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Economic Briefing No.1
အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ အသစ္သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင္႔ အခက္အခဲမ်ား
၁။ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက ၂၉ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇တြင္
လုပ္သားတစ္ေယာက္၏ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကို တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀၀ႏႈန္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ရန္
ဆုံးျဖတ္လိုကပ
္ ါသည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႕ကြက္သူရွိ၊ မရွိ ရက္ေပါင္း ၆၀ ေစာင္႔ၾကည္႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ

သတ္မွတ္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕

အေျဖဟာ

၂၀၁၈

ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္မွသာ

သိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ အသစ္သတ္မွတ္မႈတြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား
လေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ေအာင္ အျငင္းပြား လ်က္ရွိခဲ႔ပါသည္။ ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ ႏႈန္းထားသည္ ယခင္
သတ္မွတ္ခဲ႔တ႔ႏ
ဲ ႈန္းျဖစ္သည္႔

တစ္ရက္

က်ပ္

၃၆၀၀

မွ

က်ပ္

၄၈၀၀

သို႔

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ သတ္မွတ္ႏႈန္းအသစ္သည္ လုပ္သား ၁၀ ဦးႏွင့္
အထက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အက်ဳံး၀င္သည္။ ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ တစ္ရက္လုပ္ခ အနည္းဆံုး
၄၈၀၀က်ပ္သည္

ျပည္နယ္ႏွင့္

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္

တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊

သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ

ေတာင္းဆိုမႈမွာ

တစ္ရက္ လုပ္ခ အနည္းဆုံး ၅၆၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ေရးကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။
၂။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္

စစ္ကိုငး္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ၊

အလုပ္သမား မ်ားႏွင့္

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား1က တစ္ရက္လုပ္ခ အနည္းဆံုး ၅၆၀၀ က်ပ္
သတ္မွတ္ေရးကို

ဆႏၵထုတ္

ေဖာ္ခ့ၾဲ ကျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ားဆုံးတစ္ရက္ႏူန္းထားလုပ္အားခမွာ
ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

က်ပ္

၄၀၀၀

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကလည္း

မွ

အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္
က်ပ္

၄၈၀၀

ႏႈန္းကို

တစ္ရက္လုပ္အားခသည္

ေပးႏိုင္ေသာ
အဆိုျပဳထားၿပီး၊
က်ပ္

၅၀၀၀

ထက္မနည္းသင့္ေၾကာင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီကို
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Following organizations are included in the Minimum Wage and Labour Right Corporation Committee: Cooperating Committee of Trade
Unions(CCTU), Future Light Center(FLC), Action Labour Rights(ALR), Agriculture and Farmer Federation of Myanmar(AFFM), All Myanmar
Trade Union Network(AMTUN), We Generation Network, Myanmar Industries Craft & Services Trade Union’s Federation(MICS), Myanmar
Farmer Union, Basic Education Labour Union, Representative of University Teacher Association (UTA), Migrant Worker Rights
Network(MWRN), Land in Our Hands, Labour Rights Defenders & Promoters (LRDP), Farmer and Labour Activists Group (FLAG) and Young
Chi Oo Workers Association (YCOWA)..
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ယခုႏႈန္းထားမသတ္မွတ္ခင္ကာလတြင္ အႀကံျပဳထားခဲ့သည္။2 ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ တစ္ရက္လုပ္အားခ
က်ပ္

၄၈၀၀

သည္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္

မတတ္ႏိုင္ေသာ

အထည္ခ်ဳပ္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အနည္းဆုံးလုပ္အားခႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း
ကုန္ထုတလ
္ ုပ္ငန္း

