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စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထီးက်န္၀ါဒ က်င့္သံုး 
ေနမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ေစမည္ေလာ။ 

 အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
• ျပည္တြင္းစစ္၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း 

မ်ားစြာ ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္သည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ အစပ်ဳိး၀င္လမ္းတစ္ခု 
အျဖစ္ အေျခအေနေပးေနပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏႐ႈပ္ေထြးနက္နဲလွ 
သည့္၊ တျဖည္းျဖည္းဖြ႕ံၿဖိဳးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရး သေဘာကို ေသခ်ာနားလည္ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္။ 

• ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္းမုန္တုိင္း၏ ေရရွည္၀င္ေငြႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀မႈ 
အေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ 
ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားရသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ သမၼတအိုဘားမား အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးအေပၚ ပို၍အေလးေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ေစေရးအတြက္ စီးပြားေရးယႏၲရားစနစ္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိ 
အသံုးခ်ရန္ အခ်ိန္သင့္ေတာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

• ႀကီးထြားလာေနသည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ 
လမ္းလြဲသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း ရွိေနသည္။ ဤျပႆနာမ်ားတြင္း က်ဳိးေၾကာင္းမဆီ 
ေလ်ာ္သည့္ မကၠရိုႏိုင္ငံအဆင့္ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲမႈ မူ၀ါဒမ်ား၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားအားလံုးက မခံစားရျခင္း၊ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္ေနသည့္ အက်င့္ 
စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ား၊ ႀကီးထြားလာေနသည့္ တရားမ၀င္ စီးပြားေရးစနစ္၊ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
ေငြေၾကးစနစ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ေနျခင္းကိစၥမ်ား ပါ၀င္သည္။ ဤျပႆနာ 
မ်ားကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သုံးသင့္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အေလးထားၾကည့္ေသာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ 
မ်ားအေနႏွင့္  ထိေရာက္သည့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ 
မူ၀ါဒေရးရာျပဳျပင္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္ သိသာသည့္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တုိင္းအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ ဘ႑ာ၀င္ေငြ တိုးျမႇင့္ခ်ထား 
ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္  ျပည္တြင္းရွိ အင္အားစုမ်ားတြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ 
ၿပီး ဆက္တုိက္ေဆာင္ရြက္သည့္ မူ၀ါဒဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္လိုသည့္ ခိုင္ျမဲသည့္ဆႏၵႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ေဆြမ်ားထံမွ စနစ္တက် ဦးတည္ 
ထားသည့္ ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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 လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ဟူသည့္ 

မူ၀ါဒအသစ္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ 

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း 

ထားစဥ္တြင္ ပို၍ထိေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ေဆာင္ 

ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤခ်ည္းကပ္မႈ၏ ဗဟို 

ခ်ကတ္ြင ္တာ၀နသ္သိည္ ့စီးပြားေရးအရ ပဲကုိ့င ္

ဦးေဆာင္မႈလည္း ပါ၀င္သည္။ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒအသစ္အေပၚ ထပ္မံ 

ဖြင့္ဆိုရွင္းျပမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ 

ပိုမိုရရွိလာေအာင္ စည္းရံုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၊ 

ေနာက္ထပ္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အတြက္ အထူး 

လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ေႏွာင္းေနၿပီ ျဖစ္သည့္ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို   ေထာက္ခံ

ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။’

‘
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ေနာက္ခံသမိုင္း

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစ၍ မေျပလည္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ 
ကမာၻေပၚတြင္ သက္တန္းအရွည္ၾကာဆံုး စစ္ပြဲတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး၊ လူမ်ဳိးေရးမတူ ကြဲျပားမႈအေၾကာင္း 
မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ ေပါႂကြယ္၀မႈအေပၚတြင္ အျမစ္တည္ေနပါသည္။1 ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ၾကာ 
လြဲမွားသည့္ မူ၀ါဒက်င့္သံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအနက္ 
စီးပြားေရးအရ အလားအလာအေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုမွေန၍ လူမႈ-စီးပြားညႊန္းကိန္းမ်ား အားလံုးနီးပါး 
အရ ကမာၻေပၚတြင္ အနိမ့္က်ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္ အေနအထား ျဖစ္လာသည္။ 

