ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်

မြန်ြာနင
ို ်င၏
ံ စွန့််ဦးတီထွငြ
် ှုဆင
ို ်ရာ အက

ာင်းအရာြ ား

အကျဉ််းချျုပ်
စွနဦ
့်် းတီထင
ွ မ
် ှုဆိုသည်မှာ

ဈ းကွက်ဝင်

ပိုမိုအသိုးတည့််ဈသှာ

နည်းပညှာ၊

ထိုတ်ကိုန်

ပစစည်းမ ှား၊ ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန်း နင့်် ဝန်ဈဆှာင်မှုမ ှားကို ဆန်းသစ်တီထွငဖ
် န်တီးနိုင်မှုကို ဆိုသည်။
စွနဦ
့်် းတီထင
ွ ်သူတစ်ဦးအဈနဖဖင့်် က န်းမှာဈရးဈကှာင်းမွန်၍ ပညှာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရှာမ ှားကို အစဉ်တစိုက်
ဈလ့်လှာရမည့််အဖပင် စွန့််ဦးတီထင
ွ မ
် ှု အရည်အခ င်းမ ှားနင့််လည်း ဖပည့််စိုရပါမည်။ စွန်ဦ
့် းတီထွင်သူ
နင့်် စီးပွှားဈရးလိုပ်ငန်းရင် မတူညပ
ီ ါ။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးု ဆုငရ
် ာ စန်ဦ
့် ုံးတီထင်မ္ှုအညွှန်ုံးကန်ုံးအရ ဖမန်မှာနိုငင
် ၏ စွန်ဦ
့် းတီထွင်မှု
အညွှန်းကန်းသည် ၁၄ ရှာခိုငန
် ှုန်းဖဖင့်် အှာဆီယအဖွွဲ့ဝင်နိုငင
် မ ှားအနက် အနမ့််ဆိုးနိုင်ငဖဖစ်ပါသည်။
ယခိုအခါတွင် ဈ းကွက်စီးပွှားဈရး တခါးမ ှားပွင့််လှာသည့််အတွက် စွန်ဦ
့် းတီထင
ွ ် လိုပ်ငန်းရင်မ ှား
အဈနဖဖင့်် ဖပည်တွငး် ဖပည်ပ ဈ းကွက်မ ှားတွင် ယဉ်ပပြိုငန
် ိုငရ
် န် အခွင့်အ
် ဈရးမ ှား ရရလှာကကပပီ
ဖဖစ်ပါသည်။
စွနဦ
့်် းတီထင
ွ မ
် ှုသည်

အစိုးရ၏

စီးပွှားဈရးမူဝါဒ

၁၂

ခ က်အှား

အဈကှာင်အထည်ဈဖှာ်

ဈဆှာင်ရွက်ရှာတွင် အဈထှာက်အကူဖပြိုနိုင်သည့််အဖပင် အဖခှားဈသှာ စီးပွှားဈရး၊ လူမှုဈရးနင့်် ဆန်းသစ်
တီထင
ွ မ
် ှုဆိုငရ
် ှာ အက ြိုးဈက းဇူးမ ှားကိုလည်း ရရဈစပါသည်။

သိုဈတသနစှာတမ်းတိုအမတ် (၆၁)

ြာတ
အခန်း

အက

ာ

ာင်းအရာ

စာြ

်နှာ

-

နဒါန်ုံး

၁

၁

စန်ဦ
့် ုံးတီထင်သူနှင့်၎
် င်ုံး၏အဓပ္ပာယ်

၁

၂

ကမ္ဘာလုံးု ဆုင်ရာစန့််ဦုံးတီထင်မ္ှုအညွှန်ုံးကန်ုံးနှင့်် စန်ဦ
့် ုံးတီထင်မ္ှုဂေဟစနစ်

၃

၃

မ္ဏ္ိုင် (၆) ခုနှင့််စပ္်လျဉ်ုံးသည့်် မမ္န်မ္ာနုင်င၏ လက်ရှအဂမခအဂနမ္ျာုံး

၅

၄

စန်ဦ
့် ုံးတီထင်မ္ှုမ္ှရရှနုင်သည့်် အကျိုုံးဂကျုံးဇူုံးမ္ျာုံး

၁၀

၅

မမ္န်မ္ာနုင်ငစန်ဦ
့် ုံးတီထင်လုပ္်ငန်ုံးမ္ျာုံးအတက် အနာေါတ်ဂမ္ ာ်မ္ှန်ုံးချက်

၁၃

၆

စန်ဦ
့် ုံးတီထင်မ္ှုအဂပ္ေါ် အမ္ျိုုံးမ္ျိုုံးဂသာအမမ္င်မ္ျာုံး

၁၇

-

နေုုံး

၁၉

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ စွန့််ဦးတီထွင်ြှုဆိုင်ရာ အက

ာင်းအရာြ ား

နဒါန်း
၁။

Entrepreneurship

ဆိုသည်မှာ

စွနဦ
့်် ြီးတထွငပ
် ညှာရပ်သို့်မဟိုတ်
ဖြစ်ပေါသည်။1

အင်္ဂလပ်

စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးကို

တစ်နည်ြီးအှာြီးဖြင့််

ဝ ြီးကွက် င်

ဝ ေါဟှာရဖြစ်ပပြီး
စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်

ပိုမိုအသိုြီးတည့််ဝသှာ

ဖမန်မှာဘှာသှာအှာြီးဖြင့််
လိုပ်ကိုငသ
် ည့််

ပညှာရပ်

နည်ြီးပညှာ၊

ထိုတ်ကိုန်

ပစစည်ြီးမ ှာြီး၊ ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန်ြီးနင့်် န်ဝဆှာင်မှုမ ှာြီးကို ဆန်ြီးသစ်တထွင် ြန်တြီးနိုင်မှုကိုဆိုသည်။2
၂စ။

အဝမရကန်နိုငင
် သှာြီး

စြီးပွှာြီးဝရြီးဝ ေါင်ြီးဝဆှာင်

တစ်ဦြီးဖြစ်သူ

Bill Gates

၏အဆိုအရ

တထွငြ
် န်တြီးမှုမရပေါက စြီးပွှာြီးဝရြီးပိုစတစ် ိုမဖြစ်နိုငပ
် ေါ။ စွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ှု၏ သဝဘှာသဘှာ သည်
သမရြီးို က ပိုစမ ှာြီးမ အနည်ြီးနင့််အမ ှာြီးမတူကွွဲဖပှာြီးပေါသည်။ အမ ှာြီးလိုပ်သည့််အတိုငြီး် လက
ို ်လိုပ်ပေါက
သူမ ှာြီးဝနောက်လိုက်သှာ ဖြစ်မည်ဖြစ်ပပြီး ထပ်တန်ြီးဝအှာင်ဖမင်မှုမ ှာြီးမရရနိုင်ပေါ။ ထဝ
ို့် ကှာင့်် ကနဦြီးသူမ ှာြီး
ရ ွဲဝ
့် စကှာမူ မမ၏ ကိုယ်ပိုင်တထွင်ြန်တြီးမှုမ ှာြီးနင့်် ဝပေါင်ြီးစပ်၍ မတူဝအှာင် ပိုမိုဝကှာင်ြီးမွန်ဝအှာင်
ကက ြီးစှာြီးြန်တြီးရမည် ဖြစ်ပေါသည်။3
အခန်း (၁)
စွန့််ဦးတီထင
ွ ်သူနှင့််၎င်း၏ အဓပ္ပာယ်
၃။

အင်္ဂလပ်ဝ ေါဟှာရ Entrepreneur ကို စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်သူ၊ စွန်ထ
့် ွင်ဦြီးစြီးသူ စသည်ဖြင့်် ဖမန်မှာ

ဖပန်ဆို ကပေါသည်။ အနက်အဓပပှာယ်မှာ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို စွန်စ
့် ှာြီးတထွင် ဦြီးစြီးဝဆှာင်ရွက်
ကသူမ ှာြီးဖြစ်သည်။ နိုငင
် တစ်နိုင်င၏ စြီးပွှာြီးဝရြီးြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်မှုတွင် Entrepreneur တို့်သည်
အဝရြီးပေါဝ ကှာင်ြီး၊ နိုငင
် တစ် ို စြီးပွှာြီးဝရြီးြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်သည်ဟိုဆိုရှာတွင် တဖြည်ြီးဖြည်ြီး တည
တညှာတိုြီးတက်ဖ င်ြီး သဝဘှာမဟိုတ်ဘွဲ

ိုန်ကူြီးဝဖပှာင်ြီးလွဲတတ်သည့်် ဒိုငြီး် နမစ်သဝဘှာရဝ ကှာင်ြီး၊

ယင်ြီးကွဲ့်သဝ
ို့် သှာ အဝဖပှာင်ြီးအလွဲမ ြီးကို ဦြီးဝဆှာင်ြန်တြီးသူမှာ Entrepreneur တပ
ို့် င်ဖြစ်ဝ ကှာင်ြီး
သစကတြီးယှာြီးစြီးပွှာြီးဝရြီးပညှာရင်တစ်ဦြီးဖြစ်သည့်် ရွှန်ြီးပတှာ (Joseph A. Schumpeter) က ဆို ွဲ့်
ပေါသည်။4

1

ရွဲဖမင့်(် စွနဦ
့်် ြီးတထွင်) ၊ သူူ့လိုမ ြီးမဖြစ်ဝအှာင်၊ Available from: http://snownightmare.weebly.com [viewed 2-8-2018]

2

အဝသြီးစှာြီးနင့်် အလတ်စှာြီးစြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝရြီးဥပဝဒ၊ ၂၀၁၅ ိုနစ်၊ ဧပပလ ၉ ရက်၊ အ န်ြီး (၁)၊ အမည်နင့််

အဓပပှာယ်ဝြှာ်ဖပ က်၊ ပိုဒ်မ ၂ (ဏ)
3
4

Bill Gates ဝဖပှာတွဲ့်စွန့််ဦြီးတထွင်မှုသင် န်ြီးစှာ ၊ Available from https:.// www.mmbookcity.com [viewed 2-8-2018]
အယ်ဒတှာ့်အှာဝဘှာ်၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီး အှာြီးဝကှာင်ြီးလှာဝရြီး ဝရ ဝဖမ ဝကှာင်ြီးမ ှာြီး ထူဝထှာင်ဝပြီးြို့်လို၊ ဖမန်မှာ့်အလင်ြီး

သတင်ြီးစှာ၊ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇၊ စှာ-၂

2
၄။

၎င်ြီးပညှာရင်၏ အဆိုအမန့််အရ

နိုင်ငတစ်နိုင်င၏ စြီးပွှာြီးဝရြီး

ဝ တ်ဝနောက်က ဝနသည့််

အဝဖ အဝနမ ရိုန်ြီးမထွက်နိုငသ
် ည့်် သသရှာစက် န်ြီးသည် သှာမန်အတိုင်ြီးဆိုပေါက ကရွတ်ကင်ြီး
ဝလ ှာက်သြွယ်လည့််ပတ်ဝနတတ်ပပြီး စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်သူတို့်က အဝတွြီးအဝ ေါ်သစ်၊ လိုပ်နည်ြီးကိုင်နည်ြီး
အသစ်မ ှာြီးဖြင့်် စြီးပွှာြီးဝရြီး န်ြီးက င်သစ်ကို ြန်တြီးကှာ တည်ဆွဲအဝနအထှာြီးကို ဝြှာက်ထွက်ဖ င်ြီး
အှာြီးဖြင့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးတိုြီးတက်မှုကို ရရဝစနိုင်သည်ဟို ဆိုပေါသည်။ စွန်ဦ
့် ြီးတထွငသ
် ူမ ှာြီး၏ တထွင်မှု
မ ှာြီးမှာ အက ြီးအဖမတ်ကို ဖြစ်ထွန်ြီးဝစသည့်် တထွငမ
် ှု (Profitable Innovations) မ ှာြီးဖြစ်ပပြီး
စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီး

အှာြီးဝကှာင်ြီးဖ င်ြီးသည်

ြွွံ့ပြ ြီးဆွဲနိုင်ငမ ှာြီး၏

စြီးပွှာြီးဝရြီးြွွံ့ပြ ြီးမှုအတွက်

အမန်တကယ်လိုအပ်ဝသှာ ကနဦြီးအဝဖ အဝနတစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟိုလည်ြီးဆိုသည်။ စွနစ
့်် ှာြီးဖ င်ြီး၊
တထွငဖ် င်ြီးတို့်သည် လူငယ်တို့်၏ စရိုက်လကခဏှာမ ှာြီးတွင်ပေါ င်သည်။5
စွန့််ဦးတီထင
ွ ်သူတစ်ဦးရှရြည့်် အရည်အခ င်းြ ား
၅။

5

စွန့််ဦြီးတထွင်သူတစ်ဦြီးတွင်ရရမည့်် ဝယဘိုယ အရည်အ င်ြီးမ ှာြီးမှာ ဝအှာက်ပေါတိုင်ြီး ဖြစ်ပေါသည်(က)

သတင်ြီးအ က်အလက်မ ှာြီး ရှာဝြွစူြီးစမ်ြီးဖ င်ြီး

Information Seeking

(

အ ွင့််အလမ်ြီးရှာဝြွဖ င်ြီး

Opportunity Seeking

( င်္ )