အလုပ္ရွင္အဖြ႕ဲ အစည္းကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏယ
ြ ္က ဆိုသည္။3 ယခု သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း
ေပးႏိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မတတ္ႏိုင္ေသာ
ႏႈန္းထားျဖစ္သည္ဟု ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ ဥကၠဌ ဦးေအးေသာင္းကဆိုထားသည္။4 အဆိုပါ ႏႈန္းထားကို
ကာလတစ္ခုအထိ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေစာင္ၾ့ ကည္သ
့ ြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္
ဦးေနာ္ေအာင္က ဆိုသည္။5 အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအသစ္ကို
သေဘာမတူပါက ေကာ္မတီသို႔ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္သည္။ ထိုကဲ႔သို႕ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား မရွိပါက
ရက္ေပါင္း

(၆၀)

အလြန္တြင္

အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္

အဆိုပါ

လုပ္သားတစ္ေယာက္၏

အနည္းဆုံးတစ္ရက္လုပ္အားခ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကို အတည္အျဖစ္ျပဌာန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
၃။ ယခုသတ္မွတ္လုိက္ေသာႏႈန္းသည္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၃ ရက္ေန႔၏ ဗဟိုဘဏ္၏ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားေငြလဲႏႈန္း (၁
ေဒၚလာ=က်ပ္ ၁၃၅၉) အရ တစ္ရက္လုပ္အားခ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၅၃ ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏႈန္းသည္
အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္

အနည္းဆုံးႏႈန္းထားျဖစ္သည္။6

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

ေပးႏိုင္ေသာ

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆိုထားေသာ အနည္းဆုံးလုပ္အားခအၾကား ကြာဟ
ခ်က္ႀကီးမားလ်က္ရွိသည္။
၄။ သေဘာတရားအရ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္
အေျခခံလူေနမႈ

အဆင္႔အတန္း

ခ်ယ္လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသည္။

ကိုရရွိၾကေစရန္

စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံတြင္

အတြက္

ႏိုင္ငံအမ်ားစုအေနျဖင့္

အစိုးရအေနျဖင့္

ေရြး

၀င္ေရာက္လာၿပီး

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒကို သတ္မွတ္ျပဌာန္း၍ လုုပ္သားမ်ား၏ ၀င္ေငြႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို
2

တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၅ ေထာင္ထက္ မနည္းသင့္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အႀကံျပဳ၊ ၁၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇၊ Radio Free Asia

3

http://news-eleven.com/headline/29217

4

အနည္းဆံုးလုပ္ခအဆုိျပဳခ်က္ သမၼတထံ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တင္ျပ၊၁၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇၊ Radio Free Asia

5

အလုပ္သမားအနိမ့္ဆုံး လုပ္ခ အေျခခံလစာ တစ္ရက္လွ်င္ ၄၈၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ ၊ ၃၀၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇၊ မိဇိၥ်မ

6

ယခင္ သတ္မွတ္ႏႈန္းမွာ အနည္းဆုံးတစ္ရက္လုပ္အားခမွာ က်ပ္ ၃၆၀၀ ျဖစ္သည္။ ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၀ႏွင့္ တြက္ပါက တစ္ရက္ကို

အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂.၆၅ ျဖစ္သည္။
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ျမွင့္တင္ေလ့ရွိသည္။ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ ဥပေဒ ျပဌာန္း၍
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္

အေကာင္းဆုံးေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္သည္မွာ

စီးပြားေရး

ပညာရွင္မ်ား၏

ယခင္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရက
ဥပေဒျပဌာန္း၍ သတ္မွတ္လိုက္သည့္ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား
အားမွ်ေျခကို

ပ်က္ျပယ္ေစသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ

၀ယ္လိုအားႏွင့္

ေရာင္းလိုအားဥပေဒသသေဘာ

အရ

၀ယ္သူႏွင့္ ေရာင္းသူ (တစ္နည္းအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား) အၾကားတြင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ
ေက်နပ္ႏိုင္ေသာ ႏႈန္းတစ္ခုသည္ အားမွ်ေျခတစ္ခုျဖစ္သည္။ (ပုံ- ၁) ကိုၾကည့္ပါ။
ပုံ (၁) လုပ္သားေစ်းကြက္ ၀ယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအား အားမွ်ေျခ

