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ကမ႓ာ့ဘဏ္လာမည့္ ၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္း ျပဳလုုပ္မည္႕ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ စြမ္းအင္၊
ပဋိပကၡ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးစသည့္ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ
မွဳမ်ားအား လမ္းေၾကာင္းမည့္ မူ၀ါဒအသစ္အား ေမလ
၂၀၂၀ တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ႔သည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ
အဆိုပါ ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လာမည့္
ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑
မ်ားမွပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။

လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ႕မွဳမ်ား ေပးသည္။ ၂၀၂၀ ေမလ
အေစာပိုင္းအထိ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီး
ျမႇပ္ႏွံမွဳ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ နီးပါးရွိေသာ စီမံခ်က္ ၁၃ ခုုခန့္
ရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း
(IFC) တြင္ လက္ရွိ စီမံခ်က္ေပါင္း ၂၆ ရွိျပီး စုုစုေပါင္းေခ်းေငြ
ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ခန္႕ရွိသည္။ ထုုိ႕အျပင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏
အျခား လက္တံတစ္ခုျဖစ္ေသာ က႑စုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ
အာမခံေရး ေအဂ်င္စီ (MIGA) အေနျဖင္႕ အေမရိကန္
ေဒၚလာ သန္း၈၀၀ ဖိုးခန္႕ေသာ အာမခံထားမွဳမ်ား ရွိသည္။

ယခုုမူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္အေပၚတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်ိတ္ဆက္၍ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ
ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင္႔ စိုးရိမ္မွဳမ်ားအား ထုုတ္ေဖာ္ ျပသ
ခဲ့ၾကသကဲ့သို႕ အျခားေသာက႑မ်ား ျဖစ္သည့္ စြမ္းအင္
လက္လွမ္းမီမွဳ၊
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား
ကာကြယ္
ေစာင္႔ေရွာက္ေရးက႑မ်ားတြင္လည္း လုိအပ္ေသာ အၾကံ
ေပးမွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အထက္ပါ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္
အကူအညီေပးေရး မူ၀ါဒအား အစားထိုး ျပင္ဆင္ခဲ႔ေသာ
ႏိုင္ငံတြင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မွဳ နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒအရ ျပဳလုုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ မူ၀ါဒ
တြင္ အဆင္႔ေလးဆင္႔ႏွင္႔ အေရးၾကီးေသာ စာတမ္း ၂
ခုု ပါရွိသည္။ နုိင္ငံ့အေျခအေန စနစ္တက် ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မွဳ (SCD) ႏွင္႔ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (CPF)
တို႕သည္ အမွန္တစ္ကယ္နိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳမ်ား
အတြက္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့အေျခအေန
စနစ္တက်
ေလ့လာဆန္းစစ္မွဳသည္
ႏိုင္ငံအတြင္း
အေျခအေန အရပ္ရပ္အား စနစ္က်ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျပီး
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား နိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာ
တြင္ အသုုံးျပဳသည္။ ကမၻာ႕ဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အရ အဆုုိပါ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရအျပင္
အျခားေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား
ျဖစ္သည္႕
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔လည္း တုုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမွဳ
မ်ား ျပဳလုုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အဆင္႕
ႏွစ္ခုမွာ လုုပ္ငန္းမ်ားအား သုုံးသပ္ သင္ယူျခင္း (PLR)
- လုုပ္ငန္းတိုးတက္မွဳမ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း (တစ္၀က္)
ႏွင္႔ လုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား လုုပ္ျခင္းႏွင္႔
လုုပ္ငန္းမ်ား ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မွဳ သုုံးသပ္မွဳျခင္းႏွင္႔
သင္ယူျခင္း ( CLR) မွာ ၄င္းတို႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ မူ၀ါဒမ်ား
အား
ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး
ရလာဒ္မ်ားအား
ထပ္မံေရးဆြဲမည္႕ နုိင္ငံ့အေျခအေန စနစ္တက် ေလ့လာ
ဆန္းစစ္မွဳႏွင္႔
နို္င္ငံမဟာဗ်ဴဟာ
ေရးဆြဲေရးအတြက္
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကမ႓ာ့ဘဏ္
ကမ႓ာ့ဘဏ္အား ၁၉၄၄ ခုုတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႕ျပီး
ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏွင္႔
အသြင္ကူးေျပာင္းခါစ
ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
အၾကီးဆုုံးေသာ
ဘ႑ာေရးႏွင္႔
နည္းပညာဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္တစ္ခု
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
စစ္အာဏာရွင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႕ မက်ေရာက္မီ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔
အလို ၁၉၅၂ ခုုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားအား
စစ္အစိုးရမွ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ
ႏွစ္တြင္ ေခ်းေငြခ်ေပးမွဳအား ရပ္ဆုိင္းခဲ႕ျပီး ဒီမုိကေရစီ
အသြင္ စတင္ကူးေျပာင္းလာေသာ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တြင္မွ
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမွဳမ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုုပ္လာ
ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံ (LDC)
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ႏုုိင္ငံ
မ်ားအား အကူအညီေပးသည့္
လက္တံတစ္ခုျဖစ္ေသာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း (IDA) မွ
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ကမ႓ာ့ဘဏ္ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆုုံးေသာ မူ၀ါဒမွာ ၾကားျဖတ္ မူ၀ါဒ
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ျဖစ္သည္။ ၄င္းအား အေျခခံ၍ နုုိင္ငံဆုိင္ရာ
မူ၀ါဒ ၂၀၁၅-၂၀၁၇ အား ေရးဆြဲခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါ
၂၀၁၅-၂၀၁၇ မူ၀ါဒမွာ မူ၀ါဒအသစ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခ်ိန္
၂၀၂၀ ေမလဆန္းပိုင္းအထိ အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၂၀-၂၀၂၃
မူ၀ါဒအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ လူတုိင္း အလြယ္တကူ
လက္လွမ္းမီေသာ္လည္း ယခုုအခ်ိန္ (အတည္ျပဳျပီး ၃
လခန္႕) ၾကာျမင့္သည္တိုင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရွဴ႕

ကမ႓ာ့ဘဏ္အေၾကာင္း
ကမ႓ာ့ဘဏ္အား လက္တံၾကီး ၅ ခုုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား
သည္။ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအား အကူအညီ
ေပးေသာ လက္တံျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဖြ႕ံ ျဖိဳးေရးအဖြ႕ဲ (IDA) ႏွင႔္ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားအား အကူအညီေပးသည္႕ လက္တံျဖစ္ေသာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင္႔
ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ေရး ဘဏ္ (IBRD) တို႕မွာ အစုိုးရမ်ား
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေခ်းမွဳမ်ား ျပဳသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ရံပုံေငြအဖြဲ႕ (IFC)
မွာ
ပုုဂၢလိက
စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးႏွင္႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးမွဳမ်ား
ျပဳလုုပ္ေပးျပီး၊ က႑စုုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ ေအဂ်င္စီ
(MIGA)မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မတည္ျငိမ္မွဳမ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမွဳမ်ားအား အာမခံေပးေသာ
လက္တံျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ
ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမွဳ ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ခုုံရုံးမွာ
ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာ
ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမွဳမ်ားအား ကူညီ
ေျဖရွင္းေပးသည္။
၂၀၁၉
ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
ကမ႓ာဘ
့ ဏ္အုပ္စု အေနျဖင့္ တစ္ကမာၻလုံးရွိ အစိုးရ၊
ပုုဂၢလိက
အခန္းက႑မ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ၊
အာမခံေပးမွဳသည္ စုုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၂
ဘီလီယံခန္႕ရွိသည္။

ေဆြးေႏြးညိႇႏွိဳင္းမွဳ ျဖစ္စဥ္
ႏိုင္ငံ့အေျခအေန စနစ္တက် ဆန္းစစ္ျခင္း (SCD)
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညိႇႏွိဳင္းမွဳမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ
ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားအတြင္း ျပဳလုုပ္ခဲ႕သည္။ ထို႕ေနာက္
ေမလ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ႔သည္။ သို႕ေသာ္
ႏုုိင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (CPF) ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ခ်ိန္ ၂၀၁၉
ႏို၀င္ဘာလတြင္သာ SCD အား တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ထုုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ အစပိုင္းတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္သာ ထုုတ္ျပန္
ခဲ႕ျပီး ေနာက္တစ္ပါတ္ေနမွသာ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု
အား ထုုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ အျပည့္
အစံုမွာ
ယခုုအခ်ိန္ထိ
အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႕သာ
ထုုတ္ျပန္ျပီး ျမန္မာဘာသာသို႕ ျပန္ဆုိျခင္း မရွိေသးေခ်။
သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲေရး
၄

ရနိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္
ေရးသားထုုတ္ေ၀ျခင္း
မရွိသျဖင့္
လူအမ်ားစုုအတြက္
လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။
ယခုုဆန္းစစ္ခ်က္မွာ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုုပ္ေသာ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလ်ာက္တြင္ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ယခုုမူ၀ါဒတြင္
မည္သည့္အတိုင္းအတာျဖင့္ စဥ္းစားထည့္သြင္း ထားသလဲ
ဟူသည့္ အခ်က္အား အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ထားပါသည္။

ကမ႓ာဘ
့ ဏ္ႏွင္႔ ကိုဗစ္-၁၉
မွဳမ်ား

တုုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္

ကမ႓ာဘ
့ ဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေရးေပၚ
ကိုဗစ္-၁၉
တုုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား
ျပဳလုုပ္
ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ခန္႕
ေခ်းေငြအေနျဖင့္ ကူညီသည္။ အဆိုပါ စီမံခ်က္တြင္
ေဆးရုုံမ်ားအား ကိုဗစ္-၁၉ ကူသႏိုင္ရန္ လိုအပ္
ေသာ ျပင္ဆင္မွဳမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းႏွင္႔ က်န္းမာေရး
၀န္ထမ္းမ်ားအား ေရာဂါကူးစက္မွဳမွ လိုအပ္သလို
ကာကြယ္
ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပါ၀င္သည္။
ထပ္တိုးအေနျဖင္႕
အေရးေပၚ
ကပ္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မွဳအျဖစ္
ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ သန္းအား
အကူအညီေပးေငြအျဖစ္ ထပ္မံျဖည္႕စြက္ ကူညီခဲ႔
သည္။
အဆိုပါ
အကူအညီေပးေငြမွာ
ပဋိပကၡ
ခံစားေနရေသာ ေဒသမ်ားရွိ ထိခိုက္လြယ္ လူအုပ္စု
မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ႕မွဳမ်ား ပိုမို
ေပးႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္သည္။
ထို႕အျပင္
လက္ရွိ
ႏွင္႔
ေနာင္တြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႕
စီမံခ်က္မ်ားျဖစ္သည္႕
က်န္းမာေရး၊
စြမ္းအင္၊
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရးႏွင္႔ လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံခ်က္
မ်ားရွိ
ဘ႑ာေရးအေျခအေနအား
ကိုဗစ္-၁၉
တုုန္႔ျပန္မွဳအတြက္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲ သုုံးစြဲေနရန္
ဆန္းစစ္မွဳမ်ားလည္း လုုပ္ေဆာင္ေနသည္။
ညိႇႏိႈင္းပြဲ
ပထမအၾကိမ္သို႕
တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ
အစီရင္ခံစာ အျပည္႔အစံုအား ဖတ္ရွဴ႕ရျခင္းလည္း မရွိ၊
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းလည္း မရွိသျဖင့္
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပဳလုုပ္
ႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။
ဘဏ္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား လူကိုယ္တုိင္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇြန္လ ၂၀၁၉
ခုုႏွစ္မွ စတင္၍
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၂၀ အထိ ျပဳလုုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား
မစတင္မီကပင္
အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
လိုအပ္ေသာ စာရြတ္စာတမ္းမ်ား မခ်ိန္မီ ထုုတ္ျပန္ေပးပို႕မွဳ
မရွိျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ပုုံစံ အဆင္မေျပမွဳ၊ အခ်ိန္
မလုုံေလာက္မွဳ၊
အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား

