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ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဘက္စံုစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပန္းတုိင္သုိ႔ 
ဆိုက္ေရာက္ျပည့္မီေရးအတြက္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ 
တိုင္းျပည္၏ အလုပ္သမား အင္အားစုကုိ အသိပညာေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ထိေရာက္အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား 
ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ခု ထူေထာင္ရာတြင္ မျဖစ္မေန အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအခြန္မ်ား အစရွိသည့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ 
အျခားေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ခု ရရွိေရးအတြက္ ပဓာနက်ၿပီး 
အဆိုပါ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑မွာ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလတြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ပဏာမေျခလွမ္း 
မ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ဆယ့္ေလးခုမွ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည့္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာခဲ့သည္။ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္အေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္ေစမည့္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္သာ 
ရွိေနေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား ေမာင္းႏွင္ေနမႈကုိ အာမခံခ်က္ေပးရာတြင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုအေရးႀကီးလာေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ 
လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၃ဝ) မွ အစုိးရဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ 
တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ခိ်တ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါ အရာေရာက္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။ လုပ္ငန္း 
တာဝန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာအနက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီေပးရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္မား 
လာေစရန္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကိစၥရပ္မ်ား စီမံခန႔္ခြဲရန္ ယင္းအစိုးရဌာနမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ 
ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ႐ုံးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ထိေရာက္လ်င္ျမန္လာျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ေဒသႏၲရ 
စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာတိုးပြားလာသည္။ 

ဤပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ 
နားလည္ႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန႔္က 
ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စြန႔္ဦးတီထြင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ Duke တကၠသုိလ္၏ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 
စမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနအထားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေဒသႏၲရစီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် စံႏႈန္းတုိင္းတာမႈ ျပဳႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္းသည္ 
ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကုိ ပိုမိုသိနားလည္ေစရန္အတြက္ 
သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာေရး ကိရိယာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ညႊန္းကိန္း (MBEI) သည္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဒတာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္၊တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားသို႕ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေသာ ပထမဆုံးေသာ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္ေစေရးအတြက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ MBEI တုိင္းတာမႈကုိ 
၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သြား ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဘက္ေပါင္းစုံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိေရးအတြက္ 
အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မ်ားကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားသက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားဆက္ႏြယ္သူမ်ား ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း 
ႏွင့္ ပုံေဖာ္ျခင္းတုိ႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ 
အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္းကုိ UK Aid ႏွင့္ the DaNa Facility တုိ႔မွ ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ 
ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူမ်ားႏွင့္သာ လံုးဝ သက္ဆုိင္ၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ UK Aid ႏွင့္ DaNa Facility တို႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိပါ။ 

Matthew B. Arnold, Ph.D.
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ျမန္မာ 
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အစီရင္ခံစာ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည့္အခါတြင္ 
ဤကိုးကားခ်က္အတိုင္း ေဖာ္ျပေပးပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။  
Malesky, Edmund, Dean Dulay, and Jon Keesecker. 2019. The Myanmar Business 
Environment Index: Measuring Economic Governance for Private Sector Development. 
The DaNa Facility and The Asia Foundation: Yangon, Myanmar.

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း (MBEI) သည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ DaNa Facility ႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန 
(DFID) တို႔ၾကားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အသီးအပြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန(MOC) ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန 
(MOLIP) တုိ႔၏ အင္တုိက္အားတိုက္ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္သာ MBEI ထြက္ေပၚလာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာမူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈ 
ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအေပၚ မ်ားစြာမူတည္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဒတာေကာက္ယူရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးခဲ့ၾကသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ အက်ိဳးစီးပြား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကုိလည္း ကြၽန္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ 
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အသံုးခ်ရာတြင္ ၎တုိ႔သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အခန္း 
က႑မွ ပါဝင္ၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

သုေတသနစီမံကိန္းသည္ Dr. Kim N.B Ninh ႏွင့္ Dr. Matthew B. Arnold (ဌာေနကိုယ္စားလွယ္၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ) တုိ႕၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး Peter Brimble (အႀကီးတန္း နည္းပညာ 
အၾကံေပး၊ DaNa Facility၊) ဦးလင္းေမာင္ေမာင္ (ကုန္သြယ္ေရးျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ဦိးေဆာင္အရာရိွ၊ DaNa 
Facility) ႏွင့္ Tom Coward (အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ 
DFID) တုိ႕၏ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခဲ့ရပါသည္။

Duke တကၠသုိလ္မွ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ ပါေမာကၡ Edmund Malesky မွ MBEI သုေတသန နည္းလမ္းေဖာ္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ 
ဦးေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ၿပီး စိစစ္ေလ့လာမႈ ထြက္ေပၚလာေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရာတြင္လည္း ပင္တုိင္ေရးသားသူ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ခုမွလည္း ပါေမာကၡ Malesky ကုိ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြဲ႕ကုိ 
ပင္တိုင္ ဦးေဆာင္သူမွာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Jon Keesecker ျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕၊ ကြင္းဆင္းသုေတသီ 
တို႔ႏွင့္လည္း ညႇိႏႈိင္းလုပ္ကုိင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ Duke တကၠသုိလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ က်မ္းျပဳလ်က္ရွိသူ Dean Dulay မွလည္း 
လက္ေထာက္သုေတသီႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြဲဖက္ေရးသားသူအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဒၚမီကီေက်ာ္ျမင့္၊ ေဒၚၾကည္ျပာ 
ၿဖိဳးပုိင္၊ ဦးသုတဦး၊ ေနာ္ဂ်က္နက္ႏွင့္ Richard Batcheler တုိ႔ အားလံုးလည္း အလြန္တရာ အေရးပါလွသည့္ ေနာက္ခံသုေတသန၊ 
သုေတသနနည္းလမ္းဒီဇိုင္းပုံစံ၊ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ 
ျပဳလုပ္သည့္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

Nielsen–MMRD Research Services ၊ ေဒၚေအးေအးမင္း ႏွင့္ Kiavin Khor တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္စြာဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေကာက္ယူ 
ေပးခဲ့ၾကသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ စစ္တမ္းမ်ား မပါရွိဘဲ MBEI အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ 
အေနျဖင့္ ေျပာၾကားလိုပါသည္။
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ACC: 

CDC: 

CEO: 

DALMS: 

DAO: 

DFID: 

DICA: 

DISI: 

EGI: 

GAD: 

GDP: 

ILO: 

IRD: 

MBEI: 

MOHT: 

MOLIP: 

MSDP: 

NLD: 

PCI: 

PPS: 

SME: 

SWOT: 

UK AID: 

YCDC: 

Anti-Corruption Commission
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္
City Development Committee
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
Chief Executive Officer
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
Department of Agriculture Land Management and Statistics
လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန
Development Affairs Organization
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား
Department for International Development
ယူေကႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန
Directorate of Investment and Company Administration
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန
Directorate of Industrial Supervision and Inspection
စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန
Economic Governance Index
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအၫႊန္းကိန္း
General Administration Department
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
Gross Domestic Product
စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထြက္ကုန္
International Labor Organization
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕
Internal Revenue Department
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန
Myanmar Business Environment Index
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း
Ministry of Hotels and Tourism
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန
Ministry of Labour, Immigration, and Population
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
Myanmar Sustainable Development Plan
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း
National League for Democracy
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
[Vietnam] Provincial Competitiveness Index
[ဗီယက္နမ္] ျပည္နယ္အဆင့္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအညႊန္းကိန္း
Probability Proportion to Size Sampling
နမူနာအုပ္စုမ်ား၏ ဦးေရအခ်ိဳးအစားအလုိက္ ျဖစ္တန္စြမ္းေပး၍ နမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္းနည္းလမ္း
Small and Medium Enterprise
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း
United Kingdom Aid
ယူေက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန
Yangon City Development Committee
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
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၃ အမွာစာ
၄ ေက်းဇူးတင္လႊာ 
၅ အတိုေကာက္မွတ္စု
၈ အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္

 အခန္း ၁ 
၁၄ မိတ္ဆက္  

၁၄ ၁.၁ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အဘယ့္အေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါသနည္း။
၁၆ ၁.၂ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
၂၆ ၁.၃ MBEI အထူးျပဳေလ့လာသည့္နယ္ပယ္ႏွင့္ သုေတသနနည္းလမ္း။

 အခန္း ၂ 
၃၄ ေပၚထြန္းစ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူေဘာင္

၃၄ ၂.၁ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
၃၆ ၂.၂ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
၃၉ ၂.၃ MBEI အဆင့္ စိစစ္ေလ့လာမႈကို အသုံးခ်နည္းမ်ား 

 အခန္း ၃
၄ဝ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခအေန 

၄ဝ ၃.၁ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ 
၄၂ ၃.၂ ေျမယာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ
၄၄ ၃.၃ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
၄၆ ၃.၄ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ
၅ဝ ၃.၅ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ
၅၁ ၃.၆ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
၅၂ ၃.၇ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း
၅၄ ၃.၈ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
၅၄ ၃.၉ လုပ္သားခန္႔ထားေရး
၅၆ ၃.၁ဝ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

 အခန္း ၄ 
၅၈ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

၅၈ ၄.၁ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေပၚ သ႐ုပ္ခြဲေလ့လာမႈေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
၇၇ ၄.၂ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္

 အခန္း ၅
၈၄ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
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 အခန္း ၆ 
၈၆ အုပ္စုခြဲအလိုက္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကြာဟျခင္း

၈၆ ၆.၁ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
၈၉ ၆.၂ က်ား-မေရးရာ က႑ႏွင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

 အခန္း ၇ 
၉၂ မူဝါဒေရးရာအတြက္ ေတြးေခၚခ်က္မ်ား 

 ေနာက္ဆက္တြဲ က 
၉၆ အၫႊန္းကိန္းပါ သုေတသနနည္းလမ္း

၉၆ က.၁ စုေဆာင္းျခင္း
၁ဝ၈ က.၂ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား တည္ေဆာက္သတ္မွတ္ျခင္း
၁ဝ၉ က.၃ အဆံုးသတ္ MBEI ကို ညႇိႏိႈင္းသတ္မွတ္ျခင္း 

 ေနာက္ဆက္တြဲ ခ  
၁၁၂ MBEI တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္

၁၁၂ ခ.၁ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ အၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၁၅ ခ.၂ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ အငွားခ်သက္တမ္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ  
 အၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၁၉ ခ.၃ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
 ႐ံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ အညႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၂၃ ခ.၄ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား အၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၂၆ ခ.၅ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၂၉ ခ.၆ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၃၄ ခ.၇ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆုိင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ဘက္လုိက္ျခင္း အၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၃၇ ခ.၈ အၫႊန္းကိန္းငယ္ဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းဆိုင္ရာ 
 အညႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား 
၁၄၁ ခ.၉ အၫႊန္းကိန္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားေခၚယူစုေဆာင္းမႈ အၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား
၁၄၃ ခ.၁ဝ  အၫႊန္းကိန္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအၫႊန္းကိန္းခြဲအတြက္ ေဒတာမ်ား

 ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ  
၁၄၇ သန္႔ရွင္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အားႏွစ္သက္လိုလားမႈမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာခ်က္

၁၅ဝ အခန္းဆံုးမွတ္စု
၁၅၂ က်မ္းကိုးစာရင္း 
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စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၫႊန္းကိန္း (EGI) သည္ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ နားလည္ရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ 
ရန္ႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက က႑မ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ 
လုပ္ရန္တုိ႔အတြက္ အစိုးရမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ လက္ခံ 
လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နက္နဲေသာ အသိ 
ပညာ ရရွိရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို 
လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ အင္ဒို 
နီးရွား၊ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကိုဆုိဗို၊ အယ္လ္ဆာ 
ေဗးေဒါ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ 
တို႔တြင္ EGI မ်ားကုိ အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ဤအစဥ္အလာ 
ကို လိုက္နာေသာအားျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ၫႊန္း 
ကိန္း (MBEI) သည္လည္း EGI ပုံစံ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန 
အထားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ျမန္မာ့ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
နားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရင္းႏိုင္မည့္ ကိရိယာ တစ္ခု 
ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား သာမက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ စီမံခန႔္ခြဲ 
ေနၾကသူမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ိဳးစီးပြား ဆက္စပ္သူမ်ား 
အတြက္ပါ ျဖည့္စြမ္းေပးရန္ MBEI ကို ဒီဇိုင္းပုံစံ ေရးဆြဲထား 
သည့္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံေသာ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးရာေရာက္ပါသည္။ 

MBEI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အသံကုိ ကုိယ္စားျပဳ ထားပါသည္။ MBEI ကုိ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေရအတြက္ ၄,၈၇၄ ခု ပါဝင္သည့္  
ႏိုင္ငံလုံးကြၽတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ အေပၚ အေျခခံထားၿပီး 
၎တို႔အနက္မ်ားစြာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ 
ထုတ္လုပ္ေရး က႑မ်ားမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(SMEs) ျဖစ္ၾကသည္။ (စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
သစ္ေတာ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္း) အေျခခံ စီးပြားေရး 
က႑မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ ေနၾက 
သည့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိမူ ထည့္သြင္းထား 
ျခင္း မရွိပါ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 
မ်ားကုိ ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလႊာခြဲ က်ပန္းနမူနာ 
ေကာက္ျခင္းနည္းလမ္း(stratified random sample)ကုိ 
အသံုးျပဳၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္သာမက 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွ ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ား က်ိန္းေသပါဝင္ေစရန္ 
ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ စစ္တမ္းေမးခြန္း ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ 
မ်ားကုိ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕၏ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ 
ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ျမန္မာစာရင္းအင္း 

စာေစာင္မ်ား၊ အစုိးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွရရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရင္းျမစ္မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိထားသည့္ 
တြက္ခ်က္ႏိႈင္းယွဥ္၍ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပန္ 
လည္ေပါင္းစပ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေပါင္းစပ္မႈမွသည္ အလြန္ 
တရာ အားကုိးအားထားျပဳႏိုင္သည့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ စီးပြား 
ေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ထြက္ေပၚလာ 
ေစပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို 
အေျခခံထားသည့္တုိင္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ တုိင္းတာခ်က္မ်ား 
ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ ေပးထားသည္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ပင္မ အစိတ္အပိုင္း 
ဆယ္ခုကို MBEI တြင္ တုိင္းတာထားပါသည္။ MBEI ပ်မ္းမွ် 
ရမွတ္ကို အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဆယ္ခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ 
MBEI တိုင္းတာမႈတြင္ အေနအထား ေကာင္းမြန္သည္ဟု 
ယူဆႏုိင္သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခု 
ဟူသည္ ၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ရန္ ကနဦး ကုန္က် 
စရိတ္နည္းျခင္း၊ ၂) ေျမေနရာရရွိရန္ လြယ္ကူၿပီး လုပ္ငန္း 
အေဆာက္အအံု ဥပစာတြင္ လံုၿခဳံမႈရွိျခင္း၊ ၃) ျဗဴ႐ိုကေရစီ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ 
မၾကာျမင့္ျခင္း၊ ၄) တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ နည္းပါးျခင္း၊ 
၅) လံုေလာက္မႈရွိၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈေကာင္းသည့္ 
႐ုပ္ဝတၳဳႏွင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္ 
အအုံ ရွိျခင္း၊ ၆) ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီးပြားဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ညီမွ်ေသာ စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ 
ျခင္း၊ ၇) အစိုးရပိုင္၊ ႏိုင္ငံျခားပိုင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဆက္စပ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူဝါဒအရ ဘက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ 
ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ 
၈) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ နည္း 
ပါးျခင္း၊ ၉) အလုပ္သမား ေလ့က်င့္ေရး မူဝါဒမ်ား ထိေရာက္ 
အားေကာင္းျခင္း၊ ၁ဝ) အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ တရားမွ်တၿပီး လ်င္ျမန္ထိေရာက္ၿပီး 
ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒေရးရာ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားရွိျခင္း ဟူသာ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံရပါမည္ 
(ေနာက္ဆက္တြဲ က တြင္ သုေတသနနည္းလမ္းဆုိင္ရာ 
ေဖာ္ျပခ်က္အျပည့္အစုံႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ခ တြင္ စိစစ္ 
ေလ့လာမႈ၌ အသုံးျပဳထားသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား 
အားလုံး၏ ေဖာ္ျပခ်က္တို႔ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္)။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မတူညီသည့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
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အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေယဘုယ် စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မည္သည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီး တစ္ခုကမွ် အျခားတစ္ခုထက္ ထူးျခားထင္ရွားစြာ သာ 
လြန္ေနျခင္း မရွိပါ။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားကုိ အတူတကြ 
ေပါင္းစပ္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားၾကားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျခားနားခ်က္ အနည္း 
ငယ္မွ်သာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေပးစြမ္းရာ၌ မည္သည့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးကမွ ထူးခြၽန္မေန သကဲ့သုိ႔၊ ဘက္စုံ 
ေထာင့္စုံမွ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိပါ။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ားစုသည္ အၫႊန္းကိန္းခြဲ 
ဆယ္ခုတြင္ အလယ္အလတ္ရမွတ္မ်ား ရရွိေသာ္လည္း၊ 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားၿပီး 
အျခားေနရာမ်ားတြင္ နိမ့္ပါးသြားသည့္အတြက္ ၾကားက် 
သြားသည့္ အေနအထားကုိ ေတြ႕ရပါသည္ (ျပည္နယ္/ 
တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အၫႊန္းကိန္း အဆင့္တစ္ခုစီ 
အတြက္ ပုံ ၁၆ ကို ရႈ)။ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းျဖင့္ ၾကည့္ပါက 
အဆုိပါ ရလဒ္မ်ားသည္ EGI အမ်ားစုအတြက္ တမူထူးျခား 
ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသစ္ျဖစ္ထြန္းစ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေမြဆက္ခံ လာရသည့္ အခက္ 
အခဲမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ထူးခြၽန္ေသာ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာရန္အတြက္ 
ေဒသႏၲရနယ္ပယ္မ်ားသည္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္ 
အဝ မရရွိေသးပါ။ 

စီးပြားေရး ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတုိ႔ကို ထင္ဟပ္ 
ႏိုင္ေစရန္အတြက္ MBEI တုိင္းတာခ်က္မ်ားကုိ အေလးခ်ိန္ 
သတ္မွတ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ပုဂၢလိက က႑၏ ေဆာင္ 
႐ြက္မႈ အေျခအေနအေပၚ အေလးသာမႈကုိလုိက္၍ အၫႊန္း 
ကိန္းကို အေလးခ်ိန္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းၿပီး ထင္ 
ရွားေသာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ အေလး ခ်ိန္ 
သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ စိတ္ေက် 
နပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနကုိ တုိင္းတာ 
သည့္ အဓိကထြက္ကုန္ ကိန္းရွင္သုံးခုကို အေျခခံ၍ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲမ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားသည္။ ၎တုိ႔မွာ ေဒသႏၲရ 
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကုိ ယံုၾကည္မႈ၊ ယမန္ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း 
လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ အစီအမံမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ 
တိုင္းတာခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ အားအေကာင္းဆံုး 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားသည္ အၫႊန္းကိန္းတြင္ အေလးခ်ိန္ ပိုစီး 
ၾကသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ က.၃ တြင္ ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ 
ျခင္းႏွင့္ Regression ရလဒ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သုေတ 
သန နည္းလမ္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ဤအဆင့္ 
တြင္ ေဒသႏၲရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး သတ္မွတ္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
စြာ ဆုံးျဖတ္ လာႏိုင္ေစသည္။ အဆုိပါ MBEI  ၏ အေလးခ်ိန္ 
အစီးဆံုး အၫႊန္းကိန္းခြဲ သုံးခုမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အရည္အေသြး (အၫႊန္း ကိန္းခြဲ ၈)၊ လုပ္သားအရည္အေသြး 
(အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၉) ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ  (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ) 
တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ခုစီအတြက္ အဆံုးသတ္ အၫႊန္းကိန္းတြင္ 
၂ဝ% သတ္မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း 
စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ သန႔္ရွင္းေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ေပၚ မွီခိုေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေရး သို႔မဟုတ္ 
အခြန္ထမ္းျခင္းမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားထက္ 
စာလွ်င္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ 
တားဆီးေရးကုိ မ်ားစြာအေလးေပးၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ 
ရသည္။ အဆိုပါ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ႏွစ္သက္ေ႐ြးခ်ယ္မႈကုိ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ သုေတ 
သန အဖြဲ႕ငယ္မွလည္း မားကတ္တင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ 
ထုတ္ယူအသံုးျပဳထားသည့္ ၎၏ ပူးတြဲစစ္တမ္းေကာက္ယူ 
စမ္းသပ္မႈအရ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
သဟဇာတ ျဖစ္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ႏွစ္သက္လုိလားမႈ 
အမွန္တကယ္ ရွိၾကေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ ေဒသႏၲရ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ 
စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိပင္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစမည္ဆုိပါက လက္လႊတ္ရန္ ဝန္မေလးေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
သည္။ (ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃.၈ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ တုိ႔တြင္ 
ပူးတြဲစမ္းသပ္ခ်က္ကို အေသးစိတ္ရႈ)

MBEI အရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီးပြားဖူလံုမႈၾကား ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေသာ ဆက္ႏြယ္ခ်က္တစ္ခု ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
သည္။ ဤအစီရင္ခံစာပါ စိစစ္ေလ့လာမႈအရ MBEI 
တိုင္းတာခ်က္ေပၚမွ ေဒသႏၲရ အစိုးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားဖူလံုမႈႏွင့္ ေကာင္းစြာ ဆက္စပ္လ်က္ 
ရွိေၾကာင္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ညမီးအလင္းေရာင္ 
တိုင္းတာခ်က္ျဖင့္ သက္ေသျပၿပီး ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း တစ္ယူနစ္စာမွ် အေျပာင္းအလဲသည္ 
ညမီးအလင္းေရာင္ ၃၂% တုိးျမင့္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရသည္။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ သုေတသနအရ 
ၿဂိဳဟ္တုမ်ားမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သည့္ ညမီးအလင္းေရာင္ 
သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဖူလံုမႈတုိ႔၏ 
အလြန္တရာ ေကာင္းမြန္လွေသာ ၾကားခံတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖူလံုမႈ 
တို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈမွာ လြန္စြာအားေကာင္းသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး ေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ဖူလုံမႈပိုမိုျမင့္မားသည္။ 
ဤဆက္ႏြယ္ခ်က္ အတြင္းမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း အျပည့္ 
အစံုကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ 
ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာ လုိေနေသးေသာ္လည္း ပဏာမ ထြက္ေပၚ 
လာသည့္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားမွာမူ လြန္စြာေကာင္းမြန္ လွေပ 
သည္။ (ပုံ ၁၈ တြင္ရႈ)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ မတူညီေသာ က႑မ်ား 
အလုိက္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ေတြ႕ႀကဳံရျပန္သည္။  MBEI မွ 
ကြာဟမႈမ်ားအေပၚ စိစစ္ေလ့လာမႈရာတြင္ ေယဘုယ် 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ က႑အမ်ိဳး အစား 
ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျဖၾကားသူ၏ က်ား-မ အခန္းက႑ 
ေပၚတြင္လည္းေကာင္း မူတည္၍ ကြာဟခ်က္မရွိေၾကာင္းကို 
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ေတြ႕ရွိ ရသည္။ အခန္း ၆ ပါ အေသးစိတ္ စိစစ္ေလ့လာမႈ 
အရမူ ပို၍ သိမ္ေမြ႕ေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ 
လာသည္။ ဦးစြာ ပထမ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ 
က႑မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး 
က႑မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ကနဦး 
ကုန္က်စရိတ္ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁) အလြန္တရာ ျမင့္မား 
သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကၿပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ား 
ထက္စာလွ်င္ ေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးသည္လည္း 
ပိုမိုခက္ခဲသည္ဟု က႑ႏွစ္ရပ္လံုးရွိ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ယူဆ 
ၾကသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ တသမတ္တည္းေသာ အသြင္ 
သဏၭာန္ကုိ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 
(အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၃) ႏွင့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား 
(အၫႊန္း ကိန္းခြဲ ၄) တို႔တြင္ အထင္အရွား ေတြ႕ရျပန္သည္။ 
ေပါင္းစည္း ၾကည့္ပါက အဆိုပါ ရလဒ္မ်ားသည္ က႑ 
ေပါင္းစုံအၾကားရွိ ႀကီးၾကပ္မႈ ပုံစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈတို႔၏ သက္ေရာက္မႈတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ 
ျခားနားခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ကုိ ရည္ၫႊန္းလ်က္ရွိသည္။ 
ဒုတိယ အခ်က္မွာ ဘ႑ာေရး၊ အာမခံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
လုပ္ငန္း (အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) အစရွိသည့္ ထိပ္တန္း 
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး 
အစားမ်ား ထက္စာလွ်င္ ေျမရရွိႏိုင္ေျခႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
မ်ားစြာမေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္ကုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရသည္။ 
အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ေျမရရွိ 
ေရးအတြက္ စိတ္ပူပင္မႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ၾကသည္။ တတိယ 
အခ်က္မွာမူ အျခားေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္ 
စြာပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ဘက္လုိက္မည့္ ကိစၥ (အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ ၇) ႏွင့္ အရည္အေသြးမီ လုပ္သားရရွိေရး (အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ ၉) တုိ႔တြင္ အျခားေသာ က႑မ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ 
စိတ္ပူပင္မႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ၾကသည္။ စတုတၳအားျဖင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရး (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၆)၊ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၈) ႏွင့္ 
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ  (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ) တို႔ၾကား အလြန္တရာ 
ေသးငယ္သည့္ က႑အလုိက္ ကြာဟခ်က္ကုိသာ ေတြ႕ရ 
သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ကိစၥရပ္ တို႔တြင္မူ 
မတူညီေသာ က႑မ်ားၾကား ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရမွတ္နိမ့္ပါး 
သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍မူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပို၍ အေကာင္းျမင္စိတ္ ရွိၾက 
သည္။ 

စိန္ေခၚမႈ မ်ားသည့္ အေနအထားတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ 
ေနၾကရသည့္တုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေကာင္း 
ျမင္စိတ္ ရွိေနၾကေသးသည္ကုိ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ 
မ်ားအရ သိရသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ကြာဟခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပ႐ုံသာ 
မကဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ 
အက်ဳံးဝင္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း 
အေသးစိတ္ တင္ျပထားပါသည္။ အတားအဆီးမ်ားစြာႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေၾကာင္းကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက 
ေဖာ္ျပၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

၍ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႕ရွိ 
ရသည္မ်ား အနက္ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ အထူးျပဳ  ေဖာ္ျပလုိ 
ပါသည္။ 

 z ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွစ္ဆယ့္ငါး ရာခိုင္ႏႈန္း 
တြင္ အနည္းဆံုး တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ 
သက္ေသခံ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္ခု ရွိၾကသည္။ MBEI  
နမူနာ ေကာက္ယူမႈပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ေျခာက္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္း 
လိုင္စင္ တစ္ခုသာရွိၾကၿပီး အျခား ၁၇% သည္ ရန္ကုန္၊ 
မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာင္စီတို႔မွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခု ရရွိထားၾကသည္။ 
၆% မွ်ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသာလွ်င္ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မွ 
ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္စာတမ္းရွိၾကသည္။ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္ဆယ့္ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ မွတ္ပုံတင္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္း 
လိုင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းေသာ္ 
လည္းေကာင္း လုံးဝကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိပါ။ (ပုံ ၄ 
တြင္ရႈ)

 z စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ 
ဝင္ေရာက္ျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္အေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈ 
ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစု 
တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိၾကေသာ္ 
လည္း ၎တို႔အနက္ ၆ဝ% ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္အၿပီး သုံးလအတြင္း လိုင္စင္အျပည့္ 
အစုံ ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ား အားလုံး ရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ၉.၃% သာ လိုအပ္ 
ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲ 
ရွိသည္ဟု ညည္းညဴေျပာဆိုၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ 
ရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗီယက္နမ္ 
ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရသည္ 
ထက္စာလွ်င္ အဆိုပါ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ 
ပိုမိုရွည္ၾကာၿပီး ေႏွးေကြးလြန္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

 z တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈသည္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဆိုပါက 
အမ်ားထင္ထားသေလာက္ ျပႆနာ မရွိေခ်။ MBEI ပါ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တရား 
မဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုရ 
ေသာ္ အႀကိမ္ေရေရာ ပမာဏပါ မမ်ားလွေပ။ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ခုနစ္ဆယ့္ေလး 
ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တရားမဝင္ 
ေပးေေဆာင္ရမႈမ်ားသည္ ၎တို႔ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး 
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လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ အၿမဲတေစ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ 
ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၇၉% သည္ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ၏ 
၂% ေအာက္ ပမာဏကိုသာ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ 
ရမႈအတြက္ အသုံးျပဳရေၾကာင္း သိရသည္။ ေျဖဆိုသူ 
မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ စမ္းသပ္စာရင္းတစ္ခုကို 
အသုံးျပဳၾကည့္သည့္အခါ အဆိုပါ အျမန္ေၾကးေပး 
သူမ်ားသည္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၂% မွ်သာ ရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္ (အေသးစိတ္ကို ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၁ဝ 
ႏွင့္ ဇယား ၃ တို႔တြင္ရႈ)။ ဝယ္ယူေရးကိစၥဆိုင္ရာ 
တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ အစိုးရ 
တင္ဒါေခၚယူမႈတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၆၈% ၏ အဆိုအရ အစိုးရ 
စာခ်ဳပ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္ေၾကးေပးရန္ 
မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္ (ပုံ ၈ တြင္ရႈ)။ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ားၾကား လြန္စြာကြာဟသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ 
ေနရာေဒသ အလိုက္ ကြာဟခ်က္သည္ ျပည္နယ္ 
တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိ 
လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔သည့္ 
အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္ (ပုံ ၉ 
တြင္ရႈ)။ 

 z စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ားအေပၚ 
ယံုၾကည္သည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရသည္။ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရွစ္ဆယ့္ေလး ရာခိုင္ႏႈန္း 
သည္ တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အမႈကိစၥ 
မ်ားကို ဥပေဒအတိုင္း စီရင္ဆုံးျဖတ္ၾကသည္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကသည္။ တရားဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔တြင္ 
ဥပေဒ အေထာက္အကူသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကို အကူအညီေပးသည္ဟု ခုနစ္ဆယ့္ေျခာက္ 
ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ေျပာၾကား 
ၾကသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔သည္ ျမန္မာ့ 
တရား႐ုံး ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကဳံ 
အေျမာက္အျမား မရွိၾကသည့္တိုင္ တရား႐ုံးမ်ား အေပၚ 
ယုံၾကည္မႈ ရွိျခင္းက စီးပြားေရး ယုံၾကည္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း 
ခ်ဲ႕ထြင္ေရး အစီအမံမ်ားအတြက္ အလားအလာ 
ေကာင္းေစသည္။ 

 z မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ 
မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပႆနာ 
ႀကီးႀကီးမားမား မရွိလွေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာမူ 
ေျပာစရာရွိေနေသးသည္။ အဖန္တလဲလဲ ေဆာင္ 
႐ြက္ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္း စစ္ေဆးမႈမ်ား အစရွိသည့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း 
အလြန္ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
မ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက 
လက္ခံႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း 
တစ္ခုထက္စာလွ်င္ စာ႐ြက္စာတမ္း လိုအပ္ခ်က္ 
ပို၍ နည္းပါးၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္း 
ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည္ဟု 
ထင္ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံရွိ အလားတူ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ႀကီးၾကပ္စစ္ 
ေဆးမႈ ႏွစ္ဆပိုမို ႀကဳံေတြ႕ရၿပီး၊ ဥပေဒအရ ေပး 
ေဆာင္ရန္ ရွိသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကို ေဒသႏၲရ႐ုံး 
မ်ား၌ သိသာထင္ရွားစြာ ကပ္ထားျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍လည္း ပုိမုိ၍ ညည္းညဴေျပာဆုိၾကသည္။ 

 z SMEs အမ်ားစုသည္ ေျမ ရရိွေရးအတြက္ အခက္ 
အခဲ အနည္းငယ္သာ ရိွၾကသည္ကုိ အံ့ၾသစရာ 
ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ အမ်ားစုမွာ 
မိမိ အိမ္ယာ၌သာ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ 
ၾကေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ 
လည္း အမည္ေပါက္ ရရိွေရးမွာ လြန္စြာၾကန္႕ 
ၾကာသည္။ ေျမယာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈတို႔မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးစြာေသာ မူဝါဒေရးရာ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ 
ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံစားေနရေသာ 
ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ လြန္စြာ ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပို၍ မွန္ကန္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လည္း ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုမွ SME 
မ်ားသည္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ယုံၾကည္မႈေပးသည့္ လုံေလာက္ေသာ ေျမပမာဏ 
သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ ရွိသည္ဟု ဆိုၾက 
သည္။ MBEI စစ္တမ္းပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ခုနစ္ဆယ့္ရွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္ ပိုင္ဆိုင္ 
သည့္ ေျမေပၚ၌သာ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ငါးဆယ့္ေျခာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
မိသားစုပိုင္ ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
၂၈% မွာ အျခားသူတစ္ဦးထံမွ ဝယ္ယူထားေသာ 
ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၂% 
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာလွ်င္ အစိုးရ အငွားခ်ေပး 
သည့္ ေျမ (၅.၂%) ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခား 
ေသာ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အငွားခ် 
ေပးသည့္ ေျမ (၁၆.၇%) ေပၚတြင္လည္းေကာင္း 
လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စရာရွိသည့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား က်န္ပါေသးသည္။ ေျမအမည္ 
ေပါက္ ရရွိေရးကိစၥအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုျဖင့္ 
ေလွ်ာက္ထားၿပီး သည့္တိုင္ ရက္ေပါင္း ၉ဝ ခန႔္ 
ၾကာျမင့္သည္ျဖစ္ရာ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ 
စံႏႈန္းျဖင့္ ၾကည့္ပါက လြန္စြာၾကာေညာင္းသည္ဟု 
ဆိုႏိုင္သည္။ 

 z အေျခခံ အေဆာက္အအုံ အရည္အေသြး နိမ့္ပါး 
မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆံုးၿပီး 
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ကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္း ပ်က္စီးဆံုးရႈံးရသည္။ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံ အရည္အေသြးမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လမ္းအရည္အေသြး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 
၍ စိတ္တိုင္းမက်ဟု ဆိုသည္ (ဤကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
၄၉% မွ်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကသာ ေကာင္းမြန္သည္ 
သို႔မဟုတ္ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျဖၾကား 
ေပးၾကသည္)။  ဖုန္း (၆၆% က ေကာင္းမြန္သည္ 
သို႔မဟုတ္ လြန္စြာေကာင္းမြန္သည္ ဟုဆို)၊ 
အင္တာနက္ (၅၄% က ေကာင္းမြန္သည္ သို႔မဟုတ္ 
လြန္စြာေကာင္းမြန္သည္ ဟုဆို) တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ပို၍ အေကာင္းျမင္ၾကသည္။ 
သို႔တိုင္ အဆိုပါ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၌ပင္လွ်င္ 
ျပႆနာရွိေနေသးသည္။ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္ ယခင္လအတြင္း 
ဖုန္းလိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္မႈ နာရီ ၂ဝ ႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ နာရီ ၂ဝ ရွိခဲ့ၾက 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္  ၎စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ လမ္းမ်ားေရႀကီးမႈေၾကာင့္ 
ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ အခ်ိန္ ၇ ရက္ 
ဆုံးရႈံးရ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဤသို႔ေသာ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ျပတ္ 
ေတာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနႏွင့္ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပုပ္သိုးပ်က္စီးၿပီး ေငြပမာဏ အေျမာက္ 
အျမား ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္စရာ ရွိသည္ (အေသးစိတ္ကို 
ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃.၅ တြင္ရႈ)။ 

 z စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေရး 
ႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေရးမွာ 
လြန္စြာအားနည္းၿပီး အစိုးရဘက္မွ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္လ်က္ 
ရွိေနေသးသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ အစိုးရမွေပးသည့္ အေရးႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ 
ဥပေဒဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္စရာ 
အခြင့္အလမ္း လြန္စြာ နည္းပါးသည္။ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
၃.၆% က သာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး 
ရသုံးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္းအခ်က္အလက္ကို ရရွိၾကၿပီး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄.၃% က သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း 
အသစ္မ်ားကို သိရွိၾကသည္။ ဤေလ့လာခ်က္ အတြက္ 
ဖတ္ရႈခဲ့ရေသာ ေလွ်ာက္လႊာစာ႐ြက္မ်ားအနက္ ရရွိရန္ 
အလြယ္ကူဆုံးမွာ အစိုးရ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးျပည့္စုံေရးအတြက္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၆.၉% သာလွ်င္ အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာ 
ပုံစံမ်ား ရွိၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားအေနျဖင့္ 
အစိုးရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မည္သို႔ လိုက္နာရမည္၊ 
အစိုးရ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီအမံမ်ား 
အလိုက္ ဝင္ေငြတိုးပြားေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ရ 
မည္ကို နားမလည္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းသြား 

ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ထိေရာက္လ်င္ 
ျမန္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေသခ်ာမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ 
မႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသည္ (ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃.၆ ကိုရႈ)။ 

 z အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ အထူးတလည္ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး 
ဝန္းက်င္သည္ အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ 
မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပး ဘက္လိုက္သည့္ အေန 
အထားတြင္ ရွိေနေသးသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ပုံသဏၭာန္မ်ား ယိုယြင္းေစၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ပါးေစသည္။ 
ေျဖၾကားခ်က္မွ ေျခာက္ဆယ့္ေလး ရာခိုင္ႏႈန္းအရ 
အစိုးရသည္ ၎ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျမရရွိေရး ကိစၥတြင္ မ်က္ႏွာသာေပး 
သည္ဟု ဆိုသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄၄.၆% 
က မူ ေခ်းေငြ ရရွိေရးတြင္လည္း မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား 
ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉.၈% က 
သာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေရး မ်က္ႏွာသာေပးမႈ 
ရွိသည္ဟု ဆိုၾကၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၅.၂% ၏ အဆို 
အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ မ်က္ႏွာသာ 
ေပးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု သိရသည္။ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား နည္းတူ ဘက္လိုက္မႈမ်ား 
သည္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား 
ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားသည္ (ပုံ ၁၂ တြင္ အေသးစိတ္ရႈ)။ 

 z အရည္အခ်င္းမီ လုပ္သားမ်ား ရရွိရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲ 
သည္။ အရည္အခ်င္းမီ လုပ္သားခန္႔ထားေရး 
(အထူးသျဖင့္ ထိပ္တန္း နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား) မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြာေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အခက္အခဲ တစ္ရပ္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားေပးသူမ်ား အနက္ ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္မွာ ကာယအေျခခံ အလုပ္သမားမ်ား၊ 
နည္းပညာရွင္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိသည္ဟု 
သိရသည္။ ထို႔အျပင္လည္း အလုပ္သမား ေကာင္း 
ရရွိေရးမွာ အကုန္အက်မ်ားလွသည္။  ပ်မ္းမွ်ျခင္း 
အားျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး 
စရိတ္မွ ၅.၄% ကို လုပ္သား ေခၚယူစုေဆာင္းေရးတြင္ 
အသုံးျပဳရသည္။ အဆိုပါ ရလဒ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ၾကည့္ 
ေသာအခါ အရည္အေသြးမီေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ 
ရွင္ကို ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည့္ 
သေဘာပင္ ျဖစ္သည္ (ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃.၉ တြင္ရႈ)။ 

 z စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ 
လံုၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရ 
ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားကို ထိခိုက္ 
ရသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပစၥည္းပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ 
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ေဘးအႏၲရာယ္ကို ျမင့္မားစြာ ေတြ႕ႀကဳံ ခံစားေနၾက 
ရသည္။ ေျဖၾကားသူမ်ားအနက္ ၃၇.၅% ကသာ 
၎တို႔၏ ေဒသႏၲရ လုံၿခံေရး အေျခအေန ေကာင္းမြန္ 
သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကၿပီး၊ ၄၄.၉% ကသာ အစိုးရ 
ဝန္ထမ္းမ်ား ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက အေရးယူျခင္း 
ခံရမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ပမာဏ လြန္စြာျမင့္မား 
လွသည္ ဆိုရမည့္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၁၁.၂% မွာ 
ယမန္ႏွစ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ 

MBEI ပါ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးစီးပြား ဆက္စပ္သူမ်ား 
အတြက္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ 
အနာဂတ္အလားအလာမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး 
အတြက္ တန္ဖိုးရွိလွစြာေသာ အရင္းျမစ္တစ္ခု ေပးအပ္ထား 
ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပိုမိုနားလည္ 
ၾကေစေရးအတြက္ MBEI သည္ က်ိဳးေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ ရွာေဖြ 
ေရး ကိရိယာတစ္ခုအေနျဖင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္ထားပါသည္။ 
ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မီးေမာင္းထုိးျပ 

ထားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစမည့္ ေျဖရွင္း 
နည္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ အလုိ႔ငွာ အစိုးရ၊ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ေဆြး 
ေႏြးမႈမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ၾကေရး 
ျဖစ္ပါသည္။ MBEI တြင္ ဥပေဒျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ 
မူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အနာ 
ဂတ္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အသိပညာမ်ား ေပးထား 
သည့္ အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
အတြက္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 
ဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ လည္း 
သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းျမစ္တစ္ခု ေပးထားပါသည္။ 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြ 
ေနၾကသည့္ အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအတြက္လည္း အရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ 
အားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲၿပီး ရႈေထာင့္ 
စုံလင္ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အရင္းျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ MBEI ကုိ ပုံစံေရး 
ဆြဲထားပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ဘက္ေပါင္းစုံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးကုိ ေျဖေလွ်ာ့ 
ေပးသည့္အတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္းသစ္ 
တစ္ရပ္ အစျပဳလာခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးပြားေရး၊ 
ေငြေၾကးမူဝါဒႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ အေျခခံ 
က်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ 
အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ 
အတြက္ လမ္းခင္းေပးခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာ 
ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာမူ ႏိုင္ငံအဝွမ္းသို႔ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ မ်ားစြာေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး၊ 
အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္လည္း လုံေလာက္မႈ 
မရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ရန္ တားဆီးလ်က္ရွိသည္။ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးႏွင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုးတြင္ တုိးတက္မႈ 
အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားေသာ ပုဂၢလိက က႑ေပၚထြန္းလာေစ 
ေရးတို႔အတြက္ အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း 
ရန္ အလုိ႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾက 
သည့္နည္းတူ အစိုးရ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိ 
ပါသည္။ 

လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပး ကိစၥႀကီးတစ္ရပ္ 
အျပင္၊ အနာဂတ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
အဓိကက်ေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အေနႏွင့္ပါ သတ္မွတ္ 
ထားသည္။ ၎၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စီးပြား 

ေရး မူဝါဒဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ 
တုိ႔တြင္ ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိခ်က္အရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ 
ရွိေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္သစ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ 
သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဖာ္ျပပါ စာတမ္း 
ႏွစ္ေစာင္တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသစ္ကုိ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျမင့္မား 
သည့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ပုဂၢလိက႑အေပၚတြင္ 
အေျချပဳတည္ေဆာက္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ ၎ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ NLD အစိုးရလက္ထက္ အေရးပါဆံုးေသာ 
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအနက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
မႈဥပေဒ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒတုိ႔အျပင္ ပညာေရး 
တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္မားလာျခင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ 
ဖ်က္သည့္ နည္းနာသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း၊ ကုမၸဏီ 
မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကုိ 
ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္မူ အစိုးရသည္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP) ကုိ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ ၎လုပ္ 
ေဆာင္ခ်က္ကုိ အားျဖည့္လုိက္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ 
အလြန္တရာ က်ယ္ျပန႔္အေရးပါသည့္ ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေရရွည္တည္တ့ံၿပီး ဘက္ေပါင္းစုံလင္ေသာ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရရွိရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ MSDP ၏ 
ဒုတိယ မ႑ိဳင္တြင္ အားေကာင္းေသာ ပုဂၢလိက က႑ 
တစ္ရပ္၏ အေရးပါပုံႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစေရးတို႔ကုိ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထား 
သည္။ ဤအခ်က္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ တုိင္းတာမႈမ်ားအရ 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘက္မွေန၍ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈကုိ အားေပးရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အလားအလာကုိ ေတြ႕ျမင္ေန 
ရသည္။  
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ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သုေတသနအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ေဒသႏၲရ စီးပြား 
ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေျခခံတည္ေဆာက္ေရး 
အုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈသည္ ပညာတတ္ ဦးေရမ်ားၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ 
စီးပြားရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုင္ဆုိင္သည့္ စြန႔္ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္း 
ရွင္မ်ား စုေဝးရာ ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ေခ် 
ရွိေၾကာင္း သိရသည္ (Banerjee and Duflo, 2005; La 
Porta and Shleifer, 2008)။ ဤသည္မွာ သိသာထင္ 
ရွားေသာ အခ်က္ျဖစ္သည့္တုိင္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
ေဆာင္႐ြက္ေနရသူမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာ 
တြင္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အထက္စီးမွ ၿခဳံငုံ 
ၾကည့္ရႈေနရၿပီး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ မညီမွ်မႈႏွင့္ 
အလုပ္အကုိင္မရွိမႈ အတုိင္းအတာပမာဏမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ဆ 
ေနၾကရသည့္အခါ အလြယ္တကူ မ်က္စိလွ်မ္းသြားႏိုင္သည္။ 
အေရးႀကီးသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လုိက္ေသာအခါ 
အဆုိပါ ပမာဏမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားဟု ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ 
ေႏွးေကြးေသာ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs) 
မပါဝင္ပါ။ ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ စိုက္ခင္းငယ္ေလးမ်ားမွစ၍ 
အစားအေသာက္တန္း၊ ေဈးဆုိင္တန္း၊ မိဘလက္ရင္း 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ား၊ နည္းပညာစြန႔္ဦးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာကုိ ထုိး 
ေဖာက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအထိ ပါဝင္ပါသည္။ ၎လုပ္ 
ငန္းမ်ားသည္ ေရရွည္စီမံကိန္းထားရွိ၍ ရင္းႏွီးစြန႔္စားမႈျပဳမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမား ခန႔္အပ္ကာ၊ ကုန္ပစၥည္းသစ္မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္၍ အေကာက္ 
အခြန္ အေျမာက္အျမား ေပးေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
၎အေကာက္အခြန္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသံုး ကုန္ပစၥည္း 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္ခြဲေဝေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။        

အားနည္းၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈနည္းနာမ်ား
သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တုိးတက္မႈကုိ ေႏွာင့္ 
ေႏွးေစၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိလည္း အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည္။ 
တိက်ရွင္းလင္းမႈ မရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္ခ်ေပး
သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲရာတြင္ ရႈပ္ေထြးေစၿပီး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု 
လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္းကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲ 
ေဆာင္မႈ အားနည္းေစသည္။ SME မ်ားသည္လည္း 
လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ေဒသကုန္စည္စီးဆင္းမႈတြင္ ပါဝင္ 
ေပါင္းစပ္ရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးမရွိၾကေပ။ ထုိ႔အျပင္လည္း 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းၿပီး၊ ရႈပ္ေထြးယွက္ႏြယ္ေနေသာ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံမ်ားေၾကာင့္ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ 
ပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ 
ထားရွိေရးမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားမွာ ျပည္ 

ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္႐ုံးမ်ား 
ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ထိ 
ေရာက္မႈမရွိဘဲ၊ ၎၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ခံေနရသည့္ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုိယ္၌ပင္လွ်င္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေကာင္းစြာ နားမလည္ႏိုင္ၾကေပ။ 

ျမန္မာ့စီးပြားဝန္းက်င္အၫႊန္းကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စည္းၾကပ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ အကန႔္ 
အသတ္ အတားအဆီးမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ 
ၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ကုိပါ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ MBEI ဟူသည္ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၫႊန္းကိန္း (EGI) တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး 
ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပုံကုိ 
တိုင္းတာရန္ႏွင့္၊ အေရအတြက္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားဝန္းက်င္ကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ အာရွ 
ေဖာင္ေဒးရွင္မွ စြန္ဦးတီထြင္ထားသည့္ အထူးျပဳနည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ EGI မ်ားကုိ အင္ဒိုနီးရွား၊ သီရိလကၤာ၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ 
ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး၊ အဆုိပါ နည္းလမ္းကုိ 
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ နားလည္ရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ 
မည့္သူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္၊ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္တို႔အတြက္ အစိုးရ ေပါင္းစုံမွ က်ယ္ျပန႔္စြာ လက္ခံ 
က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္။ EGI ပုံစံကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခ 
အေနႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ 
စစ္တမ္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာေဒတာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
အတားအဆီးမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုး တုိင္းတာႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္အတြက္လည္းေကာင္း အာရွေဖာင္ 
ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ တစ္ဆင့္ခံ 
သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း၊ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ 
ျခင္းတို႔ကို က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 

MBEI ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
အက်ိဳးစီးပြား ဆက္စပ္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေၾကာင္းကုိ 
နားလည္ေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အား 
ေကာင္းေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ MBEI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအရပ္ရပ္မွ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အခက္အခဲႏွင့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကုိ အေျခခံတိုင္းတာမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ 
အလားအလာေကာင္းေသာ မူဝါဒႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး၊ 
ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမႈဘဝႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ 
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၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
ႏိုင္ၾကေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆံုးသတ္ဆုိရေသာ္ MBEI 
သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ကူညီဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ 
ေရရွည္တည္တ့ံၿပီး ရႈေထာင့္စုံလင္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 
ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

အစီရင္ခံစာတြင္ အခန္းေလးခန္း ပါဝင္ပါသည္။ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၫႊန္းကိန္း တစ္ရပ္အား ယခုမွ ပထမဆံုး 
အႀကိမ္အျဖစ္ စတင္ အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအတြက္ အေရး 
ႀကီးေသာ ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ အေျခတည္၍ အခန္း ၁ ကုိ 
ျပဳစုေရးသားထားသည္။ ဦးစြာပထမ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ 
အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ပင္မျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဘာင္သတ္မွတ္ 
ရာတြင္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ပညာရွင္မ်ား 
အသံုးျပဳၾကသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပ 
ထားသည္။ ယင္းေနာက္ MBEI ႏွင့္ ၎တုိင္းတာသည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လကၡဏာသြင္ျပင္မ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပ 
ထားသည္။ တတိယအေနျဖင့္ အၫႊန္းကိန္း တည္ေဆာက္ 
ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သုေတသန နည္းနိႆယ ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
ပုံစံကို အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားသည္။ စတုတၳအားျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ဥပေဒမူေဘာင္ကုိ 
ေဖာ္ျပၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သေဘာတရားပိုင္းကို တုိင္းတာၿပီး 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရလဒ္မ်ားကို တင္ျပရန္ 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရျခင္းကုိ က်ိဳးေၾကာင္းစုံလင္စြာျဖင့္ 
ရွင္းျပထားသည္။ အခန္း ၂ တြင္ တစ္ျပည္လံုးရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ တင္ျပထားၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အရပ္ရပ္ရွိ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကား 
အေသးစိတ္ ျခားနားခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း ၃ 
တြင္ စီးပြားေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ 

နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ က်ိဳးေၾကာင္း ဇစ္ျမစ္ မ်ားကုိ 
တင္ျပထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားၾကား 
တြင္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ နိဂုံး 
ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အခန္း ၄ တြင္ MBEI စိစစ္ေလ့လာမႈမွ ထြက္ 
ေပၚလာသည့္ မူဝါဒေရးရာ ေတြးေတာႀကံဆမႈမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းပိုင္း အေျခခံမ်ားကုိ သိရွိလုိသူမ်ား 
အတြက္ MBEI နည္းနိႆယပိုင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ က 
တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤတြင္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ 
အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ ၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၅,ဝဝဝ 
နီးပါးခန႔္ကုိ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရအဆင့္ ကုိယ္စားျပဳ 
စစ္တမ္းအသံုးျပဳ၍ လည္းေကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ႏွစ္
စဥ္ျမန္မာ့စာရင္းအင္းစာေစာင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ခံေဒတာမ်ား 
ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ေဒတာ 
ေကာက္ယူပုံ၊ ၂) သီအိုရီအေျချပဳ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား 
တည္ေဆာက္ပုံ ၃) ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ 
အဆုံးသတ္ MBEI အမွတ္ေပးရန္အတြက္ အေလးသာမႈအရ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္း သတ္မွတ္ပုံတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္း 
တင္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ခ တြင္ အၫႊန္းကိန္း 
ငယ္ ၁ဝ၁ ခုလံုးကုိ ဤအၫႊန္းကိန္းတြင္ အသုံးျပဳရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားၿပီး 
အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ပုံ၊ ပါဝင္ 
ေျဖၾကားေပးၾကသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္ ေဒတာမ်ားကုိ 
ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပး ထားပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွ ထင္ျမင္ယူဆ 
ပုံမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ အသံုးျပဳသည့္ စုေပါင္းစိစစ္ 
ေလ့လာမႈကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိသည္မွာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပတ္ဝန္း 
က်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
အစုအေဝးတစ္ရပ္ကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ပညာရပ္အလုိအရ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ “စီးပြားဝန္းက်င္” ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ 
မတူညီေခ်။ စီးပြားဝန္းက်င္တြင္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ 
ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအေၾကာင္းတရားအားလံုးသည္ အစိုး 
ရ၏ လက္ငင္းလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိမေနေခ်။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေဈးကြက္ႀကီးမ်ား၏ နီးကပ္မႈသည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ 
စီးပြားဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ မ်က္ႏွာစာ တစ္ခုျဖစ္ 
ေသာ္လည္း ၎သည္ အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ ရွိမေနေခ်။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘ႑ာ 

ေရးကို လက္လွမ္းမီႏိုင္စြမ္းမွာလည္း အေျခအေနကုိ 
မူတည္၍  အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စည္းၾကပ္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္တြင္ လံုးဝဥႆုံရွိေနသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ၏ လကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူသည္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ 
႐ြက္ေပးႏိုင္စရာ အေနအထားရွိသည့္ စီးပြားဝန္းက်င္၏ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၫႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈကုိ အေရးပါသည့္ က႑မ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ပယ္မ်ားစြာ 
အျဖစ္ စိတ္ပိုင္းလုိက္ၾကသည္။ အေမရိကန္ ေဘာဂေဗဒ 
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ပို႔ခ်ခ်က္တြင္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို “ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရး 
မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အသက္ 
ဝင္ေစျခင္း၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 
အေျခခံ အေဆာက္အအံု ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ စုေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ 
ဖလွယ္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” 
ဟူ၍ ၎ကအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါသည္ (Dixit, 2009, p. 5)။ 
အဆုိပါ ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ အစိုးရယႏၲရား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္မႈၾကား အျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္မႈကုိ ႐ုပ္လံုးေပၚေစသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရပ္ 
ဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈ၏ သီးျခားနယ္ပယ္ကုိးခုကို တိက် 
ေသသပ္စြာ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ေဖာ္ျပသြားသည္။ MBEI ကုိ 
ဖန္တီးရာတြင္ ေဘာဂေဗဒ၊ စီမံခန႔္ခြဲေရးပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 
သိပၸံ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ 
ႀကိဳးစား၍ အသံုးျပဳထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာ၏ ဤ 
အပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈပါ အဓိက 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ တင္ျပရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ လက္ရွိသုေတသနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားပါမည္။ 

၁.၂.၁။ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေျမ၊ အရင္းအႏီွး၊ ဉာဏ 
ပစၥည္းတုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းယူျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပး 
သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရား 
မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးခံစားၾကရသည္ 
(North, 1981; Acemoglu and Johnson, 2005; 
Johnson et al., 2002)။ ပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အမိန႔္အာဏာခ်ည္း သက္သက္ျဖင့္ အာမခံခ်က္မေပးႏိုင္ေပ။ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာကုိ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေပး 
ႏိုင္ေသာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်ရာတြင္ စီးပြားေရးေလာက အတြက္ 
ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လူပုဂၢိဳလ္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ဘက္မွ လြတ္လပ္ေသာ ခုံ႐ုံးမ်ား၌ အယူခံခြင့္ ေပးႏိုင္ေသာ 
စုေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ 
အာမခံေပးရမည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ကာကြယ္ေပးသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားထံတြင္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရရွည္စြန႔္စား လုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမိုစိတ္ခ် 
ယုံၾကည္မႈရွိၾကသည့္အေလ်ာက္ ၎ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ျမင့္မားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈရွိေရးသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
လ်က္ရွိသည့္ အေျခခံက်ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမယာစီမံခန႔္ခြဲမႈသည္ လြန္စြာ 
မွပင္ အထိအရွမ်ားသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရွးက်ေသာ ဥပေဒ 
မ်ား၊ မ်ားမၾကာေသးမီ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ျပဳလုပ္ 
ခဲ့သည့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းမႈ ေအာက္ 

တြင္ရွိေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ 
လတြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား ေျမအသုံး 
ခ်ေရးမူဝါဒပါ ပါဝင္ေနသည္။ ေျမယာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာအျပင္၊ ၎တုိ႔၏ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္ေျခ၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ လုပ္ငန္း 
မ်ား စတင္လည္ပတ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရွိမရွိကုိပင္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္လ်က္ရွိသည္ (Leckie and Simperingham, 2009; 
Guyitt, 2014)။ အေရးႀကီးေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ လူမႈ 
ဖူလံုေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးတုိ႔အတြက္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ လုံၿခဳံမႈမရွိသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္ 
အေရးကိစၥရပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကုိ 
ေတြ႕ရွိရသည္ (Myanmar Center for Responsible 
Business, 2018)။ လံုၿခဳံစိတ္ခ်မႈမရွိေသာ ေျမယာအငွားခ် 
ထားမႈမ်ားေၾကာင့္ မေရရာမႈမ်ား ေပၚထြက္လာသည့္အခါ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အနာဂတ္တြင္ အက်ိဳး 
အျမတ္ခံစားခြင့္ ရမည္မရမည္ကုိ မေသခ်ာေတာ့သည့္ 
အေလ်ာက္ ေရရွည္တြင္ အက်ိဳးခံစားရမည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လက္႐ြံ႕လာၾကလိမ့္မည္။ အဆုိးဆုံး အေန 
အထားအျဖစ္ ျမင္ၾကည့္ပါက အလားအလာရွိေသာ စြန႔္ဦး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရသည့္ ၎တို႔ေျမကုိ လြယ္ 
လင့္တကူ သိမ္းယူႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါက လုပ္ငန္း 
ပင္မစဘဲ လက္ေရွာင္သြားႏိုင္စရာရွိသည္။ 

၁.၂.၂။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ား

အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ျဖစ္ပြားသည့္ စီးပြားေရး အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ ယံုၾကည္ကုိးစားေလာက္စရာ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္း အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရားမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား အေနျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရသည္။ အေသးစား စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစုရွယ္ယာ အနည္းစု ပိုင္ဆုိင္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ မိမိအခြင့္အေရး ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ လြတ္ 
လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္တစ္ခုသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးသည္ (Djankov et al., 
2008)။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေပးႏိုင္ 
စြမ္း မရွိပါကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ေငြေပးေခ်ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ဝယ္ယူသူမ်ားကုိ အရွက္ 
ရေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ အလုိ႔ငွာ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္ ေဒသ 
တြင္း အရာေရာက္သူမ်ားကုိသာ အားကိုးျခင္းျဖင့္ လူမႈေရး 
ပိုင္းမွေန၍ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မွတစ္ပါး အျခားနည္း 
မရွိေတာ့ေပ။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးေၾကာင့္ စီးပြားဖက္ ျဖစ္လာ 
ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို အဆုိပါ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ အနီးစပ္ဆံုး လူမႈကြန္ယက္ အတြင္း 
၌သာ ေဘာင္ခတ္လုိက္သလို ျဖစ္သြားေစသည္။ ျပင္ပမွ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိမွသာလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
သည္လည္း ၎တုိ႔၏ လူမႈကြန္ယက္ ျပင္ပကုိ ထြက္၍ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္လုိစိတ္ ရွိလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားလည္း တုိးခ်ဲ႕လာႏိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားေကာင္း 
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လာမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ ဘ႑ာေရးၾကား ဆက္ႏြယ္ 
ခ်က္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအရ ဥေပဒ ကာကြယ္မႈ ပိုမိုအား 
ေကာင္းသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေႂကြးေဈးကြက္မ်ား ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည္ကုိ က်ယ္ျပန႔္ 
စြာ ေဖာ္ျပထားသည္ (Levine, 1999)။ စာခ်ဳပ္စာတမ္း 
ဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ ခုံ႐ုံးမ်ားႏွင့္ 
အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာဌာနမ်ား (ဗဟုိခ်ဳပ္ 
ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရခဲ) လုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ 
ဤအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ ျခားနားခ်က္ 
မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ လြန္စြာ နည္းပါးသည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၁။ 

စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူသည္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ဖလွယ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ 
အစိုးရမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ဆုိလိုပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
နယ္ပယ္ကုိးရပ္ပါဝင္သည္ဟု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ၎တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ားဖန္တီးျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အဆုိပါ မူဝါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ 
အဓိကအေရးပါေသာ တာဝန္ကို ယူထားပါသည္။ 

၁။ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား။ ေျမ၊ ပစၥည္းကိရိယာ၊ ဉာဏပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈအတြက္ လြန္စြာအေရးပါလွသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ရရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ လံုၿခဳံမႈရွိေစရန္ 
ကာကြယ္ေပးျခင္း။ 

၂။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းယႏၲရားမ်ား။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အသက္ဝင္ေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ကုိင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားမွ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ တရား 
႐ုံးႏွင့္ အႏုညာတဆံုးျဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဗဟုိဌာနမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားမ်ား ထားရွိေပးျခင္း။ 

၃။ စည္းၾကပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းၾကပ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။ စီးပြားျဖစ္ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္ျခင္း။

၄။ တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ။ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အစိုးရ႐ုံးကို အသုံးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း။ 

၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမ်ား 
ျပည္သူသုံး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူအသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း။

၆။ အေျခခံအေဆာက္အအံု အရည္အေသြး။ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္မီ 
ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားရရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။

၇။ အလုပ္သမားအရည္အေသြးႏွင့္ ေခၚယူစုေဆာင္းမႈ။ ကြၽမ္းက်င္မႈျပည့္မီေသာ အလုပ္သမားအင္အားစု 
ရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။

၈။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ဘက္လုိက္ျခင္း။  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ၾကမည့္ 
ပတ္ ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း။

၉။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္မႈ။ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာျခင္းမွ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ ယိုယြင္းမႈအား ကာကြယ္ျခင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ 
အမိန႔္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲ စိန္ေခၚ 
မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးသည္ ယခင္ႏွစ္အနည္းငယ္မွ စတင္၍ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ တရားဝင္ေၾကညာထားသည့္ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တရားစီရင္ေရး သီးျခားလြတ္ 
လပ္ခြင့္ကုိ ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္း 
က်င္မႈ (professionalism) ျမႇင့္တင္ရန္၊ တရားစီရင္ေရး 
စနစ္တြင္ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေစရန္  ရည္႐ြယ္၍ 
ဒုတိယေျမာက္ တရားစီရင္ေရး ဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းကုိ ၂ဝ၁၈ 
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ခုႏွစ္တြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သုိ႔ေစကာမူ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ 
ထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ Doing Business အစီရင္ခံစာ၏ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္း အသက္ဝင္ေစေရး အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၈၈ တြင္ 
ရွိေနေသးသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည့္ ေဒတာ 
မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ ခုံ႐ုံးစနစ္မ်ားကုိ မယံုၾကည္ၾကေၾကာင္း၊ 
ဝယ္သူမ်ား၊ စီးပြားဖက္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ၾကား အျငင္းပြားမႈ 
အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္သည့္တုိင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွားၾက 
ေၾကာင္း သိရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အနည္းစုသာလွ်င္ 
၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းျပင္ပမွ စီးပြားဖက္ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတြဲဖက္ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ စစ္တမ္း 
သုေတသနမွ သိရသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အျငင္းပြားမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ တရားဥပေဒအရ ေျဖရွင္းသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္မရွိၾကေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဥပေဒဝန္းက်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရ 
သည့္ အျခားေသာ မေရရာမႈမ်ားမွာ ျပစ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ေဖာက္ထြင္းမႈမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာခိုးယူခံရမႈမ်ားကုိ 
စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္ေနရေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ရာတြင္ 
ပိုမိုစြန႔္စားရေစၿပီး၊ လုံၿခဳံေရး ကုန္က်စရိတ္ကုိပါ ထပ္တုိး 
ရသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေစသည္ (Than, 
2016)။ ကြၽန္ုပ္တို႔ သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီး 
သည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ 
ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား 
ကြာဟမႈ ႀကီးမားေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ 
 

၁.၂.၃။ စည္းၾကပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံ 
တင္ျခင္းအလြန္ စည္းၾကပ္ေရး လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ား

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္ေသာ စည္း 
ၾကပ္ေရး လုပ္ထံုးမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရသည္။ ကမာၻ႔ 
ဘဏ္၏ Doing Business အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ မၾကာမီက 
ထုတ္ေဝသည့္ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ 
အထူးထင္ရွားသည့္အေလ်ာက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ 
မူဝါဒတြင္ စည္းၾကပ္ေရးတာဝန္သည္ အထူး အေလးထား 
စရာ အခ်က္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သီအုိရီအရ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားဟူသည္ လုပ္သားလုံၿခဳံေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ 
ထုတ္ကုန္မ်ား၊ သန႔္ရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္ အရည္ 
အေသြး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအား ကန႔္သတ္တား 
ဆီးမႈတို႔အားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႀကိဳးနီစနစ္ျဖင့္ 
တုပ္ေႏွာင္ခံရေသာအခါ ထုတ္ကုန္က်ဆင္းၿပီး လုပ္ငန္း 
တိုးခ်ဲ႕ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားျဖင့္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားလာျခင္း၊ စြန႔္ဦး 
တီထြင္လုပ္ကုိင္မႈကုိ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ 
မရွိေသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ အကာ 
အကြယ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕လာရသည္။ Djankov ႏွင့္ 

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား (2002) ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္၊ ၾကာခ်ိန္တုိ႔ႏွင့္ 
တရားမဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အရြယ္အစားတို႔ၾကား ခိုင္မာ 
ေသာ ဆက္စပ္မႈတစ္ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ဆက္ 
တည္းေသာ မိုက္ခ႐ိုအဆင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေထြေထြ 
စည္းၾကပ္မႈဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ား နည္းပါးေလ၊ ကုမၸဏီ 
အသစ္၊ ေကာ္ပိုရိတ္ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား၏ မွတ္ပုံ တင္မႈ 
မ်ားျပားေလျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 
ျပင္ပ အတားအဆီးမ်ားျပားသည့္ စက္႐ုံမ်ား (ဥပမာ - ေဈး 
ႀကီးေသာ ပစၥည္း ကိရိယာႏွင့္ အျခားေသာ စိုက္ထုတ္မႈမ်ား) 
ႏွင့္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ (သုိ႔) ကမာၻအဝွမ္းမွ ဝယ္လုိအား 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ဤအခ်က္သည္ 
အထူးမွန္ကန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္တြင္ “ကနဦး 
ကုန္က်စရိတ္” အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္လည္ပတ္ၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး စည္းၾကပ္ေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတြက္လည္းေကာင္း ေပးသြင္း 
ရသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္း 
မ်ားစတင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ စီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တုပ္ေႏွာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ 
က်ခံေနရဖြယ္ရိွသည္။၁ ကမာၻ႔ဘဏ္မွထုတ္ေဝသည့္ ၂ဝ၁၉ 
ခုႏွစ္ Doing Business အစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
တစ္ရပ္စတင္ျခင္း တုိင္းတာခ်က္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ 
ႏိုင္ငံ ၁၉ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၅၂ တြင္ (ေအာက္ေျခ ၂၅%) 
ေနရာေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း Doing Business တြင္ 
အသံုးျပဳထားသည့္ သုေတသနနည္းလမ္းမွာ ရန္ကုန္ရွိ 
အ႐ြယ္အစား အေတာ္အတန္ႀကီးမားၿပီး မ်ားစြာအကုိးအကား 
မျပဳႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိသာ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး၊ စက္မႈ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ျပင္ပမွ အေသးစား စီးပြာေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုကုိ 
ခ်န္လွပ္ကာ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အၾကားမွ ကြာဟခ်က္ကုိလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္။ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
ခ်က္တြင္ ေျဖဆုိၾကသူမ်ား၏ အဆုိအရ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ 
အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အခက္အခဲ မရွိ 
လွေၾကာင္းကုိပင္ ေတြ႕ရသည္(World Bank, 2014)။ 
လုပ္ငန္းမ်ား စတင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္လည္း လိုင္စင္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေဖာင္ပုံစံမ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရယူျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စည္းၾကပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈခံရျခင္းတုိကို ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့သည္။ 
အဆုိပါ တာဝန္မ်ားမွာ အေရးႀကီးသည့္တိုင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
ႀကဳံသလုိေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ မ်ားစြာ ဝန္ပိုေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၅၅ တြင္ရွိသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (ဤတြင္ အခြန္အေကာက္ 
မ်ား) သည္ ေႏွးေကြးေလးလံၿပီး အခ်ိန္ကုန္သည့္အျပင္ 
ထိေရာက္မႈမရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။      



