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ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ အခန္းက႑၊ ႏိုင္ငံ့စြမ္းအင္ အနာဂတ္ကို
ပံုေဖာ္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ၎တို႔ဌာနမ်ား၏ ပါဝင္မႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ယခု အစီ
ရင္ခံစာမွ စူးစမ္းေလ့လာထားပါသည္။ အာရွေဖာင္ေဒရွင္းမွ ၂ဝ၁၈ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္း
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားအား သံုးသပ္ေလ့လာထားၿပီး လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အႀကံျပဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ သုေတသန အစီရင္ခံစာႏွင့္တြဲ၍ ယခု အစီရင္ခံစာကို ေလ့လာႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကဲ့သို႔ပင္ ယခုေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာသည္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑
အတြင္းရွိ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို
ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။
၂ဝ၁၁ မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရသည္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ထံသို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခြဲေဝလႊဲေျပာင္းေပးလ်က္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ခြဲေဝ
လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ မူလရွိရင္းစြဲ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရမည္မွာ
မရွင္းလင္းေသးသလို စမ္းသပ္ရျခင္းလည္း မရွိေသးသည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္က႑ တစ္ခုတည္းကို
ၾကည့္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ ျပည္သူလူထုျဖင့္ တိုင္ပင္ျခင္း
ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း၊ ေဒသတြင္း (၁၁ ေကဗြီ) ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္
ထားျခင္း မရွိသည့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို စီမံျခင္း အထူးသျဖင့္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုအားထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းအင္က႑ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း
ႏွင့္ ေဒသတြင္း စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လက္ရွိမူဝါဒႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီး အစိုးရအရာရွိမ်ားကို မည္မွ်ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္ကို ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါ သုေတသနေမးခြန္းေလးခုကို ယခုအစီရင္ခံစာမွ ေျဖဆိုသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

zz ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒႏွင့္
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ စြမ္းအင္က႑တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
အလားအလာ ရွိပါသလား။

zz ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑၏ မည္သည့္အပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်မွတ္ႏိုင္သနည္း။

zz ေဒသႏၲရစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္
လာေစေရးအတြက္ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈ၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ နည္းလမ္းဗ်ဳဟာမ်ားရွိေနသနည္း။

zz စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိရန္။

သုေတသန နည္းလမ္းမ်ား
ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ စြမ္းအင္က႑ကို ပံုေဖာ္ေနသည့္ အင္အားစုမ်ားကို နားလည္ရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွ
ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ဆယ္ႏြယ္ပါဝင္သူ မ်ားစြာအား ေျခာက္လၾကာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳ
ေလ့လာျခင္းကို ၂ဝ၁၈ ေမလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡသမိုင္းေၾကာင္း၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပႆနာမ်ား၊ ပထဝီဝင္ေရးရာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္၊ လူဦးေရ စသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈရွိေသာ
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ကာလအတြင္းမွာပင္ ျပည္နယ္/တိုင္း
ေဒသႀကီး အဆင့္၌ စြမ္းအင္အေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ
မ်ားႏွင့္ အၾကံေပးမ်ား၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတက အလွဴရွင္မ်ား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ေဒသႏၲရစြမ္းအင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္မွ ဆက္ႏြယ္ပါဝင္သူ ၇၈
ဦးကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑

စရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅.၈ ဘီလီယံ ရွိႏိုင္ကာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး အေၾကာင္း ေျပာမည္ ဆိုပါက

(ကမာၻဘဏ္၊ ၂ဝ၁၆)။

အားျဖင့္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ေဒၚလာ ၈ဝဝ ကုန္က်လွ်က္ ရွိသည္

တန္းတူညီမွ်ျခင္း မရွိမႈကို ေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီး တစ္ခုတည္းကပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ

၁၉၈၈ မွ ၂ဝ၁၇ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီး

ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို အသံုးျပဳေနသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား

ျမဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ၅၈% မွာ စြမ္းအင္က႑မွ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္

လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈတြင္လည္း မညီမွ်မႈမ်ားရွိေနကာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ

က႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထက္ဝက္နီးပါးမွာ လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ျဖစ္ၿပီး

သႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ၉ ခု၏ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈႏႈန္းမွာ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၁၄ ခုအတြက္ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂ဝ.၁ ဘီလီယံ

ရွိသည္ (ေအာက္ပါပံုတြင္ ၾကည့္ပါ)။

ရွိခဲ့ကာ အမ်ားစုမွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ထိုလွ်ပ္စစ္က႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၆ဝ% ေက်ာ္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

