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အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ တရား�းဝင််ခွွင့်�်ပြု�ုချျက်် တစုံံတရာာ
�
မပါါဘဲဲ

ဤစာာအုုပ််၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််စေ�၊ တစ််အုုပ််လုံးး��ကိုု�ဖြ�စ််စေ�
ပြ�န််လည််ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ထုုတ််ဝေ�ခြ�င်းး� အလျျဉ်းး�မပြု�ုလုုပ််ရ။

အမှှတ်် ၁၁၊ ကိုု�ယ့်�်မင်းး�ကိုု�ယ့်�်ချျင်းး�ရိိပ််သာာလမ်းး�
အနော�ာက််ငါးး�ထပ််ကြီး��း ရပ််ကွွက််
ဗဟန်းး�မြို့�့��နယ််၊ ရန််ကုုန််

4

များ�း�မကြာ�ာမီီက မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု လျှော့�့��ချျရေး�း ဖြ�စ််စဉ်် တစ််ရပ််ဆီီသို့့�
ဦးးတည််လာာခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�ဖြ�စ််စဉ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�သည်် နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ နိုု�င််ငံံရေး�းနှင့်
ှ �် စီးး�ပွား��းရေး�း

ဘဝတွွင်် ဆထက််ထမ်းး�ပိုးး�� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််သည့်
�
�် အနေ�အထားး�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာကြ�သည််။

မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ မူူဝါါဒများ�း�နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�မှှသာာ အဆုံးး��အဖြ�တ်် ပေး�းလျျက််ရှိိ�နေ�သေး�း

သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ကဲ့့�သို့့
ံ
� စုံံလင််ကွဲဲ�ပြား
�
�း�လှှသော�ာ တိုု�င်းး�ပြ�ည််တစ််ပြ�ည််တွွင်် ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း� ဒီီမိုုကရေ�စီ
�
ီ

အသွွင််ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုု ရှေ့�့�ဆက််ရေး�းနှှင့်�် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �၏ အမှှန််တကယ်် လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််ရေး�း

တို့့��တွင််
ွ အလွွန််တရာာအရေး�းကြီး�း�သော�ာ ဇာာတ််ကော�ာင််များ�း� ဖြ�စ််လာာကြ�သည််ကိုု� ပိုု�မိုု၍
� သိိရှိိ�လက််ခံလာာကြ
ံ
�သည််။ ဆယ််စုုနှှစ််ချီီ�
ဗဟိုု�မှချုု
ှ �ပ််ကိုု�င််ထားး�သော�ာတပ််မတော်�်�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကာာလအလွွန််တွင််
ွ ဤသည််မှာာ�အံ့့�ဩဖွွယ််ရာာဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
လွွန််စွာာ�နုုနယ််သည့််� အဆင့််တွ
� င််သာာ
ွ
ရှိိ�နေ�သေး�းသည့််အလျော�ာ
�
�က်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ယန္တတရား�းများ�း�၊

ကျျင့််ထုံးး
� ��များ�း�နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််တို့့��ကိုု� ယခုုထက််များ�း�စွာာ�ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််လာာအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ရန််နှှင့််� အဆိုု�ပါါတာာဝန််အသစ််

များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�နိုု�င််ရန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� လိုု�အပ််နေ�ဦးးမည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ဒီီမိုု�ကရေ�စီီအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ဆင့််�ကဲဲဖြ�စ််ပေါ်�်တိုးး��တက််မှုုကိုု� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� ခိုု�င််မာာလာာသည််အထိိ အချိိ�န််များ�း�စွာာ�ပေး�းရဦးးမည််ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

ပြ� ည််နယ််များ�း�နှှ င့််� တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း�သည်် ၎င်းး� တို့့�� ၏ အခန်းး� ကဏ္ဍသစ််များ�း�တွွ င်် ပိုု� မိုု� အထိုု� င််ကျျလာာသည့််� အတွွ က််
အမီီလိုု�က််ပါါဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှှင့်�် ဆန်းး�သစ််တီီထွင််
ွ နိုု�င််မှုု လက္ခခဏာာရပ််များ�း�ကိုု�ပါါ မြ�င််တွေ့�့�နေ�ရပြီး��း ဖြ�စ််သည််။

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ်် / တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််နှ
� စ်
ှ ရ
် ပ််လုံးး��ရှိိ� အစိုးး��ရများ�း�အတွွက်် လွွန််စွာာ� စိုးး��ရိိမ််ရသည့့်� ကိိစ္စတ
စ စ််ခုုမှာာ�

ဝင််ငွေ�ေနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေအနေ� ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း၊ အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း� ဖန််တီးး�နိုု�င််ရေး�းနှှင့််�၊ အစိုးး��ရ
အနေ�ဖြ�င့််� နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �များ�း�အတွွက်် အခြေ�ေခံံဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနိုုင််
� ရန်် အလို့့��ငှာာ� အခွွန််ကိုု� အခြေ�ေခံံသည်် ဘဏ္ဍာာငွေ�ေများ�း�

တိုးး��တက််လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု�အပ််သည့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု အရှိိ�န််ရလာာစေ�ရန်် မည််သို့့��ပြု�ုလုုပ််မည််

ဟူူသော�ာအချျက်် ဖြ�စ််သည််။ လှုုပ််ရှား��းမှုုအားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍတစ််ရပ််သည်် တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုနှှင့််�
တိုးး��တက်် ထွွန်းး�ကားး�လားး�သော�ာ ရပ််ရွာာ�အစုုအဖွဲ့့��များ�း�အတွွက်် အခရာာကျျပြီး�း�၊ ပိုု�၍ သေ�ချာ�ာရော�ာရာာမှုုရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တစ််ရပ််သည််လည်းး� အစိုးး��ရများ�း�အတွွက််ရော�ာ နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �များ�း�အတွွက်် လက််ဆုုပ််လက််ကိုု�င််ပြ�နိုုင််သည့်
�
်� အကျိုးး���
ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�စွာာ� ဆော�ာင််ကြ�ဉ်းး�လာာနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဤအကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�သည်် ပုံံသဏ္ဌာ
�
ာ�န််မျိုး�း��စုံံဖြ� �င့််� ထွွက််ပေါ်�်လာာနိုုင််ပါ
� ါသည််။

ဥပမာာ ကုုန််စည််၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့်�် ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း� ပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
ချော�ာ
ူ �မွေ့�့�စွာာ� စီးး�ဆင်းး�သွားး��လာာနိုုင််စေ�ရေး�းအတွ
�
က််
ွ လမ်းး�တံံတားး�

များ�း� ဆော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထုုတ််ကုုန််စွွမ်းး�အားး�မြ�င့််မား
� �းစေ�မည့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််လုုပ််သားး�များ�း�ထွွက််ပေါ်�်
လာာစေ�ရေး�းကိုု� အားး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ဥပဒေ�ဖြ�င့််� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ပြီး�း� မျှှတသော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င်် လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�၊
အခွွန််ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��

မဖြ�စ််စေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဂလိုု�ဘယ််လိုု�က််ဇေး�းရှင်း
ှ း�နှှင့်�် လျျင််မြ�န််စွာာ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �လာာသော�ာ အီီလက််ထရော�ာနစ််ကုုန််သွွယ််မှုု
(e-commerce) ခေ�တ််တွွင်် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� လျျင််မြ�န််ချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန််နှှင့််� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��နှှင့်�် ၎င်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

များ�း�ကိုု� နိုု� င််ငံံ သားး�များ�း�နှှ င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�ထံံ ညွှှ န််ကြား�း�ရာာ၌ သတင်းး� အချျက််အလက််နှှ င့််� ဆက််သွွ ယ််ရေး�း
နည်းး�ပညာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည််ဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု�င်းး�ရပ်် (Covid-19) ကပ််ရော�ာဂါါမှှ ပိုု�၍ပင််

ထင််ရှား��းလာာစေ�သည််။ အဆိုု�ပါါစီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင််၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�သည်် နေ�ရာာတကျျ ရှိိ�မနေ�ပါါက စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစတင််ရန််နှှင့်�် လည််ပတ််ရန်် သက််ဆိုု�င််ရာာဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့်�် ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ဏ္ဍရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းအသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�ထံံ
ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ
� �ဖြ�န့််ချီီ�ပေး
� �းခဲ့့�ပါါသည််။ မြ�န််မာာအခြား�း�ဒေ�သများ�း�နှှင့််� နိုုင််ငံ
� ရ
ံ ပ််ခြား�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန်် လွွန််စွာာ�
ခက််ခဲဲလိိမ့်�်မည််ဖြ�စ််သည််။

ယင်းး�သို့့��သော�ာ အနေ�အထားး�တွွင်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� (MBEI) ကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင််
ပထမဆုံးး��စတင််မိိတ်ဆ
် က််လိုု�က််သည််။ အဆိုု�ပါါ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�တွွင်် နိုုင််ငံ
� အဝှ
ံ မ်းး
ှ �ရှိိ� ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း ကဏ္ဍများ�း�မှှ
မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၄,၈၇၄ ခုုကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သည့််�အပြ�င်် ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််�

စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန်် အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�

ပစ််မှှတ််ထားး�ဆော�ာင််ရွွက််ရမည့််� နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သော�ာ ပိုု�မိုု�ပြီး��း ပြ�ည့််�စုံံ�ပြီး��း အသေး�းစိိတ််သည့််� ကားး�ချျပ််တစ််ခုုကိုု� မြေ�ေပုံံ�
ပြု�ုနိုု�င််ဖို့့��ရာာ အခြား�း�သော�ာ hard data ပမာာဏ မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�ကိုု�လည်းး� စုုစည်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ရလဒ််များ�း�ကိုု� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

တွွင်် ပုံံနှိိ�ပ််ထုု
�
တ််ဝေ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အားး�လုံးး��ရှိိ� သက််ဆိုု�င််ရာာဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�နှှင့်�် ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ဏ္ဍရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း
အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�ထံံ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ဖြ�န့််�ချီီ�ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ MBEI ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််ကိုု�
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ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း� ယခုုအကြိ�ိမ််တွွင်် နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�မှှ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၅,၆၀၅ ခုုကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ပါါသည််။ နှှစ််နှှစ််
ခြား�း�၍ နှှစ််ကြိ�ိမ််ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� ရော�ာက််ရှိိ�ခဲ့့�သည့််�
တိုးး��တက််မှုုကိုု� စတင််ခြေ�ေရာာကော�ာက််လာာနိုု�င််ပါါသည််။

၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် MBEI တွွင်် ပထမအကြိ�ိမ်် MBEI မှှ သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�ပိုု�င်းး� အဆင့််မြှ�
� င့်
ှ ဆော�ာင််ရွ
�်
က််မှုုများ�း
ွ
� ပါါဝင််ပြီး�း� သက််ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ည််နယ််၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း�သာာမက ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သူူများ�း�အတွွက််ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင််၏

မျျက််နှာာ�စာာများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာစွာာ� တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််မည့််� ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွင်း
ွ း�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� စံံသတ််မှှတ််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရများ�း�အားး� ပစ််မှှတ််ထားး�ရမည့််� မူူဝါါဒပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�
ဆော�ာင််ရွွက််လာာနိုုင််စေ�ခြ�
�
င်းး�သည်် နိုုင််ငံ
� များ�း
ံ �စွာာ�တွွင်် ပြု�ုလုုပ််လျျက််ရှိိ�သည့််� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ထူးး�ခြား�း�သော�ာ အစီီအစဉ််

တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အအော�ာင််မြ�င််ဆုံးး�� သာာဓကမှာာ� ဗီီယက််နမ်် ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုု အညွှှန်းး�ကိိန်းး� (PCI)
ဖြ�စ််သည််။ များ�း�မကြာ�ာမီီကမှှ ၎င်းး�၏ ၁၅ နှှစ််မြော��ာက်် နှှစ််ပတ််လည််ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း� ယခုုအခါါ အစိုးး��ရ၏ ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍ

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုအစီီအစဥ််တို့့��တွင််
ွ အရေး�းကြီး��း သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််လေ�ပြီ�ီ။ PCI ကိုု�

အလွှာာ�အားး�လုံးး��ရှိိ� အစိုးး��ရများ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အသင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�၊ မီီဒီီယာာ၊ အရပ််ဖက််လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�် ပြ�ည််တွွင်းး�ပြ�ည််ပမှှ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�မှှ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�ပါါသည််။ အဦးးဆုံးး�� MBEI စစ််တမ်းး�နှှစ််ရပ််သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ပုံံမှ
� န််ကျိုးး�
ှ
��ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ််ရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းကိုု� အုုတ််မြ�စ််ချျပေး�းပြီး��း နော�ာက််အနာာဂတ််တွွင််လည်းး� စဉ််ဆက််မပြ�တ််
အသုံးး��ပြု�ုသွားး��ကြ�စေ�ရန်် မျှော်�်��လင့်�ပါ
် ါသည််။

MBEI နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ပန်းး�တိုု�င််မှာာ� အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့��၏ ပြ�ည််နယ််၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၊

မြို့�့��နယ််တို့့��ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ပိုု�မိုု�နား�းလည််စေ�ရန်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� နည်းး�လမ်းး�ကိိရိိယာာများ�း�

ပေး�းအပ််ပြီး�း�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�သန္တတရနယ််ပယ််များ�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� တိုးး��တက််ကြီး��း ပွား��းလာာစေ�ရန်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ�း�ကိုု� ဒီီဇိုုင်း
� း�ပုံံစံ
� ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�
ံ
င်းး�နှှင့််� ဦးးစား�းပေး�းရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�တို့့��တွင််
ွ အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� အခြား�း� သက််ဆိုု�င််သူူများ�း�အတွွက်် ဤအစီီရင််ခံံစာာသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌

တန််ဖိုးး��ရှိိ�သော�ာ အရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််လာာသည််ဟုု မျှော်�်��လင့်�ပါ
် ါသည််။ ဖော်�်�ပြ�ပါါရလဒ််များ�း�သည်် MBEI အတွွက်် တစ််စိိတ််

တစ််ဒေ�သ စုုဆော�ာင်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သည့််� ဒေ�တာာအစုုအဝေး�းကြီး�း�၏ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�မျှှသာာ ရှိိ�ပါါသည််။ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အားး�လုံးး��၏
အသေး�းစိိတ််သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� စစ််တမ်းး�ပါါ မြို့�့��နယ််များ�း�အတွွက်် မြို့�့��နယ််အဆင့််�ထိိ ရရှိိ�နိုု�င််သည််ဖြ�စ််၍ မည််သူူမဆိုု�

၎င်းး�တို့့��နှှင့့်� သက််ဆိုု�င််သည့်�် လိုု�အပ််ချျက််များ�း�၊ စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုများ�း�နှှင့့်� ပထဝီီဝင်် ဧရိိယာာများ�း�အတွွက်် ယင်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�

စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာကြ�ည့််�ရန်် တိုု�က််တွန်း
ွ း�လိုု�ပါါသည််။ MBEI ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� https://opendevelopmentmyanmar.net/
mbei တွွင်် ကြ�ည့််�ရှုုနိုု�င််ပါါသည််။ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ ထုုတ််ဝေ�သည့််� အခြား�း�သော�ာ ဆက််စပ််အစီီရင််ခံံစာာများ�း�တွွင်် ပထမ
MBEI အစီီရင််ခံံစာာဖြ�စ််သည့််� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� ၂၀၁၉ (ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက််
စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�) အပြ�င်် နော�ာက််ထပ်် အစီီရင််ခံံစာာ နှှစ််စော�ာင််ဖြ�စ််သည့််� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််မှုု
အတွွင်းး�ရှိိ� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့်�် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််စီီမံံမှုု၏ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလေ့�့အကျျင့််�များ�း�

(မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး� ၂၀၁၉ မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�) တို့့��လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ဇွွန််လတွွင််
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၌ Covid-19 အကျိုးး���ဆက််ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဒဏ််ခံံနေ�ကြ�ရသည့််�အတွွက်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ

မြ�န််မာ့့� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ဖို့့��ရာာ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၇၅၀ ကိုု� အလျျင််အမြ�န််
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူပြီး��း ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ရလဒ််များ�း�အားး� “စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် Covid-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါ
သက််ရော�ာက််မှုုကိုု� လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�” ဟူူသော�ာ အစီီရင််ခံံစာာတစ််စော�ာင််တွွင်် တင််ပြ�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဖော်�်�ပြ�ပါါ အစီီရင််ခံံစာာများ�း�
အားး�လုံးး��ကိုု� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ်် www.asiafoundation.org တွွင်် ရယူူနို�င််ပါ
ု ါသည််။

MBEI စီီမံံကိန်း
ိ း�ကိုု� DaNa Facility မှှတစ််ဆင့််� UK Aid မှှ ရက််ရော�ာစွာာ� ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ထော�ာက််ပံ့့�ခဲ့့�ပါါသည််။ အစီီရင််ခံံစာာတွင််
ွ
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�သည်် စာာရေး�းသူူများ�း�နှှင့််�သာာ လုံးး��ဝသက််ဆိုု�င််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရအဖွဲ့့��၊
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ UK Aid နှှင့်�် DaNa Facility တို့့��မှှ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�နှှင့်�် တစ််စုံံတ
� စ််ရာာ သက််ဆိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။

Kim N. B. Ninh, Ph.D.
ယာာယီီ ဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ မြ�န််မာာ

6

MBEI သည်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၊ DaNa Facility နှှင့်�် စီီမံံကိန်း
ိ း�၏ ဘဏ္ဍာာငွေ�ေ ထော�ာက််ပံ့့�သူူ DFID တို့့��ကြား�း� စဉ််ဆက််
မပြ�တ််ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ အသီးး�အပွွင့်�် ဖြ�စ််ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် ကူးး�သန်းး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က်် ကြီး��း ကြ�ပ််မှုုနှှင့််� ကူူညီထော�ာက််ပံ့့�မှုု
ီ
တို့့��ကြော��ာင့််သာာ
�
MBEI ကိုု� ရေး�းသားး�နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ� စ််ပါါသည်် ။ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ရန််မှာာ�မူူ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့််�

ကုုမ္ပပဏီီများ�း� ညွှှန််ကြား�း�မှုုဦးးစီးး�ဌာာန (DICA) ၏ စိိတ််ပါါဝင််စား�းမှုုနှှင့််� ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�မှုုအပေါ်�်များ�း�စွာာ� မူူတည််လျျက််
ရှိိ�ပါါသည််။ ဒေ�တာာကော�ာက််ယူူရာာတွင််
ွ အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

အသီးး�သီးး�မှှ ပတ််သက််ဆက််နွွယ််သူူများ�း�ကိုု�လည်းး� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� အထူးး�ပင်် ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ပါါသည််။ အစီီရင််ခံံစာာပါါ
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျရာာတွွင်် ၎င်းး�တို့့��သည်် လွွန််စွာာ�အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အခန်းး�ကဏ္ဍမှှ ပါါဝင််ကြ�လိိမ့်မ
်� ည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဤသုုတေ�သနစီီမံံကိန်း
ိ း�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�၏ ဌာာနေ�ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သော�ာ Dr. Kim N.B
Ninh နှှင့််� Dr. Matthew B. Arnold တို့့��၏ ဦးးဆော�ာင််မှုုအော�ာက််တွွင်် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း

Peter Brimble (အကြီး��း တန်းး� နည်းး�ပညာာ အကြံ�ံပေး�း၊ DaNa Facility၊) ဦးးလင်းး�မော�ာင််မော�ာင်် (ကုုန််သွွယ််ရေး�းမြှ�င့်
ှ ်�တင််မှုုနှင့်
ှ ်�
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဦိးး�ဆော�ာင််အရာာရှိိ�၊ DaNa Facility) နှှင့်�် Tom Coward (အားး�လုံးး��ပါါဝင််သော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းနှှင့််�

အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး�မှုုများ�း�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့��ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််) နှှင့််� Priti Prajapati (ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း

အကြံ�ံပေး�းအရာာရှိိ� DFID) တို့့��၏ ကူူညီဆော�ာင််ရွ
ီ
က််မှုုနှ
ွ
ှင့်�် ကြိုး�း��စား�းအားး�ထုုတ််မှုုတို့့��ကြော��ာင့််�လည်းး� များ�း�စွာာ�အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�ခဲ့့�
ရပါါသည််။

Duke တက္ကကသိုု�လ််မှှ နိုု�င််ငံံရေး�းဘော�ာဂဗေ�ဒ ပါါမော�ာက္ခခနှင့်
ှ �် နိုု�င််ငံံတကာာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း ဗဟိုု�ဌာာန၏ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��

ဖြ�စ််သူူ Edmund Malesky မှှ MBEI သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး�ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုုပိုု�င်းး�တွွင်် ဦးးဆော�ာင််မှုုပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု

ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ရာာတွွင််လည်းး� ပင််တိုု�င််စာာရေး�းသူူအဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ Duke

တက္ကကသိုု�လ််မှှ ပါါရဂူူဘွဲ့့�� ကျျမ်းး�ပြု�ုလျျက််ရှိိ�သူူ Dean Dulay မှှလည်းး� လက််ထော�ာက််သုုတေ�သီီနှှင့််� အစီီရင််ခံံစာာ တွဲဲ�ဖက််

ရေး�းသားး�သူူ အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည်် ။ Duke လက််ထော�ာက််သုုတေ�သီီ နှှ စ်် ဦးးမှှ လည်းး� တန််ဖိုးး�� ရှိိ�လှှ စွာာ�သော�ာ

အကူူအညီပေး
ီ �းခဲ့့�ကြ�ပါါသေး�းသည််။ Nitin Subramian မှှ ဒေ�တာာ သရုုပ််ဖော်�်�မှုုပိုု�င်းး�တွွင်် အကူူအညီီပေး�းခဲ့့�ပြီး�း� Alessandra
Waggoner မှှ နော�ာက််ခံံသုုတေ�သန ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။

အလွွန််တရာာ အရေး�းကြီး��း လှှသည်် ဒေ�တာာကော�ာက််ယူူမှုုကိုု� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� (ရန််ကုုန််) သုုတေ�သနအဖွဲ့့��မှှ Ville

Peltovuori ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််မှုုဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုု အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာတွင််
ွ
ကြီး�း�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် စစ််တမ်းး�သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�အချော�ာ�သတ််ရာာတွွင်် အကူူအညီပေး
ီ �းခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� သာာမက ဒေ�တာာ စိိစစ််

လေ့�့လာာမှုုတွွင််ပါါ ၎င်းး�ကိုု�ယ််တိုုင််
� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ MBEI စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း� အဖွဲ့့��မှှ ကျော်�်��သူ၊ူ ဉာာဏ််ဝင်းး�၊ Jon Keesecker၊
မရစ်် ဂျာ�ာဒိိ မ်် ၊ ဆန်းး� ရီီ ၊ ရဲဲ ဝ ဏ္ဏဏ လှို�ု င်် ၊ ဖြိုး��း �ဝေ�ထွွ န်းး� နှှ င့််� သီီ ရိိ မော�ာင်် တို့့��မှှ တန််ဖိုးး�� ရှိိ�လှှ သော�ာ နော�ာက််ခံံ သုုတေ�သနကိုု�
ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ စော�ာင့််ကြ� �ည့််လေ့�့လာာမှုု
�
ဒေ�တာာများ�း� ကော�ာက််ယူူပေး�းခြ�င်းး�များ�း�အပြ�င်် အဆုံးး��သတ်် အစီီရင််ခံံစာာ အဆင််ပြေ�ေ
ချော�ာ�မွေ့�့�စွာာ�ထွွက််ပေါ်�်လာာစေ�ရေး�းအတွွက်် ထပ််တိုးး��အကြံ�ံပြု�ုချျက််နှှင့်�် အခြေ�ေအနေ� လေ့�့လာာသုံးး��သပ််ချျက််တို့့��ကိုု�ပါါ ပြု�ုလုုပ််

ပေး�းခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။

အစီီရင််ခံံစာာ သို့့��မဟုုတ်် အစီီရင််ခံံစာာပါါ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�သည့််�အခါါတွွင်် ဤကိုးး��ကားး�ချျက််
အတိုု�င်းး� ဖော်�်�ပြ�ပေး�းပါါရန်် အကြံ�ံပြု�ုအပ််ပါါသည််။

Malesky, E.J., D. Dulay, V. Peltovuori. 2020. The Myanmar Business Environment Index:
Measuring Economic Governance for Private- Sector Development.
Yangon: Tthe DaNa Facility and The Asia Foundation: Yangon, MY.
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ACC

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ကော်�်�မရှှင််

CDC

မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော်�်�မတီီ

CSO

ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��

CEO

DALMS

အမှုုဆော�ာင််အရာာရှိိ�ချုု�ပ််

လယ််ယာာမြေ�ေစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းနှင့်
ှ �် စာာရင်းး�အင်းး�ဦးးစီးး�ဌာာန

DAO

စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��

DICA

ီ � ညွှှန််ကြား�း�မှုု ဦးးစီးး�ဌာာန
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့်�် ကုုမ္ပပဏီများ�း

DFID

DISI
EGI

GAD

GDP

IPCC

kW

LURC
MBEI

MOLIP
MSIC

MyCO
NLD

OSS
PCI

PPS
SD

S/R

SRS

SMEs

SOE
TDI

ယူူကေ�နိုု�င််ငံံတကာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဌာာန

စက််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့်�် စစ််ဆေး�းရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန
စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအညွှှန်းး�ကိိန်းး�
အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန
စုုစုုပေါ�ါင်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�ထွွက််ကုုန််

ရာာသီီဥတုုပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု အစိုးး��ရများ�း�ဆိုု�င််ရာာအဖွဲ့့��
ကီီလိုု�ဝပ််

မြေ�ေအသုံးး��ချျခွွင့်�်ဆိုု�င််ရာာ အသိိအမှတ်
ှ ်ပြု�ု လက််မှှတ််
မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှှန်းး�ကိိန်းး�

အလုုပ််သမား�း၊ လူူဝင််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့်�် ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး�ဝန််ကြီး�း�ဌာာန

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� အမျိုး�း��အစား�း ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မြ�န််မာ့့�စံံပြု�ု သင်္ကေ�ေတများ�း�
အီီလက််ထရော�ာနစ်် ကုုမ္ပပဏီီ မှှတ််ပုံံ�တင််စနစ််

အမျိုး�း��သားး�ဒီီမိုု�ကရေ�စီအဖွဲ့့�
ီ
�ချုု�ပ််
ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��

ပြ�ည််နယ််အဆင့််�ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုုအညွှှန်းး�ကိိန်းး� [ဗီီယက််နမ််]

နမူူနာာအုုပ််စုုများ�း�၏ ဦးးရေ�အချိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး�ပေး�း၍ [နမူူနာာရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�]
စံံတိိမ်းး�ချျက််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

အလွှာာ�လိုု�က်် ကျျပန်းး� နမူူနာာကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�

အသေး�းစား�းနှှင့်�် အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�
အစိုးး��ရပိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

မြို့�့��နယ််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
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၄

အမှာာ�စာာ

၆	ကျေး�း�ဇူးး�တင််လွှာာ�
၇
၁၀
		

အတိုု�ကော�ာက််မှတ်
ှ ်စုု
အစီီရင််ခံံစာာ အနှှစ််ချုု�ပ််
အခန်းး�(၁)

၁၇	မိိတ််ဆက််နှှင့််�အဓိိက တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�
၁၇

၁.၁။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံစီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုတွွ
ု င်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အရေး�းပါါခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�ရင်းး�

၁၉

၁.၂။ ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုု မြ�င့််�မား�းစေ�ရေး�းအတွွက်် ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �တိုု�င်းး�ဒေ�သ
်
ကြီး�း�
	စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

၂၁

၁.၃။ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုဆိုု�သ
ု
ည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�?

၂၂

၁.၄။ MBEI ဦးးစား�းပေး�းလေ့�့လာာသည့််� နယ််ပယ််နှင့်
ှ ်� သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�အခြေ�ေခံံ

၂၃		

၁.၄.၁။ MBEI တွွင်် ပါါဝင််သည့်�် အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�နှှင့်�် ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�

၂၄		

၁.၄.၂။ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််

		

အခန်းး�(၂)

၃၀

၂၀၂၀ MBEI ရလဒ််များ�း�

၃၀

၂.၁။ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ရမှှတ််များ�း�

၃၅

၂.၂။ မြို့�့��နယ််အဆင့််� ရမှှတ််များ�း�

၃၆

ု တွွက်် ပတ််သက််ဆက််စပ််မှုများ
ု �း�
၂.၃။ စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုအ

၄၀

၂.၄။ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ ဤကြား�း�ကာာလ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�

၄၁		

၂.၄.၁။ မည််သည့်�် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သည်် တိုးး��တက််မှုု အရှိိ�ဆုံးး��ဖြ�စ််သနည်းး�?

၄၃		

ု မည််သည့်�် အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�မှာာ� တိုးး��တက််မှုအ
ု လျျင််မြ�န််ဆုံးး�� ဖြ�စ််သနည်းး�?
၂.၄.၂။ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှု၏

၄၉		

၂.၄.၃။ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှု၏
ု တိုးး��တက််မှုု တုံ့့��ဆိုု�င်းး�နေ�သော�ာ နယ််ပယ််များ�း�

၅၂		

၂.၄.၄။ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ကျျဆင်းး�လာာသည့််� နယ််ပယ််များ�း�	

၅၄

၂.၅။ တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�ဆိုု�င််ရာာ အထူးး�စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််

၆၀

ု �း�နှှင့်�် မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ပတ််သက််ဆက််စပ််မှုများ
ု �း�
၂.၆။ ကော�ာက််ချျက််ချျမှုများ

		

အခန်းး�(၃)

၆၆

MBEI စစ််တမ်းး�ကိုု� မည််သူတို့့�
ူ �က ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သနည်းး�?

၆၇

၃.၁။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ သက််တမ်းး�	

၆၉

၃.၂။ အလုုပ််သမား�းအရေ�အတွွက််အရ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အရွွယ််အစား�း

၇၀

၃.၃။ ရှှယ််ယာာအရင်းး�အနှီးး��အရ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အရွွယ််အစား�း

၇၂

၃.၄။ တရား�းဝင််မှုု အဆင့််�	

၇၄

၃.၅။ ကဏ္ဍနှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�း အထူးး�ပြု�ုချျက််
အခန်းး�(၄)

၇၇	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အခြေ�ေအနေ�	
၇၈

၄.၁။ ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််

၈၇

၄.၂။ မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

၉၇

၄.၃။ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

၁၀၅

၄.၄။ တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
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၁၁၁

၄.၅။ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�	

၁၂၁

၄.၆။ ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

၁၂၈

၄.၇။ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

၁၃၄

၄.၈။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်� ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�

၁၃၉

၄.၉။ လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််ရေး�း

၁၄၅

၄.၁၀။ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

		

အခန်းး�(၅)

၁၅၃

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု

၁၅၃

၅.၁။ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ််ရှာာ�ဖွေ�ေရေး�း နည်းး�လမ်းး�များ�း�	

၁၅၇

၅.၂။ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၁၅၇

ကချျင််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၁၅၈

ကယားး�ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၁၅၉

ကရင််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၁၆၀	ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၁	စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၂	တနင်္သာာ�ရီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၃	ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၄	မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၅	မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၆	မွွန််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၇	ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၈	ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၆၉	ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၁၇၀

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၁၇၁

နေ�ပြ�ည််တော်�်�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

		 အခန်းး�(၆)

၁၇၂
၁၇၂

သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�
၆.၁။ ကော�ာက််ယူခြ�င်းး�	
ူ

၁၇၂		

၆.၁.၁။ လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့်�မှု
် နှ
ု ှင့််� တရား�းဝင််ထုတ်
ု ်ပြ�န််ထားး�သော�ာဒေ�တာာ

၁၇၃		

၆.၁.၂။ နိုု�င််ငံံလုံးး��ကျွွတ်် စီးး�ပွား��းရေး�းစစ််တမ်းး�

၁၇၅		

ူ
်� မူူဘော�ာင််
၆.၁.၃။ နမူူနာာကော�ာက််ယူသည့်

၁၇၆		

ူ
ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််
၆.၁.၄။ ကျျပန်းး�နမူူနာာကော�ာက််ယူသော�

၁၇၉		

၆.၁.၅။ နမူူနာာ အရွွယ််အစား�း

၁၈၃

၆.၂။ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�	

၁၈၃		

၆.၂.၁။ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််စကေး�းကိုု�က််ခြ�င်းး�

၁၈၃		

၆.၂.၂။ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�

၁၈၄

၆.၃။ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�အားး� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အရေး�းပါါမှုု အလေး�းတင််ကိန်းး�ကိုု�
ိ
တွွက််ချျက််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�	

၁၈၉	ကျျမ်းး�ကိုးး��စာာရင်းး�	
၁၉၄

အခန်းး�ဆုံးး��မှှတ််စုု

10
tpD&ifcHpm tESpfcsKyf

မြ�န်် မာ့့�စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှ န်းး�ကိိ န်းး�သ ည်် မြ�န်် မာာနိုု�င်် ငံံရှိိ�

အဆင့််�၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� (ပြ�ည််နယ််/

အကန့််�အသတ်် အတားး�အဆီးး�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ်ရန်
် ်

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း အတွွက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ အားး�ထုုတ််

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်ငန်းး�ဆိုု�
်
င််ရာာ စည်းး�ကြ�ပ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ မှု
် များ
ု �း�မှှ
ရည််ရွွယ််ပြီး�း�၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုကိုု� အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််
စေ�မည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အခွွင့််အ
� လမ်းး�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််

နည်းး�လမ်းး�တစ်် ရပ်် ကိုု�ပါါ တင်် ပြ� သွားး��ရန်် ဖြ�စ်် ပါါသည်် ။

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း )နှှင့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််�များ�း�တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�ကိုု� လက််ဆုုပ််လက််ကိုု�င်် ဖော်�်�ပြ�ရန််အတွွက််
ဤညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု� အဆင့််မြှ�
� င့်
ှ တင််
်�
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။

MBEI ဟူူ သ ည််မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး�

ပြ�ည််နယ််အဆင့််� EGI များ�း�ကိုု� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ သီီရိိလင်္ကာာ�၊

လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််ပုံ
ွ
ကိုု
ံ� � တိုု�င်းး�တာာရန််နှှင့်၊်� အရေ�အတွွက််

အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပြီး�း� အမျိုး�း��မျိုး�း��အဖုံံ�ဖုံံ�သော�ာ အစိုးး��ရများ�း�မှှ

(EGI) တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏

ညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�မှှ တ စ်် ဆ င့််� ဒေ�သန္တတ ရ စီးး�ပွား��းဝန်းး� ကျျင််ကိုု�
ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ စွွန့့်�ဦးးတီီထွွင််
ထားး�သည့််� အထူးး�ပြု�ုနည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။ EGI များ�း�ကိုု�

အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ သီီရိလင်္ကာာ
ိ
�၊ ဘင်္ဂဂလားး�ဒေ့�့ရှ််�၊ ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယားး�၊

မွွန််ဂိုု�လီးး�ယားး�နှှင့်�် ဗီီယက််နမ်် နိုု�င််ငံံတို့့��တွင််
ွ အသုံးး��ပြု�ုလျျက််

ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယားး� ၊ မွွန်် ဂိုု�လီးး�ယားး� နှှ င့်�် ဗီီ ယက်် န မ်် တို့့�� တွွ င််

အဆိုု�ပါါ နည်းး�လမ်းး�ကိိရိယာ
ိ ာစီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်မှု
် ကိုု�
ု

နား�းလည််ရန််၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန််နှှင့်�်
အစိုးး��ရ-ပုုဂ္ဂလိ
ဂ က
ိ တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပြု�ုလုုပ်ရန်
် တို့့�
် အ
� တွွက််

ကျျ ယ်် ပြ� န့််�စွာာ� လ က်် ခံံ အ သုံးး��ပြု�ု လျျက်် ရှိိ�ကြ�ပါါ သ ည်် ။
ဗီီယက််နမ်် နိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ပြို��ု င််ဆိုု�င််မှုု ညွှှန်းး�ကိိန်းး�

ရှိိ�ပြီး��း ၊ အဆိုု�ပါါ နည်းး�လမ်းး�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုကိုု�

(PCI) ကျျင့််� သုံးး�� ခြ�င်းး� ၁၅ နှှ စ််မြော��ာက်် နှှ စ််ပတ််လည််ကိုု�

အစိုးး��ရ-ပုုဂ္ဂဂလိိက ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန််တို့့��အတွွက််

သည်် ဒေ�သန္တတရနှှင့််� ဗဟိုု�အစိုးး�� ရ မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�ရေး�းဆွဲဲ�မှုု

နား�းလည််ရန််၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မည့််�သူူများ�း�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန််၊

အစိုးး��ရပေါ�ါင်းး�စုံံမှ
� ှ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�ကြ�

သည််။ EGI ပုံံစံ
� ံကိုု� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ အခြေ�ေအနေ�နှှင့််�ကိုုက််ညီ
�
စွာာ
ီ �

အသုံးး�� ပြု�ုနိုု� င်် ရန််အတွွ က််လည်းး�ကော�ာင်းး� ၊ စစ််တမ်းး�နှှ င့််�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း�မှှတစ််ဆင့််� အတားး�အဆီးး�

များ�း�ကိုု� အကော�ာင်းး�ဆုံးး��တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�

ရှာာ�ဖွေ�ေရန််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�အနေ�ဖြ�င့််�

မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အတွ
ံ
င်း
ွ း�တွွင်် တစ််ဆင့််ခံ
� ံ သုုတေ�သနများ�း� ပြု�ုလုုပ််
ခြ�င်းး�၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ�း�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�၊

ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ
� �

များ�း�မကြာ�ာသေး�းမီီက ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း� ယင်းး�ညွှှန်းး�ကိိန်းး�

များ�း�တွွင််နက််နက််ရှိုု�င်းး�ရှိုု�င်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ပါါဝင််နေ�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
လက််ရှိိ�အားး�ဖြ�င့််� ဗီီယက််နမ်် နိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ ပြ�ည််နယ်် ၆၃ ခုုလုံးး��သည််

၎င်းး�တို့့��အသီးး�သီးး�၏ PCI အမှှတ််များ�း� မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ရေး�း
အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စီီမံချျက််များ�း
ံ
� ထုုတ််ဝေ�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ ဗဟိုု�အစိုးး��ရ
ကိုု� ယ််တိုု� င််လည်းး� ပုုဂ္ဂဂ လိိ ကက ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး�� တက််ရေး�း
မဟာာဗျူူ�ဟာာနှှင့်�်အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််

တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာစော�ာင့််� ကြ� ည့််� ရ န်် PCI ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုလျျက််ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ဤသို့့��ဖြ�င့််�၂၀၁၉ခုုနှှစ််MBEIအစီီရင််ခံံစာာ

MBEI သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�ရှိိ� ပုုဂ္ဂဂလိိက စီးး�ပွား��းရေး�း

ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််

MBEI ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အရေ�အတွွက်် ၅,၆၀၅ ခုု

ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု အဆင့််သ
� တ််မှှတ််ချျက််
တွွင်် စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�သည့့်� ဒေ�တာာများ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံပါါသည််။

၁

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် အတွွင်းး� အဆိုု�ပါါ အစီီရင််ခံံစာာကိုု� ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�ပြီး�း�

သည့််နော�
� ာက််တွွင််၎င်းး�နှှင့်သက််ဆိုု
်�
င််ရာာ
� သုုတေ�သနအမျိုး�း��အစား�း၌

တဖန်် ထပ််မံံ၍ အားး�စိုု�က််ဆော�ာင််ရွက််ခဲ့့�ကြ
ွ
�ပြီး��း ၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အသံံများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုထားး�ပါါသည််။
ပါါဝင််သည့််� နိုု�င််ငံံလုံးး�� ကျွွတ်် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုု အပေါ်�်
အခြေ�ေခံံထားး�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��အနက််များ�း�စွာာ�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့်�်ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍများ�း�မှှ အငယ််စား�းနှှင့်�်

အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� (SMEs) ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။

11
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(စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ သစ််တော�ာ၊ ရေ�လုုပ််ငန်းး�နှှင့််� သတ္တုု�တွွင်းး�)
အခြေ�ေခံံ စီးး�ပွား��းရေး�း ကဏ္ဍများ�း�နှှ င့်�် မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ အတွွ င်းး�

ဝင််ရော�ာက််လုုပ််ကိုု� င််နေ�ကြ�သည့််� နိုု� င််ငံံ ခြား�း�စီးး�ပွား��းရေး�း

ခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုုကိုု�ပါါ တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤ MBEI တွွင််
သမရိုးး��ကျျ EGI ပုံံစံ
� ကိုု
ံ � ဆန်းး�သစ််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�မူူ ထည့််�သွင်း
ွ း�ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဤအစီီရင််ခံစာ
ံ ာသည်် MBEI ကိုု� ဒုုတိယ
ိ အကြိ�ိမ်် ပြု�ုလုုပ်ခြ�င်းး�မှ
်
ှ

အတွွက်် အလွှာာ�ခွဲဲ� ကျျပန်းး�နမူူနာာ ကော�ာက််ခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုနှှစ်် MBEI တွွင်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် MBEI ပေါ်�်

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််များ�း�ကိုု� ဖမ်းး�ဆုုပ််နိုုင််
� ရန််

(stratified random sample) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််သာာ
� မက မြို့�့��နယ််အဆင့််မှ
� ှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
မှုုများ�း� ကျိိ�န်းး�သေ�ပါါဝင််စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။ စစ််တမ်းး�

မေး�းခွွန်းး� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�မှုုများ�း� နှှင့်အတူ
်�
ူ ကွွင်းး�ဆင်းး�အဖွဲ့့��၏

မြို့�့��နယ််ရုံးး��များ�း�သို့့��သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာမှှတ််တမ်းး�တင််မှုု၊နှှစ််စဉ််
မြ�န််မာာစာာရင်းး�အင်းး� စာာစော�ာင််များ�း�၊ အစိုးး��ရ ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�မှှ

ရရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�မြ�စ််များ�း�မှှ
စုုဆော�ာင်းး� ရရှိိ�ထားး�သည့််� တွွ က််ချျက််နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ်် ၍ရသော�ာ
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ
ပေါ�ါင်းး�စပ််မှုုမှှသည််အလွွန််တရာာအားး�ကိုးး��အားး�ထားး�ပြု�ုနိုုင််သည့်
�
်�

ဒေ�သန္တတရအဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ခန့််မှ
� န်း
ှ း�ချျက််

များ�း�ကိုု�ထွွက််ပေါ်�်လာာစေ�ပါါသည််။၎င်းး�တို့့��မှာာ�စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�ကိုု�အခြေ�ေခံံထားး�သည့််တိုု
� င််
� ဓမ္မမဓိဋ္ဌာိ ာန််ကျျသော�ာ
တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တည့််�မတ််ပေး�းထားး�
ပါါသည််။

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် ၏
ု ပင််မ အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး�
ဆယ််ခုကိုု�
ု MBEI တွွင်် တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ MBEI ပျျမ်းး�မျှှ

ရမှှတ််ကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ဆယ််ခုုဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ပါါသည််။

MBEI တိုု�င်းး�တာာမှုုတွွင်် အနေ�အထားး� ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု

ယူူဆနိုုင််သည့်
�
်� ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုု

ဟူူသည််မှာာ� ၁) စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�စတင််ရန်် ကနဦးး ကုုန််ကျျ

ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််ရလဒ််
�
များ�း�ကိုု�အသေး�းစိိတ်တင််
် ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�
အခြေ�ေခံံ၍ တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် ပြု�ုပြ�င််မှုုများ�း�စွာာ�

ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။ ဦးးစွာာ�ပထမ ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�

ဖြ�ည့််�စွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး��း များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုုစုံ
� လင််ကွဲဲ�ပြား
ံ�
�း�ပြီး��း ပြီး��း ပြ�ည့််စုံ
� သော�ာ
ံ�

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််စေ�ပြီး�း�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
ကြိုး��း �ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�ကိုု�

ခြေ�ေရာာကော�ာက်် ကြ�ည့််ရှုု
� နိုုင််ပါ
� ါသည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အမျိုး�း
ံ
��သားး�
အဆင့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�

ကြော��ာင့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေအနေ�ပေါ်�်
၎င်းး� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုုမှာာ� သိိသာာမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�မှှ ပြ�ဿနာာ

ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�သည််ဟုု ယူူဆထားး�ကြ�သည့််� ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၆ ခုု

ကိုု�လည်းး� ဖယ််ရှား��းပစ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဒုုတိိယတစ််ခုုမှာာ� ယခုုနှှစ််

အစီီရင််ခံံစာာတွင််
ွ ယခင််နှှစ််တွွင််ရော�ာ ယခုုနှှစ််တွွင််ပါါ စစ််တမ်းး�

ကော�ာက််ခံံ ခဲ့့�သည့််� မူူ လစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၁,၂၀၀ ကိုု�
အုုပ််စုုခွဲဲ�တစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့််� ထည့််� သွွင်းး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။

ပင််မညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း� (၂၀၁၈ နှှ င့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှ စ််များ�း�တွွ င််
စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ကော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�) ပေါ်�်ရှိိ�
၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�ကိုု� စိိစစ််

လေ့�့လာာခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဤကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း များ�း�၏တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု�တိုု�င်းး�တာာမှုုပြု�ုနိုုင််ပါ
� ါသည််။

စရိိတ််နည်းး�ခြ�င်းး�၊ ၂) မြေ�ေနေ�ရာာရရှိိ�ရန်် လွွယ််ကူပြီးူ ��း လုုပ််ငန်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း ယုံံ�ကြ�ည််စိတ်
ိ ချျမှု
် နှ
ု င့်
ှ ်� ချဲ့့��ထွွင််မှုတို့့�
ု ကိုု�
� ထင််ဟပ်နိုု�
် င််

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�နှှင့််� စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�အတွွက်် အချိိ�န််များ�း�စွာာ�

ထားး�ပါါသည်် ။ ပုုဂ္ဂဂ လိိ က ကဏ္ဍလုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွ က််မှုု

အဆော�ာက််အအုံံ� ဥပစာာတွွင်် လုံံခြုံ� �ံ�မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ၃) ဗြူ�ူရိုုကရေ�စီ
�
ီ
မကြာ�ာမြ�င့််ခြ�
� င်းး�၊ ၄) တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ ၅)

လုံံ� လော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း� ပြု�ုပြ�င််ထိိ န်းး� သိိ မ်းး�မှုုကော�ာင်းး� သည့််�

ရုုပ််ဝတ္ထုု�နှှင့််� တယ််လီီဖုုန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�း အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််
အအုံံ� ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ၆) ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာသော�ာ စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်

ညီီမျှှသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််

ခြ�င်းး�၊ ၇) အစိုးး��ရပိုု�င််၊ နိုုင််ငံ
� ခြား�း
ံ �ပိုု�င််၊ သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် ဆက််စပ််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က်် မူူ ဝါါဒအရ ဘက််လိုု� က််

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််မှုု
နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ ၈) သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုုနှှင့်�်

ပျျက််စီးး�မှုုနည်းး�ပါးး� ခြ�င်းး�၊ ၉) အလုုပ််သမား�း လေ့�့ကျျင့််ရေး�း
�
မူူဝါါဒ
များ�း� ထိိရော�ာက််အားး�ကော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ၁ဝ) အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�နှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး� ပြီး��း စီီ ရ င််ချျက််ချျမှှ တ််ရာာတွွ င်် တရား�းမျှှတပြီး�း�
လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််ပြီး�း� ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုုင််သည့်
�
�်

ဥပဒေ�ရေး�းရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ရှိိ�ခြ�င်းး�ဟူူသာာ အချျက််

များ�း� ဖြ�င့််� ပြ�ည့််စုံ
� ရ
ံ� ပါါမည််။ လူူမှုု-စီးး�ပွား��း အကြော��ာင်းး�တရား�းများ�း�

ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုရုုပ််လုံးး�� ကိုု�
ပိုု�မိုုပေါ်
� �်လွွင််စေ�ရန်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� အလုုပ််သမား�း

စေ�ဖို့့��ရာာ MBEI တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�ကိုု� အလေး�းတင်် တွွက််ချျက််

အခြေ�ေအနေ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု� အလေး�းတင််

တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�အတွွက်် မည််သည့််�

ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းမည််ဟူူသော�ာ အချျက််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍
ခိုု�င််မာာသော�ာမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာသတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ပေး�းစွွမ်းး�
နိုုင််ပါ
� ါသည််။အလေး�းချိိ�န််များ�း�တွွက််ချျက််ရန််လုုပ််ငန်းး�ထူူထော�ာင််

သည့််� အချိိ�န််မှှစ၍ နှှစ််စဉ််ပျျမ်းး�မျှှ အလုုပ််သမား�းအင််အားး�

တိုးး��ပွား��းမှုုပေါ်�်တွွင်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််မှုု ပြု�ုလုုပ််
ပါါသည််။ဤတိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�နှှင့်ဆက််စပ််မှုု
်�
အားး�အကော�ာင်းး�ဆုံးး��
သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�သည်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�တွွင်် အလေး�းတင််

ရမှှတ််ပိုု�မိုု�ရရှိိ�ပါါသည််။ (အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� သုုတေ�သန
နည်းး�လမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသေး�းစိိတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််တွွင်် ညှိိ�နှိုု�င်းး�

သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ရော�ာက််မှုုအကျိုးး���ဆက််ရလဒ််များ�း�ကိုု�

လေ့�့လာာရန််အခန်းး�၅တွွင််ကြ�ည့််ပါ
� ါ။)ဤအဆင့််ကြော�
� �ာင့််ဒေ�သန္တတ
�
ရ
အစိုးး��ရခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရွေး�း�ချျယ််ရာာ၌ ပိုု�မိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််လာာစေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အမျိုး�း��သားး�
အဆင့််� ညွှှန််ကိိန်းး�၏ ၁၅% စီီရရှိိ�ထားး�သည့််� အလေး�းတင််
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ရမှှတ််အများ�း�ဆုံးး��သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�လေး�းခုုမှာာ� မြေ�ေယာာ

နေ�ရာာတော်�်� တော်�်� များ�း�များ�း�တွွ င်် အကော�ာင်းး� မြ�င််စိိ တ််နှှ င့််�

(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�၆)၊သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး�

ရသည််များ�း� အနက််အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� အထူးး�ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�လိုု�

အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်နှ
်� င့်
ှ လုံ
်� ခြုံံ� �ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂)၊ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈) နှှင့်�် လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု (အညွှှန်းး�
ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။

MBEI အဆင့််�သတ်မှ
် တ်
ှ ချျက်
်
များ
် �း�သည်် ယေ�ဘုုယျျဈေး�းကွွက််

သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�

အားး�ထုုတ်မှု
် ု အစား�း စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် ကြီးု �း� တစ််ခုလုံး
ု း��စာာကိုု�
ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ရာာ၌ MBEI ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု�
သတိိ ပြု�ုရန်် အရေး�းကြီး��း ပါါသည်် ။ မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ အဝှှ မ်းး�ရှိိ�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍများ�း�တွွင်် လုုပ််ကိုု�င််
ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� ပြ�ည််တွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာရန််
MBEI ကိုု� ပုံံစံ
� ံချျထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုမှာာ� အငယ််စား�းနှှင့််� အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� (SMEs) များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ ငါးး�လုုပ််ငန်းး�၊

သစ််တော�ာနှှင့််� သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�
မရှိိ�ပါါ။ တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� MBEI သည်် ဈေး�းကွွက််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု�

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုကိုု�သော်�်လည်းး
�
�ကော�ာင်းး�အဆင့််သ
� တ််မှှတ််ပေး�းရန််

မရည််ရွွယ််ပါါ။ ဈေး�းကွွက််ဟူသ
ူ ည််မှာာ� ရေ�တိုု�အားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ

များ�း�၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််မှှ ကင်းး�လွွတ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း�၊ မြ�န််မာာ

နိုု�င််ငံံတွင််
ွ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� လော�ာလော�ာလတ််လတ််

ယုံံကြ� �ည််မှုု ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ လေ့�့လာာချျက််မှှတွေ့�့�ရှိိ�
ပါါသည််။

z ရန်ကုန်၊ ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိုင်းနှ င့် ပဲ ခူ းတိုင်း

ဒေ�သကြီး�း� တို့့��သ ည်် တစ်် နို�ု င််ငံံ လုံးး�� တွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�း

အုုပ််ချုု�ပ််မှုု အဆင့််� အမြ�င့််ဆုံးး
� ��၌ ရပ််တည််လျျက််ရှိိ�သည််။

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�စွာာ� ပေါ�ါင်းး�စုု၍ ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�
ဤ ဂုုဏ််ထူးး�ဝိိသေ�သကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရန််ကုုန််

နှှင့်�် နေ�ပြ�ည််တော်�်� (မန္တတလေး�း နှှင့်အတူ
်�
)ူ တို့့��သည်် အခြေ�ေခံံ

အဆော�ာက််အအုံံ၊� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ကိုု�က််ညီမှုု
ီ

ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ နှှင့်�်လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုု
� အပိုု�င်း�း တွွင်် အားး�ကော�ာင်းး�
နေ�သည့််�အတွွက်် မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့��တွွင််

ရှိိ�သော�ာ ဒေ�သများ�း�၌ လူူသားး�အရင်းး�အမြ�စ်် ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််

ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� ထင််ဟပ််လျျက််ရှိိ�နေ�ပါါသည်် ။ လူူ ဦးးရေ�
သိိပ််သည်းး�ဆနည်းး�ပါးး�သော�ာ စစ််ကိုု�င်းး�နှှင့််� ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ကြီး�း� တို့့��တွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� မှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� နှှ င့််�
မှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� အလွွ န်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

အခြေ�ေအနေ�နှှစ်ရ
် ပ််လုံးး��၏ ဆက််သွွယ််မှုုအပေါ်�် မူူတည််၍
မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု လျှော့�့��ချျနိုုင််သော�ာကြော�
�
�ာင့််� တရား�းရေး�း

စနစ််များ�း�နှှင့်�် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��အပေါ်�်

အများ�း�ပြ�ည််သူ၏
ူ ယုံံကြ� �ည််မှုုခိုု�င််မာာစေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌

လွွန််စွာာ�ခရီးး�ရော�ာက််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ�က

� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� အလိုု�က်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ခဲ့့�သည့််� မူူဝါါဒနှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�

ပါါက မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်ချျက််များ�း� ရှိိ�သည့််�နေ�ရာာနှင့်
ှ ်�

ပုံံဖော်
� �်�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�မဟုုတ််ဘဲဲသမိုု�င်းး�စဉ််တလျှော�ာ�က််ပြု�ုလုုပ််
ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုမှှထွွက််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။မည််သူူသာာသည််

မည််သူနာ
ူ ာသည််ကိုု�လက််ညှိုးး���ထိုးး��နေ�မည့််အစား
� �းဒေ�သအလိုု�က််
ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ တိုးး��တက််ကြီး��း ပွား��းရေး�းကိုု� အထော�ာက််အပံ့့�

ဖြ�စ််စေ�ရန်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
အာာရုံံထားး
� �ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််
� မည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုလုုပ််ငန်းး�

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ကိုု�ညွှှန််ပြ�နိုုင််
� ရန််MBEIကိုု�ပုံံစံ
� ချျထားး
ံ
�ပါါသည််။
စိိန်ခေါ်�
် ်မှုုများ�း�သည့််� အနေ�အထားး�တွွင်် လုုပ်ကိုု�
် င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
နေ�ကြ�ရသည့််�တိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�သည်် အကော�ာင်းး�
မြ�င််စိိတ််ရှိိ�နေ�ကြ�သေး�းသည််ကိုု� နိုု�င််ငံံအဆင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

များ�း�အရ သိိရသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်
ချျက််များ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�သေး�းသည့််�တိုု�င််အော�ာင်် အားး�တက််စရာာ

အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�စွာာ�လည်းး� ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ယခုုစာာတမ်းး�တွွင််
ပြ� ည််နယ််နှှ င့််� တိုု� င်းး� ဒေ�သ ကြီး��း များ�း� ကြား�း� စီးး� ပွား��းရေး�း

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု� င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််ကိုု� ဖော်�်� ပြ� ရုံံ� သာာ မကဘဲဲ
တစ်် နို�ု င််ငံံ လုံးး�� ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�အားး�လုံးး�� နှှ င့််�

အကျုံးး���ဝင််သည့််� နိုု�င််ငံံအဆင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး�
အသေး�းစိိတ်် တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အတားး�အဆီးး�များ�း�စွာာ�နှှင့််�

ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည့််� အကြော��ာင်းး�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�က
ဖော်�်�ပြ�ကြ�သော်�်�လည်းး�မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ အနာာဂတ််နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍

များ�း�အကြား�း� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�အပေါ်�် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််

ဒေ�သန္တတ ရ အစိုးး�� ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဆန်းး� သစ််တီီ ထွွ င််မှုု
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� နေ�ရာာတို့့��ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နို�ုင််မည််
ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�အရ အမြ�င့််ဆုံးး
� ��

နှှင့်�် အနိိမ့်ဆုံးး
်� �� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� များ�း�ကြား�း�ရှိိ� သိိသာာထင််ရှား��း

သော�ာ ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်� ပြ� နိုု� င််သော်�်� လည်းး�
အခြား�း�သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� အမှှတ််များ�း�မှာာ�မူူ ဒေ�သန္တတရ
အဆင့််များ�း
� �၌ များ�း�စွာာ� ကွာာ�ဟမှုု မရှိိ�ပေ�။ ယှှဥ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင််

ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၇)၊ လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
�
�

နိုု�င််မှုု(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) နှှင့်�် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅) တို့့��တွွင်် အနည်းး�ဆုံးး��နှှင့်�် အများ�း�ဆုံးး��

ရမှှတ််များ�း�ကြား�း� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�မှာာ� အမြ�င့််ဆုံးး
� �� ဖြ�စ််နေ�
သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုု (အညွှှန်းး�
ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄)၊ ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆) နှှင့်�်
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂)

တို့့��တွွင််မူူ အနည်းး�ဆုံးး��နှှင့်�် အများ�း�ဆုံးး�� ရမှှတ််များ�း�ကြား�း�

ကွာာ�ဟချျက််နည်းး�ပါးး�ပြီး��း သေး�းငယ််သည့််� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််
ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ကွာာ�ဟချျက််မြ�င့််မား
� �းရခြ�င်းး�မှာာ� မြို့�့��နယ််

အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�မှှ ချျမှှတ််သည့််� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု�

အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�နှှင့်�် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�
ခြ�င်းး�တို့့��တွင််သာာ
ွ
မက လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််
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ခြ�င်းး� ၌ပါါ ကြီး��း မား�းသော�ာ ခြား�း�နား�းမှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သည့််�

ဆိုု� င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််တွွ င်် ၃၉% ရှိိ�ပါါသည်် ။ ဤသို့့��

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််/

လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုု (တစ််ဆက််တည်းး� ဆိုု�ရပါါမူူ MBEI

သဘော�ာဖြ�စ််ပြီး��း ၊ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�

ကြ� ပြီး��း ၎င်းး� တို့့�� ၏ ယေ�ဘုုယျျထိိ တွေ့�့�ဆက််ဆံံ မှုုမှာာ�

ချျမှှတ််သည့််� ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� စည််မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� များ�း�တွွင််

ပြု�ုလုုပ််ရသော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ အစိုးး��ရဌာာန

ညွှှန််ပြ�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအနေ�ဖြ�င့််� ပါါဝင််မှှသာာလျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�း

သဘော�ာဖြ�စ််သည််။ ကွာာ�ဟချျက်် နည်းး�ပါးး�ရခြ�င်းး�မှာာ�မူူ

ဖြ� စ်် ရ ခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး� မှာာ� မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� ကြား�း�၌ မနီးး�ယိုးး��စွဲဲ� ဖြ�စ််နေ�သည့််�

ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�) သည်် SME များ�း�ဖြ�စ််

ပြ�ဿနာာများ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဗဟိုု�မှှ

မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဗြူ�ူရိုု� က ရက််များ�း�နှှ င့််� သာာ အဓိိ က

ပြ� ဿ နာာ များ�း� ရှိိ�နေ�ခြ� င်းး� ကိုု� သော်�်� လည်းး� ကော�ာ င်းး�

များ�း�သည််လည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််

� မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂)၊

အုုပ််ချုု�ပ််မှုု မြှ�ှင့်တင််ရေး�း
်�
အော�ာင််မြ�င််နိုုင််စရာာ
�
ရှိိ�ပါါသည််။

ပွွ င့််� လ င်းး� မြ�င််သာာမှုု (အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ� ၆)၊ သဘာာဝ

� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ပိုု� မိုု� ကော�ာင်းး� မွွ န််သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ�

နှှင့််� လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုု
� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) တို့့��တွင််ရှိိ�
ွ

အချိိ�န််မှှစ၍ အလုုပ််သမား�းသစ််များ�း�ကိုု� ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််�

ပါါသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကြား�း�ရှိိ� အလုုပ််အကိုု�င််

ငှား��းရမ်းး�နိုု�င််ကြ�ပြီး��း အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ

သော�ာ ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ ၎င်းး�တို့့��အားး�

data) တိုု�င်းး�တာာချျက််အရ စီးး�ပွား��းဖူူလုံံ�မှုု အဆင့််� ပိုု�မိုု�

အလေး�းချိိ�န််များ�း�သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

အားး�သာာချျက််များ�း�၊ အရပ််ဒေ�သနှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�သ

ဦးးစား�းပေး�းရွေး�း�ချျယ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််�

မှှ န််ကန််လျျက််ရှိိ�သ ည်် ။ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည််

ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ တိုးး��တက််

မည််သို့့�� ချိိ�တ််ဆက််လျျက််ရှိိ�သည််ကိုု� ဤတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််မှှ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�် ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး� (အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၈)

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် စတင််ထူူထော�ာင််သည့််�

ခြား�း�နား�းချျက််များ�း�သည်် ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�မိုု� နိိမ့်ကျျသည့်
်�
်� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ထက်် ပိုု�မိုု၍
�

တိုးး��ပွား��းမှုုနှှင့််�သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််

မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် ညမီးး�ရော�ာင်် ဒေ�တာာ (night light

အဆုံးး��သတ်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် MBEI တွွင်် အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ

မြ�င့််မား
� �းကြ�သည််။ ဤဆက််စပ််မှုုများ�း�သည််နော�ာက််ကွွယ််ရှိိ�

ဆိုု� င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး� လဲဲ ရေး�းဆော�ာင််ရွွ က််ချျက််များ�း�

များ�း�၏ကြွ�ယ််
ွ ဝမှုုတို့့��ကိုု�ထည့််သွ
� င်း
ွ း�တွွက််ချျက််ပြီး�း�သည့််တိုု
� င််
�

ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အတွွက်် အဆိုု�ပါါအညွှှန်းး�

ဖူူ လုံံ� ရေး�းပိုု� င်းး� မှှ တိုးး�� တက််ကော�ာင်းး� မွွ န််လာာမှုုများ�း�နှှ င့့်�

ကြီး�း� ပွား��းမှုု၊ အလုုပ််အကိုု� င််တိုးး�� ပွား��းမှုုတို့့��မှှ တစ်် ဆ င့််�

ဖော်�်�ပြ�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းဖူူလုံမှုုကိုု
ံ�
� နှိုးး��ဆော်�်�ပေး�းရန်် အမြ�င့််မား
� �းဆုံးး��
သက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််ပါါမည််။

� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နော�ာက််ပိုု�င်းး�မှှစ၍ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ စီးး�ပွား��းရေး�း

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှာာ� ပိုု�မိုု�တိုးး�� တက််လာာခဲ့့�သည််။ ပင််မ MBEI

� ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အချျင်းး�ချျင်းး�ထက််စာာလျျင််

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် ၅.၄ မှှတ်် နီးး�ပါးး�မျှှ တိုးး��တက််လာာခဲ့့�ရာာ

ကြား�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ကွာာ�ခြား�း�ချျက််

၆၀.၆ ဖြ�စ််လာာသည့််�အတွွက်် ဤကာာလအတွွင်းး� ၁၀%

လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ သက််ဆိုု�င််ရာာ မြို့�့��နယ််အာာဏာာ

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� ဤစစ််တမ်းး� တစ််ခုုနှှင့််�

ထိိပ််ဆုံးး��နှှင့််� အော�ာက််ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ဆော�ာင််သော�ာ တိုးး��တက််မှုုတစ််ရပ််ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််နိုုင််
�

ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�

၂၀၁၈ ခုုနှှ စ််တွွ င်် ၅၅.၁ ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှ စ််တွွ င််

များ�း�မှာာ�ပိုု�၍သိိသာာပြီး�း�ဤအချျက််သည််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း

တိုးး��တက််မှုုရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ပိုု�င််များ�း�၏ အရေး�းကြီး��း ပုံံ�ကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

တစ််ခုုကြား�း� ပင််မ MBEI ပေါ်�်တွွင်် အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ

ကြား�း� ပိုု�င်းး�ခြား�း�ထားး�သည််မှာာ� ကိုးး��မှှတ််ပင်် မပြ�ည့််�ဘဲဲ

ခဲ့့�သည််။

မတူူ ညီီ သော�ာ ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း�သည််
မတူူညီီသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း မျျက််နှာာ�စာာအသီးး�သီးး�တွွင််

� ဤကာာလအတွွင်းး�တိုးး��တက််မှုုများ�း�မှာာ�တညီီတညာာတည်းး�

ဒေ�သကြီး�း�မှှ ညွှှန်းး�ကိိန်းး� အားး�လုံးး��၏ နံံပါါတ််တစ်် နေ�ရာာတွွင််

နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ MBEI တိုု�င်းး�တာာချျက််အရ အုုပ််ချုု�ပ််

တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း�ကြား�း� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�သည််

တွေ့�့�ရပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� မြို့�့��နယ််

ကွာာ�ဟချျက််တွွင််၂၇%သာာရှိိ�ပါါသည််။နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််ပါ
� ါက

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၏

များ�း�ကြား�း� ၁၄ မှှတ်် ကွာာ�ဟမှုုရှိိ�နေ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံကိုု
� � မြှ�ှင့်တင််ပေး
်�
�းခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�

များ�း�မှာာ�မူူ လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�

(အညွှှန်းး�ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၆)၊ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုုကိုု�

ထူးး�ချွွန််မှုု ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

မဟုုတ််ဘဲဲ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� အနည်းး�ငယ််စီီတွင််
ွ ချွွန််ထွွက််

ရပ််တည််နေ�ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ ပြ�ည််နယ််/

ရေး�းသည်် နယ််ပယ််ခြော��ာက််ခုုတွွင်် တိုးး��တက််မှုု ရှိိ�သည််ကိုု�

လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ

များ�း�အပါါအဝင်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရများ�း�သည််

တစ််ဖက််တွွင်် ထိိပ််ဆုံးး��နှှင့််� အော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််� မြို့�့��နယ််

ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုုင််ခြ�
� င်းး� (အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၃)၊

ဒေ�သကြီး��း များ�း�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ကြား�း� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅)၊ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�
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လျှော့�့��ချျနိုုင််ခြ�
� င်းး� (အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၇)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�

ဖွွယ််ကော�ာင်းး�ပြီး��း တိုးး��တက််မှုု ရှိိ�လာာသည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�း

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈) နှှင့့်� လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုုပိုု
�
င်း
� း�တွွင်် အဆင််ပြေ�ေ

ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� (OSS) ၏ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�မှာာ� များ�း�စွာာ�

ကျျင််နှှင့်�် ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�စေ�
ီ
ရန်် တင်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�

ချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉)

တို့့��တွင််
ွ အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုုင််ခဲ့့�သ
�
ည််ကိုု� မှှတ််တမ်းး�
တင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း နယ််ပယ််သုံးး��ခုု၌မူူ သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ

ပြော��ာင်းး�လဲဲတိုးး��တက််မှုုမျိုး�း��ကိုု� ဤကာာလအတွွင်းး� မတွေ့�့�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�စွာာ�က ထင််မြ�င််ယူူဆကြ�သည််။ ပြ�ည််သူ့့�
တိုးး�� တက််လာာခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး� ရုံးး�� ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််လည်းး�

ဖော်�်�ရွေ�ေမှုုရှိိ�သည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ပြော��ာကြား�း�

ကြ�သည််။ သုုတေ�သနအဖွဲ့့��မှှ လေ့�့လာာသူူများ�း� ကိုု�ယ််တိုုင််
�
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အရ ရုံးး��ချိိ�န််အတွွင်းး� OSS စား�းပွဲဲ�များ�း�တွွင််

လာာရော�ာက််သူူ ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�လာာသလိုု� OSS နှှင့်�် GAD

ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ�လည်းး� ဖော်�်�ရွေ�ေပြီး�း� အားး�ကိုးး��ရပါါသည််။

ရှိိ�ရပါါ။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� မှှတ််ပုံံတင််
�
ရန်် လွွယ််ကူမှုု
ူ (အညွှှန်းး�

� မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန််လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််�

(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂) နှှင့််� တရား�းမဝင်် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�ကိုု�

နှှင့််� DAO ကဲ့့�သိုု�သော�ာ မြို့�့��နယ််ရုံးး��များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှှင့််�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁)၊ မြေ�ေယာာ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� အသုံးး��ချျနိုု�င််မှုု
လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄) တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။

� တရား�းဥပဒေ�စိုးး�� မိုးး�� မှုု(အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ� ၁၀) တွွ င််သာာ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရည််အသွေး�း� ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။

� ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�မှာာ�သင့််တင့်
� မျှှတမှုု
်�
ရှိိ�သော်�်�လည်းး�

အပိုု�င်းး�များ�း�တွွင်် တိုးး��တက််မှုုများ�း� ရှိိ�လာာသော်�်�လည်းး� GAD
လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််မှုုအပိုုင်း
� း�တွွင်် ပြော��ာစရာာအချို့့��� ရှိိ�နေ�

သေး�းသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�က ၎င်းး�တို့့��သည််

ဗြူ�ူရိုုကရေ�စီ
�
လုုပ််ထုံးး�
ီ
�လုုပ််နည်းး�များ�း�တွွင််အချိိ�န််ပိုု�မိုုပေး� �းလာာရ
သည််ဟုု ဆိုု�ပြီး��း ဗြူ�ူရိုုက
� ရက်် အရာာရှိိ�များ�း� စာာရွွက််စာာတမ်းး�

ကိုု�င််တွွယ််ရာာ၌ လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််မှုု လျော့�့��နည်းး�လာာ
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

အခြေ�ေအနေ� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ စီးး�ပွား��းရေး�း

� တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�မှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််

လုုပ််ငန်းး� လိုု� င််စင််လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ၊ မှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� တို့့��

ပြ� ဿနာာမရှိိ�လှှ သေး�းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည်် ။ ၂၀၁၈

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အနည်းး�ငယ််သော�ာ ပမာာဏသာာလျှှင််
ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််� စွာာ� စော�ာင့််� ဆိုု� င်းး� ရခြ�င်းး� ၊

ရုံးး��လုုပ််ငန်းး� ဝန််ပိိခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ကြ�ရပါါသည််။
သို့့��သော်�်လည်းး
�
� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာ အုုပ််စုုမှှ ဒေ�တာာများ�း�အရ

ဤအတော�ာအတွွင်းး� စော�ာင့််ဆိုု
� င်း
� း�ကာာလများ�း�သည်် သိိသိိ
သာာသာာ လျော့�့��ပါးး�လာာခြ�င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည််။

� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း�မှာာ�မူူ များ�း�စွာာ� ပြ�ဿနာာမရှိိ�

လှှပေ�။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� ပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဿနာာများ�း�

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါက မြေ�ေယာာလုံံခြုံ� �ံ�မှုုသည်် ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််
အနေ�ဖြ�င့််� ရှိိ�နေ�ဆဲဲ ဖြ� စ််သည်် ။ ပုုဂ္ဂဂ လိိ က စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကြား�း� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့်�်
နှုုန်းး�မှာာ� အလွွန််မြ�င့်မား
်� �းပြီး��း တိုးး��မြ�င့််လျျက််လည်းး
�
� ရှိိ�သည််။

သို့့��သော်�်� လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

၎င်းး�တို့့�၏
� လုုပ််ငန်းး�တည််ရာာ အဆော�ာက််အအုံံ� မြေ�ေနေ�ရာာ
လုံံခြုံ� �ံ�မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ စိိတ််အေး�းလက််အေး�း မရှိိ�ကြ�ပေ�။

လုုပ််ရေး�း SME များ�း�အတွွက်် အများ�း�ထင််ထားး�သလော�ာက််
ခုုနှှစ််နှှင့်�် အလားး�တူူ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််လည်းး� လုုပ််ငန်းး�

မှှတ််ပုံံ�တင််သည့််� ကိိစ္စစအပါါအဝင်် ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�
အတွွင်းး� တရား�းမဝင်် ငွေ�ေပေး�းပေး�းချေ�ေရမှုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရသည််

ဟုု တိုု�က််ရိုုက််မေး�း
�
ခွွန်းး�များ�း�တွွင်် ဝန််ခံံဖြေ�ေဆိုုသည့်
�
လုုပ််င
်�
န်းး�
ဟူူ၍ အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ
ပြု�ုလုုပ််ရသည့််� အခါါမျိုး�း��၌ပင််လျှှင်် ငွေ�ေပမာာဏမှာာ� အလွွန််

အမင်းး� များ�း�ပြား�း�လှှသည်် မဟုုတ််ဘဲဲ ဝင််ငွေ�ေစုုစုုပေါ�ါင်းး�နှှင့််�
ယှှဉ််လျှှင်် အလွွန််တရာာ သေး�းငယ််သော�ာ ပမာာဏမျှှသာာ

ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�းစာာချုု�ပ််များ�း�
ရရှိိ�ရန််အတွွက်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််
သည််ဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� အများ�း�သဘော�ာတူူနေ�ခြ�င်းး�ကိုု�

ထော�ာက််သော်�်� အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုု အသေး�းအဖွဲဲ�များ�း�သည််
အများ�း�အတွွက်် ဝန််မပိိစေ�ပါါ၊ SME အများ�း�စုု မသိိဘဲဲ
ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့််� အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး��စား�းလုုပ််မှုုများ�း�မှာာ�
သာာ၍ပင်် အရေး�းကြီး��း သော�ာ ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။

မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု� င််ဆိုု� င််သည့်�် လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏

� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စစ််တမ်းး� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�

စိုးး��ရိိမ််မှုုရှိိ�ကြ�ပြီး��း ၊ မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််မရှိိ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

အခက််အခဲဲ မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အကြီး�း�စား�း အဂတိိ

ထက််ဝက််သည်် အစိုးး��ရသိိမ်းး�ဆည်းး�ခံံရမည့််�ဘေး�းကိုု�
လုုပ််ငန်းး� များ�း�အားး�လုံးး�� မှာာ�မူူ ငှား��းရမ်းး�စာာချုု�ပ််များ�း�တွွ င််

လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ဝန််ပိုု�စေ�မည့််� အခကြေး��းငွေ�ေမျိုး�း��ပေး�းရမည််ကိုု�
စိုးး��ရိိမ််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။

� မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး� အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�သည်် စိိတ််ကျေ�ေနပ််

အတွွ က်် အသေး�းစား�း အဂတိိ လိုု� က််စား�းမှုုများ�း�မှာာ�
လိုု� က််စား�းမှုုများ�း�မှာာ�မူူ အလွွ န််တရာာမှှ စိိ တ််ပူူ စရာာ

ကော�ာင်းး�လှှသည််ဟူူသော�ာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််ကိုု�အဂတိိလိုုက််စား
� �း
မှုုဆိုု� င််ရာာ အထူးး�စိိ စ စ််လေ့�့လာာချျက််တစ််ခုုမှှ လည်းး�
အတည််ပြု�ုလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�
အတွွက်် တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� သုုည

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ခန့််�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လုုပ််ငန်းး�

15
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၇၀% က ဆော�ာက််လုုပ််ခွွင့််� လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန််အတွွက််

ကိိ န်းး� ခွဲဲ�တွွ င်် တစ််ပုံံ� စံံ တည်းး� ရမှှ တ််နိိ မ့််� ပါးး�သည််ဟုု

တစ််ခုုလျှှင်် ကျျပ်် ၃.၄ သန်းး� (ကန််ဒေါ်�်လာာ ၂၄၃၀)

ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လွွယ််ကူသည့်
ူ
�် အွွန််လိုုင်း
� း�ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�တွွင််

တရား�းမဝင််ပေး�းဆော�ာင််ခဲ့့�ရသည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�
နှုုန်းး�ထားး�အထိိ ကုုန််ကျျခဲ့့�သည််ဟုု သိိရပါါသည််။

� အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�၏ အရည််အသွေး�း�မှာာ� များ�း�စွာာ�

ဆိုု�သော်�်ငြား�း
� � (ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�က ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််)�
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�တင််ပေး�းထားး�ပြီး��း ယင်းး�သို့့��သော�ာ

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရှိိ�နေ�သည််ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သိိရှိိ�လာာအော�ာင်် သတင်းး�အချျက််အလက််

တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� အရေး�းကြီး��း သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််

ဆိုု�င််ရာာများ�း� ထုုတ််ပြ�န််ခြ�င်းး�စသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ပြု�ုလုုပ််ရသည့််� ရုုပ််ဝတ္ထုု� အခြေ�ေခံံ

ကိိ န်းး� ခွဲဲ�တွွ င််လည်းး� အကြီး�း� အကျျယ််တိုးး�� တက််မှုုများ�း�

တစ််ခုု ဖြ�စ််နေ�သေး�းသည််။ ဤအချျက််မှာာ� အကြီး��း စား�း

အဆော�ာက််အအုံံ� အတွွ က်် အထူးး� မှှ န််ကန််သ ည်် ။
ခြော��ာက််ဆယ်် ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� နီးး�ပါးး�ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း

အစိုးး��ရဘက််မှှ ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤအညွှှန်းး�
ဖြ�စ််လာာနိုု�င််စရာာ ရှိိ�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှကျေး�း�လက််လမ်းး�များ�း�၏အရည််အသွေး�း�သည််

� မိိ မိိ နှှ င့််� ရ င်းး� နှီးး��သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အားး�

ယုံံ� ကြ� ည်် ယူူ ဆ ကြ� သည်် ။ လုုပ််ငန်းး� များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

ဖြ�စ််ပွား��းနေ�ခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ အဆိုု�ပါါအညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ�၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ကော�ာင်းး�မွွန်် သည်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် အထူးး�ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု

ရေ�ကြီး��း ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လမ်းး�ပိိတ််ဆို့့��ခြ�င်းး�များ�း�အတွွက််
တစ််နှှစ််လျျင်် သုံးး��ရက််ခန့််� ဆုံးး��ရှုံးး��နေ�ရဆဲဲ ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် တွွင်် ၁၄ ရက်် ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရသည့််�အတွွက််

ယင်းး�နှှင့််�နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင်် ကြီး��း စွာာ�သော�ာ တိုးး��တက််မှုုပင််
ဖြ�စ််သည််။ လျှှပ််စစ််မီးး�၊ အင််တာာနက််တို့့��နှင့်
ှ �် ပတ််သက််၍မူူ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အကော�ာင်းး�
မြ�င််ကြ�ပါါသည််။ လျှှပ််စစ််မီးး�၊ အင််တာာနက််နှှင့်�် တယ််လီီဖုုန်းး�
လိုု�င်းး�များ�း� ရယူူသုံးး��စွဲဲ�နိုင််မှုုမှာာ
ု�
� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် သို့့�မ
� ဟုုတ််

အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏

လေး�းပုံံ� သုံးး�� ပုံံ� မှှ ယုံံ� ကြ� ည််ကြ� ပါါသည်် ။ လျှှပ််စစ််မီးး�
ပြ�တ််တော�ာက််မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ ပျျက််စီးး�မှုု
များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခြ�င်းး�တို့့��မှာာ�မူူ သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�ပင်် ကျျဆင်းး�
လာာခဲ့့�ပါါသည််။

� ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�အားး�လုံးး��တွွင််ညီီတူမျှှတူ
ူ
ူနိိမ့်ပါးး
်� �လျျက််
ရှိိ�နေ�ပါါသေး�းသည််။ မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး�� အနက်် ၁၈.၅% မျှှသာာ လေ�ယာာဉ််

ကွွင်းး�နှှင့်�် အမြ�န််လမ်းး� စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစိုးး��ရ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု စီီမံချျက််များ�း
ံ
�ကိုု� သိိရှိိ�နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �ရှိိ�ကြ�သည််။

ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏
၁% ထက််လျော့�့��နည်းး�သော�ာ ပမာာဏကသာာ အဆိုု�ပါါ
စီီမံချျက််များ�း
ံ
�ကိုု� သိိရှိိ�နိုင််ကြ
ု� �သည််။ အစိုးး��ရ စာာရွွက််စာာတမ်းး�

များ�း�နှှ င့််� စပ််လျျဉ်းး� ၍ ပွွ င့််� လ င်းး� မြ�င််သာာမှုု မရှိိ�သည့််�
ကိိစ္စစသည်် အကြီး��း စား�းဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�
အဆင့််တွ
� င််လည်းး
ွ
� တွေ့�့�ရှိိ�ရဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။ အလယ််ကိိန်းး�

၂

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၆.၉%
သည််သာာလျျင်် ပြ�ည််နယ်် ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သိိရှိိ�နိုုင််သ
�
ည််။

အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� စာာရင်းး�အင်းး� ကိိန်းး�ဂဏန််များ�း�မှှလည်းး�
အဆိုု�ပါါ ရလဒ််များ�း�ကိုု� အတည််ပြု�ုပေး�းပါါသည််။ ရှာာ�ဖွေ�ေရန််

ဘက််လိုု�က််မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််�ပြ�န့််�

အဆင့််တွ
� င််
ွ ရမှှတ််များ�း�မှာာ� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််လာာပါါသည််။
ယခုုအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�၌ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််နှှင့််� မကွေး�း�တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း နှှစ််ခုုတို့့��သည်် ရမှှတ်် ၁၀ မှှတ််တွွင်် ၉ မှှတ််

ရရှိိ�ပါါသည််။လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏သုံးး��သပ််ချျက််အရရင်းး�နှီးး��သည့််�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုုမှာာ� ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�မှုုနှှင့််�

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�် နယ််ပယ််များ�း�တွွင််သာာ တွေ့�့�ရများ�း�

ပါါသည််။ယင်းး�နယ််ပယ််တွွင််ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုတွွင််ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ရှိိ�နေ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�မှာာ� ၇% သာာ
ရှိိ�ပါါသည််။

� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍

ဤကာာလအတွွ င်းး� တိုးး�� တက််မှုုရှိိ�လာာသော်�်� လည်းး�

လုုပ််စရာာများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပြ�န််သေး�းသည်် ။ သဘာာဝ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ကိုု�က််ညီအော
ီ �ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုုကိုု�ထိိခိုုက််စေ�လိ
�
မ့်
ိ မ
်� ည််ဟုုယုံံကြ� �ည််

သည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ� ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပင််
မရှိိ�ချေ�ေ။ အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့််� ရလဒ််တူူသော�ာ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််

ထက််ဝက််ကျော်�်��ကမူူ နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
၏
� ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီမှုု
ီ
မရှိိ�ဟုု ယုံံ� ကြ� ည််ကြ� သည်် ။ တိုးး�� တက််မှုုများ�း� ရှိိ�လာာ

သည့််�တိုု�င်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� အကာာအကွွယ််
ပေး�းရန််အတွွက်် ကြီး��း ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နေ�သည််

ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက်် ထက််ဝက််
ကျော်�်��သော�ာပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တစ််ခုုတစ််လေ�ပင််

မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် ရေ�အရင်းး�အမြ�စ်် ခြွေ�ေ�တာာထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရမှှ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီပေး
ီ �းနေ�ကိုု�

ယုံံကြ� �ည််ကြ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက်် သုံးး��ပုံံတ
� စ််ပုံံ�
ကျော်�်��ရှိိ�သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဟူူ၍လည်းး�
တစ််ခုုတစ််လေ�ပင်် မရှိိ�ပေ�။

လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုု ယူူဆနိုုင််သည့်
�
�် အစိုးး��ရသတင်းး�အချျက််

� အရည််အသွေး�း�မီီ လုုပ််သားး�အင််အားး�စုုရရှိိ�ရေး�းမှာာ�မူူ

ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း

ရန်် ခက််ခဲဲလျျက််ရှိိ�နေ�သေး�းသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှ

အလက််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁၈% က သာာ သိိရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ဤအညွှှန်း�း

တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� အလုုပ််သမား�းကော�ာင်းး� ရှာာ�ဖွေ�ေ
ဒေ�တာာများ�း�အရလုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုုနှ
�
င့်
ှ ်�အရည််အသွေး�း�
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ပိုု�င်းး�တွွင်် တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််ပွား��းစေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ မသေ�ချာ�ာမှုု

လုုပ််ငန်းး� များ�း�မှှ လိုု�အပ််သည့််� မည််သည့််ရာာထူးး
�
�အတွွက််ပင််

အပြ�င််အသစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာမည့််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး
�
�သစ််များ�း�

များ�း�မှာာ�မူူ စိုးး��ရိိမ််ပူပင််လျျက််
ူ
ရှိိ�ကြ�သေး�းသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
ဖြ�စ််စေ� ကာာမူူ လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုုမှာာ
�
� အခက််အခဲဲရှိိ�နေ�

ဆဲဲပင်် ဖြ�စ််သည််။ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််နမူ
� နာ
ူ ာတွွင်် ပြ�န််လည််
ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�၏ ၄၀.၃% ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ မန််နေ�ဂျာ�ာ

ပိုု�မိုုကြီး� ��း မား�းလာာပါါက ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� လျော့�့��ကျျစေ�သည့််�
အတွွက််လည်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု�ထိိတ််လန့််�

ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အတားး�အဆီးး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။

များ�း� ခေါ်�်ယူူရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုုဆိုု�ပြီး��း ၊ ၄၈.၃% ကသာာ

MBEI ပါါ ဒေ�တာာများ�း�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု ပိုု�မိုု�

ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည််။ ကော်�်�လံပြာံ �ာ ရာာထူးး�များ�း�အတွွက််လည်းး�

တစ်် ခုု ကိုု� အစိုးး��ရ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုု ပ်် ငန်းး� များ�း�နှှ င့်�် အခြား�း�

စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း� ခေါ်�်ယူူရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�

အခြေ�ေအနေ�မှာာ� နိိမ့်ပါးး
်� �လျျက််ရှိိ�နေ�ပြ�န််သည််။ ပြ�န််လည််

ဖြေ�ေကြား�း�သူူ များ�း�အနက်် ၄၅.၆% ကသာာ အခြေ�ေခံံ
အလုုပ််သမား�းများ�း� ခေါ်�်ယူူသည့်ကိ
်� စ္စ
ိ မှာာ
စ � လွွယ််ကူသ
ူ ည််

ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ ပိုု�ဆိုးး�� သည််မှာာ� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�

သူူ များ�း�အနက်် ၂၆.၅% ကသာာ နည်းး�ပညာာရှှ င််များ�း�
ခေါ်�်ယူူရန််လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုုယူူဆကြ�သည််။အလုုပ််သမား�း

ခေါ်�်ယူူရာာ၌ အခက််အခဲဲရှိိ�သည့်�အတွ
်
ွက်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�

အနေ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ့်အလုုပ််သမား
်�
�းကိုု�ယ်် လေ့�့ကျျင့််သင််ကြား
�
�း�
ပေး�းရသည့််� တာာဝန််ပိုု� ပိိ လာာသ ည်် ။ ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ� င့််�

ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန််အတွွက်် အဖိုးး��တန််လှသော�
ှ
ာ အရင်းး�မြ�စ််

သက််ဆိုု�င််သူများ
ူ �း�အတွွက််ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းထားး�ပြီး�း�ဤနည်းး�ဖြ�င့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်မှု
် ုရရှိိ�စေ�ရေး�းအတွွက််မြ�န််မာာနိုု�င်ငံံ
် ၏

အနာာဂတ််စီးး�ပွား��းရေး�းအလားး�အလာာများ�း�ကိုု�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန််
ရည််ရွယ်
ွ ပါ
် ါသည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအပေါ်�် ပိုု�မိုုနား�းလ
�
ည််သဘော�ာပေါ�ါက်် လာာနိုုင််စေ�
�
ရန််
MBEI သည်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ််ရှာာ�ဖွေ�ေသည့််� နည်းး�လမ်းး�
တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု�

ဤအစီီရင််ခံစာ
ံ ာသည်် မြော��ာက််မြား�း�လှစွာာ�သော�
ှ
ာ MBEI ဒေ�တာာ

လေ့�့ကျျင့််ပေး
� �းရန််မှာာ�၅၁ရက််ကြာ�ာမြ�င့််သ
� ည််။အလုုပ််သမား�း

ဒေ�သကြီး�း�၊ မြို့�့��နယ််နှှင့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�အဆင့််�တို့့��တွွင်် ပိုု�မိုု�

အလုုပ််လုုပ််နိုု�င််သည််အထိိ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ပြ�င််ဆင််

ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�နှှင့်�် လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��တွွင်် အခက််အခဲဲ

ကြုံ�ံ�ရခြ�င်းး�အတွွက်် အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�စွာာ� ရှိိ�နိုု�င််သော်�်�
လည်းး� တစ််ခုုသော�ာ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ�မူူ ပညာာရေး�း
အဆင့််အတ
�
န်းး� နိိမ့်ပါးး
်� �ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််နိုင််စရာာရှိိ�သ
ု�
ည််။

ဥပမာာ တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�အရ
အထက််တန်းး�တက််ရော�ာက််သည့််� နှုုန်းး�ထားး�မှာာ� ၄၄% သာာ
ရှိိ�သည််ဟုု သိိရသည်် (CSO, UNDP, and WB (၂၀၁၈))

� အာာဏာာရှိိ�သော�ာ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�ကြီး�း�များ�း�သည်် ဥပဒေ�

များ�း�ကိုု� အနှှစ််ချုု�ပ််တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
အသေး�းစိိတ််သည့််� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ််များ�း� လေ့�့လာာရန််
အတွွက််လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ကြွ�ယ််
ွ ဝလှှစွာာ�သော�ာ

ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျ၍ နော�ာက််တစ််ဆင့််�တွွင်် အစိုးး��ရ၊
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�နှှ င့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့��
ကြား�း�တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း� ပြု�ုလုုပ််လာာနိုုင််ပြီး
� �း�၊ ဤအစီီရင််ခံံစာာ

တွွင်် မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည့််� အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််
ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာ့့� စီးး�ပွား��းရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တိုးး��တက််

ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ဖို့့��ရာာ အဖြေ�ေများ�း�ရှာာ�ကြ�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

အထက််ရှိိ�နေ�သည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�က

MBEI တွွင်် ဥပဒေ�ပြု�ု ပုု ဂ္ဂိုု��လ်် များ�း�အတွွက်် မူူ ဝါါဒနှှ င့််�

အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�သည်် ဥပဒေ�အထက််တွွင်် ရှိိ�နေ�ကြ�

ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွွက်် အသိိပညာာများ�း� ပေး�းထားး�သည့််�

ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုအနေ�ဖြ�င့််�

သည််ဟုုထင််မြ�င််ယူူဆကြ�ဟန််တူူပြီး�း�ယင်းး�အခြေ�ေအနေ�သည််

ဤကာာလအတွွင်းး� ပိုု�မိုုဆိုးး
� ��ဝါးး�လာာခဲ့့�သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏
၂၆.၅%မျှှသာာလျှှင််ပြ�ဿနာာဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့့်�
အထက််အစိုးး��ရရုံးး��သို့့�� အယူူခံတက််
ံ
နိုုင််သ
�
ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််

ကြ�ပြီး�း� ၂၀.၁% သာာလျှှင်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ဖြ�စ််သူူသည််

အပြ�စ််ကျူးး��လွွ န််သော�ာ လက််အော�ာက််ဝန််ထမ်းး�ကိုု�
အရေး�းယူူလိိမ့်�်မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

အုုပ်ချုု�ပ်
် ရေး
် �းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� အနာာဂတ််တွွင််
အပြ� င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုု ပ်် ငန်းး� များ�း�နှှ င့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ်် နှံံ�သူူ များ�း�

အတွွက််လည်းး� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�
ဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ်ချျက်
်
များ
် �း� ပြု�ုလုုပ်နိုု�
် င်စေ�ရေး
်
�းအတွွက််လည်းး�
သတင်းး�အချျက််အလက်် အရင်းး�မြ�စ််တစ်ခု
် ု ပေး�းထားး�ပါါသည််။

နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းရန်် နည်းး�လမ်းး�

ရှာာ�ဖွေ�ေနေ�ကြ�သည့််� အလှူူ�ရှှင််များ�း�နှှင့်�် အရပ််ဖက််လူူမှုု အဖွဲ့့��

အစည်းး�များ�း�အတွွက််လည်းး� အရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််ပါါသည််။

� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အခြေ�ေအနေ�မှာာ�မူူ တိုးး��တက််ရန်် လိုု�အပ််နေ�ပါါ

နိိဂုံးး��ချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�ရသော်�်� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််

အခြေ�ေအနေ� ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

အားး�လုံးး�� ပါါဝင််သည့််� ပုုဂ္ဂဂ လိိ က ဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး�� တက််မှုုကိုု�

သေး�းသည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၂၆.၂% သာာလျှှင်် လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း

အင််တာာဗျူး�း�ရလဒ််များ�း�အရ၈.၃%သော�ာလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

ယခင််နှှစ််အတွွင်းး�ရာာဇဝတ််တစ််ခုုခုုတွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််
ဟုု သိိရသည််။ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအခြေ�ေအနေ� ညံ့့�ဖျျင်းး�ခြ�င်းး�သည််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််မှုုအပေါ်
ွ
�် မကော�ာင်းး�သော�ာ

တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�းနှင့်
ှ �် ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲပြီး��း

အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�ရေး�းအတွွက်် အရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုုအဖြ�စ််
MBEI ကိုု� ပုံံစံ
� ံရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။
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1
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ� စီးး�ပွား��းရေး�း

ထားး�သည််။ ၎င်းး�၏ ၂ဝ၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့််�

များ�း�နှှင့်�် ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသည််။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ဆယ််စုုနှှစ််အတွွင်းး�

တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ခဲ့့�သည့််� နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
၏
� စီးး�ပွား��းရေး�း မူူဝါါဒ ၁၂ ချျက််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်ရေး
် �းနှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ကြီး�း�မား�းသော�ာ စိိန်ခေါ်�
် ်မှုု
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရသည််အရေး�းပါါသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး� လဲဲ မှုုများ�း�ကိုု� ဆော�ာင််ရွွ က််ခဲ့့�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�း

ကိုု� ဖြေ�ေလျှော့�့��ပေး�းသည့််� အတွွ က်် စီးး� ပွား��းရေး�းဖွံ့့�� ဖြိုး��း � မှုု
လမ်းး�ကြော��ာင်းး� သစ််တစ်် ရ ပ်် အစပြု�ုလာာခဲ့့�သည်် ။ ရင်းး� နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု တိုးး�� ပွား��းရေး�း၊ ငွေ�ေကြေး��းမူူ ဝါါဒနှှ င့််� အခြား�း�သော�ာ

ကဏ္ဍများ�း�တွွင်် အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� အတွွ က်် အသ စ််ပေါ်�် ထွွ န်းး� လာာသော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအတွွက်် လမ်းး�ခင်းး�ပေး�း

ခဲ့့�သည််။ ရလဒ််အနေ�ဖြ�င့််� ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုမှာာ�မူူ နိုုင််ငံ
� အဝှ
ံ
မ်းး
ှ �သို့့�� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
မရှိိ�ခဲ့့�ပေ�။ များ�း�စွာာ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�တွွင််

ဆင်းး� ရဲဲ မွဲဲ�တေ�မှုုနှုု န်းး� မြ�င့််� မား�းလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ၊ အလုုပ််အကိုု� င််

အခွွ င့််� အလမ်းး�များ�း�သည််လည်းး� လုံံ� လော�ာက််မှုု မရှိိ�သည့််�
အတွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုကိုု� ပျံ့့��နှံ့့��အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌

အဟန့််�အတားး� ဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�သည််။ ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�်

သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရေး�းနှင့်
ှ ်�

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း� အားး�လုံးး��တွွင်် တိုးး��တက််မှုု
အရှိိ�န််အဟုုန််မြ�င့််မား
� �းသော�ာပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍပေါ်�်ထွွန်းး�လာာစေ�ရေး�း
အိိမ််နီးး�ချျင်းး�များ�း� အရှေ့�့�တော�ာင််အာာရှှ တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ�း�တွွင််

ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ကြ�သည့််နည်းး
�
�တူူ အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ�း� လိုု�အပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

လက််ရှိိ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ပြု�ုပြ� င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� မူူ ဝါါဒရေး�းရာာ ဦးးစား�းပေး�းကိိ စ္စစ ကြီး�း�
တစ််ရပ်အ
် ပြ�င််၊အနာာဂတ််စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်မှု
် အ
ု တွွက််

အဓိိကကျျသော�ာ အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး� တစ််ရပ်အ
် နေ�နှှင့်�ပါ
် ါ သတ််မှတ်
ှ ်

စီးး�ပွား��းရေး�း မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ ကြေ��ညာာစာာတမ်းး�နှှင့်�် ၂ဝ၁၆ ခုုနှှစ််
တို့့��တွင််
ွ ထပ််လော�ာင်းး�ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ အမျိုး�း��သားး� ဒီီမိုုကရေ�စီ
�
ီ

အဖွဲ့့��ချုု�ပ်် (NLD) အစိုးး��ရသည်် ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််ပြီး�း� တည််ငြိ�ိမ််မှုု
ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််သစ််တစ််ရပ်် တည််ဆော�ာက််ရန််
သန္နိိဋ္ဌာ
� ာန်် ချျမှှတ််ထားး�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည််။ ဖော်�်�ပြ�ပါါ စာာတမ်းး�

နှှစ််စော�ာင််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုအသစ််ကိုု� ပြို��ု င််ဆိုု�င််မှုု မြ�င့််မား
� �း
သည့််� အားး�ကော�ာင်းး�မော�ာင်းး�သန်် ပုုဂ္ဂဂလိိကဏ္ဍအပေါ်�်တွွင််
အခြေ�ေပြု�ုတည််ဆော�ာက််ရန်် တိုု�က််တွန်း
ွ း�ထားး�သည််။ ၎င်းး�နှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ NLD အစိုးး��ရလက််ထက်် အရေး�းပါါဆုံးး��သော�ာ
အော�ာင််မြ�င််မှုုများ�း�အနက်် ၂ဝ၁၆ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရင်းး�နှီးး��

မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဥပဒေ�၊ ၂ဝ၁၇ ခုုနှှစ်် ကုုမ္ပပဏီများ�း
ီ � ဥပဒေ� တို့့��အပြ�င််

ပညာာရေး�းတွွင်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု မြ�င့််�မား�းလာာခြ�င်းး�၊ အဂတိိ
လိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််သည့််� နည်းး�နာာသစ််များ�း� ပေါ်�်ထွွက််လာာ
ခြ�င်းး�၊ ကုုမ္ပပဏီီမှှတ််ပုံံတင််ရာာတွ
�
င််
ွ ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာ

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််လာာရသည််။ ၂ဝ၁၈ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ
အစိုးး�� ရသည်် မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ ၏ ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�ခိုု� င််မြဲ�ဲ ပြီး��း

ဟန််ချျက််ညီီသော�ာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုစီီမံံကိိန်း�း (MSDP)ကိုု�
ထုုတ််ပြ�န်် ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကိုု� အားး�ဖြ�ည့််လိုု
� က််
�
သည်် ။ အဆိုု� ပါါစီီ မံံ ကိိ န်းး� သည်် အလွွ န််တရာာ ကျျယ််ပြ�န့််�

အရေး�းပါါသည့််� ဗျူူ�ဟာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး��း ၂ဝ၃ဝ ခုုနှှစ််တွွင််

ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ပြီး�း� ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�လင််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုုရရှိိ�ရန်် ရည််ရွွယ််သည််။ MSDP ၏ ဒုုတိိယ

မဏ္ဍိုု�င််တွွင်် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ ပုုဂ္ဂဂလိိက ကဏ္ဍတစ််ရပ််၏
အရေး�းပါါပုံံနှ
� င့်
ှ ်�မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််
လာာစေ�ရေး�းတို့့��ကိုု� အလေး�းအနက်် ဖော်�်� ပြ� ထားး�သည်် ။
ဤအချျက််များ�း�အပြ�င်် အခြား�း�သော�ာ တိုု�င်းး�တာာမှုုများ�း�အရ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်� အစိုးး��ရဘက််မှှနေ�၍ စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �
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တိုးး��တက််မှုုကိုု� အားး�ပေး�းရန််အတွွက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�

နေ�ကြ�ရသည့််အခါ
� ါ အလွွယ််တကူူ မျျက််စိိလျှှမ်းး�သွားး��နိုုင််သ
� ည််။

တွေ့�့�မြ�င််နေ�ရသည််။ ၎င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််တွ
� င််
ွ

လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််လိုု�က််သော�ာအခါါ

အရှိိ�န််အဟုုန််မြှ�ှင့်တင််
်�
လုုပ််ဆော�ာင််သွားး��မည့််� အလားး�အလာာကိုု�
တိုးး��တက််မှုုများ�း� အတန််အသင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာခဲ့့�သည််။ လက််ရှိိ�

အရေး�းကြီး�း�သည််မှာာ� အချို့့���ဒေ�သများ�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
အဆိုု�ပါါ ပမာာဏများ�း�အပေါ်�် လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုရှိိ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း

တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် Doing

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဟုု ဆိုု�ရာာတွင််
ွ နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
ကော်�်�ပိုုရေး�းရှ
�
င်း
ှ း�များ�း�၊

၁၆၅ တွွင်် ရပ််တည််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် အဆင့််� ၁၇၁

မပါါဝင််ပါါ။ ဤအမျိုး�း��အစား�းတွွင်် စိုု�က််ခင်းး�ငယ််လေး�းများ�း�မှှစ၍

Business အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် အဆင့််� ၁၉၀ ရှိိ�သည့််�အနက််
မှှ တက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ပုုဂ္ဂလိ
ဂ က
ိ ကဏ္ဍကိုု� ဖွံ့့��ဖြိုး�း��နိုးး��ကြား�း�လာာစေ�နိုု�င််မည့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း
အုုပ််ချုု�ပ််မှုပိုု�င်းး�ဆိုု�
ု
င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ကိုု�ဗစ််-၁၉
ကမ္ဘာ့့��ကပ််ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းပြီး�း� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် ပိုု�၍ပင်် အရေး�း

ပါါလာာပါါသည််။ ကပ််ရော�ာဂါါ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း သွေး�း�လန့််�မှုုနှှင့််�
ပဋိိပက္ခတုံ့့
ခ �ပြ� �န််ရေး�းအတွွက်် ပြု�ုလုုပ််သည့််� လူူမှုုရေး�းခြေ�ေချုု�ပ််

မိိခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� အငယ််စား�းနှှင့််� အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (SMEs) မှာာ� အကြီး�း�အကျျယ်် အထိိနာာလျျက််ရှိိ�
သည််။ MBEI တွွင်် ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သူူများ�း�အားး�
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ� စစ််တမ်းး�ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌

၂၉% သော�ာ ပြ� န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�သူူ များ�း�မှာာ� ၎င်းး� တို့့�� ၏

နှေး�း�ကွေး�း�သော�ာ အစိုးး��ရပိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� (SOEs)
အစား�းအသော�ာက််တန်းး�၊ဈေး�းဆိုု�င််တန်းး�၊မိိဘလက််ရင်းး�လုုပ််ငန်းး�

များ�း�၊ အသေး�းစား�းနှှင့်�် အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၊

နည်းး�ပညာာစွွန့်ဦး
်� းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ နိုုင််ငံ
� တကာာကိုု
ံ
� ထိုးး��ဖော�ာက််နိုုင််
�
သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အထိိ ပါါဝင််ပါါသည််။ ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

ရေ�ရှှ ည််စီီ မံံကိိ န်း�း ထားး�ရှိိ�၍ ရင်းး� နှီးး�� စွွ န့်� ်စား�းမှုုပြု�ုမည််ဖြ� စ််ပြီး��း ၊

အလုုပ််သမား�း ခန့််အပ််ကာာ
�
၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�သစ််များ�း�၊ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
သစ််များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ထုုတ််လုုပ််၍ အကော�ာက််အခွွန််အမြော��ာက််

အမြား�း� ပေး�းဆော�ာင််ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�အကော�ာက််အခွွန််
များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူသုံးး
ူ �� ကုုန််ပစ္စစည်းး�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၊

ပြ�န််လည််ခွဲဲ�ဝေ�ရေး�းအစီီအစဉ််များ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည််
ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ငန်းး� ကိုု� ယာာယီီ ပိိ တ််ထားး�လိုု� က်် ရပြီး��း ၊ နော�ာက််ထပ််

အားး�နည်းး�ပြီး�း�ရှုုပ်ထွေး�း�သော�
်
ာစီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် နည်းး�နာာများ�း�က
ု

ရုုန်းး�ကန််နေ�ကြ�ရသည််ကိုု� သိိရှိိ�ခဲ့့�ရသည််။ ဤသို့့�� ရုုန်းး�ကန််

ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းကိုု�လည်းး�အဟန့််�အတားး�ဖြ�စ််စေ�သည််။တိိကျျရှှင်းး�လင်းး�မှုု

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�� လုုပ််သားး�အင််အားး�၏

လုုပ််နည်းး�များ�း�ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းစီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာတွွင််

၉၂% မှာာ�မူူ အရော�ာင်းး�ကျျဆင်းး�မှုုဒဏ််ကြား�း�တွွင်် ကြိုး�း��စား�း
နေ�ရစဉ််အတွွ င်းး� အဆိုု� ပါါထိိ ခိုု� က််မှုုဒ ဏ််ခံံ စား�းနေ�ရသည့််�

၁၆% ကျော်�်��ကိုု� ထုုတ််ပယ််ပစ််ခဲ့့�ရပြ�န််သည်် (TAF ၂၀၂၀)။

အစိုးး��ရ၏ အစီီအစဉ််များ�း�သည်် တစ််နည်းး�တစ််ဖုံံ� ထိိရော�ာက််မှုု
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့်�် လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏
သုံးး��ပုံံနှ
� စ်
ှ ်ပုံံမှာာ
� �မူူ အဆိုု�ပါါ ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�း အစီီအစဉ််များ�း� ရှိိ�မှှန်းး�

မသိိကြ�ပေ�။ အဆိုု�ပါါ မသိိနား�းမလည််မှုုကိုု� ထော�ာက််ရှုုပါါက

MBEI စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း� ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု ဗဟိုု�ချျက််ဖြ�စ််သော�ာ ပွွင့်လ
်� င်းး�
မြ�င််သာာမှုုနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�၏ လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�ရန််
အရေး�းကြီး��း ပုံံကိုု
� � တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ (TAF ၂၀၂၀)

ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနအရ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�ဆိုု�
်
င််ရာာ
လှုုပ်ရှား��
် းဆော�ာင််ရွက်
ွ မှု
် များ
ု �း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�သည််ဒေ�သန္တတရစီးး�ပွား��းရေး�း

ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် မှုု အ တွွက်် အခြေ�ေခံံတည်် ဆော�ာက်် ရေး�း
အုုတ်မြ�စ်
် တစ်
်
ခု
် ဖြ�စ်
ု သ
် ည််။ ပညာာရှှင််များ�း�၏ ပြော��ာဆိုု�ချျက််အရ

ပြ� ည််နယ််နှှ င့်�် တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း�အတွွ က်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုသည်် ပညာာတတ်် ဦးးရေ�များ�း�ပြီး��း အော�ာင််မြ�င််

သော�ာ စီးး�ပွား��းရးးလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�င််ဆိုုင််သည့်
�
်� စွွန့်ဦး
်� းတီီထွင််
ွ
လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�စုုဝေး�းရာာ ဒေ�သများ�း�တွွင်် အများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််နိုင််
ု�

ချေ�ေရှိိ�ကြော��ာင်းး� သိိရသည်် (Banerjee and Duflo, 2005;
LaPorta and Shleifer, 2008)။ ဤသည််မှာာ� သိိသာာ
ထင််ရှား��းသော�ာ အချျက််ဖြ�စ််သည့််� တိုု� င်် ပညာာရှှ င််များ�း�နှှ င့််�

လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရသူူများ�း�သည်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုကိုု� အထက််စီးး�မှှ
ခြုံ�ံ�ငုံံကြ� �ည့််ရှုုနေ�
�
ရပြီး��း ၊ ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုု လျှော့�့��ချျရေး�း၊ မညီီမျှှမှုုနှင့်
ှ ်�
အလုုပ််အကိုု�င််မရှိိ�မှုု အတိုု�င်းး�အတာာပမာာဏများ�း�နှှင့်�် ချိိ�န််ဆ

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�၏တိုးး��တက််မှုကိုု�
ု နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�ပြီး�း�၊

မရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ချျပေး�းသည့််� လုုပ််ထုံးး��
ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�ပြီး�း� ၊ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� လုံံ� လော�ာက််မှုု
မရှိိ�ခြ�င်းး�ကလည်းး� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရာာတွွင််

အားး�နည်းး�စေ�သည််။SMEများ�း�သည််လည်းး�လုုပ််ငန်းး�တိုးး��ချဲ့့��ရန််နှှင့််�
ဒေ�သကုုန််စည််စီးး�ဆင်းး�မှုုတွွင်် ပါါဝင််ပေါ�ါင်းး�စပ််ရန််အတွွက််

အရင်းး�အနှီးး��မရှိိ�ကြ�ပေ�။ ထို့့��ပြ�င်် ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု အားး�နည်းး�
ပြီး��း ၊ ရှုုပ််ထွေး�း�ယှှ က််နွွ ယ််နေ�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပုံံ� စံံ များ�း�

ကြော��ာင့််� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအာာဏာာပိုု�င််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�
အားး�လုံးး�� အတွွ က်် တစ််ပြေး��းညီီ သတ််မှှ တ််ထားး�ရှိိ�ရေး�းမှာာ�

အခက််အခဲဲ ဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�်

ပတ််သက််သည့််� အချို့့���သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ

စည်းး�ကြ�ပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�များ�း�မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး��း

ဌာာနများ�း�နှှ င့််� သာာ သက််ဆိုု� င််ပြီး�း� ၊ အချို့့���မှာာ�မူူ ပြ� ည််နယ််/
တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း�နှှ င့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််� ရုံးး�� များ�း�နှှ င့််� သာာ

သက််ဆိုု�င််သည််။ ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ဒေ�သန္တတရ
စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ထိိရော�ာက််မှုုမရှိိ�ဘဲ၊ဲ
၎င်းး�၏အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�ခံံနေ�ရသည့််�လူူပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�နှှင့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� ကိုု�ယ််၌ပင််လျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�
ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းမလည််နိုု�င််ကြ�ပေ�။
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ပုုဂ္ဂလိ
ဂ က
ိ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�ထော�
်
ာင််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ� (အများ�း�စုုမှှ

ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယားး� ၊ မွွန်် ဂိုု�လီးး�ယားး� နှှ င့််� ဗီီ ယက်် န မ်် တို့့�� တွွ င််

စစ််တမ်းး�ရလဒ််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ကာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�နှှင့်�်

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူများ
ူ �း�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန််နှင့်
ှ �် အစိုးး��ရ-ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ

လွွန််စွာာ�သေး�းငယ််ပြီး�း� နိုု�င််ငံံရေး�းပတ််သက််မှုုလည်းး� မရှိိ�) မှှ
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��စာာ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�သည့််�
မြ�န််မာ့့�ပုဂ္ဂ
ု လိ
ဂ က
ိ စွွန့််�ဦးးလုုပ်ငန်းး�ရှ
်
င်
ှ များ
် �း�၏ စုုပေါ�ါင်းး�အသံံအဖြ�စ််

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််ညွှန်းး�ကိ
ှ
န်းး�
ိ (MBEI) တွွင်် စုုစည်းး�
ထားး�ပါါသည််။

၂၀၂၀ ခုု နှှ စ်် MBEI သည်် မြ�န်် မာာနိုု�င်် ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ကြ�ပ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အကန့််�
အသတ်် အတားး�အဆီးး�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ်ရန်
် ် ရည််ရွယ်
ွ ်
ပြီး�း�၊ ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် မှုု ကိုု� အထော�ာက်် အ ကူူ ဖြ�စ်် စေ�မည့််�
ပြု�ုပြ� င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အခွွင့််� အ လမ်းး�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််
နည်းး�လမ်းး�တစ်် ရပ်် ကိုု�ပါါ တင်် ပြ� သွားး��မည်် ဖြ�စ်် သ ည်် ။

MBEI ဟူူသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ညွှှန်းး�ကိိန်းး� (EGI)

တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး��း ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�၏ လုုပ််ကိုု�င််

ဆော�ာင််ရွွက််ပုံကိုု
ံ� � တိုု�င်းး�တာာရန််နှှင့်၊်� အရေ�အတွွက်် ညွှှန််ကိန်း
ိ း�

များ�း�မှှ တ စ်် ဆ င့််� ဒေ�သန္တတ ရ စီးး�ပွား��းဝန်းး� ကျျင််ကိုု� ဆန်းး� စစ််

လေ့�့လာာရန်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ စွွန််ဦးးတီီထွင််ထားး
ွ
�သည့််�

အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက်မှု
် ကိုု�
ု နား�းလည််ရန်၊်
တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််တို့့��အတွွက်် အစိုးး��ရများ�း�က
အဆိုု�ပါါနည်းး�လမ်းး�ကိိ ရိိ ယာာကိုု� ကျျယ်် ပြ� န့််�စွာာ� လက်် ခံံ
အ သုံးး��ပြု�ုလျျက်် ရှိိ�ကြ�ပါါသ ည်် ။ ဗီီ ယက််နမ်် နိုု� င််ငံံ တွွ င််

ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ပြို��ု င််ဆိုု�င််မှုု ညွှှန်းး�ကိိန်းး� (PCI) ကျျင့််သုံးး
� ��ခြ�င်းး�
၁၅ နှှ စ််မြော��ာက်် နှှ စ််ပတ််လည််ကိုု� များ�း�မကြာ�ာသေး�းမီီ က

ကျျင်းး�ပပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရာာ ယင်းး�ညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် ဒေ�သန္တတရနှှင့််�
ဗဟိုု� အစိုးး�� ရ မူူ ဝါါဒများ�း�နှှ င့််� စီီ မံံ ကိိ န်းး� ရေး�းဆွဲဲ�မှုုများ�း�တွွ င််
နက််နက််ရှိုု�င်းး�ရှိုု�င်းး� ပေါ�ါင်းး�စပ််ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။