အစိုးရက

အနည္းဆုံး

အခေၾကးေငြသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္

လုပ္သားပိုလ်ွံမႈကို

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရက သတ္မွတ္လိုက္ေသာ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား
အတိုင္းအလုပ္သမားမ်ားကို

ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

၄င္းတိ႕ု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ရွိေနေသာ

လုပ္သားအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္ လုပ္သားအခ်ိဳ႕ကို အလုပ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
လုပ္ငန္းမ်ား၏

သေဘာတရားမွာ

ျမတ္ႏိုင္သမွ်ျမတ္ေအာင္

(Profit

Maximization)

စဥ္းစား
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ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသည္။

သတ္မွတ္လိုက္ေသာ

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသည္

တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ

လုပ္သားေစ်းကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လုပ္သား ၁၀ ဦးႏွင့္ အထက္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးအက်ဳံး၀င္ေသာ္လည္း
ယခု

တင္ျပမႈမွာ

လုပ္သားအေရအတြက္

အမ်ားအျပားအသုံးျပဳရေသာ

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

မ်ားရွိ

လုပ္သားေစ်းကြက္ကိုေလ့လာတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။7
၅။

ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ

က်ပ္

၄၈၀၀

သည္

လုပ္ငန္းရွငမ
္ ်ား

(အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ)၏ တုံ႕ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ ႏႈန္းထားကို
မေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထုတ္လုပ္ေရး အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား (Factors of Production)
ျဖစ္သည့္

ေျမငွားရမ္းခစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ၊

အခြန္အခႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ
စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈမ်ားကို

စသည့္

လွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာ

စရိတ္မ်ားသည္

ျဖစ္ေပၚေစသည္။

မရရွမ
ိ ၊ႈ

လုပ္ငန္းမ်ား

ထုိ႔ေၾကာင့္

ယခု

ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း

ႀကီးျမင့္မႈ၊

(အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အက်ပ္အတည္းၾကားမွ

အား

ထြက္ေပၚလာေသာ

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စရိတ္အခ ပိုႀကီးျမင့္လာေစသည့္အျပင္၊
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးကို လုံေလာက္ေသာ ႏႈန္းတစ္ခလ
ု ည္းမဟုတ္ေပ။
၆။ လုပ္သားမ်ား၏ တစ္ရက္တာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈစရိတ္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ တစ္ရက္ကို က်ပ္
၄၄၀၀

မွ

က်ပ္

၆၄၀၀

အလုပ္သမားမ်ားအၾကား

အၾကားကုန္က်ေသာေၾကာင့္
ေတာင္းဆိုေသာ

ျဖစ္သည္။8

ထို႔ေၾကာင့္

ႏႈန္းထားမ်ားသည္

လုပ္ငန္းရွငမ
္ ်ား

ႏွင့္

ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္

အမွန္တကယ္ျဖစ္သင့္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ မွားယြင္းမႈမရွိဟုယူဆႏိုင္သလို၊
၎တို႔ အမွန္တကယ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာလည္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္

၎ျပႆနာ၏

အရင္းအျမစ္သည္

ေကာင္းေကာင္းမလည္ပတ္ႏိုင္ေသးဘူးဟု

7

စီးပြားေရး

ယူဆခ်က္မ်ားလည္း

အားမေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။
ရွိေနၾကသည္။9

စီးပြားေရး

တိုင္းျပည္စီးပြားေရး

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြႏႈန္း သတ္မွတ္မႈသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားရွိ လုပ္သားမ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္အားခ အနည္းဆုံး ျဖစ္သင့္သည့္ႏႈန္းကို

သတ္မွတ္ရန္ ကနဦးအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စာေရးသူက ယူဆသည္။
8
9

တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ငါးေထာင္(က်ပ္)ထက္ မနည္းသင့္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အႀကံျပဳ၊ ၁၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၇၊ Radio Free Asia
ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေန၊ လက္ရွိအေျခအေနကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ၉၊

ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၇၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး၊ ဦးျမင့္၏ အဖြင့္အမွာ စကား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ညီလာခံ ၂၀၁၇၊ ရန္ကုန္
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(ေမခရိုအဆင့္)

အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊

တစ္နည္းအားျဖင့္

စီးပြားေရး

ေကာင္းေကာင္း

လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ယခုျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း၊ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း
အေတာ္မ်ားမ်ားအား ကြ်က
ဲ ူး ေရပါသကဲ့သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၇။ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တင္ျပရမည္ဆိုပါက
အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကို
ျဖစ္ေစသလို၊

လုိအပ္သည္ထက္

လူငယ္မ်ားအား

ပိုမိုသတ္မွတ္ပါက

ေက်ာင္းၿပီးဆုံးေအာင္မတက္ေစဘဲ

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း

ျမင္႔တက္မက
ႈ ို

အလုပ္ခင
ြ ္ထဲသို႔

ေရာက္ရွိရန္

ဆြေ
ဲ ဆာင္လ်က္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လိုအပ္သည္ထက္ ေလ်ာ႕နည္း သတ္မွတ္ပါက လုပ္သားမ်ား၏
လူေနမႈဘ၀ ဆိုး၀ါးလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ က်န္းမာေရးကဲ႔သို႔ေသာ အေထြေထြ စရိတ္မ်ားတက္လာျခင္း၊ မႈခင္းမ်ား
ပိုမ်ားလာျခင္း၊

အလုပ္သမားမ်ား၏

ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင္႔

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး

အေျခအေနယိမ္းယိုင္လာျခင္းတို႕

ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြအသစ္ေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္သြားႏိုင္ေသာ လုပ္သားမ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔
ေဆာင္ရြက္ရမလဲ၊
ႏူန္းထားသစ္

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင္႔

ျဖစ္ရန္ဆိုသည္မွာ

အလုပ္သမားမ်ား
ျပည္သူမွ

ႏွစ္ဖက္စလံုးေက်နပ္ႏိုင္မည္႕

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ

သင္႔ေလ်ာ္ေသာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ဦးေဆာင္ တာ၀န္ယူေနေသာ အစိုးရအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ (ပု-ံ ၂) ကိုၾကည့္ပါ။
ပုံ (၂) အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြးဥပေဒသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ လုပ္သားေစ်းကြက္
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အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နမူနာမ်ားအရ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြသည္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေပ။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခြင္႔အလမ္းရွိေသာ္လည္း

ယခင္သတ္မွတ္ထားေသာ ႏူန္းထားမ်ားထက္ ေလ်ာ႔နည္း၍ သတ္မွတ္ေလ႔ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ားကို

ကာမိေစရန္အတြက္

ႏႈန္းထားမ်ား

ျမင့္လာလိမ့္

မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်သြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား
ရပ္တန္႔သြားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အကူအညီမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔မဟုတ္ပါက

အစိုးရအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေရး

အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သလို၊

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္ရမည့္ အေျခအေန မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုျပႆနာကို
တိုင္းျပည္၏ ေမခရိုစီးပြားေရးကို မကူးစက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြ
သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္

မက္ခရိုအဆင့္(Macro)

ႏွင့္

မိုက္ခရိုအဆင့္

(Micro)

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ သည္။ ဥပမာ အားျဖင္႔ - အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား
တက္လာျခင္း၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္

