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အသိအမွတ္ျပဳလႊာ
၁။

ဤျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာကုိ မက္ခရို စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးခိုင္မာမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္အစီရင္ခံရန္၊ စြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ခြဲျခား
သိရွိရန္အျပင္ အဆိုပါစြန္႔စားမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ မူ၀ါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ
ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔အားအကူအညီေပးရန္ဟူေသာ AMRO ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။
(AMRO သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ ၃-က ႏွင့္ ၃-ခ)

၂။

ဤအစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ
AMRO ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲခရီးစဥ္ကုိ အေျခခံ၍ မူၾကမ္းေရးသားျပဳစုထားပါသည္ (AMRO
သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပုိဒ္ ၅-ခ)။ AMRO အထူးလုပ္ငန္းအဖြ႔က
ဲ ို အုပ္စုအႀကီးအကဲႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္
ေခါင္းေဆာင္ Dr. Jae Young Lee က ဦးေဆာင္ခ့သ
ဲ ည္။ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားအျဖစ္ Dr. Xianguo Huang
(ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္)၊ Mr. Paolo Hernando (၀ါရင့္စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆိုင္ရာ အကူစီးပြားေရးပညာရွင္)၊ Mr. Xinke Tang (သုေတသနပညာရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အကူ
စီးပြားေရးပညာရွင္) ႏွင့္ ေဒၚျမႏွင္းေ၀ပြင့္ (တြဲဖက္) တို႔ပါ၀င္ၾကပါသည္။ AMRO ဒါရိုက္တာ Dr. Junhong
Chang ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္အႀကီးအကဲ Dr. Hoe Ee Khor တို႔သည္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္
ျပဳလုပ္ေသာ အဓိကမူ၀ါဒ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဤ
AMRO ႏွစ္ပတ္လည္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ အစီရင္ခံစာကုိ Dr. Jae Young Lee၊ Dr. Xianguo Huang၊ Dr.
Paolo Hernando၊ Mr. Xinke Tang၊ ေဒၚျမႏွင္းေ၀ပြင့္ႏွင့္ Mr. Justin Lim တို႔က ေရးသားျပဳစုခ့ၾဲ ကၿပီး
Dr. Seung Hyun Hong (အုပ္စုအႀကီးအကဲႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူေခါင္းေဆာင္) ႏွင့္ Mr. Anthony Tan
(၀ါရင့္စီးပြားေရးပညာရွင္) တို႔က သုံးသပ္ကာ Dr. Hoe Ee Khor (AMRO စီးပြားေရးပညာရွင္ အႀကီး
အကဲ) တို႔က အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

၃။

ဤအစီရင္ခံစာပါ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔အထိရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

၄။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ သီးျခားနယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ပထ၀ီ၀င္ေဒသတစ္ခုအား သတ္မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ကုိးကားျခင္းသည္ "အဖြဲ႔၀င္" သုိ႔မဟုတ္ "ႏိုင္ငံ" ဟူေသာအေခၚအေ၀ၚကုိ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ AMRO
သည္ မည္သည့္နယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသကုိမွ် တရား၀င္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဆင့္အတန္းကဲ့သုိ႔ မည္
သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာမွ်ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမရွိပါ။

၅။

AMRO သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိလွ်င္ ဤအစီရင္ခံစာ၏ မည္သည့္အပုိင္းကုိမွ် ထုတ္ေဖာ္
ေျပာၾကားျခင္းမျပဳရပါ။

၆။

ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔၏ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအျပင္ ၎တို႔၏ အထူး
ေကာင္းမြန္ေသာ အစည္းအေ၀းစီစဥ္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈတို႔
အတြက္ AMRO ကုိယ္စား အထူးလုပ္ငန္းအဖြ႔က
ဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
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တာ၀န္မရွိေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
သည္ ASEAN+3 မက္ခရိုစီးပြားေရးသုေတသနရုံး (AMRO) ၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယင္း၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ဤအစီရင္ခံစာတြငပ
္ ါရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ
အက်ိဳးဆက္ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ AMRO တြင္ျဖစ္ေစ ယင္း၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ တာ၀န္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
မာတိကာ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
က။ လတ္တေလာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အလားအလာ

၇

က-၁

အမွန္သုံးစြဲမႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အလားအလာ

၇

က-၂

ျပင္ပက႑ႏွင့္ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း

၁၁

က-၃

ေငြေၾကးအေျခအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑

၁၂

က-၄

အခြန္ဘ႑ာက႑

၁၇

ခ။ စြန္႔စားမႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

၁၈

ခ-၁

မက္ခရိုအလားအလာသုိ႔ အနီးကပ္ကာလစြန္႔စားမႈ

၁၉

ခ-၂

ေရရွည္ကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား

၂၀

ဂ။ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၂၃

ဂ-၁

အခြန္ဘ႑ာေငြအေျခအေန ေတာင့္တင္းေစျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာသုံးစြဲမႈတိုးတက္ျခင္း

၂၃

ဂ-၂

ေငြေၾကးမူ၀ါဒ မူေဘာင္တိုးတက္ေစျခင္း

၂၇

ဂ-၃

ဘ႑ာေရးက႑ ခံႏိုင္ရည္တိုးတက္ေစျခင္း

၂၈

ဂ-၄

ျပည္ပတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း

၂၉

ဂ-၅

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း

၃၀

ဂ-၆

အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမႈ တိုးတက္ေစျခင္း

၃၀

အကြက္ က။ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ၊၂၀၁၇။

၉

အကြက္ ခ။ စည္းမ်ဥ္းသစ္၀န္းက်င္ရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑

၁၄

အကြက္ ဂ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္ဘ႑ာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

၂၅
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ပူးတြဲမ်ား

`

၃၁

၁။

အဓိကစီးပြားေရး ညႊန္းကိန္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၃၁

၂။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ညႊန္းကိန္းမ်ား

၃၇

၃။

ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္း

၃၈

၄။

ဗဟုိအစုိးရလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွင္းတမ္း

၄၀

၅။

ေငြေၾကးဆန္းစစ္မႈ

၄၁

၆။

ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမႈ။ ပဏာမဆန္းစစ္ခ်က္

၄၂

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၄၄

အေၾကာင္းအရာ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုိ႔ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ။ အထည္ခ်ဳပ္က႑ အက်ဳံး၀င္ေစေရး

၄၄

အေၾကာင္းအရာ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ နားလည္
သေဘာေပါက္ျခင္း

၄၉
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ ယမန္ႏွစ္ကက်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နာလန္ထူသည့္ လမ္း
ေၾကာင္းေပၚသို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္တိုးခ်ဲ႕
ျခင္းႏွင့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၅.၉% ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
၆.၈ % အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈတြင္ နာလန္ထူမႈကုိ ေစ့ေဆာ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရာသီဥတု
အေျခအေနမ်ားက အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ ၂၀၁၈ ႏွစ္၀က္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရး
ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔တြင္ ၇.၁% ႏွင့္ ၇.၄% အသီးသီးတိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။1
၂။ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား နိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အသင့္အတင့္ရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္၏
ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ အဓိကေငြေၾကးေစ်းႏႈန္း ေဖာင္းပြမႈျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ခန္႔မွန္းေျခ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားမွာ
၂၀၁၈ ႏွစ္၀က္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ ၄.၉ % ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္တြင္ ၅.၀%ျဖစ္သည္။
၃။ ပုိ၍ခိုင္မာေသာ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ
လိုေငြတိုးတက္ခ့သ
ဲ ည္။ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပုိ႔ကုန္မ်ားျပန္လည္
ဦးေမာ့လာေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြကြာဟမႈ က်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဘဏ္
စာရင္းရွင္လိုေငြသည္ GDP ၏ ၄.၃% အထိ အနည္းငယ္က်ယ္ျပန္႔ခ့သ
ဲ ည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းလိုအပ္ေငြကုိ ေတာင့္

1

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဧၿပီ-မတ္လမွ ေအာက္တိုဘာ-စက္တင္ဘာလသုိ႔ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ႏွစ္၀က္
ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလျဖစ္ၿပီး
၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိျဖစ္သည္။
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တင္းေသာ FDI စီး၀င္မႈမ်ားႏွင့္ အားလုံးေသာေငြေပးေငြယူတြင္ ပုိေငြျပမႈတို႔ျဖင့္ ေထမိခ့သ
ဲ ည္။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး
သီးသန္႔ရန္ပုံေငြသည္ ယခင္ႏွစ္မွစ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ USD
၅.၄ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရိွခ့သ
ဲ ည္။
၄။ ေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္ ျမင့္မားေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ ထုတ္ေခ်းမႈမ်ားတြင္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အရွိန္ေလ်ာ့
က်လာခဲ့သည္။ ေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္ လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္တြင္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္က်ဆင္းခဲ့သည္။ အတည္ျဖစ္လာမည့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိထင္ဟပ္ေသာ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ဇူလိုင္လတြင္

ထုတ္ျပန္မႈသည္

စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကုိ

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္

ပုိ၍နီးစပ္လာေစရန္

ေရွးရႈေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
၅။ အခြန္၀င္ေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္ အားနည္းလွ်က္ရွိေသာ္လည္း မတည္ရင္းႏွီးမႈအျဖစ္ ျပင္ပမွဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေသာ
အသုံးစရိတ္ထုတ္ေပးမႈ တိုးတက္ခ့သ
ဲ ည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံေသာအခြန္၀င္ေငြသည္
ထိုဌာန၏ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေခ်ထက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္မွာ SEEs မ်ားထံမွ ၀င္ေငြခြန္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္သည္ထက္
နည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ODA စီမံကိန္းမ်ား၏ ထုတ္ေပးမႈမ်ားသည္ သိသိသာသာ တိုးတက္ခ့ၿဲ ပီး စုစုေပါင္း
မတည္ရင္းႏွီးမႈ အသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရွိ GDP ၏ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ တိုးတက္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ပမာဏမ်ားျပားလွေသာ ဘ႑ာေရးလိုေငြမ်ားကုိ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ရပ္စလုံး
ပါ၀င္ေသာ အစုိးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေငြျမင့္မားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရသည္။
၆။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတို႔အတြက္ စြန္႔စားမႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပ ႏွစ္ရပ္စလုံးႀကီးမားသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
အတြက္ စြန္႔စားမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိျဖစ္ပြားဆဲ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္
စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ၀န္းက်င္ရွိ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားမွ စတင္ေပၚေပါက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း ဟန္႔တားမႈမ်ားကုိ ဦးတည္ေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဖိအားႏွင့္ ရာသီဥတု
အေျခအေနမ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမေသခ်ာျခင္း၏ အဓိကရင္းျမစ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနလိမ့္
မည္။
၇။ ကုန္သြယ္မႈ၊ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမေသခ်ာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပင္ပ မတည္ၿငိမ္မႈစန
ြ ္႔စားမႈမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ
က်န္ရွိေနမည့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ သေဘာထားဆိုင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္
မႈမ်ားကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။ စြမ္းအင္တင္ပုိ႔မႈမ်ားက်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ အေၾကာင္းမူ
အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ၏ က်ဆင္းသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး
ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းသည့္အလားအလာကုိ ျပန္၍ဦးေမာ့လာေအာင္
အခ်ိန္ယူရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူဆိုင္ရာ ယုံၾကည္မႈကုိ
ေႏွးေကြးေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဒသျပင္ပမွ ခရီးသည္မ်ားေရာက္ရွိမႈကုိ အားနည္းေစမည္ျဖစ္သည္။
၈။ ဘဏ္လုပ္ငန္း စည္းမ်ဥ္းစံႏႈန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအၾကား ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္
အားနည္းလ်က္ရိၿွ ပီး တက္ၾကြေသာစြန္႔စားရမႈ စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္း
ေသာ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အားနည္းသည့္မတည္ရင္းႏွီးမႈ ဒဏ္ခံလႊာတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား
ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ေျမာ္ျမင္ဆင္ျခင္မႈရွိေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအရ ပုိ၍တင္းက်ပ္ေသာ ေခ်းေငြအတန္း
အစား သတ္မွတ္မႈစံႏႈန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏
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ဘဏ္စာရင္းရွိေငြထက္ ပုိထုတ္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရျခင္းႏွင့္ ပုိထုတ္ေငြမ်ားအား ကာလရွည္ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္
ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္းရျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ေစႏိုင္သည္။
၉။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (SEEs) ထံမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္
အရႈံးေပၚေနေသာ SEEs မ်ားသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအေပၚ ဆက္လက္၍ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး
ျဖစ္လာေစေပလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တြင္ အထြက္ ပိုမိုေလ်ာ့လာေနေသာ ဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔ရွာေဖြျခင္း
ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းအၾကား အခ်ိန္ကြာဟမႈ ႀကီးမားျခင္းမ်ားရွိေနသျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ျဖည့္စြက္အခြန္ေငြမ်ား
ေကာက္ခံျခင္းမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။
၁၀။ အခြန္၀င္ေငြမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အခြန္ဘ႑ာေငြအေျခအေန ခိုင္မာ
ေတာင့္တင္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အက်ိဳးရွိစြာသုံးစြဲမႈတြင္ ဆက္လက္တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ဦးစားေပး
က႑မ်ားဆီသုိ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ပုိမိုဦးတည္ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား ဆက္လက္၍ အျမင့္
မားဆုံးျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အလယ္အလတ္ကာလ ဘ႑ာေရးစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းသည္
ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ရန္ပုံေငြတို႔ျဖင့္ ဘ႑ာေရးေရရွည္တည္တံ့မႈ ေသခ်ာေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးႏိုင္
ပါသည္။
၁၁။ ပုိ၍စည္းကမ္းက်နေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမူေဘာင္ကုိ စတင္က်င့္သုံးျခင္းက မက္ခရိုစီးပြားေရးဟန္ခ်က္ မညီမွ်မႈမ်ား
ႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ အရန္ေငြေၾကးလိုအပ္မႈအေပၚ
ထိေရာက္ေသာ အသုံးျပဳမႈသည္ လက္ရွိေငြေၾကး ဦးတည္ေသာမူေဘာင္ႏွင့္အညီ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။
အလယ္အလတ္ကာလတြင္

ေစ်းကြက္အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

ထပ္မံဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ

ျပည္တြင္း

အတိုးႏႈန္းမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသည္ မူ၀ါဒထိေရာက္မႈတိုးတက္ေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း၏ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လက္ခံပါသည္။
၁၂။ ဘဏ္လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ႀကံံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ ဒဏ္ခံႏိုင္မႈကုိ
တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုၾကံ႕ခိုင္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ေရတိုကာလတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအား လိုက္နာေရး
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဘဏ္မ်ားအေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးကုိ ေႏွးေကြးေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ႏႈိင္းဆ၍ စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္။
၁၃။ ေစ်းကြက္အေျခခံေသာ စီးပြားေရးႏွင့္အားလုံးပါ၀င္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေစရန္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္း
ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဘက္စုံျပည့္စုံ၍ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ မူ၀ါဒမူေဘာင္ႏွင့္အညီ အရွိန္ျမွင့္တင္
သင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒသစ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရး ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစျခင္းတို႔က စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ ယုံၾကည္မႈကုိ
ျမွင့္တင္ေပးရမည္။
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က။ လတ္တေလာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အလားအလာ
က-၁။ အမွန္သုံးစြဲက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အလားအလာ
၁။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈအျပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္

ထုတ္လုပ္မႈုလုပ္ငန္းမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ နာလန္ထူသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းေရာက္ရွိခ့သ
ဲ ည္။
အစုိးရသစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလအတြင္း ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သုံးစြဲမႈႏွင့္ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမႈတို႔ ႏွစ္ရပ္စလုံးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစုိးရအသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့
လာခဲ့သည္။ အ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ားတြင္ ခိုင္မာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ကမာၻ႔စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အသင့္အတင့္က်ဆင္း
လာေသာေၾကာင့္ အသားတင္ပုိ႔ကုန္မ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိအလားအလာေကာင္းစြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ပုိမိုတင္းက်ပ္ေသာ
ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ပုိမိုရွင္းလင္းသည့္ မူ၀ါဒ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျဖစ္ပြားဆဲလူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈ၏ေျဖရွင္းခ်က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ သေဘာ
ထားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၅.၉ % ရွိရာမွ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္တြင္ ၆.၈% သုိ႔ျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည္။ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအလားအလာျဖစ္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာရာသီဥတု အေျခအေန
ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္းတို႔က စီးပြား
ေရးတိုးခ်ဲ႕မႈကုိ က်ားကန္ေပးခဲ့သည္။ အ၀တ္အထည္က႑က ဦးေဆာင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသည္ စက္မႈ
လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာေထာက္ပံ့မႈကုိ ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတုိ႔က ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ပုိမိုသြက္လက္ျမန္ဆန္ေရးကုိ အကူ
အညီေပးခဲ့သည္။
ပုံ ၁။ အမွန္ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အသုံးစရိတ္ပုိင္း

သတင္းရင္းျမစ္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန (MoPF)

ပုံ ၂။ အမွန္ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ထုတ္လုပ္မပ
ႈ ုိင္း

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၈ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏစ
ွ ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလအထိ ႏွစ္၀က္ၾကားကာလ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုိ
ရည္ညႊန္းသည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္။

၂။

ႀကိမ္ႏႈန္းပုိမိုျမင့္မားေသာ PMI ညႊန္းကိန္းသည္ ပုိ႔ကုန္မ်ားကဦးေဆာင္ေသာ ေခ်းေငြတိုးခ်ဲ႕မႈက အေထာက္အကူျပဳ

ေသာ ထုတ္လုပ္မႈုလုပ္ငန္းမ်ားရွိ ခိုင္မာေသာတိုးခ်ဲ႕မႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ လစဥ္ တိုင္းတာသည့္ PMI ရမွတ္မ်ားက
၂၀၁၇/၁၈ ဒုတိယဘ႑ာႏွစ္၀က္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏အရွိန္သည္ အမွာလႊာအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ခိုင္မာေၾကာင္း
ရည္ညႊန္းထားသည္။ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈပို႔ကုန္တြင္ တည္ၿငိမ္ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္
အတူ ယွဥ္တြဲလွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ ၂၂.၀% ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ေခ်းေငြအားလုံးကုိ ျခံဳ၍
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ၾကည့္လွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားနည္းေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ အထူးေခ်းေငြ
မ်ားသည္ ဘဏ္ေခ်းေငြ၏ ၁၁% ခန္႔ရွိၿပီး ၂၇% အထိ တိုးတက္ခ့သ
ဲ ည္။
၃။ အဓိကအားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈ က်ဆင္းေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမႈ အသင့္အတင့္ရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စြမ္းအင္မွအပ အဓိကေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ထိုဘ႑ာေရး
ႏွစ္ အေႏွာင္းပုိင္းတြင္ စတင္ျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရွိ ၆.၈% ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္
လွ်င္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၄.၀% သုိ႔က်ဆင္းခဲ့သည္။ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ CPI
အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ စတင္ဖန္တီးခဲ့ေသာ္လည္း စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈသည္ CPI
မ်ား၏ ၅၈.၅% အထိထိုး၍ က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းႀကီးပိုင္းေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈသည္လည္း ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္
တြင္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ (CBM) ကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈတို႔သည္လည္း

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဖိအားကုိ

ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။

စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္း

ေဖာင္းပြမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္ပစၥည္းအမယ္မ်ားမပါ၀င္ေသာ အျခားပစၥည္းမ်ား၏
ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အေႏွာင္းပုိင္းတြင္ စတင္တက္ရိပ္ျပလာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသုံးလပတ္
တြင္ ၅.၈ %ျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည္။
ပုံ ၄။ CPI ေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ား

ပုံ ၃။ PMI

မွတ္ခ်က္။

၅၀

အထက္တန္ဖိုးမ်ားသည္

တိုးခ်ဲ႕ေသာလုပ္ငန္းကုိ

သတင္းရင္းျမစ္။ ဗဟိုစာရင္းရုံး (CSO)

အျပန္အလွန္ ရည္ညႊန္းသည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ Neikkei/ HIS Market

၄။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၾကားျဖတ္ကာလႏွင့္ ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္တို႔တြင္

၇.၁% ႏွင့္ ၇.၄ % အသီးသီး ဆက္လက္တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။2 စီးပြားေရးနာလန္ထူမႈကုိ တည္တံ့ေသာ FDI
စီး၀င္မႈမ်ား၊ တိုးတက္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသေဘာထား၊ အထည္အလိပ္ပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈတို႔တြင္
ဆက္လက္ခိုင္မာေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးအဆင့္ ျမွင့္
တင္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔သုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ရန္ကုန္မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရွိန္အဟုန္ကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အေထာက္အပ့ံျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း FDI အတည္ျပဳမႈ
မ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ကအတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၇ ဘီလီယံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရး
ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၇ ဘီလီယံသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္
2

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္၀က္ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ၿပီး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကုန္ဆုံးမည့္ ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျဖစ္သည္။
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ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ အလြန္က်ဆင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာအျဖစ္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳေသာ FDI စီမံကိန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၄၁.၇ % ႏွင့္ ၅၁.၇% အသီးသီးတိုးတက္ခ့ဲ
သည္ (ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပုိမိုဆြဲေဆာင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အကြက္ က ကုိၾကည့္ပါ)။
၅။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ၄.၉ % ႏွင့္
၅.၀% အသီးသီးခန္႔မွန္းသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔အတြက္
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ေကာင္းမြန္လွ်င္ အသင့္အတင့္သာရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း
သည္။ စြမ္းအင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွ အေထာက္အကူျပဳမႈသည္ ကမာၻ႔စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္
အညီ ေႏွးေကြးမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဘ႑ာေရးလိုေငြအား CBM မွ တိုက္ရိုက္ပံ့ပုိးေပးျခင္းကုိ အဆင့္လိုက္ ပယ္
ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏႈန္းထားတို႔အား ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႔သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ သင့္
တင့္ေသာအဆင့္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ တိုးတက္မႈအလား
အလာကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
အကြက္ က။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒသစ္ (MCA 2017) ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔
တြင္ ဥပေဒအျဖစ္သုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ ဤအကြက္
တြင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဆိုင္ရာ ဤဥပေဒသစ္၏ အဓိကရႈေထာင့္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထိုးျပထားၿပီး
ယင္း၏ ျပည္တင
ြ ္းစီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈအလားအလာကုိ ေဆြးေႏြးထားသည္။
"ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ" အား အဓိပၸာယ္ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆိုင္ရာ ပုိင္ဆိုင္မႈကုိအသင့္ေတာ္
ဆုံးျဖစ္ေစေသာ အေလ်ာ့အတင္းျပဳႏိုင္စမ
ြ ္းကုိ ဖန္တီးေပးထားၿပီး လက္ရွိတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကန္႔အသတ္မ်ားအရ ျဖစ္
ေသာ က႑မ်ားစြာရွိ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမိုခြင့္ျပဳထားသည္။ ယခင္ ၁၉၁၄
ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒတြင္ "ျပည္တင
ြ ္းကုမၸဏီ" ကုိ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံသားမ်ားက အျပည့္အ၀ ၁၀၀% ပုိင္ဆိုင္
ေသာကုမၸဏီဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထိုဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားထက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္
ခ်က္အနည္းသာရွိေသာ၊ ၁၀၀% ပုိင္ဆိုင္မႈအဆင့္အတန္းကုိ ဆုံးရႈံးျခင္းမရွိေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံ
ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပါ၀င္မႈအလားအလာကုိ ခ်န္လွပ္ထားသည္။ MCA ၂၀၁၇ သည္ ထိုအခ်က္
ကုိေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရွယ္ယာ၏ ၃၅ %
အထိပါ၀င္ရန္ ဆြဲေဆာင္ရင္း "ျပည္တြင္း" အဆင့္အတန္းကုိ ထိန္းသိမ္းခြင့္ျပဳထားရာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ က႑
မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ထိေရာက္စြာ လမ္းဖြင့္ေပးထားေပသည္။ ႏိုင္ငံျခားပုိင္ဆိုင္မႈ
ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ MCA ၂၀၁၇ က ထိုနည္းဥပေဒကုိ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း ပုိင္ဆိုင္
ခြင့္ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ညွိႏႈိင္းေပးထားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္မီ ေရွးဦးစြာ ျပည္တြင္းအစုစပ္တစ္ဦး လိုအပ္သည္ဟူေသာ ယခင္ျပဌာန္းခ်က္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့
ေပသည္။ အက္ဥပေဒသစ္သည္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားအတြက္ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါရိုက္တာမ်ား၏ အေရအတြက္
ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အနည္းဆုံးျပဌာန္းခ်က္ကို ဖယ္ရွားေပးလုိက္သျဖင့္ ျပည္တြင္းေရာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဘက္စလုံးအား ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ျပည့္၀ေသာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ ရရွိေစႏိုင္ေပသည္။
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ဥပေဒသစ္သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာအခ်ိဳ႕ကုိ ခိုင္မာေတာင့္တင္း
ေသာ ေလးစားလိုက္နာမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္ အလယ္အလတ္ကာလတြင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းက႑ရွိ
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈတို႔ တိုးတက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေပသည္။ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာ
တစ္ဦး၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈမွ "သာမန္ဌာေနခံျဖစ္မႈ" အဆင့္အတန္းသုိ႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ေသာ္
လည္း MCA ၂၀၁၇ သည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဒါရိုက္တာမ်ား၏ သီးျခားတာ၀န္၀တၱရားမ်ား ကုမၸဏီတစ္ခု၏ တာ၀န္ရွိမႈ
မ်ားႏွင့္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားအဓိကရႈေထာင့္မ်ားကုိ ျပဌာန္းထားသည္။ အေကာင္
အထည္ေဖာ္မႈ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေသးေသာ္လည္း ဥပေဒသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ယုံၾကည္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑သုိ႔ ေကာင္းမြန္ေသာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္
လမ္းညႊန္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးထားေပသည္။ MCA ၂၀၁၇ သည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း
လြယ္ကူေစၿပီး