ဖိတ္ၾကားမွဳ အားနည္းျခင္း စသည့္ စုုိးရိမ္မွဳမ်ားအား
ဘဏ္သို႕
အေၾကာင္းၾကားခဲ႔သည္။
ဥပမာအားျဖင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဖိတ္ၾကားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား
ျဖန္႕ေ၀ရာတြင္
မျပည္႔စံုမွဳႏွင့္
ဖိတ္ၾကားခ်ိန္နည္းမွဳမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ထို႕အျပင္
ပါ၀င္သင့္ေသာ
အရပ္ဖက္အဖြဲအစည္းမ်ားအားလည္း
ဖိတ္ၾကားမွဳ အားနည္းခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ရသည္။
ထို႕အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲပင္လွ်င္ အခ်ိန္အလြန္ နည္းပါးျပီး
အမ်ားစုုမွ ဘဏ္မွ ျပဳလုုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖင့္သာ
အခ်ိန္ကုန္သြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရျပီး တက္ေရာက္လာသူ
မ်ားမွ
ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ်ိန္မွာ
အလြန္တုိေတာင္း
သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိသည္။ ထို႕အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ
က်င္းပစဥ္ အခ်ိန္မွာ အမ်ားစုု အားလပ္ရက္ ျဖစ္ေသာ
ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပသျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ ပူးေပါင္း
ပါ၀င္မွဳလည္း မရရွိျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား
ပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ
အားေကာင္းေစရန္အတြက္ Recourse အေနျဖင့္ လိုအပ္
ေသာ လမ္းညႊန္စာတမ္းတစ္ေစာင္အား ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္

ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုုတ္ေ၀ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း လုုိအပ္ေသာ
အလုုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုုပ္ခဲ႔ပါသည္။ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္
Community Center ႏွင္႔ သဘာ၀စိမ္း အဖြဲ႕ (Natural Green Alliance ) ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ INGO forum ၊ IFIs Watch Myanmar
၊Paung Ku ႏွင္႔ ActionAid Myanmar အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္း
လုုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ အဆိုပါ အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္
ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္
ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား
ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား
အေျခခံျပီး ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာ
(CPF)
ေရးဆြဲရာတြင္
ထည္႔သြင္းစဥ္းစားသင္႔သည့္
အခ်က္မ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည္႕ရန္)
အား ေဆြးေႏြးညိႇႏွိဳင္းမွဳကာလ မျပီးဆုုံးခင္ ဇန္န၀ါရီလ
၂၀၂၀ ခုုႏွစ္တြင္ ေပးပို႕ခဲ႔သည္။ သို႕ေသာ္ ကမ႓ာ့ဘဏ္
အေနျဖင္႕အဆိုပါ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အေပၚတြင္
တရား၀င္ တုုန္႕ျပန္ခ်က္ ျပန္လည္ေပးပို႕လာျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။

ကမ႓ာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ ျပဇယား ( ၂၀၂၀ ေမလ အထိ)

ႏိုင္ငံ့အေျခအေန စနစ္တက် ေလ႕လာ ဆန္းစစ္ခ်က္
ႏိုင္ငံ့အေျခအေန စနစ္တက် ေလ႕လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္
လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္း
ဦးစားေပး
လုုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔ရာတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္မွဳ
အဟုုန္အား တိုးျမႇင္႔ႏိုင္ရန္၊ တိုးတက္မွဳမ်ားမွတစ္ဆင္႕
လူတိုင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ႏွင္႔ ေနာင္လာမည္႕
အနာဂတ္ေရရည္တည္တံ႕ႏိုင္ရန္ ဟူေသာ အခ်င္းခ်င္းၾကား
ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ရွိသည့္ လမ္းေၾကာင္း သံုးသြယ္အား ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

လမ္းေၾကာင္း ၁ အေနျဖင့္ အလုုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးႏွင့္
စီးပြားေရး
တုုိးတက္မွဳအား
ထိန္းထားႏုုိင္ရန္အတြက္
စီးပြားေရးႏွင္႔ ဘ႑ာေရးက႑စီမံခန္႕ခြဲမွဳအား အေလးထား
သည္။ အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမခရို စီးပြားေရးက႑
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင္႔ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္
လုုိအပ္ေသာ အကူအညီေပးမွဳမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္
သည္။
ဥပမာအားျဖင့္
အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားအား
လိုအပ္သလို ထိန္းညိႇျခင္းအားျဖင္႕ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး
ေတာင့္တင္းေစရန္၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခ မကိုက္ေသာ
ႏုုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား လုုိအပ္သလို ျပန္လည္
၅

ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင္႔ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုုတ္လုပ္
ကုုန္က်စားရိတ္မ်ား ေလ်ာ႕ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ထည္႔သြင္း
ေရးဆြဲထားသည္။
လမ္းေၾကာင္း ၂ အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ သာယာ၀ေျပာ
မွဳအား ေ၀မွ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လူ႕စြမ္းအား
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း
တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ လူမွဳဘ၀ တိုးတက္ျခင္း၊ က်ား၊ မ
တန္းတူညီမွ်ေရး၊ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ မသန္စြမ္းမွဳ အေျခ
ျပဳ အတားအဆီးမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပညာေရးက႑
တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင္႔ သာတူညီမွ်ေသာ ျပည္သူ႕ ၀န္ေဆာင္မွဳ
လုုပ္ငန္းမ်ား ေပးျခင္းတို႔အား ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။
လမ္းေၾကာင္း ၃ အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမယာ
ႏွင္႔ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခံခြဲမွဳ ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္၊
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ လြဲမွားမွဳမ်ား၊
အလြဲသုံစားလုုပ္မွဳမ်ား၊ အစီအစဥ္လြဲေခ်ာ္မွဳမ်ားႏွင္႔ မလိုက္
နာမွဳမ်ားအား အရွိအဟုုန္ျမႇင့္ျပင္ဆင္သြားရန္ ထည့္သြင္း

ေရးဆြဲထားသည္။
ထိုသို႕ျပဳလုုပ္မွသာလွ်င္
သဘာ၀
သယံဇာတမ်ားအေပၚ သာတူညီမွ် လက္လွမ္းမီမွဳ၊ သဘာ၀
ပါတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
အားေကာင္းေစရန္၊ သဘာ၀ သယံဇာတ ထုုတ္ယူျခင္းမွ
ရသင့္ ရထိုက္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးတက္ ရရွိေစရန္ႏွင္႔
လိုအပ္ေသာ သဘာ၀ေဘး ကာကြယ္မွဳမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။
ထပ္ေဆာင္းအေနျဖင့္ အားလုုံးခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ က႑
တစ္ခုအား ထည္႕သြင္းေရး ဆြဲထားသည္။ အေျပာင္းအလဲ
မ်ားအား ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား
အားေကာင္းခုုိင္မာေသာ
ထိေရာက္သည့္
ျပည္သူ႕
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ လုုပ္ရန္
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာ (CPF) တြင္ ထည္႕သြင္းေရးဆြဲထားေသာ္လည္း
လမ္းေၾကာင္း ၃ ေအာက္တြင္ ရွိသင့္သည္ ေျမယာစီမံ
ခန္႕ခြဲမွဳႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေခ်။

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႔ ျမန္မာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား

Source : World Bank, 2020. Country Partnership Framework for Myanmar for the period FY20-FY23
ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရးဆြဲ
ထားေသာ
ႏုုိင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာမွာ
ဘဏ္၏
အဓိက
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင္႔ သာယာ၀ေျပာမွဳမ်ား မွ်ေ၀ႏိုင္ရန္အေပၚ
မူတည္၍
“စိန္ေခၚခ်က္ၾကီးမားေသာ
ျမန္မာႏုုိင္ငံ၏
အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္”
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္အားလည္း ႏိုင္ငံ့အေျခ
အေန
စနစ္တက်
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္(SCD)ႏွင္႔
ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ ေရးဆြဲထားသည္ဟု
ဆိုသည္။ ထို႕အျပင္ ယခုု မဟာဗ်ဴဟာမွာ လက္ရွိ
ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိုဗစ္-၁၉ အေျခအေနမ်ား ထည္႕သြင္း
၆

စဥ္းစားထားျပီး ျပဳလြယ္ ေျပာင္းလြယ္ျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္း
တည္ေဆာက္ထားသည္ ဆိုသည္။ ထပ္မံ၍ မၾကာမီ
က်င္းပမည္႕ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မူတည္၍ ထပ္မံ ညိႇႏွိဳင္း
စရာ ရွိသည္မ်ားအား လုုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ႕လာ သုုံးသပ္
သင္ယူျခင္း(PLR) တြင္ လိုအပ္သလို ျပဳလုုပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာသည္
ကမ႓ာ့ဘဏ္အုပ္စု၏
အဓိက လက္တံၾကီး ၃ ခုုျဖစ္ေသာ နိုင္ငံတကာ
ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္း (IDA)၊ ႏို္င္ငံတကာ ဘ႑ာေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္း
(IFC) ႏွင့္ က႑စုုံ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွဳ
အာမခံေရး ေအဂ်င္စီ (MIGA) တို႕အၾကား ပိုမိုပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအား အေလးထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ

၄ တြင္ ၾကည္႕ရန္)။ ထိုသုိ႕ျပဳလုုပ္ျခင္းအားျဖင္႕ ဘဏ္၏
ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ
ရံပုံေငြမ်ား
စံႏွဳန္းမ်ားျဖင္႕ကိုက္ညီေစမည္
ျဖစ္သည္။
အျခားေသာ စံမ်ားျဖစ္သည္႕ ”ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ႏွင့္
စီးပြားေရး တိုးတက္မွဳအတြက္ ပုုဂၢလိက အခန္းက႑အား
ျမႇင့္တင္ျခင္း”သည္
“ဖြံ႕ျဖိဳးေရးတြင္
ပုုဂၢလိကက႑
၏ အခန္းက႑အား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ
အခက္အခဲမ်ားအား
ေဖာ္ထုတ္ျပီး
အခြင္႕အလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။
အဆိုပါ စံမ်ားအား ဘဏ္၏ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳထား
ေသာ “Cascade” နည္းလမ္းေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ Cascade နည္းလမ္း ဆိုသည္မွာ “အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ
ရွိေသာ ျပည္သူ႕အရင္းအျမစ္သုံးစြဲမွဳ၏ အက်ိဳးထိေရာက္မွဳ
အေကာင္းဆုုံးျဖစ္ေစရန္ - နိုင္ငံတြင္းႏွင္႔ က႑အလိုက္ရွိ
ေစ်းကြက္
မေအာင္ျမင္မွဳမ်ား၊
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခံမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပီး
လုုိအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္အတြက္
လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း ျဖစ္သည္”။
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ပုုဂၢလိကက႑
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမွဳမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမရွိမွဳ၊ တာ၀န္ယူမွဳ၊
တာ၀န္ခံမွဳ အားနည္းမွဳ၊ အဆုုံးစြန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏
အႏွစ္သာရ
ပ်က္ျပားေစမွဳ
စသည့္
အရာမ်ားတြင္
ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမွဳမ်ား
ျပဳသည္။
ဥပမာအားျဖင့္
ပုုဂၢလိကက႑အား ပထမဦးစားေပး ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင့္
ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ ပုုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြားမ်ားအၾကား
ပြတ္တိုက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျပီး ဆုုံးရွံဳး နစ္နာမွဳမ်ားလည္း
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထို႕အျပင္ ႏို္င္ငံေတာ္၏ ျပည္သူ႕အက်ိဳး
စီးပြား ကာကြယ္ပိုင္ခြင္႕ အေပၚတြင္လည္း ကန္႕သတ္မွဳမ်ား
ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စိုးရိမ္ဖြယ္ အခ်က္မ်ားသည္
ျမန္မာႏို္င္ငံကဲ့သို႕ေသာ
က်ိဳးပ်က္လြယ္၍
ပဋိပကၡ
ေရာျပြမ္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ထည္႕သြင္း စဥ္းစားရ
မည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာအရ
သီးသန္႕
ဦးစား
ေဆာင္ရြက္မည့္ အခန္းက႑မ်ားအား ထုုတ္ေဖာ္ထား
သည္- ဥပမာ အေျခခံအဆာက္အအံု၊ စြမ္းအင္ႏွင္႔
ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင္႔ အစိုးရ-ပုုဂၢလိက ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး(PPP)တို႕ ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံႏွင္႔
ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
PPP
ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပုုံစံ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ မရွိျခင္း၊ ေငြေၾကး
တန္ဖိုးအရ ဆုုံးရွဳံးႏုုိင္ေျခမ်ားမွဳမ်ားေၾကာင္႕ ေထာက္ျပ
ေျပာဆိုခဲ႔ေသာ္လည္း
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕
အဆိုပါ