 စနစ္ပံုပန္းမက်လွေသးသည့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းၿပီးေနာက္ ၊ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက တမင္ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တံခါးပိတ္၀ါဒက်င့္သံုးသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ 
တစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုႂကြမႈကာလတြင္ ဦးေန၀င္း 
ဖယ္ရွားခံရၿပီး၊ စစ္အစိုးရသစ္က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ ဒီမိုကေရစီက်သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား စမ္းသပ္က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ၊ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (NLD)
က အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ကာ 
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တင္းက်ပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံ 
ရသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့သည္။ 

 စစ္အစိုးရက သူတို႔အာဏာခိုင္ျမဲေစေရးအတြက္ႏွင့္ တရား၀င္နည္းျဖင့္ေရာ၊ တရားမ၀င္နည္း 
ျဖင့္ပါ ‘အက်ဳိးအျမတ္’ ထုတ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
အသံုးခ်လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရက ယခင္အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡအေျခအေနမွ 
ထြက္ေပါက္အျဖစ္  သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျပဳကာ၊ 
၎တို႔ကို ဘိန္းကုန္ကူးခြင့္ ‘အခြင့္အေရးမ်ား’ ေပးခဲ့သည္။2 ဤအစီအမံေၾကာင့္ မခိုင္ျမဲလွ 
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာကာ၊ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အတြင္း 
ဘိန္းအထြက္ ႏွစ္ဆတိုးလာေစၿပီး၊ တဖန္ အမ္ဖီတမင္း စိတ္ႂကြေဆးျပား ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလည္း 
ရွိလာခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အက်ဳိးစီးပြားအရ ပါ၀င္ေနၾကသူ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အေနႏွင့္ တရား၀င္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ‘ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ေနၾကသည့္ အေနအထား’ တြင္ အက်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအမ်ားစုမွေန၍ စစ္အစိုးရက 
စီးပြားေရးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပို၍ခိုင္မာလာေစသည္။  ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အခြန္ 
လြတ္ၿငိမ္းခြင့္သည္ မူးယစ္ရာဇာမ်ားအတြက္ ေငြမဲခ၀ါခ်ရန္ သိသိသာသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ 
ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းသံုး ႏိုင္ငံျခားေငြ (FEC) စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာတြင္ မူးယစ္ေဆး 
ကုန္သြယ္မႈမွ တရားမ၀င္ ရရွိထားသည့္ေငြမ်ား၊ ျပည္ပရွိ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈမ်ားကို ျပန္၍ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ 
လြယ္ကူစြာ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။3 ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိတ္ဆုိ႔ထားေစကာမူ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ 
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွစ၍ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတက္လာခဲ့ၿပီး၊ စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ 
ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေပၚ စစ္အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းလာေစခဲ့သည္။ 

 အေရးႀကီးသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတစ္ခုလံုးကို စစ္အစိုးရက ျပန္ေပးဆြဲသိမ္းပိုက္ 
ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္အရာရိွ တပ္မႉးမ်ားက အဆင့္ေပါင္းစံုတြင္ အက်ယ္အျပန္႔ လာဘ္စားမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ၎တို႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ စနစ္ယႏၲရားကို အလြန္အက်ဴး 
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ဖြ႕ဲစည္းဦးေဆာင္ေနၾကသည္။ မျမင္သာ ပိန္းေမွာင္ေနသည့္ အေနအထားသည္သာ ထိုသူတို႔၏ 
အဓိကဖုန္းကြယ္ရာ ျဖစ္ေနေစသည္။ 