အစိုးရသည္ အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီး

ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ ၂ဝ၁ဝ-၁၂ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္းတြင္ ရင္းႏွီး

ရရွိေရး စီမံခ်က္ (NEP) ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္း

ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ၿပီးေနာက္ အျခား စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ၎စီမံခ်က္အရ ၂ဝ၃ဝ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ က႑မ်ားမွာ ေရနံ ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တြင္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္စုတိုင္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္

လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို အဓိက အသံုးခ်မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမွာ ၂.၃ သန္း

ပံုစံရွိေနကာ စီမံကိန္းအားလံုး၏ ၈ဝ%မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္ၿပီး၊

ရွိသည္။ စီမံခ်က္ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ၂ဝ၃ဝ အမီ ထပ္မံ၍

၁၅% မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္မွာ ၅% ျဖစ္သည္

အိမ္ေထာင္စု ၇.၂ သန္းေက်ာ္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး ကုန္က်

(MOEE 2018A)။

ပံု ၁။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ အေျခအေန
ျပည္ေထာင္စု မဟာဓာတ္အားလိုင္းသို႔ ခ်ိိတ္ဆက္ထားေသာ အိမ္ေထာင္စု %

တနသၤာရီ
ရခိုင္
ဧရာဝတီ
ခ်င္း
ကရင္
စစ္ကိုင္း
ပဲခူး
မေကြး
ရွမ္း
ကခ်င္
ေနျပည္ေတာ္
မြန္
မႏၲေလး
ကယား
ရန္ကုန္
ရင္းျမစ္။ MOEE web site: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/80)
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စြမ္းအင္က႑တြင္ အစိုးရမွ

အမ်ိဳးသားအဆင့္ မီးလင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ၁ဝ ႏွစ္စာ ဘ႑ာေငြ
ရရွိမႈကို အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္သည္ (de Langre 2018)။

စိုက္ထုတ္ကုန္က်ခံျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္
ျပႆနာမ်ား

ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ စြမ္းအင္

လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးျခင္း ကို အစိုးရမွ ႀကီးမားစြာ စိုက္ထုတ္ကုန္က်

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႔စည္းပံု

ခံထားၿပီး ၂ဝ၃ဝ တြင္ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း မီးလင္းရမည္ ဆိုေသာ

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ သည္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ျပည္နယ္/

အမ်ိဳးသား ရည္မွန္းခ်က္ က ျပည္ေထာင္စု စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအား စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ

ဝန္ႀကီးဌာနကို ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္း က်ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။

အသီးသီး ေပးအပ္ထား ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု မဟာ ဓာတ္အားလိုင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေကာက္ခံမႈ

သို႔ ဆက္သြယ္သည့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ

အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္သံုး ဓာတ္အားခသည္

အားလံုးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ကိုင္တြယ္ စီမံသည္။ ျပည္နယ္/

ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျဖစ္ေသာ တစ္ကီလိုဝပ္လွ်င္ ၁ဝ၉ က်ပ္

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားက မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္

(ကန္ေဒၚလာ ၇.၂ ဆင့္) ထက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ပင္ နည္းပါးေန

ဆက္သြယ္ထားျခင္း မရွိသည့္ အလတ္စား ႏွင့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္

ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ အိမ္တြင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခတြင္

စနစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

တစ္ယူနစ္ကို ၅၉-၇၄ က်ပ္ (ကန္ေဒၚလာ ၃.၉-၄.၉ ဆင့္) အရႈံး
ေပၚေနလ်က္ရွိသည္ (de Langre 2018)။ ယူနစ္အလိုက္ကို အရႈံးေပၚ

၂ဝ၁၄ လွ်ပ္စစ္ ဥပေဒ အရ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ၃ဝ

ေနေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု မ်ားလာသည္

မီဂါဝပ္ ထက္နည္းၿပီး မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း

ႏွင့္အမွ် စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန၏ လိုေငြသည္လည္း တိုးျမင့္
လာမည္ ျဖစ္သည္။

မရွိေသာ စနစ္မ်ားကို လိုင္စင္ ေပးပိုင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ထားသည္။

၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးျခင္း မွ အရႈံးေပၚမႈသည္ က်ပ္

ခ်ိတ္ဆက္လိုပါက ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးထံ

အကယ္၍ ၎စနစ္၏ ပိုင္ရွင္သည္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္
ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စြမ္းအင္ႏွင့္

၄ဝ၆.၅၂ ဘီလီယံ (ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃ဝဝ) ရွိခဲ့သည္။ ၎ကိန္း

လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ခြင့္ျပဳပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းဆန္ပိုင္ခြင့္

ဂဏန္းသည္ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄ဝဝ ႏွင့္

ရွိသည္။ လိုင္စင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း စြမ္းအင္ ႏွင့္

၅ဝဝ ၾကား အထိ ေရာက္ရွိသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေနာက္ႏွစ္

လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္

အနည္းငယ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး စုစုေပါင္း၏ ၁

အေသးစား ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ မဟာ

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ အထိ ေရာက္ရွိသြားမည္

ဓာတ္အားလိုင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဥပေဒျပဳထားျခင္း မရွိေသးေပ။

ျဖစ္သည္ (Thant 2017, de Langre 2018; Thant 2018A)။

ေအာက္ပါ ဇယားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္/

ထိုကဲ့သို႔ အစိုးရမွ စိုက္ထုတ္ ကုန္က်ခံျခင္းသည္ ေရရွည္ခံမည္

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အၾကား တာဝန္ ခြဲေဝထားမႈ ကို

မဟုတ္ေပ။ ကမာၻဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ၂ဝ၃ဝ တြင္ တစ္ရာ

ေဖာ္ျပထားသည္။ ဇယား (၁) သည္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး ကို

ရာခိုင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္အတြက္ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ

ေဖာ္ျပထားၿပီး ဇယား (၂)သည္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ႏွင့္ ပို႔လႊတ္ေရး

၃ဝ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ပံုေဖာ္

တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

တြက္ခ်က္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈသည္
ကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံ ေအာက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး၊
ဇယား ၁။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား

လုပ္ငန္း

တာဝန္ရွိသူ

မီဂါဝပ္ ၃ဝ ထက္မ်ားေသာ (သို႔) မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ - လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္
ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာန

မီဂါဝပ္ ၃ဝ ထက္နည္းေသာ (သို႔) မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား

ဇယား ၂။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ ပို႔လႊတ္ေရး

လုပ္ငန္း

တာဝန္ရွိသူ

၃၃ ေကဗီ ႏွင့္အထက္ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရး

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ - လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရး ႏွင့္ ကြပ္ကဲေရး
ဦးစီးဌာန၊ စြမ္းအင္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဝန္ႀကီးဌာန

၁၁ ေကဗီ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား (သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တိုင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔)

၄ဝ ဗို႔ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး

ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔)

4

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ စြမ္းအင္

ဆန္႔က်င္ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ပါက ဥပေဒ

အေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးစီ ရွိၾကသည္။ ၎မွာ ျမန္မာအစိုးရ

အရ ၃ဝ မီဂါဝပ္ ထက္ႀကီးေသာ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို

ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ရသည့္ ဌာနအမ်ားစုမွာ အမွန္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္

တကယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အဆိုျပဳျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာန႐ံုးမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္

zz ေဒသဆိုင္ရာ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုယ္ပိုင္

တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းတြင္ ရွိသည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၏
စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အကန္႔အသတ္ ရွိမႈ ကလည္း

ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိျခင္း။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးသည္

နည္းပညာ မွအစ လုပ္ငန္း စီမံမႈ အထိ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေခ်။

အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို မွီခိုရေစသည္။

၎တြင္ မီးစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဓာတ္အားေပးေသာ ေဒသတြင္း

ထိုကဲ့သို႔ အတားအဆီး စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္နယ္/

ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားသာရွိၿပီး ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး အတြက္

တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဌာနမ်ား အေပၚ

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္ ေပးထားေသာ ျဖန္႔ခ်ိေရး

လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာၾကၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္

လိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္း

ဘ႑ာေငြ လ်ာထားျခင္းတို႔၌သာမက ဝန္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းတြင္ပင္

ေဒသႀကီးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္

တာဝန္မ်ား တိုးျမႇင့္ယူလာၾကပါသည္။

ေပးထားျခင္းကို ၾကည့္ပါက အျခားျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
တို႔သည္ လည္း တင္ဒါႏွင့္ ေလလံစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍
၎၏နယ္ေျမ အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ထိေရာက္စြာ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏

စီမံႏိုင္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ ၂ဝ၁၃ တြင္ တနသၤာရီ

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဦးစားေပးႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ လိုက္သည့္

အခြင့္အလမ္းမ်ား

ရရွိေရးႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ဥပေဒမွာ ေဒသတြင္း ဓာတ္အား
အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားတြင္ အဓိက ရည္မွန္း

zz အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း။

ခ်က္ သံုးခုရွိသည္။ ၎တို႔မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိႏိုင္မႈ တိုးျမင့္ရန္၊ လွ်ပ္စစ္