စီးပြားေရးပုုံစံအား
ဆက္လက္
ေထာက္ခံအားေပး
ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ဥပမာ- ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံတကာ
ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္ (IFC)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံ၏
ပထမဆုုံးေသာ PPP အား စြမ္းအင္က႑တြင္ စတင္
အသက္သြင္းခဲ႔သည္။ မႏၱေလးတုုိင္း၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕အနီးရွိ
ျမင္းျခံ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သုုံး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံခ်က္
ျဖစ္သည္။ Recourse အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ
စီမံခ်က္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ အားနည္းမွဳ၊ ဆိုလိုသည္မွာ
အဆိုပါ စီမံခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္
လွ်ပ္စစ္အတြက္ ကုုန္က်စားရိတ္အား လုုံး၀သိရွိေနမွဳ
မရွိျခင္း၊
အစိုးရႏွင္႔
ပုုဂၢလိက
အခန္းက႑အၾကား
ထိခိုက္ႏိုင္ေျခ ခြဲေ၀မွဳႏွင္႔ စီမံခ်က္ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူ
အတြက္
အက်ိဳးထိေရာက္မွဳ
ရွိျခင္း၊
မရွိျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာမ်ား
ေရးသား ထုုတ္ေ၀ျပီး ျဖစ္သည္။
ႏုုိင္ငံဆုိင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာအေနျဖင့္
အျခားေသာ
အေရးၾကီးသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား ျဖစ္ေသာ က်ားမေရးရာ
မူ၀ါဒ(Gender Strategy)၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Climate Change Action Plan)
မ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။ သို႕ေသာ္
အဆိုပါ ယခုုမဟာဗ်ဴဟာအား ေရးဆြဲရာတြင္ ၂၀၈ ျမန္မာ့
က်ားမေရးရာ မူ၀ါဒအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသကဲ့သို႕
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမွဳဆိုင္ရာ
လုုပ္ေဆာင္
ခ်က္ (Climate Change Action Plan) မ်ား ျပဳလုုပ္
ေရးဆြဲမည္ဟု
ဆိုထားသည္။
ထို႕အျပင္
၂၀၁၅
သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္
ေျပာင္းလဲမွဳဆိုင္ရာ
ပဲရစ္
သေဘာတူညီခ်က္အား ျပည္႕မီရန္အတြက္ “ ႏုုိင္ငံတြင္း
သေဘာတူ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ “ NDC” အား အားေပး
ကူညီမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုု
မဟာဗ်ဴဟာမွာ
ကုုလသမဂၢ၏
ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး
ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မွဳ
မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး (MSD) ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအေနျဖင့္ အဓိက ဦးစားေပး
က႑ ၃ ခုုႏွင့္ ၄င္းတို႔အား အေထာက္အကူေပးမည့္
ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ ဦးစားေပးက႑မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မွဳ
ျပဳလုုပ္မည့္က႑အားလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႕ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္
ယခုုမဟာဗ်ဴဟာ၏
တိုးတက္မွဳႏွင့္
ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားအား
ေဖာ္ျပပါရွိပါ
ညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္
တိုင္းတာ ဆုုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၇

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

Source : World Bank, 2020. Country Partnership Framework for Myanmar for the period FY20-FY23

ဦးစားေပး က႑(၁)
လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
ႏွင့္ သာယာျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူအသိုက္အ၀န္းမ်ား
တည္ေဆာက္ရန္
ပထမဦးဆုုံးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူအားလုုံး၏
အေျခခံ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္
အအံုမ်ားအား
သာတူညီမွ်
လက္လွမ္းမီေစရန္
ရည္ရြယ္သည္။ ထို႕အျပင္ အဆိုပါ အေျခခံျပည္သူ႕
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ရယူျခင္းတြင္ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီေစေရး
ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ ျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္လည္း ပါ၀င္
ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား
ဓာတ္အားရရွိေရး
စီမံခ်က္
(NEP)
စီမံကိန္းသည္
မဟာဓာတ္အားလိုင္းနွင္႔ ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပရွိ ပဋိပကၡ
ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
တိုးတက္ ရရွိေစေရးကို ရည္ရြယ္သည္။
ဒုုတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေျခခံ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား၏
အရည္အေသြးႏွင္႔ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီနိုင္ေရး ျဖစ္သည္။
ကမာၻ႕ဘဏ္အေနျဖင္႕ “တစ္နိုင္ငံလုံး အေနအထားျဖင့္
အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊
အာဟာရနွင့္ လူမွဳကာကြယ္မွဳ စသည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
တိုးတက္ေစျခင္း၊ ဦးစားေပး ေဒသမ်ားတြင္လိုအပ္ေသာ
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္းမ်ား ရွိမည္ျဖစ္သကဲ႔သို႕
ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ တုုန္႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား
ျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္လည္း “ ကတိက၀တ္ ျပဳထားသည္။ ထို႕အျပင္
ရခုုိင္ျပည္နယ္ကဲ့သို႕ေသာ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားေနရေသာ
ေဒသမ်ားလည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။
၈

တတိယရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အင္စတီ
က်ဳးရွင္းမ်ား၏
“မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္း၊
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ေပးရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ
မွဳ ရွိျပီး သာတူညီမွ်ေပးႏုုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒအရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုုိင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္
၀န္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္
“ျပည္သူမ်ားအတြင္း မေက်နပ္မွဳမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕” လာေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မွဳ
စနစ္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

ဦးစားေပးက႑ (၂)
က်င့္၀တ္လိုက္နာေသာ ပုုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္
ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳႏွင္႔ အားလုုံးပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္းမ်ား
ပထမရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
မက္ခရိုစီးပြားေရး၊ ျပည္သူ႔
ဘ႑ာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္အား
အထူးသျဖင္႕
ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ တည္
ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္
ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမို
ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ျပည္သူပိုင္
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမွဳတြင္ ပိုမို
ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းႏွင့္ သယံ
ဇာတတူးေဖာ္မွဳမ်ားမွ ရရွိေသာဘ႑ာေငြမ်ားအား ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေသာ စာရင္းဇယား ႏွင့္ နုင
ုိ င
္ ဘ
႔ံ ႑ာထဲထည္သ
့ င
ြ ္း
ႏုုိင္ေရးကို ရည္ရြယ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ လုုပ္ေဆာင္

ခ်က္မ်ားအား အားလုုံးေပါင္းစည္း၍ လုုပ္ေဆာင္ရမည္
ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္
ျပည္သူ႕
၀န္ေဆာင္မွဳ
လုုပ္ငန္းမ်ား
တိုးတက္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္
ဦးစားေပးျခင္း၊
၀င္ေငြမတည္ျငိမ္မွဳအား ထိန္းညႇိေပးျခင္းႏွင္႔ ဆင္းရဲသူမ်ား
အေပၚတြင္
ပိုမိုဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ
ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမွဳမ်ားအား ထိန္းညိႇေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
ဒုုတိယ
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
က်င္႕၀တ္လိုက္နာေသာ
စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္
ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္
ယခုုမူ၀ါဒတြင္
“က်င့္၀တ္လိုက္နာေသာ”
ဟူသည့္
စကားရပ္အား
အဓိပၸါယ္
ဖြင္႕ဆိုထားျခင္း
မရွိေခ်။
ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ ထုုတ္ျပန္ေသာ စီးပြားေရး လုုပ္ကိုင္ရန္
လြယ္ကူေသာႏိုင္ငံမ်ား အဆင္႔သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္မ်ား တက္လာသကဲ႔သို႔ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမွဳ အလုုပ္ႏိုင္ဆံုး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္
ပါ၀င္ေသာ္လည္း
ဦးစားေပး
လုုပ္ေဆာင္ရန္လို္ေသာ
အခ်က္မ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွဳ ကုုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားျခင္း၊
စီးပြားေရးလုုပ္ကုိင္ရန္
ကုုန္က်စရိတ္
ၾကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုုန္က်
စရိတ္ မ်ားျပားျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီး
ျမႇပ္ႏွံမွဳမ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ မရရွိပဲ အလုုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထား
သည္။ ယခုု မူ၀ါဒအရ ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ား၏
ေငြေၾကး လက္လွမ္းမီႏိုင္မွဳ နည္းပါးျခင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြး
ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကး
လက္လွမ္းမီႏိုင္မွဳ ပိုမိုနည္းပါးသျဖင့္ အဆိုပါ က႑ တိုးတက္
ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုုပ္ရန္အားလည္း
အကူအညီေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား
အေနျဖင့္ အဆင္႕တိုင္းတြင္ အေရးေပၚအကူအညီ လိုအပ္
ေနေၾကာင္းလည္း ထုုတ္ေဖာ္ ေဆြးေႏြးထားသည္။
တတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ ‘အေျခခံအေဆာက္အအံု
ကြာဟခ်က္အား
ေလ်ာ႕ခ်ရန္’
အာရုုံစိုက္သည္။
အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ တယ္လီ
ကြမ္းက႑မ်ားတြင္
ျဖစ္သည္။
စြမ္းအင္က႑တြင္
ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမွဳမွာ
အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ျမန္မာလူဦးေရ၏
ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႕သည္ အမ်ိုးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား
လိုင္းျပင္ပတြင္ရွိျပီး
က်န္ရွိသူမ်ားမွာ
ေစ်းၾကီးေသာ၊
ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္မွဳႏွင္႕
ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကိုသာ ရရွိေနသည္။
ထိုအခ်က္ေၾကာင္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ
အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွဳ
ပိုမို
ျပဳလုုပ္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ားအား ပိုမိုေကာင္း
မြန္ေစျခင္းႏွင့္ ျပန္ျပည္႕ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္က႑တြင္ ပိုမို
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနျပီ
ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အစိုးရ-ပုုဂၢလိက အက်ိဳးတူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္ျခင္း ပုုံစံ၏ စိုးရိမ္ဖြယ္ အခ်က္မ်ားအား
ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ္လည္း ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ

ပုုံစံအား တိုးျမႇင့္အားေပး ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသည္။ အားရဖြယ္အခ်က္မွာ “ကမ႓ာ့ဘဏ္
အေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး အေျချပဳ စြမ္းအင္ ထုုတ္လုပ္
မွဳတြင္
လုုံး၀ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ
ျပဳမည္မဟုုတ္”
ဟုု
ေဖာ္ျပထားသကဲ႔သို႕ ျမန္မာႏုုိင္ငံအား ေက်ာက္မီးေသြးမွ
ဖယ္ခြာ၍ ပိုမိုသန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ ရရွိေစရန္အတြက္
ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္
ေက်ာက္မီးေသြးအား အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ အသုုံးျပဳ
မွဳအတြက္မူ မည္ကဲ့သုိ႕ ျပဳလုုပ္မည္နည္း ဟူေသာ
သီးသန္႕ေဖာ္ျပခ်က္ မပါရွိပါ။ ဥပမာ- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဘ႑ာေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင့္
၂၀၁၇
တြင္
ေရႊေတာင္ဘိလပ္ေျမစက္ရုံတြင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ႕ျပီး အဆိုပါ
စက္ရုံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ားတူးျခင္းႏွင့္ ဘိလပ္ေျမ
ထုုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြး မီးရွိဳ႕ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
စတုုတၳရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ အဆင္းရဲဆုံးေသာလူမ်ား
၏အဓိကဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ထုတ္လုပ္
မွဳႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ျမန္မာ
ႏုုိင္ငံတြင္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္
အလုုပ္အကိုင္
အားလုုံး၏ ထက္၀က္ခန္႕ရွိျပီး ႏိုင္ငံ့ဂ်ီဒီပီ၏ ၄ ပုုံ ၁
ပံု ခန္႕ ရွိသည္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါက႑
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ျပီး လိုအပ္ေသာ
အေသးစား ထုုတ္လုပ္မွဳ၊ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