ကစားပြဲ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၃-ခု 
ပထမတစ္ခုမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးတိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္း 
မုန္တိုင္းျဖစ္သည္။ ၎မုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးထြက္ရွိရာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသကို 
အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ခန္႔မွန္းေျခလူေပါင္း (၈၅,၀၀၀) ေသေၾကခဲ့ရၿပီး၊ လူ 
(၅၀,၀၀၀)မွ် ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ပမာဏမ်ားကို ပ်က္စီးေစခဲ့သလို၊ 
ငါးဖမ္းေလွမ်ား၏ ထက္၀က္ေက်ာ္လည္း ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ စပါးခင္းဧက သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို 
ေရနစ္ျမဳပ္ေစခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသအဖို႔ မူလကတည္းကမွ စစ္အစိုးရ၏ လြဲမွားသည့္ 
မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေနၾကရသည့္အခ်ိန္တြင္၊ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ကပ္ေဘးအေျခအေန ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက ၎ကပ္ေဘးအေျခအေနကို စီမံ 
ခန္႔ခြဲရန္ မစြမ္းႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္သာ၊ မၾကံဳစဖူး  (အာဆီယံအဖြ႕ဲ) က ဦးေဆာင္ေသာ 
ေဒသတြင္းမွ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အကူအညီမ်ားကို လက္မခံခ်င္ဘဲ 
လက္ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားကို မည္သို႔ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါမည္နည္း၊ စစ္အစိုးရက 
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ့မည္ေလာ ဟူသည့္ ႀကီးေလးသည့္ ေမးခြန္းလည္း စစ္အစိုးရအေပၚ သက္ေရာက္ေစ 
ခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ၾကား၀င္အကူအညီေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္စံုတရာ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၾကသည္။ 
ဤသည္မွာ ယခုအခ်ိန္တိုင္ ရရွိေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ဤမွ 
ေန၍ ကုလသမဂၢအာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္(ESCAP) က ႏိုင္ငံ၏ 
ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြတ္သေဘာ 
ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲကို 
အခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက အဓိပၸါယ္ျပန္ သံုးသပ္ၾကရာတြင္ 
စိတ္၀င္စားဖြယ္အေျခအေနဟု ဆုိၾကၿပီး၊ စစ္အစိုးရက ေနာက္ထပ္ ပြင့္လင္းလာဖြယ္ရွိသည္ဟု 
ျမင္ၾကသည္။

 ကစားပြဲအေျပာင္းအလဲအတြက္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဒုတိယတစ္ခုမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 
က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စနစ္တက်စီမံခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲ 
တြင္ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ၎အရ စစ္တပ္က အထူးလႊမ္းမိုးအာဏာရွိ 
သည့္ အခန္းက႑ကို အာမခံေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပါတီစံုစနစ္အေျခခံႏွင့္ အျပန္အလွန္ 
ထိန္းညိႇမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေပးၿပီး၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမည္ဟု ေဖာ္ျပ 
ထားသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လလယ္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စီမံရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၅-ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 

 ဤေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွေန၍ အရပ္သားအစိုးရ ထြက္ေပၚလာေစရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအင္အားစု 
မ်ားမွ ဖိအားေပးေနၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ စီးပြားေရးအထီးက်န္မႈမွ ထြက္ေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ မိတ္ဖက္ 
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ရွိလာေစရန္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ေလ့လာသူအမ်ားစုက ယခုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုလိမ့္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္မထားၾကဘဲ၊ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ 
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ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရးအေျခအေနကို ပ်က္ျပယ္ေစမည့္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေစ 
မည္ဟု စာေရးသူမ်ား ႐ႈျမင္မိၾကပါသည္။ 

 ကစားပြဲအေျပာင္းအလဲအတြက္ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် တတိယတစ္ခုမွာ အေမရိကန္ျပည္ 
ေထာင္စု၏ မ်ားမၾကာမီက မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚတြင္ စစ္အစိုးရ၏ တုံ႔ျပန္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ 
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဟလာရီ 
ရိုဟ္ဒမ္ကလင္တန္ (Hillary Rodham Clinton)က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ က်င့္သံုးသည့္ ဒဏ္ခတ္ 
အေရးယူမႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ က်င့္သံုးသည့္ အျပဳသေဘာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ စစ္အစိုးရ၏ အျပဳအမူေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္ အလုပ္မျဖစ္ 
ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။4 စက္တင္ဘာလတြင္ သူက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံမူ၀ါဒ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနမႈရလဒ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ အကယ္၍ စစ္အစိုးရက ဖိႏွိပ္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ား စြန္႔လႊတ္လွ်င္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိလွ်င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 
တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ပံုမွန္ျပန္၍ ဆက္ဆံမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