တထွငဆ
် န်ြီးသစ်မှု ြန်တြီးနိုင်စွမ်ြီးရဖ င်ြီး

Innovative and Creativity

(ဃ)

မမကိုယ်ကို ယို ကည်မှုရဖ င်ြီး

Self Confidence

(င)

ဆိုြီးဖြတ် က် ဖပတ်သှာြီးဖ င်ြီး

Decision Making

(စ)

အ က်အ ွဲ ဝမ ှာ်မန်ြီးဖ င်ြီး

Risk

(ဆ)

တှာ န်ယူစတ်ရဖ င်ြီး

Responsibility Acceptance

(ဇ)

မဆိုတ်မနစ်ကက ြီးစှာြီးဖ င်ြီး

Persistence

( )

အရှုြီးမ ှာြီးမ ဝလ့်လှာသင်ယူဖ င်ြီး

Learning from Failures

(ည)

ပွင့််လင်ြီးမှုနင့်် ဆက်ဆဝရြီးဝကှာင်ြီးမွန်ဖ င်ြီး

Extroversion

(ဋ)

လရ
ို ှာပန်ြီးတိုင်သို့် ဝရှာက်ဝအှာင်သွှာြီးဖ င်ြီး

Focus of Self-Control6

)

အယ်ဒတှာ့်အှာဝဘှာ်၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီး အှာြီးဝကှာင်ြီးလှာဝရြီး ဝရ ဝဖမ ဝကှာင်ြီးမ ှာြီး ထူဝထှာင်ဝပြီးြို့်လို၊ ဖမန်မှာ့်အလင်ြီး

သတင်ြီးစှာ၊ ၁၁-၁၂-၂၀၁၇၊ စှာ-၂
6

ဖမန်မှာနိုင်င လူငယ်စွန့််ဦြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ အြွွဲွံ့ င်၊ ဝဒေါက်တှာ ဝမဖပည့််စိုကကွယ်၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်ဖ င်ြီးနင့်် စြီးပွှာြီးဝရြီး

ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်မှုဆိုင်ရှာ အလိုပ်ရိုဝဆွြီးဝနွြီးပွွဲ၊ အဝမရကန် နိုင်ငတကှာြွွံ့ပြ ြီးဝရြီး အစအစဉ်၊ ၂-၃၊ နို င်ဘှာလ ၊ ၂၀၁၆
ရနိုဟိုတယ်၊ ရန်ကိုန်။

ိုနစ်၊

3
အခန်း (၂)
ြဘာလံးို ဆိုင်ရာ စွန့််ဦးတီထင
ွ ြ
် ှုအညွှန်း
ြဘာလံးို ဆိုင်ရာစွန့််ဦးတီထွင်ြှုအညွှန်း
၆။

ကမဘှာလြီးို ဆိုင်ရှာ

န်း နှင့်် စွန့််ဦးတီထင
ွ ြ
် ှု ကေဟစနစ်

န်း (Global Entrepreneurship Index)

စွန့််ဦြီးတထွငမ
် ှုအညွှန်ြီးကန်ြီးဆိုသည်မှာ

နိုငင
် တစ်နိုင်ငအတွင်ြီးရ

စွန့််ဦြီး

တထွငမ
် ှု ဝင်္ဟစနစ် ြွွံ့ပြ ြီးမှုအတိုင်ြီးအတှာကို ညွှန်ဖပသည့််အရှာဖြစ်ပေါသည်။7
၇။

စွနဦ
့်် ြီးတထွငမ
် ှုအညွှန်ြီးကန်ြီးကို ဝအှာက်ပေါအ က်မ ှာြီးဖြင့််တိုငြီး် တှာပေါသည်(က)

အ ွင့််အလမ်ြီးရရမှု

Opportunity Perception

(

စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးအသစ်ဝဆှာင်ရွက်ရန်

Startup Skills

)

ကျွမ်ြီးက င်မှုအရည်အဝသွြီး
( င်္ )

အ က်အ ွဲလက် နိုင်မှု

Risk Acceptance

(ဃ)

ကွန်ယက် တ်ဆက်မှု

Networking

(င)

စွနဦ
့်် ြီးတထွငယ
် ဉ်ဝက ြီးမှု

Cultural Support

(စ)

လိုပ်ငန်ြီးအသစ်လိုပ်ကိုင်ရန်အ ွင့််အလမ်ြီး

Opportunity Startup

(ဆ)

နည်ြီးပညှာစတ် င်စှာြီးမှု

Technology Absorption

(ဇ)

လူသှာြီးအရင်ြီးအဖမစ် ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝအှာင်

Human Capital

ဝဆှာင်ရွက်ဖ င်ြီး

7

(စ )

ပပ င်ဆိုင်မှု

Competition

(ည)

ဆန်ြီးသစ်တထွငမ
် ှု

Product Innovation

(ဋ)

ဆန်ြီးသစ်တထွငမ
် ှုအသိုြီး ဖ င်ြီး

Process Innovation

(ဌ)

စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးကကြီးထွှာြီးလှာဝစဖ င်ြီး

High Growth

(ဍ)

နိုငင
် တကှာသို့် ထြီးို ဝြှာက် င်ဝရှာက်ဖ င်ြီး

Internationalization

(ဎ)

ဝငွဝ ကြီးအရင်ြီးအနြီးအ က်အ ွဲ

Risk Capital8
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Ibid pg-33-35

4
၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ အာဆီယံနိုငင
် ြ
ံ ား၏
စဉ်

ြဘာလံိုးဆိုင်ရာ စွန့််ဦးတီထွငြ
် ှုအညွှန်း

နိုငင
် ံ

န်း

ြဘာလံးို ဆိုင်ရာစွန့််ဦးတီထွင်ြှု အညွှန်း

၁ စင်ကှာပူ

၅၃%

၂ ဘရူနိုင်ြီးဒေါရူဆလမ်

၃၄%

၃ မဝလြီးရှာြီး

၃၃%

၄ ထင
ို ြီး်

၂၇%

၅ ြလစ်ပိုင်

၂၄%

၆ ဗယက်နမ်

၂၃%

၇ အင်ဒန
ို ြီးရှာြီး

၂၁%

၈ လှာအို

၁၈%

၉ ကဝမဘှာဒြီးယှာြီး

၁၈%

၁၀ ဖမန်မှာ

န်း

၁၄%9

စွန့််ဦးတီထင
ွ ြ
် ှုကေဟစနစ်
၈။

စွနဦ
့်် ြီးတထွငမ
် ှုဝင်္ဟစနစ်ဆိုသည်မှာ ဝဒသတွင်ြီးစွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ှုအဝပေါ် သက်ဝရှာက်မှုရဝသှာ

လူမှုဝရြီးနင့််

စြီးပွှာြီးဝရြီးဆိုင်ရှာ

ပတ် န်ြီးက င်ကို

ဆိုလိုပေါသည်။

အဝမရကန်ဖပည်ဝထှာင်စို

ဘပ်ဆန်ဝကှာလပ်မ ကမဘှာ့်ဝရွံ့ဝဖပြီးစွန်ဦ
့် ြီးတထွင်မှုဘှာသှာရပ်ပညှာရင် ပဝရှာ်ြက်ဆှာ ဒယ်နယယ်
အိုင်ြီးဆန်ြီးဘက်၏ သိုဝတသနဖပ လိုပ် က်မ ှာြီးအရ စွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ှုဝင်္ဟစနစ်အဝပေါ် လွှမ်ြီးမိုြီးဝသှာ
အဓက မဏ္ င် (၆) ို ရပေါသည်။ ယင်ြီးတမ
ို့် ှာ-

9

(က)

မူ ေါဒဝရြီးဆွွဲဖ င်ြီး

Policy

(

ဘဏ္ှာဝရြီးအကူအညမ ှာြီးဝပြီးဖ င်ြီး

Finance

( င်္ )

ယဉ်ဝက ြီးမှုတစ်ရပ်တည်ဝဆှာက်ဖ င်ြီး

Culture

(ဃ)

လအ
ို ပ်သည့််အဝထှာက်အပ့်မ ှာြီးဝပြီးဖ င်ြီး

Support

)
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5
(င)

လူသှာြီးအရင်ြီးအဖမစ်ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝအှာင်ဝဆှာင်ရွက်ဖ င်ြီး

Human Capital

(စ)

ဝ ြီးကွက်မ ှာြီးရရဝအှာင်ဝဆှာင်ရွက်ဖ င်ြီး

Markets10

အခန်း (၃)
ြဏ္ိုင် (၆) ခို နှင့်် စပ္်လ ဉ်းသည့်် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ လ
ြဏ္ိုင် (၁) ဘ
၉။

်စံိုပ္ါဝင်သည့်် စွန့််ဦးတီထင
ွ ်ြူဝါဒ အက

်ရှအကမခအကနြ ား

ာင်အထည်က ာ်မခင်း

ဖမန်မှာနိုင်ငအဝနဖြင့်် ဘက်စိုပေါ င်သည့်် စွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ူ ေါဒ တစ်ရပ်လိုအပ်ပေါသည်။ မူ ေါဒ

မ ှာြီးသည် စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးတည်ဝထှာင်မှုနင့်် လည်ပတ်မှုတို့်အှာြီး လ င်ဖမန်စွှာ တိုြီးတက်
ဝစနိုငသ
် လို အဟန့််အတှာြီးလည်ြီးဖြစ်ဝစနိုင်ပေါသည်။ ဝယဘိုယ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးအတွက် အဆင်
ဝဖပဝစသည့်် မူ ေါဒမ ှာြီးသည် စွနဦ
့်် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးအတွက် အဝထှာက်အကူဖြစ်ဝစဝသှာ်လည်ြီး
စွနဦ
့်် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးအှာြီးအဓက ထှာြီးသည့််ဖပ ဖပင်ဝဖပှာင်ြီးလွဲမှုမ ှာြီးသည်လည်ြီး အ ရှာ က ပေါ
သည်။11

10
11

Zeger Van de Wiele, Entrepreneurial Ecosystems,pg-31, Available from https://lib.ugent.be [viewed 26-7-2018]
ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တ့်ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၆၈

6
၁၀။

သရ
ို့် ှာတွင် လက်ရအဝနအထှာြီးအရ ဖပည်သူူ့ န်ထမ်ြီးအမ ှာြီးစိုအဝနဖြင့်် စွန်ဦ
့် ြီးတထွင် လိုပ်

ငန်ြီးမ ှာြီးအဝ ကှာင်ြီးနင့်် ၎င်ြီးတို့်၏ အဝရြီးပေါပိုကို သဝဘှာဝပေါက်မှု အှာြီးနည်ြီးဝနဝသြီးသည်။ စွန့််ဦြီးတထွင်
လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး၏တန်ြိုြီးကို ရင်ြီးလင်ြီးစွှာနောြီးလည်လက် ဖ င်ြီး မရပေါက

စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးကဏ္

ြွွံ့ပြ ြီးရန်အတွက် ကတရှာြီးနင့်် တစ်ဦြီးတစ်ဝယှာက် င်ြီး၏ စွမ်ြီးအင်ကိုသှာ အှာြီးကိုြီးရပေါလမ့််မည်။
တစ်နိုင်ငလိုြီးအဝနဖြင့်် ြွွံ့ပြ ြီးရန် စနစ်တက ြန်တြီးယူရမည်ဖြစ်ဝသှာဝ ကှာင့်် ဘက်စိုပေါ င်သည့််
စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု

မူ ေါဒတစ်ရပ်လိုအပ်ပပြီး

အှာြီးလိုြီးပူြီးဝပေါငြီး် ပေါ င်ဝဆွြီးဝနွြီးဖ င်ြီးဖြင့််

ဝရြီးဆွွဲတည်ဝဆှာက်

အဝကှာင်အထည်ဝြှာ် ကရမည်ဖြစ်ပေါသည်။ နိုငင
် ဝတှာ်အစိုြီးရဘက်မလည်ြီး စွန်ဦ
့် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီး
မ ှာြီးနင့်် ၎င်ြီးတမ
ို့် ရရဝသှာ အက ြီးဝက ြီးဇူြီးမ ှာြီးအှာြီးသရနောြီးလည်ပပြီး ဖမြှင့််တင်ဝပြီးဖ င်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်
လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးမ လက်ရကက ဝတွွံ့ဝနရဝသှာ အ က်အ ွဲမ ှာြီးကို ဝဖြရင်ြီးရန် ကက ြီးစှာြီးဝပြီးဖ င်ြီးတို့်
ဖပ လိုပ်ရန် လိုအပ်ပေါသည်။12
ြဏ္ိုင် (၂) ကငွက
၁၁။

းအခွင့်အ
် လြ်းရရှမခင်း

စွနဦ
့်် ြီးတထွငမ
် ှုလိုပ်ငန်ြီးတစ် ိုတည်ဝထှာင်ရှာတွင် သမ
ို့် ဟိုတ် ဝအှာင်ဖမင်ဝသှာ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်

လိုပ်ငန်ြီးတစ် ို ွဲွံ့ထွင်ရှာတွင် ဝငွဝ ကြီးအ ွင့််အလမ်ြီးမရရဖ င်ြီးသည် အဓက အတှာြီးအဆြီးဖြစ်ပေါသည်။
စွနဦ
့်် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးစိုအမ ှာြီးစိုသည် လိုပ်ငန်ြီးစတင်သည့်် အ န်နင့််လိုပ်ငန်ြီး ပိုမိုကကြီးမှာြီးလှာသည့််
အ န်မ ှာြီးတွင်ဝငွဝ ကြီးအတှာြီးအဆြီးမ ှာြီး