လိုက္နာမႈကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ

ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစေပသည္။

ယခုအခါ

"ျပည္တြင္း"

ႏွင့္

"ႏိုင္ငံျခား" အၾကား ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားက ထိုေျပာင္းလဲမႈကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္သာ
လုိအပ္ေတာ့ရာ ပုိ၍လြယ္ကူသြားၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ ထိုသုိ႔ေသာေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အစုိးရ၏ တိက်ရွင္း
လင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ အတည္ျပဳခ်က္လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္မူ ယခင္ဥပေဒႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္
လွ်င္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားက ဥပေဒသစ္ကုိလိုက္နာမႈသည္ ပုိ၍အားေကာင္းလာဖြယ္ရွိေပသည္။
ပုံ က-၁။ က႑အလုိက္ႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းအလိုက္ အမွန္သုံးစြဲမႈက႑ရွိ

ပုံ က-၂။ အမွန္သုံးစြမ
ဲ ႈက႑ရွိ ႏိုင္ငံအလိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (တည္ရွိဆဲ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (တည္ရွိဆဲ မတည္ရင္းႏွီးမႈ)

မတည္ရင္းႏွီးမႈ)

Singapore
29%

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ
သတင္းရင္းျမစ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန
(DICA)

သတင္းရင္းျမစ္။ DICA

ဥပေဒသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားပုိင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ၀န္းက်င္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးတည္းလုပ္ပုိင္ခြင့္
ပုိင္ဆိုင္မႈခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ ပုိ၍အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ တရား၀င္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ပထမသုံးလပတ္တြင္ DICA တြင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ၅၃% မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၈၇.၇ % ရွိေသာ
ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအားလုံးသို႔ အဓိက အေထာက္အပံ့ေပးမႈ ျဖစ္
သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္

စြမ္းအင္ႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္ေသာ

စီမံကိန္းမ်ားကုိ

ဆက္လက္အေလးေပးေသာ္လည္း အျခားက႑မ်ားအတြင္းသုိ႔ အမ်ိဳးအစားပုိ၍စုံလင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိ ပုိ၍
လြတ္လပ္မွ်တေသာ တရား၀င္ပတ္၀န္းက်င္ျဖင့္ ဆက္လက္လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း
မွတစ္ဆင့္ အစုရွယ္ယာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ အေသးစိတ္
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အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မသိရွိရေသးပါ။
အလယ္အလတ္ကာလတြင္ ဥပေဒသည္ အသိပညာဖိတ္လွ်ံမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာလႊေ
ဲ ျပာင္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က႑မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေရးကုိလည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျပည္တြင္း
ဘဏ္မ်ားတြင္

ႏိုင္ငံျခားလူနည္းစုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈက

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏

စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေရးကုိ

အကူအညီေပးမည္ျဖစ္သည္ကုိ လက္ေတြ႔အေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑
သည္လည္း အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ သင္ယူႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေပသည္။
က -၂။ ျပင္ပက႑ႏွင့္ ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမ်ား
၆။ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ပုိ႔ကုန္မ်ားျပန္လည္ဦးေမာ့လာျခင္းက ကုန္သြယ္ေရး
လိုေငြျပမႈကုိ

က်ဥ္းေျမာင္းေစေသာ္လည္း

ဘဏ္စာရင္းရွင္လုိေငြျပမႈသည္

ပမာဏမ်ားစြာ

က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္မ်ားႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ ၂၂.၃ % ႏွင့္ ၈.၄ % အသီးသီးဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ၿပီး
ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈနည္းပါးေရးကုိ ေရွးရႈခ့သ
ဲ ည္။ အလားတူကာလအတြင္းတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္
ေသာ ရရွိေငြမ်ား ထိုင္းမႈိင္းေနသျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈစာရင္းပုိလွ်ံေငြသည္ GDP ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ တိုးတက္မႈမရွိခ့ပ
ဲ ါ။
ဘဏ္စာရင္းရွင္လုိေငြသည္ အဓိကအားျဖင့္ တဆင့္ခံ၀င္ေငြတြင္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
GDP ၏ - ၄.၁% မွ - ၄.၃% အထိ က်ယ္ျပန္႔မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။3
ပုံ ၆။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

ပုံ ၅။ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတမ္းမ်ား

Note: A statistical adjustment in the data source of

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ား။

secondary income mainly contributed to a widening current
account deficit.
Source: CBM, AMRO staff estimates

၇။ FDI စီး၀င္မႈမ်ားတြင္ နာလန္ထူမႈက ျဖည့္ဆည္းေပးေသာဘ႑ာေရး စာရင္းပုိေငြျပမႈသည္ ဘဏ္စာရင္းရွင္စာရင္း
လိုေငြျပမႈ ကုိ ကာမိသည္ထက္ပုိ၍မ်ားေသာေၾကာင့္ အားလုံးေသာ BOP သည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရွိ ပုိေငြထဲတြင္

3

ဘဏ္စာရင္းရွင္ စာရင္းေျပာင္းလဲမႈ၏ အေရအတြက္ကုိ ႀကီးမားစြာသက္ေရာက္ေသာ FY ၂၀၁၇/၁၈ ရွိ BOP အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
တဆင့္ခံ၀င္ေငြ စာရင္းကုိခန္႔မွန္းရန္ CBM က ရင္းျမစ္အသစ္ကုိ အသုံးျပဳလွ်က္ရွိသည္။
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ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ FDI သည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမသုံးလပတ္တြင္ ခိုင္မာေသာနာလန္ထူမႈကို ျပသ
ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ အလားတူကာလတြင္ USD ၂.၅ ဘီလီယံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ USD ၃.၉ ဘီလီယံအထိ
ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ထိုသုိ႔ ျမင့္တက္ခ့ျဲ ခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ စြမ္းအင္က႑ရွိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးစာရင္းပုိေငြျပမႈသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ GDP ၏ ၇.၃% ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ BOP သည္ ပုိေငြတြင္ပင္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသီးသန္႔အရံေငြကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။ အစုိးရသစ္၏
သုံးသပ္ခ်က္အရ ယခင္ႏွစ္က စီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ တရား၀င္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္မႈအကူအညီ (ODA) ထုတ္ေပးမႈေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ ODA ထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီး၀င္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္နာလန္ထူလာခဲ့
ၿပီး ယခင္ႏွစ္က USD ၃၆၆ သန္းရွိရာမွ USD ၅၈၈ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အားလုံးေသာလက္က်န္သည္
ဆက္လက္ပုိလွ်ံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခား သီးသန္႔အရံေငြသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ USD ၅.၁ ဘီလီယံရွိရာမွ
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ USD ၅.၄ ဘီလီယံအထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည္။
၈။ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ႏွစ္၏အမ်ားဆုံးကာလတစ္ေလွ်ာက္ USD ႏွင့္ယွဥ္၍ တည္ျငိမ္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း US ေဒၚလာ ပိုမိုခိုင္
မာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ တန္ဖိုးစတင္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ျပင္ပအေၾကာင္းျခင္းရာ
မ်ား၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး USD ႏွင့္ယွဥ္၍ တည္ၿငိမ္လာခဲ့သည္။
ပို႔ကုန္မ်ားတြင္ သြင္းကုန္မ်ားထက္ ပုိမိုခိုင္မာေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အျခားေသာ ကမာၻ႔ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ပုိ၍
အားနည္းေသာ

USD

အၾကား

ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏

တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈဆိုင္ရာ

ေစ်းကြက္ဖိအားကုိေလ်ာ့ပါးေစရန္

အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ က်ပ္ေငြ၏ ထိေရာက္ေသာေငြလဲႏႈန္းမ်ားသည္ USD ႏွင့္အၿပိဳင္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ
ထိုင္းဘတ္ေငြ စကၤာပူေဒၚလာႏွင့္ တရုတ္ယြမ္တို႔က့သ
ဲ ုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကကုန္သြယ္ဘက္ေငြေၾကးမ်ားကုိ ဆက္
လက္အားနည္းေစခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက ျပန္လည္ေတာင့္တင္းလာေသာ USD အတူ
က်ပ္ေငြသည္ USD ႏွင့္ယွဥ္၍ တန္ဖိုးစတင္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
၉။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ျပင္ပေၾကြးၿမီသည္ နည္းပါးလွ်က္ရွိၿပီး ODA ထုတ္ေပးမႈနည္းပါးေနျခင္းႏွင့္ ျမင့္တက္လာေသာ
ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြမ်ားကုိထင္ဟပ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပည္ပေၾကြးၿမီစုစုေပါင္း

သည္ နည္းပါးဆဲျဖစ္ၿပီး ျမင့္တက္လာေသာ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ားႏွင့္နည္းပါးေသာ ODA ထုတ္ေပးေငြမ်ားႏွင့္အတူ
GDP ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္းမရွိေသးေပ။ ယင္းသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္တြင္ GDP ၏
၁၄.၀ % ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ေၾကြးၿမီမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာပါ၀င္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။4
က-၃။ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑
၁၀။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဘဏ္စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္
အား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပုိမိုနီးစပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရးပါေသာအဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း
စနစ္၏ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ တိုးတက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္းသစ္ျဖစ္ေသာ Basel-11standard မူေဘာင္သည္ စည္းမ်ဥ္းစနစ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေစမည့္အျပင္
ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ပုိမိုနီးကပ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑သည္ ၎တို႔၏
လုပ္ငန္းပုံစံကုိ ကုိက္ညီေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ မူေဘာင္သစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ တျဖည္းျဖည္း
တိုးတက္လာခဲ့သည္။ CAR စည္းမ်ဥ္းကုိ ျဖည့္ဆည္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးသည့္ျပင္ တိုးခ်ဲ႕ထားေသာကာလ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားအား လုိက္နာရန္ကတိျပဳထားသည့္ ဘဏ္မ်ားစြာတို႔မွလြဲ၍ ဘဏ္အမ်ားစုသည္ မတည္ရင္းႏွီးမႈဆိုင္ရာ ျပဌာန္း
4

FY ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ႏွင့္ FY၂၀၁၃/၁၄ တို႔ရွိ ေၾကြးၿမီသက္သာခြင့္ျပဳမႈသည္ စုစုေပါင္း USD 10.8 ဘီလီယံ အထိရွိခ့ဲသည္။
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ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါသည္။ ကာလအလုိက္ေခ်းေငြမ်ားသုိ႔ ဘဏ္စာရင္းရိွ ေငြပမာဏထက္ ပုိထုတ္ခြင့္
အေထာက္အပ့ံမ်ား 5 ေျပာင္းလဲေရးရွိ တိုးတက္မႈသည္ ေခ်းယူသူအခ်ိဳ႕က ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ ကာလအလုိက္
ေခ်းေငြမ်ား၏ အေလ်ာ့အတင္းျပဳႏိုင္စြမ္း ပုိမိုနည္းပါးျခင္းတို႔ကုိ ရင္ဆိုင္ရန္၀န္ေလးၾကသျဖင့္ ေရာေထြးလွ်က္ရွိသည္
(ဘဏ္လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားႏွင့္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏

အလားအလာ

အတြက္ အကြက္-ခ တြင္ၾကည့္ပါ)။
၁၁။ ေခ်းေငြဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ျမင့္မားဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ထုတ္ေခ်းမႈတြင္ က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အရွိန္ေႏွး
ေကြးလွ်က္ရိွသည္။ ပိုမိုတင္းက်ပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ ျပည္တြင္းေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္
ျခဳံ၍ၾကည့္လွ်င္ ေႏွးေကြးလွ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ၃၃.၅% ရွိခ့ရ
ဲ ာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္
၂၃.၄ % (yoy) သာ ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားသည္ နိမ့္ေသာအေျခခံမွစ၍ အသစ္၀င္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္း
မ်ားအျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာတိုးခ်ဲ႕လာၾကေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစုိးရဘဏ္အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ထုတ္
ေခ်းေငြမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အပ္ႏွံေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္ တိုးတက္မႈအနည္းငယ္မွ်
ႏွင့္ပင္ တည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိၿပီး နိမ့္ေသာအေျခခံမွစ၍ ပုိမိုလ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ အပ္ႏွံေငြမ်ား
ႏွင့္အတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ၂၂.၀%(yoy) တိုးတက္ခ့ၿဲ ပီး ယမန္ႏွစ္က ၂၄.၁ % (yoy) တိုးတက္ခ့သ
ဲ ည္။
အလုံးစုံေသာ ေငြျဖစ္လြယ္မႈအေျခအေနမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္မႈအရ လြန္ခ့ေ
ဲ သာတစ္ႏွစ္က ၁၉.၄ %
ႏွင့္ အလားတူစြာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ ၁၈.၀% ေငြေၾကးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ အတန္အသင့္ တည္ၿငိမ္လွ်က္ရွိ
သည္။
ပုံ ၇။ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ ေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈ

ပုံ ၈။ အပ္ႏွံေငြသုိ႔ ထုတ္ေခ်းေငြႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ
မရွိေသာထုတ္ေခ်းေငြအခ်ိဳးမ်ား (ပုဂၢလိကဘဏ္)

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM

၁၂။ တိုးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္အေနျဖင့္ ေခတ္မီေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈရွိေရးတို႔ကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္
ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ (အေသးစိတ္မ်ားအတြက္ အကြက္-ခ ကုိၾကည့္ပါ)။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္ေသာ
စည္းမ်ဥ္းသစ္ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကုိထင္ဟပ္သည့္ ပုိ၍အေျမာ္အျမင္ျမင့္မားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္
ခိုင္မာမႈ တိုးတက္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာေလးႏွစ္တြင္ ေခ်းေငြမ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈအၾကား ျပည္
တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္း အရည္အေသြးဆုတ္ယုတ္ခ်ိန္တြင္ပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျပည္တြင္းဘဏ္
မ်ားစြာတို႔သည္လည္း မတည္ရင္းႏွီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိ
ေသာ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ား (NPL) အခ်ိဳးသည္ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိၿပီး လြန္ခ့ေ
ဲ သာသုံးႏွစ္က ၁.၀% ရွိခ့မ
ဲ ႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္

5

CBM သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၆ ရက္ေန႔အရ ေခ်းေငြကုိယ္ပုိင္ရင္းႏွီးမႈ၏ ၅၀% ရွိေသာ စာရင္းပုိထုတ္ေငြမ်ားကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဘဏ္မ်ား လို
အပ္သည္။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ၄.၀% အထိေရာက္ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ဘဏ္မ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ျပည့္စုံမႈအခ်ိဳးမ်ားသည္ မတည္
ရင္းႏွီးမႈျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတည္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ဘဏ္အမ်ားစုသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ
အထိ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ စုစုေပါင္း၏ အနိမ့္ဆုံးလိုအပ္ေသာအခ်ိဳး၏ ၈.၀% အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ အျခား
တစ္ဘက္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ အျမတ္ရရွိႏိုင္စြမ္းသည္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားအတြက္ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းေပၚျပန္ရသည့္
အျမတ္ႏွင့္အစုရွယ္ယာေပၚ ျပန္ရသည့္ အျမတ္တို႔ႏွင့္အတူ ယခင္ကၿပိဳင္ဆိုင္မႈထက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁% ႏွင့္ ၁၀%
ေအာက္ အသင့္အတင့္ ျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည္။ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမႈ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ေနာင္လာမည့္
အျမတ္ရႏိုင္စမ
ြ ္းကုိ ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၁၃။ အိမ္ျခံေျမက႑တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဆဲရွိေသာ္လည္း ထိုက႑၏အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္
ျပန္လည္ဦးေမာ့လာသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကုိ စတင္ျပသလာခဲ့သည္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္
မႈကုိ ေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း လက္ေအာက္ခံေစ်းကြက္အစိတ္အပုိင္းမ်ားရွိ ညႊန္းကိန္းမ်ားက အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ရွိ
နာလန္ထူမႈ အမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ရုံးခန္းအစိတ္အပုိင္းရွိ ရုံးခန္းမ်ားရယူေနထိုင္မႈသည္
တိုးတက္လွ်က္ရွိၿပီး လက္လီေနထိုင္မႈသည္ ေပးသြင္းမႈျမင့္တက္သည့္ၾကားမွပင္ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ အေသးစား
တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမစက္မႈဇုန္ရွိ ခိုင္မာေသာ ၀ယ္လိုအားသည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳ
လွ်က္ရွိသည္။ ထိုစဥ္တြင္ပင္ ကြန္ဒိုမီနီယံေစ်းကြက္သည္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ျမင့္တက္ေသာ ေပးသြင္းမႈမ်ား ဆက္လက္
က်ဆင္းေစရန္ ဖိအားေပးဖြယ္ရွိသည့္ အႀကီးမားဆုံးစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ၾကဳံေတြ႔လွ်က္ရွိသည္။6
အကြက္-ခ။ စည္းမ်ဥ္းသစ္၀န္းက်င္ရွိ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား ဥပေဒေအာက္ရွိ အပိုဒ္ငယ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မတည္ရင္းႏွီး
မႈ ထုတ္ေခ်းေငြေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အတန္းအစားျပန္လည္သတ္မွတ္မႈအျပင္ ဘဏ္စာရင္းထက္ပုိေသာ ထုတ္ေခ်းေငြ
မ်ား ျပန္လည္ကာမိေစေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိေဖာ္ျပသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာကုိ CBM က
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ (ဇယား ခ-၁ တြင္ အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားႏွင့္
သက္ေရာက္ေသာ ေန႔စြဲမ်ားကုိ ျပဳစုထားသည္)။

6

အျခားတစ္ဘက္တြင္ အသစ္ထုတ္ျပန္ေသာ ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအရ ေနထိုင္မႈမဟုတ္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ ပုိင္ဆိုင္

ခြင့္မ်ား၏ အခေၾကးေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ပုိမိုရွင္းလင္းလာေစျခင္းသည္ ေပါင္ႏွံမႈဘ႑ာေရးကုိ အဆင္ေျပေစသည့္ျပင္ ထို
ဥပေဒအား ထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ ဤက႑ကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
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ဇယား ခ-၁။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ သတိျပဳရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

သတိျပဳရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

အေၾကာင္းအရာ

သက္ေရာက္ေသာေန႔စဲြ

အနိမ့္ဆုံးအလႊာ - ၁ ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ CAR
မတည္ေငြျပည့္စုံမႈအခ်ိဳး (CAR)

ေငြျဖစ္လြယ္မႈအခ်ိဳး

တို႔သည္ ၄% ႏွင့္ ၈% အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။

တူညီေသာအရာမ်ား)

ရက္

အမ်ားဆုံး ၂၀%

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇
ရက္

ပုိ၍တိုေသာ ေစ့ေရာက္သည့္ေန႔ကုိ
NPLs ႏွင့္ျပဌာန္းခ်က္

ရက္

ေငြသားပုိင္ဆိုင္မႈ၏ ၂၀% (သုိ႔မဟုတ္ ေငြသားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇
တစ္ဦးတည္းေခ်းငွားသူအားမတည္ေငြ၏

ႀကီးမားေသာေဖာ္ျပခ်က္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆

ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပဌာန္းခ်က္
ပို၍လိုအပ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆
ရက္

ဘဏ္စာရင္းထက္

ေခ်းေငြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀/၃၀/၂၀

၂၀၁၈/၂၀၁၉/၂၀၂၀ ခုႏွစ္

ပုိထုတ္ေငြေဖာ္ျပခ်က္

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

မ်ား၏ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM

ပုဂၢလိကက႑က ေမာင္းႏွင္ေသာ စီးပြားေရးသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္အညီ ပုဂၢလိက က႑
သုိ႔ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးလွ်က္ရွိသည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္ နိမ့္ေသာအေျခခံမွ အစျပဳ
လွ်က္ ပုဂၢလိက က႑သုိ႔ေခ်းေငြသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၄၀.၀% (တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္) ဖြံ႔ၿဖိဳးလွ်က္ရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္
၂၀၁၂/ ၁၃ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ) ႏွစ္ကုန္ရွိ GDP ၏ ၉.၆% မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၂၅.၄% အထိ
ဖြံ႔ၿဖိဳးလွ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိက က႑သုိ႔ ထုတ္ေခ်းေငြသည္ အႀကီး
အက်ယ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ အထူးေခ်းေငြမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗဟုိအစုိးရသုိ႔
ထုတ္ေခ်းေငြပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်က္ရွိသည္။
ပုံ ခ-၁။ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ ေခ်းေငြတိုးခ်ဲ႕မႈ

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM

ပုံ ခ-၂။ စီးပြားေရးသုိ႔ အလုံးစုံေခ်းေငြ

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM

ျပည္တြင္းဥပေဒျပဳ အဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၀န္းက်င္သည္ ေျပာင္းလဲေနေသာစီးပြားေရး အသြင္
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အျပင္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို အမီလိုက္ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရက
ြ ္
လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒႏွင့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေငြေၾကးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားဥပေဒတို႔တြင္ ေစ်းကြက္အေျချပဳေငြေၾကးႏွင့္ေငြလဲႏႈန္း မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးႏွင့္
မွန္ကန္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး မူေဘာင္အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာေငြေၾကး အာဏာ
ပုိင္အဖြဲ႔ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးထားသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္းက
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ေ
ဲ သာ အေသးစိတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ မတည္ရင္းႏွီးမႈ
လိုအပ္ခ်က္ပိုင္ဆိုင္မႈ