အိမ္ခန္း၊

အေဆာင္ငွားရမ္းခမ်ားတက္လာျခင္း၊

ေက်ာင္းထြက္မႈႏႈန္းမ်ားတိုးလာျပီး

ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြငသ
္ ို႔

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာမည့္

အလုပ္လက္မဲႏႈန္းမ်ားတိုးလာျခင္း၊
၀င္ေရာက္လာျခင္း

လုပ္သားမ်ားမွာ

စသည္တို႔ကို

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းႏွင့္

လုပ္သားအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၎တိ႔သ
ု ည္

တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၏

တစ္ဦးခ်င္းစားသုံးမႈ

က႑တြင္

အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္

အနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အား မွီခိုလ်က္ရွိသူမ်ား၏ စားသုံးမႈမာွ လည္း ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းတိုးပြားမႈသည္ လုပ္သား ေစ်းကြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနမည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။
၈။ ထို႔အျပင္ ေမခရိုစီးပြားေရးကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္မွာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ
အရွိန္ေႏွးေကြးသြားျခင္းျဖစ္သည္။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

သို႔ေသာ္လည္း

က႑အသီးသီးရွိ

လုပ္သားအေရအတြက္

ထုတ္လုပ္ေရး

အမ်ားဆုံးသုံးရေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားထက္

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား သည္ ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြးႏႈန္းထက္
ပို၍ေပးႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားရွိသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းကို

ေပးႏိုင္ျခင္း၊

မေပးႏိုင္ျခင္းမွာ
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အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အလုပ္အပ္ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေပၚလဲ မူတည္သည္။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏

ေျပာျပခ်က္အရ

အလုပ္အပ္သူမ်ားသည္

အလုပ္အပ္ရာတြင္

ပုေ
ံ သ

ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အလုပ္အပ္ေလ့ရွိသည္။ လုပ္သားစရိတ္ ျမင္တ
့ က္လာေသာ္လည္း အလုပ္အပ္သူမ်ား၏
ပုံေသသတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တိ႔က
ု ို တိုးေတာင္း၍ မရဟုဆိုသည္။
ေစ်းျမင့္ျမင့္ေပးေသာ

အီးယူ(Europe)အပါအ၀င္၊

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ

အလုပ္အပ္သူမ်ားသည္

ေစ်းျမင့္ျမင့္ေပးေသာေၾကာင့္၊ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ား၏ အပ္ထည္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
ယခုသတ္မွတ္လိုက္ေသာ
ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထက္

ျပည္တြင္းတြင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္႔

ပို၍ေပးလ်က္ရွိသည္။

၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ျပည္ပလုပ္ငန္းမ်ား၀င္ေရာက္မႈ

ထိုအေျခအေနကို

သို႔မဟုတ္

(တစ္နည္းအားျဖင့္

အက်ိဳးတူ

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း) အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ျပႆနာကို
ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကိုေလ်ာ့ေစရန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ စားသုံးမႈႏႈန္းကို တိုးျမွင့္ရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ
အေနျဖင့္

ဘ႑ာေရးလိုေငြျပေနသည့္တိုင္ေအာင္

အမ်ားစု

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရေစမည့္

(တစ္နည္းအားျဖင့္ အေျခခံလူတန္း စားမ်ား) က႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔မွသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီး၊ ၀င္ေငြတိုး၍ စားသုံးမႈလည္း တိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။
ထိုစားသုံးမႈတိုးပြားျခင္းသည္

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏

ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုလည္း

သြက္သြက္လက္လက္

လည္ပတ္လာႏိုင္ၿပီး၊ တိုင္းျပည္၏ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈကို ဆြတ
ဲ င္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ
ဆိုသည့္ ျပႆနာသည္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ျပႆနာအျဖစ္တည္ရွိေနေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
၉။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ

လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
တိုးလာမည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမွင့္လာသည္ႏွင့္

တစ္နည္းအားျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားဘက္မွ

အမွ်
လုပ္သား

(လုပ္အား) ၀ယ္လိုအားတိုးလာေသာေၾကာင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေစေသာ ႏႈန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူသား
အရင္းျမစ္ဖ႕ြံ ၿဖိဳးရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစိုးရ၏ ျပႆနာအျဖစ္သာ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။
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ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ (သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္) အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြကို လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္
အလုပ္သမားအၾကား ျပႆနာအေနအထားျဖင့္သာ မျမင္သင့္ဘဲ၊ ရွိၿပီးသား စီးပြားေရးမႈ၀ါဒႏွင့္ မေသြဖယ္သည့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

