ္ဂ်က္႐ွိသေလာက္သာသံုးစြႏ
ဲ ုိင္ပါမည္။ ပညာရွင္အဆင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူမ်ား ႐ွိရပါ

4

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပေသာ
လမ္းျပေျမပံုမ်ား ျဖစ္႐ံုသာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္
ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးလည္း

ပါ၀င္ရပါသည္။

ဥပမာ

သယ္ယူပ႕ို ေဆာင္ေရးက႑တြင္

သက္ဆိုင္မႈ

႐ွိေသာ

၀န္ႀကီးဌာန

၄ခု

(ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး) ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ျပန္လည္
သတ္မွတ္လ်က္ အမ်ိဳးသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းကို ပံ့ပိုးမႈေပးပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္
လာရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳပါမည္။

သည္။ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ို အ႐ံႈးခံျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ တာ၀န္မ်ား5 အတြက္ ခံစားခြင့္ျပန္လည္ရ႐ွိရပါ
မည္။ ထင္သာျမင္သာ႐ွိစြာ တာ၀န္ခံလ်က္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားကဲ့သို႔
လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။



ကုမၸဏီပံုစံလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးပံုစံ ပီျပင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔မွာ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္း အေပၚ
အေျခခံမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိရန္ ကုမၸဏီအျဖစ္ အသစ္ဖြ႕ဲ စည္းလုိက္ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္မ်ားသာ ႐ွိရပါ
မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီပံုစံ ေျပာင္းလဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ မစတင္မီ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ေရးဆြရ
ဲ ပါသည္။



ေအာင္ျမင္ေသာ

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို

အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက

အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။

က႑အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လံုး၀ပါ၀င္ျခင္း မ႐ွိပါ။ ေ႐ြးေကာက္ခံ
အရာ႐ွိမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာက႑ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္
မည္ဆိုပါက သဘာ၀အားျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔က်င္မႈျဖစ္ပြားပါသည္။ (ေ႐ြးေကာက္ခံအရာ႐ွိမ်ားျဖစ္ပါက) မဲဆႏၵ႐ွင္
မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (သက္ဆိုင္ရာက႑ ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက) ၀န္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း တာ၀န္ယူရျခင္း
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း၏ အေကာင္းဆံုးစီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္မည္
သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး အကူအညီေပးရန္ တစ္ခုတည္း
ကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရပါမည္။ ယင္းသို႔ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္
ႏွံမႈ ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါမည္။ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား6တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ရာ
တြင္အက်ံဳး၀င္သည့္ ကုမၸဏီဥပေဒတို႔ကို လုိက္နာရပါသည္။



အၿပိဳင္အဆုိင္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေစ်းကြက္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား
အတြက္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား

ထြက္ေပၚလာပါသည္။
DRAFT

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ

ေ႐ြးခ်ယ္လ်က္

လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္းမ်ား
အားလံုးအတြက္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိေသာ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ တင္ဒါတင္သြင္းရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းအား
ျဖင့္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။



ကာလ႐ွည္တြင္ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္း ပံုမွန္ရ႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား နည္းပါးပါသည္။ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္သည့္ပံုစံတြင္ အေျခခံခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ႐ွိေနပါသည္။ ကုမၸဏီကို ႏုိင္ငံေတာ္က အမ်ားစု ပိုင္ဆုိင္ထားသေ႐ြ႕
ႏိုင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လာႏိုင္ေျခ႐ွိပါမည္။ ထိုအခါ စီးပြားေရးအေပၚ အေျခမခံေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်
မွတ္လာပါမည္။ အမ်ားျပည္သူ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုး ဆံုး႐ံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။



ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္မဆို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း Public-private partnership (PPP)မ်ား ပါ၀င္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ PPP လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္
အေျခခံမွာ အမ်ားျပည္သူက႑တစ္ခုတည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကက႑ တစ္ခုတည္းက ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပး
ျခင္းထက္ ကုန္က်ေသာေငြေၾကးအတြက္ ပိုမို၍တန္ဖိုးထြက္ေပၚမည့္ PPP နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ကတိက၀တ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက
အေျခခံအေဆာက္အဦ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ အေျခအေနတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

5

ရပ္႐ြာသိ႔ု

၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အ႐ံႈးခံျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္

တာ၀န္မ်ားမွာ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက

ႏုိင္ငံပိုင္

လုပ္ငန္းမ်ားအား

ကုန္က်စရိတ္ ထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ အခေၾကးေငြျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။
6

ကုမၸဏီပဋိညာဥ္ Corporate charter ႏွင့္ ဘုတ္အဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း board rule မ်ား

ကၽြမ္းက်င္မႈရ႐ွိေရး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္ရန္ PPP မ်ားသည္ အေရးပါေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ
ပိုင္လုပ္ငန္း ပါ၀င္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ အမ်ားျပည္သူက႑ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုတို႔ တိုက္႐ိုက္
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကန္ထ႐ိုက္ခ်ဳပ္ဆိုလ်က္လည္း PPP တည္ေထာင္လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါသည္။



ေအာင္ျမင္ေသာ PPP လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ျဖစ္ေစရန္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဥပေဒ၊ အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ မူ၀ါဒ
မူေဘာင္ျဖင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးရပါမည္။ ဤမူေဘာင္မွာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံသင့္ပါသည္။ မွ်တမႈ႐ွိရမည့္
အျပင္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္သူတို႔အၾကား ထိေရာက္တြင္က်ယ္စြာ ခြေ
ဲ ၀
သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရပါမည္။ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြရ
ဲ န္ႏွင့္ တင္ဒါေခၚယူရန္ ထင္သာျမင္သာ႐ွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ လိုအပ္ပါ
သည္။ ထို႔အျပင္ တူညီေသာ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် လြယ္ကူေစရန္ တစ္ေနရာတည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ
ဌာန ထား႐ွိေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းတို႔ကို တာ၀န္ယူမည့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အမ်ားျပည္သူ အဖြဲ႕အစည္း
လည္း အားေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း
၆၉။

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ

မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ မူ၀ါဒအေျခခံ ခိုင္မာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး
ႏွင့္လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မူေဘာင္ Framework for Economic and Social Reforms (FESR)အေပၚ အေျချပဳထား
ၿပီး

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းက႑ကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္မ်ား တည္ေထာင္ရန္ ပါ၀င္ပါသည္။
မည္သည့္အစိုးရအတြက္မဆို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကသာ စီးပြားေရးကို အဓိကလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ယခင္က ျပင္ပႏွင့္
ဆက္ဆံမႈနည္းပါးခဲ့ေသာႏိုင္ငံတြင္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲ မ်ားျပားပါသည္။
DRAFT

၇၀။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုတြင္ လုပ္

ငန္းစဥ္ သံုးရပ္႐ွိပါသည္။ (၁) ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း (၂) ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရး
႐ွင္း ပံုစံျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ (၃) PPPမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း ၄၃ခုမွာ
၀န္ႀကီးဌာန ၁၅ခုေအာက္တြင္ ႐ွိၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုစီတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား႐ွိပါသည္။7
၇၁။

ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ယူရေသာက႑အလိုက္ အရာ႐ွိ

မ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မႈျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ပိုလွ်ံေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေႂကြးၿမီ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး
ႀကီးမားေနျခင္း၊ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းသည့္ အေျခခံအစီအမံမ်ားကို ကိုင္တြယ္ပံုတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အရာ႐ွိ
မ်ားမွာ မေသခ်ာ မေရရာဘဲ ႐ွိပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္
ရာက႑အလိုက္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားျခင္းလည္း အလြန္နည္းပါးပါသည္။ ဤသို႔ လစ္ဟာေန
ျခင္းအျပင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား တူညီျခင္းမ႐ွိပါ။
၇၂။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ဘ႑ာႏွစ္တြင္

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္

ဘ႑ာေရးစနစ္သစ္တစ္ရပ္ကို

စတင္က်င့္သံုးပါ

သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံမွ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေခ်းေငြ ရ
ယူျခင္းမ်ားကိုအားမကိုးဘဲ ေငြေၾကးပိုင္း ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရပါမည္။ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ႐ႈပ္ေထြးျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ
ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တစ္ဆင့္ခ်င္းသာလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္႐ွိပါသည္။ အျမတ္အစြန္းရ႐ွိရန္ အလားအလာ႐ွိေသာ

7

ႏိုင္ငံေတာ္၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထုတ္ယူသည့္လုပ္ငန္းကိုေမာင္းႏွင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္မွာ ၾသဇာသက္
ေရာက္မႈမ်ားစြာမ႐ွိဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အ႐ံႈးေပၚေသာ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္
ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအတြင္း တူညီေသာ႐ႈျမင္ပံု႐ွိပါသည္။
၇၃။

အစိုးရအေနျဖင့္ အျမတ္အစြန္းရ႐ွိေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္းမ႐ွိေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား/ အစိုးရပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား

ကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုခေ
ြဲ ရာင္းခ်ျခင္းမွာ ဗဟိုအဆင့္ ဘတ္ဂ်က္မွ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစ
မည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ မူ၀ါဒပိုင္း ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္အစြန္း ရ႐ွိေသာ (သို႔
မဟုတ္ အျမတ္အစြန္းရ႐ွိရန္ အလားအလာ႐ွိေသာ) ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္/ သို႔
မဟုတ္ PPP လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အကဲျဖတ္သင့္ပါသည္။
၇၄။

အျမတ္အစြန္းရ႐ွိေသာ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရမည့္အစား ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပန္လည္ ဖြ႕ဲ

စည္းရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွာ က႑အလိုက္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကို ဆက္လက္
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသင့္ၿပီး ယင္းသို႔ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း
လ်က္ ပိုင္ဆုိင္မႈရယူထားျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ ဟူေသာ
အယူအဆတြင္ အရင္းခံပါသည္။ ယေန႔အထိ မည္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္မွ် ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳႏုိင္ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ
ပမာဏကို ေရာင္းခ်ျခင္းမ႐ွိေသးပါ။ ေနာင္အခါ မေရာင္းခ်ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လံုး၀ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္
ထားျခင္းထက္ အေထြေထြက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအရသာ ေနာင္အခါ ပိုင္ဆုိင္မႈထုတ္ေရာင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈထုတ္ေရာင္းျခင္းသည္ အေရးပါေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး
ျခင္းအေပၚ အစိုးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းဟု မဆိုလိုေၾကာင္း သတိျပဳရန္အေရးႀကီးပါသည္။
၇၅။

PPP မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုလည္း က႑အလိုက္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေမာင္းႏွင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္ပါ

သည္။ PPP အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအမ်ားဆံုး ၀န္ႀကီးဌာနမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား
ျဖစ္ပါသည္။ PPP အေပၚ တူညီေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ႐ွိေသာ္လည္း ထူးျခားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ အေန
ျဖင့္ ယခုအခါ ယင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ စုစည္းညီၫြတ္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္
DRAFT

႐ြက္ေသာ PPP လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။ PPP မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္
သည့္ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္သာလွ်င္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ပုဂၢလိကက႑မွ တိုက္႐ိုက္ ၀န္
ေဆာင္မႈမ်ားရယူသည့္ အစီအမံတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သင့္ပါသည္။
ယေန႔အထိ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
၇၆။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏

အခန္းက႑ကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕ရာတြင္ တိုးတက္မႈရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါ
မည္။ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
၇၇။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ကို လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္း - ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မူ၀ါဒေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္ က႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

မဟာဗ်ဴဟာအရ စတင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္လည္းထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ယင္းဥပေဒမွာ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းေရး လမ္းခင္းေပးထား
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒတြင္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္မူေဘာင္ကို သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး က႑အတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္မ ႈ
ႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတို႔ကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
၇၈။

လက္ကိုင္ဖုန္းလုိင္စင္ အသစ္ ၂ခု အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါေခၚယူသည့္ရလဒ္အေနျဖင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းဆက္သြယ္

ေရး အသံုးျပဳႏုိင္မႈ မ်ားစြာ တိုးတက္လာပါသည္။ ဂ်ီဒီပီတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွ ပါ၀င္မႈလည္း မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာပါ
သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၂.၃%သာလွ်င္ လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၃၅.၇%သို႔
ျမင့္တက္လာပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၂.၇%သာ ႐ွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း
၄.၈%သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံအားလံုး၏ စီးပြားေရးတြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ လက္ကုိင္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး

ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံ
ပိုင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဤလြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္သစ္အတြင္း
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ KDDI-SUMITOMO ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိပါသည္။
၇၉။

ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုမွာ

လမ္းဆိုင္ရာ

PPP

မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ွိေသာ

-

ေအာင္ျမင္မႈ

ပုဂၢလိကက႑မွ

ရ႐ွိပါသလား။

စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္

လမ္း

ႏုိင္ငံတကာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ အညီပင္ျဖစ္ပါသည္ (မူ၀ါဒေၾက