20

၁.၂.၄။ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား

အဂတိလုိက္စားမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ 
အစုိးရ႐ုံးကုိ အသံုးျပဳျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္အခါ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ 
ပညာရွင္မ်ား၏ အလုိအရ အေသးစားႏွင့္ အႀကီးစား 
အဂတိလုိက္စားမႈ ဟူ၍ အေျခခံပုံစံႏွစ္မ်ိဳး ခြဲျခား၍ရသည္ 
(Ackerman, 1978; Lederman et al., 2005)။ အေသးစား 
အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး 
ခ်င္းစီမွ ၎တုိ႔၏ သာမန္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
ရာတြင္ နည္းလမ္းတက်မဟုတ္ဘဲ ေပးေဆာင္ရသည့္ 
အခေၾကးေငြမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေန 
ျဖင့္လည္း တရားဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္ 
ခမ်ားထက္ပို၍ နည္းလမ္းတက် မဟုတ္ဘဲ ေပးေဆာင္လိုက္ 
ရသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ အေသးစား အဂတိ လုိက္စားမႈအျဖစ္ 
အက်ဳံးဝင္သည္။ အႀကီးစား အဂတိလုိက္စားမႈမွာ ႏိုင္ငံ 
အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားအဆင့္တြင္ ျဖစ္ပြား 
ေလ့ရွိၿပီး၊ ၎ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ တုိက္ 
႐ိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္မသာေသာ္လည္း လူမႈဖူလံုေရး စနစ္ 

တစ္ခုလံုးအေပၚ ေယဘုယ်သက္ေရာက္မႈတစ္ခု က်ိန္းေသ 
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အႀကီးစား အဂတိလုိက္စားမႈတြင္ မ်ား 
ေသာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားပါရွိတတ္ပါသည္။ ၁) 
အစုိးရဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္အတြက္ လာဘ္ 
ေငြ လက္ခံျခင္း (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပစၥည္း ကိရိယာ၊ 
နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈ)၊ ၂) စီးပြားေရး ေလာကတြင္းမွ 
လူပုဂၢိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကုိ မ်က္ႏွာသာ 
ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ လာဘ္ယူျခင္းႏွင့္၊ ၃) ကန႔္ 
သတ္ခ်က္ရွိသည္ အရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေဝရာတြင္ (သဘာဝ 
သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ သုိ႔ ထုတ္လုပ္ေရးခြဲတမ္းမ်ား၊ 
အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား) ေဈးကြက္အေျခခံမဟုတ္ဘဲ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္သူ၏ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ နီးကပ္ဆက္စပ္သူမ်ား 
အက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းငွာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။ 

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆုိးက်ိဳး 
သက္ေရာက္ေစသည္။ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈေၾကာင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္မႈ စရိတ္မ်ားကုိ ျမင့္မားေစ 
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ျခင္း၊ ဝယ္ယူေရး စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ 
မ်ားစြာ မရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားကုိ မမွန္မကန္ 
ေ႐ြးခ်ယ္ မိသည့္အတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ညံ့ဖ်င္း 
လာေစျခင္း၊ စရိတ္ျမင့္မားေသာ မူဝါဒပိုင္း မေရရာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာ ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ႀကဳံလာရသည္ (Olken and 
Pande, 2012)။ အဂတိလုိက္စားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရေခတ္တြင္ ဦးစားေပး 
လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ အထင္ရွားဆံုးမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိ
က္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ စာပိုဒ္ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ 
ယူမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အလြဲ သံုးစားမႈမ်ားကုိ သုံးသပ္စစ္ေဆးရန္ တဆက္တည္း 
ဖြဲ႕စည္းေပးလုိက္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 
ေကာ္မရွင္တုိ႔မွာ သိသာထင္ရွားမႈအရွိဆံုး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၈ ကုိၾကည့္ပါ)။ သုိ႔ေစကာမူ 
ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသည္ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ေနရေသး 
သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ 
အဂတိလုိက္စားမႈ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အၫႊန္းကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံ ၁၈ဝ အနက္ အဆင့္ ၁၃ဝ ရရွိ 
ထားသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ကမာၻ႔ဘဏ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ 
မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ 
ႀကီးမားသည့္ အခက္အခဲမဟုတ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံ ထားၿပီး၊ 
ေငြေပးေဆာင္ရမႈမ်ားမွာ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ မရွိ 
သလို၊ နည္းလည္းနည္းပါးေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ 

၁.၂.၅။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ရယူခြင့္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္ရယူခြင့္တုိ႔မွလည္း အက်ိဳးခံစားရသည္။ စီး 
ပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၲရ ရသံုးခန႔္မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္းမ်ား၊ ေျမႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံခ်က္မ်ား၊ 
သက္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
မျဖစ္အေနလုိအပ္သည့္ တရားဝင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
ရယူရန္ လုိအပ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ အစြမ္းသတၱိမွာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ စြန႔္စားရမည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
မေရရာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ 
ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ဥပေဒပိုင္းႏွင့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းလာႏိုင္ၿပီး၊ ထိန္းညႇိ 
ေဆာင္႐ြက္ေရး စရိတ္မ်ားႏွင့္ မိမိလုပ္ငန္း မထိခိုက္ေစရန္ 
လိုအပ္ေသာ အာမခံခ်က္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္ၾကေသာအခါ 
ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္လာၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ 
(Aizenmen and Marion, 1993)။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အေပၚ တိုက္႐ိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း အေရးႀကီးသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစ 
သည္ (Drabek and Payne, 2002)။ ေျမယာႏွင့္ နယ္ဘက္ 
စီမံကိန္းခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

လူတိုင္းအတြက္ တရားဝင္ဖြင့္ေပးထား ေသာ္လည္း အမွန္ 
တကယ္ အသုံးျပဳရန္ ႀကိဳးစားသည့္အခါ အမ်ားအားျဖင့္ 
အဆင္မေျပျဖစ္ရသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ 
အစုိးရ၏ ေဒသဆုိင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွ အက်ိဳး 
ေက်းဇူး မခံစားရသည့္အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ 
ထိခုိက္ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ဥပေဒေရးရာ ယႏၲရား အတြင္းမွ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူ သိရွိခြင့္ မရပါက စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏွစ္ကာလ အပိုင္း အျခားတစ္ခု 
အထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရေနသည့္တုိင္ အဆုိပါ မသိနားမလည္မႈ 
သက္သက္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ဥပေဒမွ မ်က္ႏွာသာ 
မေပးသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ကိစၥ 
အမ်ားစုတြင္ အဆိုပါ မသိနားမလည္မႈသည္ လုပ္ငန္းကုိ 
ေငြေၾကးအနည္းငယ္မွ် ကုန္က်သြားေစ ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ 
မသမာေသာ အရာရွိတစ္ဦးမွ ဥပေဒပုဒ္မဆိုင္ရာ ေရွ႕ေနာက္ 
မညီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ 
၎အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳသြားႏိုင္ေခ် အၿမဲတေစ 
ရွိေနတတ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ ေငြေၾကးစု 
ေဆာင္းမႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အခြန္ျပန္ 
အမ္းေငြမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ္လည္း 
အဆိုပါ ခံစားခြင့္မ်ားကုိ မသိရွိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ကုိ အသံုး 
မခ်ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ (Malesky, McCulloch, and 
Nguyen., 2015)။      

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းသည္ မွန္းဆေျပာဆုိႏိုင္မႈအား 
အက်ိဳးထိေရာက္ေစၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကုိ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္ေစပါသည္။ ထုိ႔အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းသည္ 
လက္ရိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္မႈႏွင့္ 
ထိုေမွ်ာ္မွန္းမႈမွတဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ား တည္ 
ေဆာက္မႈကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ 
(Hollyer et al., 2011)။ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားသည္ 
အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ မရည္႐ြယ္ဘဲႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားႏိုင္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိမည္ဆိုပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနႏွင့္လည္း ခ်မွတ္ 
လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား မည္သုိ႔မည္ပုံ 
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ကုိ နားလည္ 
ႏိုင္သည္။ အဆုိပါ သိနားလည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ 
ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္ဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ 
စြန႔္စားရန္ ရွိသည္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ရန္ အခြင့္ 
အလမ္းေကာင္းစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေပးထားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း 
ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သည္ (Gelos and Wei, 2005)။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ 
အရင္းျမစ္မ်ားကို ညီတူမွ်တူ အသုံးျပဳခြင့္မွေန၍ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို သြယ္ဝုိက္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
စင္စစ္အားျဖင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါ 
အရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာအသုံးခ်မႈ နည္းပါးသည့္ 
ျပႆနာမ်ား ဆုိးရြားစြာ ႀကဳံေတြ႕လာရႏိုင္သည္။ ထိေရာက္မႈ 
နည္းပါသည္ဆုိရာတြင္ အရင္းျမစ္မ်ားကုိ အဖြဲ႕အစည္း 
တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္႐ုံမွ်မကေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
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တိုင္းေဒသႀကီးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ကိစၥရပ္ကုိ 
ၾကည့္ပါ။ အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္မႈ 
စီမံခ်က္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကုိ  အတြင္းလူ 
အနည္းငယ္မွ်သာ သိရွိၾကပါက ၎တို႔၏ သက္ေရာက္မႈမွာ 
နည္းပါးသည္။ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးရျခင္း၏ အေၾကာင္း 
ရင္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုမွာ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္၏ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈမွာ အကန႔္အသတ္ရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ 
အၾကားအျမင္မ်ားေသာ အတြင္းလူ အနည္းငယ္သာလွ်င္ 
အနာဂတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုံမ်ား အေၾကာင္းကုိ သိရွိေလ့ရွိသည္။ အိမ္ 
ၿခံေျမေလာကမွ အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သတင္း 
အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ကုိ အေျခခံ၍ မွန္းဆ 
ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္ေနရခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ အတြင္း 
လူမ်ားသည္ ေျမေနရာမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္ၾကသည္။ 

အစုိးရ၏ စီမံကိန္းသစ္မ်ား၊ မူဝါဒသစ္မ်ား၊ နည္းဥပေဒသစ္ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ 
ႏွင့္တေျပးညီ ရရွိပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေန 
ျဖင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ ျပည့္ဝေသာ စီးပြားေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား 
ကို ပိုမိုျပဳလုပ္လာႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ အစိုးရသည္ 
မ်ားမၾကာမီက အေထြေထြပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုအားေကာင္း 
လာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္ ေျခလွမ္းငယ္အခ်ိဳ႕ကုိ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ရသံုးခန႔္မွန္းေျခ ေငြစာရင္း 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (Citizens’ Budgets) ကုိ 
စတင္ထုတ္ေဝလာၾကသည္။ ဤသည္တို႔မွာ သာမန္ ျပည္သူ 
လူထုကုိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အသိေပးရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ပညာရပ္မဆန္ လြန္းေသာ 
စာတမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ရွိေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ျဖစ္သည္ (Deshpande, 
2018)။ Citizens’ Budget စာေစာင္မ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းမႈကုိ 
အားေကာင္းလာေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း အသံုး 
စရိတ္ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ႏွင့္ 
အက်ိဳးျပဳခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ 
ခုႏွစ္ထုတ္ MSDP တြင္လည္း အစိုးရစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္း၍ ျပည္သူကုိ ပိုမိုအသိေပးၿပီး၊ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ 
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အသံုးျပဳၾကရန္၊ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသ 
ႀကီးအဆင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းသစ္မ်ားကုိ 
ေၾကျငာရန္အတြက္ အသစ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ “စီမံကိန္း 
ဘဏ္” ကဲ့သုိ႔ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကရန္ တုိက္တြန္း 
ထားသည္။ ဤသုိ႔ အေရးပါေသာ ေဆာင္ ႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ေဒတာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေသး 
စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ 
နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ရယူႏိုင္စရာ 
အရင္းျမစ္ အနည္းငယ္သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

၁.၂.၆။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အရည္အေသြး

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ၿပီး 
အရည္အေသြးရွိေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေၾကာင့္ 
လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဆုိင္ရာ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံတြင္ သမ႐ိုးက် အတုိင္းအတာမ်ား 
ျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားႏွင့္ 
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အရည္အေသြးျမင့္မား 
သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ခႏွင့္ 
ကုန္စည္ဖလွယ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ 
သြင္းအားစုမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ 
ေသခ်ာပါက ကုန္စည္သုိေလွာင္ရန္ ေနရာမ်ားစြာ မလုိ 
အပ္ျခင္း (အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စီမံခန႔္ခြဲမႈ)၊ ထုတ္ကုန္မ်ား 
ပ်က္စီးပုပ္သိုးမႈကုိ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း၏ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္မားေစသည္ (Démurger, 
2001; Fedderke et al., 2006)။ ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာလည္း 
အေရးပါေသးသည္။ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား၊ ရထားသံလမ္း 
မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ မေကာင္းပါက 
ပို႔ေဆာင္ရန္ ၾကာခ်ိန္ အလြန္တရာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏိုင္ၿပီး 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အလဟသျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚ 
ေစႏိုင္သည္။ လံုေလာက္ေသာ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ 
လႊမ္းၿခဳံမႈႏွင့္ အင္တာနက္လႊဲက်ယ္ (ျမန္ႏႈန္း) အပါအဝင္ 
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
မွာလည္း ဝယ္သူႏွင့္ေရာင္းသူၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ 
အလားအလာရွိေသာ ေဈးကြက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးျခင္း၊ စီးပြား 
ဖက္အသစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ကြၽမ္း 
က်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာအသစ္မ်ား ရရွိေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူေပးသည့္ အတြက္ တစ္စ 
ထက္တစ္စ ပိုမိုအေရးႀကီးလာသည္ (Röller and Waver-
man, 2001)။ ယခုအခါ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ 
ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ မ်ားသည္ 
လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေသာ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ၾကမ္းခင္း ေဈးကုိ 
သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ရာသီဥတုကို ရင္ေပါင္တန္း လုိက္ႏိုင္ 
ရန္ နည္းပညာကို ပုံမွန္အသုံးျပဳလာၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳ 
လုပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ လက္ခံထားၿပီး၊ 
၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ MSDP တြင္ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းတုိ႔ကုိ 
အထူးအေလးေပး ေဖာ္ျပထားသည္။ မွ်မွ်တတ ေဖာ္ျပရပါမူ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ဘက္ဂ်က္မွ 
မ်ားစြာေသာ ပမာဏကုိ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ 
အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ လမ္းႏွင့္ တံတားတုိ႔ကဲ့သုိ႔ 
႐ုပ္ဝတၳဳအေျခခံအေဆာက္အအုံေပၚတြင္ အေလးထား 
ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ (Shotton et al., 
2016)။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ 
ႏွစ္ခုလံုးရွိ လမ္းအရည္အေသြး၊ အဓိကက်ေသာ ကုန္ပစၥည္း 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္း 
မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ မေကာင္းမြန္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ 
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ကားလမ္းမွ ရထားလမ္း၊ ရထားလမ္းမွ ဆိပ္ကမ္း)၊ စြမ္း 
ေဆာင္မႈ နိမ့္ပါးေသာ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား၊ ေရသန႔္ရရွိမႈ 
နည္းပါးျခင္းတုိ႔မွာ အခရာက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္ 
အအုံပုိင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနေသးသည္ (Economist 
Corporate Network, 2017)။ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီး 
ရရွိေရးမွာလည္း အဓိကက်ေသာ ျပႆရပ္မ်ားအျဖစ္ 
ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ထုတ္ 
Doing Business အစီရင္ခံစာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ 
အဆင့္ ၁၄၄ တြင္ ရွိသည္ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္)။ 
ဤတြင္လည္း အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း စိန္ေခၚမႈမ်ား 
သည္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအၾကား ကြာဟ 
ခ်က္ ႀကီးမားၿပီး (Economist Corporate Network, 2017) 
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးျပင္ပတြင္ အဆိုးဆုံးျဖစ္ဟန္တူသည္။ 

၁.၂.၇။ လုပ္သားအရည္အေသြးႏွင့္ ေခၚယူ 
စုေဆာင္းမႈ

ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ခန႔္အပ္ရ 
လြယ္ကူေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ အလုပ္သမားေရးရာ 
မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးခံစား 
ရသည္။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရရွိျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ 
ကိုင္ရသည့္ စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ကုန္ 
အရည္အေသြးအေပၚတုိ႔တြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ 
အလုပ္သမားေရးရာ မူဝါဒမ်ားသည္ လုပ္ငန္း၏ လူသား 
အရင္းအႏွီး အရည္အေသြးအေပၚ ေနာက္ဆုံး၌ သက္ေရာက္ 
မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အရည္အေသြး 
ျမင့္မားေလေလ၊ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈအား ေကာင္းေလ 
ေလ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားေဈးကြက္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
လြဲမွားပါက အလုပ္သမားေရာ လုပ္ငန္းကုိပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္ 
သည္။ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ ၎ႏွင့္မသင့္ေတာ္သည့္ 
အလုပ္ရရွိသြားသည့္အခါ လုပ္အားခ တုိးပြားလာေတာ့မည္ 
မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းအေနႏွင့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈအား 
မေကာင္းႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ အလုပ္သမား ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေရးတြင္ အကုန္အက် ပိုမ်ားလာေတာ့မည္ 
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္ၿပီး ထိေရာက္ 
မႈရွိေသာ အလုပ္သမား မူဝါဒမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးခိုင္မာေသာ 
စီးပြားဝန္းက်င္တစ္ခု၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကအေၾကာင္း စာတမ္း 
တြင္ Acemoglu ႏွင့္ Dell (၂ဝ၁ဝ) တို႔၏ ေနာက္ထပ္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ် 
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုးအဆင့္ကြာျခားခ်က္ 
မ်ား၏ ထက္ဝက္ခန႔္မွာ ပညာေရးေၾကာင့္ဟု သိရသည္။ 
၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အဆိုပါ ဝင္ေငြအက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားၾကားမွ အေၾကာင္းရင္းစုံ ကုန္ထုတ္ 
စြမ္းအား တိုးပြားမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသတြင္း လုပ္သားေဈးကြက္ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္း 
လဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာ္လည္း သည့္ထက္ပို၍ ေဆာင္ 

႐ြက္ႏိုင္ေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံသံုး သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းကို အသစ္ 
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပညာေရး 
အသံုးစရိတ္ကုိ တိုးျမႇင့္ျခင္း စသည္တို႔ အပါအဝင္ အေျခခံ 
ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားစြာကုိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ 
တြင္လည္း ၂ဝ၁၈ MSDP တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္အတုိင္း 
စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားကို 
လြန္စြာအေလးထား ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
ျငားလည္း အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
ILO စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 
၎တုိ႔တြင္ရွိ ထုတ္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ား၏ ၆ဝ% 
ခန႔္မွာ ကြၽမ္းက်င္မႈ နည္းပါးေၾကာင္း၊ ပညာေရးနိမ့္က်မႈမွာ 
စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန႔္အတား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ ပညာေရး အရည္အေသြး 
နိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မေနသာေတာ့ 
သည့္အေလ်ာက္ လုပ္ငန္းတြင္း သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး 
ၾကရေတာ့သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားၿပီးစ အလုပ္သမား 
မ်ားမွာ အလုပ္ထြက္သြားေလ့ရွိၾကသည့္အတြက္ ဤသည္မွာ 
လြန္စြာစြန္စားရေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ ILO ၏ ေနာက္ထပ္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပ်မ္းမွ်အလုပ္ထြက္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ၅၇% ရွိၿပီး၊ စားေသာက္ကုန္ 
ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၃၉% ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 
ဆိုလိုသည္မွာ ပ်မ္းမွ်အလုပ္႐ုံတစ္႐ုံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
အလုပ္သမား အင္အား ထက္ဝက္ခန႔္ဆုံးရႈံးေနသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္ (Bernhardt et al., 2017)။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ 
အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာ ဥပေဒႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အလုပ္ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းသစ္ မ်ားကုိ 
မိတ္ဆက္က်င့္သံုးလာသည့္အခါ အလုပ္ထြက္ႏႈန္း တစ္စ 
ထက္တစ္စ နည္းပါးလာႏိုင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း အရည္ 
အေသြးျမင့္ လုပ္သားမ်ားရရွိေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာအတြက္ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈ 
တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနေသးသည္။ 

၁.၂.၈။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း

တသမတ္တည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေန 
ႏွင့္ မွ်တစြာ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည္။ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားၿပီး 
ႏိုင္ငံအေရးအရ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားေကာင္းသည့္ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ပစားေပးျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးအရ 
စီးပြားၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို စားသုံး 
သူမ်ား မခံစားရေတာ့ေခ်။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသည့္အတြက္ ဝယ္သူမ်ား 
အက်ိဳးခံစားၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေၾကာင့္ (ဥပမာ - ပုဂၢိဳလ္ေရး 
ဆက္စပ္မႈအရ) အဆုိပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား နည္းပါးလာ 
သည္။ မ်က္ႏွာသာေပးခံရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
ထိေရာက္စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးသည့္ 
အေလ်ာက္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး 
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အၿပိဳင္အဆုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ေဈးတင္ေရာင္း 
ခ်လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ စားသုံးသူမ်ား ထိခိုက္မည္ 
ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔အတြက္ 
အတားအဆီး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတြင္ ဘက္လုိက္မႈႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္း၍ ျပႆနာ လြန္စြာႀကီးမားသည္။ စက္႐ုံမ်ားကုိ 
အစုိးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းႏွင့္ 
ခ်ီခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ SME လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မမွ်တေသာ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနကုိ ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္။ လူ 
အမ်ားစု ေဆြးေႏြးရန္ လက္ေရွာင္ေလ့ရွိသည့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီျဖစ္ေသာ ခ႐ိုနီစီးပြားေရး 
စနစ္ေၾကာင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ 
တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်က္ႏွာ 
သာေပးၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳစားေသာ္လည္း ဤသည္မွာ 
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ 
ကိုင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ခု ဖန္တီးေပးေရးသည္ ေဆာင္ 
႐ြက္ဆဲ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ ရွိေနေသးသည္။ 

၁.၂.၉။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္မႈ

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အရည္အေသြးမွာ စီးပြားျဖစ္ 
လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ သင့္ေတာ္ပါက စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား 
ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သန႔္ရွင္းၿပီး ညစ္ညမ္းမႈ ကင္းစင္ 
ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အားကုိးအားထား ျပဳေနရေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤအခ်က္မွာ အထူးမွန္ 
ကန္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို 
ေလးစားလုိက္နာရမည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည္။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး နိမ့္က်ပါက လုပ္ငန္းမွ 
အလုပ္သမားမ်ား သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ 
ထိခုိက္ေစၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကုိ ေလ်ာ့ပါး 
ေစလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔ 
ဘာသာ လႊတ္ထားလိုက္ပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္
ပ်က္စီးသြာႏုိင္စရာရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေဒသအဆင့္ အစိုးရ 
မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ဥပေဒ ျပ႒ာန္း 
ခ်က္ပါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ နည္းဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခ 
အေနမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ 
ေနရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 
သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ 
အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၏ အာ႐ုံစိုက္စရာ ျဖစ္လာ 
ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ အစီရင္ခံစာပါ 
ေဖာ္ျပခ်က္အရ “အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ 
ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သဘာဝ သယံ 
ဇာတ အရင္းျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိရန္အလုိ႔ငွာ 
ရႈေထာင့္စုံလင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ မရွိျခင္း” သည္ တုိင္း 
ျပည္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခု 
ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္ (Raitzer et al., 2015)။ ဤ 
အခ်က္ကုိ မွတ္သားထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ 
ယခင္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာ 
ကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ သတ္မွတ္ 
ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အထင္ရွားဆုံး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္း 
စစ္ျခင္းဆုိင္ရာ (EIA) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ ရည္ 
႐ြယ္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး သက္ 
ေရာက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။ 
အဆုိပါ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္တုိင္ ၎တုိ႔ကို လက္ေတြ႕အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးမွာ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ အေနအထားတြင္သာ 
ရွိေနေသးသည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၂။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အညႊန္းကိန္း

ဗီယက္နယ္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အၫႊန္းကိန္း (PCI) အစီရင္ခံစာသည္ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ 
ျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) 
တို႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ PCI အစီရင္ခံစာကို 
ႏွစ္စဥ္ ဗီယက္နမ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ MBEI ႏွင့္ ပုံစံခ်င္းဆင္တူေသာ္လည္း 
PCI သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခအေနအတြက္ အထူးအေရးပါသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္ မ်ားကို အေလးထားသည့္အတြက္ ပါဝင္သည့္ က႑မ်ား၊ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား ကြာျခားသြားသည္။ 
ဗီယက္နမ္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ အစီရင္ခံစာပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 
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အက်ိဳးရွိေအာင္ အသုံးခ်တတ္လာၾကၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကို တြန္းအားေပးသည့္ 
တဟုန္ထိုး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ PCI သည္လည္း တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ ပါဝင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း 
မူဝါဒေရးရာ ဦးစားေပး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ ေန႔တဓူဝ 
အလုပ္ကိစၥႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈပိုင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ႐ြက္ေရးတြင္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္သူမ်ားဘက္မွ အရွိန္ရလာေစရန္ PCI မွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ PCI ၏ အထင္ကရ ေအာင္ျမင္မႈ 
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ 

၁။  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း။ ျပည္နယ္ ၆၃ ခုလုံးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပုံမွန္တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ 
ခုႏွစ္တြင္ PCI သည္ ပင္မအၫႊန္းကိန္းေပၚစီမံကိန္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အျမင့္ဆုံး ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ရရွိခဲ့သည္။ 
ပင္မအၫႊန္းကိန္းသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုင္းတာလာေသာ တိုင္းတာမႈ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာ သည္အထိ မ်ားစြာကြာဟမႈ 
မရွိေပ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပ်မ္းမွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးတက္မႈ မျပည့္မီသည့္ ျပည္နယ္ဟူ၍ တစ္ခုသာရွိသည္။ 
အမွတ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် နီးစပ္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ အဆင့္ ၁၆ ႏွင့္ ၄၈ အသီးသီး ရရွိထား 
ၾကေသာ ျပည္နယ္မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ နီးသည္ထက္နီးလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ဤသည္မွာ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေလ့လာသင္ယူမႈ တိုးတက္လာသည့္ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

၂။  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ။ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္အရ PCI ေပၚရွိ တိုးတက္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈ၊ 
တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ PCI ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၾကား ဆယ္ႏြယ္မႈ၏ သုေတသနအႏွစ္ခ်ဳပ္ကို 
http://eng.pcivietnam.org/economic-governance-in-vietnam-reaches-all-time-high/ (ဧၿပီ ၁၆၊ ၂ဝ၁၈) တြင္ 
ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၃။ အမ်ိဳးသားမူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ PCI ကို အျပန္အလွန္ 
ထိန္းေက်ာင္းေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ကိရိယာအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ဗီယက္နမ္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း ေျမာက္ျမားစြာကို ထုတ္ေဝ ရာတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုင္းတာခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ PCI အၫႊန္း ကိန္းငယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ 
“စီးပြားဝန္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ တာဝန္ႏွင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား” ေခါင္းစဥ္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၉/ NQ-CP ကို မၾကာေသးမီကပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

၄။  ျပည္နယ္မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး။ ေဒသအမ်ားစုတြင္ ျပည္နယ္စီးပြားဝန္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 
မ်ား၏ အေျခခံအျဖစ္ PCI အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္႐ြက္ လာၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ 
၂ဝ၁၅-၂ဝ သက္တမ္းကာလ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားဆိုင္ရာ ပါတီေကာ္မတီ ညီလာခံ က်င္းပစဥ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ေပါင္း ၁၃ ခုသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပါတီေကာ္မတီ စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ားတြင္ PCI ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ 
ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ေဒသႏၲရ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ PCI အမွတ္ ျမင့္မားေစေရးကို အေျခခံလာၾကသည္။ 
ျပည္နယ္မ်ားစြာမွာ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခ်က္ တစ္ခုထက္မက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ ရရွိေသာ PCI 
စစ္တမ္းေဒတာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ စီးပြားဝန္းက်င္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ “ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား” ႏွင့္ “ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား” 
အပါအဝင္ PCI ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စာအုပ္စာတမ္း ၃၁၅ ခု ထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည္။ 

၅။  သတင္းမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္။ ဂူဂဲရွာေဖြမႈတြင္ ၾကည့္ပါက PCI  အေၾကာင္းေရးသားထားေသာ (သို႔) PCI ကို အသုံးျပဳ၍ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဝဖန္စိစစ္ထားေသာ သတင္းစာႏွင့္ ဘေလာ့ပိုစ့္ တစ္သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
အဆိုပါ ေဆာင္းပါမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို နမူနာဖတ္ရႈလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ PCI website လင့္တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 
http://eng.pcivietnam.org/category/event-news/

၆။ PCI အားနည္းခ်က္ ရွာေဖြေရး။ PCI သုေတသနအဖြဲ႕ငယ္သည္ ေဒသခံ အရာရွိမ်ားပါဝင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲေပါင္း 
၃၅ဝ ကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအမွတ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးတက္ေကာင္း မြန္ေအာင္ မည္သို႔ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းျပၾကသည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္ ၅၂,၂ဝဝ နီးပါး 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

PCI ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ႏွင့္ အျခား။ ၂ဝဝ၇ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 



26

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အၫႊန္းကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑မ်ားမွ ျပည္တြင္း 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အတုိင္း စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တိုင္းတာမႈ ျပဳပါသည္။ MBEI အေနျဖင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးက႑အားလံုးကုိ ၿခဳံငုံရန္ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားဝန္းက်င္၏ မ်က္ႏွာစာအားလံုးကို တုိင္း 
တာရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္႐ြယ္ရင္းမရွိပါ။ MBEI တြင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ - လက္လီလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္ လုပ္ငန္း၊ 
ဟိုတယ္လုပ္ငန္း) ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး (ဥပမာ - အစား 
အေသာက္ သုိ႔ အဝတ္အထည္ ထုတ္လုပ္ေရး) တို႔ ပါဝင္ 
ေသာ္လည္း အေျခခံစီးပြားေရးက႑ (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
သတၱဳတြင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ေရလုပ္ငန္း)  မပါဝင္ပါ။၂ ထုိ႔အျပင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလ်င္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ရႈေထာင့္မ်ားကိုသာ ၿခဳံငုံမိေအာင္ အေလးေပးထား 
ပါသည္။ ဥပမာ MBEI ၏ ေျမအသံုးခ်မႈဆိုင္ရာ တုိင္းတာ 
ခ်က္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ လယ္ယာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္ရွိ ျပည္တြင္းပိုင္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေသာ္ 
လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိပါ။ ယင္းတုိ႔အစား 
MBEI သည္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑မွ 
ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အထူးျပဳေလ့လာၿပီး 
၎တုိ႔အနက္ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ အေျခစိုက္သည့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည္။ 

MBEI ကုိ ပုံစံေရးဆြဲရာတြင္ ေယဘုယ် ေဈးကြက္ အ႐ြယ္ 
အစား (သို႔) ဆြဲေဆာင္မႈထက္စာလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုင္းကုိ 
သီးသန႔္တုိင္းတာရန္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားပါသည္။ MBEI ၏ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားဝန္က်င္မ်ား၏ ေယဘုယ် 
ဆြဲေဆာင္မႈကုိ တုိင္းတာရန္ မဟုတ္ပါ။ ယင္းအစား စီးပြား 
ေရး ေအာင္ျမင္မႈကုိ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျဖည့္ဆည္း ေပးေရးအတြက္ 
အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ စီးပြားဝန္းက်င္ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အေလးထား တုိင္းတာပါသည္။ 
အထက္တြင္ အဆုိျပဳခဲ့သည့္အတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 
ေရတိုႏွင့္ ေရလတ္ကာလမ်ားတြင္ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိပါ 
သည္။ 

၁.၃.၁။ MBEI တြင္ ထည့္သြင္းတုိင္းတာသည့္ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား

MBEI အမွတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ 
အခရာက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ 

အစိုးရ၏ မ်က္ႏွာစာ ဆယ္ခုကို ၿခဳံငုံထားပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔ 
အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီပြားေရး အေျခအေနအတြက္ အေရး 
အႀကီးဆုံး ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိတ္အပိုင္း 
မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ 
အဆုိပါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေျခရာ 
ေကာက္ႏိုင္မည့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ 
အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံ 
ခန႔္ခြဲလုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား စီးပြားေရးဇီဝစက္ဝန္း တေလွ်ာက္ 
ျဖတ္သန္းရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္းမွသည္ လုပ္ငန္း 
ခ်ဲ႕ထြင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္အထိ 
ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစဥ္ 
အတိုင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတိအက်ဆုိရပါမူ 
MBEI တြင္ ရလဒ္ေကာင္းသည့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္ ၁) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္ရန္ ကနဦး 
ကုန္က်စရိတ္နိမ့္ပါးျခင္း၊ ၂) ေျမေနရာရရွိရန္ လြယ္ကူၿပီး 
လုပ္ငန္းအေဆာက္အအုံ ဥပစာတြင္ လံုၿခဳံမႈရွိျခင္း၊ ၃) ျဗဴ႐ို 
ကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ 
မ်ားစြာ မၾကာျမင့္ျခင္း၊ ၄) တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ နည္းပါး 
ျခင္း၊ ၅) လုံေလာက္မႈရွိၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ေကာင္းသည့္ 
႐ုပ္ဝတၳဳႏွင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္ 
အအုံရိွျခင္း၊ ၆) ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ စီးပြားဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ညီမွ်ေသာ စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ 
ျခင္း၊ ၇) အစိုးရပိုင္၊ ႏိုင္ငံျခားပိုင္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဆက္စပ္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူဝါဒအရ ဘက္လုိက္ 
ျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ 
နည္းပါးျခင္း၊ ၈) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ 
ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ၉) အလုပ္သမား ေလ့က်င့္ေရး မူဝါဒ 
မ်ား ထိေရာက္အားေကာင္းျခင္း၊ ၁ဝ) အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ တရားမွ်တၿပီး လ်င္ျမန္ 
ထိေရာက္ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒ 
ေရးရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားရွိျခင္းဟူေသာ အခ်က္မ်ား 
ေတြ႕ရပါသည္။ 

စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ တိက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ ၁ဝ၁ ခုကုိ အေျခတည္၍ 
MBEI ၏ အၫႊန္းကိန္းခြဲဆယ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ထား 
ပါသည္။ ေအာက္ပါ ဇယား ၁ တြင္ MBEI ပါ အၫႊန္းကိန္းခြဲ 
တစ္ခုခ်င္းစီ ထည့္သြင္းထားသည့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိေသာ 
မူဝါဒေရးရာ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားကုိ ျပဳစုထားသည့္ ပိုမို 
တိက်ေသာ စာရင္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ အၫႊန္းကိန္း 
ငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ ခ တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး 
၎တုိ႔ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ႏွင့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ 
ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သုေတသန 
နည္းကုိ ေနာက္ဆက္တြဲ က တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ က တြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
အတုိင္း MBEI တြင္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳး 
ပါဝင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ၁) ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
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တစ္ဆယ့္ေလးခုလံုးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ေပါင္း ၄,၈ဝဝ နီးပါးကို ေကာက္ယူထားသည့္ ႏိုင္ငံလံုး 
ကိုယ္စားျပဳ စစ္တမ္းမွ ထုတ္ယူထားသည့္ ယူဆခ်က္ 
အေျချပဳ ေဒတာ ၂) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာ 
မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွ 
ရရွိလာသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ စုေဆာင္းထားသည့္ ကုိးကား 
၍ရေသာ ခိုင္မာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား (hard data) ျဖစ္ 
ၾကပါသည္။ 

၁.၃.၂။ သုေတသန နည္းနိႆယအက်ဥ္း

အၫႊန္းကိန္းကို အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားၿပီး 
၎အဆင့္သံုးဆင့္ကို “C သံုးလံုး” ဟု ေခၚပါသည္။ ၎တြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ၁) စီးပြားေရး စစ္တမ္း 
ေဒတာမ်ားႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီး ေဒတာအရင္းျမစ္မ်ားကုိ 
စုေဆာင္းျခင္း (collect)၊ ၂) အၫႊန္းကိန္းခြဲဆယ္ခုကုိ 
တြက္ခ်က္ (calculate) ၿပီး ၁ဝ-မွတ္ဖိုးစနစ္တြင္ စံကိုက္ျခင္း 
ႏွင့္၊ ၃) MBEI ကုိ အၫႊန္းကိန္းခြဲဆယ္ခု၏  ခ်ိန္ဆခ်က္ 
စုစုေပါင္းအျဖစ္ အမွတ္ ၁ဝဝ အျမင့္ဆံုးေပးကာ  ညႇိႏႈိင္း 
သတ္မွတ္ (calibrate) သည္။ သုေတသနဒီဇိုင္းတြင္လည္း 
အေရးႀကီးေသာ ဒီဇိုင္းအစိတ္အပိုင္း မ်ားစြာပါဝင္ၿပီး ၎တို႔ 
သည္ ရလဒ္မ်ားကုိ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ ဘာသာျပန္ဆုိေပးသည္။ ဤေခါင္း 
စဥ္ခြဲတြင္ ေယဘုယ် လုပ္ငန္းစဥ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ေဖာ္ျပေပးၿပီး 
အခန္း ၂ တြင္မူ သုေတသန နည္းနိႆယကုိ အျပည့္အစုံ 
ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ 

စုေဆာင္းျခင္း – MBEI တြင္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ စစ္တမ္းမွ 
ရရွိေသာ ေဒတာႏွင့္ စစ္တမ္းမွ မဟုတ္ေသာ ေဒတာမ်ားကုိ 
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာပထမ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ ကိရိယာသည္ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား 
ၿခဳံငုံထားသည့္ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစၿပီး စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာမွ ရရွိ 
လာေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
ဤတြင္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္ 
ေနာက္ဆံုးပိတ္ ထိန္းညႇိေမးခြန္းတစ္စုံႏွင့္အတူ ေခါင္းစဥ္ 
အလုိက္ စုစည္းထားသည့္ အပိုင္းငယ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခု 
ပါဝင္ပါသည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ မိမိ၏တန္ဖိုးႏွင့္ အေတြ႕ 
အၾကံဳအေပၚမူတည္၍ တုိင္းတာသည့္အခ်က္အလက္မ်ား  
(soft data) ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အဖြဲ႕ငယ္မွ 
မွတ္တမ္း ျပဳစုထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသုိ႔ စူးစမ္းေလ့လာ 
မႈမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ စာရင္းအင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ရႏိုင္သမွ် တျခားေသာ တစ္ဆင့္ခံ 
အရင္းျမစ္ မ်ားမွေန၍ စုေဆာင္းရရွိသည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ 
(သုိ႔) hard data ႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည္။ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္ 
ေဒတာမ်ားကုိ ကြင္းဆင္း အဖြဲ႕ငယ္မွ စုေဆာင္းေပးၿပီး 
၎အဖြဲ႕ငယ္သည္ ေဒသဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသုိ႔ သြား 
ေရာက္၍ စီးပြားေရး၊ ေဒသႏၲရ႐ုံးမ်ားမွ ေပးသည့္ အကူအညီ၊ 
႐ုံးလုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ရန္ ေစာင္းဆုိင္းရသည့္ ၾကာခ်ိန္တို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ မွတ္တမ္း ျပဳစု 
ပါသည္။ အဆိုပါ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်င္း 

ခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ စေကး သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကုိ ကုိင္တြယ္ 
ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ ဘက္လုိက္မႈမ်ားကုိ 
ဖမ္းယူႏုိင္ရန္ hard data မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ အဆုံး 
အားျဖင့္မူ SME လုပ္ငန္းမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ၎တုိ႔ ဌာေနျဖစ္ 
သည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးကုိ အမွတ္ ငါးမွတ္ အေျခခံ 
ျဖင့္ အဆင့္ေပးရန္အတြက္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ လုံေလာက္ေသာ နားလည္မႈ မရွိႏိုင္ေပ။ 

MBEI စစ္တမ္း ေဒတာမ်ားသည္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) မွ 
ရရွိသည့္ နမူနာမူေဘာင္မွ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာ ျပည္တြင္း 
ကိုယ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၄,၈၇၄ မွရရွိသည့္ တစ္ႏိုင္ 
ငံလံုးကိုယ္စားျပဳ စစ္တမ္းေပၚတြင္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ 
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒသစီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ဦးစားေပး 
ေလ့လာရန္ ဦးတည္လူဦးေရကို အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္း 
ႏွစ္သြယ္ျဖင့္ ကန႔္သတ္လုိက္သည္။ ပထမတစ္နည္းမွာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အနည္းငယ္တြင္သာ စုေဝး 
ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္း 
ယွဥ္စရာ နည္းပါးၿပီး ၎တုိ႔ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ ႐ုံးလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုႏွင့္ 
မတူညီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယနည္းမွာ MOLIP 
ေဒတာအတြဲစဥ္အရ အလုပ္သမား ေလးေယာက္ထက္ 
ေလ်ာ့နည္း၍ ခန႔္အပ္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အားလုံးကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ နမူနာ မူေဘာင္ 
တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ တုိင္းတာခ်က္ မပါဝင္ေသာ္ 
လည္း သမ႐ိုးက် လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လံုးဝမရွိသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ နည္းဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိ 
ေပးရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ လြန္စြာ 
နည္းပါးေနမည္ကုိ ကြၽန္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔အတြက္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထိေတြ႕ 
ေဆာင္႐ြက္ဖူးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ 
ပုံမွန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ၾကားခံရရွိရန္အတြက္ အဆုိပါ 
မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ပစ္ခဲ့ရပါသည္။ 
ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
အေရအတြက္ ၆ဝ,ဝဝဝ ရွိေသာ နမူနာ မူေဘာင္တစ္ခု 
ရရွိလာပါသည္။ ၎မွတစ္ဆင့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္အတြက္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ က်ပန္း 
ေကာက္ ယူနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ကိုယ္စားျပဳ နမူနာမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ 
ျပဳ လုပ္ပါသည္။ နမူနာေကာက္ယူသည့္ ဗ်ဴဟာအေသးစိတ္ 
ကိုသိရွိလိုပါက ေနာက္ဆက္တြဲ က။ ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား လြယ္လင့္တကူ ေျခရာေကာက္ႏိုင္၊ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့ 
လာႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စရာ မူဝါဒ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္  အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခု 
ခ်င္းစီ ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါသည္။ MBEI အဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
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တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုယ္စားျပဳမႈ။ 
MBEI တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒ 
သႀကီး အားလုံးမွ ေဒတာမ်ားကို 
စုစည္းထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသ 
ႏွစ္ခုလုံးရွိ လုပ္ငန္း အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို 
ထင္ဟပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ။ MBEI သည္ 
ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (သို႔မဟုတ္) 
အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တို႔မွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ 
ျမန္မာ့စီးပြားဝန္းက်င္၏ အစိတ္ 
အပိုင္းမ်ားကို သီးသန႔္အေလးေပး 
တိုင္းတာပါသည္။ 

SME လုပ္ငန္းမ်ား။ 
MBEI တြင္ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕ 
အ႐ြယ္အစား အားလုံးကို 
နမူနာထည့္သြင္းပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း ပါဝင္သည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ 
အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး 
က႑မ်ား။ MBEI တြင္ အေျခခံစီးပြားေရး 
က႑ (လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ 
ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာ) ကို မထည့္သြင္း 
ထားပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ 
လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ တိုင္းတာခ်က္ 
မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းထားၿပီး ယင္း 
လုပ္ငန္း အေျမာက္အျမားမွာ စားေသာက္ 
ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑ခြဲတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ 

MBEI

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕မ်ား။ 
MBEI တြင္ ေဒသခံမ်ား 
ပိုင္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းအစု 
အဖြဲ႕မ်ားကိုသာ အျပည့္အဝ 
အာ႐ုံစိုက္ထားပါသည္။

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၃။ 

MBEI အထူးျပဳသည့္ နယ္ပယ္မွာ အဘယ္နည္း။ 

ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟူသည္  စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ဖလွယ္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူေပးရန္ အစိုးရမွ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ယ္အားျဖင့္ ဆိုရပါမူ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားဝန္းက်င္ 
တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ အစိုးရဘက္မွ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံး စုေပါင္းလိုက္ပါက ဤသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ တစ္စိတ္ 
တစ္ေဒသသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ် ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၎တြင္ အဓိကက႑ဆယ္ခုပါဝင္သည္ဟု 
နားလည္ထားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစိုးရအေနႏွင့္ အခရာက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ခုစီ ေဆာင္႐ြက္ရန္ 
ရွိပါသည္။  

MBEI ပါ အခ်ိဳ႕ေသာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ အံ့ဩစရာေကာင္းသလို၊ သမ႐ိုးက်ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေနသည္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္လည္း MBEI အထူးျပဳေလ့လာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ဘာသာရပ္ကို မေမ့ေလ်ာ့ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ MBEI သည္ ျမန္မာ့စီးပြား 
ဝန္းက်င္တစ္ရပ္လုံးကို တိုင္းတာျခင္း မျပဳသကဲ့သို႔ (ဥပမာ - ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈ) ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး 
ေတြ႕ႀကဳံရသမွ်ကိုလည္း စစ္တမ္းေကာက္ယူထားျခင္း မရွိပါ (ဥပမာ - လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား)။ အတိအက်အားျဖင့္ MBEI တြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ကို ၿခဳံငုံထားပါသည္။
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        အညႊန္းကိန္းခြဲ ၁။ ကနဦးကုန္က်စရိတ္  
 �တရားဝင္ရန္ ၃ လ ထက္ပိုမိုေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (%)
 � လုပ္ငန္း အျပည့္အဝ တရားဝင္ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း အေရအတြက္
 � ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္
 � စည္ပင္အဖြဲ႕
 � DICA မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္သည့္ ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း (DICA)
 �အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ ခက္ခဲ (%)
 � စည္ပင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ (၁-၃ မွတ္)
 � စည္ပင္လိုအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္း (ဝ-၆ မွတ္)

        အညႊန္းကိန္းခြဲ ၂။ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ
 � ေျမပိုင္ဆုိင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္
 �အမည္ေပါက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း)
 � ေျမပိုင္ဆုိင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္
 � ေျမသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ေဘးမရွိ သုိ႔ နိမ့္ပါး
 � ေျမသိမ္းခံရပါက သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္
 � လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေျမယာဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးမ်ား ၿပီးေျမာက္သည့္တိုင္ အခက္အခဲမေတြ႕ရေခ်
 �အငွားဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ စုိးရိမ္စိတ္နည္းပါး
 � DALMS မွလုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ (ေဖာင္၁၅၊ ၁-၃ မွတ္)
 � DALMS လုိအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္း (ေဖာင္၁၅၊ ဝ-၅ မွတ္)

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၃။မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
 � စည္းမ်ဥ္းနားလည္ရန္ႏွင့္လုိက္နာရန္ အခ်ိန္၏ ၁ဝ% ေအာက္ကုိသာ သံုးရသည္
 � ဌာနအားလံုးမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အႀကိမ္ (count)
 �အစိုးရအရာရိွမ်ားမွာထိေရာက္မႈရွိ
 � မွတ္ပုံတင္သည့္ ကိစၥ ၿပီးေျမာက္ရန္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႐ံုးသုိ႔အႀကိမ္မ်ားစြာသြားရန္ မလုိ
 � စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ႐ုိးရွင္း
 � ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြပမာဏကုိတရားဝင္လူျမင္ေအာင္ကပ္ထားသည္
 �အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (ေထြအုပ္၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (ေထြအုပ္၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (စည္ပင္အဖြဲ႕၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (စည္ပင္အဖြဲ႕၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (DALMS၊ ၁-၅ မွတ္)
 �အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (DALMS၊ ၁-၅ မွတ္)

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၄။ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား
 � နည္းလမ္းမက်ေသာေပးေဆာင္ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မလုိဟု ယံုၾကည္သည့္ လုပ္ငန္းရာခုိင္ႏႈန္း
 � ဝင္ေငြ၏၂%ေအာက္လာဘ္ေပးရသည့္လုပ္ငန္းပမာဏ
 �လာဘ္ေငြပမာဏႀကိဳသိသည့္ လုပ္ငန္းပမာဏ
 �လာဘ္ေပးၿပီးပါက ဝန္ေဆာင္မႈ ပုိမိုေကာင္းမြန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္
 � ပစၥည္းဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ရရွိရန္ ေကာ္မရွင္ေၾကး ေပးရန္ မလုိအပ္
 � လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ အဂတိလုိက္စားမႈ အေရအတြက္

        အညႊန္းကိန္းခြဲ ၆။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 � စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏  
လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဥပေဒေရးရာ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းသစ္မ်ား၊ အစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား၊ 
ေျမအသုံးခ်မႈ ခြဲေဝေပးသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေျမပုံမ်ား၊ ေဒသႏၲရ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ က႑မ်ားတုိးတက္ေရး 
စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ စည္းၾကပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေဖာင္ပုံစံမ်ား
 � ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး
 � ေဒသႏၲရအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး
 � နမူနာေပးထားေသာ ေထြအုပ္ စာ႐ြက္စာတမ္း
 � နမူနာေပးထားေသာ စည္ပင္ စာ႐ြက္စာတမ္း
 �သတင္းအခ်က္အလက္ကပ္ေပးထားေသာ စည္ပင္စာရြက္စာတမ္း
 � ပံုစံ ၁၅ နမူနာေပးထားေသာ နမူနာ စာရြက္စာတမ္း
 � နမူနာေပးထားေသာ DALMS စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 �သတင္းအခ်က္အလက္ ကပ္ေပးထားေသာ DALMS စာ႐ြက္စာတမ္း
 � ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမွ ကပ္ေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အဆင့္ (ဝ-၅ မွတ္)

          အညႊန္းကိန္းခြဲ ၈။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
 � ပ်မ္းမွ်သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး ေကာင္း သုိ႔ အလြန္ေကာင္း
 � ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မွာလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိ သုိ႔ ေကာင္းမြန္လာ
 � ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ပြားပါက အာဏာပုိင္းမ်ားမွ အခ်ိန္မီေဆာင္႐ြက္
 � ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ
 �သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေလးစားလုိက္နာမႈအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္
 � ေရေႁခြတာရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ
 � စြန႔္ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ
 � ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ရွိသည့္ လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း
 � ေကာင္းမြန္ေသာ အေရအရင္းျမစ္မ်ားရွိသည့္ လူဦးေရ ရာခုိင္ႏႈန္း

          အညႊန္းကိန္းခြဲ ၇။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း
 �အဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားမွ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိ
 � ေျမအသုံးျပဳခြင့္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 � ေခ်းေငြရရွိေရး၌ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 �သယံဇာတ တူးေဖာ္ခြင့္ လုိင္စင္ရရွိေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 �အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 � ျပည္နယ္အစိုးရစာခ်ဳပ္ေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 �သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးတြင္  မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
 � ႏိုင္ငံသား ၁ဝ,ဝဝဝ စီအတြက္ ဘဏ္အေရအတြက္
 � ႏိုင္ငံသား ၁ဝ,ဝဝဝ စီအတြက္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၅။ အေျခခံအေဆာက္အအံ ု
 �လမ္းမ်ားေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 �တယ္လီဖုန္းမ်ားေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 � လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 �တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္သည့္ ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း
 �ယခင္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သည့္ ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း
 � ေျမၿပိဳ၍လမ္းပိတ္သည့္ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း
 �အင္တာနက္လုိင္းေကာင္း သုိ႔ လြန္စြာေကာင္း
 � လွ်ပ္စစ္မီးရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ
 � တီဗီရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ
 �တယ္လီဖုန္းရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ

         အညႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
 �အရာရိွဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ (သေဘာတူသူပမာဏ)
 � ဝန္ထမ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ (သေဘာတူသူပမာဏ)
 �တရားေရးစနစ္သည္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည္
 � ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဥပေဒတုိင္းစီရင္သည္
 � ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးသည္
 �တရား႐ုံးမွစီရင္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈရွိသည္
 � ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အကူအညီ ျဖစ္ေစသည္
 �တရား႐ုံး၏ စီရင္ခ်က္သည္ တရားမွ်တသည္
 � လံုၿခဳံေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္သည္
 �ယခင္ႏွစ္ ရာဇဝတ္မႈဒဏ္ခံခဲ့ရသူ 
 � လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ခံစားရသည့္ ရာဇဝတ္မႈ အေရအတြက္

       အညႊန္းကိန္းခြဲ ၉။ လုပ္သားခန္႔ထားေရး
 �အအလုပ္သမား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၌ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္ ပ်မ္းမွ် ပမာဏ
 �အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - အေျခခံကာယလုပ္သား၊ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ စာရင္းကုိင္မ်ား၊ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား/ဘ႑ာေရး မန္ေနဂ်ာ
 �အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ
 �အလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ

စစ္တမ္းအခ်က္အလက္
ေလ့လာမႈ (သို႔) မွတ္တမ္းမွတ္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ဇယား ၁။ 

MBEI အညႊန္းကိန္းခြဲျခားထားမႈ စာရင္း
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နိမ့္ပါးသည္ စသည္ျဖင့္ လက္ဆုပ္ 
လက္ကုိင္ ျပရန္ခက္ခဲသည့္ သေဘာတရားကုိ အစီရင္ခံရန္ 
သက္သက္မွ်ကုိ အလုိမရွိပါ။ ယင္းအစား ျပည္နယ္/တုိင္းေဒ 
သႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အားေကာင္းလာေစရန္ မူဝါဒပိုင္းမွ တြန္းအား ေပးႏိုင္သည့္ 
အရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ရွင္းလင္းေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးႏိုင္ရန္ အားထုတ္ထား ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေၾကးကုိ အမ်ားျပည္သူ 
သိျမင္ေစရန္ ေဒသခံ စည္ပင္႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထား သည္ဟု 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္ မည္မွ်က အစီရင္ခံ 
ေၾကာင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ 
ကြက္စိပ္ေျမပုံမ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္ဟု 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရအတြက္ မည္မွ်က တင္ျပေၾကာင္း 
ကိုသာ MBEI က ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာသည္။ 

တြက္ခ်က္ျခင္း – အၫႊန္းကိန္းခြဲဆယ္ခု၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ 
မ်ားသဖြယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ 
၁ဝ၁ ခုေပၚ အေျခတည္၍ MBEI အမွတ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ 
ပါသည္။ ဤနည္းလမ္းတြင္ စီးပြားဝန္းက်င္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ထုတ္ေဝၿပီး စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ေျမပုံသဖြယ္အသံုးျပဳ၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိသည့္ မူဝါဒ 
ခ်မွတ္သူမ်ား၊ ေဘာဂေဗဒ စိစစ္ေလ့လာေရး ပညာရွင္မ်ား၏ 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္။ 
အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိက 
က႑ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အတား 
အဆီးမ်ားအေပၚ ယခင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အခ်ိတ္အဆက္ မိေစရန္လည္း မ်ားစြာ အားထုတ္ထား 
ပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစေရး၊ 
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာေစေရးတုိ႔အတြက္ လြန္စြာမွ အေရး 
ႀကီးသည္ဟုလည္း ယူဆထားပါသည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ခ 
တြင္ အၫႊန္းကိန္းငယ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပုံႏွင့္ တိုင္း 
တာပုံ အေၾကာင္းရင္းကို ျပည့္စုံစြာ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။)

အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ဖန္တီးရန္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္း 
စီကုိ အမွတ္တစ္မွ တစ္ဆယ္အထိ စံသတ္မွတ္ထားၿပီး 
ေျဖဆိုသူမွ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို အမွတ္ေပးရာတြင ္
(၁) ကို အမွတ္အနည္းဆံုး ဟု ယူဆျပီး (၁ဝ) ကို အမွတ္ 
အမ်ားဆံုးဟု ယူဆပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွိၿပီးသား အေလ့ 
အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို မူတည္၍ MBEI အမွတ္မ်ားကုိ 
သမ႐ိုးက်အသြင္ သြတ္သြင္းလုိက္သည္ျဖစ္ရာ ဤဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ MBEI သည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသကႀကီး အစိုးရမ်ားကုိ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ 
႐ြက္ပုံ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္ 
တြန္းရာတြင္ ၿပီးျပည့္စုံလြန္းၿပီး လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ 
ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္း ႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္ မႏႈိင္းစာဘဲ၊ 
တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ိဳးသားေရး ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ အတြင္း 
မွ ၎တုိ႔ႏွင့္အဆင့္အတန္းတူ ေဒသအဆင့္ အစိုးရမ်ား 
က်င့္သံုးေနၿပီးျဖစ္သည့္ အေကာင္းဆုံးေသာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားႏွင့္သာ ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ဥပမာ 
မည္သည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒႀကီးမဆုိ MBEI အမွတ္ ၅၃ မွ 

၆၅ ၾကား ရရွိေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
ျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနၿပီးသား ျဖစ္ေသာ 
အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားလံုးကုိ လုိက္နာ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အမွတ္ ၁ဝဝ အျပည့္ ရႏိုင္သည့္ 
သေဘာျဖစ္ပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားကုိ အမွတ္စေကး 
ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိၿပီးသည့္ေနာက္ ခ်ိန္ဆၿပီး ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကုိ 
ယူ၍ အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဖန္တီးပါသည္။ ခ်ိန္ဆၿပီး ပ်မ္းမွ် 
တန္ဖိုးမ်ားကုိ hard data မ်ား ရရွိလာေသာအခါ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ 
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ စစ္တမ္းေဒတာမ်ား၏ အေလးခ်ိန္စီးမႈကုိ ၆ဝ% 
သတ္မွတ္ၿပီး hard data မ်ားကို ၄ဝ% သတ္မွတ္ပါသည္။   

MBEI ရမွတ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ရာတြင္ မတူညီေသာ အုပ္စု 
ခြဲမ်ားအတြက္ သီးျခား စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ 
ထားပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား အားလံုးကုိ စစ္တမ္း 
ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အဆင့္တြင္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ၎တုိ႔ ေျဖၾကားေပးသည့္ စစ္တမ္း 
အေျဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈ၊ တစ္ဆင့္ခံ 
ေဒတာမ်ားအရ ဖန္တီးထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရမွတ္တစ္ခုစီ 
ရွိသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔သည္ မည္သည့္ သုေတသန 
ပန္းတိုင္မ်ိဳး သတ္မွတ္ ေစကာမူ ယင္း အတြက္ လုိအပ္သည့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္မ်ိဳး ရရွိသည္အထိ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ 
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ရသြားေစသည္။ MBEI တြင္ 
အဓိက ဦးစားေပးသည္မွာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေနအထားကုိ တစ္ေပါင္းတစ္စည္း 
တည္း ေလ့လာေရးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း၏ က႑အမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၏ လိင္အုပ္စု 
တို႔အျပင္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ က်င့္သံုးရာတြင္ ေတြ႕ရ 
သည့္ မညီမွ်မႈမ်ားကုိ ေျခရာေကာက္၍ ရႏိုင္သမွ် အျခား 
လကၡဏာရပ္ မ်ားစြာတုိ႔အေပၚ အေျခခံသည့္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သီးျခားရမွတ္မ်ားကို တြက္ထုတ္၍လည္း 
ရလာပါသည္။  

ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ျခင္း – ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီမွသည္ အဓိက 
ေဘာဂေဗဒ ရလဒ္မ်ားၾကား ႏႈိင္းရ အေရးႀကီးမႈကို ထင္ဟပ္ 
သည့္ ခ်ိန္ဆမႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ အဆံုးသတ္ MBEI ရလဒ္ 
မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဆယ္ခုကုိ 
႐ိုး႐ုိးေပါင္းလုိက္ပါက အမွတ္ ၁ဝဝ အမ်ားဆံုး သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ မခ်ိန္ဆရေသးေသာ အၫႊန္းကိန္းတစ္ခု ရရွိ 
လာသည္။ ဤသည္မွာ အဆံုးသတ္ MBEI ကုိ တြက္ထုတ္ 
ရန္ အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အရွင္းလင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္ 
လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ 
အျခားေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ 
ျဖစ္ရာ အဆုိပါ နည္းလမ္းသည္ မူဝါဒ ကိရိယာ တစ္ခု 
အေနႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ 
စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ တုိင္းတာႏိုင္စြမ္းရွိသည့္အေပၚ မူတည္၍ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ဆရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
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ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္သည္ ကိန္း 
ရွင္စုံ ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစားနည္း စိစစ္ေလ့လာခ်က္ (multi-
variate regression analysis) ကုိ အသုံး ျပဳသည္။ အဆုိပါ 
နည္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုေတသီမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ 
လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားမွ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ 
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ တုိင္းတာခ်က္မ်ားဟု ယူဆထား 
ၾကသည့္ အဓိက စီးပြားေရးလည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ပုံ ကိန္းရွင္ 
မ်ားအေပၚ အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ မည္သို႔ လႊမ္းမိုး 
မႈရွိသည္ကုိ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္သည္။ MBEI ႏွင့္ ေဒသႏၲရ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ပ်မ္းမွ်စီးပြားေရး ယံုၾကည္မႈ၊ ယခင္ 
ႏွစ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ လည္ပတ္မႈ အေျခအေန၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုိစိတ္တို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္ 
ခ်က္ကို ကြၽန္ုပ္တို႔ အထူးသတိထား ေလ့လာပါသည္။ 

အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီမွ ႏႈိင္းရအက်ိဳးေက်းဇူးျပဳမႈမ်ားကုိ 
ပင္မစီးပြားေရး ရလဒ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
အတြက္ အေလးခ်ိန္မ်ားကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ တည္ေဆာက္ 
မႈပိုင္း ကိန္းရွင္မ်ားမွ အဆုိပါ တုိင္းတာခ်က္မ်ား (ေဈးကြက္ 
ႏွင့္ စက္မႈက႑မွ အကြာအေဝး အစရွိသျဖင့္) အေပၚ သက္ 
ေရာက္မႈကုိ ဖယ္ရွားၿပီးသည့္ေနာက္ မည္သည့္ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲမ်ားသည္ ရလဒ္ကိန္းရွင္သုံးခုႏွင့္ အားအေကာင္းဆံုး 
ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ကုိ ဆံုးျဖတ္လာႏိုင္သည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္သူမ်ား 
သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေရးကုိ အေထာက္ အကူျဖစ္ 
ေစမည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနသည္ 
ဟူေသာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈျဖင့္ တုိင္းတာ 
ႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္၊ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ 

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ 
အာရွေဒသတြင္း ပဋိပကၡဒဏ္ အခံရဆုံးႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အနက္ အနည္းဆံုး ၁၁ ခု၊ အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ဝ အနက္ ၁၁၈ ခုမွာ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနဆဲႏွင့္ 
ေခတၱငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကိုခံစားခဲ့ၾကရသည္။ အဆိုပါ ပဋိပကၡအမ်ားစုမွာ နက္ရႈိင္းစြာ 
အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ အေစာပိုင္း ႏွစ္မ်ားကတည္းကပင္ ျဖစ္ပြား ေနၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ ပါဝင္လာၾကၿပီး ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ အရပ္သား 
ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကို ႀကီးစြာေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမ်ား၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ား 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားျခင္း၊ 
မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ  ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕မ်ားစြာတို႔တြင္ စီးပြားေရးလုံၿခဳံမႈ မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

ထိခိုက္ခံစားေနရဆဲ နက္ရႈိင္းလွစြာေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒဏ္ရာမ်ားအျပင္ ေဒသအဆင့္ ပဋိပကၡ 
ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တုံ႔ဆိုင္းၿပီး ရပ္႐ြာအစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဝန္ပိုရျပန္သည္။ ပဋိပကၡသည္ 
ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအေပၚ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မ်ားစြာသည္ ပုဂၢလိက 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရဘက္မွ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ၎ေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သာမက အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ 
အဟန႔္အတားျဖစ္ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ေျမအသုံးျပဳခြင့္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး 
နိမ့္ပါးျခင္းတို႔ပါ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ကာလၾကာေညာင္းလွၿပီျဖစ္ေသာ 
ေဒသဆိုင္ရာ ပဋိပကၡႏွင့္ ေကာင္းစြာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈမွာ ဆက္လက္ သုေတသန 
ျပဳရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎အေၾကာင္းအရာကို ဝင္ေရာက္ ေလ့လာရန္ ကိစၥမွာ 
လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဓိက မလြယ္ကူေၾကာင္းကိုလည္း အမ်ားသိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 
လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားသည္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပဋိပကၡၾကား ဆက္စပ္မႈကို 
ဦးစားေပးလ့လာသည္။ သုေတသနေၾကာင့္ သတၱဳတြင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ အျခား သယံဇာတထုတ္ယူေရးဆိုင္ရာ 
က႑မ်ားရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ပင္ MBEI အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
ပဋိပကၡဒဏ္ ခံထားရသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါ။ ကြင္းဆင္းစစ္တမ္း 
ေကာက္ယူသည့္ အဖြဲ႕ငယ္၏ ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရးကို စိုးရိမ္သည့္အေလ်ာက္ နမူနာေကာက္ယူမႈ မျပဳမီကပင္ 
ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဖယ္ထုတ္ပစ္ခဲ့ရသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ပဋိပကၡ၏ 
ေဒသ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအေရးပါေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ေနသည့္တိုင္ 
ယင္းအေၾကာင္းအရာ MBEI တြင္ လတ္တေလာအားျဖင့္ အျပည့္အဝ တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၄။ 

ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ပဋိပကၡ
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ထြင္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ တုိင္းတာႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ 
အလားအလာမ်ားကုိ မည္သည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲသည္ 
ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ကို အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာ 
ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုး တုိင္းတာခ်က္မွာမူ အၫႊန္းကိန္းကုိ 
ျဖစ္တန္ရာေသာ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီး 
မႈျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ 

အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဆယ္ခုအတြက္ အေလးခ်ိန္မ်ား ရရွိလာ 
ေစရန္ "က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ ကိန္းရွင္တန္ဖိုး မ်ားအား 
မွန္ကန္စြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ပံုစံ 
(regression model)" ကုိ အသံုးျပဳထားသည္။ ထုိအခါ 
regression ရလဒ္မ်ားသည္ ဇယား ၂ ပါ ေနာက္ဆုံး 
ေကာ္လံတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အေျခခံ အေလးခ်ိန္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား အျဖစ္ ထြက္ေပၚ လာသည္။ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၈)၊ အလုပ္သမား ေခၚယူ 
စုေဆာင္းေရး (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၉) ႏွင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ (အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ ၁ဝ) တို႔ကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ မ်ားစြာ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ အၫႊန္းကိန္းမ်ားမွာမူ အျမင့္ဆုံး အေလး 

ခ်ိန္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည့္ ၂ဝ% ကို ရရွိပါသည္။ တစ္ဆက္ 
တည္းမွာပင္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ 
မႈအား မ်ားစြာ မေကာင္းလွသည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲ မ်ားမွာမူ 
အနိမ့္ဆံုး အေလးခ်ိန္ အမ်ိဳးအစား ၂.၅% ကုိသာ ရရွိ 
ပါသည္။ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားတြင္ ေျမယာအသံုး 
ခ်ႏိုင္မႈ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၂)၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ ၅)၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ (အၫႊန္း ကိန္းခြဲ ၆) 
ႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၇) တုိ႔ 
ပါဝင္ၾကပါသည္။ အလယ္အလတ္ အေလးခ်ိန္ အမ်ိဳးအစား 
၁ဝ% ကုိမူ ရလဒ္ကိန္းရွင္ သံုးခုၾကား ပ်မ္းမွ်ဆက္စပ္မႈ 
အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရလဒ္တစ္ခုအေပၚ ႀကီးမား 
ေသာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး (ဥပမာ အက်ိဳးအျမတ္ ရႏိုင္ေျခ) 
အျခားႏွစ္ခု ႏွင့္မူ ဆက္စပ္မႈ နည္းပါးေသာ အေျခအေနမ်ိဳး 
အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးအပ္ထားသည္။ ဤတြင္ 
ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ (အၫႊန္း ကိန္းခြဲ ၁)၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း 
အလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၃) ႏွင့္ 
တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ (အၫႊန္း ကိန္းခြဲ ၄) တုိ႔ ပါဝင္ 
ပါသည္။ 
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စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈဒီဂရီ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တိုင္းတာရာတြင္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ 
ဤအခ်က္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသည့္ အေနျဖင့္ MBEI တြင္ အေလးခ်ိန္ တိုင္းတာသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္ကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ 
ကြၽမ္းက်င္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ အလိုက္ မည္သည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲသည္ အေရးႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္ဟူေသာ ႀကိဳတင္ယူဆထားခ်က္မ်ား ရွိေနႏွင့္ၿပီး 
ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ျမန္မာ့စီးပြားဝန္းက်င္၏ အစိတ္အပိုင္း ေျမာက္ျမားစြာကို အေလးခ်ိန္ တိုင္းတာျခင္းကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ေဆာင္႐ြက္ ေနရန္မွာ ေရွာင္လႊဲရ မရႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္လာသည္။ အဆိုပါ မျမင္မတူမႈမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ခိုင္လုံေသာ အေျခခံ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည့္တိုင္ စီးပြားေရး (သို႔) အစိုးရႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြန္စြာ ျခားနားေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားတြင္ အေျခခံၾကသည္ကို 
ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အေနႏွင့္ ေျမယာ အသုံးခ်ႏိုင္မႈ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံတို႔သည္ 
ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးလွသည္ဟု ယုံၾကည္သည့္တိုင္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကမူ အျခားေသာ 
အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး သို႔မဟုတ္ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ စသည္တို႔ကို အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆေပလိမ့္မည္။ အဆိုပါ 
ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အျမင္မ်ားမွ အေလးခ်ိန္ တိုင္းတာမည့္ ပုံစံတစ္ရပ္ တည္ ေဆာက္ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ MBEI တြင္ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို တည္ေဆာက္ယူရန္ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံး ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်ႏိုင္သမွ် အက်ဆုံး နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳထားပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေလးခ်ိန္မ်ားမွာ MBEI စစ္တမ္း 
ေျဖဆိုမႈမ်ားကို အေျခခံကာ regression model ကို အသုံးျပဳၿပီး ပုံေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၅။ 

MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲ မ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ အေလးခ်ိန္ တိုင္းတာပုံ 

အၫႊန္းကိန္းခြဲ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ား

မ်က္ႏွာစာမ်ား
(အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားအတြင္းမွ အေလးခ်ိန္)