ဦးစားေပးက႑ (၃)
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံ့ၾကံ့
ခံႏိုင္မွဳ၊ ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ သဘာ၀သယံဇာတ
ႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ဆို္င္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳအား တုုိးတက္
ေစျခင္း
ပထမရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိခိုက္လြယ္ လူအုပ္စုမ်ားအား
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္မွဳမွ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္
သဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳမ်ား၊ သဘာ၀
ဒဏ္ခံ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေဂဟစနစ္ျပန္လည္
ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ႏွင့္ လိုက္ေရာညီေထြေသာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုု
မူ၀ါဒတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ယိုယြင္းလာမွဳ၊ ျမိဳ႕ျပ
ဆန္လာမွဳ၊
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ေျပာင္းလဲလာမွဳ၊
မၾကာခဏ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရမွဳ၊
၄င္းတို႕၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ ထိခုိက္လြယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမို ရင္ဆိုင္ေနရမွဳအား
ေဆြးေႏြးထားသည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာ
ကူညီမွဳမ်ားျပဳလုုပ္ျပီး
အစိုးရ၏
ေငြေၾကးစီမံမွဳႏွင့္
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ တုုန္႕ျပန္မွဳ စြမ္းေဆာင္ရည္
မ်ားအား တုုိးျမႇင္႕ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ဒုုတိယရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
ပိုမိုေရရွည္
တည္တံ႕ေသာ
“အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အညိဳေရာင္” ပတ္၀န္းက်င္ စီ
မံခန္႔ခြဲမွဳတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္
ရည္ရြယသ
္ ည္။
၉

အစိမ္းေရာင္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕
“အတူတကြပါ၀င္ေသာ သစ္ေတာစီမံခန္႕ခြဲမွဳ” စနစ္အား
က်င့္သုံးျပီး ဦးစားေပး ေဒသမ်ားရွိ သစ္ေတာ အေပၚမွီခိုေသာ
ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။
အျပာေရာင္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္
ဧရာ၀တီျမစ္အား ေရရွည္တည္တံ႕ျပီး ေထာင့္ေပါင္းစုုံ
ပါ၀င္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ထပ္မံ၍ ဘဏ္အေနျဖင့္ အားနည္းေသာ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္
ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင္႔
စီမံခန္႕ခြဲေရးအား
ပိုအားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဥပမာ- လူမွဳ
ပတ္၀န္းက်င္ အကြာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး
စင္တာ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖယ္ၾကဥ္ခံလူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ (၆) အလုုပ္အကိုဖန္တီးေရး တို႔
ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယခုု ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္သာမက
ဘဏ္မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွလည္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့
သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕မွ ၄င္းတို႕၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားဘဏ္သို႕
သီးသန္႔ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

အားလုုံးဆက္ႏြယ္က႑

၁) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳမ်ား

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား
၏ လူမွဳပါ၀င္မွဳအား ျမႇင့္တင္ျခင္း

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ကမ႓ာ့ဘဏ္၏
လူမွဳပါ၀င္မွဳ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ
သြင္ျပလကၡဏာအရ ဖယ္ၾကဥ္ခံရသူမ်ား၏ လူမွဳအသိုင္း
အ၀ုုိင္းတြင္ ပါ၀င္လာနိုင္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊
အခြင့္အလမ္းႏွင္႔ ဂုုဏ္သိကၡာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္ဟု ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္
ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လူမွဳပါ၀င္မွဳ အေရးၾကီးမွဳစာတမ္းတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ယခုုမူ၀ါဒအရ
“အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရ” ထပ္ ပိုမို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္သည္။
ႏိုင္ငံ၏
က်ိဳးပ်က္လြယ္မွဳအား
ပိုမို
တြန္းအားေပးေနသူမ်ား အခ်က္မ်ားအား ပိုမို စနစ္တက်
ေလ့လာ၍ လိုအပ္ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုုပ္ေဆာင္
ျခင္းျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္ခရ
ံ သူမ်ားအား လူမွဳအသိင
ု ္းအ၀ိင
ု ္းအတြင္း
ပိုမို၀င္ဆန္႕လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္
မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (CPF)
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္
အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားအား
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဟု
ဆိုခဲ႔သည္။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား
အၾကံျပဳခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။ အဆိုပါအၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ားမွာ Recourse ႏွင့္ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ဖက္မ်ား
ျဖစ္ေသာ INGOs forum in Myanmar, IFIs Watch
Myanmar, Paung Ku, ActionAid Myanmar, Natural Green
alliance ႏွင့္ Community Center (Mandalay) တို႕ ပူးေပါင္း
ျပဳလုုပ္ေသာ အလုုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏
စနစ္တက် ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား
သည္ အဓိကေခါင္းစဥ္ၾကီး ၆ ခုုေအာက္တြင္ ပါ၀င္ ျပီး
၄င္းတို႕မွာ (၁) ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (၂) ေျမယာ ႏွင့္
စိုက္ပ်ိဳးေရး (၃) စြမ္းအင္လက္လွမ္းမီမွဳ (၄)ထိခုိက္လြယ္ (၅)
၁၀

ယခုု ဆန္းစစ္ခ်က္မွာ အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ
ေနာက္ဆုံးအတည္ျပဳ
ထုုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားျခင္း ရွိ မရွိႏွင့္ ရွိခဲ့လွ်င္
မည္သည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ ထည့္သြင္းပါရွိသလဲ ဆိုသည့္
အေပၚတြင္ ဆန္းစစ္ျပဳရန္ ၾကိဳးစားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

•

•

•

•

•

ျမိဳ႕ၾကီးအခ်ိဳ႕တြင္သာမက တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ တက္ၾကြ
ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ
ျဖစ္သင္႔သည္။
သက္ဆိုင္ရာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား
ျမန္မာ၊
အဂၤလိပ္ (၂) ဘာသာျဖင့္ အနည္းဆုုံး ၂ ပါတ္အၾကိဳ
ျဖည့္ေ၀ေပးသင္႔သည္။
ဘဏ္အေနျဖင့္
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာအရ
ေဆာင္ရြက္မည့္
စီမံခ်က္မ်ားအား
အစြမ္းကုုန္
ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရွိစြာျဖင့္ ခ်ျပသင့္သည္။
ဘဏ္အေနျဖင့္ အဆိုျပဳ နုုိင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအား
လိုအပ္ေသာ ေထာက္ျပမွဳမ်ား ျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္
feedback စနစ္တစ္ခု ရွိသင့္သည္။
ဘဏ္၏ နိုင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ မူေဘာင္အရ
အမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား ဖန္တီးထား
သင္႔သည္။

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာတြင္
ကတိက၀တ္မ်ား

ပါ၀င္ေသာ

ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ယခုု ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအား
အားလုုံးလႊမ္းျခံဳေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွဳ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ
ေဖာ္ထုတ္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ သုုိ႕ေသာ္
ေနာက္ဆက္တြဲ
အခန္းက႑တြင္
အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၄င္းတုုိ႕၏ စိုးရိမ္မွဳအား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း
၀န္ခံထားသည္မွာ “သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ျဖန္႕ေ၀မွဳ ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္
အလက္မ်ား
မပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္
ဘဏ္အေနျဖင့္
ဒုုတိယအၾကိမ္ ေတြြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ရသည္”။
မည္သုိ႕ပင္ ဆိုေစကာမူ ဘဏ္အေနျဖင့္ ယခုု အျဖစ္
အပ်က္အား
နမူနာယူ၍
ေနာင္တြင္
ျပဳလုုပ္မည့္
ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား
မည္ကဲ့သို႔
တိုးတက္
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ အေသးစိတ္
ကတိက၀တ္မ်ားအား ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေခ်။ ထို႕ထပ္ပို၍
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုျပဳ မဟာဗ်ဴဟာ
အား ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ ဘုုတ္အဖြဲ႕သို႕ တင္ျပအတည္မျပဳမီတြင္

ၾကည့္ရွဴ႕ေလ့လာခြင့္ မရသကဲ့သို႕ ယခုုအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံ့
အေျခအေန
စနစ္တက်
ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္
ႏို္င္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာတို႕မွာ
ျမန္မာဘာသာျဖင့္
ျပန္ဆိုထားျခင္း မရွိေသးပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ အဆိုပါ
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား လူအမ်ားစုုအတြက္ လက္လွမ္းမမွီ
သျဖင့္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳႏွင္႕ တာ၀န္ယူမွဳ၊ တာ၀န္ခံမွဳ
အားနည္းသည့္ သာဓကပင္ျဖစ္သည္။
ယခုုမဟာဗ်ဴဟာတြင္
လူမွဳပါ၀င္မွဳအား
ပိုမိုအားစိုက္
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသျဖင့္ အဆိုပါ တိုးတက္မွဳမ်ားအား
ေစာင္႕ၾကည္႕ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္
လိုအပ္ခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ စီမံခ်က္မ်ား
ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္
အားလုုံးပါ၀င္ေသာ
ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား
ျပဳလုုပ္မည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ကတိက၀တ္
အား ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕ ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မည္ မဟုုတ္ေခ်။ ထို႕အျပင္ ထပ္မံထားရွိေသာ
ကတိက၀တ္မွာ ေဒသခံမ်ား အလုုံအေလာက္ပါေသာ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအား ပဋိပကၡေဒသမ်ားတြင္ တိုးျမႇင္႕
လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘဏ္အေနျဖင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္သုံးသပ္
ျခင္းႏွင္႔ သင္ယူျခင္း (PLR) ျပဳလုုပ္ခ်ိန္တြင္ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳ
လုုပ္ရမည္မွ
အေရးၾကီးသည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္မည္
ျဖစ္သည္။
ထိုလုပ္ငန္းစဥ္၏ တိုင္ပင္ေဆြးေဆြးမွဳ လုုပ္ပုံအေပၚမူတည္
၍ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ နုုိင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ
ေရးဆြဲေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား
အေပၚတြင္ မူတည္၍ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ
လုုပ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိအား သိရွိနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေစရန္ႏွင္႔ ေက်ာက္မီးေသြး မသုုံးရန္
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္
•

•

•

•

ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္က႑တြင္ ၄င္းတို႕၏ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္: အထူးသျဖင္႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး
သူမ်ားႏွင္႔
ေဘးဖယ္ခံရေသာ
လူထုအတြက္
တတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္
အကူအညီေပးရန္။
စြမ္းအင္ လုုံေလာက္မွဳႏွင္႕ ထိန္းသိမ္းမွဳအတြက္ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္စီမံမွဳ (IRP) စနစ္အား
အားေပးရန္
စြမ္းအင္ လုုံေလာက္မွဳႏွင့္ ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္
က႑သည္
အမ်ိဳးသား
ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ
ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္
လိုအပ္ေသာ
စြမ္းအင္
ရရွိႏိုင္သျဖင္႕ ပိုမိုရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ (ေန၊ ေလ ႏွင့္
အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ား) ။
အဆိုပါ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မွဳဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား

•

•

•

•

•

•

အသစ္မ်ားအား မိတ္ဆက္အသုုံးျပဳေနေသာ ေဒသခံ
မ်ားအား အေသးစား ၀င္ေငြရရွိေရး နည္းလမ္းမ်ား
ဖန္တီးေပးရန္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ ရရွိေရးႏွင္႕
ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္က႑ တိုးတက္ေရးအတြက္
ကုုန္က်ေငြမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ရန္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား တုုိက္ရိုက္ အကူအညီျဖစ္ေစ
ရန္အတြက္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါး
သူမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးအတြက္ ကနဦးတပ္ဆင္ေငြ
အား ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ေပးရန္။
၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၅ ထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ၾကီးမ်ားအတြက္
မဟုုတ္ပဲ ေဒသသုုံး ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ
စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးလ်ာထား သုုံးစြဲရန္
အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (NEP) ေအာင္ျမင္ေစရန္
၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၅ ခုုႏွစ္ အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စု
၅၀၀၀၀၀ ခန္႕ လွ်ပ္စစ္ရရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳအား ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕
(IDA) မွ လ်ာထားေပးအပ္ရန္။
အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အၾကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားတြင္
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွဳ မျပဳရန္။ ဆိုလိုရာတြင္ ေရကာတာ
အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ ရွိျပီးသား ေရကာတာ
ၾကီးမ်ား
အဆင္႕ျမွင္႔တင္မွဳမ်ားတြင္
ကမ႓ာ့ဘဏ္
အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွဳ လုုံး၀ မျပဳလုုပ္ရန္။
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ေရကာတာဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့ေကာ္မ
ရွင္အဖြဲ႕၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရမည္။
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕ ၂၀၁၃ တြင္ ကိုယ္တုိင္ေရးဆြဲ
လက္ခံထားေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္
စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား လိုက္နာသင္႔သည္။
အဆိုပါ စာတမ္းတြင္ ဘဏ္အေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြး
က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳအား တင္းက်ပ္ထားသည္။
လက္ရွိ ရွိေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး ဓာတ္အားေပး
စက္ရံုမ်ားမ်ား
ေလ်ာ႕ခ်ေရးတြင္
ကမ႓ာ့ဘဏ္
အေနျဖင့္ ကူညီမွဳေပးႏိုင္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြး
စြမ္းအင္အေနျဖင့္
ညစ္ညမ္းရံုသာမက
(ျပည္သူ႕
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၊ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မွဳ ၊ ေရထုု
အရင္းအျမစ္ညစ္ညမ္းမွဳ႕)မ်ားသာမက
ႏွစ္ကာလ
ၾကာေလေလ
ေရလိုအပ္ခ်က္
တိုးတက္လာေလ
ျဖစ္သကဲ့သို႕ စြမ္းအင္ ထုုတ္လုပ္ႏိုင္မွဳသည္လည္း
ေလ်ာ့က်လာမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေအာက္ရွိ ကတိက၀တ္မ်ား
ယခုုမဟာဗ်ဴဟာအရ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕ ေက်ာက္
မီးေသြးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လံုး၀ျပဳလုုပ္မည္ မဟုုတ္
ေၾကာင္းအတိအလင္း ကတိျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ အျခား
ေသာ ရုုပ္ၾကြင္းဇီ၀ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မွဳ တစ္နည္းအားျဖင္႕
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ျဖင္႕ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍
ထုုတ္ပယ္ထားျခင္း မရွိေခ်။ ယခင္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္
သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕မွာ သိသာထင္ရွားေသာ အခန္းက႑မွ
ပါ၀င္ခဲ႕သည္။
ဥပမာအားျဖင့္
အဆိုျပဳထားေသာ
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စြမ္းအင္စနစ္
၁၁