ကြန္ရက္မွာ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္ အႀကီးမားဆံုး ပုဂၢလိကက႑မွ

ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ က႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေရး

ခ ေကာက္ခံသည့္ လမ္းအ႐ွည္ ကီလိုမီ တာ ၆၀၀၀ ခန္႔ကို ပုဂၢလိက

ဆြျဲ ခင္း၊ ဥပေဒ မူေဘာင္သစ္ ျပဳစုျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအပိုင္းမ်ားကို သီးျခားစီျဖစ္ေစရန္ ၀န္ႀကီး
ဌာနကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း
တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္)။

စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္ လမ္းကြန္ရက္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ လမ္းအသံုးျပဳ
ကုမၸဏီ ၂၉ခုက တည္ေဆာက္ျခင္း/ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ
မႈ ကန္ထ႐ို က္ ရယူလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းပမာဏ
ႀကီးမားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားမွာ ႏွစ္ ၃၀ အထိ သက္ တမ္း ႐ွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္

လမ္းတည္ေ ဆာက္ျခင္းႏွင့္

လမ္းကြန္ရက္ ကို

စီမံခန္႔ချြဲ ခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ လာသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေတြ႕အၾကံဳ ရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ အကဲျဖတ္မႈ
နည္းပါးပါသည္။

ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္တင္ဒါေပးျခင္းလည္း

နည္းပါးပါ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကို လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္း - ဤ

သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးေသာ လမ္းအသံုးျပဳခမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ မၾကာေသးမီကစတင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအမ်ိဳးသား

နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လမ္းမ်ား၏ ၁၅%သာလွ်င္

၈၀။

ေလေၾကာင္းလုိင္းႏွင့္

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္တို႔ကို ေကာ္ပို

ေရး႐ွင္းပံုစံျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအသစ္ေဆာက္
လုပ္ခြင့္ျပဳျခင္း8၊ မႏၲေလးႏုိင္ငံတကာ ေလဆိပ္ကို ေဒၚလာ သန္း
၁၀၀ အကုန္အက်ခံလ်က္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္
႐ြက္ရန္ ႏွစ္ ၃၀ ခြင့္ျပဳေရး သေဘာတူညီျခင္း9 ကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္

မွာ တစ္ကီလိုမီတာလွ်င္ ၀.၀၁ မွ ၀.၀၂ ေဒၚလာသာ ႐ွိၿပီး အလြန္
စီးပြားေရးအရ

အရင္းေၾက

ႏိုင္ပါသည္။

က်န္လမ္းမ်ားမွာ

အ႐ံႈးေပၚမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေျဖ႐ွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခ ု
ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ႐ွိသူမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္
မႈ

႐ွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု

သတင္းမ်ားထြက္ေပၚပါသည္။

စီးပြားေရး

တြက္ေျခမကို က္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ထိုအေၾကာင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ပုဂၢလိက အရင္းအႏွီး
ျဖင့္ လမ္းကြန္ရက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ္ လည္း ခိုင္မာမႈ႐ွိၿပီး

ျမင္မႈအခ်ိဳ႕ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ က႑အလိုက္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

လိုအပ္ခ်က္ကို အေျခခံသည့္ လမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပဳစုျခင္း

မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႐ွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသား သယ္

ေသးပါ။

ႏွင့္ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါေခၚယူျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာအေတြ႕အၾကံ ဳ မ႐ွိ

ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းကို လမ္းၫႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ
DRAFT

သည္။ ယင္းစီမံကိန္းတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရာ၌ ႐ိုး႐ွင္းလြယ္ကူေရး၊ က႑အလိုက္ တာ၀န္ခံ
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အပိုင္းမ်ားကို ႐ွင္းလင္းစြာ စည္းျခားထားေရး၊ ၀န္ေဆာင္
မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပိုမိုပါ၀င္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈကို အ႐ံႈးခံျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ တာ၀န္
မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြျပန္လည္ရ႐ွိေရး၊ ၀င္ေငြတိုးတက္ရန္ အလားအလာျမင့္မားေစေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။
၈၁။

က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး

ကူညီပံ့ပိုးလ်က္႐ွိပါသည္။ တစ္ေျပးညီက်င့္သံုးႏုိင္ရန္ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္
မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုထားပါသည္။ ယင္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားတြင္
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရာ၌ ပထမအဆင့္အျဖစ္ လုပ္ငန္းကို စနစ္တက် အစီအစဥ္ေရးဆြရ
ဲ န္ ေဆာ္ၾသ
ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ရာတြင္ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
၀န္ထမ္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားျဖင့္သာ တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။10

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ ယခုအခါ

ပြင့္လင္းေသာေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္႐ွိၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္သည္လည္း ဆိပ္ကမ္းပိုင္႐ွင္အျဖစ္သာလွ်င္
လုပ္ေဆာင္လ်က္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ႏွင့္
ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အပါအ၀င္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑႐ွိ အျခားႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕မွာ ခုိင္မာေသာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ႐ွိဘဲ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈနည္းပါးပါသည္။

8

Hutchison Port Holdings က တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ပါသည္။

9

MC-Jalux Airport Services Company Limited က တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ပါသည္။

10

ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြ႕ဲ စည္းရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းအစီအစဥ္အရ လိုအပ္
သည္ဟု ယူဆေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုသာ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင္စင္အတြက္ ေပးရန္တာ၀န္ကို အကန္႔အသတ္
ျဖင့္သာ လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။

၈၂။

စြမ္းအင္က႑ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳျခင္း။

၂၀၀၅ခုႏွစ္မွစတင္၍

ပုဂၢလိကက႑သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လွ်ပ္စစ္

ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၁၉ဘီလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ က႑အလိုက္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ျပဳေရးမူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဥပေဒတြင္
လည္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္ေရး အပိုင္းမ်ားကို စည္းျခားလ်က္ ပုဂၢလိကက႑ပါ၀င္မႈ တိုးျမင့္လာေစရန္ ဖိတ္ၾကားထားပါသည္။ ထို႔ေနာက္
သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္ (IPP)အခ်ိဳ႕ ခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ တစ္
ခု (ျမင္းျခံ)မွာ ႏုိင္ငံတကာတြင္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္
ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ပါသည္။ ဤက႑တြင္ အသစ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ယင္း PPP လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို
ယခုအခါ PPP ကန္ထ႐ိုက္မ်ားကို စီစဥ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းတို႔အတြက္ နမူနာ
ပံုစံအျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္႐ွိပါသည္။ IPP အသစ္မ်ား ခ်ထားေပးသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔
ေ၀ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းပါသည္။ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ်ားက ထုတ္လုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားကို ထိေရာက္စြာ offtake11 လႊဲေျပာင္းရယူလ်က္ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး လုပ္
နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္အညီ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မစတင္မီ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
အစီအစဥ္ကို ဦးစြာေရးဆြလ
ဲ ်က္႐ွိပါသည္။
၈၃။

ေခတ္မီကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဥပေဒ ျပဳစုျခင္း။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျပဳစုခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတြင္

ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းက႑ကို စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေခတ္မီမူေဘာင္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။
ယင္းဥပေဒကိုျပ႒ာန္းၿပီးသည့္အခါ လုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားလြယ္ကူၿပီး ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္
ပါမည္။ ဤဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ ကူး
သန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအားေကာင္းလာၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ PPP လုပ္ေဆာင္
ျခင္းမ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမွာ ေအာင္ျမင္မႈအ႐ွိဆံုးေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း
မ်ားသည္ အၿမဲလိုလို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒမူေဘာင္ (ဆိုလိုသည္မွာ ကုမၸဏီ
DRAFT

ဥပေဒ)ကို လိုက္နာရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မီ ကုမၸဏီဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြ႕ဲ စည္းျခင္းကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါမည္။ တစ္ေျပးညီ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ မူေဘာင္
ရ႐ွိလာၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းတိုင္း သီးျခား ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရန္ လို
အပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
က်န္႐ွိေနေသာ လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
၈၄။

ယေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထူးေအာင္ျမင္မႈ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္

အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူ မ်ားျပားၿပီး မူ၀ါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ လႊမ္းျခံဳေသာ မဟာဗ်ဴဟာ
မ႐ွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း မျဖစ္ဘဲ႐ွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ PPP မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း မူမ်ားႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း
အစီအစဥ္မွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ညီၫြတ္မႈ႐ွိေစရန္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ယင္းအေပၚ ဆက္လက္ တည္
ေဆာက္လ်က္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ PPP မ်ား အသံုးျပဳေရးတြင္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ က႑အလိုက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္း စနစ္မ်ား ဖြ႕ဲ စည္း တည္
ေထာင္ႏိုင္ပါသည္။
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လႊဲေျပာင္းရယူသည့္ offtake သေဘာတူညီခ်က္မွာ အရင္းအျမစ္ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ၀ယ္ယူသူအၾကား ေနာင္အခါ ထုတ္လုပ္မည့္
ပမာဏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ၀ယ္ယူ/ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

က႑ ၄ အတြက္ ပဏာမ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယႏွစ္)

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ျခင္း/ႀကီးထြားျခင္း

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လ်က္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကၿပီး အမ်ားပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ ရ႐ွိေစရန္
မဟာဗ်ဴဟာ

 တည္ရွိဆဲ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည့္စံု

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၁

က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးသပ္ အကဲျဖတ္မႈ တစ္ရပ္

- ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္း

ကို ျပဳလုပ္ျခင္း

 ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံလ်က္
ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း ဥပေဒ ေရးဆြျဲ ပ႒ာန္းျခင္း
 ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း၊

 စီးပြားေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑၊

ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ PPP အခြင့္

အစီအစဥ္တြင္

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္

အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ က႑

စုစည္းညီၫြတ္မႈ

ငန္းမူမ်ားကို အက်ဥ္းေဖာ္ျပလ်က္ ႏိုင္ငံပိုင္

အလိုက္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳစုျခင္း

ဖန္တီးျခင္း

လုပ္ငန္း မူ၀ါဒ ေရးဆြျဲ ခင္း

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

 ဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ က႑မ်ားတြင္

 ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အ

ပုဂၢလိကက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး လြယ္ကူ ေခ်ာ

တြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေမြ႕ေစေရး ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

(ဥပမာ စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး)

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဆက္လက္

 ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပင္စင္ေပးရန္တာ၀န္မ်ားကို
စီမံခန္႔ခရ
ြဲ န္အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား
ေရးဆြျဲ ခင္း
 ဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ က႑မ်ားတြင္
ပုဂၢလိကက႑မွ ပါ၀င္ႏိုင္ေရး လြယ္ကူ ေခ်ာ
ေမြ႕ေစေရး ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
DRAFT

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳ
တင္ ျပင္ဆင္ျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ

 ကုမၸဏီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း

 ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၂

အျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ႏုိင္ငံပိုင္

- ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္း

လက္႐ွိႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန/ ေစာင့္ၾကည့္

မ်ားသည္ သီးျခား

ျခင္း (ဥပမာ MNA, MPT, MPA, ႏွင့္ YESC)

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ျခင္း

 ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း အစီ

 ကုမၸဏီဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း ဥပေဒ

ထင္သာျမင္သာ ႐ွိ

အစဥ္ႏွင့္ ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ

တို႔အရ ဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္

စြာ တာ၀န္ခံမႈ ျဖင့္

ဖြ႕ဲ စည္းေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပင္ဆင္

လြတ္လပ္လ်က္

စီးပြားေရး မူမ်ား

 ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည့္

ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း
 ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းပံုစံ ျပင္ဆင္ဖြ႕ဲ စည္းထား

အရ လုပ္ငန္းမ်ား

ဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း

အစုအတြက္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို

ေရးဆြျဲ ခင္း

ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒေအာက္တြင္

 ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ား
အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္
ခန္႔ထားေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျခင္း
 ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း အစီ
အစဥ္ ေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျခင္း

ထား႐ွိျခင္း

က႑ ၄ အတြက္ ပဏာမ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - အမ်ားျပည္သူက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

-

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္)အ႐ွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ျခင္း/ႀကီးထြားျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ (အစဥ္အလာ အမ်ားျပည္သူက႑ ၀ယ္ယူေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္)

အစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏုိင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္အတြက္ တန္ရာတန္ဖိုး
အျပည့္အ၀ရ႐ွိေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ခိုင္မာေသာ PPP လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေပၚေပါက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေန
မ်ား ဖန္တီးျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ

 PPP ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးအစီအစဥ္ႏွင့္

 PPP အေျခခံသင္တန္းကို PPP ဌာနက ပို႔ခ်

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၁ -

PPP အေျခခံသင္တန္းတို႔ကို ျပဳစုေရးဆြဲ

ေသာ တရား၀င္ သင္တန္းအျဖစ္ စနစ္တက်

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕

အဆင့္ျမႇင့္တင္ပို႔ခ်ျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာျဖင့္ PPP

