အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ အမျိ းသားေကာ်မတီ
ပထမအကိမအ
် စည်းအေဝး ကျင်းပြခင်း
အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ် ြခင်းဆိုင်ရာ အမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ပထမအကိမ်
အစည်းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်ေန (၀၉း၃၀)နာရီတွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်ရှိ
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန၊ အစည်းအေဝးခန်းမ၌ ကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ပါ
သည်။အစည်းအေဝးသို အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ် ြခင်းဆိုင်ရာ အမျိ းသားေကာ်မတီ ဥက
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး ဦးေဆာင်ေသာ
အမျိ းသားေကာ်မတီဝင်အစိုးရဌာနအသီးသီးမှ ဒုတိယဝန် ကီးများ၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်ေကာင်စီ ှင့်
တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ များမှ ဝန် ကီးများ၊ Myanmar Development Resource
Institute (MDRI) မှ သုေတသန ပညာရှင်များ၊ Myanmar Human Resource (MHR) ှင့်
Myanmar Marketing Research and Development (MMRD)မှ သုေတသနပညာရှင်များ၊
ရန်ကုန် မိ ရှိ ILO ဆက်သွယ်ေရးအရာရှိ ှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင် ကိုယ်စား
လှယ်များ ှင့် ကမ်းကျင်သူများ၊ အနည်းဆုံးအခေ ကးေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်း
ေကာ်မတီဝင်များ စုစုေပါင်း (၇၀)ဦးခန် တက်ေရာက်ခဲ့ ကပါသည်။
အစည်းအေဝးတွင် အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ အမျိ းသားေကာ်မတီ
ဥက အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီး က အဖွင့်
အမှာစကားေပ
ြ ာကားရာ၌ ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ အနည်းဆုံးအခေကးေငွဥပေဒကို ြပည်ေထာင်စု
လတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ(် ၇)အဖ
ြ စ် ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ မတ်လ(၂၂) ရက်ေနမှာ ထုတ်ြပန် ြပဌာန်းထားပီး
ြဖစ်သလို အနည်းဆုံးအခေကးေငွနည်းဥပေဒများကိုလည်း ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ ရဲ အတည်ြပ
ချက်နဲ ၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်ေနမှာ ထုတ်ြပန်ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ထုတ်ြပန်ထားပီး
ြဖစ်တဲ့ အနည်းဆုံးအခေကးေငွနည်းဥပေဒ ပုဒ်မ-၃ အရ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နဲ လူမဖူ
လုံေရး၀န် ကီးဌာနဟာ အမျိ းသားေကာ်မတီ ဖွဲ စည်းြခင်းနဲ ြပင်ဆင်ဖွဲ စည်း ြခင်းတို ြပ လုပ် ိုင်ဖို
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကူးသန်းေရာင်း၀ယ်ေရးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်
ငန်းနဲ ၀န်ေဆာင်မလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရးနဲ ေမွးြမ ေရးလုပ်ငန်းအဖွဲ အစည်းများက အလုပ်သမား
ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ အခေကးေငွသတ်မှတ် ြခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
ကမ်းကျင် ပီးမတစွာ ေဆာင်ရွက်တတ်တဲ့ ပုဂိ လ်များ စသည်ြဖင့် အဖွဲ ၀င်စုစုေပါင်း (၂၇)ဦးပါ၀င်တဲ့
အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေရး ဆိုင်ရာအမျိ းသားေကာ်မတီကို ဖွဲ စည်းေပးခဲ့ ပီး ဒီေကာ်မတီ
ရဲ တာ၀န်နဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ေတွကိုလည်း သတ်မှတ်ေပးထားပီး ြဖစ်ပါေကာင်း၊
ထုတ်ြပန် ပီးြဖစ်တဲ့ ဥပေဒနဲ နည်းဥပေဒများအရအနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ် ိုင်ေရး
အတွက် လုပ်ငန်းစ (် ၅)ရပ်ချမှတ် ပီး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊
လုပ်ငန်းစ ်ပထမအဆင့် ြဖစ်တဲ့ အနည်းအခေကးေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာေကာ်မတီများ
ဖွဲ စည်း ပီးတဲ့ေနာက်မှာ ဒုတိယအဆင့် ြဖစ်တဲ့ အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ် ိုင်ေရးအတွက်
ေဆွးေ ွးပွဲများ၊ အစည်းအေဝးများကျင်းပခ
ြ င်းနဲ ေမးခွန်းလာများဖ
ြ န်ေဝပီး စာရင်းေကာက်ယူြခင်း
ကိုေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါေကာင်း၊ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ် ိုင်ေရးကို အေထာက်အကူ
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ြဖစ်ေစဖို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက် အလုပ်ရှင်နဲ အလုပ်သမားများ ေတွ ဆုံေဆွးေ ွး
ပွဲများပ
ြ လုပ် ပီးသူတို ရဲ သေဘာထားအကံြပ ချက်များ ရယူေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေ ကာင်း၊ သုေတသန
လုပ်ငန်းေတွကရလာတဲ့ ရလာဒ်ေတွနဲ အချက်အလက်ေတွေပ အေခ
ြ ခံ ပီး အလုပ်သမားေတွ
လက်ရှိရေနကတဲ့ လုပ်ခလစာေတွကို ိင်းယှ ် ပီး အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ် ိုင်ဘို
အဓိကကျတဲ့ ေနထိုင်စားေသာက်မစရိတ် (Living Cost)ကို တွက်ချက် ငို ်ဘို အတွက် ေဆွးေ ွး
ေဆာင်ရွက်သွားမှာြဖစ်ပါေကာင်း၊ မိမိတို ရဲ အိမ်နီးချင်း အာဆီယံ ိုင်ငံများမှာ ကျင့်သုံးေနတဲ့
သတ်မှတ်ချက်များနဲ ချိန်ထိုး ိင်းယှ ် ပီး ဘယ်လိုသတ်မှတ်သွားသင့်တယ် ဆိုတာကို အစည်းအေဝး
တက်ေရာက်လာသူများအေနနဲ အကံ ြပ ေပးကဘို ေပ
ြ ာကားလိုေ ကာင်း၊
လုပ်ငန်းစ ်ရဲ တတိယအဆင့်မှာ ပမာဏသင့်တင့်မ တတဲ့ လုပ်ခလစာများသတ်မှတ် ပီး
သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတီများသို အဆင့်ဆင့်တင်ြပ ြခင်းနဲ စတုတအဆင့်မှာ အမျိ းသားေကာ်မတီက
ြပည်ေထာင်စုနယ်ေ ြမေကာ်မတီ၊ တိုင်းေဒသကီးေကာ်မတီနဲ ြပည်နယ်ေကာ်မတီများရဲ အကံ ြပ ချက်
များ၊သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းေကာ်မတီများရဲ သေဘာထားမှတ်ချက်များကို ေလ့လာစိစစ် ပီး သတ်မှတ်
သင့်တဲ့ အဆိုြပ အနည်းဆုံး အခေကးေငွကို အများပ
ြ ည်သူသိရှိေ စရန် ကိ တင်ထုတ်ြပန်ေ ကြင ာ
ေပးရမှာ ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ေနာက်ဆုံးအဆင့်မှာေတာ့ ကန် ကွက်ချက်မရှိေတာ့တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ
ေကာ်မတီအလိုက် တင် ြပထားတဲ့ န်းထားများကို အမျိ းသားေကာ်မတီထံ အကံြပ တင်ြပ ပီး
ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ သို တင်ြပအတည် ြပ ချက်ရယူ ပီး ြမန်မာအလုပ်သမားများ အတွက်
အနည်းဆုံးအခေကးေငွကို ထုတ် ြပန်သတ်မှတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ေ ကာင်း၊ အခုအစည်းအေဝးကို
တက်ေရာက်လာကသူများအေနနဲ အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ်ရာမှာ လုပ်ငန်းအားလုံး