ကက ဝတွွံ့ရဝလ့်ရသည်။

အဖမတ်ရရဝနပပြီး

ဖြစ်ဝသှာ

လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးပင်လ င် ရိုတ်တရက် လိုပ်ငန်ြီး လည်ပတ်ဝငွ ရပ်တန့််သွှာြီးပေါက လိုပ်ငန်ြီး ရပ်ဆိုင်ြီး
သွှာြီးရနိုင်သည်။13
၁၂။

စက်ရိုနင့််စက်ပစစည်ြီးတွင် ရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နဖ င်ြီး၊ သယ်ယူပဝ
ို့် ဆှာင်ဝရြီး၊ ကိုန် ကမ်ြီးမ ှာြီး

ကိုန်ဝ ှာမ ှာြီးလက် ယ်တွင်သိုဝလှာင်ဖ င်ြီး၊
ဖမြှင့််တင်ဖ င်ြီးနင့််ဝြှာက်သည်မ ှာြီးအှာြီး
မ ှာြီးစွှာကို

က နိုင်ရန်အတွက်

ယ်ယူဖ င်ြီး၊

န်ထမ်ြီးမ ှာြီးအှာြီး ဝလ့်က င့််သင် ကှာြီးဝပြီးဖ င်ြီး၊ ဝ ြီးကွက်

အဝကကွြီးဝပြီးဝရှာင်ြီး ဖ င်ြီး

အစရသဖြင့််

စရတ်စကဝပေါငြီး်

ဝငွဝ ကြီးရယူနိုငမ
် ည့််အ ွင့််အဝရြီးမ ှာြီးလအ
ို ပ်ပေါသည်။

အမ်ခ ဝဖမ

ငှာြီးရမ်ြီးမည်ဆိုပေါကလည်ြီး ၁၂ လစှာ ကက တင်ဝငွဝပြီးသွင်ြီးရဖ င်ြီးဝ ကှာင့်် ဤစရတ်သည် တည်ဝထှာင် ေါစ
လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးအတွက် ကကြီးမှာြီးဝသှာ

န်ထိုပ် န်ပိုြီး ဖြစ်ဝစနိုငပ
် ေါသည်။ ဝငွဝ ကြီးကဏ္ ြွွံ့ပြ ြီးဝသှာ

နိုငင
် မ ှာြီးတွင်မူ စွနဦ
့်် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည် ဝရွံ့ဝဆှာင်လမ်ြီးဖပရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နသူမ ှာြီး (Angel
Investors)၊ အဝသြီးစှာြီး ဝငွဝ ကြီးအြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီး၊ စတင်ဖမြှ ပ်နသည့်် အရင်ြီးအနြီးမ ှာြီး (Venture
Capital)၊ ပိုင်္ဂလကဘဏ်မ ှာြီး၊ အဝပေါငစ
် နစ်နင့်် အဖ ှာြီးနည်ြီးလမ်ြီးဝပေါငြီး် စိုတမ
ို့် ဝငွဝ ကြီးအ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီး
12

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တြ
့် ွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၆၈
13

Ibid, စှာ- ၄၆

7
ရရနိုင်သည်။ ထဝရှာက်ဝသှာ ဝငွဝ ကြီး န်ဝဆှာင်မှုမ ှာြီးရဖ င်ြီးနင့်် ဝငွဝ ကြီးစိုဝဆှာင်ြီးနိုင်မှု အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီး
ထှာြီးရဝပြီးဖ င်ြီးတို့်သည်လည်ြီး မ ှာြီးစွှာအဝရြီးကကြီးပေါသည်။14
၁၃။

လက်ရအဝဖ အဝနအရ ဖမန်မှာနိုင်ငရ စွန်ဦြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီး၏ ဝငွဝ ကြီးလအ
ို ပ် က်

မ ှာြီးကို ဖြည့််ဆည်ြီးဝပြီးနိုင်သည့်် ဝငွဝ ကြီးဆိုင်ရှာအြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီးနင့််

န်ဝဆှာင်မှုမ ှာြီးသည် မရ

သဝလှာက် နည်ြီးပေါြီးဝနပေါသည်။ ပိုဝသအတိုြီးနှုန်ြီးကန့််သတ် က်မ ှာြီး၊ အဝပေါင် ပစစည်ြီး ကန့််သတ်
က်မ ှာြီး၊

နိုငင
် တကှာနည်ြီးစနစ်အရ

စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး၏

ဆိုြီးရြီးှု နိုငဝ
် ဖ ကို

တွက် က်

နိုငစ
် ွမ်ြီးမရဖ င်ြီးမ ှာြီးဝ ကှာင့်် ပိုင်္ဂလက ဘဏ်မ ှာြီးဘက်မ စွန်ဦ
့် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအှာြီး ဝ ြီးဝငွ
ထိုတ်ဝပြီးရန် အ က်အ ွဲမ ှာြီးရဝနပေါသည်။ 15
ြဏ္ိုင် (၃) စွန့််ဦးတီထင
ွ ်ယဉ်က
၁၄။

းြှု န်တီးမခင်း

ဝ တ်အဆက်ဆက် မတ် ွဲ့်ဝသှာ တရှာြီးစရင်ဝရြီး၊ အိုပ် ပ်ဝရြီး၊ နိုငင
် ဝရြီးနင်စ
့် ြီးပွှာြီးဝရြီးမူ ေါဒ

မ ှာြီးတွင်စွန့််ဦြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးနင်ပ
့် တ်သက်၍ အဝထှာက်အပ့်ဖြစ်ဝစရန် ထည့််သွင်ြီး စဉ်ြီးစှာြီး ဖ င်ြီး
မရ ွဲ့်ပေါ။ လူူ့အြွွဲွံ့အစည်ြီးအသိုငြီး် အ ိုငြီး် တစ် ိုတွင် နိုငင
် ဝရြီး၊ လူမှုဝရြီးအရ စွန်ဦ
့် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီး
မ ှာြီးအှာြီး အှာြီးဝပြီးအှာြီးဝဖမြှှာက်ဖပ သည့််ဓဝလ့်ရလ င် စွန်ဦ
့် ြီးတထွငသ
် ူမ ှာြီးအဝနဖြင့်် လိုပ်ငန်ြီး အသစ်
မ ှာြီးစတင်ရန်၊ ရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နမှုနင့််င်္ိုဏ်သဏခှာပိုင်ြီးဆိုင်ရှာ စွန်စ
့် ှာြီးရမှုမ ှာြီးကို ဖပ လိုပ်ရန် ဆိုြီးရှုြီးမှုမ ှာြီးကို
ရင်ဆိုင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူဝစသည်။

စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်မှု

လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးစစ်တမ်ြီးနင့််

အင်တှာဗ ြီးမ ှာြီးအရ

စွနဦ
့်် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည် မသှာြီးစိုနင့်် မတ်ဝဆွမ ှာြီးထမ ဝငွဝ ကြီးအရင်ြီးအနြီးနင့်် စတ်ဓှာတ်
ပိုင်ြီးဆိုင်ရှာ

အှာြီးဝပြီးဝထှာက်ပ့်မှုမ ှာြီး

ရရ ကပေါသည်။

ဤသည်မှာ

စွန်ဦ
့် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး

တည်ဝထှာင်ရန်အတွက် ဝကှာင်ြီးမွန်သည့််အဝဖ အဝန ဖြစ်ဝသှာ်လည်ြီး အဖ ှာြီးတစ်ြက်တွင် လူမှု
အသိုင်ြီးအ ိုင်ြီးအဝနဖြင့်် ဝအှာင်ဖမင်သည့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးကကြီးမ ှာြီးသည် မတရှာြီးသဖြင့်် အ ွင့််အဝရြီး
ရယူ ကသူ မ ှာြီးသည်ဟို သသယမ ှာြီးရ ကပေါသည်။16
ြဏ္ိုင် (၄) စွန့််ဦးတီထင
ွ ်လိုပ္်ငန်းြ ားအား ပ္ံ့်ပ္ိုးသည့််
၁၅။

ွန်ယ

်ြ ားတည်ကဆာ

်မခင်း

စွနဦ
့်် ြီးတထွငမ
် ှုအမ ှာြီးဆိုြီးဝတွွံ့ရဝသှာ နိုငင
် မ ှာြီးတွင် စွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ှု ဝင်္ဟစနစ် အှာြီးဝကှာင်ြီး

ဝ ကှာင်ြီး

ဝတွွံ့ရရပပြီးတက်ကကွစွှာ ပ့်ပိုြီးကူညမှုဖပ ဝနသည့်် အြွွဲွံ့မ ှာြီးစွှာ ပေါ င်ဝ ကှာင်ြီးဝတွွံ့ရရသည်။

အဆပ
ို ေါ ကွန်ယက်မ ှာြီးတွင် စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု ရက်သတတပတ်က င်ြီးပသူမ ှာြီး၊ စွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ှု ဝလ့်က င့််
သင် ကှာြီးဝပြီးဝသှာအစအစဉ်မ ှာြီး၊ နည်ြီးဖပအကကဝပြီးလမ်ြီးညွှန်သူ (mentor) မ ှာြီး၊ ဝရွံ့ဝဆှာင်လမ်ြီးဖပ
14

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တြ
့် ွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၄၆-၄၇
15

Ibid, စှာ-၄၇

16

Ibid, စှာ-၆၃

8
ရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နသူမ ှာြီး၊ ဝြြီးမကူညတတ်သူမ ှာြီး (Incubators)၊ တိုြီးတက်မှုအရန် ဖမြှင့််တင်ဝပြီးသူမ ှာြီး
(Accelerators)၊

ဝငွဝ ကြီးအြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီး၊

စှာရင်ြီးကိုင်မ ှာြီး၊

အကကဝပြီးမ ှာြီး၊

စတ်တူကိုယ်တူ

ြွွဲွံ့စည်ြီးထှာြီးသည့်် ဝထှာက်ပ့်ဝရြီးကွန်ယက်မ ှာြီး (peer-to networks) နင့်် ပညှာဝရြီးအြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီး
စသည်တို့် မ ှာြီးစွှာပေါ င်ပေါသည်။ အဆပ
ို ေါ ကွန်ယက်မ ှာြီးနင့်် အဝထှာက်အကူဝပြီးသည့်် အြွွဲွံ့အစည်ြီး
မ ှာြီးမ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီးအတွက် စတ်ဓေါတ် ွန်အှာြီးဖမြှင့််တင်ဝပြီးဖ င်ြီး၊ ဝငွဝ ကြီးနင့်် အရင်ြီးအဖမစ်
အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီးရရဝစဖ င်ြီး၊

ဝ ေါင်ြီးဝဆှာင်မှုနင့််

စမ န့်် ွွဲမှု

အရည်အ င်ြီးမ ှာြီးရရဝစဖ င်ြီး၊

အကကဉှာဏ်မ ှာြီးဝပြီးဖ င်ြီးတဖို့် ပ လိုပ်ဝပြီးပေါသည်။ ဖမန်မှာနိုငင
် တွင် ယ င်က ထက
ို ွဲ့်သဝ
ို့် သှာကွန်ယက်
မ ှာြီးနင့်် အဝထှာက်အကူဝပြီးသည့်် အြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီး မရ ွဲ့်ဝသှာ်လည်ြီး ယ ိုအ ေါတွင် ရန်ကိုန်ပမ ွံ့နင့််
အဖ ှာြီးဝဒသအနည်ြီးငယ်၌ စတင်ဝပေါ်ဝပေါက်လှာပပ ဖြစ်ပေါသည်။ သရ
ို့် ှာတွင် ဤသည်မှာ အစပင်
ရဝသြီး၍ ပိုမိုထဝရှာက်၍ က ယ်ဖပန့််သည့်် အဝထှာက်အပ့် ကွန်ယက်မ ှာြီးဝပေါ်ဝပေါက်လှာဝစရန်နင့််
ဝဒသတွင်ြီး အဖ ှာြီးနိုင်ငမ ှာြီး၌ ဝတွွံ့ရရသည့််

ပိုမိုဝ တ်မသည့်် ဝင်္ဟစနစ် ဝပေါ်ဝပေါက်လှာဝစရန်

မ ှာြီးစွှာ ကက ြီးပမ်ြီးရဦြီးမည် ဖြစ်ပေါသည်။17
ြဏ္ိုင် (၅) လူူ့စွြ်းအားအရင်းအမြစ်တည်ကဆာ
၁၆။

်မြြှင့််တင်ကပ္းမခင်း

စွနဦ
့်် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးမ မမတလ
ို့် ိုအပ်သည့်် လိုပ်ရည်ကိုင်ရည်နင့်် အသပညှာ ဗဟိုသိုတ

မ ှာြီးရသည့်် န်ထမ်ြီးမ ှာြီး၊

န်ဝဆှာင်မှုဝပြီးသူမ ှာြီး မငှာြီးနိုင်ပေါက လိုပ်ငန်ြီးြွွံ့ပြ ြီးမှုနင့်် ယဉ်ပပ င်နိုငစ
် ွမ်ြီး