အစည္း/ဌာနကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္

မ်ားကို

ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္း

အားေပးျမႇင့္တင္ ျခင္း

အစည္းမ်ားတြင္ PPP ၀န္ထမ္းမ်ား

 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္

ႏွင့္ PPP

ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑

စြမ္းေဆာင္ရည္

အတြက္ PPP အေျခခံသင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္း

တည္ေဆာက္ျခင္း

 လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဖြဲ႕
စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ရန္ ပိုမို၍
အေသးစိတ္ သင္တန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြျဲ ခင္း

 ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးအစီအစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ

 PPP စမ္းသပ္စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အလ်င္

 PPP မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ကနဦး ပါ၀င္

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၂ -

အျမန္ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိႏိုင္မည့္

ရာမွ ရ႐ွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို စနစ္တက်

ပုဂၢလိကက႑က

လုပ္ငန္းမ်ား လမ္းျပေျမပံု ေရးဆြျဲ ခင္း

ျပဳစုျခင္း

႐ွင္းလင္းၿပီး ထင္သာ

 ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ စီမံခ်က္

 PPP ဗဟိုဌာနႏွင့္ PPP မူ၀ါဒ ဘုတ္အဖြဲ႕အပါ

ျမင္သာ႐ွိေသာ ေစ်း

မ်ားအေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိ႐ွိႏိုင္ရန္

အ၀င္ အဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ၿပိဳင္စနစ္ ျဖင့္ ၀ယ္ယူ

PPP စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း

တည္ေထာင္ျခင္း

သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

DRAFT

 အေျခခံအေဆာက္အဦ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 ရပ္တည္ႏုိင္မႈ လစ္ဟာခ်က္ ရန္ပံုေငြ Viability

ျဖင့္ အေျခခံ

ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ PPP မ်ားမွတဆင့္

Gap Funding (VGF) ႏွင့္တရား၀င္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ

အေဆာက္ အဦ

ပုဂၢလိကက႑ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ႐ွင္းလင္းၿပီး

အကူအညီ Official Development

၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ထင္သာျမင္သာ႐ွိေသာ အၿပိဳင္အဆုိင္

Assistance (ODA) ဟန္ခ်က္ညီေရး တစ္ေျပး

ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ညီ က်င့္သံုးႏုိင္မည့္ အစိုးရမူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ

 ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္း

 စမ္းသပ္စီမံခ်က္မ်ား ပထမအဆင့္မွ

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၃ -

လုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ထားေသာ

သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္

PPP စမ္းသပ္ အစီ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳ

အဖြဲ႕အစည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္

အစဥ္မ်ား တစ္ခု သို႔

လ်က္ က႑တစ္ခု သို႔မဟုတ္ က႑

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

မဟုတ္ တစ္ခုထက္

အမ်ားတြင္ PPP စမ္းသပ္အစီအစဥ္ စတင္

ပို၍ လုပ္ေဆာင္ ၿပီး

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ကနဦးကၽြမ္းက်င္မႈ
တည္ေဆာက္ျခင္း
ႏွင့္ ရ႐ွိေသာသင္ခန္း
စာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္
အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ပိုင္း
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
တြင္ လမ္းၫႊန္အျဖစ္
အသံုးျပဳျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

ႏွစ္) အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္)အ႐ွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ျခင္း/ႀကီးထြားျခင္း

 PPP ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို စုစည္းထား႐ွိၿပီး

 လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တရား၀င္

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၄ -

လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဖြ႕ဲ

တည္ေထာင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္း

PPP

အစည္းမ်ား႐ွိ PPP အစုအဖြဲ႕မ်ားသို႔ နည္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို

ပညာ အကူအညီ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္

မ်ားတြင္ PPP အစုအဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း

စုစည္းထား႐ွိၿပီး

အဓိက အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္

ႏွင့္ PPP စံျပဗဟိုဌာန center of excellence

လုပ္ငန္းအေကာင္အ

အမ်ားကို ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုးတက္ေစျခင္း

တည္ေထာင္ျခင္း

ထည္ေဖာ္ေသာ အဖြဲ႕

 လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အဖြ႕ဲ

အစည္းမ်ား႐ွိ PPP

အစည္းမ်ားတြင္ PPP အစုအဖြ႕ဲ မ်ား တည္

အစုအဖြဲ႕မ်ား သို႔

ေထာင္ရန္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ တည္

နည္းပညာ အကူ

ေထာင္ျခင္းႏွင့္ PPP စမ္းသပ္စီမံခ်က္မ်ား

အညီ ျဖည့္ဆည္းေပး

လုပ္ေဆာင္လ်က္ ယင္း အစုအဖြ႕ဲ မ်ား

ရန္ အဓိက အဖြ႕ဲ

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မႈကို စမ္းသပ္ျခင္း

အစည္း တစ္ခု သို႔
မဟုတ္ အမ်ားကို ဖြ႕ံ
ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာ

 ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္း (မဟာဗ်ဴဟာ

ထြက္ေပၚ ရလဒ္ ၅ -

ထြက္ေပၚရလဒ္ ၄)က PPP မူ၀ါဒ ေရးဆြဲ

ဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္း

လ်က္ အစိုးရဌာနမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕

လဲေရး အစီအစဥ္

အစည္းမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံ အစိုးရ အၾကား

လုပ္ေဆာင္လ်က္

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

PPP မူမ်ားႏွင့္

DRAFT

 PPP အသင့္ျဖစ္မႈကို ဥပေဒအရ အကဲျဖတ္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ခ်က္ ျပဳလုပ္လ်က္ ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားကို လက္႐ွိ

ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္

ဥပေဒ စနစ္အတြင္း

မည့္ နယ္ပယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ထည့္သြင္းျခင္း

 လႊတ္ေတာ္အပါအ၀င္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္
ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
 ပကတိအေျခအေန၊ မူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေသာ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြျဲ ခင္း

၈။ က႑ ၅ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအႏွီး အေျခခံကို တည္ေဆာက္ျခင္း
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ား
၈၅။

ပုဂၢလိကက႑ ႐ွင္သန္တိုးတက္ၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေခတ္မီစီးပြားေရးျဖစ္ေစရန္ လူသားအရင္းအႏွီးမွာ

အထူးအေရးပါေၾကာင္း ကမၻာ့အေတြ႕အၾကံဳအရ သိႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိက စီးပြားေရး
အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ လူသားအရင္းအႏွီးမွာ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါမည္။




ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ပိုမိုပါ၀င္ၿပီး ျပည္တြင္းတြင္သာ လုပ္ေဆာင္ရာမွ ျပည္ပႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္လာျခင္း
သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးကိုသာ အဓိကလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးပံုစံမွ စက္႐ံုထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ
က႑မ်ားကို အဓိကထားေသာ စီးပြားေရးပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း



က႑တစ္ခုစီအတြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈနိမ့္က်ၿပီး လုပ္အားခသက္သာေသာ အလုပ္သမားမ်ားကိုအသံုးျပဳသည့္ပံုစံမွ ပိုမို၍
တန္ဖိုးေပါင္းထည့္ႏုိင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာအဆင့္ ပိုမိုျမင့္မားစြာ
အသံုးျပဳလာျခင္း

၈၆။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအႏွီးကို တည္ေဆာက္ရန္ ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒမူေဘာင္ လိုအပ္ပါမည္။ အေထြေထြ

ပညာေရး (general education)သည္ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း
(TVET) ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီး စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပိုင္း-ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ‘soft skills’ (ဥပမာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား
စဥ္းစားျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ ျပႆနာေျဖ႐ွင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း) ႏွင့္ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္း-ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ‘hard
skills’ (ဥပမာ ဂေဟဆက္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား) လိုအပ္ခ်က္တိုးျမင့္လာျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါမည္။
ယေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအႏွီး အေျခခံကို အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ အဓိက အေရးပါ
ေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္။




ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးေနျခင္း
DRAFT

အေထြေထြပညာေရးႏွင့္ TVET တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ဘက္မွ ေမာင္းႏွင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး စာေတြ႔ကို အဓိက သင္
ၾကားျခင္း၊ စာေမးပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကိုဦးစားေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လိုအပ္သည့္ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္း ကၽြမ္း
က်င္မႈ မ်ား ‘hard skills’ ႏွင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ‘soft skills’ တုိ႔ကို အဓိကမထားျခင္း၊ ဥပမာ
တရား၀င္မွတ္ပံုတင္လ်က္ လုပ္ေဆာင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ခလစာျဖင့္ အသစ္ ၀င္
ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအနက္ အမ်ားဆံုး အစိတ္အပိုင္း (ထက္၀က္ခန္႔) မွာ အလယ္တန္း အထက္တန္း ပညာေရး
ၿပီးဆံုးၿပီး ၀င္ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားရာ၌ အလြတ္က်က္မွတ္ေစၿပီး
အဓိကအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။



နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရး (TVET) မတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ TVET မွာလည္း အျခားေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္
ေသာ ေအာင္လက္မွတ္ရ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္သမားအမ်ားအျပားအတြက္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ပညာေရးမဟုတ္ျခင္း

၈၇။

ယင္းသို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစစ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ရန္ အဓိက အကန္႔အသတ္မွာ လူသားအရင္းအႏွီး ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္စံု
ပညာေရးက႑သံုးသပ္ခ်က္ (CESR) ေအာက္တြင္ အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္၌
ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္းတြင္ ပိရမစ္ေျပာင္းျပန္ပံု ျဖစ္ေနၿပီး (အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရ႐ွိပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ႐ွား
ပါးေနသည္) ယင္းမွာ စီးပြားေရး ေခတ္မီေစေရး အေရးပါေသာ အတားအဆီးျဖစ္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ADB က ဆန္းစစ္ရာတြင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ား႐ွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ၅ပံု ၄ပံုက ပညာေရးစနစ္သည္
လူငယ္မ်ားအား အေျခခံ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ‘hard skills’ ႏွင့္ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ‘soft
skills’ ကို လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမ႐ွိဟု ယူဆၾကေၾကာင္းေတြ႕႐ွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အနက္ ၈% ကသာ ၎တို႔၏ အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးၾကပါသည္။ အသစ္ခန္႔ထားလိုက္ေသာ

အလုပ္သမားမ်ားမွာ ေလ့လာသင္ယူမႈ အေျခခံအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ “ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပး၍ မရ” ဟူေသာ ႐ႈျမင္ပံုကို
လည္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈအားနည္းျခင္းမွာ အဆိုး၀ါး
ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္သစ္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရ႐ွိေရး အဓိက အဟန္႔အတားလည္း
ျဖစ္ပါသည္။
၈၈။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအႏွီး ဖြ႕ံ ၿဖိဳး

တိုးတက္ေစရန္ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈမ်ား
၈၉။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခုိင္မာမႈ႐ွိၿပီး ပကတိအေျခအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ကိုက္ညီေသာမူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ေရးအတြက္

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမွ အေျခခံမူ သံုးရပ္အေပၚ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။



အမ်ိဳးသားအဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား (ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား) တြင္ လူ
သားအရင္းအႏွီး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို အဓိကအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။



ပညာေရးစနစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းအထက္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ TVET တိ႔က
ု ို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး
ဘြ႕ဲ ဒီပလိုမာမ်ား ထုတ္ေပးေရးကို အဓိကမထားဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သင္ၾကားေပးေရးကို အဓိကထားရန္
ျဖစ္ပါသည္။ အလယ္တန္း အထက္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ TVET တို႔မွာ စုစည္း ညီ
ၫြတ္မႈ႐ွိၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ိတ္ဆက္မိလ်က္ အလုပ္႐ွင္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ
မ်ား ‘hard skills’ ႏွင့္ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ‘soft skills’ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈ႐ွိေရးကို ဦးစား
ေပးရပါမည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လက္႐ွိႏွင့္ အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ ကၽြမ္း
က်င္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ပညာေရးစနစ္မွ ယင္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးႏုိင္ရန္
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။



DRAFT

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားမွာ TVET ကို က႑အမ်ား ပါ၀င္ၿပီး စုစည္းညီၫြတ္ေသာ က႑ခြအ
ဲ ျဖစ္ စုစည္းေပးရန္
ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ TVET က႑ခြအ
ဲ တြက္ ႐ွင္းလင္းေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ႐ွိပါ။ TVET
ကို (တရား၀င္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ၊ ေက်ာင္းအေျချပဳသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္ အလုပ္႐ွင္ အစီအစဥ္ျဖင့္ သင္တန္းပို႔ခ်
ျခင္း စသည္ျဖင့္) တစ္ကတ
ြဲ စ္ျပားလုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေနျခင္း၊ လစ္ဟာေနျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ
အမ်ိဳးသားအဆင့္ စနစ္တစ္ရပ္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ (အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက TVET
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ အလုပ္႐ွင္က စီစဥ္ေပးေသာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္) က႑အမ်ားပါ၀င္ေသာ္
လည္း စုစည္းညီၫြတ္ေသာ TVET စနစ္အတြက္ ခိုင္မာၿပီး ျပည့္စံုေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ရ႐ွိေစရန္ လူမႈေရးဥပေဒ၊
မူ၀ါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးတို႔မွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိၿပီး အလုပ္သမား
မ်ား - အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သင္
ၾကားေပးလ်က္ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ TVET ၏ အပိုင္းအားလံုးမွာ
အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ရပါမည္။