MBEI ရွိ 
အေလးခ်ိန္ (%)

ကနဦး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ၈
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၁ဝ

ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ 
လံုျခံဳမႈ

၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

၁၂
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၁ဝ

တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား

၆
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၁ဝ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ ၁ဝ
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၁၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း

၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂ဝ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး ၈
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂ဝ

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ၁၁
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္ အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂ဝ

Hard data ဟူသည့္သုေတသန ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္း၏ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္အျပည့္အစံု ျဖစ္ေသာ "ကိုးကား၍ ရေသာ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား" အစား 
တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ "အမာခံအခ်က္အလက္" ဟူ၍ ဤစာအုပ္၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပသြားပါမည္။ 
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၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြား 
ေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါဝင္ေဆာင္ 
႐ြက္ခြင့္ ရေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အလွည့္အေျပာင္း 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္၏ ထူးျခား 
ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသႀကီး တစ္ဆယ့္ေလးခုႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ 
ပတ္ခ်ာလည္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါဝင္သည့္  ျပည္ေထာင္စု 
နယ္ေျမတစ္ခု (သုိ႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္တို႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းေပး 
လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဥပေဒျပဳအာဏာ 
ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္တစ္ခုစီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာရွိေသာ 
အစိုးရတစ္ရပ္ပါဝင္ၿပီး ယင္းအစိုးရကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးႏွင့္ 
ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ 
ဇယား ၁ တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဇယား ၂ တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ ဇယား ၅ တြင္မူ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား 
သတ္မွတ္ ေကာက္ယူခြင့္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံခြင့္ 
အာဏာမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။၃  ဤသုိ႔ျဖင့္ 
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗဟုိ 
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္း 
တစ္ရပ္ကုိ အစျပဳေပးလိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ၊ အဖြဲ႕အစည္း 
ယႏၲရားသစ္မ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္သစ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္သစ္ 
မ်ားကုိ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္ 
ေထာင္စု အစိုးရ၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ကုိ မွ်ေဝေပး 
လိုက္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ျပည္ 
ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားမွ အဆံုး 
အျဖတ္ေပးသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ 
သစ္ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္တုိင္ 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသည္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ 

အခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ေအာက္တြင္ အစိုးရအလႊာမ်ား မရွိသလုိ၊ 
ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားျခင္း 
မရွိေပ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားသည္ ခ႐ိုင္႐ုံး 
မ်ားသုိ႔ အစီရင္ခံရၿပီး၊ ခ႐ိုင္႐ုံးမ်ားမွတစ္ဖန္ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီးဌာနမ်ားကုိ အစီရင္ခံၾကရသည္။ 
အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသစ္ပါ 
တာဝန္မ်ားအရ အဆိုပါ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဦးစီး 
ဌာနမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျပန္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံသည္ 
တာဝန္ခံမႈႏွစ္ခြျဖစ္ေနၿပီး ဤတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ 
နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္တြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေနျပန္သည္။ 

ဦးစီးဌာနတစ္ခုသည္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကုိ မည္မွ်အထိ တာဝန္ခံရမည္ 
ဟူေသာအခ်က္မွာ ျပည္နယ္ (သို႔) တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အၾကား သာမက က႑အလုိက္ပါ ကြာျခားမႈရွိသည္။ ျပည္ 
ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဦးစီး 
ဌာနမ်ားအၾကားတြင္ တာဝန္ခံမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရး 
အမ်ိဳးအစား အက်ယ္အားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးရွိသည္ (ပုံ ၁)။ ၎တုိ႔ 
မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

၁။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားသုိ႔ အႂကြင္းမဲ့ 
တာဝန္ခံမႈ။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ဇယား ၂ ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
လုံးဝကိုက္ညီေနသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယင္း 
ဦးစီးဌာနမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
ကသာ ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အတြက္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးကိုသာ သီးသန႔္အစီရင္ခံ 
ရသည္။ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ အစီရင္ခံရသည့္  
စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနတစ္ခုတည္းသာလွ်င္ လက္ 
ရွိတြင္ ဤစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။ 
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၂။ တာဝန္ခံမႈႏွစ္ခြ။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ 
ဂ်က္မွ ေထာက္ပံ့ေငြ အျပည့္မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္စိတ္ 
တစ္ပိုင္းရရွိၿပီး ဇယား ၂ ပါ လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ိဳ႕ကုိ 
ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ဤေနရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ 
ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ 
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ လမ္းႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေရး 
လုပ္ငန္းႏွင့္ ေထြအုပ္တို႔မွာ ဤအမ်ိဳးအစားအတြက္ ထင္ရွား 
ေသာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

၃။ ႏွစ္ခြ သုိ႔ေသာ္ အကန႔္အသတ္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ။ ျပည္ 
ေထာင္စု အစိုးရထံမွသာ ေထာက္ပံ့ေငြရရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းကုိသာ တာဝန္ခံရေသာ္လည္း 
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ 
လည္း ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းကုိ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
ပူးေပါင္းျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ဤ 
အမ်ိဳးအစားအတြက္ ဥပမာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး 
ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 

တာဝန္ခံမႈ ႏွစ္ခြ စနစ္အတြင္းတြင္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ တစ္စထက္တစ္စ 
ပိုမို၍ တာဝန္ခံလာၾကသည့္ အေထာက္အထားကုိ ေတြ႕ရ 
သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ား တာဝန္ယူ 

ရသည့္ ဦးစီးဌာနအမ်ားစုမွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန 
မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးစီးဌာနမ်ား 
သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားကိုသာ တိုး၍ 
တာဝန္ခံေနၾကရသည္ (Batcheler, ၂ဝ၁၈, စာ. ၆၃-၆၄)။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဦးစီးဌာန 
မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ပါဝင္ေဆာင္ 
႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳး 
ပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ပုံသြင္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားအား အကန႔္အသတ္ႏွင့္သာ 
တာဝန္ခံရန္လုိသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၌ပင္ ဤအတုိင္း အလား 
တူေတြ႕ေနရသည္။ အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိ ရေသာ 
အေထာက္အထားမ်ားအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လူသားအရင္း ျမစ္ဆုိင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း 
မ်ားႏွင့္ အရအသံုးခန႔္မွန္းစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းတုိ႔တြင္ 
တိုး၍ က်ယ္ျပန႔္လာေၾကာင္း သိရသည္။ မွ်မွ်တတ ဆုိရပါမူ 
ဤလမ္းေၾကာင္းသည္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ေနာက္ 
ေၾကာင္းျပန္၍လည္း မရႏိုင္ေခ်။ ဤအခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရ 
သည့္ စီးပြားဝန္းက်င္တုိ႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္စရာ 
ရွိသည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ မူဝါဒေရးဆြဲ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုအခြင့္သာလာ သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

စည္ပင္
အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
စည္ပင္ဝန္ႀကီး

အစိုးရတစ္ရပ္တည္းကို 
တာဝန္ခံျခင္း

အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးကို 
တာဝန္ခံျခင္း

အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးကို 
အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တာဝန္ခံျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 
စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန 

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဓါတ္အားေပးေရး လုပ္ငန္း

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ 

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ျပည္ေထာင္စု ပညာေရး 
ဝန္ႀကီး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ပညာေရးဦးစီးဌာန

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
လူမႈေရးဝန္ႀကီး 

တာဝန္ခံမႈ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ်ထားမႈ

ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝခ်ထားမႈ

အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တာဝန္ခံမႈ

ပုံ ၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္းမွ တာဝန္ခံမႈ ဆက္ႏြယ္ခ်က္
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားတြင္ရွိ ေျမာက္ျမားလွ 
စြာေသာ အစိုးရ ယႏၲရားမ်ားက ဆံုးျဖတ္ေပးၾကသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ 
ဗဟုိအစုိးရစနစ္ရွိၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ တပ္မ 
ေတာ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ၎ဩဇာမွာ ပို၍ပင္ တုိးပြားလာခဲ့ 
သည္။ သို႔တုိင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ျပည္ 
နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အခန္း 
က႑ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ လႈပ္ရွားလာေၾကာင္းကုိလည္း ေတြ႕ရ 
သည္။ ဤစနစ္အတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳၾကၿပီး 
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးထားသူမ်ားက 
မူဝါဒႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ 
ျပန႔္ျပန႔္ တာဝန္ရွိၾကသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ 
႐ြက္ေရးကို ေထြအုပ္ႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ က႑ 
စုံ႐ုံးမ်ား အျပင္ စီးပြားေရး က႑အလိုက္ သက္ဆုိင္ရာ 
ဝန္ႀကီးဌာန မ်ိဳးစုံမွ တစ္ဆင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ 
ဥပမာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားကို က႑စုံ႐ုံး 
တစ္႐ုံးႏွင့္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
ႏွစ္ခုလံုးမွ လိုင္စင္ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ အနည္း 
ငယ္မွ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ အျငင္းပြားမႈ ကိစၥ 
ရပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈခံယူရန္ တရား႐ုံးမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္/ တုိင္း 

ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မ်ားတြင္ တရား႐ုံးမ်ား 
ရွိၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ 
ေနာက္ကြယ္မွ မူဝါဒကုိ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
အစိုးရ ယႏၲရားမ်ားမွ ေပါင္းစပ္၍ အဆုံးအျဖတ္ေပးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ေဒသဆုိင္ရာ စီမံ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရး အလႊာအသီးသီးမွ ပုံေဖာ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားေအာက္တြင္ရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံမ်ားရွိၾကၿပီး စီးပြားရးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံၾကရသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ 
ေဒသႏၲရအဆင့္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ 
အဆုိပါ ႐ုံးမ်ား၏ အထက္ေအာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အစီအစဥ္ႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈသည္ စီးပြားဝန္းက်င္အေပၚ ႀကီးစြာ သက္ေရာက္ 
မႈ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း-အစိုးရ ထိေတြ႕ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြား 
သည့္အေလ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အႀကီးဆံုး အခန္း 
က႑တြင္ ရွိသည္ဟု ဆုိရမေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။၄ ထိေတြ႕ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ဆုိရာဝယ္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ႏွင့္ လုိင္စင္ထုတ္ 
ေပးျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ နည္းဥပေဒစည္းၾကပ္ျခင္း၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား 
ပါဝင္ၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား

ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ 
ဌာနမ်ား

ခ႐ိုင္အဆင့္ဌာနမ်ား

ျပည္ေထာင္စု

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္

ခ႐ိုင္

ၿမိဳ႕နယ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ

ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး 

အစိုးရ

ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး 

လႊတ္ေတာ္

ပုံ ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္



37

၎တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္ျပင္ပမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ လြန္စြာ 
နည္းပါးၿပီး အစိုးရမွ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည့္ စီးပြားေရး 
ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေကာင္းစြာ 
သိနားလည္ျခင္း မရွိၾကေပ။ (Arnold et al., 2015; 
Bissinger, 2016).

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ 
မ်ားျပားလွစြာေသာ က႑အလိုက္ႏွင့္ က႑စံုအလိုက္ 
ဦးစီးဌာနမ်ားက စီမံေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား ထိေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဦးစီး 
ဌာနမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံကုိ မ်ားစြာထင္ဟပ္လ်က္ 
ရွိသည္ (ပုံ ၃ တြင္ရႈ)။ စည္ပင္အဖြဲ႕၊ ေထြအုပ္႐ုံးႏွင့္ ျပည္ 
တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD) အစရွိသည့္ ဦးစီးဌာန 
မ်ားသည္ က႑ေပါင္းစုံအတြက္ အခြင့္အာဏာရွိၾကၿပီး 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္လည္း ပုံမွန္ထိေတြ႕မႈရွိၾကသည္။ 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၎တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတြင္ တည္ရွိၾကၿပီး 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အႀကီးမားဆံုး အခန္းက႑ကုိ 
ယူထားၾကသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္။ သစ္ 
ေတာဦးစီးဌာန၊ ေရလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ 
ကုသေရးဦးစီးဌာနတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ မူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္ 
(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၆ တြင္ရႈ)။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစီးဌာနမ်ားမွာလည္း မ်ားျပား 
လြန္းလွသည့္အတြက္ ေဒသႏၲရအဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္ 
မႈမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပန႔္က်ဲလ်က္ရွိသည္။ 

ပုံ ၃။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ား

ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတိုင္း ေအာက္ပါဌာနမ်ားကဲ့သို႔ က႑အလိုက္ 
ဦးစီးဌာန ၄ဝ ေက်ာ္ရွိ

က႑စံုဦးစီးဌာနမ်ား

က႑အလုိက္ဦးစီးဌာနမ်ား

ျပည္တြင္းအခြန္

က်န္းမာေရး ပညာေရး မီးသတ္ ရဲ လွ်ပ္စစ္

ေထြအုပ္ စည္ပင္ စီမံကိန္း
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 z အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန။ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ေထြအုပ္၏ အေျခခံ အခန္းက႑မွာ ကန႔္သတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား (အရက္ 
သို႔မဟုတ္ အိမ္ၿခံေျမ အစရွိသျဖင့္)၊ ေျမလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
လိုင္စင္ႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေထြအုပ္သည္ ေျမ၊ ယစ္မ်ိဳး၊ သတၱဳႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရအခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံရန္ 
အတြက္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အျပင္ ေထြအုပ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အျမင့္ဆုံး အာဏာပိုင္ 
အဆင့္တြင္ရွိၿပီး ဦးစီးဌာန႐ုံးအားလုံးၾကားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ယူရျခင္း၊ ဦးစီးဌာနမ်ားၾကား အစည္းအေဝးမ်ား 
ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း၊ လူဦးေရစာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ခံရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
ပုံသြင္းႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ 

 z စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ စီးပြားေရး က႑မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသ 
စီးပြားေရး ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎၏ အဓိက က်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အက်ယ္အားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳး ပါဝင္ၿပီး ကန႔္သတ္ခ်က္မထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ႏွင့္ 
ေလလံလိုင္စင္မ်ားဟု ေခၚသည္။ ဤလိုင္စင္မ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ကသာ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ 
ပစၥည္းခြန္ အစရွိသည့္ အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံသည့္အနက္ ေလလံလိုင္စင္မ်ားသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ဝင္ေငြအရင္းျမစ္ 
ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ စည္ပင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပါမစ္မ်ားကို အတည္ 
ျပဳေပးသည္။ ထို႔အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အေျခအေနကို ပုံသြင္းေပးႏိုင္ေသာ လမ္းမ်ား၊ ေရဆိုးပိုက္မ်ား၊ 
အမႈိက္သိမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရေပးေဝေရး၊ လမ္းမီး အစရွိသည့္ က်ယ္ျပန႔္လွစြာေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံကို စည္ပင္အဖြဲ႕မ်ားမွ 
ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ 

 z လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (DALMS)။ လယ္ယာစီမံဌာနသည္ ေျမစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးတြင္ 
ထင္ရွားေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိသည္။ ဤဦးစီးဌာနသည္ လယ္ေျမခြန္မ်ား စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ေထြအုပ္႐ုံး၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေကာက္ခံသည္။ 
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ရွိ ေျမယာႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား စာရင္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား အတြက္ တာဝန္ယူရသည္။ ေျမယာ 
လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ေျမယာအကဲျဖတ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ဆန္းစစ္ေလ့လာသည္။ အဆိုပါ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ေျမယာတန္ဖိုးကို ဆုံးျဖတ္ 
ၿပီးေနာက္ အခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားကို ဆန္းစစ္သည္။  

 z ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD)။ IRD သည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ား အျပင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ယူရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

 z ဦးစီးဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳး။ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ႐ုံးမ်ားရွိၾကသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအနက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စာရင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံျခင္း စသည့္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ 

 z ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MoHT)။ MoHT သည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္ေဂဟာမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ 
ခရီးသြားဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားကို လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ကို 
ႀကီးၾကပ္သည္။ 

 z စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (DISI)။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းဥပေဒတြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ စက္မႈ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို DISI မွ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သည္ 

 z လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ညႇိႏႈိင္းမႈဌာန။ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသည္မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ယာဥ္မ်ားကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ တာဝန္ရွိေသာ ဌာနျဖစ္သည္။ 

ဦးစီးဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခန္းက႑ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းစြာ သိရွိလိုပါက Bissinger, ၂ဝ၁၆ ကို ၾကည့္ပါ။ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၆။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား
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ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
သေဘာသဘာဝကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
ေလွ်ာ့ခ်မႈ ျမင့္မားလာျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကုိ မွန္းဆႏိုင္ရန္ MBEI ကို ပုံစံေရးဆြဲထား 
ပါသည္။ မည္သည့္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအၫႊန္းကိန္းတြင္ 
မဆုိ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္မွာ 
စိစစ္ေလ့လာမႈအဆင့္ကုိ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ 
ႏိုင္ငံ့ ဥပေဒမူေဘာင္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ အလႊာမ်ားစြာရွိျခင္း (ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု၊ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုႏွင့္ 
ေက်း႐ြာ)၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ 
ရသည့္ ႐ုံးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိျခင္း (ဆိုလုိသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ 
သာယာေရး ႐ုံးမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ား၊ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႐ုံးခြဲမ်ား) တုိ႔ေၾကာင့္ စိစစ္ 
ေလ့လာမႈ အဆင့္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ 
MBEI သည္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ 
ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ 
မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အခန္းက႑၊ ယင္းလုပ္ငန္း 
စဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အလႊာ 
အသီးသီးႏွင့္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သက္ဆုိင္ 
သည့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ 
ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ 

MBEI တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဒတာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ေကာက္ယူ 
စုေဆာင္းၿပီး၊ ယင္းေဒတာမ်ား၏ စုေပါင္းအသြင္ျပင္ကုိ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ တင္ျပသည္။ MBEI 
ကို ဤသုိ႔ ပုံစံခ်ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ မူဝါဒႏွင့္ စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ဖမ္းဆုပ္ 
ျပႏိုင္ရန္ MBEI မွ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ က်ယ္ဝန္းေသာ 
စီးပြားေရး မူဝါဒႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးစရိတ္မ်ား 
အေပၚ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနႏွင့္ အာဏာရွိေသာ္လည္း 
ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ရွိ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
႐ုံးမ်ားမွလည္း မူဝါဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ 
ပါသည္။ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကုိ ေအာက္ေျခအလႊာ မ်ားတြင္ 
မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ထိေရာက္စြာ စီမံေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္သည္ကုိလည္း ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ 
ျပဳရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း 
ေဒသႀကီး အဆင့္ေအာက္ရွိ အစိုးရ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ယႏၲရား 
မ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
စီးပြားေရး လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စည္းၾကပ္ျခင္းတို႔ကုိ 
အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး 
ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး 
ေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေလ့ရွိၾကသည္ 
(Ninh and Arnold, 2016)။ ဤသည္ကုိ ေထာက္ျခင္းျဖင့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ 
သည့္ အခြင့္အာဏာ နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ အခန္းက႑ အေရးပါၿပီး တစ္စ 
တစ္စ က်ယ္ျပန႔္လာေသာေၾကာင့္ MBEI သည္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ေဒတာမ်ား တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းအရ ကိုးစားေလာက္ေသာ ခန႔္မွန္း 
ခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားစြာတြင္ 
ရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ လြန္စြာနည္းပါး 
လွသည္ျဖစ္ရာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္တြင္ ေပါင္း 
ထည့္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းအတြက္ နမူနာ 
အ႐ြယ္အစားႏွင့္ တိက်မႈ ျမင့္မားလာေစသည္။ 
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အ႐ြယ္အစား ႀကီးမားလွစြာေသာ ေဒတာဘဏ္တုိက္ႀကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္ မတူညီသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ထံုးေပါင္း 
၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္မွ အခရာက်ေသာ မူဝါဒအခ်က္အလက္ အနည္းငယ္မွ်ေပၚတြင္သာ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ေလ့လာမည့္ 
နယ္ပယ္ကုိ ခ်ဳံ႕ယူရသည္မွာ ခက္ခဲေသာ ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ စိစစ္ေလ့လာမႈကုိ ပုံစံတက်ျဖစ္ေစရန္ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခါင္းစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ ဆယ္ခုအနက္မွ တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ အထူးျပဳေလ့လာခ်က္ အနည္းငယ္ကို အာ႐ုံစိုက္ပါသည္။

လုပ္ငန္း ကနဦး ကုန္က်စရိတ္မ်ား (အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္း 
မွတ္ပံုတင္ေၾကး)ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္မွစ၍ စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကပါ 
အာ႐ုံစိုက္လာခဲ့သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ စတင္ရန္ 
အတြက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ လုိင္စင္ေလ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ထံုးမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးတြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အလြန္ေကာင္း 
မြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ သာဓကအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရသည္ 
(Trautwein, 2014)။ ဥပမာ DICA တြင္ မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမို အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ေတြ႕ရၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အြန္လုိင္းမွ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ပင္ စီစဥ္ေပးထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူစြာပင္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ စည္ပင္ 
႐ုံးအခ်ိဳ႕တြင္ လုိင္စင္လုပ္ငန္းကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳ 
လုပ္သည့္ အားထုတ္မႈအခ်ိဳ႕ကုိလည္း ေတြ႕ရၿပီး အဓိက 
အားျဖင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ အတားအဆီး 
မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ ၾကာခ်ိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တရားဝင္ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္း 
သုံးရပ္ရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ ၁) ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္႐ုံးတြင္ 
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၂) စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ 
က်ယ္ျပန႔္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ 
ေကာ္မတီ႐ုံးမ်ား တြင္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၃) DICA 
႐ုံးတြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾက 
ပါသည္ (Bissinger, 2016)။ ထုိ႔အျပင္ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ိဳ႕တြင္ 
SME ကဒ္မ်ား စတင္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ၎မွာ တရားဝင္ 
ပုံစံတက်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္သည့္တုိင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစၿပီး ေဒသႏၲရ 
နယ္နိမိတ္အတြင္း အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစု 

ေပးႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ယင္းကဒ္ကုိ မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္အေနျဖင့္ သေဘာထား 
ၾကသည္။ ပုံ ၄ တြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း ကြၽန္ုပ္တုိ႔ 
စုေဆာင္းထားသည့္ နမူနာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူ (၆၆%) ရွိၿပီး ရန္ကုန္၊ 
ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိ႔မွ ၁၇ % မွာမူ ျမဴနီစီပယ္ 
စည္ပင္မွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရွိၾကၿပီး၊ ၆% ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
သာလွ်င္ DICA မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္ရွိၾကၿပီး ၎တုိ႔အနက္ 
တြင္မွ (၁%) မွာ DICA စာ႐ြက္စာတမ္းသာရွိၿပီး က်န္ (၅%) 
မွာ DICA အျပင္ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားပါ ရွိၾကသည္။ 
၁၅% ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စာ႐ြက္စာတမ္း လံုးဝ 
မရွိဘဲ ၎တုိ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ 
လိုင္စင္ သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္စာတမ္း လံုးဝမရွိ 
ၾကေခ်။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ တရားဝင္ ပုံစံတက် ျဖစ္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ တရားဝင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ေပးသည့္ လုပ္ထုံးအဆင့္ဆင့္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြာျခား 
သည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ ေဒတာမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပ်မ္းမွ် 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္(ရန္ကုန္၊ 
မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္) မွ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ရရွိရန္ တစ္ရက္ 
ပင္မၾကာဘဲ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္(အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ 
ႀကီးမ်ား) ထံမွ ရရွိရန္ တစ္ပတ္ခန႔္ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရ 
သည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ နမူနာစုေဆာင္းခ်က္အရ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ DICA မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္ရရွိရန္ ရက္ 
၃ဝ မွ် ၾကာျမင့္သည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ဤမွ်ၾကာျမင့္ရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမွာ ၎မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စီးပြား 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အ႐ြယ္အစား ပိုမိုႀကီးမားၿပီး၊ ပိုမို 
ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၾက 
သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ DICA ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ကြာေဝးသည့္ 
ေနရာတြင္ တည္ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ၆ဝ% 



41

လုပ္ငန္းဦးေရ ပမာဏ (%)

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ 
လုပ္ငန္းလိုင္စင္

စည္ပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္

SME ကဒ္သာရွိ

မွတ္ပံုတင္လံုးဝမရွိ

DICA မွတ္ပံုတင္ 
လက္မွတ္

လက္ဝယ္ရွိေသာ မွတ္ပံုတင္ စာရြက္စာတမ္း

ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ 
ေရာက္ရွိေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း အျပည့္ 
အစံု ရရွိရန္မွာ မွတ္ပုံတင္ သို႔မဟုတ္ လုိင္စင္ျပဳလုပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သံုးလအတြင္း 
ၿပီးစီးေၾကာင္း၊ ၉.၃% ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသာလွ်င္ 
လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အခက္ 
အခဲမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ သုေတ 
သန အဖြဲ႕ငယ္ကုိယ္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္႐ုံးႏွင့္ ေထြအုပ္ 
႐ုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားအရ ဤစိစစ္ေလ့ 
လာခ်က္ကုိ အတည္ျပဳႏိုင္သည္။ ေပးမွတ္ ၁-၃ အတြင္း 
ပ်မ္းမွ် အလယ္ကိန္း ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးသည္ သံုးမွတ္ 
ရရွိသည့္အတြက္ ေဒသတြင္း စည္ပင္႐ုံးမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ 
လႊာမ်ား လက္ခံျခင္း၊ လုိင္စင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ထံုး 
အတုိင္း ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
နမူနာမ်ား ေပးၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဝန္ 
ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အိမ္ႏွင့္နီးၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ၫႊန္ၾကား 
ခ်က္မ်ား ေပးပါက အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစု 
အတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လ်င္ျမန္ 
သြက္လက္စြာ ၿပီးေျမာက္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံရွိ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလ်င္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းအကုန္ရရွိရန္ အခ်ိန္ပိုမိုၾကာျမင့္သည္။ ကုိးဆယ့္ 
ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက က႑ရွိ စီး 
ပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစီရင္ခံခ်က္အရ သံုးလအတြင္း ရရွိ 
ၾကၿပီး၊ ၈၈% ၏ အစီရင္ခံခ်က္အရ တစ္လအတြင္း လုိအပ္ 
ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း အားလုံး ရရွိသည္ဟု သိရသည္။၅

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိရန္ အဓိက ၾကာျမင့္သည့္ 
ကိစၥမွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ထက္ 
စာလွ်င္ ေလွ်ာက္လႊာစတင္ရန္ စာ႐ြက္စာတမ္း ေျမာက္ 
ျမားစြာ လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ သတိ 
ထားမိသည့္အတုိင္း ေလွ်ာက္လႊာကုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ 
တင္သြင္းခဲ့ပါက ၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ အနည္းငယ္ ပိုမိုတုိေတာင္း 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ် ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္း လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကုိ စည္ပင္မွ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ 
လႊာမတင္သြင္းမီမွာပင္ စာ႐ြက္စာတမ္း ငါးမ်ိဳးခန႔္ လုိအပ္ 
သည္။ အဆုိပါ ေျမာက္ျမားစြာေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
အနက္ မီးေဘးလံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ က်န္းမာ 
ေရးဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းတုိ႔၏ လက္ 
မွတ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ စစ္တမ္းအတြက္ သတင္းေပးပို႔ 
ခဲ့ၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္မွ ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ သြား 
ေရာက္ၿပီး စုေဆာင္းခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအ
ရေသာ္လည္းေကာင္း ဤစာ႐ြက္စာတမ္း အေရအတြက္မွာ 
အတူတူသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ရသည္မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သည္ထက္ပင္ ပိုမို 
အကုန္အက်မ်ားသည္။ 

ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား  အခ်ိန္အရင္းအႏွီး ကြာဟ 
ခ်က္ လြန္စြာႀကီးမားသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္ (ပုံ ၅)။ 
အၾကမ္းဖ်င္း ကနဦး ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုး ေဒသျဖစ္ 
သည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၃% မွ်ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသာ မွတ္ပံုတင္သည့္ ကိစၥၿပီးေျမာက္ရန္ သုံးလ 
ထက္ပုိ၍ ေစာင့္ဆိုင္းရၿပီး ပ်မ္းမွ်စာ႐ြက္စာတမ္း သံုးမ်ိဳး 

ပုံ ၄။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အဆင့္
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ေအာက္ကိုသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္႐ုံးမ်ားသို႔ တင္ျပရန္ လုိအပ္ 
သည္။ ပ်မ္းမွ်စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ေလွ်ာက္လႊာ 
တင္သြင္းသည့္ေန႔မွစ၍ ၂၁ ရက္အတြင္း လုပ္ငန္း လုိင္စင္ 
ရရွိသည္။ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ 

၆၉% ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မွတ္ပုံတင္သည့္ 
လုပ္ငန္းၿပီးစီးရန္ သံုးလေက်ာ္ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး၊ မႏၲေလး 
တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းလုိင္စင္ 
ရရွိရန္ ၄၈ ရက္နီးပါးမွ် ၾကာျမင့္တတ္သည္။

တရားဝင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ၃ လေက်ာ္ ေစာင့္ဆိုင္းရ
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ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္လံုၿခဳံမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြန္ 
တရာရႈပ္ေထြးၿပီး ျပႆနာမ်ားလွသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ 
သည္။ သမိုင္းတေလွ်ာက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ 
ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ ကာလၾကာေညာင္းလွၿပီျဖစ္ေသာ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမအသံုး 
ျပဳခြင့္မွာ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ 
အတြက္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေရး 
ႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သုေတသန 
ေလ့လာခ်က္မ်ား ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ပူစရာ ေကာင္း 
သည့္ ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာတုိ႔သည့္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး 
ေရးအတြက္ ေျမအလံုအေလာက္ ရရွိရန္ ခက္ခဲၿပီး၊ ေျမရရွိ 
သည့္တုိင္ေအာင္ အမည္ေပါက္ရရွိေရးအတြက္ အရႈပ္ 

အေထြးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ျပႆနာမ်ားလွသည္ 
(Leckie and Simperingham, 2009; Guyitt, 2014)  
အေရးႀကီးေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ မီးေမာင္းထုိးျပၾက 
သည္မွာ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကုိ မလံုမၿခဳံျဖစ္ေစၿပီး လူမႈ 
ဖူလံုေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေန 
သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည္ 
(ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ 
ဌာန၊ ၂ဝ၁၈)။ ဤတြင္ သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ 
အဆုိပါ သုေတသနမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထက္ 
စာလ်င္ တစ္ဦးခ်င္းစီေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ ရႈေထာင့္မ်ားကုိသာ အသားေပး ေလ့ 
လာထားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

ပုံ ၅။ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ 
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MBEI ၏ ေဒတာမ်ားအရ ပဋိပကၡဒဏ္ တုိက္႐ိုက္ခံစား 
ရသည့္ ေဒသမ်ား၏ ျပင္ပမွ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မူ 
ေျမႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပူပန္ရသည့္ ကိစၥမွာ လယ္သမားမ်ား 
သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ (သုိ႔) အျခားက႑မ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ထက္စာလ်င္ 
နည္းပါးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ MBEI စစ္တမ္းပါ ခုနစ္ 
ဆယ့္ရွစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ၿခံေပၚတြင္သာ 
လုပ္ကုိင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ငါးဆယ့္ေျခာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ မိသားစုပိုင္ 
ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၈% မွာ အျခား 
တစ္ေယာက္ထံမွ ဝယ္ယူထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္ 
ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၂% မွ်သာ ရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသာလွ်င္ အစိုးရ အငွားခ်သည့္ေျမ (၅.၂%) 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢလိကပုိင္ရွင္တစ္ဦးဦး အငွားခ်သည့္ေျမ 
(၁၆.၇%) တြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေၾကာင္း 
သိရသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ 
ေနၾကသူမ်ားအနက္တြင္မွ ၆၉% မွာ ေျမဂရံအမည္ေပါက္ 
ရွိၾကသည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ လူေတြ႕ ေမးျမန္းသူမ်ားမွေန၍ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိ 
ေျမဂရံအမ်ိဳးအစား တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားကြက္ 
တစ္ခု ျပသၿပီး ေျမအမည္ေပါက္ရွိမရွိကုိ ေသခ်ာစြာ 
ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔၏ 
ေျမအမည္ေပါက္ရရွိေစရန္ DALMS တြင္ ပုံစံ ၁၅ ျဖည့္သြင္း 
ၾကရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ခုနစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ေျမမွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ အခက္အခဲ 
မေတြ႕ရဟု ဆုိသည္။ အမည္ေပါက္ရရွိၿပီးသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၅% မွာ ၎တုိ႔ေျမကုိ အစိုးရမွ အင္အား 
ႀကီးေသာ ၾကားခံတစ္ခုခုအသံုးခ်၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ပုဂၢလိက အင္အားစုမ်ားမွ အျငင္းပြားဖြယ္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ 
ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သိမ္းဆည္း သြားမည္ 
ကုိ စိုးရိမ္မႈ အနည္းအက်ဥ္း ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္။ အလားတူ 
စြာပင္ ငွားရမ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိ၍ေသာ္ 
လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ စီးပြားေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ 
စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကျခင္းမွာ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းရွိ အေသးစား စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေျမအနည္းငယ္လုိအပ္ၿပီး ကုိယ့္အိမ္၌သာ 
ကိုယ္ လုပ္ကိုင္ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေျမအမည္ေပါက္ရရွိေရးမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း 
တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အမည္ေပါက္ရရွိေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိသည္ဟု 
မယူဆၾကသည့္တိုင္ ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ 
လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းအားလံုး 
ျပည့္စံုစြာ တင္ျပၿပီးေနာက္ ႐ုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ရက္ 
ေပါင္း ၉ဝ ခန႔္ ၾကာျမင့္ေသးသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာ 

စံခ်ိန္ျဖင့္ ၾကည့္ပါက အလြန္တရာ ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆုိႏိုင္ 
သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ျပရမည္ဆုိပါက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ေျမ 
အသံုးျပဳခြင့္စာ႐ြက္ရရွိရန္ ၂၅ ရက္မွ်သာ ပ်မ္းမွ်ၾကာျမင့္ 
သည္ (Malesky et al., 2018)။ အားယူခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ေျမစာရင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ 
အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အရႈပ္အေထြးမ်ား 
ႏွင့္ ခ်ိန္ဆၾကည့္ပါက ရက္ ၉ဝ မွာ ၾကာလြန္းလွသည္ဟု 
မဆုိႏိုင္သည့္တုိင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္စရာမ်ား 
လည္း အမွန္ပင္ ရွိေနေသးသည္။ ေနာက္ထပ္ စိုးရိမ္စရာ 
ကိစၥရပ္မွာမူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲ ေျမသိမ္းမႈ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခါႏွင့္ ဆက္ 
စပ္ေနသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ျပန္လည္ ေျဖၾကား 
ေပးသူမ်ားအနက္ ၁၉.၇% က သာ ေနထုိင္သူသည္ 
ဆုံးရႈံးသြားသည့္ အိမ္ၿခံေျမအတြက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ 
ကာလေပါက္ေဈးအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ 
ၾကသည္။ 

ေျမယာဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းသည္ပင္လ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ 
ေျမအမည္ေပါက္ ရရွိေရးအတြက္ တရားဝင္ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ၾကရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပ 
လာသူ ၃ဝ% အနက္ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာ အမ်ိဳး 
အစားမ်ားမွာ ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (၅၆%)၊ ေပး 
ေဆာင္ရန္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း 
(၂၇%)၊ ႐ုံးလုပ္ထံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း 
(၂၃%) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ႐ုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လူ 
ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည့္ သုေတသန အဖြဲ႕ 
ငယ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အရလည္း အဆုိပါ ျပႆနာမ်ား 
အမွန္ပင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အမည္ေပါက္ လုပ္ထံုးအဆင့္ 
ဆင့္ႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အရည္အေသြးႏွင့္ 
ရွင္းလင္းမႈတုိ႔ကို သံုးမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ 
အလယ္ကိန္းရမွတ္ အေျခအေနမွာ ၁.၅၈ ျဖစ္သည္ကုိ 
ၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာသည္ စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ 
မ်ားကုိ ရႈပ္ေထြးေသာ ႐ုံးလုပ္ထံုးနည္းနာတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
လုံ ေလာက္ေသာ အကူအညီမေပးၾကဟု ယူဆရေပမည္။ 
ထို႔အျပင္ အမည္ေပါက္ရရွိရန္ ပ်မ္းမွ်အေျခအေနတြင္ ျဖည့္ 
စြက္စာ႐ြက္စာတမ္း အနည္းဆံုး သုံးမ်ိဳး (ဥပမာ - ပုံစံ ၁ဝ၃၊ 
၁ဝ၅ ႏွင့္ ၁ဝ၆) ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ စာမ်ား 
လည္း လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ကို 
ေႏွးေကြးေစသည္။ 

ေျမငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား 
မွာ ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔တြင္ ဆုိးဝါးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ား/ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ယင္းျပႆနာ၏ ကြာဟခ်က္မွာ ကနဦး 
ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ နည္းပါးၿပီး ျပည္နယ္မ်ား/ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္
ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုိက္၍ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာၾကသည္။ အမည္ 
ေပါက္ ေျမေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ SME 
လုပ္ငန္းမ်ား အစုကုိ ၾကည့္ပါက မြန္ျပည္နယ္သည္ ၈၆% 
ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး စံခ်ိန္ရရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္း 
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မ်ား၏ ၄၉% သာ ရွိသည္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 
မ်ားစြာေသာ အရပ္ေဒသမ်ား (မြန္ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ 
ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ 
ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္) တြင္ ရက္ ၆ဝ 
အတြင္း ေျမ အမည္ေပါက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ အၿပီးအစီး 
တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ စီးပြား 
ဖူလံုမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ အေလးခ်ိန္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
အတြက္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရး အတုိင္းအတာ စိစစ္ေလ့လာ 
ခ်က္မွာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈ အလားအလာ 
မ်ား ျမင့္မားေစမည့္ အေရးႀကီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္
ရပ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ 
အားေကာင္းသည့္ အတြက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း အလြန္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ားကုိ အေလးခ်ိန္ထည့္ထားသည့္ MBEI တြင္ 
၁ဝ% တြက္ခ်က္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း 
မ်ားတြင္ အလုပ္သမားလံုၿခဳံေရး၊ မီးသတ္႐ုံးမွ စာ႐ြက္စာတမ္း 
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္းတုိ႔ကုိ ေစာင့္ 
ၾကည့္ရန္ နည္းဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ပါဝင္သည္။ 

(ရက္ေပါင္း ၁၈ဝ) ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (၁၃၅ ရက္) 
တို႔တြင္ အလြန္တရာမွ ေႏွးေကြးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ 
စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေျမအမည္ေပါက္ရရွိရန္ အခက္ 
အခဲမရွိပါဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၈၈% က ထြက္ဆုိၾကၿပီး 
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၅၅% ကသာ ထြက္ဆိုၾကသည္။ 
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အခြန္ေဆာင္ရန္၊ လုိင္စင္သက္တမ္းတိုးရန္ႏွင့္ အလုပ္႐ုံ 
တိုးခ်ဲ႕လိုပါက ေဆာက္လုပ္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ 
တို႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း 
မ်ားလည္း ပါဝင္ေသးသည္။ 

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အလြန္ 
တရာဝန္ေလးမႈ မျဖစ္ေစပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ား 
ကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး ေပးေဆာင္ရမည့္ စရိတ္ 
မ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေပ။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္ 
လ်ဥ္းသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွာ ေရာေထြးေနသည္။ ဇယား ၂ 
တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
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ပုံ ၆။ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ

ကိုယ္ပိုင္ေျမတြင္ အမည္ေပါက္ရွိ
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ေျမအမည္ေပါက္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္း
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ကိန္းရွင္အမည္ ျမန္မာ ဗီယက္နမ္ ကရင္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္

နည္းဥပေဒမ်ားအား နားလည္ရန္ႏွင့္ 
လိုက္နာရန္ အခ်ိန္ ၁ဝ% ေအာက္လိုအပ္ ၉၄.ဝ% ၆၈.၄% ၉၅.ဝ၂% ၆၁.၁%

သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအားလုံး ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ 
စစ္ေဆးမႈ အႀကိမ္ေရ (ပ်မ္းမွ်) ၂.၁၃ ၁ ၂ ၁.၆

အစိုးရအရာရွိမ်ားထိေရာက္စြာဝန္ေဆာင္မႈေပး ၇၇.၂% ၇၂.၁% ၈၆.၇% ၆ဝ.၉%

မွတ္ပုံတင္ / လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ႐ုံးသို႔ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ မသြားရ

၅၉.၅% ၅၄.၆% ၇၉.၄% ၅၃.၂%

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူ ၆၉.၇% ၅၂.၃% ၈၆.၇% ၇ဝ.၇%

ေပးေဆာင္ရမည့္ ေငြေၾကးကို အမ်ားျပည္သူ 
ျမင္သာေအာင္ စာရင္းကပ္ထား ၄၂.၆% ၉၁.၈% ၆၃.၇% ၅၃.၆%
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ပုံ ၇။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အခ်ိန္၏ < ၁ဝ% ကို ျဗဴ႐ိုကေရစီ လုပ္ထုံးမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရ

လ
ုပ္င
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တရားဝင္ ကပ္ထားေသာ ေပးေဆာင္ရန္ေငြ

ရက
္ေပ

ါင
္း

ဇယား ၂။ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ၾကား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
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ကမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံရွိ 
လုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလ်င္ အခ်ိန္မ်ားစြာ နည္းပါး ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရၿပီး (၉၄% ႏွင့္ ၆၈%) သက္ဆုိင္ရာ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားမွာလည္း ဗီယက္နမ္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ထက္စာလ်င္ မ်ားစြာ႐ိုးရွင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ (၇ဝ% ႏွင့္ 
၅၂%)။ ျဗဴ႐ိုကရက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ား (၇၇% ႏွင့္ ၇၂%) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ 
ေအဂ်င္စီ သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ လုိအပ္မႈ (၅၉% ႏွင့္ ၅၂%) 
တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ မနီး႐ိုးစြဲ ေျဖၾကားေပးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ နည္းဥပေဒပိုင္း 
လိုအပ္ခ်က္အရ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ႏွစ္ဆပို၍ ႀကဳံေတြ႕ေန 
ရသည့္ အေနအထားရွိၿပီး၊ နည္းဥပေဒအရ ေပးေဆာင္ရ 
သည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ ေဒသႏၲရ ႐ုံးမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ 
ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည့္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း 
စိတ္တုိင္းမက်ၾကသည္ကို ပို၍ေတြ႕ႀကဳံရဖြယ္ရွိသည္ (၄၂% 
ႏွင့္ ၉၂%) (Malesky et al., 2018)။ 

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ ႀကီးစြာေသာ အခက္အခဲ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ၎ျပ 
ႆနာကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးႀကီး 
ေသာ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထား 
သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
စစ္တမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရမူ တရားမဝင္ ေပးေခ်ရမႈမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ 
အတားအဆီးတစ္ခုမဟုတ္ဟု ဆုိထားသည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ 
၂ဝ၁၄)။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာ၏ အဆုိအရ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားသည္ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ အႀကိမ္ေရမမ်ားလွဘဲ 
ပမာဏ နည္းပါးသည္ဟု သိရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအျပင္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ား 
ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၿပီးသည့္ေနာက္ အဆုိပါ စိစစ္ေလ့လာ 
ခ်က္ကုိ ကြၽန္ုပ္တို႔ သံသယရွိသည့္အေလ်ာက္ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ားစြာ 
ေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ကာလရွည္ 
ၾကာစြာ တပ္မေတာ္၏ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ၊ တပ္မေတာ္မွ 
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားသုိ႔ မ်က္ႏွာသာေပးမႈတုိ႔ ရွိခဲ့သည္အတြက္ စစ္တမ္းေျဖ 
ၾကားသူမ်ား အေနျဖင့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈကဲ့သုိ႔ေသာ 
အကဲဆတ္ သည့္ ကိစၥမ်ိဳးကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာၾကားရန္ 
ဝန္ေလးၾကမည္ကုိ သတိျပဳသင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔ 
အေနျဖင့္ ေျဖဆုိသူမ်ားဘက္မွ ထိမ္ခ်န္မႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္း 
ေစရန္ လုိင္းေၾကး၊ လက္ဖက္ရည္ဖိုး၊ လက္ေဆာင္ အစ 
ရွိသည့္ သင့္ေတာ္မည့္ အရပ္စကားမ်ားကုိ ဂ႐ုတစိုက္ 
အသံုးျပဳၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္လည္း 
လူမႈေရး စိတ္ဆႏၵ ဘက္လုိက္မႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ အတတ္ 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားသည္ (ပုံ 
၇)။ ဤအခ်က္ကို ပို၍ ထင္ရွားစြာ သ႐ုပ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမ်ား အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ရမွတ္မ်ားကုိ အမ်ားဆံုးမွ 
အနည္းဆုံး အေျခအေနမ်ားသုိ႔ စီစဥ္ၿပီး ဇယား ၂ တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေျဖၾကားသူ ၉၅% 
အထက္၏ အဆုိအရ ျဗ႐ိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ 
၎တုိ႔ေပးရသည့္ အခ်ိန္မွာ ၁ဝ% ထက္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း၊ 
၈၇% ၏ အဆိုအရ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ထိေရာက္စြာ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾကၿပီး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာလည္း ႐ိုးရွင္း 
လြယ္ကူေၾကာင္း၊ ၆၄% ၏ အဆိုအရ ေပးေဆာင္ ရမည့္ 
ေငြေၾကးကုိ အမ်ားျပည္သူျမင္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထား 
ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရမွတ္ 
မ်ားမွာ တုိင္းတာခ်က္အားလံုးတြင္ လြန္စြာနိမ့္ပါး ေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ထက္ မဆုိ 
စေလာက္ သာလြန္သည့္ေနရာဟူ၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အစစ္ေဆးခံၾကရသည့္ ပ်မ္းမွ်အႀကိမ္ေရသာလွ်င္ ရွိသည္။

ႏိုင္ဆုံး ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေမးခြန္းဝွက္ 
မ်ားစြာ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ တရားမဝင္ ေပးေခ် 
ရမႈမွာ အႀကိမ္ေရမမ်ားလွဘဲ ပမာဏလည္း နည္းပါးသည္ 
ဆိုသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဆန္းစစ္ခ်က္ကုိ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ေတြ႕ရွိ 
ခ်က္မ်ားမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတည္ျပဳေပးသည္။ ၇၄% 
ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆုိအရ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားမွာ ၎တို႔ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာေတြ႕ႀကဳံရေလ့ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၇၉% 
သည္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ 
ဝင္ေငြ၏ ၂% ေအာက္ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 
ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္မည္ဆုိပါက ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံရွိ ၆ဝ% ေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တရားမဝင္ 
ေပးေခ် ရမႈမ်ားမွာ ပုံမွန္ႀကဳံေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြ၏ ၂% 
ေအာက္ ျဖင့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္းဟူ၍ ၅ဝ% သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဝယ္ယူေရး 
လုပ္ငန္းမွ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍မူ ၆၈% 
ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆုိအရ အစိုးရတင္ဒါတြင္ 
ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္း ရာတြင္ ေကာ္မရွင္ေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ မလုိအပ္ဟု 
သိရ သည္။ ဤသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သံုးပုံတစ္ပုံေသာ 
စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကမူ ေကာ္မရွင္ေၾကးေပးရန္ လိုအပ္ 
သည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါ 
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မမွ်တမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ၫႊန္းဆုိရာ 
ေရာက္သည္။ 
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တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္ အႀကိမ္ေရ 
နည္းပါးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အတည္ျပဳရန္ MBEI တြင္ 
စမ္းသပ္စာရင္းကုိ အသံုးျပဳထားသည္ (အသံုးျပဳသည့္ 
သုေတသန နည္းလမ္း အေသးစိတ္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ 
Malesky et al., ၂ဝ၁၇ ကို ရႈ)။ ေအာက္တြင္ စကားလံုး 
အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း ေျဖၾကားသူ 
မ်ားကုိ “ပုံစံ က” လက္ခံရရွိသူ ႏွင့္ “ပုံစံ ခ” လက္ခံ 
ရရွိသူဟူ၍ အုပ္စုႏွစ္ခု က်ပန္းခြဲလိုက္သည္။ ပုံစံႏွစ္ရပ္ 
လုံးတြင္ “သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ 
ရွာေဖြသည္” စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ေယဘုယ် လုပ္ငန္းစဥ္ 
ေလးခုကုိ စာရင္းျပဳစုေပးထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုံစံ ခ 
၌သာ “႐ုံးလုပ္ငန္း လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ ျပဳလုပ္သည္” ဟူသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ 
ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳး ပါရွိသည္။ ပုံစံ က 
တြင္ “မွတ္ပုံတင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေလ့လာရန္ ဥေရာပ 
သို႔ ခရီးသြားသည္” ဟူေသာ အမွန္တကယ္ မလုိအပ္ဘဲ 
မည္သူမွလည္း မေျဖၾကားသည့္ အပိုစာသားတစ္ခု ပါဝင္ 
သည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းသူမ်ားေရာ သုေတသီမ်ားပါ 
မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက မည္သည့္ ပုံစံကုိ လက္ခံ 
ရရွိသည္ကုိ မသိရဘဲ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ ျပဳလုပ္ဖူးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေရအတြက္ကုိသာ 
အမွတ္ျခစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ေျဖၾကားသူမ်ား 
လြန္စြာအေရးပါလွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေၾကာက္ 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၇။ 

မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္စဥ္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားအတြက္ စမ္းသပ္စာရင္းေမးခြန္း

၈။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို မွတ္ပုံတင္/လုိင္စင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ 
ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္စာရင္းကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈပါ။ 

 z သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း/လုိင္စင္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ထံုးမ်ား 
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြသည္။ 

 z ပြဲစား/ၾကားလူတစ္ေယာက္ငွားရမ္း၍ ႐ုံးလုပ္ငန္းၿပီးျပတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သည္။  
 z [က်ပန္း။ ဤသို႔ျဖင့္ ၅ဝ% ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကို ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ေပးထားသည္။]

 သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိအား တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈျပဳလုပ္ၿပီး ႐ုံးလုပ္ငန္း လ်င္ျမန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သည္။
 z [က်ပန္း။ ဤသို႔ျဖင့္ ၅ဝ% ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကို ေ႐ြးခ်ယ္စရာ ေပးထားသည္။]

 မွတ္ပုံတင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေလ့လာရန္ ဥေရာပသုိ႔ ခရီးသြားသည္။ 
 z ေရွ႕ေန/ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွားရမ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း အႀကံျပဳေစသည္။

ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ မည္သည့္တစ္ခုကိုမွ အေသးစိတ္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပေနရန္ မလုိပါ။ သင္အေနႏွင့္ အသံုးျပဳေလာက္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းကိုသာ သိရွိလိုပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအနက္ အေရအတြက္မည္မွ်ကုိ သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မွတ္ပုံတင္ လုိင္စင္ေလွ်ာက္သည့္အခါ 
ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးပါသနည္း။ 
(လုပ္ငန္းစဥ္အေရအတြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။)

လုပ္ငန္းစဥ္ အေရအတြက္
 ဝ       ၁   ၂   ၃    ၄

မ႐ြံ႕ ေဖာ္ျပရဲလာၾကသည့္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔အမႈမပတ္ေစရန္ လိမ္ညာေျပာဆုိမည့္ 
ေဘးမွ ေရွာင္ရွားၿပီး ျဖစ္သည္။ ပုံစံႏွစ္ခု၏ အလယ္ကိန္း 
(ပ်မ္းမွ်ကိန္း) မ်ားၾကား ျခားနားခ်က္သည္ အကဲဆတ္ေသာ 
လုပ္ငန္းကိစၥ (ဤေနရာတြင္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ) ကို 
ျပဳလုပ္ၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပမာဏျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ပါ ဇယား ၃ တြင္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း ဤဝွက္စာ 
နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂% ေအာက္သည္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္မႈ 
သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ 
မ်ားတြင္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ကုိ 
သိႏုိင္သည္။ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ အလားတူ စမ္းသပ္စာရင္း 
တစ္ခုကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ၾကည့္ေသာအခါ ၃ဝ% 
ေက်ာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုိင္စင္ သို႔မဟုတ္ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း တရားမဝင္ ေပးေခ် 
ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု ထြက္ေပၚလာသည္ (Malesky et 
al., 2017)။ 

ဤသုေတသနအရ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမွာ နည္းပါး 
သည္ဟု သိရေသာ္လည္း ပုံ ၈ တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း 
ေဒသႏၲရအလုိက္ ကြာဟခ်က္မ်ားလည္း အမွန္ပင္ရွိေန 
သည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တရား 
မဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈသည္ ၎တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္း အမ်ိဳး 



48

အစားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရေလ့ မရွိပါဟု ေျပာၾကားသူမ်ားမွာ 
၆၆% သာရွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ၏ ၂% အထက္ကုိ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈအတြက္ အသံုးျပဳရသူမွာ ၃၃% သာရွိၿပီး၊ 
အစုိးရစာခ်ဳပ္ရရွိရန္ ဝယ္ယူေရး မလုိအပ္ပါဟု ေျပာသည့္ 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၄၄% သာရွိသည္။ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ 
ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ တရားမဝင္ ေပးေခ် 
ရမႈ အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သည့္ တနသၤာရီ 

ပံုစံ
ပ်မ္းမွ်  တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ

[ ၉၅% စိတ္ခ်စည္း ]
အနည္းဆံုး 
တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ 

အမ်ားဆံုး 
တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ 

က (တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ 
ေမးခြန္း ေျဖဆိုေသာ စမ္းသပ္အုပ္စု)

၁.၁၉၁ [ ၁.၁၇               ၁.၂၁ ] ဝ (၈၇%) ၄ (၄%)

ခ (ဥေရာပခရီးစဥ္ ေမးခြန္း 
ေျဖဆိုေသာ စမ္းသပ္အုပ္စု)

၁.၁၇၃ [ ၁.၁၅               ၁.၁၉ ] ဝ (၈၇%) ၃ (၄%)

ကြာဟခ်က္ ဝ.ဝ၁၇ [ -ဝ.ဝဝ၉           ဝ.၄၄ ]

၁ဝဝ

၈ဝ

၆ဝ

၄ဝ

၂ဝ

ဝ

၁ဝဝ

၈ဝ

၆ဝ

၄ဝ

၂ဝ

ဝ

တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဤသုိ႔ေသာ ေငြေပးေခ်မႈကို ပုံမွန္ႀကဳံ 
ေတြ႕ရေလ့မရွိဟု ၈၇.၄% ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက 
ေျပာဆုိၾကၿပီး၊ ၉၅% ၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ၏ 
၂% ေအာက္ကို တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈအတြက္ အသံုး 
ျပဳၾကကာ၊ ၁ဝဝ% ၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ ေကာ္မရွင္ခ 
ေပးေဆာင္စရာမလုိဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ စာခ်ဳပ္မ်ား 
ရရွိႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ 

က
ခ်

င္

က
ယ

ား

က
ရင

္

ခ်
င္း

စစ
္က

ိုင္း

တ
နသ

ၤာရ
ီ

ပဲခ
ူး

မေ
က

ြး

မႏ
ၲေလ

း

မြန
္

ရခ
ိုင္

ရန
္က

ုန္

ရွမ
္း

ဧရ
ာဝ

တ
ီ

ေန
ျပ

ည
္ေတ

ာ္

က
ခ်

င္

က
ယ

ား

က
ရင

္

ခ်
င္း

စစ
္က

ိုင္း

တ
နသ

ၤာရ
ီ

ပဲခ
ူး

မေ
က

ြး

မႏ
ၲေလ

း

မြန
္

ရခ
ိုင္

ရန
္က

ုန္

ရွမ
္း

ဧရ
ာဝ

တ
ီ

ေန
ျပ

ည
္ေတ

ာ္

ပုံ ၈။ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

လ
ုပ္င

န္း
ဦး

ေရ
ပမ

ာဏ
ရက

္ေပ
ါင

္း

တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားကို အၿမဲမၾကံဳေတြ႕ရ

ဝယ္ယူေရးတြင္ ေကာ္မရွင္ေပးရန္ မလို

ဇယား ၃။ 

စာရင္းေမးခြန္းအရ လိုင္စင္ျပဳလုပ္စဥ္ (သို႔) မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း တရားမဝင္ေပးေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ရသည့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပမာဏ
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၈။ 

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ အရ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ (ACC) ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အစိုးရအရာရွိမ်ားသို႔ တရားမဝင္ ေငြေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအရ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦး ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္သည္ အစိုးရ 
အရာရိွမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ လက္ခံၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁၈ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ACC ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမွာ သာ၍ က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့ၿပီး တုိင္ၾကားသူမရွိဘဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 
လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ACC ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ေဒတာမ်ားအရ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၁ဝ,၇၄၇ ေစာင္ကုိ 
ေကာ္မရွင္မွ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၉ဝ% ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ACC ၏ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ 
ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားကုိသာ အထူးဦးစားေပးေနျခင္း မဟုတ္ 
ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားဝန္းက်င္ေပၚ ႐ိုက္ခတ္သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ 
အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

MBEI ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ MBEI စစ္တမ္းပါ ေျဖၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ACC လက္ခံရရွိသည့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တုိင္စာ 
အေရအတြက္တို႔ၾကား ထူးျခားေသာ ဆက္ႏြယ္ခ်က္တစ္ခု ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ACC မဖြဲ႕စည္းမီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ တုိင္စာမ်ားၾကားတြင္ စာရင္းဇယားအရ သိသာထင္ရွားၿပီး အႏုတ္လကၡဏာ 
ေဆာင္သည့္ ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကုိ ပုံ ၉ တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ယင္းဆက္ႏြယ္မႈအရ သိရသည္မွာ ACC မဖြဲ႕စည္းမီက အဂတိ 
လိုက္စားမႈကိစၥ အေရအတြက္မ်ားျပားေသာ ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လုပ္ငန္း အစုအဖြဲ႕မ်ားသည္ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေတြ႕ႀကဳံရသည္မ်ားကုိ ပိုမိုတုိင္ၾကားႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ (ေဒသရွိ လုပ္ငန္း 
အစုအဖြဲ႕မ်ား အေရအတြက္ကုိ စံျပဳသတ္မွတ္ခ်က္အရ)။ စင္စင္အားျဖင့္ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေနာက္တိုး 
တိုင္ၾကားစာ တစ္ေစာင္သည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၏ အဂတိလုိက္စားမႈ အေနအထားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕မ်ား၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစသည္ (လာဘ္ေပးမႈကုိ ပုံမွန္ႀကဳံေတြ႕ရေလ့မရွိဟု ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္း အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ 
ပမာဏအရ တုိင္းတာခ်က္)။ တိက်မႈမရွိသည့္အတြက္ MBEI စစ္တမ္းေဒတာမ်ားႏွင့္ ACC ေဒတာမ်ားၾကား ညီၫြတ္မႈမွ ယူဆ၍ 
ရႏိုင္သည္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ACC သို႔ ေပးပုိ႔သည့္ အဂတိလုိက္စားမႈဆိုင္ရာ 
တိုင္ၾကားစာမ်ားမွ တသမတ္တည္း ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
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အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၏ အရည္အေသြးမွာလည္း ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ျပႆနာ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
လမ္းအရည္အေသြးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
စိတ္ေက်နပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္ (၎အရာမ်ား 
ေကာင္းမြန္သည္ သုိ႔မဟုတ္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္ဟု 
ေျပာၾကားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၄၉% မွ်သာ 
ရွိသည္)။ တယ္လီဖုန္း (ေကာင္းမြန္သည္ သုိ႔ အလြန္ 
ေကာင္းမြန္သည္ ဟု ၆ဝ% မွေျပာၾကား) ႏွင့္ အင္တာနက္ 
(ေကာင္းမြန္သည္ သုိ႔ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္ ဟု ၅၄% 
မွေျပာၾကား) တုိ႔ကုိမူ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ပို၍ 
အေကာင္းေျပာၾကသည့္တိုင္ အဆုိပါ အရာမ်ားတြင္ လည္း 
ျပႆနာမ်ားရွိသည္။ ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ 
တယ္လီဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား နာရီ ၂ဝ ခန႔္ 
ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ယခင္လအတြင္း နာရီ ၂ဝ ခန႔္ လွ်ပ္စစ္ 
စြမ္းအင္ ျပတ္ေတာက္မႈကုိ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ပ်မ္းမွ် 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လမ္းမ်ား ေရႀကီး 
ေနသည့္အတြက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈျပဳရန္ ခုနစ္ရက္ 
အခ်ိန္ကုန္ဆံုးေၾကာင္း သိရသည္။ ဤသုိ႔ေသာ လမ္းႏွင့္ 

စြမ္းအင္ ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးပုပ္သိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး ေငြအေျမာက္ 
အျမား ဆုံးရႈံးရႏိုင္ေခ် ရွိသည္။၆ 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္အရ စြမ္းအင္ႏွင့္ 
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအဝွမ္း မ်ားစြာကြာျခားခ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ 
ယင္းကြာဟခ်က္မွာ အျခားေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားတြင္ရွိ 
အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား ကြာဟခ်က္ထက္ပင္ ပို၍ သိသာေန 
ေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ 
ေတာ္တြင္ စစ္တမ္းမေကာက္ယူမီ လအတြင္း လွ်ပ္စစ္ 
ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ၁၆ နာရီသာရွိခဲ့သည္ဟု သိရၿပီး 
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပိတ္ရသည့္ရက္ေပါင္း 
ယခင္ႏွစ္အတြင္း ၁ဝ ရက္မွ်သာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ယွဥ္ၾကည့္ပါက 
ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ၆၇ နာရီႏွင့္ လမ္းမ်ား 
အသံုးျပဳ၍မရသည့္ ရက္ေပါင္း ၆၇ ရက္ အသီးသီးရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရသည္။ 
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ယခင္လအတြင္း မီးျပတ္သည့္ နာရီေပါင္း

ယခင္ႏွစ္အတြင္း လမ္းပိတ္မႈေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးရသည့္ ရက္ေပါင္း
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စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တုိး 
တက္ႀကီးပြားရန္ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွာ အလြန္ 
တရာမွ အေရးႀကီးပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေရးႀကီး 
ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
အစုိးရ နည္းဥပေဒမ်ားကို မည္သို႔ လိုက္နာရမည္၊ အစိုးရ၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မည္ကဲ့သုိ႔ 
ဝင္ေငြတုိးပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကို သိရန္လုိအပ္ 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိမွသာ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ 
စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္မေန လုိအပ္သည့္ ေသခ်ာ 
မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ဟူသည္ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ အာ႐ုံစိုက္မႈ 
ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ရရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူ 
ျပဳဌာန (၂ဝ၁၇) သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတုိ႔အေၾကာင္း  ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ 
ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ စိစစ္ေလ့လာမႈတြင္လည္း 
အလားတူ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ကုိ ဦးစားေပးထားၿပီး 

၎မွာ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားသည္ SME လုပ္ငန္းမ်ား 
အေပၚ မည္မွ်ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသနည္းဆုိေသာ အခ်က္ 
ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံအဆင့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မ်ားစြာႀကိဳးစား 
ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိအပ္ေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေယဘု 
ယ်အားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရမွ 
ထုတ္ေဝသည့္ အေရးႀကီးေသာ စီမံခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ ခက္ခဲေနေသးသည္။ ျပည္ 
နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ရသံုးခန႔္မွန္းေျခ 
ေငြစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိသည္ဟု ေျပာၾကား 
သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပမာဏမွာ ၃.၆% မွ်သာရွိၿပီး၊ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းသစ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိသည့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွာ ၄.၃% မွ်သာရွိသည္။ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအနက္ အလြယ္ 
ကူဆုံး ရရွိႏိုင္သည္မွာ နည္းဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးမ်ားကုိ 
ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၫႊန္ၾကားထား 
သည့္ ေဖာင္ပုံစံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၎တုိ႔ကုိ လက္လွမ္းမီသည့္ 
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ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းပိုင္းတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ နိမ့္ပါး
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စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၂၆.၉% မွ်သာ ရွိသည္။ ဆုိလုိ 
ရင္းမွာ ေရရွည္စီမံကိန္း ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ 
ေနၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ သက္ဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ အလံုအေလာက္မရွိၾကဘဲ ေဆာင္ 
႐ြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ 
ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ 
လာသည့္အခါ ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမွာလည္း 
ပိုမိုတြင္က်ယ္လာသည္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ 
မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့မရွိဟု ေျပာၾကားသည့္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ စုစုေပါင္း ၇၁.၁% ရွိၿပီး၊ ေဒသအဆင့္ 
နည္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့မရွိဟု 
ေျပာၾကားသူမွာ ၆၆.၁% ရွိသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ 
အလုိအရ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား၏ သံုးပုံတစ္ပုံသည္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ႏႈိင္းရ 
အားျဖင့္ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲသည့္အတြက္ ေရရွည္စီမံခ်က္ 
ေရးဆြဲရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ယူဆၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အျခားေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
မရွိေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕ငယ္၏ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈ 
အရ အတည္ျပဳႏိုင္သည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး 
အမ်ားစုတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ေထြအုပ္ သုိ႔မဟုတ္ စည္ပင္တုိ႔ 
သည္ မည္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိမွ် သက္ဆုိင္ရာ 
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားရွိ အမ်ားျပည္သူျမင္သာမည့္ေနရာ၌ ကပ္ထား 
ျခင္းမရွိေပ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား အေကာင္းဆုံး ျပည္နယ္ 
မ်ား/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ျဖင့္ 
ခ်ိန္ထိုးၾကည္ပါက လံုေလာက္ေသာ ပြင့္လင္းမႈ မရွိေသး 
သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။၇ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း နမူနာ 
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာမည့္ ေနရာတြင္ ကပ္ထားျခင္း 
ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကိစၥတြင္ အမွတ္အမ်ားဆုံး စြဲရသည္ 

ကို ဥပမာအျဖစ္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း 
ေဒသႀကီးသည္ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ အမွတ္အနည္း 
ဆုံး ရရွိထားသည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဤသုိ႔ အမွတ္ 
နည္း ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
ရရွိမႈ တိုင္းတာခ်က္ ဆယ္ခုအနက္ ငါးခုတြင္ အမွတ္ အနည္း 
ဆုံး တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု၌ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔အျပင္လည္း အျခားက်န္ရွိသည့္ လက္လွမ္းမီရရွိမႈဆိုင္ရာ 
တိုင္းတာခ်က္မ်ားတြင္လည္း စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး သည္ 
အမွတ္အနည္းဆံုး တုိင္းေဒသႀကီး ငါးခုတြင္ ပါဝင္လ်က္ 
ရွိေနျပန္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရသံုးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ပြင့္ 
လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည္ကုိ ေကာင္းစြာ သာဓက ျပႏိုင္ သည္။ 
မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွစ္ခုမွအပ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအားလံုးတြင္ ၁ဝ% ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း 
ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရသံုးခန႔္မွန္းေျခ ေငြ 
စာရင္းဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိၾကသည္ဟု ေျပာဆုိ 
ၾကသည့္ေနရာတြင္ အမွတ္မ်ားရရွိထားၾကသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခုတြင္ အဆိုပါ စာ႐ြက္စာတမ္း 
မ်ားကုိ ရရွိၾကပါသည္ဟု ေျပာဆုိၾကသည့္ ေျဖၾကားသူ ၂% 
ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည္ကိုပင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္ 
ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲ 
သည့္ ႀကိမ္ႏႈန္း နိမ့္ပါးမႈကုိ တုိင္းတာသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ 
မ်ားမွာမူ ပိုမိုအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ 
ျပသလ်က္ရိွသည္။ အမွတ္ ၄၇.၆% ရရွိထားသည့္ ဧရာဝတီ 
တိုင္းေဒသႀကီးမွအပ က်န္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အလယ္ကိန္း အဆင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္၏ 
အထက္ႏွင့္ ေအာက္တုိ႔တြင္ မတိမ္းမယိမ္း ရွိေနၾကသည္။ 
ခ်င္းျပည္နယ္မွာမူ ၉ဝ% အထက္ျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေဆာင္ 
႐ြက္မႈ အေျခအေန အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေနသည္။

မ်က္ႏွာသာေပးမႈေၾကာင့္ ေဈးကြက္ပုံပ်က္ေစၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ 
အားနည္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ 
အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကုိ ထိခိုက္လာေစသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ အဆုိပါ တုိင္းတာခ်က္မ်ားတြင္ အထူးအားနည္း 
ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 
Doing Business အစီရင္ခံစာအရ လူနည္းစု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ ၁၈၅ အဆင့္ရရွိသည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ 
စိစစ္ေလ့လာမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအေပၚ အာ႐ုံထား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ 
ျပည္နယ္မ်ား/တုိင္းေဒသႀကီးအနက္ မည္သည္က ပိုမို 

ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ မည္သည္က ပိုမိုဆုိးဝါးသည္ကုိ ဆန္းစစ္ 
ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ရႈေထာင့္ 
မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူဝါဒအတြင္းမွ 
ဘက္လိုက္မႈကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွ စူးစိုက္ေလ့လာထားပါသည္။ 

ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ စိစစ္ေလ့လာမႈအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံၾကရ 
ပုံမွာ ဘက္လုိက္မႈမ်ား၏ အရင္းျမစ္ကုိလိုက္၍ လြန္စြာ 
ျခားနားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေျခာက္ဆယ့္ေလးရာခိုင္ႏႈန္း 
ေသာ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေျမရရွိေရးႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အစိုးရသည္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးသည္ဟု သိရၿပီး၊ ေခ်းေငြႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍လည္း မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ၄၄.၆% 
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ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 
၁၉.၈ % ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက သတင္းအခ်က္ 
အလက္ ရရိွေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား 
ရိွေနသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၂၅.၂ % ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
တြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း ယုံၾကည္ 
ၾကသည္။ စစ္တမ္း မွရရွိသည့္ သြင္းအားစု အခ်က္အလက္ 
(input) အမ်ားစုတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ အခ်က္ 
အလက္မ်ား အေျမာက္အျမား ပါရွိေနသည့္အခ်က္ကုိ 
အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားအၾကား ျခားနားခ်က္ရွိသည္ဆုိေသာ 
အခ်က္ျဖင့္ ဖုံးကြယ္၍ မရႏိုင္ေခ်။ 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ဘက္လုိက္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ကြာဟမႈမ်ားစြာရွိေနသည္။ ပ်မ္းမွ် အလယ္ 
အလတ္အဆင့္တြင္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၆ဝ.၁% ေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ ေျမရရွိေရး 
ကိစၥတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ားရွိေနဟု သိရသည္။ အဆုိပါ 
အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒ သႀကီးမ်ားၾကား 
ေဒသအဆင့္ ကြာဟခ်က္ ရွိေနၿပီး အနိမ့္ဆံုး အဆင့္အေနျဖင့္ 
၂၇.၁% ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက တနသၤာရီတုိင္း 
ေဒသႀကီးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ဆုိၾကၿပီး၊ 
အျမင့္ဆုံး အဆင့္အေနျဖင့္ ၈၃.၉% က ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တြင္လည္း အလားတူ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု 
ဆိုၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ကြာဟခ်က္ကုိ အျခားေသာ 
အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားတြင္လည္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ေခ်းေငြ 
ရရွိေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ထြက္ဆုိသည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပမာဏမွာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၁ဝ.၄%၊ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၆၁.၉% ရွိၿပီး၊ ပ်မ္းမွ်အလယ္ကိန္း 
ျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၃၆.၇% ရွိသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္အတြင္းမွ မ်က္ႏွာ 
သာေပးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသႏၲရအလိုက္ 
ကြာဟမႈ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ကြာဟမႈ ျမင့္မားရျခင္းကို သ႐ုပ္ 
ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုံ ၁၂ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထံုး 
မ်ားအတြင္းမွ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ အၫႊန္းကိန္းငယ္ကုိ နီးနီး 
ကပ္ကပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ မက္ထရစ္ 
ဇယားတြင္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး သံုးခုမွာ ဆယ္ရာ 
ခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္ဘဲ ႏွစ္ခုမွာ ၅ဝ% အထက္ရရွိသည့္အတြက္ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ကြာဟမႈ လြန္စြာ 
ႀကီးမားေၾကာင္း ၫႊန္းဆုိေနသည္။ အေကာင္းဘက္မွ 
ၾကည့္မည္ဆုိပါက ပုံ ၁၂ ပါ ဒုတိယအခ်ပ္အရ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ရရိွမႈပုိင္းဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာသာ ေပးမႈသည္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအၾကား မ်က္နွာ 
သာေပးမႈထက္  ႏိႈင္းရအားျဖင့္ နိမ့္ပါးေနသည္ကို ေတြ႕ရ 
သည္။ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒ သႀကီး၊ 
ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အရပ္ေဒသ 
ငါးခုမွ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၁ဝ% ေအာက္သည္ သတင္း 
အခ်က္အလက္ ရရွိမႈအပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ရွိသည္ 
ဟု ခံစားၾကရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စသည့္ အရပ္ေဒသ ၁၅ ခု 
အနက္ သုံးခုမွာမူ ၃ဝ% အထက္ အမွတ္မ်ားရရွိၾကသည္။
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ဦး
ေရ

ပမ
ာဏ

(%
)

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ

သတင္းရရွိေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ
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သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္းသည္ MBEI ရွိ 
အေရးႀကီးဆုံးေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ 
၂ဝ% အေလးခ်ိန္ရွိေသာ ၎အညႊန္းကိန္းကုိ ၾကည့္ျခင္း 
အားျဖင့္ ဤအၫႊန္း ကိန္းေပၚမွ အေနအထားႏွင့္ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ေရး 
စီမံခ်က္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ လြန္စြာႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႕ 
ႏိုင္သည္။ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္၏ အေရးပါမႈမွာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားေနရသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ က႑မ်ား အတြင္းမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
အေရအတြက္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တန္ရာသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ေဟာ္တယ္မ်ားႏွင့္ အျခား 
ေသာ ခရီးသြား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ညစ္ညမ္းေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေန အထားတြင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾက 
ရသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ ေရးတြင္ ၄၄% ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
(MOLIP ေဒတာအရ) သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ 
ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး ပုံစံအခ်ိဳ႕တြင္ ပါဝင္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

MBEI ေဒတာမ်ားအရ ၄၂% ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ ၎တုိ႔ေဒသအတြင္းရွိ ပ်မ္းမွ်သဘာဝ ပတ္ဝန္း 
က်င္ အရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး၊  
၈၄% မွာမူ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမွာ အနည္းဆံုး 
လက္ခံ၍ ရႏိုင္ေသးသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ 
ဆိုေစကာမူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔စိုးရိမ္မကင္း 
ျဖစ္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာ 
ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄၁% မွ်ကသာ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ကပ္ဆုိး က်ိဳးမ်ားကို 
ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္ဟု ယံု 
ၾကည္ၾကၿပီး၊ ၃၃% မွ်ကသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင့္ေတာ္ေသာ ၫႊန္ 
ၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိသည္ဟု ခံစားၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၁ဝ% ေအာက္ကသာ ေရေခြၽတာေရး 
(၈.၂%) ႏွင့္ ေရျပန္လည္အသံုးခ်ေရး (၆.၆%) ကို အား 

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အားေကာင္းေစေသာ အလုပ္သမားေရးရာ မူဝါဒ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး လည္ပတ္ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေသာ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လုပ္သားခန္႔ထားရာတြင္ သက္သာလြယ္ 
ကူမႈႏွင့္ အလုပ္သမားစရိတ္ နည္းပါးမႈတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခားေသာ အျမတ္အစြန္းရရွိေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ 

ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိၾကသည္။ ယခင္ 
စံႏႈန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာ 
ရပ္မ်ားၾကား ကြာဟခ်က္မွာလည္း ႀကီးမားသည္။ ကယား 
ျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကမူ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္း 
မႈ၊ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားမွ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း 
ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အဆင့္ႏွစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေတာ္ပင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရွိၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားမွာမူ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေပၚ ႐ိုက္ခတ္လာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အေရးေပၚ အေျခအေနအျဖစ္ ေျပာဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သန႔္ရွင္းစိမ္းလန္း 
ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ အလြန္တရာမွ လုိလားၾကသည္။ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ပိုမိုသိရွိႏုိင္ေစရန္ MBEI အေန 
ျဖင့္ ပူးတြဲစမ္းသပ္မႈတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳထားသည္ (ေနာက္ 
ဆက္တြဲ ဂ တြင္ရႈ)။ စစ္တမ္းတြင္ ေျဖၾကားေပးသူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၿပီး လုပ္ကုိင္ေဆာင္ 
႐ြက္ရန္ နည္းလမ္းရွာေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ိဳးစုံ 
အနက္ မည္သည္ကုိ ႏွစ္သက္လုိလားမႈ ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္း 
ထားခ်က္လည္း ၎စမ္းသပ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအသစ္အတြက္ 
လိုင္စင္ခ်ေပးရန္အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးမေပးဟူေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ စီးပြားေရးရလဒ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ 
အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ အမွန္တကယ္ ပါဝင္လ်က္ 
ရွိေၾကာင္းကုိ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁ဝဝ ကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေစမည့္ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ၎စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ လုိင္စင္ေလွ်ာက္လႊာ 
အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ ၂၆% ေလ်ာ့က်သြားသည္။ 

သည္။ ေကာင္းစြာပညာတတ္ေသာ အလုပ္သမား အင္အားစု 
သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ ပိုမိုအား 
ေကာင္းလာေစသည္။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ဥပေဒကုိ 
မိတ္ဆက္က်င့္သံုးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလုပ္ 
သမားေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေလးအနက္ထား 
ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္သည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ 
၂ဝ၁၈)။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စိစစ္ ေလ့လာမႈအရ အလုပ္သမား 
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ေရးရာ မူဝါဒေပါင္းစုံအနက္ မည္သည့္ ျပည္ နယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ မည္သည့္အပိုင္းတြင္ အေကာင္း 
ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ 

လုပ္သားခန္႔ထားရာ၌ သက္သာလြယ္ကူမႈမွာ ျမန္မာ 
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေန 
ရသည့္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။ 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔ စိစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ားအနက္ 
ေအာက္ေျခ ကာယလုပ္သား၊ နည္းပညာရွင္၊ စာရင္းကုိင္၊ 
ႀကီးၾကပ္သူႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ မည္သုိ႔ေသာ ရာထူးမ်ိဳးျဖစ္ေစ 
စစ္တမ္းပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၏ ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္အေနျဖင့္ ယင္းေနရာမ်ားအတြက္ ေခၚယူ စုေဆာင္းရန္ 
အခက္အခဲ ေတြ႕ေနၾကရသည္။ ေခၚယူရန္ အလြယ္ကူဆံုး 
ရာထူးမွာ စာရင္းကုိင္ျဖစ္ၿပီး ၄၂.၁% ရရွိ ထားသည္။ အဆုိပါ 
ရလဒ္ကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၅၇.၉% ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားအေနျဖင့္ ၎စာရင္းကုိင္ ေခၚယူရန္ပင္ ခက္ခဲေနသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ရာထူးမ်ားမွာ သာ၍ပင္ 
ဆိုးဝါးေသးသည္။ ၂ဝ.၅% ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ 
နည္းပညာရွင္ ေခၚယူရန္ လြယ္ကူသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
အလုပ္သမားေကာင္း ရွာေဖြ ရန္မွာလည္း စရိတ္ႀကီးသည္။ 
ပ်မ္းမွ် အလယ္အလတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ အလုပ္ 
သမား ေခၚယူစုေဆာင္းရန္ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္၏ ၅.၄% 
ကို အသုံးျပဳေနရသည္။ ဤရလဒ္မ်ားအားလုံးကို ၿခဳံငုံၾကည့္ 
ပါက အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူကို 
ရွာေဖြရန္ ခက္ခဲသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုမွာ လုပ္သားခန္႔ထား 
ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနၾကရသည့္ အေန 
အထားတြင္ရွိသည္။ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၾကသည့္ မည္သည့္ရာထူး 
အတြက္မဆုိ အေကာင္းဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္မွာ 
မြန္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၎ပင္လွ်င္ လြယ္ကူေသာ ေခၚယူစု 
ေဆာင္းမႈတြင္ ႀကီးၾကပ္သူရာထူးအတြက္ ၅၅.၉% သာ 
ရရွိထားသည္။ ေခၚယူစုေဆာင္းရ လြယ္ကူမႈႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ 
အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ အရပ္ေဒသမ်ားမွာ ဧရာဝတီ တုိင္း 
ေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၃၃.ဝ% (နည္းပညာ 
ရွင္မ်ားအတြက္)ႏွင့္ ၄၆.၂% (မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္) 
အသီးသီး ရရွိထားၾကသည္။ နည္းပညာရွင္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ 
ေခၚယူစုေဆာင္းရ လြယ္ကူမႈတြင္ အဆုိးဝါးဆံုး ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသ 
ႀကီးတုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၇.၇% ႏွင့္ ၈.၉% အသီးသီး ရရွိထားၾက 
သျဖင့္ အတန္အသင့္ဟု ဆိုႏိုင္႐ုံမွ်သာ ရွိသည္။ 

ေခၚယူေသာ ရာထူးကုိလုိက္၍ အလုပ္ေခၚယူရရွိမႈ အခက္ 
အခဲ ကြာဟသြားသည္ ဆုိေသာအခ်က္မွာ အ့ံဩစရာ 
မရွိေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားကုိ စစ္ေဆး 
ျခင္းျဖင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ 
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ပိုမိုနားလည္လာသည္။ အရပ္ေဒသ ၁၅ 
ခုအနက္ ငါးခု (မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး၊ 
မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒ 
သႀကီး) သာလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အနည္းဆံုး 
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၂ဝ% သည္ နည္းပညာရွင္မ်ား ေခၚယူရန္ လြယ္ကူသည္ 
ဟူေသာ အမွတ္ကုိ ရၾကသည္။ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္း 
ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၁ဝ% ေအာက္သာ 
နည္းပညာရွင္ ေခၚယူရန္ လြယ္ကူသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ေခၚယူရန္မွာမူ အလြန္တရာ လြယ္ကူဟန္ 
ရွိသည္။ ဤတြင္ပင္ အရပ္ေဒသ ၁၅ ခုအနက္ ခုနစ္ခု 
တြင္သာ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၂၅% ႏွင့္ ေအာက္သည္ 

ႀကီးၾကပ္သူ ေခၚယူေရးမွာ လြယ္ကူသည္ဟု ထြက္ဆုိၾက 
သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးေလးခု (မႏၲေလး 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ 
ႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္) တြင္သာ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ အနည္း 
ဆံုး ၄ဝ% သည္ ႀကီးၾကပ္သူ ေခၚယူစုေဆာင္းရန္ လြယ္ကူ 
သည္ဟု ယူဆၾကသည့္ေနရာ၌ အမွတ္မ်ား ရၾကသည္။ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ခိုင္မာမႈရွိေစေရးႏွင့္ အေျခခံပစၥည္းပိုင္ 
ဆိုင္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးေရးတုိ႔ကုိ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ 
မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရွိမွသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကေပမည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
၏ ေငြရွာႏိုင္စြမ္းကုိ အလားအလာ အေကာင္းဆံုး ျမႇင့္တင္ 
ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ ပဏာမ လုိအပ္ 
ခ်က္ျဖစ္သည္။ သာ၍ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ား ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြ အသုိင္းအဝိုင္း 
ျပင္ပကုိ ေက်ာ္လြန္၍ ကုန္စည္ဖလွယ္မႈ ျပဳလာေအာင္ 
အားေပးရာေရာက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက က႑ 
အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္ အဆိုပါ ကုန္စည္ဖလွယ္မႈမ်ား 
မွာလည္း တုိးပြားလာသည့္အတြက္ လူမႈေရးအရ တြန္းအား 
ေပးသည့္နည္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ ခက္ခဲသည္ 
ထက္ ခက္ခဲလာေပမည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းခြဲ၏ အေလးခ်ိန္ 
၂ဝ% ရွိသည္ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဤအၫႊန္းကိန္းေပၚမွ 
အေနအထားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ 
လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ေရး စီမံခ်က္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ လြန္စြာ 
ႀကီးမားေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ားသည္ ေရာေထြးေသာ ရလဒ္မ်ား ျပသေလ့ရွိၿပီး 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔ စစ္ေဆးသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားတြင္ အေျခ 
အေနအလုိက္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၈၄.၃% သည္ တရား႐ံုးမ်ားသည္ စီးပြားေရး 
အမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဥပေဒအတုိင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္သည္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၇၅.၅% ကမူ 
၎တုိ႔အေနျဖင့္ တရားဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ အကူအညီ (ဆုိလုိ 
သည္မွာ ေရွ႕ေနအကူမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထုံးမ်ားကို ၫႊန္ၾကားျပသေပးသည့္ အေထာက္အကူ) မွ 
အက်ိဳးခံစားၾကရသည္ဟု ထြက္ဆုိၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ကိန္း 
ဂဏန္းမ်ား ျမင့္မားရျခင္းမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေရ 
အတြက္ အမ်ားစုႀကီးသည္ တရား႐ုံးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အေတြ႕အႀကဳံ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။၈ မည္သုိ႔ 
ပင္ျဖစ္ေစ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လံုၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ ေလ့လာ 
မႈမ်ားမွမူ ကြာဟခ်က္ႀကီးမားၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 

အေပၚ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ေျဖၾကားေပး 
သူမ်ား၏ ၃၇.၅% က သာ ၎တုိ႔၏ ေဒသဆုိင္ရာ လံုၿခဳံေရး 
အေျခအေန ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး၊ ေျဖၾကား 
ေပးသူမ်ား၏ ၄၄.၉% က သာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ အေရးယူခံရမည္ဟူေသာအခ်က္ကုိ ယံု 
ၾကည္ၾကသည္။ အလြန္တရာ ျမင့္မားေသာ အေရအတြက္ 
ျဖစ္သည့္ ေျဖၾကားေပးသူမ်ား အားလံုး၏ ၁၁.၂% သည္ 
ယမန္ႏွစ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကုိ ခံစားခဲ့ၾက 
ရသည္။ ဤရာခိုင္ႏႈန္းကုိ အထက္ပါ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း 
စပ္ၾကည့္ပါက ယူဆ၍ ရႏိုင္သည္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥ 
ရပ္တြင္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း 
ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေရးထက္စာလ်င္ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္းမ်ား အသက္ဝင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၌ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

တသီးပုဂၢလ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားေပၚမွ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံကုိ စစ္ေဆး 
ၾကည့္ေသာအခါ ၎တုိ႔ အေနအထားမွာ မ်ားစြာကြာဟ 
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၇၁.၈% က 
တရား႐ုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး ၎ပမာဏမွာ 
ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ပ်မ္းမွ်အလယ္ကိန္း အမွတ္ျဖစ္ 
သည္။ ဤအမွတ္တြင္လည္း ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားစြာ ရွိေန 
ျပန္သည္။ အနိမ့္ဆံုး အမွတ္ရရွိသူမွာ စစ္ကုိင္းတုိင္း 
ေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး ၎ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၇.၆% က 
သာ ယင္း အခ်က္ကုိ သေဘာတူၾကသည္။ အျခားေသာ 
တစ္ဖက္စြန္းတြင္မူ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးသည္ အမွတ္ 
အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး လူတုိင္းနီးပါး (၉၁.ဝ%) သေဘာတူ 
ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ လံုၿခဳံေရး အေျခအေန 
အရလည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရလဒ္မ်ားသည္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ရလဒ္မ်ားကုိ အတည္ျပဳခ်က္ 
ေပးသည္။ အထင္ရွားဆုံး ဥပမာတစ္ခုအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္ရွိ ေျဖၾကားသူမ်ား အနက္ ၁.၃% က သာ လုံၿခဳံေရး 
အေနအထား ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ 
ပ်မ္းမွ် အလယ္ကိန္း အမွတ္ ၃၇.၅% နိမ့္ပါးေနေသး 
ေသာ္လည္း ကယား ျပည္နယ္မွ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ၈ဝ.၈% 
သည္ လံုၿခဳံေရး အေျခအေနေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆၾက 
သည့္အတြက္ အမွတ္အျမင့္ဆံုး ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္မ်ား/ 
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တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား အထူးကြဲျပား ျခားနားလ်က္ရွိသည္။ 

စာခ်ဳပ္စာတမ္း အသက္ဝင္ေစျခင္း (ႏွင့္ ပို၍ ေယဘုယ်က်စြာ 
ဆိုရပါမူ ဥပေဒ အသက္ဝင္ေစျခင္း) ႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း ေဘး
ကင္းလုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားၾကား မတူညီသည့္ ယူဆခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ေျဖၾကား 
သူမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး ၇ဝ% သည္ ျပည္နယ္တရား႐ုံး 
မ်ားသည္ စီးပြားေရး အမႈကိစၥမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ 
စီရင္ဆံုးျဖတ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ အရပ္ေဒသ ၁၅ 
ခုအနက္ ငါးခု (ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္) မွ 
ေျဖၾကားသူမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး ၉ဝ% သည္ စီးပြားေရး 
အမႈကိစၥမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ဆုံးျဖတ္သည္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စရာ ရွိေနေသးသည့္ အခ်က္မွာ 
ထင္ရွားေသာ္လည္း ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုး၏ 
အထူးထင္ရွားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အရ တရား႐ုံးမ်ား၏ 

ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ အေတာ္အသင့္ 
ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္။ ၎ထင္ျမင္ 
ယူဆခ်က္အား ေျဖၾကားသူမ်ားထံမွ ယမန္ႏွစ္က ရာဇဝတ္ 
မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရျခင္း ရွိမရွိဟူသည့္ အခ်က္ျဖင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္သည္။ အရပ္ေဒသ ၁၅ ခုအနက္ ဆယ္ခုမွ 
ေျဖၾကားသူ အနည္းဆံုး ၁ဝ% ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
၎တို႔သည္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ အရပ္ေဒသသုံးခု (ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္) မွ 
ေျဖၾကားသူ အနည္းဆံုး ၁၅% က လည္း ၎တုိ႔သည္ 
ယမန္ႏွစ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည္ဟု 
ေျပာဆုိၾကသည္။ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ မမ်ားလွသည့္ 
တိုင္ ဆယ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ခံစားရႏိုင္ေခ်သည္ လူအမ်ားစုအတြက္မူ ျမင့္မား 
သည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ 
မေရရာမႈမ်ား ေပါက္ဖြားလာပါက ေရရွည္စီးပြားေရး စီမံကိန္း 
ခ်မွတ္ေရးကို ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။
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ျပည္နယ္တရား႐ံုးတြင္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥမ်ားကို ဥပေဒအရ စီရင္သည္

ယခင္ႏွစ္အတြင္း ရာဇဝတ္မႈဒဏ္ ခံစားရသူ
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ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ MBEI ကို ပုံေဖာ္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ MBEI တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြင္းမွ ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ တင္ျပထား 
ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရျဖင့္သာ ဆက္ဆံ ေဆာင္႐ြက္ေနရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဥပေဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အထက္အလႊာမ်ားမွ အစိုးရႏွင့္သာ ပိုမိုသက္ဆိုင္ 
လ်က္ရွိသည္။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခြင့္ အာဏာအမ်ားစုမွ ဗဟိုအစိုးရ လက္ထဲတြင္သာ ရွိေနေသးေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီက 
ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ လမ္းစ 
ပြင့္လင္းလာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္ MBEI တြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္ အဆိုျပဳရန္ အလို႔ငွာ အဆိုပါ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဤအခန္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
MBEI ကို က်ိဳးေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ ရွာေဖြေရး ကိရိယာ တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳ၍ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အားသာခ်က္၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ႏႈိင္းရ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို 
ယွဥ္တြဲ ေလ့လာႏိုင္ပုံကို သ႐ုပ္ျပထားပါသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တစ္ခု 
ခ်င္းစီတို႔အတြက္ သီးသန႔္စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ က်ိဳး 
ေၾကာင္းဇစ္ျမစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ MBEI ကုိ အသံုး 
ျပဳ၍ ရႏိုင္သည္။ MBEI သည္ မူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကူညီလမ္းၫႊန္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ လက္ငင္း အသံုး 
ဝင္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ဤစိစစ္ေလ့လာမႈမွ ထြက္ေပၚလာ 
သည့္ အသိပညာမ်ားတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရမည့္ နယ္ပယ္ေဒသမ်ား သာမက ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ 
ေကာင္းမြန္ၿပီးျဖစ္၍ ဤအတိုင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း 
လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း 
ေပးရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားကိုပါ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ 
ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စရာရွိသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကုိ စာရင္း 
တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားသည္။ အေရးႀကီးသည့္ 
အခ်က္မွာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးသြားသည္ႏွင့္ ေဒသ 
တြင္းမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျမတ္အစြန္း တုိးပြား 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေသခ်ာမႈ 
မ်ားရရွိလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ 

မ်ားစြာ အေလးခ်ိန္စီးသည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္
အေလ်ာက္ ရာဇဝတ္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးေရး 
အပုိင္းတြင္ ေတာ္သင့္႐ုံမွ် တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပင္လွ်င္ MBEI အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရမွတ္ မ်ားစြာ 
တုိးတက္ သြားႏိုင္စရာရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အစုိးရမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္း ပိုမိုတိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မည္သည့္နယ္ပယ္ 
မ်ားကုိ ဦးစားေပးသင့္သည္ကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
က်ိဳးေၾကာင္းဇစ္ျမစ္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကိရိယာတစ္ခု 
အေနႏွင့္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

၄.၁.၁။ က်ိဳးေၾကာင္းဇစ္ျမစ္မ်ားကို မည္သို႔ 
အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရမည္နည္း

အစက္ခ် ကားခ်ပ္ (starburst chart) တြင္ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ MBEI အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ ဆယ္ခုလုံးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမင္သာေစရန္ တင္ျပ 
ထားသည္။ ဝင္႐ိုးဆယ္ခု ရွိသည့္အနက္ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ 
MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ အၫႊန္း 
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ကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီ 
သည္ ရမွတ္ ဝ မွ ၁ဝ အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ၏ အစက္ခ်မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရမွတ္ကုိ ျမင္ 
ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္သည့္ ဝင္႐ိုးသည္ ဗဟိုမွ ေျမာက္စူးစူးသို႔ သြားသည္။ 
အစက္မ်ဥ္းသည္ ဗဟုိမွ ေဝးရာသုိ႔ သြားေလေလ ၎အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲေပၚရွိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ရမွတ္သည္ မ်ားေလ 
ေလျဖစ္ၿပီး၊ အစက္ခ်မ်ဥ္းသည္ လမ္းေၾကာင္းအျပည့္ 
သြားပါက အမွတ္ ၁ဝ ရရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီေပၚရွိ အနက္ေရာင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းသည္ 
ယင္းနယ္ပယ္ရွိ စီပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ျပည္နယ္/ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား အားလံုးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ပ်မ္းမွ် အလယ္ကိန္း 
ရမွတ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္အတြက္ 
အလယ္ကိန္း ရမွတ္သည္ ၆.၂၅ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၏ အစက္ခ် ကားခ်ပ္ကုိ 
အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတြင္ အစက္ခ် မ်ဥ္းေၾကာင္းဆယ္ခု 
အနက္မွ တစ္ခုစီ၏ အရွည္ကို ေလ့လာရသကဲ့သုိ႔၊ သက္ဆုိင္ 
ရာ အၫႊန္းကိန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အလယ္ကိန္းႏွင့္ အစက္ခ် 
မ်ဥ္းေၾကာင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ အမွတ္တုိ႔အၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ 
ခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္းေလ့လာရသည္။ အစက္ခ်မ်ဥ္း 
သည္ အလယ္ကိန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက ယင္း အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲေပၚတြင္ ပ်မ္းမွ်အေနအထား၏ အထက္ (ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုး၏ ထက္ဝက္ထက္ သာလြန္) 
တြင္ရွိေနၿပီး၊ အလယ္ကိန္း ေအာက္ေရာက္ေနပါက ပ်မ္းမွ် 
ေအာက္ ေလွ်ာ့နည္းသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ 
တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္အမွတ္ (အတိ 
အက်အားျဖင့္ ၅.၄၇)  ၅ ႏွင့္ ၆ ၾကား ရရွိေနသည့္အတြက္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ 
ေရာက္ေနသည္။ အစက္ခ် ကားခ်ပ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ပ်မ္းမွ်အထက္ 
တြင္ ရွိေနၿပီး အခ်ိဳ႕တြင္မူ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ ေလွ်ာ့နည္းေန 
သည္ကုိ သ႐ုပ္ျပထားသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဆယ္ခုလံုး 
တြင္ရွိ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အေရာင္ျခယ္ထားေသာ ပ်မ္းမွ် 
ဧရိယာ တစ္ခုရွိၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္သည့္ ပ်မ္းမွ် MBEI ရမွတ္ကုိ ကိုယ္စား ျပဳသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ တစ္ခုခ်င္း 
စီ၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ သီးသန႔္ အားသာခ်က္ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ 
ႏိုင္ရန္ အစက္ခ်ကားခ်ပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ MBEI ရမွတ္ 
မ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု၏ MBEI ရမွတ္မ်ားမွေန၍ အႀကံဉာဏ္ 
ရရွိႏိုင္စရာ နည္းလမ္းေျမာက္ျမားစြာ ရွိသည့္အနက္ တစ္ 
နည္းမွာ SWOT စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပလုပ္သည့္နည္း ျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုသည္ မည္သည့္ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္း ေနသည္ 
(အားသာခ်က္မ်ား)၊ မည္သည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ အား 
နည္းေနသည္ (အားနည္းခ်က္မ်ား)၊ မည္သည့္ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားတြင္ တုိးတက္ေကာင္း 

မြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေခ် ရွိေနသည္ (အခြင့္အလမ္းမ်ား) 
ႏွင့္ ၎တုိင္းတာခ်က္မ်ား၏ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား၊ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပပါ အရည္အေသြးမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ 
႐ြက္ပုံကုိ ထိခိုက္လာႏိုင္ေခ် (သုိ႔) ဆုိးဝါးလာႏိုင္ေခ် ရွိေန 
သည္ (အခက္အခဲမ်ား) ဆုိေသာ အခ်က္မ်ားကုိ SWOT 
စိစစ္ ေလ့လာမႈမွ မီးေမာင္းထုိးျပပါသည္။ သတိျပဳရန္ အေရး 
ႀကီးသည့္အခ်က္မွာ SWOT စိစစ္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
ဝိဇၨာနည္းက်သကဲ့သုိ႔ တခ်ိန္တည္း၌ပင္ သိပၸံနည္းက်လည္း 
ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ျဖစ္တန္ရာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အခက္အခဲမ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားသည္ထက္မကလည္း ျဖစ္ 
ႏိုင္သည္။ 

သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသသည္ မည္သည့္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အားအသာဆုံး 
ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ အားအနည္းဆံုးျဖစ္သည္ကုိ ဆန္းစစ္ 
ၿပီးမွ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား ထုတ္ယူထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ပိုမိုတိက်စြာ ဆုိရပါမူ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၏ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ 
တြင္ ၎အေနႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္႐ြက္ျပ 
ႏိုင္သည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ ႏွစ္ခုကို အေျခခံသည္။ ဆန႔္က်င္ 
ဘက္အားျဖင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခု 
သည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အားအနည္းဆုံး ျဖစ္ေန 
သည့္ အၫႊန္းကိန္းႏွစ္ခုကုိ အားနည္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ 
သတ္မွတ္သည္။ ဤတြင္ သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၏ အားသာခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ အျခားေသာ အၫႊန္းကိန္း 
မ်ားေပၚမွ ၎၏ အဆင့္ႏွင့္ ႏႈိင္းရျဖစ္သည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ 
အေနျဖင့္ ရမွတ္အစား အဆင့္ ဟူေသာ စကားရပ္ကုိ ဂ႐ု 
တစိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳရသည့္ အေၾကာင္းမွာ အေရးႀကီး 
ပါသည္။ ရမွတ္ဟူသည္ သက္ဆုိင္ရာ အၫႊန္းကိန္းခြဲ 
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အတြက္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ
အေနျဖင့္ တစ္မွတ္မွ ဆယ္မွတ္အတြင္း ရရွိသည့္ အၾကမ္း 
ရမွတ္ျဖစ္သည္။ အဆင့္မွာမူ ၎၏ ရမွတ္အလုိက္ အျမင့္ 
ဆုံးမွ အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီသည္ အၫႊန္းကိန္းခြဲေပၚတြင္ 
အျခားေသာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ 
၎ရရွိေသာ အမွတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ အဆင့္ ၁-၁၅ အတြင္း 
ရရွိသည္။၉ ဥပမာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုသည္ အၫႊန္းကိန္းခြဲ ႏွစ္ခုတြင္ အား အေကာင္းဆုံး 
ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၄ ႏွင့္ ၆ ေနရာရရွိထားသည္။ ဤသည္တို႔ကို 
၎၏ အားသာခ်က္မ်ားဟု ယူဆမည္ ျဖစ္သည္။ အျခား 
ေသာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ပထမႏွင့္ 
ဒုတိယ ရရွိထားသည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲ ႏွစ္ခုတြင္ အား 
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ဤသည္တုိ႔အား ၎၏ 
အားသာခ်က္မ်ားအျဖစ္ ယူဆႏိုင္သည္။ အဆုိပါ အားသာ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ မူဝါဒခ် မွတ္သူမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပိုမို နားလည္ 
ႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္သာ ရည္႐ြယ္သည္ျဖစ္၍ ျပည္နယ္ 
မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကားရွိ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေပ။ 

အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္လည္း 
နည္းလမ္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရွိသည့္အေလ်ာက္ ဝိဇၨာ 

နည္းေရာ သိပၸံနည္းပါ က်သည္ဟု ဆုိႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုသည္ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲတစ္ခုတြင္ အလယ္အလတ္ အဆင့္တြင္ ရွိေန 
ေသာ္လည္း ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ အနည္းငယ္မွ် ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လုိက္လွ်င္ပင္ အဆုိပါ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲ၏ ထိပ္သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ၿပီး စုစုေပါင္း MBEI 
အမွတ္လည္း မ်ားစြာ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။ ေယဘုယ် 
အားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဟူ၍ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆထားသည္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ၿပီး အကယ္၍ ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက 
သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ထြက္ေပၚလာ 
ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုံးသတ္ အၫႊန္းကိန္း တြက္ခ်က္မႈ 
တြင္ အေလးခ်ိန္စီးသည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားကုိ အထူး 
ဂ႐ုစိုက္ထားပါသည္။ အလားတူစြာပင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ 
နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ 
ပယ္မ်ားတြင္ အားနည္းေနပါက ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 
ႀကီးစြာေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ၫႊန္း 
ဆိုသည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား၏ 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္သာ အခက္အခဲမ်ားကို 
သတ္မွတ္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းတူ ေနာက္ဆံုး 
အၫႊန္းကိန္းခြဲ တြက္ခ်က္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေလးခ်ိန္စီးသည့္ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားကိုလည္း အထူး ဂ႐ုစိုက္ထားပါသည္။ 

x.x

အစက္ခ် ကားခ်ပ္ (Starburst chart) ဖတ္ရႈနည္း

အစက္ခ် ကားခ်ပ္တြင္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ MBEI 
အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဆယ္ခုလံုးကုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမင္သာေစရန္ တင္ျပထားသည္။ ဝင္႐ိုး 
ဆယ္ခု ရွိသည့္အနက္ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုကုိ ကုိယ္စား 
ျပဳသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီသည္ 
ရမွတ္ ဝ မွ ၁ဝ အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဝင္႐ိုး၏ အစက္ခ် မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ 

ရမွတ္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အစက္ခ်မ်ဥ္းသည္ 
ဗဟုိမွ ေဝးရာသုိ႔ သြားေလေလ ၎ အၫႊန္းကိန္းခြဲေပၚရွိ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ရမွတ္သည္ မ်ားေလေလျဖစ္ၿပီး၊ 
အစက္ခ် မ်ဥ္းသည္ လမ္းေၾကာင္း အျပည့္သြားပါက အမွတ္ 
၁ဝ ရရွိသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခု 
ခ်င္းစီေပၚရွိ အနက္ေရာင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းသည္ ယင္းနယ္ပယ္ရွိ 
စီပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အားလုံးႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ပ်မ္းမွ် အလယ္ ကိန္း ရမွတ္ျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခု၏ အစက္ခ် 
ကားခ်ပ္ကုိ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတြင္ အစက္ခ် မ်ဥ္း 
ေၾကာင္းဆယ္ခုအနက္မွ တစ္ခုစီ၏ အရွည္ကို ေလ့လာရ 
သကဲ့သုိ႔၊ သက္ဆုိင္ရာ အၫႊန္းကိန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
အလယ္ကိန္းႏွင့္ အစက္ခ် မ်ဥ္းေၾကာင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ 
အမွတ္တုိ႔အၾကား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္း ေလ့ 
လာရသည္။ အစက္ခ်မ်ဥ္းသည္ အလယ္ကိန္းထက္ ေက်ာ္ 
လြန္ေနပါက ယင္းအၫႊန္းကိန္းခြဲေပၚတြင္ ပ်မ္းမွ် အေန 
အထား၏ အထက္ (ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုး 
၏ ထက္ဝက္ထက္ သာလြန္) တြင္ရွိေနၿပီး၊ အလယ္ကိန္း 
ေအာက္ေရာက္ေနပါက ပ်မ္းမွ်ေအာက္ ေလွ်ာ့နည္းသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။

အလယ္ကိန္း 
(Median value)

အညႊန္းကိန္းခြဲ 
(Subindex)

အညႊန္းကိန္းခြဲ ရမွတ္
(Subindex score)
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ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သား ခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လုိက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ 
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္

ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္လံုျခံဳမႈ

မတွပ္ံတုင္ျခင္းအလြန ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

အေျခခံ အေဆာက္အအံု

အညႊန္းကိန္းခြဲမ်ား

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ဘက္လိုက္ျခင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏငွ္ ့ကိက္ုညမီႈရွိျခင္း

လုပ္သားခန္႔ထားေရး 

ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ
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O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈတြင္ အလယ္ 
အလတ္အဆင့္နားတြင္ ရွိေသာ္လည္း ဤအၫႊန္းကိန္း 
ခြဲတြင္ အနည္းငယ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
႐ုံမွ်ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးစာ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ မ်ားစြာ 
တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ 
သည္ အၫႊန္းကိန္းခြဲ စုစုေပါင္းရမွတ္တြင္ အေလးခ်ိန္ 
(၂ဝ%) ရွိသည္ ျဖစ္၍ ဤသည္မွာ အထူးဆီေလ်ာ္ေသာ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈတြင္ အေလးခ်ိန္ စီးရသည့္ 
သေဘာမွာ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ 
႐ြက္မႈ အေျခအေနသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ လုပ္ 
ကိုင္မႈ၊ စိတ္ေက်နပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ မ်ားစြာဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

T (အခက္အခဲမ်ား)
ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးသည္ အလုပ္သမား ေခၚယူစု 
ေဆာင္းေရး အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေန 
ေကာင္းေနေသာ္လည္း အကယ္၍သာ ၎တုိင္းတာခ်က္ 
တြင္ အတန္ငယ္ အားနည္းခဲ့ပါက တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုး 
အေနႏွင့္ ပ်မ္းမွ် ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနတြင္ မ်ားစြာ 
က်ဆင္းသြားႏိုင္စရာ ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျခားမ်ားစြာ 
ေသာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ လုပ္သားခန္႔ထား 
ေရးတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ 
အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းေစရန္ 
အေကာင္းဆံုး အလုပ္သမားမ်ား လုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ ေခၚယူ 
စုေဆာင္းေရးမွာ အေရးပါလွပါသည္။

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္လံုျခံဳမႈ
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zတရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား
 zအေျခခံအေဆာက္အအံု

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
စည္ပင္မွ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ အဆင့္ အေရအတြက္ 
အၫႊန္းကိန္းငယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္ 
အတြက္ စည္ပင္မွ လုိအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း အေရ 
အတြက္ အၫႊန္းကိန္းငယ္တုိ႔ အပါအဝင္ ေျမာက္ျမားစြာ 
ေသာ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား၏ တုိင္းတာခ်က္အရ ပဲခူး 
တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္တြင္ ရမွတ္နည္း 
ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားစြာ ေတာင္းခံျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မေပးထားျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ  အမာခံေဒတာ 
ရာဇဝတ္မႈ အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ပုံေကာင္း 
ေသာေၾကာင့္ ရမွတ္ေကာင္းလ်က္ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ်အလယ္ကိန္း 
ထက္ပင္ သာလြန္ေနသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ စီးပြားေရး 
စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ခ်ဲ႕ထြင္မႈတို႔ႏွင့္ အားေကာင္းစြာ ဆက္ႏြယ္ေန 
သည့္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈ နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 
သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ကို ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
 z ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zကနဦး ကုန္က်စရိတ္
 zအေျခခံအေဆာက္အအံု

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဥပေဒစိုးမိုးမႈရမွတ္ နိမ့္ပါးရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္း တစိတ္တေဒသမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားသည္ အၫႊန္းကိန္းငယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခ 
အေန အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ 
လုံၿခဳံေရး အေျခအေနပိုင္းဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ယံုၾကည္စိတ္ 
ခ်မႈ ႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ အားထားမႈတုိ႔သည္ ၁၅% ႏွင့္ 
၂ဝ% အထိ အသီးသီး နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
ACC အမႈကိစၥ အေရအတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ 
တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ အပိုင္းတြင္ ရမွတ္ နိမ့္ပါးရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ ဤေနရာတြင္ အျခားမည္သည့္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒ 
သႀကီး ထက္မဆုိ အားနည္းလ်က္ရွိေနသည္။ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ သာမန္မွ်ေသာ တိုးတက္ 
ျမင့္မားေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားပင္လွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ 
ပ်မ္းမွ်လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ မ်ားစြာ တုိးတက္သြားေစႏိုင္ 
သည္။

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 zသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
 zကနဦး ကုန္က်စရိတ္

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zတရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား
 z  ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒ 
စိုးမုိးမႈ အၫႊန္းကိန္းခြဲရွိ အမာခံ ေဒတာ အၫႊန္းငယ္အရ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ 
သည္ စီးပြားေရး စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္မႈ တုိ႔ႏွင့္ 
ေကာင္းစြာ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အတြက္ ရာဇဝတ္မႈ ႀကိဳတင္ 
ကာကြယ္ တားဆီးေရးတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ႏိုင္ပါက ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ႀကီးစြာ 
ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္စရာရွိသည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အပိုင္းတြင္ အား 
ေကာင္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အျခားေသာ ျပည္နယ္/ တုိင္း 
ေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕သည္ စစ္တမ္း အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားအရ 
ပိုမိုသာလြန္ေနသည့္တုိင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ 
သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း နမူနာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကပ္ထားသည့္ အပိုင္းတြင္မူ 
ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အျခား ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး မ်ား 
ထက္ သာလြန္သည္။ အကယ္၍ ဤအပိုင္းမ်ားတြင္ အား 
နည္းသြားပါမူ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အပိုင္း 
တစ္ခုလုံးမွာ မ်ားစြာ က်ဆင္းသြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 zယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 z ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
 zကနဦးကုန္က်စရိတ္ 

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ



66

6

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ကယားျပည္နယ္သည္ ေျမယာ အသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈတြင္ 
အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ား/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ 
မ်ားစြာ အားနည္းသည္။ လုိင္စင္ထုတ္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ DALMS ၏ ပုံစံ ၁၅ အတြက္ လုိအပ္ေသာ 
စာ႐ြက္စာတမ္း အေရအတြက္တုိ႔ေၾကာင့္ ဤသုိ႔သတ္မွတ္ခံ 
ရျခင္း ျဖစ္သည္။ DALMS ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး၏ ႀကိဳးနီစနစ္ကို 
ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ဤအပိုင္းရွိ ကယားျပည္နယ္၏ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမွာ တိုးတက္လာႏိုင္သည္။

T (အခက္အခဲမ်ား)
ကယားျပည္နယ္၏ ပ်မ္းမွ် ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမွာ 
ေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကားတြင္မူ ကြာဟ 
ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ လမ္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကဲ့သုိ႔ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဤကြာဟခ်က္မွာ 
အထူးမွန္ကန္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၉ဝ% 
မွ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ 
သည္ (သုိ႔) အလြန္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾက 
ေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ား၌မူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအနည္း
ငယ္မွ်ကသာ ဤသို႔ ယူဆၾကသည္။ လမ္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ 
စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု အားနည္းပါက 
ကယားျပည္နယ္၏ ပ်မ္းမွ် ရမွတ္လည္း နိမ့္ပါးလာႏိုင္သည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 zအေျခခံအေဆာက္အအံု
 zသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 z ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ
 z ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ 
မႈတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာင္းမြန္ 
ေသာ္လည္း ဤရလဒ္ကုိ စစ္တမ္း အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား 
ေပၚရွိ ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမွသာ ရရွိလာျခင္းျဖစ္ 
သည္။ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္ ေဒတာမ်ားအရ ၿမိဳ႕နယ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ 
သတင္း အခ်က္အလက္ နမူနာမ်ားေပးရာတြင္ ႏႈိင္းရ 
အားျဖင့္ အားနည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါ ႐ုံး 
မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာပါက 
ျပည္နယ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရမွတ္လည္း ေကာင္းမြန္လာ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
ကရင္ျပည္နယ္၏ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
အားသာခ်က္သည္ ျပည္နယ္အေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ 
ျဖစ္သည့္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ရာ 
ေရာက္ေနသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထက္ဝက္ခန႔္သည္ တရားဝင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အဆင့္အားလံုး 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ သံုးလထက္ပို၍ ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။ 
ဤ အေျခအေန ပို၍ ဆုိး႐ြားလာပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ေဈးကြက္အတြင္းသုိ႔ မဝင္ေရာက္လာေတာ့ျခင္း၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ ဝင္ေရာက္လာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ 
သည္။  

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
 zကနဦးကုန္က်စရိတ္

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ



68

6

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
စစ္တမ္း အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားအရ မေကြး တုိင္းေဒသႀကီး 
သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္းအပိုင္းတြင္ 
အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ မေကြးရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၅% က သာ ပ်မ္းမွ် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ 
မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ပ်မ္းမွ် အလယ္ကိန္း 
မွာ ၄၄.၃% ျဖစ္သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္တုိင္းက်မႈတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ အား 
ေကာင္းသည္ ျဖစ္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဖိုးတန္လွေပ 
သည္။

T (အခက္အခဲမ်ား)
ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ အပိုင္းတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၏ 
လုပ္ေဆာင္မႈ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္လွ (ဒုတိယအဆင့္ ရရွိ) 
ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အၾကား ကြာဟခ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး၏ ရမွတ္ကုိ နိမ့္ပါးေစသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
နိမ့္ပါးသူမ်ား ရွိေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျပာအရ စည္ပင္မွ လုပ္ငန္း 
လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ DICA တြင္ မွတ္ပုံ 
တင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ပုံမွန္ထက္ ၾကာျမင့္သည္။ ဤ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ စိတ္ 
ေက်နပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ၎ကုိ 
ထိန္းသိမ္းရန္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 zကနဦးကုန္က်စရိတ္ 
 zတရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ေပးေဝျခင္း 
မရွိသည့္အတြက္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး၏ ပြင့္လင္းျမင္ 
သာမႈ အပိုင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ပ်မ္းမွ်ေအာက္ ေရာက္ရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ဤအဆင့္မ်ားတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ 
အတန္ငယ္ လြယ္ကူႏိုင္စရာ ရွိသည့္အတြက္ စရိတ္က်ဥ္း 
က်ဥ္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္း တုိးတက္ျမင့္မားမႈမ်ား 
ရရွိလာႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ 
အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္စရာ ရွိသည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း 
အားေကာင္းေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ကြာျခားမႈမ်ား 
ရွိေနျပန္ေသးသည္။ ဤသည္မွာ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ 
နယ္နိမိတ္ အတြင္းႏွင့္အျပင္ ကြာျခားမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မႏၲေလး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ရွိ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု ယုိယြင္းႏိုင္ေျခသည္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ 
ပ်မ္းမွ် လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနကုိ ေလ်ာ့က်သြား 
ေစႏိုင္သည္။

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 zအေျခခံအေဆာက္အအံု
 z မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား 

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 z ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 z ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
မွတ္ပုံတင္ျခင္း အလြန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍ မြန္ျပည္နယ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အေနအထားမွာ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပိုမိုအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
အဓိကအားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အကူအညီ 
ေပးႏိုင္မႈကုိ လုိက္၍ ျဖစ္သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ဝန္ထမ္း 
မ်ား၏ အကူအညီ ေပးႏိုင္မႈကို တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 
မွာ လြယ္ကူသည္ဟု ဆုိႏိုင္သည့္ အတြက္ အခြင့္အလမ္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားျပသမႈမ်ား ေပးသည့္ေနရာတြင္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိလာႏိုင္သည္။

T (အခက္အခဲမ်ား)
မြန္ျပည္နယ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ခ်က္ ေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
မ်ား ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခုေသာ ၿမိဳ႕နယ္ 
တြင္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသ 
ႀကီး (သုိ႔) ၿမိဳ႕နယ္ ရသံုးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ရရွိသည္ဟု ေျဖၾကားျခင္း မရွိၾကဘဲ၊ အျခား 
ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၌မူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလားတူ ႀကဳံရျပန္သည္။ 
အကယ္၍သာ ဤအၫႊန္ကိန္းခြဲတြင္ ေဆာင္႐ြက္မႈ 
အားနည္းေနမည္ ဆုိပါက ျပည္နယ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 
အပိုင္းကို ႀကီးစြာထိခိုက္လာလိမ့္မည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး
 z ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zကနဦးကုန္က်စရိတ္
 zတရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 z ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ
 zတရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
လုပ္သားခန္႔ထားရာ၌ေနျပည္ေတာ္သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း စစ္တမ္း အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ားအရမူ အျခား ေျမာက္ျမားစြာေသာ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္စာလ်င္ အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ရ 
သည္။ အကယ္၍ ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမား 
ေခၚယူ စုေဆာင္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမား ေလ့က်င့္သင္ 
ၾကားေရး စရိတ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ပါက ဤအၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ ထိပ္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္သြား 
ႏိုင္စရာ ရွိသည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
မွတ္ပုံတင္ျခင္း အလြန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအပိုင္းတြင္ 
ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ္ 
လည္း ဤတိုင္းတာခ်က္မွ အနည္းငယ္မွ် ေလ်ာ့က်သြား 
လိုက္လွ်င္ အၫႊန္းကိန္းအဆင့္မ်ား ေအာက္သုိ႔ မ်ားစြာ 
က်ဆင္းသြားႏိုင္စရာရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ (သုိ႔) တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ 
႐ြက္ရန္ အားနည္းေနမည္ ဆုိပါက ေနျပည္ေတာ္၏ 
ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ တစ္ခုလံုးအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား 
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zအေျခခံအေဆာက္အအံု
 zသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း

6

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေပၚ ၎၏ မိလႅာႏွင့္ ေရအရင္းျမစ္ 
တိုးတက္ေရးကုိ ေကာင္းစြာ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းက ထိခိုက္ 
မႈ ျဖစ္ေစသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤအၫႊန္းကိန္းမ်ား 
တေလွ်ာက္တြင္ ၎သည္ အျခားေသာ မည္သည့္ ျပည္နယ္ 
ထက္မဆို မ်ားစြာဆုိးဝါးလ်က္ရွိေနသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္း 
က်င္ဆုိင္ရာ ေလးစားလိုက္နာမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ စိတ္ေက်နပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာ ဆက္ႏြယ္ 
ေနသည့္အေလ်ာက္ ဤအပိုင္းမ်ားတြင္ တုိးတက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရမွတ္သည္ မ်ားစြာ 
ျမင့္မားလာလိမ့္မည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ 
အေတာ္အတန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုနည္းတူ ျပည့္စုံ လံုေလာက္မႈႏွင့္ 
ေဝးကြာေနေသးသည္။ ဥပမာ စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ရသုံးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ား ရရွိသည္ဟု ေျပာႏိုင္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မွာ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၏ 
အျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္သာ ေလွ်ာ့က်သြားပါက ရခိုင္ 
ျပည္နယ္အေနျဖင့္ နဂိုသာမန္မွ်သာရွိေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ 
႐ြက္မႈ အေနအထားကို ပို၍ပင္ ခ်ိနဲ႔သြားေစလိမ့္မည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 zတရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 z ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး

6

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အားလုံးတုိ႔အနက္ စစ္ကုိင္း 
တုိင္း ေဒသႀကီးသည္ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္တြင္ ပထမခ်ိတ္ 
သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခု၌မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ခက္ခဲမႈမွာ ၂၅% အထိ 
ရွိသည္ဟု စာရင္းရရွိထားသည့္အတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုိေသးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 
လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
တိုးတက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသ 
ႀကီး၏ ပ်မ္းမွ် လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမွာ ပို၍ 
ျမင့္မားလာႏိုင္သည္။  

T (အခက္အခဲမ်ား)
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္မူ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးသည္ 
အဆင့္ေနာက္ဆံုး ရရွိထားၿပီး အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ 
စစ္တမ္း အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားေပၚတြင္ ၎၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္ သုံးခုအနက္ မည္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကမွ ျပည္ 
ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေရး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိသည္ဟု မေျဖၾကားခဲ့ေပ။ 
အကယ္၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မရွိပါက ဤအားနည္းသည့္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး သည္ ပ်မ္းမွ်
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ရပ္လံုးတြင္ပါ အားနည္းသည္ဟု သတ္မွတ္ 
ခံလာရလိမ့္မည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 zကနဦးကုန္က်စရိတ္ 
 zသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး
 zသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ အမွတ္ 
ေကာင္း ရရွိထားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားတြင္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ နမူနာ စာ႐ြက္စာတမ္း 
မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ ျမင္သာေအာင္ ကပ္သည့္ အပိုင္းတြင္ 
အေတာ္အတန္ အားနည္းသည္။ အဆိုပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္ 
မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ဆိုပါက ရွမ္း 
ျပည္နယ္ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုးတြင္ ထိပ္သုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး 
၎ျပည္နယ္၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ကုိလည္း တုိးတက္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္စရာ အခြင့္အလမ္းရွိသည္။

T (အခက္အခဲမ်ား)
ပညာေရး ရရွိမႈ နိမ့္ပါးျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အလုပ္ 
သမားေခၚယူ စုေဆာင္းေရး အေျခအေန အားနည္းရျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ အျခားေသာ ျပည္နယ္/ တိုင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ မူလတန္းေရာ အလယ္တန္း 
ၿပီးေျမာက္မႈတြင္ပါ အလြန္တရာမွ နိမ့္ပါးလြန္းလွသည္။ 
ပညာေရးသည္ လူသားအရင္းအႏွီး ပုံသဏၭာန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္သူလူထု ပညာပိုတတ္ေလေလ၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား အျဖစ္ေသာ္ လည္း 
ေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ႏိုင္ကိုင္ 
ႏိုင္စြမ္း ရွိေလေလ ျဖစ္သည္။ အားနည္းေသာ ပညာေရး 
ထြက္ကုန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ မျပဳပါက ရွမ္းျပည္နယ္ 
၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏိုင္သည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
 zယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္
လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ



75

6

W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 z မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
 zအေျခခံအေဆာက္အအံု

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈ 
ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း အလြန္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္း၌မူ ေနာက္ဆံုး ေရာက္ေနသည္။ ဤေနရာတြင္ 
ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက တနသၤာရီ တုိင္း 
ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုး၏ ပ်မ္းမွ် လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခ 
အေနမွာ မ်ားစြာ တုိးတက္လာႏိုင္သည္။ အဆုိပါ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲတြင္ ေနာက္က်ေနရျခင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္အရာရွိမ်ား 
အဆင့္ရွိ ဝန္ထမ္းအကူအညီေပးမႈ အပိုင္းတြင္ အားနည္း 
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အနည္းငယ္မွ် 
ျပဳျပင္ထိန္းညႇိ႐ုံမွ်ျဖင့္ ပ်မ္းမွ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခုလုံးအတြက္ 
တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာႏိုင္သည္။ 

T (အခက္အခဲမ်ား)
တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ဘက္လုိက္ 
ျခင္း အၫႊန္းကိန္းခြဲတြင္ ထိပ္ဆုံးေနရာ ရရွိထားေသာ္လည္း 
အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားနည္းတူ ေဒသ 
တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား 
(MFIs) အေရအတြက္ လြန္စြာနည္းပါးသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
ေငြလုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ ေငြအရင္းအႏွီး ရရွိႏိုင္စြမ္း နည္းပါး 
ျခင္းသည္ ၎စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အတားအဆီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ကို ပိုမို 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက တနသၤာရီတုိင္း 
ေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အကန္႔ 
အသတ္ ျဖစ္ေစမည့္ အလားအလာရွိသည္။ 

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္လံုျခံဳမႈ
 zတရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈ
ႏွင့္ လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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W (အားနည္းခ်က္မ်ား)
 zတရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ
 z ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

T (အခက္အခဲမ်ား)
မွတ္ပုံတင္ျခင္း အလြန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အပိုင္းတြင္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အားေကာင္းရသည့္ အေၾကာင္းမွာ 
အစုိးရ ႐ုံးမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္းရည္ႏွင့္ 
အမာခံ ေဒတာ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကသည္။ 
အျခားမ်ားစြာေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
သည္လည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား 
ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတိုင္းတာခ်က္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး 
အေနျဖင့္ ဤအၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ အဆင့္ေလ်ာ့နည္း 
သြားပါက တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလုံးစာ ပ်မ္းမွ်အဆင့္လည္း 
မ်ားစြာ က်ဆင္းသြားႏိုင္သည္။

O (အခြင့္အလမ္းမ်ား)
ရန္ုကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ဤအၫႊန္းကိန္း 
ငယ္တြင္ အားနည္းသည့္အတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအပိုင္းတြင္ 
လည္း အားနည္းလာသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ စိတ္တုိင္းက်မႈတုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာ 
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အတြက္ ဤဥပေဒစိုးမိုးမႈ အၫႊန္းကိန္း 
ငယ္တြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုလံုး၏ ပ်မ္းမွ်အၫႊန္းကိန္းကို 
ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစလိမ့္မည္။ 

6

S (အားသာခ်က္မ်ား)
 z မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား
 zလုပ္သားခန္႔ထားေရး

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈ
ႏွင့္ လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

အေျခခံအေဆာက္အအုံပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
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ေဒသႏၲရအဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ား 
(EGIs) က်င့္သုံးသည့္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ 
ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ပ်မ္းမွ်ျခားနားခ်က္ဟူ၍ ႏႈိင္းရ 
အားျဖင့္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ကြာဟခ်က္ အနည္းငယ္ 
သာ ရွိသည့္ သေဘာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
စီးပြားေရး အေတြ႕အႀကဳံသည္ ဥပမာ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻ 
ဒီးယားတုိ႔ ထက္စာလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပို၍ အဆင္တူ 
အေသြးတူသည့္ သေဘာရွိသည္။ တစ္နည္းဆုိရပါမူ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္ မႈမွာ လုံေလာက္မႈ ရွိေသာ္လည္း သာမန္မွ်သာ 
ျဖစ္သည့္ အတြက္ သိသိသာသာ ထူးခြၽန္သူ သုိ႔မဟုတ္ 
ေနာက္က်က်န္ သူဟူ၍ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည္။ ပ်မ္းမွ် 
အားလံုးအတြက္ သာမန္အဆင့္မွ်သာ ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ 
တိုင္းျပည္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အားေကာင္း 
သည့္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 
ကြာဟခ်က္ အမ်ားစုမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား 
အခ်င္းခ်င္းၾကား ထက္စာလွ်င္ ၎တုိ႔အတြင္းတြင္ ပိုမိုျမင္ 

အျမင့္

အလယ္

အနိမ့္

ေအာက္ေျခ

၉၅% CI

အလႊာျဖတ္ အစက္မ်ဥ္း

၆၅

၆၃
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ေတြ႕ေနရသည္။ ဤသည္မွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားအား အဆင့္ ေပးရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ က်ိဳးေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ကုိ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
ဦးစားေပး ေလ့လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၏ တစိတ္တေဒသ 
ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားၾကား စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာရာတြင္ 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အသိပညာအခ်ိဳ႕ ထြက္ေပၚလာသည္မွာ 
အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ပ်မ္းမွ်အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ 
အလႊာေလးရပ္တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ား အၾကားမွ ကြာဟခ်က္မ်ားမွာ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ 
မ်ားစြာထင္ရွားျခင္း မရွိသည့္တုိင္ အဆုိပါ အလႊာမ်ားမွာမူ 
MBEI ေဒတာမ်ား၏ သက္ေသခံခ်က္အရ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈပိုင္း ထင္ရွားသည့္ အဆင့္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ် အၫႊန္းကိန္းေပၚမွ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္း 
ေဒသမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ပုံ ၁၅ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး အလႊာေလးလႊာကုိ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားျပထား 

ပုံ ၁၅။ MBEI တြင္ အမွားပါႏိုင္ေျခ ပမာဏ 



78

ကနဦးကုန္က်စရိတ္

အေျခခံအေဆာက္အအံု

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

မေကြး
ကရင္

စစ္ကိုင္း
ရွမ္း
ခ်င္း

မႏၲေလး
ဧရာဝတီ
ကယား

တနသၤာရီ
ေနျပည္ေတာ္

ကခ်င္
ရခိုင္

ရန္ကုန္
ပဲခူး
မြန္

ကယား
မႏၲေလး
ရန္ကုန္

မြန္
ေနျပည္ေတာ္

ရွမ္း
ကရင္
ကခ်င္
မေကြး

တနသၤာရီ
ခ်င္း

စစ္ကိုင္း
ပဲခူး

ဧရာဝတီ
ရခိုင္

ရန္ကုန္
မြန္

တနသၤာရီ
ေနျပည္ေတာ္

မႏၲေလး
ဧရာဝတီ

ကခ်င္
ပဲခူး

ကယား
ရခိုင္

မေကြး
ခ်င္း

ကရင္
စစ္ကိုင္း

ရွမ္း

တနသၤာရီ
ပဲခူး

စစ္ကိုင္း
ကယား

ရွမ္း
ကရင္

မြန္
ေနျပည္ေတာ္

ဧရာဝတီ
မေကြး

မႏၲေလး
ရန္ကုန္

ရခိုင္
ကခ်င္

ခ်င္း

တနသၤာရီ
မေကြး

ရွမ္း
ကခ်င္

မြန္
ကရင္

ပဲခူး
ကယား
မႏၲေလး
ဧရာဝတီ
ရန္ကုန္

ေနျပည္ေတာ္
ရခိုင္

စစ္ကိုင္း
ခ်င္း

ကယား
ေနျပည္ေတာ္

စစ္ကိုင္း
တနသၤာရီ

ပဲခူး
မႏၲေလး

မြန္
ရန္ကုန္
ကခ်င္

ခ်င္း
မေကြး
ကရင္

ဧရာဝတီ
ရွမ္း

ရခိုင္

ကခ်င္
ရွမ္း
မြန္

ကရင္
ရခိုင္
ပဲခူး

ရန္ကုန္
ေနျပည္ေတာ္

မေကြး
ကယား

ဧရာဝတီ
မႏၲေလး

တနသၤာရီ
ခ်င္း

စစ္ကိုင္း

တနသၤာရီ
ကရင္
မေကြး

ကယား
ကခ်င္
ရခိုင္
ရွမ္း

မႏၲေလး
ပဲခူး

ရန္ကုန္
မြန္

စစ္ကိုင္း
ေနျပည္ေတာ္

ဧရာဝတီ
ခ်င္း

မေကြး
ကရင္

ရွမ္း
ေနျပည္ေတာ္

ကယား
ကခ်င္

ရန္ကုန္
မႏၲေလး

မြန္
ပဲခူး

စစ္ကိုင္း
ရခိုင္

ဧရာဝတီ
တနသၤာရီ

ခ်င္း

ဧရာဝတီ
တနသၤာရီ

ပဲခူး
ရွမ္း

ကရင္
ရခိုင္
မြန္

ရန္ကုန္
စစ္ကိုင္း
မေကြး

မႏၲေလး
ကခ်င္

ခ်င္း
ေနျပည္ေတာ္

ကယား

ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ

ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ

ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ

ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ

ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ ဝ ၂ ၄ ၆ ၉ ၁ဝ

ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ 
လံုျခံဳမႈ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း

Hard data

Survey data

ပုံ ၁၆။ အညႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ေနရာ
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သည္။ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၆၃ အထက္၊ ၆၁ ႏွင့္ ၆၃ 
ၾကား၊ ၅၇ ႏွင့္ ၅၉ ၾကား ႏွင့္ ၅၇ ေအာက္ အသီးသီး 
ရရွိထားၾကသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖင့္ 
အလႊာေလးလႊာကုိ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ အဆုိပါ ပြိဳင့္အမွတ္ 
မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္းျဖတ္ရျခင္းမွာ ဤေနရာမ်ားတြင္ အလႊာ 
မ်ားသည္ သုေတသန နည္းလမ္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႏႈိင္းရ 
အားျဖင့္ အေတာ္အတန္ ခံႏိုင္ရည္ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
အေလးခ်ိန္မ်ားကုိ စဥ္းငယ္မွ် ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔တည္း 
မဟုတ္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
က႑အလုိက္ အဆင့္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကို တစ္ေနရာမွ အျခား 
တစ္ေနရာသုိ႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ေျပာင္းလဲေစမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစပါ။ 
ေဒသတစ္ခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ား တဝိုက္တြင္ ၉၅% 
စိတ္ခ်ကြက္လပ္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ အစဥ္လုိက္ ဘားတုိင္ 
မ်ားျဖင့္ ဤအခ်က္ကုိ ပုံ ၁၅ တြင္ သ႐ုပ္ျပထားပါသည္။ 
နမူနာအမွားႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိ 
အၫႊန္းျပဳစုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစသည့္ ကြာဟခ်က္ကို အဆုိပါ 
စိတ္ခ်ကြက္လပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ စိတ္ခ် 
ကြက္လပ္မ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရန္မွာ ရႈပ္ေထြးေသာ္ 
လည္း အၫႊန္းျပဳလုပ္ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုလံုးကုိ အစအဆံုး 
ျပန္လည္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဆိုပါက ထြက္ေပၚလာမည့္ 
ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီ၏ ျဖစ္တန္ရာေသာ MBEI 
ရမွတ္မ်ားအတြက္ ေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ယူဆထား 
မည္ဆုိပါက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ အဖန္ဖန္ 
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကယားျပည္နယ္၏ ရမွတ္ 
သည္ ၆၃.၁ ႏွင့္ ၆၅.၃ ၾကား မည္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမဆုိ 
ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အရွိဆုံးေသာ ရမွတ္မွာမူ ၆၄.၂ 
ပတ္လည္တြင္ ရွိသည္။ 

ဤအလႊာမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္းရွိ အမွန္တကယ္ 
ျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသန နည္းလမ္းအတြက္ ကြၽန္ုပ္ 
တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္ စိတ္ကူးထည္မ်ားကုိ ခြဲျခားရာတြင္ အကူ 
အညီေပးသည္။ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလး တုိင္း 
ေဒသႀကီးတို႔ကဲ့သုိ႔ စိတ္ခ်ကြက္လပ္မ်ား ထပ္ေနသည့္အခါ 
မ်ိဳးတြင္မူ မည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ကုိ 
ကြၽန္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ တိက်ေသခ်ာစြာ မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါ။ 
တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းျခားနားခ်က္သည္ စာရင္းအင္းကိန္း 
ဂဏန္းအရ သိသာစြာ ကြဲျပားမႈမရွိေပ။ အကယ္၍သာ ကြၽန္ုပ္ 
တို႔သည္ အၫႊန္းကိန္း လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိ တဖန္ျပန္၍ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ဆုိပါက ၎တုိ႔၏ ေရွ႕ေနာက္အစီအစဥ္မွာ 
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္စရာရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကြၽန္ုပ္ 
တို႔အေနျဖင့္ က်ိန္းေသေျပာႏိုင္သည္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ 
သႀကီးႏွင့္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုလုံးသည္ ဧရာဝတီ 
တိုင္းေဒသႀကီးထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သိသာစြာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ 
သည္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 
၎၏ စိတ္ခ်ကြက္လပ္သည္ အဆုိပါ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု၏ 
စိတ္ခ်ကြက္လပ္မ်ားေအာက္ ေကာင္းစြာ ေရာက္ရွိေနၿပီး 
ထပ္ျခင္းျပဳျခင္းလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အၫႊန္း 
ကိန္းကို အဖန္ဖန္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရာ၌လည္း ဧရာဝတီ 
တိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၎ႏွစ္ခုကုိ ေက်ာ္တက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ 
သေလာက္ပင္ ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို သိရွိလာေသာအခါ 

ကြၽန္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အၫႊန္းကိန္း ျပဳလုပ္ျခင္း သုေတသန 
နည္းလမ္းကုိ မေျပာင္းမလဲ ႀက့ံႀက့ံခံႏိုင္မည့္ ေနရာေဒသ 
အလႊာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္လာႏိုင္သည္။ 

အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္သည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ႏႈိင္းရ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
အေျခအေနတြင္ အေရးႀကီးေသာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ 
ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီကို ညီတူ 
မွ်တူ သေဘာထားသည့္ အေလးခ်ိန္ မခ်ိန္ရေသးေသာ 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားၾကား ျခားနားခ်က္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ မတူညီ 
ေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
၏ မတူညီသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ထူးခြၽန္မႈရွိၾက 
သကဲ့သုိ႔၊ ေကာင္းစြာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားလည္း ရွိၾက 
ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ျဖည့္သြင္း႐ုံမွ်ျဖင့္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုစီ တုိင္းအတြက္ ဆင္တူ 
ယိုးမွား ရမွတ္မ်ားသာ ထြက္ေပၚလာေစသည္။ ကြာဟခ်က္ 
ဟူ၍လည္း လြန္စြာ နည္းပါးၿပီး စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း 
ျခားနားခ်က္မွာ တေျပးညီသာ ျဖစ္ေနသည္။ ပုံ ၁၆ တြင္ 
MBEI ရွိ အၫႊန္းကိန္းခြဲတစ္ခုစီတြင္ ရရွိသည့္ အျမင့္ဆံုးႏွင့္ 
အနိမ့္ဆံုး ရမွတ္မ်ားကုိ တင္ျပထားျခင္းျဖင့္ ဤ အခ်က္ကုိ 
သ႐ုပ္ျပထားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ 
ကဲ့သို႔ေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ စံသတ္ 
မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အဆင့္အျမင့္ဆုံး ျပည္နယ္မ်ား/ တုိင္းေဒ 
သႀကီးမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕၌မူ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေန 
သည့္အခ်က္ကုိ သတိျပဳမိေပလိမ့္မည္။ တစ္ခုေသာ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ၌မူ ျပည္နယ္မ်ား/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားစြာတုိ႔ အမွတ္ 
အမ်ားဆုံး ရေနသည္ကုိလည္း သတိျပဳမိေပလိမ့္ဦးမည္။ 
အဆုိပါ ျပည္နယ္မ်ား/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား စီးပြားေရး ေအာင္ 
ျမင္မႈ ရရွိရန္ အေသခ်ာဆုံးေသာ မူဝါဒမ်ားရွိၿပီး အေကာင္း 
ဆုံး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည့္ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံ အစိုးရအေပၚ 
စိတ္ေက်နပ္မႈရွိျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕လုိသည့္ ဆႏၵ၊ 
ယမန္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးမႈတုိ႔ျဖင့္ ေကာင္း 
စြာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားျဖင့္ အၫႊန္း 
ကိန္းကို အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ဆၿပီးသည့္ေနာက္ (ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၂.၆ 
ကိုရႈ) ပုံ ၁၅ တြင္ ျပထားသည့္ ပ်မ္းမွ် MBEI အဆင့္သတ္ 
မွတ္ခ်က္ကို ရရွိလာခဲ့သည္။ 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား ကြာဟခ်က္မွာ 
ႏႈိင္းရအားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေယဘုယ် 
ဦးတည္ခ်က္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာမူ ေလ့လာႏိုင္စရာ အေန 
အထားတြင္ ရွိသည္။ ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေကာင္း 
ဆုံးဟု တိုင္းတာရရွိသည့္ ေဒသႏွစ္ခုမွာ တနသၤာရီ တိုင္းေဒ 
သႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းေဒသႏွစ္ 
ခုလံုးသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ 
ထိစပ္ေနသည္။ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ထူးျခားခ်က္ 
မ်ားမွာ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမအမည္ေပါက္ ရရွိေရး 
ႏွင့္ လံုၿခဳံေရးတို႔ကုိ လြယ္ကူစြာ ရရွိျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ 
တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ နည္းပါးျခင္း၊ 
အာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ 
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ဘက္ လုိက္သည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ နည္းပါးျခင္းႏွင့္၊ 
ေျဖၾကား ေပးသူမ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ တရားဥပေဒ ယႏၲရား 
မ်ားႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ ထားရွိေသာ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မား 
ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ကယားျပည္နယ္ 
သည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ လမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု အေပၚႏွင့္၊ ျပည္နယ္တြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑မ်ား 
အေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
နည္းပါးျခင္းတုိ႔အေပၚ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိတ္ေက် 
နပ္မႈတြင္ အဆင့္ေကာင္းစြာ ရရွိေနသည္။ အၫႊန္းကိန္း၏ 
ပ်မ္းမွ်အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ အနိမ့္ဆုံး ရရွိေနျခင္းမွာ အ့ံဩစရာမရွိေပ။ 
ဤသည္မွာ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ဟု ဆုိႏိုင္ၿပီး 
ယင္းျပႆနာရပ္မ်ားကုိ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားမွ အာ႐ုံထား 
လ်က္ ရွိေနၿပီး၊ ၎တုိ႔မွာ သာမန္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္မ်ိဳးမွလည္း ေသြဖီလ်က္ရွိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ အခန္း ၆ 
တြင္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