အားေကာင္းေစေရး
စီမံခ်က္သည္
လက္ရွိရွိျပီးသား
စက္ရုံအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအတြက္ ေငြေၾကးခ်ေပးမွဳ ျပဳမည္
ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႕ ျပဳလုုပ္ျခင္းအားျဖင္႕ ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ
စြမ္းအင္အေပၚတြင္
ျပဳလုုပ္မည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳမ်ား
အေပၚတြင္
လမ္းေၾကာင္း
ေျပာင္းသြားေစႏိုင္သည္။
ထုုိ႕အျပင္ ယခုုမဟာဗ်ဴဟာအရ ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္အား
ေနာက္ဆုံးႏွစ္မ်ားတြင္မွ ဦးစားေပးမည္ဟာ ပါရွိသည္။
မဟာဗ်ဴဟာအရ
ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ
စြမ္းအင္အေပၚတြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ ျပဳလုုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါရွိေသာ္လည္း
မည္သို႕ ျပဳလုုပ္မည္ဆိုသည့္ သီးသန္႕ေဖာ္ျပထားေသာ
ညႊန္းကိန္းမ်ား မပါရွိေပ။ ထိုအစား သမရိုးက်စြမ္းအင္
ထုုတ္လုပ္ေရးနည္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ညႊန္းကိန္း
ပါရွိသည္။ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း
အေနျဖင့္
ေနစြမ္းအင္တြင္
ပိုမိုတိုးတက္
ရင္းႏွီးမွဳ
ျပဳလုုပ္သည္ထက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ
ျပဳႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။ အဆိုပါ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ၏ ပမာဏ အတိအက်အား ေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိပဲ
ႏိုင္ငံတကာ
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္႕အညီဟုသာ
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
ဆိုသည္ကို အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါ။
စြမ္းအင္ လက္လွမ္းမီေစေရးတြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္ အေနျဖင့္
ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ရရွိေရး ရည္မွန္းခ်က္
အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားအား “ျဖစ္ႏိုင္
လွ်င္ ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္က႑ တိုးတက္ေရး” မွ
တစ္ဆင့္ ကူညီမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ယခုု မူ၀ါဒ
အရ ဘဏ္အေနျဖင့္ အားလုုံးျခဳံငံုေသာ၊ အားကိုးျပဳ
ႏိုင္ေသာ၊ ေစ်းသက္သာေသာ စြမ္းအင္အား အဓိက
က႑မ်ား ျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္
အတြက္
ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္မွဳ၊
စြမ္းအင္က႑
ဘ႑ာေငြ လုုံေလာက္မွဳ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑ ေရရွည္
တည္တံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက် ျမႇစ္၀ွမ္း စီမံခန္႕ခြဲမွဳ၊
စြမ္းအင္သုံးစြဲမွဳက႑ ပိုမိုတိုးတက္လာေရးႏွင့္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္း မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မွဳ စနစ္
အားေကာင္းလာေစရန္
လုုိအပ္ေသာ
မူ၀ါဒမ်ား၊
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာ
အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ အၾကံေပးမွဳမ်ား ျပဳလုုပ္သြားမည္
ဟုု ကတိျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါ ကတိက၀တ္
အတြက္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ညြန္းကိန္းမ်ားႏွင္႕
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား မရွိသျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အခ်က္အျဖစ္
ရွိေနေသးသည္။

၃) ျပႆနာမပြားေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို က်င္႕သုုံး
ရန္
•

•
၁၂

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား
အေထာက္အပံ့ေပးရန္ႏွင့္
တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ ေက်းလက္၊ ျမိဳ႕ျပရွိ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ လူမွဳစီးပြား အခြင့္
အလမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား
တည္ေဆာက္ေပးရန္
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
စီမံခ်က္

•
•

•

•

တစ္ခုခ်င္းဆီေသာ္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡ ႏွင့္ အဆိုပါ
ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား
စနစ္တက် ေျမပုုံညႊန္းခ်ျပီး ဆန္းစစ္မွဳ ျပဳရန္
ေနာက္ထပ္ ပဋိပကၡမ်ား အရွိန္မတိုးေစရန္အတြက္
ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္
ေျမယာသိမ္းမွဳမွားနွင့္ အဓမၼေရြ႕ေျပာင္းမွဳမ်ား ပါ၀င္
ေသာ
စီမံခ်က္ၾကီးမ်ားရွိေသာ
ေဒသမ်ားသည္
လတ္တေလာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕မဟုုတ္ အဖိုးတန္
သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚတြင္ တပ္မက္ ရယူလိုမွဳ
မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား
ပိုမိုအားေကာင္းေစျပီး၊ ပဋိပကၡအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစ
ရန္လည္း လွံဳ႕ေဆာ္ေနသည္။
အသစ္ေရးဆြဲေသာ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ကာကြယ္ေပးေရး
မူ၀ါဒမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ
အရင္းအျမစ္ပမာဏအတြက္ ခုုိင္မာေသာ ကတိက၀တ္
မ်ားေပးရန္၊ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းမွဳႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ
ျဖစ္စဥ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မွဳ
စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္
လိုမည္ ျဖစ္သည္။
ဘဏ္၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္ (တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊
သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ)ဘဏ္၏ စီးပြားဖက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား၊
ႏွင္႕
အၾကံေပးပုုဂၢိဳလ္္မ်ားအား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳမ်ား
ျပဳရာတြင္ ပဋိပကၡအေပၚအက်ိုဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင္႔
ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္သင္႔သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ the
Voluntary Principles on Security and Human
Rights and International Alert’s publication Red
Flags: Liability Risks for Companies Operating
in High-Risk Zones ကဲ့သို႕ေသာ က်င္႔၀တ္ဆိုင္ရာ
လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ က်င္႔၀တ္
စစ္ေဆးမွဳအရ
ရရွိလာေသာ
ရလာဒ္မ်ားအား
ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႕
အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ၂ ဘာသာျဖင့္ ထုုတ္ျပန္ရမည္။

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ကတိက၀တ္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာတြင္

ပါရွိေသာ

မဟာဗ်ဴဟာ
တစ္ခုလုံးတြင္
ပဋိပကၡႏွင္႔ပတ္သက္၍
ထပ္ခါ၊ ထပ္ခါ သတိထားရမည့္ အေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။
အထူးသျဖင့္ စပ္ဆက္သည့္ လူမွဳပါ၀င္မွဳ အခန္းက႑တြင္
ျဖစ္သည္။ ဘဏ္အေနျဖင့္ “အားလုုံးအတြက္ အခြင့္
အေရးမ်ား
ဖန္တီးႏိုင္ေသာ၊
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုုံ
ညီညႊတ္ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရန္အတြက္ သည္းခံ၍
စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ျပဳျပင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္”
လိုအပ္ေသာ ကူညီမွဳမ်ား ျပဳမည္ဟု ဆိုထားသည္။
ဘဏ္မွ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုုပ္ထားေသာ ယခင္မူ၀ါဒအေပၚ
သုုံးသပ္မွဳတြင္ “ဘဏ္အေနျဖင့္ ဖယ္ၾကဥ္မွဳႏွင့္ ပဋိပကၡ
မ်ားအား ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ စနစ္က်၍ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားေရြးခ်ယ္ က်င္႔သုံးသင့္ ေၾကာင္း” ပါရွိသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
“အားလုုံးပါ၀င္မွဳႏွင္႔
အကဲဆတ္သည့္
ပဋိပကၡ

နည္းလမ္းမ်ား”
က်င္႔သုံးရန္
ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း
အျခားေသာ ႏိုင္ငံတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ား
အေၾကာင္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိေခ်။
ယခုုမူ၀ါဒ တြင္ SORT ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားအား
ေစာင့္ၾကည့္ ႏိုင္မည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ဟု
ဆိုသည္။
ထိုသို႕
ျပဳလုုပ္ျခင္းအားျဖင့္
ဘဏ္၏
စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပရိုဂရမ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ေသာ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႕အျပင္
မဟာဗ်ဴဟာတြင္
အားလုုံးပါ၀င္ေစေရးႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ရွဴေထာင့္မွ ခ်ည္းကပ္မည္ဟု ရည္ညႊန္း
ထားသည္။ ယခင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ ၂၀၂၃ ခုုႏွစ္အထိ
ဘဏ္မွ ျပဳလုုပ္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳတိုင္းအတြက္ အဆိုပါ
SORT အား က်င္႔သုံးမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ သို႕ေသာ္
အဆိုပါ နည္းလမ္း၏ ထိေရာက္မွဳအား ဆန္းစစ္ထားျခင္း
ရွိမရွိကုိ ေသခ်ာေဖာ္ျပထားခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ SORT အျပင္
အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
အၾကံျပဳတင္ျပခဲ႔ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ျပခဲ႕ျခင္းပင္ မရွိပါ။

၄) ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာႏွင္႕ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား
ဆုုိင္ရာ အခြင္႕အေရးအား ကာကြယ္ျခင္း၊ အေသးစား
ႏွင္႕ ေဂဟစနစ္က် စိုက္ပ်ိဳးေရးအား ေထာက္ပံ႕ျခင္း
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္
•

•

•

•

မူ၀ါဒေရးဆဲျခင္းျဖစ္စဥ္အတြက္ အလုုံးစြမ္းလႊမ္းျခံဳႏိုင္
ေသာ ေျမယာေလ့လာခ်က္ ျပဳလုုပ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ
ေလ့လာခ်က္တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳ ဆုုံးရွံဳးရျခင္း၏
အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ေျမယာဆုုံးရွံဳးမွဳ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တြင္း အဓမၼေျမယာ သိမ္းဆည္းမွဳမ်ားအား ဘဏ္၏
ဦးစားေပး က႑မ်ားျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယ္ယူ
ပို႕ေဆာင္ေရး၊
တယ္လီကြန္း
အခန္းက႑ႏွင့္
ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳတိုးတက္ေရး က႑မ်ားတြင္
ျပဳလုုပ္ရမည္။
မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳႏိုင္
ေသာ ေျမယာအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သုုေတသန လုုပ္
သင္႔သည္။ အဓမၼေျမသိမ္းမွဳမ်ားသည္ တစ္ကမာၻလုံး
တြင္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူ႕အခြင္႕အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မွဳပင္ ျဖစ္သည္။
ဓားမဦးခ် လုုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသူမ်ားႏွင္႕ ေရွး
အစဥ္အဆက္ ေျမယာအသုံးခ်သူမ်ား၏ ေျမယာ
ရပိုင္ခြင့္အား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္
ေစရန္ႏွင့္
ကာကြယ္နိုင္ေစရန္
လိုအပ္ေသာ
အမီွအခုုိကင္းသည့္
တရားေရးႏွင့္
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္ျပီး
ေျမယာအား
ကုုန္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္
ျပဳလုုပ္ျခင္း
(ထိုသို႕ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင္႕ ေျမယာဆုုံးရွံဳးမွဳမ်ားတိုးပြား
လာနိုင္သည္) အား ေရွာင္ၾကဥ္သင္႔သည္။
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရန္ အတင္းအဓမၼ တိုက္တြန္းျခင္းအား