အတန္းအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေခ်းေငြေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ

စည္းမ်ဥ္း၏အဓိက

ရႈေထာင့္မ်ားအေပၚ အေသးစိတ္မြမ္းမံထားသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ အုပ္ခ်ဳပ္မႈခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရွိမႈ တိုးတက္ေရးတို႔တြင္ ျဖည့္စြက္
အစီအမံမ်ားက ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လမ္းဖြင့္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ စာရင္းစစ္
ေဆးျခင္း

ဆက္စပ္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ

ပဏာမ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ CBM က ေလာေလာဆယ္မူၾကမ္းျပဳစုလွ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔သည္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္
စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္တိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္ စနစ္အ၀ွမ္း
ေၾကြးၿမီအခ်က္အလက္ စုစည္းမႈတစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္းသည္ CBM ၏ႀကီးၾကပ္မႈဆိုင္ရာ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားႏွင့္
ဘဏ္မ်ား၏ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္း စြန္႔စားမႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိပါ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေခ်းေငြဗ်ဴရိုကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တည္ေထာင္ကာ ေခ်းယူသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ျပန္႔က်ဲေနေသာ မက္ခရိုအဆင့္မွ
ထုတ္ေခ်းေငြအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရက
ြ ္ရာတြင္ ဆန္းစစ္
ေရးအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းသစ္မ်ားအဖုိ႔ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္
ေသာ္လည္း ယင္းသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ရွိ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမႈ ခိုင္မာေရးႏွင့္ ကာလလတ္စြန္႔စားမႈ စီမံခန္႔ခြဲ
ေရး အေထာက္အကူျပဳမႈတို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းျဖစ္သည္။
ကာလတိုတြင္ လ်င္ျမန္ေသာေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ အက်ိဳး
အျမတ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္စြမ္းကုိ ဆုတ္ယုတ္ေစရန္ ဦးတည္လွ်က္ရွိသည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ လ်င္ျမန္ေသာ ေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳး
မႈႏွင့္အၿပိဳင္ NPL အခ်ိဳးသည္ ျမင့္တက္မည့္အလားအလာရွိၿပီး ဘဏ္မ်ားအၾကား ၎တို႔၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္း
ပမာဏတိုးခ်ဲ႕ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္ေခ်းမႈစံႏႈန္းမ်ားအားနည္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္ ရွိ
သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ဘဏ္အခ်ိဳ႕သည္ မတည္ရင္းႏွီးမႈဒဏ္ခံလႊာအတန္အသင့္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏
ထိခုိက္မႈခံႏိုင္ရည္သည္

အားနည္းေနဆဲျဖစ္သည္။

ဘဏ္စာရင္းထက္

ပိုမိုေခ်းယူေသာ

အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ

ဆက္လက္က်င့္သုံးေနျခင္းသည္ ဘဏ္၏စြန္႔စားမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အာမခံထားျခင္းျဖစ္
ေသာ္လည္း ေခ်းေငြအရည္အေသြးအား တိက်ေသာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေစႏိုင္သည္။ ဘဏ္စာရင္းထက္ပုိ၍
ထုတ္ေခ်းေငြေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအေစာပုိင္းတြင္ အထူးထုတ္ေခ်းေငြမ်ား၏ ၇၀% ရွိမည္ဟုခန္႔မွန္း
သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘဏ္အနည္းငယ္တို႔တြင္ စြန္႔စားမႈႀကီးမားလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိသည္။ ႀကီးမားေသာပူး
ေပါင္းမႈမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာဘဏ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံသည္ ဆက္စပ္
ေသာအဖြ႔၀
ဲ င္၏ ထုတ္ေခ်းေငြမ်ား၏ ရွယ္ယာကုိျမင့္မားလာေစၿပီး ထုတ္ေခ်းေငြအေပၚ အာရုံစူးစုိက္ရသည့္ စြန္႔စားမႈ
ျမင့္တက္လာေစႏိုင္သည္။ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းအေပၚ ျပန္ရေသာအက်ိဳးအျမတ္ျဖင့္ တိုင္းတာေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑၏
အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္စြမ္းသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃/၁၄ တြင္ အျမင့္မားဆုံး ထိခိုက္ခ့ခ
ဲ ်ိန္
မွစ၍ က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။
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အလယ္အလတ္ကာလတြင္ ေခ်းေငြလိုအပ္မႈသည္

ဆက္လက္ခိုင္မာေနမည္ျဖစ္ၿပီး

ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္

၎တို႔၏

ေဖာက္သည္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ ပုိမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထုတ္ေခ်းေငြ စည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔ေခ်းေငြသည္ အဓိကအားျဖင့္
စုိက္ပ်ိဳးေရးကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ယင္း
ေခ်းေငြသည္ အထူးေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏ ၅၉.၀ % ရွိကာ ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း၏ ၁၀.၀ % မွ်သာ
ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ေခ်းေငြမ်ား ကာလစတင္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ စုေဆာင္းေငြမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွလိုအပ္ေသာ
ကာလရွည္ေခ်းေငြမ်ားသုိ႔

လမ္းေၾကာင္းလႊဲေျပာင္းေရးတြင္

ပုိ၍အေရးပါေသာလုပ္ငန္းကုိ

ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑က

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္
ျခင္းသည္ အလြန္ေစာလြန္းေသာ အဆင့္တြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အနည္းငယ္သည္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာ
အိုးအိမ္စီမံကိန္းမ်ားသုိ႔

အေပါင္ေခ်းေငြမ်ား

ထုတ္ေခ်းလွ်က္ရွိရာ

ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္

လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ

ေစ်းကြက္အလားအလာ ရွိႏိုင္ေပသည္။
က-၄။ အခြန္ဘ႑ာက႑
၁၄။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေႏွးေသာ အခြန္အေကာက္၀င္ေငြမ်ားေၾကာင့္ အားနည္းေသာ အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္
အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းအခြန္ဘ႑ာသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရွိ GDP၏ ၈.၂% ခန္႔
သာရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ထိုသုိ႔က်ဆင္းျခင္းမွာ စီးပြားျဖစ္ႏွင့္ သီးသန္႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အခြန္
ေကာက္ခံမႈတြင္ ပုံမွန္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေသာ ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃၆. ၀ % ရွိ
ကာ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၁၅.၀ % ခန္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။
၁၅။ စြမ္းအင္က႑ရွိ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (SEEs) မွ အခြန္ေငြက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ အရႈံးေပၚေသာ SEEs
မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းသည္ အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြအေနအထားအေပၚ ဆက္လက္၍ ဖိအားသက္ေရာက္
ေစမည္ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ SEE အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္ အခြန္အေကာက္ထည့္၀င္မႈမ်ားသည္ လြန္ခ့ဲ
ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပုံမွန္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ 7 ေရွ႕ဆက္၍လည္း ဓာတ္ေငြ႔က႑မွ အခြန္ေငြသည္
ဆက္လက္က်ဆင္းမည္

ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမူ

လက္ရွိဓာတ္ေငြ႔တြင္းအခ်ိဳ႕သည္

ဓာတ္ေငြ႔ကုန္ခမ္းလွ်က္ရွိၿပီး

ဓာတ္ေငြ႔တြင္းသစ္ ရွာေဖြတူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႔တြင္းသစ္မ်ားမွ အမွန္တကယ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔
အၾကား ႀကီးမားေသာအခ်ိန္ကာလ ေနာက္က်မႈ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္း ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္
ပို႔ကုန္မ်ားမွၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ SEEs မ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းႏိုင္စြမ္းအေပၚပို၍ ဖိအားေပးလာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕
ေသာ SEEs မ်ားသည္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ
ဘ႑ာေရးလုိေငြျပမႈ ေပၚေပါက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ အရည္
အေသြး ည့ံဖ်င္းကာအရႈံးေပၚေသာ SEEs မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
အခြန္ဘ႑ာေငြျပည့္စုံလုံေလာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အမွန္အားျဖင့္
ခက္ခဲမည့္အျပင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာအလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေသာအလုပ္သမားမ်ား
7

လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္မ်ားတြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထိုး၍က်ဆင္းမႈအေပၚအေျခခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဓာတ္ေငြ႔က႑မွ ၀င္ေငြသည္လည္း သိသာစြာ က်ဆင္း
ခဲ့ရၿပီး ဘ႑ာေရးစာရင္းတြင္ ဖိအားသက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္
ဲ သာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၏ပ်မ္းမွ်သာရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနာက္က်က်န္ရစ္
ေသာ္လည္း ေရာင္းေစ်းမ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေပၚေပါက္ခ့ေ
မႈမ်ား ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
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အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားမရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ အဟန္႔အတားျဖစ္လာေပလိမ့္မည္ (SEEs မ်ား၏ အခြန္
ဘ႑ာ စီးဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ
-၂ ကုိၾကည့္ပါ)။
ပုံ ၁၀။ ဘတ္ဂ်က္လက္က်န္

ပုံ ၉။ အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္ SEE ရေငြမ်ား

မွတ္ခ်က္။ SEE အခြန္ဘ႑ာသည္ အျမတ္ေငြအသစ္ကုိ ဗဟုိအစုိးရ
သုိ႔ မလႊဲေျပာင္းမီ ရေငြကုိ ရည္ညႊန္းသည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

၁၆။

ခိုင္မာေသာအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

အသုံးစရိတ္မွတစ္ဆင့္

အခြန္ဘ႑ာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းသည္

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ

အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ယခင္ႏွစ္က စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ USD ၃၆၆ သန္းအထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့
ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ ODA စီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေပးေငြသည္ USD ၅၈၈ သန္းအထိ သိသာစြာ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး
စုစုေပါင္း မတည္ရင္းႏွီးမႈ အသုံးစရိတ္ကုိ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ကာ ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္းေျခမ်ားအရ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာ
ေရးႏွစ္တြင္ GDP ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ရပ္အထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္။ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ေသာ သာမန္အသုံး
စရိတ္အခ်ိဳ႕သည္လည္း စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္၏ ၂.၆ % မွ ၃.၅ % အထိ သိသာစြာျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
၁၇။ ပမာဏမ်ားျပားလွေသာ ဘ႑ာေရးလိုေငြကုိ ေစ်းကြက္အေျခခံေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သိသာထင္ရွားစြာ
ဘ႑ာေငြက်ခံၿပီးျဖစ္သည္။ မူလလိုေငြကုိ ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရွိ GDP ၏ ၁.၃% မွ ၄.၂% အထိ က်ယ္ျပန္႔မည္
ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား ႏွစ္ရပ္စလုံးအပါအ၀င္ အစုိးရေငြေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ား၏
အာမခံ ပုိမိုထားမႈေၾကာင့္ CBM ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈအေပၚရွိ ဖိအားမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။ ေပးရန္က်န္ရိွမႈ
ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၉၀% အထိျမင့္တက္ခ့ၿဲ ပီး ပမာဏအားျဖင့္ က်ပ္ေငြ
၄.၂ ထရီလီယံ အထိေရာက္ရွိခ့သ
ဲ ည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေၾကြးၿမီသည္ စုစုေပါင္းေၾကြးၿမီ၏ ၄၅% ခန္႔ရွိေသာ CBM
၏ ေတာင္းခံမႈမ်ားအပါအ၀င္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ GDP ၏ ၄၀% ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
ခ။ စြန္႔စားမႈမ်ား အားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား
၁၈။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈/၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
အေျခခံမ်ဥ္းကုိ ကာလတိုစြန္႔စားမႈမ်ားအရ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕မည့္အျပင္ အားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ ကာလရွည္
စိန္ေခၚမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးတြင္ တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ အေျခခံမ်ဥ္းျဖစ္စဥ္တြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑
မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ဆဲရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈/၁၉
ဘ႑ာေရးႏွစ္တို႔တြင္

လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးမည္ဟု

လ်ာထားသည္။

အသုံးစရိတ္က႑အေနျဖင့္

အေျခခံမ်ဥ္းသည္

ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ အသင့္အတင့္သာျမင့္တက္ၿပီး အသားတင္ပုိ႔ကုန္မ်ား တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အားနည္းမႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳေနသည့္ၾကားမွပင္ မ်က္ႏွာစာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္
မက္ခရိုအသြင္သ႑ာန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စြန္႔စားမႈမ်ား ျမင့္မားလာႏိုင္သည္။
ခ-၁။ မက္ခရိုအလားအလာသုိ႔ အနီးကပ္ကာလစြန္႔စားမႈ
၁၉။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာစြန္႔စားမႈမ်ားသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား

ကာလရွည္ၾကာမႈႏွင့္

ကုန္သြယ္မႈ

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး၀ါဒႏွင့္ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးရွိ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျဖစ္ပြားဆဲလူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈ၏ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈသည္
ေဒသအားျဖင့္သာ က်ယ္ျပန္႔စြာက်န္ရွိေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သြယ္၀ိုက္သက္ေရာက္မႈသည္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးျခင္းႏွင့္ခရီးသြားမ်ား အထူးသျဖင့္ ေဒသျပင္ပမွ ခရီးသြားမ်ားေရာက္ရွိမႈ က်ဆင္း
ေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ႀကီးမားလာႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ဦးစားေပးကုန္သြယ္ေရး အစီအမံမ်ားထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံက လက္ရွိအက်ိဳးခံစားေနေသာ ODA ရရွိမႈထိန္းသိမ္းေရးတို႔တြင္ မေသခ်ာမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခက္အခဲမ်ား
ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းျခင္းရာအားလုံးသည္ မတည္ရင္းႏွီးမႈစီး၀င္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ပအေနအထားကုိ
ထိခိုက္ႏိုင္ေပသည္။
၂၀။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရးပဋိပကၡမွ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏွင့္ EU ပဋိပကၡမွေပၚေပါက္လာေသာ
စြန္႔စားမႈမ်ားအလားအလာသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ပုိ႔ကုန္အေျခစုိက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေပၚ အကန္႔
အသတ္ျဖင့္ ထိခိုက္လွ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္အတြင္းသို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရးကုိလည္း ကန္႔သတ္ထားလွ်က္ရွိ
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကပုိ႔ကုန္မ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြ႔၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ားပါ၀င္ၿပီး အဆိုပါ
ပုိ႔ကုန္သုံးမ်ိဳးလုံးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဓိကေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး EU သည္ အ၀တ္အထည္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး
ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။

သံမဏိႏွင့္အလူမီနီယံ

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ကားတို႔က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ

ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနီးကပ္ကာလတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္အဆိုျပဳခဲ့ေသာ အစီအမံမ်ားသည္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ တိုက္ရိုက္ထိခိုက္မည္မဟုတ္ပါ။
သုိ႔ရာတြင္ တရုတ္ႏွင့္ EU တို႔တြင္အားနည္းေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွတစ္ဆင့္ သြယ္၀ုိက္၍ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး သြင္းကုန္၀ယ္လိုအားႏွင့္
ခရီးသြားမ်ားေရာက္ရွိမႈ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေပသည္။
၂၁။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စြန္႔စားမႈမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျပင္ပမ်က္ႏွာစာ 8 မွအရင္းခံလာျခင္းျဖစ္
သည္။ စီးပြားေရးနာလန္ထူမႈႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဆိုင္ရာ စြန္႔စားမႈမ်ားသည္ နာလန္ထူမႈအေနျဖင့္
ေစာလြန္းေသာအဆင့္9 တြင္ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ နည္းပါးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အထူးသျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ
၀န္းက်င္သစ္ကုိ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္ ေခ်းေငြရယူလိုေသာ ေတာင္းဆုိမႈဖိအားကုိ

8

စားနပ္ရိကၡာက႑ အစိတ္အပုိင္းမ်ားသည္ CPI ညႊန္းကိန္း၏ အဓိကအခ်ိဳးအစားအျဖစ္ ပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ
ထူးျခားသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားက စားနပ္ရိကၡာေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ေခါင္းႀကီးပုိင္းေဖာင္းပြမႈတို႔ရွိ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားအတြက္ အဓိကတြန္းအားအျဖစ္
ဆက္လက္တည္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

9

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒသစ္ႏွင့္အတူ မူ၀ါဒအစီအစဥ္ကုိ တြန္းအားေပးၿပီး အစုိးရ၏
စြမ္းရည္ျပည့္စုံမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးမည့္ ခိုင္မာေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိဆြဲေဆာင္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကုိ တိုးတက္
ေစလွ်က္ရွိသည္။ တုံ႔ျပန္မႈတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ အေျခခံမ်ဥ္းျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ႏိုင္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေဖာင္းပြမႈ
အလားအလာကို ပုိ၍ျမင့္မားလာေစႏိုင္သည္။
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ေျပေလ်ာ့ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တင္သြင္းေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွတစ္ဆင့္ တန္ဖိုး
က်ဆင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ဖြယ္ရွိသည္။ ပုိ၍ခိုင္မာေသာ US ေဒၚလာသည္ က်ပ္ေငြ
အေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၂၂။ ျပင္ပစြန္႔စားမႈမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္း မေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသာထင္ရွားစြာ
တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးပုိ႔ကုန္မ်ားသည္ မတည္ၿငိမ္ေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏွင့္
အိႏိၵယကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိကကုန္သြယ္ဘက္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ အားနည္း
ခ်က္မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ားသည္ လက္ရွိအေနအထားအရ ၎တို႔၏စီမံကိန္း လည္
ပတ္မႈမ်ား

က်ဆင္းေသာအဆင့္တြင္

ရွိေနေသာေၾကာင့္

စြမ္းအင္ပု႔ိကုန္ပမာဏက်ဆင္းမည္ဟု

ခန္႔မွန္းသည္။

လက္နက္မွလြဲ၍အရာတိုင္းကုိ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာထားအရ EU ေစ်းကြက္မွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလွ်က္
ရွိေသာ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ အ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ားက႑သည္ မၾကာမီကာလအတြင္း EU - ဗီယက္နမ္ FTA
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သက္၀င္လာပါက ဗီယက္နမ္အားယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အခြင့္အေရးေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကဳံ
ေတြ႔ဖြယ္ရွိေပသည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အ၀တ္အထည္က႑ႏွင့္ ပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ဆန္းစစ္ခ်က္အေသးစိတ္အတြက္
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ- ၁ ကုိ ၾကည့္ပါ)။
၂၃။

ဘ႑ာေရးက႑၏ခံႏိုင္ရည္သည္

အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ

စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားျဖင့္

အလယ္အလတ္ကာလတြင္

ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တိုးတက္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ရွိ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ အေရးႀကီးေနဆဲျဖစ္သည္။
အဓိကအားျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာပုိင္ဆိုင္ပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ပါးလႊာေသာမတည္ရင္းႏွီးမႈ ဒဏ္ခံလႊာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ
လွ်က္ရွိသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ရွိ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္းက အေသးစိတ္ ဘဏ္
လုပ္ငန္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ခြဲျခားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဘဏ္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏
လက္က်န္ရွင္းတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္လုိအပ္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္းစဥ္ကာလအတြင္း
ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဘဏ္စာရင္းထက္
ပုိထုတ္ေငြမ်ား ေလွ်ာ့ခ်စဥ္တြင္ ဆင္ျခင္မႈျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ေငြျဖစ္လြယ္မႈစြန္႔စားမႈစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈ
တိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလဆိုင္ရာ ေခ်းေငြကုိပို၍အေျခခံေသာ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းစာအုပ္ျပဳစုရန္ လိုအပ္သည္။ ဘဏ္
စာရင္းထက္ပုိထုတ္ေငြ အေထာက္အကူမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အလ်င္စလုိႏိုင္လြန္းလွ်င္ ေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈ
ထိုးက်သြားၿပီး စီးပြားေရးအေပၚ ဆန္႔က်င္ဘက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ NPLs မ်ား၏ ပုိ၍တင္းက်ပ္ေသာ
အဓိပၸာယ္ခ်မွတ္မႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ပုိ၍ျမင့္မားေသာ NPL အခ်ိဳးမ်ားကုိ ၾကဳံေတြ႔ရၿပီး ပုိ၍ျမင့္မား
ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ဘဏ္အေျမာက္အျမားသည္လည္း စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ ၎တို႔၏ရွယ္ယာရွင္မ်ားထံမွျဖစ္ေစ ျပင္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွျဖစ္ေစ မတည္ရင္းႏွီးမႈ ျဖည့္
သြင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ခ-၂။ ေရရွည္ကာလစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား
၂၄။ ခိုင္မာေသာႏွင့္ ျပဳျပင္လြယ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမရွိျခင္းသည္ အလယ္အလတ္ကာလမွ ေရရွည္ကာလ
စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈသုိ႔

အဓိကအခက္အခဲအျဖစ္

တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

တည္တံ့ခိုင္မာေသာ

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္

တိုးတက္ေသာစက္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပုိ႔ကုန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတုိ႔ႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကက႑ကုိ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
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တစ္ရပ္လိုအပ္သည္။10 ယင္းသည္ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးက႑တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုိက္ပ်ိဳး
ေရးက႑ရွိ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အက်င့္မ်ား အားနည္း
မႈေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း အနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔
ေဆာင္ေရး ကြာဟမႈသည္လည္း ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ ပုိ႔ကုန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေပသည္။ အဆိုပါ
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔အတြက္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏျမင့္မားေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအား
ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး အားထားျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္ စီးပြားေရးရွိက႑မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ စက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစလွ်က္ရွိသည္။ 11 လူသားမတည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သည္

ငယ္ရြယ္ေသာလူဦးေရဆိုင္ရာ

ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိၾကေပ။

အားသာခ်က္ကုိ

ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္

ခံစားေနရသည့္တိုင္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လုပ္သားအင္အားအမ်ားစုသည္

ပုဂၢလိကက႑၏

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ

အေထာက္အကူျပဳရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္ပုိမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေပသည္။
ပုံ ၁၂။ စုိက္ပိ်ဳးေရးကုန္ထုတ္စြမ္းအား

ပုံ ၁၁။ လွွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈ

မွတ္ခ်က္။ ေႏြႏွင့္မိုးရာသီတို႔၏ပ်မ္းမွ်အေပၚ အေျခခံေသာ
သတင္းရင္းျမစ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္ (WB)။

10

သတင္းရင္းျမစ္။ WB။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဦးစားေပးပို႔ကုန္က႑မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား
ပု႔ိကုန္ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ့ေ
ဲ သာ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ရည္ညႊန္းေသာပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဟူေသာ မူ၀ါဒ
လမ္းညႊန္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက က႑ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ လမ္းျပေျမပုံဖံြ႔ၿဖိဳးေစရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

11

အစုိးရသည္ ဓာတ္ေငြ႔သုံးဓာတ္အားစက္ရုံ ေလးခုကုိ အတည္ျပဳကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စြမ္းအားကုိ လက္ရွိ ၃၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ ႏွစ္ဆ
တိုးတက္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေသခ်ာမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ပင္မဓာတ္အားလိုင္း
သုိ႔