လက််ရှိိ�အားး�ဖြ�င့််� ဗီီယက််နမ််နိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ ပြ�ည််နယ်် ၆၃ ခုုလုံးး��သည််

၎င်းး�တို့့��အသီးး�သီးး�၏ PCI အမှှတ််များ�း� မြ�င့််�မား�းလာာစေ�ရေး�း

အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စီီမံံချျက််များ�း� ထုုတ််ဝေ�ပြီး�း�ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ ဗဟိုု�
အစိုးး��ရကိုု�ယ််တိုုင််လည်းး
�
� ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း

မဟာာဗျူူ�ဟာာနှှင့််�အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််

တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််ရ
� န်် PCI ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
လျျက််ရှိိ�နေ�ပါါသည််။၃

အထူးး�ပြု�ု နည်းး�လမ်းး�တစ်် ရ ပ််ဖြ�စ််သည်် ။ EGI ပုံံ� စံံ ကိုု�

ပြ�ည််နယ်် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�

အတွွက်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စစ််တမ်းး�နှှင့်�် တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််

ဆိုု�င်် ရာာရလဒ်် များ�း�နှှ င့််� အပေါ�ါင်းး�လက္ခခ ဏာာဆော�ာင်် သော�ာ

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအခြေ�ေအနေ�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီစွာာ�အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�မှှတစ််ဆင့််� အတားး�အဆီးး�များ�း�ကိုု�

အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််
အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�အနေ�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာ
နိုုင််ငံ
� အတွ
ံ
င်း
ွ း�တွွင်် တစ််ဆင့််ခံ
� ံ သုုတေ�သနများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊

ကျွွမ်းး�ကျျင််ပညာာရှှင််များ�း�နှှင့််� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�၊ ဦးးတည််

သည်် အကျိုးး���အမြ�တ််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််� ဘော�ာဂဗေ�ဒ
ချိိ�တ်် ဆက်် မှုု ရှိိ�သ ည်် ကိုု� သက်် သေ� ပြ� နိုု�င်် ရန်် အလို့့�� ငှာာ�

မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ အလွွတ််တမ်းး� သုုတေ�သီီများ�း�သည််
PCI ၏ တစ််ဆယ့််�ငါးး�နှှစ််စာာ ကာာလအပိုု�င်းး�အခြား�း� အလိုု�က််

ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သစ်် မှှတ််ပုံံ�

အုုပ််စုု ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင််

တင််ခြ�င်းး�၊ တရား�းဝင််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု

ခုုနှှစ်် MBEI အစီီရင််ခံံစာာနှှင့်�် အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု�

လျျက််ရှိိ�သည််ကိုု� ပညာာရှှင််များ�း�မှှ သက််သေ�ပြ�ခဲ့့�ပြီး��း ဖြ�စ််ပါါ

ကျျယ််ပြ�န့််� စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည်် ။ ဤသို့့��ဖြ� င့််� ၂၀၁၈

ပြု�ုလုုပ််ဖြ�စ််ခဲ့့�ပါါသည်် ။ ၂၀၁၉ ခုုနှှ စ််အတွွ င်းး� အဆိုု� ပါါ

တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�နှှင့်�် ပျျမ်းး�မျှှစီးး�ပွား��းဖူူလုံံ�မှုုတို့့��နှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််

သည််။ အချို့့���သော�ာ ပညာာရှှင််များ�း�ကမူူ ပိုု�မိုု�ကျျယ််ဝန်းး�သော�ာ

အစီီရင််ခံံစာာကိုု� ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက််တွွင်် ၎င်းး�နှှင့်�်

အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ဆက််စပ််မှုုရှိိ�လာာစေ�ရန်် PCI တွွင််

အားး�စိုု� က််ဆော�ာင််ရွွ က််ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း ၊ ပြ� ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ၊

ပိုု�မိုုအသေး�းစိ
�
တ်
ိ ် သည့််� လေ့�့လာာမှုုများ�း�အရ ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ပိုု�င််ဆိုုင််
�

သက််ဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနအမျိုး�း��အစား�း၌ တဖန််ထပ််မံံ၍
ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� (ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�) နှှင့််�

မြို့�့��နယ််အဆင့််�များ�း�တွွင်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�း

အတွွ က်် နိုု� င််ငံံ တော်�်� ၏ အားး�ထုုတ််ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�ကိုု�
လက််ဆုုပ််လက််ကိုု�င်် ဖော်�်�ပြ�ရန်် အတွွက်် ဤညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု�

အဆင့််� မြှ�ှ င့်�် တင်် ဆော�ာင််ရွွ က််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည်် (Bissinger
၂၀၁၉ တွွင််ရှုု)။

ပြ�ည််နယ််အဆင့််� EGI များ�း�ကိုု� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ သီီရိိလင်္ကာာ�၊

အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ပြု�ုလုုပ််သည််ကိုု�ပင်် တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
ခွွင့်ကိုု
်� � ခိုု�င််မာာအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�၊ အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုု လျှော့�့��ချျ
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ပွွင့်လ
�် င်းး�မြ�င််သာာမှုု ပိုု�မိုုအားး
� �ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�တို့့��သည််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််မှုုအတွ
ွ
က််
ွ အရေး�းကြီး�း�ဆုံးး��သော�ာ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာင်းး�တရား�းများ�း� ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု�
မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�ပါါသည််။၄

MBEI ၏ ရည််ရွယ်
ွ ချျက်
်
မှာာ�
် အစိုးး��ရ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�၊

အကျိုးး���စီးး�ပွား��း ဆက််စပ်နေ�သည့်
်
�် လူူပုဂ္ဂိုု��လ်
ု
နှ
် င့်
ှ �် အဖွဲ့့�� အစည်းး�
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များ�း�အားး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် ု အကြော��ာင်းး�ကိုု�

ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� မူူဝါါဒနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

ကိုု�င််တွွယ််ဖြေ�ေရှင်းး�နိုု�
ှ င််ပြီး�း� နိုု�င််ငံ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက်မှု
် ု

သာာသည်် မည််သူူနာာသည််ကိုု� လက််ညှိုးး���ထိုးး��နေ�မည့််�အစား�း

နား�းလည််စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု�

အတွွက်် အထော�ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�မည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�
အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ MBEI သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

တစ််ဝှှမ်းး�လုံးး��ရှိိ� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အရပ််ရပ််မှှ

ဒေ�သန္တတ ရ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု� င််ရာာ အခက််အခဲဲ နှှ င့််�
အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံတိုု�င်းး�တာာမှုုပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး��ရများ�း�

များ�း� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုုမှှ ထွွက််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မည််သူူ
ဒေ�သအလိုု�က်် ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ တိုးး��တက််ကြီး��း ပွား��းရေး�းကိုု�

အထော�ာက််အပံ့့�ဖြ�စ််စေ�ရန်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အစိုးး��ရများ�း�မှှ

အာာရုံံ� ထားး�ဆော�ာင််ရွွ က်် နိုု� င််စရာာ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု

လုုပ််ငန်းး� အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� ညွှှန််ပြ�နိုု�င််ရန်် MBEI ကိုု�
ပုံံ�စံံချျထားး�ပါါသည််။

အတွွက်် အလားး�အလာာကော�ာင်းး�သော�ာ မူူဝါါဒနှှင့််� စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််

ဤအစီီရင််ခံံစာာသည်် MBEI ကိုု� ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ပြု�ုလုုပ််

ရည််ရွွယ််ပြီး�း�၊ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�အနေ�နှှင့်လည်းး
်�
�

တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခုုနှှစ်် MBEI တွွင်် ၂၀၁၉

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပေး�းရန််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� လုုပ််ကိုု� င််ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုများ�း�ကြော��ာင့််�

လူူမှုုဘဝနှှင့်သဘာာဝပတ််
်�
ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာအကျိုးး���သက််ရော�ာက််
မှုုများ�း�ကိုု� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းစီီမံချျက််များ�း
ံ
�တွွင်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�
စဉ်းး�စား�းနိုု�င််ကြ�စေ�ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆုံးး��သတ််ဆိုု�ရသော်�်�

MBEI သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�စေ�မည့််�

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကော�ာင်းး�တစ််ခုုကိုု� ကူူညီီဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�ပြီး�း� အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု
ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�လာာနိုုင််
� ရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။ လူူမှုု-စီးး�ပွား��းအကြော��ာင်းး�

တရား�းများ�း� ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု

ရုုပ််လုံးး��ကိုု� ပိုု�မိုုပေါ်
� �်လွွင််စေ�ရန်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အပေါ်�်
သက််ရော�ာက််မှုုနှှ င့််� လုုပ််သားး�ခန့််� ထားး�နိုု� င််မှုု ကဲ့့�သို့့��သော�ာ

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤ MBEI တွွင််
သမရိုးး��ကျျ EGI ပုံံစံ
� ံအားး� မွွမ်းး�မံံထားး�ပါါသည််။

MBEI အဆင့််�သတ်မှ
် တ်
ှ ချျက်
်
များ
် �း�သည်် ယေ�ဘုုယျျ သို့့��မဟုုတ််
အုုပ်ချုု�ပ်
် ရေး
် �းအရာာရှိိ� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုု

အစား�း စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုကြီးု �း� တစ််ခုလုံး
ု း��စာာကိုု� ထင််ဟပ််

ခြ�င်းး�မှှ ထွွက်် ပေါ်�်လာာသည့််� ရလဒ်် များ�း�ကိုု� အသေး�းစိိ တ််

ခုုနှှစ်် MBEI ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ မြှ�ှင့်�တင််ဆော�ာင််ရွ
်
က််မှုုများ�း
ွ
�စွာာ�
ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။ ဦးးစွာာ�ပထမ ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�

ဖြ�ည့််�စွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�၊ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ဒေ�သကြီး��း များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုုစုံ
� လင််ကွဲဲ�ပြား
ံ�
�း�ပြီး��း ပြီး��း ပြ�ည့််စုံ
� သော�ာ
ံ�

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််စေ�ပြီး�း�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏

ပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
ကြိုး�း��ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�ကိုု�
အနီးး�ကပ််ခြေ�ေရာာကော�ာက််နိုုင််
� ကြ�ည့််ရှုု
� နိုင််ပါ
ု� ါသည််။မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ

အမျိုး�း��သားး�အဆင့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််မှုု မရှိိ�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််သော်�်
�
လည်းး
�
�ကော�ာင်းး�၊စီးး�ပွား��းရေး�းအခြေ�ေအနေ�ပေါ်�်

၎င်းး�ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုုမှာာ� သိိသာာမှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�မှှ ပြ�ဿနာာ

ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�သည််ဟုု ယူူဆထားး�ကြ�သည့််� ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၆ ခုု
ကိုု�လည်းး� ဖယ််ရှား��းပစ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဒုုတိိယတစ််ခုုမှာာ� ယခုုနှှစ််

အစီီရင််ခံံစာာတွင််
ွ ယခင််နှှစ််တွွင််ရော�ာ ယခုုနှှစ််တွွင််ပါါ စစ််တမ်းး�
ကော�ာက််ခံံ ခဲ့့�သည့််� နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ််နမူူ နာာအုုပ််စုုမှှ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး� ၁,၂၀၀ ကိုု� အုုပ််စုုခွဲဲ�တစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့််� ထည့််�သွင်း
ွ း�
ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း� (၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀

ဖော်�်� ပြ� ထားး�ပါါ သ ည်် ။ မြ�န််မာာ နိုု� င််ငံံ ရှိိ� ပြ� ည််နယ််နှှ င့််�

ခုုနှှစ််များ�း�တွွင််စဉ််ဆက််မပြ�တ််ကော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့််�ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�)

သတိိ ပြု�ုရန်် အရေး�းကြီး��း ပါါသည်် ။ မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ အဝှှ မ်းး�ရှိိ�

စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဤကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ရာာ၌ MBEI ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍများ�း�တွွင်် လုုပ််ကိုု�င််

ဆော�ာင််ရွွ က််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� ပြ� ည််တွွ င်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး� များ�း� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�

ပေါ်�်ရှိိ� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�ကိုု�
တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း�၏ တိုးး�� တက််မှုုများ�း�ကိုု� တိုု� င်းး� တာာမှုု
ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။

တိုု� င်းး� တာာရန်် MBEI ကိုု� ပုံံ� စံံ ချျထားး�ခြ�င်းး� ဖြ� စ််ပါါသည်် ။

အစီီရင််ခံံစာာကိုု� အခန်းး�ခြော��ာက််ခန်းး� ပိုု�င်းး�ခြား�း�ထားး�ပါါသည််။

အလတ််စား�း စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� (SMEs) များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း

ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ််အဖြ�စ်် စတင််အသုံးး��ပြု�ုမည့််သူ
� များ�း
ူ �အတွွက််

အဆိုု� ပါါစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အများ�း�စုုမှာာ� အသေး�းစား�းနှှ င့််�
စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ ငါးး�လုုပ််ငန်းး�၊ သစ််တော�ာနှှင့််� သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််လျျက််
ွ
ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။

တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� MBEI သည်် ဈေး�းကွွက််တစ််ခုုလုံးး��ကိုု�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုကိုု�သော်�်လည်းး
�
�ကော�ာင်းး�အဆင့််သ
� တ််မှှတ််ပေး�းရန််

မရည််ရွွယ််ပါါ။ ဈေး�းကွွက််ဟူသ
ူ ည််မှာာ� ရေ�တိုု�အားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ
များ�း�၏ ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််မှှ ကင်းး�လွွတ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း�၊ မြ�န််မာာ

နိုု�င််ငံံတွင််
ွ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� လော�ာလော�ာလတ််လတ််
တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ�က

ပုံံ� ဖော်�်� သ တ််မှှ တ််ခြ�င်းး� မဟုုတ်် ဘဲဲ သမိုု� င်းး� စဉ််တလျှော�ာ�က််

စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� တစ်် ရ ပ််အားး� ယခုုမှှ
အရေး�းကြီး�း�သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေတည််၍ အခန်းး�

၁ ကိုု� ပြု�ုစုုရေး�းသားး�ထားး�သည်် ။ ဦးးစွာာ�ပထမ စီးး�ပွား��းရေး�း
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု၏ အဓိိ ပ္ပါါ�ယ််နှှ င့််� ပင််မပြ� ဿနာာရပ််များ�း�ကိုု�
ဘော�ာင််သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် ဘော�ာဂဗေ�ဒပညာာရှှင််များ�း�၊ စီီမံံ

ခန့််�ခွဲဲ�မှုုပညာာရှှင််များ�း� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််နည်းး�ကိုု�
ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ထားး�သည််။ ယင်းး�နော�ာက်် MBEI နှှင့်�် ၎င်းး�

တိုု�င်းး�တာာသည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လက္ခခဏာာသွွင််ပြ�င််များ�း�ကိုု�
အကျျဉ်းး� ချုု�ပ်် တင််ပြ�ထားး�သည်် ။ တတိိ ယအနေ�ဖြ�င့််�

ညွှှန်းး�ကိိန်းး� တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည့််� သုုတေ�သန

နည်းး�နိိဿယ ချျဉ်းး�ကပ််မှုုပုံံစံ
� ကိုု
ံ � အနှှစ််ချုု�ပ််တင််ပြ�ထားး�သည််။
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အခန်းး� ၂ တွွ င်် ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း နှှ င့််� မြို့�့��နယ််

ပေး�းထားး�ပါါသည််။ အခန်းး� ၄ တွွင်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀ ခုု

များ�း�၊ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့့်� လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�

ချျက််များ�း�ကိုု� အသေး�းစိိတ််ဖော်�်�ပြ�ပြီး��း ပြ�ည််နယ််များ�း� / တိုု�င်းး�

ယေ�ဘုုယျျ အဆင့််သ
� တ််မှှတ််ချျက််များ�း�၊ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ရမှှတ််
အလုုပ််အကိုု�င်် တိုးး��ပွား��းမှုုတို့့�� အပါါအဝင်် စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�မှှ ထွွက််ပေါ်�်

အနက်် တစ််ခုုချျင်းး�စီီနှှင့်�် ပတ််သက််သည့််� အဓိိက တွေ့�့�ရှိိ�

ဒေ�သကြီး��း များ�း�၏ လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််ပုံ
ွ
ံ� � သက််ဆိုု�င််ရာာ
ကိုု

လာာသည့််� အဓိိကရလဒ််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ထားး�သည့််�အပြ�င််

ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�အလိုု�က်် ဖော်�်�ထုုတ််ဆန်းး�စစ််ထားး�ပါါသည််။

အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� စိိစစ််လေ့�့လာာထားး�ပြီး��း မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ

စီီ မံံ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး� လဲဲ မှုုကိုု� လမ်းး�ညွှှ န််ချျက််

ဤကြား�း�ကာာလအတွွ င်းး� မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု� င််ရာာ
တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�ဆိုု�င််ရာာ အထူးး�စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�း
ချျက်် တစ််ရပ််ကိုု�ပါါ ထည့််�သွွင်းး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ အခန်းး�

၃ တွွင်် MBEI စစ််တမ်းး�ကိုု� ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သူူများ�း�မှာာ�
မည််သို့့��သော�ာ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််ကိုု� စာာဖတ််ပရိိတ််သတ််

သိိ စေ� ရန်် အခြေ�ေခံံ သတ င်းး� အချျက််အလက််များ�း� ဖော်�်� ပြ�

အခန်းး� ၅ တွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု� င်းး� မှှ မူူ ဝါါဒနှှ င့််�
ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနိုု�င််ရန်် ပြ�ည််နယ််နှှင့့်� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�

ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ်် ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုများ�း� တင််ပြ�ပေး�းထားး�ပါါသည််။
အခန်းး� ၆ တွွင််မူူ MBEI သုုတေ�သန နည်းး�နိိဿယဆိုု�င််ရာာ

အသေး�းစိိ တ်် ဆွေး�း�နွေး�း�ရှှ င်းး� လင်းး� ချျက််ကိုု� ဖော်�်� ပြ� ထားး�
ပါါသည််။

အမေ�ရိိ ကန်် ဘော�ာဂဗေ�ဒ အသင်းး� ၏ ဥက္ကက ဋ္ဌဖြ�စ်် သူူ

တွွ င််မူူ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု� င်းး� စည်းး�ကြ� ပ််မှုုနှှ င့််� သက််ဆိုု� င််ရာာ

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� “ပိုု� င််ဆိုု� င််မှုု အခွွ င့်�် အရေး�းများ�း�ကိုု� အကာာ

များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� အဆိုု�ပါါစီးး�ပွား��းရေး�း

Avanish Dixit ၏ ဟော�ာပြော��ာပို့့��ချျချျက််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း
အကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း� အသက််ဝင််စေ�ခြ�င်းး�၊

သင့််တင့်
� လျော�ာ
်�
�က််ပတ််သော�ာအဖွဲ့့��အစည်းး�အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််
အအုံံ� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုု�င််ရန်် စုုပေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��

အားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ကိုု�င််မှုုနှင့်
ှ �် ကုုန််စည််ဖလှှယ််မှုုများ�း�ကိုု�
အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�” (Dixit, 2009,
p. 5) ဟူူ၍ အဓိိပ္ပါါ�ယ်် ဖွွင့်�်ဆိုု�ထားး�ပါါသည််။

စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�မှာာ�မူူ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ လက္ခခဏာာရပ််

ဝန်းး� ကျျင်် အစိိ တ််အပိုု� င်းး� များ�း�သည်် အစိုးး�� ရထိိ န်းး� ချုု�ပ််မှုု

အော�ာက််တွွင်် လုံးး��ဝရှိိ�နေ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍
စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဟုု ဆိုု�ရာာတွွင်် နှှစ််တိုု�နှှင့််� နှှစ််လတ််
ကာာလများ�း�တွွင်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရက ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုင််စရာာရှိိ�သည့်
�ု
်�
အဆိုု�ပါါစီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�
ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် သ
ု ည်် ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ စကားး�ရပ််တစ်ခု
် ု

ကျွွမ်းး�ကျျင်် ပုု ဂ္ဂိုု��လ်် များ�း�နှှ င့်�် ပညာာရှှ င်် များ�း�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဆင်းး�ရဲဲမွဲဲ�တေ�မှုု လျှော့�့��ချျရေး�းအစီီအစဉ််ထိိ အဓိိပ္ပါါ�ယ််မျိုး�း��စုံံ�

ဆယ််ခုုအဖြ�စ်် ပိုု�င်းး�ခြား�း�ထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ နယ််ပယ််

ဖြ�စ််ပြီး�း� မက််ခရိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း မူူဝါါဒများ�း�မှှသည်် မိုု�က််ခရိုု�အဆင့််�
ဖွွင့််�ဆိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ ဤအစီီရင််ခံစာ
ံ ာ၌မူူ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�

Dixit ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် ဆိုု�
ု င််ရာာ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဖွွင့်�ဆိုု�ချျက်
်
ကိုု�
်
လိုု�က််နာာ၍ပုုဂ္ဂလိ
ဂ က
ိ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ကိုု�
် င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ မှု
် အ
ု တွွက််

သင့််�တော်�်�သည့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တစ်ရပ်
် ် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာအော�ာင််
မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အရာာရှိိ�များ�း�ဘက််မှှ

ပြု�ုလုု ပ်် နိုု� င်် စရာာရှိိ�သည့််� လုု ပ်် ငန်းး� ဆော�ာင်် တာာများ�း�ကိုု�
ရည််ညွှန်းး�ထားး�ပါ
ှ
ါသည််။ ပညာာရပ််အလိုု�အားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် “စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင််” နှှင့််� အဓိိပ္ပာာ�ယ်် ချွွတ််စွွပ််

မတူူညီချေ�ေ
ီ ။ စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင််တွွင်် အကြော��ာင်းး�တရား�းများ�း�စွာာ�

အုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု ကိုု� နယ်် ပ ယ်် သို့့�� မ ဟုု တ်် အကြော��ာင်းး�တရား�း
ဆယ််ခုုသည်် အစိုးး��ရ ယန္တတရား�းများ�း� / မူူဝါါဒများ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကြား�း�ရှိိ� ဆက််စပ််မှုုအကြော��ာင်းး�ကိုု�

ဖော်�်�ပြ�သည့််� နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
ပညာာရပ််ဆိုု�င််ရာာ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�
မျိုး�း��စုံံ� မှှ ပေါ်�်ထွွ က််လာာခဲ့့�ခြ� င်းး� ဖြ� စ််ပါါသည်် ။ ၅ MBEI ကိုု�
ဖန််တီးး�ရာာ၌ ဘော�ာဂဗေ�ဒ၊ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုနှှင့််� နိုု�င််ငံံရေး�း သိိပ္ပံံ�

ဆိုု�င််ရာာ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ�း�မှှ ရရှိိ�သည့််� ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ

တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အခြေ�ေအနေ�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီ
အော�ာင်် ကြိုး��း �ပမ်းး�ထားး�ပါါသည််။

ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး� အကြော��ာင်းး� တရား�းအားး�လုံးး�� သည််

MBEI ရမှှတ်များ
် �း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် ၏
ု အလွွန််တရာာ

ဥပမာာအားး�ဖြ� င့််� ဈေး�းကွွ က်် ကြီး�း� များ�း�၏ နီးး�ကပ််မှုုသည််

အခန်းး� ၃ တွွင်် အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််အတိုု
�
င်း
� း� မြ�န််မာာ

အစိုးး��ရ၏ လက််ငင်းး�လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိိ�မနေ�ချေ�ေ။

ကုုမ္ပပဏီီတစ််ခုု၏ စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အရေး�းပါါသော�ာ
မျျက််နှာာ�စာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏

တိုု�က််ရိုု�က််ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််တွွင်် ရှိိ�မနေ�ချေ�ေ။ လူူဦးးရေ�

အရွွယ််အစား�း၊ နှှင့်�် ရန််ကုုန်် သို့့��မဟုုတ်် ဆိိပ််ကမ်းး�များ�း�မှှ
ခရီးး�အကွာာ�အဝေး�းတို့့��ကိုု� နှှစ််တိုု� နှှင့််� နှှစ််လတ််ကာာလများ�း�တွွင််

ပြော��ာင်းး�လဲဲလိုုပါ
� ါက ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ခက််ခဲဲပါါသည််။ တစ််ဖက််

အရေး�းပါါလှှသော�ာ မျျက််နှာာ�စာာ ဆယ််ရပ်ကိုု�
် ခြုံ�ံ�ငုံံ�ထားး�ပါါသည််။
နိုုင််ငံ
� စီးး
ံ �ပွား��းရေး�း အခြေ�ေအနေ�အတွွက်် အရေး�းကြီး��း ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�မှှ လက္ခခဏာာရပ််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပြီး�း�

မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ ရှိိ� ပြ� ည််နယ််/ တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း များ�း�၏ ၎င်းး�
ကိိစ္စစရပ််များ�း�အပေါ်�် ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�ကိုု� ခြေ�ေရာာ
ကော�ာက််နိုု�င််မည့််� တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါသည််။

မှှတ််ပုံံ�တင််သည််မှှစ၍ မြေ�ေဝယ််ယူူပြီး��း လုုပ််ငန်းး�တိုးး��ချဲ့့��ရန််
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ဆုံးး��ဖြ�တ််သည််အထိိ အဆင့််ဆ
� င့််� ဖြ�တ််သန်းး�ရာာ၌ စီးး�ပွား��းရေး�း

ထိိန်းး�သိိမ်းး�မှုု ရှိိ�သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�ပိုု�င်းး�နှှင့််� ဆက််သွွယ််ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�

များ�း�ပေါ်�် မူူတည််၍ ကာာလအစဉ််အတိုု�င်းး� အဆိုု�ပါါ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�် သာာတူူညီမျှှ
ီ ပေး�းအပ််

စီီမံံခန့်�ခွဲဲ�လုုပ််ကိုု
်
�င််နေ�ကြ�သူူများ�း� ကြုံ��ံ တွေ့�့�ရသည့််� ကိိစ္စစရပ််
မျျက််နှာာ�စာာများ�း� ကိုု� သုံးး�� သပ််ဆွေး�း� နွေး�း� ထားး� ပါါ သ ည်် ။

အတိိအကျျ ဆိုု�ရသော်�်� MBEI တွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�
ကော�ာင်းး� မွွ န််သ ည််ဟုု ယူူ ဆ သည့််� ပြ� ည််နယ်် သို့့�� မ ဟုုတ််

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုုသည်် ၁) ကနဦးးစတင််သည့််� လုုပ််ငန်းး�

အတွွက်် မှှတ််ပုံံ�တင််ကြေး��းနည်းး�ပါးး�ရမည််၊ ၂) စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး� တည််နေ�ရာာအတွွက်် မြေ�ေအလွွယ််တကူရ
ူ ရှိိ�နိုုင််ပြီး
� �း�

မြေ�ေယာာလုံံခြုံ� �ံ�မှုု ရှိိ�ရမည််၊ ၃) ဗြူ�ူရိုုကရေ�စီ
�
ီ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ�း�နှှင့်�် စစ််ဆေး�းရေး�းတို့့��အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အချိိ�န််များ�း�

နည်းး�ပါးး�စေ�ရမည်် ၊ ၄) တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�မှာာ�
အနည်းး�ဆုံးး�� ပမာာဏရှိိ�ရမည််၊ ၅) လုံံလော�ာက််ပြီး
�
�း� ကော�ာင်းး�စွာာ�

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� ရှိိ�ရမည််၊ ၆) ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ထားး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းသတင်းး� အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�
ရမည််၊ ၇) ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� အစိုးး��ရ
(သို့့�)� နိုုင််ငံ
� ခြား�း
ံ � (သို့့�)� ပတ််သတ််မှုုရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�သို့့�� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်များ�း
်� �ပေး�းအပ််မှုု နည်းး�ပါးး�နိုုင််သမျှှ
�
နည်းး�ပါးး�စေ�
ရမည််၊ ၈) ညစ််ညမ်းး�မှုုနှှင့်�် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိခိုု�က််

ပျျက််စီးး�မှုု နည်းး�ပါးး�စေ�ရမည််၊ ၉) အလုုပ််သမား�းအားး� လေ့�့ကျျင့််�

သင််ကြား�း�မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််ရမည််၊ ၁၀) အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း� ဖြေ�ေရှှင်းး�
ရာာတွွင််နှင့်
ှ �် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရာာ၌ မျှှတပြီး�း�
ထိိရော�ာက််သော�ာ ဥပဒေ�လုုပ််ထုံးး��နည်းး�နာာများ�း� ရှိိ�ရမည််။

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ�

ဖြ�စ််ကြ�သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုု မပြု�ုလုုပ််

ပြ� ည်် တွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုု ပ်် ငန်းး� များ�း� တွေ့�့� ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�ကိုု� ဖယ််ထုုတ််လိုု�က််ပါါသည််။

ဝန််ဆော�ာင််မှုနှ
ု င့်
ှ ်� ကုုန်ထု
် တ်
ု လု
် ပ်
ု ရေး
် �း ကဏ္ဍများ�း�မှှ တရား�းဝင််
စီးး�ပွား��းရေး�းအုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု အခြေ�ေအနေ�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာမှုု ပြု�ုပါါ

သည်် ။ အထက််တွွ င်် ဖော်�်� ပြ� ခဲ့့�သည့််� အတိုု� င်းး� MBEI
အနေ�ဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍအားး�လုံးး�� ကိုု�

ခြုံ�ံ� ငုံံ� ရ န််သော်�်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ၊ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းဝန်းး� ကျျင််၏

မျျက််နှာာ�စာာအားး�လုံးး��ကိုု� တိုု�င်းး�တာာရန်် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ရည််ရွွယ််ရင်းး�မရှိိ�ပါါ။ MBEI တွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� (ဥပမာာ-

လက််လီီလုုပ််ငန်းး�၊ ဘဏ်် လုုပ််ငန်းး�၊ ဟိုု�တယ််လုုပ််ငန်းး�)နှှင့်�်
ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း (ဥပမာာ - အစား�းအသော�ာက်် သို့့�� အဝတ််

အထည်် ထုုတ််လုုပ််ရေး�း) တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
�
အခြေ�ေခံံစီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍ (ဥပမာာ - စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ သတ္တုု�တွွင်းး�၊

သစ််တော�ာနှှင့်ရေ�လုုပ််င
်�
န်းး�) မှာာ�မူူ မပါါဝင််ပဲဲ ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍ

များ�း�၏ ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုု သီးး�သန့််ဖြ� �စ််သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ လုုပ််ကိုု�င််နေ�သည့််�

ရသေး�းမီီ အလုုပ််သမား�း လေး�းဦးးထက်် လျော့�့��နည်းး�သည့််�

နမူူနာာ မူူဘော�ာင််တွင််
ွ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�ဆိုု�င််ရာာ တိုု�င်းး�တာာချျက််

မပါါဝင််သော်�်�လည်းး�သမရိုးး��ကျျလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�လုံးး��ဝမရှိိ�သည့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� စီီ မံံ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှ င့််�
နည်းး�ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��များ�း�နှှင့်� ် စပ််လျျဉ်းး�သည့််� မေး�းခွွန်း�း

များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းရန််အတွွက်် အစိုးး��ရနှှင့််� ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံမှုု
လွွန််စွာာ�နည်းး�ပါးး�နေ�မည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�နှင့်
ှ ်� စိုးး��ရိိမ််မကင်းး�

ဖြ�စ််သည့််အတွ
�
က််
ွ ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ကိုု� ချျမှှတ်ရ
် န်် လိုု�အပ််
ခြ�င်းး� ဖြ� စ််သည်် ။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အတွွ က်် အဆိုု� ပါါလုုပ််ငန်းး� စဉ််

အချို့့���နှှင့်�် ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််ဖူးး�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

များ�း� လိုု�အပ််ပါါသည််။ ပုံံမှ
� န််လုုပ််ထုံးး
ှ
��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� ကြား�း�ခံံ

ရရှိိ�ရန််အတွွက်် အဆိုု�ပါါအလွွန််သေး�းငယ််လှသော�ာ
ှ
စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဖယ််ထုုတ််ပစ််ခဲ့့�ရပါါသည််။

နိုုင််ငံ
� ခြား�း
ံ �ပိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ထက််စာာလျျင်် ပြ�ည််တွွင်းး�

MBEI ကိုု� ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ� ရာာတွွင်် ယေ�ဘုု ယျျ ဈေး�းကွွက််

အလေး�းပေး�းထားး�ပါါသည််။ဥပမာာMBEI၏မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုဆိုု�င််ရာာ

ပိုု�င်းး�ကိုု� သီးး�သန့််�တိုု�င်းး�တာာရန်် ဒီီဇိုု�င်းး�ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ရှုုထော�ာင့််များ�း
� �ကိုု�သာာ ခြုံ�ံ�ငုံံမိ
� အော
ိ �ာင််

တိုု�င်းး�တာာချျက််တွွင်် တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� နိုုင််ငံ
� ခြား�း
ံ �ပိုု�င််

လယ််ယာာစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ပြ�ည််တွွင်းး�ပိုု�င်် တူးး�ဖော်�်�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ယင်းး�တို့့��အစား�း

MBEI သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့်�် ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း ကဏ္ဍမှှ

ပြ�ည််တွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အထူးး�ပြု�ုလေ့�့လာာပြီး�း�
၎င်းး�တို့့��အနက်် အများ�း�စုုမှာာ� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အဝှ
ံ မ်းး
ှ �ရှိိ� မြို့�့��ကြီး��း များ�း�နှှင့််�
မြို့�့��ငယ််များ�း�တွွ င်် အခြေ�ေစိုု� က််သည့်�် SME လုုပ််ငန်းး� များ�း�

အရွွယ််အစား�း (သို့့��) ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုထက်
ု
်စာာလျှှင်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
MBEI ၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင််များ�း�၏
ယေ�ဘုုယျျ ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုကိုု� တိုု� င်းး� တာာရန်် မဟုုတ််ပါါ။

ယင်းး�အစား�း စီးး�ပွား��းရေး�း အော�ာင််မြ�င််မှုုကိုု� အရှိိ�န််မြှ�ှင့်တင််ပေး
်�
�းမည့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး� ယန္တတရား�းများ�း�နှှင့်�် မူူဝါါဒများ�း� ချျမှှတ််ဖြ�ည့််ဆ
� ည်းး�

ပေး�းရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရ၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�ကိုု�
စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််အဖြ�စ်် အလေး�းထားး�

တိုု�င်းး�တာာပါါသည််။ အထက််တွွင်် အဆိုု�ပြု�ုခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� နှှစ််တိုု�နှင့်
ှ ်� နှှစ််လတ််ကာာလများ�း�တွွင်် တိုးး��တက််
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ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

ပြ�န််ယူူထားး�သည့််� တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း� (ပင််မ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�)

ချိိ�တ််ဆက််လျျက်် ရှိိ�ပါါသည််။

MBEI သည်် ဖြ�ည့််စွ
� က််
ွ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ဤကာာလ

သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််ရွွ က််မှုု ၊ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုတို့့��နှှ င့််�

ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း ပင််မ MBEI တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ ပင််မ

အတွွ င်းး� ဖြ� စ််ပေါ်�်သည့််� ပြော��ာင်းး� လဲဲ မှုုကိုု� တိုု� င်းး� တာာကာာ

ညွှှ န််ကိိ န်းး� အသစ်် ၆၁ ခုုမှာာ�မူူ ၂၀၂၀ MBEI အတွွ က််

၁.၄.၁။ MBEI တွွင်် ပါါဝင််သည့်�်

ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�နှှင့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� ညွှှန််ကိိန်းး� များ�း�၏ အရေ�အတွွက််ကိုု�

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် ၏
ု တိိကျျသော�ာ အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး�များ�း�နှှင့််�

ဆက််စပ်နေ�သည့်
်
်� အညွှှန်းး�ကိန်းး�င
ိ ယ်် ၁၅၁ ခုုကိုု� အခြေ�ေတည််၍
MBEI၏အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ ဆ
� ယ််ခုကိုု�
ု တည််ဆော�ာက််ထားး�ပါါသည််။

ညွှှန််ကိိန်းး� ၉၂ ခုုမှာာ� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် MBEI အစီီရင််ခံံစာာမှှ

ဇယားး� ၁.၂ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး��း အော�ာက််ပါါ ဇယားး� ၁.၁ တွွင််မူူ

MBEI ပါါ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု� ဖွဲ့့��စည်းး�ပေး�းထားး�သည့့်�
လက််တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွ က်် နိုု� င််စရာာ မူူ ဝါါဒညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�ကိုု�

တစ််ခုုချျင်းး�စီီ အတိိအကျျ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� စာာရင်းး�တစ််ခုုကိုု�
တွေ့�့�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အဆိုု�ပါါ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�တစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု� အခန်းး� ၄

ဇယားး� ၁.၁။

MBEI ဒေ�တာာ ကော�ာက််ယူပုံံ�
ူ ၊ တွွက််ချျက််ပုံံ�နှှင့်�် ညှိိ�နှိုု�င်းး�သတ််မှတ်
ှ ်ပုံံ� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

အဓိိက
ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

7

10

6

13

11

7

တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

8

1

အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�

13

11

ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

14

5

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

7

1

7

5

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုု
�

7

5

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

12

3

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�်
လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� အလွွန််

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး�

မျက်နှာစာများ
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�အတွွင်းး�မှှ အလေး�းချိိ�န််များ�း�)
စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%100)
စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

စစ်တမ်းဒေတာ (%60)

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ ်� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာ(40%)

MBEI ပါါ

အလေး�းတင််
ကိိန်းး�များ�း�(%)
10

15

5

5

5

15

5

15

15

10

24
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တွွင်် အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရာာ

များ�း� ခြုံ�ံ�ငုံံထားး
�
�သည့််� အဓိိက ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််စေ�ပြီး�း�

အသုံးး��ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိုု� အခန်းး� ၆ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�

ရရှိိ�လာာသော�ာ အချျက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး� စပ််ထည့််� သွွ င်းး� ထားး�

တွွ င််နှှ င့််� ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� တွွ င်် ပေါ�ါင်းး� စပ််ထည့််� သွွ င်းး� ရာာတို့့�� ၌
ပါါသည််။

အခန်းး� ၆ တွွင်် အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််အ
� တိုု�င်းး� MBEI ကိုု�

ညွှှန်ကိ
် န်းး�
ိ အမျိုး�း��အစား�းသုံးး��ရပ်ဖြ�င့်
် �်တည််ဆော�ာက််ထားး�ပါါသည််။
၎င်းး�တို့့��မှာာ� ၁) ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ဆယ့််လေး�းခုုနှ
�
င့်
ှ ်�

နေ�ပြ�ည််တော်�်�ရှိိ�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး�၅၆၀၅ကိုု�ကော�ာက််ခံံ

ထားး�သည့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� ကိုု� ယ််စား�းပြု�ု စစ််တမ်းး�မှှ
ထုုတ််ယူူထားး�သည့််� ထင််မြ�င််ချျက််ကိုု� အခြေ�ေခံံထားး�သည့််�

ဒေ�တာာ၊ ၂) ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��ကိုု�ယ််တိုုင််
� မြို့�့��နယ််

ရုံးး��များ�း�သို့့�� သွားး��ရော�ာက််၍ ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�
ရရှိိ�နိုင််မှုု
ု� ၊ အရည််အသွေး�း�နှှင့််� ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုတို့့��ကိုု� မှှတ််တမ်းး�
တင််ခဲ့့�သည််များ�း�မှှ ထုုတ််ယူူထားး�သည့််� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
�

ဒေ�တာာ၊၃)၂၀၁၉ခုုနှှစ်သန်းး
်
�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�ဒေ�တာာ(MOLIP၂၀၁၉)

နှှင့်�် အစိုးး��ရ လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််များ�း� အစရှိိ�သည့််� ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�ပြီး�း�သော�ာ

စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ မှှတ််တမ်းး�များ�း� (တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ) တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ ထင််မြ�င််ချျက််ကိုု�
အခြေ�ေခံံထားး�သည့််� စစ််တမ်းး� တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�နှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�

စေ�ရန်် လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာနှှင့််� တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််
ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာတို့့��ကိုု� ပေါ�ါင်းး�ရုံးး��၍ hard data ဟုု ရည််ညွှန်း
ှ း�
ခေါ်�်ဝေါ်�်ပါါမည််။

၁.၄.၂။ အသုံးး��ပြု�ုသည့််� သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�
အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ညွှှန်းး�ကိန်းး�ကိုု�
ိ
အဆင့််�သုံးး��ဆင့််�ဖြ�င့်�် ပေါ�ါင်းး�စပ််ဖန်တီးး�ထားး�ပြီး
်
�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ မူူဝါါဒချျမှှတ်သူ
် များ�း
ူ �နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာမှှ
ပါါသည််။ ဤတွွင်် လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုု အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု�
ဆန်းး�စစ််ရန်် နော�ာက််ဆုံးး��ပိိတ်် ထိိန်းး�ညှိိ�မေး�းခွွန်းး�တစ််စုံံ�နှှင့််�

အတူူ ခေါ�ါင်းး�စဉ််အလိုု�က်် စုုစည်းး�ထားး�သည့််� အပိုု�င်းး�ငယ််
တစ််ဆယ့််�နှှစ််ခုု ပါါဝင််ပါါသည််။ ဒုုတိိယအနေ�နှှင့််� မိိမိိ၏

တန််ဖိုးး��နှှင့်�် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�အပေါ်�်မူူတည််၍ တိုု�င်းး�တာာသည့််�
အချျက််အလက််များ�း� (soft data) ကိုု� ကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာသည့််�
အဖွဲ့့��ငယ််မှှ မှှတ််တမ်းး�ပြု�ုစုုထားး�သည့််� မြို့�့��နယ််ရုံးး�� များ�း�သို့့��

စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာမှုုများ�း�၊ နှှစ််စဉ််ထုုတ်် စာာရင်းး�အင်းး�စာာအုုပ််များ�း�နှှင့််�
အစိုးး��ရဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�မှှ ရနိုုင််သမျှှ
�
အခြား�း�သော�ာ တစ််ဆင့််ခံ
� ံ

အရင်းး�မြ�စ််များ�း�မှှ နေ�၍ စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�သည့််� ဓမ္မမဓိဋ္ဌာ
ိ ာန််ကျျသော�ာ
(သို့့��) hard data နှှင့်�် ပေါ�ါင်းး�စပ််သည််။ စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာချျက််
ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�ကွွင်းး�ဆင်းး�အဖွဲ့့��ငယ််မှှစုုဆော�ာင်းး�ပေး�းပြီး��း ၎င်းး�အဖွဲ့့��
ငယ််သည်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာမြို့�့��နယ််ရုံးး��များ�း�သို့့�� သွားး��ရော�ာက််၍

ဒေ�သန္တတ ရ ရုံးး�� များ�း�မှှ ပေး�းသည့််� အကူူ အညီီ ၊ ရုံးး�� လုုပ််ငန်းး�
ပြီး�း�မြော��ာက််ရန််စော�ာင်းး�ဆိုု�င်းး�ရသည့််ကြာ� �ာချိိ�န််တို့့��နှင့်
ှ စပ််လျျဉ်းး
်�
�သည့််�
သတင်းး�အမျိုး�း��အစား�းများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�ပြု�ုစုုပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ

စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာချျက််များ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ််အချျင်းး�ချျင်းး�နှိုု�င်းး�ယှှဉ််
ကြ�ည့််နို
� င််သည့်
ု�
်� စကေး�းသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� မှှတ််တမ်းး�တင််
ပါါသည််။ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််ကိုု� ကိုု�င််တွယ််
ွ ရန််နှှင့််� ပြ�န််လည််

ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််များ�း�မှှ ဘက််လိုု�က််မှုုများ�း�ကိုု� ဖမ်းး�ယူူနိုု�င််ရန််

hard data များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််�
SME လုုပ််ငန်းး� များ�း�စွာာ�တို့့��တွွ င်် ၎င်းး� တို့့�� ဌာာနေ�ဖြ�စ််သည့််�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ကိုု� အမှှတ််ငါးး�မှှတ်် အခြေ�ေခံံဖြ�င့််�
အဆင့််ပေး
� �းရန််အတွွက်် အခြား�း�သော�ာ နေ�ရာာများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််
သည့််� လုံံလော�ာက််သော�ာနား�းလ
�
ည််မှုု မရှိိ�နိုု�င််ပေ�။

၎င်းး�အဆင့််�သုံးး��ဆင့်�ကိုု�
်
“C သုံးး��လုံးး�� ” ဟုု ခေါ်�်ပါါသည်် ။

MBEI စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာကိုု� ပြ�ည််တွွင်းး�ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဒေ�တာာများ�း�နှှင့်�် ပုံံနှိိ�ပ််ထုု
�
တ််ဝေ�ပြီး�း� ဒေ�တာာ အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု�

အဆင့််� ကိုု�ယ်် စား�းပြု�ု စစ်် တမ်းး�ပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေတည်် ၍

၎င်းး�တွွင််အော�ာက််ပါါတို့့��ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။၁)စီးး�ပွား��းရေး�းစစ််တမ်းး�

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� (collect)၊ ၂) အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ဆယ််ခုုကိုု�

တွွ က််ချျက်် (calculate) ပြီး�း� ၁ဝ-မှှ တ််ဖိုးး�� စနစ််တွွ င််
စံံကိုု�က််ခြ�င်းး�နှှင့််�၊ ၃) MBEI ကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ဆယ််ခုု၏

ချိိ�န််ဆချျက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�အဖြ�စ်် အမှှတ်် ၁ဝဝ အမြ�င့််ဆုံးး
� ��ပေး�းကာာ

ညှိိ�နှိုု�င်းး�သတ််မှှတ်် (calibrate) သည််။ သုုတေ�သနဒီီဇိုုင်း
� း�တွွင််

လည်းး� အရေး�းကြီး��း သော�ာ ဒီီဇိုုင်း
� း�အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�စွာာ�ပါါဝင််ပြီး�း�

၎င်းး�တို့့��သည်် ရလဒ််များ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲဖော်�်�ပြ�ပေး�းသည််။

ဤခေါ�ါင်းး�စဉ််ခွဲဲ�တွွင်် ယေ�ဘုုယျျလုုပ််ငန်းး�စဉ််အနှှစ််ချုု�ပ််ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ပေး�းပြီး��း အခန်းး� ၆ တွွင််မူူ သုုတေ�သန နည်းး�နိိဿယကိုု�
အပြ�ည့််�အစုံံ� ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�သည််။

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး� – MBEI တွွင််ထည့််�သွွင်းး�ရန်အ
် တွွက်် စစ််တမ်းး�မှှ

ရရှိိ�သော�ာ ဒေ�တာာနှှင့်�် စစ််တမ်းး�မှှ မဟုုတ်သော�
်
ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�
အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဦးးစွာာ�ပထမ

စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူသည့််� ကိိရိိယာာသည်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

လုုပ််ငန်းး� ၅,၆၀၅ အတွွက်် ကော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့််� အမျိုး�း��သားး�

တည််ဆော�ာက််ထားး�ပါါသည််။ ဤနမူူနာာကိုု� မတူူညီီသော�ာ

အုုပ််စုုနှှစ််စုုဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�ပါါသည််။ ပထမအုုပ််စုုတွွင််
မြို့�့��နယ််စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� DAO နှှ င့််� မြို့�့��တော်�်�

စည််ပင််သာာယာာရေး�းကော�ာင််စီီ (CDC) မှှ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် ရရှိိ�
ထားး�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစီီတိုု�င်းး�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�
တင််ထားး�သော�ာ ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

မှှတ််ပုံံတင််
�
ဒေ�တာာဘေ့�့စ်် (Thien et al. 2019) ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး�
၁၀၀,၃၉၆ ခုု ပါါဝင််သည့််� နမူူနာာ မူူဘော�ာင််တစ််ရပ််မှှ ထုုတ််ယူူ

ထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၄,၄၀၅ ပါါဝင််ပါါသည််။ ဤတွွင််
ရင််နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့််� ကုုမ္ပပဏီီ များ�း� ညွှှန််ကြား�း�မှုု ဦးးစီးး�ဌာာန (DICA)

သို့့��မဟုုတ်် စက််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့့်�စစ််ဆေး�းရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန
(DISI) မှှ မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက်် ရရှိိ�ထားး�သည့််� နမူူနာာစီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ ဒုုတိိယအုုပ််စုုမှာာ� နှှစ််နှှစ််

ဆက််တိုု�က််စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�သည့့်�နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုု

ဒေ�တာာစာာရင်းး�တစ််ခုု ဖန််တီးး�ရန််နှှင့််� ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး�
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�တွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည််အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု�ဆန်းး�စစ််
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နိုုင််ရာာ
�
၌ ရှုုထော�ာင့််တ
� စ််ရပ််ကိုု� ရရှိိ�နိုင််
�ု ရန်် လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁,၂၀၀

များ�း�ကိုု� ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� မှှ ဖယ််ထုုတ််ခြ�င်းး� ၊ ညွှှ န််ကိိ န်းး� သစ််

ထံံမှှ ကျျပန်းး�နမူူနာာ ကော�ာက််ယူူပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် MBEI

စစ််တမ်းး�တွွ င်် သုံးး�� ထားး�သည့််� စကားး�လုံးး�� အသုံးး�� အနှုုန်းး�

ကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် MBEI စစ််တမ်းး� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�သူူ ၄,၈၇၆

ဒေ�တာာစာာရင်းး�ကိုု�လည်းး� အလုုပ််သမား�း၊ လူူဝင််မှုုကြီး��း ကြ�ပ််

ရေး�းနှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�အင််အားး�ဝန််ကြီး��း ဌာာန (MOLIP) မှှ ပေး�းအပ််
လာာသည့််� နမူူနာာမူူဘော�ာင််မှှ ထုုတ််ယူူထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ပင််မ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ဆိုု�င််ရာာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး�
၁၂၀၀ မှှ ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းထားး�သည့့်� အဖြေ�ေများ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

နမူူနာာအုုပ််စုုဒေ�တာာစာာရင်းး�ပြု�ုစုုရာာ၌အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပြီး��း ဤနည်းး�ဖြ�င့််�

ကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု�
အတိိအကျျ မှှတ််တမ်းး�တင််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။

ဒေ�သန္တတရ အုုပ်ချုု�ပ်
်
ရေး
် �း အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်ငန်းး�
်
များ�း� လွွယ်် လင့််�တကူူ ခြေ�ေရာာကော�ာက်် နိုု� င်် ၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�

များ�း� ဖြ�ည့််�စွွက််ခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င်် ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�စွာာ�ကိုု�လည်းး�
အနည်းး�ငယ်် ပြ� င််ဆင််မွွ မ်းး�မံံ ခြ� င်းး� သို့့�� မ ဟုုတ်် ဒေ�သန္တတ ရ

အခြေ�ေအနေ�နှှ င့်�် ပိုု� မိုု� ကိုု� က််ညီီ အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဥပမာာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�

“မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််” ရှိိ�မရှိိ� သာာမန််ကာာလျှံံ�ကာာ မေး�းမည့််�
အစား�း မြို့�့��ပြ�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် မြေ�ေယာာဂရံံ

စာာရွွ က််စာာတမ်းး�၊ စိုု� က််ပျိုး�း��ရေး�း ဧရိိ ယာာများ�း�တွွ င််ရှိိ�သော်�်�
လည်းး� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနှှင့်�် မသက််ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

ဖော�ာင််ပုံံစံ
� ံ ၇ အစရှိိ�သည့််� ၎င်းး�တို့့�� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့်�် မြေ�ေအမည််
ပေါ�ါက်် အမျိုး�း��အစား�းကိုု� တိိတိိကျျကျျ မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။

လေ့�့လာာနိုု�င်် သော�ာ လုု ပ်် ငန်းး� ဆော�ာင်် ရွွ က်် နိုု� င်် စရာာ မူူ ဝါါဒ

သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�

ချျင်းး�စီီ ရွေး�း�ချျယ်် ထားး�ပါါသည်် ။ MBEI အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််�

တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�ခြေ�ေရာာကော�ာက််ရာာ၌အရေး�းကြီး�း�သော�ာ

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ပေး�းနိုု�င််ရန်် ညွှှန််ကိိန်းး�တစ််ခုု
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု နိိမ့်�်ပါးး�ခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့�� လက််ဆုုပ််လက််ကိုု�င််
ပြ� ရန််ခက််ခဲဲ သည့်�် သဘော�ာတရား�းအားး� အစီီ ရ င််ခံံ ရ န််

သက််သက််မျှှကိုု� အလိုု� မ ရှိိ�ပါါ။ ယင်းး� အစား�း ပြ� ည််နယ််/

တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း နှှ င့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််� များ�း�တွွ င်် ပွွ င့််� လ င်းး�
မြ�င််သာာမှုု အားး�ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန်် မူူဝါါဒပိုု�င်းး�မှှ တွွန်းး�အားး�

ပေး�းနိုု�င််သည့်�် အရာာများ�း�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ
သတင်းး� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေး�းနိုုင််
� ရန်် အားး�ထုုတ််ထားး�
ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ကြေး��းကိုု�အများ�း�

ပြ�ည််သူသိ
ူ မြ�င််စေ�
ိ
ရန်် ဒေ�သခံံ စည််ပင််ရုံးး��များ�း�တွွင်် ကပ််ထားး�
သည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အရေ�အတွွ က်် မည််မျှှက

အစီီ ရ င််ခံံ ကြော��ာင်းး� ၊ ဒေ�သဆိုု� င််ရာာ ရသုံးး�� ခန့််� မှှ န်းး� ခြေ�ေငွေ�ေ

စာာရင်းး� များ�း�နှှ င့််� ကွွ က််စိိ ပ််မြေ�ေပုံံ� များ�း�ကိုု� လွွ ယ််လင့််� တကူူ
ကြ� ည့််� ရှုု နိုု� င််သ ည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အရေ�အတွွ က််

မည််မျှှက တင််ပြ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�သာာ MBEI က ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််
များ�း�ကိုု� ပြော��ာသည််။

ပြု�ုလုုပ်ခြ�င်းး�သ
်
ည်် ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခဲ့့�သည့််�
အကျိုးး���ဆက််များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ၂၀၁၉ MBEI နှှင့််�

၂၀၂၀ MBEI တို့့��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� ညွှှန်ကိ
် န်းး�
ိ များ�း�မှာာ�

မတူူညီီသည့််� အတွွက်် ပျျမ်းး�မျှှ ရမှှတ််များ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ရုံံ�မျှှဖြ�င့်�်
တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� ခြေ�ေရာာကော�ာက််ရန်် မဖြ�စ််နိုု�င််ပေ�။

ရမှှ တ်် ပြော��ာင်းး� လဲဲ မှုုများ�း�သည်် ပြ� ည််နယ််အဆင့််� ရမှှ တ််
များ�း�တွွ င်် အမှှ န််တကယ်် တိုးး�� တက််ပြော��ာင်းး� လဲဲ မှုုများ�း�ကိုု�
ကိုု� ယ််စား�းပြု�ုသလားး�၊ သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ၏

ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�များ�း�ကြော��ာင့််� ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ
ရလဒ််မျှှသာာလော�ာ ဟူူသည့်�် အချျက််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� မပြော��ာ
နိုု�င််တော့�့�ပေ�။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််များ�း� ရမှှတ််နိိမ့်�်ပါးး�

သည့််� ညွှှ န််ကိိ န်းး� တစ််ခုုကိုု� ပယ််ဖျျက််လိုု� က််ခြ� င်းး� ကြော��ာင့််�

MBEI ပျျမ်းး�မျှှရမှှ တ််များ�း� တိုးး�� တက််လာာနိုု� င််စရာာရှိိ�သော်�်�
လည်းး� ဤသို့့�� အမှှတ််တက််လာာခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အမှှန််တကယ်် တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းမပြု�ုပေ�။

၂၀၁၉ ခုုနှစ်
ှ ် MBEI ကိုု� အော�ာင််မြ�င််စွာာ� မိိတ််ဆက််ထုတ်
ု ်ဝေ�

ဤပြ� ဿနာာကိုု� ဖြေ�ေရှှ င်းး�ရန်် အ လို့့�� ငှာာ� သုု တေ�သနအဖွဲ့့��

သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုသည်် ညွှှန််ကိိန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီ

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််နှှင့်�် မွွမ်းး�မံံ စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ပြီး�း�နော�ာက်် ပိုု�င်းး�တွွ င်် သုု တေ�သနအဖွဲ့့�� အနေ�ဖြ�င့််� အဆင့််�
ကိုု� စေ့�့စေ့�့စပ််စပ်် ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤတွွင််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး� များ�း�နှှ င့််� ပညာာရှှ င််သုုတေ�သီီ များ�း�ဖြ� င့််� တိုု� င််ပင််

ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�ပါါသည််။ ဂရုုတစိုု�က်် စဉ်းး�စား�းဝေ�ဖန််မှုု ပြု�ုလုုပ််
ပြီး��း သည့််�နော�ာက််တွွင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� ပိုု�မိုု�တိိကျျစေ�ရန််အတွွက််
သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး�ကိုု� အဆင့််�မြှ�ှင့််�တင််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ယခင််တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�တွွင််ပါါဝင််သည့််�

အမှား��းအယွွင်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် နား�းလည််မှုု လွဲဲ�မှား��းမှုုများ�း�ကိုု�
ပြ�င််ဆင်် တည့််မ
� တ််ရန််အတွွက််သာာမက အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�
ပြု�ုပြ�င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�အရ အချို့့���သတင်းး�အချျက််အလက််