အလုပ္ရွင္၊

အလုပ္သမားသာမက၊

ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊

သက္ဆိုင္ရာ

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကာလတို၊
ကာလရွည္

အက်ိဳးစီးပြားကို

ထည္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက

လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ

လုပ္ငန္းမ်ား (လုပ္သားအေရအတြက္ မ်ားမ်ားသုံး ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား) ေႏွးေကြးသြားၿပီး၊ အလုပ္လက္မဲႏႈန္း
ပိုမိုတိုးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္

ရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ားေၾကာင့္

လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္သားမ်ား၏

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္

ပိမ
ု ေ
ုိ ႏွာင္ေ
့ ႏွးေစႏိင
ု သ
္ ည္။

ေမခရိုစီပြားေရးကို

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အသစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။

အစိုးရသည္

လုပ္သားတစ္ေယာက္

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္
လူတစ္ေယာက္

ေန႕စဥ္ကုန္က်ႏိုင္ေသာ

သီးသန္႔

ေနထိုင္ရွင္သန္ရန္

သုေတသနျပဳလုပ္ရန္

အမွန္တကယ္ကုန္က်ေသာ

စရိတ္ကို

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ

လိုအပ္သည္။

ထိုမွ

ေန႕စဥ္စရိတ္ကို

ရလာေသာ
အစိုးရဘက္မွ

ထုတ္ျပန္သင္႔သည္။ ထိုကဲ႔သို႕ အစိုးရမွ အဆိုျပဳ႕ေသာ မွန္ကန္သည္႔ ႏူန္းထားအေပၚ၌သာ အလုပ္သမားတို႕ႏွင႔္
အလုပ္ရွင္တ႔၏
ို သေဘာတူညီမႈရရန္ၾကိဳးစားသင္႔ပါသည္။
၂။ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ သုေတသနလုပ္၍ေဆာင္ရြက္ထားေသာ တစ္ေန႕လုပ္ခ ၅၆၀၀က်ပ္ဆိုသည္မွာ
CMP10

လုပ္ငန္းမ်ားမွလ၍
ြဲ

က်န္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ

အဆိုပါႏူန္းနီးပါး

ေပးေခ်ေနၾကသည္ကို

ေတြ႕ရသည္။ သို႕ေသာ္ တိက်စြာ သိရွိရန္ အစိုးရမွ သုေတသနလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္သာ
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည္႔အတြက္ အစိုးရတြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္ဟု
ယူဆရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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အစုိးရႏွင႔္ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏူန္းထားသစ္သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင္႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျပႆနာ၊
အလုပ္လက္မဲ႕ျပႆနာ တို႕ ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္းဟူေသာ ရႈေထာင္႔ထက္ လုပ္သားတစ္ေယာက္ ေန႕စဥ္အသက္ရွင္
ေနထိုင္ရန္

ျဖစ္သင္႕ေသာ

ႏူန္းထား

သတ္မွတ္ျခင္းဆိုသည္႔

ရႈ႕ေထာင္႔မွ

ခ်ည္းကပ္သင္႕ပါသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ႏူန္းထားသစ္ေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္႔ အလုပ္လက္မ႔ျဲ ပႆနာကို အစိုးရသည္
အလုပ္အကိုင္

အခြင္႔အလမ္းကို

ဖန္တီးႏိုင္ေသာ

စြမ္းရည္ရွိပါက

ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ

အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေရးမွာ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမဟုတ္ေပ။
သို႔ေသာ္ ႏူန္းထားသစ္သည္ က်န္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ အထူးသျဖင္႔ CMP အလုပ္ရွင္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ
အလားအလာရွိ၊