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ျမန္မာ့ေက်းရြာ ၆၄ဝဝဝ ၏ ေလးပံုတစ္ပံုတြင္

မီးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ပိုမိုသံုးစြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ

ဒီဇယ္မီးစက္၊ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ သို႔မဟုတ္ ဇီဝ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုဦးစားေပးမႈ

ဓာတ္ေငြ႕ လွ်ပ္စစ္ စသည္တို႔ ရွိၾကသည္။ ေက်းရြာမ်ား၏ ၆%

မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊

သာ လွ်ပ္စစ္မီး ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိေနသည္ (Greacen 2017)။

ေရရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပညာေရး စသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးက႑

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

မ်ားႏွင့္လည္း အက်ံဳးဝင္မႈ ရွိေနသည္။ အထက္ပါ ရည္မွန္း ခ်က္မ်ားကို

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တိုးႁမွင့္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ျပည့္မီႏိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊

ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ၁ မီဂါဝပ္ထက္ ေသးေသာ ေရအား

ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း

ရမည္ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕ ေမးျမန္း၍ ေတြ႕ရွိလာေသာ လက္ရွိအေျခ

ဓာတ္အားလိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ (Min 2018)။

အေနအတြင္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္ စဥ္းစားစရာမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပး

အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္

ရမည့္ အရာမ်ားကို ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အသားေပးေဖာ္ျပထား

တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္၏ စည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း

ပါသည္။ ၎တို႔မွာ

အေရးႀကီးပါသည္။

zz ထိေရာက္ၿပီး အားလံုး ျခံဳလႊမ္းႏိုင္သည့္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး
ျဖစ္ရန္

zz ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားသည္ စြမ္းအင္က႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

zz သင့္ေတာ္ေသာ ဓာတ္အားပမာဏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္
zz မလံေ
ု လာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဓာတ္အားခ နည္းေနျခင္းကို

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၌ ပါဝင္ၿပီး ၃ဝ မီဂါဝပ္ ထက္နည္းေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္း။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး

ေျဖရွင္းရန္

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေက်းရြာအဆင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား

zz စီမံကိန္း ခြင့္ျပဳရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏

တည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

အခန္းက႑

မရွိေသာ အတန္ငယ္ အရြယ္အစားႀကီးသည့္ လွ်ပ္စစ္

zz ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမွာမူ နည္းပါး

အသစ္မ်ား တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

လွသည္။ မီဂါဝပ္ ၁-၃ဝ အၾကား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးမွာ
စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုက္ႏိုင္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ အားျဖင့္လည္း

စြမ္းအင္က႑ အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္

ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ

ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ၎စီမံကိန္းမ်ားကို “ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပံ့ပိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ” လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူထားၾကသည္။

zz အႀကီးစား စြမ္းအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုတ္လာမည့္

အဆိုျပဳျခင္း။ ကရင္ျပည္နယ္သည္ ၎၏ နယ္နမိတ္အတြင္း

ဓာတ္အားကို ဝယ္ယူမႈ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္အတြက္

ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၌ ေငြေၾကး အခြင့္အာဏာ

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၎စီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက

5

မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းတို႔

အေသးစား ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္

အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

လွ်စ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္း

၁။

ခဲ့ျခင္းကိုလည္း ယခု အစီရင္ခံမွ ေလ့လာထားပါသည္။ ၂ဝဝ၉

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေရးဆြဲ
ရာတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို

မွစတင္၍ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ၂၄၇၅ဝ မီဂါဝပ္ တြင္ ၂ဝ% မွာ

တိုးျမႇင့္ေပးရန္

မီဂါဝပ္ ၅ဝ ထက္ ေသးေသာ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားမွ

၂။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား၏ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အခ်က္

ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္

အလက္ ေကာက္ယူမႈႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ စြမ္းရည္မ်ားကို

လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ စံနမူနာယူစရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (Greacen

ျမႇင့္တင္ေပးရန္

and Greacen 2004, Tongsopit 2014)။

၃။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမ်ားအား
စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္မားလာေစေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္

zz ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိေသာ

၄။

လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ဓာတ္အားလိုင္း

စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္

မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး

၅။

မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတြင္းတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေန

အဆင္းရဲဆံုး အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ ကူညီေပးရန္

သည္မွာ အေသးစားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္
ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း

အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး စီမံခ်က္သည္ အႀကိဳ

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

မီးရရွိေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ ေက်းရြာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္