များ�း�ကိုု� မလိုု�အပ််တော့�့�သည့်အတွ
်�
က််ပါ
ွ
ါ အဆင့််မြှ�
� င့်
ှ တင််မှုုများ�း
်�
�
ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််လာာခဲ့့�ပါါသည််။ အချို့့���သော�ာ ညွှှန််ကိိန်းး�

အနေ�ဖြ�င့််� သီးး�ခြား�း�ညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှစ််ခုု ဖန််တီးး�ထားး�ပါါသည််။

၁၅၃ ခုုပါါဝင််ပြီး�း� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အရည််အသွေး�း�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဤညွှှန်းး�ကိိန်းး�
ပေါ်�်ရှိိ� ရမှှတ််များ�း�ကိုု� ယူူနစ်် အချျင်းး�အချျင်းး�ကြား�း� (လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊
မြို့�့��နယ််များ�း�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််များ�း�) တွွင််သာာ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုု�င််ပြီး�း�

၂၀၂၀ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ၂၀၁၈ ဒေ�တာာများ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််၍

မရနိုုင််ချေ�ေ
�
။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး� ၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ နှှစ််နှှစ််လုံးး��တွွင််
အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည်် ညွှှန််ကိန်း
ိ း� ၉၂ ခုုကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့််�
ပင််မ MBEI ကိုု� ပါါ ဖန််တီးး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ပိုု�မိုုတ
� င်းး�ကြ�ပ််စွာာ�

လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််သည့််� ကိိစ္စစတစ််ခုုမှာာ� ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�
များ�း�ကိုု� MBEI စစ််တမ်းး�ကိုု� နှှစ််နှှစ််လုံးး�� ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�

သည့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှသာာ
ယူူထားး�ပါါသည််။ တူူညီသော�ာ
ီ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�သာာ
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အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� တိုးး��တက််မှုု၊ ဆုုတ််ယုုတ််မှုု အားး�လုံးး��တို့့��သည််

ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�များ�း�နှှင့််�သာာ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ထားး�ပါါသည််။ ဥပမာာ

ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ရလဒ််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း ၊ ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�

၅၃ မှှ ၆၁ ကြား�း�ရရှိိ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ

မူူဝါါဒပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အမှှန််တကယ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�မှှ တိုု�က််ရိုုက််
�
သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� အာာမခံံနို�င််ပါ
ု ါသည််။

တွွက််ချျက််ခြ�င်းး� – ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၅၃ ခုု ပေါ်�်မှှ MBEI ရမှှတ််

များ�း�ကိုု� အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � ဆယ််ခုအ
ု တွွင်းး�သို့့�� ပေါ�ါင်းး�ထည့််�လိုု�က််

ပါါသည်် ။ ယင်းး� အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�များ�း�ကိုု� သီီ အိုု� ရီီ ပိုု� င်းး� အရ
အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရှိိ�စေ�ရန််၊ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းစေ�ရန််နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ
ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍ မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�နှှင့််� တိုးး��တက််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုအပေါ်�်

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််သည့််� လက််တွေ့�့�ပြု�ုနိုု�င််စရာာရှိိ�သည့််�

မူူဝါါဒပိုု�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််မှုုရှိိ�စေ�ရန််
များ�း�စွာာ� ကြိုး�း��စား�းအားး�ထုုတ််ထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ အညွှှန်းး�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� များ�း�၌ တိုးး��တက်် လာာခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� အနေ�ဖြ
ံ
�င့််�

မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�မဆိုု� MBEI အမှှတ််

ကြီး�း�များ�း�ဖြ�စ််ပါါက မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ကျျင့််သုံးး
� ��နေ�ပြီး�း�သားး�ဖြ�စ််

သော�ာ အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း� အားး�လုံးး��ကိုု�
လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမှှတ်် ၁ဝဝ အပြ�ည့််ရ
� နိုုင််သည့်
�
်�

သဘော�ာဖြ�စ််ပါါသည််။ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�ကိုု�အမှှတ််စကေး�းပြ�န််လည််
ချိိ�န််ညှိိ�ပြီး�း�သည့််�နော�ာက်် ချိိ�န််ဆပြီး��း ပျျမ်းး�မျှှတန််ဖိုးး��ကိုု�ယူူ၍

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ဖန််တီးး�ပါါသည််။ ချိိ�န််ဆပြီး��း ပျျမ်းး�မျှှတန််ဖိုးး��များ�း�ကိုု�

hard data များ�း� ရရှိိ�လာာသော�ာအခါါ ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပေါ�ါင်းး�စပ််
ထည့််�သွွင်းး�နိုု�င််ရန်် အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််
ဘက််လိုု�က််မှုုများ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုုင််
� ရန််အတွွက်် စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

များ�း�၏ အလေး�းတင််ကိိန်းး�စီးး�မှုုကိုု� ၆ဝ% သတ််မှှတ််ပြီး��း hard
data များ�း�ကိုု� ၄ဝ% သတ််မှှတ််ပါါသည််။

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုနှှင့််� ကြွ�ယ််
ွ ဝမှုုဆက််လက််ရှိိ�နေ�ဖို့့��ရာာ လွွန််စွာာ�

MBEI ရမှှ တ်် များ�း�ကိုု� တွွက်် ချျက်် ရာာတွွင်် မတူူ ညီီ သော�ာ

ရွေး�း�ချျယ််ရခြ�င်းး�နှှင့််� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�တို့့��အတွက််
ွ နော�ာက််ကွွယ််မှှ

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ထားး�ပါါသည််။ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု�

အရေး�းကြီး�း�သည််ဟုု ယူူဆပါါသည််။ (ညွှှန််ကိန်း
ိ း�တစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု�

အကြော��ာင်းး� တရား�းနှှ င့််� ပတ််သက််သည့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််
အပြ�ည့််�အစုံံကိုု
� � အခန်းး� ၄ တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ။)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� ဖန််တီးး�ရန်် ညွှှန််ကိိန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု�
အမှှ တ်် တစ်် မှှ တစ်် ဆ ယ်် အ ထိိ စံံသတ်် မှှ တ်် ထားး�ပြီး�း�

ဖြေ�ေဆိုု�သူူ မှှ ဖြေ�ေကြား�း�ချျက်် များ�း�ကိုု� အမှှ တ်် ပေး�းရာာတွွင််

(၁)ကိုု� အမှှတ််အနည်းး�ဆုံးး��ဟုု ယူူဆပြီး�း� (၁ဝ)ကိုု� အမှှတ််

အများ�း�ဆုံးး�� ဟုု ယူူ ဆပါါသည်် ။ မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ ၏ ရှိိ�ပြီး��း သားး�
အလေ့�့အကျျင့််�ကော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� မူူတည််၍ MBEI အမှှတ််

များ�း�ကိုု� သမရိုးး��ကျျအသွွင်် သွွတ််သွွင်းး�လိုု�က််သည်် ဖြ�စ််ရာာ
ဤဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််မှာာ� အလွွန််အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ MBEI သည််

ပြ� ည််နယ်် / တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး�� ရများ�း�ကိုု� ၎င်းး� တို့့�� ၏
လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံတိုးး�
ံ� �တက််ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင််ဆော�ာင််ရွွက််
ရန််တိုု�က််တွန်း
ွ း�ရာာတွွင််ပြီး��း ပြ�ည့််စုံ
� လွ
ံ� န်း
ွ း�ပြီး��း လက််တွေ့�့�ဖြ�စ််နိုင််
ု� ရန််

ခက််ခဲဲသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုစနစ််ကော�ာင်းး� နှုုန်းး�စံံများ�း�နှှင့်�် မနှိုု�င်းး�

စာာဘဲဲ၊ တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ အမျိုး�း��သားး�ရေး�း နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
မူူဘော�ာင််
အတွွင်းး�ရှိိ� ၎င်းး�တို့့��နှင့်
ှ �် အဆင့််အတ
�
န်းး�တူူ ဒေ�သအဆင့််� အစိုးး��ရ
များ�း� ကျျင့််�သုံးး��နေ�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည့််� အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� လုုပ််ငန်းး�

အုုပ််စုုခွဲဲ�များ�း�အတွွက်် သီးး�ခြား�း� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုနိုု�င််ရန််
စစ််တမ်းး�ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

များ�း�၏ အဆင့််တွ
� င််
ွ ဖန််တီးး�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ ၎င်းး�တို့့��ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသည့််�
စစ််တမ်းး�အဖြေ�ေများ�း�၊ မြို့�့��နယ််အဆင့််� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ၊

တစ််ဆင့််�ခံံ ဒေ�တာာများ�း�အရ ဖန််တီးး�ထားး�သည့််� တရား�းဝင််

ထုုတ််ပြ� န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာရမှှ တ််တစ််ခုုစီီ ရှိိ�သ ည်် ။
ဤနည်းး�ဖြ�င့််�ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
��သည််မည််သည့််�သုုတေ�သနပန်းး�တိုု�င််မျိုး�း��
သတ််မှှတ််စေ�ကာာမူူ ယင်းး�အတွွက်် လိုု�အပ််သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

အဆင့််မျိုး�း
� ��ရရှိိ�သည််အထိိ လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ ဖြေ�ေကြား�း�
ချျက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််၍ ရသွားး��စေ�သည််။ MBEI တွွင်် အဓိိက
ဦးးစား�းပေး�းသည််မှာာ� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အနေ�အထားး�ကိုု� တစ််ပေါ�ါင်းး�တစ််စည်းး�တည်းး�

လေ့�့လာာနိုုင််ရေး�း
�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏
ကဏ္ဍအမျိုး�း��အစား�း၊ လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင််
ှ ၏ ကျားး��/မအုုပ််စုုတို့့��အပြ�င််

စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ကျျင့််သုံးး
� ��ရာာတွွင်် တွေ့�့�ရသည့််� မညီီမျှှမှုု
များ�း�ကိုု� ခြေ�ေရာာကော�ာက််၍ ရလာာသလိုု� အခြား�း�လက္ခခဏာာရပ််

များ�း�စွာာ�တို့့�� အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ

သီးး�ခြား�း�ရမှှတ််များ�း�ကိုု� တွွက််ထုုတ််၍လည်းး� ရလာာပါါသည််။
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အဓိိက

MBEI တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �အလိုု�က်် ညွှှန််ကိန်းး�အားး�လုံး
ိ
း��၏ စာာရင်းး�

စစ်တမ်းေဒတာ
လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ(သို့့��)

တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁။ ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � ၂။ မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှင့်
ှ ်� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

ပင််မညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�

ပင််မညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�

၁။	အပြီး�း�အပြ�တ််မှှတ််ပုံံတင််
�
ရန်် သုံးး��လ ထက််ပိုု�မိုု�စော�ာင့်�ဆိုု
် �င်းး�ရသည်် (%)

၁။	လုုပ််ငန်းး�သည်် မြေ�ေပိုု�င််ပြီး�း� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််ပါါ ရှိိ�သည်် (%)

၂။	အပြီး�း�အပြ�တ််မှှတ််ပုံံတင််
�
ရန်် စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက်် (#)

၂။	မြေ�ေစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ရရှိိ�ရန်် ကြာ�ာချိိ�န်် (ရက််ပေါ�ါင်းး�)

၃။ CDC သို့့�� DAO မှှ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)

၃။ လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလယ််အလတ််ထက််မနည်းး�သော�ာ မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံရနိုု�င််သည့်�်

၄။ DICA မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက််ရရှိိ�ရန်် ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)
၅။ မည််သည့််� မှှတ််ပုံံတင််ကိ
�
စ္စ
ိ စမဆိုု� အခက််အခဲဲရှိိ� (%)
၆။ DAO စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပမာာဏ (%)

အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည်် (%)
၄။ လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလယ််အလတ််ထက််မနည်းး�သော�ာ ငှား��းရမ်းး�စာာချုု�ပ််ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င််မှုု
ု
အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည်် (%)

ီ တ််ကြ�ပြီး��း ဗဟုုသုုတရှိိ�ကြ�သည််ကိုု�သဘော�ာတူူ (%)
၇။ DAO ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� ကူူညီတ

၅။	မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံရပါါက လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� မျှှတသော�ာ လျှော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ ရရှိိ�လိိမ့်�်မည််ဟုု

ညွှှန််ကိန်းး�သစ်
ိ
်များ�း�

၆။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� မြေ�ေနှှင့်�်ဆိုု�င််သော�ာ ရုံးး��ကိိစ္စစများ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ဖူးး�သော်�်�လည်းး�

ယုံံကြ� �ည််သည်် (%)
၈။ CDC (သို့့��) DAO လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််ရန်် လိုု�အပ််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�ပေါ�ါင်းး�

အခက််အခဲဲတစ််စုံံတ
� စ််ရာာမရှိိ�ပေ�။ (%)

၉။ DICA မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက််လျှော�ာ�က််ရန်် လိုု�အပ််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�ပေါ�ါင်းး� (#)
၁၀။ DISI မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက််လျှော�ာ�က််ရန်် လိုု�အပ််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�ပေါ�ါင်းး� (#)

ညွှှန််ကိန်းး�သစ်
ိ
်များ�း�

၁၁။	လိုု�င််စင််လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�လေ့�့လာာရန််အတွွက်် သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည််

၇။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၂ နှှစ််အတွွင်းး� မြေ�ေကိိစ္စစအငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြ�စ််ခဲ့့�ဖူးး�သည်် (%)

ိ မက သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ရသည်် (%)
DAO ရုံးး�� သို့့�� တစ််ကြိ�မ််
၁၂။ DAO ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည််(%)

၈။	လုုပ််ငန်းး�တွွင်် မြေ�ေဂရန်် (သို့့��) ပုံံစံ
� ံ ၇ ရှိိ�သည်် (%)
၉။	လုုပ််ငန်းး�ရှှင််ပိုု�င််သော�ာမြေ�ေမှာာ� အခြား�း�သူူ၏ အမည််ပေါ�ါက််နှှင့်�် ဖြ�စ််သည်် (%)

၁၃။ DAO ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)

၁၀။	လုုပ််ငန်းး�ပရဝုုဏ််ဝယ််ယူူခြ�င်းး� သို့့�� ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�တို့့��တွင််
ွ အခက််အခဲဲများ�း� ကြုံ�ံ�ရသည်် (%)

၁၄။ OSS ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုရှိိ�သည််ဟုု

၁၁။ GAD မြေ�ေဂရန််ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပေါ�ါင်းး� (#)

သဘော�ာတူူသည််

၁၂။ DALMS ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� ကူူညီတ
ီ တ််ကြ�သည်် (%)

၁၅။ OSS ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)

၁၃။ GAD တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ဖော�ာင််ပုံံစံ
� ံရှိိ�ပြီး�း� သွားး��ယူူ၍ရသည်် (%)

၁၆။ OSS ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� အကူူအညီပေး
ီ �းနိုု�င််ကြ�သည်် (%)

၁၄။ DALMS တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ဖော�ာင််ပုံံစံ
� ံရှိိ�ပြီး��း သွားး��ယူူ၍ရသည်် (%)

၁၇။ DAO တွွင်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ဖော�ာင််ပုံံစံ
� ံရှိိ�ပြီး��း သွားး��ယူူ၍ရသည်် (%)

၁၅။ GAD ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)
၁၆။ DALMS ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)
၁၇။ GAD ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)
၁၈။ DALMS ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပြ�ည့််�ဝစွာာ� အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၃။ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

� ံ ၁၅ ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�ပေါ�ါင်းး�
၁၉။ DALMS ဖော�ာင််ပုံံစံ

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	လုုပ််ငန်းး�များ�း� (သို့့��) စစ််ဆေး�းရေး�း ဝင််ရော�ာက််သည့််� အကြိ�ိမ််ရေ� (#)
၂။	စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ကိုု� စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာစေ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � ၄။ တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

၃။	လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ရုံးး��ကိိစ္စစများ�း�၌ ၎င်းး�တို့့��အချိိ�န််၏ ၁၀% အော�ာက််ကိုု� ပေး�းရသည်် (%)

ပင််မညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�

၄။	အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ကိုု�င််တွယ််ရာာ
ွ
၌ လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််သည််

၁။	လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် ပေး�းရသည်် (% သဘော�ာတူူ)

(% သဘော�ာတူူ)

၂။	အရော�ာင်းး�ဝင််ငွေ�ေ၏ ၂% အော�ာက်် ပမာာဏဖြ�င့််� လာာဘ််ထိုးး��ရသည်် (%)

၅။	အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�မှာာ� ခင််မင််စရာာကော�ာင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

၃။	လာာဘ််ငွေ�ေ ပေး�းရမည့််� ပမာာဏကိုု� ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ကြို��ု သိိသည်် (% သဘော�ာတူူ)

၆။	တံံဆိိပ််တုံးး�� ထုုပေး�းရန််နှှင့်�် လက််မှှတ််ထိုးး��ပေး�းရန်် ရုံးး��သို့့�� မကြာ�ာခဏ မသွားး��ရ

၄။	ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး�� လက််ဆော�ာင်် ပမာာဏသည်် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�လျျင််မြ�န််စေ�သည််

(% သဘော�ာတူူ)
၇။	ရုံးး��စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�မှာာ� ရိုးး��ရှှင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၈။	ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� အများ�း�မြ�င််သာာအော�ာင်် ထားး�ရှိိ�ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)

(% သဘော�ာတူူ)
၅။	အစိုးး��ရ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူရေး�း လေ�လံံအော�ာင််ဖို့့��ရာာတွွင်် ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင််ပေး�းရန််
လိုု�အပ််သည်် (% သဘော�ာတူူ)

၉။ GAD ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� အကူူအညီီ ပေး�းတတ််ကြ�သည်် (%)

၆။	စစ််ဆေး�းရေး�းဝင််ပါါက လက််ဆော�ာင်် (သို့့��) ငွေ�ေအပိုု�ဆော�ာင်းး�ပေး�းရသည်် (% သဘော�ာတူူ)

၁၀။	ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရုံးး��စား�းပွဲဲ�များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး�အသင့််�ရှိိ�နေ�တတ််သည်် (#)

၇။	စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�သည်် ကြီး��း ကြ�ပ််သူူများ�း�အားး� လက််ဆော�ာင််ဖြ�င့််� ငွေ�ေရှာာ�ရန်် အခွွင့်�်အလမ်းး�

၁၁။ မြို့�့��နယ််အတွွင်းး� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� ဖွွင့်�်လှစ်
ှ ်ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် (%)

ဖန််တီးး�ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၈။ လူူ ၁၀,၀၀၀ တွွင််ရှိိ�သော�ာ အဂတိိတိုု�င််ကြား�း�မှုုပေါ�ါင်းး�(# ၂၀၁၉)

ညွှှန််ကိန်းး�သစ်
ိ
်များ�း�
၁၂။	အစိုးး��ရ၏ ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််� ငွေ�ေနှုုန်းး�ထားး�များ�း�ကိုု�
အလွွယ််တကူူ သိိခွင့်
ွ �်ရလာာသည်် (%)
၁၃။	လုုပ််ငန်းး�သုံးး��သပ််ရန််နှှင့်�် ဝင််ရော�ာက််စစ််ဆေး�းရန်် ကြာ�ာချိိ�န်် (မိိနစ််)
၁၄။	အစိုးး��ရဌာာနများ�း�မှာာ� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး�တွွင်် အစွွမ်းး�အစရှိိ�ကြ�သည်် (%)
၁၅။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လည််ပတ််မှုုကိုု� အခက််အခဲဲဖြ�စ််စေ�သည့််� အကြိ�ိမ််ရေ� (#)
၁၆။ DAO စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် သက််တမ်းး�တိုးး��ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�အရေ�အတွွက်် (#)
၁၇။ GAD စီးး�ပွား��းရေး�းမြေ�ေဂရန််သက််တမ်းး�တိုးး��ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက်် (#)
၁၈။ DAO ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� အကူူအညီီပေး�းတတ််ကြ�သည်် (%)

ညွှှန််ကိန်းး�သစ်
ိ
်များ�း�
၉။	ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရန်် တံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် သို့့�� ငွေ�ေပေး�းရန်် လိုု�အပ်် (%)
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အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅။ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

၁။	ယခင််လအတွွင်းး� တယ််လီီဖုုန်းး�နှှင့်�် အခြား�း�ဆက််သွွယ််ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

၁။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

ပြ�တ််တော�ာက််သည့််� နာာရီီ (နာာရီီပေါ�ါင်းး�)
၂။	ယခင််လအတွွင်းး� မီးး�ပြ�တ််သည့််� နာာရီီ (#)
၃။	တစ််နှှစ််အတွွင်းး� လမ်းး�ရေ�ကြီး��း ၍၊ ရွှံံ�ထူ၍
ူ ၊ လမ်းး�မကော�ာင်းး�၍ လမ်းး�ပိိတ််သည့််�
ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)
၄။ မမျှော်�်��လင့်�သော�ာ
်
မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုု သို့့�� မီးး�မမှှန််မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ထိိခိုု�က််သည််
(% သဘော�ာတူူ)

၂။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၃။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�မှှ အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�သည့်�် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ှ�ှင့်�်
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၄။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၅။	အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိန်း
ိ း�သစ််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၆။	ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�၊ လေ�ယာာဉ််ကွွင်းး�များ�း�၊ အမြ�န််လမ်းး�များ�း� အစရှိိ�သည့််�

၅။	ယခင််လအတွွင်းး� မီးး�ပြ�တ််သည့််� အကြိ�ိမ််ရေ� (#)

	အစိုးး��ရ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အစီီအမံံများ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

၆။	မီးး�လျှော�ာ�က််သည့််�ရက််နှှင့်�် မီးး�ရသည့််� ရက််ကြား�း� (စုုစုုပေါ�ါင်းး�, ရက််ပေါ�ါင်းး�)

၇။	မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�နှှင့်�် မြေ�ေပုံံများ�း
� �ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

၇။	မြို့�့��ပြ�လမ်းး�များ�း�သည်် ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

၈။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�၏ စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�် ကဏ္ဍအလိုု�က််

၈။	တယ််လီီဖုုန်းး�များ�း�မှာာ� ကော�ာင်းး� (သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိန်း
ိ း�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

၉။	လျှှပ််စစ််မီးး� ကော�ာင်းး� (သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

၉။	စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��များ�း� ပြီး��း ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန်် ဖော�ာင််ပုံံစံ
� ံများ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

၁၀။	အင််တာာနက်် ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

၁၀။	ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဥပေ�ဒနှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု�

၁၁။	ရေ�အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

	ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

၁၂။	ဆေး�းရုံံ/� ဆေး�းခန်းး� အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

၁၁။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု�

၁၃။	မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�/လူူဦးးရေ� (%)

	ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၁၂။	ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု�

ညွှှန််ကိန်းး�သစ်
ိ
်များ�း�
၁၄။	ကြို�ု�တင််အသိိပေး�းပြီး��း မီးး�ဖြ�တ််သည့််� နော�ာက််ဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ၅ ကြိ�ိမ်် (#)
၁၅။	ကျေး�း�လက််လမ်းး�များ�း� ကော�ာင်းး�မွွန်် သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန်် (%)
၁၆။	လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�
ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (ပုုဂ္ဂဂလိကနေ�အိ
ိ
ိမ််သုံးး�� မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)

ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)
၁၃။	လူူသိိရှှင််ကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ပါါသော�ာ
GAD စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပမာာဏ (%)
၁၄။	လူူသိိရှှင််ကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ပါါသော�ာ
DAO စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပမာာဏ (%)

၁၇။	လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�
ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (အစိုးး��ရနေ�အိိမ််သုံးး�� မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)
၁၈။	လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�
ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (ပုုဂ္ဂဂလိကလုုပ််င
ိ
န်းး�မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)
၁၉။	လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုု လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််� အချိိ�န််မှှ ရသည့််�အချိိ�န််ကြား�း�
ကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�မီီတာာ၊ ရက််ပေါ�ါင်းး�)
၂၀။	ခြော��ာက််သွေ့�့�ရာာသီီတွွင်် ရေ�ရရှိိ�သည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း� (%)
၂၁။	လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၇ ရက််အတွွင်းး� အင််တာာနက်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့််� အသက်် ၁၅ နှှစ််နှှင့်�်
	အထက််လူူများ�း� (%)
၂၂။ ရထားး�လမ်းး�အရှှည်် (km/km2)

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၁၅။	သာာဓက ပြ�ထားး�သော�ာ DAO စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််
၁၆။	သာာဓက ပြ�ထားး�သော�ာ DALMS စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််
ူ ိစေ�ရန်် သတင်းး�အချျက််အလက််ပြ�ပေး�းထားး�သော�ာ
၁၇။	အများ�း�ပြ�ည််သူသိ
DALMS စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််
၁၈။ DAO ပေး�းဆော�ာင််ရငွေ�ေစာာရင်းး�အတွွက်် သတင်းး�အချျက််အလက်် အလွွယ််တကူူ
ရရှိိ�နိုု�င််မှုု (၁-၃ မှှတ််)
၁၉။ (အစိုးး��ရဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�အတွွက််) ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု စစ််တမ်းး� ရမှှတ််
(၁၅ မှှတ််အထက််)

၂၃။	လမ်းး�အမျိုး�း��အစား�းဖြ�င့််� တွွက််ချျက််ထားး�သော�ာ လမ်းး�အရှှည်် (km/km2)
၂၄။	အစိုးး��ရ သို့့�� ရပ််ရွာာ�ဓါါတ််အားး�လိုု�င်းး�ရှိိ�သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုုပမာာဏ (%)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၇။ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	အဆက််အစပ်် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�� ဒေ�သန္တတရ
အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� မရှိိ� (%)
၂။	မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုဆိုု�င််ရာာ ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၃။	ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရေး�းတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၄။	သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�း လိုု�င််စင််တွင််
ွ ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၅။	ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၆။	အစိုးး��ရဌာာန စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
၇။	သတင်းး�အချျက််အလက််ရရှိိ�ရေး�းတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု (%)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၈။	အခြား�း�သော�ာ အခွွင့်�်အရေး�းများ�း�နှှင့်�် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်�
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�
ကိုု�က််ညီမှု
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	ညစ််ညမ်းး�မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အလားး�အလာာများ�း�အပေါ်�် မကော�ာင်းး�သော�ာ
သက််ရော�ာက််မှုု အနည်းး�ငယ်် သို့့�� လုံးး��ဝမရှိိ� (%)
၂။	ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အရည််အသွေး�း�မှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန်် (%)
၃။	ဒေ�သန္တတရ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� အချိိ�န််မီီကိုု�င််တွယ််ကြ
ွ �သည်် (%)
၄။ 	ရေ�ခြွေ�ေ�တာာရေး�းကိုု� ပြ�ည််နယ််မှှအားး�ပေး�း (%)
၅။	စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရက
ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုပေး�းသည်် (%)
၆။	အစိုးး��ရစစ််ဆေး�းရေး�းဝင််ခြ�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�်
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ဖြ�စ််သည်် (%, သဘော�ာတူူ)
၇။	မိိလ္လာာ�သန့််�ရှှင်းး�မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုု (%)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၈။	လေ�ညစ််ညမ်းး�မှုု လျှော့�့��ချျရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််မှှ အကူူအညီပေး
ီ �း (%)
၉။	ရေ�ညစ််ညမ်းး�မှုု လျှော့�့��ချျရာာတွွင်် ပြ�ည််နယ််မှှ အကူူအညီီပေး�း (%)
၁၀။	လျှှပ််စစ််စွွမ်းး�အင်် ခြွေ�ေ�တာာရန်် ပြ�ည််နယ််မှှ အကူူအညီီပေး�း (%)
၁၁။	လူူ ၁၀,၀၀၀ လျှှင်် အမှိုု�က််ကားး�အစီးး�ရေ� (#)
၁၂။	စီးး�ပွား��းရေး�းတစ််ရပ််လုံးး��၏ လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�း ကာာဗွွန်် သိိပ််သည်းး�ဆ
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ညှိိ�နှိုု�င်းး�သတ််မှတ်
ှ ်ခြ�င်းး� – ခေါ�ါင်းး�စဉ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီ နှှင့်�် အဓိိက

ဘော�ာဂဗေ�ဒရလဒ််များ�း�ကြား�း� နှိုု�င်းး�ရ အရေး�းကြီး�း�မှုကိုု�
ု ထင််ဟပ််

သည့််� ချိိ�န်် ဆမှုု များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ အဆုံးး��သတ်် MBEI
ရလဒ်် များ�း�ကိုု� ညှိိ�နှိုု�င်းး�သတ်် မှှ တ်် ပါါသည်် ။ ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�

ဆယ််ခုုကိုု� ရိုးး��ရိုးး��ပေါ�ါင်းး�လိုု�က််ပါါက အမှှတ်် ၁ဝဝ အများ�း�ဆုံးး��
သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� မချိိ�န််ဆရသေး�းသော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�

တစ််ခုုရရှိိ�လာာသည််။ ဤသည််မှာာ� အဆုံးး��သတ်် MBEI ကိုု�
တွွက််ထုုတ််ရန်် အလွွယ််ကူဆုံးး
ူ ��နှှင့််� အရှှင်းး�လင်းး�ဆုံးး�� နည်းး�လမ်းး�
ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�အချို့့���သော�ာအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�သည််ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ
ကဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ရာာတွွင််

အခြား�း�သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ထက်် ပိုု�မိုုအရေး�း
�
ကြီး�း�သည််
ဖြ�စ််ရာာ အဆိုု�ပါါ နည်းး�လမ်းး�သည်် မူူဝါါဒ ကိိရိယာာတ
ိ
စ််ခုုအနေ�နှှင့််�

မသင့််� တော်�်� ချေ�ေ ။ သို့့��ဖြ� စ်် ၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�၏

ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုဆိုု�င််ရာာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအပေါ်�်
စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာနိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �ရှိိ�သည့််အပေါ်
� �် မူူတည််၍

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််ချိိ�န််ဆရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််။
ဤသို့့�� ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွ က်် သုုတေ�သနအဖွဲ့့��ငယ််သည််

ကိိ န်းး� ရှှ င််စုံံ� ပြ� န််ပြော��ာင်းး� စဉ်းး� စား�းနည်းး� စိိ စ စ််လေ့�့လာာချျက််
(multivariate regression analysis) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။
အဆိုု�ပါါနည်းး�အရ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ သုုတေ�သီီများ�း�နှှင့််� လက််တွေ့�့�

လုုပ််ကိုု�င််နေ�ကြ�သူူများ�း�မှှ ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု
အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�ဟုု ယူူဆထားး�
ကြ�သည့််� အဓိိက စီးး�ပွား��းရေး�းလည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ� ကိိန်းး�ရှှင််

များ�း�အပေါ်�် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် မည််သို့့��လွှမ်းး
ှ �မိုးး��မှုု
ရှိိ�သည််ကိုု� သတ််မှှတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� MBEI
၆

နှှင့််� နမူူနာာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှနှှစ််စဉ််လုုပ််သားး�
အင််အားး�တိုးး��ပွား��းလာာမှုုတို့့��ကြား�း� ဆက််စပ််မှုုကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�
စော�ာင့််ကြ� �ည့််ပါ
� ါသည််။ အချုု�ပ််ဆိုု�ရသော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��လုုပ််ငန်းး� အရွွယ််အစား�းကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ချျင််စိိတ််

နှှင့်�် အလုုပ််အကိုု�င်် ဖန််တီးး�ပေး�းလိုု�စိတ်
ိ ် ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာအော�ာင််

မည််သည့််� မည််သည့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�က မက််လုံးး��ပေး�း

သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� လေ့�့လာာပါါသည််။ ဒေ�သခံံ အရာာရှိိ�များ�း�၏

အန္တိိ�မ ပန်းး�တိုု�င််သည်် ဒေ�သခံံပြ�ည််သူများ�း
ူ �၏ စီးး�ပွား��းဖူူလုံမှုုကိုု
ံ�
�
မြှ�ှင့်တင််ပေး
�်
�းရန််ဖြ�စ််သည့််အလျော�ာ
�
�က််အဆိုု�ပါါရလဒ််ကိိန်းး�ရှှင််ကိုု�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အသားး�ပေး�းထားး�ပါါသည််။

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉။ လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	သာာမန််အခြေ�ေခံံ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)
၂။	နည်းး�ပညာာရှှင််များ�း� ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)
၃။	စာာရင်းး�စစ််များ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)
၄။ ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌လွွယ််ကူူ (%)
၅။ မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌လွွယ််ကူူ (%)
၆။	မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််နှုုန်းး� (%)
၇။	အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််နှုုန်းး� (%)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�
၈။	လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလုုပ််သမား�းအသစ််များ�း� လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းရန််လိုု� (%)
၉။	လုုပ််ငန်းး�လိုု�အပ််ချျက််နှှင့်�် ကိုု�က််ညီသော�ာ
ီ
ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ� အလုုပ််သမား�းများ�း�၏
အရည််အသွေး�း� (%)
၁၀။	အလုုပ််သမား�းငှား��းရမ်းး�ပြီး��း နော�ာက်် ၎င်းး�အလုုပ််လုုပ််နိုု�င််ရန်် ကြာ�ာသော�ာ ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)
၁၁။	အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�သည့််�နှုုန်းး� (%)
၁၂။	လူူ ၁ သော�ာင်းး�လျှှင်် အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့့်� အလုုပ််သမား�း ရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းရုံးး��မှှ
နေ�ရာာချျထားး�ပေး�းသည့််�နှုုန်းး� (#)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀။ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
၁။	အကယ််၍ အရာာရှိိ�တစ််ဦးးမှှ ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််သော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််အနေ�ဖြ�င့််� အထက််မှှ
ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန်် အယူူခံံနိုု�င််သည်် (%)
၂။	အကယ််၍ ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း� ထင််ရှား��းပါါက အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ကျူးး��လွွန််သူူ
ဝန််ထမ်းး�ကိုု� အရေး�းယူူသည်် (%)
၃။ ဥပဒေ�စနစ််သည်် ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�်နှင့်
ှ �် စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� အကာာအကွွယ််
ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၄။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�မျိုး�း��စုံံရှိိ�
� တရား�းရုံးး��များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေ�
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၅။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� တရား�းရုံးး��များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု�
အစော�ာတလျျင်် ကြား�း�နာာ / ဖြေ�ေရှှင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၆။	ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� တရား�းရုံးး��များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု�
စီီရင််ချျက််အတိုု�င်းး� အစော�ာတလျျင်် လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််စေ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၇။	အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််သည့််�အခါါ ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ဥပဒေ� အထော�ာက််အကူူပြု�ုရေး�း
ဌာာနများ�း�မှှ အကူူအညီပေး
ီ �းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၈။	တရား�းရုံးး�� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�သည်် မျှှတမှုုရှိိ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၉။	လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အနေ�အထားး� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် (% သဘော�ာတူူ)
၁၀။	ယခင််နှှစ််အတွွင်းး� ရာာဇဝတ််မှုုဘေး�းဒဏ်် ခံံစား�းခဲ့့�ရသည်် (%)
၁၁။	ဒေ�သန္တတရ ရဲဲဌာာနသို့့�� တိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့�ဖူးး� (%)
၁၂။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ လျှှင်် သတ််မှှတ်် ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု� ခံံစား�းရသည့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး�
အရေ�အတွွက်် (#)
ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�

ဇယားး� ၁.၁ တွွင်် တင််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� အလုုပ််အကိုု�င််

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုနှှင့်�် ထင််ထင််ရှား��းရှား��း အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ
ဆော�ာင််သော�ာ ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည့််� အညွှှ န်းး� ကိိန်းး� ခွဲဲ�များ�း�မှာာ�
ဖြ�စ််ကြ�သည့််မြေ�ေယာာအသုံးး�
�
�ပြု�ုခွွင့်နှ
်� င့်
ှ လုံံ
်� ခြုံ� �ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�၂)၊

၁၃။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀၀,၀၀၀ လျှှင်် တရား�းသူူကြီး�း�ဦးးရေ� (#)
၁၄။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀၀,၀၀၀ လျှှင်် ဖြ�စ််ပွား��းသည့််� အဓိိကရုုဏ်းး�နှှင့်�် ဆန္ဒဒပြ�မှုု အရေ�အတွွက်် (#)
၁၅။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀၀,၀၀၀ လျှှင်် ဖြ�စ််ပွား��းသည့််� လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခ (#)

ပွွင့်လ
�် င်းး�မြ�င််သာာမှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��အလေး�းတင််ကိိန်းး�အုုပ််စုု၅% တွွင််ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ပါါသည််။

နိုု�င််မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) တို့့��ကိုု� အလေး�းတင််ကိိန်းး�အုုပ််စုု

အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့်အလမ်းး
်�
� တိုးး��ပွား��းမှုုနှှင့််� အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ

နှှင့််� ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈) နှှင့််� လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �

၁၅% တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ပါါသည််။ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််
စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း� (အညွှှန်းး� ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၃)၊ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုတွွင််

ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၇)၊ တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေ
ရမှုုများ�း� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄) နှှင့်�် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅) တို့့��ကဲ့့�သို့့� ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ တိုးး��တက််မှုုရလဒ််
များ�း�နှှင့််� ဆက််စပ််မှုုအားး� အနည်းး�ဆုံးး�� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကိုု�

အလယ််အလတ််ရှိိ�သော�ာ အလေး�းတင််ကိိန်းး�အုုပ််စုု ၁၀% တွွင််မူူ
ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သော်�်� လည်းး� စာာရင်းး� အင်းး� ကိိ န်းး� ဂဏန်းး� အရ

ဆက််စပ််မှုု မထင််ရှား��းသည့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကိုု� ထည့််သွ
� င်း
ွ း�
ပါါသည််။ ၎င်းး�အမျိုး�း��အစား�းတွွင်် မူူဝါါဒပိုု�င်းး�ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််
များ�း� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁) နှှင့်�် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု(အညွှှန်းး�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀) တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။ အလေး�းတင််ကိိန်းး� သတ််မှှတ််မှုု
အားး�လုံးး��ကိုု� ဇယားး� (၁.၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
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ဤအခန်းး�တွွင်် ၂၀၂၀ MBEI ၏ စာာရင်းး�အင်းး� စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််မှှ အဓိိက ရလဒ််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပြီး�း� အခန်းး�ခြော��ာက််ခန်းး�
ပိုု�င်းး�ခြား�း�ထားး�ပါါသည််။ ဦးးစွာာ�ပထမ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း� ၁၄ ခုုနှှင့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်�တို့့�၏ ပျျမ်းး�မျှှ MBEI

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ရမှှတ််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�နော�ာက်် မြို့�့��နယ််အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� လေ့�့လာာရန််

ရမှှတ််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ကြ�ည့််�ပါါသည််။ တတိိယအနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�အဆင့််�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကြော��ာင့််�
အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့််� ဖူူလုံံ�မှုုအပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာပါါသည််။ စတုုတ္ထထအားး�ဖြ�င့််� ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� အားး�လုံးး��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု မည််သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််ကိုု� လေ့�့လာာပါါသည််။ ပဉ္စစမအားး�ဖြ�င့််�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရသည့််� အကြိ�ိမ််ရေ�နှှင့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည့််�

အထူးး� စစ််တမ်းး�ကော�ာက်် စမ်းး�သပ််မှုုများ�း�မှှ ရလဒ််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အပိုု�င်းး�တွွင်် ညွှှန််ကိိန်းး�အဆင့််�မှှ
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််နှှင့်�် မူူဝါါဒပိုု�င်းး� အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ဖြ�င့််� နိိဂုံးး�� ချုု�ပ််ထားး�ပါါသည််။

စုုစုုပေါ�ါင်းး� MBEI တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှု၏
ု မျျက််နှာာ�စာာ

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ကိုု� အဆင့််�သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသည််။

များ�း�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ရမှှတ််မြ�င့််�သော�ာ

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် လုုပ်ငန်းး�
် ဆော�ာင််ရွက်
ွ မှု
် ု အကော�ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ

လုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က်် အရည််အသွေး�း�မြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

သည့််�အနက်် ၆၁.၁၃ ရရှိိ�သော�ာ ရန််ကုုန််၊ ၆၀.၈၄ ရရှိိ�သော�ာ

ဆယ််ရပ််မှှ မတူူညီသော�
ီ
ာ ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၅၃ ခုုပေါ်�်ရှိိ� ရမှှတ််

အရပ််ဒေ�သများ�း�မှာာ� လက််ရှိိ�တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍမှှ စီးး�ပွား��းရေး�း
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ပေး�းနေ�ကြ�သူူ များ�း�နှှ င့့်� အနာာဂတ််

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုကိုု� ဖိိတ််ခေါ်�်နိုု�င််သည့််�

အနေ�အထားး�တွွ င်် ရပ််တည််လျျက််ရှိိ�ကြ�သူူ များ�း� ဖြ� စ််ကြ�
ပါါသည််။ အနှှစ််သာာရအားး�ဖြ�င့််� အဘယ််ကြော��ာင့််� ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ

ကဏ္ဍ ရှှင််သန််လှုုပ််ရှား��းမှုုနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုအပိုု�င်းး�တွွင််
မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ အချို့့���သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�သည်် အခြား�း�

သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ထက််စာာလျှှင်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပိုု�မိုု�

ကော�ာင်းး�မွွန််နေ�သနည်းး�ဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� MBEI သည််
ရှှင်းး�လင်းး�တင််ပြ�ရန်် ကြိုး��း �စား�းကြ�ည့််ခြ�
� င်းး� ဖြ�စ််သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ပြော��ာကြား�း�လာာသည့််� ဒေ�သန္တတရစီးး�ပွား��းရေး�း

ပြ� ည်် န ယ်် / တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� များ�း�မှာာ� ရမှှ တ်် ၁၀၀ ဖိုးး��ပေး�း
စစ််ကိုု�င်းး�နှှင့်�် ၆၀.၆၇ ရရှိိ�သော�ာ နေ�ပြ�ည််တော်�်�တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�

ပါါသည််။ ပဲဲခူးး� အပါါအဝင်် ယင်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�သည််

တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အမြ�င့််�ဆုံးး��အလွှာာ�
များ�း� ဖြ� စ််ကြ� ပြီး��း စီးး�ပွား��းရေး�း ရင်းး� နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််

အကော�ာင်းး� ဆုံးး�� ဖိိ တ််ခေါ်�်လျျက််ရှိိ�သည့််� နေ�ရာာများ�း�လည်းး�
ဖြ� စ််ကြ� သည်် ။ ရမှှ တ််များ�း�မှာာ� ၆၀ စွွ န်းး� စွွ န်းး� သာာ ရှိိ�သည့််�

အတွွက်် အဆင့််�အမြ�င့်�ဆုံးး
် �� ရရှိိ�ထားး�သော�ာ နေ�ရာာများ�း�သည််
ပင််လျျင်် ယခုုထက််ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စရာာ

ရှိိ�သေး�းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည််။ ရမှှတ်် ၅၈ မှှတ််ကျော်�်��သည့်�်
မန္တတလေး�း၊ မကွေး�း�၊ ဧရာာဝတီီနှှင့်�် ကယားး� ပြ�ည််နယ််တို့့��သည််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�မှှ စစ််တမ်းး� ဒေ�တာာများ�း�

လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု သင့််� တင့််� ကော�ာင်းး� မွွန််သည့််�

အရင်းး�မြ�စ််များ�း�နှှင့်�် အခြား�း�သော�ာ အရင်းး�မြ�စ််များ�း�မှှ ရရှိိ�သည့််�

တွွ င်် ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း� အားး�လုံးး�� အတွွ က််

အပြ�င်် ဒေ�သန္တတရ အခြေ�ေအနေ�များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ တရား�းဝင််

ယုံံ�ကြ�ည််ရသော�ာ၊ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််၍ ရနိုု�င််သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု၍ MBEI ၏ အမှှတ်် ၁၀၀ ဖိုးး��တွွင်် ပြ�ည််နယ််/

နေ�ရာာများ�း�အဖြ�စ်် ရပ််တည််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည်် ။ ပုံံ� ၂.၁

အဆင့််� သ တ််မှှ တ််ချျက်် အပြ�ည့််� အစုံံ� ကိုု� ဖော်�်� ပြ� ပေး�းထားး�
ပါါသည််။
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ပုံံ� ၂.၁။

အပေါ်�် အဆင့််�အလွှာာ�

အလယ််အထက််အဆင့််�အလွှာာ�

95% CI

အလယ််အော�ာက််အဆင့့်�အလွှာာ�
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ရန််ကုုန််

အလေး�းတင််ကိန်းး�ညှိ
ိ
ိ�ပြီး�း� MBEI ရမှှတ််

မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�

အော�ာက််အဆင့််�အလွှာာ�

ိ ်အမှှတ််
အလွှာာ�နယ််နိိမိတ်

ဒေ�သန္တတ ရ အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု ညွှှ န်းး�ကိိ န်းး� များ�း�

ပုံံ� ၂.၁ တွွင်် ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှု၏
ု

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�အကြား�း�

ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သည်် အလွှာာ�လေး�းလွှာာ�

(EGIs) ကျျင့််�သုံးး��သည့်�် အခြား�း�နိုု�င််ငံံများ�း�နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လျှှင််
စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် တွွ
ု င်် ကွဲဲ�လွဲဲချျက်
�
အ
် နည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�သည််။
အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��မှှအမြ�င့််ဆုံးး
� ��အမှှတ််ထိိရမှှတ််များ�း�ကြား�း�ကွာာ�ဟချျက််မှာာ�
ကိုးး��မှှတ််ပင်် မပြ�ည့််�ချေ�ေ။ ယင်းး�အချျက််ကိုု� ထော�ာက််သော်�်�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�စီးး�ပွား��းရေး�းအတွေ့�့�အကြုံ�ံ�သည််

ဥပမာာ ဗီီယက််နမ််၊ ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယားး�တို့့�� ထက််စာာလျှှင်် ယေ�ဘုုယျျ

အားး�ဖြ�င့််� ပိုု�၍ အဆင််တူူအသွေး�း�တူူသည့်�် သဘော�ာဖြ�စ််သည််။
တစ််နည်းး�ဆိုု�ရပါါမူူ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

များ�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှာာ� လုံံလော�ာက််မှုု
�
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အလယ််အလတ််မျှှသာာဖြ�စ််သည့််�အတွွက််

သိိသိသာာသာာ
ိ
ထူးး�ချွွန််သူူ သို့့�မ
� ဟုုတ်် နော�ာက််ကျျကျျန််သူူဟူ၍
ူ
အနည်းး�ငယ််မျှှသာာရှိိ�သည််။ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ�တိုု�င်းး�ပြ�ည််သည််
နှှ စ််ပေါ�ါင်းး� များ�း�စွာာ� ဗဟိုု� ချုု�ပ််ကိုု� င််မှုု အားး�ကော�ာင်းး� စွာာ�ဖြ� င့််�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� အစိုးး��ရကသာာ မူူဝါါဒနှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် ထိိန်းး�ချုု�ပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုင််သ
�ု
ည််။

ဤအစီီရင််ခံံစာာတွင််
ွ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�အားး�

တိုု�က််ရိုုက််
� အဆင့််သ
� တ််မှှတ််ခြ�င်းး� ထက််စာာလျျင်် အခန်းး� ၄ ပါါ

ပျျမ်းး�မျှှအရည်် အ သွေး�း�နှှင့်�် စပ်် လျျ ဉ်းး�ပါါက မြ�န်် မာာနိုု�င်် ငံံရှိိ�
အတွွင်းး�တွွင်် ပါါဝင််နေ�သည််။ ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ကြီး�း�များ�း� အကြား�း�မှှ ကွာာ�ဟချျက််မှာာ� အတော်�်�အတန်် သိိမ််မွေ့�့�မှုု
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အဆိုု�ပါါ အလွှာာ�များ�း�မှာာ�မူူ MBEI ဒေ�တာာစာာရင်းး�

အရ သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အဆင့််�များ�း�ကိုု�
ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ပုံံ� ၂.၁ နှှင့်�်

၂.၂ ပါါ အရော�ာင််များ�း�ဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အလွှာာ�လေး�းလွှာာ�ကိုု�
သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသည််။ (၁) ပျျမ်းး�မျှှညွှှန်းး�ကိိန်းး�တွွင်် ၆၀.၀

အထက််ရှိိ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၊ (၂) ၅၈.၀ နှှင့််�
၆၀.၀ ကြား�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�၊ (၃) ၅၆.၅ နှှင့်�်
၅၈.၀ ကြား�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�နှှင့်�် (၄) ၅၆.၅

အော�ာက််ရှိိ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း� ဖြ�စ််ကြ�
ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ပွိုု��င့််�အမှှတ််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပိုု�င်းး�ဖြ�တ််

ရခြ�င်းး�မှာာ� ဤနေ�ရာာများ�း�တွွင်် အလွှာာ�များ�း�သည်် သုုတေ�သန

နည်းး�လမ်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ရအားး�ဖြ�င့််� အတော်�်�အတန််
ခံံနိုု�င််ရည််ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�

ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး�၊ ဖြ�ည့််�စွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

တစိိတ််တပိုု�င်းး� ပါါဝင််သည််။ မည််သို့့��ပင််ဆိုု�စေ� ပြ�ည််နယ််

ခြ�င်းး� အစရှိိ�သည့််� သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�ပိုု�င်းး�တွွင်် စဉ်းး�ငယ််မျှှ

ဇစ််မြ�စ််ကိုု� ဦးးစား�းပေး�း လေ့�့လာာရခြ�င်းး�မှာာ� ယင်းး�ကြော��ာင့််လည်းး
�
�

များ�း�နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ကြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု�
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာရာာတွင််
ွ စိိတ်ဝ
် င််စား�းဖွွယ်် အသိိပညာာအချို့့���
ထွွက််ပေါ်�်လာာသည််မှာာ� အမှှန််ပင််ဖြ�စ််သည််။

ညှိိ�နှိုု�င်းး�သတ်မှ
် တ်
ှ သည့်
်
�် အလေး�းတင််ကိန်းး�
ိ များ�း�အားး� ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ပြော��ာင်းး�လဲဲရုံံ�ဖြ�င့််� ကဏ္ဍအလိုု�က်် အဆင့််များ
� �း� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�

ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ကိုု�
တစ်် နေ�ရာာမှှ အခြား�း�တစ်် နေ�ရာာသို့့�� ခုု န်် ပျံံ�ကျော်�်��လွှားး��

32
tcef; 2
2020 MBEI &v'frsm;

ပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�မှုုမျိုး�း�� မဖြ�စ််စေ�ပါါ။ ဤအချျက််ကိုု� ပုံံ� ၂.၁ တွွင််

ရမှှတ််များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤအချျက််ကိုု� သရုုပ််ပြ�

အတွွက်် ပျျမ်းး�မျှှ ရမှှတ််များ�း� ပတ််လည််မှှ ၉၅% စိိတ််ချျကွွက််လပ််

တို့့��ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အရပ််ဒေ�သများ�း�သည်် အချို့့���သော�ာ စံံသတ််မှှတ််

သရုုပ််ပြ�ထားး�ပြီး��း ယင်းး�တွွင်် ဒေ�သန္တတရနယ််ပယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီ
များ�း�ကိုု� အစဉ််လိုု�က်် ဘားး�တိုု�င််များ�း�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

နမူူနာာအမှား��းနှှင့်ညွှှ
်� န်းး�ကိိန်းး�တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင််ဖြ�စ််ပေါ်�်သည့််�
ကွဲဲ�လွဲဲ�ချျက််ကိုု� အဆိုု�ပါါစိိတ််ချျစည်းး�များ�း�တွွင်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�
သည််။စိိတ််ချျစည်းး�များ�း�ကိုု�အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကော�ာက််ယူူရန််မှာာ�ရှုုပ််ထွေး�း�

သော်�်�လည်းး� ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ပြု�ုလုုပ််သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုလုံးး��ကိုု�
အစအဆုံးး��ပြ�န််လည််ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ည့််မ
� ည််ဆိုု�ပါါကအသစ််
ထွွက််ပေါ်�်လာာမည့််� ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုစီီ၏

ဖြ�စ််တန််ရာာသော�ာ MBEI ရမှှတ််များ�း�အတွွက်် ကွာာ�ဟနိုု�င််ခြေ�ေ
ဘော�ာင််သတ််မှှတ််ချျက််အဖြ�စ်် ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ယူူဆနိုုင််ပါ
� ါသည််။

သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််လုံးး��ကိုု� ပြ�န််လည််
တွွက််ချျက််ပြု�ုလုုပ််ပါါက ဧရာာဝတီီ၏ ရမှှတ််သည်် ၅၈.၁၈ နှှင့်�်
၅၈.၉၁ အတွွင်းး� မည််သည့််� တန််ဖိုးး��မဆိုု� ဖြ�စ််နိုင််ပြီး
ု� �း� ဖြ�စ််နိုင််ခြေ�ေ
ု�

အများ�း�ဆုံးး��သော�ာ ရမှှတ််သည်် ၅၈.၅၄ ပတ််လည််တွွင်် ရှိိ�သည််။

ထားး�သည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ချျက််များ�း�တွွင်် အဆင့််အမြ�င့်
�
ဆုံးး
်� �� ပြ�ည််နယ််များ�း�/တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ကြီး�း�များ�း� ဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� အချို့့���၌မူူ အဆင့််အနိ
�
မ့်
ိ ဆုံးး
်� �� ဖြ�စ််နေ�
သည့််အချျက််ကိုု
�
� သတိိပြု�ုပါါ။ တစ််ဆက််တည်းး�မှာာ�ပင်် များ�း�စွာာ�

သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ�း�/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��သည်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�
တစ််ခုုမဟုုတ်် တစ််ခုု၌ အမှှတ််အများ�း�ဆုံးး�� ရနေ�သည််ကိုု�လည်းး�

သတိိပြု�ုပါါ။ အဆိုု�ပါါ ပြ�ည််နယ််များ�း�/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�း အော�ာင််မြ�င််မှုု ရရှိိ�ရန်် အသေ�ချာ�ာဆုံးး��သော�ာ မူူဝါါဒများ�း�
ရှိိ�ပြီး��း အကော�ာင်းး�ဆုံးး��လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံများ�း
ံ� �ကိုု�မြ�င််တွေ့�့�ရမည့််�
နေ�ရာာများ�း� ဖြ�စ််နေ�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
� ယခင််နှှစ််အတွွင်းး�

အလုုပ််အကိုု�င််ဖန််တီးး�မှုုနှှင့််�ဆက််စပ််မှုုအားး�အကော�ာင်းး�ဆုံးး��သော�ာ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ဖြ�င့််� ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု� အလေး�းတင််ကိိန်းး�
ချိိ�န််ပြီး�း�နော�ာက််မှှသာာ ပုံံ� ၂.၁ တွွင်် ပြ�ထားး�သည့််� MBEI အဆင့််�
သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

အုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု အ တွွင်းး�ရှိိ� အမှှ န်် တ ကယ်် ခြား�း�နား�းချျက်် များ�း�

အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ ရမှ
� တ်
ှ များ
် �း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိတ်
ိ ဖြာ�
် ာကြ�ည့််�ပြီး�း�နော�ာက််

သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ ခြား�း�နား�းချျက််များ�း�)နှှင့််� သုုတေ�သန

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဦးးတည််

(စာာရင်းး�အင်းး�ပညာာရှှင်များ
် �း� အခေါ်�်အရ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အားး�ဖြ�င့််�
နည်းး�လမ်းး�ပိုု�င်းး� ရွေး�း�ချျယ််မှုများ
ု �း�ကြော��ာင့့်� ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််�

အကျိုးး���ဆက််များ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ရာာ၌ ဤအလွှာာ�များ�း�မှာာ� အထော�ာက််
အကူူ ဖြ�စ််စေ�ပါါသည််။ စစ််ကိုု�င်းး�နှှင့်�် ရန််ကုုန််တို့့��တွွင််ကဲ့့�သို့့�

စိိတ််ချျကွွက််လပ််များ�း� ထပ််နေ�သည့််အခါ
� ါမျိုး�း��တွွင််မူူ စစ််ကိုု�င်း�း

သည်် ရန််ကုုန််ထက်် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုတွွင်် ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််
သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� တိိကျျသေ�ချာ�ာစွာာ� မပြော��ာနိုု�င််
တော့�့�ပါါ။ အကယ််၍သာာ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� လုုပ််ငန်းး�

အဆင့််ဆ
� င့််ကိုု
� � တဖန််ပြ�န််၍ ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ည့််ပါ
� ါက ၎င်းး�တို့့�၏
�
ရှေ့�့�နော�ာက််အစီီအစဉ််မှာာ� ပြော��ာင်းး�ပြ�န််ဖြ�စ််သွားး��နိုုင််စရာာ
�
ရှိိ�သည််။

မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� ကျိိ�န်းး�သေ�ပြော��ာနိုု�င််
သည််မှာာ� စစ််ကိုု�င်းး�နှှင့််� ရန််ကုုန််တို့့�� နှှစ််ခုုလုံးး��သည်် မန္တတလေး�းထက််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းသိိ သာာစွာာ� ပိုု� မိုု� ကော�ာင်းး� မွွ န််သ ည်် ဟူူ သော�ာ

အချျက််ဖြ�စ််သည််။ အဘယ့််�ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� မန္တတလေး�း၏

စိိတ််ချျကွွက််လပ််သည်် ရှေ့�့�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှစ််ခုု၏ စိိတ််ချျ
ကွွက််လပ််များ�း�အော�ာက်် ကော�ာင်းး�စွာာ�ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ထပ််ခြ�င်းး�

ပြု�ုခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု�
အဖန််ဖန်် ပြ� န််လည်် ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌လည်းး� မန္တတ လေး�းသ ည််
၎င်းး�နှှစ််ခုုကိုု�ကျော်�်��တက််ရန််မဖြ�စ််နိုင််သလော�ာက််ပင််
ု�
ဖြ�စ််သည််။

ဤအချျက််ကိုု� သိိ ရှိိ�လာာသော�ာအခါါ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�
ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး�ကိုု�မပြော��ာင်းး�မလဲဲ
ကြံ့�့�ကြံ့�့�ခံံနိုင််
ု� မည့််� နေ�ရာာဒေ�သအလွှာာ�များ�း�ကိုု� ပိုု�င်းး�ဖြ�တ််ရွေး�း�ချျယ််
လာာနိုု�င််သည််။

မတူူညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သည််
အုု ပ်် ချုု�ပ်် ရေး�း၏ မတူူ ညီီ သည့််� အစိိ တ်် အ ပိုု�င်းး�များ�း�တွွင််

ထူးး�ချွွန်် မှုု ရှိိ�ကြ�သကဲ့့�သို့့�� ၊ ကော�ာင်းး�စွာာ�မစွွမ်းး�ဆော�ာင်် နိုု� င််
သည််များ�း�လည်းး� ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ပုံံ� ၂.၃ တွွင်် MBEI ရှိိ� အညွှှန်းး�

ကိိ န်းး� ခွဲဲ�တစ််ခုုစီီ တွွ င်် ရရှိိ�သည့််� အမြ�င့််� ဆုံးး�� နှှ င့််� အနိိ မ့််� ဆုံးး��

အလွှာာ� ၁ နှှင့််� ၂ တွွင််ရှိိ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�တွွင််

စေ�နိုု�င်် သည့်�် လမ်းး�နှှ စ်် သွွ ယ်် ရှိိ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့� ရသည်် ။
မြို့�့��ပြ�အဆန််ဆုံးး��သော�ာ အရပ််ဒေ�သများ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည့််� ရန််ကုုန််၊
နေ�ပြ�ည််တော်�်�နှင့်
ှ �် မန္တတလေး�း တို့့��သည်် ဒုုတိိယ လမ်းး�စဉ််ကိုု�

လိုု�က််ကြ�ပြီး��း အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံ၊ံ� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

နှှ င့််� လုုပ််သားး�ခေါ်�်ယူူ စုုဆော�ာ င်းး� မှုုတို့့��တွွ င်် ဆော�ာင််ရွွ က််မှုု
ကော�ာင်းး�မွွန််ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အင်္ဂါါ�ရပ််များ�း�သည််

ယင်းး�ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တို့့��အားး� လူူသားး�အရင်းး�အနှီးး��

အဆင့််အတ
�
န်းး�မြ�င့််မား
� �းသည့််� အရင်းး�မြ�စ််ကြွ�ယ််
ွ ဝသော�ာဗဟိုု�ချျက််
များ�း� ဖြ�စ််လာာစေ�ရန်် အားး�သာာချျက််များ�း� ဖန််တီးး�ပေး�းသည််။

မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� အများ�း�
ပြ�ည််သူူ သိိရှိိ�စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရန််ကုုန််သည်် ပွွင့်လ
်� င်းး�
မြ�င််သာာမှုုတွွင်် ပထမနေ�ရာာ ရယူူထားး�သေး�းသည််။ လူူဦးးရေ�

သိိပ််သည်းး�ဆ နည်းး�ပါးး�သော�ာ စစ််ကိုု�င်းး�နှှင့်�် ပဲဲခူးး�တို့့�� ဒုုတိိယ
လမ်းး�စဉ််ကိုု�လိုု�က််ပြီး�း� ရင်းး�နှီးး��သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုုကိုု� လျော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ မှှတ််ပုံံတင််ပြီး
�
�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�
စည်းး�ကြ�ပ််စရိိတ််များ�း�ကိုု� လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး�နှှင့််� တရား�းရေး�းစနစ််
များ�း�နှှင့််�ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��အပေါ်�်အများ�း�ပြ�ည််သူ၏
ူ

ယုံံကြ� �ည််မှုု တစ််စထက်် တစ််စ ခိုု�င််မာာစေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့�၌
�
လွွန််စွာာ�ခရီးး�ရော�ာက််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

ညွှှ န်းး�ကိိ န်းး�အားး�လုံးး��တွွ င်် အလယ်် အ လတ်် ရမှှ တ်် များ�း�

ရရှိိ�ထားး�ကြ�သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအစိိတ််အပိုု�င်းး�

တစ််ခုနှ
ု စ်
ှ ခု
် တွွ
ု င်် ထူးး�ချွွန််သော်�်�လည်းး� အခြား�း�နေ�ရာာများ�း�တွွင််
လွွန််စွာာ�အားး�နည်းး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� များ�း�မှာာ�မူူ
ဒုုတိယ
ိ နှှင့််�တတိိယအလွှာာ�များ�း�တွွင််နေ�ရာာယူူထားး�ကြ�ပါါသည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ� င့််� ဧရာာဝတီီ သ ည်် မြေ�ေယာာအသုံးး�� ချျနိုု� င််မှုု ၊

မှှ တ််ပုံံ� တင််ပြီး�း� နော�ာက််ပိုု� င်းး� စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှ င့််�

ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု အပိုု�င်းး�တို့့��၌ တစ််နို�င််ငံ
ု ံလုံးး�� တွွင်် ထိိပ််ဆုံးး��
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နီးး�ပါးး�မျှှရှိိ�သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�ပိုု�င်းး�တွွင််

အာာရုံံမ
� စိုု�က််နိုုင််တော့�့�သော�ာကြော�
�
�ာင့််� ဖြ�စ််နိုင််ပါ
ု� ါသည််။ အထူးး�

များ�း�သည်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� ပျျမ်းး�မျှှ အဆင့််သ
� တ််မှှတ််ချျက််များ�း�တွွင််

ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ

လျျက််ရှိိ�သော�ာ ပဋိိပက္ခများ�း
ခ �ကြော��ာင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ပြု�ုလုုပ််သူူ

ရုုန်းး�ကန််နေ�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ကြိုး�း��စား�းရုုန်းး�ကန််နေ�ရပါါသည််။ ရခိုု�င််၊ ချျင်းး�နှှင့််� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

သတိိပြု�ုစရာာမှာာ�ရခိုု�င််တွင််
ွ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�ကိုု�က််ညီမှုု
ီ

အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��၌ ရှိိ�နေ�ကြ�ပြီး��း ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� လက််ရှိိ�ဖြ�စ််ပွား��း

အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� ဖြ� ည့််� ဆ ည်းး�ပေး�းခြ�င်းး� တို့့��တွွ င််

များ�း�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ပြု�ုလုုပ််ရေး�းတွွင််

ပုံံ� ၂.၂။

၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််ပြ� မြေ�ေပုံံ�

အပေါ်�် အဆင့််�အလွှာာ�
အလယ််အထက််အဆင့််�အလွှာာ�
အလယ််အော�ာက််အဆင့့်� အလွှာာ�
အော�ာက််အဆင့််�အလွှာာ�
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ပုံံ� ၂.၃။

MBEI အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ဆယ််ခုု အဆင့််�သတ််မှတ်
ှ ်ချျက််များ�း�
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�
ရခိုု�င််

မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျပြု�ုခွွင့််�နှှင့််�

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

တရား�းမဝင််

လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
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ပုံံ� ၂.၄။

Chart legend

၂၀၂၀ MBEI အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�၏ ရေ�ဒါါဂရပ််ပုံံ�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

ထိိပ််ဆုံးး��ရှိိ� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အလယ််ကိန်းး�
ိ နှှင့်�ညီ
် သော�
ီ
ာ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

အနည်းး�ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
မြေ�ေယာာ

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််�
လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်�

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

ကိုု�က််ညီမှု
ီ ရှိိ�ခြ�င်းး�
ု

တရား�းမဝင််

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

အချို့့���သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ရမှှတ််များ�း�တွွင်် ကွာာ�ဟချျက််

များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အညွှှန်းး� ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကြား�း�ရှိိ�

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််များ�း�ကြား�း� ကြီး�း�မား�းသော�ာ ခြား�း�နား�းချျက််များ�း�

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဂရပ််ပုံံပါ
� ါ လိုု�င်းး�သုံးး��လိုု�င်းး�ကြား�း�ရှိိ� အကွာာ�အဝေး�းကိုု�

ကြီး�း�မား�းနေ�ပါါက ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�း
ရှိိ�နေ�ပြီး�း� တစ််ဆက်တည်းး�မှာာ�ပ
်
င်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး��ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�သည််လည်းး� ကွာာ�ခြား�း�

ချျက်် ကြီး�း�မား�း မည့််� သဘော�ာ ဖြ�စ်် သ ည်် ။ ကွာာ� ဟ ချျက််
မြ�င့််� မား�းရခြ�င်းး� မှာာ� မြို့�့��နယ််အစိုးး�� ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဗဟိုု� မှှ

ချျမှှတ််သည့််� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််�

အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��တွင််
ွ သာာမက လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�
ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၌ပါါ ကြီး��း မား�းသော�ာ ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�

ရှိိ�နေ�သည့််�သဘော�ာဖြ�စ််သည််။ကွာာ�ဟချျက််နည်းး�ပါးး�ရခြ�င်းး�မှာာ�မူူ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု� င််ရာာ ပြ� ဿနာာရပ််များ�း�သည်် ပြ� ည််နယ််/

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� ကြား�း�၌ မနီးး�ယိုးး��စွဲဲ� ဖြ�စ််နေ�သည့််� သဘော�ာ
ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းအဆော�ာက််အအုံံ� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး�
ပြ� ဿနာာများ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး� ကိုု� သော်�်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ၊ ဗဟိုု� မှှ
ချျမှှတ််သည့််� ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�တွွင််
ပြ�ဿနာာများ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�ညွှှန််ပြ�နေ�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။ ပုံံ� ၂.၄ သည်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တစ််ခုုချျင်းး�စီီပေါ်�်ရှိိ�
အနိိမ့်�်ဆုံးး��၊ အလယ််အလတ််နှှင့််� အမြ�င့််�ဆုံးး��သော�ာ ရမှှတ််

MBEI သည်် အစိုးး��ရများ�း�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််
မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ မြို့�့��နယ််အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပုံံစံ
� ကိုု
ံ လည်းး
�
�

ကွာာ�ဟချျက််များ�း�ကိုု� သရုုပ််ဖော်�်�ထားး�သည့််� ရေ�ဒါါဂရပ််ပုံံတ
� စ််ခုု
ကြ�ည့််ခြ�
� င်းး�ဖြ�င့််�ရမှှတ််ကွာာ�ဟချျက််များ�း�ကိုု�လေ့�့လာာနိုုင််ပါ
� ါသည််။

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) နှှင့််� အခြေ�ေခံံ
အဆော�ာက််အအုံံ� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅) တို့့��သည်် အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��နှှင့််�
အမြ�င့််ဆုံးး
� �� ရမှှတ််တို့့��ကြား�း� ကွာာ�ဟချျက််အများ�း�ဆုံးး��ရှိိ�နေ�သည််။၇

အဆိုု�ပါါတိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�ကြား�း�ကွာာ�ဟချျက််ပိုု�မိုုကြီး� �း�မား�းသည့််�
သဘော�ာမှာာ� အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သည််

ယင်းး�နယ််ပယ််များ�း�တွွင်် ထူးး�ချွွန််ပြီး�း� အခြား�း�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�မှာာ�မူူ ကြိုး�း��စား�းရုုန်းး�ကန််နေ�ကြ�ရသည့််�
သဘော�ာဖြ�စ််သည််။တစ််ဖက််တွွင််မူူပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု(အညွှှန်းး�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆)နှှင့််� မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်� လုံံခြုံ� �ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

၂) တို့့��မှာာ�မူူ အနိိမ့်�်ဆုံးး��နှှင့်�် အမြ�င့််�ဆုံးး��ရမှှတ််တို့့��ကြား�း� ကွာာ�ဟ
ချျက််အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။၈ ယင်းး�တိုု�င်းး�တာာ

ချျက််များ�း�တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� စုံံ�ပြုံ�ံ�လျျက််

ရှိိ�နေ�ပါါက ယင်းး�အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�တွွင်် ပိုု�မိုု�ကိုု�င််တွွယ််ရ
ခက််ခဲဲသော�ာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း

အကျျပ််အတည်းး�များ�း� ရှိိ�နေ�သည့််� သဘော�ာကိုု� ဆော�ာင််သည််။

တင််ပြ�ပေး�းနိုု�င််သည််။ ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု
တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာစေ�ရန််အတွွက််အရေး�းယူူဆော�ာင််ရွွက််
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နိုု�င််လော�ာက််သည့်�် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဒေ�သ

တစ််ဖက််တွွင််မူူ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� အတွွင်းး�ရှိိ�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�ကိုု� MBEI တွွင််

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� အတွွင်းး�ရှိိ� မြို�ု�နယ််များ�း�၏ ခြား�း�နား�းချျက််

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန်် ဖြ�စ််နိုင််ပြီး
�ု �း�

အကြုံ�ံ�များ�း�၏ ကွာာ�ဟချျက်် ၄၀% ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�နိုု�င််သည််။၁၀

ရွေး�း�ချျယ််ပါါသည််။ ဤတိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

(အပေါ်�်အဆင့််၊� အလယ််အထက််အဆင့််၊� အော�ာက််အထက််

ဆန််ပြီး�း� သေး�းငယ််သည့််� ပုံံ�စံံဖြ�င့််� တင််ပြ�နိုု�င််ပါါသည််။ စင််စစ််

စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှ င့််� စပ််လျျဉ်းး� ၍ မြို့�့��နယ််များ�း�ကြား�း�

မှုုနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုတို့့��ကြား�း� ဆက််နွွယ််မှုုကိုု� သုုတေ�သန

ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနေ�သည်် (ပုံံ� ၂၂.၅ တွွင််ရှုု)။

နိုုင််ငံ
� လုံးး
ံ ��ကျွွတ်် နမူူနာာမှှ မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� ၇၆ ခုုစာာ ပေါ�ါင်းး�စည်းး�

များ�း�စွာာ�သော�ာ ပြ� ည်် န ယ်် နှှ င့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� များ�း�တွွင််

ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရများ�း�အားး� ပေး�းနိုု�င််ရန််အတွွက်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

မြို�ု�နယ််များ�း�၏ စံံတိိမ်းး�ချျက််မှာာ� ၄.၅ ရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််/

ပေါ�ါင်းး�စုုထားး�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� မြို့�့��နယ််အဆင့််�တွွင််လည်းး�

များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အတွေ့�့�

MBEI အတွွက်် နမူူနာာ စုုဆော�ာင်းး�ရန်် မြို့�့��နယ််များ�း�အားး� ကျျပန်းး�

မည််သို့့��ပင််ဆိုုစေ�
� မြို့�့��နယ််များ�း�ကြား�း�တွွင််လည်းး�အလွာာ�လေး�းလွှာာ�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ပိုု�၍ ဒေ�သန္တတရ

အဆင့််၊� အော�ာက််အဆင့််)� ဖြ�စ််ပေါ်�်နေ�သည််။ ယင်းး�အချျက််သည််

ပိုု�မိုုအသေး�းစိ
�
တ်
ိ ်သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ပိုု�င်းး�တွွင်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ သိိသာာသော�ာ

ပြု�ုရန်် အထူးး�ပင််အသုံးး��ဝင််လှှသည််။ ပုံံ� ၂.၅ တွွင်် MBEI
ထားး�သည့််� ရမှှတ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၉

စွွမ်းး�ဆော�ာင်် ရ ည်် ကော�ာင်းး�မွွန်် သော�ာ မြို့�့��နယ်် များ�း�ရော�ာ

စွွမ်းး�ဆော�ာင်် ရ ည်် အားး�နည်းး�သော�ာ မြို့�့��နယ်် များ�း�ပါါ ရှိိ�နေ�

ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� အကြား�း�ထက််စာာလျျင််

ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� အများ�း�စုုတွွင််

ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုကိုု� ပိုု�၍မြ�င််တွေ့�့�ရသည််။ ဥပဒေ�နှှင့်�် မူူဝါါဒရေး�းရာာ

မြို့�့��နယ််များ�း�ပါါ ရှိိ�နေ�ကြ�သည်် ။ ယင်းး� စုံံ� လင််ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုမှာာ�

သို့့�မ
� ဟုုတ််ပြ�ည််နယ််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််သာာ
� ရှိိ�သော်�်�လည်းး�

အများ�း�စုု၏ ကြား�း�ကျျသော�ာ ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််များ�း�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းစွာာ� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ကြ�ရသည််။

တို့့��တွင််
ွ ၎င်းး�တို့့�၏
� နမူူနာာ မြို့�့��နယ််များ�း�သည်် အများ�း�အားး�ဖြ�င့််�

ကွာာ�ဟချျက််များ�း� ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုင််သ
�ု
ည််။ ကွာာ�ဟချျက််

ယင်းး�ပြ�ည််နယ််များ�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ်် နည်းး�ပါးး�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ပါါက ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ MBEI စံံတိမ်းး
ိ �ချျက််မှာာ�

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ဖို့့��ရာာ ပြ�ည််နယ်် / တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�

များ�း�ကြား�း� ကွာာ�ဟချျက််များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

များ�း�နှှင့်�် မြို့�့��နယ်် အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းရုံးး��များ�း�ကြား�း� ထိိတွေ့�့�

မြို့�့��နယ်် များ�း�ကြား�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းအုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု တွွ င်် စုံံ�လင််

အဆင့််�ကော�ာင်းး�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�ရော�ာ အဆင့််�နိိမ့််�သော�ာ

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််ပိုု�င််ခွွင့််� သည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််�

တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မြို့�့��နယ််အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

သည််။ အချို့့���သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ�း� (အထူးး�သဖြ�င့််� ချျင်းး�နှှင့််� ရခိုု�င််)

ဤသည််မှာာ� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့််� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�မှုုကြား�း�မှှ

အော�ာက််ဆုံးး�� အဆင့််နီးး
� �ပါးး�တွွင်် ရှိိ�နေ�ကြ�သည််။ ဤကြော��ာင့််ပင််
�

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု� နော�ာက််တစ််လှှမ်းး�တက််၍ လေ့�့လာာကြ�ည့််�

အဆိုု�ပါါ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�ရုံးး��ကြ�ည့််ပါ
� ါက အုုပ််ချုု�ပ််မှုု

၂.၉၁ ရှိိ�သည့််�အတွွက်် ပြ�ည််နယ််များ�း�နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ထိိ ပ််ပိုု� င်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး� လဲဲ မှုုများ�း�ထက််စာာလျျင်် လုုပ််ငန်းး�

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�၏ ကွာာ�ဟချျက််

ဆက််ဆံံ မှုုပိုု� င်းး� တွွ င်် ပိုု� မိုု� အားး�ထုုတ််သင့််� ကြော��ာင်းး� ညွှှ န််ပြ�

၂၈% ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�နိုု�င််သည့်�် သဘော�ာသက််ရော�ာက််သည််။

နေ�သည်် (Bissinger ၂၀၁၉)။

မြ�န်် မာာ နိုု� င်် ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��း ရေး�း အုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု နှှ င့််� စီးး�ပွား��း ရေး�း

လိုု�အပ််ပါါသည််။ ဤသို့့��သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� အတွွက်် အားး�

သက််သေ�သာာဓကကိုု� MBEI တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

နား�းလည််ရန််မှာာ� အသေး�းအဖွဲဲ� မဟုုတ််ပါါချေ�ေ။

တိုးး��တက််ဖူူလုံံ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြား�း� ဆက််စပ််မှုု၏ ထင််ရှား��းသော�ာ

MBEI၏ဗဟိုု�ချျက််မှာာ�ဖော်�်�ပြ�ပါါမေး�းခွွန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။စီးး�ပွား��းရေး�း

ထုုတ််ကြိုး��း �ပမ်းး�ရန်် ထိုု�က််တန််မှုု ရှိိ�မရှိိ�ဆိုု�သော�ာ အချျက််ကိုု�

အုုပ််ချုု�ပ််မှုု တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််မှာာ�

ဤမေး�းခွွန်းး�ကိုု� သုုတေ�သနပြု�ုရန််အတွွက်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှင့်�်

မည််သည့််တ
� စ််ခုုတွွင််မဆိုု�ပြ�ည််နယ််သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ဆက််စပ်မှု
် ကိုု�
ု စီးး�ပွား��းရေး�း အတိုု�င်းး�အတာာ စိိစစ်လေ့�့လာ
်
ာချျက််

အရေး�းကြီး�း�ပါါသလော�ာ။ MBEI ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၅၃ ခုုအနက််
တစ််ခုု၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�တိုးး��တက််လာာ

စေ�ရေး�းအတွွက််လိုု�အပ််သော�ာအဆင့််များ�း
� �ကိုု�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွင််
ွ
ခေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််တစ်် ဦးး၏ တန််ဖိုးး�� ရှိိ�လှှ စွာာ�သော�ာ အချိိ�န််နှှ င့််�

အရင်းး�မြ�စ််များ�း�အပြ�င််ဘက််စုံံထော�ာင့်
�
စုံ
်� မှ
ံ� ှစီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�ရေး�းဆွဲဲ�ရန််နှှင့််�

ဒေ�သခံံ အင််အားး�စုုများ�း�ကြား�း� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုတို့့��လည်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�တို့့��ကြား�း�
အသုံးး��ပြု�ု၍ လေ့�့လာာရန်် ကြိုး�း��စား�းထားး�ပါါသည််။ ကိိန်းး�ဂဏန်းး�

စာာရင်းး� အင်းး� များ�း�ကိုု� နော�ာက််ပြ�န််ဆုုတ််ခြ�င်းး� ဖြ� င့််� ကနဦးး

အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကြော��ာင့််ဖြ� �စ််ပေါ်�်လာာသည့််ဖွံ့့��ဖြိုး
� ��း �တိုးး��တက််မှုုကိုု�
သီးး�ခြား�း�ခွဲဲ�ထုုတ််၍ ရနိုု�င််လာာသည်် (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု
ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည့််� အရပ််ဒေ�သ၊ ဈေး�းကွွက််အရွယ််အစား
ွ
�းနှှင့််�
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မြို့�့��နယ််အဆင့််� MBEI အဆင့််�သတ််မှတ်
ှ ်ချျက််
လှိုု�င််သာာယာာ
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လူူ သားး� အ ရ င်းး� မြ� စ်် စသည့််� အခြေ�ေခံံ အကျျဆုံးး�� သော�ာ

ပထမ ပျျမ်းး�မျှှနှှစ််စဉ််တိုးး��ပွား��းလာာသော�ာ အလုုပ််ခန့််�အပ််မှုု၊

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ခက််ခဲဲသည်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် မဖြ�စ််နိုင််ဟုု
ု�
ဆိုု�ရမည််)။

လုုပ််ငန်းး�စတင််ချိိ�န််မှှစ၍ ခန့််အပ််လိုု
�
က််သော�ာ
�
အလုုပ််သမား�း

အကြော��ာင်းး� တရား�းများ�း�ကိုု� အချိိ�န််တိုု� အတွွ င်းး� ကိုု� င််တွွ ယ််
အထူးး�သဖြ�င့််� ရန််ကုုန််မှှ အကွာာ�အဝေး�း(ဈေး�းကွွက််များ�း�နှှင့််�
နီးး�စပ််မှုု တိုု�င်းး�တာာချျက််တစ််ရပ််အဖြ�စ််)၊ လူူဦးးရေ� သိိပ််သည်းး�ဆ

(မြို့�့��ပြ� ဆန််ခြ�င်းး� ၏ တိုု� င်းး� တာာချျက်် တစ်် ရ ပ််အဖြ�စ်် ) နှှ င့််�

တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ််တွွင်းး�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏
သစ်် ဦးးရေ�ကိုု� လုုပ််ငန်းး� ၏ သက််တမ်းး�ဖြ� င့််� စား�းသည်် ။

ဤတိုု�င်းး�တာာချျက််သည်် စီးး�ပွား��းဖူူလုံံမှုုအတွ
�
ွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််
သော�ာ ကြား�း�ခံံတစ််ရပ််ဖြ�စ််ပြီး��း စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �လာာမှုုသည််

စာာတတ််မြော��ာက််မှုု (လူူသားး�အရင်းး�အနှီးး�� တိုု�င်းး�တာာချျက််

အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့််�အလမ်းး�ကိုု�လည်းး� တိုးး��ပွား��းလာာစေ�ပြီး�း�

အကျိုးး���ဆက််အားး�ဖြ�င့််� အချို့့���ဒေ�သများ�း�သည်် အခြား�း�ဒေ�သ

ပြ� သနိုု� င််သ ည်် ။ ဒုုတိိ ယအနေ�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

တစ််ရပ််အဖြ�စ််) တို့့��ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ထိိန်းး�ချုု�ပ််ကြ�ည့််�သည််။

များ�း�ထက််လုုပ််ဆော�ာင််မှုုညံ့့�ဖျျင်းး�သည််မှာာ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ထုံးး��
များ�း�ကြော��ာင့််� ဟုုတ််မဟုုတ််၊ အဘယ့််�ကြော��ာင့််� အချို့့���ဒေ�သ
များ�း�သည်် ကနဦးး အခြေ�ေအနေ�များ�း� လွွန််စွာာ�ခြား�း�နား�းသည့််တိုု
� င််
�

မတိိမ်းး� မယိိမ်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းရလဒ််များ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာရသနည်းး�
စသည််တို့့��ကိုု�ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
�မြ�င််တွေ့�့�ရန််မျှော်�်��လင့်ပါ
်� ါသည််။အဆိုု�ပါါ
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��များ�း�အတွွင်းး� အမှှန််တကယ်် တိုးး��တက််

ကော�ာင်းး�မွွန််လာာမှုုများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၏

ရုုပ််ဝတ္ထုု� နှှ င့််� လူူ သားး�အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� ပိုု� င်းး� တွွ င််
သိိသိသာာသာာ
ိ
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�မရှိိ�ဘဲနှ
ဲ င့်
ှ ပင််
်� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအခြေ�ေအနေ� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာမှုုများ�း�
ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သင့််�ပါါသည််။

တတ်် နိုု� င်် သမျှှ အရှှ င်းး� လင်းး�ဆုံးး�� အခြေ�ေအနေ�ကိုု� တင်် ပြ�
နိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ� မြို့�့��နယ််အဆင့််�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုနှှင့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းအုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု တို့့�� ကြား�း� ဆက်် နွွ ယ်် ချျက်် ကိုု� စိိ စစ််
လေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။ ကွာာ�ဟချျက််နှှင့််� တိိကျျမှုု ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �း

စေ�ရေး�းအတွွ က်် အခြေ�ေခံံ နမူူ နာာစုုဆော�ာင်းး� ရေး�း ယူူ န စ််

ဖြ�စ််သည့််� မြို့�့��နယ််အဆင့််သို့့
� � MBEI ကိုု� ခွဲဲ�ထုုတ််ထားး�ပါါသည််။

နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�အားး� ဆင်းး�ရဲဲတွင်း
ွ း�မှှ ကယ််ထုုတ််နေ�သည််ကိုု�

ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုအတွွ က်် ညမီးး�ရော�ာင််ကိုု� ကြား�း�ခံံ အဖြ�စ််

အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ဖူူလုံမှုုကိုု
ံ�
� တိုု�င်းး�တာာပါါက ဘေး�းထွွက််
စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ်် ထွွက််ပေါ်�်လာာနိုု�င််ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာရာာတွွင်် စံံထားး�အသုံးး��ပြု�ု
ရသည့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုနှှင့်�် ဝန််ဆော�ာင််မှုု (GDP)

ကိုု� အလွွတ််တမ်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍ ကျျယ််ပြ�န့််�ကြီး�း�မား�းပြီး��း
အစိုးး��ရယန္တတရား�းများ�း� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�သည့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲ

တိုု�င်းး�ပြ�ည််များ�း�တွွင်် ဒေ�တာာကော�ာက််ယူူရန််နှှင့််� စိိစစ််လေ့�့လာာ
ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရန်် အထူးး�သဖြ�င့််� ခက််ခဲဲပါါသည််။ ဤအချျက််

မှာာ� ဒေ�သအဆင့််တွ
� င််
ွ သာာ၍ပင်် မှှန််ကန််နေ�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ
ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ရှော�ာ�င််ရှား��းရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် နည်းး�ပညာာ

သစ််နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�၏ အကူူအညီီကိုု� ရယူူ
ထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�အရ ဂြို�ု�ဟ််တုုမှှတစ််ဆင့််� မြ�င််တွေ့�့�ရသည့််�

ညမီးး�ရော�ာင််များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အတွွက်် လေ့�့လာာစရာာ အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ကြား�း�ခံံဖြ�စ််ပါါသည််။

(Chen နှှင့်�် Nordhaus, ၂၀၁၁; Henderson နှှင့်�်အခြား�း�,
၂၀၁၂; Bickenbach, ၂၀၁၆)။ ၁၁

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့််� နမူူနာာစုုဆော�ာင်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�

MBEI မှှ တိုု�င်းး�တာာသော�ာ ရလဒ်် များ�း�အရ အလုု ပ်် ခန့််�

ခန့််မှ
� န်း
ှ း�ချျက််များ�း� ရရှိိ�ထားး�ပြီး��း ဖြ�စ််၍ ဒေ�သအလိုု�က််စီးး�ပွား��းရေး�း

အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််သော�ာ ဆက််စပ်မှု
် တစ်
ု
ရပ်
် ရှိိ�သ
်
ည််

အဆင့််�ဆင့််�အရ ဤအဆင့််�တွွင်် စိိတ််ချျရလော�ာက််သည့််�

စွွမ်းး�ဆော�ာင််မှုုကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ခွဲဲ�ထုုတ််နိုု�င််ပါါသည််။

မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မြို့�့��နယ််
များ�း� ပါါဝင််ပြီး��း ဖြ�စ််သည့််� ပြ�ည််နယ်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်း�း ဒေ�သကြီး��း

ပျျမ်းး�မျှှဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုကိုု�(ပြ�ည််နယ််တိုု�င်းး�ပုံံသေ�အကျိုးး�
�
��ဆက််
များ�း� ဟုုခေါ်�်သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ်် ရ ပ််ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုပြီး��း )
ထိိန်းး�ချုု�ပ််လာာနိုုင််သ
�
ည််။ တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်�်� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�နှှင့််�

နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ်် မည့််� အစား�း ရန််ကုုန််တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း အတွွ င်းး� ရှိိ�
မြို့�့��နယ််များ�း� အချျင်းး� ချျင်းး� သာာ နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ််ခြ� င်းး� ဖြ� စ််သည်် ။

ဤနည်းး�ဖြ�င့််� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း
အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််

များ�း�၏ စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််ဖူူလုံံ�မှုု အဆင့််�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််
နေ�သည့််�အချျက််ကိုု� သရုုပ််ပေါ်�်လာာစေ�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�စွွမ်းး�
်
ဆော�ာင််ရည််နှင့်
ှ ်� သက််ဆိုု�င််သည််ဟုု
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ယုံံ�ကြ�ည််ယူူဆထားး�သော�ာ ရလဒ််ကိိန်းး�ရှှင််နှှစ််ခုု
ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��မှာာ� ပျျမ်းး�မျှှနှှစ််စဉ်် တိုးး��ပွား��းလာာသော�ာ အလုုပ််
ခန့််�အပ်် မှုု နှှ င့််� ညမီးး�ရော�ာင်် တို့့�� ဖြ�စ်် ကြ�ပါါသည်် ။ ဦးးစွာာ�

အပ်် မှုု တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�နှှ င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအုု ပ်် ချုု�ပ်် မှုု ကြား�း�
ကိုု� တွေ့�့� ရပြီး�း� ၎င်းး�သည်် .၀၅ အဆင့််� အားး�ဖြ�င့််� ကိိ န်းး�

ဂဏန်းး�အလိုု�အရ သိိ သာာထင်် ရှား��းမှုု ရှိိ�သ ည်် ။ ပုံံ� ၂.၆

ထိိပ််ပိုု�င်းး�အကွွက််တွွင်် အဆိုု�ပါါရလဒ််များ�း�ကိုု� ပုံံ�နှှင့််�တကွွ

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ပင််ကိုု�အားး�သာာချျက််များ�း�၊ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး�
အခြေ�ေအနေ�များ�း�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အဆင့််� သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု�
ဖယ််ရှား��းပြီး��း ကြွ�င်း
ွ း�ကျျန််သည့််� လုုပ််သားး�အင််အားး� တိုးး��ပွား��းမှုုကိုု� y
ဝင််ရိုးး��စွွန်းး�တွွင်် ပြ�ထားး�ပါါသည််။ အလေး�းတင််ကိိန်းး� ချိိ�န််ပြီး�း� MBEI

အတွွက်် x ဝင််ရိုးး��ကိုု�လည်းး� ဤအတိုု�င်းး� ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။
အဆိုု�ပါါ ကိိန်းး�ရှှင််နှစ်
ှ ်ခုုကြား�း� ဆက််နွွယ််ချျက််သည်် ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး�
အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� အသားး�တင်် ဖယ််ရှား��းပြီး��း နော�ာက််ပိုု�င်းး�

အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကြား�း� ဆက််စပ််မှုုဖြ�စ််သော�ာ
တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်း�း ရီီဂရက််ရှှင်း�း ကိုု� ပြ�သနေ�သည််။ မြှော��ာ�က််ကိိန်း�း

မှှ ဖော်�်�ပြ�ချျက််အရ ကျျန််အားး�လုံးး�� ညီီမျှှနေ�ပါါက စီးး�ပွား��းရေး�း

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး�တွွင်် တစ််မှှတ််စာာ တိုးး��တက််မှုုသည်် ပျျမ်းး�မျှှ
နှှစ််စဉ််အလုုပ််အကိုု�င်် တိုးး��ပွား��းမှုု ၀.၂၄% နှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည််။

ဤကိိန်းး�ဂဏန်းး�ကိုု� ရှုုထော�ာင့််�တစ််မျိုး�း��မှှ ကြ�ည့််�ရန််အတွွက််
၂၀၁၅ ခုုနှှစ််တွွင်် အလုုပ််သမား�း ၁၀ ဦးးဖြ�င့််� စတင််သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုကိုု� မြ�င််ယော�ာင််ကြ�ည့််ပါ
� ါ။ MBEI တွွင်် တစ််နိုင််ငံ
�ု ံ

39
tcef; 2
2020 MBEI &v'frsm;

လုံးး��စာာ အမှှတ််အနိိမ့်ဆုံးး
်� �� မြို့�့��နယ်် (၄၉.၉ မှှတ်)် မှှ အမြ�င့််ဆုံးး
� ��

နှှ င့််� လ ည်းး� ဆက်် စပ်် နေ�သ ည်် ။ ပုံံ� ၂.၆ ၏ အော�ာက််ခြေ�ေ

တိုးး��ပွား��းမှုု ၃.၄% ရှိိ�လာာမည်် ဖြ�စ််ပြီး��း ငါးး�နှှစ်ကျော်
် �်��အကြာ�ာတွွင််

ထားး�ပြီး��း နော�ာက််ပိုု�င်းး�ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရထင််ရှား��းသော�ာဆက််စပ််မှုု

(၆၃.၉ မှှတ်)် သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ပါါက ပျျမ်းး�မျှှ အလုုပ််အကိုု�င််
နော�ာက််ထပ်် အလုုပ််သမား�း နှှစ်ဦး
် းနီးး�ပါးး� ငှား��းရမ်းး�မည့််� အဓိိပ္ပာာ�ယ််
ဖြ�စ််သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် ညမီးး�ရော�ာင််အလင်းး� တိုးး��ပွား��းမှုု

ကွွက််တွွင််လည်းး� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� ကိိန်းး�သေ�

တစ််ရပ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�လျျက််ရှိိ�သည််။ လျှော�ာ�စော�ာက််မျျဉ်းး�၏ ဆိုု�လိုု�
ရင်းး�မှာာ� အကယ််၍ ကျျန််အားး�လုံးး�� ညီီမျှှပါါက အမှှတ််တစ််မှှတ််

တိုးး��လာာတိုု�င်းး� ညမီးး�ရော�ာင်် ၄% တိုးး��ပွား��းလာာစေ�မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း
ယင်းး�သည််အရွွယ််အစား�းအတော်�်�အတန််ကြီး�း�မား�းသော�ာစီးး�ပွား��းရေး�း

ပုံံ� ၂.၆။

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုနှ
ု ှင့််� မြို့�့��နယ်် အလုုပ််အကိုု�င်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုကြား�း�
ု
ဆက််စပ််ချျက််

လုုပ််ငန်းး�စတင်် တည််ထော�ာင််ချိိ�န််မှှ စ၍ (%)

ပျှှမ်းး�မျှှနှှစ််စဉ်် အလုုပ််သမား�းတိုးး��ပွား��းမှုုနှုုန်းး�

အလုုပ််ခန့််�အပ််မှုု တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး� (ပျှှမ်းး�မျှှ၊ နှှစ််စဉ််)
6
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အလေး�းတင််ကိိန်းး�ညှိိ�ပြီး�း� MBEI ရမှှတ််

လုုပ််ငန်းး�စတင်် တည််ထော�ာင််ချိိ�န််မှှ စ၍ (%)

ပျှှမ်းး�မျှှ အလင်းး�အားး�

coef = .242732, se = .08459349, t = 2.87

ညမီးး�ရော�ာင်် အလင်းး�
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အလေး�းတင််ကိိန်းး�ညှိိ�ပြီး�း� MBEI ရမှှတ််
coef = .04145115, se = .01842999, t = 2.25

ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆက််စပ််မှုုအတွွက်် ထိိန်းး�ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး� - ၁၀၀၀ စတုုရန်းး�မီီတာာတွွင််ရှိိ�သည့််� လူူဦးးရေ�သိိပ််သည်းး�မှုု၊ လုုပ််ငန်းး�၏သက််တမ်းး�၊ အလင်းး�အားး� ၁၀၀၀
လူူမင််(lumens) ဖုံးး��လွှှမ်းး�နေ�သည့့်� မျျက််နှာာ�ပြ�င််ဧရိိယာာ
တစ််ဦးးချျင်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�အသားး�တင််ထုုတ််လုုပ််မှုု(log scale)၊လုုပ််ငန်းး�စတင််စဉ်် ဝန််ထမ်းး�အင််အားး�(log scale)၊sector/SR အလိုု�က်် ပုံံသေ�ထိ
�
ရော�ာက််မှုု
ိ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ချျက််
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လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပမာာဏကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�လျျက််ရှိိ�သည််။

တိုးး��တက်် ဖူူ လုံံ�မှုု တို့့�� မှာာ� ကော�ာင်းး�စွာာ� ဆက်် နွွ ယ်် လျျက်် ရှိိ�

တွွ င်းး� ရှိိ� ညမီးး�ရော�ာင််ကိုု� ၅၈% နှုုန်းး� တိုးး�� ပွား��းလာာစေ�မည််

အပြ�ည့််အ
� စုံံ�ကိုု� သတ််မှတ်
ှ ဖော်�်�ထု
်
တ်
ု ရန်
် အ
် တွွက်် ဆက််လက််

အနိိမ့်ဆုံးး
�် ��မှှ အမြ�င့််ဆုံးး
� �� ရမှှတ််များ�း�သို့့�� တက််လာာပါါက မြို့�့��နယ််
ဖြ�စ််သည််။

နေ�သည််။ ဤဆက််နွွယ််ချျက်အ
် တွွင်းး�မှှ အကျိုးး���အကြော��ာင်းး�

လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် များ�း�စွာာ�လိုု�နေ�သေး�းသော်�်�လည်းး� ပဏာာမ
ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််� ခန့််�မှှန်းး�ချျက်များ
် �း�မှာာ�မူူ လွွန််စွာာ�ကော�ာင်းး�မွွန််

အတိုု�ချုု�ပ််ဆိုု�ရသော်�်� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုနှ
ု ှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

လှှပေ�သည််။

ကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာရန််အတွွက််

များ�း�၏ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုု ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�

၉၂ ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ထားး�သည့််� ပင််မ MBEI ကိုု�ပါါ အသုံးး��

တသမတ််တည်းး�သာာ အတိိအကျျ တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�ပြီး�း� တူူညီသော�ာ
ီ

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ နှှစ်နှ
် စ်
ှ လုံး
် း��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည်် ညွှှန်ကိ
် န်းး�
ိ

ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� MBEI စစ််တမ်းး�ကိုု�
နှှစ််နှှစ််လုံးး�� ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� မူူလစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

၁,၂၀၀ မှှ သာာ ယူူ ထားး�ပါါသည်် ။ တူူ ညီီ သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု� သာာ အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ� င့််� တိုးး�� တက််မှုု၊

ဆုုတ််ယုုတ််မှုုအားး�လုံးး��တို့့��သည််မူူဝါါဒပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအမှှန််တကယ််

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�မှှ တိုု�က််ရိုုက််
� ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ ရလဒ််များ�း�
ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း ၊ ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

အာာမခံံနိုင််ပါ
�ု ါသည််။ အဆိုု�ပါါ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�ကိုု� နှှစ််နှှစ််လုံးး��တွွင််
လုုပ််ငန်းး�နမူူနာာများ�း�မှှသာာ ထုုတ််ယူူထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း ပင််မ
MBEI တွွင််လည်းး� ဒေါ�ါင််လိုု�က်် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််

ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုပိုု�င်းး� တိုးး��တက််
ကော�ာင်းး� မွွ န််လာာမှုုများ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� တိိ ကျျစွာာ�
ခြေ�ေရာာကော�ာက််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။

၂၀၁၈ ခုု နှှ စ်် နှှ င့််� ၂၀၂၀ ခုု နှှ စ်် ကြား�း�တွွ င်် မြ�န်် မာာနိုု�င်် ငံံ
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အုု ပ်် ချုု�ပ်် ရေး�း တိုးး��တက်် ကော�ာင်းး�မွွန်် မှုု များ�း� ရှိိ�လာာသည့််�
ခိုု�င််မာာသော�ာ သက််သေ�များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�

ပုံံ� ၂.၇။
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ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု၊ လုုပ်ငန်းး�
် အဆင့််� တိုု�င်းး�တာာချျက််

ပျျမ်းး�မျှှကိုု� ထင််ဟပ််ရန်် စစ််တမ်းး�အလေး�းတင််ကိိ န်းး� သုံးး��

ပျျမ်းး�မျှှလုုပ််ငန်းး�အဆင့််� ရမှှတ််ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ပုံံ�
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ပုံံ� ၂.၈ တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး�တွွင်် နာာမည််ကြီး�း�ပညာာရှှင််

ကြီး�း�မား�းလေ�လေ� ဖြ�စ််သည််။

ပါါသည််။ ယင်းး�ပုံံ�တွွင်် ၂၀၁၈ ပင််မ MBEI ရမှှတ််များ�း�ကိုု�

အကြီး�း�မား�းဆုံးး��သော�ာ ပျျမ်းး�မျှှ တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� ဧရာာဝတီီ

များ�း�ကိုု�မူူ မီးး�ခိုးး��ရော�ာင်် အဝိုု�င်းး�စက််များ�း�ဖြ�င့််� ပြ�ထားး�သည််။

နှှင့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်� (၇.၇ မှှတ်)် တို့့��မှှ ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််

Edward Tufte တီီထွင််ခဲ့့�သည့်
ွ
�် “စုံံလိုု
� က််
� ဂရပ််ပုံံ”� ကိုု� သုံးး��ထားး�
အပြာ�ာနုုရော�ာင်် တြိ�ိ ဂံံ များ�း�ဖြ� င့််� ပြ� ထားး�ပြီး��း ၂၀၂၀ ရမှှ တ််

တြိ�ိ ဂံံ အော�ာက််တွွ င်် အဝိုု� င်းး� စက််များ�း�ရှိိ�နေ�သည့််� အတွွ က််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုတစ််လေ�မှှပင်် နိိမ့််�ပါးး�မှုု

မရှိိ�ပေ�။ ပြ� ည််နယ််တစ််ခုုချျင်းး� စီီ အတွွ က်် ရမှှ တ််များ�း�ကိုု�

မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�ဆွဲဲ�ချိိ�တ်ဆ
် က််ပြီး�း� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််မှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််အထိိ
နှှစ််နှှစ််စာာ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုထားး�သည််။ မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�အရှှည််သည််
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များ�း� က ဆော�ာ င်် ရွွ က်် နိုု� င်် ခဲ့့�ကြ�ပါါ သ ည်် ။ အသေး�းဆုံးး��
တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� မွွန်် (၀.၂ မှှတ်)် နှှင့်�် တနင်္သာာ�ရီီ (၁.၂ မှှတ်)်

တို့့��မှှ မှှတ််တမ်းး�တင််နိုု�င််ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��သည်် ၂၀၁၈ ပင််မ
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၂.၄.၂။ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှု၏
ု မည််သည့်�်
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�မှာာ� တိုးး��တက််မှုု အလျျင််မြ�န််ဆုံးး��
ဖြ�စ််သနည်းး�?
ကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� တိုးး��တက််မှုများ
ု �း�မှာာ� တညီီတညွွတ်တည်းး�
်
မဖြ�စ််ဘဲဲ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� အနည်းး�ငယ််စီ၌
ီ သာာ စုုဝေး�းလျျက််
တွေ့�့�ရသည််။ပုံံ၂.၉
� တွွင််ပြ�ထားး�သည့််အတိုု
�
င်း
� း�နှှစ််နှှစ်ဆက််တိုု�
်
က််

စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သော�ာနှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�

၁၂၀၀ ၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််အရ ဝင််ကြေး��းပေး�းပြီး��း နော�ာက််ပိုု�င်းး�
နည်းး�ဥပဒေ�ပိုု�င်းး�တွွင်် ဝန််ပေါ့�့�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၃)၊

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� တိုးး��ချဲ့့��ခြ�င်းး� (အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၅)၊
ပွွင့်လ
�် င်းး�မြ�င််သာာမှုု တိုးး��ပွား��းလာာစေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆)၊

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၇)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုု
ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈) နှှင့််� လုုပ််သားး�
ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုုကိုု
�
� အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး� ကိိန်းး�ခွဲဲ�

၉) တို့့��တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� များ�း�သည်် ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ

သိိသာာထင််ရှား��းပြီး��း အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ�း�ကိုု� မှှ တ််တမ်းး�တင််ပြ�သနိုု� င််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည်် ။ အဆိုု� ပါါ
အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�များ�း�မှှ တိုးး�� တက််မှုုများ�း�ကိုု� အော�ာက််တွွ င််
အသေး�းစိိတ််စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာထားး�ပါါသည််။

	မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� လေး�းစား�းလိုု�က််နာာမှုု
ပျျမ်းး�မျှှ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ရန််အတွွက်် ဇယားး� ၂.၁ အလယ််ကိိန်းး�

တွွက််ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်� ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� ညွှှန််ကိိန်းး�
တစ််ခုစီ
ု အ
ီ တွွက်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ဇယားး� ၂.၁ အားး�သားး�ချျက််များ�း�မှှ ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််များ�း�ပေါ်�်မှှ အစွွန်းး�ရော�ာက််တန််ဖိုးး��များ�း�၏

လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုများ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ဤနေ�ရာာတွွင်် သတိိပြု�ုရန်် အရေး�းကြီး��း သည့််�အချျက််မှာာ�

ထိုု�သို့့ပြု� �ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ပုံံ� ၂.၉ တွွင်် ပြ�ထားး�သည့််� အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� အလေး�းတင််ကိိန်းး�သတ််မှှတ််ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�အဆင့််ရ
� မှှတ််
များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုလျှှင်် ထွွက််ပေါ်�်လာာမည့််ရ
� မှှတ််များ�း�နှှင့််� အနည်းး�ငယ််ကွဲဲ�ပြား�း�သည့််� ရလဒ််များ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာစေ�နိုုင််သ
�
ည််။

GAD နှှင့််� OSS ရုံးး��များ�း�မှှ မှှတ်ပုံံ�တ
်
င််ကြေး��းများ�း� သက််သာာအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ်ရုံံ�မျှှမ
်
ကဘဲဲ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း� ထမ်းး�နေ�ရသည့််�
ဝန််များ�း�ကိုု� လျော့�့��ပါးး�သက််သော�ာစေ�မည့််� အဆင့််�မြှ�ှင့်�တ
် င််မှုများ
ု �း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� (OSS) နှှင့်�်

အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန (GAD) ရုံးး��များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ခုုန််ပျံံ�တိုးး��တက််မှုုများ�း�ရှိိ�သည််ကိုု�

တွေ့�့�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� ၇၇% သော�ာ
မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််သည့််� ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပြီး��း မြော��ာက််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ရန််
သက််ဝင််လည််ပတ််မှုုရှိိ�သော�ာ OSS တစ််ခုုစီီ ရှိိ�ကြ�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပျှှမ်းး�မျှှ OSS စား�းပွဲဲ�နှှစ််လုံးး�� (၂.၀၂) တွွင်် ပုံံမှ
� န််
ှ

ရုံးး��ချိိ�န််အတွွင်းး� ဝန််ထမ်းး�များ�း� ရှိိ�ကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််ပါ
� ါက အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ

ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�၏ ၁၀၀% တွွင်် သက််ဝင််လည််ပတ််မှုုရှိိ�သော�ာ OSS တစ််ခုုစီီရှိိ�ကြ�ပြီး��း ရုံးး��ကိိစ္စသွားး
စ ��ရော�ာက််

သည့််�အခါါ ပျျမ်းး�မျှှစား�းပွဲဲ�လေး�းလုံးး��နီးး�ပါးး� (၃.၄၅) တွွင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�ရှိိ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် GAD

စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပြု�ုရာာ၌ ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စများ�း
စ �နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�
တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�ရာာတွင််
ွ ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ၅၀% မှာာ� အကူူအညီီပေး�းဖော်�်�ရသည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ GAD
စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�းဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ၇၃% မှာာ� အကူူအညီပေး
ီ �းတတ််ကြ�သည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။

စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် တိုးး��တက််မှုများ
ု �း�ရှိိ�လာာသည့််� သက််သေ�သာာဓကများ�း�ကိုု�လည်းး� စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာများ�း�တွွင််

တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ကြီး�း�ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းရေး�း ပျျမ်းး�မျှှဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��သည််လည်းး� လျော့�့��ပါးး�လာာခဲ့့�ရာာ အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ

ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် တစ််နှှစ််လျှှင်် ပျျမ်းး�မျှှ ၂.၇ စစ််ဆေး�းမှုုရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၁၉

စစ််တမ်းး�တွွင်် တစ််နှှစ််လျှှင်် ပျျမ်းး�မျှှစစ််ဆေး�းမှုု ၁.၉၃ အထိိ ရော�ာက််ရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့််�ရလဒ််

တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ�း�ရှိိ� မြို့�့��နယ််ရုံးး��သို့့�� နော�ာက််ဆုံးး��အကြိ�ိမ်် သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�စဉ်် စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�းအခွွန််အခများ�း�ကိုု�

အများ�း�မြ�င််သာာအော�ာင်် ကပ််ထားး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ခဲ့့�ရကြော��ာင်းး� ခုုနစ််ဆယ့််�သုံးး�� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ
ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�ရာာ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၅၁% ဖြ�စ််လာာသည့််�အတွွက်် များ�း�စွာာ�တိုးး��တက််လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အလယ််ကိိန်းး�
တွွက််ချျက််မှုုနှှင့့်�ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ�း�ရှိိ� ခုုနစ််ဆယ့််�ခုုနစ်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််

ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််အရ ဗြူ�ူရိုုကရေ�စီ
�
ီ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စများ�း
စ � ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ ဖော်�်�ရွေ�ေမှုုရှိိ�သည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�ကြ�ရာာ
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၇၂% မှှ တိုးး��တက််လာာခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
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မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစရပ််များ�း�မှာာ�မူူ စိိတ််ပူူပင််စရာာ ရှိိ�နေ�သေး�းသည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ရှိိ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၈၀% မှှ အရာာရှိိ�များ�း�သည််
ရုံးး��စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ကိုု�င််တွယ််ရာာ
ွ
၌ လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�ကြ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ ၆၅%

ကသာာ ဤသို့့��ထင််မြ�င််ယူူဆကြ�တော့�့�သည််။ ဆက််စပ််ချျက််အားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�မန််နေ�ဂျာ�ာ အချိိ�န််၏ ၁၀% အော�ာက််ကိုု�

ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ပမာာဏသည််လည်းး� ၉၅% မှှ ၉၀% သို့့�� ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�သည််။
အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ�း�ရှိိ� ခြော��ာက််ဆယ့််ငါးး
� � ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ
ရုံးး��ကိိစ္စပြီးစ ��း မြော��ာက််ရန်် ရုံးး��သို့့�� ကြိ�မ််ဖန််များ�း
ိ
�စွာာ� သွားး��ရော�ာက််ခြ�င်းး�နှှင့့်� တံံဆိပ််တုံးး
ိ
��ထုုခိုု�င်းး�ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််ရန်် မလိုု�အပ််ဟုု ၂၀၂၀
ခုုနှှစ််တွွင်် ဖြေ�ေကြား�း�ကြ�သည့််�အတွက််
ွ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၆၄% ရှိိ�ရာာမှှ တစ််မှှတ််တက််လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည်် (ဇယားး� ၂.၁)။

ဇယားး� ၂.၁။

ပင််မ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� အလွွန််စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ နှှစ််အလိုု�က်် ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ

ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။
နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�� စစ််ဆေး�းရေး�း ဝင််ရော�ာက််သည့််� အကြိ�ိမ််ရေ� (#)

2.7

1.9

၂။ စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ကိုု� စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာစေ�သည််
(% သဘော�ာတူူ)

83.1%

80.7%

၃။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ရုံးး��ကိိစ္စစများ�း�၌ ၎င်းး�တို့့��အချိိ�န််၏ ၁၀% အော�ာက််ကိုု�
ပေး�းရသည်် (%)

95.1%

89.5%

79.9%

64.8%

၅။ အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�မှာာ� ခင််မင််စရာာကော�ာင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

72.0%

76.5%

၆။ တံံဆိိပ််တုံးး�� ထုုပေး�းရန််နှှင့်�် လက််မှှတ််ထိုးး��ပေး�းရန်် ရုံးး��သို့့�� မကြာ�ာခဏ
မသွားး��ရ (% သဘော�ာတူူ)

63.7%

64.7%

၇။ ရုံးး��စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�မှာာ� ရိုးး��ရှှင်းး�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

71.2%

71.1%

၈။ ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််�ငွေ�ေများ�း�ကိုု� အများ�း�မြ�င််သာာအော�ာင်် ထားး�ရှိိ�ပေး�းသည််
(% သဘော�ာတူူ)

50.9%

73.0%

၉။ GAD ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� အကူူအညီီ ပေး�းတတ််ကြ�သည်် (%)

50.0%

73.3%

၁၀။ ပြ�ည််သူ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရုံးး��စား�းပွဲဲ�များ�း�တွွင််
ဝန််ထမ်းး�အသင့််�ရှိိ�နေ�တတ််သည်် (#)

2.0

3.5

၁၁။ မြို့�့��နယ််ထဲဲတွွင်် ပြ�ည််သူ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��ရှိိ�သည်် (%)

71.0%

100.0%

၄။ အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�များ�း�သည်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ကိုု�င််တွွယ််ရာာ၌
လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််သည်် (% သဘော�ာတူူ)

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာနှှင့််� hard data နှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� တိုးး��တက််မှုုများ�း�စွာာ�ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� အထော�ာက််

အထားး�ကိုု� ပြ�သလျျက််ရှိိ�သည််။ ပင််မညွှှန််ကိိန်းး� အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�မှှလည်းး� ကြီး��း စွာာ�သော�ာ တိုးး��တက််မှုုကိုု� ညွှှန််ပြ�လျျက််ရှိိ�သည််။
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အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပွား��းရသည့််� အလုုပ််ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�တို့့��မှာာ�လည်းး�

သိိ သာာစွာာ� လျော့�့��ပါးး�လာာခဲ့့�သည်် ။ အလယ််ကိိ န်းး� တွွ က််ချျက််မှုုနှှ င့့်� ရလဒ််တူူ သော�ာ ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� တွွ င််
လျှှပ််စစ််မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုုကြော��ာင့််� အလုုပ််ချိိ�န်် ဆုံးး��ရှုံးး��ရမှုုမှာာ�လည်းး� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ပျျမ်းး�မျှှ နာာရီီ ၃၀ ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််

ပျျမ်းး�မျှှ ၁၇ နာာရီီ အထိိ လျော့�့��ပါးး�လာာခဲ့့�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/
တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� များ�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� ပေါ�ါင်းး� ၄၈.၆% ၏ ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််အရ လျှှပ််စစ််မီးး� ပြ� တ််တော�ာက််မှုုများ�း�ကြော��ာင့််�

ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း� ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး� သို့့�� ပုုပ််သိုးး��ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ပွား��းရသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ ဤသို့့��ဆိုု�သည့််� အချိုး�း��အဆမှာာ�

၃၇.၂% သို့့�� ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�သည််။ လမ်းး�ပိိတ််ခြ�င်းး� သို့့�� လမ်းး�ရေ�ကြီး��း ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� အချိိ�န််ကုုန််ဆုံးး��မှုုမှာာ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််
အလယ််ကိိ န်းး� တွွ က််ချျက််မှုုနှှ င့့်� ရလဒ််တူူ သော�ာ ပြ� ည််နယ်် / တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း တွွ င်် ၁၄ ရက််ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှ စ််တွွ င််