 ‘လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ’ ဟူသည့္ မူ၀ါဒအသစ္သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဒဏ္ခတ္ 
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားစဥ္တြင္၊ ပို၍ထိေတြ႕ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ တာ၀န္သိသည့္ စီးပြားေရးအရ ပဲ့ကိုင္ဦးေဆာင္မႈလည္း 
ပါ၀င္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မူ၀ါဒအသစ္အေပၚ ထပ္မံဖြင့္ဆိုရွင္းျပမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေထာက္ခံမႈ ပိုမိုရရွိလာေအာင္ စည္း႐ံုးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ျမန္မာအစိုးရသစ္အတြက္ အထူး 
လိုအပ္ေနသည့္၊ အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈ 
မ်ား ျပဳႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးထြားလာေနေသာၾသဇာ 
မုတၱမပင္လယ္ေကြ ႔မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ ပိုက္သြယ္တန္းေရာင္းခ်ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ႔ ေရာင္းခ်မႈမွ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္ အမ်ားဆံုး၀င္ေငြ ရရွိေနပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂) ဘီလီယံ 
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍ ရရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ 
ပို၍ႀကီးမားသည့္ ပိုက္လိုင္းတစ္ခုကုိ ယခုအခါ တည္ေဆာက္ေနလ်က္ရွိၿပီး၊ ပို၍ ၀င္ေငြရရွိလာေစမည္ 
ျဖစသ္ည။္ ကၽြန္းသစ၊္ ေက်ာကစ္မိ္းႏွင္ ့အျခားေက်ာကမ္်ကတ္ငပ္ို႔မႈမ်ားသညလ္ည္း အေရးပါလွပါ သည။္ 
စစ္အစိုးရက ဤရန္ပံုေငြမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပါးနပ္စြာ လႊဲေျပာင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူအမ်ား၏ဘ၀မ်ား 
တိုးတက္လာေစမည္မဟုတ္သည့္ ကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ သံုးစြဲေနပါသည္။5 ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထား 
အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထားရွိအသံုးျပဳေနၿပီး၊ စစ္အစိုးရက အစိုးရဘ႑ာတိုက္ထဲမွ ႏွစ္စဥ္ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာ 
ကို ထုတ္ယူဆံုး႐ႈံးေနေစပါသည္။ အံ့ၾသစရာမရွိသည့္အခ်က္မွာ ဤရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရး 
လိုေငြျပမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေနရၿပီး၊ ၎ကို ေငြေၾကး႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖင့္ 
ျဖည့္ဆည္းေနသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အစဥ္ေငြေဖာင္းပြမႈလည္း ျမင့္မားေနေစသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ၏ တစ္၀က္ခန္႔ကို လယ္ယာက႑က 
ေနရာယူထားသည္။ လယ္ယာက႑တြင္ လူဦးေရအေျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ္လည္း၊ 
ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမွာ အလြန္နည္းပါးပါသည္။6 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွေဒသ၏ အဆင့္ျမင့္စပါးက်ီ  
တဖန္ျပန္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနေသာ္လည္း ဆန္ထုတ္လုပ္မႈကို ေခတ္မီေအာင္ 
ျပင္ဆင္မွသာ ေစ်းကြက္ကို လြတ္လပ္စြာဖြင့္ေပးမွသာ၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွသာ 

©usip 2010 • all rights reserved.

Can Economic Reform Open a Peaceful Path to Ending 

Burma’s Isolation? page 4 • PB 14 • March 30, 2010



လယ္ယာက႑အတြက္ ေႂကြးၿမီျပႆနာမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။7 စီးပြားေရး 
အခြင့္အလမ္း မရွိျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားၿပီး၊ ပညာတတ္ၾက 
သည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေျမာက္အမ်ား တိုင္းျပည္ျပင္ပသို႔ ထြက္လာေနၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀) 
အတြင္းတြင္ ျပည္ပသို႔ ထြက္လာသူ ခန္႔မွန္း (၃)သန္းမွ် ရွိႏိုင္ပါသည္။

 ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွ ႏိုင္ငံျခားေငြ အေျမာက္အမ်ား ၀င္မလာမီ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
(ဘိန္းျဖဴႏွင့္ မီသာအမ္ဖီတမင္း) ေရာင္း၀ယ္မႈမွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ 
အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ သိသိသာသာ 
က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေမွာင္ခိုစီးပြားနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ ေငြမာမ်ား စီးဆင္း၀င္လာေနမႈက 
သိသိသာသာရွိေနေသးၿပီး၊ အင္အားေကာင္း အာဏာရွိေနသူမ်ားမွတဆင့္ အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ 
လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ ရွိေနပါသည္။

