
လွ်ိဳ႕၀ွက္။ ။ ႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္မူၾကမ္း 

 

ႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စု၏ ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္မူၾကမ္း (FY 13-14) 

 

ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္တစ္ခု၏ရည္ရြယ္ခ်က္။ 

 ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္မႈ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဤကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုသည္ 
လာမည့္ ၁၈ လအတြင္း ဤႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ရန္ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္ 
တစ္ေစာင္ကုိ ေရးသားျပဳစုလွ်က္ရွိသည္။ ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီး 
မွျဖစ္ေစ၊ ထူးျခားသည့္ ႏိုင္ငံေရး သို႕မဟုတ္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲကာလတစ္ရပ္လြန္ေျမာက္ၿပီးမွျဖစ္ေစ၊ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္လာ 
သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုက အသုံးျပဳေလ့ရွိေသာ စံခ်ိန္မွီ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္နည္း 
ဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္တစ္ခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံေသာ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကုိ  လက္ခံအတည္ မျပဳရေသးမခ်င္း  
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ဆက္သြယ္မႈအတြက္ လုပ္ငန္းအေျခခံမူတစ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 
ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကုိ အစိုးရႏွင့္လုပ္ငန္းတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူေပါင္းစံုႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္ ေရးသား ျပဳစုၿပီး 
ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စ၏ု ဒါရုိက္တာမ်ားအဖြဲ႕အတြင္း ေဆြးေႏြးသည္။ ထုိ႕ေနာက္ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသည္။ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားကုိ အသိေပးႏုိင္ေအာင္ အေထာက္ 
အကူျပဳရန္ ၾကံရြယ္သည္။ 
 
 
ကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏အေျခအေန 
 
 ဤဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ဤတုိင္းျပည္၏ ဆက္စပ္အေၾကာင္းတရားကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ 
ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္က လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ထူးျခားေလးနက္ၿပီး ေရရွည္ 
အက်ိဳးမ်ားမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ထားသည္။ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းရာ၌ တုိးတက္မႈ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လႊတ္ေပးမႈႏွင့္ ၄င္း၏အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ 
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဤတုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း  ျပန္လည္၀င္လာမႈတို႕) ပါ၀င္သက့ဲသို႕ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းကို တညီတည္း 
သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးကို အရွင္ထားရိွျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢမ်ားအား တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာင္တြင္ဥပေဒျပဳေရးတုိ႕အပါအ၀င္ အေရး 
ႀကီးသည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိလည္း တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
 ဤၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ရိွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီနည္းပညာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဗဟုိမွထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စီးပြားေရးမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသုိ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႕အား ပိုမုိေကာင္းေသာ၊ ပုိမိုေဘး 
ကင္းေသာ၊ ပုိမုိျပည့္စံုေသာဘ၀မ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးထားသည္။ သုိ႕ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏ အဆင့္တစ္ဆင့္တြင္ 
လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားရိွပါက အျခားအဆင့္မ်ားကုိပါ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက အဆုိျပဳထားသည့္ 
ဤအစီအစဥ္သည္ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသုံးရပ္ေအာင္ျမင္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အစီအစဥ္ကို 
ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပးႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
 
 



ပါ၀င္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္မ႑ိဳင္သုံးခု 
 
 အစုိးရ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ (၄) ရပ္ (စုိက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟန္ခ်က္ညီညီတုိးတက္မႈ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးတုိး 
တက္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးမီွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ) ေပၚတြင္ အေျခခံလွ်က္ ဤၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ 
ခ်က္သည္ ပါ၀င္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ မ႑ိဳင္သံုးခုကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား 
အသြင္ေျပာင္းျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ 
 
ပထမမ႑ိဳင္။ ။ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိအသြင္ေျပာင္းျခင္း။ 
 

