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ကမၻာ႔ဘဏ ္အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥက႒ၠ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀ရာစု အစပိုင္းတြင္ အေရွ႕အာရွ၏ ျမန္ဆန္စြာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေသာ စီးပြားေရး အေနအထားရွိသည္႔ ႏိုင္ငံမ်ား အနက ္

တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာၾကီးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ကာ အထီးက်န္ ျဖစ္ခဲ႔ရျခင္းက 

စီးပြားေရးကို ယိုယြင္းေစျပီး ေဒသတြင္း အထင္ကရ ေျပာင္းလတဲိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ေ၀းခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ္ႏွင့္ 

အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ၏ ေမာင္းနွင္အားမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ျပီး လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၆၀ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမွာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားနွင့္ မတိမ္းမယိမ္းရွိခဲ႔သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြမွာ 

၄၀ရာခုိင္ႏႈန္းပိုျမင့္ျပီး ထိုင္း၏တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမွာ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုျမင္႔သည္။ ယေန႔တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြမွာ ၃၅၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္းပုိျမင္႔ျပီး  ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ ၅၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးခန္႔ ျမင့္တက္ေနသည္။ အင္ဒိုနီးရွားနွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔၏ 

ယေန႔တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအဆင္႔ကို လိုက္မီရန္ နွစ္စဥ္တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင္႔ နွစ္ေပါင္းနွစ္ဆယ္ခန္႔ ဆက္တိုက္ တိုးေနရန္လိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နွစ္စဥ္တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ၄င္း၀င္ေငြမွာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆ ဲ

အာဆီယံအိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ပ်မ္းမ်ွ၀င္ေငြ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ ရွိသည္။ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္စြာ 

ေနာက္က်န္ရစ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိႏုိင္သည္။ ကေလးမ်ား အားလံုး၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွာ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ႔ေနျပီးလူဦးေရ၏ ေလးပံုသံုးပံုမွာ 

လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးေပ။ 

ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ႔အနွံ႕ရွိ မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္သူမ်ား ေမးခြန္းထုတ္ေနသည္မွာ “အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး အဆင္႔ အတန္းကုိ 

အမွီလိုက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း” ဟုျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ တိုးတက္လာမႈမ်ားသည္ 

အားက်အတုယူဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀နွစ္မ်ားတြင္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ အာဖရိကတုိက္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ား ထက္ပို၍ ဆင္းရဲသည္။ ယခုအခါ 

တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ ဂ်ီဒီပီ ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းျပီး စိုးရိမ္စရာလည္း ေကာင္းသည္။ တိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္ေသာ 

အာရွအိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ရယူႏိုင္သည္။ ၄င္း တုိ႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေကာင္းမ်ားကုိ 

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေျပာင္းလယဲူရမည္။ လူထုဗဟိုျပဳသည္႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ ၊ ငယ္ရြယ္၍ တက္ၾကြေသာ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ထုတ္ယမူသံုးစြရဲေသးသည္႔ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ အလ်င္အျမန္ ဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္လာရန္ အလားအလာရွိသည္႔ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈနွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 

အကူအညီမ်ား စသည္တို႔ ေရာက္ရိွေနျပီျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားနွင့္ ဗ်ဴဟာက်သည္႔ ပထ၀ီအေနအထားတြင္ တည္ရိွေနျခင္းစသည္႔ အားသာ 

ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ေရွ႔သို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔တိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္နုိင္ရန္ 

အခြင္႔အလမ္းေကာင္းမ်ားရရွိႏုိင္သည္။ 

ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ျမွင္႔တင္ေပးမည္႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ 

ကုိက္ညီသည့္ မက္ခရုိ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမူေဘာင္နွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ခ်မွတလ္ုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနွင့္ 

ၾကြယ၀္မႈမ်ားကုိ အခ်င္းခ်င္း ေ၀မ်ွခံစားနုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံ၏ တိုးတက္မႈ အလားအလာသည္လည္း အျပည္႔အ၀ 

ေရာက္ရွိလာနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေၾကြးျမီမ်ားကုိ အတိုင္းအတာတစ္ခု အတြင္း သတ္မွတ္ထားရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္႔ 

ေငြေၾကးေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အေရးၾကီးသည္႔ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

 ပုိ႔ကုန္က႑ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားကုိ အားေပးနိုင္ရန္နွင့္  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ ေျပာင္းလျဲခင္း 

လုပ္ငန္း သည္လည္း အေရးၾကီးသည္။ တာ၀န္သိသည္႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နွံမႈ 

ဥပေဒအသစ္ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရးပါေသာပထမဆံုး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လွမ္းႏုိင္ခ့ဲျပီ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္၊ ျမိဳ႕ျပေနသူမ်ား၊ 

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လက္လွမ္းမီႏုိင္ရန္ ေငြေခ်းငွား ေပးျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အႏွ႔ံတြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား 

ဖန္တီးေပးနိုင္လိမ္႔မည္။ 



ပုဂၢလိက က႑သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀မ်ား တုိးတက္လာမည္ဟု ယံုၾကည ္ေနၾကသည္႔ 

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။ ပညာေရးနွင့္  ရင္းနွီး ျမွဳပ္နွံျခင္းျဖင့္လည္း 