ခ်ိတ္ဆက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ

စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုိအားေပးေသာ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရံပုံေငြေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ကဲ့သုိ႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ဆက္စပ္သည္ အျခားရႈေထာင့္မ်ားကုိလည္း အလယ္အလတ္ကာလတြင္ တည္တံ့ခိုင္မာ၍ စနစ္က်ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္သည္။
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၂၅။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအလားအလာကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္ မ်က္ႏွာ
စာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သမိုင္း
၀င္ေနရာမ်ား ၾကြယ္၀မႈႏွင့္မတူကြဲျပားသည္ သဘာ၀ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ခရီး
သြားႏွင့္ ခရီးသည္လုပ္ငန္းေကာင္စီ၏အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ စီးပြားေရးသုိ႔ အေထာက္အကူ
ျပဳမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာအရ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ထိုက႑သည္
ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈတစ္ရပ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်က်န္ခ့ေ
ဲ သာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။12 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္
၀င္ေရာက္မႈ အေရအတြက္သည္ ၃.၄ သန္းရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ၂.၇ % ဖြံ႔ၿဖိဳးကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္း
ယွဥ္လွ်င္ သင့္တင့္ရုံသာရွိခ့သ
ဲ ည္။ WEF ကမာၻ႔ခရီးသြားႏွင့္ ခရီးသည္လုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈညႊန္းကိန္း (၂၀၁၅) အရ ႏုိင္ငံ
ေပါင္း ၁၄၁ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၁၃၄ တြင္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀န္းက်င္ႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦအပါအ၀င္ အားလုံးေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနခဲ့သည္။13 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္
ေရာက္ရွိမႈ၌ သိသိသာသာ က်ဆင္းမႈသည္ ထိုအခ်ိန္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ တိုက္
ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္က ခရီးသည္မ်ားအားဆြဲေဆာင္ရာတြင္ လုံျခဳံေရး၏အေရးပါမႈကုိ မီးေမာင္း
ထိုးျပျခင္းျဖစ္သည္။
ပုံ ၁၃။ ခရီးသြားႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက GDP သုိ႔ပံ့ပုိးမႈ14

ပုံ ၁၄။ ခရီးသြားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈညႊန္းကိန္း
(စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀န္းက်င္)

သတင္းရင္းျမစ္။ ကမာၻ႔ခရီးသြားႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီ၊၂၀၁၈။

သတင္းရင္းျမစ္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္၊ ခရီးသြားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအစီရင္ခံစာ၊ ၂၀၁၅။

12
13

14

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/myanmar2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/tt15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
တိုက္ရိုက္ထည့္၀င္ပံ့ပုိးမႈသည္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ နားေနမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈ မဟုတ္
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္ကုိထင္ဟပ္ၿပီး အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ အစုိးရအသုံးစရိတ္က ခရီးသြားမ်ားသုိ႔ သြယ္၀ုိက္၍
ြ ္ သြယ္၀ုိက္ထည့္၀င္ပံ့ပုိးမႈ (ဤက႑၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကပံ့ပုိးေသာ GDP၊ အစုိးရအသုံးစရိတ္
ခ်ိတ္ဆက္သည္။ ထို႔ျပင္ စုစုေပါင္းထည့္၀င္ပံ့ပုိးမႈတင
က ကူညီေပးေသာ ခရီးသြားႏွင့္ကမာၻလွည့္ခရီးသည္လုပ္ငန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဤက႑မွျပည္တြင္း ၀ယ္ယူမႈ
မ်ား) ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္ေသာ ထည့္၀င္ပံ့ပုိးမႈပါ၀င္ၿပီး ထိုပံ့ပုိးမႈမ်ားက ထိုက႑တြင္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ ခန္႔ထားသူမ်ား၏အသုံး
စရိတ္ျဖင့္ပံ့ပုိးေသာ GDP ကိုတိုင္းတာသည္။
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အာဏာပုိင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား
၂၆။ အာဏာပုိင္မ်ားက ကာလတိုရွိစြန္႔စားမႈမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တြင္ေျဖရွင္းရမည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အသိ
အမွတ္ျပဳသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကုိ ထိခိုက္ေစေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ မေသခ်ာမႈမ်ား
ေၾကာင့္ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ပို၍ ေလ်ာ့နည္းသည္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ား
က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ အလယ္အလတ္ကာလတြင္ ၇-၇.၅% အထိ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္မည္ဟု
အာဏာပုိင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ၎တို႔သည္ Basel ll အရ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ CBM
၏ ႀကီးၾကပ္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ေရးကုိ တြန္အားေပးမည္ျဖစ္သည္။ မတည္ရင္းႏွီးမႈ ျပည့္မီျခင္းမရွိေသးေသာ ဘဏ္
မ်ားစြာတို႔အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚအေျခခံ၍ Basel ll သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
အတြက္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ကာလအား ခိုင္လုံေသာ တိုးခ်ဲ႕မႈကုိ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ဘဏ္
လုပ္ငန္းစနစ္ရွိ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ျခင္း
၏ လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားက အေျခခံ
အေဆာက္အဦႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကြာဟမႈက့သ
ဲ ုိ႔ေသာ ေရရွည္ကိစၥရပ္မ်ားကုိေျဖရွင္းေရးတြင္ ၎တို႔၏ႀကိဳး
ပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ခုိင္မာေစရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီး တိုးတက္မႈမ်ားလည္း ရရွိခ့သ
ဲ ည္။
ဂ။ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၂၇။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရရွည္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (MSDP) စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္
အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈကုိ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပုိမိုခိုင္မာ၍ ပုိမိုအက်ဳံး၀င္
ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေအာင္ျမင္ေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တစ္ေျပးတည္းျဖစ္ေရးကုိ အေထာက္
အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 15 အခြန္ဘ႑ာ ေငြေၾကးဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးအပါအ၀င္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတို႔တြင္
အာဏာပုိင္မ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တိုးတက္လာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား
ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ယူပါသည္။
ဂ-၁။ အခြန္ဘ႑ာေငြေတာင့္တင္းေစျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာသုံးစြဲမႈတိုးတက္ျခင္း
၂၈။ အခြန္ဘ႑ာေငြတိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေငြအေနအထား ေတာင့္
တင္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အခြန္ေငြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတာင့္တင္းေရးႏွင့္ အခြန္အေျခခံ
အုတ္ျမစ္က်ယ္ျပန္႔ေရးကုိေရွးရႈေသာ ဆက္လက္အားထုတ္မႈမ်ားအား ႀကိဳဆိုပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေပါင္းစည္းေသာ
အခြန္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ထူေထာင္ျခင္း အခြန္အသုံးစရိတ္မ်ား ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔
ပါ၀င္ေသာ ပုိမိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ အခြန္ဘ႑ာျမင့္တက္လာေရးအတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ GDP ၏
15

MSDP သည္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသည့္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံေသာ ျမန္္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မ႑ိဳင္သုံးခုေအာက္တင
ြ ္ ရည္မွန္း
ခ်က္ ငါးရပ္ကုိခ်မွတ္ကာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ရွိသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ (က) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ လုံျခဳံ
ေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ခ) စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ မက္ခရိုစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (ဂ) အလုပ္အကုိင္
ဖန္တီးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ဦးေဆာင္ေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (ဃ) ၂၁ ရာစု လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြက္ လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႏ
ႈ ွင့္
(င) အမ်ိဳးသားၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးအတြက္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္တြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ားႏွင့္ကမာၻႀကီးတို႔ ပါ၀င္သည္။ MoPF သည္ အဓိက ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ဖြ႔ဲစည္းေရးႏွင့္ မူၾကမ္းကုိလက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီ
ေအာင္ ျပဳစုေရးျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ ပါ၀င္သည္။
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ရွယ္ယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္ဘ႑ာေငြသည္ ေဒသအတြင္းအနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ား အၾကားတြင္ရွိပါသည္
(ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္ဘ႑ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ သုံးသပ္မႈအတြက္ အကြက္ ဂ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ အခြန္စာရင္း
စစ္ေဆးျခင္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ေသာေန႔ရက္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အခြန္ဘ႑ာမက္လုံးေပးမႈကုိ
သုံးသပ္ရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအသုံးစရိတ္၏ ၆၀% ေက်ာ္ႏွင့္ SEE အသုံးစရိတ္မ်ား၏ ၈၀% ရွိေသာ
သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားသည္

တိုးတက္ေသာ

ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

တိုးျမွင့္ေသာအသုံးစရိတ္လ်ာထားမႈကုိ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းတို႔ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးသင့္သည္။
၂၉။ ဦးစားေပးနယ္ပယ္မ်ားသုိ႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုဦးတည္ေစျခင္းျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဆက္လက္၍
အက်ိဳးအရွိဆုံးအသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္စာြ သုံးစြဲမႈတိုးတက္ေရးကုိ ဆက္လက္ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ လိုအပ္သည္။ သယ္ယူပုိ႔
ေဆာင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတို႔က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈသည္
ေရရွည္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ ရွိရင္းစြဲလူသားႏွင့္ ရုပ္၀တၱဳဆိုင္ရာ မတည္ရင္းႏွီးမႈတို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္း
အားကုိ ျမင့္တက္ေစႏိုင္ပါသည္။ မတည္ရင္းႏွီးမႈအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္ စတင္ျမင့္တက္
လာခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ ေစာစီးေသာအဆင့္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ GDP ၏ရွယ္ယာ
တစ္ခုအျဖစ္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ားစြာရန္ပုံေငြက်ခံေရးအတြက္ လ်ာထားခြင့္ျပဳေသာ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ျပည္သူပုိင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား
ေရးတို႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထိုစဥ္တြင္ ထိေရာက္ေသာသုံးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္ေပးမႈစြမ္းရည္တို႔သည္ ျမင့္
တက္ေသာအသုံးစရိတ္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျမင့္တက္ရန္လိုအပ္သည္။
၃၀။ အလယ္အလတ္ကာလ အခြန္ဘ႑ာေငြစည္းကမ္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္းသည္ အခြန္ဘ႑ာစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြေရရွည္ တည္တံ့မႈေသခ်ာေရးကုိ
အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ စြမ္းရည္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အမ်ိဳးအမည္မ်ားမွအခြန္ေငြက့သ
ဲ ုိ႔ အစုိးရအခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားသည္
ဆက္လက္တည္ၿငိမ္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္အတူ မ်ိဳးဆက္မ်ားအၾကား ပူပန္မႈမ်ားကုိ
စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႏွစ္ေပါင္းစုံအခြန္ဘ႑ာမူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ထို႔ျပင္အာဏာပုိင္မ်ားသည္
တည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ အရင္းအျမစ္ဘ႑ာေငြကုိ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ဒဏ္ခံလႊာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကာလ
လတ္ႏွင့္ ေရရွည္ကာလတြင္ အခြန္ဘ႑ာေငြတည္တံ့ခိုင္မာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ အခြန္ဘ႑ာေငြစည္းမ်ဥ္းမ်ား
ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ အရင္းအျမစ္ရန္ပုံေငြသည္ အလားအလာရွိေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္
ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းသည္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈတိုးတက္စဥ္တြင္ မတည္ၿငိမ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းေစ်း
ႏႈန္းမ်ားကုိဆန္႔က်င္၍ ဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္တင
ြ ္မပါ၀င္ေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေျပာင္း
ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၃၁။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈမူေဘာင္ ပုိမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးအတြက္ အစီအမံတစ္ရပ္ရွိပါသည္။
ဘ႑ာေရးလိုေငြမ်ားအား CBM မွ တိုက္ရိုက္ဘ႑ာေငြက်ခံျခင္းကိုတျဖည္းျဖည္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းသည္ လိုေငြမ်ားအား
တရား၀င္သုံးစြဲခြင့္ျပဳျခင္းကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တည္ၿငိမ္မႈကုိ အေထာက္အကူ
ျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္
ျဖစ္သင့္သည္။ ထိုအေတာအတြင္း အလယ္အလတ္ကာလ ေၾကြးၿမီမဟာဗ်ဴဟာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစျခင္းသည္
ေၾကြးၿမီတည္ၿငိမ္မႈ ေသခ်ာေရးကုိအေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းအစုိးရေငြေၾကးစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္ဖံ႔ၿြ ဖိဳး
တိုးတက္ျခင္းသည္ အတုိးႏႈန္းမ်ားအလယ္အလတ္ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတို႔တြင္ ႀကိဳးပမ္း
အားထုတ္မႈမ်ား ပုိမိုလိုအပ္ပါသည္။
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၃၂။ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းသည္ အခြန္ဘ႑ာေငြ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးကုိ
အေထာက္အကူျပဳမည့္အျပင္ ပုဂၢလိကက႑၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တိုက္တြန္းအားေပးမႈကုိလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္
သည္။ လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္ႏွစ္တင
ြ ္

SEE ေဆာင္ရြက္မႈဆုတ္ယုတ္ခ့ျဲ ခင္းႏွင့္အတူ ပုိင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေစျခင္းတို႔အပါအ၀င္ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ၎တို႔၏စီးပြားေရးအလားအလာႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေစေသာ ဦးစားေပးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္သည္။ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပုဂၢလိက က႑
ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ SEE မ်ားအား ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔အတြက္
ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ မူေဘာင္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
အာဏာပုိင္မ်ား၏အျမင္မ်ား
၃၃။ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရင္း အခြန္ဘ႑ာေငြတိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြ
အေျခအေန ပုိမိုတိုးတက္သင့္သည္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက သေဘာတူညီၾကပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အခြန္ဘ႑ာ
၀င္ေငြ

နည္းပါးမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ

ေကာင္းစြာသိရွိၾကၿပီး

အလယ္အလတ္ကာလတြင္

အခြန္

အေကာက္မူ၀ါဒရွိ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရင္း အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈခိုင္မာေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္း
မႈမ်ား

ပုိမိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစြမ္းရည္တိုးတက္ေစေသာ

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္

အလြန္အားနည္းေနဆဲျဖစ္ရာ မတည္ရင္းႏွီးမႈအသုံးစရိတ္မ်ားထုတ္ေပးေရး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါစြမ္းရည္
ျမင့္မားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကုိယ္တိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ပုိမိုရရွိေစရန္ တြန္းအားေပးရင္း SEE မ်ားကုိ ေခတ္
ႏွင့္အညီ ေရးဆြဲဆဲျဖစ္ေသာ ေကာ္ပုိေရးရွင္းဥပေဒအေပၚအေျခခံ၍ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

အကြက္ ဂ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္ဘ႑ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
အခြန္၀င္ေငြတိုးတက္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ
သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလမ္းဖြင့္မႈမတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခြန္ဘ႑ာစနစ္သည္ အခြန္အေကာက္မဟုတ္
ေသာ ၀င္ေငြမ်ားေပၚတြင္ အႀကီးအက်ယ္မွီခုိခ့သ
ဲ ည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၁/၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ GDP သုိ႔ အခြန္ေငြမွ
ပံ့ပုိးမႈ ၃.၉% သာရွိခ့ၿဲ ပီး အခြန္ေကာက္ခံမႈအလြန္နည္းပါးကာ ေဒသအတြင္း အနည္းဆုံးျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍
အစုိးရ၏

အဓိကအခြန္ေငြရရွိမႈ

အမ်ားဆုံးေအဂ်င္စီမ်ားတြင္

အထူးသျဖင့္

စီမံကိန္းႏွင့္

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန

လက္ေအာက္ရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD) တြင္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္
ရြက္ခ့သ
ဲ ည္။ ထိုသုိ႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ IRD ကုိ အခြန္အမ်ိဳးအစားအလုိက္အစား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအလိုက္ ဌာန
မ်ား ျပန္လည္ဖြ႔ဲစည္းမႈပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအႀကီးဆုံးကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုး
တက္ေစရန္ IRD အတြင္း အႀကီးစား အခြန္ထမ္းမ်ားရုံး (LTO) ကုိလည္း တည္ေထာင္ခ့ၿဲ ပီး အဆိုပါရုံးကုိ အလတ္စား
အခြန္ထမ္းမ်ားရုံး (MTO) သုံးခုပါ၀င္ရန္ ခ်ဲ႕ထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရိွမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကုိေလ်ာ့ပါးေစသည့္ အခြန္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္
အတူ ကုိယ္တိုင္ဆန္းစစ္ေသာ နည္းစနစ္ကုိေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈနည္းလမ္း တိုးတက္
လာေစခဲ့သည္။ အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းခဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္ခြန္အတြက္
ႏႈန္းထားမ်ားအား ၅% ပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သီးျခားကုန္စည္ခြန္မ်ားကုိ စတင္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ အခြန္
မူ၀ါဒေျပာင္းလဲေရးကုိ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

က်ဆင္းမႈႏွင့္

ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရး

Page 25 of 56

Myanmar Annual Consultation Report 2018

လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြခြန္က်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅/၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခြန္သည္ GDP ၏ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု
အျဖစ္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ GDP ၏ ၉ % အထိျမင့္တက္ရန္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ကာလတြင္ ၁၄
% အထိေရာက္ရွိရန္ လ်ာထားသည္။
ပုံ ဂ-၂။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုံးစြမ
ဲ ႈ

ပုံ ဂ-၁။ အခြန္ဘ႑ာေငြ၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္

သတင္းရင္းျမစ္။ MOPF၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္။

သတင္းရင္းျမစ္။ MOPF။

ကန္႔သတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္မႈၾကားမွပင္ ရလဒ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတိုးတက္ေစရန္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ပညာေရး
ႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ဦးစားေပးသုံးစြဲမႈနယ္ပယ္မ်ားသုိ႔ ေရွးရႈက်ခံခ့သ
ဲ ည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ အဓိက
က်ေသာ လူမႈေရးအသုံးစရိတ္မ်ားဆီသုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ပုိမိုျပန္လည္လ်ာထားသတ္မွတ္မႈကုိ စတင္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
တြင္စီးပြားေရးကို စတင္လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့စဥ္ကတည္းက ဘတ္ဂ်က္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္။
ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုံးစြဲမႈသည္ ၆.၂% ေအာက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုအသုံးစရိတ္၏ ၂% ထက္
နည္းသည္။ ထိုအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မွ ၁၂.၆ % အထိႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုအသုံးစရိတ္၏ ၇.၇% အထိ အသီးသီးလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်က္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကုိ ျပည္သူ႔ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (PFM) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအရ ကမာၻ႔ဘဏ္၏အကူအညီျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္
ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘတ္ဂ်က္ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်ား၏ ဒီဇိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ အစီရင္ခံမႈ
တို႔ တိုးတက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္ေစရန္ အလယ္အလတ္ကာလ သုံးႏွစ္
ဘတ္ဂ်က္မူေဘာင္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တင
ြ ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္။ မူေဘာင္သစ္အရ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအား ယင္းတို႔၏
ဆက္စပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ရုံးမ်ားအၾကား ပမာဏမ်ားလ်ာထားခြင့္ျပဳရန္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ခြင့္ေပးကာ အသုံးစရိတ္
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္

၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးအတြက္

တင္းက်ပ္ေသာ

အျမင့္ဆုံးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သုံးႏွစ္ဘတ္ဂ်က္မူေဘာင္သည္ ဦးစားေပးဧရိယာမ်ားသုိ႔ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခြင့္ျပဳမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း
ရွိေစခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္

ဘတ္ဂ်က္ဌာနက

အဓိက

အခြန္ဘ႑ာစုစုေပါင္းကုိ

အထူးသျဖင့္

ဘ႑ာေရးလိုေငြကို

ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေစသည္။
ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကုိလည္း ေငြတိုက္ဌာနကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲခ့သ
ဲ ည္။ အေရးႀကီးေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေငြတိုက္ဌာန ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈႏွင့္အတူ
MOPF အတြင္း ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တရား
ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ
ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ပိုမိုခိုင္မာေတာင့္တင္းေစခဲ့ၿပီး ေငြတိုက္ဌာနက ေၾကြးၿမီကုိသာမက အာမခံပစၥည္းမ်ားကုိပါ ဗဟုိမွ စီမံ
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ခန္႔ခြဲႏိုင္စြမ္းရွိေစပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရလပုိင္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရထုတ္ေငြေခ်း
စာခ်ဳပ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီေစ်းကြက္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ
ေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္။

ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္းႏွင့္

ေကာင္းမြန္ေသာေငြလက္က်န္

စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈတိုးတက္ေစရန္

ေငြတိုက္ဌာနသည္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈခန္႔မွန္းခ်က္ ျမင့္မားေရးကုိေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ေငြေခ်းအာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား
ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားထုတ္ေပးမႈတို႔၏ ပုိမိုအားေကာင္းေသာ ေပါင္းစပ္မႈႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္ေသာ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲ
မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟုိဘဏ္က လုိေငြမ်ားအားရန္ပုံေငြ တိုက္ရိုက္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး
တြင္ ၂-၃ ႏွစ္အတြင္း ေထာက္ပံ့မႈကုိပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
အခြန္ဘ႑ာေငြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာတို႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ အခြန္ဘ႑ာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အထူးသျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လူအစားစက္ကိရိယာအသုံးျပဳမႈတို႔ ေခ်ာေမြ႔ေရးတြင္ အဆက္
မျပတ္ တိုးတက္မႈမ်ားလုိအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခြန္ဘ႑ာေငြစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ
အသင့္အတင့္ နည္းပါးေသာအခြန္ေကာက္ခံမႈကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ လုံေလာက္မည္မဟုတ္ေပ။ အခြန္အစီအမံမ်ားစြာ
တို႔ျဖင့္ အခြန္အေကာက္အေျခစုိက္စခန္းတိုးခဲ်႕မႈလိုအပ္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပုိင္မ်ားက ထပ္ဆင့္
တန္ဖိုးျမွင့္ အခြန္ (VAT) စတင္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္အျခားေသာ အလားတူအခြန္အစီအမံမ်ားစြာတို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္း
စားႏိုင္ပါသည္။ အသုံးစရိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလယ္အလတ္ကာလစီမံကိန္းမူေဘာင္ကုိ ဆက္လက္ခိုင္မာ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ အခြန္ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစား
ေပးမႈမ်ားသုိ႔ ဘတ္ဂ်က္အရင္းအျမစ္မ်ား ထိေရာက္စာြ ဦးတည္မႈ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္

ကန္႔သတ္ထားေသာ

ဘ႑ာေငြအေနအထားရွိလင့္ကစား

အစိုးရအသုံးစရိတ္မ်ား၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ေၾကြးၿမီ
ႏွင့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြတိုက္ဌာနသည္ အသစ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္ စြမ္း
ရည္ဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလိုအပ္သည္။ ေၾကြးၿမီတည္တံ့မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ဘတ္ဂ်က္တြင္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကုိ သတိႀကီးစြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေသာ အလယ္အလတ္ကာလ ဘတ္ဂ်က္
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလိုအပ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာႏွင့္ ပုံမွန္ျဖစ္ေသာ အစုိးရ အာမခံေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ား
ႏွင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမင့္တက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္တင
ြ ္းေၾကြးၿမီ ေစ်းကြက္ပုိမိုဖံ႔ၿြ ဖိဳးေစ
ျခင္းသည္ အစုိးရအတြက္ အားထားမွီခိုရေသာ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံမႈ အရင္းအျမစ္ေသခ်ာေရးႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္မွ ရန္ပုံေငြ
ေထာက္ပံ့မႈအေပၚမွီခိုမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ဂ-၂။ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမူေဘာင္ တိုးတက္ေစျခင္း
၃၄။