MBEI အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ် ေဈးကြက္၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ တစ္ဦးတစ္ 
ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈ တုိ႔ထက္စာလွ်င္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တစ္ခုလံုးကုိ ထင္ဟပ္ျပသထားပါသည္။ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ 

MBEI ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ MBEI 
သည္ ပ်မ္းမွ်ေဈးကြက္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အာဏာပိုင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း
မႈကုိေသာ္လည္းေကာင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေပးရန္ 
မရည္႐ြယ္ပါ။ ေဈးကြက္မ်ားသည္ အစိုးရမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈေအာက္မွ လက္တေလာ ကင္းကြာလ်က္ရွိေနၾကၿပီး ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံ၌မူ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ သတ္မွတ္ပုံေဖာ္ေပး သူမွာ 
လက္ရိွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ဟူ၍သာ တထစ္ခ် ေျပာ၍ 
မရဘဲ၊ စစ္စစ္အားျဖင့္ မူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ား ေပါင္း႐ုံးပါဝင္သည့္ သမိုင္းစဥ္တစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းရွိ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး 
က႑မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၾကသည့္ 
ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္အတုိင္း 
ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တုိင္းတာႏိုင္ရန္ MBEI 
ကို ဒီဇိုင္းပုံစံခ်ထားပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ SME မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳး 
ေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑ 
မ်ားမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိ 
ထင္ဟပ္ပုံေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ႏိုင္သူ၊ ရႈံးသူ ခြဲျခားျပသရန္ 
ပဓာနမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား 
အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ အကူ 
အညီေပးရာတြင္ ဦးစားေပးသင့္သည့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
နယ္ပယ္မ်ားကုိ ၫႊန္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ MBEI ကုိ ပုံစံခ် 
ထားပါသည္။
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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၉။ 

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

MBEI သည္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
ပုံစံကိုလည္း တင္ျပ ေပးႏိုင္သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒသဆုိင္ရာ အစိုးရမ်ားကုိ ေပးႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ တုိင္းတာခ်က္မ်ားကုိ MBEI တြင္ ေပါင္းစုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လည္း စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိင္းတာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး MBEI အတြက္ နမူနာ 
စုေဆာင္းရန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္ပါသည္။ ဤတုိင္းတာခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ပို၍ ေဒသႏၲရဆန္ၿပီး ေသးငယ္သည့္ ပုံစံျဖင့္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္ ပိုမို အေသး 
စိတ္ေသာ ေဒတာမ်ားသည္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ သုေတသနျပဳရန္ 
အထူးပင္ အသုံးဝင္လွသည္။  

ကိုးစားေလာက္ေသာ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚေစရန္ အလုံအေလာက္ႀကီးမားမႈရွိသည့္ နမူနာ အ႐ြယ္အစားမ်ား 
ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ ၿမိဳ႕ပါ MBEI ႏိုင္ငံလုံးကြၽတ္ နမူနာစုေဆာင္းမႈကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားကြက္တြင္ 
ျပထားသည္။ ဤတြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဦးစြာပထမ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အၾကားထက္စာလ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၾကားရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ စုံလင္ကြဲျပားမႈကုိ ပို၍ 
ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဥပေဒ ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္သာ ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ကြဲျပားျခားနားစြာ ေတြ႕ႀကဳံေနၾကရသည္။ ဤသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈၾကားမွ 
ျခားနားခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ပ်မ္းမွ် အလႊာေလးရပ္ကုိလည္း ေလ့လာ၍ ရႏိုင္သည္။ 
ဤတြင္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအၾကား ႀကီးစြာေသာ ျခားနားခ်က္မ်ားကုိ 
ကိန္းဂဏန္း စာရင္းအင္းျဖင့္ တင္ျပထားသည္။ တတိယအားျဖင့္ မ်ားစြာေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေကာင္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ညံ့ေသာၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံး ရွိၾကသည္။ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတည္း၌ပင္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ျမင့္သည္လည္း ရွိသည္၊ 
နိမ့္သည္လည္း ရွိသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ား ႏႈိင္းရအားျဖင့္ စုံလင္ကြဲျပားလ်က္ရွိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး 
အမ်ားစု၏ ပ်မ္းမွ် အလယ္ရမွတ္မ်ားသည္လည္း တစိတ္တေဒသ ပါဝင္သည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ျပည္နယ္မ်ား/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား (အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္) တြင္ နမူနာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အားလံုး 
နီးပါးသည္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္နားတြင္သာ ရွိၾကသည္။ ထုိအခါ ယင္းျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္ပုံကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္သို႔သာ က်ဆင္းေစေတာ့သည္။ 
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အျမင့္

အလယ္

အနိမ့္

ေအာက္ေျခ

ပုံ ၁၇။ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ MBEI ျပပံု

ေျမာက္ဥကၠလာ
လမ္းမေတာ္

လသာ
ပုဇြန္ေတာင္

တိုက္ႀကီး
ေကာ့ေသာင္း
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
ေမာ္လၿမိဳင္
လိြဳင္ေကာ္

ျဖဴး
ၿမိတ္

မူဆယ္
ျပင္ဦးလြင္

ေပါင္
လား႐ႈိး
ပခုကၠဴ

ထားဝယ္
ဘားအံ

အုတ္တြင္း
တန္႔ယန္း

ဗဟန္း
မိုးညႇင္း
ျမဝတီ

မံုရြာ
စစ္ေတြ

သိႏၷီ
ေရႊဘို

ဗန္းေမာ္
လိႈင္သာယာ

ခ်မ္းျမသာစည္
ေတာင္ႀကီး

ဖာပြန္
ပ်ဥ္းမနား

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
ျမင္းျခံ
မေကြး

ဒီပဲယင္း
ဒီေမာဆို

ေတာင္ဒဂံု
ပုဗၺသီရိ

ျမစ္ႀကီးနား
မိုးမိတ္

ေရး
သာစည္

ေတာင္တြင္းႀကီး
ပန္းတေနာ္

ေတာင္ကုတ္
လယ္ေဝး
က်ိဳင္းတံု

ဟသၤာတ
ေနာင္ခ်ိဳ
မအူပင္
ဟားခါး
ပုသိမ္

ပဲခူး
ဝါးခယ္မ

ဖ်ာပံု
ဖလမ္း

တာခ်ီလိတ္
ေျမာက္ဦး

ေက်ာက္ေတာ္
တီးတိန္

ဖ႐ူဆို



83

Chapter 4
Economic Governance in 
the States and Regions



84

tkyfcsKyfa&;ESifh pD;yGm;a&; zGHU  NzdK;rI 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္း မြန္ 
လာေသာ စီးပြားဖူလံုမႈတုိ႔ၾကား ဆက္စပ္မႈ၏ ထင္ရွား ေသာ 
သက္ေသသာဓကကုိ MBEI တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MBEI 
၏ ဗဟုိခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး အုပ္ 
ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ အေရး 
ႀကီးပါသေလာ။ MBEI အၫႊန္းကိန္းငယ္ ၁ဝ၁ ခုအနက္ 
မည္သည့္တစ္ခုတြင္မဆုိ ျပည္နယ္သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခု၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေန တိုးတက္လာေစ 
ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ တန္ဖိုးရွိလွစြာေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္း 
ျမစ္မ်ားအျပင္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ စီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ႏွင့္ 
ေဒသခံ အင္အားစုမ်ားၾကား ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္မႈတုိ႔လည္း 
လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အား 
ထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္ ထုိက္တန္မႈ ရွိမရွိဆုိေသာ အခ်က္ကုိ 
နားလည္ရန္မွာ အေသးအဖြဲ မဟုတ္ပါေခ်။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြား ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ 
အေျခအေနၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္ (အထူးသျဖင့္ ပစၥည္းပိုင္ 
ဆိုင္ခြင့္မ်ား (Acemoglu and Johnson, 2005)၊ စာခ်ဳပ္ 
စာတမ္း အသက္ဝင္ေစေရး ယႏၲရားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Greif, 
1993; Laeven and Woodruff, 2007) ႏွင့္ နည္းဥပေဒ 
ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Djankov et al., 2002) ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း) ကုိ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေရး သိပၸံစာအုပ္စာတမ္း ေျမာက္ျမားစြာက ေဖာ္ျပထား 
ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ ေယဘုယ် ဆက္ႏြယ္ခ်က္မ်ား 
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖူလံုေရး 
တို႔တြင္ မွန္ကန္ပါေသး၏ေလာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားလုပ္ငန္း 
မ်ားအတြက္ လြယ္လင့္တကူ ျဖစ္ေစမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
လုပ္ထံုးမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွ တံု႔ျပန္ေဆာင္ 
႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈမ်ား 
အၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္၏ ထင္ရွားေသာ သက္ေသသာဓက 
ကို MBEI တြင္ ေနာက္ဆံုး ရရွိထားသည့္ ၿဂိဳဟ္တုေဒတာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ဤေနာက္ဆံုး ဆက္စပ္မႈမွာ အထူးအေရးပါလွသည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လြယ္ 
လင့္တကူ ျဖစ္ေစမည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးမ်ားသည္ စြန႔္ဦး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ သာမကဘဲ မိသားစု လူေနမႈအဆင့္ 
အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားေစမည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီး 
ေပးရန္ အလုိ႔ငွာ ပုဂၢလိကက႑ ထြန္းကားမႈကုိ အားကုိး 
အားထား ျပဳေနရေသာ ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းကိုပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဤေမးခြန္းကုိ သုေတသန ျပဳရန္အတြက္ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနတုိ႔ၾကား ဆက္ 
စပ္မႈကုိ စီးပြားေရး အတိုင္းအတာ စိစစ္ေလ့လာခ်က္ အသံုး 
ျပဳ၍ ေလ့လာရန္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။ ကိန္းဂဏန္း စာရင္း 
အင္းမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္းျဖင့္ ကနဦး အေျခအေန 
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ သီးျခားခြဲ 
ထုတ္၍ ရႏိုင္လာသည္ (ဆုိလုိသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ေပၚေစ 
သည့္ အရပ္ေဒသ၊ ေဈးကြက္အ႐ြယ္အစားႏွင့္ လူသား 
အရင္းျမစ္ စသည့္ အေျခခံအက်ဆံုး ေသာ အေၾကာင္းတရား 
မ်ားကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲ 
သည္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုရမည္)။ အထူးသျဖင့္ 
ရန္ကုန္မွ အကြာအေဝး (ေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈ တုိင္းတာ 
ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္)၊ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ (ၿမိဳ႕ျပဆန္ျခင္း 
၏ တုိင္းတာခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္) ႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ 
(လူသားအရင္းအႏွီး တုိင္းတာခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္) တုိ႔ကုိ 
ကြၽန္ုပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကည့္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေဒသမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားထက္ လုပ္ေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္း 
သည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထံုးမ်ားေၾကာင့္ ဟုတ္မဟုတ္၊ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားသည္ ကနဦး အေျခအေန 
မ်ား လြန္စြာျခားနားသည့္တုိင္ မတိမ္းမယိမ္း စီးပြားေရးရလဒ္ 
မ်ား ထြက္ေပၚလာရသနည္း စသည္တို႔ကုိ ကြၽန္ုပ္တို႔ ျမင္ 
ေတြ႕ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အဆုိပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ထံုးမ်ား 
အတြင္း အမွန္တကယ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈမ်ားသည္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၏ ႐ုပ္ဝတၳဳႏွင့္ လူသား အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုပိုင္းတြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား 
မရွိဘဲႏွင့္ပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခ အေန 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသင့္ပါသည္။ 

MBEI တြင္ ညမီးေရာင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ၂ဝ၁၈ 
ၿဂိဳဟ္တု ေဒတာမ်ားကုိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ 
ၾကားခံတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ လူမႈဖူလုံေရးကို 
တိုင္းတာရာတြင္ ႀကီးစြာေသာ အခက္အခဲတစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ 
ဆိုင္ရပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ တုိင္း 
တာရာတြင္ စံထားအသံုးျပဳရသည့္ စုစုေပါင္း ကုန္ထုတ္ 
လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (GDP) ကို အလြတ္တမ္း စီးပြားေရး 
က႑ က်ယ္ျပန႔္ႀကီးမားၿပီး အစိုးရ ယႏၲရားမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
အားေကာင္းသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ ေဒတာ 
ေကာက္ယူရန္ႏွင့္ စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ အထူး 
သျဖင့္ ခက္ခဲပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေဒသအဆင့္တြင္ 
သာ၍ပင္ မွန္ကန္ေနပါသည္။ အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားကုိ 
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ေရွာင္ရွားရန္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔သည္ နည္းပညာသစ္ႏွင့္ စီးပြားေရး 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၏ အကူအညီကို ရယူထားပါသည္။ ၎အရ 
ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ညမီးေရာင္မ်ားသည္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈ အတြက္ ေလ့လာစရာ 
အေကာင္းဆံုး ၾကားခံျဖစ္ပါသည္။ (Chen and Nordhaus, 
2011; Henderson et al., 2012; Bickenbach, 2016)။  
MBEI စစ္တမ္း ၿပီးၿပီးခ်င္း ေကာက္ယူ စုေဆာင္းထားသည့္ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္သည့္ မီးေရာင္ 
တိုင္းတာခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ 

တတ္ႏုိင္သမွ် အရွင္းလင္းဆုံး အေျခအေနကုိ တင္ျပႏိုင္ရန္ 
အလုိ႔ငွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
ႏွင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔ၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကုိ စိစစ္ေလ့ 
လာထားပါသည္။ ကြာဟခ်က္ႏွင့္ တိက်မႈ ပိုမိုျမင့္မားေစေရး 
အတြက္ အေျခခံနမူနာစုေဆာင္းေရး ယူနစ္ျဖစ္သည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သုိ႔ MBEI ကုိ ခြဲထုတ္ထားပါသည္။ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ 
အသံုးျပဳခဲ့သည့္ နမူနာစုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ 
အရ ဤအဆင့္တြင္ စိတ္ခ်ရေလာက္သည့္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား 
ရရွိထားၿပီးျဖစ္၍ ေဒသအလိုက္ သီးသန႔္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခြဲထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ MBEI ကို ေရွ႕အခန္းပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၉ 
တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေဒတာမ်ားကုိ 
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး ပ်မ္းမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို (ျပည္
နယ္တုိင္းပုံေသအက်ိဳးဆက္မ်ားဟုေခၚသည့္ နည္းလမ္း 
တစ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး) ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္သည္။ တစ္နည္း 
ဆိုရေသာ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ ခ်င္းျပည္ 
နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မည့္အစား ရန္ကုန္တုိင္း 
ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းသာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။၁ဝ ဤနည္းျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ 

စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ စီးပြားေရး ဖူလံုမႈအဆင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေန 
သည့္အခ်က္ကို သ႐ုပ္ေပၚလာေစသည္။ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္မ်ားအရ ညမီးေရာင္အလင္းျဖင့္ 
ကိုယ္စားျပဳ ၾကားခံထားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈႏွင့္ MBEI ကုိ အသုံးျပဳ တုိင္းတာထားသည့္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈတုိ႔အၾကား အေပါင္းလကၡဏာျပေသာ ဆက္ႏြယ္မႈ 
ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းဆက္ႏြယ္မႈသည္ စာရင္း 
အင္း ကိန္းဂဏန္းအရ သိသာထင္ရွားၿပီး .ဝ၅ အဆင့္တြင္ 
ရွိသည္။ ရန္ပုံေငြမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ 
ျပည္နယ္တုိင္းအဆင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ၿပီး 
သည့္ေနာက္ ႂကြင္းက်န္ေသာ ညမီးေရာင္မ်ားကို ေထာင္ 
လိုက္မ်ဥ္း (y-ဝင္႐ိုး) တြင္ ျပထားသည္။ ေရျပင္ညီ မ်ဥ္း 
(x-ဝင္႐ိုး) တြင္လည္း အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ၿပီးသား MBEI အမွတ္ 
မ်ားကို အလားတူ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ အဆုိပါ ကိန္းရွင္ ႏွစ္ခု 
ၾကားမွ ဆက္ႏြယ္ခ်က္အရ တစိတ္တေဒသ ေျပာင္းျပန္ 
သြားသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ၎မွာ ဖြဲ႕စည္းမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ 
အသားတင္ ဖယ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရးၾကားမွ ဆက္ႏြယ္မႈ ျဖစ္သည္။ ဤဆက္ႏြယ္ခ်က္သည္ 
အလြန္တရာမွ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝလွသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယူနစ္တစ္ခုမွ် ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ 
ညမီးေရာင္အလင္း ၃၂% တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေနသည္။ အတုိခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
စီးပြားေရး ဖူလံုမႈတုိ႔မွာ ေကာင္းစြာ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေန 
သည္။ ဤဆက္ႏြယ္ခ်က္အတြင္းမွ အက်ိဳးအေၾကာင္း 
အျပည့္အစုံကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာလုိေနေသးေသာ္လည္း ပဏာမ ထြက္ 
ေပၚလာသည့္ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားမွာမူ လြန္စြာေကာင္းမြန္လွ 
ေပသည္။ 
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MBEI ၏ ေထာက္ျပခ်က္ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မတူညီေသာ 
စီးပြားေရးက႑မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကမ္းဖ်င္း ေတြ႕ႀကဳံရသမွ်တြင္ ကြာျခားခ်က္ 
ဟူ၍ ႏႈိင္းရအားျဖင့္ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ MBEI အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ တြက္ခ်က္မႈ 
ျပဳထားသည့္အတြက္ မည္သည့္ အဆင့္ စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ိဳး 
ျပဳလုပ္လိုသည္ျဖစ္ေစ ေပါင္းစပ္လိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဤသို႔ 
ေသာ က႑အလုိက္ စိစစ္ေလ့လာမႈကိုလည္း အဆင္သင့္ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပုံ ၁၉ တြင္ MBEI အမွတ္မ်ားကုိ က႑ 
ႀကီးမ်ားအလုိက္ ခြဲျခားျပထားသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ထုတ္ 

လုပ္ေရး က႑မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္လီ/
လက္ကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ မဆိုစေလာက္ ပိုမို 
ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ၎တုိ႔ဘာသာ ယံုၾကည္ 
ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားသည့္တိုင္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ခန႔္မွန္းခ်က္ 
မ်ားေပၚရွိ စိတ္ခ်ကြက္လပ္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ထပ္ေနၿပီး 
အဆုိပါ ျခားနားခ်က္မ်ားသည္ စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
အရ သိသာမႈ မရွိသည့္အတြက္ တုိက္ဆိုင္မႈမွ်သာ ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။ က႑အလုိက္ ေလ့လာခ်က္ကုိ က႑ခြဲမ်ားျဖင့္ 
(ဆယ္ဂဏန္းအဆင့္) ထပ္မံ၍ ခြဲျခားလုိက္သည့္အခါ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔ အေျခစိုက္သည့္ အရပ္ေဒသကုိ မူတည္၍သာမက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စ႐ိုက္လကၡဏာကုိပါ လုိက္၍ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေတြ႕အႀကဳံမွာ ကြာဟသြားသည္။ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာ ဤပေဟဠိအတြက္ အစိတ္အပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။ MBEI ေဒတာမ်ားကို အေျခခံ၍ 
ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး အတုိင္းအတာ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဆင့္၏ အဆံုးသတ္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အမွတ္မ်ားၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား၏ ၁၄% မွ်သာလွ်င္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ တုိင္းတာသည့္ 
ကိန္းရွင္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကြာဟခ်က္အမ်ားစုမွာမူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြင္းမွ ကိန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ တစ္နည္းဆုိရပါမူ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခုသည္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၎တုိ႔ အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာၾကားၾကရာတြင္ မ်ားစြာ 
ကြာျခားႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ကြာဟခ်က္မ်ား၏ ေနာက္တုိး ၃ဝ% ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
အခ်က္မွာ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ အခန္း ၂ တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ နိစၥဓူဝ ထိေတြ႕ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ စည္ပင္ႏွင့္ ေထြအုပ္႐ုံးမ်ားကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ပင္ တည္ရွိသည့္ အစိုးရ႐ုံးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ၾကားတြင္ရွိသည္။ အတိတ္ကာလတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ 
ပဋိပကၡမ်ား (ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔အတြင္းရွိ) သည္လည္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား 
ကြာဟခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ရွင္းျပေပးႏိုင္သည္။ 
 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားပင္လွ်င္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ႀကဳံရမႈမွာ ကြာဟ 
သြားႏိုင္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ၅၆% (ထက္ဝက္ေက်ာ္ပင္ရွိသည့္) ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အေၾကာင္း 
အရာမ်ားျဖင့္သာ ရွင္းျပ၍ ရႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့အေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အႀကံေပးမ်ား ေထာက္ျပသည့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ သက္ေရာက္အေၾကာင္းတရား ႏွစ္ခုမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လကၡဏာရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္လ်က္ရွိသည္။ 
၎တုိ႔မွာ ၁) စီးပြားေရး က႑အလုိက္ ကုိင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ မတူညီသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကြာဟခ်က္ ၂) 
အမ်ိဳးသမီး စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား က်ား-မ ကြဲျပားမႈ အေျခခံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း 
အေၾကာင္းတရားမ်ား၏ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို MBEI တြင္ မည္သုိ႔ ဆန္းစစ္ ေလ့လာပုံႏွင့္ 
အဆုိပါ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မွေန၍ အဓိက ထုတ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ဤအခန္းတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပ 
ထားပါသည္။
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အေလးခ်ိန္ထည့္ၿပီး MBEI

၉၅% CI

အလႊာျဖတ္ အစက္မ်ဥ္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လက္ကား 
ေရာင္းဝယ္ေရး

တည္းခိုခန္း/ 
စားေသာက္ကုန္

အျခား 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

၆၅

၆၃

၆၁

၅၉

၅၇

၅၅

၅၃

၅၁

၄၉

၄၇

၄၅

ပုံ ၁၉။ က႑ႀကီးမ်ားအလိုက္ MBEI ျပပံု
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အလားတူ ပုံစံမ်ိဳးကုိသာ ေတြ႕ရသည္။ ေယဘုယ် စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနကို စစ္ေဆး 
ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ စီးပြားေရးက႑ျဖစ္ေစ၊ ထုိ႔ထက္ပို၍ တိက် 
သည့္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားပင္ျဖစ္ေစ အေရးမပါလွေပ။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ မတူညီေသာ က႑မ်ားတြင္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေတြ႕အႀကဳံ မတူညီ 
ၾကျခင္းကုိ အၫႊန္းကိန္းခြဲအခ်ိဳ႕အရ သိရသည္။ အဆုိပါ 
ျခားနားခ်က္ကုိ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း အလြန္ 
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စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ ေျမရရွိမႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအတြင္း ဘက္ 
လိုက္မႈမ်ားတြင္ အထင္ရွားဆုံး ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဦးစြာပထမ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ က႑မ်ားမွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားထက္စာလ်င္ ပိုမိုႀကီးျမင့္ေသာ ခန႔္မွန္း ကနဦး ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံေနၾကရၿပီး (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁) 
ယင္းက႑ ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားထက္ 
စာလ်င္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲသည္ဟု ယူဆၾကသည္။၁၁ 
မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား (အၫႊန္း 

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ၁ဝ
MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုစီအတြင္းမွ က႑အလိုက္ ျခားနားခ်က္မ်ား

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ၎၏ အ႐ြယ္အစား သုိ႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာက႑ အစရွိသည့္ ကုိယ္ပိုင္သီးသန႔္ ဝိေသသ လကၡဏာ 
မ်ားအေပၚ မူတည္၍ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၎၏ အေတြ႕အႀကဳံသည္လည္း ကြာျခားသြားႏိုင္သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကားခ်ပ္တြင္ မတူညီသည့္ က႑ငါးရပ္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ 
မည္သုိ႔ ေတြ႕ႀကဳံရသည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားသည္။ MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ က႑ႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ အတြင္းရွိ စစ္တမ္း 
ေျဖၾကားေပးသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ားကို ေပးထားသည္။ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္မ်ားကုိ အစက္တစ္စက္ျဖင့္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားၿပီး 
မ်ဥ္းတိုမ်ားမွာမူ ၉၅% စိတ္ခ်ကြက္လပ္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ခ်ကြက္လပ္မ်ား ထပ္သြားေသာအခါ က႑ မ်ားအၾကား 
ေျပာပေလာက္သည့္ ကြာျခားခ်က္မရွိသည့္ သေဘာကုိ ေဆာင္သည္။ စိတ္ခ်ကြက္လပ္မ်ား ထပ္သြားသည့္အခါ၌မူ အဆုိပါ ကြာျခားခ်က္မ်ား 
သည္ အဓိပၸါယ္ရွိၿပီး တိုက္ဆိုင္မႈသက္သက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္စရာ နည္းသြားသည္။

ပုံ ၂ဝ။ က႑အလိုက္ MBEI ျပပံု

ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ အေျခခံအေဆာက္အအံု

လုပ္သားခန္႔ထားေရး

ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ 
လံုျခံဳမႈ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း



89

ကိန္းခြဲ ၃) ႏွင့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား (အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ ၄) မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ပုံစံမွာလည္း အၾကမ္း 
အားျဖင့္ အတူတူသာ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ၊ 
အာမခံ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး (အျခား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) အစ 
ရွိသည့္ ထိပ္တန္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျခား 
ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ေျမရရွိႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု 
မ်ားစြာမေမွ်ာ္လင့္ေခ်။ အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ေျမရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ 
စိတ္မပူၾကေပ။ တတိယအေနႏွင့္မူ အျခားေသာ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ားႏွင့္ ဆန႔္က်င္စြာပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာဝ 
သယံဇာတက႑မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာဏာ 
ပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဘက္လုိက္ 

MBEI တြင္ က်ား-မေရးရာ အခန္းက႑ႏွင့္ စီးပြားေရး 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကုိ ေလ့လာရန္အတြက္ 
regression ပုံစံကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။ MBEI အတြက္ 
စစ္တမ္း ေကာက္ယူထားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ 
ႏွစ္ ဆယ့္ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၏ ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ျဖစ္ၾက သည္။ က်ား-မ အလိုက္ ဆက္ဆံပုံ ကြာဟခ်က္ကုိ 
စိစစ္ ေလ့လာရန္ လူတစ္ဦးခ်င္းအဆင့္ MBEI ရမွတ္မ်ားကုိ 
စီးပြားေရး အတုိင္းအတာ ျပန္ေျပာင္းစဥ္စားနည္းတြင္ အသုံး 

မည့္ ကိစၥ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၇) ႏွင့္ အရည္အေသြးမီ 
အလုပ္သမားမ်ား ရရွိေရးကိစၥမ်ားတြင္ အျခားေသာ က႑ 
မ်ားထက္စာလ်င္ စိတ္ပူပင္မႈ နည္းပါးၾကသည္။ စတုတၳ 
အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေရး (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၆)၊ 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အရည္အေသြး (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၈) 
ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁ဝ) ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
က႑အလုိက္ ကြာဟမႈ လြန္စြာနည္းပါ သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ  ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ က႑ 
အားလံုး၏ ရမွတ္မ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ နိမ့္ပါးလ်က္ 
ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္ 
သက္၍မူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
အေကာင္းျမင္ၾကသည္။ 

ျပဳထားၿပီး ဤတြင္ ပ်မ္းမွ် MBEI ႏွင့္ စီအီးအုိ/ ထိပ္ပိုင္း 
မန္ေနဂ်ာ၏ က်ား-မ ျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္းခြဲ 
တစ္ခုခ်င္းစီကုိ  regression ပံုစံျဖင့္စဥ္းစားသည္။ အမာခံ 
ေဒတာမ်ားႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္ေဒတာမ်ားအစား ၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္းရွိ ေျဖၾကားေပးသူမ်ားအရ ကြာဟခ်က္မရွိသည့္ 
စစ္တမ္း ရလဒ္မ်ားကုိသာ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
တိုင္းတြင္ က်ား-မ တန္းတူ အမွတ္အတူတူသာ ရရွိပါသည္။ 
ပုံ ၂၁ တြင္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာသည့္ 

MBEI

ကနဦးစရိတ္ 

ေျမယာ 

မွတ္ပုံတင္ျခင္း အလြန္ 

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

အေျခခံ အေဆာက္အအုံ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

ဘက္လိုက္မႈ

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 

လုပ္သား

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

အမ်ိဳးသမီး မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ စစ္တမ္းေျဖဆိုမႈ ကြာဟခ်က္

ဝ-ဝ.ဝဝ၅ ဝ.ဝဝ၅ ဝ.ဝ၁ဝ

ဘားတိုင္မ်ား=၉၅% Cls ၊ Regression ပံုစံျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၊ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အကြာအေဝးတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္

ပံု ၂၁။ က်ား-မ ေရးရာ အခန္းက႑ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္ဆိုင္ျခင္း ရွိမရွိ
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ရလဒ္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ၾကား ကြာဟမႈ 
အ႐ြယ္အစားကုိ မ်ဥ္းတုိျဖင့္ ပုံေဖာ္ထား ပါသည္။ ရမွတ္ 
သုညမ်ဥ္း၏ ညာဘက္သုိ႔ ေရာက္ေနပါက အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ပို၍အေကာင္း 
ျမင္သည္ကုိ ရည္ၫႊန္းၿပီး ဘယ္ဘက္သုိ႔ ေရာက္ေနပါက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေယာက္်ားမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္း 
မြန္စြာ ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ယူဆသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 
ကန႔္လန႔္ျဖတ္မ်ဥ္းမ်ားမွာမူ စိတ္ခ်ကြက္လပ္ ၉၅% ကုိ 
ကိုယ္စားျပဳသည္။ အဆုိပါမ်ဥ္းမ်ား သုညမ်ဥ္းႏွင့္ ထပ္သြား 
သည့္အခါ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္း 
အရ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိသည့္ သေဘာကုိ ေဆာင္သည္။ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုင္းတာခ်က္ ဆယ္ခုအနက္ ကုိးခုႏွင့္ ပ်မ္းမွ် 
MBEI တုိ႔ၾကား ဤ အတုိင္းသာ ေတြ႕ေနရသည္။ ဤတြင္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳး သမီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား 
စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းအရ သိသာထင္ရွားေသာ ကြာျခား 
ခ်က္မ်ားကို မေတြ႕ရေပ။ 

စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ႀကဳံရသည္မ်ားကုိ ေျဖၾကား 
ရာတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ားကို MBEI 
တြင္ မေတြ႕ရပါ။ က်ား-မ ေရးရာက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၫႊန္း 
ကိန္းခြဲ ဆယ္ခုအနက္ တရားမဝင္ေသာ ေပးေဆာင္ရမႈ 
တစ္မ်ိဳး တည္းသာ သိသာထင္ရွားမႈ ရွိပါသည္။ စစ္တမ္း 
ေဒတာမ်ား အရ အမ်ိဳးသမီး စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသား စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထက္စာလွ်င္ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ မ်ားတြင္ အနည္းငယ္မွ်ပို၍ အႏုတ္လကၡဏာ 
ေဆာင္သည့္ သေဘာျဖင့္ အကဲျဖတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လည္း အႏုတ္လကၡဏာ ျပသည့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ားသည္ 
ဝ.ဝဝ၄ ရမွတ္ မွ်သာရွိသည့္အတြက္ ဆယ္မွတ္တန္ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ ရမွတ္မ်ားတြင္ ကြာျခားခ်က္ မရွိသေလာက္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ခုလုံးစာအတြက္ 
မ်ားစြာသိသာ ထင္ရွားမႈ မရွိသည့္တုိင္ ဤရလဒ္သည္ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား 
အေရးႀကီးသည့္ ကြာျခားခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ရည္ၫႊန္းေနသည့္ 
အတြက္ သုေတသန ေလ့လာခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ 
႐ြက္သြားရန္ လိုသည္။ 
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Chapter 6
Variance in Economic 
Governance by Subgroup
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စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ 
မူဝါဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လမ္းစရွာေဖြရာ 
တြင္ MBEI ကုိ ကနဦး အစမွတ္အျဖစ္ ပုံစံခ်ထားပါသည္။ 
MBEI စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ အလားတူ က်ယ္ျပန႔္စြာ ၿခဳံငုံသည့္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ိဳးတြင္ မူဝါဒေရးရာ အႀကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကုိ အတိအက် ေထာက္ျပရန္ ခက္ခဲသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲမႈ ျပဳလုပ္ရမည့္ အေျခခံ သေဘာတရားကို ဦးစြာပထမ 
တိုင္းတာႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ မည္သည့္အရာကုိမွ် တုိးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တုိင္းတာခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေပးထား 
ေသာ္လည္း ေနာက္လာမည့္ သုေတသနအဆင့္တြင္ ကြၽန္ုပ္ 
တို႔ မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ အံဝင္ 
ဂြင္က်ျဖစ္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားလိုအပ္ 
ပါလိမ့္မည္။ MBEI တြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္ ၁ဝ၁ ခုခ်င္းစီကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ 
မတူညီေသာ မူဝါဒေရးရာ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ ေျမာက္ျမား 
စြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈစြမ္းရည္ ျမင့္မားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးမ်ားကုိ ေလ့လာရန္၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ MBEI ကုိ 
အေျခခံထား၍ အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ထုံးမ်ားကုိ ရွာေဖြ 
ရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အကဲ 
ျဖတ္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အႀကံဉာဏ္ တိတိက်က် 
ေပးႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ သုေတသန ျပဳလုပ္ရန္  လိုအပ္ 
ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေစေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ ျပည္ 
ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရတုိ႔ၾကား 
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အျပင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ 
ေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားအေပၚ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္သည့္ ျပည္ေထာင္စု 
အစုိးရတစ္ရပ္တည္းႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည့္အရာဟူ၍ 
တထစ္ခ် မဆုိႏိုင္ေတာ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တာဝန္ခံမႈ ႏွစ္ခြ 
စနစ္တြင္ ဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ 
ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ႏွစ္ရပ္လံုးကုိ လိုက္နာ 
ေဆာင္႐ြက္ရသည့္အတြက္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ 
မူဝါဒ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ အဆိုပါ အစိုးရအလႊာ 
ႏွစ္ရပ္ၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ အစိုးရဦးစီးဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအဆင့္ 
စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ အခရာက် 
သည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
အရည္အေသြးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ေနရသည့္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ၿမိဳ႕ 
နယ္အဆင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရည္အေသြးႏွင့္ 
ထိေရာက္မႈေပၚတြင္ တည္မွီလ်က္ရွိသည္။ 

MBEI တြင္ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ အနာ 
ဂတ္ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္မ်ား
အေၾကာင္း စဥ္းစားရာတြင္ ဦးစားေပးသင့္သည့္ အဓိက 
မူဝါဒေရးရာ ေတြးေခၚခ်က္မ်ားကုိ ၫႊန္ျပထားပါသည္။ 
အဆုိပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းလံုးရွိ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တိုးတက္ 
ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းမ်ားပင္ 
ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ သုေတသနအရ ဤပန္းတိုင္မ်ား 
ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ခက္ခဲမႈ အနည္းဆုံး (တရားမဝင္ ေပး 
ေဆာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ 
အခက္ခဲဆုံးေသာ အလုပ္မ်ား) ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး အေကာင္း 
ျမင္စိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ တုိးတက္လာျခင္းျဖင့္ ႀကီး 
စြာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိလာႏိုင္စရာရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ 
အဆင့္ သီးသန႔္ အႀကံဉာဏ္မ်ား ပိုမိုရယူလုိပါက ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ 
သီးသန႔္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခန္း ၄ ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 z သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ 
ေရးမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရး 
ႀကီးသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားဝန္း 
က်င္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ်ားစြာ မရွိလွေပ။ ေဒသ 
ဆိုင္ရာ ရသုံးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း အခ်က္အလက္ 
မ်ား၊ ကြက္စိပ္ေျမပုံမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
ေျမပုံမ်ား အစရွိသည့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းခ်မွတ္ရာတြင္ 
အလြန္တရာ အေရးႀကီးလွေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို 
သာမန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္လွမ္း 
မမီၾကေပ။ လိုင္စင္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ အရစ္က်ေပး 
ေဆာင္ရမည့္ေငြႏွင့္ ေျမအမည္ေပါက္ ေလွ်ာက္ထားရာ 
တြင္ လိုအပ္ေသာ အျခား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားတို႔ကဲ့သို႔ေသာ သာမန္ 
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သတင္းအခ်က္အလက္ပါ စာ႐ြက္မ်ားကိုပင္ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံး 
မ်ားတြင္ ေတြ႕ရခဲလွသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
လြယ္လင့္တကူ မရရွိမႈေၾကာင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူ 
မ်ားအား မ်က္ႏွာသာေပး ဘက္လိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အခြင့္ 
အေရးေပးျခင္းႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက် စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား 
ကို ခံစားရေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ အစိုးရ၏ 
အားနည္းခ်က္ကို ေဒသအဆင့္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ 
ေစရန္မွာ လြယ္ကူစြာျဖင့္ စရိတ္ကုန္က်မႈႀကီးစြာ 
မျဖစ္ေစဘဲႏွင့္ပင္ ေဆာင္႐ြက္၍ ရေစႏိုင္သည္။ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
အဆိုပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားစြာကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ 
တင္၍ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ႐ုံးမ်ားရွိ အမ်ားျမင္ 
သာမည့္ ေနရာတြင္ ကပ္ထားေပး၍ လည္းေကာင္း 
ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္သည္။ ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း 
မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္မူ အစိုးရ႐ုံး 
မ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံသည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပး 
ရန္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္တို႔ကို ပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ 
မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

 z အစိမ္းေရာင္ မူဝါဒမ်ားမွာ စီးပြားေရးအတြက္ အေရး 
ပါလွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ SMEs အမ်ားစုသည္ အစိမ္း 
ေရာင္ မူဝါဒမ်ားေပၚ အမွီသဟဲ ျပဳေနရသည့္ စီးပြားေရး 
က႑မ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ MBEI နမူနာ 
မ်ား၏ ခုနစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑မ်ား 
(အမ်ားစုမွာ တည္းခိုခန္းႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) တြင္ လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး 
တြင္လည္ေကာင္း၊ လက္လီ/လက္ကားတြင္ 
လည္းေကာင္း ပါဝင္ေနၾကသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍မူ နမူနာ ေကာက္ယူခ်က္ပါ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၃ဝ% (MOLIP စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ 
၄၄%) မွာ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ နမူနာေကာက္ယူမႈ၏ 
၈ဝ% သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၏ ဖ်က္စီးျခင္းကို 
ခံေနရသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ က႑မ်ားတြင္ 
ပါဝင္လ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
အရည္အေသြး၏ အက်ိဳးဆက္အေပၚ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသ 
အဆင့္မ်ားတြင္ ဦးစားေပး ျဖစ္သင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ပိုမိုပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် စက္႐ုံသစ္မ်ား ဝင္ေရာက္ 
လာၿပီး တိုးတက္ပြားမ်ား လာမည္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကို ညစ္ညမ္းမႈ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ 
ေရးႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္ယူ 
ေနသည့္ စက္႐ုံမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ သန႔္ရွင္းမႈဇုန္ 
ျပဳလုပ္ေရး မူဝါဒမ်ား လိုအပ္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 
လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ စက္႐ုံခ်ဲ႕ထြင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ခန႔္မွန္း 

တြက္ခ်က္ၿပီး လိုင္စင္ခ်ေပးရာတြင္ႏွင့္ ဇုန္သတ္မွတ္ 
ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။  

 z ျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တ့ံေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ 
သိသာထင္ရွားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ မ်ားစြာေသာ 
SME လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ 
အတြက္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည္ဟု ကြၽန္ုပ္တို႔ 
ျပဆိုခဲ့သည့္ နည္းဥပေဒပိုင္း လုပ္ထုံးမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ 
မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရင္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သဘာဝပတ္ 
ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤညႇိႏႈိင္းမႈမွာ 
ခက္ခဲသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ 
အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္လည္း 
လက္ခံႏိုင္စရာေကာင္းသည့္ နည္းဥပေဒေကာင္းမ်ား 
ဖန္တီးရာတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ 
ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေရးပါသည္။ က်ပန္း 
စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ 
ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္ 
လာေစကာ SME မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ မ်ားစြာပိုမိုရရွိၿပီး 
ေနာက္ဆုံးတြင္ နည္းဥပေဒပိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ 
အလြန္တရာ မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။ (Malesky 
and Taussig, 2017, 2018).

 z ေဒသတြင္းရွိ လုပ္သားအင္အားစု၏ အရည္အခ်င္း 
နိမ့္ပါးမႈႏွင့္ အလုပ္သမား ေခၚယူစုေဆာင္းရန္ ခက္ခဲမႈ 
တုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စရိတ္ပိုမို ကုန္က် 
လ်က္ရွိၾကသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အလုပ္ 
သမားမ်ား (အထူးသျဖင့္ ထိပ္တန္း နည္းပညာရွင္ 
မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ား) ေခၚယူစုေဆာင္းေရးသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ျပႆနာ 
ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားေပးသူမ်ား၏ ထက္ဝက္ 
ေက်ာ္သည္ သာမန္ ကာယအလုပ္သမားမ်ား၊ နည္း 
ပညာရွင္မ်ား၊ စာရင္းကိုင္မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ 
မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ေခၚယူစုေဆာင္းရာတြင္ အခက္အခဲရွိ 
ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အလုပ္သမားေကာင္း ရွာရ 
သည့္အလုပ္မွာလည္း စရိတ္ႀကီးေလးသည္။ ပ်မ္းမွ် 
အလယ္အလတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ၎၏ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရးစရိတ္မွ ၅.၄% ကို အလုပ္သမား 
ေခၚယူစုေဆာင္းေရးအတြက္ အသုံးျပဳေနရသည္။ 
ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရပါမူ အဆိုပါ ရလဒ္မ်ားအရ အရည္အခ်င္း 
ျပည့္ဝေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ကို ရွာေဖြရျခင္းမွာ ခက္ခဲ 
ၿပီး စရိတ္ႀကီးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ေရး 
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုက္႐ိုက္ 
ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ ေျဖရွင္းရန္ မလိုအပ္ပါ။ ပုဂၢလိက 
က႑မွ ဇာတ္ေကာင္ မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
သင္တန္းမ်ား ေပးေစ ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ 
အဆိုပါ အေရးႀကီး လွေသာ အလုပ္သမား ျပႆနာ 
မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းလာႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ 
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 z ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး 
ခံစားရႏိုင္သည္။ ပညာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ဦးစားေပး ေဆာင္ 
႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား ေဈးကြက္ 
ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူ 
ျဖစ္လာေစႏိုင္သည္။ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ 
ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္ 
သည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္ အစိုးရမ်ား 
သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကြၽမ္းက်င္ 
မႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ ယင္းစီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အဆိုပါ 
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီးသည္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္မ်ားတြင္ အသက္ 
ေမြးမႈ သင္တန္းမ်ားဆိုင္ရာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ားကို 
ေရးဆြဲလာႏိုင္ၿပီး ၎လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း 
ေဆာင္႐ြက္ ေပးလာႏိုင္သည့္အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္သား 
အင္အားစုကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ေပးလာႏိုင္လိမ့္မည္။ 
အေထြေထြ ပညာေရးမွာ သာ၍ခက္ခဲေသာ္လည္း 
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ဦးစားေပး အျဖစ္ 
ဆက္လက္ထားရွိသင့္သည္။ 

 z အေျခခံအေဆာက္အအုံ တုိးတက္ေစၿပီး 
ေလလြင့္ဆုံးရႈံးမႈ ေလွ်ာ့ပါးပါေစ။ အရည္အေသြး 
နိမ့္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္ပုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္ 
အအုံ အရည္အေသြးသည္ ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ 
ျဖစ္ေနဟန္တူသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ လမ္းအရည္အေသြး၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္တို႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈ မရွိၾကေၾကာင္းကို ေျပာၾက 
သည္ (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၄၉% က သာ ၎တို႔ 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းမြန္သည္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ 
ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျဖၾကားၾကသည္)။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္း (၆၆% က ေကာင္း 
သည္ သို႔ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု ေျဖၾကား) ႏွင့္ 
အင္တာနက္ (၅၄% က ေကာင္းသည္ သို႔ အလြန္ 
ေကာင္းသည္ဟု ေျဖၾကား) တို႔ကို ပို၍ အေကာင္းျမင္ 
ၾကသည္။ ဤအေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား၌ပင္လွ်င္ 
ျပႆနာမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ပ်မ္းမွ်အလယ္အလတ္ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ တယ္လီဖုန္းလိုင္းႏွင့္ အင္တာ 
နက္ ျပတ္ေတာက္မႈ နာရီ ၂ဝ ၾကာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ 
ေတာက္မႈ နာရီ ၂ဝ ၾကာကို ယခင္လအတြင္း ႀကဳံေတြ႕ 
ရၿပီး၊ လမ္းမ်ား ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး 
အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
ခုနစ္ရက္ၾကာမွ် အခ်ိန္ပုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးသည္ 

အကုန္အက်မ်ားသည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္သည့္တိုင္ 
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံေပၚတြင္ အသုံးစရိတ္ကို 
ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္သြားမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြကို အက်ိဳးရွိစြာ 
အသုံးခ်ျခင္းဟုသာ ဆိုရပါမည္။ 

 z လုပ္ငန္းစဥ္ပိုင္းတြင္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈမ်ား 
ရွိလာၿပီဟု ေၾကညာျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
စည္းစနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ မွတ္ပုံတင္လာၾကေစရန္ 
အားေပးပါ။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ တစ္ဆယ့္ငါး 
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လုံးဝ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိဘဲ ၎တို႔၏ 
စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေဆာ္႐ြက္ေနမႈမ်ားအတြက္ 
မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္စာတမ္း ေသာ္လည္ေကာင္း၊ 
လုပ္ငန္း လိုင္စင္ေသာ္လည္းေကာင္း မရွိၾကေပ။ 
အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ မ်ားစြာတို႔၏ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တန္ဖိုးမွာ မနည္းလွပဲ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ေထာင္ခ်ီရွိၿပီး အလုပ္သမား သုံးေယာက္မွ 
ဆယ္ေယာက္ၾကား ခန႔္အပ္ထားၾကသည္။ အဆိုပါ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ 
လာၾကေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားႏွင့္ 
စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရး အစရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား 
အတြက္ လူမႈဖူလုံေရးအျပင္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ သန႔္ရွင္းေရး 
စံႏႈန္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ နည္းဥပေဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
အသက္သြင္းရန္အတြက္ လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လိုင္စင္ 
ေလွ်ာက္ရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြမ်ားစြာ ကုန္လိမ့္မည္ 
ဟူေသာ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ (တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ 
မ်ားကိုလည္း စဥ္းစားမိသည့္ အေလ်ာက္) လုပ္ငန္း 
လိုင္စင္မ်ား မယူၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ 
သည္။ ဤသို႔ေသာ ေၾကာက္႐ြံ႕စိတ္သည္ အေျခအျမစ္ 
မရွိေၾကာင္းကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား သိေစ 
ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ အားေပး 
သင့္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ 
ထုတ္ေပးသည့္ စနစ္ကို ပိုမို လ်င္ျမန္သြက္လက္ေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ လက္ရွိတြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းသည္ လိုင္စင္ရွိထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ သက္တမ္း 
တိုးရန္အတြက္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ခုနစ္ရက္ခန႔္ ၾကာျမင့္ 
တတ္သည္။ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးသည့္ လုပ္ငန္း 
လ်င္ျမန္သြက္လက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း  
အားျဖင့္ ဤသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ စရိတ္ကုန္က်ေနရမႈကို 
ဖယ္ရွား၍ ရႏိုင္စရာရွိသည္။ 

 z လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ 
သက္သာပါေစ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားသည္ ဗီယက္နမ္ရွိ ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
ထက္စာလ်င္ စာ႐ြက္စာတမ္း အတြက္ 
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ေပးရသည့္အခ်ိန္ နည္းပါးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား 
သည္လည္း လ်င္ျမန္ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ဟု ယူဆၾက 
သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလ်င္ နည္းဥပေဒပိုင္း စစ္ေဆး 
မႈမ်ားကို ႏွစ္ဆ ပိုမိုေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး၊ နည္းဥပေဒပါ 
ေပးေဆာင္ရန္မ်ားကိုလည္း ေဒသ႐ုံးမ်ားတြင္ 
ရွင္းလင္းစြာ ကပ္ထားေလ့ မရွိၾကဟု ညည္းညဴေလ့ 
ရွိၾကသည္။ နည္းဥပေဒအရ စစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ 
အလုပ္သမားမ်ား၊ စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ 
ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အကုန္အက်မ်ားေသာ ေစာင့္ဆိုင္း 
ရခ်ိန္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္းငံ့ထားရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် 
လာႏိုင္စရာ ရွိသည္။ ဥပမာ ေဒသခံ နည္းဥပေဒပိုင္း 
ဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
လုပ္ငန္းရွိရာသို႔ တစ္ရက္တည္း၌ လာေရာက္ၾက 
ျခင္းျဖင့္ ၎အရာရွိမ်ားကို ဧည့္ခံေနရာေပးရန္ အလို႔ငွာ 
လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္ထားရသည့္ ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ် 
လိုက္ႏိုင္စရာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ နည္းဥပေဒ 
ပိုင္း တာဝန္မ်ားမွာ မည္သို႔ရွိသည္၊ လိုက္နာရန္ 
ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ 
မည္သို႔ရွိသည္တို႔ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 

ရွင္းျပျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ပို၍ 
အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ 

 z ေျမအမည္ေပါက္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ 
အခ်ိန္ကုန္ သက္သာပါေစ။ တရားဝင္ ေျမ 
အမည္ေပါက္ ရရွိႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး SME လုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း 
အကုန္အစင္ တင္သြင္းၿပီးပါက ေျမအမည္ေပါက္ 
လုပ္ငန္းအတြက္ ရက္ေပါင္း ၉ဝ ခန႔္ ၾကာျမင့္တတ္ 
သည္။ ဤမွ် ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ကာလသည္ 
ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္အရ ၾကာျမင့္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမကိစၥမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ 
အကဲဆတ္မႈမ်ားအရ ေျမအမည္ေပါက္ရရွိေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကာျမင့္ရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 
မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းရမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် 
ရန္အတြက္ အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ လ်င္ျမန္စြာ စတင္လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ 
လာႏိုင္ေသာအခါ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးလာ 
ႏိုင္ျခင္း၊ ဝင္ေငြရရွိလာျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလာလိမ့္မည္။ 
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MBEI အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေယဘုယ် ေဒတာ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ပထမ 
အရင္းျမစ္မွာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာက္ယူထားသည့္ ႏိုင္ငံလံုးကြၽတ္ ကုိယ္စားျပဳမႈရွိေသာ စစ္တမ္းမ်ားမွ 
ထုတ္ယူထားသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ soft data မ်ားကုိ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ငယ္မွ မွတ္တမ္း 
ျပဳစုခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ႏွစ္အလုိက္ထုတ္ေဝသည့္ စာရင္းအင္း ကိန္းဂဏန္းပါ 
စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ရရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရင္းျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ထားေသာ 
ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ “အမာခံ”  ေဒတာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည္။ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအတြင္းမွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သိမွတ္အေျချပဳ 
ဘက္လိုက္မႈမ်ား (anchoring bias) ကုိ ကိုင္တြယ္ရန္ hard data မ်ားကုိ အသံုးျပဳသည္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ SME မ်ား 
အေနႏွင့္ ၎တုိ႔တည္ရွိရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးကုိ ငါးမွတ္ဖိုး တိုင္းတာခ်က္အတြင္း အမွတ္ေပးရာတြင္ အျခားေသာ 
ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ သိနားလည္မႈ အလုံအေလာက္ ရွိခ်င္မွ ရွိလိမ့္မည္။ 

က.၁.၁။ အမာခံ ႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္ ေဒတာမ်ား

hard data ေခၚ အျခားေဒတာမ်ားကုိ MBEI စစ္တမ္းေဒတာမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ႏွင့္ သမမွ်တေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳ 
ထားပါသည္။ သိမွတ္အေျချပဳ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္၊ အေဆာက္အအုံပိုင္း ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနမ်ား ၏ 
သက္ေရာက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ အၫႊန္းကိန္းရမွတ္မ်ားကုိ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား၏ ႏႈိင္းရ အေရးပါမႈျဖင့္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ရန္အတြက္ 
အဆုိပါ ေဒတာမ်ားကုိ MBEI တြင္ ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ထားသည္။ MBEI အတြက္ hard data မ်ားကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ဩဂုတ္လအတြင္း တစ္ဆင့္ခံ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစိုးရ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ေကာက္ယူရရွိထားပါသည္။ MBEI ပါ hard data မ်ား၏ အရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ 
အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသႏၲရ 
ေထြအုပ္႐ံုးမ်ားႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကြင္းဆင္းသုေတသနအဖြဲ႕ငယ္တုိ႔မွ တုိက္႐ိုက္ေကာက္ယူ စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည့္ 
ေဒသႏၲရ အစိုးရလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္ေဒတာမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ 

ယခင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အၫႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက MBEI ၏ ထူးျခားမႈမွာ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္ 
ေဒတာမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေဒတာမ်ား ေကာက္ယူရန္ အလုိ႔ငွာ သုေတသီမ်ားသည္ ေဒသႏၲရ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူျမင္သာေစရန္ 
ကပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ၊ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား အကူအညီေပးမႈႏွင့္ ေတာင္းခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ေျခတို႔ အပါအဝင္ 
မ်ားစြာေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ အဆိုပါ႐ုံးမ်ား၏ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာ 
ခဲ့ေသာ ႐ုံးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေထြအုပ္၊ စည္ပင္ႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ား ပါဝင္ၾက 
ပါသည္။ 

MBEI တြင္ hard data မ်ားကို အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းသံုးရပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ပထမနည္းမွာ ဘက္လုိက္မႈ 
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ စစ္တမ္းပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးဝန္းက်င္အေပၚ အကဲျဖတ္ 
ေစေသာအခါ ၎၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ေဒသႏၲရအတြင္း၌သာ ရွိသည့္အတြက္ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ား/ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဘက္လုိက္မႈ ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
မြန္ျပည္နယ္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ေဒသတြင္း စံႏႈန္းအရ မွတ္ပုံတင္သည့္ ႐ုံးလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္သည့္ 
အေတာ္အတန္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈရွိသည္ဟု ထင္ျမင္သည့္တုိင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း 

ေနာက္ဆက္တြဲ က။

အၫႊန္းကိန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ MBEI အဖြဲ႕ငယ္သည္ အဆင့္သုံးဆင့္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ 
အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ C သံုးလံုးဟု ေခၚေဝၚၿပီး ယင္းတြင္ ၁) ေဒတာ စုေဆာင္းျခင္း (collection) ၂) အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္း (construction) ၃) အဆုံးသတ္ အၫႊန္းကိန္းကုိ ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ျခင္း (calibration) ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ 
ခ်ိန္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
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သိနားလည္ထားသည့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ ေလ့လာသူတစ္ဦးအေနျဖင့္မူ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ေတြ႕ရွိ 
ႏိုင္သည္။ hard data မ်ားသည္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္သည့္အတြက္ စစ္တမ္း 
ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈမ်ားမွ ေပၚထြက္လာေသာ အဆိုပါ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

ပုံ ၂၂ တြင္ MBEI ပါ အၫႊန္းကိန္းခြဲတစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ hard data ႏွင့္ soft data အၫႊန္းကိန္း 
ငယ္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ သ႐ုပ္ျပထားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမွာ အေပါင္းလကၡဏာျပၿပီး ကနဦး 
ကုန္က်စရိတ္၊ ေျမအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားတြင္မူ အလြန္ 
အားေကာင္းသည္ကိုပင္ ေတြ႕ရသည္။ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲ အနည္း 
ငယ္၌မူ ဆက္ႏြယ္မႈမွာ အႏုတ္လကၡဏာ ျပေနသည့္အတြက္ အဆိုပါ အၫႊန္းကိန္းခြဲပါ စစ္တမ္းေဒတာမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ 
ေဒသမ်ားရွိ ထင္ျမင္ခ်က္ ဘက္လိုက္မႈမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ခံထားရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုပိုင္း ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွေအာက္မွ 
ကင္းလြတ္သြားမည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္ hard data မ်ားကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ 
ေဈးႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္တည္ရွိမႈ၊ ေဒသႏၲရ ေဈးကြက္အ႐ြယ္အစား၊ လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏိုင္ေသာ လူသားအရင္းအႏွီး အစ 
ရွိသည့္ ေဒသႏၲ၏ ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနမ်ားသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္တုိင္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားဟု ယူဆ၍ မရႏိုင္ေခ်။ ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စာတတ္ေျမာက္မႈ ႏႈန္းသည္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ေသာ ေဒသႏၲရလုပ္သား အင္အားစု အရည္အေသြးကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္စရာ 
ရွိေသာ္လည္း ေရတိုကာလအတြင္း ေဒသႏၲရ အစိုးရ၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈကုိ မ်ားစြာေျပာင္းလဲလုိက္ႏိုင္စရာ မရွိေပ။ 
အလားတူပင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ တ႐ုတ္ေဈးကြက္ႏွင့္ နီးစပ္မႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ 
ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဤအခ်က္ကုိ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မရွိသကဲ့သုိ႔၊ ေျပာင္းလဲ 

ကနဦးကုန္က်စရိတ္

၂ ၁

၁ ၁.၅ .၅ ၁.၅ ၂ ၂.၅ ၂ .၈ ၁ ၁.၂ ၁.၄၂.၅

၃
၃.

၅

၂.
၅

၃
၃.

၅
၄

၄.
၅

၄
၄.

၅

၃ ၃.၅၃ ၃.၅ ၄.၆ .၇ .၈ .၉ ၁

၁.
၅ ၂

၂.
၅

၃
၃.

၅

၄.
၈

၅
၅.

၂
၅.

၄
၅.

၆
၅.

၈

၂
၂.

၅
၃.

၅
၃

၂ ၂.၅ ၃

ဝ ၁ ၁ ၁.၅ ၂ ၂.၅ ၃၂ ၃ ၄၂ ၃ ၄

၄ ၄

၃.
၅

၃.
၈

၄
၄.

၂
၄.

၄
၄.

၆
၄.

၈

၄
၄.

၅
၅

၄.
၅

၄.
၅

၅ ၅

၂.၅ ၂.၄ ၂.၆ ၂.၈ ၃ ၃.၂ ၃.၄

၂.
၅

၃
၃.