 အျခားေမွာင္ခိုစီးပြားနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ ႀကီးထြားလာေနသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခန္းက႑ 
ပင္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ ရီမင္ဘီေငြကို 
လွည့္လည္သံုးစြဲေနၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျမာက္ဖက္ေဒသမ်ား ၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
တ႐ုတ္လူမ်ဳိး တစ္သန္းေက်ာ္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤျဖစ္ေပၚ 
တိုးတက္မႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သံုးစြဲေနသည့္ ေငြေၾကးအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရသည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို အားျဖည့္ေပးၿပီး၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ မကၠ႐ိုစီးပြားတည္ၿငိမ္မႈတစ္ခုလံုးကိုပါ ထိခိုက္လာဖြယ္ 
အေၾကာင္း ရွိေနပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္အတြက္ ျပႆနာႀကီး ၁၀-ခု
၁။ လယ္ယာက႑ကုိ အားျဖည့္ရန္။ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း 
ျမင့္မားေစေရးကို ဤနည္းထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဤက႑ 
တြင္ အနည္းငယ္ တိုးတက္ရံုမွ်ႏွင့္ပင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားစြာ ရေစႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အေႂကြးရရွိႏိုင္ေသာစနစ္မ်ား ထူေထာင္ေပးေရးႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ 
တင္ပို႔ေရးအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ျဖစ္သည္။ (လယ္ယာက႑ထြက္ကုန္မ်ား 
ေစ်းျမင့္ေစရန္ ျဖစ္သည္။) 

၂။ သဘာ၀ရင္းျမစ္ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းစီးပြားေရးမွ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ လူမႈေရးက႑ 
အတြက္ အသုံးခ်ရန။္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓာတ္ေငြ ႔ ၊ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ 
အျခားပို႔ကုန္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းေအာက္၌သာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၾကသည္။ ဤဘ႑ာ၀င္ေငြ 
မ်ားကို အစိုးရက ရရွိေနေသာ္လည္း (အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား အပါအ၀င္) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဖက္သို႔ 
စီးဆင္းအသံုးျပဳျခင္း မရွိေပ။ ဤသို႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမွသာ စီးပြားေရးစနစ္အေနႏွင့္ ပို၍ 
ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္လာမည္၊ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာ၀င္ေငြအမ်ားစုကို 
စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အာဏာရွိသူ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္သာ အသံုးခ် 
ေနသည္။ 

၃။ စီးပြားေရးဖြံ ႔ ၿဖိဳးမႈကုိ ျဖစ္ေစမည့္ ဘ႑ာေရး ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 
ေစတနာေကာင္းစြာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဘ႑ာ၀င္ေငြ ျဖန္႔ေ၀သံုးစြဲေစျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေကာင္းစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစၿပီး၊ အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ကိုလည္း၊ ဗဟိုအဆင့္မွာေရာ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္မွာပါ တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ 
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၄။ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳေရးေဆာင္ရြက္ရန။္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ဖ်က္သိမ္း 
ေပးျခင္းျဖင့္၊ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ အခ်ိန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုတိုးတက္လာေစၿပီး၊ မြမ္းက်ပ္ 
ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ စစ္တပ္ပိုင္းမွလူမ်ားကိုသာ ဆုခ်သလို ျဖစ္ေစၿပီး၊ 
ေရတိုကာလတြင္ ထိေရာက္ထက္ျမက္မႈကိုလည္း က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကပိုင္ 
ျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သတိထားဆင္ျခင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား အကူအညီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစနစ္တက် ေနရာခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အေျခအေနမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန။္ အကူအညီေပးမည့္ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ 
မ်ားထံမွ သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားေၾကာင့္ စုျပံဳဆင္းလာမည့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ 
စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ မရွိဘဲႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေရရွည္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ 
မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္၊ ေရွ႕ေနာက္ေလ်ာ္ညီသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

၆။ အေရးပါသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန။္ အေရးအပါဆံုး 
လိုအပ္ခ်က္ဟု ယူဆရသည္မွာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစေရးပင္ ျဖစ္သည္။ 
ေနာက္ထပ္အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ကမာၻ႔ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း၊ အင္တာ 
နက္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ရယူႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္မည့္ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားႏွင့္ သေဘၤာစရိတ္မ်ား 
ကုန္က်မႈသက္သာေစမည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ၊ လယ္ယာမွ ေစ်းကြက္သို႔ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းမ်ား ၊ 
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 