ေငြေၾကးဦးတည္ေသာ

မူေဘာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ပုိ၍စည္းကမ္းက်နေသာ

ရရွိေသာတိုးတက္မႈသည္

ေငြေၾကးမူ၀ါဒမူေဘာင္တစ္ရပ္

ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ျဖစ္ၿပီး

စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

သည္ မက္ခရိုစီးပြားေရး ဟန္ခ်က္မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိ
သည္။ ေငြေၾကးဦးတည္ေသာ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြမ်ားမူေဘာင္သည္ CBM က သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႏွစ္ပတ္
လည္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္အျပင္ ဘ႑ာေရးလိုေငြမ်ားအား CBM က တိုက္
ရိုက္ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေရးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေသာလမ္းညြန္အျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ CBM
ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့မႈကုိပယ္ဖ်က္ရန္ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရးလိုေငြေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ MoPF ႏွင့္ CBM တို႔၏
ေဆာင္ရြက္ဆဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးပါသည္။
၃၅။ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြျပဌာန္းခ်က္ကုိ တက္ၾကြေသာအသုံးခ်မႈသည္ လက္ရွိေငြေၾကးဦးတည္ေသာ မူေဘာင္ႏွင့္အညီ
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေငြေၾကးမူ၀ါဒက်င့္သုံးမႈကုိ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးဆိုင္ရာ

ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ

သီးသန္႔ေငြေၾကးႏွင့္ အလယ္အလတ္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္အတူ ေစ်းကြက္လည္ပတ္
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မႈမ်ားေပၚတြင္ ဗဟုိျပဳထားသည္။ ရည္ရြယ္ထားေသာ သီးသန္႔ေငြေၾကးရွိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဘ႑ာေရးလုိေငြအား CBM
က တိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့မႈကုိ အဆင့္လိုက္ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမွင့္တင္ေပးရမည္။ ထိုအေတာအတြင္း ရည္ရြယ္ထား
ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ေငြေၾကးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ရွိ ျဖစ္ေပၚဆဲေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အဓိကျပဳမူေဆာင္ရြက္
မႈဆိုင္ရာ

သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားအေပၚ

ယင္း၏ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္

ဆက္လက္တည္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြအခ်ိဳးကုိ ကုိက္ညွိျခင္းသည္
မူ၀ါဒစံခ်ိန္စိစစ္မက
ႈ ို လည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
၃၆။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ထပ္မံဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈႏွင့္အတူ အတိုးႏႈန္းမ်ားအား ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသင့္တင့္မွ်တေစျခင္းသည္ အလယ္
အလတ္ကာလရွိ မူ၀ါဒထိေရာက္မႈကုိျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကာလတိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံမႈ
ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းျပန္လည္၀ယ္ယူေရးေစ်းကြက္တို႔၏ ပုိမိုဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈသည္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္
ဘဏ္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကာလတိုစာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္အေျချပဳေသာ အတုိးႏႈန္းမ်ား
ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈကုိ တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကာလရွည္အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေငြျဖစ္လြယ္မႈႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ေသာ
ေစ့ေရာက္သည့္ေန႔

ႏွစ္ရပ္စလုံးႏွင့္ဆက္စပ္၍

အစုိးရေငြေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ား

ေစ်းကြက္အား

ပုိမိုခိုင္မာေစျခင္းသည္

ကာလရွည္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ားေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္
စံႏႈန္းတစ္ရပ္သတ္မွတ္ေရးကုိ

ပံ့ပုိးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအတုိးႏႈန္းကာလ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဖံ႔ၿြ ဖိဳးတိုးတက္မႈသည္

ေနာက္ဆုံး၌ အတိုးႏႈန္းကုိပုိ၍အေျခခံေသာ ေငြေၾကးမူ၀ါဒမူေဘာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္
သည္။ ၾကမ္းခင္းႏႈန္းႏွင့္ အျမင့္ဆုံးႏႈန္းမ်ားအား အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလြယ္မႈကုိ အတိုင္အေဖာက္ညီေအာင္ျမွင့္တင္ျခင္း
ကုိ ေစ်းကြက္ဆုံးျဖတ္ေသာ ႏႈန္းထားစနစ္ကုိ အျပည့္အ၀ေပၚထြန္းျခင္းမျပဳမီ လက္ရွိအတိုးႏႈန္းခ်မွတ္ေသာ စနစ္
အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။
အာဏာပိုင္မ်ား၏အျမင္မ်ား
၃၇။ ထပ္မံေျဖေလွွ်ာ့မႈသည္ ေစ်းကြက္အေျခခံအေဆာက္အဦ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာ္လည္း ေငြေၾကး
မူေဘာင္သည္ တိုးတက္လွ်က္ရွိျခင္းကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက သေဘာတူၾကပါသည္။ အမွန္တကယ္ သီးသန္႔ေငြေၾကးႏွင့္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေငြေၾကးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္းတြင္ရွိခ့ၿဲ ပီး
သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ လိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳး၏ ဥပေဒအေထာက္အထားသည္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေငြျဖစ္
လြယ္မႈကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္ CBM က ေလလံတင္ျခင္းကုိ သြက္လက္စြာ အသုံးခ်လွ်က္ရွိသည္။ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့
ေပးျခင္းကုိ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ တျဖည္းျဖည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ဂ-၃။ ဘ႑ာေရးက႑ခံႏိုင္ရည္ တိုးတက္ေစျခင္း
၃၈။ ဘဏ္လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ ခိုင္မာမႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ
ကုိ တိုးတက္ေစမည့္အျပင္ အလယ္အလတ္ကာလဆိုင္ရာ ပုိမိုၾကံ႕ခိုင္ေသာဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ အေထာက္
အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ Basel II စံႏႈန္းမ်ားေပၚတြင္အေျခခံေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားသည္ မတည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ေငြျဖစ္
လြယ္မႈ ဒဏ္ခံလႊာမ်ားျမွင့္တင္ေရး တစ္ဦးခ်င္းေဖာက္သည္မ်ား ေဖာ္ထုတ္မႈႏွင့္ စုစုေပါင္းထုတ္ေခ်းေငြမ်ားရွိ ဘဏ္
စာရင္းထက္ ပုိထုတ္ေငြပံ့ပုိးမႈမ်ား၏ ရွယ္ယာေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အျပင္ ပုိမိုတင္းက်ပ္ေသာ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းအတန္းအစား
ခြဲျခားမႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပည့္စုံေသာ အစီအမံမ်ား
သည္ ေခတ္မီဘဏ္လုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကုိ အေထာက္အကူ
ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
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၃၉။ ဘဏ္လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအား လုိက္နာျခင္းသည္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္အဖြ႔အ
ဲ စည္းက႑အေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္
ႏိုင္ၿပီး အဆိုပါစည္းမ်ဥ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္။ ႀကီးမားေသာ
ေခ်းေငြႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈစြန္႔စားမႈမ်ားအျပင္ ဘဏ္စာရင္းထက္
ပိုထုတ္ေငြမ်ားကုိ တစ္သီးပုဂၢလဘဏ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏အဖြ႔ဲအစည္းေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပး
ရမည္။ တစ္သီးပုဂၢလဘဏ္မ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြဒဏ္ခံလႊာျမင့္တက္ေစရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရန္ ဘဏ္အသီးသီး၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္းအကဲျဖတ္မႈေပၚ အေျခခံ၍ ခိုင္မာေသာစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ CBM
၏

တစ္သီးပုဂၢလဘဏ္မ်ားႏွင့္

နီးကပ္ေသာညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈကို

ႀကိဳဆိုပါသည္။

ဘဏ္စာရင္းမွပုိထုတ္ေငြ

အေထာက္အပံ့မ်ားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ စုစုေပါင္းထုတ္ေခ်းေငြမ်ား၏ ၂၀% အထိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့
ခ်မည့္ CBM ၏စီမံကိန္းကုိလည္း ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ထို႔ျပင္ NPL ေျဖရွင္းမႈအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္တစ္ရပ္
သည္ အတက္အက်ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဆိုင္ရာ ႏွစ္ရပ္စလုံးႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေခ်းေငြစြန္႔စားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္
အေထာက္အကူျပဳသည္။
အာဏာပုိင္မ်ား၏အျမင္မ်ား
၄၀။ အာဏာပုိင္မ်ား၏အေလးေပးမႈမွာ ဘ႑ာေရးခိုင္မာမႈေတာင့္တင္းေစရန္ ဆင္ျခင္မႈရွိေသာမူ၀ါဒမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေရးျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေခ်းေငြဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈ အရွိန္ေလ်ာ့မသြားေစရန္ပင္ျဖစ္
သည္။ ထိုစဥ္တြင္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားေပၚအေျခခံေသာ ခိုင္မာသည့္ထုတ္ေခ်းေငြ အေလ့အက်င့္သည္ ထုတ္ေခ်းေငြ
အရည္အေသြးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ခိုင္မာမႈေသခ်ာေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဂ-၄။ ျပင္ပတည္ျငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း
၄၁။ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တစ္တန္းတည္းျဖစ္ေစရန္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားအား အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈကုိႀကိဳဆိုပါသည္။ CBM သည္ ေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမပါေသာ ေစ်းကြက္အေျချပဳႏႈန္းမ်ားအား အေလးေပး
ဲ ည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းကုိ ေစ်းကြက္အေျခအေနႏွင့္
သည့္ ပ်မ္းမွ်ရည္ညႊန္းႏႈန္းအတြက္ စနစ္သစ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ခ့သ
ေကာင္းစြာထင္ဟပ္ေစရန္ ကုိက္ညွိႏိုင္သည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း FX ေစ်းကြက္တစ္ရပ္ဖံ႔ၿြ ဖိဳး
တိုးတက္ေရးသုိ႔ေရွးရႈေသာ အဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိေထာက္ခံၿပီး ထိုသုိ႔ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ ယင္းသည္ ေငြလဲ
ႏႈန္းကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆုံးျဖတ္ေရးတြင္ပုိ၍ႀကီးမားေသာက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ FX ေစ်း
ကြက္တြင္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသီးသန္႔ရန္ပုံေငြမ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္
ရန္ CBM ကုိ တိုက္တြန္းအားေပးအပ္ပါသည္။
၄၂။ ျပင္ပလႈပ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေသာဒဏ္ခံလႊာခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ ႏိုင္ငံတကာသီးသန္႔ရန္ပုံေငြမ်ား ပုိမို
တည္ေဆာက္ရန္အၾကံျပဳပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးသန္႔ရန္ပုံေငြမ်ားအဆင့္
သည္ အတန္ငယ္နိမ့္က်ပါသည္။ ပို႔ကုန္၀င္ေငြမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေငြစီး၀င္မႈမ်ားႏွင့္ FDI စီး၀င္မႈမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ဖြယ္
မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပင္ပမေသခ်ာမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္ေရွးရႈ
ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ တိုးတက္ေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၀န္းက်င္တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးစီး၀င္မႈ
တည္တံ့ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သီးသန္႔ရန္ပုံေငြမ်ား ထူေထာင္ေရးတြင္ ဗဟုိဘဏ္ကို ပံ့ပုိးေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။
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အာဏာပိုင္မ်ား၏ အျမင္မ်ား
၄၃။ ျပင္ပလႈပ္ခတ္မႈမ်ားကုိဆန္႔က်င္ေသာ ဒဏ္ခံလႊာအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာသီးသန္႔ရန္ပုံေငြမ်ားတိုးပြားရန္ လိုအပ္မႈကုိ
အာဏာပုိင္မ်ားက သေဘာတူညီၾကပါသည္။ CBM ႏိုင္ငံတကာသီးသန္႔ရန္ပုံေငြမ်ား တိုးပြားမႈကုိ မက္ခရိုစီးပြားေရး
အေျခအေနမ်ား ကုန္သြယ္ေရးရွင္သန္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဆက္လက္စီး၀င္မႈတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္
သည္။
ဂ-၅။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံဆိုင္ရာႏွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း
၄၄။ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိဦးတည္သည့္ ေစ်းကြက္အေျချပဳစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကုိ ဘက္စုံျပည့္စုံၿပီးစည္းလုံးမႈရွိေသာ မူ၀ါဒမူေဘာင္အရ အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အသိ
ပညာဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒ၀န္းက်င္တို႔အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္မာ၍ အားလုံးပါ၀င္
ေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပုဂၢလိကက႑
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ

အရွိန္ရလာေစၿပီး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ

ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္

ဓာတ္အားႏွင့္ ေထာပတ္ပုိ႔ေဆာင္ေရးပါ၀င္ေသာ အဓိက အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသည္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ထို႔ျပင္ စီးပြားေရး၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာ လိုအပ္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းကုိ

အေလးေပးမႈရွိေသာ

ပညာေရးစနစ္ကုိ

အဆင့္ျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရင္း စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူယုံၾကည္မႈတို႔ကုိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား
ဥပေဒတို႔ကုိ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုမႈႏွင့္အတူ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစႏိုင္သည္။
၄၅။ FDI အတည္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ဗဟုိႏွင့္ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ားအၾကားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန
မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပုိ၍ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတည္ျပဳ
ခ်က္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ဗဟုိအစုိးရက ေဒသႏၲရအာဏာပုိင္မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ပုိမိုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထား
ေသာ္လည္း စြမ္းရည္ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းဖလွယ္ေရးအပါအ၀င္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ား
ကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အျခား၀န္ႀကီး
ဌာနမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းမႈကုိပုိ၍ျမွင့္တင္ရမည္။ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသုိ႔ ထိေရာက္၍
စြမ္းရည္ျပည့္စုံေသာ ေန႔ခ်င္းၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပုိမိုဆြဲေဆာင္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
၄၆။ မည္သည့္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေတာင့္တင္းျခင္းသည္ စီပြားေရးရွိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ပုဂၢလိကက႑ ယုံၾကည္မႈ
ကုိ ျမင့္တက္ေစရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္က႑အား တရား၀င္က႑အတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစည္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳရမည္။
ထို႔ျပင္ ပုိ၍ခိုင္မာေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ စြမ္းေဆာင္ေစႏိုင္မည့္အျပင္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ျပည္သူလူထု
ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ဂ-၆။ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမႈ တိုးတက္ေစျခင္း
၄၇။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တရား၀င္စာရင္းအင္းမ်ား တိုးတက္ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာတိုးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခ့ၾဲ က
သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ လစဥ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ နည္းပါးေသာကြာဟခ်က္ျဖင့္ရရွိသည္။ BOP အခ်က္အလက္
မ်ားသည္ အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ား ပုိမိုျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ျပည္သူ႔
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ေၾကြးၿမီစာရင္းအင္းမ်ားက ျပည္သူ႔ေၾကြးၿမီ၏ လက္ရွိဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈကုိေဖာ္ျပေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းေသာ အိမ္ေထာင္စု
သုေတသနသစ္ေပၚ

အေျခခံေသာ

တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားစာရင္း

ဗဟုိစာရင္းအင္းအဖြ႔သ
ဲ ည္

၂၀၁၇

ခုႏွစ္ရွိ

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈသည္လည္း
သုေတသနမွတစ္ဆင့္

အိမ္ေထာင္စုႏွင့္

အသုံးစရိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းလွ်က္ရွိသည္။
၄၈။ အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံတြင္ စီးပြားေရးဆန္းစစ္မႈျမင့္တက္ေစရန္ တိုးတက္မႈထပ္မံလိုအပ္သည္။ PPI ကဲ့သုိ႔
အျခားေသာေစ်းႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း GDP အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
သည္ မၾကာခဏျပည့္စုံမႈမရွိေပ။ အခြန္ဘ႑ာက႑တြင္ ေၾကြးၿမီစာရင္းအင္းမ်ားက မေသခ်ာေသာ ေပးရန္တာ၀န္
မ်ား ခန္႔မွန္းျခင္းကုိ ထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားႏိုင္ေသာ္လည္း အားလုံးေသာအစုိးရဘ႑ာေရး စာရင္းအင္းမ်ားသည္ အထူး
သျဖင့္ SEEs မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာရင္းမ်ားသည္ ပုိမိုတိုးတက္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ သီးျခားအားျဖင့္ အမွန္
တကယ္ FID စီး၀င္မႈမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ကုိ လူသိရွင္ၾကားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ က႑အလိုက္
အေသးစိတ္ဘဏ္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဘဏ္ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ခိုင္မာ
ေတာင့္တင္းေစၿပီး မွားယြင္းေသာ အတန္းအစားခြဲျခားမႈကုိ ေရွာင္လႊဲႏိုင္သည္။
ပူးတြဲမ်ား
အဓိကစီးပြားေရးညႊန္းကိန္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

ပုံ ၁-၁။ အမွန္တကယ္သုံးစြဲမႈက႑

စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တိုးခ်ဲ႕မႈကုိ ဦးေဆာင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္
ကုန္စည္လုပ္နည္း

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးတို႔သည္

၀န္ေဆာင္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္အဓိကျဖစ္သည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF ႏွင့္ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား တြက္ခ်က္မႈမ်ား။

အထိ အထူးႏွစ္၀က္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF ႏွင့္ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား တြက္ခ်က္မႈမ်ား။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

Page 31 of 56

Myanmar Annual Consultation Report 2018

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ ထိပ္တန္းျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးသုံးခုက

၂၀၂၁ ခုႏွစ္တင
ြ ္ မက္ဂါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ

ပံ့ပုိးေပးျပီး ယင္းသည္ GDP ၏ထက္၀က္ခန္႔ရွိသည္။

ကြာဟခ်က္အလားအလာေၾကာင့္ စီမံကိန္းသစ္မ်ားအား ဓာတ္ေငြ႔မွ
ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈသို႔ အဆင့္ျမွင့္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ CSO/

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၆/၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အရ။
သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

FDI အတည္ျပဳမႈမ်ားသည္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္

ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသည္ေရာက္ရွိမႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထား

သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ိဳးအစားစုံလင္မႈ၏ ေကာင္းေသာ

ဆဲျဖစ္ျပီး ေစ်းကြက္အလားအလာကုိ ေဖာ္ထုတ္အသုံးခ်ရန္ လိုအပ္

လကၡဏာတစ္ရပ္ရွိသည္။

သည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ DICA။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)
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ပုံ ၁-၂။ ျပင္ပက႑
တိုးခ်ဲ႕ေသာအ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ သတၱဳပုိ႔ကုန္မ်ား ျပန္လည္

ၾကားအဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈ၏ လ်င္ျမန္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္အတူ

ဦးေမာ့လာမႈေၾကာင့္ စုစုေပါင္းပုိ႔ကုန္မ်ား ခိုင္မာစြာဖြံ႔ျဖိဳးလာသည္။

ခိုင္မာေသာ ပုိ႔ကုန္ဖံ႔ျြ ဖိဳးမႈ ေပၚေပါက္လာသည္။
USD billion

80
yoy,%
Intermediate goods
C apital goods
Growth (R HS)

20

C onsumer goods
Total Imports
60

16
40
12
20

8

0

4

-20

0
2012/13

ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြသည္ ႀကီးမားက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

သတင္းရင္းျမစ္။ CSO၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မန
ွ ္းခ်က္။

သတင္းရင္းျမစ္။ CSO၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္။

ကုန္သြယ္မႈသည္ GDP ၏ရာႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ျငိမ္ေသာ္လည္း

2013/14

အခ်ိဳ႕ေသာဓာတ္ေငြ႔တင
ြ ္းမ်ားသည္

ယင္းတို႔

စီမံကိန္းလည္ပတ္မႈ၏

က်ဆင္းေသာအဆင့္တင
ြ ္ ရွိေနသျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပုိ႔ကုန္အေပၚ ဖိအားျမင့္
တက္လွ်က္ရွိသည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္။

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္

ျပင္ပလႈပ္ခတ္မႈမ်ား ဆန္႔က်င္ကာကြယ္ရန္ CBM သည္ ႏိုင္ငံတကာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသြင္းကုန္လႊမ္းျခဳံမႈသည္ CLMV ၏ ပ်မ္းမွ်ထက္အနည္းငယ္

သီးသန္႔ရန္ပုံေငြ ဒဏ္ခံလႊာခိုင္မာရန္ လိုအပ္သည္။

နိမ့္က်သည္။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)
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မွတ္ခ်က္။ သြင္းကုန္လႊမ္းျခဳံမႈသည္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈတို႔၏ တင္

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္။

သြင္းမႈမ်ား၏ လမ်ားတြင္ရွိသည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ CBM၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္။

ပုံ ၁-၃။ အခြန္ဘ႑ာေငြက႑
အခြန္ဘ႑ာေငြ ခိုင္မာေတာင့္တင္းရန္ ပုိမိုအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရမည္။

အခြန္ဘ႑ာ အသုံးစရိတ္ျမင့္တက္ျခင္းသည္
လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားက သာမန္အသုံးစရိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ BE သည္ မူလဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျချဖစ္ျပီး RE သည္ျပဳျပင္ၿပီး

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

ဘတ္ဂ်က္ခန္႔မွန္းေျချဖစ္သည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

ေစ်းကြက္ကုိအေျချပဳေသာ အစုိးရက ရန္ပုံေငြ ပုိမိုက်ခံမႈအရ

အစုိးရရန္ပုံေငြက်ခံမႈ အမ်ားစုသည္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။

တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚသည္။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)
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သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

ျပင္ပျပည္သူပိုင္ေၾကြးျမီသည္ အသင့္အတင့္ရွိရာ ODA ရန္ပုံေငြ
ပုိမိုက်ခံ အသုံးခ်ျခင္းကုိ စဥ္းစားႏိုင္ေသာ္လည္း FX
စြန္႔စားမႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲရန္လိုအပ္သည္။

ေၾကြးျမီျပန္လည္ေပးဆပ္မႈျမင့္မားသည့္ ၀န္ထုပ္ေၾကာင့္ ျပင္ပျပည္သူ
ပုိင္ေၾကြးျမီျမင့္တက္မည့္ အလားအလာရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္အထိ။

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

သတင္းရင္းျမစ္။ ဘလြန္းဘာ့ဂ္။

ပုံ ၁-၄။ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑
က်ယ္ျပန္႔ေသာေငြေၾကးဖြံ႔ျဖိဳးမႈသည္ အသင့္အတင့္တည္ၿငိမ္သည္

အားလုံးေသာအပ္ႏွံေငြဖၿံ႔ြ ဖိဳးမႈသည္

တည္ၿငိမ္ေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံျခား

ဘဏ္မ်ားသည္ဘဏ္ လုပ္ငန္းစနစ္တြင္အပ္ႏွံေငြမ်ားပုိ၍ရရွိၾကသည္။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

Page 35 of 56

Myanmar Annual Consultation Report 2018

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM။
ရန္ကုန္တင
ြ ္

ကြန္ဒိုမီနီယံျဖန္႔ျဖဴးမႈသည္

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM။
ဆက္လက္ျမင့္တက္ေသာ္

လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းဖြယ္ရွိသည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM။

အာမခံအပ္ေငြယူေသာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေခ်း
ေငြအခ်ိဳးသည္ တည္ၿငိမ္ဆျဲ ဖစ္သည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM။

ပုဂၢလိက က႑သုိ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားသည္ GDP

မတည္ရင္းႏွီးမႈအခ်ိဳးသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဘဏ္

၏ရာႏႈန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ က်ဆင္းေနဆဲ

လုပ္ငန္းစနစ္၏ မတည္ရင္းႏွီး ဒဏ္ခံလႊာျမင့္တက္ေရးကို အေထာက္
အကူျပဳလွ်က္ရွိသည္။

သတင္းရင္းျမစ္။ CBM။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စီးပြားေရးညႊန္းကိန္းမ်ား
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2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018 Int*

2018/19*

ခန္႔မွန္းခ်က္

ခန္႔မွန္းခ်က္

လ်ာထားခ်က္

(ႏွစ္ပတ္လည္ % ေျပာင္းလဲမႈတြင္ရွိေသာ)