၉၀။

လူသားအရင္းအႏွီးကိစၥရပ္မ်ားမွာ အျခားပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ပါ က႑မ်ား႐ွိ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္

ဆက္ေနပါသည္။ ဥပမာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လစ္ဟာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး လစ္ဟာ
ခ်က္မ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာပါသည္။ ေခတ္သစ္က႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးသြားပါသည္။ ျပည္
တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈရ႐ွိႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းပါးပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္တြင္ က႑ ၅ရပ္စလံုး၌ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ သို႔မွသာ အဆိုးသံသရာလည္ရာမွ အေကာင္းသံသရာျဖစ္ေစရန္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ
မည္။ ဥပမာ ေခတ္သစ္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရ႐ွိေစျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား တီထြင္ဖန္တီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ စဥ္းစား ေတြးေခၚမႈပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ‘soft skills’ (ဥပမာ
ျပႆနာေျဖ႐ွင္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးပိုင္း တတ္သိနားလည္ျခင္းတို႔) တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

လိုအပ္ပါသည္။ အလားတူ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ TVET ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတြင္ ပုဂၢလိက
က႑ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း (ဥပမာ ပုဂၢလိကTVET ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား)ကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါ သည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း
၉၁။

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

သည္ (TVET အပါအ၀င္) ပညာေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၾကား၀င္
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။



ပညာေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း - လက္႐ွိအစိုးရသည္ တာ၀န္ယူသည့္
ပထမ ၂ႏွစ္အတြင္း ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို သံုးဆ တိုးျမႇင့္သံုးစြခ
ဲ ဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္လည္း ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္
ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ CESR ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ စိန္ေခၚမႈ
အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ အေထာက္အထားအေျချပဳ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NESP)
မူၾကမ္းေရးဆြေ
ဲ ရးကို ပံ့ပိုးမႈေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၀၁၆မွ ၂၀၁၀
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပိုမို၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ စုစည္းေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။



ဥပေဒျပဳမူေဘာင္ - အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမွာ ပညာေရးက႑အတြက္ လႊမ္းျခံဳေသာဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ ဆက္
လက္ျပ႒ာန္းမည့္ က႑ခြဥ
ဲ ပေဒမ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ၊ TVET ဥပေဒ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒႏွင့္

ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒ စသည္တို႔အတြက္ လႊမ္းျခံဳေသာဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ကဲ့သို႔
ေသာ ျဖည့္ဘက္ျဖစ္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း တိုးတက္မႈ ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။ (ဥပမာ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ မူ၀ါဒသစ္)



အေထြေထြပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈကိုတိုးခ်ဲ႕ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္သစ္ စတင္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းလခမယူေတာ့ရန္ ေက်ာင္းမ်ားအား အစုလိုက္ ေထာက္ပံ့
ေငြေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ မူႀကိဳတန္းသစ္ စတင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္
႐ွိပါသည္။ CESR ဆန္းစစ္ခ်က္အေပၚ ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ မူလတန္းႏွင့္
အလယ္တန္း အထက္တန္းပညာေရးအတြက္ အေသးစိတ္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္မ်ားကို ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ လမ္းၫႊန္
DRAFT

အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေျခခံပညာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မူေဘာင္အသစ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။



TVET ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး (ESD) ဥပေဒ ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အတည္
ျပဳခဲ့ပါသည္။ TVET ဥပေဒ မူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈအေျချပဳ TVET စနစ္သို႔
ေျပာင္းလဲျခင္းကို ပံ့ပိုးသည့္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ TVET ပံုစံသစ္အျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္မႈအေျချပဳ သင္ခန္းစာစု
module အလိုက္ ရက္တိုသင္တန္းမ်ားကို စမ္းသပ္ပို႔ခ်လ်က္ ႐ွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္း
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (NSSA) ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ တိုးတက္မ ႈ
ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

က်န္႐ွိေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား



ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း - ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
ဘ႑ာႏွစ္အထိ ပညာေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ အသံုးစရိတ္မွာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀.၈%မွ ၂.၀% သို႔ အၾကမ္းအားျဖင့္
ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းမွာ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္၏ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ႐ွိပါသည္။
အစိုးရအေျပာင္းအလဲ၊ အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ လစ္ဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ႐ွင္းလင္းစြာ ေဖာ္
ျပ မထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ NESP တြင္ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈမ႐ွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ပညာေရး၀န္ႀကီး
ဌာနသည္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဘက္စံု လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း (NCHRDP) ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း
ေရးဆြခ
ဲ ဲ့ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္ေနမည့္ အႏၲရာယ္႐ွိပါသည္။



ဥပေဒမူေဘာင္ - လႊမ္းျခံဳေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာ ပညာေရး
က႑ခြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရ႐ွိေရး တိုးတက္မႈ အျပည့္အ၀မရ႐ွိပါ။



အေထြေထြပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

- ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္

အရည္အေသြးႏွင့္

သက္ဆိုင္မႈကို

လံု

ေလာက္စြာ အေလးေပးျခင္းမ႐ွိပါ။ အဓိကမူ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေျမာက္အျမား ျပဳလုပ္မွ

သာ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လိုအပ္ေသာ ‘၂၁ရာစု’ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေလးအနက္ထားျခင္း အပါအ၀င္
BECF ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။



TVET ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - ဥပေဒသစ္သည္ ယခင္က စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ဘဲ ပိုမိုဆိုး၀ါး
ေစႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ႐ွိေနပါသည္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ တြင္ TVET ကို ပညာေရး အသိအမွတ္ျပဳ
လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (TVET ကို လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး ျပန္
လည္သတ္မွတ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈမရဘဲျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။) ဤအေတာအတြင္း ESD ဥပေဒကို TVET ဥပေဒ မတိုင္မ ီ
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ESD ဥပေဒတြင္ TVET အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕သာပါ၀င္ၿပီး TVET ဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္မူ
TVET ကို သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ႏွစ္ပိုင္း ခြျဲ ခားထားသျဖင့္ စုစည္းေပးရမည့္အစား တစ္ကတ
ြဲ စ္ျပား ျဖစ္
ေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ႐ွိပါသည္။

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား
၉၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူသားအရင္းအႏွီးအေျခခံ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ပညာေရးစနစ္ကို အသြင္ေျပာင္းလဲလ်က္

႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ ေ႐ွ႕ေနာက္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရ႐ွည္လုပ္ေဆာင္ရပါ
မည္။ ဆက္လက္၍တိုးတက္မႈရ႐ွိရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ားမွာ အထူး အေဆာတလ်င္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေရး
ႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။



ပညာေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြျဲ ခင္း - ဘတ္ဂ်က္တိုးျမႇင့္ေပးျခင္းအျပင္
အေရးပါသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ (၁) NESP ကို အၿပီးသတ္ျပဳစုၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက လူသားအရင္းအႏွီး ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုး
တက္ေစရန္ အဓိကအစီအစဥ္အျဖစ္ အျပည့္အ၀ လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း (၂) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိ
ေသာ လမ္းျပေျမပံုကို ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေ႐ွ႕ေနာက္ အစီအစဥ္ပါ
ပါ၀င္ေစလ်က္ NESP တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း (၃) NESP ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္း
စနစ္ပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ NESP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဗဟို
အဆင့္ႏွင့္ နယ္ေျမခံအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား႐ွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ NCHRDP ကို အဓိကထား လုပ္
DRAFT

ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ပံ့ပိုးမႈေပးႏုိ င္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေနျခင္းကိုလည္း ေ႐ွာင္႐ွား
ႏိုင္ပါမည္။



ဥပေဒမူေဘာင္ - ပညာေရးက႑ ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားမွာ (၁) နီးကပ္စြာ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္
႐ြက္ၿပီး တစ္စုတစ္စည္းတည္း ႐ွိရပါမည္ (၂) ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေ႐ွ႕ေနာက္စီစဥ္ထားၿပီး အဖြဲ႕အစည္း
စနစ္ပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအားေကာင္းလာမွသာ ပိုမိုခက္ခဲမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ ေဆာင္
သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ (၃) အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္႐ွင္အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ နယ္
ပယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားပါ ျဖည့္ဖက္အျဖစ္ တစ္ပါတည္း ပါ၀င္ရပါမည္။



အေထြေထြပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - မူ၀ါဒသစ္မ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
ေက်ာင္းပညာေရးမွ အလုပ္အကိုင္သို႕ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ပိုမို႐ွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပၿပီး အေလးအနက္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါ
သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးမဟုတ္ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အသစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူထက္၀က္မွာ အလယ္တန္း အ
ထက္တန္းပညာေရးမွ လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေစေရး အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးဦးစားေပးရပါမည္။ အေျခခံပညာေရးသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မူေဘာင္ BECF
အေပၚ ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္
ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး
အေနျဖင့္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ အမ်ားျပည္သူအား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ အေရး
ႀကီးပါသည္။



TVET ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား - TVET ကို ေက်ာင္းသင္ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပဟု ႏွစ္ပိုင္းခြျဲ ခားလိုက္ျခင္းမွာ TVET ကို
တစ္ကြတ
ဲ စ္ျပားျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့အေတြ႕အၾကံဳအရ သိႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳသည့္ TVET ဥပေဒ
ႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားမွာ (အလုပ္႐ွင္က ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အပါအ၀င္) TVET အမ်ိဳးအစား
အားလံုးကိုလႊမ္းျခံဳသည့္ စုစည္းညီၫြတ္ေသာမူေဘာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းအတြက္ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္ ESD ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္စဥ္းစားရႏုိင္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား

လံုးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔တြင္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ပံ့ပိုးမႈေပးေရး အစီအမံမ်ားကို အားေကာင္းေစရန္
အေရးႀကီးပါသည္။
၉၃။

ခိုင္မာေသာ မူ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ေနာင္အခါ ဆက္လက္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပိုမိုခိုင္မာ

ေသာ အေျခခံရ႐ွိေရးအတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္မ်ား၊ ယင္းကိစၥရပ္မ်ား၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸာယ္ သက္
ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစုႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အက်ိဳးသက္
ဆုိင္ ပါ၀င္သူမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

DRAFT

က႑ ၅ အတြက္ ပဏာမ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအႏွီး အေျခခံကို တည္ေဆာက္ျခင္း
ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ ႏွစ္)

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအပါအ၀င္) လူသား

အရင္းအႏွီး အားေကာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္၊ ႐ွင္သန္တိုးတက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ စီးပြားေရး
ေပၚေပါက္လာေရး အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ အမ်ားပါ၀င္ေသာ ႀကီးထြားမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔
ေသာ လူမႈစီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္
အေထြေထြ

 မဟာဗ်ဴဟာ ဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ဦးစားေပးမ်ား

 စနစ္တည္ေဆာက္မႈ အၿပီးသတ္ျခင္း၊ ကန

အားလံုးသေဘာတူညီမႈ အခုိင္အမာ ရယူ

ဦး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈ

ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္း

မ်ားကို ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

စပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အစီအမံမ်ား တည္

ဦးစားေပး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ေဆာက္ျခင္း၊ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္

မ်ား စတင္၍ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း

ေဆာက္ ျခင္း
ဦးစားေပး ကိစၥရပ္ ၁

က႑အလုိက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး

ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးျမႇင့္ပံ့ပိုးလ်က္

- ပညာေရး အတြက္

စုစည္း ညီၫြတ္ လ်က္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လုပ္

လာမည့္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္း ကာလအတြက္ ဦးစား

ဘ႑ာ

ငန္းစု၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ႏိုင္ ေသာ

ေပးမ်ား သတ္မွတ္ထား႐ွိလ်က္ NESP ကို

ျဖည့္ဆည္း

မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အၿပီးသတ္ေရးဆြဲ

အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္

ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း

လ်က္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အဓိက လုပ္

ေဆာင္ရမည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္

ေရးဆြျဲ ခင္း

ေဆာင္ ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား

 အမ်ိဳးသား ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္

 ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕

ေငြေၾကး

(NESP) မူၾကမ္းကို အစိုးရသစ္က ျပန္လည္

အစည္းမ်ား ထံမွ ပံ့ပိုးမႈတိုးျမႇင့္ေပးအပ္ျခင္း

သံုးသပ္လ်က္ အေသးစိတ္ ညႇိႏိႈင္း

(အၿပီးသတ္ NESP တြင္ ညႇိႏိႈင္းေဖာ္ျပရန္

ျပင္ဆင္ၿပီး အၿပီးသတ္ျပဳစုျခင္း၊ ဂ႐ုတစိုက္

ျဖစ္ပါသည္)ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ နယ္ပယ္

ဦးစားေပး သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား

မ်ားတြင္/ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား

ေ႐ွ႕ေနာက္စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္

ျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမႇင့္

ေဖာ္ျခင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ အပိုင္း

တင္ျခင္း (ဥပမာ အမ်ားျပည္သူ/ ပုဂၢလိက

က႑မ်ားကို အေလးအနက္ျပဳၿပီး အခ်က္

မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား)