၇။ မကၠရိုစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ တုိးတက္ေစရန္။ ယံုၾကည္အားထားရသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း 
ေကာက္ယူမႈအပါအ၀င္ (၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ မျပည့္စံုသည့္ ေနာက္ဆံုးသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ 
ျပဳခဲ့သည္။ ) စာရင္းဇယားမ်ားကုိ တိုးတက္ေစျခင္းသည္ ဤလုပ္ငန္းတြင္ အေရးႀကီးသည့္ 
အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ စည္းစနစ္က်နသည့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒတစ္ရပ္၊ စည္းစနစ္က်နသည့္ ေငြေၾကး 
မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးျခင္းမရွိဘဲႏွင့္ “စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္” ကို ေအာင္ျမင္ 
ရန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ဗဟိုဘဏ္ကို ဖြ႕ဲစည္းပံုစနစ္ က်နအားေကာင္းေစရန္ လိုအပ္ၿပီး ၊ သို႔မွသာ 
ပုဂၢလိကက႑၏ စုေဆာင္းေငြ ျမင့္တက္လာေစမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း တိုးတက္ 
လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ 

၈။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ကန္စြာ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္။ တပ္ဖြ႕ဲမ်ားတစ္ခုခ်င္း 
အေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ေနရာလြဲေခ်ာ္ 
ေစျခင္း၊ လြဲမွားသံုးမိေစျခင္း မျဖစ္ရေလေအာင္ လံုေလာက္စြာ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ထားေပးရန္ 
အေရးႀကီးပါသည။္ အမ်ဳိးသားျပနလ္ညသ္င္ျ့မတ္ေရးလုပင္န္း၏ တစက္႑အေနႏွင္ ့စစတ္ပပ္ိုေလွ်ာခ့် 
ႏိုင္ပါက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြ ဘတ္ဂ်က္တစ္စံုတရာ 
ခြဲေ၀ခ်ထားသံုးစြဲမႈမ်ားလည္း လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၉။ ေငြေၾကးစနစ္ကုိ ျပင္ဆင္ရန။္  ေငြေၾကးစနစ္၏ မည္သည့္လုပ္ငန္းကမွ် ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား    
ႏွင့္ နီးစပ္ျခင္း ရွိမေနပါ။ ေငြေပးေဆာင္ရမႈစနစ္မ်ားသည္ မဖြ႕ံၿဖိဳးေသးဘဲ အေျခခံအဆင့္မွ်သာ 
ရွိေနၿပီး၊ ကုန္သြယ္ဘဏ္စနစ္မ်ားကိုလည္း အလြန္အက်ဴး ဖိႏွိပ္ထားပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
ေခ်းေငြစနစ္မွာ အက်ယ္အျပန္႔ ၿပိဳလဲက်ဆင္းေနပါသည္။ ေကာင္းစြာ စီမံလည္ပတ္ေနသည့္ 
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အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း စနစ္က်နသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ 
အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနရသည္။ ဘဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ဆံသည့္ ေစ်းကြက္စနစ္ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္မွလည္း မျဖစ္ေပၚေသးေပ။ 

၁၀။ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖြင့္ေပးရန။္ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးရန္ 
ဖိအားမ်ား ျပင္းထန္စြာရွိေနႏိုင္ၿပီး၊ ဤဖိအားမ်ားအေပၚ အလြန္အက်ဴး တုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး 
မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္လည္း သတိႀကီးစြာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

ျပန္လည္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ျပန္လည္ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသင့္သလို၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း ေမွ်ာ္ရည္သင့္ပါသည္။ 

• ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသာလွမ္းရန္။ အစိုးရသစ္၏ အေစာပိုင္းရက္သတၱပတ္မ်ား၊ လမ်ားတြင္ 
ဧည့္သည္ေပါင္းစံုက အထူးအခြင့္အေရးရလိုမႈျဖင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၊ ေရွ႕-ေနာက္မညီ ရႈပ္ေထြးေစ 
သည့္ အၾကံေပးမႈမ်ားျဖင့္ အစိုးရအေပၚ ရႈပ္ေထြးေစမည့္အေရးကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။ 

• အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရးကို အေလးထားရန္။  ဗဟိုအစိုးရ၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 
အေကာငအ္ထည္ေဖာ္ေရးအပိငု္း၏ အရညအ္ေသြးမွာ မဖြ႕ံၿဖိဳ းေသးဘဲ အေျခခမွံ်သာ ရိွေနပါသည။္ 
အကယ္၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအကူအညီမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္မလုပ္ဘဲ၊ အေျခအေနအတိုင္း လႊတ္ထားပါက ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား 
ျပဳန္းတီးေစမည္ ျဖစ္သလို၊ ႀကီးမားသည့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။

• ေဒသဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားေနာက္မွ လိုက္ရန္။  အာဆီယံအဖြ႕ဲ၊ ကုလ အာရွ-ပစိဖိတ္ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေကာ္မရွင္ (ESCAP) တို႔ကို အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္  ဦးေဆာင္ေစသင့္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ပံုစံမ်ား သြပ္သြင္းျခင္းထက္စာလွ်င္ အာရွ၏ 
ကၽြမ္းက်င္မႈပံုစံမ်ားျဖင့္ ပို၍ဆြဲေဆာင္ေစသင့္သည္။ ဤသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပုံျဖင့္ လာမည့္ကာလအတြင္း 
ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကဦးမည့္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားအတြင္း နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္ 
တြယ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံျခားသား မုန္းတီးေရးအျမင္ျဖင့္ ခုခံေနမႈမ်ားလည္း 
က်ဆင္းေစမည္ဟု အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

• ႏိုင္ငံေရး-စီးပြားေရးစနစ္ကို နားလည္ရန္။ ကမာၻ၏ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း 
ပဋိပကၡလြန္ကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အက်ပ္အတည္း အႀကီးအက်ယ္ 
ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၀င္ေရာက္ကူညီၾကသည့္ အကူအညီေပးေရး 
အဖြ႕ဲမ်ား၊ ျပင္ပမွ အင္အားစုမ်ားက အေျခအေနကို မေျပာင္းလဲလိုၾကဘဲ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္း 
ေနၾကသည့္သူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၏ အင္အားကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ ေလွ်ာ့ေပါ့တြက္ထားတတ္ 
ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဤသူမ်ား၊ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အက်ယ္အျပန္႔ 
ေသာ လူမႈေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးထားအပ္သည့္ လမ္းထြင္သူ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ က်ယ္၀န္းလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
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• သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားသည္ အျခားေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္၊ 
အလြန္အက်ဴး ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈခံေနရသည္။ အစိုးရအသစ္သည္လည္း ဥပမာအားျဖင့္ သဘာ၀ 
ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ရယူရန္ ဖိအားမ်ား ပို၍ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသးသည္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ 
က႑တြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားအတြက္ ေရတိုကာလတစ္စံုတရာအထိ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး၊ 
အစိုးရသစ္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္၊ အဓိကက်သည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းဌာနစနစ္မ်ားကို အားေကာင္းေစရန္၊ အစိုးရဘ႑ာထဲသို႔ အရင္းအျမစ္မ်ား ပို၍ 
မ်ားျပားစြာ စီးဆင္းေစရန ္စမီံေရးအတြက ္အခ်နိပ္ိရုေစမည ္ျဖစသ္ည။္ ေရအားလွ်ပစ္စစ္မီကံနိ္းမ်ား 
အတြက္လည္း အလားတူကာ တစ္စံုတရာ ဆိုင္းငံ့ထားမႈမ်ား အထူးျပဳလုပ္ေစသင့္ပါသည္။  
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ေရးဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ကို Brooking In-
stitute မွ အဆင့္ျမင့္ပညာရွင္ Lex Rieffel ႏွင့္ USIP 
အဖြဲ႕၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား 
ဆိုင္ရာ ဗဟိုဌာနမွ တြဲဘက္ဒု-ဥကၠ႒ Raymond 
Gilpin တုိ႔က ေရးသားပါသည္။ ၎စာေရးသူမ်ား၏ 
အျမင္သည္ သူတို႔လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕၏အျမင္ 
ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည္ဟု မယူဆေစလုိပါ။ သူတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္အျမင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 
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