အမွန္သုံးစြမ
ဲ ႈက႑ႏွင့္တန္ဖိုးမ်ား
အမွန္ GDP 1/

8.0

7.0

5.9

6.8

7.1

7.4

CPI(2012=100၊ ကာလပ်မ္းမွ်)

5.1

10.0

6.8

4.0

4.9

5.0

CPI(2012=100၊ ကာလအဆုံး)

6.1

8.4
7.0
5.4
2.1
(USD သန္းေပါင္း၊ သတ္မွတ္မထားလွ်င္)

4.9

ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမ်ား
ကုန္သြယ္မႈလက္က်န္

-1858.7

-4048.0

-4394.2

-3715.3

-1935.1

-5122.6

GDP ၏ ရာႏႈန္းတြင္ရွိေသာ

-1419.3

-3009.5

-2409.1

-2964.6

-1615.1

-4210.8

သာမန္အသုံးစရိတ္စာရင္းလက္က်န္

-2.2

-5.1

-3.8

-4.4

-7.0

-6.2

3044.0

3885.8

4406.3

4998.9

2534.9

5338.6

2915.8

3443.0

3360.0

4500.0

2500.0

5100.0

314.9

444.5

-35.0

98.9

34.9

238.6

13.4

16.1

14.4

14.3

14.1

14.5

ႏိုင္ငံတကာသီးသန္႔ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း

5124.6

4764.0

5133.9

5364.0

5583.8

6111.6

ပုိ႔ကုန္မ်ား၏ လမ်ားတြင္ရွိေသာ

4.2

3.4

3.1

ဘ႑ာေရးစာရင္း
တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (အသားတင္)
ODA (အသားတင္)
GDP ၏ ရာႏႈန္းတြင္ရွိေသာ ျပင္ပေၾကြးၿမီစုစုေပါင္း

3.5
3.8
3.6
(GDP ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ရွိေသာ)

အခြန္ဘ႑ာက႑ 2/
၀င္ေငြႏွင့္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ား

25.2

21.7

20.4

18.4

22.7

18.7

အခြန္၀င္ေငြ

9.9

8.6

8.9

8.2

8.4

9.1

SEE ရရွိေငြမ်ား

12.6

10.2

9.1

7.7

11.2

7.0

အသုံးစရိတ္

26.2

26.0

23.0

24.1

30.6

23.0

အခြန္ေငြလက္က်န္

-1.1

-4.3

-2.6

-5.7

-8.0

-4.3

0.3

-3.1

-1.3

-4.2

-5.7

-2.7

မူလလက္က်န္
ျပည္သူ႔ေၾကြးျမီ
ေငြေၾကးႏွင့္ဘ႑ာေရးက႑
ျပည္တင
ြ ္းေခ်းေငြ

34.8
39.1
39.3
40.8
44.6
(ႏွစ္ပတ္လည္ % ေျပာင္းလဲမႈတြင္ရွိေသာ၊ ကာလအဆုံး၊သတ္မွတ္မထားလွ်င္)
10.4

32.4

24.5

20.2

20.4

25.2

36.3

34.2

33.5

23.4

20.0

24.4

17.6

26.3

19.4

18.0

17.4

22.3

4.6

22.8

8.8

6.0

10.0

10.0

အပ္ႏွံေငြသုိ႔ေခ်းေငြအခ်ိဳး

67.9

70.6

69.2

70.0

လုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသာ ေခ်းေငြအခ်ိဳး

1.9

2.6

3.6

-

995.3

1222.4

1260.6

1355.8

1417.5

1458.8

1362.0

1335.0

1500.0

1417.5

63.2

67.3

23.2

73.9

79722.9

91282.6

32873.2

ပုဂၢလိကက႑
က်ယ္ျပန္႔ေသာေငြေၾကး
သီးသန္႔ေငြေၾကး

-

-

မွတ္တမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
ေငြလဲႏႈန္း (၁ ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ေငြ၊ ပ်မ္းမွ်)
ေငြလဲႏႈန္း (၁ ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ေငြ၊)
အမည္ခံ GDP (USD ဘီလီယံ)
အမည္ခံ GDP (က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ)

1027.0

1216.0
59.5

65.6
65261.9

72714.0

99148.7

မွတ္ခ်က္မ်ား။ *၂၀၁၈ ႏွစ္၀က္ၾကားျဖတ္ကာလသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ႏွစ္လုံးျပည့္ဘ႑ာေရး
ႏွစ္သစ္သည္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ ေနာက္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိျဖစ္သည္။
၁။ အမွန္ GDP အစဥ္မ်ားအေျခခံႏွစ္သည္ ၂၀၁၀/၁၁ တန္ဖိုးမ်ားျဖစ္သည္။
၂။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ စုေပါင္းထားေသာ ဘတ္ဂ်က္။
၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ျပဳျပင္ၿပီးဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္မူလဘတ္ဂ်က္ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ ေငြေရး
ေၾကးေရးမဟုတ္ေသာ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ထုခြဲေရာင္းခ်မႈ ပါ၀င္သည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ အမ်ိဳးသားအာဏာပုိင္မ်ား၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္။

ေငြေပးေငြယူရွင္းတမ္းမ်ား
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2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018

2018/19

ခန္႔မွန္းခ်က္

လ်ာထားခ်က္

လ်ာထားခ်က္

(US ေဒၚလာ သန္းေပါင္း)
သာမန္အသုံးစရိတ္စာရင္းလက္က်န္
ကုန္သယ
ြ ္မႈလက္က်န္
ပုိ႔ကုန္မ်ား ၊ f.o.b
ယင္းအနက္ ၊ ဓာတ္ေငြ႔
သြင္းကုန္မ်ား၊ c.i.f
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (အသားတင္)
ရေငြမ်ား
ခရီးသြား
အျခား
ေပးေငြမ်ား
အတိုး
ခရီးသြား
အျခား
မူလ၀င္ေငြ
ေခ်းေငြမ်ား
ေၾကြးၿမီမ်ား
ဆင့္ပြား၀င္ေငြ (အသားတင္)
ရေငြမ်ား
ေပးေငြမ်ား
မတည္ရင္းႏွီးေငြႏွင့္ ဘ႑ာေရးစာရင္း
တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (အသားတင္)
ODA (အသားတင္)
ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ထုတ္ေပးေငြ
ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈမ်ား
ေငြေၾကးႏွင့္အပ္ႏွံေငြ

-1419

-3009

-2409

-2965

-1615

-4211

-1,859

-4,048

-4,394

-3,715

-1,935

-5,123

10,385

9,498

9,471

11,308

6,540

15,239

5,179

4,343

2,970

3,207

1,718

3,922

12,244

13,546

13,865

15,023

8,475

20,361

1,300

1,078

1,315

1,451

720

1,536

3,602

3,678

3,759

4,070

2,179

4,593

1,864

2,137

2,258

2,370

1,304

2,793

1,738

1,541

1,502

1,700

875

1,800

2,302

2,601

2,444

2,620

1,459

3,056

391

363

374

374

194

400

117

129

141

156

86

180

1,795

2,109

1,929

2,090

1,179

2,476

-3154

-2527

-2125

-1900

-1000

-1975

184

443

394

400

200

475

3,338

2,971

2,519

2,300

1,200

2,450

2,293

2,488

2,795

1,200

600

1,350

3,826

3,881

4,050

1,500

800

1,800

1,533

1,392

1,255

300

200

450

3,044

3,886

4,406

4,999

2,535

5,339

2,916

3,443

3,360

4,500

2,500

5,100

315

445

-35

99

35

239

539

786

366

588

260

639

224

342

401

489

225

400

-4

-146

1,036

700

0

0
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အျခား

-182

145

45

-300

0

0

-451

-1295

-1619

-1804

-700

-600

1,169

-419

378

230

220

528

5,125

4,764

5,134

5,364

5,584

6,112

မ်ား၏လမ်ားတြင္ရွိေသာ

4.2

3.5

3.8

3.6

3.4

3.1

GDP – USD ဘီလီယံျဖင့္

65.6

59.5

63.2

67.3

23.2

68.0

995.3

1222.4

1260.6

1355.8

1417.5

1458.8

အသားတင္အမွားမ်ားႏွင့္ခ်န္လွပ္မႈမ်ား
အားလုံးေသာလက္က်န္
မွတ္တမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
သီးသန္႔ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း (USD သန္းေပါင္း)
ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏တင္သြင္းမႈ

ေငြလဲႏႈန္း (၁ USD လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၊
ကာလပ်မ္းမွ်)

မွတ္ခ်က္။ *၂၀၁၈ ႏွစ္၀က္ ၾကားျဖတ္ကာလသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရည္ညႊန္းသည္။ ႏွစ္လုံးျပည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္
သည္ ေအာက္တိုဘာလမွတင္၍ ေနာက္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကုန္ဆုံးသည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ အမ်ိဳးသားအာဏာပုိင္မ်ား၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္။

ဗဟိုအစုိးရစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွင္းတမ္း
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2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018

2018/19

ခန္႔မွန္းခ်က္

ၾကားကာလ

လ်ာထားခ်က္

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)
ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ SEEs
၀င္ေငြႏွင့္ခြင့္ျပဳေငြမ်ား

အခြန္ေငြ
အခြန္မဟုတ္ေသာေငြ
SEE မွအျမတ္လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား

16,425

15,815

16,271

16,766

7,447

18,567

6,488

6,281

7,083

7,453

2,752

8,995

986

1,061

990

982

425

1,200

538

819

591

676

280

773

8,248

7,406

7,276

7,049

3,698

6,940

166

247

332

606

292

658

17,116

18,924

18,368

21,969

10,071

22,804

12,515

14,216

14,404

16,914

7,981

16,855

1,370

1,911

2,722

2,932

1,105,764

3,100

879

867

1,078

1,325

749

1,600

4,601

4,707

3,964

5,055

2,090

5,949

-691

-3,109

-2,097

-5,203

-2,624

-4,237

-691

-3,109

-2,097

-5,203

-2,624

-4,237

189

-2,242

-1,019

-3,878

-1,875

-2,637

691

3,109

2,097

5,203

2,624

4,237

382

3,341

2,500

-

-

-

995

1,222

1,261

1,356

1,418

1,459

65,262

72,714

79,723

91,283

32,873

99,149

SEE သည္ လႊဲေျပာင္းမႈအသားတင္ကို
လက္ခံရရွိသည္။

ခြင့္ျပဳေငြမ်ား
အသုံးစရိတ္
အသုံးစရိတ္ (သာမန္အသုံးစရိတ္)
လုပ္ခ

အတိုးေပးဆပ္မႈမ်ား
ေငြေရးေၾကးေရးမဟုတ္ေသာ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္း
အသားတင္ရရွိမႈ
လက္က်န္
အသားတင္ထုတ္ေခ်းေငြ/ေခ်းယူေငြ
(မူလလက္က်န္)
ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ား
အမွန္ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈ
မွတ္တမ္းအမိ်ဳးအစားမ်ား
GDP –USD ဘီလီယံေပါင္းျဖင့္
ေငြလဲႏႈန္း (၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၊
ကာလပ်မ္းမွ်)

မွတ္ခ်က္။ *၂၀၁၈ ႏွစ္၀က္ၾကားျဖတ္ကာလသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိရည္ညႊန္းသည္။ ႏွစ္လုံးျပည့္ဘ႑ာေရး ႏွစ္သစ္သည္
ေအာက္တိုဘာလမွ ေနာက္ႏွစ္စက္တင္ဘာလအထိျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ဥပေဒအရ ျပည္ထာင္စုဘတ္ဂ်က္တြင္ ေရးဆြဲၿပီးမူၾကမ္း
ြ ္ အခ်က္အလက္မရရွိေသာေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္တင
ြ ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ SEE ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးပါ၀င္သည္။
အဆင့္တင
1/ ေငြေရးေၾကးေရးမဟုတ္ေသာ ပိုင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ား ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္း ပါ၀င္သည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ အမ်ိဳးသားအာဏာပိုင္မ်ား၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္။
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ေငြေၾကးဆန္းစစ္မႈ

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018

2018/19

ခန္႔မွန္းခ်က္

လ်ာထားခ်က္

လ်ာထားခ်က္

(ကာလကုန္ဆုံးခ်ိန္ရွိ က်ပ္ ဘီလီယံေပါင္း)
အသားတင္ႏိုင္ငံျခားရပုိင္ခြင့္မ်ား (NFA)

8,011

9,263

9,281

9,306

9,311

10,034

ဗဟိုဘဏ္

4,861

5,374

6,550

6,693

7,024

7,223

ရပုိင္ခြင့္မ်ား

5,276

5,847

7,016

7,178

7,504

7,723

415

473

466

485

480

500

အျခားေငြေၾကးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား

3,150

3,888

2,731

2,613

2,544

2,811

ရပုိင္ခြင့္မ်ား

6,235

7,165

5,856

5,997

6,270

6,453

3,085

3,276

3,125

3,385

3,539

3,641

အသားတင္ျပည္တြင္းရပုိင္ခြင့္မ်ား (NDA)

20,513

26,777

33,753

41,466

43,720

54,738

ျပည္တြင္းေခ်းေငြ

20,846

27,608

34,362

41,317

43,720

54,738

ဗဟုိအစုိးရဆိုင္ရာအသားတင္ေတာင္းခံေငြမ်ား

10,191

13,419

15,538

18,252

17,358

21,842

10,183

13,667

18,244

22,517

25,962

32,296

‐333

‐831

‐609

149

0

0

28,524

36,040

43,034

50,772

53,928

65,934

8,605

10,157

10,920

11,604

11,850

12,916

19,920

25,883

32,114

39,168

42,078

53,018

ေပးရန္တာ၀န္မ်ား

ေပးရန္တာ၀န္မ်ား

အျခား
အျခားကိစၥမ်ား
က်ယ္ျပန္႔ေသာေငြေၾကး (M2)
လည္ပတ္မႈရွိေငြေၾကး
အပ္ႏွံေငြမ်ား

ႏွစ္ပတ္လည္ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ၊ ကာလအဆံုး၊ သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိလွ်င္
အသားတင္ျပည္ရပုိင္ခြင့္မ်ား

11.8

30.5

26.0

22.9

18.1

25.2

ျပည္တြင္းေခ်းေငြ

10.4

32.4

24.5

22.0

20.4

25.2

ဗဟုိအစုိးရဆိုင္ရာအသားတင္ေတာင္းခံေငြမ်ား

13.5

31.7

15.8

17.5

21.0

25.8

36.3

34.2

33.5

23.4

20

24.4

17.6

26.3

19.4

18.0

17.4

22.3

2.47

2.25

2.02

1.95

0.63

1.65

0.44

0.50

0.54

0.56

0.82

0.67

ကာလအဆုံး)

995.25

1222.38

1260.60

1355.82

1417.50

1342.50

လက္ရွိေစ်းႏႈန္းရွိ GDP

65.262

72.714

79.723

91.283

32.873

99.149

အျခား
က်ယ္ျပန္႔ေသာေငြေၾကး
မွတ္တမ္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအလ်င္ (ပ်မ္းမွ်က်ယ္ျပန္႔
ေသာေငြေၾကးသုိ႔ GDP)
က်ယ္ျပန္႔ေသာေငြေၾကး/GDP
ေငြလဲႏႈန္း (၁ ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ေငြ၊

မွတ္ခ်က္။ *၂၀၁၈ ႏွစ္၀က္ ၾကားျဖတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ရည္ညႊန္းသည္။ ႏွစ္လုံးျပည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္
သည္ ေအာက္တိုဘာလမွ ေနာက္ႏွစ္စက္တင္ဘာလအထိျဖစ္သည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ အမ်ိဳးသားအာဏာပိုင္မ်ား၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔မွန္းခ်က္။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)
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ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမႈ။ ပဏာမဆန္းစစ္ခ်က္

ေစာင့္ၾကည့္မႈ

အခ်က္အလက္ရရွိမႈ (၁)

အစီရင္ခံမႈႀကိမ္ႏႈန္း/အခ်ိန္မွန္မႈ

အခ်က္အလက္

၂

အရည္အေသြး ၃

ဧရိယာ
ႏွစ္ပတ္လည္
အမ်ိဳးသားစာရင္း

လႊမ္းျခဳံ

အမ်ိဳးသားစာရင္းသည္

သည္ အဓိကခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္

မႈသည္

ႏွစ္ပတ္

အမ်ိဳးသား စာရင္းမ်ား

ေသာ္လည္း အသုံးစရိတ္

သတ္မွတ္ခ်က္မွာ

တစ္ႏွစ္ျဖစ္

လည္လုပ္ငန္း/

စနစ္၊ ၁၉၆၈ ၏ အယူ

ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ တိုးတက္

သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ခန္႔မွန္းခ်က္

စီးပြားေရးဆန္း

အဆမ်ားႏွင့္

မ်ားႏွင့္

စစ္မႈမ်ားမရွိ၍

အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ

ကုိ အလယ္အလတ္

ျပည့္စုံမႈမရွိပါ။

က်ယ္ျပန္႔စြာလိုက္နာ

ကာလတြင္ ခ်မွတ္

ဟာ့ဒ္ေကာ္ပီရရွိသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား၏

ရွင္းတမ္းမ်ား
(BOP)ႏွင့္

ဟာ့ဒ္ ေကာ္ပီ ရရွိသည္
ျပင္ပ

-

ဧၿပီလမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

က႑၏

အခ်က္အလက္မ်ား၏

(ဘ႑ာေရးႏွစ္

ဖြံျဖဳိးဆဲ ပုဂၢလိက

အျခား/ရွိလွ်င္ ၅

မတ္လ) ေဖာ္ျပသည္။ ကာလ

ထုတ္လုပ္မႈဘက္ရွိ GDP

လွွ်က္ရွိသည္။

ေငြေပးေငြယူ

အေျခခံျဖင့္

ကိုက္ညီမႈ ၄

လ်ာထားခ်က္မ်ားကုိ

အာဏာပိုင္မ်ားက

ေတာင္းဆို

ခ်က္အရေပးသည္။

သည္။

ပုံမွန္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ပတ္

အခ်ိဳ႕ေသာ

BOP

လည္ျဖစ္ၿပီး

ဘ႑ာေရးႏွစ္

လုပ္ငန္းမ်ားရွိ

BPM6

ကြာဟမႈမ်ား

ခြျဲ ခားမႈႏွင့္အညီ

သည္။

တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီး

က်ယ္ျပန္႔စြာျပဳစုသည္။

ကာလသတ္မွတ္ခ်က္

အေျခအေန

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ
SNA အဖြ႔အ
ဲ ကူ
အညီျဖင့္ SNA 2008

ရန္ လ်ာထားသည္။

ရွင္းတမ္းကုိ

(ဧၿပီလမွ မတ္လ) ကုိ အေျခခံ
မွာ ၅ လ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းဌာနတြင္

အတန္းအစား

ျမွဳတ္ႏွံမႈ ရရန္ပုိင္
ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခား
ရင္းႏွီး

ျမွဳပ္ႏွံမႈ

-

ရရန္ပုိင္ခြင့္မ်ား
ကအခ်က္
အလက္မ်ားခိုင္မာ
မႈကုိ

ထိခိုက္ေစ

သည္။
ႏိုင္ငံ(ျပည္ေထာင္စု

MOPF ၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ

အခ်က္အလက္မ်ား၏

+ တုိင္းေဒသႀကီး /

ဦးစီးဌာနက အစုိးရ ဘ႑ာ

ျပည္နယ္)ဘတ္ဂ်က္

ေရး

ႏွင့္

2012-2013

အစုိးရ/

ျပင္ပ

ေၾကြးၿမီ

စာရင္းအင္းမ်ားကုိ
မွ

2017-

မ်ဥ္းအေပၚရွိ

MOPF ၏ ရသံုးခန္႔မွန္း

အနာဂတ္ တိုးတက္

ကာလမွာ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာ

အခ်က္အလက္

ေျခ

ေရး အစီအစဥ္မွာ

ေရးႏွစ္

(၀င္ေငြႏွင့္အသုံး

အစုိးရဘ႑ာေရး

အစိုးရဘ႑ာေရး

စာရင္းအင္းမ်ားကုိ

စာရင္းအင္းမ်ားကို ၃

GFS 2004 နည္းစနစ္

လတစ္ႀကိမ္ စုစည္း

(ဧၿပီလမွ

ပုံမွန္
မတ္လ

ဦးစီးဌာနသည္

အထိ) ကုိအေျခခံသည္။ အခ်ိန္

စရိတ္အၾကား

2018 အထိ ႏွစ္စဥ္ ျဖန္႔ေ၀

မွန္တင္ျပမႈသည္

ျခားနားမႈ)

ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္း

ကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ၁၀ လခန္႔

မ်ဥ္းေအာက္ရွိ

ေငြေၾကးအေျခခံအရ

ထုတ္ေ၀ရန္ ျဖစ္

ေျခကို MOPF ၏ ၀ဘ္ဆိုဒ္

ကာလ ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္

ျပဳစုၿပီးျဖစ္သည္။

သည္။

အရင္းအျမစ္

ေငြေၾကးျဖန္႔ျဖဴးမႈႏွင့္

ယခင္ႏွစ္စာရင္းမ်ား

အခ်က္အလက္

ေခ်းေငြစာရင္းအင္း

ႏွင့္ပတ္သက္၍

မ်ားတြင္ မတူညီ

မ်ားကုိ ေငြေၾကးႏွင့္

ေသာ ပုံစံ

ဘ႑ာေရးစာရင္းမ်ား

ျပဳျပင္ေရးဆြဲရျခင္း၏

အသီးသီးျဖင့္

လက္စြဲ (MFSM) နည္း

စာရင္းငါးစုံ ပါ၀င္

စနစ္ႏွင့္အညီ က်ယ္

ျပီး ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္

ျပန္႔စြာ ျပဳစုသည္။

ရည္ညႊန္းႏွစ္

ႏွင့္

တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ

(ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ)

ကတည္းက လႊင့္တင္ထား

တို႔အၾကား

သည္။

အခ်က္အလက္
မကိုက္ညီမႈ
ရွိသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လစဥ္
ေငြေၾကးျဖန္႔ျဖဴးမႈ
ႏွင့္ ေၾကြးၿမီဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈ

စီးပြားေရးညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ
အြန္လိုင္းမွရရွိႏိုင္သည္။

ေငြေၾကးစုစုေပါင္းမ်ားဆိုင္ရာ
လစဥ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၄၅လေနာက္က်ၿပီးမွ
ရရွိႏိုင္သည္။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

အေျခခံအေၾကာင္း
ျပခ်က္မ်ားအား
လုံေလာက္ေသာရွင္း
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ေစာင့္ၾကည့္မႈ

အခ်က္အလက္ရရွိမႈ (၁)

အစီရင္ခံမႈႀကိမ္ႏႈန္း/အခ်ိန္မွန္မႈ

အခ်က္အလက္

၂

အရည္အေသြး ၃

ဧရိယာ

ကိုက္ညီမႈ ၄

အျခား/ရွိလွ်င္ ၅

ေလးခုအတြက္

လင္းခ်က္မရွိဘဲ

သီးျခားတစ္စုံစီႏွင့္

ျပဳျပင္ေရးဆြဲသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္
မ်ားအတြက္
တစ္စုံ ျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးက႑