DRAFT

အလက္ သစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း (ဥပမာ

 အၿပီးသတ္ NESP /အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတြင္

သန္းေခါင္စာရင္း၊ အလုပ္သမား အင္အားစု

ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ အဓိက အေစာပိုင္း

စစ္တမ္း)

အဆင့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

 အဓိကေသာ့ခ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္

ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း
 အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ား ညႇိႏိႈင္း

ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ အစီ

ေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အစီအမံမ်ား

အမံသစ္မ်ား ေရးဆြ/ဲ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ကို နက္႐ိႈင္းေစျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္

(ဥပမာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းစု၊

ေရး၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း

အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား)

မ်ားအတြက္ စီမံကိန္း ေရးဆြေ
ဲ ရးတို႔တြင္

 ဘတ္ဂ်က္လံုေလာက္ေစရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္
အရင္းအျမစ္မ်ား ရ႐ွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
NESP / အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းကို အၿပီးသတ္
ျပဳစုၿပီး ကနဦးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္
ျခင္း

အက်ိဳးသက္ဆုိင္ ပါ၀င္သူမ်ား ပါ၀င္ေစ
ျခင္း

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ ႏွစ္)

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

ဦးစားေပး ကိစၥရပ္ ၂

ဥပေဒျပဳ မူေဘာင္သည္ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္

အားေကာင္းၿပီး အမ်ားပါ၀င္လ်က္ လက္ေတြ႕

- ဥပေဒျပဳ မူေဘာင္

ၿပီး အဓိကဥပေဒမ်ားကိုအတည္ျပဳၿပီး/ အခ်င္း

က်ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒ

ခ်င္း ကိုက္ညီမႈ႐ွိေစရန္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ဥပေဒျပဳ

ျပဳမူေဘာင္တစ္ရပ္ကို အျပည့္အစံု ခ်မွတ္

ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးအတြက္ စုစည္း ညီ

ထား႐ွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

ၫြတ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ အေျခခံျဖစ္ေစျခင္းတို႔

ေရးဆြၿဲ ပီး ထိေရာက္စြာ က်င့္ သံုးႏုိင္ရန္

အတြက္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

အဓိကလုပ္ေဆာင္ ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ

 ပင္မဥပေဒမ်ားကို ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုး

တကာ အေတြ႕အၾကံဳကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား

ႏုိင္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္

လ်က္ ေနာင္အခါ ဥပေဒျပဳမႈ မူေဘာင္

ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္လ်က္

ဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္း

ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း

ေကာင္း၊ ယင္းမူေဘာင္ ကို အေကာင္

မ်ား အေသးစိတ္ ျပဳစုျခင္း

အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္း

 အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ေပး

ေကာင္း အားလံုး သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိေရး

အပ္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္း

အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားကို ပါ၀င္

ေဆာင္ရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း

ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုထည့္သြင္းျခင္း
 တစ္ေျပးညီ စုစည္းမႈ႐ွိေသာ ဥပေဒမူေဘာင္

 ဥပေဒမ်ား ထိေရာက္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္
အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
အပိုင္းက႑မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခ

ျဖစ္ေစရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အဆိုျပဳ

အေနႏွင့္ သင့္ေတာ္ျခင္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါ

ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအၾကား လိုအပ္သည့္

သည္။

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
DRAFT

 ဤမူေဘာင္အေပၚ အေျခခံလ်က္ (ပညာ
ေရး အလုပ္သမား စသည့္) ပင္မ ဥပေဒမ်ား
ကို ဆက္လက္၍ ျပဳစုျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္
အၿပီးသတ္ျပဳစုျခင္း

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ ႏွစ္)

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

ဦးစားေပး ကိစၥရပ္ ၃

အေထြေထြပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္

 အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ ဆက္လက္ တည္

- အေထြေထြ ပညာ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အၿပီးသတ္ ျပဳစုရန္ႏွင့္

ေဆာက္ၿပီးတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ အ႐ွိန္ျမႇင့္တင္ၿပီး

ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္း

အရည္အေသြးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ တိုးတက္

ကနဦး ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားကို ခိုင္မာေစရန္

လဲမႈ မ်ား

ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို

(စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အရည္

အေလးအနက္ျပဳလ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အေသြး /သက္ဆုိင္မႈကို ဆက္လက္ ၍

အေျခခံအုတ္ျမစ္အပိုင္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ရန္

အဓိကထားလ်က္) အဓိကလုပ္ေဆာင္

အဓိကလုပ္ေဆာင္ ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

 အဓိကက်ေသာ မူ၀ါဒကိစၥရပ္မ်ားတြင္

 ကနဦးအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ

အားလံုး သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိေရး ထပ္မံ

တိုးတက္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ပါ၀င္

ဆက္လက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အစီ

ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သင္ၾကားနည္း၊

အစဥ္ အတြက္ ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ စီမံကိန္း

အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

မ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

အပါအ၀င္ အေျခခံ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္း

 (တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ အပါ

လဲမႈမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ/ အခ်ိန္ဇယား

အ၀င္) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိေရာက္

ကို အၿပီးသတ္ ျပဳစုျခင္း

စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ စြမ္းေဆာင္

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း႐ွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

မႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း

စုစည္းျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္

ႏွင့္ နက္႐ိႈင္းေစျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေစျခင္းအပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္

မ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေရး ပံ့ပိုးမႈ

ပညာအတြက္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ား

ေပးရန္ အထူးျပဳ အသိပညာ ႐ွိေသာ

ကို ပါ၀င္ေစလ်က္ ဆက္လက္ အကဲျဖတ္ၿပီး

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို

DRAFT

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လက္ေတြ႕ျဖစ္

ဆက္လက္၍ စုစည္းထား႐ွိျခင္း

ႏိုင္ၿပီး အဆင့္လိုက္ေဖာ္ျပ ထားေသာ မဟာ

(ဘတ္ဂ်က္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္ပတြင္

ဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊

ေလ့လာသင္ယူရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း

 အေထြေထြပညာေရးႏွင့္ TVETကိုခ်ိတ္ဆက္
ေပးေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈ လမ္းေၾကာင္း
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထား႐ွိျခင္း
 အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ ေရးဆြျဲ ခင္း/ ေ႐ွ႕

ေဆာင္႐ြက္ေရး ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။)
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္လ်က္ အဆင့္
ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပန္လည္

ေနာက္ စီစဥ္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ ျဖည့္ဆည္း

ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ

ေပးျခင္း၊ အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အတိုင္း

တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကနဦး ျပဳျပင္ေျပာင္း

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

လဲေရးအပိုင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

တိုးခ်ဲ႕ရန္ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း

ဦးစားေပး ကိစၥရပ္ ၄

ကာလတို လုပ္ငန္းမ်ား (ပထမႏွစ္မွ ဒုတိယ ႏွစ္)

ကာလ႐ွည္ လုပ္ငန္းမ်ား (တတိယႏွစ္မွ ပၪၥမ

အေျခခံဦးစားေပးမ်ား

ႏွစ္) အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ျခင္း/ ႀကီးထြားျခင္း

 က႑အမ်ား ပါ၀င္ၿပီး စုစည္းညီၫြတ္လ်က္

 TVET ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အေျခခံ

- TVET ျပဳျပင္

လုပ္ငန္းမွ ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ TVET က႑

အုတ္ျမစ္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ တည္

ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား

ခြဲ စနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္

ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အၿပီးသတ္

တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အ႐ွိန္အဟုန္ ျမႇင့္

ျပဳစုရန္ႏွင့္ စတင္က်င့္သံုးရန္ အဓိက လုပ္

တင္ရန္၊ ကနဦး တိုးတက္မႈမ်ား ခိုင္မာေစ

ေဆာင္ ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ရန္ (စနစ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အရည္

 CESR ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား

အေသြး/သက္ဆုိင္မႈကို ဆက္လက္၍

ျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းခံျခင္း၊

အဓိကထားလ်က္) အဓိကလုပ္ေဆာင္ရ

TVET ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရ

မည့္လုပ္ငန္းမ်ား

မည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ

 ကနဦးအဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ

ရယူရန္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္

တိုးတက္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္

ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း (ဥပမာ အစိုးရႏွင့္

ဆက္လက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အစီ

လုပ္ငန္းစု အၾကား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္

အစဥ္အတြက္ ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ စီမံကိန္း

႐ြက္သည့္ အစီအမံမ်ား၊ TVET ေကာင္စီ)

မ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း

 အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြျဲ ခင္း/ ေ႐ွ႕

 အမ်ိဳးသားအဆင့္ စနစ္မ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အ

ေနာက္စီစဥ္ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္ ျဖည့္ဆည္း

စည္းပိုင္း စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား တည္ေဆာက္

ေပးျခင္း၊ အဆင့္လိုက္စနစ္ တည္ေဆာက္

ေရးကို ဆက္လက္၍ အေလးအနက္ထား

ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း

ျခင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ နယ္ေျမေဒသ

စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ကနဦး

တြင္း ကၽြမ္းက်င္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ကာလ႐ွည္ စနစ္ တည္

ဆည္းေပးရန္ အစီအမံမ်ားကို ပိုမို၍

DRAFT

ေဆာက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး
အမ်ားဆံုး ထြက္ေပၚရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ျခင္း
 ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို

(ဥပမာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အေျချပဳ သင္ခန္းစာစု

စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္လ်က္ အဆင့္

module အလုိက္ ရက္တို သင္တန္းမ်ား

ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပန္လည္

စသည္)

ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ

 အရည္အေသြး ျမင့္မား/သက္ဆုိင္မႈ ႐ွိေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အတိုင္း

TVET တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္မႈ တိုးခ်ဲ႕

ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ေပးရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီး

တိုးခ်ဲ႕ရန္ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း

ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စတင္တိုးခ်ဲ႕ေရး ပုဂၢလိကက႑
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

၉။ က႑အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား
၉၄။

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဤစာတမ္း၏ ေ႐ွ႕အပိုင္း

မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ က႑အလိုက္ ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားအျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေရးပါေသာ က႑အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေတြ႕႐ွိရပါသည္။


ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ေဒသအဆင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ တိုးတက္မ်ားျပားျခင္း အပါအ၀င္ အလြန္ခက္ခဲေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ ထူးျခားစြာ တိုးတက္မႈရ႐ွိပါသည္။ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား မ်ားျပားၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျမင့္
မားေနျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑ တိုးတက္မႈႏွင့္ ႐ွင္သန္လႈပ္႐ွားမႈကိုအားေပးျမႇင့္တင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး
အေျခခံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေဆာတလ်င္ ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။



ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း
ဗဟိုမွစီမံကိန္းေရးဆြသ
ဲ ည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ က႑/အဖြ႕ဲ အစည္း/၀န္ႀကီးဌာနတို႔က သီးျခား လုပ္ေဆာင္ေန
ျခင္းမ်ားကို အေမြဆက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္႐ွိပါသည္။ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အခ်ိတ္အဆက္မမိဘဲ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနျခင္းမ်ား႐ွိပါသည္။



အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရန္ ေမာင္းႏွင္လ်က္႐ွိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား မ်ားျပားေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ အဆံုးစြန္အထိေရာက္႐ွိေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လ်င္ျမန္ျခင္း၊ အေဆာတလ်င္ ေဆာင္
႐ြက္ေပးရမည့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵမ်ား႐ွိေနျခင္း၊ ေဒသအဆင့္ တစ္ေပါင္းတည္းစုစည္းရန္ ကတိက၀တ္မ်ားအတုိင္း လုပ္
ေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရပိုင္းမွ ဥပေဒ
ျပဳျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးတို႔ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။



သီးျခားစီ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ႐ွိေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္း၊ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား မ႐ွင္းလင္းျခင္းမ်ားမွာ လႊမ္းျခံဳေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မူ၀ါဒ မူ
ေဘာင္ မ႐ွိျခင္း၊ က႑အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ က႑တစ္ခုလံုးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မ႐ွိျခင္း
DRAFT

ေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုး၀ါးသြားပါသည္။


ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားမွာ
ေခတ္မမီေတာ့ေသာ အမ်ားျပည္သူက႑ အေတြးအေခၚ၊ မႏိုင္၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မထိ
ေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ပိုင္း အစီအမံမ်ားအၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ၀ိေရာဓိ အေျခအေန ျဖစ္
ေပၚေနပါသည္။ ယခင္က ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား
ႏွင့္ အစိုးရ - ပုဂၢလိကက႑တို႔ ႏွစ္ဘက္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ားအၾကားကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္
ဆည္းေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။



ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို

အမ်ားျပည္သူက႑မွ

ထိေရာက္စြာပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္ရန္

လူသားအရင္းအႏွီး တိုးတက္

ေကာင္းမြန္ေစေရးမွာ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း အေျပာင္းအလဲ အမ်ားအျပား လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပြားေန
ခ်ိန္တြင္ အဆင့္အားလံုး႐ွိ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀ၿပီး ေစတနာမွန္ကန္သူမ်ားျဖစ္သည့္တိုင္ ပုဂၢလိက
က႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္အတုိင္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အသစ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။


ထိေရာက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျဖစ္ေစရန္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အုိင္စီတီ ပံ့ပုိးမႈ လိုအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အစိုးရအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အဓိက
အေရးပါေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား စုေဆာင္းရန္၊ ဆန္းစစ္ ေလ့လာ
ရန္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကိုမွ်ေ၀ရန္၊ အဖြ႕ဲ အစည္းအခ်င္းခ်င္း၊ ပုဂၢလိကက႑တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ သတင္းအခ်က္
အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈနည္းပညာ (အိုင္စီတီ) လိုအပ္ပါသည္။ ထင္သာျမင္သာ႐ွိမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ
ရန္၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္သက္သာေစရန္၊ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္
ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္ တင္ထားရပါမည္။



ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေအာင္ျမင္ရန္ ခံယူခ်က္ အေတြးအေခၚသစ္လိုအပ္ေၾကာင္း အစိုးရ
ပိုင္း ဦးေဆာင္သူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ခံယူခ်က္အေတြးအေခၚသစ္အရ အစိုးရအရာ႐ွိ မ်ားသည္
ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ရာမွေျပာင္းလဲလ်က္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑အား
ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။



အေျခခံ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မလံုေလာက္ျခင္း။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊
ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔႐ွင္းေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ လို
အပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ အသံုးမျပဳႏုိင္
ေတာ့ပါ။



အမ်ားျပည္သူ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးျခင္း။ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား-ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ဖြဲ႕ Myanmar Business
Forum ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးျခင္းကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ အစီအမံမ်ား တည္ေထာင္ထား႐ွိသည့္
အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊
ယင္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္
မ်ားစြာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကိစၥရပ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ မွ်
ေ၀ရန္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကို မၾကာေသးမီက စတင္ ျပဳ
လုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသဆိုင္ရာ-ဥပမာ။ - မေလး႐ွားႏုိင္ငံတြင္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္
ေမာင္းႏွင္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
၉၅။

မေလး႐ွားႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အမ်ားအျပား ရ႐ွိလာပါသည္။ ႏိုင္ငံ့အစိုးရ
DRAFT

ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူမ်ားကို ႏိႈးေဆာ္လ်က္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို
က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာျပည့္မီႏိုင္မည့္ ျမင့္မားေသာလ်ာထားခ်က္မ်ား ထား႐ွိရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ရ႐ွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။
 လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်ိန္/ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားအား သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း
 ေဆာက္လုပ္ေရးခြင့္ျပဳခ်က္ ပါမစ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို အမ်ားအျပားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မေလး႐ွားႏုိင္ငံမွာ ဤ
နယ္ပယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ အားနည္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း ႐ွိပါသည္။
 ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းၿပိဳင္လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုကို အင္တာနက္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း
 စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖ႐ွင္းရာတြင္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ထား႐ွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုျဖင့္ ေဆာင္
႐ြက္ၿပီး က်စ္လ်စ္စြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ-တရား႐ံုးစနစ္သစ္ကို ဖန္တီးတည္ေထာင္ျခင္း
၉၆။

မေလး႐ွားႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို

ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ထား႐ွိပါသည္။


ႏိုင္ငံ့အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ေသာ မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑
ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အထိေရာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္ပါသည္ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းဥကၠဌမ်ား၊
အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသင္းအဖြ႕ဲ အႀကီးအကဲမ်ား)။



အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား (စကၤာပူ) မွ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အပါအ၀င္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရာမွ ထြက္ေပၚလာ
သည့္ အေဆာတလ်င္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ့ေဆာ္ေသာ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား



စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၿပီး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး ျမင့္မားေသာ
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား



စဥ္ဆက္မျပတ္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိကက႑ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႏွင့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စုစည္းေပး
ေသာ လစဥ္ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းအုပ္စု အစည္းအေ၀းမ်ား (ေအာက္အဆင့္မ်ားသို႔ တာ၀န္လႊဲအပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။)



ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သီးျခား “လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား” ဖြ႕ဲ စည္းထား႐ွိၿပီး တိုးတက္မႈကို
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ႏွစ္၀က္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း



စံႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္

ပုဂၢလိကက႑

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

တိုးတက္မႈကို

အဓိက

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္

အၫႊန္းကိန္း (KPI) မ်ားႏွင့္တိုက္ဆုိင္လ်က္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အစပိုင္း
တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအစီရင္ခံစာ Doing Business report ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္အဖြ႕ဲ
World Economic Forum ၏ ကမၻာတစ္၀န္း ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈ အၫႊန္းကိန္း Global Competitiveness Index ကဲ့သို႔
ေသာ ႏုိင္ငံတကာအၫႊန္းကိန္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ (၁) ရလဒ္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္
ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း (၂) စကၤာပူကဲ့သို႔ေသာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို တြန္းအားေပးေၾကာင္း (၃) ထင္သာ
ျမင္သာ႐ွိေသာ

ႏိုင္ငံတကာအၫႊန္းကိန္းျဖစ္၍

ျပည္တြင္း

ႏိုင္ငံေရးအရ

ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ျခင္းမခံရေၾကာင္း

မေလး႐ွား အမ်ားျပည္သူ-ပုဂၢလိက အထူးတာ၀န္အဖြ႕ဲ က ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာ
သည္ႏွင့္အမွ် မေလး႐ွားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္မပါ၀င္သည့္ အေရးပါေသာ
မူ၀ါဒ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစေသာကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္
မဟာဗ်ဴဟာ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။


သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ “ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ေရးအဖြ႕ဲ မ်ား” က မူ၀ါဒဆန္းစစ္ခ်က္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ
အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္း အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအေပၚ အေျခခံ
လ်က္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား သြင္းအားစုမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း



အာဆီယံ၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ေသာ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္
DRAFT

ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိက က႑ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
၉၇။

အစိုးရဌာနအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအၾကား (ဥပေဒျပဳျခင္း အပါအ၀င္) အဆင့္ျမင့္ မူ၀ါဒ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔မွာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ
အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎အပိုင္းမ်ား႐ွိမွသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စုစည္း ညီ
ၫြတ္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္း၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ အလို႐ွိ
ေသာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚေစျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။ အဓိက အက်ိဳးသက္ဆိုင္ပါ၀င္သူအားလံုးအၾကားတြင္
ထိေရာက္စြာ ညႇိႏိႈင္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ အမ်ားက ယံု
ၾကည္ထိုက္သည္ဟု သတ္မွတ္မႈ၊ စိတ္ခ်မႈတုိ႔ကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ႀကီး
ထြားႏိုင္ပါသည္။ ဦးစားေပးက႑တစ္ခုစီအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ ပင္မအၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ညႇိ
ႏိႈင္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားဆိုင္ရာ ပဏာမဦးစားေပးလုပ္ငန္း
မ်ား ေဖာ္ထုတ္ထား႐ွိပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ

အေျခခံ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ - မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို အဓိကထားေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းဌာနအားလံုးတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္း အစီအမံမ်ား ႐ွိေစ
ရန္၊ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၁။ တန္းတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
၂။ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမင့္မားေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္
လာရန္ေမာင္းႏွင္ေပးျခင္း
မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္

၁။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္

၁။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္/ မဟာ

ခ်က္ ၁ -

မွန္းခ်က္၊ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ဗ်ဴဟာကို အဓိက ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပုဂၢလိကက႑

အစိုးရ တစ္ခုလံုး

ဦးစားေပးမ်ားကို ထိပ္တန္း ေခါင္း

ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးလ်က္

အတြက္ ပုဂၢလိကက႑

ေဆာင္မ်ားက အေလးအနက္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေပါင္း

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္

စပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပင္မ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

မူ၀ါဒ လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္

တည္ေဆာက္ေရး အပါအ၀င္ ပံ့ပိုး

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ သတ္မွတ္ထား

ပံ့ပိုးမႈေပးမည့္ ခံယူခ်က္

မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္း

႐ွိျခင္း

အေတြးအေခၚ တို႔ကို

ေပးျခင္း

၂။ ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ပါ၀င္

ေဖာ္ထုတ္ထား႐ွိရန္ ျဖစ္

၂။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္

ေဆာင္႐ြက္ေစႏိုင္မည့္ အထိေရာက္ဆံုး ပုဂၢလိက

ပါသည္။

မွန္းခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ရန္၊ ဦးစား

က႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံု

အမ်ားျပည္သူႏွင့္

ေပးမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ စီးပြားေရး

မ်ားကို ကမၻာတစ္၀န္း စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေဖာ္

ပုဂၢလိကက႑၏ ျဖည့္

ႏွင့္ လူမႈေရး အၫႊန္းကိန္းမ်ား

ထုတ္ျခင္း

ဖက္ျဖစ္ေသာ အခန္း

သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ တိုးတက္မႈကို

၃။ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္
DRAFT

က႑မ်ားကို အားျဖည့္

တိုင္းတာရန္ ဟန္ခ်က္ညီ အမွတ္

၄င္းတို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္မႈကို

ေပးႏိုင္ရပါမည္။

ေပး ကတ္ျပား Balanced

အေထာက္အကူျပဳေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ

Scorecard

12

ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္း

က်င့္သံုးျခင္း

12

ဟန္ခ်က္ညီ အမွတ္ေပးကတ္ျပား balanced scorecard ဆိုသည္မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရး စနစ္
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဖြ႕ဲ အစည္း၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ မဟာဗ်ဴဟာတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္၊ အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း
ႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းျပင္ပ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်က္ အဖြ႕ဲ
အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ယင္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ

အေျခခံ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာ

၁။ လံုေလာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္

၁။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ သတ္မွတ္

ဦးတည္ခ်က္ ၂ -

လ်က္ အဆင့္ျမင့္ (လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္

ျခင္းႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

တကြ) အစိုးရ တစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္

လုပ္ငန္းအတြက္တာ၀န္ယူမည့္ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢလိက

မူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္း၊

သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ

က႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ/ ဘုတ္အဖြဲ႕ တည္ေထာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

၀ါဒ အစီအစဥ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း ေပါင္း

ျခင္း၊ ယင္းဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ အၾကံေပး၊ သုေတသန

ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းႏွင့္

စပ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး အစီအမံ႐ွိျခင္း

ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ လံု

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း

၂။ လက္႐ွိ အစိုးရဌာန ၀န္ေဆာင္

ေလာက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္

ကို လမ္းၫႊန္ရန္ႏွင့္

မႈေပးသည့္အဖြဲ႕မ်ားကို အစားထိုး

အလံုအေလာက္ ႐ွိျခင္း၊ ယံုၾကည္ဖြယ္ရာ႐ွိေသာ

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္

ရန္ အစိုးရတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္သည့္

ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အစီအမံ

႐ြက္ရန္ ထိေရာက္ၿပီး

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ အ

မ်ား ႐ွိျခင္း

လုပ္ငန္း တြင္က်ယ္

ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အစီအမံ

၂။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ လုပ္ငန္းမ်ားကို

လ်က္ ဘက္စံု ပါ၀င္

႐ွိျခင္း

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္အေကာင္အထည္

ေသာ အစိုးရတစ္ခုလံုး

၃။ ေခတ္မမီေတာ့ေသာ အခ်က္

ေဖာ္ရန္ အစိုးရတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢလိက

အဖြဲ႕အစည္း အစီအမံ

အလက္စုေဆာင္းေရးႏွင့္မွတ္တမ္း

က႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈ အစု

မ်ား ျပဳလုပ္ထား႐ွိျခင္း

ထား႐ွိေရးစနစ္မွ အေထာက္

အဖြ႕ဲ (၀န္ႀကီးဌာန/ေအဂ်င္စီ အဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္

အထားအေျချပဳ မူ၀ါဒ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို

အပါအ၀င္) တည္ေထာင္ျခင္း

ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ ေခတ္မီ အိုင္စီတီ

၃။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္

စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း/ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ကူညီပံ့

၄။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ညႇိ

ပိုးရန္ (ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ပါ၀င္

ႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္

မႈျဖင့္) အထူးတာ၀န္အဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းျခင္း၊ ပုဂၢလိက