၅
၄

၃ ၃.၅

ေျမယာအသုံးခ်ႏိုင္မႈ 
ႏွင့္ လုံျခံဳမႈ

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လုိက္ျခင္း

ဥပေဒစိုးမိုးမႈလုပ္သား ခန္႔ထားေရး
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိျခင္း

ပံု ၂၂။ MBEI တြင္ hard data ႏွင့္ soft data ၾကား က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈမ်ား 
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ႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိႏိုင္ေလာက္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ MBEI တြင္ အဆုိပါ အေၾကာင္းတရားမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ 
ရန္အတြက္ လူသားအရင္းအႏွီး၊ ေဈးကြက္ႏွင့္ နီးစပ္မႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနာက္တိုးေဒတာမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
မႈမွ မဟုတ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ယူ၍ ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္းထားသည္။ 

အဆံုးသတ္အားျဖင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားအနက္ (စီးပြားေရးဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္မ်ားအရ) စီးပြားေရး 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည္က ႏႈိင္းရအားျဖင့္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ကုိ တုိင္းတာရန္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အၫႊန္းကိန္းရမွတ္ကို 
ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ရန္ အတြက္ MBEI တြင္ hard data မ်ားကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဥပမာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေရအတြက္ အေျမာက္အျမား၊ အားေကာင္းေသာ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကုိင္မႈတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားၾကား အေကာင္း 
ဆုံး ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ ျပဳႏိုင္မည့္ အဆုံးသတ္ MBEI ရမွတ္ ထြက္ေပၚလာေစရန္ အလုိ႔ငွာ အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြက္ အေလးခ်ိန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အဆိုပါ ေဒတာမ်ားကို အသုံးျပဳပါသည္။ 

က.၁.၂။ ႏိုင္ငံလုံးကြၽတ္ စီးပြားေရး စစ္တမ္း

MBEI  အတြက္ soft data သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္ေဒတာမ်ားကုိ ႏိုင္ငံလံုးကြၽတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ စုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံအားျဖင့္ အဆုိပါ စစ္တမ္းသည္ MBEI အတြက္ အထူးအေရးပါေသာ 
ေဆာင္႐ြက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းကိရိယာတြင္ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားပါ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၊ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစည့္ ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတုိင္း ေမးခြန္းမ်ား အားလုံးနီးပါးသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားၾကား 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ အေလးေပးထားသည္။ 

စစ္တမ္း ကိရိယာတြင္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေမာ္ဂ်ဴး (module) တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုပါရွိၿပီး လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ 
ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆံုးသတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမးခြန္းတစ္စုံလည္း 
ပါရွိပါသည္။ ပထမ module သည္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခခံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေကာက္ယူ စုေဆာင္းၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာသည္ မ်ားစြာေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနသည္။ ဥပမာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ ကနဦးကုန္က်စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ေမာ္ဂ်ဴးတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ ရက္စုစုေပါင္းႏွင့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဆိုင္ရာ ပိုင္းျခားေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔ကုိ ေတာင္းခံပါသည္။ 
ဒီဇိုင္းပုံစံအားျဖင့္ ဆုိရေသာ္ MBEI ပါ ေမးခြန္းမ်ား၏ ၂ဝ% ခန႔္သည္ (ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ 
အၫႊန္းကိန္း [PCI] သုိ႔မဟုတ္ ကမာၻ႔ဘဏ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စစ္တမ္း [World Bank Enterprise Survey] ကုိ အေျခခံ 
သည့္) အျခားေသာ တုိင္းျပည္မ်ား မွ EGI မ်ားႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးတူညီေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားလည္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ နမူနာ ေကာက္ယူခ်က္ပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တုိက္႐ိုက္လုိရင္း ေမးျမန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 
အျပင္ အကဲဆတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာ၌ ေျဖၾကားသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ စမ္းသပ္စာရင္းမ်ား အသံုး 
ျပဳျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ (ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၃.၄ ကိုရႈ) ႏွင့္ လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစား၊ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ဘဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ လုိင္စင္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္စရာ 
အျခားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား ကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သည့္ ပူးတြဲ စမ္းသပ္ခ်က္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ ကိုရႈ) တုိ႔ကို 
MBEI ကိရိယာတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ထားပါသည္။ 
 
သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္ အေနျဖင့္ MBEI စစ္တမ္း ကိရိယာကုိ ၿပီးျပည့္စုံစြာ ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းကုိ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႔အျပင္ ေနာက္ဆံုး စစ္တမ္း နမူနာ၏ 
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကုိ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းကုိ ျမန္မာဘာသာ ျပန္ဆိုရာတြင္ စစ္တမ္း 
ကုမၸဏီမွ ကနဦး ျပန္ဆိုခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီး အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ DaNa Facility မွ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထပ္မံ စိစစ္ျခင္း၊ 
ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္တမ္းကိရိယာ တစ္ဖန္ ထပ္မံ၍ အစအဆုံး ဘာသာျပန္ဆုိၿပီး ဒုတိယ 
အႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုပ္သည္။ ေနာက္ဆုံး အဆင့္တြင္ ျပင္ပလူတစ္ဦးမွ စစ္တမ္းကုိ ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ 
ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိ၍ အဓိပၸါယ္ ကြာဟခ်က္မ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး ယင္းဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာဘာသာ 
ျပန္ဆိုခ်က္ကို ထပ္မံ၍ ျပင္ဆင္သည္။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္သည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ပါ အတူတကြ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အေသးစိတ္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း၏ အ႐ြယ္အစား၊ ပိုင္ရွင္၏ က်ား၊မ အုပ္စု၊ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အကဲဆတ္မႈအေပၚ စမ္းသပ္ရန္ 
အေသးစိတ္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ပုံစံခ်မွတ္ထားသည့္အတြက္ အဆုိပါ အုပ္စုခြဲမ်ား၏ ေဒတာမ်ားကုိ အတိက်ဆံုး 
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ေကာက္ယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ ယင္းကိရိယာ၏ စကားလုံးလံုး အသုံးအႏႈန္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ 
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ MBEI စစ္တမ္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုမွ 
လုပ္ငန္းေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တမ္းကိရိယာပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လ်ာထားခ်က္ပါ ကြင္းဆင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဆုိပါ စမ္းသပ္ခ်က္အရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္ႏွင့္ သေဘာတရားပိုင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ စစ္တမ္း ကိရိယာကို မ်ားစြာ ခ်ဳံ႕ပစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံး 
ရရွိလာေသာ MBEI စစ္တမ္းကို အျပည့္အစုံ ေျဖဆိုေပးရန္အတြက္ ပ်မ္းမွ် တစ္နာရီမွ ႏွစ္နာရီအထိ ၾကာျမင့္သည္။ 

က.၁.၃။ နမူနာေကာက္ယူျခင္း မူေဘာင္

MBEI ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးစြာပထမ အေရးႀကီးေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ နမူနာ ေကာက္ယူမည့္ မူေဘာင္ သုိ႔မဟုတ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး၏ စာရင္းကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဖစ္တန္ရာ နမူနာ ေကာက္ယူ 
ျခင္းကို အသံုးျပဳၾကသည့္ စစ္တမ္းမ်ား အားလံုးသည္ ေလ့လာမည့္ လူဦးေရတစ္ရပ္လံုးအေပၚ ၿခဳံငုံႏိုင္သည့္ အရည္ 
အေသြးျမင့္ နမူနာမူေဘာင္ေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါ စာရင္းမ်ိဳး ရရွိႏိုင္စရာ 
အခြင့္အလမ္း နည္းပါးၿပီး အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး မူေဘာင္မ်ားသည္လည္း ၿခဳံငုံႏိုင္စြမ္း နည္းပါးျခင္း၊ အမွားအယြင္းမ်ားမွာ သိသာ 
လြန္းျခင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိျခင္းတုိ႔ကို ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္ 
အေနျဖင့္ MBEI ၏ ပထမ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ရႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းကုိ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOLIP) လက္ေအာက္မွ အလုပ္သမား 
ၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
ဗဟိုဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ႏွင့္ 
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ (DAO) ၏ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ား အစရွိသည့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းကို စုစည္းထားၾကသည္။ ယင္းေဒတာအရင္းျမစ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေဒတာ အရည္အေသြး၊ 
ျပည့္စံုမႈ၊ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား ပါဝင္မႈ၊ ကုိးစားႏိုင္ေျခႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေျခ စသည့္ျဖင့္ အတုိးအေလွ်ာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကသည္။ 
အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္သည္ 2016 MOLIP Establishment Survey data.  ကုိ 
အသုံးျပဳ၍ နမူနာမူေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။၁၂ 

MOLIP ေဒတာကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရရွိခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေပါင္း ၆ဝ,ဝဝဝ အတြက္ 
နမူနာမူေဘာင္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈေပါင္း ၂၂ဝ,ဝဝဝ ပါဝင္ပါသည္။ စိစစ္ေလ့ 
လာမႈကုိ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ကန႔္သတ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအားလံုးကုိ ဖယ္ထုတ္ 
လိုက္ျခင္းျဖင့္ မူေဘာင္ကို ၆ဝ,ဝဝဝ အထိ ခ်ဳံ႕ပစ္လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကာက္ယူသည့္ နမူနာတြင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံအခ်ိဳ႕ပါရွိေစရန္အလုိ႔ငွာ သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္သည္ ပိုင္ရွင္အျပင္ အလုပ္သမား 
ေလးေယာက္ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက အာ႐ုံထားေလ့လာပါသည္။ MOLIP ေဒတာတြင္ မွတ္ပုံတင္ 
ထားသည့္ ကုဒ္အမွတ္အသား ပါရွိခဲ့ပါက အလြန္ေကာင္းမြန္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မပါရွိသည့္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္၍ ရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားလာေစရန္ အလြန္ေသးငယ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွား 
လိုက္ပါသည္။ 

MOLIP ေဒတာ၏ အားသာခ်က္မွာ အျခားေသာ ေဒတာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ပိုမို ၿခဳံငုံႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး MBEI ပထမ 
သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ MOLIP ေဒတာတြင္ 
လိပ္စာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မပါရွိျခင္း၊ မျပည့္စုံျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ဆက္လက္ ျဖည့္စြက္စရာမ်ား ရွိေနသည္ကုိ အထင္အရွား 
ေတြ႕ရသည္။ ေဒတာပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာမွာ အမွန္တကယ္ မရွိျခင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီး 
ျဖစ္ျခင္းတို႔ကုိ ႀကဳံေတြ႕ရသည္။ ယင္းအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ မဆက္သြယ္သူႏွင့္ မေျဖၾကားသူ ႏႈန္းထားကို 
ျမင့္မားေစၿပီး စိစစ္ေလ့လာမႈတြင္ အမွားအယြင္း ျဖစ္သြားႏိုင္ေစသည့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ 

က.၁.၄။ က်ပန္းနမူနာ ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္

နမူနာမူေဘာင္ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္ နမူနာေကာက္ယူသည့္ ပုံစံကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ MBEI သုေတသန 
နည္းလမ္းကို ပုံေဖာ္သည့္အခါ သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္အေနျဖင့္ ခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကုိ ရင္ဆုိင္ရျပန္သည္။ MBEI 
၏ စီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ  ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ကုိယ္စားျပဳ ရလဒ္မ်ား 
ထြက္ေပၚေစႏိုင္မည့္အျပင္ မူဝါဒ သုေတသနအတြက္ လုိအပ္သလုိ ေဒတာမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ခြဲထုတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ 
နမူနာေကာက္ယူေရး ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။ 

အဆုိပါ စိန္ေခၚမႈအျပင္ MBEI တြင္ အေတြ႕အႀကဳံ ေကာင္းစြာမရွိသည့္ ေျဖၾကားသူ အေျမာက္အျမား ပါဝင္လ်က္ 
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ရွိေနျပန္သည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းတြင္ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္ပါးသည့္ ေဒသမ်ားမွ ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
တစ္ရပ္ ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံကုိ တုိင္းတာရန္ အမွန္တကယ္ ရည္႐ြယ္ပါက လံုေလာက္ေသာ စာတတ္ 
ေျမာက္မႈ၊ ရႈပ္ေထြးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ နားလည္မႈ၊ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အတည္တက်ျဖစ္သည့္ စာတုိက္ေသတၱာ 
အမွတ္မ်ားကို အေလးမမူဘဲ မေနသင့္ေခ်။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MBEI စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေၾကာင္း 
အရာမ်ား ကူညီရွင္းျပေပးရသည့္အတြက္ လူကိုယ္တုိင္ ေဆာင္႐ြက္ရၿပီး၊ လူေတြ႕ေမးျမန္းသူ အေရအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ 
လႈပ္ရွားသြားလာေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လာသည္။  

ပုံစံခ်သည့္အဆင့္တြင္ အဆုိပါ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ ကုိယ္စားျပဳမႈရွိေစမည့္ အဆင့္ 
မ်ားစြာပါသည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ အသုံးျပဳသင့္သည္ကို နားလည္ေသာ္လည္း ၎ကုိ အသံုးျပဳပါက ကြင္းဆင္း လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းသူမ်ား လံုေလာက္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ ခရီးသြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ သုေတသီမ်ား အဆင့္ 
မ်ားစြာပါသည့္ သုေတသန ျပႆနာရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားအနက္မွ ပထမအလႊာ နမူနာယူနစ္ (ၿမိဳ႕နယ္မ်ား) 
အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ရရွိျခင္းလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရအဆင့္ ႏွင့္အညီ (ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး) 
ကိုယ္စားျပဳမႈရရွိရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ စာရင္းအင္း ပညာရွင္မ်ားက  အႀကံျပဳသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမွာ နမူနာအုပ္စုမ်ား၏ 
ဦးေရအခ်ိဳးအစားအလုိက္ ျဖစ္တန္စြမ္းေပး၍ နမူနာေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း နည္းလမ္း (PPS) ျဖစ္သည္။ PPS တြင္ သုေတသီအေနျဖင့္ 
နမူနာေကာက္ယူသည့္ ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီကုိ လူဦးေရ အ႐ြယ္အစားျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္ရသည္။ ဤနည္းကို အလြယ္ဆံုး နားလည္ 
လိုပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ခ်ိန္ဆထားသည့္ ထီတစ္ေစာင္စီ 
ရွိသည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္ပါ။ ဤတြင္ လူဦးေရ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုသည္ လူဦးေရ ၁ဝ,ဝဝဝ ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ 
ႏႈိင္းစာပါက ေ႐ြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ေျခ (ထီေပါက္ႏိုင္ေျခ) ဆယ္ဆ ပိုမ်ားၿပီး လူဦးေရတစ္သန္းရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္မူ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ခံရႏိုင္ေျခ အဆ ၁ဝဝ ပိုမ်ားေပသည္။ 

ပုံ ၂၃ တြင္ ခ်ိန္ဆထားသည့္ ထီ အလုပ္လုပ္ပုံကုိ သ႐ုပ္ျပထားသည္။ ဥပမာ သုေတသီတစ္ဦး ေလ့လာလ်က္ ရွိသည့္ 
ျပည္နယ္တြင္ စုစုေပါင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဦးေရ အ႐ြယ္အစား (P) ၁ဝ၅ဝ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုရွိသည္ ဆုိပါစို႔။ ခရီး 
စရိတ္ႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာစရိတ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုစာသာရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကုိ က်ပန္း ေ႐ြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ 
ျပည္နယ္အတြက္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ ကုိယ္စားျပဳမႈ ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ သုေတသီမွ ၿမိဳ႕နယ္ “လက္မွတ္မ်ား” ကုိ ပထမ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ၁ မွ ၁၅ဝ၊ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အမွတ္စဥ္ ၅၁ မွ ၃၃ဝ၊ တတိယ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ၃၃၁ မွ ၅၃ဝ၊ 
စတုတၳၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ၅၃၁ မွ ၁ဝ၅ဝ အထိ အမွတ္စဥ္မွတ္ၿပီး ခြဲေဝလိုက္သည္။ ၿပီးေနာက္ အမွတ္စဥ္ ၁ မွ P/၂ = ၅၂၅ 
ၾကား နံပါတ္တစ္ခုကို က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ၿပီး ၎ အမွတ္စဥ္ကို ၂၅၂ ျဖင့္ ေပါင္း၍ တြက္ခ်က္သည္။ 

အကယ္၍ က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္မိသည့္ နံပါတ္မွာ ၂ဝဝ ျဖစ္ပါက သုေတသီသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ႏွင့္ ၄ တြင္ ပါရွိသည့္ လက္မွတ္ 
အမွတ္စဥ္ ၂ဝဝ ႏွင့္ ၇၂၅ ကုိ ယူမည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းဦးေရ အထူထပ္ဆံုးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ အလြယ္တကူ 
ေ႐ြးခ်ယ္ျဖစ္မည္ကို သတိျပဳပါ။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ PPS ကို အသုံးျပဳပါက ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ က်ပန္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ကိုယ္စားျပဳမႈ ပိုမိုထြက္ေပၚ လာႏိုင္စရာ 
ရွိေသာ္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္တစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းဦးေရ ထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ပိုမိုေ႐ြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ေျခ 
ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ဤသည္ကုိ ဘက္လုိက္မႈဟု ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္အေနျဖင့္မူ 

ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္ ၄
1 ...... 150 151 ...... 330 131 ...... 530 531 ...... 1050

P=150 P=180 P=200 P=520

ပုံ ၂၃။  နမူနာအုပ္စုမ်ား၏ ဦးေရအခ်ိဳးအစားအလုိက္ ျဖစ္တန္စြမ္းေပး၍ နမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္းနည္းလမ္း(PPS) သ႐ုပ္ျပပုံ
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ထိုသို႔ေသာ ဘက္လုိက္မႈမ်ိဳးကုိ အလုိရွိသည္။ သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ MBEI သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိသည့္အပိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေတြ႕အႀကဳံကုိ တုိင္းတာေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေရအတြက္ 
အေျမာက္အျမားေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ သိရွိလိုသည္မွာ သဘာဝ 
က်ေပသည္။ PPS အသုံးျပဳျခင္း၏ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ သုေတသနအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ် 
ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ တစ္ခု၊ ႏွစ္စုစာအတြက္ ေမးျမန္းမည့္သူမ်ားအား ကြာေဝးလြန္း 
လွသည့္ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ရန္ မလုိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ အာ႐ုံ 
ထားၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္႐ြက္၍ ရႏိုင္သြားသည္။   

ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ “ဧကန္ ယူနစ္” အျဖစ္ အလုိ 
ေလ်ာက္ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္တုိး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာကုိမူ PPS နမူနာ ေကာက္ယူနည္းျဖင့္ က်ပန္း ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌သာ အေရးႀကီးသည့္ အစိုးရ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဧကန္ယူနစ္ထားရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ဧကန္ယူနစ္အား က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္ 
ထားျခင္း မဟုတ္သည့္ ကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေဒတာမ်ား စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္တန္ေျခ (Inverse 
probability) အေလးခ်ိန္မ်ားကုိ  ကြၽန္ုပ္တုိ႔အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္တုိး ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း 
အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ ကြာဟသြားသည္။၁၃  

အထက္ပါ ယုတိၱေဗဒအတုိင္းလုိက္၍ သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္သည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံ ၂၄ ပါ အတုိင္း ႏွစ္ဆင့္ခံ 
နမူနာ ေကာက္ယူနည္းကုိ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔ရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ PPS အသံုးျပဳ၍ ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္သည္။ သုေတသန ဒီဇိုင္းပုံစံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ တိက်ေသာ လူဦးေရ ခန႔္မွန္းခ်က္ ပါရွိသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ MOLIP နမူနာ မူေဘာင္တြင္ တင္ျပထား 
သည့္အတုိင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အလႊာလုိက္ က်ပန္း နမူနာကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေန၍ 
လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစား (အေသး၊ အလတ္၊ အႀကီး) ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား (ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး / ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး/ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရး/သဘာဝ သယံဇာတ) အလိုက္ ေကာက္ယူသည္။ အလႊာလိုက္ နမူနာ ေကာက္ယူျခင္း၏ 
အားသာခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ဦးေရခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး နမူနာေကာက္ယူရာတြင္ အမွားအယြင္း ေလ်ာ့ပါး 
ေစျခင္းျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္ အေနျဖင့္မူ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံမႈ မရွိေသာ နမူနာမူေဘာင္တစ္ရပ္တြင္လည္း အလႊာအဆင့္ 
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုံ ၂၄ တြင္ ျပည္နယ္ / တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္အထိ MBEI ေ႐ြးခ်ယ္ ေကာက္ယူေရး 
နည္းဗ်ဴဟာ အျပည့္အစုံကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ဤ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ ပုံစံ၏ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္ သုံးပိုင္းရွိပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဤ ပုံစံကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
MBEI အေနျဖင့္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ကြာဟ 
ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကို 
ကြၽန္ုပ္တို႔ စိစစ္ေလ့လာမႈ (အခန္း ၅ တြင္ရႈ) ျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဝွမ္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး မည္သို႔ေသာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဤသို႔ ေကာင္းမြန္ 
ရသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ နမူနာ ေကာက္ယူသည့္ ပုံစံေၾကာင့္ MBEI တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္ေဒသႀကီးအဆင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိပါ တင္ျပ၍ ရႏိုင္ေစသည္။ ဤသို႔ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားဆက္ႏြယ္သူမ်ားသုိ႔ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ တင္ျပခ်က္ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အေရးဆိုရာတြင္ ပိုမို အလားအလာေကာင္းသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရွိေစသည္။ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ထပ္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ရပ္မွာ သာမန္က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္နည္းထက္စာလွ်င္ 
ကုန္က်စရိတ္ သင့္တင့္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ 
စီးပြားေရးအရ အက်ဳံးဝင္မႈ အရွိဆံုး ယူနစ္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေစၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ က်ပန္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
အထိေရာက္ဆုံးႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈ အနည္းဆုံးေသာ လုပ္ငန္းဦးေရ ခန႔္မွန္းအေရအတြက္ကို ထြက္ေပၚေစသည္။ 

ဤဒီဇိုင္းပံုစံ၏ အားနည္းခ်က္မွာ စစ္တမ္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေနရာေဒသ အားလံုးမွ မွ်တစုံလင္စြာ 
ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ေလ့လာလုိေသာ လူဦးေရ အုပ္စုခြဲမ်ားစြာ (ဥပမာ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား၊ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံရေသာ လူမ်ား) ကုိ လြတ္သြားႏိုင္စရာရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္၏ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းျဖင့္ ရရွိရန္အတြက္ က်ပန္းနမူနာ 
ေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 
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ထိုသို႔ေသာ ဘက္လုိက္မႈမ်ိဳးကုိ အလုိရွိသည္။ သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္မွာ MBEI သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိသည့္အပိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေတြ႕အႀကဳံကုိ တုိင္းတာေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
သို႔ျဖစ္ရာ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အေရအတြက္ 
အေျမာက္အျမားေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္းကုိ သိရွိလိုသည္မွာ သဘာဝ 
က်ေပသည္။ PPS အသုံးျပဳျခင္း၏ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ သုေတသနအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ ကြင္းဆင္းစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ် 
ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ တစ္ခု၊ ႏွစ္စုစာအတြက္ ေမးျမန္းမည့္သူမ်ားအား ကြာေဝးလြန္း 
လွသည့္ ေနရာေဒသမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ရန္ မလုိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ အာ႐ုံ 
ထားၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္႐ြက္၍ ရႏိုင္သြားသည္။   

ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ကို “ဧကန္ယူနစ္” အျဖစ္ အလုိ 
ေလ်ာက္ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္တုိးၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာကုိမူ PPS နမူနာ ေကာက္ယူနည္းျဖင့္ က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္သည္။ ျပည္နယ္ 
သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌သာ အေရးႀကီးသည့္ အစိုးရ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေလ့ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ဧကန္ယူနစ္ထားရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ဧကန္ယူနစ္အား က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္ 
ထားျခင္း မဟုတ္သည့္ ကိစၥကုိ ကုိင္တြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေဒတာမ်ား စိစစ္ေလ့လာရာတြင္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္တန္ေျခ (Inverse 
probability) အေလးခ်ိန္မ်ားကုိ  ကြၽန္ုပ္တုိ႔အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္တုိး ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ျပည္နယ္/ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္ႏွင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း 
အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ ကြာဟသြားသည္။  

အထက္ပါ ယုတိၱေဗဒအတုိင္းလုိက္၍ သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္သည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပုံ ၂၄ ပါ အတုိင္း ႏွစ္ဆင့္ခံ 
နမူနာ ေကာက္ယူနည္းကုိ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔ရွိ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ PPS အသံုးျပဳ၍ ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္သည္။ သုေတသန ဒီဇိုင္းပုံစံတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း 
ေဒသႀကီးအဆင့္ တိက်ေသာ လူဦးေရ ခန႔္မွန္းခ်က္ ပါရွိသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ MOLIP နမူနာ မူေဘာင္တြင္ တင္ျပထား 
သည့္အတုိင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အလႊာလုိက္ က်ပန္း နမူနာကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေန၍ 
လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစား (အေသး၊ အလတ္၊ အႀကီး) ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား (ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး/ေဆာက္လုပ္ေရး၊ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး/ေရသတၱဝါ ေမြးျမဴေရး/သဘာဝ သယံဇာတ) အလိုက္ ေကာက္ယူသည္။ အလႊာလိုက္ နမူနာ ေကာက္ယူျခင္း၏ 
အားသာခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ဦးေရခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး နမူနာေကာက္ယူရာတြင္ အမွားအယြင္း ေလ်ာ့ပါး 
ေစျခင္းျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္ အေနျဖင့္မူ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံမႈ မရွိေသာ နမူနာမူေဘာင္တစ္ရပ္တြင္လည္း အလႊာအဆင့္ 
မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုံ ၂၄ တြင္ ျပည္နယ္ / တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၿမိဳ႕နယ္အထိ MBEI ေ႐ြးခ်ယ္ ေကာက္ယူေရး 
နည္းဗ်ဴဟာ အျပည့္အစုံကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ဤ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ ပုံစံ၏ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္အခ်က္ သံုးပိုင္းရွိပါသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဤပုံစံကုိ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
MBEI အေနျဖင့္ ေဒသႏၲရ စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ကြာဟ 
ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးၾကား ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကို 
ကြၽန္ုပ္တို႔ စိစစ္ေလ့လာမႈ (အခန္း ၅ တြင္ရႈ) ျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဝွမ္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး မည္သို႔ေသာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဤသို႔ ေကာင္းမြန္ 
ရသည္ကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ နမူနာ ေကာက္ယူသည့္ ပုံစံေၾကာင့္ MBEI တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္ေဒသႀကီးအဆင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိပါ တင္ျပ၍ ရႏိုင္ေစသည္။ ဤသို႔ 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားဆက္ႏြယ္သူမ်ားသုိ႔ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ တင္ျပခ်က္ ျပဳလုပ္ 
ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အေရးဆုိရာတြင္ ပိုမိုအလားအလာေကာင္းသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရရွိေစသည္။ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ထပ္ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ရပ္မွာ သာမန္က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္နည္းထက္စာလွ်င္ 
ကုန္က်စရိတ္ သင့္တင့္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ 
စီးပြားေရးအရ အက်ဳံးဝင္မႈ အရွိဆံုး ယူနစ္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေစၿပီး၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ က်ပန္းျဖစ္သည့္အတြက္ 
အထိေရာက္ဆုံးႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈ အနည္းဆုံးေသာ လုပ္ငန္းဦးေရ ခန႔္မွန္းအေရအတြက္ကို ထြက္ေပၚေစသည္။ 

ဤဒီဇိုင္းပံုစံ၏ အားနည္းခ်က္မွာ စစ္တမ္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ ေနရာေဒသ အားလံုးမွ မွ်တစုံလင္စြာ 
ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ေလ့လာလုိေသာ လူဦးေရ အုပ္စုခြဲမ်ားစြာ (ဥပမာ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား၊ ပဋိပကၡ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံရေသာ လူမ်ား) ကုိ လြတ္သြားႏိုင္စရာရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္၏ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းျဖင့္ ရရွိရန္အတြက္ က်ပန္းနမူနာ 
ေကာက္ယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 
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က.၁.၅. နမူနာအ႐ြယ္အစား

MBEI စစ္တမ္း ေဒတာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၆၆ ၿမိဳ႕နယ္မွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းေပါင္း ၄,၈၇၄ ခု ဝန္းက်င္မွ် ပါရွိသည္။ MOLIP ေဒတာ ပါ  ျမန္မာ့ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ ၁၅,ဝဝဝ 
ေက်ာ္ (၂၅% နီးပါးမွ်) ကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ မွ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ႏိုင္ငံအဝွမ္း ကြင္းဆင္း စီမံခ်က္ျဖင့္ ရွာေဖြၿပီး 
ေဒတာမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ကိုးစားေလာက္ေသာ လ်ာထားခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚရန္ လိုအပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေရအတြက္ကို အေျခခံ၍ 
MBEI အတြက္ နမူနာ အ႐ြယ္အစား လ်ာထားခ်က္ကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး၁၄ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္႐ြက္စဥ္အတြင္း 
အလုိက္သင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။၁၅ အသံုးျပဳသည့္ နမူနာေကာက္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အရ နမူနာၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီ 
အတြင္းရွိ နမူနာ အ႐ြယ္အစား တြက္ခ်က္မႈမ်ားေပၚ မူတည္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ထြက္ေပၚလာသည္ 
ျဖစ္ရာ လူဦးေရ နည္းပါးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ နမူနာအနည္းငယ္သာ လိုအပ္သည္။ MBEI အတြက္ လိုအပ္ေသာ နမူနာ 
အ႐ြယ္အစား၏ ကနဦး လ်ာထားခ်က္မ်ားမွာ လံုးဝဥႆုံ လ်ာထားခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကၿပီး အဆုံးသတ္ နမူနာ အ႐ြယ္ 
အစားမွာမူ စစ္တမ္း ေဒတာေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဦးေရ၏ အမွန္တကယ္ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ သေဘာ 
သဘာဝတို႔ၾကား တူညီေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေပၚလြင္ထပ္ဟပ္ေစသည္။ 

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္တကြ အေျခခံနမူနာေကာက္ယူေရး ယူနစ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဆံုးသတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နမူနာကုိပါ ဇယား ၄ တြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ စုစုေပါင္း မေျဖၾကားသည့္ ႏႈန္းထားဆိုင္ရာ ေဒတာကုိပါ ေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ဤ အေရအတြက္တြင္ 
မေျဖၾကားသည့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ၎တုိ႔မွာ လိပ္စာ မျပည့္စုံေသာ၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္သာ ရွိေသာ 
ဆက္သြယ္၍ မရႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ “တံလွ်ပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း” ဟု ေခၚဆုိရမည့္ ေဒတာစာရင္း၌သာ ပါရွိၿပီး 
ေဖာ္ျပပါလိပ္စာတြင္ အမွန္တကယ္ ရွာမေတြ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စစ္တမ္း ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆုိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳထားသည့္ စုစုေပါင္း မေျဖၾကားသူ ႏႈန္းမွာ ၆၉% ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ကြာဟခ်က္ 
ႀကီးမားသည္။ ရန္ကုန္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္၍မရသူ/မေျဖၾကားသူ ႏႈန္းမွာ ၉ဝ% မွ် အထိ ျမင့္မားသည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအရ အလုပ္မ်ားလွသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ 

အဆင့္ ၁။ နမူနာအုပ္စုမ်ား၏ ဦးေရအခ်ိဳးအစားအလိုက္ 
ျဖစ္တန္စြမ္းေပး၍နမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္း (PPS)

အဆင့္ ၂။ အခ်ိဳးညီ က်ပန္းနမူနာ 
ျဖစ္တန္စြမ္းေပး၍နမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္း (PPS)

ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ၿမိဳ႕နယ္ ၂

ျပည္နယ္/တိုင္း

ၿမိဳ႕ေတာ္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂

ကုန္ထုတ္/ေဆာက္လုပ္ေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး/ေရထြက္ပစၥည္း

ဝန္ေဆာင္မႈ

အေသးစား

အေသးစား

အေသးစား

မိုက္ခ႐ို

မိုက္ခ႐ို

မိုက္ခ႐ို

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

ကုန္ထုတ္/ေဆာက္လုပ္ေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး/ေရထြက္ပစၥည္း

ဝန္ေဆာင္မႈ

အေသးစား

အေသးစား

အေသးစား

မိုက္ခ႐ို

မိုက္ခ႐ို

မိုက္ခ႐ို

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

ကုန္ထုတ္/ေဆာက္လုပ္ေရး

စိုက္ပ်ိဳးေရး/ေရထြက္ပစၥည္း

ဝန္ေဆာင္မႈ

အေသးစား

အေသးစား

အေသးစား

မိုက္ခ႐ို

မိုက္ခ႐ို

မိုက္ခ႐ို

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

အလတ္စား/ 
အႀကီးစား

ပံု ၂၄။  MBEI ၏ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါ နမူနာေရြးခ်ယ္ျခင္းနည္းလမ္း
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ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခါ ၇ဝ% မွာ သင့္တင့္သည္ ေျဖၾကားႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဤအေနအထား၌ 
ပင္လွ်င္ လိပ္စာမျပည့္စုံေသာ၊ အမွန္တကယ္ မရွိေသာ တံလွ်ပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ ျပင္ဆင္ၿပီး 
ေျဖၾကားႏႈန္းမွာ လြန္စြာျမင့္မားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

အထူးသတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္မွာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈမ်ား၏ ၈ဝ% ကို အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ အေထြေထြ 
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားမွ ေရးသားေျဖဆိုေပးခဲ့ၾကသည့္အတြက္ စစ္တမ္းတြင္ ေမးျမန္းထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေကာင္းစြာ ရွင္းလင္းမႈ၊ သိနားလည္မႈ ရွိၾကသည္ဟု ယူဆႏိုင္စရာရွိပါသည္။ 

က.၁.၆။ စုေဆာင္းရရွိထားေသာ နမူနာ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ

MOLIP ေဒတာစာရင္းပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကုိ ရွာေဖြရန္ သုေတသနအဖြဲ႕ အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိျခင္း၊ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ား၌ စစ္တမ္းေမးခြန္းေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ႏႈန္း အေတာ္အတန္ ျမင့္မားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ MBEI တြင္ 
ေျဖၾကားေပးၾကသူမ်ားသည္ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လုပ္ငန္းဦးေရ အစစ္အမွန္ကုိ တိက်ေသခ်ာစြာ 
ထင္ဟပ္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ဟူေသာ ကိစၥကုိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လုိအပ္လာသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုံတြင္ MBEI စစ္တမ္း 
ေျဖၾကားေပးၾကသူမ်ားႏွင့္ MOLIP နမူနာ ေကာက္ယူေရး မူေဘာင္အရ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းဦးေရကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ 
သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ MBEI စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းဦးေရ အစစ္အမွန္ကုိ ေကာင္းစြာ 
ထပ္ဟပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း MBEI ေျဖၾကားသူမ်ားသည္ MOLIP ေဒတာစာရင္းပါ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ ပို၍ အ႐ြယ္စားႀကီးမားျခင္း၊ ပိုမို အမ်ိဳးအစားစုံလင္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပိုမိုညီၫြတ္ျခင္း 
ရွိၾကသည္။ 

ပုံ ၂၅ တြင္ ေဒတာစာရင္းႏွစ္ခုပါ အလုပ္သမား ခန႔္အပ္မႈ အ႐ြယ္အစားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားသည္။ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ စီးပြားေရ 
လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးသည္ စုစုေပါင္း အလုပ္သမား အေရအတြက္ကုိသာ စာရင္းျပဳစုထားသည့္အတြက္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ဘာသာ 
အမ်ိဳးအစားရွစ္မ်ိဳး ျပန္လည္ခြဲျခားလုိက္သည္။ ေဒတာစာရင္းႏွစ္ခုလံုးအရ အထင္ရွားဆံုး အခ်က္မွာ ပ်မ္းမွ်ကိန္းရွာထားေသာ 
ျမန္မာ့ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ျဖင့္ ၾကည့္ပါက လြန္စြာ ေသးငယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၅% ေက်ာ္တြင္ အလုပ္သမား ဦးေရ ၅ဝ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး အငယ္စား 
(အလုပ္သမား <၅)  အေသးစား (အလုပ္သမား ၅–၉) ႏွင့္ အလတ္စား (အလုပ္သမား ၁ဝ–၅ဝ) လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ အေရးႀကီးေသာ ျခားနားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႕လာရသည္။ MBEI ေျဖၾကားသူမ်ားအနက္ အငယ္စား 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (၄၅% ႏွင့္ ၅၅%) အနည္းငယ္ ပါဝင္ၿပီး အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (၂၆% ႏွင့္ ၁၄%) 
ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ပါဝင္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ MBEI စစ္တမ္းပါ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ အလုပ္သမား ငါးဦးပါဝင္ၿပီး 
MOLIP ေဒတာ စာရင္းတြင္ ေလးဦးပါဝင္သည္။ ျခားနားခ်က္မွာ မႀကီးမားလွသည့္တုိင္ စဥ္းငယ္မွ် ပိုမိုႀကီးမားသည့္ နမူနာကုိ 
ထင္ဟပ္ႏိုင္ရန္  အလႊာခြဲၿပီးေနာက္ အေလးခ်ိန္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေဒတာခ်ိန္ညႇိမႈ အေတာ္အတန္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

ဇယား ၅ တြင္ ျပည္နယ္ / တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ နမူနာေကာက္ယူျခင္း ဘက္လုိက္မႈမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး မည္သည့္ေဒသ 
မ်ားတြင္ MOLIP ေဒတာစာရင္းႏွင့္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ရွိသည္ကုိ ျပသထားပါသည္။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုရွိ 
အလယ္ကိန္း အလုပ္ခန႔္အပ္မႈမ်ားတြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာစရာ အလုပ္သမားဦးေရ တစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္မွ်သာ 
ရွိသည္ျဖစ္ရာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တုိ႔၏ MBEI 
နမူနာသည္ နမူနာ မူေဘာင္ထက္ အလုပ္သမား သုံးဦးပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အဆုိပါ အရပ္ေဒသမ်ားမွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားထက္စာလ်င္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသည္။

ပုံ ၂၆ ေဒတာစာရင္းႏွစ္ခုကို အလားတူ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားၿပီး ဤအႀကိမ္တြင္မူ ေျဖၾကားသူမ်ားကို စုေပါင္းမထားဘဲ သက္ဆုိင္ရာ 
လုပ္ငန္း က႑ႀကီးအလုိက္ ျပထားသည္။ တစ္ဖန္ MBEI နမူနာသည္ MOLIP နမူနာ မူေဘာင္ႏွင့္ အေရးပါေသာ နည္းလမ္း 
အခ်ိဳ႕အားျဖင့္ စဥ္းငယ္မွ် ကြာျခားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရျပန္သည္။ အထူးသျဖင့္ MBEI ပါ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အစုအဖြဲ႕သည္ MOLIP ေဒတာ စာရင္းထက္ ေသးငယ္ေနၿပီး (၃ဝ% ႏွင့္ ၃၇%)၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အစုအဖြဲ႕မွာ 
အတန္ငယ္ ႀကီးမားေနသည္ (၆၆% ႏွင့္ ၅၉%) ကို ေတြ႕ရသည္။ 

ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑ကုိ ပုံ ၂၇ တြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္ပါက MBEI နမူနာေကာက္ယူေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံသည္ 
MOLIP စာရင္းပါ အေရအတြက္ (၄၄%) ထက္ပို၍ ႏိုင္ငံတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑၏ ႐ုပ္ပုံလႊာကို ပိုမို အမ်ိဳးအစား 
စုံလင္စြာ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ MOLIP စာရင္းတြင္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑ကုိသာ မ်ားစြာ 
အေလးေပး ေဖာ္ျပထားၿပီး အျခားက႑မ်ားမွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မဆိုစေလာက္သာ ေတြ႕ရသည္။ MBEI နမူနာတြင္လည္း 
စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑မွ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာ (၃ဝ%) ပါရွိေသာ္လည္း စက္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရး 
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ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
နမူနာအေရအတြက္

ၿမိဳ႕နယ္ နမူနာ 
အေရအတြက္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
မေျဖဆိုသည့္ႏႈန္း (%)

ၿမိဳ႕နယ္ မေျဖဆိုသည့္ႏႈန္း 
(%)

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္း ၂၆၃ ၂၇ ၃၈.၆ ၄၈.၁
ျမစ္ႀကီးနား ၁၈၅ ၃၆.၆
ဗန္းေမာ္ ၅၁ ၄ဝ

ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆို ၉၈ ၂ ၆၇.၂ ၆ဝ
ဖ႐ူဆို ၂ ၅ဝ
လိြဳင္ေကာ္ ၉၄ ၆၇.၆

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ၂၇၅ ၁၃ဝ ၆၆.၆ ၅၇.၈
ဖာပြန္ ၂၃ ၇ဝ.၉
ျမဝတီ ၁၂၂ ၇၂.၂

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္း ၄၂ ၁၅ ၆၉.၁ ၅၉.၅
ဟားခါး ၂ဝ ၄၈.၇
မတူပီ - ၁ဝဝ
တီးတိန္ ၇ ၇၆.၇

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဒီပဲယင္း ၂၄၈ ၈ ၄၁.၉ ဝ
မံုရြာ ၁ဝ၉ ၅၁.၁
သာစည္ ၂၄ ၄၄.၂
ေရႊဘို ၁ဝ၇ ၃ဝ.၁

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ ၁၆၁ ၆ဝ ၇၆.၈ ၆၃.၉
ေကာ့ေသာင္း ၉၆ ၈၁.၄
ၿမိတ္ ၃ ၆၆.၆
ဘုတ္ျပင္း ၁ ဝ
ေလာင္းလံု ၁ ၅ဝ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူး ၂၆ဝ ၉၇ ၆၈.၃ ၅၅.၃
အုတ္တြင္း ၁၁၉ ၇၆
ျဖဴး ၄၄ ၅၈.၉

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြး ၃၁၉ ၉ဝ ၄၈.၉ ၃၁.၈
ပခုကၠဴ ၂၂၆ ၅၃.၃
ေတာင္တြင္းႀကီး ၃ ၆၂.၅

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းျမသာစည္ ၆၇၆ ၂၇၆ ၄၅ ၅၁.၃
ျမင္းျခံ ၂၁၄ ၃၈.၃
ျပင္ဦးလြင္ ၁၇၁ ၃၉.၁
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၁၅ ၅၄.၅

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၂၃၆ ၈၇ ၇၇ ၅၇.၈
ေပါင္ ၃ဝ ၄၆.၄
ေရး ၁၁၉ ၈၄.၄

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ ၃၃ဝ ၈၃ ၇၂.၅ ၅၆.၃
စစ္ေတြ ၁၂၈ ၇၅.၄
ေျမာက္ဦး ၃၇ ၇၁
ေတာင္ကုတ္ ၈၂ ၇၇.၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီး ၆၈၃ ၁၂ ၈၉.၃ ၇၃.၉
ပုစြန္ေတာင္ ၄၆ ၉၁.၈
လိႈင္သာယာ ၂၈၂ ၉ဝ.၃
ဗဟန္း ၃၇ ၉၂.၅
ေတာင္ဒဂံု ၁၁ဝ ၈၈.၁
ေျမာက္ဥကၠလာ ၃ဝ ၈၁.၄
လသာ ၃၅ ၈၆.၄
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၃၅ ၈၃.၄
လမ္းမေတာ္ ၄၁ ၈၆.၆
မရမ္းကုန္း ၅၅ ၈၉.၂

ရွမ္းျပည္နယ္ က်ိဳင္းတံု ၆၇၁ ၄၅ ၇၅ ၅ဝ
လား႐ိႈး ၃၃၁ ၇၆.၂
မူဆယ္ ၁၄ ၆၅
ကြမ္းလံု - ၁ဝဝ
ေတာင္ႀကီး ၅၉ ၃၉.၂
သိႏၷီ ၁၇ ၉၁.၆
တန္႔ယန္း ၄၇ ၈၈.၃
တာခ်ီလိတ္ ၃၆ ၇၆.၉
ေနာင္ခ်ိဳ ၆၃ ၄၂.၇
မိုးမိတ္ ၅၉ ၆၉.၆

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မအူပင္ ၃၅၉ ၃၇ ၆၅.၄ ၄၆.၄
ဝါးခယ္မ ၃၇ ၈၅.၅
ဟသၤာတ ၄၄ ၅၁.၁
ပုသိမ္ ၉၇ ၆၃.၅
ဖ်ာပံု ၃၉ ၇၉.၄
ပန္းတေနာ္ ၁ဝ၅ ၃၇.၉

ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝး ၂၅၃ ၅၇ ၄၄.၄ ၄၄.၁
ပုဗၺသီရီ ၃၉ ၄၉.၄
ပ်ဥ္းမနား ၁၅၇ ၄၃.၁

၄၈၇၄ ၄၈၇၄

ဇယား ၄။ 
ေနာက္ဆံုး နမူနာအရြယ္အစားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မေျဖဆိုသည့္ႏႈန္း
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MBEI နမူနာ (n=၄,၈၇၆) MOLIP မူေဘာင္ (n=၆၁,၅ဝ၃)

၅ ဦးေအာက္

၅-၉ ဦး 

၁ဝ-၄၉ ဦး 

၅ဝ-၁၉၉ ဦး 

၂ဝဝ-၂၉၉ ဦး 

၃ဝဝ-၄၉၉ ဦး 

၅ဝဝ-၁ဝဝဝ ဦး 

၁ဝဝဝ ဦးအထက္

(၁၇%)၊ သစ္သားထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား (၁၃%)၊ အေျခခံ သတၱဳထုတ္လုပ္ေရး (၈%) အစရွိသည့္ အျခားမ်ားစြာေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး MBEI MOLIP ကြာဟခ်က္
ရွမ္းျပည္နယ္ ၄ ၅ -၁

ကရင္ျပည္နယ္ ၄ ၄ ဝ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၅ ၅ ဝ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၄ ၄ ဝ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၄ ၄ ဝ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ၄ ၄ ဝ

မြန္ျပည္နယ္ ၅ ၄ ၁

ေနျပည္ေတာ္ ၆ ၅ ၁

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၇ ၅ ၂

ကယားျပည္နယ္ ၆ ၄ ၂

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၆ ၄ ၂

ခ်င္းျပည္နယ္ ၇ ၄ ၃

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၈ ၅ ၃

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ၇ ၄ ၃

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၈ ၄ ၄

ဇယား ၅။ 
ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် ဝန္ထမ္းအင္အား

ပံု ၂၅။  MBEI နမူနာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းအင္အား အခ်ိဳးအစား 
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စိုက္ပ်ိဳးေရး/သယံဇာတ

ကုန္ထုတ္

လက္လီ/လက္ကား

တည္းခိခုန္း/စားေသာကကု္န္

အျခားဝန္ေဆာင္မႈ

MBEI နမူနာ (n=၁၄၅၄) MOLIP (n=၂၂၅ဝ၈)
စားေသာက္ကုန္

စက္ျပင္
သစ္

အေျခခံသတၱဳ
ပံုႏွိပ္

ယမကာ
စက္မႈ

အထည္အလိပ္
ေရာ္ဘာ

တြင္းထြက္
အဝတ္အထည္

ပရိေဘာဂ
ဓာတုပစၥည္း

သားေရထည္
စကၠဴ

ေဆးရြက္ႀကီး
ေဆးဝါး

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
သံထည္ပစၥည္း

အျခား
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

စားေသာက္ကုန္
သံထည္ပစၥည္း
အထည္အလိပ္

သစ္
တြင္းထြက္

သတၱဳ
ယမကာ

အဝတ္အထည္
ေဆးရြက္ႀကီး

ပံုႏွိပ္
သားေရထည္

ေဆးဝါး
စကၠဴ

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
ပရိေဘာဂ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ေရာ္ဘာ

ဓာတုပစၥည္း
စက္ျပင္
အျခား
စက္မႈ

ဝ ဝ၅ ၅၁ဝ ၁ဝ၁၅ ၁၅၂ဝ ၂ဝ၂၅ ၂၅၃ဝ ၃ဝ ၃၅ ၄ဝ ၄၅

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ပါဝင္မႈ(%) ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ပါဝင္မႈ(%)

ပံု ၂၆။  MBEI နမူနာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ က႑အလိုက္ အခ်ိဳးအစား

ပံု ၂၇။  MBEI နမူနာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား 

MBEI နမူနာ (n=၄,၈၇၆) MOLIP မူေဘာင္ (n=၆၁,၅ဝ၃)
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က.၂.၁။ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား စေကးျပန္ခ်ျခင္း

MBEI ၏ အေရးႀကီးေသာ အားသာခ်က္တစ္ရပ္မွာ စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ အျခားစံထားေသာ အဆင့္မ်ားျဖင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းမျပဳဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အေကာင္းဆံုး က်င့္ထုံးမ်ားႏွင့္သာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ဆယ္မွတ္ဖိုး သတ္မွတ္ၿပီး ေျဖၾကားသူတစ္ဦးခ်င္း စီအလုိက္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ဆုိင္ရာ ရမွတ္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အညံ့ဆုံးကုိ ၁ဝ မွတ္ ႏွင့္ ၁ မွတ္ အသီးသီး ေပးထားကာ 
ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အျခားအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ၁ဝ မွတ္ ႏွင့္ ၁ မွတ္ အၾကားတြင္ အမွတ္ေပးထားသည္။ 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ညီမွ်ျခင္းတြင္ r သည္ ေျဖၾကားသူ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အၫႊန္းကိန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး min ႏွင့္ max 
တို႔မွာ စစ္တမ္းတြင္ ေပးထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးရမွတ္အသီးသီးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ အကယ္၍ အႏုတ္ 
လကၡဏာျပေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳလာပါက ျပန္ေျပာင္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ ၁၁ 
မွ ျပန္လည္ခ်ိန္ဆထားသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္တန္ဖိုးကို ႏုတ္ပါသည္။ 

    
MBEI သုေတသနအဖြဲ႕သည္ စစ္တမ္းကို ေျဖဆုိသည့္ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ ျပန္လည္ခ်ိန္ဆထားသည့္ တန္ဖိုးမ်ား၊ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ႏွင့္ MBEI ရမွတ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္မႈ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ အဆင့္အလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအၫႊန္းမ်ား 
ကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မညီမွ်မႈကုိ တြက္ခ်က္ 
လာႏုိင္သည္။ စီးပြားေရး က႑အလုိက္၊ ပိုင္ရွင္၏ က်ား၊မ ျဖစ္ျခင္း အလုိက္၊ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ သုိ႔မဟုတ္ 
အ႐ြယ္အစားအလိုက္ (အခန္း ၆ တြင္ရႈပါ) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရးရာ ကိုလည္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တြက္ခ်က္လာႏိုင္ေစ ပါသည္။ ၁၆ 

က.၂.၂။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ဖန္တီးျခင္း

စီးပြားေရး ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္ခ်က္အေနျဖင့္ အသုံးျပဳၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး 
စိစစ္ေလ့လာသူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိပါ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း၍ အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အၫႊန္းမ်ားကို 
အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဆယ္ခုအျဖစ္ အုပ္စုဖြဲ႕ထားပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑ မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲ 
မ်ားကုိ ေလ့လာထားသည့္ ယခင္ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ႏွင့္ ၎အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေစရန္လည္း မ်ားစြာ 
အားထုတ္ထားပါသည္။ (အညႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အျပည့္အစံုကို ေနာက္ဆက္တြဲ ခ 
တြင္႐ႈ) 

အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားကုိ စံသတ္မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေျဖၾကားသူအဆင့္ အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဖန္တီးရန္အတြက္ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား 
အားလံုး၏ အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ထားေသာ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကုိ ယူပါသည္။ အဆုိပါ ခ်ိန္ဆထားေသာ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကုိ ရွိသမွ် အမာခံ 
ေဒတာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳပါသည္။ ထင္ျမင္ခ်က္ ဘက္လုိက္မႈမ်ားကုိ နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေစရန္ စစ္တမ္းေဒတာ 
ကို အေလးခ်ိန္ ၆ဝ% ေပးထားပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားတြင္ အမာခံ ေဒတာမ်ားကုိ အေလးခ်ိန္၏ ၄ဝ% အၿမဲ 
သတ္မွတ္ပါသည္။ 

Indicator Score = 9 *              + 1
Scorer - Scoremin

Scoremax - Scoremin
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အၫႊန္းကိန္းခြဲ ဆယ္ခုကုိ ေပါင္းစည္းလုိက္႐ုံျဖင့္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ၁ဝဝ အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ မခ်ိန္ဆထားေသာ 
အၫႊန္းကိန္းထြက္ေပၚလာသည္။ ဤနည္းမွာ အဆုံးသတ္ MBEI တြက္ခ်က္ရန္ အလြယ္ကူဆုံးႏွင့္ အ႐ိုးရွင္းနည္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားေသာ အျခား 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္ျဖစ္ရာ မူဝါဒကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ MBEI အတြက္ ယင္းတြက္ခ်က္နည္းမွာ 
ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိ အမွန္တကယ္ တုိင္းတာ 
ေဖာ္ျပႏိုင္မႈမ်ားအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားတုိင္းတာမႈရလဒ္မ်ားကုိ အေျခခံကာ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားကုိ ျပန္လည္ ခ်ိန္ဆရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သုေတသနအဖြဲ႕ငယ္သည္ 
မွီကိန္းရွင္စုံ မ်ားအား က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈကုိ တြက္ခ်က္တုိင္းတာျခင္းျဖင့္ စိစစ္ေလ့လာခ်က္  (multivariate regression 
analysis)  ကုိ အသံုးျပဳသည္။ အဆုိပါ နည္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုေတသီမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားမွ ပုဂၢလိက 
က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ တိုင္းတာခ်က္မ်ားဟု ယူဆထားၾကသည့္ အဓိကစီးပြားေရး လည္ပတ္ 
ေဆာင္႐ြက္ပုံ ကိန္းရွင္မ်ားအေပၚ အၫႊန္းကိန္းခြဲ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ မည္သို႔လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္ကို သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္သည္။

 z ေဒသႏၲရ အစိုးရ အရာရွိမ်ားအေပၚ ပ်မ္းမွ် ယံုၾကည္မႈ။ MBEI ၏ ေမးခြန္းအမွတ္ ၁၈၄ တြင္ အစိုးရရာထူးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းပါသည္။ 

 အစိုးရသစ္သည္ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကတိျပဳထားၿပီး ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း 
စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ သင့္လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း အလြတ္တမ္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ 
ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင့္အေတြ႕အႀကဳံအရ ေအာက္ေဖာ္ 
ျပပါ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဦးစီးအရာရွိမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကတိကဝတ္ကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ 
လိမ့္မည္ဟု သင္မည္မွ် ယံုၾကည္သနည္း။ 

 အထက္ပါ ေမးခြန္းကုိ အမွတ္ေလးမွတ္ ေပးထားၿပီး ၄ မွတ္မွာ “အလြန္ယံုၾကည္ပါသည္” ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး ၁ မွတ္မွာ 
“လုံးဝမယုံၾကည္ပါ” ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ အမ်ားဆံုး သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ 
ေစမည့္ အစုိးရ အလႊာေလးလႊာ (ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ ေထြအုပ္၊ စည္ပင္ႏွင့္ ဝိုင္စီဒီစီကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ 
စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ား) အတြက္ ယုံၾကည္မႈ ရမွတ္မ်ားကို ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ပါသည္။ 

 z ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေန။ MBEI စစ္တမ္း ေမးခြန္းအမွတ္ ၂ဝ မွ 
ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး အသားတင္ အျမတ္ သို႔မဟုတ္ အရႈံးပမာဏကုိ တုိင္းတာျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ယူဆခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ေဈးကြက္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ပါက စီးပြားေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ စီးပြားေရး 
ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ အားေကာင္းသြားလိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုအတြင္းမွ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၏ အျမတ္ေၾကာင့္ ေနာင္ကာလမ်ားအတြင္း အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဈးကြက္ထဲဝင္ေရာက္ 
လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားျပားလာႏိုင္စရာ ရွိသည့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာျဖစ္သည္။ 
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရွိသည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈကုိ အားေပးၿပီး အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေငြမပါဘဲ 
စီးပြားေရး အျမတ္ျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္စရာ ပို၍ အလားအလာရွိသည္။ 

 z လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္လိုေသာ ဆႏၵ။ MBEI စစ္တမ္း ေမးခြန္းအမွတ္ ၂၁ မွ ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ေမးခြန္းမွာ -

 သင့္လုပ္ငန္း၏ ေနာက္ ၂ ႏွစ္စာ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွမႈ စီမံခ်က္ကုိ မည္သည့္စကားရပ္က အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျပႏုိင္ပါသနည္း။ 
အကယ္၍ သင့္လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စဥ္းစားထားပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးပါ။ 

 ထုိ႔ေနာက္ “လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစား တိုးခ်ဲ႕ရန္” အစီအမံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဤတုိင္းတာ 
ခ်က္သည္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ေလာကအတြင္းမွ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေကာင္းျမင္စိတ္၊ 
ယုံၾကည္စိတ္မ်ားဆုိင္ရာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ (Malesky et al., 2018)။ 
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ GDP ျမင့္မားမႈကို တိုင္းတာရာတြင္လည္း ခိုင္မာ 
အားေကာင္းေသာ ထိပ္တန္း အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

ကိစၥရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္မႈဆုိင္ရာ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္မႈ ကိန္းရွင္တန္ဖိုး 
မ်ားကုိ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ တုိင္းတာၿပီး  ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ ကနဦး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခအေနမ်ားအတြင္းမွ 
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မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္
တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ

အေျခခံအေဆာက္အအံု
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ဘက္လိုက္ျခင္း
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

အလုပ္သမား
ဥပေဒစိုးမိုးမႈ

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။၁၇ အတိအက် ဆိုရပါမူ - 

 z စီးပြားေရး စတင္လုပ္ကုိင္စဥ္က လုပ္ငန္း၏ အလုပ္သမား အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ၎ယွဥ္ၿပိဳင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ က႑ 
(ဆယ္ဂဏန္း)၊

 z ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ပ်မ္းမွ် စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းကုိ လူသားအရင္းအႏီွးဆုိင္ရာ ရွိရင္းစြဲ အေနအထား 
တိုင္းတာခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊

 z ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး၏ ပ်မ္းမွ် ၿမိဳ႕ျပျပဳျခင္း (ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ/စုစုေပါင္း လူဦးေရ) ကုိ ေဈးကြက္အ႐ြယ္ 
အစားႏွင့္ ကနဦး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ တိုင္းတာခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း။ 

မတူညီေသာ ထြက္ကုန္ ကိန္းရွင္သံုးခု အတြက္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ ခန႔္မွန္းတုိင္းတာခ်က္ ရလဒ္မ်ားကုိ ပုံ ၂၈  တြင္ 
ျပထားပါသည္။ ပုံ ၂၈ NE panel ႏွင့္ ဇယား ၆ ေနာက္ဆံုး ေကာ္လံတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း အေလးခ်ိန္မ်ား၏ အေျခခံ 
အုပ္စုမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ ခန႔္မွန္းတုိင္းတာခ်က္ ထြက္ကုန္မ်ားကို အျပည့္ကိန္းဖြဲ႕သည္။ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၈)၊ လုပ္သားေခၚယူစုေဆာင္းမႈ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၉) ႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ (အၫႊန္း ကိန္းခြဲ ၁ဝ) 
တို႔မွာ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အႀကီးမားဆံုး ဆက္စပ္ေနေသာ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အျမင့္ဆုံး အေလးခ်ိန္ 
အုပ္စုျဖစ္သည့္ ၂ဝ% ရရွိထားသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ အားမေကာင္းေသာ 
အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားမွာမူ အနိမ့္ဆုံး အေလးခ်ိန္အုပ္စုျဖစ္သည့္ ၂.၅% ကုိသာ ရရွိသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈ 
(အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၂)၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၅)၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၆) ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၇) တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၁)၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၃) ႏွင့္ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား (အၫႊန္းကိန္းခြဲ ၄) အစရွိသည့္ ထြက္ကုန္ 
ကိန္းရွင္ သုံးရပ္လံုးတြင္ ပ်မ္းမွ် ဆက္ႏြယ္မႈရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထြက္ကုန္တစ္ခုေပၚ သက္ေရာက္မႈ အင္အားႀကီးမားၿပီး (ဥပမာ 
အျမတ္ရႏိုင္ေျခ) အျခားႏွစ္ခုေပၚ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္းတို႔အတြက္မူ အလယ္အလတ္ အေလးခ်ိန္ အုပ္စုျဖစ္သည့္ 
၁ဝ% သတ္မွတ္ပါသည္။ 

ပံု ၂၈။  ေက်နပ္အားရမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ၾကား က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈ

ေဒသႏၲရအစိုးရအေပၚ ေက်နပ္အားရမႈ

လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္လိုေသာ ဆႏၵ

ကန္႔လန္႔ျဖတ္မ်ဥ္းတို=၉၅%    Cls။ Regression ပံုစံျဖင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္နွင့္ အကြာအေဝး၊ ျပည္နယ္ပံုေသ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

MBEI ရွိ ေနာက္ဆံုးအေလးခ်ိန္

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္



111

အၫႊန္းကိန္းခြဲ အၫႊန္းကိန္းငယ္ ပါဝင္မႈ 
(အညႊန္းကိန္းခြဲအတြင္းရွိ အေလးခ်ိန္)

MBEI ရွိ  
အေလးခ်ိန္
(%)

ကနဦးကုန္က်စရိတ္ ၈
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%) 

၁ဝ

ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
အငွားလံုျခံဳမႈ

၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁၂
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၁ဝ

တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ ၆
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၁ဝ

အေျခခံအေဆာက္အအံု ၁ဝ
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ၁၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ 
ဘက္လိုက္ျခင္း

၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂.၅

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈ

၉
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂ဝ

အလုပ္ခန္႔ထားေရး ၈
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂ဝ

ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ၁၁
၁။ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္ (၆ဝ%)
၂။ အမာခံႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသည့္အခ်က္အလက္ (၄ဝ%)

၂ဝ

ဇယား ၆။ 
MBEI အညႊန္းကိန္းခြဲ မ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္ အေလးခ်ိန္တိုင္းတာပံု
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စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တုိးတက္မႈအေပၚ အဓိက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္အခ်က္မွာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားအတြင္းမွ အဟန႔္ 
အတားမ်ား မည္မွ်ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္အျပင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေငြေၾကး ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကၿပီး ၎ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ စတင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ ကနဦးကုန္က်စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ အၫႊန္းကိန္း 
ခြဲတြင္ အဆုိပါ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ပမာဏကုိ တုိင္းတာမႈ ျပဳထားသည္။ ဥပမာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ 
မစတင္မီ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ပါမစ္ခ်ေပးရန္ အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္း 
ေျမာက္ျမားစြာ လုိအပ္ျခင္း။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရင္းျမစ္မ်ားစြာ မရွိၾကသည့္အျပင္ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ဗ်ဴ႐ို 
ကေရစီ ယႏၲရားေၾကာင့္ ပိုမိုဝန္ေလးေစသည့္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားသုံးသူ ႏွစ္ရပ္လုံးကို ဒုကၡျဖစ္ေစသည္။ 
စားသုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ အလိုရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မဝယ္ယူႏိုင္သလို  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း လုပ္ငန္း 
စတင္ရန္ ေစာင့္စားေနရသည့္အတြက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္စရာ အလားအလာမ်ား ဆုံးရႈံးၾကရသည္။ 

၁။  မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားရရွိၿပီး တရားဝင္မႈ အျပည့္ရွိေသာ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ရန္ ၾကာျမင့္ေသာ အခ်ိန္ကာလ (ေမး၄၁။ this variable is SHARE that took more 
than three months)

သက္ဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်ိန္ပမာဏသည္ ကနဦး 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသံုးတည့္သည့္ ေနာက္ထပ္ အၫႊန္းကိန္းငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရက္ၾကာလွ်င္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားၿပီး၊ ရက္တုိလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္က်ဥ္းသည္။ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးရရွိရန္ သံုးလထက္ပို၍ 
ၾကာျမင့္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ပမာဏကုိ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္ျဖင့္ ဖြင့္ဆုိသည္။ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း 
မ်ားရရွိရန္ သံုးလထက္ပို၍ ၾကာျမင့္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မလုိလားအပ္ဘဲ အခြင့္အေရးမ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ 
စီးပြားေရးအရ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ အေျခခံစရိတ္ 
မ်ားကုိ အဆမတန္ ျမင့္မားေစသည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္ ၂ဝ၁၈)။ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းသည္လည္း ယခင္ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ 
နည္းတူပင္ ႀကိဳးနီစနစ္ က်င့္သံုးေနျခင္း၊ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ မရွိျခင္းကုိ သက္ေသျပေနသည္ဟု ဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း သတင္း 
အခ်က္အလက္ မရရွိသည့္ အဓိပၸါယ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ မည္သည့္ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားလုိအပ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သုိ႔ေသာ ႐ုံးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ရွိသည္ကုိ ျဗဴ႐ိုကရက္အရာရွိေရာ စြန္ဦး တီထြင္ 
လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦးလံုး မသိရွိၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္ (Lambert et al., 2012)။ ဤအၫႊန္းကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
စိုးရိမ္စရာ ကိစၥတစ္ခုမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသည္မ်ားကို 
နားမလည္ၾကသည့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့တြက္ျခင္း၊ ပိုတြက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ 

၂။ လိုအပ္ေသာ ျဖည့္စြက္စာ႐ြက္စာတမ္း အေရအတြက္ (ေမး ၄၂) 

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု မွတ္ပုံတင္ အျပည့္အဝရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း အေရအတြက္ မ်ားျပားေလေလ၊ 
လုပ္ငန္း ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္ေလေလ ျဖစ္သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္း ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ရွင္းလင္း 
ပါသည္။  စာ႐ြက္စာတမ္း တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ရွိဦးမည္ျဖစ္ရာ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကး 
ရင္းႏွီးရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ (စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိခဲ့သည့္ တုိင္ေအာင္ပင္) လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္း 
အခ်ိန္မီ ရမရ မေရရာမႈ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ စာ႐ြက္စာတမ္း တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္ တုိးျမင့္လာသည္ျဖစ္ရာ 
လိုအပ္ေသာ စုစုေပါင္း စာ႐ြက္စာတမ္း အေရအတြက္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ထူေထာင္ရာတြင္ ကုန္က်မည့္ 
စုစုေပါင္း ကနဦးကုန္က်စရိတ္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အၫႊန္းကိန္းငယ္တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္ (Ciccone and 
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Pappaioannou, 2007)။ DICA မွတ္ပုံတင္ အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္း တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ တြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၃။ ဝန္ေဆာင္မႈ ငွားရမ္း အသုံးျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္ရရွိသည္ 
အထိ ၾကာျမင့္သည့္ ရက္ေပါင္း (ေမး၃၈_၁_၁)

၄။ ဝန္ေဆာင္မႈ ငွားရမ္း အသံုးျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ရရွိသည္အထိ 
ၾကာျမင့္သည့္ ရက္ေပါင္း (ေမး၃၈_၁_၂)

၅။ ဝန္ေဆာင္မႈ ငွားရမ္းအသုံးျပဳသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရင္းႏွိးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ 
စာ႐ြက္ ရရွိသည္အထိ ၾကာျမင့္သည့္ ရက္ေပါင္း (ေမး၃၈_၁_၃)

ေနာက္ဆံုး အၫႊန္းကိန္းငယ္ သံုးခုသည္  ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ 
DICA တုိ႔မွ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၾကာျမင့္သည့္ ရက္ေပါင္းကုိ ေဖာ္ျပ 
ထားသည္ (Bissinger, 2016)။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွ ေလာေလာလတ္လတ္ ရရွိထားသည္ဟု ဆုိထားသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း 
တစ္ေစာင္ကုိ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု က်ခံရမည့္ ကနဦး ကုန္က် 
စရိတ္မ်ားကုိ တုိင္းတာႏိုင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ အခ်ိန္ၾကာေလေလ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
တစ္ခု ထူေထာင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္း ဆံုးရႈံးမႈ ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္သည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂ဝ၁၈)။ တစ္နည္းအားျဖင့္ 
အလားအလာေကာင္းေသာ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းၿပီး ဝင္ေငြျမင့္မား 
ေစရန္ အသံုးခ်ရမည့္အစား လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္သည့္ ေနရာတြင္ အသုံးခ်ေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ စေတး 
လုိက္ရသည့္အရာမွာ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းကုိ အဆုံးသတ္တြင္ ရမည္မရမည္ ေသခ်ာမႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ မေသခ်ာမႈ 
မ်ားေလေလ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ရာ စဥ္းစားရာ၌ပင္ အကုန္အက်မ်ားေလေလ ျဖစ္သည္ 
(Knight, 2012; McMullen et al., 2008)။ 

၆။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိေရးမွာ ခက္ခဲသည္ (ေမး ၄ဝ) 

ဤအၫႊန္းကိန္းတြင္ (မီးေဘးလုံၿခဳံေရးအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာလုိင္စင္ အစရွိသည့္) စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ခံစာမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ႀကဳံရသည့္ လုပ္ငန္းဦးေရ 
ပမာဏကို တိုင္းတာထားပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က႑ကိုလိုက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ကြာဟခ်က္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အေထာက္အထား 
စာ႐ြက္စာတမ္း ၅ ခုမွ ၁၂ ၾကား လုိအပ္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အဆုိပါ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးမွာ လြန္စြာ 
ရႈပ္ေထြးသည္။ ဥပမာ ဘီယာဆုိင္ သုိ႔မဟုတ္ စားေသာက္ဆုိင္ ဖြင့္လွစ္လုိပါက ဆုိင္ရွင္သည္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားထံမွ 
လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ယူရသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္ရန္ လုိအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးမွာ ခက္ခဲေလေလ၊ 
အခ်ိန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳရေလေလျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ကုန္က်စရိတ္လည္း ျမင့္မားလာေလေလ ျဖစ္သည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ 
၂ဝ၁၈)။ ထို႔အျပင္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား မစတင္မီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ၿပီးျပည့္ 
စုံေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္မီ မဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္အခါ အငွားခအျပင္ အျခားေသာ ပုံေသ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ား ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္စရာရွိသည္။ 

၇။ စည္ပင္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း (စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္)  

ဤအၫႊန္းကိန္းတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္႐ုံးမ်ားသည္ လုိင္စင္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ 
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝ ေပးမေပးကုိ တုိင္းတာသည္ (ဤတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကုိ ရည္ၫႊန္းသည္)။ 
အထူးသျဖင့္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္႐ုံးမ်ား အေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာ စာ႐ြက္စာတမ္း 
ပုံစံမ်ားအတြက္ နမူနာေပးျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား တုိက္႐ိုက္ ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိကုိ တုိင္းတာသည္။ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ရမွတ္မ်ားကုိ ျပည္နယ္အဆင့္ရရွိေအာင္ ေပါင္းစပ္သည္။ ဤအၫႊန္း 
ကိန္းငယ္ကုိ ၁ မွ ၃ အထိ အမွတ္ေပးထားသည္။ ၁ မွတ္ရွိပါက ႐ုံးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ၂ 
မွတ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံၿပီး လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ၃ မွတ္ရရွိပါက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုကို 
နမူနာမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ကုိ 
တုိက္႐ိုက္ တိုင္းတာမႈ ျပဳသည္။ ေထြအုပ္႐ုံးမွ လုိင္စင္ခ်ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမ်ားေဆာင္႐ြက္ေလေလ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
စတင္ရန္ ျမန္ဆန္ေလေလျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစတင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားေလ်ာ့နည္းလာသည္သာမက တစ္ခါတစ္ရံ 
ေငြေၾကးသက္သာမႈပါ ရရွိလာေစသည္။ 
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

တရားဝင္ရန္ ၃ လ ထက္ပိုမိုေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (%) ၄၄၇၅ ၄ဝ.ဝ% ၄၉.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%

လုပ္ငန္း အျပည့္အဝ တရားဝင္ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း 
အေရအတြက္ ၄၅၉၂ ၄.၄ ၃.၉ ၁ ၉၉

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ၄၅၄၇ ဝ.ဝ ၃၆.၄ ဝ ၇၃ဝ

စည္ပင္အဖြဲ႕ ၃၈၃ဝ ၇.ဝ ၄၆.၉ ဝ ၇၃ဝ

DICA မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္သည့္ ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း (DICA) ၃၃၈ ၃ဝ.ဝ ၇၁.ဝ ၁ ၃၆၅

စည္ပင္လိုင္စင္ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္း 
ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္ ၄၅၉၂ ၄ ၃.၉ ၁ ၉၉

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ ခက္ခဲ (%) ၄၈၇၄ ၉.၃% ၂၉.၁% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ 
အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

၈။ စည္ပင္လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား (စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္႐ုံးမွ ထုတ္ေပးသည့္ လုိင္စင္ သုိ႔ စာ႐ြက္စာတမ္း (ဤေနရာတြင္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ကုိ ဆိုလုိ) ရရွိရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ကုိ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာပါသည္။ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းဟုဆုိရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ 
ေဖာင္ပုံစံမ်ား၊ အျခားအစုိးရ႐ုံးမ်ားမွ ေထာက္ခံစာမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားမွ လက္မွတ္ထုိး ေပးထားေသာ ေဖာင္ပုံစံမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ကုိ ရမွတ္ ဝ မွ ၆ အထိ ေပးထားပါသည္။ ဝ ရမွတ္မွာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း 
လုံးဝမလုိအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၆ မွတ္မွာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း ေျခာက္ခုလံုး လိုအပ္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ 
ဤတြင္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေယဘုယ် အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း 
မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေလ့လာပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခု စတင္ရန္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္း ပိုမိုလိုအပ္ေလေလ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုေႏွးေကြးေလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ပိုမိုႀကီးျမင့္လာမည္။   

မ ေကြး
ကရင္

စစ္ကိုင္း
ရွမ္း
ခ်င္း

မႏၲေလး
ဧရာဝတီ
ကယား

ရခိုင္
ေနျပည္ေတာ္

တနသၤာရီ
ကခ်င္

ရန္ကုန္
ပဲခူး
မြန္

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ

Hard data

Survey data

ပံု ၂၉။ ကနဦးကုန္က်စရိတ္ 
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

တရားဝင္ရန္ ၃ လ ထက္ပိုမိုေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား (%) ၁၅ ၄၅.၂% ၁၄.၂% ၂၃.၄% ၆၉.ဝ%

လုပ္ငန္း အျပည့္အဝ တရားဝင္ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း 
အေရအတြက္ ၁၅ ၄.၄ ဝ.၆၁ ၃.၂ ၅.၃

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ၃ ၃၃.၉၆ ၁၃.၁၃ ၂၈.၁၅ ၅၃.၂

စည္ပင္အဖြဲ႕ ၁၃ ၂၅.၁၉ ၇.၄၃ ၁၇.၈၈ ၄၇.၆

DICA မွတ္ပုံတင္စာ႐ြက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္သည့္ ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း (DICA) ၁၅ ၄၅.၅ ၃၈.၃ ၆.၁ ၁၇ဝ.ဝ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း စာ႐ြက္စာတမ္း ရရွိရန္ ခက္ခဲ (%) ၁၅ ၉.၁% ၄.ဝ% ၂.၄% ၁၅.၃%

စည္ပင္လိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ (၁-၃ မွတ္) ၁၅ ၃.ဝ ဝ.၂ ၂.၅ ၃.ဝ

စည္ပင္လိုအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္း (ဝ-၆ မွတ္) ၁၅ ၄.၇ ၁.၂ ၂.၆ ၆.ဝ

*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္) 

ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ ေျမအငွားသက္တမ္း တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အတြက္ အေျခခံက်သည္။ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ မည္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္မည္၊ 
အျမတ္အစြန္း ရႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကုိင္ရန္ပင္ အေျခအေနေပးမေပးဟူေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျမအငွားသက္တမ္း လံုၿခဳံမႈ မရွိပါက မေရရာမႈ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ အက်ိဳးအျမတ္ တုိးပြားေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လက္႐ြံ႕လာၾကလိမ့္မည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အျမတ္အစြန္း ရရွိႏိုင္ရန္ မေသခ်ာေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆုိးဝါးဆံုး 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရသည့္ ၎တို႔ေျမကို လြယ္လင့္တကူ သိမ္းယူႏိုင္သည္ဟု 
ထင္ျမင္သြားပါက မည္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ေျမယာႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ အမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ 
လ်က္ရွိၾကၿပီး ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာသည္ အဓိကက်သည္ႏွင့္အမွ် ရွားပါးပစၥည္းလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ သယံဇာတႏွင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ျပဳစုသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေျမယာမဲ့ လူဦး 
ေရမွာ ၂၅% ရွိသည္ဟု ဆုိသည္ (အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုျမင့္သည္)။ အစီရင္ခံစာတြင္ ေျမယာကိစၥရပ္ 
မ်ားသည္ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လံုၿခဳံမႈတုိ႔ကုိ ကြၽန္ုပ္တို႔ တုိင္းတာရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာ႐ြက္စာတမ္း ရွစ္မ်ိဳးကုိ အသံုးျပဳထား 
ပါသည္။ 

၁။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေျမရွိမရွိႏွင့္ ေျမအမည္ေပါက္ ရွိမရွိ (ေမး ၄၉)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ (ေျမပိုင္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးအနက္မွ) တရားဝင္ အမည္ေပါက္ ရရွိထားသည့္ 
လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ တုိင္းတာထားပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ ျမင့္မားလာသည္ဆုိပါက အဆုိပါ 
အရပ္ေဒသတြင္ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ ပိုမိုလြယ္ကူလာသည့္ သေဘာျဖစ္သည္ (De Soto, 2000)။ ဤတြင္လည္း အေၾကာင္းရင္း 
ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေဒသတြင္ အသံုးမျပဳဘဲ ဝယ္ယူႏိုင္စရာ ေျမရွိေန၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမရရွိေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခ်ိန္တုိတုိႏွင့္ လိုရင္းေရာက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ မလုံေလာက္ျခင္း၊ ျဗဴ႐ိုကေရစီပိုင္း ေႏွးေကြးမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ၾကန႔္ၾကာမႈျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္တစ္
ဦးအေနျဖင့္ တရားဝင္ ေျမအမည္ေပါက္မရွိပါက ကုိယ္ပိုင္ေျမရွိျခင္းထက္စာလ်င္ အသံုးျပဳခြင့္ လံုၿခဳံမႈ နည္းပါးသည့္ သေဘာ 
သက္ေရာက္သည္။ တရားဝင္ ေျမအမည္ေပါက္မရွိျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္၏ေျမကုိ အစိုးရမွ အလြယ္တကူ သိမ္းယူႏိုင္သည္။ 
ထိုသို႔မဟုတ္လည္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး ေပးသလုိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ 
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ေျမအမည္ေပါက္ကို ဘဏ္မွေခ်းေငြရယူရာတြင္ အာမခံအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည့္အတြက္ အမည္ေပါက္ မရွိပါက 
ေငြအရင္းအႏွီးရရွိရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ 