၁။

ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္း ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ

ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိေသာ

စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/

လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားအား တရားဝင္ အခန္းက႑ ပိုမိုေပးရန္

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ၎ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း

၂။

မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ

အႀကီးစား စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္နယ္/
တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားအား တရားဝင္ အခန္းက႑ ပိုမိုေပးရန္

ပါဝင္ မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီး

၃။

ဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား

၃ဝ မီဂါဝပ္ ေအာက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး
တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္သာ ခြင့္ျပဳရန္

စဥ္းစား သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ

၄။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အၾကမ္းကို ေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေသာ၊ ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္း ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ျမင့္တင္ရန္

၅။

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ပညာရပ္မ်ားကို
ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အႀကီးတန္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္

၆။

အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပ

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အင္ဂ်င္နီယာ မ်ားကို သင္တန္းေပးရန္

ဗဟိုဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊

ခ်က္မ်ား

စြမ္းအင္က႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
၁။

ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ လားရာ

ျပည္ေထာင္စု ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း မရွိေသာ
ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းစီမံရန္ ျပည္ေထာင္စု

အတိုင္း စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ပို၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္

ႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တို႔အတြက္ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရန္

လုပ္ေဆာင္ပါက စြမ္းအင္က႑တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တို႔၏

၂။

အခန္းက႑သည္ ပိုမို၍ ႀကီးထြားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခု

အေသးစား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး
အစီအစဥ္ ထားရွိရန္

အစီရင္ခံစာက ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားသည္ ၎တို႔၏

၃။

နယ္နမိတ္ အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ရန္၊ အျခားေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး

မည္သည့္ေနရာတြင္ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္၊ စြမ္းအင္

မ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို ပံ့ပိုးရန္

ဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

၄။

အခြင့္အလမ္း ရွိသည္ စသည္တို႔ကို အသားေပး ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ေက်းရြာအဆင့္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားအတြက္
မူေဘာင္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္ မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း

၅။

နယ္ပယ္သံုးခု ခြဲျခား ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားအတြက္ အေသးစား လွ်ပ္စစ္
ထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္

zz စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း
zz စြမ္းအင္စီမံကိန္း မ်ားကို သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

zz ဗဟိုဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မထားေသာ
လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ စြမ္းအင္က႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
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အဓိကေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ စြမ္းအင္က႑သည္ အလြန္ပင္ အေရးပါလွပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၄၂% သာ ရွိေနျခင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အနိမ့္ဆံုး
ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု အနက္ ၈ ခုတြင္
လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ အဆိုပါေနရာမ်ားကို
လွ်ပ္စစ္မီး ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ေနပါသည္။ ၎ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံမႈသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စြမ္းအင္
ထုတ္လုပ္ေရး ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ တစ္ခုတည္းကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္လိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။ ဗဟိုမွ မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ၊ အေသးစား စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ေပးစြမ္းႏိုင္
ပါသည္။ အလြန္ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားထက္ ၎တို႔ကို လွ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္
၎တို႔သည္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ ႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈကို တိုးႁမွင့္ေပး ႏိုင္သည္။ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ
ႀကီးမ်ားစြာပင္ ဗဟိုမွ မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ၊ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ နည္းေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္လာ
ၾကၿပီး Behemoth Engie မွာ ထင္ရွားေသာ ဥပမာျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း အားျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားကို ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ယူေဆာင္လာ ေပး႐ံုသာမက အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားပါ
ယူေဆာင္လာ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္ မယူသည့္ ႏုိင္ငံ
တကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္
အာရွေဒသေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏိုင္ငံတြင္
လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုၾကာ ကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္
ေဒသတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း
ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အားေကာင္းေစေရး၊
စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔ေစေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္
ျမႇင့္တင္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယခုသုေတစာတမ္းကို ရယူလိုပါက country.myanmar.general@asiafoundation.org
သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အၾကံျပဳသေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာ
ႀကိဳဆိုပါသည္။

႐ံုးခ်ဳပ္
၄၆၅ ကယ္လီဖိုးနီးယားလမ္း၊ ၉ လႊာ
ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ CA 94104 USA
ဖုန္း - ၄၁၅-၉၈၂-၄၆၄ဝ
info.sf@asiafoundation.org

ျမန္မာ
အမွတ္ ၁၁၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းရိပ္သာလမ္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
ဖုန္း - +၉၅-၁-၈၆ဝ၃၇၅
myanmar.general@asiafoundation.org

www.asiafoundation.org
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