အစီအမံအတြင္းတြင္ ပညာရွင္

DRAFT

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

က႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚ

အဆင့္ အမ်ားျပည္သူဆက္ဆံေရး

ရလဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာျခင္း

ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရး လုပ္

၄။ အစိုးရတစ္ရပ္လံုးတြင္လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက

ငန္းကို ထည့္သြင္း ထား႐ွိျခင္း

က႑တြင္လည္းေကာင္း ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး
ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း/ ပူးေပါင္း ေဆာင္
႐ြက္ျခင္းမ်ား တိုးတက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္အစိုးရ/ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ထိေရာက္မႈ ႏွင့္
လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈတိုးျမင့္ေစရန္ အိုင္စီတီစနစ္ က်င့္သံုး
ျခင္း
၅။ အထူးတာ၀န္အဖြ႕ဲ အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ဆက္
ဆံေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေရး
ဆြျဲ ခင္း၊ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အေထာက္အထား
အေျချပဳ မူ၀ါဒခ်ဥ္းကပ္ပံုကို အသံုးျပဳျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာ

အေျခခံ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

ဦးတည္ခ်က္မ်ား

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာ

၁။ ပူးေပါင္းေရးဆြၿဲ ပီး ပူးေပါင္း စီမံ

၁။ ကမၻာတစ္၀န္း႐ွိ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိကက႑

ဦးတည္ခ်က္ ၃ -

ခန္႔ခမ
ြဲ ည့္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိက

ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို စစ္တမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး

က႑မူ၀ါဒ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္

ေကာက္ယူျခင္း၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ျခင္း

ႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေမွ်ာ္

လုပ္ငန္းစဥ္ထား႐ွိၿပီး အစည္းအ

၂။ အမ်ားယံုၾကည္ေလာက္ေသာ ပံုမွန္ေဆြးေႏြးပြႏ
ဲ ွင့္

မွန္းခ်က္မ်ားကိုပံ့ပိုးမႈေပး

ေ၀း ပံုမွန္ ျပဳလုပ္လ်က္ အျပန္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပူးေပါင္း ေရး

လ်က္႐ွင္သန္လႈပ္႐ွားၿပီး

အလွန္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္း

ဆြရ
ဲ ာတြင္ အဓိက အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အက်ိဳး

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္

ျခင္း

သက္ဆုိင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္း

႐ြက္ေသာ အမ်ား

၂။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

၃။ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသန အႀကံေပးအဖြဲ႕ ‘think

ျပည္သူ/ ပုဂၢလိက က႑

ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္

tank’ မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္

ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး

ေဖာ္ရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္

အဆင့္ျမင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကက႑

လုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္

ပုဂၢလိကက႑ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒဆိုင္ရာ သုေတသန အႀကံေပးအဖြဲ႕

ေထာင္ၿပီး အမ်ိဳးသား

အၾကား စဥ္ဆက္မျပတ္ တန္းတူ

‘think tank’ ကို တည္ေထာင္ရန္/ ပံ့ပိုးမႈ ေပးရန္

အဆင့္ ပုဂၢလိကက႑

ညီမွ်မႈ႐ွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြျဲ ခင္း

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစျခင္းႏွင့္

ျခင္း

၄။ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စြမ္း

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစျခင္း

၃။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မ်ား

ေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း

ပူးေပါင္းလ်က္ ပုဂၢလိကက႑

ပံ့ပိုးမည့္ အစီအမံမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္

ဖက္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚလ်က္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္

႐ြက္ျခင္း/ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္

ျခင္း

ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ား
အတြက္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားက
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္

DRAFT

စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈ
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - စီမံခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
• ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကက႑ ၅ရပ္ခလ
ြဲ ်က္ ျခံဳငံု ေဖာ္ျပျခင္း (၁) ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း
ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပတ္၀န္းက်င္ (၂) ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈ (၃) ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (၄) စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
မ်ားလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕ျခင္း (၅) လူသားအရင္းအႏွီး

ပုဂၢလိကက႑
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ
ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္

• အဓိက ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳက႑မွ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္း
မ်ား/လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား/လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ စီမံကိန္း ေရးဆြေ
ဲ ရး
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ယေန႔အထိ ေရးဆြထ
ဲ ားေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒကို
စုစည္းညီၫြတ္ေသာ ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ ျပဳစုျခင္း
• ယေန႔အထိ ျပဳစုၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပင္မ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မူမ်ားကို
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပဳစုျခင္း
• ပင္မ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစျခင္း

• အဓိကက႑ ၅ရပ္ပိုင္းျခားလ်က္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစမည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အကဲျဖတ္ျခင္း
• သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း (တည္ဆဲႏွင့္ မူၾကမ္းျပဳစုဆဲ)
• ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဆဲႏွင့္ အဆိုျပဳထားေသာ ဥပေဒျပဳျခင္း မဟုတ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
• သက္ ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအေကာင္းဆံုးလုပ္နည္း လုပ္ဟန္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
မူ၀ါဒမ်ားတြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ား/ေ႐ွ႕ေနာက္မညီျခင္းမ်ား/ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အကဲျဖတ္ခ်က္

ပုဂၢလိကက႑

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

• ေဒသတြင္း ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပမာမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ႏုိင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို
ရယူအသံုးျပဳျခင္း
• အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလ်က္အတည္ျပဳျခင္း

DRAFT

• ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ ျခံဳငံုေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အကဲျဖတ္ခ်က္အေပၚအေျချပဳလ်က္ ကာလတို
(၁ႏွစ္မွ ၂ႏွစ္) ႏွင့္ ကာလ႐ွည္ (၃ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္) အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အၾကံျပဳျခင္း
• ထိေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္ ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ မူ၀ါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ား လမ္းၫႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ကိုတင္ျပျခင္း (ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ ကို ၾကည့္ပါ။)

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ
မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္

• ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြ/ဲ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အဖြဲ႕အစည္း အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ရာ
တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း အစီအမံခ်မွတ္ျခင္း

• ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူလ်က္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳထားေသာ
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္း အစီအမံမ်ားကိုတင္ျပျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အယူအဆမ်ား
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ပင္မအယူအဆမ်ားႏွင့္ မူမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေရးမွာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူ
ေဘာင္ႏွင့္ လက္ဦးမႈရယူေဆာင္႐ြက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔လုိအပ္ပါသည္။


စိတ္အားထက္သန္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ေကာင္းစြာသတ္မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အလို႐ွိေသာ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား



ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ ျဖည့္ဘက္ျဖစ္ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း



ကမၻာတစ္၀န္း အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ မူမ်ားႏွင့္ ရ႐ွိခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ နည္း
လမ္းျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း



ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ တိုးတက္မႈကို ေမာင္းႏွင္ေပးႏုိင္ရန္ အလားအလာ႐ွိသည့္ အေၾကာင္းအ
ခ်က္မ်ား၊ အဓိက စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား၊ ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္အကန္႔အသတ္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္
ျခင္း



ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၏ အပိုင္းက႑အမ်ားပါ၀င္ေသာ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ မတူညီေသာ မူ၀ါဒ နယ္ပယ္ အသီး
သီးတြင္ အေရးပါေသာ က႑အမ်ားဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း



မူ၀ါဒေရးဆြရ
ဲ န္၊ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း အစီ
အမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား



ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရဆႏၵ႐ွိျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ
ႏွင့္ တူညီေသာ ခံယူခ်က္ အေတြးအျမင္

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္
DRAFT

ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဆိုသည္မွာ ေစ်းကြက္ကေမာင္းႏွင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုအားေပးၿပီး ျပဳစု
ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဖန္တီးေပးသည့္
႐ွင္သန္လႈပ္႐ွားၿပီး က႑အမ်ားပါ၀င္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးတြင္ ခုိင္
မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္း၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔စားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ၿပိဳင္
ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈကို ထိေရာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ တန္းတူ
ညီတူ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား႐ွိျခင္းဟူေသာ
သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၏ ေယဘုယ်ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္မႈကို ႏိႈးဆြရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုက်ယ္ျပန္႔ေစၿပီး မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးအနာဂတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစပါသည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္မႈကို အားေကာင္းေစပါသည္။
ဤစာတမ္းတြင္ က႑တစ္ခုခ်င္း သို႔မဟုတ္ အထူးဦးတည္ရည္႐ြယ္ေသာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိက ေဖာ္
ျပမည့္အစား က႑အားလံုးတြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႐ွင္သန္လႈပ္႐ွားမႈကို ပံ့ပိုးမႈေပးသည့္အဆင့္ျမင့္က႑ - အမ်ား
ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ မူ၀ါဒမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထိေရာက္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ မူေဘာင္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား
ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းျဖည့္ဘက္ျဖစ္ေသာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏အေျခခံအေတြးအေခၚမ်ားကို နားလည္သေဘာ
ေပါက္ၿပီး လက္ခံက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ၏ အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ သေဘာ
ထား ခံယူခ်က္ ျဖစ္တည္လာပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

တန္ဖိုးဖန္တီးျခင္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ တူညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္႐ွိရပါမည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္အခန္းက႑ႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈကို
ေလွ်ာ့ခ်ရပါမည္။ (ေအာက္ပါပံုကို ၾကည့္ပါ။)

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္တြင္ မ႐ွိမျဖစ္ ပါ၀င္ရမည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ပံုစံတစ္ခုတည္းျဖင့္ အားလံုးကို ျခံဳငံုမိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ
အဆင့္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ား၊ ဦးစားေပးမ်ား၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား မတူညီၾက
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အာ႐ွတိုက္တြင္သာမက ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ပါ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀
အေတြ႕အၾကံဳမွ ပုဂၢလိကက ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား အမ်ားအျပား ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးတြင္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တိ႕ု ၏ အခန္းက႑မ်ား
အစိုးရ

က႑မ်ားအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

ပုဂၢလိကက႑

လႊမ္းျခံဳေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး မူ ၀ါဒ မူေဘာင္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ေအာက္ပါတို႔ကို အဓိက ဖန္တီး ေမာင္းႏွင္ေပးပါသည္ ။ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ၊

မ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစေသာ ပတ္၀န္းက်င္၊ ဥပေဒ/စည္းမ်ဥ္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊

အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီေသာ

ကုန္ပစၥည္း /၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ႀကီးထြားမႈ၊

ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား၊ စားသံုးသူႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မူ၀ါဒ၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးႏွင့္

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္တြင္က်ယ္စာြ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ျခင္း၊

ဘ႑ာေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ ပုဂၢလိကက႑မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စီးပြားေရးအရ

ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ျခင္း /ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး/လူမႈေရး

တြက္ေျခမကိုက္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ပစၥည္းမ်ား/

အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ စြန႔စ
္ ားမႈယူျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊

အေျခခံအေဆာက္အဦ / ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ တာ၀န္ယူပါသည္။

၀င္ေငြႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ ဖန္တီးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
စြန႔ဥ
္ ီးတီထြင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ risk ယူျခင္း၊ ၿပိဳင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ ထင္သာ
ျမင္သာ႐ွိျခင္းတို႔ကို အားေပးရန္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရာတြင္

DRAFT

ဥပေဒေဘာင္အတြင္း က်င္၀
့ တ္ႏွင့္အညီ ႐ွင္သန္လႈပ႐
္ ွား လုပ္ငန္း
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္း

ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
ခုိင္မာေသာ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ တည္ေထာင္ထား႐ွိၿပီး စီးပြားေရး

ရန္ပံုေငြခေ
ြဲ ၀သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္း/ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သ ည့္ ေငြေၾကး

ျခင္း၊ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို တံု႔ျပန္လ်က္ စြန႔စ
္ ားမႈ ယူျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားသို ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္

ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း၊

ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသတြင္း ႀကီးထြားမႈကို

စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ျမင့္တက္မႈ ဖန္တီးျခင္း

ေမာင္းႏွင္ေပးရန္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း

အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ PPP မ်ား)
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူမႈေရး ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈကို ပံ့ပိုးမႈေပးရန္ အမ်ား

လိုအပ္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ကုန္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ

ျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကို ထိေရာက္

ျဖည့္ဆည္း ေပးရာတြင္ ပုဂၢလိကအရင္းအႏွီးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း

တြင္က်ယ္စာြ ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း

လူသားအရင္းအႏွီး
စီးပြားေရးႀကီးထြားရာတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေရး

လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ ျမင့္မားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊

လိုအပ္ေသာ အသိပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႐ွိေစရန္ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒ/

ပညာေရး/ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ ျဖည့္ဆ ည္းေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအလိုက္

မူ၀ါဒ မူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး (TVET အပါအ၀င္) ပညာေရး ေဆာင္႐ြက္

ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား

ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေငြေၾကး ျဖည့္ဆ ည္းေပးျခင္း

ခ်မွတ္ႏုိင္ရည္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမူေဘာင္တြင္ပါ၀င္ရမည့္ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္က႑မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆက္စပ္လႊမ္းျခံဳေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္



ကာလ႐ွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ေပးေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အေတြးအေခၚ

အလို႐ွိေသာ စီးပြားေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား



အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ေရ႐ည္တည္တံ့ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားလာေစရန္
လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ လုပ္ငန္းႀကီး၊ လုပ္ငန္းအလတ္၊ လုပ္ငန္းငယ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း၊ ျပည္ပ
လုပ္ငန္း၊ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလြတ္သေဘာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊လက္႐ွိ
လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း႐ွင္ျဖစ္လာရန္ အလားအလာ႐ွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္
ငန္းမ်ား