၂။ ေျမအမည္ေပါက္ ရရွိရန္ ၾကာျမင့္သည့္ ရက္ေပါင္း (ေမး ၅၁_၁)

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အမည္ေပါက္ရယူရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိမရွိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ႐ုံးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ ေႏွးေကြး ၾကန႔္ၾကာ 
မႈမ်ား ရွိမရွိကုိ တုိင္းတာရာတြင္ ေျမအမည္ေပါက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္သည့္ ရက္ေပါင္းသည္ အသံုးဝင္ေသာ အၫႊန္းကိန္းငယ္ 
တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

၃။ ေျမရရွိေရး သို႔ လုပ္ငန္းဥပစာခ်ဲ႕ထြင္ေရးတြင္ အခက္အခဲႀကဳံျခင္း ရွိမရွိ  (၁=အခက္အခဲမရွိ)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေျမရရွိေရး သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း ဥပစာကို ခ်ဲ႕ထြင္ေရးတြင္ အခက္အခဲ 
တစ္စုံတစ္ရာ ရွိမရွိကုိ ေမးျမန္းထားသည္။ “ရွိသည္” ဟု ဆုိပါက ေျမအသံုးခ်ေရးမွာ ခက္ခဲသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 
ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ကို အသုံးျပဳရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းတရားမွာ ႐ိုးရွင္းပါသည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းရွင္သည္ 
ေျမရရွိေရး သို႔မဟုတ္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရးတြင္ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ ႀကဳံေတြ႕ရပါက ျဗဴ႐ိုကေရစီ လုပ္ထံုးမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈ 
မရွိျခင္း (“ႀကိဳးနီစနစ္”)၊ ေျမမည္သုိ႔ ရရွိမည္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းဥပစာ မည္သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ရမည္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ 
မရရွိျခင္း၊ ဝယ္ယူစရာ ေျမမရွိျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သည္ (Demsetz, 1974; Knight, 2012)။ အမ်ိဳးသား 
ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ (၂ဝ၁၆) အပိုင္း ၅ တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးကုိ အေသးစိတ္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ဤအၫႊန္းကိန္းသည္ ယင္းအပိုင္းႏွင့္ တိက်စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ 

၄။ ေျမသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ေဘး  (၁=အႏၲရာယ္နိမ့္ပါး သို႔ မရွိ) (ေမး ၅၂) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ ဒြိကိန္းရွင္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေျမသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ေဘး နိမ့္ပါးသည္ 
သို႔မဟုတ္ မနိမ့္ပါးဟု ျပသႏိုင္သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ ေျမအသုံးခ်ေရး တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္ 
မ်ားစြာ၏ ဗဟုိခ်က္ကုိ တုိင္းတာႏုိင္သည္။ ေျမအသံုးခ်ေရး တည္ၿငိမ္မႈရွိပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း 
ႏိုင္ေသာ ကာလတစ္ခုအထိ (ဥပမာ - ေျမယာစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလ အတုိင္းအတာ) ေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ 
ရွိရန္ႏွင့္ ေျမအသံုးခ်လုပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ ေျမသိမ္းခံရမည့္ေဘး (ပိုင္ရွင္၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ ဆန႔္က်င္၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမယာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းပိုင္ေျမကို 
သိမ္းယူျခင္း) ျမင့္မားေနပါက ၎ေျမ၏အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ မလုံၿခဳံသည့္ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သည္ (Feder and Feeny, 
1991)။ စီးပြားေရးတြင္ အဆုိပါ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အျမတ္ထြက္ေပၚရန္ 
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းရေသာ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား (ဥပမာ - စက္ပစၥည္းပိုင္း) ကို ျပဳလုပ္ၾက 
ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ လံုၿခဳံမႈ မရွိသည့္အတြက္ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ 
လည္း အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္စရာ မရွိႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

၅။ ေျမသိမ္းခံရသည္ ရွိေသာ္ သင့္တင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကး ရရွိလိမ့္မည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ယုံၾကည္သည္ 
(၁=သင့္တင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းခံရပါက သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ လုပ္ငန္း 
ဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာထားသည္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လမ္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ 
စက္မႈဇုံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ အလုိ႔ငွာ အစိုးရအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ 
အာဏာသံုး၍ ေျမကုိျပည္သူပိုင္သိမ္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ 
အက်ိဳးရွိေစရန္ အေကာင္းဆံုး ရည္႐ြယ္ရင္း ျဖစ္သည္တုိင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေစ 
ႏိုင္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ ေျမအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပး 
အပ္ခံရျခင္း ရွိမရွိ သိရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိရန္ မေသခ်ာသည့္အခါ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္ 
အေနျဖင့္ ရရွိလာမည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပို၍ပင္ မေသခ်ာႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေျမဝယ္ယူေရး 
စရိတ္ကုိ ျမင့္တက္လာေစသည္။ အကယ္၍ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း မျပဳပါက လုပ္ငန္းရွင္သည္ 
စြန႔္ဦးလုပ္ငန္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံၿပီး မေျပာပေလာက္ေသာ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္ ဝင္ေငြမ်ား ဆုံးရႈံးရျခင္းသာ အဖတ္တင္လိမ့္မည္။ မေရာရာမႈမ်ား ျမင့္မားလာပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
အေနျဖင့္ ေျမတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳေတာ့မည္ပင္ မဟုတ္ဘဲ အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္သည့္ နည္းလမ္းကုိသာ အသံုးျပဳၾက 
ေပလိမ့္မည္။ ဤအတိုင္းသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မျပဳၾကပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ေနာက္ဆံုး 
တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အခြန္ဝင္ေငြမ်ားပါ ေလ်ာ့ပါးလာၾကလိမ့္မည္။ သိသာထင္ရွားမႈ မရွိသည့္တုိင္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ 
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ဧရာဝတီ
တနသၤာရီ

ပဲခူး
ရွမ္း

ကရင္
ရခိုင္
မြန္

ရန္ကုန္
စစ္ကိုင္း
မေကြး

မႏၲေလး
ကခ်င္

ခ်င္း
ေနျပည္ေတာ္

ကယား

Hard data

Survey data

ေျမႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အယူခံျခင္းအေၾကာင္းကုိ ရွင္းျပထားသည့္ အမ်ိဳးသား 
ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ အပိုင္း ၆ (၂ဝ၁၆) ၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိသည္။ 

၆။ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ထံုးမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာ 
မႀကဳံရေခ် (ေမး ၅၈)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ေျမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားစြာကုိ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ 
မႀကဳံေတြ႕ရေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဦးေရ ပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တိုင္းတာထားသည္။ 
ဤသည္မွာအလြန္အသံုးဝင္ၿပီး ႐ိုးရွင္းေသာ ေျမရရွိမႈဆုိင္ရာ အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ႀကဳံရသည္ဆိုပါက ဤအေျခအေနမ်ိဳးသည္ ေျမရရွိေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ေႏွးေကြးျခင္း၊ ရႈပ္ေထြးျခင္း၊ ထိေရာက္မႈ မရွိျခင္းဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္ (Ciccone and 
Pappaioannou, 2007)။ 

၇။ အိမ္ငွား သို႔ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္  (ေမး ၅၅) (၁= အႏၲရာယ္နိမ့္ပါး)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီရွိ ေနရာငွားရမ္း လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ငွား သုိ႔မဟုတ္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ နိမ့္ပါးမႈ ရွိမရွိကုိ မည္သုိ႔ထင္ျမင္ၾကပုံကုိ တုိင္းတာထားသည္။ ေျမသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးတုိ႔ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ မေသခ်ာသည့္အေလ်ာက္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္တြင္ ႐ုတ္တရက္ အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိ 
သည္ဟု ပိုမိုထင္ျမင္ေလေလ၊ ေျမအသံုးခ်ခြင့္ လုံၿခဳံမႈ မရွိေလေလ ျဖစ္သည္ (Feder and Feeny, 1991)။ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ပါ 
အခ်က္အလက္မ်ား ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲျခင္းဟူသည္ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ မတည္ၿငိမ္သည့္ သေဘာကုိ ေဆာင္သည္။ ဥပမာ 
စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ခင္ လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း 
တြင္ အက်ိဳးမရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အဆုိပါ စီးပြားေရးကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရန္လည္း မျဖစ္ 
ႏိုင္ေတာ့ေပ။ စာခ်ဳပ္႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးဆက္မွာ 
စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစတင္လုိေသာသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ 
ျဖစ္ၿပီး အျမတ္အစြန္းရႏိုင္စရာ၊ ႀကီးပြားလာႏိုင္စရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ တားဆီးသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သြား 
ႏိုင္သည္။ 

ပံု ၃ဝ။ ေျမယာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈ

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

ေျမပိုင္ဆိုင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္ ၃၆၈၁ ၆၈.၈% ၄၆.၃% ဝ% ၁ဝဝ%
အမည္ေပါက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း) ၂ဝ၄၄ ၉ဝ.ဝ ၁၆၄.၄ ၁ ၉၉၉
ေျမပိုင္ဆိုင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္ ၄၇၉၅ ၆၉.၇% ၄၆.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
ေျမသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ေဘးမရွိ သို႔ နိမ့္ပါး ၄၈၇၄ ၉၄.၈% ၂၂.၃% ဝ% ၁ဝဝ%
ေျမသိမ္းခံရပါက သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္ ၄၈၇၄ ၁၉.၆% ၃၉.၇% ဝ% ၁ဝဝ%

လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးမ်ား 
ၿပီးေျမာက္သည့္တိုင္ အခက္အခဲမေတြ႕ရေခ် ၃၆၈၁ ၉၇.၁% ၁၆.၆% ဝ% ၁ဝဝ%

အငွားဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ စိုးရိမ္စိတ္နည္းပါး ၄၈၇၄ ၉၁.၄% ၂၈.၁% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

၈။ DALMS  မွ လိုင္စင္ခ်ေပးျခင္း (ပုံစံ ၁၅)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ DALMS ႐ုံးသည္ သက္ဆုိင္ရာ လိုင္စင္ သုိ႔ စာ႐ြက္စာတမ္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝေပးျခင္း 
ရွိမရွိကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာသည္။ ဤတုိင္းတာခ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တိုင္းေဒႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ DALMS ႐ုံးတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ျဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ DALMS ႐ုံးသည္ လိုအပ္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို နမူနာ ျပသေပးျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာ 
လက္ခံျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား တုိက္႐ိုက္ ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိကုိ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္မွ တိုင္းတာ 
သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ကုိ ၁ မွ ၃ အထိ အမွတ္ေပးထားသည္။ ၁ မွတ္ရွိပါက ႐ုံးတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ ၂ မွတ္မွာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ၃ မွတ္ရရွိပါက 
အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ နမူနာမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မွာ ေျမရရွိေရးဆုိင္ရာ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အလမ္း ကုန္က်မႈမ်ား) အတြက္ မရွိမျဖစ္ 
လိုအပ္ေသာ တိုင္းတာခ်က္ ျဖစ္သည္။ ကနဦး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္မားေလေလ ေျမအသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေလ ျဖစ္သည္။ 

၉။ DALMS မွ လိုအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား (ပုံစံ ၁၅) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ DALMS ႐ုံးတြင္ ပုံစံ ၁၅ (လယ္ယာေျမကို အျခားပုံစံမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ဆိုင္ရာ အတည္ 
ျပဳခ်က္) ေလွ်ာက္ရာ၌ အျခားလုိအပ္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒႀကီး 
တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာသည္။ ဤတုိင္းတာခ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ DALMS ႐ုံးတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ျဖစ္သည္။ အေထာက္အထား စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ပုံစံမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေထာက္ခံစာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္ကို ဝ မွ ၅ အထိ အမွတ္ေပးထားသည္။ ဝ မွာ မည္သည့္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမွ မလုိအပ္သည့္ 
သေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ၅ မွတ္မွာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ၅ ခု လိုအပ္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ စာ႐ြက္စာတမ္း ပိုမို 
လိုအပ္ေလေလ၊ ႐ုံးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပိုမိုေႏွးေကြးၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလျဖစ္ၿပီး ေျမရရွိရန္လည္း ပိုမိုခက္ခဲေလေလ ျဖစ္သည္။ 
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

ေျမပိုင္ဆိုင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္ ၁၅ ၆၅.၉% ၁၁.ဝ% ၄၉.၇% ၈၅.၆%

အမည္ေပါက္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း) ၁၅ ၆ဝ ၃၈.ဝ ၃ဝ ၁၈ဝ

ေျမပိုင္ဆိုင္ၿပီး အမည္ေပါက္ရွိသည္ ၁၅ ၆၈.၁% ၉.၂% ၅၅.၅% ၈၈.၅%

ေျမသိမ္းခံရႏိုင္သည့္ေဘးမရွိ သို႔ နိမ့္ပါး ၁၅ ၉၅.၈% ၂.၄% ၉၂.၆% ၉၉.၃%

ေျမသိမ္းခံရပါက သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိသည္ ၁၅ ၁၉.၇% ၁၃.၁% ၄.၁% ၄၈.၁%

လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးမ်ား ၿပီးေျမာက္သည့္တိုင္ 
အခက္အခဲမေတြ႕ရေခ်

၁၅ ၉၇.၈% ၂.၂% ၉၂.၆% ၁ဝဝ%

အငွားဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ စိုးရိမ္စိတ္နည္းပါး ၁၅ ၉၃.၁% ၄.၉% ၇၉.၈% ၉၇.၆%

DALMS မွလိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ (ေဖာင္၁၅၊ 
၁-၃ မွတ္) ၁၄ ၁.၅၈ ဝ.၆၂ ဝ.၂ဝ ၂.၆၉

DALMS လိုအပ္သည့္စာ႐ြက္စာတမ္း (ေဖာင္၁၅၊ ဝ-၅ မွတ္) ၁၅ ၂.၈၄ ဝ.၈၄ ၁.၃၄ ၄.ဝ
*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးကို ရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေနသ၍ စည္းၾကပ္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ အစိုးရ႐ုံးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
စရိတ္စကမ်ားကုိ ေပးေဆာင္ၾကရပါမည္။ လိုင္စင္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ေဖာင္ပုံစံမ်ား ႏွင့္ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား 
ရယူျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာျခင္း၊ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ပုံကုိ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔မွာ စီးပြားေရး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရာ၌ လုိအပ္ပါသည္။ အဆုိပါ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ အေရးႀကီးသည္ မွန္ေသာ္လည္း မမွ်မတျဖစ္သြားပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ 
ဝန္ပိသြားေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍သာ ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္လာသည္ဆုိပါက စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္း ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံလာႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သြားႏိုင္ 
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔ကုိပါ ထိခိုက္ 
လာေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ လြန္စြာႀကီးမားသည္။ 
ဥပမာ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ အၫႊန္းကိန္းငယ္အရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၅၅ ရရွိ 
ထားသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အဆင့္ရရွိျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ႐ုံးလုပ္ထံုးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ (ဤေနရာတြင္ အခြန္ကို ဆုိလုိသည္) သည္ ၾကန႔္ၾကာၿပီး၊ အခ်ိန္ကုန္႐ုံသာမက ထိေရာက္မႈလည္း မရွိသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ 

၁။  လုပ္ငန္းရွင္ (သုိ႔) မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တုိ႔အခ်ိန္၏ ၁ဝ% ေအာက္ကုိသာ အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို 
နားလည္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာရန္ အသုံးျပဳၾကသည္ (ေမး၆၄) (၁= ၁ဝ% ေအာက္)

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ နားလည္ရန္ႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ အသုံးျပဳရေသာ အခ်ိန္ပမာဏသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ စရိတ္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ၎ကုိ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း 
ႏွင့္ ႐ုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း စရိတ္စကမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အၫႊန္းကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္ 
သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာ အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ေပးရသည့္ အခ်ိန္မ်ား 
ေလေလ၊ ၎အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ထုတ္ကုန္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း 
ကို ေဈးကြက္တင္ျခင္း အစရွိသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ 
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မဟုတ္ေပ။ ထုိမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္း အျမတ္အစြန္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္စရာရွိသည္ (Amin, 2009)။ ဤေနရာတြင္ အဓိက 
ရည္ၫႊန္းသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ အခြင့္အလမ္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား နားလည္ရန္ႏွင့္ 
လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာမွ ဝင္ေငြရရွိမည့္ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အခ်ိန္ကို ဖဲ့ေပးလိုက္ရျခင္းကို ဆိုလို 
ပါသည္။ 

၂။ သက္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္ေရးဌာနမ်ားအားလုံးမွ စစ္ေဆးေရးဝင္သည့္ ပ်မ္းမွ်အႀကိမ္ေရ  (ေမး ၆၉)

စည္းၾကပ္ေရး တာဝန္ခံ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္ ပ်မ္းမွ်အႀကိမ္ေရ ျမင့္မားေလေလ၊ လုပ္ငန္းအတြက္ 
ကုန္က်သည့္ စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စရိတ္စက ျမင့္မားေလေလ ျဖစ္သည္။ စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
စရိတ္စကမ်ား ျမင့္မားလာရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရင္းမ်ိဳးစုံရွိႏိုင္သည္။ ဤတြင္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ 
စည္းၾကပ္ေရးဌာနမ်ားမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈကုိ နားလည္ရန္ ႏွင့္ သေဘာတူရန္၊ အဆိုပါ ဌာနမ်ားမွ ခ်မွတ္သည့္ 
အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္ အခ်ိန္ပိုေပးလုိက္႐ုံမွလြဲ၍ အျခားမရွိေပ (Posner, 1974)။ အျခား ေနာက္ထပ္ 
ျဖစ္တန္ရာေသာ ကိစၥမွာ စည္းၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ား လာေရာက္သည့္ အႀကိမ္ေရ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လာဘ္စားမႈႏွင့္ 
အေသးစား အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာႏိုင္စရာရွိသည္။ လာဘ္စားမႈႏွင့္ အေသးစား အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား 
ပိုမိုမ်ားျပားလာပါက လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားေစမည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္းလည္ 
ပတ္ရန္ အရင္းျမစ္မ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္စရာ ရွိသည္။ 

၃။ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွာ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈရွိသည္ (ေမး ၆၆_၁) (၁=ထိေရာက္)

ဤအၫႊန္းကိန္းတြင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း ဦးေရ ပမာဏကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တုိင္းတာထားသည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ 
လ်င္ျမန္ထိေရာက္မႈ ရွိေလေလ စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေလေလ ျဖစ္သည္။ လ်င္ျမန္ 
ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ဟူေသာ အမ်ားထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္မႈၾကား နီးစပ္တူညီမႈ ရွိသည့္အေလ်ာက္ 
ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္မႈရွိေသာ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ လာဘ္ယူႏိုင္ေျခ 
နည္းပါးၿပီး၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္႐ြက္မႈ အပိုင္းတြင္လည္း အခ်ိန္မီ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းရလြယ္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္ဟု အဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူပါသည္။ လ်င္ျမန္ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ဟူေသာ အမ်ားထင္ျမင္ခ်က္သည္ 
သက္ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈမရွိဟု 
ထင္ျမင္သြားၾကပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကုန္အက် 
မခံၾကရန္ တားျမစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ (Alfonso et al., 2005)။ 

၄။ ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ႐ုံးတံဆပ္တုံးႏွိပ္ရန္ႏွင့္ လက္မွတ္မ်ား ရရွိရန္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ခဏခဏ လာေရာက္ရန္ မလို  (ေမး ၆၆_၃) (၁=မလိုအပ္)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ႐ုံးလုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား ၿပီးျပည့္စုံေစရန္ ႐ုံးသို႔မၾကာခဏသြားေရာက္ရန္ မလုိအပ္ဟု ယံုၾကည္ 
သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဦးေရ ပမာဏကုိ တုိင္းတာထားပါသည္။ စည္းၾကပ္ေရး လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ရန္ 
အစိုးရ႐ုံးမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရသည့္ အႀကိမ္မ်ားေလေလ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ထုတ္ကုန္ပိုမို ေကာင္းမြန္ 
ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစရွိသည့္ ဝင္ေငြရရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပဳန္းတီးေလေလ ျဖစ္သည္။ ႐ုံးလုပ္ထံုးႏွင့္ 
ညီၫြတ္ျပည့္စုံေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ ႐ုံးသုိ႔သြားေရာက္ရန္ လုိအပ္ေသာ အႀကိမ္ေရမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း၏ 
ေငြေၾကးႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းျမစ္မ်ားကုိ ျပဳန္းတီးေစသည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂ဝ၁၈)။ ႐ုံးသုိ႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သြားေရာက္ 
ရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ စည္းၾကပ္ေရး ကိစၥသည္ အခ်ိန္မီ အၿပီးသတ္ႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ မေသခ်ာ 
ေတာ့ေပ။ ဤအၫႊန္းကိန္းသည္ အမ်ိဳးသား ေျမအသုံးခ်မႈ မူဝါဒ (၂ဝ၁၆) ပါ “ထိုက္သင့္ေသာ ေျမလႊဲေျပာင္းခႏွင့္ တံဆိပ္ 
ေခါင္းခြန္မ်ားသည္ မွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိရမည့္အျပင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေပးသြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သည္ ရွင္းလင္းမႈ၊ ထိေရာက္မႈနင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရမည္” ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈ 
ရွိသည္။ 

၅။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ႐ုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား သည္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္ (ေမး၆၆_၄)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႐ုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားသည္ 
႐ိုးရွင္းလြယ္ကူသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တိုင္းတာထားသည္။ ႐ုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူပါက စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေပလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ကုန္လည္း သက္သာမည့္အျပင္ အတုိင္ပင္ခံ သုိ႔မဟုတ္ ေရွ႕ေနမ်ား 



121

မေကြး
ကရင္

ရွမ္း
ေနျပည္ေတာ္

ကယား
ကခ်င္

ရန္ကုန္
မႏၲေလး

မြန္
ပဲခူး

စစ္ကိုင္း
ရခိုင္

ဧရာဝတီ
တနသၤာရီ

ခ်င္း

Hard data

Survey data

ငွားရမ္း၍ ကူညီေဆာင္႐ြက္ခိုင္းရန္လည္း မ်ားစြာလုိအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ႐ုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းလြယ္ကူ 
ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ အဘက္ဘက္မွ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကုိ ျပသရပါမူ 
႐ုံးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္အခါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ နားလည္ရန္ႏွင့္ လုိက္နာရန္ ႀကိဳးပမ္း 
ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစသည္ (ေရွ႕အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ရႈ)။ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ႐ုံးစာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ား ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ အတြက္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုံးျဗဴ႐ိုကေရစီပိုင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း 
သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အမွားျပဳလုပ္ႏိုင္စရာ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ ျဖစ္ရာ 
အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္လည္း သက္သာသြားသည္ (ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ၂ဝ၁၈)။ သက္ဆုိင္ရာ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း စာရင္းကုိ 
ေဖာ္ျပမထားသည့္တိုင္ လုိအပ္ေသာ ေဖာင္ပုံစံမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ DICA ၏ အင္တာနက္ 
စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတို႔တြင္ အတိအက် ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

၆။ ေပးေဆာင္ရန္ အခေၾကးေငြမ်ားကို လူျမင္ေအာင္ ကပ္ထားသည္ (ေမး ၆၆_၅) (၁=လူျမင္ေအာင္ကပ္) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ စည္းၾကပ္ေရးႏွင့္ လိုက္နာေပးေဆာင္ရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ဌာနမ်ား၌ 
အမ်ားျမင္သာေအာင္ စာရင္းျပဳစုေပးထားသည္ဟု ယုံၾကည္ယူဆသည့္ လုပ္ငန္း ဦးေရပမာဏကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး 
တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာထားပါသည္။ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကုိ လူျမင္ေအာင္ စာရင္းျပဳစုေပးျခင္းျဖင့္ 
စည္းၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေသခ်ာမႈ မရွိသည္မ်ားကုိ မ်ားစြာေလ်ာ့ပါးေစသည္ျဖစ္ရာ 
ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ရာ၌လည္း အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အခေၾကးေငြ 
မ်ားကုိ လူျမင္ေအာင္ စာရင္းျပဳစုေပးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနႏွင့္ေရာ၊ ႐ုံးျဗဴ႐ိုကေရစီပိုင္းမွပါ အမွားျပဳလုပ္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းလာေစၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အရင္းျမစ္ ျပဳန္းတီးမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေစႏိုင္သည္ (Knight, 2012)။ 

၇။ အငယ္တန္းဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈအားေကာင္းသည္ (ေထြအုပ္၊ စည္ပင္ႏွင့္ DALMS) 

အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္ သံုးခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ DALMS ႐ုံးမ်ားမွ အငယ္တန္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမႈကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး 
ရမွတ္သည္ ၎ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ 
ျဖစ္သည္။ အငယ္တန္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႐ုံးတြင္ ရွိမရွိ၊ လႈိက္လွဲမႈရွိမရွိ၊ စည္ပင္၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ DALMS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပံု ၃၁။ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအလြန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

စည္းမ်ဥ္းနားလည္ရန္ႏွင့္လိုက္နာရန္ အခ်ိန္၏ ၁ဝ% 
ေအာက္ကိုသာသုံးရသည္

၄၅၉၆ ၉၄.ဝ% ၂၃.၇% ဝ% ၁ဝဝ%

ဌာနအားလုံးမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အႀကိမ္ (count) ၄၈၇၄ ၂.၁၃ ၁.၆၁ ဝ ၁၁
အစိုးရအရာရွိမ်ားမွာထိေရာက္မႈရွိ ၄၈၇၄ ၇၇.၂% ၄၂.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
မွတ္ပုံတင္သည့္ ကိစၥ ၿပီးေျမာက္ရန္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ 
႐ုံးသို႔အႀကိမ္မ်ားစြာသြားရန္ မလို

၄၈၇၄ ၅၉.၅% ၄၉.၁% ဝ% ၁ဝဝ%

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ႐ိုးရွင္း ၄၈၇၄ ၆၉.၇% ၄၆.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
ေပးေဆာငရ္မည့္ေငြပမာဏကိတုရားဝငလ္ူျမင္ေအာငက္ပထ္ားသည္ ၄၈၇၄ ၄၂.၆% ၄၉.၄% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကို အေျခခံ၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမႈကုိ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာသည္။ ဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ တစ္႐ုံးႏွင့္တစ္႐ုံး ကြာျခားခ်က္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း “အငယ္တန္း ဝန္ထမ္း” 
ဆိုသည္မွာ ဦးစီးမႉး သုိ႔မဟုတ္ အျခား တူညီေသာ အဆင့္မ်ိဳးကုိ ဆိုလုိသည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ၁ မွတ္ မွ ၅ မွတ္ 
အထိ ေပးထားၿပီး ၅ မွတ္ရရွိပါက အလြန္ကူညီမႈအားေကာင္းၿပီး ၁ မွတ္ ရရွိပါက အလြန္ကူညီမႈအားနည္းသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။ ကူညီမႈအားေကာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားရွိျခင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္းသည့္ 
သေဘာသက္ေရာက္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းေသာ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ မွ်ေဝၾကမည္ ျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို 
အလြယ္တကူ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားကုိလည္း ကူညီေပး 
ႏိုင္ၾကသည္။  

၈။ အႀကီးတန္းဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈအားေကာင္းသည္ (ေထြအုပ္၊ စည္ပင္ႏွင့္ DALMS)

အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္ သုံးခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ DALMS ႐ုံးမ်ားမွ အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကူညီ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာသည္။ ျပည္နယ္ (သုိ႔) တိုင္းေဒသႀကီး ရမွတ္ 
သည္ ၎ျပည္နယ္ သုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ျဖစ္သည္။ 
အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႐ုံးတြင္ ရွိမရွိ၊ လႈိက္လွဲမႈရွိမရွိ၊ စည္ပင္၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ DALMS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္စြမ္း ရွိမရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အေျခခံ၍ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကူညီေဆာင္ 
႐ြက္ေပးမႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသည္။ ဝန္ထမ္း ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ တစ္႐ုံးႏွင့္တစ္႐ုံး ကြာျခားခ်က္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း “အႀကီးတန္း 
ဝန္ထမ္း” ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား တူညီေသာ 
အဆင့္မ်ိဳးကုိ ဆိုလုိသည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ၁ မွတ္ မွ ၅ မွတ္ အထိ ေပးထားၿပီး ၅ မွတ္ရရွိပါက အလြန္ကူညီမႈ 
အားေကာင္းၿပီး ၁ မွတ္ ရရွိပါက အလြန္ကူညီမႈအားနည္းသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ကူညီမႈအားေကာင္းသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ရွိျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားေကာင္းသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းေသာ စြန႔္ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ မွ်ေဝၾကမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈ အားေကာင္း ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားကိုလည္း ကူညီေပးႏိုင္ၾကသည္။
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

စည္းမ်ဥ္းနားလည္ရန္ႏွင့္လိုက္နာရန္ အခ်ိန္၏ ၁ဝ% ေအာက္ကိုသာ 
သုံးရသည္

၁၅ ၉၃.၄% ၁ဝ.၂% ၆၁.၁% ၉၈.၆%

ဌာနအားလုံးမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္အႀကိမ္ (count) ၁၅ ၂.၁၈ ဝ.၈၁ ဝ.၇၅ ၃.၈၅
အစိုးရအရာရွိမ်ားမွာထိေရာက္မႈရွိ ၁၅ ၇၇.၅% ၈.၁% ၆ဝ.၉% ၈၆.၇%
မွတ္ပုံတင္သည့္ ကိစၥ ၿပီးေျမာက္ရန္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ 
႐ုံးသို႔အႀကိမ္မ်ားစြာသြားရန္ မလို ၁၅ ၆ဝ.ဝ% ၁ဝ.၂% ၄၄.၄% ၇၉.၄%

စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွာ႐ိုးရွင္း ၁၅ ၇ဝ.၇% ၈.၈% ၅၆.၂% ၈၆.၂%
ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြပမာဏကိုတရားဝင္လူျမင္ေအာင္ကပ္ထားသည္ ၁၅ ၄၄.၃% ၁၅.၁% ၁၇.၇% ၆၄.၃%
အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (ေထြအုပ္၊ ၁-၅ မွတ္) ၁၅ ၂.၉၃ ၁.၁၅ ၂.ဝဝ ၅.ဝဝ
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (ေထြအုပ္၊ ၁-၅ မွတ္) ၁၅ ၄.၅၇ ၁.၁ဝ ၁.၁၂ ၅.ဝဝ
အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (စည္ပင္အဖြဲ႕၊ ၁-၅ မွတ္) ၁၅ ၃.၁၃ ၁.၁၃ ၂.ဝဝ ၅.ဝဝ
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (စည္ပင္အဖြဲ႕၊ ၁-၅ မွတ္) ၁၅ ၅.ဝဝ ၁.၂၁ ၁.၃၃ ၅.ဝဝ
အငယ္တန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (DALMS၊ ၁-၅ မွတ္) ၁၅ ၃.ဝ၃ ဝ.၈၁ ၂.၁၅ ၄.၇
အႀကီးတန္းဝန္ထမ္း၏အကူအညီေပးႏိုင္စြမ္း (DALMS၊ ၁-၅ မွတ္) ၁၅ ၅.ဝဝ ဝ.၇၉ ၂.၆၁ ၅.ဝဝ
*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား လြန္စြာႀကီးမားလာသည္။ ႐ုံးလုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သင့္ေသာ လုိင္စင္မ်ားအတြက္ လာဘ္ေပးရျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားအေနျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ၊ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ ဝန္မ်ားဖိစီးလာရသည္။ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္လည္း အဂတိ 
လုိက္စားမႈမွာ ဆုံးရႈံးနစ္နာစရာ ရွိပါသည္။ ဥပမာ အက်င့္ပ်က္ေသာ အရာရိွတစ္ဦးသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
မရွိသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ လာဘ္ယူလုိက္ပါက ယင္းေငြသည္ အစိုးရထံေရာက္ရွိၿပီး ေျမာက္ျမားစြာေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
မူဝါဒမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္အစား ၎အရာရွိ၏ အိတ္ကပ္ထဲသုိ႔သာ ေရာက္ရွိသြားေပလိမ့္မည္။ တရားမဝင္ 
ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားေၾကာင့္ စြန႔္ဦးတီထြင္လုပ္ကုိင္လုိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းအသစ္ မထူေထာင္ 
ခ်င္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ 
အလြန္အေျပာင္းအလဲျမန္ၿပီး မေရမရာႏိုင္လြန္းလွသည္ဟု ယူဆသြားႏိုင္စရာ ရွိသည္။ အစိုးရပစၥည္း ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ 
ေလလံမ်ားတြင္ ဘက္လုိက္ၿပီး အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္ပါက အဆံုးသတ္တြင္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈေၾကာင့္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကုိ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ Transparency International ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈေပၚ အမ်ားထင္ျမင္ခ်က္ အၫႊန္းကိန္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ဝ အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  အဆင့္ ၁၃ဝ ေနရာတြင္ 
လက္ရွိ ရွိေနသည္။ 

၁။  “ကြၽန္ုပ္တုိ႔ေလာကမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ၾကသည္” ဟူေသာ 
စကားရပ္ကို ေထာက္ခံသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား (ေမး၇၅) (၁=ေငြေပးရန္မလိုပါ) 

ဤသည္မွာ လာဘ္စားမႈႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ အႀကိမ္ႏႈန္းဆုိင္ရာ ႐ိုးရွင္းေသာ အၫႊန္းကိန္းငယ္ျဖစ္ၿပီး 
ကမာၻ႔ဘဏ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစစ္တမ္းမ်ား (World Bank Enterprise Surveys) ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားမွ 
ျပည္နယ္အဆင့္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္အၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳၾကသည္။ တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ား၏ 
သေဘာသဘာဝမွာ သိုသိပ္လြန္းသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ေဒတာမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
လြန္စြာခက္ခဲေလ့ရွိသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ လာဘ္ေပးဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကဳံကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေလာကတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ထူေျပာသည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေသာ္ 
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လည္းေကာင္း ဆုပ္ကုိင္ႏိုင္သည့္ ယင္းသုိ႔ေသာ တုိင္းတာခ်က္သည္ အဆုိပါ အေရးႀကီးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရႈေထာင့္ကို 
အေရအတြက္အားျဖင့္ တင္ျပလာႏိုင္ ေစသည္။ ေငြေၾကးကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု 
ထူေထာင္ရန္ လုိအပ္ေသာ တရားဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္ မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားၿပီး၊ ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို 
ထိေရာက္စြာ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ အရင္းျမစ္မ်ားကို ျပဳန္းတီးေစသည္ (Shleifer and Vishny, 1993)။  

၂။  လာဘ္ေပးရန္ မလိုေသာ သို႔ လာဘ္ေပးရာတြင္ ဝင္ေငြ၏ ၁ဝ% ေအာက္ကိုသာ သုံးစြဲရန္ လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား (ေမး ၇၆) (၁=၁ဝ% ေအာက္ေလ်ာ့နည္း) 

ဤအၫႊန္းကိန္းတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ လာဘ္ေငြပမာဏ (ဝင္ေငြ၏ ၁ဝ% ေအာက္) သို႔မဟုတ္ 
လာဘ္ေပးရန္ လံုးဝမလုိအပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဦးေရ ပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ 
တိုင္းတာသည္။ စီးပြားေရးအတြက္ ၎၏ ဆုိလုိရင္းမ်ားမွာ ရွင္းလင္းပါသည္။ အကယ္၍ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ၎ဝင္ေငြမွ 
ႀကီးစြာေသာ ပမာဏတစ္ရပ္ကုိ လာဘ္ထုိးရန္ အသံုးျပဳေနရပါက အငွား သို႔မဟုတ္ ေဈးကြက္တင္ျခင္း အစရွိသည့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းျမစ္မ်ား ဆံုးရႈံးရေပလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြႏွင့္ႏႈိင္းစာလ်င္ လာဘ္ေငြ 
ေပးရသည့္ ပမာဏမွာ အဆမတန္ ႀကီးျမင့္လာပါက လုပ္ငန္းသည္လည္း အျမတ္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ပိတ္သိမ္းသြားရ 
ႏိုင္ေလသည္ (Bardhan, 1997)။ ယခင္တုိင္းတာခ်က္ (တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈ၏ ႀကိမ္ႏႈန္းကုိ ဖမ္းယူ) ႏွင့္ ကြာျခား 
သည္မွာ ယခုတုိင္းတာခ်က္သည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အဂတိလုိက္စားျခင္း၏  ျပင္းထန္မႈႏွင့္ အတုိင္းအတာပမာဏကို 
အေရအတြက္ျဖင့္ ျပသရန္ ႀကိဳးစားသည္။ 

၃။ လုပ္ငန္းရွင္ သုိ႔ မန္ေနဂ်ာ အေနျဖင့္ ေငြပမာဏ မည္မွ် လာဘ္ထုိးရမည္ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ သိၾကသည္ (ေမး ၇၇) (၁=သိ) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ေငြမည္မွ် လာဘ္ထုိးရမည္ကုိ ႀကိဳတင္သိရွိေသာ လုပ္ငန္းဦးေရ ပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသ 
ႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာထားပါသည္။ တရားမဝင္ေပးေဆာင္ရမႈမ်ားမွာ ျပႆနာရွိသည္မွန္ေသာ္လည္း လာဘ္ထိုး 
ရမည့္ ေငြပမာဏကုိ ႀကိဳတင္သိရွိျခင္းသည္ မသိျခင္းထက္စာလွ်င္ ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိသို႔ႀကိဳတင္ 
သိရွိျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ႏိုင္ၿပီး၊ လာဘ္ေငြေပးရင္းျဖင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ 
စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စိစစ္ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆုိအရ လာဘ္ထုိးရမည့္ 
ေငြပမာဏကုိ သိရွိပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎ကုိ အခြန္အျဖစ္ သေဘာထားလိုက္ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္စီမံကိန္း 
ခ်ရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းသြား၍ ရႏိုင္သည္။ ေငြမည္မွ် လာဘ္ထုိးရမည္ကုိ ေသခ်ာစြာ မသိရပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ 
စီမံကိန္း ခ်မွတ္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ဝင္ေငြႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ တုိးပြားေစရန္ လုိအပ္ေသာ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ (Campos et. al., 1999; Malesky and Samphantharak, 2008)။ 

၄။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေငြပိုေပးပါက ပုံမွန္ရရွိမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအႀကိမ္ႏႈန္း (သို႔) စာ႐ြက္စာတမ္း (ေမး ၇၈) 

ဤကိန္းရွင္တြင္ လာဘ္ထုိးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက လုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္းကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
(အမ်ားအားျဖင့္) ရရွိေလ့ရွိသည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တုိင္းတာထား 
ပါသည္။ ဤတြင္လည္း လာဘ္ေပးရျခင္းသည္ သင့္ေတာ္သည့္လုပ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္ျငားလည္း၊ လုိအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ စာ႐ြက္စာတမ္း ရမရမေသခ်ာသည့္ အေျခအေနထက္စာလ်င္  လာဘ္ထုိးၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ လက္ခံရရွိရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိျခင္းသည္ သာ၍ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ လာဘ္ထုိးၿပီးသည့္တုိင္ ဝန္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စာ႐ြက္ 
စာတမ္း ရမရ မေသခ်ာပါက လုပ္ငန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အျမတ္တိုးပြားရန္ စီမံစရာရွိသည္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
မ်ားကို ႀကိဳတင္မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့သည့္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ထိေရာက္လ်င္ျမန္မႈ ရွိေတာ့ 
မည္ မဟုတ္ေပ။ (Campos et al., 1999; Malesky and Samphantharak, 2008).

၅။  “ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုတိုးပြားလာႏိုင္သည္” ဟူေသာ 
စကားရပ္ကို သေဘာတူသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ သို႔ မန္ေနဂ်ာ  (ေမး ၈၁) (၁ = မလိုအပ္)

အစုိးရစာခ်ဳပ္ရရွိႏိုင္စရာ အခြင့္အလမ္း တုိးပြားေစရန္အတြက္ လာဘ္ထုိးရန္ လုိအပ္သည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ယူဆထားၾကသည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည့္ အထက္ပါ စကားရပ္ကုိ သေဘာတူသည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကို 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ျဖင့္ တိုင္းတာပါသည္။ အဆုိပါ စကားရပ္ႏွင့္ သေဘာ 
တူညီျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥကို “အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစေရး” တြင္ အေရးႀကီး 
သည္ဟု ယူဆထားသည့္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားအေပၚ အမ်ား 
ထင္ျမင္ခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ 
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တနသၤာရီ
ကရင္
မေကြး

ကယား
ကခ်င္
ရခိုင္
ရွမ္း

မႏၲေလး
ပဲခူး

ရန္ကုန္
မြန္

စစ္ကိုင္း
ေနျပည္ေတာ္

ဧရာဝတီ
ခ်င္း

Hard data

Survey data

ေမာင္းႏွင္မႈ ရွိသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ား ရွိေနသည္ဟု အမ်ားယူဆထားခ်က္မ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အၫႊန္း 
ကိန္းငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ကြၽန္ုပ္တို႔ တိုင္းတာရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ပင္မသေဘာတရားလည္း ျဖစ္သည္ (Beck and Maher, 
1986)။ 

၆။ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုင္ၾကားခ်က္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလွ်င္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားသည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ ကိစၥ အေရ 
အတြက္ကုိ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တုိင္းတာသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီ 
အလုိက္ တိုင္ၾကားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အေရအတြက္ မ်ားျပားေလေလ၊ အဆုိပါ ျပည္နယ္ (သုိ႔) တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ 
အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မ်ားျပားေလေလ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္ၾကားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ အေရအတြက္ 
နည္းပါးေလေလ၊ အဆုိပါ ျပည္နယ္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ နည္းပါးေလေလ ျဖစ္သည္။ ဤတိုင္း 
တာခ်က္တြင္ ေဒသတစ္ခုတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ မ်ားျပားပါက၊ အဆုိပါေဒသမွာ အမွန္တကယ္ အဂတိ 
လိုက္စားမႈ ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားသည္။ ဤယူဆခ်က္မွာ အၿမဲတေစ မွန္ကန္ႏိုင္စရာ မရွိေပ။ အဂတိ 
လိုက္စားမႈဆုိင္ရာ အေရးယူမႈ မ်ားျပားျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသႏၲရအစိုးရသည္ အဂတိလုိက္စားသည့္ 
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရာတြင္ ပိုမိုႀကိဳးစားအားထုတ္မႈရွိသည့္ သေဘာလည္း 
ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ အဂတိလုိက္စားသည့္ အရာရွိ အေရအတြက္မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါက တစ္ဦးခ်င္းစီ 
အလိုက္ အဂတိလုိက္စားမႈဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ နည္းပါးျခင္းဟူသည္ ယင္းျပည္နယ္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈကုိ 
ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္းမရွိသည့္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ အေရးယူမႈ နည္းပါးသည့္တုိင္ အဂတိ လုိက္စားမႈ 
အေျမာက္အျမားရိွေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ယင္းသတိေပးခ်က္မ်ား ေခတၱမ်က္ကြယ္ျပဳထားႏိုင္သည့္တုိင္ အဂတိလိုက္ 
စားမႈ တိုင္းတာခ်က္တစ္ရပ္သည္ အစိုးရ႐ုံးမ်ား၏ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း၊ ျဗဴ႐ိုကေရစီ ႀကိဳးနီစနစ္တို႔အျပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ရလဒ္ကုိ ေလ်ာ့ပါးျခင္းႏွင့္ပင္ ဆက္ႏြယ္ေနႏိုင္သည္။ ထုိအခါ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေန ပိုမိုဆိုးဝါး 
လာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းလာလိမ့္မည္။ 

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ

ပံု ၃၂။ တရားမဝင္ ေပးေဆာင္ရမႈ
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး
နည္းလမ္းမက်ေသာေပးေဆာင္ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မလိုဟု 
ယုံၾကည္သည့္ လုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း ၄၈၇၄ ၇၄.၂% ၄၃.၈% ဝ% ၁ဝဝ%

ဝင္ေငြ၏၂%ေအာက္လာဘ္ေပးရသည့္လုပ္ငန္းပမာဏ ၄၈၇၄ ၇၈.၆% ၄၁.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
လာဘ္ေငြပမာဏႀကိဳသိသည့္ လုပ္ငန္းပမာဏ ၁၈၃၉ ၂၄.၁% ၄၂.၈% ဝ% ၁ဝဝ%
လာဘ္ေပးၿပီးပါက ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ၃၂ဝ၆ ၄၉.၁% ၅ဝ.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
ပစၥည္းဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ရရွိရန္ ေကာ္မရွင္ေၾကး ေပးရန္ မလိုအပ္ ၁၆၂ ၆၇.၉% ၄၆.၈% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

နည္းလမ္းမက်ေသာေပးေဆာင္ရမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မလိုဟု 
ယုံၾကည္သည့္ လုပ္ငန္းရာခိုင္ႏႈန္း ၁၅ ၇၇.၁% ၈.၃% ၆၂.၄% ၈၇.၄%

ဝင္ေငြ၏၂%ေအာက္လာဘ္ေပးရသည့္လုပ္ငန္းပမာဏ ၁၅ ၈၃.၂% ၁၂.၆% ၅၇.၁% ၉၃.၇%
လာဘ္ေငြပမာဏႀကိဳသိသည့္ လုပ္ငန္းပမာဏ ၁၅ ၂၂.၂% ၁၁.၈% ၄.၅% ၄၉.၇%
လာဘ္ေပးၿပီးပါက ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ၁၅ ၄၂.၃% ၁၁.၇% ၂၆.၂% ၆၄.၇%
ပစၥည္းဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ရရွိရန္ ေကာ္မရွင္ေၾကး ေပးရန္ မလိုအပ္ ၁၅ ၆၆.၇% ၁၉.၂% ၃၇.၅% ၁ဝဝ%
လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အဂတိလိုက္စားမႈ အေရအတြက္ ၁၅ ဝ.၁၁ ဝ.၁၁ ဝ.ဝ၂ ဝ.၄၄
*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းၿပီး အျမတ္ရရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္သည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ကားလမ္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေဈးကြက္ 
သို႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ စက္ပစၥည္းမ်ား လည္ပတ္ေစရန္၊ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ရန္ႏွင့္ 
အျခားမ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းကိစၥအဝဝအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည္။ အင္တာနက္ရွိပါမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အေရး 
ႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္လည္း အေရးႀကီးေပသည္။ 
အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား၊ ရထားသံလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းပါက ပို႔ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္လြန္စြာ 
ၾကန႔္ၾကာၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ပုပ္သုိးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အလုပ္လုပ္မႈ အားနည္းသည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအံုေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ က်ခံၾကရေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးစြာ 
ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ဥပမာ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ Doing Business 
အစီရင္ခံစာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း စြမ္းရည္ဆုိင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ တုိင္းတာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီး 
ရရွိျခင္း အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၄၄ ရရွိထားသည္။

၁။ လမ္းအရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္သည္ (ေမး ၈၆ က_၁)

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိကားလမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးေရပမာဏကို 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တုိင္းတာထားသည္။ ဤသည္မွာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႐ိုးရွင္းၿပီး အသုံးဝင္ေသာ တိုင္းတာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကားလမ္းမ်ား 
သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနေပၚ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဖန္တီးထုတ္ 
လုပ္ရာမွ ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးကြက္မ်ားသုိ႔ သယ္ယူႏိုင္သည့္ ကားလမ္းမမ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါက ပို႔ေဆာင္ 
စရိတ္မ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးလာလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
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ေပးအပ္ျခင္း၌ အစိုးရအေနျဖင့္ မည္မွ်အရည္အခ်င္းရွိသည္ကို ကားလမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္ (Fan and Chan-
Kang, 2005; Gosh, 2002)။ 

၂။ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ားေကာင္းသည္ (ေမး ၈၆ က_၅)

တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဦးေရပမာဏကို 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တုိင္းတာထားသည္။ ဤသည္မွာ အေျခခံ 
အေဆာက္အအုံ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႐ိုးရွင္းၿပီး အသုံးဝင္ေသာ တိုင္းတာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ 
အလုပ္လုပ္ေသာ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
စည္းၾကပ္သူမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ အားေကာင္းလာေစသည္။ ယင္းအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ အားနည္းပါက ဆက္သြယ္ေရးလြဲမွားမႈမ်ားမွ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း (ဥပမာ။ 
ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွ လုိအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား) သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း အကန႔္အသတ္ျဖစ္ျခင္း 
(ဥပမာ။ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ လုိက္ပါမေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း။ သာဓကအားျဖင့္ 
အလုပ္သမားမ်ားကို အခ်ိန္ပိုဆင္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း) တို႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ (Demurgur, 2001)။ ဆက္သြယ္ 
ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၃) ပါ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္း 
ထားသည့္အတြက္ ဤအၫႊန္းကိန္းသည္ လက္ရွိဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည္။ 

၃။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ေကာင္းမြန္သည္ (ေမး ၈၆ က_၆)

မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးေပးေဝသည့္ အရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ 
ဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တုိင္းတာထားသည္။ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားစြာအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မွာ အေျခခံက်သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိပါက 
လည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ အရင္းျမစ္မ်ားအျပင္ ရရွိလာမည့္ ဝင္ေငြမ်ားပါ ဆံုးရႈံးရႏိုင္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္တုိင္ 
ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ မီးျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အလားတူ ဆုိးက်ိဳးခံစားရႏိုင္ၿပီး၊ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သည့္ 
အတိုင္း အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္မခန႔္မွန္းႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ား ဆုံးရႈံးရႏိုင္သည္ (Shiu and Lam, 2004)။ 

၄။ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္သည့္ နာရီေပါင္း (ေမး ၉၄_၁)

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ျပတ္ေတာက္သည့္ နာရီေပါင္းသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
အရည္အေသြးကို တုိင္းတာရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အၫႊန္းကိန္းငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အိုင္တီ အလုပ္လုပ္မႈ အားနည္းျခင္း 
ဟူသည္ ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြး၏ ၾကားခံအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ ဆံုးရႈံးရေသာ 
နာရီေပါင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုကို 
အလံုအေလာက္ေပးစြမ္းျခင္း (ဥပမာ။ ပ်က္စီးရန္ မလြယ္ကူသည့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးလုိင္းမ်ား) မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ 
သေဘာသက္ေရာက္သည္။ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္သည့္ နာရီေပါင္းသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ခုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ၎၏ အစီအမံႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စည္းၾကပ္သူမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္စြမ္း 
မရွိသည့္အတြက္ ရရွိလာႏိုင္စရာ ဝင္ေငြမ်ား ဆုံးရႈံးရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (Demurgur, 2001)။ 

၅။ ယခင္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သည့္ နာရီေပါင္း (ေမး ၉ဝ_၁)

ေရွ႕အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ အလားတူပင္ ယခင္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္သည့္ နာရီေပါင္းသည္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု 
အေျခအေနကုိ ေလ့လာရန္ အသံုးဝင္သည့္ ၾကားခံတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸါယ္ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ပါက လုပ္ငန္းမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဝင္ေငြမ်ားဆုံးရႈံးရသည္။ 
ပုံမွန္လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိသည့္တုိင္ မီးျပတ္ေတာက္မႈကုိ ႀကိဳတင္မခန႔္မွန္းႏိုင္ပါက အလားတူ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ဥပမာ 
အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေန႔ပိုင္းအလုပ္ဆင္းၿပီး ၎အခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေနပါက လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေငြမရွိသည့္ 
တိုင္ အလုပ္သမားခ ေပးရမည္သာ ျဖစ္သည္ (Demurgur, 2001)။ 

၆။ ေျမၿပိဳ၍ လမ္းပိတ္သည့္ ရက္ေပါင္း (ေမး ၈၇_၁)

ေျမၿပိဳ၍ လမ္းပိတ္သည့္ ရက္ေပါင္းသည္ လက္ရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၏ အရည္အေသြးပိုင္းကုိသာမက အေျခခံ 
အေဆာက္အအံု ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းကုိပါ တုိင္းတာျခင္း 
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ကယား
မႏၲေလး
ရန္ကုန္

မြန္
ေနျပည္ေတာ္

ရွမ္း
ကရင္
ကခ်င္
မေကြး

တနသၤာရီ
ခ်င္း

စစ္ကိုင္း
ပဲခူး

ဧရာဝတီ
ရခိုင္

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ

Hard data

Survey data

ျဖစ္သည္။ ေျမၿပိဳမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစသင့္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ အျဖစ္ ၾကားခံျပဳ ေလ့လာ႐ုံသာမက ဤ တုိင္းတာ 
ခ်က္သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ျပည္နယ္အေနျဖင့္ မည္မွ်ထိေရာက္စြာ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏိုင္သည္ကုိလည္း တုိင္းတာသည္။ ရက္ၾကာေညာင္းပါက ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ထိေရာက္မႈနည္းပါးၿပီး၊ 
ရက္တုိပါက ထိေရာက္မႈ အားေကာင္းသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿပိဳက်သည့္ 
ေျမစိုင္ေျမခဲမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားႏိုင္ပါက ၎လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ မခန႔္မွန္းႏိုင္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အရင္းျမစ္ႏွင့္ 
အသိပညာစြမ္းရည္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု ယူဆႏိုင္သည္ (Calderon and Serven, 2004)။ 

၇။ အင္တာနက္လိုင္းေကာင္းမြန္သည္ (ေမး ၈၆ က_၉)

အင္တာနက္လိုင္း အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏသည္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ 
အရည္အေသြးဆိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အၫႊန္းကိန္းငယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ အလုပ္လုပ္ပုံ 
ညံ့ဖ်င္းျခင္းကုိ ျပည္နယ္တြင္း အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ အရည္အေသြး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ မရွိသည့္ 
အင္တာနက္ေပးေဝေရး ေဈးကြက္ (တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္) အတြက္ေသာ္ 
လည္ေကာင္း ၾကားခံထား ေလ့လာႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္၊ ပစၥည္း 
ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အင္တာနက္ကုိ အသံုးျပဳရသည္ျဖစ္ရာ အင္တာနက္ အရည္အေသြး 
ညံ့ဖ်င္းပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အင္တာနက္ မေကာင္းပါက 
ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီး လုပ္ငန္းဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္မ်ား ဆုံးရႈံးသြားႏိုင္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္ (Calderon and Serven, 
2004)။ 

၈။ တီဗီရွိေသာ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း
၉။ လွ်ပ္စစ္မီးရွိေသာ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း
၁ဝ။ တယ္လီဖုန္းရွိေသာ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သုံးခုသည္ တီဗီ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ တယ္လီဖုန္းရွိေသာ လူဦးေရပမာဏကို ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ 
ေနျပည္ေတာ္ ေဒသ ၁၅ ခုအနက္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တုိင္းတာထားသည္။ ယင္းအၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ား (တီဗီ လူဦးေရပမာဏ 

ပံု ၃၃။ အေျခခံအေဆာက္အအံု
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

လမ္းမ်ားေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၄၈၅၉ ၄၉.ဝ% ၅ဝ.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
တယ္လီဖုန္းမ်ားေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၄၈၅၄ ၆၅.၉% ၄၇.၄% ဝ% ၁ဝဝ%
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၄၈ဝ၆ ၄၉.၇% ၅ဝ.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္သည့္ 
ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း ၂၈၂၅ ၂ဝ ၁၆၆၁ ဝ ၄၃၂ဝဝ

ယခင္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သည့္ ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း ၄၄၈၉ ၂ဝ ၅၉ ဝ ၇ဝဝ
ေျမၿပိဳ၍လမ္းပိတ္သည့္ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း ၁၇၉၁ ၇ ၄၄ ၁ ၃၆၅
အင္တာနက္လိုင္းေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၄၆၄၂ ၅၄.၂% ၄၉.၈% ဝ% ၁ဝဝ%
* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

လမ္းမ်ားေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၁၅ ၄၃.၅% ၂၁.ဝ% ၁၃.၆% ၈၉.၂%
တယ္လီဖုန္းမ်ားေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၁၅ ၇၁.၈% ၉.၉% ၄၅.ဝ% ၈၁.၅%
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၁၅ ၅၂.၄% ၁၄.၂% ၃၃.၇% ၇၆.၅%
တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္ႏွင့္ အင္တာနက္ ျပတ္ေတာက္သည့္ 
ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း ၁၅ ၁၉၈ ၁၆၆ ၅၈ ၆၉၇

ယခင္လအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သည့္ ပ်မ္းမွ်နာရီေပါင္း ၁၅ ၂၆ ၁၇ ၁၅ ၆၇
ေျမၿပိဳ၍လမ္းပိတ္သည့္ပ်မ္းမွ်ရက္ေပါင္း ၁၅ ၁၆.၅ ၁၆ ၅ ၆၇
အင္တာနက္လိုင္းေကာင္း သို႔ လြန္စြာေကာင္း ၁၅ ၅၂.၃% ၈.၁% ၃၇.၇% ၆၅.၇%
လွ်ပ္စစ္မီးရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ ၁၅ ၄၂.၉% ၁ဝ.၉% ၂၈.၂% ၆၅.၈%
တီဗီရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ ၁၅ ၄၇.၄% ၂ဝ% ၅.၈% ၈၃.၇%
တယ္လီဖုန္းရွိသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ ၁၅ ၅၅.၆% ၁၂.၁% ၃၂.၃% ၇၅.၃%
*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးကို ရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

အၫႊန္းကိန္းကို ဖယ္၍စဥ္းစားႏိုင္စရာရွိသည္) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တုိင္းတာသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိဘဲ လုပ္ငန္းမလည္ပတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ပစၥည္း 
ေထာက္ပံ့သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းလုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္လည္း ၎အၫႊန္းကိန္း 
ငယ္မ်ားသည္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုတစ္ရပ္လုိအပ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ၎တို႔သည္ 
ျပည္နယ္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း အေျခခံအေဆာက္အအုံ (ဥပမာ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလုိင္းမ်ား) 
၏ အရည္အေသြးကိုလည္း တိုင္းတာသည္။ 

အစုိးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ အစိုးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၏ ရွင္းလင္းမႈႏွင့္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ေျခတုိ႔ပင္ 
ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းတို႔အေပၚမူတည္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္အေျချပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း 
ရွိၾကသည္။ အလြယ္ဆုိရပါမူ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမွသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ကုိင္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကသည့္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္လည္း ရရွိလာၾကသည္။ အခ်က္အလက္ ေကာင္းစြာရရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ ၎တုိ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသြားရမည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကသည္။ 
အစိုးရစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲကုိ 
ခန႔္မွန္းႏိုင္ေျခတုိ႔သည္ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ တိုးပြားေစေရး၌ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
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ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အစီရင္ခံစာတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံအတြင္း ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိင္ရာ ထင္ရွားေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး၊ လုပ္သားေခၚယူစုေဆာင္းရာတြင္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္ 
ခန႔္အပ္ထားရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 

၁။ စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေျခ (ေမး ၁၃၂_၁ မွ ေမး ၁၃၂_၁ဝ ထိ) 

ဤအၫႊန္းကိန္းသည္ ကိန္းရွင္မ်ား စုေပါင္းထားၿပီး ကိန္းရွင္တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေဒသႏၲရအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ ရရွိရန္ လြယ္ကူသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ 
အလုိက္ တိုင္းတာထားသည္။ အဆုိပါ ကိန္းရွင္ဆယ္ခုတြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၏ ရသုံးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရသံုးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ရရွိျခင္းဟူသည္ 
ျပည္နယ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ တုိက္႐ိုက္တုိင္းတာခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပ 
ရန္ႏွင့္ ျဖန႔္ျဖဴးရန္ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ စြမ္းရည္ကုိ အဓိက ဆန္းစစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အစိုးရစာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ လက္လွမ္းမီေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆႏၵရွိေလေလ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ အားေကာင္း 
ေလေလ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အက်ိဳးခံစားရႏိုင္စရာရွိသည္။ အဘယ္ 
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္ပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ဆံုးရႈံးမႈအႏၲရာယ္ downstream risk ကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (Broz, 2002; 
Gelos and Wei, 2005; Knight, 2012; Stasavage, 2003)။ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရးမွာ 
ဥပေဒစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားမွ ရသံုးခန႔္မွန္းေျခေငြစာရင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံသားမ်ား အလြယ္တကူ 
ေလ့လာႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေဝရန္ လိုအပ္သည္။ 

၂။  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ေျခ 
 (ေမး ၁၃၇_၁ ႏွင့္ ေမး ၁၃၇_၂)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ကိန္းရွင္ႏွစ္ခု ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။ တစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အနည္းဆံုး ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္စရာ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ တုိင္းတာသည္။ အျခားတစ္ခုမွာမူ ေဒသႏၲရအဆင့္၌ စည္းမ်ဥ္းစည္း 
ကမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ အနည္းဆံုး ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏုိင္စရာ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏ တုိင္းတာသည္။ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ေျခသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ ေလ့လာရာ၌ အသံုးဝင္သည့္ ၾကားခံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူ 
ရရွိႏိုင္႐ုံမွ်မက အစိုးရ၏ အနာဂတ္ စီမံကိန္းမ်ားပါ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းမႈ ရွိေနတတ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
ရွင္းလင္းမႈမ်ိဳးသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ ေနာင္လာမည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားအတိုင္း အက်ဳံးဝင္ေစရန္ 
ႀကိဳတင္စီမံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႀကိဳတင္မခန႔္မွန္း 
ႏိုင္ပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားကို မရည္႐ြယ္ဘဲ ခ်ိဳးေဖာက္မိရက္သား ျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး၊ အလ်င္ 
အျမန္ ျပန္လည္တည့္မတ္ရန္ အရင္းျမစ္ႏွင့္ အခ်ိန္မ်ားေပးရေပလိမ့္မည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဤကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ တည့္မတ္ရသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မီ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းထက္ မ်ားစြာကုန္က် 
စရိတ္မ်ားေလသည္ (Gelos and Wei, 2005; Hollyer et al., 2011; Malesky et al., 2015)။ 

၃။ နမူနာျပထားေသာ စည္ပင္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း (စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုိင္စင္)၊ နမူနာျပထားေသာ DALMS 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း (မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းစာရင္း) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ႏွစ္ခုတုိင္းတာသည္မွာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီမွ တရားဝင္ျပသထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ေတာင္းခံလာပါက ထုတ္ေပးေသာ ေထြအုပ္ သို႔မဟုတ္ DALMS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ပမာဏ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားႏွင့္ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကို အသီးသီး 
တိုင္းတာသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ရမွတ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း 
စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ် ရမွတ္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားသည္ ေထြအုပ္ 
သုိ႔မဟုတ္ DALMS ႐ုံး၌ နမူနာျပထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း (ဥပမာ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ပုံစံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
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ကခ်င္
ရွမ္း
မြန္

ကရင္
ရခိုင္
ပဲခူး

ရန္ကုန္
ေနျပည္ေတာ္

မေကြး
ကယား

ဧရာဝတီ
မႏၲေလး

တနသၤာရီ
ခ်င္း

စစ္ကိုင္း

Hard data

Survey data

အစုိးရဌာနမ်ားမွ ေထာက္ခံစာမ်ား) ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ တုိင္းတာသည္။ အၫႊန္းကိန္းတြင္ ရမွတ္ ဝ မွ ၁ မွတ္အထိ ေပးထားသည္။ 
၁ မွတ္ရရွိပါက သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စုံစြာ ေပးထားသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ဝ ရရွိပါက မည္သည့္သတင္းအခ်က္ 
အလက္မွ မေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ မည္သည့္နမူနာမ်ား ျပသထားသနည္းဆိုေသာ အတိုင္းအတာ ပမာဏသည္ ၎ 
အစုိးရ႐ုံးမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကုိ တိုက္႐ိုက္ ကုိယ္စားျပဳသည္။ နမူနာ ပိုမိုျပသထားေလေလ၊ လုပ္ငန္းရွင္ 
ျဖစ္လာၾကမည့္ သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေရးကိစၥရပ္ကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ 
ရွိရင္းစြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာျခင္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုရရွိေလေလျဖစ္သည္။ 

၄။ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အဆင့္ (ဝ-၅)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံး (OSS) မ်ား၌ အမ်ားျပည္သူျမင္သာေအာင္ ကပ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ား၏ အဆင့္ကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာသည္။ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး 
ရမွတ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ 
ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ ျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္မႈ ျပဳရာ၌ အမ်ားျမင္သာေအာင္ ကပ္ထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ 
လုိင္စင္နမူနာမ်ား၊ ေပးေဆာင္ရမည့္ေငြေၾကးစာရင္းဇယားမ်ား၊ နမူနာစာ႐ြက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးအတြင္းမွ စားပြဲ 
၁ဝ လုံးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ နာရီေပါင္းတုိ႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းငယ္ကုိ ရမွတ္ ဝ မွ ၅ အထိ 
ေပးထားပါသည္။ ၅ မွတ္ရရွိပါက သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စုံစြာ ေပးထားသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ဝ ရရွိပါက မည္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေရွ႕အၫႊန္းကိန္းငယ္ႏွင့္ အလားတူပင္ နမူနာ ပိုမိုျပသထားေလေလ၊ 
လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္လာၾကမည့္ သူမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္ေရးကိစၥရပ္ကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာျခင္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမိုရရွိေလေလ ျဖစ္သည္။

၅။ စည္ပင္၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ DALMS ႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ သုံးခုတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္၊ ေထြအုပ္ႏွင့္ DALMS ႐ုံးမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူျမင္သာေအာင္ ကပ္ထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ပမာဏကုိ တိုင္းတာထားပါသည္။ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး ရမွတ္သည္ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပ်မ္းမွ် ရမွတ္ ျဖစ္သည္။ 
ရမွတ္ျမင့္မားပါက ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးစြမ္းရာ၌ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ 

ပံု ၃၄။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္

၁၃၂ဝ ၆.၃% ၂၄.၃% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္

၁၅ဝ၇ ၅.၈% ၂၃.၃% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၂ဝ၇၆ ၁၁.၄% ၃၁.၈% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

၁၃၃၂ ၄.၈% ၂၁.၄% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

၁၄၇၁ ၄.ဝ% ၁၉.၆% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းသစ္မ်ား ၁၈ဝ၂ ၄.၃% ၂ဝ.၂% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
အစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား

၁၆၇၄ ၃.၆% ၁၈.၆% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ေျမအသုံးခ်မႈ 
ခြဲေဝေပးသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေျမပုံမ်ား

၂၁၆၆ ၉.၉% ၂၉.၈% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ေဒသႏၲရ 
စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ က႑မ်ားတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း

၁၆၉၆ ၄.၇% ၂၁.၁% ဝ% ၁ဝဝ%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ စည္းၾကပ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေဖာင္ပုံစံမ်ား

၃၁၁၉ ၂၆.၉% ၄၄.၄% ဝ% ၁ဝဝ%

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး

၄၈၇၄ ၇၁.၁% ၄၅.၃% ဝ% ၁ဝဝ%

ေဒသႏၲရအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး

၄၈၇၄ ၆၆.၁% ၄၇.၃% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

သေဘာျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ၌ နမူနာေဖာင္ပုံစံမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္အေထာက္အထားမ်ား 
အျပင္ ေျမအမည္ေပါက္ႏွင့္ အသုံးခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိပါ 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အၫႊန္းကိန္းငယ္ကုိ ရမွတ္ ဝ မွ ၁ အထိ ေပးထားပါသည္။ ၁ မွတ္ရရွိပါက သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျပည့္စံုစြာ ေပးထားသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး၊ ဝ ရရွိပါက မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မွ မေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ 
ဤအၫႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ တုိက္႐ိုက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းတစ္ရပ္စတင္လုိသူ မည္သူ႔အတြက္မဆုိ အဆင္သင့္ရရွိႏိုင္စရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မည္၍မည္မွ် ရွိသည္ကုိ 
တိုင္းတာထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္

၁၅ ၅.၈% ၄.၆% ဝ.ဝ% ၁၇.၂%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
ၿမိဳ႕နယ္ဘတ္ဂ်က္

၁၅ ၅.၈% ၄.၆% ဝ.ဝ% ၁၇.၂%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္ေထာင္စု 
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

၁၅ ၉.၂% ၇.၃% ၁.၃% ၂၇.၁%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

၁၅ ၅.၂% ၄.၂% ဝ.ဝ% ၁၂.၁%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

၁၅ ၃.၈% ၃.၂% ဝ.ဝ% ၁ဝ.၂%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းသစ္မ်ား

၁၅ ၅.၂% ၃.၈% ဝ.ဝ% ၉.၈%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ 
အစိုးရရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား

၁၅ ၁.၇% ၄.၃% ဝ.ဝ% ၁၅.၉%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ေျမအသုံးခ်မႈ 
ခြဲေဝေပးသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေျမပုံမ်ား

၁၅ ၁၁.၁% ၅.၆% ဝ.ဝ% ၁၆.၃%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ ေဒသႏၲရ 
စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ က႑မ်ားတိုးတက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း

၁၅ ၄.၆% ၂.၉% ဝ.ဝ% ၉.၅%

စီမံကိန္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိ။ စည္းၾကပ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေဖာင္ပုံစံမ်ား

၁၅ ၁၉.၈% ၁၂.၂% ဝ.ဝ% ၄၅.၉%

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 
ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး

၁၅ ၇၅.ဝ% ၁၁.၂% ၄၇.၆% ၉ဝ.၆%

ေဒသႏၲရအဆင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းနိမ့္ပါး ၁၅ ၆၆.၉% ၁၁.၁% ၄၄.၉% ၈၉.၄%

နမူနာေပးထားေသာ ေထြအုပ္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ၁၂ ၁၆.ဝ% ၁၃.၈% ၁၁.၃% ၆ဝ.၅%

နမူနာေပးထားေသာ စည္ပင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၁၄ ၂၄.၈% ၂၆.၄% ဝ.ဝ% ၈၉.၇%
သတင္းအခ်က္အလက္ ကပ္ေပးထားေသာ 
စည္ပင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၁၂ ၂၉.၃% ၃၄.၆% ဝ.ဝ% ၁ဝဝ.%