•

•

•

ေရွာင္ၾကဥ္သင္႔သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ထိုသုိ႕ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္၍ အဆက္
အသြယ္ေကာင္းမ်ား ရွိသူမ်ားမွ ၄င္းတို႕ လုုိခ်င္ေသာ
ေျမယာအား
အတင္းအဓမၼမွတ္ပံုတင္၍
အပိုင္စီး
နိုင္ေသာေၾကာင့္ မူလပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ ေျမယာမဲ့မ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အေသးစား
လယ္သမားမ်ား၏
အခြင့္အေရးအား
စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္း ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးထက္
ပိုမို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
အေသးစားလယ္သမားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳအား
ခိုင္မာေစရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားအား မူလ
ပိုင္ရွင္မ်ား၏ လက္ထဲသို႕ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မွဳ ေပးသင္႔သည္။
ေျမယာ အဓမၼသိမ္းဆည္းခံရေျခမ်ားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မွဳမ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဥပမာ- အၾကီးစား
စီးပြားျဖစ္
စိုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊
အခ်ိဳ႕ေသာ
ေရကာတာမ်ားႏွင္႕
အခ်ိဳ႕ေသာ
ေဒသမ်ားတြင္
အထူးစီးပြားေရးဇုုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း။

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ကတိက၀တ္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာတြင္

ပါရွိေသာ

ယခင္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
မဟာျပီးဆုုံးခ်ိန္တြင္
ျပဳလုုပ္ေသာ
လုုပ္ငန္းမ်ား ျပီးေျမာက္မွဳ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း
ျဖစ္စဥ္မွတစ္ဆင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္မွာ သဘာ၀သယံဇာတ
မ်ားအေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွဳမွာ တစ္ဖက္
ေစာင္းနင္း ျဖစ္ေနသကဲ့သို႕ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ တြင္
ေျမယာအေရး၏ ရွဳပ္ေထြးမွဳ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ အေျခအေန
စနစ္တက်
ဆန္းစစ္မွဳအရလည္း
ပြင့္လင္းျမင္သာ၍
သာတူညီမွ်ရွိျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမွဳ
တစ္ခုျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္
ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
သို႕ေသာ္လည္း
ေျမယာမဲ့မွဳသည္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္
ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႕ေသာ္
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္
ေျမယာစီမံခန္႕ခြဲမွဳႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္
တစ္ခု ရရွိေစရန္ ေရရည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုုပ္ငန္း
ေဆာင္တာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ရွိသင့္
ေၾကာင္း ထပ္မံေဖာ္ျပခ်က္ မပါရွိေတာ့ပါ။ ထုိုအတြက္
ကမ႓ာ့ဘဏ္ အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္
အကာအကြယ္ေပးေရး မူ၀ါဒအရ စီမံခ်က္ တစ္ခုခ်င္းစီ
အလုုိက္ ေျမယာႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳကိစၥရပ္မ်ားအား
ေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
ယခုုမူ၀ါဒတြင္ စုုိက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ထုုတ္လုပ္
မွဳ
တိုးတက္ေရးတို႕အတြက္တြင္သာ
အေသးစား
လယ္သမားမ်ားအား ညႊန္းဆိုထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
အမ်ိဳးသား အစားအစာႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ စီမံခ်က္
(NFASP)တြင္ ပုုဂၢလိကက႑ႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးမႈ
တိုးတက္ေစရန္၊ သီးႏွံအမ်ိဳးအစား စံုလင္ေစရန္ႏွင္႔ ေစ်း
ကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁၃

အားျဖင့္
စိုက္ပ်ိဳးေစ်းကြက္အတြက္
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊
ထီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ
ပံုစံမ်ား
ေတာင္သူမ်ားအား
ေစ်းကြက္ႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျချပဳ စီးပြားေရး
အင္တာပရိုက္စ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ လိုအပ္
သည္မ်ား ကူညီမည္ဟု ရည္ရြယ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ
ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင္႔လည္း ၄င္းတို႕၏
အၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင္႕
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမွဳမ်ားမွ
တစ္ဆင့္
အေသးစားႏွင့္
အၾကီးစား
ေတာင္သူမ်ားအၾကားႏွင့္
စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မွဳကို
ပိုမိုအားေကာင္းေစျပီး
ေကာင္းမြန္ေသာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး
နည္းလမ္းမ်ား (GAP) နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ
လယ္သမား
အေရအတြက္
တိုးလာေစျခင္းအားျဖင့္
၂၀၂၀ တြင္ အဆိုပါ ေတာင္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြ ၁၅
ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕ တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု
ယခုုမူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ နိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေနျဖင့္
ျပည္တြင္းႏွင္႔
ႏိုင္ငံတကာ
ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့လယ္ယာထုုတ္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းကြက္
ေ၀စုုပိုမုိရရွိေစရန္ႏွင့္
အက်ုိဳးအျမတ္
တိုးတက္ေစရန္
ေကာင္းမြန္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္အား ၂၀၁၇
တြင္
အတည္ျပဳနိုင္ရန္
အစိုးရအား
ကူညီခဲ႔သည္။
သို႕ေသာ္လည္း “ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးစနစ္မ်ား”
ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသကဲ့သို႕
အဆိုပါစနစ္မွာ
အေသးစား
လယ္သမားမ်ားအား
အက်ိဳးရွိေစမည္လား
(သို႔)
စိုက္ပ်ိဳးေရး
အေျချပဳ
စီးပြားေရး အင္တာပရိုက္စ္မ်ားအတြက္ ပိုမို အက်ိဳးျဖစ္
ထြန္းေစမည္လား ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းျခင္း မရွိပါ။

၅) ထိခိုက္လြယ္ႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံ လူအုပ္စုမ်ား
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
•

•

•

•
၁၄

အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံအေျခ
အေန စနစ္တက် ဆန္းစစ္မွဳ၏ အေရးပါမွဳအား
အျပည္႔အ၀နားလည္သည္။ သုုိ႕ေသာ္ နိုင္ငံဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ဆန္းစစ္ခ်က္
တြင္ က်ားမေရးရာ/ မတူညီေသာ လိင္စိတ္ ခံယူခ်က္
ကြဲျပားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံရသူမ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားအား
ေသခ်ာစြာ
ေဖာ္ထုတ္ျပီး
ထည္႕သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ
ရာတြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ားအား ပါ၀င္ေအာင္ ဖိတ္ၾကား
မွဳ မရွိျခင္းႏွင္႕ အေရးၾကီးကိစၥရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း
ေဆြးေႏြးမွဳ မရွိျခင္းေၾကာင္း လူထုပါ၀င္မွဳ မူေဘာင္
အား
ျပည့္၀စြာအေကာင္အထည္
မေဖာ္ေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရပါသည္။
သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေနျဖင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္
အား တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ အဆိုပါ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္
လိုအပ္ခ်က္အား သင္ခန္းစာယူျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ
တက္ၾကြသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုုံးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္
တိုက္တြန္းလိုသည္။
ထို႕အျပင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္

ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဆိုပါအုုပ္စုမ်ား၏ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မွဳအား ရရွိေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ရန္လည္း
တိုက္တြန္းလို္သည္။

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ကတိက၀တ္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာတြင္

ပါရွိေသာ

လူမွဳပါ၀င္မွဳမွာ အားလုုံးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အရာ
ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ လူမွဳမပါ၀င္မွဳအား
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏
သြင္ျပင္လကၡဏာေၾကာင့္
လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရျခင္းဟုု အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင္႔ပတ္သက္၍
ဘဏ္အေနျဖင့္ ‘အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင္႕ ရရွိသင္႔
သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား ရရွိခံစားႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္
ဂရုုစိုက္ျခင္း မခံရေသာ ထိခိုက္လြယ္၊ ေဘးဖယ္ခံရေသာ
လူထုႏွင့္
ပဋိပကၡေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား
အတြက္ တိုးျမႇင္႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ‘ကတိက၀တ္ ထားရွိ
သည္။ ထုုိ႕အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမွဳ
ဒဏ္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အား အၾကီးအက်ယ္
ခံစားေနရေသာ ထိခိုက္လြယ္ေဒသခံမ်ား အထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာအား မီွခိုေနသူ ေဒသခံ
မ်ားအား
အဓိက
ဦးတည္အုပ္စုအျဖစ္
ဦးစားေပး
ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း
ကတိျပဳထားသည္။
ကိုဗစ္-၁၉
ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူအမ်ား၏ ထိခုိက္လြယ္မွဳမ်ားျပားလာ
မွဳအားလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။
ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအရ၊ က်ား၊ မ တန္းတူ
အခြင့္အေရးမွာ
ဦးစားေပးအေနျဖင့္
ရွိေနပါသည္။
သို႕ေသာ္
ယခင္
မဟာဗ်ဴဟာတြင္သာ
အဓိက
အခန္းက႑အျဖစ္ ပါရွိခဲ႕ျပီး ယခုု မဟာဗ်ဴဟာတြင္
ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ သီးသန္႕ပါရွိျခင္းမရွိေခ်။
အေစာပိုင္းတြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း က်ား၊ မ ေရးရာ
တန္းတူအခြင့္အေရးမွာ ကမ႓ာ့ဘဏ္ အုုပ္စုတစ္ခုလုံး၏
ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ က်ားမေရးရာ
လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ အစီအစဥ္အား ေနာက္ဆက္တြဲတြင္
ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ ယခုု မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ
က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကိမ္ဖန္
မ်ားစြာ ေဖာ္ျပပါရွိသကဲ့သို႕ က်ား၊ မတန္းတူ အခြင့္အေရး
ရရွိေရးအတြက္လည္း
လုုပ္ေဆာင္မည့္
လုုပ္ငန္း
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုု မဟာဗ်ဴဟာ
တြင္ လိင္တူႏွစ္သက္သူမ်ား၊ လိင္တူ၊လိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလုုံး
ႏွစ္သက္သူမ်ား (LGBTI) မ်ား၏ အခြင္႕အေရးနွင္႕
အျခားေသာ
အပါယ္ခံလူအုပ္စုမ်ားႏွင္႔
ပတ္သက္၍
သီးသန္႕ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။ မည္သုိ႕ပင္ဆိုေစကာမူ အဆိုပါ
လူအုပ္စုမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါရွိျခင္း
မရွိသကဲ့သို႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဖာ္ျပပါရွိခ်က္မ်ားလည္း
မပါ၀င္ပါ။

၆) အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း
မ်ားအား ရန္ပုံေငြ ေခ်းငွားေပးျခင္းျဖင့္ အလုုပ္အကိုင္
အခြင္႔အလမ္း ပိုမို ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္
•

•

•

•

လူမွဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္ေစေသာ
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားထက္ က်င့္၀တ္လိုက္နာေသာ
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ ျပဳရန္
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ အစီအစဥ္
မ်ားမွ
အက်ိဳးအျမတ္ရသည္ထက္
အေသးစား
လုုပ္ငန္းမ်ားအား
လိုအပ္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ား
ခ်ထားေပးျပီး
လိုအပ္ေသာ
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား
ျမႇင့္တင္ေပးရန္
ကမ႓ာ့ဘဏ္၏
စီမံခ်က္မ်ားသည္
ကုုန္က်စရိတ္
ကာမိရန္၊
အက်ိဳးထိေရာက္မွဳ
ရွိေစရန္ႏွင့္
နိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေရတို၊ ေရရွည္
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေစရမည္ျဖစ္ျပီး၊ မူ၀ါဒ
ေရးဆဲျခင္းျဖစ္စဥ္မွ
စတင္၍
အဆင့္တိုင္းတြင္
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမွဳအား
တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္အတြက္
လည္း စီစဥ္ထားရွိရန္ အၾကံျပဳသည္။
နည္းပညာ၊ စီမံခန္႕ခြဲမွဳႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သင္တန္း
မ်ားတြင္ ကူညီရန္။

ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ကတိက၀တ္မ်ား

မဟာဗ်ဴဟာတြင္

ပါရွိေသာ

အကန္႕အသတ္ရွိေသာ စီးပြားေရး လုုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္
စီးပြားေရးလုုပ္ရာတြင္
ကုုန္က်မွဳ
မ်ားျခင္းသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းမ်ား၏
ၾကီးထြားႏို္င္မွဳႏွင့္
ထီထြင္ဆန္းသစ္မွဳ
အေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု
ယခုု မူ၀ါဒအရ သတ္မွတ္ထားသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ
ေၾကာင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း
မ်ား၏ထိခိုက္ႏို္င္ေခ်မွာ ပိုမိုျမင့္တက္လာျပီး စီးပြားေရး
ဘဏ္မ်ား၏ အကူအညီ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနသည္
ဟုုလည္း
ဆိုသည္။
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕လည္း
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအား
ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေစရန္
အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။ သို႕ေသာ္
အဆိုပါ အခ်က္အား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
စီးပြားေရး
လုုပ္ငန္းၾကီးမ်ားသည္
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းငယ္မ်ားထက္
အခြင့္အလမ္း ပိုမို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းဆိုသည္မွာ အနည္းဆုုံး
၀န္ထမ္း ၃၀၀ ရွိရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။
ေငြေၾကးလက္လွမ္းမီမွဳသည္လည္း အျခားအေရးပါေသာ

က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္
မွဳမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာေသာ
ေက်းလက္၊ ျမိဳ႕ျပေန
ျပည္သူမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား ၊
ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား
လိုအပ္ေသာ
ေငြေၾကး
အေထာက္အပံ့ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးက႑၏
အုုပ္ခ်ဳပ္မွဳ စနစ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အား တိုးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြတ္ေပးမည္ဟု ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ ထိုသို႕
လုုပ္ေဆာင္ရာတြင္
အေသးစားေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳ
လုုပ္ငန္းမ်ားအား ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္
လုုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုုကဲ့သို႕ေသာ
ကိုဗစ္- အၾကပ္အတည္းကာလတြင္ အေသးစား ေငြေၾကး
၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏
အေၾကြးသံသရာထဲ
ပိုမိုနစ္မြန္းလာေၾကာင္း
ေ၀ဖန္
ေျပာဆိုမွဳမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

အဆံုးသတ္
ယခုု
ဆန္းစစ္ခဲ့ေသာ
ကမ႓ာ့ဘဏ္၏
နုုိင္ငံအဆင့္
မဟာဗ်ဴဟာသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႕လာ
ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အနည္းႏွင့္ အမ်ား ထည့္သြင္း
စဥ္းစားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႕ေသာ္ ယခုုထက္
ပိုမို၍ ေကာင္းမြန္ျပီး တုုန္႔ျပန္မွဳေကာင္းမ်ား ပိုမို ျပဳလုုပ္ႏိုင္ရန္
လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေရးၾကီးက႑မ်ား
ျဖစ္သည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ စြမ္းအင္ရရွိေရးႏွင္႕
လူမွဳပါ၀င္မွဳ စသည္မ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ထည္႕သြင္းထားေသာ္လည္း
အဆိုပါက႑မ်ားအား
ရလာဒ္အေျချပဳမူေဘာင္ထဲသို႕
ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္
ပ်က္ကြက္ေနပါသည္။
အဆိုပါ
ထည့္သြင္းေရးဆြဲမွာ
မဟာဗ်ဴဟာေအာင္ျမင္မွဳအား
ျပန္လည္တိုင္းတာခ်ိန္ႏွင့္
လာမည့္ကာလအတြင္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္
စီမံခ်က္မ်ားအတြက္
အသုုံးျပဳမည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား
တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားခ်ိန္
နည္းပါးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႕ေ၀မွဳ
အားနည္းျခင္းႏွင့္ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္မွဳ
နည္းျခင္း
စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္
သည္။ စိုးရိမ္ဖြယ္အခ်က္မွာ ယေန႕အခ်ိန္ထိ ကမာၻ႕ဘဏ္
မွ
အေရးၾကီးေသာ
နိုင္ငံ့အေျခအေန
စနစ္တက်
ေလ႕လာဆန္းစစ္ခ်က္
(SCD)
ႏွင့္
ႏို္င္ငံဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာ (CPF) တို႕အား ျမန္မာဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုႏိုင္မွဳ
မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင္႕ ျပည္သူမ်ားမွ
ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္
လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား
သိရွိမည္မဟုုတ္ပဲ
တာ၀န္ယူမွဳ၊
တာ၀န္ခံမွဳအားလည္း ေတာင္းဆိုႏိုင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ယခုု
အခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ပြင္႕လင္းျမင္သာမွဳ
အားနည္းျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူမွဳ၊ တာ၀န္ခံမွဳ အားနည္ျခင္း
၁၅

အား ညႊန္းဆိုျပေနျပီး အျမန္ဆံုးကိုင္တြင္ ေျဖရွင္းရမည့္
ကိစၥျဖစ္သည္။
ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ အခြင္႔အေရးတစ္ခုမွာ လုုပ္ငန္းစ
ဥ္တစ္၀က္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း အဆင့္တြင္
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳလုုပ္ခ်ိန္တြင္လည္း
ဘဏ္အေနျဖင့္ မျပည့္စံုခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ
သင္ခန္းစာယူ၍ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္
ေဆြးေႏြးမွဳ ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး လိုအပ္ေသာ တိုးတက္
ေကာင္းမြန္မွဳမ်ား
ရရွိရန္
ျပဳလုုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေနျဖင့္
မဟာဗ်ဴဟာေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္

စီမံခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး အားသာခ်က္၊
အားနည္းခ်က္မ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာႏွင္႕ႏွိဳင္းယွဥ္ ၾကည့္ရွဴ႕
ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ လက္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳအတြက္
အေရးၾကီးသကဲ့သို႕
ေနာင္တြင္ျပဳလုုပ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္လည္း အေရး
ၾကီးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္ကဲ့သို႕
ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ ျပဳလုုပ္ႏိုင္မည္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း
ပိုမိုသိရွိလိုလွ်င္ Recourse အဖြဲ႕မွ ထုုတ္ျပန္ထားေသာ
ကမ႓ာ့ဘဏ္၏မူ၀ါဒမ်ားအေပၚတြင္
အေရွ႕ေတာင္အာရွ
အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လႊမ္းမိုးႏိုင္
ေစရန္ လက္စြဲစာအုုပ္တြင္ ပိုမို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၂၀ တြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္မွ အဆိုျပဳ နိုင္ငံအဆင္႕ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
တင္ျပခဲ႕ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႕ , Recourse (ယခင္ Bank Information Center Europe) ႏွင္႕ IFIs Watch Myanmar မွ ကမာၻ႕ဘဏ္
အုုပ္စု ျမန္မာ၏ အဆိုျပဳ ႏိုင္ငံအဆင္႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အေပၚတြင္ ပူးေပါင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား
၂၀၂၀ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေပးပို႕ပါသည္။ ယခုု အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ႏွင္႕ မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႕ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအား ျဖင္႕ရရွိလာေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုုေပးပို႕ခ်က္တြင္ပါေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အေရးၾကီးအခ်က္မ်ားအား
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕လာမည့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ထည့္သြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္ပါရန္ တုုိက္တြန္းအပ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အားလုုံးသည္ လူအခြင္႕အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး၊
ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မွဳ စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေတြ႕အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္သည္။
၁. ကၽြႏု္ပ္တို႕၏
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူအခြင့္အေရး
ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္အျခားေသာ
လူအခြင့္အေရးဆုုိင္ရာ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လူသားတုုိင္း မိမိ၏ အခြင့္အေရးအား အျပည္႔အ၀ ရယူခံစားႏုုိင္ေသာ
ကမာၻၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေစရန္။
၂. Amnesty International: လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားအား သုုတသနျပဳရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားအား
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အဆုုံးသတ္ရန္ လုုိအပ္ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳရန္
၃. လူသားမ်ားအေနျဖင္႕ လူတိုင္း၏ အခြင္႕အေရးအား ေလးစားရန္နွင့္ ကာကြယ္ရန္ဟုူေသာ အခ်က္အား
လက္ခံလိုက္နာမွဳအား အားေပးရန္
၄. အစုုိးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏို္င္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား လက္ခံရန္ႏွင့္ က်င့္သုံးျခင္းအား
တြန္းအားေပးရန္
၅. အစုုိးရမ်ား၊ နုုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္
လူ႕အခြင့္အား ျမႇင္႕တင္ရန္နွင့္ ေလးစားလိုက္နာရန္ တြန္းအားေပးရန္

၁. တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳျပဳခ်ိန္မွာ အားလပ္ရက္ရာသီျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရြးခ်ယ္
ျပဳလုုပ္ခဲ့သျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားအတြက္ ပါ၀င္ခြင့္ အခြင္႔အေရး ဆုုံးရွံဳးခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ထက္ပို၍ ရန္ကုန္ ႏွင့္
မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ၾကြေသာ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားသည္ ဖိတ္ၾကားခံရမႈ
မရွိသျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ လႊမ္းျခံႏိုင္မွဳသည္လည္း အားနည္းခဲ႔ရသည္။
၁၆

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
•
•
•
•
•

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ၾကြေသာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႊမ္းျခံပါ၀င္ေစႏိုင္မွဳသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္
မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္သာမက တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ျဖစ္သင့္သည္။
ဆက္စပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႕ အနည္းဆုုံး ၂
ပတ္ ၾကိဳတင္၍ ျဖန္႕ေ၀ေပးသင့္သည္။
ႏို္င္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါ၀င္ေသာ စီမံခ်က္မ်ား၏ ပြင္႕လင္းျမင္သာမွဳအား အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သင့္သည္။
အဆုုိျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာအေပၚတြင္ အၾကံျပဳ ေ၀ဖန္ႏိုင္ေသာ စနစ္တစ္ခု ရွိသင့္သည္။
ျပည္သူ႕မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳ မူေဘာင္အရ အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးရမည္။

၂. ျပႆနာမပြားေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးရန္
တစ္ႏုိ္င္ငံလံုးလႊမ္းျခံဳေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူးသီးသန္႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာတြင္
ဂရုုျပဳသင့္သည္။

အထူးသီးသန္႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ယခုုအပိုင္းမွာ အဆုုိျပဳထားေသာ ႏုုိင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကအပိုင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား
(ေက်းလက္၊ျမိဳ႕ျပ အပါအ၀င္)တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းသန္မာေရးႏွင့္ ေရရွည္လူမွဳ
စီးပြားတိုးတက္ေရးမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
•
•
•
•

•

•

သင္႕ေတာ္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး မူ၀ါဒမ်ား၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းဆုုိင္ရာ က်င္႔၀တ္ဆန္းစစ္မွဳမ်ားႏွင့္ SORT ႏွင့္အညီ
က႑အလုုိက္ႏွင့္ ပရိုဂရမ္အလိုက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ ရန္
တစ္ႏို္င္ငံလံုးအဆင္႕ေသာ္လည္းေကာင္း
စီမံခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း
ပဋိပကၡႏွင့္
၄င္းတို႕အား
ျဖစ္ပြားေစသည္႕ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္၍ ေျမပုုံညႊန္းမ်ား ျပဳစုုထားရန္
ပဋိပကၡမ်ားထပ္မံ ၾကီးထြားမွဳအား ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခ်က္မ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳအား အေကာင္းဆုုံး
လုုပ္ေဆာင္ရန္
ေျမယာသိမ္းမွဳမွားနွင့္ အဓမၼေရြ႕ေျပာင္းမွဳမ်ား ပါ၀င္ေသာ စီမံခ်က္ၾကီးမ်ားရွိေသာ ေဒသမ်ားသည္ လတ္တေလာ
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕မဟုုတ္ အဖိုးတန္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအေပၚ
တြင္ တပ္မက္ ရယူလိုမွဳမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား ပိုမိုအားေကာင္းေစျပီး၊ ပဋိပကၡ
အသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္လည္း လွံဳ႕ေဆာ္ေနသည္။
ႏို္င္ငံအဆင္႕ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲရာတြင္ အကာအကြယ္ေပးေရးမူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳ၊ တုုိင္ပင္
ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳျဖစ္စဥ္မ်ား အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မွုဳစနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား
အတြက္ လံုေလာက္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားအား လုုံေလာက္စြာ ခ်ထားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ဘဏ္၏ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည္႕ (တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ)ဘဏ္၏ စီးပြားဖက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ား၊
ႏွင္႕ အၾကံေပးပုုဂၢိဳလ္္မ်ား အား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ျပဳရာတြင္ conflict အေပၚအက်ိုဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍
ဆန္းစစ္သင္႔သည္။ ဥပမာအားျဖင္႕ the Voluntary Principles on Security and Human Rights and International Alert’s publication Red Flags: Liability Risks for Companies Operating in High-Risk Zones ကဲ႕သို႕ေသာ
က်င္႔၀တ္ဆိုင္ရာ လုုပ္ထုံးလုုပ္နည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ က်င္႔၀တ္ စစ္ေဆးမွဳအရ ရရွိလာေသာ ရလာဒ္မ်ားအား
ေတြ႕ဆုုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သကဲ႕သို႕ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ၂ ဘာသာျဖင္႕ ထုုတ္ျပန္ရမည္။