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ခိုင္မာမႈ

အက်ယ္တ၀င့္မျဖန္႔ျဖဴး

ညႊန္းကိန္းမ်ား

ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုမႈ
အေပၚမူတည္၍ရရွိႏိုင္

တစ္ႏွစ္ေနာက္က်ေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားကို

ေတာင္းဆိုမႈ

အေပၚမူတည္၍ ရရွိႏိုင္သည္။

သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကုိ

ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရး

အက်ယ္တ၀င့္မျဖန္႔ျဖဴး

၏ ထုတ္လုပ္မႈ (ပမာဏ၊

လုပ္ငန္းမ်ား၏

ေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုမႈ

တန္ဖိုးႏွင့္ ယူနစ္ေစ်းႏႈန္း) ကုိ

စာရင္းအင္းမ်ား

အေပၚမူတည္၍

သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက

ရရွိႏိုင္သည္။

လစဥ္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း

ယခင္ႏွစ္ညႊန္းကိန္း

က႑ ညႊန္းကိန္း

မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

မ်ားကုိ ႏိုင္ငံ

ျပဳျပင္ေရးဆြဲရျခင္း၏

တကာစံႏႈန္းမ်ား

အေျခခံအေၾကာင္းျပ

ႏွင့္အညီ

ခ်က္မ်ားအား

အြန္လိုင္းတြင္

လုံေလာက္ေသာ

၀ယ္ယူရရွိႏိုင္

ရွင္းလင္းခ်က္မရွိဘဲ

သည္။

ျပဳျပင္ေရးဆြဲသည္။

-

SEEမ်ား၏
ဘ႑ာေရးခိုင္မာ
မႈ ဆိုင္ရာ
ကန္႔သတ္ထား
ေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားကုိ

SEE မ်ား၏ ေငြစာရင္း
မ်ားကုိ ဌာနတြင္း
နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ

-

ျပဳစုသည္။

စုစည္းထားသည္။
သတင္းရင္းျမစ္ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ားေရးဆြျဲ ပဳစုမႈ။ ဤပဏာမဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ EPRD ကြန္ရက္တြင္ "အခ်က္အလက္ျပည့္စုံမႈ ျဖည့္စြက္ဆန္းစစ္ခ်က္" အျဖစ္ဖြ႔စ
ဲ ည္း
မည္ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္မ်ား

(၁) အခ်က္အလက္ရရွိမႈသည္ တရား၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္မဆို အမ်ားျပည္သူအတြက္ရရွိမႈကုိ ရည္ညႊန္းသည္။
(၂) အစီရင္ခံမႈႀကိမ္ႏႈန္းသည္ ရရွိႏိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္မွန္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈကုိဆိုလိုသည္။ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ပုံႏွိပ္ထုတ္
ေ၀ေသာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပုံႏိပ
ွ ္ထုတ္ေ၀ေသာေန႔စြဲရွိ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ဆိုလိုသည္။
(၃) အခ်က္အလက္အရည္အေသြးသည္ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ာသည္ အခ်က္အလက္နည္းစနစ္မ်ားအရတိက်မႈႏွင့္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္မႈ
ကုိရည္ညႊန္းသည္။
(၄) တစ္သမတ္တည္းျဖစ္မႈသည္ အခ်က္အလက္ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိယ္တိုင္အတြင္း အျပန္အလွန္ကုိက္ညီမႈႏွင့္ အျခားေသာတူညီသည့္ သုိ႔မဟုတ္
မတူညီသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အလ်ားလိုက္ကုိက္ညီမႈ ႏွစ္ရပ္စလုံးကုိဆိုလိုသည္။
(၅) ဆီေလ်ာ္ပါက အျခားေသာေရြးးခ်ယ္ရန္မူမ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဥပမာမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အခ်က္အလက္
ျပည့္စုံမႈအတြက္တိုးတက္မႈနယ္ပယ္မ်ား၏ အလားအလာပါ၀င္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား
အေၾကာင္းအရာ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုိ႔ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ။ အ၀တ္အထည္က႑ အက်ဳံး၀င္ေစေရး
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၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈ
မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရင္း ပုိမိုခိုင္မာေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားျမွင့္တင္ေရးကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္။ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ လမ္းညႊန္ရန္ႏွင့္
ပုိ႔ကုန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိျမွင့္တင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (NES) ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္
ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဦးစားေပးပုိ႔ကုန္က႑မ်ားႏွင့္ ထိုက႑မ်ားရွိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရမည့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အထည္အလိပ္ႏွင့္အ၀တ္အထည္ အျပင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ပါ၀င္ေသာ ပုိ႔ကုန္ျမွင့္တင္
ေရးအတြက္ အလားအလာရွိေသာက႑ ခုႏွစ္ခုကိုအေလးေပးထားခဲ့သည္။16 NES ကုိရည္ညႊန္းရာတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီး
ဌာနက စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လႊမ္းၿခဳံေသာစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္
ထုတ္ျပန္ခ့ၿဲ ပီး

ထိုစီမံကိန္းသည္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္

ျပည္တြင္းပထ၀ီ၀င္ေဒသဆိုင္ရာ

ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးထားၿပီး ျပဳစုထားေသာ အဓိက စိန္
ေခၚမႈမ်ားအျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။17
ပုံ S1။ အ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထည္အလိပ္

ပုံ S2။ စုစုေပါင္းပု႔ိကုန္မ်ားတြင္ အ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ား၏ အခ်ိဳးသည္

ႏွင့္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းမွ ပုိ႔ကုန္မ်ား၏ အမ်ားစုကို တာ၀န္ယူ

လြန္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္ႏွစ္တြင္ ခိုင္မာစြာျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည္။

လွ်က္ ရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။

ပုိ႔ကုန္အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ကုန္သြယ္ဘက္မ်ား

သတင္းရင္းျမစ္။ CSO။

အလုိက္ သြင္းကုန္မ်ား၏ ပမာဏျဖစ္သည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ UN Comtrade။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားစက္မႈႏွင့္ ပုိ႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္က႑မ်ား
ကုိ ဦးစားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ကမာၻ႔အလားအလာမွ အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းသည္ ယင္း၏ ထုတ္

16

မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အေလးေပးထားသည့္က႑မ်ား၌ အထည္အလိပ္ႏွင့္အ၀တ္အထည္၊ သစ္ေတာထြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆန္ႏွင့္ ပဲအမ်ိဳး
မ်ိဳး ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ရာဘာတို႔က့ဲသုိ႔ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

17

ဤစီမံကိန္းေအာက္ရွိ ဦးစားေပးက႑မ်ားတြင္ ေရတိုကာလ၌ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ဖိနပ္လုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္အေျခခံေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားစသည့္
လုပ္အားအဓိက အသုံးျပဳရေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး အလယ္အလတ္ကာလတြင္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ပုိ၍တိုးတက္ေသာ
က႑မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ကာလတြင္ တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈက့ဲသုိ႔ေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ပါ၀င္
သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ရည္ညႊန္းေသာ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူေဘာင္ႏွင့္ ေရွ႕
လုပ္ငန္းစဥ္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက က႑ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပုံ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။
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လုပ္မႈကုိ ဆက္လက္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ကမာၻအ၀ွမ္းဆက္ႏြယ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ နမူနာျပလွ်က္ရွိသည္။

18

အ၀တ္

အထည္လုပ္ငန္း၏ တည္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈေနာက္တြင္ အျခားေသာေမာင္းႏွင္အားမ်ားအၾကား
လုပ္အားစရိတ္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဦးစားေပးကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မႈ

မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ

အျခားေသာအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္လည္း

အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းသည္ ယင္း၏ကမာၻ႔တန္ဖိုး ကြင္းဆက္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္
မႈႏွင့္ လုပ္အားစရိတ္ျမင့္မားေသာအျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မႈ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈတို႔မွ
တစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားျမွင့္တင္ေရးတို႔တြင္ အေရးႀကီးေသာက႑မႈ
ပါ၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ေပသည္။ ထိုက႑မွပုိ႔ကုန္မ်ားသည္ လြန္ခ့ေ
ဲ သာသုံးႏွစ္တြင္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာစြာ ျမင့္တက္ခ့သ
ဲ ည္
(ပုံS1ကုိၾကည့္ပါ)။ ယင္းက႑ရွိ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အားလုံးအၾကား အ၀တ္အထည္မ်ားက ပုိ႔ကုန္မ်ားသုိ႔အဓိက ပံ့ပုိး
ေပးၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပုိ႔ကုန္မ်ား၏တန္ဖိုး ခန္႔မွန္းေျခ USD ၂.၇ ဘီလီယံရွိခ့ၿဲ ပီး လာမည့္တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း
ဓာတ္ေငြ႔ပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးပုိ႔ကုန္မ်ားကုိေက်ာ္လြန္ကာ အႀကီးမားဆုံးပုိ႔ကုန္အမ်ိဳးအစားျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္
လင့္သည္ (ပုံ S2 ကိုၾကည့္ပါ)။ အ၀တ္အထည္က႑၏ အရြယ္ပမာဏႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ NES တြင္ အနာဂတ္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္အျဖစ္ သုံးသပ္သည္။19
ပုံ S3။ ေျပာင္းလဲေသာ အ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္ရွယ္ယာမ်ား

ပုံ S4။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ားအတြက္
ဦးတည္ရာအရပ္မ်ား

သတင္းရင္းျမစ္။ UN Comtrade၊ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္။

သတင္းရင္းျမစ္။ UN Comtrad

ဇယား s1။ U.S. GSP အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
အက်ဳံး၀င္ေသာ အမ်ိဳးအမည္မ်ား
18

အက်ဳံးမ၀င္ေသာ အမ်ိဳးအမည္မ်ား

လုပ္အားစရိတ္မ်ား ပုိမိုသက္သာေရးအတြက္ရွာေဖြမႈက အစပ်ိဳးလႈံ႔ေဆာ္ခ့ဲေသာ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈသည္ စက္မႈထြန္းကား
ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ၁၉၅၀ ျပည့္၀န္းက်င္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ထြက္ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၀
ျပည့္လန
ြ ္ႏွစ္မ်ားတြင္ U.S. ႏွင့္ ဥေရာပတို႔မွ ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အာရွတင
ြ ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ထုတ္လုပ္မႈအေျခစုိက္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္မွထုတ္လုပ္မႈသည္ ဦးစြာ ေဟာင္ေကာင္ ထိုင္၀မ္ ကုိရီးယားႏွင့္ စကၤာပူတို႔သုိ႔ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္
လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တရုတ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွရွိ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သုိ႔ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီ
ကာလတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေသာ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း ရငိးႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏
အေရအတြက္ သိသာထင္ရွားစြာျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ထိုေရႊ႕ေျပာင္းမႈႏွင့္အတူ အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရးမ်ားသည္ တန္ဖိုး
ကြင္းဆက္သုိ႔ တက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္းတို႔တြင္ ၎တို႔၏စြမ္းရည္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးလာၿပီး
ထုတ္လုပ္မႈေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္တြင္ ထိုစြမ္းရည္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

19

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခ်ည္ထည္ႏွင့္အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အခ်ိန္ၾကာလာေသာ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္လွ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထည္အလိပ္
ထုတ္လုပ္မႈသည္ ျပည္တင
ြ ္း၀ယ္လိုအား၏ အခ်ိဳးအစားအနည္းငယ္သာ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိႏိုင္ေသးသည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာထုတ္လုပ္ၿပီးအမ်ိဳးအစားမ်ား

အထည္အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အစားအမ်ားစု

လက္၀တ္ရတနာ

လက္ပတ္နာရီမ်ား

အခ်ိဳ႕ေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား

ဖိနပ္မ်ား

ခရီးသြားကုန္စည္မ်ား

လက္အိတ္ႏွင့္ သားေရထည္ပစၥည္းမ်ား

ေကာ္ေဇာမ်ား
သတင္းရင္းျမစ္။ ကုလသမဂၢကုန္သြယ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ရုံး။

၃။ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္အရြယ္ပမာဏေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အ၀တ္အထည္က႑အတြက္ အလားအလာမ်ားသည္ ခိုင္မာ
လွွ်က္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းအင္းမ်ားအရ ကမာၻ႔အ၀တ္အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္
စုစုေပါင္း USD 403 ဘီလီယံခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိုစုစုေပါင္း၏ ၀.၅% သာပါ၀င္ခ့ၿဲ ပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္
ပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ၈.၂%၊ ဗီယက္နမ္က ၆.၃% ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားက ၂.၅% အသီးသီးပါ၀င္ကာ (ပုံ S3 ကုိ
ၾကည့္ပါ) E.U.၊ U.S. ႏွင့္ဂ်ပန္တို႔က သုံးႏိုင္ငံေပါင္း၍ သြင္းကုန္တန္ဖိုးအားလုံး၏ ၆၂.၉% ရွိသည္။
၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏႈိင္းရအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ ဦးစားေပးေသာကုန္သြယ္ေရးဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ခိုင္မာလွ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ E.U. ေစ်းကြက္တြင္ "လက္နက္မ်ားမွလြဲ၍ အရာအားလုံး" (EBA) မူလ
အေျခအေနသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ပုိ႔ကုန္မ်ားလ်င္ျမန္ေသာတိုးခ်ဲ႕မႈ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ
ဦးစားေပးမႈမ်ား၏

ေယဘုယ်အစီအစဥ္

(GSP)

ကုန္သြယ္မႈစနစ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအား

E.U.

ေစ်းကြက္တြင္

အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ခြဲတမ္းကင္းလြတ္ခြင့္တို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 20 U.S. ေစ်းကြက္အတြက္ အထည္
အလိပ္ႏွင့္ အ၀တ္အထည္ အမ်ိဳးအစားအမ်ားစုသည္ ဤအစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံးမ၀င္ပါ (ဇယား S1)။
၅။ ဦးစားေပးကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈကုိခံစားရင္း တင္ပုိ႔သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ငယ္ရြယ္ေသာလူဦးေရႏွင့္ သက္သာ
ေသာ လုပ္အားကုန္က်စရိတ္မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးကုိလည္း ခံစားႏိုင္ေပသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ လူဦးေရဖြဲ႔စည္းမႈသည္
ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔က့သ
ဲ ုိ႔ပင္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုတြင္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ
ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ (ပုံ S5)။ 21 လုပ္အားခတိုးျမွင့္မႈအသစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အာဏာသက္ေရာက္ၿပီး
သည့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ပင္ ေဒသအတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္အားခ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္
တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ျမင့္တက္ျခင္းမျပဳမီက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အနည္းဆုံး လုပ္အားခႏႈန္းသည္ ေတာင္ႏွင့္အေရွ႕
ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆုံးအ၀တ္အထည္တင္ပုိ႔သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အလားတူပင္ျဖစ္သည္ (S6)။

ပုံ S5။ မွီခိုမႈအသက္အခ်ိဳးႏွင့္ လူဦးေရ၏ သက္လတ္ပုိင္း

20

ပုံ S6။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ

GSP ရည္ညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ ၁၉၉၇ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရယူပါသည္။ လတ္တေလာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ EU EBA-GSP တြင္အက်ဳံး၀င္ၿပီး အာရွတြင္
အာဖဂန္နစၥတန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ နီေပါႏွင့္ တီေမာလက္စ္ေလတို႔ပါ၀င္သည္။

21

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လုပ္သားအင္အား ၂၅.၄ သန္း ကေမာၻဒီးယားတြင္ ၉.၄ သန္း လာအိုတင
ြ ္ ၃.၆ သန္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တင
ြ ္ ၆၆.၆ သန္းရွိသည္။
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မွတ္ခ်က္။ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခတည္ရွိမႈ၏ ေဒသဆိုင္ရာ ျခားနားမႈမ်ားအား

သတင္းရင္းျမစ္။ CSO။

ႏိုင္ငံအတြင္း ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏နည္းလမ္းရရွိရန္ ဘက္လိုက္မႈ
မရွိေသာ ရိုးရွင္းသည့္ပ်မ္းမွ်ကုိ တြက္ခ်က္သည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ AMRO ၀န္ထမ္းမ်ား တြက္ခ်က္မႈမ်ား။

ပုံ S 7။ ေခ်းေငြရရွိမႈ

မွတ္ခ်က္။ ေရွ႕တန္းရမွတ္သုိ႔ အကြာအေ၀း
(0=အနိမ့္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ 100=ေရွ႕တန္းသုိ႔)

ပုံ S 8။ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအညႊန္း

မွတ္ခ်က္။ အားလုံး (1=နိမ့္ မွ 5= ျမင့္ သုိ႔)
သတင္းရင္းျမစ္။ WB။

သတင္းရင္းျမစ္။ WB။

၆။ ဦးစားေပးကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ နည္းပါးေသာ လုပ္အားခစရိတ္မ်ားမွ တိုးပြားလာေသာ အက်ိုဳးေက်းဇူး
မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ၀န္းက်င္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈစြမ္းေဆာင္
ရည္ ျပည့္စုံမႈႏွစ္ရပ္စလုံး တိုးတက္ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အဓိကအဟန္႔အတားမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ကုန္သြယ္ေရး
သေဘာတူညီမႈမ်ား သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အသုံးခ်ႏိုင္ေပသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈသည္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရးကုိ အႀကီးအက်ယ္
ဟန္႔တားလွ်က္ရွိသည္။ သီးျခားအားျဖင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိမႈသည္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အထူး
သျဖင့္ အ၀တ္အထည္က႑ရွိ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ဘ႑ာေရးအေထာက္အပ့ံ ရွာေဖြေနၾကေသာ ကုမၸဏီ
မ်ားအတြက္ အဓိကအတားအဆီးျဖစ္သည္ဟု SEE မ်ားက ရႈျမင္ၾကသည္ (ပုံ S 7)။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လာအိုႏွင့္
ကေမာၻဒီးယားရွိ အိမ္နီးခ်င္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေသခ်ာေစရန္ မ်ားစြာလြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ
ရသည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားသည္လည္း တင္ပုိ႔သူ
မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ကုိအမွီလိုက္ရန္ ၎တို႔၏စြမ္းရည္အလားအလာအတြက္ အဓိကက်
ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ေဒသအတြင္းတြင္ နိမ့္က်ဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ကာ အေျခခံအေဆာက္အဦ အခြန္
အေကာက္မ်ားႏွင့္ သေဘၤာျဖင့္ တင္ပုိ႔မႈမ်ားအပါအ၀င္ အဓိက က႑မ်ားတြင္ ေနာက္က်က်န္လွ်က္ရွိသည္ (ပုံ S8)။
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၇။ သက္၀င္လာေတာ့မည့္ E.U. ဗီယက္နမ္ FTA က ျမန္မာႏိုင္ငံပုိ႔ကုန္ယွဥ္ျပိဳင္မႈေပၚ ဖိအားသက္ေရာက္လာမည္
ျဖစ္ေသာ္လည္း U.S. GSP ကုိ တိုးျမွင့္အသုံးခ်ျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပုိမိုေရွးရႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္ U.S. GSP အစီအစဥ္တြင္ အ၀တ္အထည္မ်ားမပါ၀င္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားအလာအားျဖင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေသာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ ပုိ႔ကုန္အမ်ားအျပားပါ၀င္သည္။ ဥပမာ ခရီးသြား ကုန္ပစၥည္းမ်ား
အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပုိ႔မႈ USD
၆၄ သန္းရွိခ့ရ
ဲ ာမွ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ USD သန္း ၅၀၀ အထိ ျမွင့္တင္ႏိုင္စြမ္းရွိခ့သ
ဲ ည္။
အျခားတစ္ဘက္တြင္

၂၀၁၇

ခုႏွစ္တြင္

ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီး

မၾကာမီ

သက္၀င္လာေတာ့မည့္

E.U.-

ဗီယက္နမ္ FTA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက E.U. သုိ႔တင္ပုိ႔မႈအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
E.U. သုိ႔တင္ပုိ႔မႈသည္ အ၀တ္အထည္က႑၏ ၄၀% အထိရွိခ့ၿဲ ပီး E.U သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမန္ဆုံးဖြံ႔ၿဖိဳးလွ်က္ရွိ
ေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္အ၀တ္အထည္မ်ား E.U. သုိ႔တင္ပုိ႔မႈမ်ားအတြက္ လက္ရွိအခြန္အေကာက္ႏႈန္း
သည္ ၁၂ %ျဖစ္ၿပီး FTA သက္၀င္လာပါက ယင္းႏႈန္းသည္ ၀% သုိ႔ က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ဗီယက္နမ္အ၀တ္
အထည္ပုိ႔ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ ဆြဲေဆာင္အား ပုိမိုထိေရာက္လာေစေပလိမ့္မည္။
၈။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္မႈမ်ားထက္ ျပည္တြင္းလုပ္ခမ်ားက ပို၍လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္လာလွ်င္ ဆန္႔က်င္ဘက္
သက္ေရာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သကဲ့သုိ႔ အျခားေစ်းကြက္မ်ားရွိ လူအစား စက္ကိရိယာ အသုံးျပဳမႈမ်ားမွလည္း
စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီက လုပ္အားခ ၃၃.၀% ျမင့္တက္ျခင္းသည္ အဓိက
က်သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ တန္းတူႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လုပ္အားခမ်ားအဆင့္သည္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း
ေရွ႕ဆက္၍ လုပ္အားချမင့္တက္ျခင္းမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တိုးတက္မႈကုိထင္ဟပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ျမင့္မားေသာ
လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ေရွ႕သြားေနာက္လုိက္ ညီညြတ္သင့္သည္။ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ကမာၻ
အဝွမ္း ယွက္ႏြယ္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ေသာ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းသည္ လုပ္အားခမ်ားျမင့္တက္ေနသည့္ အေတာအတြင္း
ဖန္တီးေသာ အသိဥာဏ္တုႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္ရာတြင္ လုပ္အားျဖင့္ေမာင္းႏွင္မႈအစား စက္အား
ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားတြင္ ပုိမိုတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာဖြယ္ရွိသည့္ျပင္ ေဖာက္သည္ထု၏ စိတ္ႀကိဳက္ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး
ႏိုင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာထုတ္လုပ္မႈေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာေသာ စက္ကိရိယာအစားထိုး
သုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ ႀကီးမားေသာေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ပုိ၍နီးစပ္လာေစရန္
အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားထုတ္လုပ္မႈမွသည္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈသုိ႔ေျပာင္းလဲကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား
ဆြဲေဆာင္မႈနည္းေသာ ထုတ္လုပ္မႈအေျခစုိက္စခန္းျဖစ္လာေစေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အ၀တ္
အထည္လုပ္ငန္းတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖစ္ထြန္းေစရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ကုိ အမီလိုက္ႏိုင္ေစရန္ အခ်ိန္ကာလ
သည္ ယခင္လည္ပတ္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားထက္ ပုိမိုတိုေတာင္းဖြယ္ရွိသည္။
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၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အ၀တ္အထည္က႑အတြက္ ရႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ တိုးျမွင့္အသုံးခ်ရင္း ထုတ္လုပ္မႈ
က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ပုိမိုအားထည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ကန္႔သတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္
ႏိုင္ရန္ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အျခားေသာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စနစ္တက် ေျဖရွင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအေတာ
အတြင္း လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ကုိ ပုိ၍ေရွးရႈေသာ ပညာေရးစနစ္အား ဘက္စုံစစ္ေဆး
ျပဳျပင္ျခင္းတို႔သည္ ထိုက႑ရွိဖံ႔ၿြ ဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေသာ မူ၀ါဒခ်ိန္သားကုိက္ညွိမႈမ်ားႏွင့္အတူ မျဖစ္မေနေဆာင္
ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာ တိုးတက္မႈသည္ အ၀တ္အထည္ထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ
အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအား အလုပ္အကုင
ိ ္ေဟာင္းမ်ားကုိ အစားထိုးရုံသာမက အလုပ္အကုိင္ အခြင့္
အလမ္းသစ္မ်ားကုိလည္း ဖန္တီးေပးမည့္ စက္ကိရိယာအစားထိုးေဆာင္ရြက္မႈ ရွင္သန္လာျခင္းမွ အကိ်ဳးေက်းဇူး ျဖစ္
ထြန္းေစကာ ႏိုင္ငံအား ကမာၻ႔တန္ဖိုးကြင္းဆက္ကုိ အမီလိုက္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းအရာ ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစုိးရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခြန္ဘ႑ာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ နားလည္သေဘာ
ေပါက္ျခင္း
၁၀။ ႏိုင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SEEs) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအားလုံးေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြစာရင္းမ်ား၏ ေပါင္းစည္း
ေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကုိဖ႔စ
ြဲ ည္းသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ SEE ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SEEs မ်ား
ကုိ SEE မ်ားလုပ္ေဆာင္ေသာ သီးျခားက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုသုိ႔ တြဲဖက္ထားသည္။ 22
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SEEs မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ရွိ အခြန္ဘ႑ာႏွင့္ အသုံးစရိတ္စာရင္းမ်ား၏ ထင္ရွားေသာ
အခ်ိဳးအစားတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ SEEs မ်ားမွအခြန္၀င္ေငြသည္
ျပည္သူပုိင္က႑ စုစုေပါင္းအခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြ၏ (SEEs မ်ားႏွင့္အတူ ဌာနမ်ား/ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားပါ၀င္ေသာ) ထက္
၀က္ေက်ာ္ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ထိုအခ်ိဳးအစားသည္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ က်ဆင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တင
ြ ္
စုစုေပါင္းအခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြ၏ ၄၀% ေက်ာ္အထိ ျမင့္မားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ SEEs အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လည္း အလားတူအလားအလာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၃/၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္
စုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္နီးပါးရွိခ့ၿဲ ပီး ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ ၄၀% ေအာက္ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ (ပုံ S9)။
ပုံ S 9။ SEEs မ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ား/၀န္ႀကီးဌာနမ်ား