ပံုစံ ၁၅ နမူနာေပးထားေသာ DALMS စာရြက္စာတမ္း ၄ ၃.၃% ၇.၉% ၁.၂% ၁၈.ဝ%

နမူနာေပးထားေသာ DALMS စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၆ ၄.၁% ၈.၇% ဝ.၄% ၂၄.၁%
သတင္းအခ်က္အလက္ ကပ္ေပးထားေသာ DALMS 
စာ႐ြက္စာတမ္း

၁၄ ၅၂.၆% ၃ဝ.၂% ဝ.၇% ၁ဝဝ%

ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမွ ကပ္ေပးထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အဆင့္ (ဝ-၅ မွတ္) 

၁၅ ဝ.၈၁ ဝ.၂ဝ ဝ.၆၁ ၁.၄၆

*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)
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အ႐ြယ္အစားႀကီးမားေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဘက္လုိက္ျခင္း 
ေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းအလုိက္ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထိခိုက္ 
သြားေစသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည့္အတြက္ 
စားသုံးသူမ်ား အက်ိဳးခံစားၾကရသည္။ မူဝါဒပိုင္း မ်က္ႏွာသာေပးမႈဟူသည္ ေဈးကြက္သေဘာသဘာဝမွ ေသြဖီေသာ ပုံစံျဖင့္ 
(လူပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အဆက္အသြယ္ရွိျခင္းမွာ သာဓကတစ္ရပ္ျဖစ္သည္) အလုပ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မ်ားစြာထိေရာက္မႈမရွိဘဲ 
အရည္အေသြးနိမ့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး ၿပိဳင္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ မ်ားျပားသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ကာ 
ေရာင္းခ်ၾကလိမ့္မည္။ ဤနည္းျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား နစ္နာၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ 
ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိပါ အတားအဆီး ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးစြာေသာ စီးပြားယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ဘက္လိုက္မႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ Doing Business အစီရင္ခံစာပါ 
လူနည္းစု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ကာကြယ္ေရး အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ ႏိုင္ငံအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ 
၁၈၅ တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ 

၁။ “ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ ၎တုိ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္း၏ 
စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္” ဟူေသာ စကားရပ္ကို သေဘာမတူပါ (ေမး ၁၇၈)

အဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သေဘာတူေသာ (သုိ႔မဟုတ္ 
သေဘာမတူေသာ) လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ 
တိုင္းတာထားပါသည္။ ဤသည္မွာ အႀကီးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ ဘက္လုိက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေသာ 
အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ 
အားျဖင့္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဆန္စက္တစ္ခုသုိ႔ မ်က္ႏွာသာေပးရန္အတြက္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
႐ုံးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္သာမက ေျမႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီး ရရွိေရးတြင္ပါ ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ 
တစ္ခုလံုးကိုပါ မရည္႐ြယ္ဘဲ ဆိုးဝါးသြားေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမွာ အလြန္အမင္းဆိုးဝါးလာပါက 
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဈးကြက္မွ ေမာင္းထုတ္မိရက္သြား ျဖစ္သြားေစႏိုင္သည္။ ထုိအခါ 
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ရလဒ္အားျဖင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အေသြးမ်ား က်ဆင္းျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး၌ 
စားသုံးသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား နစ္နာေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာမွာ ၾကားခံကုန္ပစၥည္းအတြက္ 
ဆန္စက္မ်ားကုိ အားကိုးေနၾကရေသာ  သၾကားလံုး ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (Stigler, 1957; Hellman et al., 1999)။ 

၂။  အဆက္အသြယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေျမအသံုးျပဳခြင့္တြင္ အခြင့္အလမ္းသာၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံၾကရသည္ 
(ေမး ၁၇၉_၁) (၁ = မ်က္ႏွာမလိုက္)

၃။ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေခ်းေငြရရွိေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းသာၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံၾကရသည္ 
(ေမး ၁၇၉_၂) (၁ = မ်က္ႏွာမလိုက္)

၄။ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သယံဇာတ တူးေဖာ္ခြင့္ လုိင္စင္ ရရွိေရးတြင္ အခြင့္အလမ္းသာၿပီး မ်က္ႏွာသာ 
ေပးျခင္း ခံၾကရသည္ (ေမး ၁၇၉_၃) (၁ = မ်က္ႏွာမလိုက္)

အဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အထူးအားေပးမႈမ်ား (ေျမရရွိေရးႏွင့္ ေခ်းေငြရရွိေရး) ေပးျခင္းျဖင့္ 
မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေျမ သုိ႔မဟုတ္ 
ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းခံရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ခံရျခင္း (စားသံုးသူမ်ား အမ်ားဆံုး အလိုရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းကုိ ေဈးနည္းနည္း၊ ႏွစ္သက္စရာ အရည္အေသြးမ်ိဳးျဖင့္ 
ထုတ္လုပ္ေပးျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္) မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 
ရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၾကသည္ (Claessens et al., 2008)။ အရည္အခ်င္းကုိ အဆံုးစြန္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ 
မထားရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း ခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ 
ကုန္ပစၥည္းသည္လည္း ညံ့ဖ်င္းၿပီး စားသံုးသူမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစသည္။ မ်က္ႏွာသာေပးခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ 
စီးပြားေရးေလာကမ်ား၏ ေဈးကြက္ပုံစံေပၚတြင္လည္း သြယ္ဝိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ေလသည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္း 
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တနသၤာရီ
မေကြး

ရွမ္း
ကခ်င္

မြန္
ကရင္

ပဲခူး
ကယား
မႏၲေလး
ဧရာဝတီ
ရန္ကုန္

ေနျပည္ေတာ္
ရခိုင္

စစ္ကိုင္း
ခ်င္း

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ

Hard data

Survey data

ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ေဈးကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာ တစ္ဦးတည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ရသြားၿပီး အရည္အေသြးညံ့ညံ့၊ 
ေဈးႀကီးႀကီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည္။ စီးပြားေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အကန႔္အသတ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဥပေဒ (၂ဝ၁၅) တြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေၾကညာ ထားသည္။ 

၅။  အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္း၊ မ်က္ႏွာလုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို႐ိုးရွင္းၿပီး 
အခ်ိန္ကုန္သက္သာေသာ ႐ုံးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ရရွိလာၾကသည္ (ေမး ၁၇၉_၄)

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာလုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုံးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ေပးရမႈ နည္းပါးလာျခင္းသည္ 
ဘက္လုိက္မႈတစ္ခုတည္းကုိ တုိက္႐ိုက္တုိင္းတာႏိုင္႐ုံမွ်မက အခြင့္မေရးမရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ 
ေလသည္။ အဆက္အသြယ္မရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး အခ်ိန္ၾကန႔္ၾကာေသာ 
႐ုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံၾကရသည္။ ၎တုိ႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ အားစိုက္ထုတ္မႈအျပင္ အရင္းျမစ္မ်ားပါ ႐ုံးလုပ္ငန္း 
ပိုင္းတြင္ မတန္တဆ အသုံးျပဳလုိက္ၾကရသည့္အတြက္ အျမတ္နည္းပါးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အေနအထား မညီမမွ် ျဖစ္ေနသည့္ 
အခုိက္ မ်က္ႏွာသာေပးခံရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ဝင္ေငြရရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုမိုရရွိလာၾကသည္ (Fisman, 
2001; Li et al., 2008)။   

၆။ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္း၊ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ 
ရရွိလာၾကသည္ (ေမး ၁၇၉_၅)

အစုိးရပစၥည္းဝယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမွ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားရရွိျခင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာလုိက္ျခင္းတို႔သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူဝါဒဆိုင္ရာ 
ဘက္လုိက္မႈအေပၚ တုိက္႐ိုက္တုိင္းတာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးေလာကတစ္ခု၏ ေဈးကြက္ပုံစံအေပၚ တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္ (Hellman, 1999; Stigler, 1957)။ မ်က္ႏွာသာေပးခံရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္နယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ 
ရရွိေနပါက ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ဖန္တီးမႈ အားနည္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လက္ထဲသုိ႔သာ ေရာက္သြားမည္ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ အဆက္အသြယ္မရွိေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
နစ္နာရေလသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးေလာက၏ အရည္အေသြးေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္အဆံုးတြင္ စားသံုးသူမ်ား၏ ဖူလံု 
ေရးကို ထိခိုက္ေလေတာ့သည္။ 

ပံု ၃၅။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္း
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

အဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိ ၄၈၇၄ ၇၅.ဝ% ၄၃.၃% ဝ% ၁ဝဝ%

ေျမအသုံးျပဳခြင့္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၂၂ဝ ၆၄.ဝ% ၄၈.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%
ေခ်းေငြရရွိေရး၌ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၂၂ဝ ၄၄.၆% ၄၉.၇% ဝ% ၁ဝဝ%
သယံဇာတ တူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၂၂ဝ ၆.၃% ၂၄.၃% ဝ% ၁ဝဝ%
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၂၂ဝ ၂၅.၂% ၄၃.၄% ဝ% ၁ဝဝ%
ျပည္နယ္အစိုးရစာခ်ဳပ္ေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၂၂ဝ ၁၉.၈% ၃၉.၉% ဝ% ၁ဝဝ%
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးတြင္  မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၂၂ဝ ၁၇.ဝ% ၃၇.၅% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

၇။  အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးျခင္း၊ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ 
ရရွိလာၾကသည္  (ေမး ၁၇၉_၆)

အကယ္၍ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး အထူးအခြင့္အေရးရရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေနပါက 
အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားရသူမ်ားမွာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ အမ်ားဆံုးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
မဟုတ္သည့္ သေဘာကုိေဆာင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္  ေဈးကြက္တြင္ အရည္အေသြးညံ့ေသာ ထြက္ကုန္မ်ားသာ 
ေပၚထြက္လာႏုိင္ၿပီး၊ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းၿပီး ႀကီးပြားရန္ အလားအလာရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေနရာတြင္ ထိေရာက္မႈ အားနည္း 
ၿပီး ေဈးကစားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာ ဆက္လက္ ေနရာယူထားၾကလိမ့္မည္ (Fisman, 2001; Xu et al., 2013)။  

၈ ႏွင့္ ၉။ လူ ၁ဝ,ဝဝဝ အတြက္ ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်ိဳးအစား

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ႏွစ္ခုသည္ လူ ၁ဝ,ဝဝဝ စီ အတြက္ ရွိေသာ ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အေရအတြက္ကို 
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တိုင္းတာသည္။ အဆုိပါ အခ်ိဳးအစားအတြက္ ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြ 
လုပ္ငန္း အေရအတြက္ ပိုမိုရွိေလေလ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူဝါဒတြင္ ဘက္လိုက္မႈ နည္းပါးေလေလ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ 
သည္။ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားေနာက္ကြယ္မွ ယုတိၱေဗဒမွာ ဘဏ္ႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း ပိုမိုမ်ားျပားေလေလ၊ 
ေငြအရင္းအႏီွး ရရွိမႈတြင္ ပိုမို၍ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေစၿပီး စီးပြားေရး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပိုမိုပြင့္လမ္းလာလိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။ သတိ 
ျပဳရန္မွာ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းငယ္မ်ားသည္ ၎ဘဏ္မ်ားႏွင့္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ပုံ ကြာဟခ်က္ကုိ 
တိက်စြာ တုိင္းတာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဥပမာ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ရွိ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အခ်ိဳ႕သည္ အျခား 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုတင္းၾကပ္သည့္အတြက္ ၎ေနရာမ်ားတြင္ ေငြ 
အရင္းႏီွးရရွိရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤတုိင္းတာခ်က္သည္ ေငြအရင္းအႏွီးရရွိေရးဆုိင္ရာ ကိစၥတြင္ တုိက္႐ိုက္ 
အေထာက္အထား ရရွိေစပါသည္။ 
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး
အဆက္အသြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ 
ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမရွိ

၁၅ ၇၅.၁% ၁၂.၄% ၄၇.၄% ၉၃.၉%

ေျမအသုံးျပဳခြင့္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၅ ၆ဝ.၁% ၁၃.၆% ၂၇.၈% ၈၃.၉%
ေခ်းေငြရရွိေရး၌ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၅ ၃၆.၇% ၁၄.၉% ၁ဝ.၄% ၆၁.၉%
သယံဇာတ တူးေဖာ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၅ ၄.၁% ၄.၆% ဝ.ဝ% ၁၃.ဝ%
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၅ ၂၃.၉% ၁၈.၃% ၅.ဝ% ၇၂.၂%
ျပည္နယ္အစိုးရစာခ်ဳပ္ေရးတြင္ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၅ ၁၅.၂% ၁၆.၃% ဝ.ဝ% ၅၇.၅%
သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရးတြင္  မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ၁၅ ၁၉.ဝ% ၁၁.၅% ၁.၆% ၃၆.၄%
ႏိုင္ငံသား ၁ဝ,ဝဝဝ စီအတြက္ ဘဏ္အေရအတြက္ ၁၅ ဝ.၄၈ ဝ.၂၃ ဝ.၂၃ ၁.၁၇
ႏိုင္ငံသား ၁ဝ,ဝဝဝ စီအတြက္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း ၁၅ ဝ.၂၆ ဝ.၅၃ ဝ.ဝ၅ ၁.၇၄
*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာမက ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ပါ မျဖစ္မေန အေရးႀကီးပါသည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၏ 
အရည္အေသြး မေကာင္းမြန္ပါက လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး 
လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈသည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားလာေရးကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည့္ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ၎တို႔ဘာသာ လႊတ္ထားလုိက္ပါက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီး 
ေစႏိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကဖြယ္ ရွိေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေနအထားမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ 
႐ြက္ရေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကိစၥတြင္ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈ 
မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ “အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ဖြဲ႕စည္း 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအတြက္ ပိုမိုေကာင္း 
မြန္ေသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိရန္အလို႔ငွာ ရႈေထာင့္စုံလင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္တစ္ရပ္ မရွိျခင္း” သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရသည္ 
(Raitzer et al., 2015)။

၁။ ပ်မ္းမွ် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး၏ ျမင့္မားေသာ အဆင့္ (ေမး၁၅ဝ)

ျပည္နယ္တြင္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ အရည္အေသြးမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျမင့္မားသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ လုပ္ငန္း 
ဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တိုင္းတာထားပါသည္။ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး မည္မွ်အေရးပါသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရႈေထာင့္မွ အျမင္က်ယ္က်ယ္ၾကည့္ႏိုင္လွ်င္ 
သိႏုိင္သကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးအျမတ္ေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ (Dasgupta, 2000; 
Newlands, 2003)။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းပါက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အရည္အေသြး 
(ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမွာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာမရွိေပ) ေပၚ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္အျပင္ က်န္းမာေရးကိုလည္း တုိက္႐ိုက္ထိခိုက္ 
ေစႏိုင္ေလသည္ (ဥပမာ ျခင္ကဲ့သုိ႔ေသာ ညစ္ညမ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေပါက္ပြားသည့္ ပိုးမႊားမ်ားမွ ေရာဂါကူးစက္မႈ)။ 
အစုိးရ၏ စည္းၾကပ္မႈမရွိပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ 
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ကယား
ေနျပည္ေတာ္

စစ္ကိုင္း
တနသၤာရီ

ပဲခူး
မႏၲေလး

မြန္
ရန္ကုန္
ကခ်င္

ခ်င္း
မေကြး
ကရင္

ဧရာဝတီ
ရွမ္း

ရခိုင္

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ

Hard data

Survey data

ညစ္ညမ္းမႈသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိက္႐ိုက္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ညစ္ညမ္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအား က်ဆင္းေစႏိုင္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ 
မ်ားစြာႏွစ္လိုဖြယ္ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ 
ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (၂ဝ၁၅) ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) တုိ႔တြင္ အတိအက် 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂။  ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မွာ လက္ခံႏိုင္သည့္ အဆင့္တြင္ရွိ (ေမး၁၅၁) 

ျပည္နယ္တြင္းရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မွာ လက္ခံႏိုင္သည့္အဆင့္တြင္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ လုပ္ငန္း 
ဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တုိင္းတာထားပါသည္။ အဆုိပါ 
အၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးကုိ တုိင္းတာရန္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
ေရွ႕အၫႊန္းကိန္းငယ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္ (Jaggi and 
Freedman, 1992)။ 

၃။  ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို ကိုင္တြယ္ရန္ အခ်ိန္မီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳခဲ့သည္ 
 (ေမး ၅၁၄) 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အခ်ိန္မီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾက 
သည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ လုပ္ငန္း ဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤကိန္းရွင္တြင္ တုိင္းတာ 
ထားပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ျပည္နယ္၏ စြမ္းရည္မည္မွ်ရွိသည္ကုိ တုိင္းတာ 
ရာတြင္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္မွာ လြန္စြာ အသုံးဝင္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္၏ စြမ္းရည္သည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ ဥပမာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ပိုလွ်ံပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ 
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ိဳး ျပည္နယ္တြင္ ရွိပါက တစ္ဖက္သား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစတတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဈးကြက္တစ္ခုလံုး၏ 
ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကုိ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ (Hawkins, 1984)။ ထုိ႔အျပင္လည္း ျပည္နယ္တြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈကို စည္းၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိပါက လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ေစၿပီး 
လုပ္သားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစမည့္အျပင္ ျပည္နယ္ကုိယ္၌လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ 

ပံု ၃၆။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

ပ်မ္းမွ်သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး ေကာင္း သို႔ အလြန္ေကာင္း ၄၈၇၄ ၄၁.၉% ၄၉.၃% ဝ% ၁ဝဝ%

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မွာလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိ သို႔ ေကာင္းမြန္လာ ၄၈၇၄ ၈၃.၅% ၃၇.၁% ဝ% ၁ဝဝ%

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ပြားပါက အာဏာပိုင္းမ်ားမွ 
အခ်ိန္မီေဆာင္႐ြက္ ၆၅၂ ၄၁.၁% ၄၉.၂% ဝ% ၁ဝဝ%

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ ၄၈၇၄ ၇၄.၆% ၄၃.၅% ဝ% ၁ဝဝ%

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလးစားလိုက္နာမႈအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၄၈၇၄ ၃၃.ဝ% ၄၇.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%

ေရေႁခြတာရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ ၄၈၇၄ ၈.၂% ၂၇.၄% ဝ% ၁ဝဝ%

စြန႔္ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသုံးခ်ရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ ၄၈၇၄ ၆.၆% ၂၄.၉% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

ပ်မ္းမွ်သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး ေကာင္း သို႔ 
အလြန္ေကာင္း ၁၅ ၄၂.၁% ၁၈.၅% ၁၅.၈% ၈၄.၁%

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္မွာလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိ သို႔ 
ေကာင္းမြန္လာ ၁၅ ၈၅.၅% ၁၂.၉% ၄၉.၃% ၉၅.၇%

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ပြားပါက အာဏာပိုင္းမ်ားမွ 
အခ်ိန္မီေဆာင္႐ြက္ ၁၅ ၄၄.၂% ၁၉.၉% ဝ.ဝ% ၇၄.၇%

ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ 
ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ ၁၅ ၇၇.ဝ% ၁၂.၄% ၄၉.၉% ၉၂.၆%

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေလးစားလိုက္နာမႈအတြက္ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁၅ ၃၃.ဝ% ၈.၂% ၁၈.၁% ၄၈.၂%

ေရေႁခြတာရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ ၁၅ ၈.၅% ၇.၄% ၃.၁% ၃၂.၆%

စြန႔္ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသုံးခ်ရန္ ျပည္နယ္မွေထာက္ပံ့ကူညီ ၁၅ ၇.ဝ% ၅.၇% ၁.၁% ၂၅.၂%

ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ရွိသည့္ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၅ ၈၁.၄ ၁၃.၇ ၅၁.၇ ၉၃.ဝ

ေကာင္းမြန္ေသာ အေရအရင္းျမစ္မ်ားရွိသည့္ လူဦးေရ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ၁၅ ၈၁.၃ ၁၁.၄ ၄၇.၇ ၉၆.ဝ

*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

ေပလိမ့္မည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၂) ပါ အခန္း ၇ ႏွင့္ အခန္း ၉ တို႔တြင္ အဆုိပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဘက္စုံေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးေရးစနစ္ထားရွိ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ 
ရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၄။  ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္  (ေမး ၁၅၂)

ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ လုပ္ငန္း ဦးေရ 
ပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤကိန္းရွင္တြင္ တိုင္းတာထားပါသည္။ ညစ္ညမ္းေသာ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအား က်ဆင္းေစႏိုင္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ 
စားသုံးသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ လုပ္အားႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီးကဲ့သုိ႔ေသာ 
ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ လုပ္ငန္း၏ သြင္းအားစုမ်ိဳးစုံကုိ ထိခိုက္ေစျခင္း အစရွိသည့္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိ ထိခိုက္ေစပါသည္ 
(Klassen and McLaughlin, 1996)။ ဤတုိက္႐ိုက္တိုင္းတာမႈတြင္ ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထက္သာမက အျခား 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ပါ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ ထိခိုက္မႈ အမွန္ျဖစ္ေစသည္ကုိ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
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၅။  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ မည္သို႔လုိက္နာရမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရရွိသည္ (ေမး ၁၅၅)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔လုိက္နာရမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ 
ၫႊန္ၾကားခ်က္ရရွိသည္ဟု ဆုိၾကသည့္ လုပ္ငန္း ဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ 
ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တုိင္းတာထားပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ ျပည္နယ္၏ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္မွ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဦးစြာပထမ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
ရွိေစေရးကိစၥတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ေပးထားပါက လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လြယ္လင့္တကူ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ပ်မ္းမွ်အဆင့္ကိုလည္း ေလ်ာ့ေစႏိုင္သည္ (Hawkins, 
1984)။ ဒုတိယအေနျဖင့္ သေဘာတူညီၿပီးသား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ေသြဖီေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
စည္းၾကပ္ႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္၏ စြမ္းရည္၏ ဤအၫႊန္းကိန္းမွ ၫႊန္ျပႏိုင္သည္။ တတိယအေနျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မွ အေရးႀကီးေသာ 
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္၏ စြမ္းရည္ကို ထင္ဟပ္ေလ့ရွိသည္။ 

၆။ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ေရေႁခြတာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေပးၾကသည္ (ေမး၁၅၆) 
၇။ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္အသုံးခ်ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ေပးၾကသည္ (q157)

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ျပည္နယ္သည္ ေရေႁခြတာေရးႏွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္အသံုးခ်ေရးတုိ႔အတြက္ အေထာက္ 
အပံ့ႏွင့္ အားေပးကူညီမႈမ်ား ျပဳသည္ဟု ဆုိသည့္ လုပ္ငန္း ဦးေရပမာဏကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ 
တိုင္းတာထားပါသည္။ ဤတုိင္းတာခ်က္မွေန၍ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စည္းၾကပ္ႏိုင္သည့္ ေနာက္ကြယ္မွ ျပည္နယ္၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၫႊန္းကိန္းငယ္တစ္ခု ရရွိလာပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကုိ ေရွ႕တြင္ 
ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္လည္း ေရေႁခြတာျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး အျမတ္အစြန္း 
ပိုမိုရရွိေစပါသည္ (Winter and May, 2001)။ အဆုံးသတ္အားျဖင့္ ေရေႁခြတာျခင္းႏွင့္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ 
အသံုးခ်ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ် သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္မွ 
ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ 

၈။ ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ရွိသည့္ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း
၉။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရအရင္းျမစ္မ်ားရွိသည့္ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္ႏွစ္ခုတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ ေရအရင္းျမစ္မ်ားရရွိထားသည့္ လူဦးေရ ပမာဏကုိ ျပည္နယ္ 
တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာထားပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္ႏွင့္ ေရအရင္းျမစ္မ်ားရရွိထားသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ 
မ်ားျပားေလေလ၊ ျပည္နယ္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရမွတ္ျမင့္မားေလေလ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္း 
ငယ္မ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး အဆင့္ကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ တိုင္းတာထား 
ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရအရင္းျမစ္မ်ား ရွိျခင္းသည္ ေရအသုံးျပဳရာ၌ ျပဳန္းတီးမႈ နည္းပါးၿပီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခုိက္ပ်က္စီးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ မိလႅာစနစ္မွာမူ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ကို တိုက္႐ိုက္ရည္ၫႊန္းပါသည္။ 
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လုပ္သားေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ လုပ္သားေခၚယူစုေဆာင္းေရး အစရွိသည့္ အလုပ္သမားေရးရာ မူဝါဒမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ 
ေဆာင္မႈ၏ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္း၏ ေနာက္ဆံုးထြက္ကုန္ အရည္အေသြးတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အလုပ္သမား 
ေရးရာ မူဝါဒမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ လူသားအရင္းအႏွီး အရည္အေသြးေပၚ အဆံုးစြန္၌ သက္ေရာက္မႈ ရွိၿပီး 
အလုပ္သမားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းျမင့္မားေလေလ၊ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းေလေလ ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္သမားေဈးကြက္၌ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လြဲမွားျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ေရာ လုပ္ငန္းအတြက္ပါ ထိေရာက္ေစသည္။ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ အလုပ္မ်ား ရရွိသြားသည့္အခါ လုပ္အားခ တုိးပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ 
ႏိုင္ၾကေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈအား က်ဆင္း႐ုံသာမက လုပ္သားေလ့က်င့္ေရးတြင္ ပို၍ 
ေငြကုန္ေၾကးက်ခံရေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ အလုပ္သမားေရးရာ မူဝါဒမ်ားသည္ 
ႀကံ့ခိုင္အားေကာင္းေသာ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္တစ္ရပ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
တြင္ အလုပ္သမား စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိသာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ 
ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ Doing Business အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး 
အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့က်င့္သံုးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ႀကီးမား 
သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမား စည္းၾကပ္ေရး နယ္ပယ္တြင္ 
မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ အေရးႀကီးလာပါသည္။ 

၁။ အလုပ္သမား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလုပ္သမား ေလ့က်င့္ 
သင္ၾကားေရးတြင္ အကုန္အက်ခံေနၾကသည့္ ပ်မ္းမွ်စရိတ္ကုိ တုိင္းတာထားပါသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္  
အလုပ္သမား ေလ့က်င္သင္ၾကားေရး၌ ေငြမ်ားမ်ား သံုးစြဲရေလ၊ ထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ ေငြေႁခြတာရ 
ေလေလ ျဖစ္ၿပီး အျမတ္အစြန္းနည္းပါးေလေလ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား ေလ့က်င္သင္ၾကားေရး၌ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံရ 
ျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္သားေဈးကြက္၌ ထိေရာက္မႈ အားနည္းသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဥပမာ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ 
လုပ္သားမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈ အဆင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာ မသိရျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္နယ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
မ်ားမွာ ထိေရာက္မႈနည္းပါးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လြန္စြာဝန္ပိုျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား တြဲဖက္မႈ 
အားနည္းသြားေစသည္ (Mincer, 1962)။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ  တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားအျပင္ 
ဤတိုင္းတာခ်က္သည္ ျပည္နယ္မွ ဖန္တီးေပးလုိက္သည့္ အေထြေထြ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိပါ ၫႊန္းဆိုေနသည္။ 
အရည္အေသြးနိမ့္ပါးေသာ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈအားေကာင္းေသာ လုပ္သားအင္အားစု 
ကို အသက္ေမြးေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ႐ိုး႐ိုးပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ 
ေနသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဥပေဒ (၂ဝ၁၃) ျဖစ္ၿပီး “အလုပ္ရွင္သည္ 
မိမိ၏လုပ္ငန္းတြင္ ခန္႔အပ္ရန္လ်ာထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း၌ လက္ရွိလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္ 
သမားမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္ျမင့္မားေစ ရန္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ 
ကြၽမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕၏ မူဝါဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္ရမည္” ဟု ၎ဥပေဒ၏ အခန္း ၅ တြင္ ျပ႒ာန္းပါရွိသည္။ 

၂။ လုပ္သားေခၚယူစုေဆာင္းရ လြယ္ကူမႈ (ေမး ၉၆_၁ မွ ေမး ၉၆_၅ ထိ) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ကိန္းရွင္မ်ားစြာ ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အဆင့္မ်ိဳးစုံအတြက္ အလုပ္ 
သမား မ်ိဳးစုံ (အေျခခံအလုပ္သမား၊ နည္းပညာရွင္၊ စာရင္းကိုင္၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ) အတြက္ လုပ္သားေခၚယူ 
စုေဆာင္းေရးမွာ လြယ္ကူသည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ 
ဤတြင္ ျပသထားပါသည္။ ဤတုိင္းတာခ်က္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တုိက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိၿပီး၊ 
ေနာက္ကြယ္မွ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တြင္ က်င့္သံုးသည့္ အလုပ္သမားေရးရာ မူဝါဒမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ၫႊန္းလ်က္ရွိပါသည္။ 
တိုက္႐ုိက္အက်ိဳးဆက္မ်ားမွ ရွင္းလင္းပါသည္။ လုပ္သားေခၚယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုခက္ခဲေလေလ၊ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ 
တိုးပြားေလ၊ အျမတ္အစြန္းနည္းပါးေလ ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္သားေဈးကြက္၌ တြဲဖက္မႈ 
လြဲမွားေလေလ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ထိေရာက္မႈ ႏွင့္ အျမတ္အစြန္း ေလ်ာ့နည္းေလ 
ျဖစ္သည္ (Blanceflower et al., 1996; Ponte, 2000)။ လုပ္သားေခၚယူ စုေဆာင္းမႈတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္းဟူသည္ 
အလုပ္သမားေရးရာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေဈးကြက္အတြင္း ထိေရာက္မႈ နည္းပါးရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
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2.82

2.96

3.08

2.63

3.05

3.34

2.64

2.64

2.97

2.64

3.02

2.40

2.92

2.14

4.16

3.53

3.35

3.75

3.31

2.93

3.58

3.52

3.15

3.37

2.82

3.42

2.87

3.24

4.11 3.52

ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

အလုပ္သမား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၌ 
စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္ ပ်မ္းမွ် ပမာဏ ၃၅ဝ ၅.၄ ၇.၅ ၁ ၅ဝ

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - အေျခခံကာယလုပ္သား ၄၆၉၈ ၃၉.၆% ၄၈.၉% ဝ% ၁ဝဝ%

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - နည္းပညာရွင္မ်ား ၃၉၄၅ ၂ဝ.၅% ၄ဝ.၄% ဝ% ၁ဝဝ%

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - စာရင္းကိုင္မ်ား ၂၄၁၆ ၄၂.၁% ၄၉.၄% ဝ% ၁ဝဝ%

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ၂၁၁၅ ၃၄.၈% ၄၇.၆% ဝ% ၁ဝဝ%

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - မန္ေနဂ်ာမ်ား/
ဘ႑ာေရး မန္ေနဂ်ာ ၁၉၉၈ ၂၉.၇% ၄၅.၇% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 

အလုပ္သမားငွားရမ္းရာ၌ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ေဝစု၊ အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္၊ အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္ပါ တင္းၾကပ္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား) တင္းၾကပ္လြန္းပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူငွားရမ္းရန္ 
လြတ္လပ္ခြင့္ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္ေစသည္။ 

၃။ အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း
၄။ အလယ္တန္း ပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဤအၫႊန္းကိန္းႏွစ္ရပ္တြင္ အေျခခံပညာေရးႏွင့္ အလယ္တန္း ပညာေရး ၿပီးဆံုးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္း 
ေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တုိင္းတာထားပါသည္။ အဆုိပါ အၫႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူသားအရင္းအႏွီး 
အရည္အေသြးကို တုိင္းတာရာ၌ လူသားအရင္းအႏွီးအတြက္ ပညာေရး ၾကားခံ ပမာဏ မည္မွ်ရွိသည္ကုိ ေလ့လာပါသည္။ 
အၫႊန္းကိန္းႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားေလေလ၊ ျပည္နယ္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာ မူဝါဒမ်ား အၫႊန္းကိန္းခြဲ၌ 
ရမွတ္ျမင့္မားေလေလ ျဖစ္သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ပညာေရး မူဝါဒမ်ားကုိ အလုပ္သမား မူဝါဒတစ္ရပ္အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ကာ ပညာေရး မူဝါဒမွသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ လူသားအရင္းအႏွီးမည္မွ် ထြက္ေပၚလာေစသည္ကို 
တိုင္းတာပါသည္။ 

ရန္ကုန္
မြန္

တနသၤာရီ
ေနျပည္ေတာ္

မႏၲေလး
ဧရာဝတီ

ကခ်င္
ပဲခူး

ကယား
ရခိုင္

မေကြး
ခ်င္း

ကရင္
စစ္ကိုင္း

ရွမ္း

Hard data

Survey data

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ

ပံု ၃၇။  လုပ္သားခန္႔ထားေရး
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

အလုပ္သမား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၌ စီးပြားေရးကုန္က်စရိတ္ 
ပ်မ္းမွ် ပမာဏ ၁၅ ၅.ဝဝ ၂.၂၂ ၂.၁၃ ၈.၅၁

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - အေျခခံကာယလုပ္သား ၁၅ ၃၅.၂% ၉.၄% ၂၅.ဝ% ၅၄.၂%

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - နည္းပညာရွင္မ်ား ၁၅ ၁၇.၈% ၇.၃% ၇.၇% ၃၃.ဝ%
အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - စာရင္းကိုင္မ်ား ၁၅ ၃၃.၁% ၁၂.၈% ၁၃.၈% ၅၅.၅%
အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ၁၅ ၃၁.၈% ၁၁.၆% ၁၈.၃% ၅၅.၉%

အလုပ္သမားေခၚယူရလြယ္ကူမႈ - မန္ေနဂ်ာမ်ား/ဘ႑ာေရး 
မန္ေနဂ်ာ ၁၅ ၂၅.၂% ၉.၆% ၈.၉% ၄၆.၂%

အေျခခံပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ ၁၅ ၈၈.၃ ၅.၄ ၇၃.၇ ၉၄.၇

အလယ္တန္းပညာေရးၿပီးဆုံးသည့္ လူဦးေရ ပမာဏ ၁၅ ၅၁.ဝ ၈.၄ ၄၁.၁ ၆၉.၅
*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

ဥပေဒစိုးမိုးမႈဟူသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဈးကြက္ႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ယႏၲရားပိုင္းမွ စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ 
ဟုဆိုရာ၌ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈ သုိ႔မဟုတ္ ခိုးမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းမွသည္ စီးပြားေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ 
မ်ားၾကားမွ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အသက္ဝင္ေစျခင္းတုိ႔အထိ ပါဝင္ပါသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ 
အားေကာင္းေလေလ၊ အျမတ္အစြန္းရရွိေစႏိုင္သည္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ 
တရားဝင္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ ႐ုပ္ဝတၳဳ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမတုိ႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေရရွည္စီးပြားေရး 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ျပန္လည္ခံစားရေရးကုိ ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ၾကေလ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္ 
အမိန႔္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးစြာေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ Doing 
Business အစီရင္ခံစာပါ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အသက္ဝင္ေစျခင္း အၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ဝ အနက္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၈၈ ရရွိထားပါသည္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား အသက္ဝင္ေစေရးကိစၥတြင္ ေဆာင္႐ြက္မႈစြမ္းရည္အားနည္း 
ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒပိုင္း အဟန႔္အတားမ်ား ရွိေနသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ပါသည္။ 

၁။ အကယ္၍ ျပည္နယ္အရာရွိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ စီရင္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ အထက္အဆင့္မွ 
အခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးထံ ကြၽန္ုပ္အေနျဖင့္ အယူခံဝင္ႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္သည္ (ေမး ၁၄၈) 

အကယ္၍ ျပည္နယ္အရာရွိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ စီရင္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ အထက္အဆင့္မွ အခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးထံ 
အယူခံဝင္ႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဤအၫႊန္း 
ကိန္းတြင္ တိုင္းတာထားပါသည္။ ဤတိုင္းတာခ်က္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာမက ျပည္နယ္၏ ဥပေဒႏွင့္ 
အမိန႔္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းအေပၚတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္သည္ကုိ ျပည္နယ္မွ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါက 
ျပည္နယ္အရာရွိမ်ားသည္ ရာထူးလက္လႊတ္ဆုံးရႈံးရမည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ အထက္အရာရွိမ်ားမွ ျပစ္တင္ဆံုးမျခင္း 
ခံရမည္ကို စိုးေၾကာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အမွားမလုပ္မိေစရန္ ေရွာင္ရွားၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ဤသုိ႔ 
ယုံၾကည္သည့္ သေဘာမွာ ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ အမိန႔္ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ပါက တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈရွိသည့္ 
အဓိပၸါယ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုံၿခဳံၿပီး ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ၾက 
ေပလိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အဘက္ဘက္မွ 
အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္ (Demirguc-Kunt and Maksimovic, 1998)။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အဆင့္နိမ့္ပါးေသာ 
ျပည္နယ္မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးေပလိမ့္မည္ (Busse and Hefeker, 2007)။ ဥပေဒႏွင့္ 
အမိန႔္သည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မည့္ အလားအလာရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဈးကြက္တြင္ တရားမမွ် တေသာ 
အားသာခ်က္ မရရွိေစရန္ ဟန႔္တားႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိသည္။ 
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အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ (၂ဝ၁၃) တြင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါက ျပစ္ဒဏ္ေပးရမည့္ တရားေရး လုပ္ထံုးနည္းနာ 
တစ္ရပ္ကုိ ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ ၎ဥပေဒအရ “ႏိုင္ငံေရး ရာထူးလက္ရွိျဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးလက္ရွိျဖစ္ခဲ့စဥ္က 
မည္သူမဆုိ အဂတိ လုိက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ၁၅ ႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္” ဟု ဆိုထားသည္။ 

၂။  အကယ္၍ ျပည္နယ္အရာရွိ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ ယင္းခ်ိဳးေဖာက္သူကို အစိုးရမွ အေရးယူလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္ 
(ေမး၁၄၉) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အရာရွိ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္လွ်င္ ယင္းခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
အေရးယူျခင္းခံရေလ့ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ 
တုိင္းတာထားပါသည္။ ဤတုိင္းတာခ်က္သည္ ေရွ႕တုိင္းတာခ်က္ကဲ့သုိ႔ပင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိသာမက 
ျပည္နယ္၏ ဥပေဒႏွင့္ အမိန႔္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းေပၚ၌ပါ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္ (Busse and Hefeker, 2007; 
Demirguc-Kunt and Maksimovic, 1998)။ 

၃။  တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ပစၥည္းပုိင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္ (ေမး ၁၅၉) 

တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ 
လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တုိင္းတာထားပါသည္။ 
ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိင္ေအာင္ ႀကီးစြာေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ လုံၿခဳံေသာ 
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ခ်ဳပ္ဆုိမႈ မရွိသ၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ 
အသီးအပြင့္ကုိ ခံစားခြင့္ရမရ မေသခ်ာေတာ့ေပ (De Soto, 2000; Demsetz, 1974)။ အကယ္၍ ျပည္နယ္မွ ၎တုိ႔၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈကုိ သိမ္းယူျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ပစၥည္းေထာက္ပံ့သူမွ စာခ်ဳပ္လိမ္လည္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ 
အက်ိဳးအျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ 
လည္း ဤသုိ႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳလုပ္ 
ၾကေတာ့ပါက သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး ေလာကတစ္ခုလုံး၏ ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈပါ ထိခုိက္ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ 
ရွားပါးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးျခင္းတို႔ပါ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 

၄။  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ ေကာင္းမြန္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ (ေမး ၁၆၇)

သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၏ လံုၿခဳံေရး အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယုံၾကည္သည့္ လုပ္ငန္းဦးေရပမာဏ 
ကို ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ တိုင္းတာထားပါသည္။ ျပည္နယ္၏ လံုၿခဳံေရး 
အေျခအေန ေကာင္းမြန္ပါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိသည္ဟု ပိုမို 
ခံစားရပါက (ဥပမာ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရျခင္း နည္းပါးႏိုင္စရာရွိ) ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဘးကင္းၿပီး 
အနည္းဆုံး ႐ုပ္ပစၥည္းပိုင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈဒဏ္မွ ကင္းေဝးသည့္အတြက္ လံုၿခဳံေရးအတြက္ စရိတ္မ်ားစြာ မသံုးေတာ့ဘဲ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေပမည္။ လုံၿခဳံေရး အေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါက လုပ္ငန္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္သည္လည္း 
ျမင့္မားလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ (Gaviria, 2002; Schnatterly, 2003)။ 

၅။  ယခင္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံခံစားခဲ့ရသည့္ ခိုးမႈ သို႔ ေဖာက္ထြင္းမႈ (ေမး ၁၆၈) 

ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္တြင္ ယခင္ႏွစ္အတြင္း ခိုးမႈ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ထြင္းမႈ တစ္ခု ေတြ႕ႀကဳံခံစားခဲ့ၾကရသည့္ လုပ္ငန္းဦးေရ 
ပမာဏကုိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ တိုင္းတာထားပါသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပစၥည္း 
အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔မွာ အေျခခံက်ၿပီး ေလ့လာႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤတြင္ ဥပေဒႏွင့္ 
အမိန႔္ကုိ တုိက္႐ိုက္တုိင္းတာထားပါသည္။ ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ထုိ႔သုိ႔ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးမႈ မျပဳႏိုင္ 
ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ အမိန႔္ဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံတစ္ရပ္ မရွိျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျမင္ရန္ခက္ခဲရန္ မ်က္ႏွာစာ 
မ်ားတြင္ အားနည္းျခင္း (ဥပမာ အဂတိလုိက္စားမႈ) တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ပါသည္ (Gaviria, 2002; 
Schnatterly, 2003)။

၆။  လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ

လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈ၊ ျပန္ေပးဆြဲမႈ အစရွိသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီလွ်င္ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ အေရအတြက္ ျပည္နယ္/
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တုိင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ဤအၫႊန္းကိန္းတြင္ တုိင္းတာထားပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ရာဇဝတ္မႈ အေရ 
အတြက္ ျမင့္မားပါက ဥပေဒစိုးမိုးမႈတြင္ ရမွတ္နည္းပါးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ရာဇဝတ္မႈ အေရအတြက္ 
နိမ့္ပါးပါက ဥပေဒစိုးမိုးမႈတြင္ ရမွတ္ျမင့္မားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအၫႊန္းကိန္းငယ္သည္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လံုၿခဳံေရး 
အေျခအေနအေပၚ တုိက္႐ိုက္တုိင္းတာခ်က္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လံုၿခဳံမႈကုိ ထိပါးႏိုင္စရာရွိျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းရွင္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
အတြက္ အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစသည္။ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဒသ၏ ဆြဲေဆာင္မႈ နည္းပါး 
လာသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အက်ိဳးခံစားႏိုင္ရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့ပါးလာသည္။ စားသံုးသူမ်ား၏ 
ဝယ္လုိအား နိမ့္ပါးလာၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အရာမ်ား ခိုးယူျခင္းခံရႏိုင္ေျခ၊ ဖ်က္ဆီးခံရႏိုင္ေျခလည္း 
ျမင့္မားလာေသာအခါ ကနဦးကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ပင္ မသင့္ေတာ္ေတာ့ေခ်။ 

တနသၤာရီ
ပဲခူး

စစ္ကိုင္း
ကယား

ရွမ္း
ကရင္

မြန္
ေနျပည္ေတာ္

ဧရာဝတီ
မေကြး

မႏၲေလး
ရန္ကုန္

ရခိုင္
ကခ်င္

ခ်င္း

Hard data

Survey data

ဝ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁ဝ

ပံု ၃၈။  ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
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ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ အလယ္ကိန္း ပ/တ SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

အရာရွိဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ 
(သေဘာတူသူပမာဏ) ၁၅ ၄၈.၃% ၁၂.၄% ၁၈.၈% ၆၆.ဝ%

ဝန္ထမ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ 
(သေဘာတူသူပမာဏ) ၁၅ ၄၁.၅% ၁၁.၈% ၂၃.ဝ% ၆ဝ.ဝ%

တရားေရးစနစ္သည္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးသည္ ၁၅ ၇၄.၇% ၁၂.ဝ% ၅၃.၃% ၉၁.၈%

ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကို 
ဥပေဒတိုင္းစီရင္သည္ ၁၅ ၈၄.၃% ၇.၁% ၇၁.၁% ၉၃.ဝ%

ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကို 
လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးသည္ ၁၅ ၆၂.၆% ၁၆.၅% ၁၆.၂% ၈၅.၁%

တရား႐ုံးမွစီရင္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈရွိသည္ ၁၅ ၇၁.၈% ၁၄.၁% ၂၇.၆% ၉၁.ဝ%

ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အကူအညီ ျဖစ္ေစသည္ ၁၅ ၇၉.၃% ၁၅.၃% ၂၈.၉% ၉၂.၆%

တရား႐ုံး၏ စီရင္ခ်က္သည္ တရားမွ်တသည္ ၁၅ ၆၁.၈% ၁၅.ဝ% ၂၆.၃% ၈၇.ဝ%

လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္သည္ ၁၅ ၃၇.၅% ၁၉.၁% ၁.၃% ၈ဝ.၈%

ယခင္ႏွစ္ ရာဇဝတ္မႈဒဏ္ခံခဲ့ရသူ ၁၅ ၁၂.၉% ၃.၃% ၅.၆% ၁၆.၃%

လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ခံစားရသည့္ ရာဇဝတ္မႈ အေရအတြက္ ၁၅ ဝ.၆ဝ ၁.၈၆ ဝ ၆.၁၂

*ပ/တ မွာ ျပည္နယ္ သို႔ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုရည္ညႊန္းသည္။

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္)

ကိန္းရွင္အမည္ အေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္း* SD အနိမ့္ဆံုး အျမင့္ဆံုး

အရာရွိဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ 
(သေဘာတူသူပမာဏ) ၄၈၇၄ ၄၈.၇% ၅ဝ.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%

ဝန္ထမ္းဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ပါကအေရးယူခံရမည္ 
(သေဘာတူသူပမာဏ) ၃၆၈၈ ၄၄.၉% ၄၉.၇% ဝ% ၁ဝဝ%

တရားေရးစနစ္သည္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးသည္ ၄၈၇၄ ၇ဝ.၈% ၄၅.၅% ဝ% ၁ဝဝ%

ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကို 
ဥပေဒတိုင္းစီရင္သည္ ၁၈၆၇ ၈၄.၃% ၃၆.၃% ဝ% ၁ဝဝ%

ျပည္နယ္တရား႐ုံးမ်ားသည္ စီးပြားေရးအမႈကိစၥရပ္မ်ားကို 
လ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးသည္ ၁၈၆၇ ၆၁.၇% ၄၈.၆% ဝ% ၁ဝဝ%

တရား႐ုံးမွစီရင္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ 
အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈရွိသည္ ၁၈၆၇ ၇ဝ.၃% ၄၅.၆% ဝ% ၁ဝဝ%

ဥပေဒအေထာက္အကူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 
အကူအညီ ျဖစ္ေစသည္ ၁၈၆၇ ၇၅.၅% ၄၃.ဝ% ဝ% ၁ဝဝ%

တရား႐ုံး၏ စီရင္ခ်က္သည္ တရားမွ်တသည္ ၁၈၆၇ ၆၁.၆% ၄၈.၆% ဝ% ၁ဝဝ%

လုံၿခဳံေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္သည္ ၄၈၇၄ ၃၇.၅% ၄၈.၄% ဝ% ၁ဝဝ%

ယခင္ႏွစ္ ရာဇဝတ္မႈဒဏ္ခံခဲ့ရသူ ၄၈၇၄ ၁၁.၂% ၃၁.၅% ဝ% ၁ဝဝ%

* သတိျပဳရန္။ အျခားအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက အၫႊန္းကိန္းငယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ငန္းရမွတ္မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
အဆိုပါ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလယ္ကိန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

စာရင္းအင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္) 
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စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔ ႏွစ္သက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍တုိက္႐ိုက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ၌ စိုးရိမ္ရသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ 
၎လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွစ္သက္လိုလားမႈကုိ အမွန္တကယ္ ေျပာျခင္းမရွိျခင္း၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းၾကပ္မႈ တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚ၌ တိက်မႈမရွိေသာ 
အတုိးအေလ်ာ့ ခန႔္မွန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ဤျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္အလုိ႔ငွာ ကြၽန္ုပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ပူးတြဲ 
စစ္တမ္းစမ္းသပ္ခ်က္ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ ၎နည္းအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ မူဝါဒပိုင္းႏွစ္သက္ လုိလားမႈ 
ေပၚထြန္းရာ၌ လူအမ်ားလုိလားခ်က္ (social desirability) ႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအနက္ ေလ့လာမႈ မျပဳေသာ 
ေသာင္းေျပာင္းေရာေထြးမႈ မပါဘဲ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွစ္ရပ္လံုးမွ အေၾကာင္းတရားလႊမ္းမိုးမႈ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ 
ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္လာႏိုင္သည္။ ပူးတြဲစိစစ္ေလ့လာမႈမွသည္ သုေတသီမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တမ္းဒီဇိုင္းပုံစံမ်ား၌ ရႈေထာင္စုံ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ပုံစံခ်လာႏိုင္ၿပီး၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ မည္သည့္ရႈေထာင့္သည္ 
အေလးခ်ိန္ အစီးဆံုး ျဖစ္သည္ကုိလည္း အကဲျဖတ္လာႏိုင္သည္ (Hainmueller et al., 2014)။ လက္ရွိအေနအထားအရ  
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ႏွစ္သက္လုိလားမႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရာ၌ 
ဤဒီဇိုင္းပုံစံသည္ အထူးအသံုးတည့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား) သည္ အ႐ြယ္အစား၊ က႑၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဇာတိႏိုင္ငံတုိ႔ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ မ်ားစြာေသာ ရႈေထာင့္ 
အေရအတြက္ေပၚ မူတည္၍ ကြာျခားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ပူးတြဲစိစစ္ေလ့လာမႈသည္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္နည္းျဖင့္လည္း ကြၽန္ုပ္တို႔၏ စိစစ္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အကူအညီေပးသည္။ 
ဦးစြာပထမ ၎နည္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ က်ပန္းျပဳလုပ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
သိျမင္ႏိုးၾကားမႈသည္ ေျဖၾကားသူမ်ား စိတ္ဝင္စားေလာက္သည့္ က႑ သုိ႔မဟုတ္ ဇာတိႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အျခားလကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္လွ်င္ မွန္ကန္ေသာ ရႈေထာင့္တြင္ ရွိေစသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ပူးတြဲ စိစစ္ေလ့လာမႈသည္ ေျဖၾကားသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ 
ေပးသည့္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားရာ၌ ေျဖၾကားသူသည္ လူအမ်ား 
လိုလားခ်က္ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈမ်ိဳး ေလ်ာ့ပါးေစသည္။ တရားမဝင္ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳရသည့္ ႀကိမ္ႏႈန္းကုိ တုိင္းတာရာ၌ 
အသုံးျပဳခဲ့သည့္ စမ္းသပ္စာရင္းႏွင့္ အလားတူပင္ ေျဖၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္သက္လုိလားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေ႐ြးခ်ယ္ 
ရာ၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျပဳရသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ျပစရာ မလုိဘဲ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ 
ဤနည္းျဖင့္ ေျဖၾကားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပါင္းစုံ ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ 
ဒီဇိုင္းပုံစံတြင္ လူအမ်ားလိုလားခ်က္ကုိ ကန႔္သတ္လုိက္ႏိုင္သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ စမ္းသပ္ခ်က္၏ ဒီဇိုင္းပုံစံကုိ ဇယား 
၇ တြင္ ျပထားပါသည္။ စစ္တမ္းေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းရာ၌ electronic tablet မ်ား အသုံးျပဳၿပီး ေျဖၾကားသူမ်ား၏ အရပ္ 
ေဒသအတြင္း လာေရာက္ႏိုင္စရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ လကၡဏာရပ္ ခုနစ္မ်ိဳး ခြဲျခားထားပါသည္။ ၎တို႔အရ လာေရာက္မည့္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသည္ ၁) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွလာသည္၊ ၂) 
ပိုင္ဆိုင္သူသည္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ သုိ႔မဟုတ္ အစိုးရပိုင္၊ ၃) စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ 
သို႔မဟုတ္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္သည္၊ ၄) ေျဖၾကားေပးသူ၏ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အနည္းငယ္ 
(၁ဝဝ)၊ သို႔မဟုတ္ အလယ္အလတ္ (၁,ဝဝဝ)၊ သို႔မဟုတ္ မ်ားစြာ (၁ဝ,ဝဝဝ) ယူေဆာင္လာမည္၊ ၅) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု အစြပ္စြဲ မခံရဘူးေခ်၊ ၆) ေဒသႏၲရ အစိုးရထံမွ အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာ 
ခြင့္အေနျဖင့္ လ်ာထားသည့္အတိုင္း ေထာက္ပံ့ေငြရရွိသည္၊ ၇) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာ၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကုိ ကုိယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ လုိက္နာသည္။ အဆုိပါ လကၡဏာရပ္မ်ားကုိ က်ပန္းျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ 
ကာစီႏိုေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားရွိ အေႂကြေစ့စက္ကဲ့သုိ႔ ေျဖၾကားသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ အဆုိပါ ကိန္းရွင္မ်ားသည္ မတူ 
ညီေသာ ေပါင္းစပ္မႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပၚထြက္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လကၡဏာရပ္ေပါင္းစုံအေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳလုပ္ 
ထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုပ္ငန္းရွင္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျဖၾကားသူတစ္ဦးခ်င္းစီကုိျပသ၍ အကဲျဖတ္ 
ခိုင္းသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ ႏွစ္ဦး၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပသၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အဆိုပါ ေျဖၾကားသူအား “ေဖာ္ျပပါ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ မည္သည္တို႔ကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေစလိုပါသနည္း” ဟု ေမးျမန္းသည္။ 

ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသတြင္း လာေရာက္မည့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ လြန္စြာ အေရးပါလွသည္။ ပုံ ၃၉ တြင္ စီးပြားေရး လာေရာက္လုပ္ကုိင္ရန္ လုိင္စင္ရ 
ေစလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ေျဖၾကားသူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးသည့္ လုပ္ငန္းရွင္၏ စ႐ိုက္လကၡဏာဆုိင္ရာ 
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လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ ထုိဇယားတြင္ လုိင္စင္ရရွိႏိုင္ေျခေပၚ 
သက္ေရာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ စ႐ိုက္လကၡဏာတစ္ခုခ်င္းစီ အတြက္ ေပးထားခ်က္ပါ တန္ဖိုး၏ ခန႔္မွန္းသက္ေရာက္မႈကုိ 
ဇယားတြင္ ျပထားသည္။ ခန႔္မွန္းခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈသည္ အဆိုပါ ရႈေထာင့္ဆုိင္ရာ ရည္ၫႊန္း 
အမ်ိဳးအစားအတြက္ ႏႈိင္းရသေဘာေဆာင္သည္။ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျဖၾကားသူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ အဓိက အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဦးစြာပထမ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ အနာဂတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ က႑အမ်ိဳးအစားအေပၚ အကဲ 
ဆတ္မႈကို တစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ႏွစ္သက္မႈျဖစ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ နည္းပါးမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ 
ေကာက္ယူသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ မ်ားစြာထိခိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑မွ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေျဖၾကားသူမ်ားဘက္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ လုိင္စင္ရေစလုိသည့္ ဆႏၵသည္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၅% ေလ်ာ့နည္းသည္။ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အီလက္ထေရာနစ္ ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းသည္ ေထာက္ခံမႈ ၇% ေလ်ာ့နည္းသည္။ 

ဒုတိယအေနျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အမ်ိဳးအစား လိုင္စင္ရရွိသည္ကုိ ျမင္လုိသနည္းဟု ေမးသည့္အခါ ေျဖၾကားသူ 
မ်ား၏ လုိလားမႈမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ အေပၚလုိက္၍ ေျပာင္းလဲမႈ 
ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ဖူးသည္ ရာဇဝင္ရွိပါက ေျဖၾကားသူ 
မ်ားဘက္မွ လိုင္စင္ရေစလိုေသာ ဆႏၵကို မ်ားစြာေလ်ာ့ပါးေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္စု ၁ဝဝ ကုိ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးေစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိပါက အဆုိပါလုပ္ငန္း၏ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ 
အေပၚ လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံလုိစိတ္ ၂၆% ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။ ထိခိုက္မႈ ႀကီးမားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ လုိင္စင္ရရွိႏိုင္ေျခကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။ အထူးသျဖင့္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မရွိသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက အိမ္ေထာင္စု ၁,ဝဝဝ ကို ပ်က္စီး 
ေစသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံခဲ့ရဖူးသည့္ လုပ္ငန္းသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရႏိုင္ေျခ ၃၄% ထိ ေလ်ာ့က် 
သြားသည္။ 

စရိုက္လကၡဏာ က်ပန္းေရြးခ်ယ္မႈ ၁ က်ပန္းေရြးခ်ယ္မႈ ၂ က်ပန္းေရြးခ်ယ္မႈ ၃

ဇာတိနိုင္ငံ ျမန္မာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမွ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမွ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံသူ

ပိုင္ဆိုင္မႈအမ်ိုးအစား ပုဂၢလိက အစိုးရပိုင္ ---

က႑ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး အီလက္ထေရာနစ္ သတၱဳတြင္း

အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ၁ဝဝ ၁,ဝဝဝ ၁ဝ,ဝဝဝ

အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့မႈ မရွိ ၅% ၁ဝ%

အတိတ္ကာလ သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ

ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳ
အိမ္ေထာင္စု ၁ဝဝ ပ်က္စီးေစ 
ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား

အိမ္ေထာင္စု ၁,ဝဝဝ ပ်က္စီး 
ေစခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား

အစိမ္းေရာင္လက္မွတ္

“အစိမ္းေရာင္လက္မွတ္” 
ရရွိသည့္ သေဘာမွာ 
လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားကို သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 
အနည္းဆံုးနည္းျဖင့္ 
ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။

“အစိမ္းေရာင္လက္မွတ္” 
မရွိသည့္ သေဘာမွာ 
လက္ရွိတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ 
ရြက္မႈမ်ားကို သဘာဝ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 
အနည္းဆံုးနည္းျဖင့္ 
ျပဳလုပ္လွ်က္မရွိသည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။

“အစိမ္းေရာင္လက္မွတ္” 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ သေဘာမွာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆံုး 
နည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ 
သေဘာျဖစ္သည္။

ဇယား ၇။ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္မက္ထရစ္ဇယား
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တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လာေရာက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို 
က်င့္သုံးရန္ ႀကိဳးစားေနပါက ေျဖၾကားသူမ်ားဘက္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုင္စင္ရရွိေစလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵ သိသိသာသာ တုိးပြား 
လာေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ အစိမ္းေရာက္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားလိုစိတ္ရွိပါက လာေရာက္မည့္ လုပ္ငန္း သည္ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဖိအားနည္းေစရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္သည့္အတြက္ 
ေျဖၾကားသူမ်ားဘက္မွ ၎၏ လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အစိမ္းေရာင္လက္မွတ္ မေလွ်ာက္ ထားသူထက္စာလ်င္ ၁ဝ% 
ပိုမိုေထာက္ခံၾကသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္မ်ားျဖင့္ 
တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္လည္း ၎လုပ္ငန္း လုိင္စင္ရေစလိုသည့္ လူအမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵမွာ သိသာစြာ 
တိုးပြားလာျပန္သည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အဆုိပါ သတ္မွတ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ မလုိက္နာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 
တစ္ရပ္ႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက အစိမ္းေရာက္လက္မွတ္ ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သည္ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ႏွစ္သက္လုိလားမႈ 
၂၅% ပိုမိုရရွိသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေနာင္ေၾကာင္းရာဇဝင္ မေကာင္းလွသည့္ လုပ္ငန္း 
တစ္ရပ္သည္လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္ 
တြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ် ေဆာင္႐ြက္ျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အတိတ္မွ အမွား 
မ်ားကုိ ျပဳျပင္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ခန႔္မွန္းသက္ေရာက္မႈသည္ အ႐ြယ္အစားႀကီးမားသည္ျဖစ္ရာ အဓိပၸါယ္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ 
ဆိုးဝါးေသာ အျပဳအမူမ်ားကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ျဖည့္ေပးႏိုင္စရာ အနည္းငယ္သာ ရွိပါသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္း

အီလက္ထေရာနစ္

သတၱဳတြင္း

အလုပ္သမား ၁ဝဝဝ

အလုပ္သမား ၁ဝဝဝဝ

အခြန္ ၁ဝ% ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အခြန္ ၅% ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အိမ္ေထာင္စု ၁ဝဝ တြင္ ထိခိုက္မႈ

အိမ္ေထာင္စု ၁ဝဝဝ တြင္ ထိခိုက္မႈ

အစိမ္းေရာင္လက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားဆဲ

အစိမ္းေရာင္လက္မွတ္

ပံု ၃၉။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြဲေဝျခင္းမွ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ႏွစ္သက္လိုလားမႈ
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၁။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “မွတ္ပုံတင္ျခင္း” ဟူေသာ စကားရပ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအရ 
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ား အားလံုးက 
မျဖစ္မေန လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကသည္မဟုတ္ဘဲ SME လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာလည္း မွတ္ပုံမတင္ၾကေခ်။ ဤေလ့လာမႈ 
အတြက္ လူေတြ႕ေမးျမန္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအစုအတြက္မူ လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေထြအုပ္႐ုံးမွ 
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ဝယ္ယူရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤေလ့လာမႈတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ငန္း 
စတင္လုပ္ကုိင္ရန္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလကုိ ရည္ၫႊန္းရန္ “မွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္” ဟူေသာ 
ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳထားပါသည္။   

၂။ အခ်ိဳ႕ေသာ လယ္ယာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ နမူနာ မူေဘာင္ရွိ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ ကုဒ္အမွတ္ 
အသား မွားယြင္းေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းေၾကာင့္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနမွ စစ္တမ္းမ်ားကို ေျဖဆုိၿပီးေနာက္ပိုင္း 
၎တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္တမ္းတြင္ သြယ္ဝိုက္ပါဝင္ပါသည္။ 

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက Batcheler (၂ဝ၁၈) ကို ရႈ။ 
၄။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း ေဒတာမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ဝ 

ေပါင္းစပ္ပါဝင္ၿပီး လူဦးေရ ကြာျခားခ်က္မွာ ၁,၇၃၂ မွ ၆၈၇,၈၆၇ အထိ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံကုိ 
အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက Batcheler (၂ဝ၁၈) ကို ၾကည့္ပါ။ 

၅။ ဤတြင္ ဝန္ခံရမည့္အခ်က္မွာ PCI စစ္တမ္းပါ ဗီယက္နမ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားထက္စာလွ်င္ 
အ႐ြယ္အစား ပိုမိုႀကီးမားၿပီး၊ ပို၍လည္း တရားဝင္ပုံစံတက်ရွိၾကသည့္အတြက္ ဤအခ်က္သည္ ဝင္ေၾကးအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။ PCI စစ္တမ္းပါ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတုိင္းသည္ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းရွိၾကၿပီး၊ MBEI စစ္တမ္းပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ တစ္ႏွစ္တာ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္သာ ရွိၾကသည္။ 
ထို႔အျပင္လည္း MBEI ပါ ၇၃% ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ဆယ္ေယာက္ႏွင့္ေအာက္သာရွိၿပီး 
၅၂% မွာ ငါးေယာက္ႏွင့္ေအာက္သာ ရွိၾကသည္။ MBEI ပါ ပ်မ္းမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမား ေလးေယာက္ 
သာရိွၿပီး ဗီယက္နမ္ PCI တြင္ ရွစ္ေယာက္ရွိသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ က တြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ က႑အနည္းငယ္ (အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး) တြင္သာ စုေဝးေနၾကၿပီး၊ 
PCI နမူနာမ်ားတြင္မူ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ က႑မ်ိဳးစုံ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္စြာျဖင့္ အမ်ိဳးအစား ပိုမိုစုံလင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၆။ လမ္းအရည္အေသြးေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုရွိ သုေတသန လူေတြ႕ေမးျမန္းမႈ ႏွစ္ခုကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္ျဖစ္၍ 
သုေတသန အဖြဲ႕ငယ္အေနျဖင့္ ဤျပႆနာကို ေကာင္းစြာ ရင္းႏွီးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

၇။ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လက္မွတ္မ်ားရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားသည္ စီးပြားေရး 
လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားသြားပါသည္။ တသမတ္တည္း ျဖစ္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ 
ပုံမွန္လုိအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းတစ္စုံကုိ ယူ၍ စဥ္းစားပါမည္။ စည္ပင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားအတြက္ 
ပုံမွန္စာ႐ြက္စာတမ္း အစုံတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ၊ အိမ္နီးခ်င္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ လက္မွတ္မ်ား၊ 
မီးသတ္ဌာန၊ ရက္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ေထာက္ခံစာမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ ေထြအုပ္႐ုံးမွ ေထာက္ခံစာရရွိရန္အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ ေတာင္းခံလႊာႏွင့္ အနည္းဆံုး 
ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ ေထာက္ခံစာမ်ား ပါရွိရသည္။ DALMS မွ ေျမဌားစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စာ႐ြက္ 
စာတမ္းမ်ားတြင္ ေတာင္းခံလႊာ၊ အနည္းဆုံး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ ေထာက္ခံစာမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္ၿပီး ေဖာင္ပုံစံ ၁ဝ၃၊ ၁ဝ၅ 
ႏွင့္ ၁ဝ၆ တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ 

၈။ ဤတြင္ စီးပြားေရး ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အျငင္းပြားမႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
တရား႐ုံးမ်ားကုိ အသံုးမျပဳၾကဖူးေသးသည့္ အေနအထားမွ ထြက္ေပၚလာဟန္တူသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ဤယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္းကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းဘက္လုိက္မႈေၾကာင့္ 
ဤအၫႊန္းကိန္း၏ ေနရာတကာတြင္ အမွတ္မ်ား ျမင့္တက္သြားေစသည္။ ယင္းအမွတ္ျမင့္ေစေသာ ဘက္လိုက္မႈသည္ 
ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခုတြင္ သိသိသာသာ ျမင့္မားေနသည့္ အရိပ္အေရာင္မ်ိဳးလည္း ထင္ရွားစြာ 
မေတြ႕ရျပန္ေခ်။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ဆခ်က္တုိ႔ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုးၾကားမွ ကြာဟခ်က္ျဖင့္ တြက္ခ်က္သည္ျဖစ္ရာ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 
ဘက္လုိက္မႈသည္ အဆိုပါ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ခ်ိန္ဆခ်က္တုိ႔အေပၚ အနည္းအက်ဥ္းသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ရွိသည္။  

၉။ အၫႊန္းကိန္းခြဲမ်ားအတြက္ ရမွတ္မ်ားမွာ မတူညီေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚေစသည့္အတြက္ အားသာခ်က္ႏွင့္ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ရမွတ္ခ်ည္းသာ အသုံးျပဳသည့္နည္းမွာ အေထာက္အကူ မျဖစ္လွေပ။ ပြင့္လင္း 
ျမင္သာမႈပိုင္းတြင္ ၅ မွတ္ ရရွိပါက အေတာ္ပင္ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး အဆင့္တက္ႏိုင္စရာရွိေသာ္လည္း ေျမအပိုင္းတြင္ ၅ 
မွတ္သာ ရရွိပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အဆင့္ေပးျခင္းသည္ ဤစံႏႈန္း 
သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ပို၍ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ 
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၁ဝ။ ျဖန႔္က်က္မႈမွ ပုံမွန္မဟုတ္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ညမီးေရာင္၏ သဘာဝေလာ္ဂရစ္သမ္ကို ယူထားပါသည္။
၁၁။ သတိျပဳရန္မွာ ကြၽန္ုပ္တုိ႔၏ နမူနာေကာက္ယူေရး မူေဘာင္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕မ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း 

အခ်ိဳ႕မွာမူ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကုဒ္နံပါတ္ကုိ နမူနာေကာက္ယူေရး မူေဘာင္တြင္ မွားယြင္းစာရင္းျပဳစုမိျခင္း၊ 
သို႔တည္းမဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သြယ္ဝိုက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 
ပါဝင္လာၾကသည္။ 

၁၂။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစစ္တမ္းတြင္လည္း ဤေဒတာစာရင္းကုိသာ 
အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။

၁၃။ စစ္တမ္း အေလးခ်ိန္မ်ားမွာ ေဒတာစာရင္းတြင္ ပါရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ယင္းအေလးခ်ိန္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ 
စိစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ သုေတသနတြင္ အသုံးျပဳျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လိုပါက သုေတသီမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
သုေတသီမ်ားမွေန၍ ၎တုိ႔အား မည္သုိ႔တည္ေဆာက္ရမည္၊ မည္သုိ႔ စိစစ္ေလ့လာရမည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အႀကံျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

၁၄။ ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်ကြက္လပ္ ၉၅% ႏွင့္ အမွားျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃% ယူဆထားပါသည္။ 
၁၅။ ဥပမာ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႕ငယ္၏ လံုၿခဳံေရးကို ငဲ့ကြက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ျမားစြာကုိ 

နမူနာမေကာက္ယူဘဲ လက္လႊတ္လိုက္ရၿပီး ယင္းေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို မေျဖၾကား 
သူမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လ်ာထားခ်က္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဦးေရမ်ားတြင္လည္းေကာင္း 
ျဖည့္သြင္းလိုက္ပါသည္။ 

၁၆။ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားၾကားမွ ေသြဖီမႈမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ 
မ႐ိုးမသားျပဳလုပ္ထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပို၍ လြယ္ကူေစပါသည္။

၁၇။ ဤသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အၫႊန္းကိန္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အၫႊန္းကိန္းမ်ားကုိ 
ေရးသားခဲ့ၾကသူမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည့္ နည္လမ္းႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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