- ဤမ႑ိဳင္သည္ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ အၿပိဳင္အဆုိင္ေပၚေပါက္ေနသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေအာင္ျမင္စြာ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရန္၊ ပိုမုိရႈပ္ေထြးလာေနသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ႏွင့္ 
တုိင္းျပည္ကုိ ၄င္း၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္  လမ္းျပေပးရန္အလုိ႕ငွာ ၄င္းတုိ႕အား အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မီလာေအာင္ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
ပုဂၢလိက က႑မ်ားရိွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ အႀကံေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအကူ 
အညီေပးေရးအေပၚ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

- စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေရးတုိ႕အ 
တြက္ ဤလုပ္ငန္းကို  နယ္ပယ္ (၃) ရပ္တြင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
(၁) ျပည္သူ႕ေငြေၾကးဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ 
 အစုိးရအား ထိေရာက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား 
ကုိ မူ၀ါဒဆုိင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားစြာ ကြင္းဆက္မိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
 
(၂) အေသးစားေငြေခ်းသူမ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 
တုိးျမွင့္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အားေပးေထာက္ခံျခင္း ႏွင့္ 
 
(၃) ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ 

 
- လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပဏာမ စူးစမ္းေလ့လာေရးလုပ္ငန္း (ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႕ 

အသုံးစရိတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ အေျခအေန အကဲျဖတ္ျခင္း)၊ မူ၀ါဒေရးရာအႀကံဥာဏ္ေပးျခင္း (ေငြေၾကး 
က႑၊ အေသးစားေခ်းေငြ) ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံေပးၿပီး စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႕ ပါ၀င္သည္။ 

 
ဒုတိယမ႑ိဳင္။ ။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း။ 
 

- အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔အေတြ႕အႀကံဳက သက္ေသထူ 
ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးမ်ားေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈကုိ တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ဒုတိယမ႑ိဳင္သည္ ေရတုိအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ရရိွေစရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္။ 

- ဤမ႑ိဳင္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းတြဲတစ္ခုသည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား  အျမန္ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ေစ 
ရန္ မ်ိဳးႏြယ္စုအလုိက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အေထာက္အကူ 
ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕ႏွင့္အတူ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေရးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ (ကမာၻ႔ 
ဘဏ္အုပ္စုႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႕ကုိ အေထာက္အကူေပးသည္) ႏွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဌာန 
(Myanmar Peace Center) အတြက္ပါ တုိက္ရိုက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 

- ဒုတိယလုပ္ငန္းတြဲတစ္ခုသည္ လူမႈေရးအရ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ေဒသခံအဆင့္ထိ အပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ဆက္ 
သြယ္မိရန္ ၿမိဳ႕ျပလူအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခန္းက႑ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 



- တတိယလုပ္ငန္းတြဲတစ္ခုသည္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ ရပ္ရြာလူထုပါ၀င္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတစ္ရပ္အပါအ၀င္ က႑ 
မ်ားစြာတြင္ အလ်င္အျမန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ အေလးထားမည္ျဖစ္ၿပီး ICT မူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လည္း 
အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 

 
တတိယက႑။ ။ ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းကုိျပင္ဆင္ျခင္း။ 
 

- ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္၏ တတိယမ႑ိဳင္သည္ ရာႏႈန္းျပည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု တုိင္းျပည္အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (IDA) ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
သုံးစြဲခြင့္ ရရိွေစေရးအတြက္ ေၾကြးက်န္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း အပါအ၀င္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အေလးထားသည္။ 

- ထုိ႕ျပင္ ဤကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္ ဤႏုိင္ငံက ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပႆနာမ်ားအေပၚ ၄င္း၏ အသိပညာကုိ အေျခခံ 
လ်က္ သရုပ္ခြဲျခင္းႏွင့္ အားနည္းခ်က္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္ကာလအတြင္း 
အင္တိုက္အားတုိက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ထုိသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ 
ယူေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ကုိယ္စားျပဳ အသုံးစရိတ္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကုိ ျပင္ 
ဆင္ေရးတုိ႕လည္း ပါ၀င္ႏုိင္သည္။  
 

အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား။ 
 
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႀကီးမားမ်ားျပားလွသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးသည့္လုပ္ငန္း အေျခအေန 
တုိ႕ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ဤႏုိင္ငံႏွင့္ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္းမရိွေတာ့သည့္အခါမ်ိဳး၌ အျခားေသာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစုစပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု အဆုိျပဳထားသည့္ အစီအစဥ္သည္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစုစပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက အတန္အသင့္ အသာစီးရ 
ထားသည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားအေပၚ အဓိကထားသည္။ ဤၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတြင္ 
ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) တုိ႕အပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစုစပ္ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏီွး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ဤကမာၻ႕ဘဏ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူမ်ား၏ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းတို႕တြင္ သာမက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠဌရာထူးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
လက္ခံေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အစိုးရအား ေထာက္ပ့ံကူညီေရး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံစုံအလွဴ ရွင္ယုံၾကည္အပ္ႏံွမႈရန္ပံုေငြသို႕လည္း 
ဆက္လက္ ေထာက္ပ့ံသြားမည္။ 
 
စုိးရိမ္ဖြယ္ရာရိွသည္မ်ား 
 
 လက္တေလာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစိုးရကဦးေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ တည္ရွိေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးအခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးလွ်က္ရိွရာ ကမာၻ႕ဘဏ္ 
အုပ္စုကလည္း ဤအခြင့္အလမ္းကုိ အမိအရ ဆုပ္ကုိင္ေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အကူအညီေပးရန္ အာမခံထားသည္။ ထုိနည္းတူ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ကာလအပုိင္းအျခားတုိ႕သည္လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရိွႏိုင္သည့္ အေနအထားရိွေနသည္။ ေနာက္ 
ဆုံး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အတိအက် သိရေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားအျပင္ ေအာက္ပါ တုိင္းျပည္အဆင့္ အဓိ 
က စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ (၅) ရပ္ကုိ ဤၾကားျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာထုတ္ႏႈတ္ခ်က္က ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ 
 
(၁) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ မခုိင္မာမႈ။ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲ
မႈမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
 - ေထာက္ပ့ံမႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႕ ေျပာင္းလဲေရာက္ရိွသြားသည္။ 
 
(၂) ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားေပၚလာသည့္အေလ်ာက္ တုိးပြားလာေသာ လူမႈေရးတင္းမာမႈမ်ား အပါအ၀င္ ပဋိပကၡ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာ 
ႏုိင္ျခင္း။ 
- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူမႈေရးေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈတုိ႕ကုိ ေထာက္ပ့ံမႈ 
 



(၃) အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ညိွႏိႈင္းေရးတြင္ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေသာ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ မေရရာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပတ္၀န္း 
က်င္။ 
- ေျဖးညွင္းစြာ လႈပ္ရွားၿပီး တေျဖးေျဖး အဆင့္ျမွင့္တင္သြားရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစုစပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းလ်က္ အစုိးရ၏ အေကာင္ 
အထည္ ေဖာ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ယုံၾကည္အပ္ႏွံေရး/ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား ထူေထာင္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရန္ 
 
(၄) ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကုိ အမီွလုိက္ႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္၍ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားျပားလြန္းလွ်င္လည္း ၾကာလာလွ်င္ 
စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့သြားႏုိင္သည္။ 
- ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ တက္ၾကြစြာ အေလးထားရန္ 
 
(၅) ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိေသာ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မႏုိင္မနင္းျဖစ္ကာ မေလ်ာ္ကန္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ 
သြားႏုိင္သည္။ 
- က်ယ္ျပန္႕ေသာအျမင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးက႑၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နားလည္လ်က္ ပိုမုိေတာင့္တင္း 
ခုိင္မာေသာ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မႈႏွင့္ အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးစြမ္းရည္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရာ၌ အစုိးရကုိ ကူညီရန္။ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