အနာဂတ ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္စြမ္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးရာ ေရာက္နိုင္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုိင္းနိုင္ငံသည္ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ရန္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ရလာဒ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ႏုိင္ရန္ ေကာင္းမြန္သည္႔ေနရာ တစ္ေနရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

အလုပ္ခြင္သင္တန္းနွင့္ နည္းသစ္ထြင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အလားတ ူရင္းနွီး ျမွဳပ္နွံျခင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈ 

အခ်က္အခ်ာျဖစ္သည္။ ေနသည္။ လူထုဗဟိုျပဳ တိုးတက္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ပုိမိုပြင့္လင္းလာသည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရး 

စနစ္ကိ ုျပဳျပင္ႏုိင္သည္႔ အခြင့္အေရးရွိျပီး အရြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆုံးႏႈန္း၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္နွင့္ တီဘီအစရွိေသာ ေရာဂါမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို 

ေျဖရွင္းနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေသဆုံးေနျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား 

ကေလးေမြးဖြားစဥ္ အသက္ဆံုးရွံုးေနျခင္းတုိ႔သည္ မျဖစ္သင္႔သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ 

ေရရရိွေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး (telecommunications) နွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္႔ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ပုိမုိ 

ရင္းနွီးျမွဳပ္နံွျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ျမန္ဆန္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင္႔ ကေလးငယ္မ်ား 

ညဘက္တြင္စာက်က္နိုင္မည္။ ေဆးရံုမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အေအးခန္းျဖင့္ သိုေလွာင္ထားႏိုင္မည္။ မီးပ်က္ျခင္းကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္နွင့္ 

လ်ွပ္စစ္ဓါတ္မရသည္႔ ေလးပံုသံုးပံုေသာ လူဦးေရအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ရရွိမႈ တိုးျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကာလတိ ုေျဖရွင္းနည္း  တစ္ရပ္အျဖစ္ 

ကမၻာ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္နွင့္ သင့္ေတာ္သည္႔ ဓါတ္ေငြ႔ တာဘုိင္မ်ား ကိုသုံး၍ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားသည္႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကုိ 

ထုတ္ယူရန္ကူညီေနသည္။ ေရရွည္တြင္ လာအုိ၊ဗီယက္နမ္တို႔ ကဲ့သုိ႔ လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားရရွိမႈျမန္ဆန္စြာ တုိးျမွင္႔နိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

အေျပာင္းအလမဲ်ားတြင္ လူထုကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားျခင္းျဖင္႔ လူထုအက်ိဳးအျမတ္ ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင္႔ အလမ္းမ်ားကုိ 

ျမွင့္တင္နုိင္မည္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြ စီမံခန္႔ခြမဲႈ၊ လူထုနွင့္ပတ္သက္ေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳျခင္းတို႔တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနွင့္ 

တာ၀န္ယူမႈ ရိွျခင္းတုိ႔သည္ လူထုေထာက္ခံမႈကို တည္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ ္အတြင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီနွင့္ စီမံေရးနွင့္ 

ေငြေၾကးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိအခ်က္က ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ မည္သုိ႔ သံုးစြသဲည္ကို သိျမင္ႏိုင္သည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

အေရးပါသည္႔ တိုးတက္မႈျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က ္ဥပေဒအသစ္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ဘတ္ဂ်က္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းနွင့္ သတင္းစာတြင္ 

ဘတ္ဂ်က္ ေငြခြေဲ၀ လ်ာထားမႈေဖာ္ျပျခင္းတုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာသိရိွႏိုင္ရန္နွင့္ အမွားအယြင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ 

စစ္ေဆးနုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာသည္။ သတၱဳ ထုတ္ယူေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား 

ပြင့္လင္းျမင္သာေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ (Extractive Industries Transparency – EITI) နွင့္   လက္တြဲရန္လည္း ျပင္ဆင္ေနသည္။ 

ဤအစျပဳမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အစျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွရေသာ တိုင္းျပည္၀င္ေငြသည္ ပိုမုိပြင့္လင္းျမင္သာလာေသာအခါ တုိင္းျပည္၏ ၀င္ေငြကုိ ျပည္သူမ်ား၏ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတြင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံျခင္းနွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း အပါအ၀င္ မည္က့ဲသုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳမည္ 

ဆိုသည္႔အေပၚေတာင္းဆုိလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံသား အားလုံးအတြက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈမ်ား ေ၀မွ် ခံစားသြားႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္

ဤခရီးလမ္း၏ အနာဂတ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံနွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္တုိင္ကပင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ျပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာက 

အသင့္ေစာင့္ၾကိဳေနသည္။ ဤခရီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားနွင့္ လက္တြဲရျခင္း၊ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကမၻာ႔လံုးဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားနွင့္ လူမႈစီးပြား 

ဘ၀မ်ား ျမင့္မားတုိးတက္ရန္ လက္ေတြ႔က်သည္႔ ေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ပ႔ံပိုး ကူညီမႈ ေပးႏုိင္ျခင္းသည္  ကမ႓ာ႔ဘဏ္အုပ္စုနွင့္ အျခားေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပင္ျဖစ္သည္။  

 