တို့် က ဆင်ြီးသွှာြီးနိုင်သည်။ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအတွက် ၎င်ြီးတ၏
ို့် လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး တိုြီးတက်
ဝအှာင်ဖမင်ရန်လအ
ို ပ်ဝသှာ လူူ့စွမြီး် အှာြီးအရင်ြီးအဖမစ်မ ှာြီးကို ရှာဝြွရရရန် အ က်အ ွဲမ ှာြီးစွှာ ရဝန
ပေါသည်။18
၁၇။

အဖ ှာြီးအှာဆယနိုင်ငမ ှာြီးနင့်် ယဉ်လ င်ပင် ဖမန်မှာ နိုငင
် သည် ပညှာဝရြီး၊ ဘှာသှာစကှာြီး၊

ပညှာဝရြီးတွင် ရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နဝသှာ နိုငင
် တကှာကိုမပဏမ ှာြီး၊ စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီး သင်တန်ြီးမ ှာြီးနင့််
နိုင်ငတကှာအသပညှာရင်နင့်် အတတ်ပညှာရင်မ ှာြီး အစရသည်တတ
ို့် ွင် မ ှာြီးစွှာဝနောက်က က န်ဝနသည်။
ထ့်အ
ို ဖပင် ပညှာတတ်ဝဖမှာက်မ ှာြီးစွှာလည်ြီး တိုင်ြီးဖပည်မ ထွက် ွှာသွှာြီး ကသဖြင့်် အင်င်္ င်နယှာ၊
ဘှာသှာစကှာြီး၊ ကိုန်စည်ဒဇိုငြီး် ၊ ကွန်ပ တှာ အစရသည့််ဘှာသှာရပ်မ ှာြီးတွင် တတ်ကျွမ်ြီးသူနည်ြီးပေါြီး
ကသည်။ အစိုြီးရဝက ှာင်ြီးမ ှာြီးအဝနဖြင့််

သင်ဝထှာက်ကူပစစည်ြီးမ ှာြီး၊ အဝဖ

အဝဆှာက်အဦမ ှာြီး၊

ဝကှာင်ြီး မွန်စွှာဝလ့်က င့််သင် ကှာြီးဝပြီးထှာြီး၍ ထ ိုက်သင့််သည့်် လစှာရရ ကသည့််ဆရှာဆရှာမမ ှာြီး
ထှာြီးရရန်အတွက် ဝငွဝ ကြီးအဝထှာက်အပ့် မ ှာြီးစွှာလိုအပ်လ က်ရပေါသည်။ ဝက ှာင်ြီးသူ ဝက ှာင်ြီးသှာြီး
17

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တြ
့် ွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၆၀
18

Ibid, စှာ-၅၅

9
မ ှာြီးသည်

လအ
ို ပ်သည့််

အရည်အ င်ြီးမ ှာြီး

မဖပည့််မသည့််အဖပင်

ပညှာဝရြီးတွင်

စွနဦ
့်် ြီးတထွင်

ပညှာရပ်သင် ကှာြီးမှုသည်လည်ြီး ရှာြီးပေါြီးပေါသည်။ အ ွံ့ဝသှာ ပိုင်္ဂလကသင်တန်ြီးဝက ှာင်ြီးမ ှာြီးနင့်် NGO
မ ှာြီးမ အဝဖ

ပညှာဝရြီးနင့်် စွနဦ
့်် ြီးတထွငမ
် ှု နင့််ပတ်သက်သည့်် သင်တန်ြီးမ ှာြီးဝပြီးလှာ ဝသှာ်လည်ြီး

၎င်ြီးသင်တန်ြီးမ ှာြီးသည်

ရန်ကိုန်ပမ ွံ့ဖပင်ပတွင်

မရသဝလှာက်

ရှာြီးပေါြီးပေါသည်။

လဝ
ို လှာက်သည့်် သင်တန်ြီးဆင်ြီးအဝရအတွက်လည်ြီးမရပေါ။ အစိုြီးရမ ပညှာဝရြီး၏

ထ့်ိုအဖပင်
ွံ့ယွငြီး် က်

မ ှာြီးကို နောြီးလည်သရထှာြီးသဖြင့်် လူူ့စွမြီး် အှာြီးအရင်ြီးအဖမစ် ြွပြ ြီးတိုြီးတက်ရန် အှာရစ
ို ိုက် လိုပ်ဝဆှာင်
ဝနဝသှာ်လည်ြီး ဖပင်ဆင်စရှာ ဝဖမှာက်မ ှာြီးစွှာရဝနသည့််အဖပင် အဟန့််အတှာြီးမ ှာြီးလည်ြီး မ ှာြီးစွှာ
ကက ဝတွွံ့ဝနရပေါသည်။19
ြဏ္ိုင် (၆) က း
၁၈။

ွ

်အခွင့််အလြ်းရရှမခင်း

ဝ တ်အဆက်ဆက် တ ေါြီးပတ်စြီးပွှာြီးဝရြီးမူ ေါဒမ ှာြီးနင့်် အစိုြီးရမ တင်ြီးက ပ်စွှာ

မှုတို့်ဝ ကှာင့််

ဖမန်မှာနိုငင
် ၏

စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီးသည်

ဖပည်ပတင်သှာမက

ပ်ကိုင်ထှာြီး

ဖပည်တွင်ြီးမှာပင်

ဝ ြီးကွက် ထြီးို ဝြှာက်ရန်နင့်် လွတ်လပ်စွှာ ကူြီးသန်ြီးဝရှာင်ြီး ယ်နိုငရ
် န် အဟန့််အတှာြီးဖြစ် ွဲ့်ရပပြီး
လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး တည်ဝထှာင်နိုင်ရန် အ က်အ ွဲဖြစ်ဝနပေါသည်။ မ က်နောသှာဝပြီးထှာြီးဖ င်ြီး

ရဝသှာ

ကိုမပဏလိုပ်ငန်ြီး ကကြီးမ ှာြီးအဝနဖြင့်် ကိုန် ကမ်ြီးမ ှာြီးနင့်် ဝ ြီးကွက်အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီးရရပပြီး နိုငင
် ပိုင်
စြီးပွှာြီးဝရြီး

လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးမလည်ြီး

စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္မ ှာြီးတွင်

ထန်ြီး ပ်ထှာြီးမှုဝ ကှာင့််

အဝသြီးမ ှာြီး အဝနဖြင့်် အက ြီးအဖမတ်မ ှာြီးဝသှာ စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္မ ှာြီးအှာြီး

လိုပ်ငန်ြီး

ဉ်ြီးကပ်နိုင်ဖ င်ြီးမရပေါ။

စွနဦ
့်် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအဝနဖြင့်် စှာြီးသြီးို သူဝ ြီးကွက်ဖြစ်ဝစ၊ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးအ င်ြီး င်ြီး
ဝရှာင်ြီး ဖ င်ြီးဖြစ်ဝစ၊ နိုင်ငတကှာ သို့်မဟိုတ် အစိုြီးရဝ ြီးကွက်ဖြစ်ဝစ ပွင့််လင်ြီးဖမင်သှာမှုရ၍ တရှာြီး
မ တဝသှာ ဝ ြီးကွက်မ ှာြီးကိုသှာ လိုလှာြီး ကသည်။ ဝ ြီးကွက်အ ွင့််အလမ်ြီးမရပေါက စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်မှုလည်ြီး
ရနိုငမ
် ည်မဟိုတ်ပေါ။20
၁၉။

ယ ိုအ ေါတွင် ဝ ြီးကွက်တ ေါြီးပွင့်လ
် ှာပပြီး စွန်ဦ
့် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအဝနဖြင့်် ဖပည်တွင်ြီး

ဖပည်ပဝ ြီးကွက်မ ှာြီးတွင် ယဉ်ပပ င်နိုငရ
် န် အ ွင့််အဝရြီးမ ှာြီးရရလှာ ကသည်။ သရ
ို့် ှာတွင် ဝ ြီးကွက်
အ ွင့််အလမ်ြီးရရမှု ပိုမိုဖမြှင့််တင်ရန်နင့်် လိုင်စင် ထှာြီးဝပြီးမှု၊ ဝ ြီးကွက်လက် ေါြီးကကြီးအိုပ်မှု အစရသည့််
အဟန့််အတှာြီးမ ှာြီးကို ဝဖြဝလ ှာ့်ဝပြီးရန် မ ှာြီးစွှာလိုပ်ဝဆှာင်ရဦြီးမည်ဖြစ်သည်။ အစိုြီးရမူ ေါဒမ ှာြီး၊ ပိုင်္ဂလက
ကဏ္ဆိုင်ရှာ လိုပ်ဝဆှာင်မှုမ ှာြီးမတစ်ဆင့်် ဝ ြီးကွက်အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီး

ွဲွံ့ထွငလ
် ှာနိုင်သည်။ ဤသို့်

ဖပ လိုပ်ရန်မှာ ဝ ြီးကွက်အစတ်အပိုငြီး် မ ှာြီးအှာြီးလိုြီးကို ထည့််သွင်ြီးစဉ်ြီးစှာြီးရန် လအ
ို ပ်ပေါသည်။ 21

19

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တ့်ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၅၅-၅၆
20

Ibid, စှာ-၄၁

21

Ibid

10
အခန်း (၄)
စွန့််ဦးတီထင
ွ ြ
် ှုြှရရှနိုင်သည့်် အ
၂၀။

စွနဦ
့်် ြီးတထွငမ
် ှုသည်

အစိုြီးရ၏

စြီးပွှာြီးဝရြီးမူ ေါဒ

ိုးက

းဇူးြ ား

၁၂

က်အှာြီး

အဝကှာင်အထည်ဝြှာ်

ဝဆှာင်ရွက်ရှာတွင် အဝထှာက်အကူဖပ နိုင်သည့််အဖပင် အဖ ှာြီးဝသှာစြီးပွှာြီးဝရြီး၊ လူမှုဝရြီးနင့်် ဆန်ြီးသစ်
တထွငမ
် ှုဆိုငရ
် ှာ အက ြီးဝက ြီးဇူြီးမ ှာြီးကိုလည်ြီး ရရဝစပေါသည်။22
၂၁။

အစိုြီးရမ
(က)

မတ်ထှာြီးသည့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးမူ ေါဒ (၁၂)

က်မှာ ဝအှာက်ပေါအတိုငြီး် ဖြစ်ပေါသည်-

ပွင့််လင်ြီးဖမင်သှာပပြီး ဝကှာင်ြီးမွန်ဝတှာင့််တင်ြီးသည့်် ဖပည်သူူ့ဘဏ္ှာဝရြီး စမ န့်် ွွဲမှု စနစ်
ဖြင့်် ဘဏ္ှာဝရြီးအရင်ြီးအဖမစ်မ ှာြီး တိုြီးတက်ပွှာြီးမ ှာြီးလှာဝအှာင် ဝဆှာင်ရွက်ရန်၊

(

)

နိုငင
် ပိုငစ
် ြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး

ပိုမိုဝအှာင်ဖမင်ဝစရန်

ဝဆှာင်ရွက်ဖ င်ြီး၊

ဖပ ဖပင်

ဝဖပှာင်ြီးလွဲ လိုပ်ကင
ို န
် ိုင်ဝဖ ရဝသှာ လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို ပိုင်္ဂလကပိုင်အဖြစ် ဝဖပှာင်ြီးလွဲ
လိုပ်ဝဆှာင်ဖ င်ြီးတို့်အဖပင် အလိုပ်အကိုင်ရရဝရြီးနင့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးတိုြီးတက်မှုကို အဝထှာက်
အကူဖပ သည့်် အဝသြီးစှာြီးနင့်် အလတ်စှာြီးစြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို ပ့်ပိုြီးကူညဝပြီးရန်၊
( င်္ )

ဝ တ်မြွွံ့ပြ ြီးဝသှာ စြီးပွှာြီးဝရြီးကို ဖြစ်ထန
ွ ်ြီးနိုငဝ
် စသည့်် လူူ့အရင်ြီးအဖမစ်မ ှာြီး ဝမွြီးထိုတ်
ဝပြီးနိုငရ
် န်နင့်် ပညှာရပ်ပိုင်ြီးဆိုင်ရှာ အသက်ဝမွြီး မ်ြီးဝက ှာင်ြီး ပညှာရပ်မ ှာြီးကို ြွွံ့ပြ ြီး
တိုြီးတက်ဝအှာင်ဝဆှာင်ရွက်ရန်၊

(ဃ)

လ ပ်စစ်ဓှာတ်အှာြီး၊ လမ်ြီးမ ှာြီး၊ ဆပ်ကမ်ြီးမ ှာြီးစသည့်် အဝဖ

စြီးပွှာြီးဝရြီး အဝဆှာက်

အအိုမ ှာြီး လ င်ဖမန်စွှာ တိုြီးတက်လှာဝစဝရြီးကို ဦြီးစှာြီးဝပြီး ဝဆှာင်ရွက်ရန်နင့်် Data ID
Card System Digital Government Strategy နင့်် e-Government System တက
ို့် ို
ထူဝထှာင်သွှာြီးရန်၊
(င)

ဖပည်တွင်ြီးဝနနိုငင
် သှာြီးမ ှာြီးနင့်် နိုငင
် ရပ်ဖ ှာြီးမ ဖပန်လည်ဝရှာက်ရလှာဝသှာ ဖမန်မှာ
နိုငင
် သှာြီးမ ှာြီးအှာြီးလြီးို အတွက် အလိုပ်အကင
ို ် အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီး ဝြှာ်ထိုတ်ဝပြီးရန်နင့််
အလိုပ်အကိုင်အ ွင့််အလမ်ြီး ဖမင့််မှာြီးဝသှာ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို ကှာလတိုအတွင်ြီး
ပိုမိုဦြီးစှာြီးဝပြီး ဝဆှာင်ရွက်ရန်၊