ဆန္းသစ္တီထြင္ႏုိင္မႈကို

အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေသာ

‘incubator’ မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။



မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအဆင့္ႏွင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအဆင့္ ႏွစ္ဆင့္စလံုးတြင္ ရလဒ္မ်ား တိုးတက္ရ႐ွိျခင္း
(က) မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအဆင့္ - လုပ္ငန္းအေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္း၊ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္လ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
အ႐ြယ္အစား၊ က႑မ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ နက္႐ိႈင္းမႈ၊ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား စုစည္းျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ
(ခ) မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအဆင့္ - အလုပ္အကိုင္၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈႏႈန္း၊
စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (ဂ်ီဒီပီ) တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္း

က႑အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ႀကီးထြားမႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ား



စီးပြားေရးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပါ၀င္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္မ်ားက်ယ္ျပန္႔လာေစျခင္း - ပုဂၢလိကက႑ ေစ်းကြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚေပါက္ေစရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း - စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ စီးပြား
DRAFT

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း/၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူက႑မွပါ၀င္ေသာ အခန္း
က႑ကို နည္းပါးေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ -ပုဂၢလိက
မိတ္ဖက္လုပ္ငန္း (PPP)မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ က႑မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အား
ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ ခြင့္မျပဳစာရင္း (negative list)မ်ား (ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္
ကိုင္ရန္ တားျမစ္ထားေသာ က႑မ်ား)ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေသာ ေစ်းကြက္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္း



ပိုမို၍ အမ်ားပါ၀င္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ျဖစ္ေစျခင္း - ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို
ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္၀န္းက်င္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ ေငြ
ေၾကး၀န္ေဆာင္မႈက႑ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေငြရင္းေငြႏွီး စုစည္းျဖစ္ေပၚေရး ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး
ျခင္း (ပစၥည္းကိရိယာ၊ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အျခားၾကားခံပစၥည္းမ်ား)၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္း
ျခင္း၊ ေဒသအဆင့္/ကမၻာ့အဆင့္ ကုန္သြယ္မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း



ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း - လုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရသည့္
အေျခအေနကို တန္းတူျဖစ္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္
ပိုမို ခုိင္မာေသာ ပုဂၢလိကက႑ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ ပိုမုိခုိင္မာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မမွ်တေသာၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ တားဆီးရန္ ျဖစ္သင့္
ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုိက္နာရသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစရပါမည္။
ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပုဂၢလိက
လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME)မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။



အေျခခံအေဆာက္အဦ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း - လူသားအရင္းအႏွီး အပါအ၀င္ ပညာေရး/ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးေရး အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ (လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔႐ွင္းေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စသည္) ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး
သို႔မဟုတ္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးကို

ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းအားျဖင့္

ပုဂၢလိက

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ရသည့္

အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း



လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ကိုင္တတ္မႈ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း - ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ၊
အသိပညာ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ကို ပိုမို၍ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ေစရန္၊
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အသင္းမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အားေကာင္းေစရန္၊ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္မ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအ၀င္
စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကိုအားေပးျမႇင့္တင္လ်က္ ဆြေ
ဲ ဆာင္ရန္၊ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ ၀န္ေဆာင္မႈ
ျဖည့္ဆည္းေပးသူမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အတုိင္းအတာကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ ၾကားခံလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ
အစည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

မူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္း၊

ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္

အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ား



ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ အစိုးရ-အႀကီးတန္းအရာရွိပိုင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မႈ - ပုဂၢလိကက႑
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒေရးဆြျဲ ခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္
ျခင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊
တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ကို လမ္းၫႊန္မႈေပးရန္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္မွ ေခါင္းေဆာင္မႈ
သည္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။



အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း အစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား - ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း အပါအ၀င္
DRAFT

(၀န္ႀကီးဌာနအမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအဆင့္အားလံုးတြင္) ပုဂၢလိကက႑ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္
အဖြ႕ဲ အစည္းပိုင္း အစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ားဖန္တီးျခင္း



အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးျခင္း - ခိုင္မာမႈ႐ွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိက
က႑ ေဆြးေႏြးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း

ကမၻာတစ္၀န္း အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား၊ ပထမမူမ်ားႏွင့္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား



ျပည့္စံုေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ေရးဆြရ
ဲ ာတြင္ အေျခခံအျဖစ္ အာ႐ွမွလည္းေကာင္း၊

ရ႐ွိသည့္

အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးျပဳျခင္း
ဤ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ အယူအဆမ်ားႏွင့္ အဓိက အပိုင္းမ်ားကို အားလံုး စုေပါင္းလိုက္ပါက ေအာက္ပါတို႔ကို
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။



ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္/ေဒသအဆင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား
ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းျခင္း



ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း အတြက္ ဘက္စံု လႊမ္းျခံဳေသာ
စုဖြ႕ဲ ပံု၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း



အစိုးရ၏ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္/ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားကတစ္ဖက္၊ ေခတ္မမီေသာ
အမ်ားျပည္သူက႑ အေတြးအေခၚ၊ မႏိုင္၀န္ထမ္းေနရေသာ အမ်ားျပည္သူက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ား
ျပည္သူ/ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမထိေရာက္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္အက်ိဳးမျပဳျခင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္မေဆာင္
႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားက တစ္ဖက္ ခ်ိတ္ဆက္မမိျခင္းကို ကုစားရန္ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ ဖြ႕ဲ စည္းမႈပံုသ႑ာန္ပံု ဖန္တီးျခင္း



ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာထားေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္
လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တိုးတက္မႈ၊ မလံုေလာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျမပံုေရးဆြဲ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ စုစည္းစီစဥ္သည့္ မူမ်ား၊ စုဖြ႕ဲ ပံုႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာက္ပါ ပံုတြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခုိင္မာမႈ႐ွိၿပီး မိမိတို႔ လုပ္ငန္းအျဖစ္ အျပည့္အ၀ ခံယူေသာ ျမန္မာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္
ေပၚထြက္လာေစရန္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အက်ိဳးသက္ဆုိင္ ပါ၀င္သူမ်ားအၾကား အခ်ိန္ယူလ်က္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

အေျခခံက႑

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္

၅ရပ္

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္

အစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က႑အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံုတြင္ အမွန္ျခစ္လ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ျပဳစုရာတြင္ က႑တစ္ခုစီအတြင္း ယင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးဆြရ
ဲ ပါမည္။ (လုပ္ငန္း ၃)
ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ပဏာမ ေဖာ္ျပခ်က္စာတမ္း - အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္
က႑မ်ား

ကာလ႐ွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္ၿပီး အမ်ားပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္
ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈ
လႊမ္းျခံဳေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား

ပုဂၢလိကက႑မွာ အသက္၀င္႐ွင္သန္တိုးတက္ၿပီး ေဒသတြင္း ပကတိအေျခအေနတြင္
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ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေမာင္းႏွင္ေပးသည္။
မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒ ေရးဆြျဲ ခင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္
ေဆးျခင္း/အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း အစီအမံမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ/ပုဂၢလိကေဆြးေႏြးျခင္း
တြင္ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္မႈေပးျခင္း

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး က႑

ဦးတည္ခ်က္မ်ား

အလိ႐
ု ွိေသာ စီးပြားေရး

မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
၂

ထြက္ေပၚရလဒ္မ်ား

က႑ ၁

က႑

က႑ ၃

က႑

ဥပေဒ /

ေငြေၾကး

ကုန္သြယ္

စီးပြားေရး

လူသား

လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာ

စည္းမ်ဥ္း

၀န္ေဆာင္

မႈႏွင့္

လုပ္ငန္း

အရင္း

ျခင္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

မႈ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္

တြင္

အႏွီး

- အေရအတြက္

ပိုမို

အသံုးျပဳ

ႏွံမႈကို

ႏိုင္ငံေတာ္

အေျခခံကို

- တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္

ေကာင္းမြန္

ႏုိင္ေစျခင္း

အားေပး

၏

တည္

လ်က္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ျမႇင့္တင္

က႑ကို

ေဆာက္

- ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မႈ

ျခင္း

ျပန္လည္

ျခင္း

- နယ္ပယ္/နက္႐ိႈင္းမႈ

ရယူ

ျခင္း

၄

အခန္း

က႑

စုဖြ႕ဲ ျခင္း

ကုန္သြယ္မႈေပါင္းစည္းျခင္း










ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
(ခ) ပုဂၢလိကက႑ကို ဖြင့္လွစ္
ေပးလ်က္ အမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ေစျခင္း
(ဂ) စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေစေသာ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္





















- ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ











- အလုပ္ၿပီးစီးႏႈန္း
- ဂ်ီဒီပီ
- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ / မညီမွ်

(င) လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို လ်င္ျမန္စြာ
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လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္း

အေကာင္းဆံုးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား

- အလုပ္အကိုင္
- ကုန္သြယ္မႈ

အေနအထား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ ပိုမို

ေအာက္ပါတို႔
တိုးတက္လာျခင္း

(ဃ) ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္း အေျခခံ အေဆာက္အဦ

ေရ႐ွည္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္

- တန္ဖိုးကြင္းဆက္/

(က) ေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပါ၀င္မႈ

၅





မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
- အမ်ိဳးသမီး/လူနည္းစု
ပါ၀င္မႈ

ကမၻာတစ္၀န္း ပုဂၢလိကက႑
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ အေျခခံမူမ်ား

ရ႐ွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - အဂၤလိပ္ဘာသာအတိုေကာက္ေ၀ါဟာရမ်ား
ADB

Asian Development Bank အာ႐ွဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဘဏ္

ASEAN

Association of South East Asian Nations အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း၊ အာဆီယံ

BECF

Basic Education Curriculum Framework အေျခခံပညာေရးသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မူေဘာင္

BTA

bilateral trade agreement ႏွစ္ဘက္ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္

CBM

Central Bank of Myanmar ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္

CESR

Comprehensive Education Sector Review ဘက္စံုပညာေရးက႑ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္

DB

Doing Business Report of the World Bank ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း
အစီရင္ခံစာ

DICA

Directorate of Investment and Company Administration ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား
ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

ESD

Educational Skills Development ပညာေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

EU

European Union ဥေရာပသမဂၢ

FESR

Framework for Economic and Social Reforms စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
အတြက္ မူေဘာင္

FDI

foreign direct investment ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

FIs

financial institutions ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

FRD

Financial Regulatory Department (of the MOF) ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန

GDP

gross domestic product စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္

GOM

Government of Myanmar ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ

ICT

information and communications technology သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

DRAFT

နည္းပညာ
IPP

independent power producer သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သူ

MADB

Myanmar Agricultural Development Bank ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဘဏ္္

MBF

Myanmar Business Forum ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ဖြဲ႕

MBI

Mekong Business Initiative မဲေခါင္ေဒသစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္

MF

microfinance အေသးစားေခ်းေငြ

MFI

microfinance institution အေသးစားေခ်းေငြအဖြဲ႕အစည္း

MIC

Myanmar Investment Commission ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မ႐ွင္

MOC

Ministry of Commerce စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOE

Ministry of Education ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOF

Ministry of Finance ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန

MOLESS

Ministry of Labour, Employment and Social Security အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန

MSE

Myanmar Securities Exchange ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေစ်းကြက္

NCDP

National Comprehensive Development Plan အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း

NEL

National Education Law အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ

NESP

National Education Strategic Plan အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း

NCHRDP

National Comprehensive Human Resource Development Plan အမ်ိဳးသားဘက္စံု လူ႔စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း

NSSA

National Skill Standard Authority အမ်ိဳးသားကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းအာဏာပိုင္အဖြဲ ႕

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈအဖြ႕ဲ

PPP

public-private partnership အမ်ားျပည္သူ- ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

PSD

private sector development ပုဂၢလိကက႑ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership ေဒသအဆင့္ ဘက္စံု စီးပြားေရး မိတ္ဖက္
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

SECM

Securities and Exchange Commission of Myanmar ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္
ႀကီးၾကပ္္ေရးေကာ္မ႐ွင္

SEEs

State Economic Enterprises ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား

SFI

state-owned financial institution ႏုိင္ငံပိုင္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႕ဲ အစည္း

SME

small and medium enterprise အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း

SOCBs

state-owned commercial banks ႏုိင္ငံပိုင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္

SOE

state-owned enterprise ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း

SPS

sanitary and phytosanitary measures သန္႔႐ွင္းေရးႏွင့္ အပင္မ်ားသန္႔စင္မႈ အစီအမံမ်ား

TVET

technical and vocational education and training နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း

UNESCAP

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
အာ႐ွပစိဖိတ္ေဒသ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေကာ္မ႐ွင္

UMFCCI

Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္

UNCDF

United Nations Capital Development Fund ကုလသမဂၢ ေငြရင္းေငြႏွီးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ

WTO

World Trade Organization ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕

WBG

World Bank Group ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု
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