ပုံ S 10။ SEEs မ်ား၏အေရအတြက္စုစုေပါင္း

အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။
22

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

SEE ဥပေဒသည္ အစုိးရအား မဟာဗ်ဴဟာက႑ ၁၂ ခုျဖစ္ေသာ ကၽြန္းသစ္၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ပုလ၊ဲ
ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ ငါးႏွင့္ ပုစြန္၊ စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၊ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္
အာမခံလုပ္ငန္း၊ အသံလႊင့္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ သတၱဳမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားသည္။
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၁၁။ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွစ၍ အစုိးရ၏
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစုိးရသည္ SEEs မ်ားအား ပုိ၍အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းၿပီး ဒဏ္ခံ
ႏိုင္ေစရန္ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ေပၚတြင္ မွီခိုမႈနည္းပါးေစရန္ မ်ားစြာလိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တစ္သမတ္တည္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့သ
ဲ ည္။ အဆိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္
သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးကုိဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွစ၍ အရွိန္ရလာခဲ့ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေသာ SEEs မ်ား အေရ
အတြက္သည္ ၂၀၀၉/၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ SEEs စုစုေပါင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔အထိရွိရာမွ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္
တြင္ ေလးပုံသုံးပုံေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ (ပုံ S10)။23
၁၂။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ SEEs မ်ားအတြက္ ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပုိမိုပါ၀င္လာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးကုိ
လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳမီက SEEs မ်ားသည္ ၎တို႔အျမတ္မ်ားအားလုံးကုိ ဗဟုိအစုိးရသုိ႔ ေပးအပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွတစ္ဆင့္ SEEs မ်ားသို႔ ျပန္လည္ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ SEEs မ်ားအား ၀င္ေငြခြန္ ၂၅% ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္သုိ႔ ထည့္၀င္ေငြ/
အျမတ္ေ၀စု ၂၀% ေပးသြင္းၿပီးေနာက္ က်န္ေသာအျမတ္ေ၀စုကုိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ SEEs မ်ားသုိ႔
ကုိယ္ပုိင္ရန္ပုံေငြ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမတည္ရင္းႏွီးမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းကုိ SEEs မ်ား
အေနျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ပုိမိုတည္တံ့ႏိုင္ေစၿပီး ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး ရပ္တည္လာႏိုင္ေစကာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္အေပၚ
မွီခိုမႈနည္းပါးလာေစႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္သည္။
၁၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SEEs မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ ဖြ႔ဲစည္းပုံကုိလိုက္နာၿပီး ထိုဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံတြင္ SEE
အသီးသီးသည္ သက္ဆိုင္ရာက႑ရွိ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး
ဌာန (MoPF) သည္ SEEs မ်ားအား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္
လုပ္ငန္းစဥ္သာပါ၀င္သည္။ SEEs မ်ားသည္က႑အတြက္ မူ၀ါဒတာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ SEE ၏
စည္းမ်ဥ္းထိန္းခ်ဳပ္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ သီးျခား၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္တြဲဖက္ထားသည္။ အႀကီးဆုံး SEEs မ်ားရွိ
သည့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ ပုံ S10 တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ SEEs မ်ားသည္ တစ္သမတ္တည္းရွိေသာ္လည္း အျမတ္ေငြမ်ားက်ဆင္းလွ်က္ရွိၿပီး
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ SEEs မ်ားသည္ အဆက္မျပတ္အရႈံးေပၚလွ်က္ ရွိသည္။ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး
ဌာနေအာက္ရွိ SEEs မ်ားသည္လည္း မၾကာေသးေသာကာလအတြင္း အရႈံးေပၚခဲ့သည္။ MOPF သည္ ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္
မ်ားႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္သည္။ အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္ရွိ SEEs မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု
ဘတ္ဂ်က္အတြင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ အျမတ္ရရွိႏိုင္စြမ္းႏွင့္ SEE အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းမတည္ရင္းႏွီးမႈ
ရန္ပုံေငြရရွိႏိုင္စြမ္းေပၚမူတည္ကာ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ား မတည္အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးၿမီျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြ
မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးသည္။ SEEs ခုႏွစ္ခုသည္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွထုတ္ယူၿပီး ပူးေပါင္း
ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားၾကသည္။ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ ပူးေပါင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ SEEs မ်ား၏ကုိယ္ပိုင္အမည္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း
ထားေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ေပးရန္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ သီးျခားတရား၀င္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအျဖစ္ ထူေထာင္ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကႏွင့္
ျပည္သူပုိင္ ဖက္စပ္ပုိင္ဆိုင္မႈကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပူးေပါင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ SEEs မ်ားအား ယခင္က ၎တို႔၏ အသုံး

23

သုိ႔ရာတြင္ အရႈံးေပၚေနေသာ SEE မ်ားအား အေလးထား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ SEE အမ်ားစုကုိ
အစုိးရအတြင္းရွိ ဌာနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယူနစ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းထားခဲ့ၿပီး ယခင္ SEE 12 ကုိ FY 2012/13 မွ FY 2017/18 အထိ
အစုိးရဘတ္ဂ်က္အတြင္းမွ ရန္ပုံေငြျဖည့္စြက္ေပးေနရဆဲျဖစ္သည္။
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စရိတ္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွ ရန္ပုံေငြေထာက္ပ့ံမႈကုိ ထိေရာက္စြာကင္းလြတ္ေစလွ်က္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္
၏ ျပင္ပအျဖစ္ မွတ္ယူထားသည္ (ပုံ S12)။
ပုံ S11။ သီးျခားက႑ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ SEEs မ်ား၏

ပုံ S12။ ပူးေပါင္းဖြ႔စ
ဲ ည္းထားေသာ SEEs မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအျမတ္/အရႈံး
အျမတ္/အရႈံး

မွတ္ခ်က္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအျမတ္/အရႈံးသည္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား

မွတ္ခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟုိဘဏ္အား ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ျပင္ပ

ႏွင့္ စရိတ္မ်ား၏ ျခားနားခ်က္ကုိရည္ညႊန္းၿပီး ေၾကြးျမီျပန္လည္ေပး

SEEs မ်ား၏ အေရအတြက္စုစုေပါင္း ခုနစ္ခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ပူးေပါင္းဖြ႔ဲ

ဆပ္မႈႏွင့္ မတည္ရင္းႏွီးမႈ အသုံးစရိတ္မ်ားမပါ၀င္ပါ။
သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

စည္းမႈဟု ယူဆသည္။
သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

ပုံ S13။ အျမတ္ျဖစ္ထြန္းေသာ SEEs မ်ား

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

ပုံ S14။ အရႈံးေပၚေသာ SEEs မ်ား

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

၁၄။ အျမတ္ရရွိေသာ SEEs မ်ားကုိ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားက
လႊမ္းမိုးထားသည္။ အျမတ္ရရွိေသာ SEEs မ်ားကုိ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း
(MPT) တို႔က ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္ (ပုံ S13)။ MOGE မွအျမတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ေရႊႏွင့္
ေဇာတိက ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ား၏ စတင္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္
ကမာၻ႔စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅/၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အျမတ္မ်ားသည္ အျမင့္ဆုံးမွ က်ဆင္း
လာခဲ့သည္။ ကမာၻ႔စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းတြင္ မၾကာေသးမီက ျပန္လည္ဦးေမာ့လာျခင္းက MOGE ၏အျမတ္မ်ားကုိ ျမွင့္
တင္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဓာတ္ေငြ႔တြငး္ စီမံကိန္းေဟာင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ရတနာႏွင့္ ရဲတံခြန္
ကမ္းလြန္ဓာတ္ေငြ႔တြင္းမ်ားတြင္

ဓာတ္ေငြ႔ပမာဏက်ဆင္းမႈေၾကာင့္

ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို

ဟန္႔တားမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူစြာပင္ MPT မွအျမတ္မ်ားသည္လည္း ထိုက႑ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ကတည္းက အားေကာင္း
ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏ တြန္းအားေၾကာင့္ ပုံမွန္က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္။ သစ္လုပ္ငန္းမွအျမတ္မ်ားသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔
ေလ့ရွိေသာ္လည္း ျမင့္တက္ေသာဟန္႔တားပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို တားျမစ္ျခင္းႏွင့္
အတူ က်ဆင္းဖြယ္ရွိသည္။
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၁၅။ အရႈံးေပၚေသာ SEEs မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။
SEEs မ်ားမွ အရႈံးမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခ့ေ
ဲ သာ ငါးႏွစ္အတြင္း စုစု
ေပါင္းအရႈံးမ်ား၏ ေလးပုံသုံးပုံနီးပါးရွိခ့သ
ဲ ည္ (ပုံ S14)။ အစုိးရသည္ ထိုက႑တြင္ ပုိမိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ လွွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားရရွိမႈတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိရာ အရႈံးမ်ားျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုအေတာအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
သည္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမႈ၏ ေအာက္တြင္ရွိေနရန္ စဥ္းစားထား
သည္။ အျခားေသာ ပံ့ပုိးေပးသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္
သြင္းကုန္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ေငြလဲႏႈန္း တန္ဖိုးက်ဆင္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာ့မီးရထားသည္
လည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ားအရႈံးမ်ားကုိ ဘတ္ဂ်က္မွက်ခံရေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။
အမွတ္-၁၊ အမွတ္-၂ ႏွင့္ အမွတ္-၃ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 24 ႏွင့္အတူ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ပါ၀င္ေသာ
SEEs မ်ားသည္ SEEs စုစုေပါင္းအရႈံးမ်ား၏ ၁၄% ၀န္းက်င္အထိရွိသည္။

ပုံ S15။ ျပည္သူပုိင္က႑ အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြသုိ႔ SEE ေထာက္ပံ့မႈ

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

ပုံ S16။ အားလုံးေသာ SEE အခြန္ဘ႑ာအေျခအေန

သတင္းရင္းျမစ္။ MoPF။

၁၆။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းအလားအလာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ SEEs မ်ား၏ အားလုံးေသာ ဘ႑ာေရး
စာရင္းမ်ားသုိ႔ ထည့္၀င္မႈကုိ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသားတင္တိုးတက္မႈရွိေသာ ထည့္၀င္သူအျဖစ္မွ ယုိေပါက္
တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသာြ းေစခဲ့သည္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းမႈ ပုဂၢလိကက႑ (ႏွင့္ သြင္းကုန္
မ်ား) ရွိျမင့္တက္ေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားခသည္ ကုန္က်စရိတ္ေက်မႈ၏ ေအာက္တြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
က႑တြင္ ပုိ၍ျမင့္မားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ေပါင္းစပ္မႈသည္ SEEs မ်ားက ျပည္သူ႔အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြသုိ႔ ထည့္
၀င္ပံ့ပိုးမႈကုိ ပုံမွန္က်ဆင္းေစလွ်က္ရွိသည္ (ပုံ S15)။ SEEs အသုံးစရိတ္မ်ားျမင့္မားေနသည့္ဆဲတြင္ SEEs အခြန္ေငြ
မ်ား က်ဆင္းမႈသည္ ၂၀၁၇/၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ SEEs မ်ားအတြက္ လႊမ္းျခံဳေသာ လိုေငြကုိေပၚေပါက္ေစခဲ့ျပီး
ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္က ထိုလိုေငြတစ္ရပ္လုံးကို ေထာက္ပံ့ေပးလွ်က္ရွိသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။
24

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီက အထည္အလိပ္၊ ေၾကြထည္၊ ေျမထည္ႏွင့္စားေသာက္ကုန္တို႔က့ဲသုိ႔ေသာ စားသုံးသူထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ စက္ရုံမ်ား၏ အမွတ္ ၁ တာ၀န္ခံ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတို႔အတြက္
အႀကီးစား စက္ကိရိယာမ်ားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေသာ အမွတ္ ၂ ႏွင့္ အမွတ္ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔တင
ြ ္ မပါ၀င္ေသာ အျခားစက္ရုံမ်ားအတြက္
အမွတ္ ၃ တို႔အၾကား တိက်ရွင္းလင္းေသာ ခြဲျခားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိခ့ဲသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ကကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သီးျခားလုပ္ငန္းမ်ား တာ၀န္သတ္မွတ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ စက္ရုံမ်ားအား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ေအာက္တြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီ
ေလ်ာ္ေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ စက္ရုံမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။
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၁၇။ SEE အခြန္ဘ႑ာမ်ား ပုံမွန္က်ဆင္းေနသည့္ၾကားတြင္ SEE အသုံးစရိတ္မ်ားျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ဘ႑ာအခြန္
အရင္းအျမစ္မ်ား ထပ္မံယုိဖိတ္မႈကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေတာင္းဆို
လွ်က္ရွိသည္။ SEE မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္အေပၚ မွီခိုမႈနည္းပါးေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ဆဲမွာပင္ အထူးသျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ၀င္ေငြက်ဆင္းမႈႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ အရႈံးေပၚမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္
အခ်ိဳ႕ေသာ SEEs မ်ားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ျမင့္တက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခက္
အခဲအခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိသည္။ SEEs မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစရန္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား၏ ရွင္းလင္းေသာ
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ SEE ျပန္လည္ဖြ႔စ
ဲ ည္းျခင္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၏

အခ်ဳိးညီမွ်ေစျခင္းတို႔၏ ေပါင္းစပ္မႈသည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အားထုတ္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား သိသာထင္ရွားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစေပလိမ့္မည္။ လတ္တေလာ
အားျဖင့္ SEE မ်ားသည္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ႏွင့္ SEE မ်ားသည္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္
ေအာက္တြင္သာရွိရမည္ဟူေသာ ဆက္စပ္လႊမ္းျခဳံသည့္ အစုိးရစီမံကိန္းမရွိေသာေၾကာင့္ အစုိးရထံမွ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္
ခ်က္မ်ားသည္ SEE စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အျမတ္အစြန္းျမင့္မားေစရန္ အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေသာ
ကာလတို ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အသုံး၀င္ႏုိင္ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားစုသည္ အလယ္အလတ္ႏွင့္
ကာလရွည္ရႈေထာင့္မ်ား လိုအပ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ စီးပြားေရးရွိ SEE မ်ား၏အခန္းက႑ အားလုံးေသာ ျပည္သူပုိင္
က႑မ်ားႏွင့္ SEE မ်ား၏ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အလားတူအေရးႀကီးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈ
ျမွင့္တင္ေရးအျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျမင့္မားေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အေလးထားသည့္ ရႈေထာင့္မ်ားျဖစ္သည္။ SEE မ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္စုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔သည္ လက္ရွိ
အားျဖင့္ လူေပါင္း ၁၄၅,၀၀၀ ခန္႔ထားေသာ SEE မ်ားရွိ တည္ရွိဆဲ အလုပ္သမားမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကုိ
အေလးထား၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ SEE မ်ားအား ပုိ၍စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေစရန္ ျပန္လည္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းလွ်င္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမႈထမ္းလစာမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားယူသည့္ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အတူ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္စြဲျမဲေစမည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။
SEE မ်ားအား ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားအား ျပည့္စုံ၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ေရးအတြက္
SEE မ်ား၏ စာရင္းထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းကုိ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အဆိုပါအေရးႀကီးေသာ ပဏာမ ေဆာင္ရြက္
မႈမ်ား လိုအပ္သည္။
၁၈။ SEE မ်ားသုိ႔ဦးတည္ေသာ တိက်ရွင္းလင္း၍ စည္းလုံးမႈရွိေသာ အစုိးရမူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ
လႈံ႔ေဆာ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအားထုတ္မႈကုိ ေယဘုယ်အားျဖင့္ SEE လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တိုးတက္ေရး
ႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ေပၚတြင္ မွီခိုမႈနည္းပါးေစရန္ရည္ရြယ္၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ လတ္တေလာအားျဖင့္ SEE မ်ား၏
တာ၀န္ခံက႑ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ SEE မ်ားကုိယ္တိုင္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္မည့္ပုံစံဆိုင္ရာ မေသခ်ာမေရရာမႈ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ က႑အလိုက္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ SEE မ်ားအတြင္း စြမ္းရည္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ယခင္ကကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္မႈ ဖင့္ေႏွးျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာတို႔ေၾကာင့္
တိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနခဲ့သည္။ SEE ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္မႈတို႔ကုိ ေရွးရႈေသာ တိက်သည့္ မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အစုိးရကဦးေဆာင္သည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းတစ္ရပ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ
ထပ္မံလႈံ႔ေဆာ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ရွိေသာ SEE မ်ား၏ အခန္း
က႑အား ႀကိဳတင္သိျမင္မႈ အစုိးရပံ့ပိုးမႈမွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား တိက်စြာသတ္မွတ္ျပဌာန္းမႈႏွင့္ အျခား
တစ္ဘက္တြင္ ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္ေသာ အစပ်ိဳးမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးရင္း အစုိးရ
ပါ၀င္မႈ အနည္းငယ္သာလိုအပ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အစုိးရအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေပသည္။

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)

Page 54 of 56

Myanmar Annual Consultation Report 2018

၁၉။ အလုံးစုံျဖစ္ေသာ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရသည္ SEE အသီးသီးအတြက္ ရည္ရယ
ြ ္
ခ်က္မ်ားကုိ တိက်စြာေဖာ္ျပရန္လုိအပ္သည္။ အလုံးစုံေသာ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းႏွင့္အညီ SEE အသီးသီး
အတြက္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာႏွင့္

ဘ႑ာေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ

တိက်သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ျခင္းသည္

မည္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရမည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခား SEE တစ္ခုခ်င္းစီအား စီမံခန္႔ခြဲရန္
တိက် ေသာ လမ္းညႊန္မႈကုိ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈက့သ
ဲ ုိ႔ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္
ဆုံးျဖတ္ ေသာ က႑တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည့္က႑တြင္
SEE က လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ဘ႑ာေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အထူး
အေရးႀကီးေပသည္။ ထို႔ျပင္ SEE မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍ရွင္းလင္းပီျပင္ေစျခင္းသည္ အနာဂတ္တြင္
အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ SEE မ်ားကုိ ခြဲျခားသိရွိႏိုင္
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၂၀။ SEE မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးပမ္းမႈဆီသုိ႔ တြန္းအားေပးေသာ အစုိးရ၏ အခန္းက႑
ရွင္းလင္းပီျပင္မႈကုိ ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ SEE မ်ား၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အစုိးရက လႊမ္းမိုးထား
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစုိးရက ဒါရိုက္တာမ်ားအဖြ႔က
ဲ ႑ကုိ ရယူထားသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစုိးရသည္ စည္းမ်ဥ္း
ထိန္းခ်ဳပ္သူ၏က႑ကိုလည္း ရယူထားသည္။ ထိုသုိ႔ က႑ႏွစ္ရပ္ရယူထားျခင္းသည္ အစုိးရအတြက္ တာ၀န္ႏွင့္
ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္မႈ အလားအလာကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ၏
ပုိင္ရွင္ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္သူအၾကား တိက်ေသာသီးျခားခြဲျခားထားမႈ လုိအပ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားေပးရင္း အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားတို႔ကုိ အျပန္အလွန္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဒါရိုက္တာမ်ားအဖြ႔က
ဲ ုိ ထူေထာင္ျခင္းသည္ SEE မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
တိုးတက္ေရးတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
၂၁။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အကဲျဖတ္မႈစနစ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
SEE တစ္ရပ္လုံးအတြက္ႏွင့္ သီးျခားအားျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလျဖစ္ေသာ SEE တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ အခန္း
က႑မ်ားႏွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ေသာ

ခ်မွတ္ထားသည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ယွဥ္သည့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အကဲျဖတ္မႈစနစ္သည္

SEE

မ်ား၏

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ

စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္စုံမႈႏွင့္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိျမွင့္တင္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထိုစနစ္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိ-မရွိ တိုင္းတာ
ေသာအေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ညႊန္းကိန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ SEE တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္း
ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ညႊန္းကိန္းမ်ား၏ရလဒ္မ်ားအေပၚ ျပည္သူသုိ႔
အစီရင္ခံျခင္းသည္ SEE မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ တိုးတက္ႏိုင္ေစၿပီး
SEE မ်ား၏စာရင္းမ်ား အရည္အေသြးကုိအားေပးကာ SEE မ်ားအား အားကုိးယုံၾကည္ထိုက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရာ
ေရာက္ႏိုင္သည္။
၂၂။ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ တာ၀န္ယူရန္ အသစ္ သုိ႔မဟုတ္ တည္ရွိဆဲအစုိးရအဖြဲ႔အစည္း
ဲြ ည္းမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ပုိ၍ အာရုံ
တစ္ခုအား သတ္မွတ္ျခင္းသည္ SEE အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ဗဟုိမွခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ လက္ရွိဖ႔စ
စူးစုိက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအားျဖင့္ SEE အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ SEE မ်ားလုပ္ငန္းလည္ပတ္ရသည့္ သီးျခားက႑၏
တာ၀န္ခံ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတြင္ SEE အသီးသီးကုိ တြဲဖက္ထားသည္။ MoPF ရွိ ဌာနအသစ္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိဌာန
တစ္ခုအား ရည္စူးေသာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ က႑ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း
သီးျခားသက္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ SEE ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အမ်ိဳးသား
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အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေသခ်ာေစလွ်က္ ပုိ၍ လႊမ္းျခဳံေသာအျမင္ျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
သတ္မွတ္ရည္စူးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းသည္ SEE မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အကဲျဖတ္ေရးတို႔
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရင္း စြမ္းရည္ကုိပုိမိုထိေရာက္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္စမ
ြ ္း
ရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။
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