၃. ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာႏွင္႕ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ဆုုိင္ရာ အခြင့္အေရးအား ကာကြယ္ျခင္း၊ အေသးစား
ႏွင္႕ ေဂဟစနစ္က် စိုက္ပ်ိဳးေရးအား ေထာက္ပံ႕ျခင္း
ကမာၻ႕ဘဏ္အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူးအေလးေပး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အား ႏိုင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာ
တြင္ ထည္႕သြင္းေပးရန္ အေရးၾကီးမည္ျဖစ္သည္။
•

မူ၀ါဒေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္အတြက္ အလုုံးစုံလႊမ္းျခံဳႏိုင္ေသာ ေျမယာေလ့လာခ်က္ျပဳလုုပ္ရန္ႏွင့္ အဆိုပါ ေလ့လာ
ခ်က္တြင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳ ဆုုံးရွံဳးရျခင္း၏ အေၾကာင္းတရားမ်ား၊ ေျမယာဆုုံးရွံဳးမွဳ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း
အဓမၼေျမယာသိမ္းဆည္းမွဳမ်ားအား ဘဏ္၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊
၁၇

•
•

•

•
•
•

တယ္လီကြန္း အခန္းက႑ႏွင္႕ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ တိုးတက္ေရး က႑မ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ရမည္။
မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အလံုးစံုလႊမ္းျခံဳႏိုင္ ေသာ ေျမယာအခြင္႕အေရးဆိုင္ရာ သုုေတသန လုုပ္သင္႔သည္။
အဓမၼေျမသိမ္းမွဳမ်ားသည္ တစ္ကမာၻ လုုံးတြင္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳပင္ ျဖစ္သည္။
ဓားမဦးခ် လုုပ္ကိုင္စားေသာက္လာသူမ်ားႏွင္႕ ေရွး အစဥ္အဆက္ ေျမယာအသုံးခ်သူမ်ား၏ ေျမယာ ရပိုင္ခြင္႕အား
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ေစရန္ႏွင္႕ ကာကြယ္နိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အမီွအခုုိကင္းသည္႕ တရားေရးႏွင္႕
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေထာက္ပံ႕ေပးရန္ျဖစ္ျပီး ေျမယာအား ကုုန္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပဳလုုပ္ျခင္း
(ထိုသို႕ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင္႕ ေျမယာဆုုံးရွံဳးမွဳမ်ားတိုးပြားလာနိုင္သည္) အား ေရွာင္ၾကဥ္သင္႔သည္။
ေျမယာမွတ္ပံုတင္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတင္းအဓမၼ တိုက္တြန္းျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္
သင္႔သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ထိုသုိ႕ျပဳလုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္၍ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား
ရွိသူမ်ားမွ ၄င္းတို႕ လုုိခ်င္ေသာ ေျမယာအား အတင္းအဓမၼမွတ္ပံုတင္၍ အပိုင္းစီးနိုင္ေသာေၾကာင့္ မူလပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ
ေျမယာမဲ့မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အေသးစား လယ္သမားမ်ား၏ အခြင္႕အေရးအား စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးထက္ ပိုမိုတိုးတက္
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
အေသးစားလယ္သမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳအား ခိုင္မာေစရန္ႏွင္႕ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ား၏
လက္ထဲသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မွဳ ေပးသင္႔သည္။
ေျမယာ အဓမၼသိမ္းဆည္းခံရေျခမ်ားေသာ ရင္းႏွီး ျမွပ္ႏွံမွဳမ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ဥပမာ- အၾကီးစား စီးပြား
ျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရကာတာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ အထူး စီးပြားေရးဇုုန္မ်ား
တည္ေထာင္ျခင္း။

၄. အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအား ရန္ပုံေငြ ေခ်းငွားေပးျခင္းျဖင့္ အလုုပ္အကိုင္
အခြင္႔အလမ္း ပိုမို ဖန္တီးႏိုင္ေစရန္
ကမာၻ႕ဘဏ္အေနျဖင့္
•
•
•

•
•

လူမွဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ထိခိုက္ေစေသာ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားထက္ က်င့္၀တ္လိုက္နာေသာ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ျပဳရန္
စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားအား ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ အစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရသည္ထပ္ အေသးစားလုုပ္ငန္းမ်ားအား
လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ထားေပးျပီး လိုအပ္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္
ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ စီမံခ်က္မ်ားသည္ ကုုန္က်စရိတ္ ကာမိရန္၊ အက်ိုဳးထိေရာက္မွဳ ရွိေစရန္ႏွင့္ နိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္
ေရတို၊ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျပည့္မီေစရမည္ျဖစ္ျပီး၊ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္မွ စတင္၍ အဆင့္တိုင္းတြင္
အက်င့္ပ်က္ခ်စားမွဳအား တိုက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း စီစဥ္ထားရွိရန္ အၾကံျပဳသည္။
နည္းပညာ၊ စီမံခန္႕ခြဲမွဳႏွင္႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ကူညီရန္။
ဘ႑ာေရး လက္လွမ္းမီမွဳက႑တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳတြင္သာမက အျခားေသာလူနည္းစုုေဒသမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္
လူအပ
ု စ
္ မ
ု ်ားရွရ
ိ ာ ေဒသမ်ားရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ
ု င
္ န္းမ်ားအတြကလ
္ ည္း လက္လမ
ွ ္းမီမ
ွ ွဳရရွိေအာင္
ေဆာက္ရြက္ေပးသင္႔သည္။

၅. ထိခိုက္လြယ္ႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံ လူအုပ္စုမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
•

•

•

၁၈

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံ အေျခအေန စနစ္တက်ဆန္းစစ္မွဳ၏ အေရးပါမွဳအား အျပည္႔အ၀
နားလည္သည္။ သုုိ႕ေသာ္ နိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ က်ားမေရးရာ/
မတူညီေသာ လိင္စိတ္ခံယူခ်က္ ကြဲျပားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဘးဖယ္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား
ေသခ်ာစြာ ေဖာ္ထုတ္ျပီး ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိပါ။
အခ်ိဳ႕ေသာ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ ေထာက္ပံသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ အလုုပ္သမား
အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမွဳမ်ား ရွိေနသည္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ကမာၻ႕ဘဏ္ အေနျဖင္႕ အဆိုပါ စီမံခ်က္မ်ားအား
အေလးေပး အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုသည္။
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ပါ၀င္သင့္သူမ်ားအား ပါ၀င္ေအာင္ ဖိတ္ၾကားမွဳ
မရွိျခင္းႏွင့္ အေရးၾကီးကိစၥရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမွဳ မရွိျခင္းေၾကာင္း လူထုပါ၀င္မွဳ မူေဘာင္အား ျပည့္၀စြာ
အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

•
•

သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင္႕ ကမ႓ာ့ဘဏ္အား တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ အဆိုပါ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ လိုအပ္ခ်က္
အား သင္ခန္းစာယူျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ တက္ၾကြသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုုံးႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။
ထို႕အျပင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
အဆိုပါအုုပ္စုမ်ား၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳအား ရရွိေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းလို္သည္။

၆. ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေစရန္
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ မျပဳရန္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ကမ႓ာ့ဘဏ္
အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားႏွင့္ ရွိႏွင့္ျပီးသား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုုတ္လုပ္ေရး
ေရကာတာၾကီးမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႕တြင္ ကူညီမွဳ မျပဳရန္။ သို႕ေသာ္ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ထိုခိုက္မွဳမ်ားေသာ
ေရကာတာၾကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳ မလုုပ္ဟူေသာ ကတိက၀တ္အား ထားရွိျခင္း မရွိေသးပါ။
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္က႑တြင္ ၄င္းတို႕၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္: အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားႏွင္႔
ေဘးဖယ္ခံရေသာ လူထုအတြက္ တတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္။
စြမ္းအင္ လုုံေလာက္မွဳႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမွဳအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အရင္းအျမစ္ စီမံမွဳ(IRP) စနစ္အား အားေပးရန္
စြမ္းအင္ လုုံေလာက္မွဳႏွင့္ ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္က႑သည္ အမ်ိဳးသား ဓါတ္အားလိုင္းျပင္ပ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္
လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ ရရွိႏိုင္သျဖင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ (ေန၊ ေလ ႏွင့္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ား) ။
အဆိုပါ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မွဳဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားအသစ္မ်ားအား မိတ္ဆက္အသုုံးျပဳေနေသာ ေဒသခံမ်ားအား
အေသးစား၀င္ေငြရရွိေရး နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္။
ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင္႕ ၂၀၁၃ တြင္ ကိုယ္တုိင္ေရးဆြဲ လက္ခံထားေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စာတမ္းပါ
အခ်က္အလက္မ်ားအား လိုက္နာသင္႔သည္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ရရွိေရးႏွင့္ ျပန္ျပည္႕ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္က႑ တိုးတက္ေရးအတြက္ ကုုန္က်ေငြမ်ားအား
ေလ်ာ့ခ်ရန္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား တုုိက္ရိုက္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေန ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏
လွ်ပ္စစ္ရရွိေရးအတြက္ ကနဦးတပ္ဆင္ေငြအား ေထာက္ပံ့ေငြအျဖစ္ေပးရန္။
၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၅ ထိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ၾကီးမ်ားအတြက္ မဟုုတ္ပဲ ေဒသသုုံး ျပန္ျပည့္ျဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္
ေငြေၾကးလ်ာထား သုုံးစြဲရန္
အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (NEP) ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၂၀၂၀ မွ ၂၀၂၅ ခုုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စု
၅၀၀၀၀၀ ခန္႕ လွ်ပ္စစ္ရရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕မွဳအား ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (IDA)
မွ လ်ာထားေပးအပ္ရန္။
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အၾကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳ မျပဳရန္။ သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္
အေနျဖင့္ ကမာၻ႕ဆည္ၾကီးမ်ား ေကာ္မရွင္မွ ထုုတ္ျပန္ထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္

ေက်ာက္မီးေသြး အလိုမရွိ
•

ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ တြင္ ကိုယ္တုိင္ေရးဆြဲလက္ခံထားေသာ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စာတမ္းပါ
အခ်က္အလက္မ်ားအား လိုက္နာသင္႔သည္။ အဆိုပါ စာတမ္းတြင္ ဘဏ္အေနျဖင့္ ေက်ာက္မီးေသြးက႑တြင္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွဳအား တင္းက်ပ္ထားသည္။ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ေက်ာက္မီးေသြးသုုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား
ေလ်ာ့ခ်ေရးတြင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ကူညီမွဳေပးႏိုင္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ အေနျဖင့္ ညစ္ညမ္းရံုသာမက
(ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၊ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မွဳ၊ ေရထုုအရင္းအျမစ္ ညစ္ညမ္းမွဳ႕)မ်ားသာမက ႏွစ္ကာလ
ၾကာေလေလ ေရလိုအပ္ခ်က္ တိုးတက္လာေလ ျဖစ္သကဲ့သို႕ စြမ္းအင္ ထုုတ္လုပ္ႏိုင္မွဳသည္လည္း ေလ်ာ့က်လာမည္
ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခုု ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အဆိုျပဳ ႏုုိင္ငံဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ
အတည္မျပဳခင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့ဘဏ္ အုုပ္စုႏွင့္ ေတြ႕ဆုုံေဆြးေႏြးခြင့္ အခြင့္အလမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုအပ္သည္။
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