(စ)

ဘက်စိုြွံ့ွ ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝရြီး၊
တအ
ို့် တွက်

စှာြီးနပ်ရကခှာ

လယ်ယှာကဏ္၊

တိုြီးတက်လှာဝစရန်နင့််လယ်ယှာ

ြူလိုဝရြီးနင့််

ဝမွြီးဖမ ဝရြီးကဏ္နင့််
စက်မှုကဏ္

ပက
ို့် ိုန်

ဖမြှင့််တင်နိုင်ဝရြီး

စက်မှုကဏ္မ ှာြီး

န် ွင်လ ှာညသည့််

ဘက်ညစွှာ
စြီးပွှာြီးဝရြီးပိုစ

ဝြှာ်ထိုတ်ရန်၊

22

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တြ
့် ွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၂၇

11
(ဆ)

ဝစ ြီးကွက် စြီးပွှာြီးဝရြီးစနစ်နင့််အည ပိုင်္ဂလကကဏ္ တိုြီးတက်ဝရြီးအတွက် နိုင်ငသှာြီးတိုင်ြီး
မမတို့် လိုပ်ကိုငလ
် ိုသည့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို လွတ်လပ်စွှာ လိုပ်ကိုင် ွင့်် ရရ
ဝစရန်နင့်် ဖပည်ပရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နမှုမ ှာြီး တိုြီးဖမြှင့်ရ
် န်အတွက် မူ ေါဒမ ှာြီး သြီးဖ ှာြီးဝရြီးဆွွဲ
ဝဆှာင်ရွက်ရန်၊

မူပိုင် ွင့်မ
် ှာြီးနင့််

တရှာြီးဥပဝဒစိုြီးမိုြီးမှုရရဝစဝရြီးအတွက်

တိုြီးဖမြှင့််

ဝဆှာင်ရွက်ရန်၊
(ဇ)

အမ်ဝထှာင်စိုမ ှာြီး၊ ဝတှာင်သူလယ်သမှာြီးမ ှာြီးနင့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို ဝရရည်
ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝစဝရြီး အဝထှာက်အကူဖပ နိုင်မည့်် ဝငွဝရြီးဝ ကြီးဝရြီးစနစ်ဖြင့်် ဘဏ္ှာဝရြီး
တည်ပငမ်မှု ရရလှာဝစဝရြီး ဝဆှာင်ရွက်ရန်၊

( )

သဘှာ ပတ် န်ြီးက င်မ ှာြီးကို

ဝရရည်ထန်ြီးသမ်ြီးနိုငရ
် န်အတွက်

လက
ို ်ဝလ ှာညဝထွ

ဖြစ်ဝစမည့်် ပမ ွံ့ဖပမ ှာြီး တည်ဝထှာင်ရန်၊ ဖပည်သူူ့ န်ဝဆှာင်မှု လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး အဆင့််ဖမြှင့််
တင်ရန်တို့်အဖပင် အမ ှာြီးဖပည်သူနင့်် သက်ဆိုင်သည့််ဝနရှာမ ှာြီး တိုြီး ွဲွံ့ဝြှာ်ထိုတ်ရန်နင့််
ယဉ်ဝက ြီးမှုအဝမွအနစ်မ ှာြီးကို ပိုမဝ
ို စှာင့််ဝရှာက် ထန်ြီးသမ်ြီးဝရြီးတအ
ို့် တွက် ဝဆှာင်ရွက်ရန်၊
(ည)

နိုငင
် ဝတှာ်၏

င်ဝငွတိုြီးတက်ရရရန် အက ြီးသက်ဝရှာက်မှုရပပြီး မ တဝသှာအ ွန်စနစ်

ထူဝထှာင်၍ ဖပည်သူမ ှာြီး၏ အ ွင့်အ
် ဝရြီးနင့်် ပစစည်ြီးဥစစှာပိုငဆ
် ိုင် ွင့်က
် ို ဥပဝဒမ ှာြီး၊
လိုပ်ထိုြီးလိုပ်နည်ြီးမ ှာြီး ဖပဋ္ဌှာန်ြီးလ က် အကှာအကွယ်ဝပြီးရန်၊
(ဋ)

တထွငြ
် န်တြီးမှု စွမ်ြီးရည်မ ှာြီးနင့်် အဆင့််ဖမင့််နည်ြီးပညှာ တိုြီးတက်မှုမ ှာြီးကို အှာြီးထိုတ်
ကက ြီးပမ်ြီးဖြစ်ဝပေါ်နိုငဝ
် စသည့််

အသဉှာဏ်ပစစည်ြီးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်

အဝထှာက်အပ့်

ဖြစ်ဝစဝသှာနည်ြီးစနစ်မ ှာြီး၊ လိုပ်ထိုြီးလိုပ်နည်ြီးမ ှာြီး ဖပဋ္ဌှာန်ြီးဝဆှာင်ရွက်ရန်၊
(ဌ)

စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို ဝဆှာင်ရွက်ရှာတွင် အှာဆယဝဒသတွင်ြီးသှာမက အဖ ှာြီး
ဝဒသမ ှာြီးအတွင်ြီး၌လည်ြီး တိုြီးတက်ဝဖပှာင်ြီးလွဲလှာနိုင်ြွယ်ရဝသှာ အဝဖ အဝနမ ှာြီးကို
ဝြှာ်ထိုတ်၍

မမတို့်၏

စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို

အဝဖမှာ်အဖမင်ဝကှာင်ြီးမ ှာြီးဖြင့််

အဝဖ တည်ထူဝထှာင်ရန်။23
ဆင်းရဲြွဲကတြှု
၂၂။

ို ကလ ာ့်ခ ကပ္းမခင်း

စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီးသည်

တိုြီးဖမြှင့်ဝ
် ပြီးဖ င်ြီး၊

23

ြန်တြီးဝပြီးဖ င်ြီး၊

တန်ြိုြီးဖမြှင့်ပ
် စစည်ြီးမ ှာြီးထိုတ်လိုပ်ဖ င်ြီး၊

အ ွင့််အလမ်ြီးအသစ်မ ှာြီး
နိုငင
် ၏

အလိုပ်အကိုငမ
် ှာြီး

က န်ြီးမှာဝရြီး၊

ြန်တြီးဝပြီးဖ င်ြီးဝ ကှာင့််
ပညှာဝရြီး၊

စမကန်ြီးနင့််ဘဏ္ှာဝရြီး န်ကကြီးဌှာန၊

ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုစွမ်ြီးအှာြီး

ဝ ြီးကွက်အသစ်မ ှာြီး

ဆင်ြီးရွဲမွွဲဝတမှုကို

ဝလ ှာ့် ဝပြီးသည်။

အစှာြီးအဝသှာက်ဝဘြီးအနတရှာယ်ကင်ြီးရင်ြီးမှု၊

ရသိုြီးမန်ြီးဝဖ ဝငွစှာရင်ြီးဦြီးစြီးဌှာန၊

ဝငွစှာရင်ြီးဆိုင်ရှာ အ က်အလက်မ ှာြီး ၊ စှာ -၂-၃၊ ၂၀၁၇ ိုနစ်၊ ဝမလ (၃၁) ရက်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ို၊

တိုြီး ွဲွံ့ဖ င်ြီးတဖို့် ြင့််
ဖမန်မှာ

ဆက်သွယ်ဝရြီး၊

ဘဏ္ှာဝရြီးနစ်

ရသြီးို န်မ
့် န်ြီးဝဖ

12
သယ်ယူပဝ
ို့် ဆှာင်ဝရြီးအစရသည့်် ကဏ္မ ှာြီးတွင် ကက ဝတွွံ့ဝနရဝသှာ ရင်ဆိုင်မှုမ ှာြီးကို ဝဖြရင်ြီးနိုင်ရန်
နည်ြီးလမ်ြီးအသစ်မ ှာြီး တထွငန
် ိုငဖ် င်ြီးဝ ကှာင့်် စွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ှုသည် အဝဖ
ပိုမိုဝကှာင်ြီးမွန်ဝစနိုင်ပေါသည်။

ထ့်ိုအဖပင်

လူတန်ြီးစှာြီးမ ှာြီး၏ ဘ ကို

နိုငင
် ဝတှာ်ပိုငစ
် ြီးပွှာြီးဝရြီး

န်ဝဆှာင်မှုလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး၊

ဝ ြီးကွက်လိုအပ် က်အရ မယဉ်ပပ င်နိုင်သည့်် ကိုမပဏမ ှာြီးထက်စှာလ င် စွနဦ
့်် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးသည်
အဝဖ

လူတန်ြီးစှာြီးအတွက် ပိုမိုဝကှာင်ြီးမွန်ဝသှာ န်ဝဆှာင်မှုမ ှာြီးကို ဝပြီးဝဆှာင်နိုင်ပေါသည်။24

၂၃။

စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီးသည်

အ ွန်ထမ်ြီးမ ှာြီးဖြစ် ကသည်။

တရှာြီး င်မတ်ပတ
ို င်သည့််လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး
ထ့်ဝ
ို ကှာင့််

အစိုြီးရ၏ င်ဝငွကို

လိုပ်ငန်ြီးတိုြီးတက်မှု

၎င်ြီးတို့်သည်

ဖြစ် ကသည့််အတွက်

ဖြည့််တင်ြီးဝပြီးနိုငသ
် ည့််အဖပင်

ဖမန်ဆန်တတ် ကသည့််အတွက်

အမ ှာြီးအှာြီးဖြင့််

အ ွန်လည်ြီးဝပြီးဝဆှာင် ကသည်။
စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်သည့််

သဘှာ အရ

အ ွန်ဝပြီးဝဆှာင်မှုပမှာဏလည်ြီး

အ န်တို

အတွင်ြီး ဖမင့််မှာြီးလှာနိုင်ပေါသည်။25
ိုန်စည်အသစ်ြ ားနှငန
့်် ည်းပ္ညာအသစ်ြ ား
၂၄။

ို ယူကဆာင်မခင်း

စွနဦ
့်် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည် နည်ြီးပညှာအသစ်အဆန်ြီးမ ှာြီးကို ပထမဆြီးို ရှာဝြွဝတွွံ့

ရသူမ ှာြီးဖြစ်တတ် ကပပြီး ဝဒသနင့််ကိုက်ညဝအှာင် ဖပန်လည်အသိုြီး တတ် ကသည်။ ယင်ြီးသို့် ဖပ လိုပ်
ဖ င်ြီးဖြင့်် ဖမန်မှာနိုငင
် ကို အဖ ှာြီးနိုင်ငမ ှာြီးနင့်် တန်ြီးတူဖြစ်ဝစရန် ဖမြှင့််တင်ဝပြီးနိုင်သည်။

နည်ြီးပညှာ

အသစ်မ ှာြီး အသိုြီးဖပ ဖ င်ြီးသည် အှာြီးသှာသည့််အတွက် နိုငင
် ၏ကိုန်ထိုတ်လပ
ို ်မက
ှု ို တိုြီးဖမြှင့်န
် ိုငပ် ပြီး
စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္တွင် အသပညှာ၊ အတတ်ပညှာမ ှာြီး ြွွံ့ပြ ြီးတည်ဝဆှာက်ဝပြီးနိုင်သည်။26
ိုန်စည်နှင့််ဝန်ကဆာင်ြှုြ ား
၂၅။

ို ကရှှေ့ဆံိုးြှ ဦးကဆာင်၍ မပ္ည်ပ္သို့်ထးို က ာ

စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီးသည် ဖပည်တွင်ြီးဖပည်ပမ

ကသည်။

မ် ခင်း

ယ်ယူသူ၊ သိုြီးစွွဲသူအသစ်မ ှာြီးကို ရှာဝြွ တတ်

ဖမန်မှာနိုင်ငရ လိုပ်ငန်ြီးအမ ှာြီးစိုသည် ဖပည်ပမကိုန်စည်မ ှာြီးကို ဖပည်တွင်ြီးသို့် တင်သွင်ြီး

ဝရှာင်ြီး ဖ င်ြီး၊ ဖပည်တွင်ြီးမကိုန်စည်မ ှာြီးကို ဖပည်ပသတ
ို့် င်ပဖို့် င်ြီး အစရသည့်် ရြီးို ရင်ြီးသည့်် ကိုန်သွယ်မှု
ကိုသှာဖပ လိုပ် ကဝသှာဝ ကှာင့်် တန်ြိုြီးဖမြှင့်် (Value Added) ကိုန်ပစစည်ြီးထိုတ်လပ
ို ်မှု၏ အက ြီးအဖမတ်
မ ှာြီးသည် တိုင်ြီးဖပည်၏ ဖပည်ပတွင်သှာ ဖြစ်ဝပေါ်လ က်ရပေါသည်။ စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်သူမ ှာြီးမှာမူ ကိုန်ပစစည်ြီး
မ ှာြီးကို

တန်ြိုြီးဖမြှင့်ရ
် န်

နည်ြီးလမ်ြီးအသစ်မ ှာြီးကို

ရှာဝြွ ကပပြီး

ကိုန်စည်မ ှာြီး၏အရည်အဝသွြီး၊

ထိုတ်လိုပ်မှုစနစ်၊ ထိုတ်ပိုြီးမှုစနစ်မ ှာြီးကို တိုြီးတက်ဝစသည်။ စွန်ဦ
့် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည်