မရွိ

သုေတသန

ျပဳလုပ္သင္႔သည္။

အကယ္၍

ႏူန္းထားသစ္သည္

အလုပ္သမား

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေပၚလာျပီး CMP လုပ္ငန္းရွိ အလုပ္ရွင္ႏွင္႔ အလုပ္သမားျပႆနာမွ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဘက္သုိ႕
ကူးေျပာင္းလာႏိုင္ပါက အစိုးရမွ CMP လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ေလွ်ာ႔ေပးျခင္းကဲ႔သို႕(Government Subsidies)
နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ေျဖရွင္းသင္႔သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ CMP လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အခြန္ေလွ်ာ႕ေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြ
အတိုးႏႈန္းခ်ေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းေလွ်ာ႔ေပးျခင္း စသည္႕နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ Micro Problem အား
Macro Problem သို႔ မျဖစ္လာေအာင္ တားဆီးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၃။ မိမိတို႕ေလ႔လာခ်က္မ်ားအရ အလုပ္ရွင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင္႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႕
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင္႔

တိုက္ဆိုင္မႈ၊

အေလးသာမႈရွိေသာ

စီးပြားေရး

အတိုင္းအတာမ်ားႏွင္႔

အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ အစိုးရအေနျဖင္႔ တိက်ခိုင္မာေသာ
ကိုးကားရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ CSO11 ၏အခန္းက႑ကို ျမင္႔တင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄။

အနည္းဆံုး

အခေၾကးေငြျပသနာတြင္

ဥပေဒအရလည္း

ရႈပ္ေထြးမႈရွိေနသည္ကိုလဲ

ေတြ႕ရသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒ ၄၃ (႒)တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ “စက္ရံု၊ အလုပ္ရုံ၊ အလုပ္ဌာနအလိုက္

သတ္မွတ္ထားသည္႔

ကြ်မ္းက်င္မႈစံ

သို႔မဟုတ္

ထုတ္လုပ္မႈစံႏႈန္း

ျပည္႕မီေအာင္

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စမ
ြ ္း

မရွိေသးသည္႕ အလုပ္သမားအား အစမ္းခန္႔ကာလ မတိုင္မီကြ်မ္းက်င္မႈရွိေစရန္ ေလ႕က်င္႔ေပးရန္ လိုအပ္လွ်င္
ဤဥပေဒအရ
11

သက္ဆိုင္သည္႔

စက္ရံု၊

အလုပ္ရံု၊

အလုပ္ဌာနမ်ားသည္

သံုးလအခ်ိန္ကာလအတြင္း

Central Statistical Organization
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အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ၏ ၅၀%ထက္မနည္းေသာ လုပ္ခ၊ လစာကိုေပးရမည္။ အစမ္းခန္႕ကာလသံုးလအတြင္း
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ၏

၇၅%ေပးရမည္။”

ဟူေသာအခ်က္သည္

ဥပေဒႏွင္႔

နည္းဥပေဒ၏

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဆိုသည္႔ သေဘာအေပၚ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္ေစသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ
ေထာက္ျပေနေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒ အက်ပ္အတည္းကို အရင္ ျပင္ဆင္သင္႔သည္။ ဥပေဒ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလဲ

လုပ္သားတစ္ေယာက္

ေန႕စဥ္အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္

လံုေလာက္ေသာ

အခေၾကးေငြျဖစ္ေစရန္ဆိုသည္႔ အခ်က္ကို ေရွးရႈသင္႔ပါသည္။

၅။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေျခအေနမွာ

က်ဆင္းေနသည္ကို

ေတြ႔ရပါသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းကို ထည္႕တြက္ရာတြင္ ျပသနာတစ္ခုမွာ ၂၀၁၇ႏွစ္၏
ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏူန္းကိုတြက္ရန္အတြက္လိုအပ္သည္႔ အေျခခံႏွစ္ (Base Year)ကို ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္
ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေပၚတြင္