သတ်မှတ်ဖို လိုအပ်မ ရှ/ိ မရှိနဲ ြပည်နယ်/တိုင်း ေဒသကီးအလိုက် အချိ လုပ်ငန်းများတူညီမမရှိလို
အေခ
ြ အေန အရပ်ရပ်ေပ မူတည် ပီး ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများအလိုက် အနည်းဆုံး အခေကး
ေငွသတ်မှတ်ေရးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဘက်စုံ ေထာင့်စုံက ထည့်သွင်းေဆွးေ ွး ေပးေစလို
ပါေကာင်း၊ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်ေပးေရးကိစဟာ အလုပ်သမားေရာ အလုပ်ရှင်
အတွက်ပါ Win - Win Situation ရ ိုင်မယ့် န်း ထားမျိ းြဖစ်ဖို လိုပါေကာင်း၊ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခကို
ေနရာေဒသအလိုက်၊ လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက် သတ်မှတ်ေပးရာမှာ အလုပ်သမားများရဲ
လုပ်ခလစာနဲ သူတို ရဲ မိသားစု စား၀တ်ေနေရး အဆင်ေ ြပေအာင်လည်း ထည့်သွင်း စ ်းစား
ေပးဖို လိုမှာြဖစ်သလို အလုပ်ရှင်များဘက် က ေပး ိုင်မယ့် န်းထားမျိ းဖ
ြ စ်ဘို လည်း လိုအပ်မှာ
ြဖစ်ပါေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးေနတဲ့ နမူနာများထဲက မိမိ ိုင်ငံအတွက် အသင့်ေတာ်ဆုံး
ြဖစ်မယ့် နမူနာပုံစံများကိုလည်း မိမိတို ရဲ အေတွ အကံ ဗဟုသုတများအေပ မှာအေခ
ြ ခံ ပီး ြမန်မာ
ိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားေတွရဲ စား၀တ် ေနေရးကိစေတွကို အတတ် ိုင်ဆုံး အေထာက်အကူ
ြဖစ်ေစမယ့် ေဆွးေ ွးအကံ ြပ ချက်များကို ကူညီေဆာင်ရွက်ေပးကဖို ေမတာရပ်ခံအပ်ပါေကာင်း
ေပ
ြ ာကားခဲ့ပါသည်။
ထို ေနာက် အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ် ြခင်းဆိုင်ရာ အမျိ းသားေကာ်မတီ ဒုတိယ
ဥကဌ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန် ကီး က အနည်းဆုံး
အခေကးေငွသတ်မှတ်ေရးဆိုင်ရာ ကိစရပ်များကို သုံးသပ်ေဆွးေ ွးတင် ြပ ပီး၊ Myanmar
Development Resource Institute (MDRI)မှ ေဒါက်တာေဇာ်ဦး က အနည်းဆုံးအခေကးေငွ
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သတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ စစ်တမ်းေကာက်ယူြခင်းအပိုင်းကို အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းေဆွးေ ွးပါသည်။
ဆက်လက်၍အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ အမျိ းသားေကာ်မတီ အတွင်းေရးမှ း
အလုပ်သမား န် ကားေရးဦးစီးဌာန၊ န် ကားေရးမှ းချ ပ်က အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ်
ိုင်ေရး ှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းေပ
ြ ာက ားပီး၊ တက်ေရာက်လာကသည့် တိုင်းေဒသကီး ှင့်
ြပည်နယ်၀န် ကီးများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ှင့်
အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်များမှေန၍ အနည်းဆုံးအခေကးေငွ သတ်မှတ် ိုင်ေရး အတွက် ြမန်ြမန်
ဆန်ဆန် ထိထိေရာက်ေရာက် ေဆာင်ရွက် ိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဝိုင်းဝန်းေဆွးေ ွးအကံြပ က ပီး
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစ ်များအား သတ်မှတ်ခဲ့ ကေကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။

အနည်းဆုံးအခေကးေငွသတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာအမျိ းသားေကာ်မတီ၏ ပထမအ ကိမ် အစည်းအေဝးတွင်
ေကာ်မတီ ဥက ြပည်ေထာင်စုဝန် က ီး ဦးေအးမ
ြ င့် အမှာစကားေပ
ြ ာကားစ ်