24

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တြ
့် ွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၂၇
25

Ibid

26

Ibid, စှာ-၂၈
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ဖပည်တွင်ြီးနင့်် ဖပည်ပ ဝ ြီးကွက်မ ှာြီးအတွက်

န်ဝဆှာင်မှုအသစ်မ ှာြီးဖြစ်သည့်် Business Process

Outsourcing Software အသစ်မ ှာြီးမတ်ဆက်ဖ င်ြီး၊ ဝဆှာက်လပ
ို ်ဝရြီး၊ ဒဇိုင်ြီးနင့်် အဖ ှာြီးြန်တြီးမှု
စွမ်ြီးရည်အဝဖ
စီးပ္ွားကရး
၂၆။

ဝသှာ န်ဝဆှာင်မှုမ ှာြီးကို စတင်တထွငမ
် တ်ဆက်ရှာတွင် ကျွမ်ြီးက င် ကပေါသည်။27

ဏ္စံိုလင်ကအာင်တိုးခ ဲှေ့ြှု

ို အားကပ္းမခင်း

စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္စိုလင်ဝအှာင်

တိုြီး ွဲွံ့ဖ င်ြီးဖြင့််

နိုငင
် ၏

ရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နမှု၊

အလိုပ်အကိုငန
် င့််

အ ွန် င်ဝငွတသ
ို့် ည် လက်တစ်ဆိုပ်စှာ ကိုမပဏကကြီးမ ှာြီးဝပေါ်တွင် မ ိုဝနရဖ င်ြီးကို ဝလ ှာ့် နိုငမ
် ည်
ဖြစ်သည်။ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးသည် သှာမန်ကိုမပဏမ ှာြီးမဝဖြရင်ြီးနိုငသ
် ည့်် ရင်ဆိုင်မှုမ ှာြီးကို
ဝဖြရင်ြီးပပြီး

စှာြီးသြီးို သူနင့််

ဝ ြီးကွက်အသစ်မ ှာြီးကို

န်ဝဆှာင်မှုဝပြီးဖ င်ြီး၊

တန်ြိုြီးဖမြှင့်န
် ိုင်သည့််

မည်သည့််စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္တွင်မဆို တိုြီး ွဲွံ့လိုပ်ကိုင်ဖ င်ြီးဝ ကှာင့်် ယင်ြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး မ ှာြီးဖပှာြီးလှာဖ င်ြီး
သည် စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္မ ှာြီးဖပှာြီးစိုလင်မှုကို အှာြီးဝပြီးပေါသည်။ လယ်သမှာြီးမ ှာြီး ကိုယ်တိုငသ
် ည်လည်ြီး
မမတက
ို့် ိုယ်တိုင်မည်သည့််သြီးနကို

မည်သည့််ဝနရှာတွင်

ဝရှာင်ြီး ရမည်ကို

ဆိုြီးဖြတ် က် ရန်

အ ွင့််အဝရြီးရပေါက စွနဦ
့်် ြီးတထွငသ
် ူမ ှာြီး ဖြစ်လှာနိုငမ
် ည် ဖြစ်သည်။ စွန့််ဦြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီး
သည်

တန်ြိုြီးဖမင်မ
့် ှာြီးပပြီး

သမရိုြီးက

မဟိုတ်သည့််

ဝ ြီးကွက်မ ှာြီးသို့်

လ င်ဖမန်စွှာ

င်ဝရှာက်

တတ် ကပေါသည်။28
အခန်း (၅)
မြန်ြာနိုင်ငစ
ံ ွန့််ဦးတီထွင်လိုပ္်ငန်းြ ားအတွ
၂၇။

် အနာေါတ်ကြ ာ်ြှန်းခ

်

သင့််ဝလ ှာ်ဝကှာင်ြီးမွန်ဝသှာ အလိုပ်အကိုငန
် င့်် ဝရရည်တည်တ့်ဝသှာ စွန့််ဦြီးတထွင် စြီးပွှာြီးဝရြီး

အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီးကို

အလိုပ်လိုပ်နိုငသ
် ူမ ှာြီး

ပိုမိုရရလက်လမ်ြီးမဝရြီး၊

စမအိုပ် ပ်မှု ပိုမိုဝကှာင်ြီးမွန်လှာဖ င်ြီးအှာြီးဖြင့်် အလိုပ် ွင်မ ှာြီးတွင် အဝဖ

အလိုပ်သမှာြီး

ဝစ ြီးကွက်

စည်ြီးမ ဉ်ြီးနင့်် အ ွင့််အဝရြီး

မ ှာြီး က င့််သိုြီးမှု အှာြီးဝကှာင်ြီးလှာဝစဝရြီး၊ ထ ိုက်လွယ်သည့်် အလိုပ်သမှာြီးနင့်် ဖပည်သူမ ှာြီးအတွက်
လူမှုအကှာအကွယ်ဝပြီးမှု
ဦြီးစှာြီးဝပြီးနယ်ပယ် (၃) ရပ်

အက ြီး င်ဝစရန်

တိုြီး ွဲွံ့ဝရြီးအစရသည့််

ဦြီးတည်ဝဆှာင်ရွက်ရမည့််

မတ်ပပြီး သင့််ဝလ ှာ်ဝကှာင်ြီးမွန်သည့်် အလိုပ်အကင
ို ်ဆိုင်ရှာ နိုင်ငအဆင့််

အစအစဉ်ကို အဝကှာင်အထည်ဝြှာ်သွှာြီးမည်ဖြစ်ပေါသည်။29

27

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တြ
့် ွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၂၈
28
29

Ibid, စှာ-၂၈-၂၉
ဖပည်ဝထှာင်စိုသမမတဖမန်မှာနိုင်ငဝတှာ်

နိုင်ငဝတှာ်သမမတဦြီး င်ြီးဖမင့််ထမ

သ ဏ်လွှှာ Available from http://www.moi.gov.mm [viewed 30-7-2018]

အလိုပ်သမှာြီးဝန့်

အ မ်ြီးအနောြီးသို့်

ဝပြီးပို့်ဝသှာ

14
၂၈။

၂၀၂၅

ိုနစ်တွင် ဖမန်မှာနိုင်ငသည် စွန်ဦ
့် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးအသစ်မ ှာြီးနင့်် ဆန်ြီးသစ်တထွင်

ဝသှာ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှုကို အှာြီးဝပြီးသည့်် ကမဘှာ့်အဆင့််မ စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်မှုဝင်္ဟစနစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထှာြီးသည့််
ထပ်သြီးနိုင်ငတစ် ိုအဖြစ် အှာဆယဝဒသတွင်ြီးတွင် အသအမတ်ဖပ ဖ င်ြီး ရမည်ဖြစ်ပေါသည်။ နိုငင
်
တစ် မ်ြီးရ

ဝဒသအသြီးသြီးမ

လူငယ်မ ှာြီးသည်

စတ် င်စှာြီးြွယ်လပ
ို ်ငန်ြီးအသစ်မ ှာြီးကို

မမတို့်

ကိုယ်တိုင် စတင်တည်ဝထှာင်လှာ ကမည်။ ၎င်ြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးမ သန်ြီးသန်ြီး ဝသှာ အလိုပ်အကိုင်
မ ှာြီးစွှာကို ြန်တြီးဝပြီး ကမည်။ ဖပည်တွင်ြီးနင့်် ဖပည်ပဝစ ြီးကွက်အ ွင့်အ
် လမ်ြီးမ ှာြီးကို အသိုြီး နိုင်၍
တထွငမ
် ှုဖမင့််မှာြီးဝသှာ

စွနဦ
့်် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအဖြစ်

ဖမန်မှာ့်စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးကို

ကမဘှာမ အသအမတ် ဖပ ကမည်။30
၂၉။

၂၀၂၅

ိုနစ် ဖမန်မှာနိုင်ငတွင် စွန်ဦ
့် ြီးတထွငမ
် ှုအဝဖ အဝနသည် ဝအှာက်ပေါအတိုင်ြီး ဖြစ်ဝပေါ်

ဝနမည်ဟို ဝမ ှာ်မန်ြီးပေါသည်(က)

အရည်အကသွးမြင့််ြားမခင်း။ စွန်ဦ
့် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည်
ဝပေါင်ြီးစိုတွင် ကိုန်စည်နင့််

စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္

န်ဝဆှာင်မှုမ ှာြီးကို အရည်အဝသွြီးဖမင့််မှာြီးစွှာ ထိုတ်လိုပ်

ဝရှာင်ြီး လှာနိုင် ကမည်။ စိုက်ပ ြီးဝရြီးကဏ္တွင် တန်ြိုြီးဖမြှင့်် ထိုတ်လိုပ်လှာနိုင်သည့််အဖပင်
စိုက်ပ ြီးဝရြီးနင့််

သက်ဆိုင်သည့််

တန်ြိုြီးဖမြှင့်တ
် င်ဝရြီးကွင်ြီးဆက်

(Value

Chain)

တစ် ိုလိုြီးကိုလည်ြီး ဖမြှင့််တင်ဝပြီး ကမည်။ လယ်သမှာြီးမ ှာြီးကိုလည်ြီး ဝစ ြီးနှုန်ြီးညန
ြှ ှုင်ြီး
နိုငစ
် ွမ်ြီးရသည့်် ဝစ ြီးကွက်ဗဟိုဖပ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီး ဖြစ်လှာဝစရန် အဝထှာက်
အကူဖပ မည်။ ထ့်အ
ို ဖပင် ကိုန်ထိုတ်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးလည်ြီး တည်ဝထှာင် ကမည်။ လက်လ
ဝရှာင်ြီး ယ်သည့််စနစ်မ ှာြီးကိုလည်ြီး ပိုမိုဖမန်ဆန်ဝစပပြီး ပိုမိုဝကှာင်ြီးမွန်သည့်် စှာြီးသြီးို သူ
န်ဝဆှာင်မှုလည်ြီး ဝပြီးလှာ ကမည်။ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီး အ င်ြီး င်ြီး

န်ဝဆှာင်မှု

ဝပြီးသည့်် ကဏ္ကိုလည်ြီး တိုြီး ွဲွံ့လှာ ကပပြီး တထွငြ
် န်တြီးမှုလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကိုလည်ြီး
အင်တှာနက်မတဆင့်် ဖပည်ပဝစ ြီးကွက်မ ှာြီးသို့် န်ဝဆှာင်မှုဝပြီးနိုင် ကမည်။ ဘဏ်လိုပ်ငန်ြီး
နင့််

အစိုြီးရ န်ဝဆှာင်မှုလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးတွင်

ပိုမိုတိုြီးတက်ဝစမည်။

ပမ ွံ့ဖပတင်မကဘွဲ

နည်ြီးပညှာအသစ်မ ှာြီး

မတ်ဆက်ဝပြီးပပြီး

ဝက ြီးလက်ဝဒသတွင်ပေါ

စြီးပွှာြီးဝရြီးနင့််

ကိုန်သွယ်မှုလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး ပ ွံ့န့်လှာမည်။
(

)

ကရရှည်ရင်းနှီးမြြှိုပ္်နှံမခင်း။

နိုငင
် ဝရြီးတည်ပငမ်မှု၊

ဥပဝဒနင့််မူ ေါဒဆိုင်ရှာစနစ်မ ှာြီး

ဝကှာင်ြီးမွန်လှာမှုတို့်ဝ ကှာင့်် စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး၏ ဆိုြီးရှုြီးမှုအနတရှာယ် ဝလ ှာ့်နည်ြီး

30

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွန့််ဦြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တြ
့် ွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ -၃၃

15
လှာပပြီး ပိုမိုစွန့််စှာြီးမှုမ ှာြီး ဖပ လိုပ်လှာနိုင် ကသည်။ ဝဖပှာင်ြီးလွဲမှုမ ှာြီး၏ အက ြီးဆက်
အဝနဖြင့်် စြီးပွှာြီးဝရြီး ပိုမိုြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်လှာမည်ဟို ယို ကည်လှာ ကပပြီး ဝရရည်
စမကန်ြီးမ ှာြီး ဝရြီးဆွွဲအဝကှာင်အထည်ဝြှာ်ဖ င်ြီး၊ လိုပ်သှာြီးမ ှာြီး အရည်အ င်ြီးတိုြီးတက်မှု
တွင်

ရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နဖ င်ြီး

တအ
ို့် ပေါအ င်

ဝရရည်ရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နမှုမ ှာြီး

ဖပ လိုပ်ဖ င်ြီးတို့်

လိုပ်ဝဆှာင်လှာ ကပေါသည်။
( င်္ )

က း ွ

်နှင့်် နည်းပ္ညာ ခ တ်ဆ ်ြှုြ ားမပ္ိုလိုပ္်မခင်း။ နိုင်ငမ ှာြီးအ ကှာြီးတွင်

သည်

စွနဦ
့်် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးစတင်မှု

အမ ှာြီးဆိုြီးနိုင်င

ဖမန်မှာနိုင်င

တစ်နိုင်ငဖြစ်လှာနိုင်သည်။

စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးမ အလိုပ်အကိုင်မ ှာြီးစွှာ ြန်တြီးဝပြီးပပြီး မဒယှာဝပေါ်တွင်လည်ြီး
နိုင်ငဝတှာ်နင့်် ဝဒသ အစိုြီးရဝ ေါင်ြီးဝဆှာင်မ ှာြီးမ ဝအှာင်ဖမင်ဝသှာ ဖပည်တွင်ြီးစွန့််ဦြီးတထွင်
လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအှာြီး

င်္ိုဏ်ဖပ ြီးက ြီးမှုမ ှာြီးဖပ လိုပ်လှာ ကမည်။

နိုင်ငတကှာတွင်

ဖမန်မှာနိုင်င၏ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်ယဉ်ဝက ြီးမှုကို အသအမတ်ဖပ လှာ ကပပြီး ဖမန်မှာ့်စွန့််ဦြီး
တထွင်

လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည်

နိုင်ငတကှာ

နည်ြီးပညှာ၊ ကွန်ယက်မ ှာြီးနင့်် ဝကှာင်ြီးမွန်စွှာ
( ဃ ) ကငွက

အဝတွြီးအဝ ေါ်မ ှာြီး၊

ဝစ ြီးကွက်မ ှာြီး၊

တ်ဆက်နိုင် ကမည်။

းအခွင့််အလြ်းြ ား ြ ားမပ္ားမခင်း။ ဖမန်မှာနိုင်ငတွင် စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ကိုငရ
် န်

ဝငွဝ ကြီးအ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီး

မ ှာြီးဖပှာြီးစိုလင်လှာမည်။

လိုပ်ငန်ြီးစတင်ရန်

ဝငွဝ ကြီး

ထည့်် င်ဝသှာ ဝရွံ့ဝဆှာင်လမ်ြီးဖပရင်ြီးနြီးဖမြှ ပ်နသူမ ှာြီး၊ စတင်ဖမြှ ပ်နသည့််အရင်ြီးအနြီး
လိုပ်ငန်ြီး မ ှာြီးသည်

ဖမန်မှာန ိုင်င က ို

စွမ်ြီးဝဆှာင်ရည်နင့််

စွန့််ဦြီးတထွငမ
် ှု

စ ြီးပွှာြီးဝရြီးအ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီး၊

စ မ န့်် ွွဲမှု

ထူြီး ျွန်ထက်ဖမက်မှုမ ှာြီးရသည့််

နိုငင
် အဖြစ်

အသအမတ်ဖပ လှာ ကသည်။ ဘဏ်မ ှာြီးနင့်် အဖ ှာြီးဝငွဝ ကြီးအြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီးမ လိုအပ်သည့််
လိုပ်ငန်ြီးလည်ပတ်မှု မတည်ဝငွမ ှာြီး ထိုတ်ဝပြီးလှာနိုင်သည်။
(စ)

အတတ်ပ္ညာ

ျွြ်း

င်တတ်ကမြာ

်မခင်း။

စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်

လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည်

မမတ၏
ို့် လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးအတွက် အတတ်ပညှာကျွမ်ြီးက င်တတ်ဝဖမှာက်ဝသှာ
မ ှာြီးကို

အလွယ်တကူရှာဝြွလှာနိုင်မည်။

ဖမန်မှာနိုင်င၏

န်ထမ်ြီး

တကကသိုလ်မ ှာြီးမလည်ြီး

လက်ဝတွွံ့က က သင် ကှာြီးဝပြီး၍ ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်လှာဝသှာ စြီးပွှာြီးဝရြီးစနစ်နင့််အည
ဝက နပ်အှာြီးရြွယ် ဝကှာင်ြီးပပြီး ထိုတ်လိုပ်မှုစွမ်ြီးအှာြီးဖမင့််မှာြီးဝသှာ ပညှာတတ်မ ှာြီးကို
ဝမွြီးထိုတ်ဝပြီးလှာနိုင်သည်။

16
(ဇ)

က

ာင်းြွန်ကသာဆ

်ဆံကရး တည်ကဆာ

မ် ခင်း။ အစိုြီးရနင့််စွန့််ဦြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီး

ရင်မ ှာြီးအ ကှာြီးတွင် ထဝရှာက်ဝသှာအဖပန်အလန် ဝတွွံ့ဆိုဝဆွြီးဝနွြီးမှုမ ှာြီး ပိုမန်ဖပ လိုပ်
ကမည်။ ရည်ရွယ် က် လိုပ်ငန်ြီးစဉ်မ ှာြီး ဖပတ်သှာြီးစွှာ မတ်၍ တိုြီးတက်မှုနှုန်ြီးကို
နစ်စဉ်တိုင်ြီးတှာ ကမည်။ တကကသိုလ်မ ှာြီး၊ သိုဝတသနအြွွဲွံ့မ ှာြီးနင့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီး
မ ှာြီး ကှာြီးတွင် အက ြီးရသည့်် ဆက်ဆဝရြီးတည်ဝဆှာက်နိုင်ပပြီး အဖပန်အလန် ပိုမန်
ဆက်ဆဝရြီး တည်ဝဆှာက်
သိုဝတသနလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို

လှာ ကမည်။

စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်သည့််

ဝငွဝ ကြီးဝထှာက်ပ့်ဝပြီးပပြီး

လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးသည်

တကကသိုလ်မ ှာြီးနင့််

ပိုမန်

အဖပန်အလန် ဆက်ဆမှုဖပ ကမည်။31
၃၀။

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွင်ြီးသှာမက ဖပည်ပနင့််ပေါလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး

ွဲွံ့ထွင်လိုပ်ကိုင်ရန် လွယ်ကူလှာသည်။

ဖပည်ဝထှာင်စိုအစိုြီးရနင့်် အလွှှာဝပေါငြီး် စိုမ အှာဏှာပိုင်မ ှာြီးသည် စွန်ဦ
့် ြီးတထွငလ
် ိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးအဝ ကှာင်ြီး
ဝကှာင်ြီးစွှာ

နောြီးလည်သဝဘှာဝပေါက်ထှာြီး ကပပြီး

၎င်ြီးတကို့် ကြီးထွှာြီး

ြွွံ့ပြ ြီးမှုကို

အဟန့််အတှာြီး

ဖြစ်ဝစမည့််အရှာမ ှာြီးကို ြယ်ရှာြီးရန် ထထဝရှာက်ဝရှာက် ကက ြီးစှာြီးလိုပ်ဝဆှာင်လှာ ကမည်။ ြွွံ့ပြ ြီးဆွဲ
နိုငင
် မ ှာြီးအနက် အဝကှာင်ြီးဆိုြီးစွနဦ
့်် ြီးတထွငမ
် ှု ဝင်္ဟစနစ် ဝပေါ်ဝပေါက်လှာဝစရန် ရည်ရွယ် က်
ထှာြီးရ၍ မူ ေါဒမ ှာြီးနင့်် အဝကှာင်အထည်ဝြှာ်ရန် လအ
ို ပ်သည့်် စနစ်မ ှာြီး ြန်တြီးဝပြီးလှာနိုင်သည်။ 32
၃၁။

လူငယ်စွန့််ဦြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးအသင်ြီးကဦြီးစြီး၍ ဖမန်မှာ့်စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်ပွွဲဝတှာ် ပထမအကကမ်

ကို ၂၀၁၇

ိုနစ်၊ ဇွန်လတွင် ရန်ကိုန်ပမ ွံ့၌ လည်ြီးဝကှာင်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်ပွွဲဝတှာ်ကို ၂၀၁၈

န
ို စ်၊

ဝြဝြှာ် ေါရလတွင် မနတဝလြီးပမ ွံ့၌လည်ြီးဝကှာင်ြီး က င်ြီးပ ွဲ့်ပေါသည်။ ၂၀၁၈ ိုနစ်၊ ဩင်္ိုတ်လ ၃ ရက်ဝန့်
တွင်လည်ြီး တတယအကကမ် ဖမန်မှာ့်စွန်ဦ
့် ြီးတထွငပ
် ွွဲဝတှာ်ကကြီးကို ရန်ကိုန်ပမ ွံ့ တပ်မဝတှာ် န်ြီးမတွင်
က င်ြီးပ ွဲ့်ရှာ ရန်ကိုန်တိုင်ြီးဝဒသကကြီး အတွင်ြီးရလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးသှာမက အစိုြီးရအြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီး၊ မနတဝလြီး
တိုင်ြီးဝဒသကကြီး

လူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊

ဧရှာ တတိုင်ြီးဝဒသကကြီး

လူငယ်

စွနဦ
့်် ြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ ရမ်ြီးဖပည်နယ် လူငယ်စွန့််ဦြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊
မွန်ဖပည်နယ် လူငယ်စွန့််ဦြီးတထွင် လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး စဝသှာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မအသင်ြီးမ ှာြီး၊
မတ်ြက်အြွွဲွံ့အစည်ြီးမ ှာြီးတက်ဝရှာက် ွဲ့် ကပေါသည်။ စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်ဖပပွွဲတွင် ကနဦြီးလိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီး၏
ဖပ န်ြီးဝပေါင်ြီး ၁၀၀ ဝက ှာ် ပေါ င်ဖပသ ွဲ့်ပေါသည်။ အဆပ
ို ေါပွွဲမ ှာြီး က င်ြီးပဖ င်ြီးအှာြီးဖြင့်် စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်သူ
မ ှာြီးအတွက် ဝ ြီးကွက် တ်ဆက်ဝပြီးနိုင်ဖ င်ြီး၊ ဝငွဝ ကြီးအရင်ြီးအနြီးမ ှာြီး
31

တ်ဆက်ဝပြီးနိုင်ဖ င်ြီးနင့််

ဖမန်မှာနိုင်ငလူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်မှု၊ အှာြီးလိုြီးပေါ င်၍ ဝရရည်တည်တ့်ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝသှာ

ဖမန်မှာနိုင်ငအတွက်ဝသှာ့် က် မူ ေါဒစှာတမ်ြီး၊ ဒိုတယအကကမ်၊ ၂၀၁၆ ိုနစ် ဝအှာက်တိုဘှာလ၊ စှာ-၃၃-၃၄
32

Ibid, စှာ-၃၄-၃၅

17
ကွန်ရက်တစ် ိုြန်တြီးဝပြီးနိုင်မည့်် စြီးပွှာြီးဝရြီးပတ် န်ြီးက င်ဝကှာင်ြီးမ ှာြီး ြန်တြီးဝပြီးနိုင်ဖ င်ြီး စသည့််
အက ြီးဝက ြီးဇူြီးမ ှာြီး ရရနိုငမ
် ည်ဖြစ်ပေါသည်။ လိုပ်ငန်ြီးစတင် တည်ဝထှာင်သည့်် လူငယ်မ ှာြီးအှာြီး
ဝဖမဝတှာင်ဝဖမြှှာက်ဝပြီးဖ င်ြီးအှာြီးဖြင့််လည်ြီး နိုင်ငဝတှာ်၏ စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္ကို တစ်ြက်တစ်လမ်ြီးမ
အဝထှာက်အကူဖပ ဝစရန်နင့််
စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး၊
န်ဝဆှာင်မှုကို အဝဖ

ဖမန်မှာလူူ့ဝဘှာင် န်ြီးက င်တွင်

နည်ြီးပညှာအဝဖ

သည့််

လအ
ို ပ်ဝနသည့််

စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးနင့််

လူမှုအက ြီးဖပ
ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မ၊ှု

သည့်် စြီးပွှာြီးဝရြီး လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး စတင်ဝပေါ်ဝပေါက်လှာဝစဝရြီး ရည်ရွယ်၍

က င်ြီးပဖ င်ြီးဖြစ်ပေါသည်။33
အခန်း (၆)
စွန့််ဦးတီထင
ွ ြ
် ှုအကပ္ေါ် အြ ိုးြ ိုးကသာအမြင်ြ ား
၃၂။

ပညှာဝရြီး န်ကကြီးဌှာန၊ ဖပည်ဝထှာင်စို န်ကကြီး ဝဒေါက်တှာမ ြီးသမ်ြီးကကြီးက“စွန့််ဦြီးတထွင် လူငယ်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီး၏ စဉ်ဆက်မဖပတ် ကက ြီးပမ်ြီးအှာြီးထိုတ်မှုနင့်် ဝအှာင်ဖမင်မှု
မ ှာြီးကို ကှာြီးသဝတွွံ့ဖမင်ဝနရသည့််အတွက်

မ်ြီးသှာင်္ိုဏ်ယူဝ ကှာင်ြီး၊ နိုင်ငတွင်ြီး၌လည်ြီး စွန့််ဦြီးတထွင်

ကဏ္ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ဝရြီးဆိုင်ရှာ ဥပဝဒ၊ မူ ေါဒမ ှာြီး

မတ်နိုင်ရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရှာဌှာနမ ှာြီးနင့််