ေျပာင္းလဲ၍

အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ

ဇယား

(၁)ကိုၾကည္႕ပါက ၂၀၀၆ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏူန္းမွာ ၁၉.၉၉ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီး၊ ၂၀၁၂ခုႏွစတ
္ ြင္
၁.၄၆ရာခိုင္ႏူန္းရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါ အေျခခံႏွစ္ ၂ခု၏ ကြာျခားခ်က္မွာ ၁၀ဆနီးပါးမွ်ရွိသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ

လက္ရွိေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို

တြက္ခ်က္ေသာ

အေျခခံႏွစ္ထက္

၁၀ဆနီးပါးမွ်ကြာျခားေနေသာေၾကာင္း

အေျခခံႏွစ္မွာ

လက္ရွိေစ်းကြက္ထဲတြင္

ယခင္ယူထားေသာ
ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမွန္တကယ္တက္ေနေသာ္လဲ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ မတက္ဘဲရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔
အဆိုပါ

ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈ

ရႈပ္ေထြးျခင္းေၾကာင္႔

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ရာတြင္

မွားယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္ကို သတိျပဳသင္႕ပါသည္။

10

Economic Briefing No.1

Fig: 1 Inflation, consumer prices (annual %)
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Source: World Bank
Note: Inflation rate of 2000 is -0.109.

Figure 2: CPI & Year on Year Inflation for Union
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Figure 3: Inflation Drivers

Figure 4: Food and non-food inflation

World Bank, MEM, Oct 2017
အထက္ပါပံုကို

ၾကည္႕ျခင္းအားျဖင္႔

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို

အဓိကျဖစ္ေစသည္႕အခ်က္မွာ

အစားအေသာက္(Food) ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
၆။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ

ႏူန္းထားသစ္

သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးမွာ

CMP

လုပ္ငန္းရွိ

အလုပ္သမားႏွင႔္

အလုပ္ရွင္တ႕ို အၾကား ညိွႏိူင္းေျပလည္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ၄င္းတိ႕ု အၾကား ေျပလည္မႈမရရွိပါက
ဆႏၵျပမႈကဲ႔သို႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနဘက္သို႕ ကူးေျပာင္းလာမည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ပိ၍
ု
ဆိုး၀ါးေစမည္

ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင္႔

သင္႕ေလ်ာ္

မွန္ကန္ေသာ

အနည္းဆံုး

အခေၾကးေငြအသစ္ကို

သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးမွာ ျပည္သူမွ တင္ေျမာက္ထားေသာ NLD အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚမူအသစ္ျဖစ္ပါသည္။
၇။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အတြင္းၾကည္႕၀ါဒ ၾကီးစိုးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ႏိုင္ငံေရးတြင္လဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာဖိအားမ်ား

ပိုမိုရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ျပီး

ဘတ္ဂ်တ္မလုံေလာက္မႈ

ကဲ႕သို႔ေသာ

အစိုးရမွာလည္း

အခက္အခဲမ်ားကိုသာ

ေရွ႕တန္းတင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေႏွာင္႔ေႏွးလ်က္ရွိျပီး
ပါတီအစြႏ
ဲ ွင႔္ မူ၀ါဒမ်ားရႈပ္ေထြးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စီးပြားေရးတြင္လည္း အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ
၁၂ခ်က္မွာ

တိက်ေသခ်ာေသာ

ျပႆနာမ်ားျဖင္႔

ဦးစားေပးမႈမရွိျခင္းႏွင္႔

ေႏွးေကြးေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ေခ်းေငြ

အတိုးႏႈန္းျမင္႔မားျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ

၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္မွာလည္း
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လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈႏွင႔အ
္ တူ

က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

ဤျပႆနာမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

စီးပြားေရး

တိုးတက္မူေႏွးေကြးေနျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရေစရန္အတြက္
အာရံုစိုက္ရန္ အခ်ိန္မလင္႕ေသးေသာ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။ ။
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