လူငယ်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီး ပူြီးဝပေါင်ြီးဝဆှာင်ရွက်ဝနပေါဝ ကှာင်ြီး၊ နိုင်ငဝတှာ်၏ စြီးပွှာြီးဝရြီးြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်မှု
တွင် အှာြီးတစ် ိုဖြစ်ဝစရန် ကက ြီးပမ်ြီး က် ဖြစ်ပေါဝ ကှာင်ြီး၊ အစိုြီးရပင
ို ်ြီးကလည်ြီး စွန့််ဦြီးတထွင်အဝလ့်
အက င့််ဝကှာင်ြီးတစ်ရပ် ဖြစ်ဝပေါ် လှာဝစရန်အတွက် ဖပည်ဝထှာင်စိုအဆင့််သှာမက တိုင်ြီးဝဒသကကြီး
အဆင့်် အစိုြီးရမ ှာြီးကပေါ ကိုယ့်တ
် ိုင်ြီးဝဒသကကြီးတွင်ရသည့်် စွန့််ဦြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီးကို အှာြီးဝပြီး
ကူညရန် လမ်ြီးညွှန်ထှာြီးပပြီး ဖြစ်ပေါဝ ကှာင်ြီး၊ စွန့််ဦြီးတထွင်ကဏ္အတွက် ပိုမန်ဝတွွံ့ဆိုနိုင်မည့်် အစိုြီးရ၊
ပိုင်္ဂလက ဝဆွြီးဝနွြီးပွွဲတစ် ို ြွွံ့ွဲ စည်ြီးနိုင်ဝရြီးအတွက် သက်ဆိုင်ရှာ

န်ကကြီးဌှာနမ ှာြီးက ဝဆှာင်ရွက်ဝပြီး

ဝနပပဖြစ်ပေါဝ ကှာင်ြီး၊ နိုင်ငဝတှာ်၏ အနောင်္တ်သည် လူငယ်မ ှာြီး၏ လက်ထွဲတွင်ရသည့််အတွက်
နိုင်ငဝတှာ်၏ အနောင်္တ်လပရန် လူငယ်မ ှာြီး၏ စွမ်ြီးအှာြီးနင့်် တည်ဝဆှာက် ကရမည် ဖြစ်ပေါဝ ကှာင်ြီး၊
နိုင်ငတိုြီးတက်ရန်အတွက် လူတစ်ဦြီး င်ြီး၏ င်ဝငွဖမင့််တက်ရန်လိုပေါဝ ကှာင်ြီး” ဝဖပှာ ကှာြီး ွဲ့်ပေါသည်။34

၃၃။

NGO, Gender Group မ ဦြီးဝဆှာင်ညွှန် ကှာြီးဝရြီးမ ြီး ဝဒေါ်ဝမဝမခပ ြီးက“ဝက ြီးလက်ဝဒသတွင်ရဝသှာ အမ ြီးသမြီးမ ှာြီးသည်လည်ြီး စွန့််ဦြီးတထွင်ဖြစ်နိုင်ဝ ကှာင်ြီး၊ မမတွင်ရဝသှာ
အတတ်ပညှာ၊ ဝလ့်လှာထှာြီးဝသှာပညှာမ ှာြီး ပူြီးဝပေါင်ြီးပပြီး အသက်ဝမွြီး မ်ြီးဝက ှာင်ြီး (သမ
ို့် ဟိုတ်)၊

33

ထင်ဝပေါ် င်ြီး(ကမှာရွတ်)၊ တတယအကကမ် ဖမန်မှာ့်စွန့််ဦြီးတထွင်ပွွဲဝတှာ် ရန်ကိုန်ပမ ွံ့၌က င်ြီးပ၊ ဖမန်မှာ့်အလင်ြီးသတင်ြီးစှာ၊ ၅-၈-၂၀၁၈ စှာ-၂၁

34

ဖမန်မှာနိုင်င လူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်လူငယ်ဝ ေါင်ြီးဝဆှာင်မ ှာြီး၏ ဝဟှာဝဖပှာပွွဲနင့်် စကှာြီး ိုင်ြီးဝဆွြီးဝနွြီးပွွဲ အ မ်ြီးအနောြီး

က င်ြီးပ available from http://www.moe-st.gov.mm [viewed 30-7-2018]
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သူမ ှာြီးနင်မ
့် တူဝသှာ စွနဦ
့်် ြီးတထွင်ဖ င်ြီးမ ှာြီး လိုပ်ဝဆှာင်နိုင်ဝ ကှာင်ြီး၊ ပိုက်ဆမရဝသှာ်လည်ြီး လိုပ်ဝဆှာင်လို့်
ရပေါဝ ကှာင်ြီးနင့််

လိုပ်ဝဆှာင်မည်ဆလ
ို င်

အမ ြီးသမြီးမ ှာြီး၏

အ ွင့််အဝရြီးမ ှာြီးကို

သရထှာြီးြ့်ို

လိုအပ်ပေါဝ ကှာင်ြီး” ဝဖပှာ ကှာြီး ွဲ့်ပေါသည်။35

၃၄။

ဝနော်ဝ ြီးအဝဖ စိုက်အြွွဲွံ့အစည်ြီးတစ် ိုဖြစ်သည့််

Partnership

for

Change

Myanmar

အမှုဝဆှာင်အရှာရ Ms.Barbara Bauer က“ဖမန်မှာ့်စွနဦ
့်် ြီးတထွင် အမ ြီးသမြီးလိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးသည် ဖမန်မှာနိုင်င၏ အနောင်္တ်စြီးပွှာြီးဝရြီး ြွွံ့ပြ ြီး
တြီးို တက်မအ
ှု တွက် အဝရြီးပေါသည့််ဝနရှာတွင် ရဝ ကှာင်ြီး၊ ဖမန်မှာနိုင်ငရ အမ ြီးသမြီးမ ှာြီးအဝနဖြင့််
၎င်ြီးတဝ
ို့် နထိုင်ဝနဝသှာဝနရှာမ ှာြီး တိုြီးတက်ရန်

ိုင်မှာဝသှာ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ှာြီး တည်ဝဆှာက်ပပြီး

စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်ဖြစ် င် ကဝသှာ အမ ြီးသမြီးငယ်ဝတွကိုလည်ြီး တိုြီးတက်လှာဝအှာင် အှာြီးဝပြီး
ကူည င်ပေါတယ်” ဟို ဝဖပှာပေါတယ်။36

၃၅။

Global Assistance Co., Ltd, Founder and Business development မ ဒေါရိုက်တှာဖြစ်သူ

ဝဒေါက်တှာသင်္ီ င်ြီးက“ဖမန်မှာဖပည်၌ စွန့််ဦြီးတထွင်မမ
ှု ှာြီးကို ဝဆှာင်ရွက် င်ဝသှာ်လည်ြီး မမဝဆှာင်ရွက်လိုသည့်် လိုပ်ငန်ြီး
ရြလ
ို့် ိုဝ ကှာင်ြီး၊ ထို့်အဖပင်လိုပ်ငန်ြီးကို အဝထှာက်အကူဖပ မည့်် ဝငွဝ ကြီးအရင်ြီးအနြီး ရြလ
ို့် ိုဝ ကှာင်ြီး၊
စဉ်ဆက်မဖပတ်ြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်ရန်အတွက် စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူမ ှာြီးကလည်ြီး ဝသ ှာကက ြီးစှာြီးအှာြီးထိုတ်ြို့်
လိုအပ်ဝ ကှာင်ြီး” ဝဖပှာ ကှာြီး ွဲ့်ပေါသည်။37

၃၆။

လူမှုအက ြီးဖပ စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီးရင်၊ ကိုပိုညက“စွန့််ဦြီးတထွင်တှာဝတွနင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍

လိုအပ်ဝသှာ အရည်အ င်ြီးမ ှာြီး ရရမည်ဖြစ်ပပြီး လူမှုဝရြီး၊

စြီးပွှာြီးဝရြီးဆိုင်ရှာမ ှာြီးနင့်် အရှုပ်အရင်ြီးကင်ြီးရမည်ဖြစ်ဝ ကှာင်ြီး။ က န်ြီးမှာဝရြီးဝကှာင်ြီးမွန်ရန်နင့်် ပညှာရပ်ပိုင်ြီး
ဆိုင်ရှာမ ှာြီးကိုလည်ြီး အစဉ်အပမွဲဝလ့်လှာရန်လိုဝ ကှာင်ြီး၊ သမ
ို့် သှာ အသစ်အဆန်ြီးဝတွကို ြန်တြီးနိုင်မည်
ဖြစ်ပေါဝ ကှာင်ြီး၊ စွန့််ဦြီးတထွင်လူငယ်မ ှာြီးသည် စန်ဝ ေါ်မှုမ ှာြီးရသည့််အတွက် မမကိုယ်ကိုယ် ယို ကည် က်
မဝလ ှာ့်ဘွဲ ဇွွဲရြ့်လ
ို ိုဝ ကှာင်ြီး၊ လူငယ်မ ှာြီးတထွင်ကကဆ၍ တထွင်မမ
ှု ှာြီးနင့််အတူ စွန့််ဦြီးတထွင်သူ
တစ်ဝယှာက်ဖြစ်ဝအှာင် ကက ြီးစှာြီးပပြီး ဝအှာင်ဖမင်မှုမ ှာြီးရယူပေါ” ဟို ဝဖပှာ ကှာြီးပေါသည်။38
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စွနဦ
့်် ြီးတထွင် အမ ြီးသမြီးလိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီး အှာြီးဝပြီးဖမြှင့််တင်ဖ င်ြီးြိုရမ်က င်ြီးပ၊ ဖမတ်စနဒ၊ available from www.moi.gov.mm

[viewed 25-7-2018]
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ကမဘှာ့်စွနဦ
့်် ြီးတထွင် အမ ြီးသမြီးမ ှာြီးဝန့် ပထမဦြီးဆိုြီးအကကမ်အဖြစ် က င်ြီးပမည် Available from https:// myanmar.
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နေံိုး
၃၇။

ဖမန်မှာနိုင်ငတွင် စွနဦ
့်် ြီးတထွင်သူ (Entrepreneur) မ ှာြီးစွှာရမသှာလ င် စြီးပွှာြီးဝရြီးလိုပ်ငန်ြီး

ဝဖမှာက်မ ှာြီးစွှာ
တိုြီးတက်ဖ င်ြီးဖြင့််

အလ င်အဖမန်တိုြီးတက်မည်ဖြစ်ပေါသည်။
စြီးပွှာြီးဝရြီး၊

လူမှုဝရြီးနင့််

နိုင်ငတစ်နိုငင
် ၌

တထွငက် ကဆမှု

Entrepreneurship

အက ြီးဝက ြီးဇူြီးမ ှာြီး

ရရပေါသည်။

ယင်ြီးတအ
ို့် နက် အဓကအက ြီးဝက ြီးဇူြီးမှာ အလိုပ်အကိုငအ
်
ွင့််အလမ်ြီးရရမှုဖြစ်ပေါသည်။ ဖမန်မှာနိုင်င
သည် ကဏ္တိုင်ြီးနင့်် ဝနရှာဝဒသတိုင်ြီးတွင် အလိုပ်အကိုင်အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီးစွှာ လိုအပ်လ က်ရပေါသည်။
သဝ
ို့် သှာ် တစ်နိုင်ငလိုြီး အတိုငြီး် အတှာအဝနဖြင့်် လအ
ို ပ်လ က်ရဝသှာ

အလိုပ်လအ
ို ပ် က်မ ှာြီးကို

နိုငင
် ဝတှာ်အစိုြီးရ တစ် ိုတည်ြီးက ဖြည့််ဆည်ြီးဝပြီးနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေါ။ ထ့်ိုအဖပင် ဖပည်တွငြီး် ဖပည်ပ
ကိုမပဏကကြီးမ ှာြီးမလည်ြီး စြီးပွှာြီးဝရြီးကဏ္အသြီးသြီး၏ ဝနရှာတိုင်ြီး ဝဒသတိုင်ြီးတွင် လအ
ို ပ်ဝသှာ
အလိုပ်အကိုင် အ ွင့််အလမ်ြီး မ ှာြီးကို အဖပည့််အ

ဖြည့််ဆည်ြီးဝပြီးနိုင်မည်မဟိုတ်ပေါ။ မမဝဒသ၏

လအ
ို ပ် က်ကိုဝဒသမ ဖြည့််ဆည်ြီးရမည်ဖြစ်ပပြီး ဝနရှာအန့်အဖပှာြီးတွင် စွန့််ဦြီးတထွင်သူမ ှာြီး ဝပေါ်ထွန်ြီး
လှာပေါက အလိုပ်အကိုင်အ ွင့််အလမ်ြီးမ ှာြီးစွှာ ရရလှာမည်ဖြစ်ပေါသည်။ စွန်ဦ
့် ြီးတထွင်မှုသည် နိုင်င
အတွက် ဘက်စိုြွွံ့ပြ ြီးတိုြီးတက်မှုကို ဝပြီးစွမ်ြီးနိုင်သည့််အတွက် စွမ်ြီးအှာြီးဖပည့််သည့်် စွန့််ဦြီးတထွင်မှု
ဝင်္ဟစနစ် ဖြစ်ဝပေါ်လှာဝရြီးသည် အဝရြီးပေါဝသှာ အဝဖ

39

အိုတ်ဖမစ် ဖြစ်ပေါသည်။39

ဖမန်မှာနိုင်င လူငယ်စွနဦ
့်် ြီးတထွင်လိုပ်ငန်ြီးရင်မ ှာြီးအသင်ြီး၊ ဥကကဋ္ဌ၊ ဦြီးဝ ပြ ြီး၊ ၂၂-ဝအှာက်တိုဘှာလ- ၂၀၁၆

အဖပည်ဖပည်ဆိုင်ရှာ ကွန်ဗင်ြီးရင်ြီးစင်တှာ -၂

ိုနစ်၊ ဖမန်မှာနိုင်င

20

21