၃ ရက််သို့့�� လျော့�့��ပါးး�လာာခဲ့့�သည်် ။ လုုပ််ငန်းး� များ�း�မှှ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� အ ရည််အသွေး�း�ကိုု� အဆင့််� သ တ််မှှ တ််ရာာ

တွွ င််လည်းး� အပြော��ာင်းး� အလဲဲ များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ရပြ� န််သည်် ။ အလယ််ကိိ န်းး� တွွ က််ချျက််မှုုနှှ င့့်� ရလဒ််တူူ သော�ာ ပြ� ည််နယ််/
တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း များ�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� များ�း�မှှ လမ်းး�အရည််အသွေး�း� (၅၀% မှှ ၆၄%)၊ တယ််လီီ ဖုု န်းး� ကွွ န််ယက််လွှှ မ်းး�ခြုံ�ံ� မှုု
(၆၉% မှှ ၈၇%)၊ လျှှပ််စစ််မီးး� (၅၃% မှှ ၇၇%) နှှင့်�် အင််တာာနက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု (၅၇% မှှ ၇၉%) တို့့��ကိုု� ပေး�းသည့််�

အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််သည််လည်းး� မြ�င့််�မား�းလာာခဲ့့�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် MBEI ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကြား�း�
ဆဲဲလ််ဖုုန်းး� အသုံးး��ပြု�ုမှုုမှာာ�လည်းး� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် တွွင်် ၄၅% ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် တွွင်် ၉၀% အထိိ တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည််
(ဇယားး� ၂.၂)။

ဇယားး� ၂.၂။

ပင််မ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ

ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။
နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ ယခင််လအတွွင်းး� တယ််လီီဖုုန်းး�နှှင့်�် အခြား�း�ဆက််သွွယ််ရေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ပြ�တ််တော�ာက််သည့််� နာာရီီ (နာာရီီပေါ�ါင်းး�)

11.0

12.9

၂။ ယခင််လအတွွင်းး� မီးး�ပြ�တ််သည့််� နာာရီီ (#)

29.7

16.7

၃။ တစ််နှှစ််အတွွင်းး� လမ်းး�ရေ�ကြီး��း ၍၊ ရွှံံ�ထူ၍
ူ ၊ လမ်းး�မကော�ာင်းး�၍
လမ်းး�ပိိတ််သည့််� ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)

14.3

2.8

၄။ မမျှော်�်��လင့်�သော�ာ
်
မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုု သို့့�� မီးး�မမှှန််မှုုကြော��ာင့််�
လုုပ််ငန်းး� ထိိခိုု�က််သည်် (% သဘော�ာတူူ)

48.6%

37.2%

၅။ ယခင််လအတွွင်းး� မီးး�ပြ�တ််သည့််� အကြိ�ိမ််ရေ� (#)

7.3

6.5

၆။ မီးး�လျှော�ာ�က််သည့််�ရက််နှှင့်�် မီးး�ရသည့််� ရက််ကြား�း� (စုုစုုပေါ�ါင်းး�, ရက််ပေါ�ါင်းး�)

45.5

50.9

၇။ မြို့�့��လမ်းး�များ�း�မှှ ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

50.1%

64.4%

၈။ တယ််လီီဖုုန်းး�များ�း�မှာာ� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

68.9%

81.7%

၉။ လျှှပ််စစ််မီးး� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

53.1%

76.8%

၁၀။ အင််တာာနက်် ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

56.7%

79.4%

၁၁။ ရေ�အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

63.7%

72.4%

၁၂။ ဆေး�းရုံံ/� ဆေး�းခန်းး� အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� သို့့�� အလွွန််ကော�ာင်းး� (%)

41.9%

50.9%

၁၃။ လူူတစ််ဦးးလျှှင်် မိုု�ဘိုုင်း
� း�ဖုုန်းး� ဦးးရေ� (%)၁၂

44.9%

90.0%

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။
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	ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ပျျမ်းး�မျှှ ပွွင့််လ
� င်းး�မြ�င််သာာမှုုမှာာ� အတော်�်�အတန်် နိိမ့်�ပါးး�သော်�်�
်
လည်းး� သတင်းး�အချျက််အလက်် ရယူူနိုု�င််မှုပိုု�င်းး�တွွ
ု
င်် တိုးး��တက််

လာာခဲ့့�သည်် ။ ဦးးစွာာ�ပထမ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ရန်် လိုု� အပ််သော�ာ ရုံးး�� စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ပြ� ည််ထော�ာင််စုုနှှင့််� ဒေ�သန္တတ ရ

အစိုးး��ရများ�း�ထံံမှှ ရယူူနိုင််စွ
ု� မ်းး
ွ �သိိရှိိ�ရန်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု� ကြ�ည့််ပါ
� ါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင််
အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၀.၄% ကသာာ လုုပ််ငန်းး�

ချဲ့့��ထွွင််ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ရေး�းအတွွက်် အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�ရန်် မဖြ�စ််မနေ�လိုု�အပ််သော�ာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�များ�း�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရရှိိ�ရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် အလွွန််လွယ််ကူ
ွ
သ
ူ ည််ဟုု

ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁၄% မှှ ယင်းး� သတင်းး�အချျက််အလက််ကိုု� ရယူူဖို့့��ရာာ ဖြ�စ််နိုင််သ
�ု
ည််ဟုု
ဆိုု�ကြ�သည််။ တစ််ဆယ့််�လေး�း ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� နိိမ့်�်ပါးး�သေး�းသော်�်�လည်းး� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသည့်�် ပမာာဏမှာာ�

ဇယားး� ၂.၃။

ပင််မ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�

ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။ နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

3.1%

4.4%

၂။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

5.1%

20.4%

၃။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�မှှ အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�သည့်�်
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

1.4%

8.1%

၄။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု�
သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

0.6%

19.0%

၅။ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� စီီမံံကိန်း
ိ း�သစ််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

0.4%

14.1%

၆။ ရေ�အားး�လျှှပ််စစ်် စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�၊ လေ�ယာာဉ််ကွွင်းး�များ�း�၊ အမြ�န််လမ်းး�များ�း�
အစရှိိ�သည့််� အစိုးး��ရ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အစီီအမံံများ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွမ်းး
ွ � (%)

3.2%

8.6%

၇။ မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�နှှင့်�် မြေ�ေပုံံများ�း
� �ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

6.9%

12.0%

၈။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�၏ စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�် ကဏ္ဍအလိုု�က်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��
တိုးး��တက််ရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိန်း
ိ း�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး�(%)

1.3%

10.1%

� ံများ�း�ကိုု�
၉။ စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��များ�း� ပြီး��း ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန်် ဖော�ာင််ပုံံစံ
သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

14.5%

29.9%

၁၀။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဥပေ�ဒနှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
ွ � (%) at the Union level (%)
အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�နိုု�င််စွမ်းး

6.2%

7.3%

၁၁။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� ကြို�ု�တင်် သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

11.3%

6.9%

၁၂။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုကိုု� ကြို�ု�တင််သိိရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� (%)

11.2%

7.3%

၁၃။ လူူသိိရှှင််ကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ပါါသော�ာ
GAD စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပမာာဏ (%)

0.0%

12.5%

၁၄။ လူူသိိရှှင််ကြား�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းထားး�သည့််� အချျက််အလက််များ�း�ပါါသော�ာ
DAO စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပမာာဏ (%)

0.0%

9.3%

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။
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အကော�ာင်းး�မြ�င််နိုုင််စရာာ
�
အကြော��ာင်းး�တရား�း ဖြ�စ််သည််။ စာာရွွက််စာာတမ်းး� ရယူူနိုင််သည့်
�ု
အပိုု
်�
င်း
� း�မှှ အလားး�တူူ တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု�

အစိုးး��ရ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�များ�း� (၃.၂% မှှ ၈.၆%)၊ မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုခွဲဲ�ဝေ�ရေး�း စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�များ�း�နှှင့််� မြေ�ေပုံံများ�း
� � (၆.၉% မှှ ၁၂ %)၊

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််� ဥပဒေ�များ�း� (၀.၆% မှှ ၁၉%)၊ စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�း လုုပ််ထုံးး��များ�း�

ပြီး�း�ပြ�ည့််�စုံံ�စေ�ရန်် ဖော�ာင််ပုံံ�စံံများ�း� (၁၄.၅% မှှ ၂၉.၉%) နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဘတ််ဂျျက်် (၃.၁% မှှ ၄.၄%)
တို့့��တွွင််လည်းး� တွေ့�့�မြ�င််နိုု�င််ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� သုုတေ�သီီများ�း�၏ ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု�ယ််ကျျ လေ့�့လာာမှုုအရ တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််မှာာ�
အလယ််ကိိန်းး� မြို့�့��နယ််တွွင်် GAD သို့့�မ
� ဟုုတ်် DAO ရုံးး��များ�း�တွွင်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

အများ�း�မြ�င််သာာအော�ာင်် ကပ််ထားး�သည့််� မြို့�့��နယ််ဟူူ၍ မရှိိ�ဟုု ဆိုု�ရမလော�ာက််ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် မရှိိ�မဖြ�စ််

လိုု�အပ််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�၏ ၁၂% ကိုု� GAD ရုံးး��များ�း�တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း ၊ ၉.၃%

ကိုု� DAO ရုံးး��များ�း�တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အဖွဲ့့��မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ဤတွွင််လည်းး� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရေ�အတွွက်် နည်းး�ပါးး�သည့််�တိုု�င််
၎င်းး�တို့့��သည်် အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြ�သလျျက််ရှိိ�သည်် (ဇယားး� ၂.၃)။

ပဟေ�ဠိိဆန််သော�ာ ကိိစ္စစတစ််ရပ််မှာာ� ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််မှုု ရှိိ�၊မရှိိ�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုုသည်် သတင်းး�အချျက််အလက်် လက််လှှမ်းး�မီီမှုုပိုု�င်းး� တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� ခြေ�ေရာာမခံံနိုု�င််ချေ�ေ။
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် တစ််ဝက််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး��း များ�း�၌ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၆.၂% က ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�နှှင့်�်

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်းး�၍ ရနိုု�င််သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ ၁၁% ကမူူ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဥပဒေ�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�အပြ�င်် ယင်းး�တို့့��ကိုု� အကော�ာင််

အထည််ဖော်�်� ရာာ ၌ ဖြ� စ််ပေါ်�်လာာမည့််� အပြော��ာင်းး� အလဲဲ များ�း�ကိုု�ပါါ ခန့််� မှှန်းး� နိုု�င််သ ည််ဟုု ဆိုု�ကြ� သည်် ။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွ င််
ပြ� ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� ကြို��ု တင််ခန့််� မှှ န်းး� နိုု� င််စွွ မ်းး�မှာာ� ၇.၃% အထိိ မဆိုု� စလော�ာက်် မြ�င့််� တက််လာာသော်�်� လည်းး�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့��အားး� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုများ�း�ကိုု� ကြို�ု�မှှန်းး�နိုုင််စွ
� ွမ်းး�မှာာ�မူူ ၆.၉% သို့့��
ကျျဆင်းး�သွားး��သည််။ ခန့််�မှှန်းး�နိုုင််စွ
� ွမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး� ဟူူသည်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််မှုုများ�း� ရှိိ�လာာသည့််�တိုု�င်် ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုုမှှ

နိိမ့်�်ပါးး�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််ဟူူသော�ာအချျက််ကိုု� ထင််ဟပ််နေ�နိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။

	ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
၂၀၂၀ ခုုနှစ်
ှ တွွ
် င်် အဆက််အစပ််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�သို့့�� ယှှဉ်ပြို် �ု�င်မှု
် တွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က်ခြ�င်းး�
်
များ�း� လျော့�့��ကျျသွားး��ဟန််
ရှိိ�သည််။ အဆက််အစပ််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�� ဘက််လိုု�က််မှုုမရှိိ�ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ပမာာဏမှာာ�

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၇၄% ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၈၉% သို့့�� ခုုန််တက််လာာခဲ့့�သည််။ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုုဟုု

ထင််မြ�င််ယူူဆသော�ာ ပုံံစံ
� များ�း
ံ �ကိုု� အတိိအကျျထပ််မံ၍
ံ လေ့�့လာာလိုု�က််သော�ာအခါါ မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု (၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁၆.၉% မှှ

ဇယားး� ၂.၄။

ပင််မ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််မှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း� (ကြား�း�ကာာလ)
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�

ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။
နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ အဆက််အစပ်် အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့��
ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�မရှိိ� (%)

74.4%

89.4%

၂။ မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုဆိုု�င််ရာာ ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

16.9%

5.5%

၃။ ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရေး�းတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

10.5%

8.3%

၄။ သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�း လိုု�င််စင််တွင််
ွ ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

1.4%

0.5%

၅။ ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

4.2%

5.5%

၆။ အစိုးး��ရဌာာန စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

2.6%

0.5%

၇။ သတင်းး�အချျက််အလက််ရရှိိ�ရေး�းတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

3.4%

3.7%
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၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၅.၅% သို့့�� ကျျဆင်းး�) စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ချေး�း�ငွေ�ေ (၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁၀.၅% မှှ ၈.၃% သို့့�� ကျျဆင်းး�)၊

သတ္တုု� တူးး�ဖော်�်� ရေး�းပါါမစ်် (၂၀၁၈ ခုုနှှ စ်် ၁.၄% မှှ ၀.၅% သို့့�� ကျျဆင်းး� )နှှ င့်�် အစိုးး�� ရဌာာန၏စာာချုု�ပ််များ�း� ရရှိိ�ရေး�းတွွ င််

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး� (၂.၆% မှှ ၀.၅% သို့့�� ကျျဆင်းး�)တို့့��တွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု လျော့�့��နည်းး�လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။
မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုု ကြီး��း စွာာ�လျော့�့��ပါးး�လာာခြ�င်းး�သည်် အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�

စေ�ရေး�းတွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််� အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ တိုးး��တက််မှုုများ�း�နှှင့်�်လည်းး� ကိုု�က််ညီီလျျက််ရှိိ�သည််။ သတင်းး�

အချျက််အလက််ရယူူ နို�ု င််ရေး�းပိုု� င်းး� တွွ င်် ဘက််လိုု� က််မှုုများ�း�မှာာ�မူူ ရပ််တန့််� နေ�ပြီး�း� ၊ ရိုးး�� ရှှ င်းး� သော�ာ ရုံးး�� လုုပ််ငန်းး� များ�း�တွွ င််

အဆက််အသွွယ််ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�� ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�ကိိစ္စကိုု
စ � ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ� ပိုု�မိုုများ�း
� �ပြား�း�
လာာသည်် (၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၄.၂% မှှ ၅.၅% သို့့�� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�)။

	သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ �် ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ �် ကိုု�က််ညီမှု
ီ ရှိိ�ခြ�င်းး�တွွ
ု
င််လည်းး� တိုးး��တက််မှုရှိိ�ဟန်
ု
်တူသ
ူ ည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် ၃၉% မျှှသာာရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�က ၎င်းး�တို့့��၏ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အရည််အသွေး�း�မှာာ�
ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း ၊ ၄၂% ကသာာ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�သည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� အချိိ�န််မီီ

ကိုု�င််တွွယ််သည််ဟုု ထင််မြ�င််ကြ�ကာာ၊ ၇% သာာ ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ုရေး�းကိိစ္စစတွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အကူူအညီီပေး�းသည့််�

ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ အစီီအစဉ််များ�း�ရှိိ�သည််ကိုု� သိိရှိိ�ကြ�သည််။ သို့့��တိုု�င်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် 8% ရှှစ််ဆယ့််�လေး�းရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ညစ််ညမ်းး�မှုုကြော��ာင့််� ၎င်းး�တို့့�� လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ထိိခိုုက််စေ�သ
�
ည််ဟုု မယူူဆကြ�ပါါ။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ
ယခင််ကဏ္ဍတွွင််သာာ လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�သည့်�် ယခင််လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကြား�း�၌ပင််လျှှင်် အဆိုု�ပါါ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက််
တိုးး�� တက််မှုုများ�း�ကိုု� တွေ့�့�လာာရသည်် ။ ဖြေ�ေကြား�း�သူူ ထက်် ဝက််ကျော်�်�� ၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််အရ သဘာာဝပတ်် ဝ န်းး� ကျျင််

အရည််အသွေး�း�မှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််ပြီး�း� (၅၂%)၊ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရများ�း�သည််လည်းး� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် အချိိ�န််မီီ

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပြု�ုလုုပ််ကြ�သည်် (၅၂%)။ ၁၈% ကမူူ ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျရေး�းအတွွက်် နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ အကူူအညီပေး
ီ �းသည််ဟုု
ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� ၉၃% သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ညစ််ညမ်းး�မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ထိိခိုုက််နေ�သ
�
ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ယူူဆခြ�င်းး� မရှိိ�ကြ�ပေ�။ အနုုတ််လက္ခခဏာာပြ�သည့််�

တစ််ခုုတည်းး�သော�ာနေ�ရာာမှာာ� ရေ�ခြွေ�ေ�တာာရေး�း နည်းး�ပညာာများ�း�ကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�မှှ အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန််ကိိန်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း ၁၀% တွွင််သာာ ရပ််တန့််�နေ�သည်် (ဇယားး� ၂.၅)။

ဇယားး� ၂.၅။

ပင််မ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ �် ကိုု�က််ညီမှု
ီ ရှိိ�ခြ�င်းး�
ု
ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�

ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။
နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ ညစ််ညမ်းး�မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အလားး�အလာာများ�း�အပေါ်�်
မကော�ာင်းး�သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုု အနည်းး�ငယ်် သို့့�� လုံးး��ဝမရှိိ� (%)

83.8%

93.0%

၂။ ပျျမ်းး�မျှှ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အရည််အသွေး�း�မှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန်် (%)

39.3%

52.0%

၃။ ဒေ�သန္တတရ အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� အချိိ�န််မီီ
ကိုု�င််တွွယ််ကြ�သည်် (%)pollution (%)

42.1%

51.9%

၄။ ရေ�ခြွေ�ေ�တာာရေး�းကိုု� နိုု�င််ငံံတော်�်�မှအားး
ှ �ပေး�း (%)

10.2%

9.8%

၅။ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း� ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရက
ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုပေး�းသည်် (%)၁၃

6.9%

17.7%

၆။ အစိုးး��ရ စစ််ဆေး�းရေး�းဝင််ခြ�င်းး�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�်
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ဖြ�စ််သည်် (%, သဘော�ာတူူ)

25.7%

22.1%

၇။ မိိလ္လာာ�သန့််�ရှှင်းး�မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််လာာသော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုု (%)

83.6%

91.7%

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။
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	လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
လုု ပ်် သားး� အရည်် အ သွေး�း�မှာာ� နိိ မ့်�ပါးး�ဆဲဲဖြ�စ်
်
် သော်�်� လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုု ပ်် ငန်းး� များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ကျွွမ်းး�ကျျင်် လုု ပ်် သားး�
လိုု�အပ််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််ဖြ�စ််စေ�၊ မကျွွမ်းး�ကျျင််လုုပ််သားး�များ�း� လိုု�အပ််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ဖြ�စ််စေ�
အရည်် အ သွေး�း�မြ�င့််� လုု ပ်် သားး� များ�း� ခေါ်�်ယူူ စုု ဆော�ာင်းး�နိုု�င်် သ ည်် ဟုု ပိုု�မိုု�ယုံံ�ကြ�ည်် လာာကြ�သည်် ။ ၂၀၂၀ ခုုနှှ စ််တွွ င််
အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့််�ရလဒ််တူူသော�ာပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် ၄၃% သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ကာာယ

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု လွွယ််ကူသ
ူ ည်် သို့့��မဟုုတ်် အလွွန််လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ကြ�ရာာ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ၃၇% မှှ တိုးး��တက််

လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၈ အလွွန်် တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ အလုုပ််သမား�းများ�း� (၂၇% vs. ၂၀%၊
၂၀၁၈)၊ စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း� (၄၈% vs. ၃၈%)၊ အလယ််တန်းး� မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း� (၄၅% vs. ၃၂%) နှှင့်�် အထွေ�ေထွေ�ေ မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�

(၄၀% vs. ၃၀%) ခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�ရာာတွွင််လည်းး� လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�သည်် ပညာာရေး�း
တိုးး��တက််မှုုများ�း�နှှင့်�် ဆက််နွွယ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ဇယားး� ၂.၆။

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုဆိုု�
ု င််ရာာ ပင််မညွှှန််ကိိန်းး�။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�
ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။ နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ သာာမန်် အခြေ�ေခံံ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)

37.4%

43.0%

၂။ နည်းး�ပညာာရှှင််များ�း� ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)

20.3%

26.9%

၃။ စာာရင်းး�စစ််များ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌ လွွယ််ကူူ (%)

38.3%

47.8%

၄။ ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�းမှူးး��များ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌လွွယ််ကူူ (%)

32.3%

44.8%

၅။ မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�ခေါ်�်ယူူရာာ၌လွွယ််ကူူ (%)

29.9%

40.4%

၆။ မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််နှုုန်းး� (%)၁၄

89.7%

94.9%

၇။ အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််နှုုန်းး� (%)၁၅

53.4%

72.7%

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။

၂.၄.၃။ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှု၏
ု တိုးး��တက််မှုတုံ့့�
ု �ဆိုု�င်းး�နေ�သော�ာ နယ််ပယ််များ�း�
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�သုံးး��ခုုတွွင်် သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ တိုးး��တက််မှုု မတွေ့�့�ရဘဲဲ ရမှှတ််များ�း�သည််လည်းး� ယခင််နှှစ််က အတိုု�င်းး�သာာ

ရှိိ�နေ�သည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� မှှတ််ပုံံ�တင််ရာာ၌ အဆင််ပြေ�ေခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁)၊ မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂) နှှင့််�
တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း� လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄)တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ တိုးး��တက််မှုု ရပ််ဆိုု�င်းး�ရခြ�င်းး�မှာာ�
အချို့့���သော�ာ အဓိိကအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�တွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုအနည်းး�ငယ််ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သကဲ့့�သို့့� အပေါ�ါင်းး�ရမှှတ််များ�း�နှှင့််�

အနုုတ််ရမှှတ််များ�း� တွေ့�့�ဆုံံသည့်
�
်� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�စွာာ�မှှ ရလဒ််ရှုုပ််ထွေး�း�မှုုကြော��ာင့့်�လည်းး� ဖြ�စ််နိုင််သ
�ု
ည််။ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
(အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ� ၁၀) တိုးး�� တက််လာာစေ�ခြ�င်းး� ဖြ� င့််� ပျျမ်းး�မျှှညွှှ န််ကိိ န်းး� ရမှှ တ််တွွ င်် ယေ�ဘုုယျျကျျဆင်းး� မှုုများ�း�ရှိိ�သည််ကိုု�
လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
ကနဦးးကုု န်် ကျျစရိိ တ်် မှာာ� ယခင်် က တည်းး�ကပင်် သင့််�တင့််�သော�ာ ပမာာဏတွွင်် ရှိိ�ပြီး�း�ဖြ�စ်် သည့််� အ တွွက်် တိုးး��တက်် မှုု
သိိသိသာ
ိ ာသာာရရှိိ�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ်ရန်
် ပ
် င်် ခက််ခဲဲ၍နေ�တော့�့�သည််။ အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/
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တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင်် ၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် နှှစ််ခုုလုံးး��စာာအတွွက်် ၂၄% သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကသာာ အပြီး�း�အပြ�တ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ပြီး�း�ရန်် သုံးး��လကျော်�်�� စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရပြီး��း ၊ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််ရာာ၌ အထော�ာက််အထားး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�

ပျျမ်းး�မျှှ ၄.၅ ရွွက််ထက််ကျော်�်��လိုု�အပ််ကာာ၊ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၈% ခန့််�သာာလျှှင်် မှှတ််ပုံံတင််လုုပ််င
�
န်းး�များ�း�တွွင်် ကိုု�က််ညီအော
ီ �ာင််
ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် အခက််အခဲဲရှိိ�သည််။ DICA မှှတ််ပုံံတင််စာာရွ
�
က််
ွ ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာအချိိ�န််မှာာ� အနည်းး�ငယ််မျှှသာာ လျော့�့��ပါးး�ခဲ့့�ရာာ

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၃၁ ရက််ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ရက််ပေါ�ါင်းး� ၃၀ ဖြ�စ််လာာခဲ့့�သည်် (ဤတွွင်် ရှှင်းး�ပြ�၍ ရနိုု�င််စရာာတစ််ခုုမှာာ�

လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�စဉ််အတွွင်းး� MBEI နမူူနာာပါါ လုုပ််ငန်းး�သုံးး��ခုုကသာာ DICA အွွန််လိုုင်း
� း�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�၁၆ ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််)။ အရေး�းကြီး��း သည့််�အချျက််မှာာ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၇၆% သော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အဖြ�စ်် မှှတ််ပုံံ�တင််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့့်�အတွွက်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််
ကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�သည်် ၂၀၁၉ အကြိ�ိမ််ပြီး�း�နော�ာက််ပိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။

သတိိပြု�ုစရာာ ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အချျက််များ�း�လည်းး� ရှိိ�ပါါသေး�းသည််။ DAO မှှ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� CDC မှှ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ပျျမ်းး�မျှှအချိိ�န််ကာာလသည်် ၃၁ ရက််မှှ ၂၅ ရက််သို့့�� လျော့�့��ပါးး�လာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး�

ကျွွန်ုု� ပ််တို့့� ၏ လေ့�့လာာသူူ များ�း� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ DAO ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် နှံ့့��စပ််ပြီး�း� ဖော်�်� ရွေ�ေမှုုရှိိ�သ ည််ဟုု ယူူ ဆ သည့့်�

မြို့�့��နယ််များ�း�၏ ပမာာဏမှာာ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၇၂% ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၇၈% သို့့�� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည်် (ဇယားး� ၂.၇)။

ဇယားး� ၂.၇။

ကနဦးးကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ်အတွွက်် ပင််မညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�
ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။ နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ အပြီး�း�အပြ�တ််မှှတ််ပုံံတင််
�
ရန်် သုံးး��လ ထက််ပိုု�မိုု�စော�ာင့်�ဆိုု
် �င်းး�ရသည်် (%)

24.2%

24.5%

၂။ အပြီး�း�အပြ�တ််မှှတ််ပုံံ�တင််ရန်် စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက်် (#)

4.5

4.6

၃။ CDC သို့့�� DAO မှှ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)

31.0

24.8

၄။ DICA မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း မှှတ််ပုံံ�တင်် စာာရွွက််ရရှိိ�ရန်် ရက််ပေါ�ါင်းး� (#)(#)

31.2

30.1

၅။ မည််သည့််� မှှတ််ပုံံတင််
�
ကိိစ္စစမဆိုု� အခက််အခဲဲရှိိ� (%)

8.2%

8.8%

၆။ DAO စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�
ပမာာဏ (%)

72.0%

78.2%

၇။ DAO ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� ကူူညီတ
ီ တ််ကြ�ပြီး��း ဗဟုုသုုတ ရှိိ�ကြ�သည််ကိုု�
သဘော�ာတူူ (%)(%)

50.0%

81.5%

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။

	မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှင့်
ှ �် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု
ပျျမ်းး�မျှှညွှှန်းး�ကိိန်းး�တွွင်် သိိသာာသော�ာ တိုးး��တက််မှုုမရှိိ�သော်�်�လည်းး� မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�တွွင််

တိုးး��တက််မှုု အနည်းး�ငယ်် ရှိိ�လာာခဲ့့�ပါါသည််။ အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့့်�ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ�
အဓိိကလုုပ််ငန်းး�ပရဝုုဏ််အတွွက်် မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် တစ််မျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ကြ�သည့့်� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၇၀% ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၈၀% သို့့�� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�ပါါသည််။ မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််လည်းး� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််ရရှိိ�ရေး�းအတွွက်် ပျျမ်းး�မျှှ စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ချိိ�န််သည်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁၂၇ ရက််
ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁၂၁ ရက််သို့့�� ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�ပါါသည််။ တစ််ဆက််တည်းး�မှာာ�ပင်် မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံရမည့််ဘေး�းကိုု
�
� အတော်�်�အတန််

စိုးး��ရိိမ််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�ပမာာဏသည်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၅၆% ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၄၅% သို့့�� ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�ပါါသည််။
သို့့��သော်�်� ခြေ�ေရာာကော�ာက်် လေ့�့လာာနေ�ရသည့််� စိိတ််ပူူစရာာ နယ််ပယ််တစ််ရပ််မှာာ�မူူ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့်တွ
်� င််
ွ တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််မှုု
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ရှိိ�လာာသော်�်�လည်းး� အဓိိက စီးး�ပွား��းရေး�း အဆော�ာက််အအုံံ�နေ�ရာာများ�း�အတွွက်် မြေ�ေငှား��းရမ်းး�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�မူူ
စိိတ််ပူူပင််မှုု တိုးး��ပွား��းလျျက််ရှိိ�သည််။ ငှား��းရမ်းး�သူူ ကိုးး��ဆယ့််�တစ်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် အငှား��းစာာချုု�ပ််ပါါ အချျက််အလက််များ�း�တွွင််

အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�ထိိခိုု�က််မည််ကိုု� အတော်�်�အတန်် စိုးး��ရိိမ််မှုုရှိိ�ကြ�သည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�ပါါက
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၈၅% သာာရှိိ�ခဲ့့�သည်် (ဇယားး� ၂.၈)။

ဇယားး� ၂.၈။

ပင််မ မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုဆိုု�
ု င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�

ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။ နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ လုုပ််ငန်းး�သည်် မြေ�ေပိုု�င််ပြီး�း� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််ပါါ ရှိိ�သည်် (%)

69.6%

79.5%

၂။ မြေ�ေစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ရရှိိ�ရန်် ကြာ�ာချိိ�န်် (ရက််ပေါ�ါင်းး�)၁၇

126.96

121.79

56.4%

45.2%

85.4%

90.6%

၅။ မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံရပါါက မျှှတသော�ာ လျော်�်��ကြေး��းရနိုု�င််စရာာရှိိ�သည််ဟုု
လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� ယုံံကြ� �ည််

86.0%

73.9%

၆။ လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� မြေ�ေကိိစ္စစများ�း�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ အခက််အခဲဲမရှိိ� (%)

66.1%

100.0%

၃။ လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလယ််အလတ််ထက််မနည်းး�သော�ာ မြေ�ေသိိမ်းး�ခံံရနိုုင််သည့်
�
်�
အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည်် (%)

၄။ လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အလယ််အလတ််ထက််မနည်းး�သော�ာ ငှား��းရမ်းး�စာာချုု�ပ််
ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င််မှုု
ု အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည့််�သည်် (%)

	တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုု
တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�ကိုု� တိုု�က််ဖျျက််ခြ�င်းး�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ တိုးး��တက််မှုုမှာာ� ယခုုနှှစ််အတွွင်းး� သိိသာာမှုုရှိိ�ပါါသည််။

(ပုံံ� ၃.၄ တွွင်် အသေး�းစိိတ််ရှု။ု ) အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််

အတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၈၈% သည်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ရန်် ငွေ�ေကြေး��းတစိုးး��လက််ဆော�ာင််ပေး�းရန််မလိုု�ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�
ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� အတွွ က်် ၂၀၁၈ ခုုနှှ စ်် ၇၉% မှှ တိုးး�� တက််လာာခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ� စ််သည်် ။ ငွေ�ေကြေး��းတစိုးး�� လက််ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�
ကြ�သူူများ�း�အနက်် ၉၆% ၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််အရ ငွေ�ေပမာာဏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�မှာာ� အရော�ာင်းး�ဝင််ငွေ�ေ၏ ၂% အော�ာက််တွွင််သာာ
ရှိိ�သည််ဟုု သိိရသည််။ ယင်းး�ပမာာဏမှာာ� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည့်�် လာာဘ််ငွေ�ေ အချိုး�း��အစား�းများ�း�အတွွက််

သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�သော�ာ ယေ�ဘုုယျျ စံံသတ််မှှတ််ချျက််တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၈၈% သည််

ဝင််ငွေ�ေ၏ ၂% အော�ာက်် ပမာာဏကိုု� တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� အလယ််ကိိန်းး�

တွွက််ချျက််မှုုနှင့့်�
ှ ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ�များ�း�အားး� တစိုးး��လက််ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�
ကြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ပမာာဏမှာာ� ၂.၈% ရှိိ�သည့််အတွ
�
က််
ွ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ၄.၁% မှှ ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဆက််စပ််ကြ�ည့််ပါ
� ါက
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်းး�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၅% ကျော်�်��သည်် စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ� အရာာရှိိ�များ�း�

လာာဘ််ငွေ�ေကော�ာက််ခံံရန်် ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ ဤပမာာဏသည်် ၂% အော�ာက််သို့့�� ကျျဆင်းး�

လာာခဲ့့�သည််။ အဂလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကော်�်�မရှှင်် (ACC) မြို့�့��နယ််ရုံးး��ခွဲဲ�များ�း�၏ တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ�း� လျှော့�့��ချျရေး�းဆိုု�င််ရာာ
တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�မှာာ� အကြ�မ်းး�အားး�ဖြ�င့််� တသမတ််တည်းး�သာာဖြ�စ််နေ�ပြီး�း� နိုုင််ငံ
� သားး
ံ � ၁၀,၀၀၀ လျှှင််
တိုု�င််ကြား�း�မှုု သုံးး��မှုုအော�ာက််သာာ ပျျမ်းး�မျှှရှိိ�သည််။

အကြီး��း စား�း အဂတိိလိုု�က််စား�းတွွင််မူူ တိုးး��တက််မှုု နည်းး�ပါးး�သည််။ ၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် နှှစ််ခုုလုံးး��တွွင်် အစိုးး��ရစာာချုု�ပ််များ�း�
ရရှိိ�ရန်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််ခဲ့့�ကြ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁၀၀% က လေ�လံံအော�ာင််ဖို့့��ရာာအတွက််
ွ လာာဘ််ထိုးး��ရန်် မဖြ�စ််မနေ� လိုု�အပ််
သည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�ကြ�သည်် (ဇယားး� ၂.၉)။
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ပင််မ တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိန်းး�
ိ ။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�

ရလဒ််တူသော�
ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။
နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် ပေး�းရသည််
(% သဘော�ာတူူ)

78.5%

87.6%

၂။ အရော�ာင်းး�ဝင််ငွေ�ေ၏ ၂% အော�ာက်် ပမာာဏဖြ�င့််� လာာဘ််ထိုးး��ရသည်် (%)

87.6%

96.1%

၃။ လာာဘ််ငွေ�ေ ပေး�းရမည့််� ပမာာဏကိုု� ပုံံမှ
� ှန််အားး�ဖြ�င့််� ကြို�ု�သိိသည််
(% သဘော�ာတူူ)

54.8%

38.6%

၄။ ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် ပမာာဏသည်် အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု�
ပိုု�မိုု�လျျင််မြ�န််စေ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

84.9%

81.6%

၅။ အစိုးး��ရ ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူရေး�း လေ�လံံအော�ာင််ဖို့့��ရာာတွွင််
ငွေ�ေကြေး��းတံံစိုးး��လက််ဆော�ာင်် ပေး�းရန်် လိုု�အပ််သည်် (% သဘော�ာတူူ)

100.0%

100.0%

၆။ စစ််ဆေး�းရေး�းဝင််ပါါက လက််ဆော�ာင်် သို့့�� ငွေ�ေအပိုု�ဆော�ာင်းး�ပေး�းရသည််
(% သဘော�ာတူူ)

4.1%

2.8%

၇။ စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�သည်် ကြီး��း ကြ�ပ််သူူများ�း�အားး� လက််ဆော�ာင််ဖြ�င့််�
ငွေ�ေရှာာ�ရန်် အခွွင့်�်အလမ်းး� ဖန််တီးး�ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)

5.4%

1.8%

၈။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ လျှှင်် တိုု�င််ကြား�း�မှုုပေါ�ါင်းး�

2.6

2.4

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။

၂.၄.၄။ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ကျျဆင်းး�လာာသည့််� နယ််ပယ််များ�း�
လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ပုံံ� ၂.၉ တွွင်် ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀) ပေါ်�်ရှိိ� စုုပေါ�ါင်းး�ရမှှတ််များ�း�မှာာ� ပိုု�၍ပင်် ဆိုးး��ရွား��းလာာသည််။ အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�

အဆိုု� ပါါကျျဆင်းး� မှုုသည်် ၂၀၁၈ ခုုနှှ စ််နှှ င့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှ စ််ကြား�း� မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ ပင််မညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�တွွ င််လည်းး�
ထင််ဟပ််လျျက််ရှိိ�သည််။၁၈

	တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုတွွင်် ဆုုတ််ယုုတ််မှုများ
ု �း� ဖြ�စ််လာာခြ�င်းး�သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အတွွက်် အကြီး�း�မား�းဆုံးး��
စိိတ််ပူူပင််စရာာ ဖြ�စ််သည််ဟူူသော�ာအချျက််မှာာ� ထင််ရှား��းပေ�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််ထက််စာာလျျင်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် လုုပ််ငန်းး�
များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� တရား�းရေး�းစနစ််သည်် ၎င်းး�တို့့��အတွက််
ွ တရား�းမျှှတမှုု ရှာာ�ဖွေ�ေရာာတွွင်် အကူူအညီပေး
ီ �းလိိမ့်မ
်� ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ရန််

များ�း�စွာာ�ခဲဲယဉ်းး�သွားး��သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�၏ ၅၁% သည်် အရာာရှိိ�ငယ််များ�း�

ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််သော�ာအခါါ အထက််အာာဏာာပိုု�င််များ�း�ထံံ အယူူခံနို
ံ င််သ
ု� ည််ဟုု ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််
နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�၏ ၂၇% သာာ ဤသို့့�� ယူူဆကြ�တော့�့�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရှိိ�ပါါက ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�မှှ ကျူးး��လွွန််သူူဝန််ထမ်းး�ကိုု� အရေး�းယူူလိမ့်
ိ �်မည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�၏

ထက််ဝက််နီးး�ပါးး� (၄၄%)မှှ ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�ကြ�သည််။ ယနေ့�့အချိိ�န််တွွင််မူူ ဤသို့့��ယုံံ�ကြ�ည််သူူမှာာ� (၁၉%) ငါးး�ပုံံ�တစ််ပုံံ�ပင််
မရှိိ�တော့�့�ချေ�ေ။
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တရား�းရုံးး��များ�း�အပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုမှာာ�လည်းး� ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု� တရား�းရုံးး��များ�း�မှှ ကြား�း�နာာ

ပေး�းလိိမ့်�်မည်် (၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၈၄% မှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ၇၇% သို့့�� ကျျဆင်းး�)၊ အမှုုလက််ခံံလျှှင််လည်းး� အစော�ာတလျျင််
ဖြေ�ေရှှ င်းး� ပေး�းလိိ မ့််� မ ည်် (၅၇% မှှ ၅၀% သို့့�� ကျျဆင်းး� )၊ မျှှတသော�ာ စီီ ရ င််ချျက််ချျမှှ တ််လိိ မ့်�် မ ည်် (၆၆% မှှ ၅၃% သို့့��

ကျျဆင်းး�)၊ စီီရင််ချျက််များ�း�အတိုု�င်းး� အသက််ဝင််အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််လိိမ့်�်မည်် (၇၄% မှှ ၅၁% သို့့�� ကျျဆင်းး�) ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည့််�
လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ� နည်းး�ပါးး�လာာခဲ့့�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ဒေ�သန္တတရ တရား�းရုံးး��များ�း�မှှ
ဥပဒေ�အထော�ာက််အကူူရရှိိ�လိိမ့်�်မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ�လည်းး� နည်းး�ပါးး�လာာခဲ့့�သည်် (၂၀၁၈
ခုုနှှစ််တွွင်် ၇၇% မှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၇၃% သို့့�� ကျျဆင်းး�)။

ရာာဇဝတ််မှုနှ
ု င့်
ှ �် ပဋိိပက္ခများ
ခ �း�သည်် လုုပ်ငန်းး�အော�
်
ာင််မြ�င််ရေး�းကိုု� ထိိခိုု�က်လျျက်
်
ရှိိ�သ
်
ည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�မှှ ယုံံ�ကြ�ည််
ကြ�သည််။ ၂၈% သာာ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အခြေ�ေအနေ�ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�ပြီး��း နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�ပါါက ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင််

ဇယားး� ၂.၁၀။

ပင််မ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�။ နှှစ််အလိုု�က််
အလယ််ကိန်းး�တွွက်
ိ
်ချျက််မှုနှ
ု ှင့့်�

ပင််မ MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�

ူ
ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�။
ရလဒ််တူသော�
နှှစ််အလိုု�က််

၂၀၁၈

၂၀၂၀

၁။ အကယ််၍ အရာာရှိိ�တစ််ဦးးမှှ ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််သော်�်� ကျွွန်ုု�ပ််အနေ�ဖြ�င့််�
အထက််မှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန်် အယူူခံံနိုု�င််သည်် (%)

51.1%

27.1%

၂။ အကယ််၍ ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း� ထင််ရှား��းပါါက အရာာရှိိ�များ�း�သည််
ကျူးး��လွွန််သူူ ဝန််ထမ်းး�ကိုု� အရေး�းယူူသည်် (%)

44.1%

19.2%

၃။ ဥပဒေ�စနစ််သည်် ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�်နှှင့်�် စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�
အကာာအကွွယ်် ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ) (% agree)

71.2%

78.6%

၄။ ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််�မျိုး�း��စုံံ�ရှိိ� တရား�းရုံးး��များ�း�သည််
စီးး�ပွား��းရေ� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ကြား�း�နာာစစ််ဆေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)

84.1%

77.0%

၅။ ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� တရား�းရုံးး��များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု� အစော�ာတလျျင်် ကြား�း�နာာ / ဖြေ�ေရှှင်းး�သည််
(% သဘော�ာတူူ)

56.6%

49.4%

၆။ ပြ�ည််နယ်် သို့့�� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး� တရား�းရုံးး��များ�း�သည််
စီးး�ပွား��းရေး�း အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု� စီီရင််ချျက််အတိုု�င်းး� အစော�ာတလျျင််
လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််စေ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

74.2%

50.9%

၇။ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း� ပေါ်�်ပေါ�ါက််သည့််�အခါါ ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ဥပဒေ�
အထော�ာက််အကူူပြု�ုရေး�း ဌာာနများ�း�မှှ အကူူအညီီပေး�းသည််
(% သဘော�ာတူူ)

76.6%

72.7%

၈။ တရား�းရုံးး�� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�သည်် မျှှတမှုုရှိိ�သည်် (% သဘော�ာတူူ)

66.0%

53.0%

၉။ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အနေ�အထားး� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် (% သဘော�ာတူူ)

38.8%

28.4%

၁၀။ ယခင််နှှစ််အတွွင်းး� ရာာဇဝတ််မှုုဘေး�းဒဏ်် ခံံစား�းခဲ့့�ရသည်် (%)

11.6%

5.8%

၁၁။ ဒေ�သန္တတရ ရဲဲဌာာနသို့့�� တိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့�ဖူးး� (%)

50.0%

29.9%

၁၂။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ လျှှင်် သတ််မှှတ်် ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု�
ခံံစား�းရသည့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� အရေ�အတွွက််

0.5

1.5

အရော�ာင််ချျယ််ထားး�သော�ာ အတန်းး�များ�း�သည်် စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။
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၃၉% ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�မှှလည်းး� ဤအချျက််ကိုု� အတည််ပြု�ုလျျက််ရှိိ�ပြီး�း� နိုုင််ငံ
� သားး
ံ � ၁၀,၀၀၀

လျှှင်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရသည့််� ရာာဇဝတ််မှုု ၀.၅၈ မှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁.၄၈ သို့့�� တိုးး��ပွား��းလာာခဲ့့�သည််။ (ဇယားး� ၂.၁၀) သို့့��သော်�်�လည်းး�
ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ လက္ခခဏာာရပ််တစ််ခုုမှာာ� အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့့်�ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�မှှ
ရာာဇဝတ််မှုုတစ််ခုုခုု တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ကြ�ရသည့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှ ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�၏ ပမာာဏမှာာ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင််
၁၂% ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ၆% သို့့�� ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�သည််။ တစ််နည်းး�ဆိုု�ရပါါမူူ ရာာဇဝတ််မှုုဒဏ််ခံံခဲ့့�ကြ�ရသည့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

နမူူ နာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ အချိုး�း��အဆမှာာ� ကျျဆင်းး� လာာခဲ့့�သည့််� တိုု� င်် လုံံ� ခြုံ�ံ� ရေး�းအခြေ�ေအနေ�နှှ င့််� ပတ််သက််၍

အကြ�မ်းး�ဖျျင်းး�ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််မှာာ�မူူ ပိုု�မိုုဆိုးး
� �� ရွား��းလျျက််ရှိိ�နေ�သေး�းသည််။ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက်် အပြော��ာင်းး�အလဲဲဖြ�စ််စေ�သည့််�
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ခံံမှာာ� လက််နက််ကိုု�င််ပဋိိပက္ခခအန္တတရာာယ််နှင့်
ှ �် ပတ််သက််သည့််� ထင််မြ�င််ယူူဆချျက်် ဖြ�စ််နို�င််စရာာရှိိ�သ
ု
ည််။

ဤအထူးး�စိိ စ စ််လေ့�့လာာချျက််တွွ င်် ဖြေ�ေဆိုု� သူူ များ�း�အားး�

အတွွက်် ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းကြ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော�ာ MBEI စစ််တမ်းး�တွွင််

များ�း�ဘက််မှှ လက််တုံ့့��ပြ�န််လာာမည််ကိုု� ကြော��ာက််ရွံ့့��နိုု�င််စရာာ

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုတွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််ဟုု ဝန််ခံံခြ�င်းး�ကိုု�
ထည့််�သွင်း
ွ း�အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ ကွွယ််ဝှက််
ှ ဖြေ�ေဆိုု�ချျက််များ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု

ခြ�င်းး� ဖြ� င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�အနက်် သုုညတန််ဖိုးး��

နီးး�ပါးး�ရှိိ�သော�ာ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�တစ််ရပ််သည်် လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ�း�
ရရှိိ�ရန်် တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရသည််ကိုု�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အတည််ပြု�ုနိုုင််ခဲ့့�ပါ
�
ါသည််။ ဤပမာာဏသည်် လုုပ််ငန်းး�

အဟော�ာင်းး�များ�း�နှှင့််� အသစ််များ�း�ကြား�း� ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး�
တွွင်် တသမတ််တည်းး� ဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
�

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း လိုု�င််စင််များ�း� ရရှိိ�ရန်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� ကိုု� လေ့�့လာာကြ�ည့််� သော�ာအခါါ ရရှိိ�လာာသော�ာ
အဖြေ�ေများ�း�မှာာ� များ�း�စွာာ�ကွာာ�ခြား�း�ပါါသည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတွွင်းး�

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း လိုု�င််စင်် လျှော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�ကြ�သည့််� ပြ�န််လည််

ဖြေ�ေကြား�း�သူူ ၁၂၉ ဦးးအနက်် ၆၈% ကျော်�်��သည်် လိုု�င််စင််
ရရှိိ�ရန််အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုလျှှင်် မြ�န််မာာကျျပ််ငွေ�ေ ၃.၄

သန်းး� (အမေ�ရိိကန််ဒေါ်�်လာာ ၂,၄၃၀) နှုုန်းး�ဖြ�င့််� တရား�းမဝင််
ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရပါါသည်် ။ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း

ပွွင့်ပွ
်� င့်
ွ လ
်� င်းး�လင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဗြူ�ူရိုုက
� ရက််အရာာရှိိ�

ရှိိ�ပါါသည်် ။ လုုပ််ငန်းး� များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� အဂတိိ လိုု� က််စား�းမှုု
လျော့�့��ပါးး�စေ�လိုု�စိတ်
ိ ်ဖြ�င့််� ဖြေ�ေကြား�း�လိုု�ကြ�သည့််�တိုု�င်် ၎င်းး�တို့့��

ကိုု� ယ််တိုု� င််လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�
အပြ�စ််မကင်းး�သည််ကိုု�လည်းး� ဝန််ခံံလိုု�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပေ�။ ဒုုတိိယ
အနေ�ဖြ�င့််� ဇယားး� ၂.၉ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ�း�

သည်် အစိုးး��ရပစ္စစည်းး� ဝယ််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� မေး�းခွွန်းး�
တစ််ခုုမှှအပ ကျျန််မေး�းခွွန်းး�များ�း�သည်် အသေး�းစား�းအဂတိိ

လိုု� က််စား�းမှုု လျော့�့��ပါးး�ရေး�းနှှ င့့်�သာာ သက််ဆိုု� င််နေ�သ ည်် ။

အကြီး��း စား�း အဂတိိ လိုု� က််စား�းမှုုများ�း�သည်် ပိုု� မိုု� ၍ မြ�င််ရန််
ခက််ခဲဲသည့််�အလျော�ာ�က်် ထော�ာက််လှှမ်းး�ရန််လည်းး� မလွွယ််
ကူူ ပေ�။ ယင်းး� ကိိ စ္စစ ရ ပ််မျိုး�း��တွွ င်် ပုံံ� မှှ န််အားး�ဖြ� င့့်� အစိုးး�� ရ
ပစ္စစ ည်းး�ဝယ််ယူူ ရေး�းတွွ င်် ပါါဝင််ခွွ င့််� ရ လိုု� သော�ာ ၊ ကန့််� သ တ််

စီးး�ပွား��းရေး�း ကဏ္ဍများ�း�သို့့�� ဝင််ရော�ာက််ရန်် ကြိုး�း��စား�းနေ�သော�ာ၊

အကြီး�း�စား�း လုုပ််ငန်းး�ချဲ့့��ထွွင််မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန်် ကြံ�ံစည််နေ�သော�ာ
ထိိပ််တန်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပါါဝင််တတ််ကြ�သည််။၁၉

လိုု�င််စင််ဟူသ
ူ ည််မှာာ� အကြီး��း ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ၊ ရှုုပ််ထွေး�း�နက််နဲဲသော�ာ

အဆိုု� ပါါ ပြ� င်းး� ထန််ဆိုးး�� ရွား��းသည့််� လူူ မှုုရေး�း စိိ တ်် ဆ န္ဒဒ ပိုု� င်းး�

ဤသည််မှာာ� အကြီး�း�စား�း အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုများ�း� ဖြ�စ််နိုင််စရာာ
ု�

ကိုု� စစ််တမ်းး�တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ခဲ့့�ပါါသည််။ တစ််ခုုမှာာ�

လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�များ�း�သာာ ပြု�ုလုုပ််နိုုင််သည့့်�
�
ရှား��းပါးး�လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််ရာာ
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကြီး��း တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

အထက််ပါါ ဇယားး� ၂.၉ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာ

အုုပ််စုုမှှ စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�

တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏
တိုု�က််ရိုုက််
� မေး�းမြ�န်းး�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််တိုု�
� င်းး�တာာကြ�ည့််ပါ
� ါကအသေး�းစား�း
အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုသည််အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�ပြီး�း�ဤကြား�း�ကာာလ

ဘက််လိုု�က််မှုုပုံစံ
ံ� ကိုု
ံ �ကိုု�င််တွယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်း
ှ း�ရန််စမ်းး�သပ််စာာရင်းး�နှှစ််ခုု

လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံတင််နေ�စဉ််အတွ
�
င်း
ွ း� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုပြု�ု

လုုပ််ခဲ့့�ဖူးး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဦးးတည််ပြီး��း (ကော�ာက််နုုတ််ချျက််
၂.၁) နော�ာက််တစ််ခုုမှာာ� ယခင််နှှစ််အတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�တည််ရာာ
ပရဝုုဏ််အတွွင်းး�ရှိိ� စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�အတွွက်် ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း
လိုု�င််စင််များ�း�လျော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�ဖူးး�သည့််လုုပ််ငန်းး
�
�များ�း�(ကော�ာက််နုုတ််

ချျက်် ၂.၂) ကိုု� ဦးးတည််ပါါသည်် (Malesky နှှင့်�် အခြား�း� ၂၀၁၅

တွွင်် သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး� အသေး�းစိိတ်် တင််ပြ�ချျက််ကိုု�

အတွွင်းး� လျော့�့��ပါးး�လျျက််ရှိိ�သည််ဟုု ကော�ာက််ချျက််ချျနိုု�င််ပါါ

ကြ�ည့််ပါ
� ါ)။ ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် နှှစ််ခုုပါါ မေး�းခွွန်းး�များ�း�၏ စကားး�

ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ပထမတစ််ခုုမှာာ� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုဟူူသည််

အဖြ�စ််ကျျပန်းး�ခွဲဲ�ခြား�း�လိုု�က််ပါါသည််။ပုံံစံ
� ံAပါါလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာ

သည််။ ဤကော�ာက််ချျက််တွွင်် သတိိပြု�ုရမည့််� အချျက််နှှစ််ချျက််

လွွန််စွာာ�အကဲဲဆတ််သော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာဖြ�စ််ပြီး��း အဂတိိ
လိုု�က််စား�းမှုုအတွွက်် ပြ�စ််ဒဏ််များ�း�မှာာ�လည်းး� ကြီး��း လေး�းလှှသည့််�

အသွားး��အလာာ အတိုု�င်းး� ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�ကိုု� အုုပ််စုုနှှစ််စုု
လေး�းခုုစာာရင်းး�နှှင့့်� ကျျပန်းး�သက််ဆိုု�င််သူူများ�း�နှှင့်�် ပုံံစံ
� ံ B နှှင့်�်
ကျျပန်းး�သက််ဆိုု�င််သူူများ�း�တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။
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ပုံံစံ
� နှ
ံ စ်
ှ ်ခုုလုံးး��တွွင်် အကဲဲမဆတ််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�သုံးး��ခုုကိုု� စာာရင်းး�

ပြု�ုစုုထားး�သည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် သို့့��မဟုုတ််
ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းပါါမစ်် ရရှိိ�ရေး�းနှှင့််� ဆက််စပ််နေ�သည့််� သာာမန််

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း� သုံးး��ဖက််မြ�င်် ပုံံစံ
� အတွ
ံ
က််
ွ ပိုု�က််ဆံံ
ပေး�းသည််”

လုုပ််ရိုးး��လုုပ််စဉ််များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း ကျျပန်းး� စီီစဉ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

“လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််သည့််� လုုပ််ထုံးး��များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာရန််

လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ခုုမှာာ� “သက််ဆိုု�င််ရာာဌာာန ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််တွွင််

သည််။ ယင်းး�စာာသားး�အပိုု�များ�း�သည်် သေ�ချာ�ာရေ�ရာာသော�ာ

ဥပမာာ ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၂.၁ ပါါ အကဲဲ မ ဆတ််သော�ာ
လုုပ််ငန်းး� မှှတ််ပုံံတင််ပုံ
�
ံ� အဆင့််ဆ
� င့််နှ
� င့်
ှ ်� ပတ််သက််သည့််� သတင်းး�
အချျက််အလက်် ရှာာ�ဖွေ�ေ”ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

ဥရော�ာပသို့့�� ခရီးး�သွားး��သည်် ” ဟူူ သော�ာ အပိုု� စာာသားး� ပါါရှိိ�
အဖြေ�ေပေး�းနိုု�င််စရာာ သုုညမှှတ််နီးး�ပါးး� ရှိိ�သည််။

ပုံံ�စံံ A တွွင်် “လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိိစ္စစမြ�န််အော�ာင်် တရား�းမဝင််

ဖြေ�ေကြား�း�သူူသော်�်လည်းး
�
�ကော�ာင်းး�၊ ဖြေ�ေကြား�း�သူူနှင့်
ှ ်� ဆက််ဆံံ

ပတ််သက််သည့််� အကဲဲဆတ််သော�ာ ကိိစ္စရ
စ ပ််တစ််ခုု ပါါဝင််သည််။

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မည််သည့််ပုံ
� စံ
ံ� ကိုု
ံ � ဖြေ�ေဆိုု�သူူ လက််ခံံရရှိိ�

ပေး�းဆော�ာင််မှုုပြု�ုသည််” ဟူူသော�ာ လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူနှှင့်�်
ပုံံ�စံံ B တွွင်် (လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််နှှင့််� ပတ််သက််သည့််�ကိိစ္စစ
အတွွက််) သို့့��မဟုုတ်် “နိုုင််ငံ
� ခြား�း
ံ � ကုုမ္ပပဏီမှ
ီ ှ ရေး�းဆွဲဲ�ပေး�းသော�ာ

ရပြီး�း� ဒေ�တာာဖြ�ည့််� သွွ င်းး� ရသည့််� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ သူူ
သည််ကိုု�မသိိရသည့််အပြ
� �င််စစ််တမ်းး�တွွင််လည်းး�ဖြေ�ေကြား�း�သူူအားး�
၎င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ဖူးး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အရေ�အတွွက််ကိုုသာာ
�

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၂.၁။

လုုပ််ငန်းး�မှတ်
ှ ်ပုံံ�တင််စဉ်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူမှု
ူ ကိုု�
ု တိုု�င်းး�တာာသည့််� စမ်းး�သပ််စာာရင်းး�
မေး�း၂၉။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််သည့််�အခါါ သို့့�� လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််သည့်�အခါ
်
ါ

ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အော�ာက််ပါါကိိစ္စစရပ််များ�း� စာာရင်းး�ကိုု�ကြ�ည့််�ပါါ။ ယင်းး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�

များ�း�ကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််�အခါါ သို့့�� သက််တမ်းး�တိုးး��သည့််�အခါါ သင့််�လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အရေ�အတွွက််မည််မျှှကိုု�

ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ဖူးး�သည််ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းပါါ။ မည််သည့််�ကိိစ္စစရပ််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််ကိုု� မဖြေ�ေကြား�း�ပါါနှှင့်�်။

သင််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ဖူးး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစ အရေ�အတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကိုု�သာာ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� သိိလိုု�ပါါသည််။
(ပုံံ�စံံ A)

(ပုံံ�စံံ B)

�	သက််ဆိုု�င််ရာာဌာာန ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််တွွင်် လုုပ််ငန်းး�
မှှတ််ပုံံတင််ပုံ
�
ံ� အဆင့််�ဆင့််�နှှင့်�် ပတ််သက််သည့််�
သတင်းး�အချျက််အလက်် ရှာာ�ဖွေ�ေသည််။

�	သက််ဆိုု�င််ရာာ ဌာာန ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််တွင််
ွ လုုပ််ငန်းး�
မှှတ််ပုံံ�တင််ပုံံ� အဆင့််�ဆင့််�နှှင့်�် ပတ််သက််သည့််�
သတင်းး�အချျက််အလက်် ရှာာ�ဖွေ�ေသည််။

�	ပွဲဲ�စား�း / ကြား�း�လူူ ငှား��းရမ်းး�၍ ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််သည််။

�	ပွဲဲ�စား�း / ကြား�း�လူူ ငှား��းရမ်းး�၍ ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််သည််။

�	ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင််
အကြံ�ံပေး�းရန်် ရှေ့�့�နေ� / ဥပဒေ� အကျိုးး���ဆော�ာင််
ငှား��းရမ်းး�သည််။

�	ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင််
အကြံ�ံပေး�းရန်် ရှေ့�့�နေ� / ဥပဒေ� အကျိုးး���ဆော�ာင််
ငှား��းရမ်းး�သည််။

�	ရုံးး��ကိိစ္စစ မြ�န််မြ�န််ပြီး�း�ရန်် သက််ဆိုု�င််ရာာ အရာာရှိိ�ကိုု�
တရား�းမဝင်် ပေး�းဆော�ာင််မှုု ပြု�ုသည််။

�	လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံတင််သည့်
�
�် လုုပ််ထုံးး��များ�း�ကိုု�
လေ့�့လာာရန်် ဥရော�ာပသို့့�� ခရီးး�သွားး��သည််။

 0 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 0 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 1 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 1 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 2 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 2 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 3 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 3 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 4 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 4 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 888-[မဖြေ�ေဆိုု�ပါါ]

 999-[မသိိ]

 888-[မဖြေ�ေဆိုု�ပါါ]

 999-[မသိိ]
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မေး�းမြ�န်းး�ထားး�သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�သည််

ရရှိိ�ရန်် တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုပြု�ုကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သာာဓက

အကဲဲဆတ််သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဖွွင့်ဟ
�် လာာ

လက််ခံံရရှိိ�သူများ�း
ူ � ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစ အရေ�အတွွက််

၎င်းး� တို့့��ကိုု� ယ််တိုု� င်် အပြ�စ််ရှိိ�သည့််� သဘော�ာမရော�ာက််ဘဲဲ

ကြ�ပြီး��း လိိမ််လည်် ဖြေ�ေကြား�း�လိုု�စိတ်
ိ ်လည်းး� မရှိိ�ကြ�တော့�့�ချေ�ေ။

စမ်းး�သပ််စာာရင်းး�၏ အားး�သာာချျက််မှာာ� ပုံံစံ
� များ�း
ံ �ကြား�း�ရှိိ� ပျှှမ်းး�မျှှ
အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့့်� ခြား�း�နား�းချျက််သည်် အကဲဲ

ဆတ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�
အရေ�အတွွက်် ဖြ�စ််သည််။ ဤနေ�ရာာ၌မူူ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

အားး�ဖြ�င့့်� ဗီီယက််နမ်် PCI ပါါ အလားး�တူူမေး�းခွွန်းး�တွွင်် ပုံံစံ
� ံA
သည်် ၂.၆ ရှိိ�ပြီး�း� ပုံံ�စံံ B ၌မူူ ၂.၃ ရှိိ�သည််။ အလယ််ကိိန်းး�
များ�း�ကြား�း� ခြား�း�နား�းချျက််မှာာ� ၀.၃ ဖြ�စ််သည့််�အတွွက်် ၃၀%
သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မှှတ််ပုံံတင််စဉ််အတွ
�
င်း
ွ း� လာာဘ််ပေး�း

လာာဘ််ယူူ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့့်� သဘော�ာဖြ�စ််သည်် (Malesky နှှင့်�်
အခြား�း� ၂၀၁၅)။

ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၂.၂။

ဆော�ာက််လုပ်
ု ရေး
် �းပါါမစ််များ�း�အတွွက်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူမှု
ူ ကိုု�
ု တိုု�င်းး�တာာသည့််� စမ်းး�သပ််စာာရင်းး�
မေး�း၁၀၆။ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ပါါမစ််လျှော�ာ�က််သည့််�အခါါ လူူများ�း�ပုံံမှ
� န််
ှ ပြု�ုလုုပ််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�
စာာရင်းး�ကိုု� ဖတ််ရှုုပါါ။ ယင်းး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး�သည့််�အခါါ သို့့�� သက််တမ်းး�တိုးး��သည့််�အခါါ
သင့််�လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အရေ�အတွွက််မည််မျှှကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ဖူးး�သည််ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းပါါ။ မည််သည့််�ကိစ္စ
ိ စရပ််များ�း�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််ကိုု� မဖြေ�ေကြား�း�ပါါနှှင့်�်။ သင််ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ဖူးး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစ အရေ�အတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကိုု�သာာ
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� သိိလိုု�ပါါသည််။
(ပုံံ�စံံ A)

(ပုံံ�စံံ B)

�	လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကြေး��းပေး�းသည််။

�	လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကြေး��းပေး�းသည််။

�	တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�
အသိိအမှတ်
ှ ်ပြု�ုခံံရအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််သည််။

�	တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�
အသိိအမှတ်
ှ ်ပြု�ုခံံရအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််သည််။

�	လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် စစ််ဆေး�းကြေး��း ပေး�းသည််။

�	လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် စစ််ဆေး�းကြေး��း ပေး�းသည််။

�	လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိိစ္စစမြ�န််အော�ာင်် တရား�းမဝင််
ပေး�းဆော�ာင််မှုုပြု�ုသည််။

� နိုု�င််ငံံခြား�း� ကုုမ္ပပဏီမှ
ီ ှ ရေး�းဆွဲဲ�ပေး�းသော�ာ
ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း စီီမံံကိန်း
ိ း� 3D မော်�်�ဒယ််အတွက််
ွ
ပိုု�က််ဆံံပေး�းသည််။

 0 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 0 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 1 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 1 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 2 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 2 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 3 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 3 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 4 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�

 888-[မဖြေ�ေဆိုု�ပါါ]

 4 ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�
 999-[မသိိ]

 888-[မဖြေ�ေဆိုု�ပါါ]

 999-[မသိိ]
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ပုံံ� ၂.၁၀။

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ�း�အတွွက်် လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ရသော�ာ လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််
၂၀၁၈ နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး� (n = ၁,၂၀၀)
၁.၃

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ပြု�ုလုုပ််စဉ်် လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််

၁.၂၅

၁.၂၀၆

၁.၂

-၂ % လာာဘ််ပေး�းမှုု

၁.၁၅

၁.၁၉

၁.၁

၂၀၂၀ နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုမှ
ု လု
ှ ပ်
ု ်ငန်းး� (n = ၁,၁၃၅)
၁.၅
၁.၄၅

၁.၄၀၇

၁.၄

- ၄ % လာာဘ််ပေး�းမှုု

၁.၃၅

၁.၃၇၃

၁.၃

၂၀၂၀ လုုပ််ငန်းး�သစ်် (n = ၄,၂၆၈)
၁.၅
၁.၄၅
၁.၄

၁.၃၈၁

၁.၃၅

- ၄ % လာာဘ််ပေး�းမှုု

၁.၃၄၅

၁.၃

Chart legend
၉၅ % CI ပုံံ�စံံ A

၉၅ % CI ပုံံ�စံံ B

သမတ််ကိန်းး�
ိ

သမတ််ကိန်းး�
ိ

၉၅ % CI လာာဘ််ပေး�းမှုု အကြိ�ိမ််ရေ�

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် ကိိစ္စစရပ််များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ရသည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု�
စာာရင်းး�ပြု�ုပြီး��း မည််ရွေ့�့�မည််မျှှ ကိုု� မေး�းမြ�န်းး�သည့််� ပုံံ�စံံနှှစ််ခုု၏ တစ််ဝက််ကိိန်းး� ရမှှတ််များ�း�ကြား�း� ခြား�း�နား�းချျက််ကိုု�
လာာဘ််ပေး�းရသည့််� အကြိ�ိမ််ရေ�အဖြ�စ်် တွွက််ချျက််ထားး�ပါါသည််။

အထက််ပါါ လုုပ်ငန်းး�လိုု�
်
င််စင််များ�း�အတွွက်် စမ်းး�သပ််စာာရင်းး�ကိုု�

၁.၃၇၃ ခုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း� နှိုု�င်းး�ရအားး�ဖြ�င့််� ပုံံစံ
� ံ B လက််ခံံရရှိိ�သော�ာ

သုုညမှှတ််နီးး�ပါးး�ရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ ပုံံ� ၂.၁၀ ပါါ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏

ကွွက််လပ််များ�း� ထပ််သည့််�နေ�ရာာအရ အဆိုု�ပါါခြား�း�နား�းချျက််

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််အသေး�းစား�း
�
အဂတိိလိုု�က်စား�
် းမှုုများ�း�သည််
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� အတည််ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း� (အထက််)၊ ၂၀၂၀

ခုုနှှစ်် မူူလဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း� (အလယ််) နှှင့််� ၂၀၂၀ ဖြေ�ေကြား�း�သူူ
အသစ််များ�း� (အော�ာက််ခြေ�ေ) ဟူူသော�ာ လုုပ််ငန်းး� အုုပ််စုု သုံးး��စုုလုံးး��
အတွွက်် မှှတ််ပုံံ�တင််ပြု�ုလုုပ််စဉ််အတွွင်းး� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ
ခြား�း�နား�းသည့််� လုုပ််ဆော�ာင််မှုုဟူူ၍ မရှိိ�သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�

လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့့်� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ ပုံံစံ
� ံ A လက််ခံံရရှိိ�သော�ာ

လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််အရ လုုပ််ငန်းး� စဉ််ပေါ�ါင်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၁.၄၀၇ ခုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။ စိိတ််ချျ
များ�း�သည််ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အလိုု�အရတစ််ခုုနှှင့််�တစ််ခုုခြား�း�နား�းခြ�င်းး�

မရှိိ�သည််ကိုု� လည်းး� ဖော်�်� ပြ� နေ�ပါါသည်် ။ စင််စစ််အားး�ဖြ� င့််�
အကဲဲမဆတ််သော�ာ စာာရင်းး�ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သူူများ�း�သည််

လုုပ််ငန်းး� စဉ််အရေ�အတွွ က်် စဉ်းး� ငယ််မျှှ ပိုု� မိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�
ပါါသည်် ။ သို့့��ဖြ� စ််ပါါ၍ ခန့််� မှှ န်းး� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ မှုု

အရေ�အတွွက််သည်် -၂% နှှင့််� -၄% စီီ အသီးး�သီးး� ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။
အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�ကိိန်းး�ဂဏန်းး�သက််သေ�အရလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််
လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် လိုု�င််စင််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ရာာ၌ အပိုု�ဆော�ာင်းး�
ငွေ�ေကြေး��းမပေး�းဆော�ာင််ခဲ့့�ရဟုု ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။
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သို့့��သော်�်�လည်းး� ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�းပါါမစ််များ�း�ရရှိိ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််

ပတ််သက််သည့််� အကဲဲဆတ််သော�ာ ကိိစ္စရ
စ ပ််တစ််ခုု ပါါဝင််သော�ာ

အကြိ�ိမ်ရေ
် �စိိတ်ပါ
် ါသည််။ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း လိုု�င််စင်် ပြု�ုလုုပ််စဉ််

အလယ််ကိိန်းး�အကြိ�ိမ််ရေ�မှာာ� မြ�င့််�မား�းနေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ခဲ့့�ကြ�သည့််� တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေမှုုများ�း�မှာာ�မူူ အလွွန််တရာာ
အတွွင်းး� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုများ�း�ကိုု� ကြ�ည့််ပါ
� ါက ပုံံ� ၂.၁၁
အရ ရှေ့�့�တစ််ခုုနှှင့်�် လွွန််စွာာ�ခြား�း�နား�းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည််။

၂၀၁၉ ခုုနှှ စ််တွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ပေါ�ါင်းး� ၃၃၂ မှှ
ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းစီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�များ�း� စတင််ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��အနက််

၁၃၇ ခုုမှာာ� ၎င်းး�တို့့��စီီမံံကိန်း
ိ း�ချျထားး�သော�ာ အဆော�ာက််အအုံံ�
များ�း�အတွွက်် ဆော�ာက််လုုပ််ခွွင့််�ပါါမစ််များ�း� လျှော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�

ကြ�သည််။ ယင်းး�တို့့��အနက်် လုုပ််ငန်းး�သုံးး��ခုုသာာ ပွဲဲ�စား�းဖြ�င့််�
ဆော�ာင််ရွွ က််ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း ကျျန််လုုပ််ငန်းး� များ�း�မှာာ� တိုု� က်် ရိုု� က််

လျှော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး� လုုပ််ငန်းး�သုံးး��ခုုနှှင့်�်

မေး�းခွွန်းး�ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းရန်် ငြ�င်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည့်�် လုုပ််ငန်းး�ငါးး�ခုုကိုု�

ပုံံ�စံံ A တွွင်် လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစရပ််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််ရွွက််သည့်�်

ဒုုတိိ ယအားး�ဖြ� င့့်� ပုံံ� စံံ A ၏ အလယ််ကိိ န်းး� တွွ က််ချျက််မှုု
(၂.၄၂) သည်် ပုံံစံ
� ံ B ၏ အလယ််ကိိန်းး� (၁.၇၂) ထက်် များ�း�ပြား�း�

နေ�ပြီး�း� တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�

အရေ�အတွွက််မှာာ� ၇၀% ဖြ�စ််သည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�လျျက်် ရှိိ�သည််။
တတိိယအားး�ဖြ�င့််� ပုံံ� ၂.၁၀ ပါါ ရလဒ််များ�း�နှှင့်�်မတူူဘဲဲ ပုံံ�စံံ A
နှှင့်�် ပုံံစံ
� ံ B ရလဒ််များ�း�၏ စိိတ််ချျညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�သည်် ထပ််ခြ�င်းး�
ပြု�ုခြ�င်းး� မရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည့််အတွ
�
က််
ွ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််

မှုုများ�း�၏ အလယ််ကိိ န်းး� နံံ ပါါတ််ကြား�း� ခြား�း�နား�းချျက််မှာာ�
ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အလိုု�ရ ထင််ရှား��းနေ�သည််။

ဖယ််ထုုတ််လိုု�က််ပါါက ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းကိိစ္စစရပ််များ�း�တွွင််

တစ််နည်းး�ဆိုု�ရသော်�်�ဆော�ာက််လုပ်
ု ရေး် �းပါါမစ်လျှော�ာ�က််
်
ထားး�သည့်�်

ဖြ�စ််သည်် မဖြ�စ််သည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန််အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��တွင််
ွ

ပေး�းချေ�ေမှုု များ�း� ပြု�ုလုု ပ်် ခဲ့့�ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် သ ည်် ။ ဗီီ ယက််နမ််

တရား�းမဝင််ပေး�းဆော�ာင််ရမှုုများ�း�သည်် လုုပ််ရိုးး�� လုုပ််စဉ််

လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၂၉ ခုု ပါါဝင််သော�ာ နမူူနာာအရွွယ််အစား�း
တစ််ခုု ရရှိိ�ပါါသည််။

ပုံံ� ၂.၁၁ နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ သတိိပြု�ုရမည့််� အချျက််သုံးး��ချျက််
ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမတစ််ခုုမှာာ� တရား�းမဝင််ပေး�းဆော�ာင််မှုုများ�း�နှှင့််�

လုုပ်ငန်းး�
် ၁၀ ခုုတွွင်် ခုုနစ််ခုမှာာ�
ု ပါါမစ််ရရန်အ
် တွွက်် တရား�းမဝင််
PCI ပါါ အလားး�တူူ မေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုတွွင်် စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ
ခဲ့့�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁,၇၀၀ အနက်် ၁၀ ခုုလျှှင်် သုံးး��ခုုသည််
တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ကြော��ာင်းး�ကိုု� စိိစစ််
လေ့�့လာာမှုုအရ တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

ပုံံ� ၂.၁၁။

၂၀၂၀ လုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး�� (n = ၁၂၉)
၂.၈

လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််

ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�းပါါမစ််ပြု�ုလုုပ််စဉ်် လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ရသည့််�

ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�း ပါါမစ််များ�း�အတွွက်် လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််

၂.၆

၂.၄၂

၂.၄
၂.၂

၇၀% လာာဘ််ပေး�း လာာဘ််ယူမှု
ူ ု

၂
၁.၈

၁.၇၁၇

၁.၆
၁.၄

Chart legend
၉၅ % CI ပုံံ�စံံ A

၉၅ % CI ပုံံ�စံံ B

သမတ််ကိန်းး�
ိ

သမတ််ကိန်းး�
ိ

၉၅ % CI လာာဘ််ပေး�းမှုု အကြိ�ိမ််ရေ�

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ပါါမစ််ရရှိိ�ရေး�း ရုံးး��ကိိစ္စစရပ််များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ရသည့််�
ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုပြီး��း မည််ရွေ့�့�မည််မျှှကိုု� မေး�းမြ�န်းး�သည့််� ပုံံစံ
� ံနှှစ််ခုု၏ တစ််ဝက််ကိိန်းး� ရမှှတ််များ�း�ကြား�း�
ခြား�း�နား�းချျက််ကိုု� လာာဘ််ပေး�းရသည့််� အကြိ�ိမ််ရေ�အဖြ�စ်် တွွက််ချျက််ထားး�ပါါသည််။
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ကော�ာက််နုုတ််ချျက်် ၂.၃။

ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�းလုုပ််ငန်းး� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူမှု
ူ များ
ု �း�၏ အရွွယ််အစား�းကိုု�
တိုု�င်းး�တာာသည့််� စမ်းး�သပ််စာာရင်းး�
D၅။ မေး�း၁၆.၁ ဖော်�်�ပြ�ပါါ လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ သင့််�လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု�
ပြော��ာပြ�ပါါ။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု�သာာ သိိလိုု�ပြီး��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် စရိိတ််ကိုု� သိိရန််
မလိုု�သည််ကိုု� သတိိပြု�ုပါါ။
(ပုံံ�စံံ A)

(ပုံံ�စံံ B)

� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကြေး��းပေး�းသည််။

� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကြေး��းပေး�းသည််။

� တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

� တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

�	လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် စစ််ဆေး�းကြေး��း ပေး�းသည််။

�	လုုပ််ငန်းး�ခွွင်် စစ််ဆေး�းကြေး��း ပေး�းသည််။

� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ကိိစ္စစမြ�န််အော�ာင်် တရား�းမဝင််

� ဒစ််ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာဖြ�င့််�ပုံံ�စံံထုုတ််သော�ာ
ီ � ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း စီီမံံကိန်း
ိ း�
ကုုမ္ပပဏီကိုု
ူ
ွက်် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေသည််။
ပုံံ�စံံတူအတွ

ှ ်ပြု�ုခံံရအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််သည််။
အသိိအမှတ်

ပေး�းဆော�ာင််မှုုပြု�ုသည််။

Kyat

 888-[မဖြေ�ေဆိုု�ပါါ]

 999-[မသိိ]

ှ ်ပြု�ုခံံရအော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််သည််။
အသိိအမှတ်

Kyat

 888-[မဖြေ�ေဆိုု�ပါါ]

 999-[မသိိ]

၂၀၂၀ ခုုနှစ်
ှ တွွ
် င်် စိိစစ်လေ့�့လာ
်
ာမှုုကိုု� နော�ာက််တစ်လှ
် မ်းး�တိုးး��
ှ
၍

၎င်းး�ကိုု� နှှစ််ထပ််ကိိန်းး�ပြု�ုလိုု�က််သော�ာအခါါ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းနှှင့််�

ပေး�းဆော�ာင််ရသည််ကိုု�လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�အားး�မေး�းမြ�န်းး�ကြ�ည့််�သည််။

(US$၂၈၉) ရရှိိ�လာာသည််။ ပုံံစံ
� ံ A အတွွက်် ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�

စာာရင်းး�ပါါ ကိိစ္စရပ်
စ တစ်
်
ခု
် ချျင်းး�စီ
ု
ကိုု�
ီ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရာ
် ာ၌ မည််မျှှ
အထက််ပါါ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းမေး�းခွွ န်းး� နှှ င့််� ဆိုု� င််သည့်�်

ထပ််တူူညီီသော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

အနေ�ဖြ�င့််� ကိိ စ္စစ ရ ပ််တစ််ခုုချျင်းး� စီီ တွွ င်် ကျျပ််ငွေ�ေမည််မျှှ
ပေး�းဆော�ာင််ခဲ့့�ရသည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။

ကွာာ�ဟချျက််ကြီး�း�မား�းသော�ာလုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး�စုံံနှ
� င့်
ှ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း
်�
စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း� အရွွယ််အစား�းတို့့��နှင့့်�
ှ ဆက််စပ််နေ�သည့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််

သက််ဆိုု�င််သော�ာ ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက်် ၄၀၄,၃၃၅ ကျျပ််
ကြ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် အလယ််ကိိန်းး�သည်် ၁၅.၁၆
ဖြ�စ််ပြီး��း ယင်းး�သည််ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ

ကိိစ္စစရပ််များ�း�အားး�လုံးး�� စာာ ၃,၈၃၆,၂၂၇ ကျျပ်် (US$၂,၇၄၂)
နှှင့်�် ညီီမျှှသည််။ စိိတ််ချျ ကွွက််လပ််များ�း�သည်် ထပ််ခြ�င်းး�ပြု�ုခြ�င်းး�

မရှိိ�သည့််�အတွွက်် ပုံံ�တွွင််အဆိုု�ပါါအလယ််ကိိန်းး�များ�း�သည််
တစ််ခုုနှှင့်�်တစ််ခုုများ�း�စွာာ�ခြား�း�နား�းလွွန်းး�လှှသည််။

များ�း�ကိုု�သက််သက််စီီထုုတ််ယူူတွက််ချျက််
ွ
ရန််ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
��အနေ�ဖြ�င့််�

ပုံံ�စံံ A ရလဒ််များ�း�မှှ ပုံံ�စံံ B ရလဒ််များ�း�ကိုု� နုုတ်လိုု�က်
်
သော�
်
ာအခါါ

ပါါသည််။ ကုုန််ကျျစရိိတ်် မေး�းခွွန်းး�ကိုု� ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�သည့််�

အတွွက်် ပျျမ်းး�မျှှ လာာဘ််ငွေ�ေ အရွွယ််အစား�းသည်် မြ�န််မာာ

natural log ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း နံံပါါတ််အဖြ�စ်် ပြော��ာင်းး�လဲဲယူခဲ့့�
ူ
လုုပ််ငန်းး� ၅၉ ခုု စာာအတွွက်် ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ပါါမစ််ရရေး�း
အတွွက်် ရုံးး��လုုပ််ငန်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�ကိုု� ပုံံ� ၂.၁၂
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ပုံံစံ
� ံ B ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�
၂၀

များ�း�အတွွက်် အလယ််ကိိန်းး� natural log သည်် ၁၂.၉၁ ဖြ�စ််ပြီး�း�

လုုပ်ငန်းး�တစ်
်
ခု
် လျှှ
ု င်် ဆော�ာက််လုပ်
ု ရေး
် �း ပါါမစ််တစ်ခု
် ု ရရှိိ�ရေး�း
ကျျပ်် ငွေ�ေပေါ�ါင်းး� ၃.၄ သန်းး� (US$၂,၄၃၀) ရှိိ�သည်် ဟုု

ထွွက််ပေါ်�်လာာသည််။ ဤကိိန်းး�ဂဏန်းး�သည်် ဗီီယက််နမ််
PCI စစ််တမ်းး�ပါါ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ပါါမစ််ပျျမ်းး�မျှှလာာဘ််ငွေ�ေ၏
နှှစ််ဆသာာသာာရှိိ�သည််။
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ပုံံ� ၂.၁၂။

၂၀၂၀ လုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��(n = ၅၉)
၁၆
၁၅.၇၅
၁၅.၅
၁၅.၂၅

(ကျျပ််သန်းး�ပေါ�ါင်းး�)

ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�းလိုု�င််စင််ပြု�ုလုုပ််စဉ်် လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ရသည့််� ငွေ�ေပမာာဏ

ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�းပါါမစ််များ�း�အတွွက်် လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ရသည့််� ကုုန််ကျျမှုု

၁၅.၁၆

၁၅
၁၄.၇၅
၁၄.၅
၁၄.၂၅

၃.၄ သန်းး�ကျျပ််

၁၄
၁၃.၇၅
၁၃.၅
၁၃.၂၅
၁၃

၁၂.၉၁

၁၂.၇၅
၁၂.၅

Chart legend
၉၅ % CI ပုံံ�စံံ A

၉၅ % CI ပုံံ�စံံ B

သမတ််ကိန်းး�
ိ

သမတ််ကိန်းး�
ိ

၉၅ % CI လာာဘ််ပေး�းမှုု အကြိ�ိမ််ရေ�

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း ပါါမစ််ရရှိိ�ရေး�း ရုံးး��ကိိစ္စစရပ််များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ကြ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
ပြု�ုလုုပ််ကြ�ရသည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုပြီး��း ပမာာဏကိုု� မေး�းမြ�န်းး�သည့််� ပုံံစံ
� ံနှှစ််ခုု၏ တစ််ဝက််ကိိန်းး�
ရမှှတ််များ�း�ကြား�း�ခြား�း�နား�းချျက််ကိုု� လာာဘ််ပေး�းရသည့််� ပမာာဏအဖြ�စ်် တွွက််ချျက််ထားး�ပါါသည််။

MBEI သည်် နိုု�င််ငံံအတွွင်းး�ရှိိ� ပုုဂ္ဂဂလိိက စွွန့််�ဦးးလုုပ််ငန်းး�ရှှင််

အားး�ကော�ာင်းး� နေ�သည့််� အတွွ က်် မြို့�့��ပြ� ဆန််ခြ�င်းး� နှှ င့််�

အားး�ထုုတ််မှုုတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််ဟုုရှေ့�့�တွွင််ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
��ပြော��ာကြား�း�

ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ထင််ဟပ််လျျက််ရှိိ�နေ�ပါါသည််။

များ�း�နှှင့်�် မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�၏ စုုပေါ�ါင်းး�အသံံကိုု� တင််ပြ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�

ခဲ့့�ပါါသည်် ။ ဤသို့့��ဆိုု�လျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�သည််
မည််သည််တို့့��ကိုု� ပြော��ာကြား�း�လျျက််ရှိိ�နေ�ပါါသနည်းး�?

�	ရန််ကုန်
ု ၊် စစ််ကိုု�င်းး�၊ နေ�ပြ�ည််တော်�်�နှှင့််� ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
တို့့��သည်် တစ််နိုု�င်ငံံလုံး
်
း��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် ု အဆင့််�

အမြ�င့််�ဆုံးး��၌ ရပ််တည််လျျက်ရှိိ�သ
်
ည််။ အဆိုု�ပါါဒေ�သများ�း�

သည်် မတူူညီီသည့်�စုံံ�
် လင််သော�ာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
အစီီအစဉ််များ�း� ရှိိ�ကျျပါါသည််။ ရန််ကုုန််၊ နေ�ပြ�ည််တော်�်�နှင့်
ှ ်�

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�မှာာ�မူူအခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံ၊ံ�

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုုနှ
�
င့်
ှ ်� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုပိုု�င်းး�တွွင််

၎င်းး�တို့့��တွွင််ရှိိ�သော�ာ ဒေ�သများ�း�၌ လူူသားး�အရင်းး�အနှီးး��

လူူဦးးရေ�သိိပ််သည်းး�ဆ နည်းး�ပါးး�သော�ာ စစ််ကိုု�င်းး�နှှင့််� ပဲဲခူးး�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တို့့��တွင််
ွ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကနဦးးကုုန််ကျျ
စရိိတ််နှှင့််� မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

လိုု�က််နာာမှုုပိုု�င်းး� နှှစ်ရ
် ပ််လုံးး��အတွွက်် ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�စည်းး�ကြ�ပ််မှုု

ပိုု�င်းး� ကုုန််ကျျ စရိိတ််များ�း� လျှော့�့��ချျရာာ၌ အားး�ကော�ာင်းး�သည့််�
အပြ�င်် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုလုုပ််ငန်းး�စဉ််တို့့��အပေါ်�် အများ�း�
ပြ�ည််သူ၏
ူ ယုံံကြ� �ည််မှုု တစ််စထက််တစ််စ ခိုု�င််မာာစေ�ရန််

ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌လွွန််စွာာ�ခရီးး�ရော�ာက််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

အဆက််အစပ််ရှိိ�သော�ာ၊ နိုုင််ငံ
� ပိုု
ံ င််ဖြ
� �စ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့��

မျျက််နှာာ�လိုု�က််ခြ�င်းး�ကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� မကွေး�း�တိုု�င်းး�
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ဒေ�သကြီး�း�သည်် ဒုုတိိယအလွှာာ�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�လာာခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။

�	မတူူ ညီီ သော�ာ အညွှှ န်းး�ကိိ န်းး�ခွဲဲ� များ�း�ပေါ်�်မှှ ပြ� ည်် န ယ်် /
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ကွာာ�ဟမှုုသည််

အဆိုု�ပါါအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏
တိုးး��တက််ကြီး��း ပွား��းမှုု၊အလုုပ််အကိုု�င််တိုးး��ပွား��းမှုုတို့့��မှတ
ှ စ််ဆင့််�

ဒေ�သန္တတရစီးး�ပွား��းဖူူလုံမှုုကိုု
ံ�
� နှိုးး��ဆော်�်�ပေး�းရန်် အမြ�င့််မား
� �းဆုံးး��
သက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််ပါါမည််။

မည််သည့်�နေ�ရာ
်
ာတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

� ပြ�ည််နယ််နှင့့်�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အချျင်းး�ချျင်းး�ထက််စာာလျျင််

မည််သည့်�နေ�ရာ
်
ာများ�း�တွွင််ဗဟိုု�မှှချျမှှတ်သော�
် ာမူူဝါါဒများ�း�နှှင့်�်

ကြား�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ကွာာ�ခြား�း�ချျက််

အစိုးး��ရများ�း� ဆန်းး�သစ််လုုပ််ကိုု�င််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပြီး�း�၊
ပတ််သက််၍ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သည််ကိုု� ရည််ညွှှန်းး�

လျျက််ရှိိ�သည််။ အချို့့���သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�အရ

အမြ�င့််�ဆုံးး��နှှင့််� အနိိမ့််�ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

များ�း�ကြား�း�ရှိိ� သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အခြား�း�သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

အမှှတ််များ�း�မှာာ�မူူ ဒေ�သန္တတရအဆင့််များ�း
� �၌ များ�း�စွာာ� ကွာာ�ဟမှုု
မရှိိ�ပေ�။ လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉)

နှှင့််� အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅) တို့့��တွင််
ွ
အနည်းး�ဆုံးး��နှှင့််� အများ�း�ဆုံးး�� ရမှှတ််များ�း�ကြား�း� အကွာာ�အဝေး�း

များ�း�မှာာ� အမြ�င့််ဆုံးး
� ��ဖြ�စ််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ တရား�း
မဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄)၊ ပွွင့််�လင်းး�

မြ�င််သာာမှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆) နှှင့််� မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�
နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂) တို့့��တွင််မူ
ွ ူ အနည်းး�ဆုံးး��နှှင့််�
အများ�း�ဆုံးး�� ရမှှတ််များ�း�ကြား�း� ကွာာ�ဟချျက််နည်းး�ပါးး�ပြီး��း
အကွာာ�အဝေး�း များ�း�လည်းး� သေး�းငယ််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။
ကွာာ�ဟချျက််မြ�င့််မား
� �းရခြ�င်းး�မှာာ�မြို့�့��နယ််အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

ဗဟိုု�မှှ ချျမှှတ််သည့််� မူူဝါါဒများ�း�ကိုု� အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််ယူူ
ခြ�င်းး�နှှင့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��တွွင််သာာမက

ပြ�ည််နယ််နှင့့်�
ှ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�

များ�း�မှာာ� ပိုု�၍ သိိသာာပြီး�း� ဤအချျက််သည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ
ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ သက််ဆိုု�င််ရာာမြို့�့��နယ််

အာာဏာာပိုု�င်် များ�း�၏ အရေး�းကြီး�း�ပုံံ�ကိုု� ညွှှ န်းး�ဆိုု�လျျက််
ရှိိ�ပါါသည််။ ထိိပ််ဆုံးး��နှှင့််� အော�ာက််ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး�း� ကြား�း� ပိုု� င်း�း ခြား�း�ထားး�သည််မှာာ� ကိုးး�� မှှ တ််ပင််
မပြ�ည့််ဘဲ
� မတူူ
ဲ ညီသော�ာ
ီ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�သည််
မတူူညီီသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း မျျက််နှာာ�စာာအသီးး�သီးး�တွွင််

ထူးး�ချွွန််မှုု ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်း�း
ဒေ�သကြီး��း မှှ ညွှှ န်း�း ကိိ န်းး� အကုုန််လုံးး�� ၏ နံံ ပါါတ််တစ််

နေ�ရာာတွွင်် ရပ််တည််နေ�ခြ�င်းး�လည်းး� မရှိိ�ပါါ။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ကြား�း�ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�သည််

လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ

ကွာာ�ဟချျက််တွွင််၂၈%သာာရှိိ�ပါါသည််။နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််ပါ
� ါက
တစ််ဖက််တွွင်် ထိိပ််ဆုံးး��နှှင့််� အော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််� မြို့�့��နယ််

များ�း�ကြား�း� ၁၅ မှှတ်် ကွာာ�ဟမှုု ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး��း များ�း�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ကြား�း� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််
များ�း�မှာာ�မူူ လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�

များ�း�ဆိုု�င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််တွွင်် ၄၀% ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသို့့��

လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�၌ပါါကြီး��း မား�းသော�ာ

ဖြ�စ််ရခြ�င်းး� အကြော��ာင်းး�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

နည်းး�ပါးး� ရခြ�င်းး�မှာာ�မူူ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််

ပြ� န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူ များ�း�) သည်် SME များ�း�

ခြား�း�နား�းမှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သည့််� သဘော�ာဖြ�စ််သည််။ ကွာာ�ဟချျက််
များ�း�သည်် ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း များ�း� ကြား�း�၌

မနီးး�ယိုးး��စွဲဲ� ဖြ�စ််နေ� သည့််� သဘော�ာဖြ�စ််ပြီး�း�၊ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

အဆော�ာက််အအုံံ� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး� ပြ�ဿနာာများ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဗဟိုု�မှှ ချျမှှတ််သည့််� ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�တွွင်် ပြ�ဿနာာများ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ညွှှန််ပြ�နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုု (တစ််ဆက််တည်းး� ဆိုု�ရပါါမူူ MBEI

ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��၏ယေ�ဘုုယျျ ထိိတွေ့�့�ဆက််ဆံံမှုုမှာာ�

မြို့�့��နယ််အဆင့််� ဗြူ�ူရိုု� က ရက််များ�း�နှှ င့််� အသာာ အဓိိ က
ပြု�ုလုုပ််ရသော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါအစိုးး��ရဌာာန
များ�း�သည််လည်းး� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင််

တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအနေ�ဖြ�င့််� ပါါဝင််မှှသာာလျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�း
အုုပ််ချုု�ပ််မှုု မြှ�ှင့်တင််ရေး�း
်�
အော�ာင််မြ�င််နိုုင််စရာာ
�
ရှိိ�ပါါသည််။

�	မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�မှု(အညွှှ
ု
န်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ ၂)၊
� ပွွင့််လ
� င်းး�မြ�င််သာာမှုု

�	အုု ပ်် ချုု�ပ်် ရေး�း ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန်် သော�ာ မြို့�့��နယ်် များ�း�ရှိိ�

ရှိိ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � ၈) နှှင့်�် လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

အချိိ�န််မှစ
ှ ၍ အလုုပ််သမား�းသစ််များ�း�ကိုု� ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််�

(အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � ၆)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်� ကိုု�က််ညီမှု
ီ ု

(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) တို့့��တွွင််ရှိိ� ခြား�း�နား�းချျက််များ�း�သည််

ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�ပါါသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်ငန်းး�
်
များ�း�ကြား�း�ရှိိ�အလုုပ်အ
် ကိုု�င််တိုးး��ပွား��းမှုုနှင့်
ှ ်�သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�
အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််သော�ာ ဆက််စပ်မှု
် ု ရှိိ�ပါါသည််။

သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ ၎င်းး�တို့့��အားး� အဆုံးး��သတ်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် MBEI
တွွင်် အမြ�င့််ဆုံးး
� ��သော�ာ အလေး�းတင််ကိိန်းး�များ�း� သတ််မှှတ််
ပေး�းထားး�ပါါသည််။အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််ချျက််များ�း� ဦးးစား�းပေး�းရွေး�း�ချျယ််ရန်် ကြိုး��း �ပမ်းး�

လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အတွွက််

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် စတင််ထူူထော�ာင််သည့််�
အုုပ်ချုု�ပ်
်
ရေး
် �းပိုု�မိုု� နိိမ့််�ကျျသည့််� လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�ထက်် ပိုု�မိုု�၍

ငှား��းရမ်းး�နိုု�င််ကြ�ပြီး�း� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ

မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် ညမီးး�ရော�ာင်် ဒေ�တာာ တိုု�င်းး�တာာချျက််အရ
စီးး�ပွား��းဖူူလုံံ�မှုအ
ု ဆင့််� ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းကြ�သည််။ ဤဆက််စပ််မှုု

များ�း�သည််နော�ာက််ကွွယ််ရှိိ�အားး�သာာချျက််များ�း�၊အရပ််ဒေ�သနှှင့််�
သက််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�သများ�း�၏ ကြွ�ယ််
ွ ဝမှုုတို့့��ကိုု� ထည့််သွ
� င်း
ွ း�
တွွက််ချျက််ပြီး�း�သည့််တိုု
� င််
� မှှန််ကန််လျျက််ရှိိ�သည််။စီးး�ပွား��းရေး�း

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် ဖူူလုံံ�ရေး�းပိုု�င်းး�မှှ တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််

လာာမှုုများ�း�နှှ င့့်� မည််သို့့�� ချိိ�တ်် ဆ က််လျျက််ရှိိ�သည််ကိုု�
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ဤတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််မှှ ဖော်�်�ပြ�လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

သိိသိသာာသာာ
ိ
လျှော့�့��ပါးး�လာာခြ�င်းး�မရှိိ�ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရသည််။

� ၂၀၁၈ ခုုနှစ်
ှ နော�
် ာက််ပိုု�င်းး�မှစ
ှ ၍ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း

�	မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ကိိစ္စရပ်
စ များ
် �း�မှာာ�မူူ များ�း�စွာာ� ပြ�ဿနာာမရှိိ�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် ၅.၄ နီးး�ပါးး�မျှှ တိုးး��တက််လာာခဲ့့�ရာာ

ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� ပိုု�င်ဆိုု�
် င််ခွွင့်နှ
�် င့်
ှ �် စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ပြ�ဿနာာများ�း�

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှာာ� ပိုု�မိုု�တိုးး��တက််လာာခဲ့့�သည််။ ပင််မ MBEI

၂၀၁၈ ခုုနှှ စ််တွွ င်် ၅၅.၁ ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှ စ််တွွ င််
၆၀.၆ ဖြ�စ််လာာသည့််�အတွက််
ွ ဤကာာလအတွွင်းး� ၁၀%
တိုးး��တက််မှုုရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအနေ�ဖြ�င့််လည်းး
�
� ဤစစ််တမ်းး�တစ််ခုုနှှင့်တ
�် စ််ခုု
ကြား�း� ပင််မ MBEI ပေါ်�်တွွင်် အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််
သော�ာ တိုးး��တက််မှုုတစ််ရပ််ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််နိုုင််ခဲ့့�သ
�
ည််။

z ဤကာလအတွင်း တိးု တက်မများမှ
ှု
ာ တညီတညာတည်း
မဟုုတ်ဘဲဲ
် အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � အနည်းး�ငယ််စီတွွ
ီ င်် ချွွန််ထွွက််
နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ MBEI တိုု�င်းး�တာာချျက််အရ အုုပ််ချုု�ပ််

ရေး�းသည်် နယ််ပယ််ငါးး�ခုုတွွင်် တိုးး��တက််မှုုရှိိ�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� မြို့�့��နယ််

များ�း�အပါါအဝင်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရများ�း�သည််

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၏

လှှပေ�။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါက မြေ�ေယာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုသ
ု ည်် ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််

အနေ�ဖြ�င့််� ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ်် သ ည်် ။ ပုုဂ္ဂဂ လိိ က စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကြား�း� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့်�်
နှုုန်းး�မှာာ� အလွွန််မြ�င့်မား
်� �းပြီး��း တိုးး��မြ�င့််လျျက််လည်းး
�
� ရှိိ�သည််။

သို့့��သော်�်� လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

၎င်းး�တို့့�၏
� လုုပ််ငန်းး�တည််ရာာ အဆော�ာက််အအုံံ� မြေ�ေနေ�ရာာ
လုံံခြုံ� �ံ�မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ စိိတ််အေး�းလက််အေး�း မရှိိ�ကြ�ပေ�။

မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု� င််ဆိုု� င််သည့်�် လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏

ထက််ဝက််သည်် အစိုးး��ရသိိမ်းး�ဆည်းး�ခံံရမည့််�ဘေး�းကိုု�

စိုးး��ရိိမ််မှုုရှိိ�ကြ�ပြီး��း ၊ မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််မရှိိ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး� များ�း� အားး�လုံးး��မှာာ�မူူ ငှား��းရမ်းး�စာာချုု�ပ််များ�း�တွွင််
လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ဝန််ပိုု�စေ�မည့််� အခကြေး��းငွေ�ေမျိုး�း��ပေး�းရမည််ကိုု�
စိုးး��ရိိမ််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။

ဝန််ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၃)၊ အခြေ�ေခံံ

�	မှှတ်ပုံံ�တ
်
င််ခြ�င်းး� အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ

၅)၊ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�

တိုးး��တက််မှုု ရှိိ�လာာသည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�စွာာ�မှှ

အဆော�ာက််အအုံံကိုု
� � မြှ�ှင့်�တင််ပေး
်
�းခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ကိုု�က််ညီမှုု
ီ ရှိိ�စေ�ရန််
တင်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈) နှှင့့်� လုုပ််သားး�ခေါ်�်ယူူ
စုုဆော�ာင်းး�မှုုပိုု�င်းး�တွွင်် အဆင််ပြေ�ေချော�ာ�မွေ့�့�အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််

ပေး�းခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) တို့့��တွင််
ွ အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ
ဆော�ာင််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�
ပြု�ုလုုပ််နိုုင််ခဲ့့�သ
�
ည််ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

�	အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း နယ််ပယ််သုံးး��ခု၌
ု မူူ သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ
ပြော��ာင်းး�လဲဲတိုးး��တက််မှုမျိုး
ု �း��ကိုု� ဤကာာလအတွွင်းး� မတွေ့�့�

ရုံးး��လုု ပ်် ငန်းး� များ�း�သည်် စိိ တ်် ကျေ�ေ နပ်် ဖွွ ယ်် ကော�ာင်းး�ပြီး�း�
ထင််မြ�င််ယူဆကြ�သ
ူ
ည််။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� (OSS)၏

ဝ န််ဆော�ာင််မှုုများ�း� မှာာ� များ�း� စွာာ� တိုးး�� တက််လာာခဲ့့�ပြီး�း�

၎င်းး�ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််လည်းး� ဖော်�်�ရွေ�ေမှုုရှိိ�သည််ဟုု
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှပြော��ာကြား�း�ကြ�သည််။သုုတေ�သန

အဖွဲ့့��မှှ လေ့�့လာာသူူများ�း�ကိုု�ယ််တိုုင််
� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အရလည်းး�
ရုံးး��ချိိ�န််အတွွင်းး� OSS စား�းပွဲဲ�များ�း�တွွင်် လာာရော�ာက််သူူ ပိုု�မိုု�
များ�း�ပြား�း�လာာပြီး�း� OSS နှှင့်�် GAD ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ�လည်းး�

ဖော်�်�ရွေ�ေပြီး�း� အားး�ကိုးး��ရပါါသည််။

ရှိိ�ရပါါ။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� မှှတ််ပုံံတင််
�
ရ လွွယ််ကူမှုု
ူ (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

�	မှှ တ်် ပုံံ�တ င်် ခြ�င်းး� အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

၂) နှှင့်�် တရား�းမဝင်် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�ကိုု� လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး�

ရှိိ�လာာသော်�်�လည်းး� GAD နှှင့်�် DAO တို့့��ကဲ့့�သော�ာ မြို့�့��နယ််ရုံးး��

၁)၊မြေ�ေယာာပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ�အသုံးး��ချျနိုုင််မှုု
� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄) တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။

�	အုုပ်ချုု�ပ်
်
မှု
် အ
ု ရည််အသွေး�း�သည်် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�း
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀) ဟူူသည့််� အညွွန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တခုု
တွွင််သာာ ကျျဆင်းး�လာာပါါသည််။

� ကနဦးးကုုန်ကျျစရိ
်
တ်
ိ များ
် �း�မှာာ�သင့််�တင့်�မျှှတမှု
်
ရှိိ�သော်�်�လည်းး�
ု
အခြေ�ေအနေ� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််�အပိုု�င်းး�များ�း�တွွင်် တိုးး��တက််မှုုများ�း�

များ�း�၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှင့်
ှ လျျင််
�်
မြ�န်ထိ
် ရောိ �ာက််မှုအ
ု ပိုု�င်းး�တွွင််

ပြော��ာစရာာအချို့့��� ရှိိ�နေ�သေး�းသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််အရ ရုံးး��ဗြူ�ူရိုု�ကရေ�စီီ လုုပ််ငန်းး�
ပိုု�င်းး�တွွင်် အချိိ�န််ပိုု�မိုုပေး
� �းလာာရသည့််အတွ
�
က််
ွ ဗြူ�ူရိုုက
� ရက််

အရာာရှိိ�များ�း� စာာရွွက််စာာတမ်းး� ကိုု�င််တွွယ််ရာာ၌ လျျင််မြ�န််

ထိိရော�ာက််မှုု လျော့�့��နည်းး�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်�ဖြ�စ််သည််ဟုု
ဆိုု�ကြ�သည််။

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အနည်းး�ငယ််သော�ာ ပမာာဏသာာလျှှင််

�	တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�မှှ ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့်�် ကုုန််

ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််� စွာာ� စော�ာင့််� ဆိုု� င်းး� ရခြ�င်းး� ၊

သလော�ာက်် ပြ�ဿနာာမရှိိ�လှှသေး�းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည််။

လုုပ််ငန်းး� လိုု� င််စင််လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး� ၊ မှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� တို့့��

ရုံးး�� လုုပ််ငန်းး� ဝန််ပိိ ခြ� င်းး� တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ကြုံ�ံ� ကြ� ရပါါသည်် ။
သို့့��သော်�်လည်းး
�
� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှ ဒေ�တာာများ�း�အရ
ဤအတော�ာအတွွ င်းး� စော�ာင့််� ဆိုု� င်းး� ကာာလများ�း�သည််

ထုုတ််လုုပ််ရေး�း SME များ�း�အတွွက်် အများ�း�ထင််ထားး�
၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှှင့််� အလားး�တူူ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််လည်းး�

လုုပ််ငန်းး� မှှတ််ပုံံတင််သည့်
�
်� ကိိစ္စအပါ
စ ါအဝင်် ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�စဉ််
များ�း�အတွွင်းး� တရား�းမဝင်် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရသည််
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ဟုု တိုု�က််ရိုု�က််မေး�းခွွန်းး�များ�း�တွွင်် ဝန််ခံံပြော��ာကြား�း�သည့််�

ပြု�ုလုုပ်ရသည့်
်
�် ရုုပ်ဝ
် တ္ထုု� အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�အတွွက််

လာာဘ််ယူူပြု�ုလုုပ််ရသည့််�အခါါမျိုး�း��၌ပင််လျှှင််ငွေ�ေပမာာဏမှာာ�

နီးး�ပါးး�ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ကျေး�း�လက််လမ်းး�

လုုပ််ငန်းး�ဟူူ၍ အနည်းး�ငယ််သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ လာာဘ််ပေး�း

အလွွန််အမင်းး�များ�း�ပြား�း�လှှသည််မဟုုတ််ဘဲဲဝင််ငွေ�ေစုုစုုပေါ�ါင်းး�
နှှင့််� ယှှဉ််လျှှင်် အလွွန််တရာာ သေး�းငယ််သော�ာ ပမာာဏမျှှသာာ

ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူရေး�း စာာချုု�ပ််

များ�း� ရရှိိ�ရန််အတွွက်် လာာဘ််ပေး�း လာာဘ််ယူူ ပြု�ုလုုပ််ရန််

လိုု�အပ််သည််ဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� အများ�း�သဘော�ာတူူ
နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�ထော�ာက််သော်�်�အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုအသေး�းအဖွဲဲ�
များ�း�သည်် အများ�း�အတွွက်် ဝန််မပိိစေ�ဘဲဲ SME အများ�း�စုု

မသိိဘဲဲ ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့််� အာာဏာာအလွဲဲ�သုံးး��စား�းလုုပ််မှုု

များ�း�မှာာ�သာာ၍ပင်် အရေး�းကြီး��း သော�ာ ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း� ဖြ�စ််နေ�
ပါါသည််။

�	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စစ််တမ်းး� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�

အတွွက်် အသေး�းစား�း အဂတိိ လိုု�က်် စား�းမှုု များ�း�မှာာ�
အခက််အခဲဲ မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အကြီး�း�စား�း အဂတိိ

လိုု�က်် စား�းမှုု များ�း�မှာာ�မူူ အလွွန်် တရာာမှှ စိိ တ်် ပူူ စရာာ
ကော�ာင်းး�လှှသည််ဟူသော�
ူ
ာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််ကိုု� အဂတိိလိုု�က််

စား�းမှုုဆိုု�င််ရာာ အထူးး�စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််တစ််ခုုမှလ
ှ ည်းး�
အတည််ပြု�ုလျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသည််ကိုု� အဆုံးး��အဖြ�တ််

ပေး�းနိုု�င််ရန်် ပြ�န််လည်် ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�အားး� စွွပ််စွဲဲ�

ဤအချျက််မှာာ�အထူးး�မှှန်က
် န််သည််။ခြော��ာက််ဆယ််ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် သို့့�မ
� ဟုုတ််
အထူးး�ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ယူူဆကြ�သည််။

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ရေ�ကြီး��း ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် လမ်းး�ပိိတ််
ဆို့့��ခြ�င်းး�များ�း�အတွွက််တစ််နှှစ််လျျင််သုံးး��ရက််ခန့််ဆုံးး�
� �ရှုံးး��နေ�ရဆဲဲ

ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၁၄ ရက်် ဆုံးး��ရှုံးး�� နေ�ရ

သည့််�အတွွက်် ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ တိုးး��တက််မှုုပင်် ဖြ�စ််သည််။

လျှှပ််စစ််မီးး�၊ အင််တာာနက််တို့့��နှင့်
ှ ်� ပတ််သက််၍မူူ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အကော�ာင်းး�မြ�င််ကြ�
ပါါသည််။ လျှှပ််စစ််မီးး�၊ အင််တာာနက််နှှင့််� တယ််လီီဖုုန်းး�လိုု�င်းး�
များ�း� ရယူူသုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််မှုုမှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် သို့့��မဟုုတ််

အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏

လေး�းပုံံ� သုံးး�� ပုံံ� မှှ ယုံံ� ကြ� ည််ကြ� ပါါသည်် ။ လျှှပ််စစ််မီးး�

ပြ�တ််တော�ာက််မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ ပျျက််စီးး�မှုု
များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်ခြ�င်းး�တို့့��မှာာ�မူူ သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�ပင်် ကျျဆင်းး�

လာာခဲ့့�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ရလဒ််များ�း�အရ အစိုးး��ရဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း� မိိတ်ဆ
် က််ကျျင့််� သုံးး��ရန်် အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�သည့်အခါ
်� ါ

အကြီး�း�စား�းအခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံပိုု
� င်း
� း�ကိုု�မေ့�့မထားး�သင့််�
ပါါချေ�ေ။

ပြ�စ််တင််မှုု၊ ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ညှိုးး���နွွမ်းး�မှုုတို့့��မှှ ကာာကွွယ််ရန််

�	ပွွင့််လ
� င်းး�မြ�င််သာာမှုု တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� ပြ�ည််နယ််/

များ�း�ကိုု� အသုံးး�� ချျခဲ့့�ပါါသည်် ။ ဤနည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�

ရှိိ�နေ�ပါါသေး�းသည််။ ဥပမာာ ထိိပ််တန်းး� MBEI တိုု�င်းး�ဒေ�သ

MBEI စစ််တမ်းး�တွွင်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�သည့််� မေး�းခွွန်းး�ဝှှက််

အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ� င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အနက််
သုုညတန််ဖိုးး�� နီးး�ပါးး�ရှိိ�သော�ာ ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� တစ်် ရ ပ််သည််
လုုပ််ငန်းး� လိုု�င််စင််များ�း�ရရှိိ�ရန်် တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေမှုုများ�း�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရသည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အတည််ပြု�ုနိုုင််ခဲ့့�ပါ
�
ါသည််။
ဤပမာာဏသည်် လုုပ််ငန်းး�အဟော�ာင်းး�များ�း�နှှင့််� အသစ််

များ�း�ကြား�း� ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး�တွွင်် တသမတ််တည်းး�

ဖြ�စ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
� ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း
လိုု�င််စင််များ�း�ရရှိိ�ရန်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ကိုု�
လေ့�့လာာကြ�ည့််�သော�ာအခါါ ရရှိိ�လာာသော�ာ အဖြေ�ေများ�း�မှာာ�

များ�း�စွာာ�ကွာာ�ခြား�း�ပါါသည််။၂၀၁၉ခုုနှှစ််အတွွင်းး�ဆော�ာက််လုုပ််
ရေး�းလိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််ထားး�ခဲ့့�ကြ�သည့််ပြ� �န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�သူူ

၁၂၉ ဦးးအနက်် ၆၈% ကျော်�်��သည်် လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန််အတွွက််
လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုလျှှင်် မြ�န််မာာကျျပ််ငွေ�ေ ၃.၄ သန်းး� (အမေ�ရိိ

ကန််ဒေါ်�်လာာ ၂,၄၃၀) နှုုန်းး�ဖြ�င့််� တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုု
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရပါါသည််။ ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း လိုု�င််စင််ဟူသ
ူ ည််မှာာ�
ရှား��းပါးး�လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း အကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ၊ကြွ�ယ််
ွ ဝသော�ာ
လုုပ််ငန်းး�ကြီး�း�များ�း�သာာ ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ဖြ�စ််ရာာ ဤသည််

မှာာ� အကြီး��း စား�းအဂတိိ လိုု� က််စား�းမှုုများ�း� ဖြ� စ်် နိုု� င််စရာာ
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကြီး��း တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

� အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�၏ အရည််အသွေး�း�မှာာ� များ�း�စွာာ�
တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််

တစ််ခုု ဖြ�စ််နေ�သေး�းသည််။ အကြီး�း�စား�း ဆော�ာက််လုပ်
ု ရေး
် �း

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� များ�း�အားး�လုံးး��တွွင််ညီီတူမျှှတူ
ူ
ူနိိမ့််�ပါးး�လျျက််
ကြီး�း� ဖြ� စ််သည့််� မကွေး�း� တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး�� အနက်် ၁၈.၅% မျှှသာာ လေ�ယာာဉ််

ကွွင်းး�နှှင့်�် အမြ�န််လမ်းး� စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစိုးး��ရ
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု စီီမံချျက််များ�း
ံ
�ကိုု� သိိရှိိ�နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �ရှိိ�ကြ�သည််။

ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏
၁% ထက််လျော့�့��နည်းး�သော�ာ ပမာာဏကသာာ အဆိုု�ပါါ

စီီ မံံ ချျက််များ�း�ကိုု� သိိ ရှိိ� နိုု� င််ကြ�သည်် ။ အစိုးး�� ရစာာရွွ က််
စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု မရှိိ�သည့််�

ကိိစ္စစသည်် အကြီး��း စား�းဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း စီီမံံကိိန်းး�များ�း�

အဆင့််ထိ
� ိ ကျျဆင်းး�မလာာချေ�ေ။ အလယ််ကိိန်းး� တွွက််ချျက််
မှုုနှှင့့်� ရလဒ််တူူသော�ာ၂၁ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တွွင််ရှိိ�

လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ၆.၉% သည််သာာလျျင်် ပြ� ည််နယ််
ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သိိ ရှိိ� နိုု� င််သ ည်် ။ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�

စာာရင်းး�အင်းး�ကိိန်းး�ဂဏန််များ�း�မှှလည်းး�အဆိုု�ပါါရလဒ််များ�း�ကိုု�
အတည််ပြု�ုပေး�းပါါသည််။ ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လွွယ််ကူူသည််ဟုု
ယူူ ဆ နိုု� င််သည့််� အစိုးး�� ရသတင်းး� အချျက််အလက််များ�း�

ဖြ�စ််ကြ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏
၁၈% ကသာာ သိိရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင််

ညီီတူမျှှတူ
ူ
ူရမှှတ််နိိမ့်ပါးး
်� �သည််ဟုုဆိုု�သော်�်ငြား�း
� �ရန််ကုုန််တွွင််

အကြီး��း အကျျယ်် တိုးး��တက််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ရှိိ�လာာသည််ကိုု�
ထော�ာက််ရှုုသော်�်�အကော�ာင်းး�ဘက််မှှမြ�င််နိုုင််စရာာရှိိ�သ
�
ည််မှာာ�
ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လွွယ််ကူသည့်
ူ
်� အွွန််လိုုင်း
� း�ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�တွွင််
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သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�တင််ပေး�းထားး�ပြီး��း ယင်းး�သို့့��သော�ာ

ဆဲဲပင််ဖြ�စ််သည််။ အမျိုး�း��သားး�အဆင့််� နမူူနာာတွွင်် ပြ�န််လည််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သိိရှိိ�လာာအော�ာင်် သတင်းး�အချျက််အလက််

များ�း� ခေါ်�်ယူူရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုုဆိုု�ပြီး��း ၊ ၄၈.၃% ကသာာ

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရှိိ�နေ�သည််ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း
ဆိုု�င််ရာာ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ
အတော်�်�အတန််လွွယ််ကူသည့်
ူ
အစိုးး�
�် �ရဘက််မှှဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
ပေး�းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ဤ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင််

လည်းး� အကြီး��း အကျျယ်် တိုးး��တက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််လာာနိုုင််စရာာ
�
ရှိိ�ပါါသည််။

�	ပတ််သက်မှု
် ရှိိ�သော�
ု
ာ လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�အပေါ်�် ယှှဉ်ပြို် �ု�င်မှု
် တွွ
ု င််

ဘက််လိုု�က်ပေး
် �းမှုုမှာာ� ကျျယ််ပြ�န့််�လာာခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ စုုစုပေါ
ု �ါင်းး�
ပျှှမ်းး�မျှှညွွန််ကိန်းး�မှာာ�
ိ
တိုးး��တက််လာာပါါသည််။ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

မကွေး�း�တိုု�င်းး�နှှစ််ခုုသာာ ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀ မှှတ််တွွင််
၉ မှှတ််အော�ာက်် ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�၏ ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�အရ ပတ််သက််မှုုရှိိ�သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် ဘက််လိုု�က််ပေး�းမှုုမှာာ� ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�မှုုနှှင့််�
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�တို့့��ဖြ�စ််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါအညွှှန်းး�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂ ခုုပင််လျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၇% သာာ
ဘက််လိုု�က််ပေး�းမှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး� ယုံံကြ� �ည််ကျျပါါသည််။

�	သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ �်ကိုု�က််ညီမှု
ီ ရှိိ�ခြ�င်းး�
ု
နှှင့်�ပတ်
် သက်
်
၍
်

ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� တိုးး��တက််မှုု ရှိိ�လာာသော်�်�လည်းး�
လုုပ်စရာ
် ာများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပြ�န််သေး�းသည််။ သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�

ကျျင််နှှင့််� ကိုု�က််ညီအော
ီ �ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
တိုးး��တက််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�လိမ့်
ိ �်မည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည့််�

ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�၏ ၄၀.၃% ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ မန််နေ�ဂျာ�ာ
စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း� ခေါ်�်ယူူရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�
ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည််။ ကော်�်�လံပြာံ �ာ ရာာထူးး�များ�း�အတွွက််လည်းး�
အခြေ�ေအနေ�မှာာ� မနီးး�ယိုးး��စွဲဲ� နိိမ့်ပါးး
်� �လျျက််ရှိိ�နေ�ပြ�န််သည််။
ပြ� န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�သူူ များ�း� အနက်် ၄၅.၆% ကသာာ
အခြေ�ေခံံအလုုပ််သမား�းများ�း� ခေါ်�်ယူူသည့်ကိ
်� စ္စ
ိ မှာာ
စ � လွွယ််ကူူ

သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ ပိုု�ဆိုးး��သည််မှာာ� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�

သူူ များ�း�အနက်် ၂၆.၅% ကသာာ နည်းး�ပညာာရှှ င််များ�း�
ခေါ်�်ယူူရန််လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုုယူူဆကြ�သည််။အလုုပ််သမား�း
ခေါ်�်ယူူရာာ၌ အခက််အခဲဲရှိိ�သည့်�အတွ
်
က််
ွ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

အနေ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ့်အလုုပ််သမား
�်
�းကိုု�ယ်် လေ့�့ကျျင့််သင််ကြား
�
�း�

ပေး�းရသည့််� တာာဝန််ပိုု� ပိိ လာာသ ည်် ။ ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ� င့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု�
အလုုပ််လုုပ််နိုု�င််သည််အထိိ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ပြ�င််ဆင််
လေ့�့ကျျင့််ပေး
� �းရန််မှာာ�၅၁ရက််ကြာ�ာမြ�င့််သ
� ည််။အလုုပ််သမား�း

ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�နှှင့််� လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းခြ�င်းး�တို့့��တွင််
ွ အခက််အခဲဲ

ကြုံ�ံ�ရခြ�င်းး�အတွွက်် အကြော��ာင်းး�ရင်းး�များ�း�စွာာ� ရှိိ�နိုု�င််သော်�်�

လည်းး� တစ််ခုုသော�ာ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ�မူူ ပညာာရေး�း
အဆင့််အတ
�
န်းး� နိိမ့်ပါးး
်� �ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််နိုင််စရာာရှိိ�သ
ု�
ည််။

ဥပမာာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း�အရ အထက််တန်းး�

တက််ရော�ာက််သည့််� နှုုန်းး�ထားး�မှာာ� ၄၄% သာာ ရှိိ�သည််ဟုု
သိိရသည်် (CSO, UNDP, and WB (၂၀၁၈))။

လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ� ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပင်် မရှိိ�ချေ�ေ။

�	အာာဏာာကြီး�း�သော�ာ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�ကြီး�း�များ�း�သည်် ဥပဒေ�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််

ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုအနေ�ဖြ�င့််�

ပျှှမ်းး�မျှှအလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့််� ရလဒ််တူူသော�ာ

ထက််ဝက််ကျော်�်��ကမူူ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီမှုု
ီ

မရှိိ�ဟုုယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။တိုးး��တက််မှုုများ�း�ရှိိ�လာာသည့််တိုု
� င််
�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းရန််အတွွက််

ကြီး�း�ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််ဟုု
ယုံံကြ� �ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက်် ထက််ဝက််ကျော်�်��

သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုတစ််လေ�ပင််

မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် ရေ�ခြွေ�ေ�တာာရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု�
အစိုးး��ရမှှ ထော�ာက််ပံ့့� ကူူညီပေး
ီ �းနေ�ကိုု� ယုံံကြ� �ည််ကြ�သော�ာ

လုုပ််ငန်းး� အရေ�အတွွ က်် သုံးး�� ပုံံ� တ စ််ပုံံ� ကျော်�်�� ရှိိ�သည့််�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဟူူ၍လည်းး� တစ််ခုုတစ််လေ�ပင််
မရှိိ�ပေ�။

� အရည်် အ သွေး�း�မီီ လုု ပ်် သားး� အင်် အားး�စုု ရရှိိ�ရေး�းမှာာ�မူူ

တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� အလုုပ်သမား�
်
းကော�ာင်းး� ရှာာ�ဖွေ�ေ
ရန်် ခက််ခဲဲလျျက်ရှိိ�နေ�သေး�
်
းသည််။ မူူလဒေ�တာာများ�း�အရ

လုုပ််သားး�ခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုုနှှင့််� အရည််အသွေး�း�ပိုု�င်းး�တွွင််

တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�မူူ

အထက်် ရှိိ�နေ�သ ည်် ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�း လုု ပ်် ငန်းး� များ�း�က
အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�သည်် ဥပဒေ�အထက််တွွင်် ရှိိ�နေ�ကြ�
သည််ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆကြ�ဟန််တူူပြီး��း ယင်းး�အခြေ�ေအနေ�
သည်် ဤကာာလအတွွ င်းး� ပိုု� မိုု� ဆိုးး�� ဝါးး�လာာခဲ့့�သည်် ။
ပြ� ဿနာာဖြေ�ေရှှ င်းး� မှုုပြု�ုရာာတွွ င်် အထက််အစိုးး�� ရရုံးး�� သို့့��
အယူူ ခံံ တက်် နိုု� င််သည့််� ဟုု ယုံံ� ကြ� ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�

အရေ�အတွွက််မှာာ� မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

တွွင််မဆိုု� ထက််ဝင််ပင်် မရှိိ�ပေ�။ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင်် ဖြ�စ််သူသ
ူ ည််

အပြ�စ််ကျူးး��လွွ န််သော�ာ လက််အော�ာက််ဝန််ထမ်းး�ကိုု�
အရေး�းယူူလိမ့်
ိ မ
်� ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
အရေ�အတွွက််မှာာ� မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

၌ပင်် ဖြ�စ််စေ� ထက််ဝက််အော�ာက်် လျော့�့��နည်းး�သည််။
လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၂၆.၅% မျှှသာာလျှှင်် ပြ�ဿနာာဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌

၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့့်� အထက််အစိုးး��ရရုံးး��သို့့�� အယူူခံတက််
ံ
နိုုင််
�
သည့််ဟုု
� ယုံံကြ� �ည််ကြ�ပြီး��း ၂၀.၁% သာာလျှှင်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််

ဖြ�စ််သူသ
ူ ည််အပြ�စ််ကျူးး��လွွန််သော�ာလက််အော�ာက််ဝန််ထမ်းး�
ကိုု� အရေး�းယူူလိိမ့်�်မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။

စိုးး��ရိိမ််ပူပင််လျျက််
ူ
ရှိိ�ကြ�သေး�းသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

�	လုံံ�ခြံ�ံရေး�း အခြေ�ေအနေ�မှာာ�မူူ အားး�ရလော�ာက််စရာာမရှိိ�ပေ�။

ကာာမူူ လုုပ််သားး�ခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုုမှာာ� အခက််အခဲဲ ရှိိ�နေ�

ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုုယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။အမျိုး�း��သားး�အဆင့််�

များ�း�မှှ လိုု�အပ််သည့််� မည််သည့််ရာာထူးး
�
�အတွွက််ပင်် ဖြ�စ််စေ�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၂၆.၂% သာာလျှှင်် လုံံခြံ�
� ရေး�း
ံ
အခြေ�ေအနေ�
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ရာာဇဝတ််မှုု ဖြ�စ််ပွား��းနှုုန်းး�မှာာ� မြ�င့််တက််လျျက််ရှိိ�ပြီး
�
�း� ၈.၃%

လာာပါါက ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� လျော့�့��ကျျစေ�သည့််�အပြ�င််

တစ််ခုုခုု တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််ဟုု သိိရသည််။ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း

အတွွ က််လည်းး� အကြ�မ်းး�ဖက်် ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု�

သော�ာ လုုပ််ငန်းး�၏ အဆိုု�အရ ယခင််နှှစ််အတွွင်းး� ရာာဇဝတ််

အခြေ�ေအနေ� ညံ့့�ဖျျင်းး� ခြ�င်းး� သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ကိုု� င််

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအပေါ်�် မကော�ာင်းး�သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုု
များ�း� ဖြ�စ််ပွား��းစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ မသေ�ချာ�ာမှုုပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�း

အသစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာမည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�

ထိိတ််လန့််ခြ�
� င်းး�ကြော��ာင့််� အတားး�အဆီးး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််လာာ
နိုု�င််သည််။
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နမူူနာာ ကော�ာက််ယူထားး�သော�
ူ
ာ စစ််တမ်းး� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�

ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။ ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့်�် မြို့�့��နယ််အဆင့််�များ�း�တွွင််ရှိိ�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် MBEI နမူူနာာတွွင်် ပါါဝင််ကြ�သော်�်�လည်းး�

ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� လုုပ်ငန်းး�ပေါ
်
�ါင်းး� ၅,၆၀၅ ခုုသည်် ပြ�ည််ထော�ာင််စု၊ု

လုုပ်ငန်းး�
် ဦးးရေ�အမှှန်ကိုု�
် တိိကျျစွာာ�ထင််ဟပ်မှု
် ုရှိိ�စေ�ရေး�းအတွွက််
လွွန််စွာာ�စေ့�့စပ််တိကျျသော�
ိ
ာနမူူနာာကော�ာက််ယူသည့်
ူ
်�လုုပ်ငန်းး�စဉ်
်
်

တစ််ရပ််ကိုု� MBEI တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ တိိကျျမှုု
ရှိိ�မှှ သာာလျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းပတ်် ဝ န်းး� ကျျင််များ�း�ကိုု� ဒေ�သန္တတ ရ

ကဏ္ဍပေါ�ါင်းး� စုံံ� ရှိိ� အလတ််စား�းနှှ င့်�် အကြီး�း� စား�း စီးး�ပွား��းရေး�း
၎င်းး�တို့့��သည်် တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� အတိုု�င်းး�အတာာနှှင့်�်မူူ စီးး�ပွား��းရေး�း

ွ
လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််မှုု
ကြီး�း� တစ််ရပ််လုံးး��၏ သေး�းငယ််သော�ာ
အစိိတ််အပိုု�င်းး�မျှှသာာ ရှိိ�ပါါသည််။

အလိုု�က်် တိိကျျစွာာ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုု�င််မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ကော�ာက််ချျက််

လုုပ််ငန်းး�ဆက််လက််ရှင်
ှ ်သန််နိုု�င််ရန်် အစွဲဲ�ရှိိ�ခြ�င်းး�အပြ�င်် မူူလ

စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�သည််ဟူူသော�ာ ဘက််လိုု�က််မှုုမျိုး�း�� မရှိိ�သည််ကိုု�

နမူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု ှ ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�သည်် လုုပ်ငန်းး�
်

ပြု�ုလုုပ််မှုုအရ မည််သည့််လုုပ််င
�
န်းး�သည်် မည််သည့််ဒေ�သတွ
�
င််
ွ
သိိရှိိ�နိုု�င််မည််ဖြ�စ််သည််။

ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး�မှှ အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� တိုု�င်းး�တာာ

နိုု�င််ရန််အတွွက်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�း
ခဲ့့�ကြ�ပါါသော�ာ လုုပ်ငန်းး�
်
၁၂၀၀ ကိုု�လည်းး� ၂၀၂၀ MBEI တွွင််
ထပ််မံံ ထည့််�သွွင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ� စစ််တမ်းး�

ဖြေ�ေဆိုု� ထားး�ပြီး��း သူူ များ�း� ဖြ� စ််ကြ� သည့််� အတွွ က်် ၎င်းး� တို့့�� ၏

ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�တိိကျျစွာာ� တိုု�င်းး�တာာနိုု�င််စွွမ်းး� ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ၎င်းး�
တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး�

စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုကြား�း� အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�များ�း� မည််သို့့�� တိုးး��တက််
ကြီး�း�ပွား��းလာာသည််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််။

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့်�မူ
် ူ MBEI အတွွက်် ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�
ပေး�းသည့််� ပျျမ်းး�မျှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုု ပ်် ငန်းး�တစ်် ရပ်် သ ည််

အလုုပ်သမား�
်
း အရေ�အတွွက်် အရရော�ာ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ထားး�သည့်�်

နမူူ နာာမူူ ဘော�ာင်် နှှ င့့်� ခြား�း�နား�းချျက်် များ�း�ကြော��ာင့််� နှိုု�င်းး�ယှှ ဉ််

သက််ပိုု�မိုု�ရှှည်ကြာ�
် ာခြ�င်းး�၊လုုပ်ငန်းး�ပိုု�မိုု�
်
ကြီး�း�မား�းခြ�င်းး�၊ပိုု�၍တရား�းဝင််မှုု
ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င်် ကုုန်ထု
် တ်
ု လု
် ပ်
ု မှု
် ပိုု�င်းး�
ု နှှင့််� လက််လီလ
ီ က််ကားး�

ရော�ာင်းး�ချျမှုုများ�း�တွွင်် ပိုု�မိုု�၍ ခရီးး�ရော�ာက််သည့််� အနေ�အထားး�

များ�း�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရတတ််ပါါသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ဤကြား�း�ကာာလ ဖြ�တ််သန်းး�မှုုကိုု� ကြ�ည့််ခြ�
� င်းး�
ဖြ�င့််� စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုကြား�း� လုုပ််ငန်းး�ပိုု�မိုုအ
� ဆင့််မြ�င့်
� မား
်� �းလာာသည့််�
သက််သေ� သာာဓကများ�း�ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ပြ�န််လည််

ဖြေ�ေကြား�း� ပေး�းခဲ့့�ကြ� သူူ များ�း� လည်းး� ၎ င်းး� တို့့��စီးး� ပွား��းရေး�း
ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�ထားး�ရှိိ�ရာာ၌ ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််

လာာကြ�သည့််�အပြ�င်် အလုုပ််သမား�း ဦးးရေ�လည်းး� တိုးး��ပွား��း

လာာပြီး�း�၊ အဆင့််နိ
� မ့်
ိ သော�ာ
်�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�မှှသည်် ကုုန််ထုုတ််

လုုပ််မှုုပိုု�င်းး�သို့့�� ရွေ့�့�လျားး��လာာကြ�သည််။ ဤလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်

တွွင််မှှ ခြွ�ွင်းး�ချျက််ကိုု� ဆိုု�ရပါါမူူ စစ််တမ်းး�နှှစ််ကြိ�မ််
ိ ပြု�ုလုုပ််သည့််�

ကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�အရွွယ််အစား�း သာာတူူညီီမျှှမှုု
နိိမ့်�်ပါးး�လာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

ငွေ�ေအရင်းး�အနှီးး��အရပါါ အတန််အသင့််� သေး�းငယ််ပါါသည််။

ဤအခန်းး�တွွင်် MBEI အစီီရင််ခံံစာာပါါ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု လုုပ််ငန်းး�

ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍတွွင်် လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပြီး�း� DAO မှှ

ပါါမည််။

၎င်းး�တို့့��သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု သို့့��မဟုုတ်် စား�းသော�ာက််ကုုန််

ရရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ဖြ�င့်�် လုုပ််ငန်းး�တရား�းဝင််အော�ာင််

များ�း�၏ ဖြ�န့််�ကျျက််နေ�ရာာချျထားး�မှုုကိုု� လေ့�့လာာတင််ပြ�သွားး��
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MBEI စစ််တမ်းး�ပါါ အလယ််အဆင့််�ရှိိ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်န
် မူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု ှ

လုုပ််ငန်းး�သစ်် ၄,၄၀၅ ခုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ညာာဘက််

၁၀ နှှစ််ကျော်�်��ရှိိ�ပြီး�း� ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ကိုု� ၂၀၁၉ တွွင််

၁၂၀၀ အတွွ က်် ယင်းး� နည်းး�တူူ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ဖော်�်� ပြ�

လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ကိုု�
် င််လာာခဲ့့�သည့််� သက််တမ်းး�မှာာ�

သက််တမ်းး�တိုးး��ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�

သည်် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� လက််ရှိိ�မှှတ််ပုံံ�တင််သည့်�်
လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစအဝဝကိုု�လည်းး� ပြ�ည့််�စုံံ�စွာာ� ပြော��ာကြား�း�နိုု�င််ကြ�

ပါါသည််။ ပုံံ� ၃.၁ တွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ သက််တမ်းး�ကိုု� အမျိုး�း��မျိုး�း��

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အကွွက််ခြော��ာက််ကွွက််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
ပါါသည််။ ပုံံ�ဘယ််ဘက််အခြ�မ်းး�ပါါ အကွွက််သုံးး��ကွွက််တွွင််

အခြ�မ်းး�အကွွက််သုံးး��ကွွက််မှာာ�မူူ နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုု လုုပ််ငန်းး�

ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ပုံံ�၏တစ််ဖက််စီီ၌ လုုပ််ငန်းး�သက််တမ်းး�
အတိုု�င်းး�အတာာ သုံးး��ရပ််ကိုု� မြ�င််တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�
(၁) တရား�းဝင်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် တရား�းမဝင််သေး�းဘဲဲ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

စတင််လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�သည့််� နှှစ်၊် (၂) လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် သို့့�မ
� ဟုုတ််

လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံတင််
�
စတင််ရရှိိ�သည့််� နှှစ်၊် (၃) လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

သို့့��မဟုုတ်် လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံတင််အားး
�
� နော�ာက််ဆုံးး��သက််တမ်းး�

ပုံံ� ၃.၁။

MBEI နမူူနာာပါါ ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ သက််တမ်းး�

၁၀
၀

၀
၁၉၅၀

၁၉၆၀

၁၉၇၀

၁၉၈၀

၁၉၉၀

၂၀၀၀

၂၀၁၀

၂၀၂၀

၁၉၅၀

၁၉၆၀

၁၉၇၀

၁၉၈၀

၁၉၉၀

၂၀၀၀

၂၀၁၀

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

၁၅
၅

၁၀

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (%)

၁၀

၂၀၂၀

၂၀

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် (သို့့��) လုုပ််ငန်းး�မှတ်
ှ ်ပုံံ�တင်် စတင််ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�နှှစ်် -

လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�
၁၅

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် (သို့့��) လုုပ််ငန်းး�မှတ်
ှ ်ပုံံ�တင်် စတင််ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�နှှစ်် -

၅

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (%)

၅

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (%)

၁၀
၅

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (%)

၁၅

လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�စတင််လုပ်
ု ကိုု�
် င််ခဲ့့�သည့်နှ
�် စ်
ှ ် - နှိုု�င်းး�ယှှဉ်န
် မူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု ှ လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�

၁၅

လုုပ််ငန်းး�များ�း�စတင််လုပ်
ု ်ကိုု�င််ခဲ့့�သည့်�နှ
် စ်
ှ ် - လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�

၀

၀
၁၉၅၀

၁၉၆၀

၁၉၇၀

၁၉၈၀

၁၉၉၀

၂၀၀၀

၂၀၁၀

၂၀၂၀

၁၉၇၀

၁၉၈၀

၁၉၉၀

၂၀၀၀

၂၀၁၀

၂၀၂၀

၈၀
၆၀
၄၀
၂၀

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (%)

၆၀
၄၀
၂၀

လုုပ််ငန်းး�များ�း� (%)

၁၉၆၀

နော�ာက််ဆုံးး��သက််တမ်းး�တိုးး��ခဲ့့�သည့််�နှှစ်် - နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

၈၀

နော�ာက််ဆုံးး��သက််တမ်းး�တိုးး��ခဲ့့�သည့်�်နှှစ်် - လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�

၁၉၅၀

၀

၀
၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀

အလယ််ကိိန်းး�

၂၀၁၆

၂၀၁၇

၂၀၁၈

၂၀၁၉

၂၀၂၀
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တိုးး��ခဲ့့�သည့််�နှှစ််တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။
ိ ာအချျက််မှာာ� နှိုု�င်းး�ယှှဥ််
ပုံံ�တွွင်် ပထမဦးးဆုံးး�� သတိိထားး�မိစရာ

သည့််�အတွွက်် နမူူနာာနှှစ််ရပ််လုံးး��တွွင်် ပျှှမ်းး�မျှှအလယ််ကိိန်းး�

နှှစ််သည်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။

နမူူနာာအုုပ်စု
် လု
ု ပ်
ု ငန်းး�
် များ�း�သည်် လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
များ
် �း�ထက်် သိိသိိ

သက််တမ်းး� ခြား�း�နား�းချျက််သည်် သုုတေ�သန အဆင််အသွေး�း�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၂၀၀၃ ခုုနှှစ််တွွင််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အဖြ�စ်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�တွွက််ချျက််နိုုင််ဖို့့
� ��ရာာ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််

သာာသာာ သက််တမ်းး�ရင့််�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ အလယ််အဆင့််ရှိိ�
�

စီးး�ပွား��းစတင််လုုပ််ကိုု�င််ခဲ့့�ပြီး�း� မူူလလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၇% သာာလျှှင််
သက််တမ်းး�ငါးး�နှှစ််အော�ာက််တွွင်် ရှိိ�သည််။ တစ််ဖက််တွွင််မူူ

အသစ််နမူူ နာာကော�ာက််ယူူ ထားး�သည့််� အလယ််အဆင့််� ရှိိ�
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၂၀၀၇ ခုုနှှစ််တွွင််
လုုပ််ငန်းး�စတင််ခဲ့့�ပြီး�း�လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏၁၅%သည််သက််တမ်းး�

ငါးး�နှှစ််အော�ာက််တွွင်် ရှိိ�သည််။ အလားး�တူူပုံံ�စံံကိုု� မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ�း�တွွင််လည်းး�

တွေ့�့�မြ�င််နိုုင််သ
�
ည််။ အလယ််အဆင့််ရှိိ�နှိုု
� င်း
� း�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာ အုုပ််စုုမှှ
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၂၀၀၆ ခုုနှှစ််တွွင်် ပထမဆုံးး��တရား�းဝင််
လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး��း နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််ပါ
� ါက လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�တွွင််

၂၀၁၁ ခုုနှှစ်် ဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏

သုံးး��ရပ်ကိုု�
် ထင််ဟပ်သ
် ည််။ ဦးးစွာာ�ပထမ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုု

မတိုု�င််မီီ လုုပ််ငန်းး�ကိုု� MOLIP မှှ အသိိအမှတ်
ှ ပြု် �ုရန်် လိုု�အပ််ပြီး�း�
သို့့��မှှသာာ အလုုပ််သမား�းစစ််ဆေး�းရေး�း ဒေ�တာာစာာရင်းး�တွွင််
ယင်းး�လုုပ််ငန်းး� ပါါဝင််လာာမည်် ဖြ�စ််သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��

သည််၂၀၁၈MBEIအတွွက််အရွေး�း�ချျယ််ခံံခဲ့့�ကြ�ရသည််။ထို့့��ကြော��ာင့််�
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််၂၀၁၇ခုုနှှစ််
တွွင်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ခဲ့့�ကြ�သူူများ�း� ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��အားး�

မူူလနမူနာ
ူ ာအတွွက်် သာာမက ၂၀၂၀ နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ
စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုအတွွက််ပါါထပ််မံံ၍ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�ပါါသည််။

ဒုုတိိယအားး�ဖြ�င့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ ဒေ�တာာများ�း�သည််

လုုပ််ငန်းး�ဆက််လက််ရပ််တည််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဘက််လိုု�က််မှုု အချို့့���ကိုု�
ထင််ဟပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုလုုပ််ငန်းး�

တစ်် ဆ ယ့််� ခုုန စ််ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� မှာာ� ၂၀၁၅ နော�ာက််ပိုု� င်းး� တွွ င််

များ�း�သည်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််မှှ ယနေ့�့အထိိ လုုပ််ငန်းး�ရပ််ဆိုု�င်းး�မှုု

များ�း�တွွင််မူူ ၈% သာာ ဖြ�စ််လာာသည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��

တတိိယအားး�ဖြ�င့််� CSO ဒေ�တာာများ�း�သည်် နော�ာက််ဆုံးး��သော�ာ

တရား�းဝင််ဖြ�စ််လာာသော်�်�လည်းး� နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုလုုပ််ငန်းး�

ကိိ န်းး� ဂဏန်းး� များ�း� (နော�ာက််ဆုံးး�� သက််တမ်းး�တိုးး�� ခြ�င်းး� )အရ
လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ�း�အားး�လုံးး��သည်် နှှစ််စဉ်် သက််တမ်းး�တိုးး��ရ

မရှိိ�မှှသာာလျှှင်် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု အသစ််တွွင်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ပါါသည််။
လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံတင််များ�း
�
�ပါါဝင််ဟန််တူူပြီး��း MOLIPဒေ�တာာစာာရင်းး�
မှာာ�မူူ အသစ််ဖြ�ည့််�စွက််
ွ ရန်် လိုု�အပ််နေ�ပါါသည််။
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ပုံံ� ၃.၂။

MBEI လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏ အလုုပ််သမား�း အရွွယ််အစား�း

လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
် (n= ၄,၄၀၅)
၅၀
၄၅

၄၇.၀၅

လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

၄၀
၃၅
၃၀
၂၈.၆၅

၂၅

၂၂.၇၂

၂၀
၁၅

၁၀-၄၉ ဦးး

၅-၉ ဦးး

၄-၅ ဦးး

၅၀-၁၉၉ ဦးး

၁.၃၃

၀.၀၃
၄ ဦးးအော�ာက််

၀

၀.၁၁

၀.၁၀
၃၀၀-၄၉၉ ဦးး

၅

၂၀၀-၂၉၉ ဦးး

၁၀

အလုုပ််သမား�းအရေ�အတွွက််

မြ�န်် မာာနိုု�င်် ငံံရှိိ� သာာမန်် ပုု ဂ္ဂဂ လိိ က လုု ပ်် ငန်းး�တစ်် ခုု သ ည််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့်�ရာ
် ာ၌မူူ လုုပ််ငန်းး�အသစ််နှင့်
ှ ်�

အတန််အသင့််� သေး�းငယ််လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ နမူူနာာသစ်် (ပုံံ� ၃.၂)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ်န
် မူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု လု
ှ ပ်
ု ငန်းး�
် များ�း�တို့့��ကြား�း� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ

ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�၏၉၅%ကျော်�်��မှာာ�အလုုပ််သမား�း

ပုံံစံ
� အ
ံ ရ ကြ�ည့််ပါ
� ါက MBEI နမူူနာာအသစ််တွွင်် အလုုပ််သမား�း

တွွင််နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ နမူူနာာ (ပုံံ� ၃.၃) တို့့��တွွင််

ဦးးရေ� ၅၀ ထက်် နည်းး�ပါးး�သည််ကိုု�တွေ့�့�ရသည််။ လုုပ််ငန်းး�သစ််
များ�း�တွွင်် ကြ�ည့််ပါ
� ါက ၇၆% သည်် အလုုပ််သမား�းဦးးရေ� ၁၀ ဦးး
ထက်် နည်းး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အတန််ငယ်် ကြီး��း ထွားး��လာာပြီး�း�

၅၆% သာာ အလုုပ််သမား�း ၁၀ ဦးးအော�ာက်် ရှိိ�သည််။ ဤနံံပါါတ််
များ�း�သည်် နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််လေ့�့လာာမှုုများ�း�နှှင့််� ချိိ�န််ထိုးး��၍

ရနိုုင််ပါ
� ါသည််။ Hsieh နှှင့််� Olken (၂၀၁၄) တို့့�၏
� တင််ပြ�ချျက််အရ

အိိန္ဒိိ�ယ၊ အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��းနှှင့််� မက္ကကဆီီကိုု�တို့့��တွွင်် ၉၈%၊ ၉၇%
နှှ င့့်� ၉၂% အသီးး�သီးး�စီီ ရှိိ�ကြ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး� များ�း�သည််

ခြား�း�နား�းချျက်် တစ်် ချို့့���ကိုု� သတိိ ပြု�ုမိိ လာာသည်် ။ ဒီီ ဇိုု� င်းး�
လေး�းဦးးအော�ာက််ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�
မပြု�ုသော်�်�လည်းး� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် မူူလလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁၄%
မှာာ�မူူ အလုုပ််သမား�း လေး�းဦးးထက်် လျော့�့��နည်းး�လျျက််ရှိိ�သည််။
လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏ ၄၇%၊ သို့့��သော်�်နှိုု
� င်း
� း�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှ

လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ၃၂% သည််သာာ အလုုပ််သမား�း ငါးး�ဦးးမှှ

ကိုးး��ဦးးအထိိ ရှိိ�ကြ�သည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�
(၃၅%) သည်် လုုပ််ငန်းး�သစ်် (၂၃%) ထက််စာာလျျင်် အလုုပ််သမား�း
၁၀ ဦးးမှှ ၅၀ ဦးးထိိ ခန့််�အပ််ထားး�နိုုင််ခြေ�ေပိုု
�
�ရှိိ�သည််။

အလုုပ််သမား�း ဦးးရေ� ၁၀ ဦးးအော�ာက််ရှိိ�ပြီး�း� ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု လု
ှ ပ်
ု ငန်းး�
် များ�း�သည်် ဤကြား�း�ကာာလ

၂၂% စီီကိုု� အလုုပ််ပေး�းထားး�ကြ�သည််။

ရန််မှာာ� ၎င်းး�တို့့��သည်် ယခင််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�

သည်် အလုုပ််သမား�း အင််အားး�ထုုကြီး��း ၏ ၆၅%၊ ၅၄% နှှင့်�်

အလုုပ်သမား�
်
း လေး�းဦးးအော�ာက််ရှိိ�သော�ာ လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�၊ လေး�းဦးးမှှ
ကိုးး��ဦးးရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�် ၁၀ ဦးးမှှ ၅၀ ဦးးထိိ ရှိိ�သော�ာ

အတွွင်းး� သိိသိိသာာသာာကြီး�း�ထွားး��လာာကြ�သည််။ သတိိပြု�ု
၁၂၀၀ သာာ ဖြ�စ််ကြ�သည့််အတွ
�
က််
ွ အလုုပ််သမား�းဦးးရေ� တိုးး��ပွား��း
လာာပါါက အလုုပ််သမား�းသစ််များ�း� ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�သာာ

ဖြ�စ််နိုင််ပြီး
�ု �း� နမူူနာာကော�ာက််ယူူသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််မှှ ကွာာ�ခြား�း�ချျက််
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ပုံံ� ၃.၃။

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််များ�း�မှှ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုု ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သူူများ�း�၏
အလုုပ််သမား�း အရွွယ််အစား�း

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုုမှလု
ှ ုပ််ငန်းး� (n = ၁၂၀၀)
၂၀၁၈ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၃၁.၆၂

၃၀
၂၅

၂၂.၀၁
၁၄.၃၀
၁၀.၈၇
၈.၆၃

၁၀

၆.၉၃ ၇.၃၇

၅

၁၀၀၀ ဦးးအထက််

၁၀-၄၉ ဦးး

၅-၉ ဦးး

၀.၂၄ ၀.၁၉ ၀.၂၂ ၀.၁၅ ၀.၀၁ ၀.၀၇
၄-၅ ဦးး

၀

၃၀၀-၄၉၉ ဦးး

၁၅

၃၀.၀၃

၂၀၀-၂၉၉ ဦးး

၂၀

၂၀၂၀ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၃၅.၄၄

၃၁.၉၄

၅၀-၁၉၉ ဦးး

၃၅

၄ ဦးးအော�ာက််

လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

၄၀

အလုုပ််သမား�းအရေ�အတွွက််

များ�း�ကြော��ာင့််� မဟုုတ််နိုင််ပါ
ု� ါ။ ပုံံ� ၃.၃ တွွင်် အသေး�းစား�းလုုပ််ငန်းး�

စေ�သည်် (အလယ််ကိိန်းး� အလုုပ််သမား�း အရွွယ််အစား�းသည််

အလတ််စား�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ပမာာဏမှာာ�မူူ ၃၀% မှှ ၃၅% သို့့��

ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုု�င်းး� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�

များ�း�၏ ပမာာဏမှာာ� ၃၂% မှှ ၁၄% သို့့�� ကျျဆင်းး�သွားး��ပြီး�း�၊
တိုးး��ပွား��းလာာသည််ကိုု�တွေ့�့�မြ�င််ရပါါသည််။ ဤအရွေ့�့�သည််

သမတ််ကိိန်းး� အလုုပ််သမား�း အရွွယ််အစား�းကိုု� အလုုပ််သမား�း
၁၄ ဦးးမှှ ၁၇ ဦးးသို့့�� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ သိိသာာစွာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��

ခြော��ာက််ဦးးမှှ ခုုနစ််ဦးးသို့့�� တိုးး��ပွား��းလာာသည််)။ အခန်းး� ၁ တွွင််
များ�း�ကြား�း� အလုုပ််သမား�းတိုးး�� ပွား��းမှုုသည်် MBEI ရမှှ တ််

မြ�င့််မား
� �းသော�ာ အရပ််ဒေ�သများ�း�တွွင်် ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �းဟန််တူူသည််။

MBEI တွေ့�့� ရှိိ�ချျက်် များ�း�အရ မြ�န်် မာာနိုု�င်် ငံံရှိိ� ပုု ဂ္ဂဂ လိိ က

မှာာ�မူူ သိိန်းး� ၂၀၀ (US$၁၄,၃၀၀) အော�ာက်် လျော့�့��နည်းး�သည််။

လွွန််စွာာ�သေး�းငယ််သည််ကိုု� သိိရသည််။ ရှှယ််ယာာ အရင်းး�အနှီးး��

ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််

မြှု�ု�ပ််နှံံ�ထားး�သည့််�ငွေ�ေကြေး��းပမာာဏဖြ�စ််ပြီး��း အကယ််၍ကုုမ္ပပဏီကိုု
ီ �

အလုုပ််သမား�းအရေ�အတွွက််နှှင့််� မတူူသော်�်�လည်းး�အဆိုု�ပါါ

ပြ�န််လည််ပေး�းဆပ််ရမည်် ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည််လုုပ််ငန်းး�တွွင််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ရှှယ််ယာာ အရွွယ််အစား�း

စီးး�ပွား��းရေး�းလုု ပ်် ငန်းး� များ�း�၏ ရှှ ယ်် ယာာအရင်းး�အနှီးး��သည််

ဟူူသည်် ရှှယ််ယာာရှင််များ�း
ှ
�နှှင့့်� ငွေ�ေချေး�း�သူူများ�း� အားး�လုံးး��ထည့််ဝ
� င််
ရော�ာင်းး�ချျလိုု�က််ပါါက ယင်းး�ငွေ�ေကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပါါ ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�အားး�

ထည့််� သွွ င်းး� အသုံးး�� ပြု�ုထားး�သည့််� ငွေ�ေအရင်းး� အနှီးး��ပမာာဏ

အတွွက်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ ကြား�း�ခံံတစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ပုံံ� ၃.၄ နှှင့််�
၃.၅ တို့့��တွင််
ွ နမူူနာာနှှစ်ရ
် ပ််လုံးး��၏ လေး�းပုံံသုံးး
� ��ပုံံသ
� ည်် ရှှယ််ယာာ
အရင်းး�အနှီးး��အားး�ဖြ�င့််� ကျျပ််ငွေ�ေသိိန်းး� ၅၀၀(US$ ၃၅,၈၀၀)

အော�ာက်် နည်းး�ပါးး�သည််ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထက််ဝက််ခန့််�

လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�ထက်် ၁၅% ပိုု�မိုု�ကြီး�း�မား�းတတ််ကြ�သည််။

ခြား�း�နား�းချျက််မှာာ� သိိသာာထင််ရှား��းပါါသည််။ အလယ််အဆင့််ရှိိ�
�
မှာာ� ကျျပ််သိိန်းး� ၃၅၀ (US$၂၅,၅၀၀) ကိုု� အလယ််အဆင့််�ရှိိ�
နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း� ကျျပ််သိိန်းး� ၂၀၀

(US$၁၄,၃၁၅) နှှင့်�် နှိုု�င်းး�စာာကြ�ည့််�ပါါက ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ
ထင််ရှား��းသော�ာ ခြား�း�နား�းချျက််မှာာ�(p < .၀၁) ရှိိ�သည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင််လည်းး� လုုပ််ငန်းး�ကြီး��း ပမာာဏ
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ပုံံ� ၃.၄။

MBEI လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏ ရှှယ််ယာာအရင်းး�အနှီးး�� အရွွယ််အစား�း
လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
် (n= ၄,၄၀၅)
၅၅
၅၀

၅၀.၈၂

၄၅

၃၅
၃၀
၂၅

၂၄.၀၅

၂၀
၁၅

၁၃.၅၉

၁၀

၀.၄၂

၀.၄၆

>၂၀၀,၀၀၀

၁.၂၅

၁၀,၀၀၀-၅၀,၀၀၀

၁,၀၀၀-၅,၀၀၀

၂၀၀-၅၀၀

၅၀၀-၁၀၀၀

၁.၆၂

<၂၀၀

၀

၅၀,၀၀၀-၂၀၀,၀၀၀

၇.၈၀

၅

၅,၀၀၀-၁၀,၀၀၀

လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

၄၀

၂၀၂၀ ရှိိ� ရှှယ််ယာာအရင်းး�အနှီးး�� (ကျျပ််ငွေ�ေ သိိန်းး�ပေါ�ါင်းး�)

ပုံံ� ၃.၅။

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ကြား�း� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ရှှယ််ယာာအရင်းး�အနှီးး��အရွွယ််အစား�း
နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုုမှလု
ှ ုပ််ငန်းး� (n = ၁၂၀၀)

၂၀၁၈ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၂၀၂၀ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၅၅
၅၀
၄၅

၄၄.၂၀ ၄၄.၀၀

၃၅
၃၀
၂၅
၂၃.၆၇

၂၀
၁၈.၁၇

၁၄.၁၇
၉.၇၉

၅

၅.၀၉ ၄.၂၂

၅,၀၀၀-၁၀,၀၀၀

၁,၀၀၀-၅,၀၀၀

၅၀၀-၁၀၀၀

၂၀၀-၅၀၀

၀

၂.၃၇

၃.၇၀

၂၀၂၀ ရှိိ� ရှှယ််ယာာအရင်းး�အနှီးး�� (ကျျပ််ငွေ�ေ သိိန်းး�ပေါ�ါင်းး�)

၀.၂၇

၁.၅၂

၀.၃၀ ၀.၈၉

>၂၀၀,၀၀၀

၁၂.၂၂

၁၀

၅၀,၀၀၀-၂၀၀,၀၀၀

၁၅.၄၂

၁၀,၀၀၀-၅၀,၀၀၀

၁၅

<၂၀၀

လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

၄၀
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အချိုး�း��အစား�း မြ�င့််မား
� �းသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�

ကျျပ််သိိန်းး� ၅၀၀ အော�ာက််ရှိိ�ကြ�ပြီး�း� ၃၄% မှာာ� အလယ််အလတ််

ကျျပ််သိိန်းး� ၁၀,၀၀၀ အထက််ရှိိ�ပြီး�း� (US$၇၁၆,၀၀၀) နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

ကျျပ်် သိိန်းး� ၅၀၀ မှှ ၅၀၀၀ ကြား�း� (US$၃၅၇,၀၀၀) ရှိိ�ကြ�

များ�း�၏ ခြော��ာက််ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� သည်် ရှှ ယ််ယာာအ ရင်းး� အနှီးး��
ကြ�ည့််�ပါါက လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�တွွင်် ဤပမာာဏမှာာ� ၂% သာာ
ရှိိ�သည််။

ပျျမ်းး�မျှှ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အရွွယ်အ
် စား�းသည်် ဤကြား�း�ကာာလ
အတွွင်းး� နှိုု�င်းး�ယှှ ဉ်် န မူူ နာာအုု ပ်် စုု မှှ လုု ပ်် ငန်းး� များ�း�အတွွင်းး�

သိိ သိိ သာာသာာ ကျျဆင်းး�လာာခဲ့့�သည်် ။ ဤဖြ�စ်် စဉ်် သ ည််

အလုုပ််သမား�းအရွွယ််အစား�းနှှင့်�် ဆန့််�ကျျင််ရပ််တည််လျျက််
ရှိိ�သည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ ဖြေ�ေကြား�း�

အရွွ ယ််အစား�းဖြ�စ််ကာာ ရှှ ယ််ယာာအ ရင်းး� အနှီးး��အားး�ဖြ� င့််�

သည််။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�၏
၆၈% သည်် ရှှယ််ယာာအရင်းး�အနှီးး�� ကျျပ််သိိန်းး� ၅၀၀ အော�ာက််
ရှိိ�ပြီး�း�ယင်းး�တို့့�၏
� ၂၆%ကိုု�သာာရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုအရအလယ််အလတ််
အရွွယ််အစား�းဟုု စဉ်းး�စား�း၍ရသည််။ အဆိုု�ပါါ ကျျဆင်းး�မှုု၏

တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သမှာာ� စစ််တမ်းး�နှှစ််ခုုကြား�း� နှှစ််စဉ််ငွေ�ေကြေး��း

ဖော�ာင်းး�ပွွမှုု ၈% နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည််မှာာ� သေ�ချာ�ာသော်�်�လည်းး�
ယင်းး�အချျက််ကိုု� စစ််တမ်းး�မေး�းခွွန်းး�တွွင်် ဖမ်းး�ဆုုပ််နိုု�င််ခဲ့့�ခြ�င်းး�
မရှိိ�ပေ�။ သို့့��သော်�်�လည်းး� ကျျဆင်းး�မှုု တစ််ရပ််လုံးး��အတွွက််မူူ

ပေး�းသူူ လုုပ််ငန်းး� ၁၂၀၀ အနက်် ၆၂% သာာ ရှှယ််ယာာ အရင်းး�အနှီးး��

ငွေ�ေကြေး��းဖော�ာင်းး�ပွွမှုုကိုု�သာာ လွှဲဲ�ချျ၍ မရချေ�ေ။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် တရား�းဝင််

မရှိိ�ခြ�င်းး� (လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏ ၅% နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာ

၎င်းး�တို့့��မှာာ�(၁)မြို့�့��နယ််စည််ပင််(DAO)မှှလုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ခြ�င်းး�၊

SME အသင်းး�ဝင််ကဒ်် တစ််ခုုတည်းး�သာာလျှှင်် လည်းး�ကော�ာင်းး�

မှှတ်ပုံံ�တ
်
င််ရန်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� နည်းး�လမ်းး�လေး�းရပ်် ရှိိ�ပါါသည််။

အုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၈%) သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် မြို့�့��နယ််

(၂) မြို့�့��တော်�်�များ�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််ကိုု� မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််

ရှိိ�တတ််ကြ�ပါါသည်် (၁၂% အသစ််၊ ၁၆% နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာ

(၃) ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အဆင့််� DICA (သို့့��မဟုုတ််) (၄) DISI မှှ

ဖြ�စ််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရခြ�င်းး�မှာာ� လွွန််စွာာ� ပဟေ�ဠိိဆန််ပေ�သည််။

ကော်�်�မတီီ (CDC) မှှ ရရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကုုမ္ပပဏီီ မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက််ကိုု�
ရရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည်် (Bissinger ၂၀၁၆)။ ပုံံ� ၃.၆ နှှင့်�်
၃.၇ တို့့��တွင််
ွ MBEI နမူူနာာ၏ ပျျမ်းး�မျှှ တရား�းဝင််မှုုအဆင့််�ကိုု�

သရုုပ််ဖော်�်�ထားး�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုတွွင်် DAO လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််သာာ ရှိိ�ကြ�

အုု ပ်် စုု မှှ လုု ပ်် ငန်းး� )။ လုုပ််ငန်းး� သစ််များ�း�စွာာ� တရား�းမဝင််
အဘယ့််ကြော�
� �ာင့််�ဆိုု�သော်�်�နမူူနာာမူူဘော�ာင််တွင််
ွ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

တစ််မျိုး�း��မဟုုတ််တစ််မျိုး�း��ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး� များ�း�သာာလျှှင််

ပါါဝင််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကြား�း�
တရား�းမဝင်် ဖြ�စ််နေ�သည့််� ပုံံစံ
� မှာာ
ံ � ၎င်းး�တို့့��သည်် ကုုန််သွွယ််ခွွန််

သို့့��မဟုုတ်် ပစ္စစည်းး�ခွွန််တို့့��ကိုု� ပေး�းနေ�သော်�်�လည်းး� လုုပ််ငန်းး�

သည််။ ဤအချျက််မှာာ� လုုပ််ငန်းး�သစ််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ဟော�ာင်းး�

လိုု�င််စင််မရရှိိ�သည့််� သဘော�ာဖြ�စ််နေ�သည််။

မှှန််ကန််သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ လေး�းပုံံတ
� စ််ပုံံခန့်
� သ
်� ည်် (အသစ််

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာအုုပ််စုု လုုပ််ငန်းး�ဒေ�တာာများ�း�အရ တရား�းဝင််

နေ�ပြ�ည််တော်�်�နှင့်
ှ ်� မန္တတလေး�းတို့့��ကဲ့့�သို့့��သော�ာ မြို့�့��ပြ�ဧရိိယာာများ�း�ရှိိ�

တရား�းမဝင််မှုုမှာာ� ၁၀.၄% မှှ ၈% သို့့�� လျော့�့��နည်းး�လာာပြီး�း�

နမူူနာာနှှစ််ရပ််လုံးး��အတွွက်် (၇၀% နှှင့်�် ၆၅% စီီ အသီးး�သီးး�)

၂၅%၊ နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး� ၂၃%) ရန််ကုုန််၊
မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် (CDC) များ�း�မှှ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ�း� ရရှိိ�ထားး�

ကြ�ပြီး��း ၊ ယင်းး�မှာာ� မြို့�့��နယ််စည််ပင်် (DAO) လိုု�င််စင်် နည်းး�တူူ
လိုု�င််စင််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏ ၂၁ % မှာာ� DICA သို့့��

DISI မှှ မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက််များ�း� ရရှိိ�ထားး�ကြ�သည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

ကြ�ည့််�ပါါက နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�၏

၃၇% တွွင်် ဤ မှှတ််ပုံံတင််စာာရွ
�
က််များ�း
ွ
�ရှိိ�ကြ�ပြီး��း ၎င်းး�သည််
အဆိုု� ပါါလုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ကြီး�း� မား�းသော�ာ အရွွ ယ််အစား�း၊

သက််တမ်းး�နှှင့့်� အဆင့််မြ�င့်
� ရှုုပ််ထွေး�း
်�
�မှုုတို့့��နှင့်
ှ လည်းး
်�
� ကိုု�က််ညီီ
ပါါသည််။

CSO နမူူနာာ၏ တစ််ဆယ့်�ခု
် ုနစ်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််
နမူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု ှ လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�၏ ၂၄% တို့့��တွွင်် လုုပ်ငန်းး�လိုု�
်
င််စင််

မရှိိ�ကြ�ပါါ။ အဆိုု�ပါါ လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�တွွင်် စာာရွွက်စာ
် ာတမ်းး� လုံးး��ဝ

မှှတ်ပုံံ�တ
် င််ခြ�င်းး�မှာာ�ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး�တိုးး��ပွား��းလာာသည််။
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနက်် ကြီး��း စွာာ�သော�ာ ပမာာဏသည်် မြို့�့��တော်�်�

စည််ပင််ကော်�်�မတီီ (CDC) မှှ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််များ�း� (၂၀၁၈

ခုုနှှစ်် ၁၇.၆% မှှ ၅ % တိုးး��တက််) သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ DICA မှှ
မှှတ််ပုံံ�တင်် စာာရွွက််များ�း� (၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ၆.၇% မှှ ၃.၇%
တိုးး��တက််)သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရရှိိ�လာာကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ခြော��ာက််ဆသည်် စာာရွွက််စာာတမ်းး� တစ််ခုု

ထက််မကရှိိ�သည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည့််� အတွွ က််
၎င်းး�တို့့��မှာာ�ပိုု�မိုု�၍ တရား�းဝင််မှုုရှိိ�လာာပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��၏ လုုပ််ငန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�မှာာ�လည်းး� ပြ�ည််နယ်် စည်းး�ကြ�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ�
များ�း�အတွွက််ပိုု�၍ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�လာာခဲ့့�သည််ဟုုအဓိိပ္ပာာ�ယ််

ကော�ာက််ယူူနိုင််သ
�ု
ည််။ DISI စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�အကြော��ာင်းး�

ကိုု�မူူ၂၀၂၀ခုုနှှစ််မှာာ�သာာမေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််ဖြ�စ််၍ ဤကြား�း�ကာာလ
အတွွက်် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�၍ မရပေ�။
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ပုံံ� ၃.၆။

MBEI လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏ တရား�းဝင််မှုု
လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
် (n= ၄,၄၀၅)

၂၄.၉၅

မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််၏ စီးး�ပွား��းရေး�း လိုု�င််စင််

၆၉.၄၈

မြို့�့��နယ််စည််ပင််၏ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

၅.၄၂

DICA မှှတ််ပုံံ�တင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�

၁၆.၁၉

DISI မှှတ််ပုံံ�တင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�

SME အသင်းး�ဝင််ကဒ်် ၁၂.၁၈
လိုု�င််စင််/စာာရွွက််စာာတမ်းး� အနည်းး�ဆုံးး�� ၂ မျိုး�း��ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�

၄.၉၀

တရား�းဝင််စာာရွွက််စာာတမ်းး� လုံးး��ဝမရှိိ�

၁၉.၀၁
၀

၂၀

၄၀

၆၀

၈၀

လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

ပုံံ� ၃.၇။

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််ကြား�း� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုမှ
ု ှလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ တရား�းဝင််မှုု

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုမှ
ု ှလုပ်
ု ်ငန်းး� (n = ၁၂၀၀)
၂၀၁၈ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၂၀၂၀ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၈၀

လုုပ််ငန်းး�အရည််အတွွက်် (%)

၇၀.၀၅
၆၆.၁၇

၆၀

၄၀

၂၀

၂၉.၇၈

၂၆.၂၅

၂၂.၅၆
၁၇.၆၅
၆.၇၃

၀
မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််၏

မြို့�့��နယ််စည််ပင််၏

စီးး�ပွား��းရေး�း လိုု�င််စင််

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

၁၀.၄၇

၁၄.၆၆ ၁၅.၅၆

n/a

DICA

DISI

မှှတ််ပုံံ�တင််

မှှတ််ပုံံ�တင််

စာာရွွက််စာာတမ်းး�

စာာရွွက််စာာတမ်းး�

SME
အသင်းး�ဝင််ကဒ််

၁၀.၄၂

၇.၉၃

၅.၁၂

လိုု�င််စင််/စာာရွွက််စာာတမ်းး�

တရား�းဝင််

အနည်းး�ဆုံးး�� ၂ မျိုး�း��ရှိိ�သော�ာ

စာာရွွက််စာာတမ်းး�

လုုပ််ငန်းး�

လုံးး��ဝမရှိိ�
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နမူူနာာ နှှစ်ရပ်
် လုံး
် း��တွွင်် ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�၏ သုံးး��ပုံံ�တစ်ပုံံ�သ
်
ည််

ဖြေ�ေကြား�း�သူူအသစ််များ�း�၏ ၄၉% သည်် စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််သို့့�

လုုပ််ကိုု�င််ကြ�ပြီး�း� ကျျန််သုံးး��ပုံံ�နှှစ််ပုံံ�မှာာ� ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၃၀% သာာ ဤအမျိုး�း��အစား�းတွွင်် ပါါဝင််ကြ�

ဟော်�်�တယ််လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုုမှှ

ကုုန်ထု
် တ်
ု လု
် ပ်
ု ရေး
် �း သို့့��မဟုုတ်် ဆော�ာက််လုပ်
ု ရေး
် �း လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�
တစ််မျိုး�း��မျိုး�း��တွွင််လုုပ်ကိုု�
် င််လျျက်ရှိိ�ကြ�သ
်
ည််။ပုံံ�၃.၈နှှင့််�၃.၉တွွင််

သည််။ တစ််ဖက််တွွင််မူူ လက််လီီ/လက််ကားး� ကဏ္ဍတွွင််

မြ�င််တွေ့�့�ရသည့််အတိုု
�
င်း
� း� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�သည့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�

အချိုး�း��အဆမှာာ� MBEI လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း� (၂၁%) ထက််စာာလျျင််

အချိုး�း��အဆ (၂၇%)မှာာ� လုုပ််ငန်းး�သစ်် အချိုး�း��အဆ (၂၀%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�ဒေ�တာာစာာရင်းး� (၃၀%) ၌

ထက်် ပိုု� မိုု� ကြီး�း� မား�းသည်် ။ မူူ လလုုပ််င န်းး� ၁,၂၀၀ တွွ င််
စား�းသော�ာက််ကုုန််နှှင့််� တည်းး�ခိုု�ခန်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ကုုန််ထုုတ််

အနည်းး�ငယ်် ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�သည််။

လုုပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�သို့့�ပြော��ာင်းး
�
�ရွှေ့�့�သွားး��သည့််ပမာာဏအနည်းး�ငယ််
�
ရှိိ�သည််ကိုု�လည်းး� တွေ့�့�ရသည််။၂၂

ဝန်် ဆော�ာင်် မှုု က ဏ္ဍတွွင်် ပါါဝင်် မှုု ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါက နမူူ နာာ

နှှစ််ရပ််မှာာ� များ�း�စွာာ�ကွာာ�ခြား�း�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ MBEI

ပုံံ� ၃.၈။

MBEI လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�။ ကဏ္ဍကြီး�း�အရ

၁၀.၇%

၂၁.၀%
Chart legend

လုုပ််ငန်းး�သစ််

ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

(n= ၄,၄၀၅)

၁၉.၆%

၄၈.၇%

လက််လီ/ီ လက််ကားး� လုုပ််ငန်းး�
စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််နှှင့့်�
ု ်ငန်းး�
ဟော်�်�တယ််လုပ်
အခြား�း�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�

ပုံံ� ၃.၉။

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ကြား�း� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုု ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�။ ကဏ္ဍကြီး�း�အရ
နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုမှ
ု ှလုပ်
ု ်ငန်းး� (n = ၁၂၀၀)

၁၃.၀%

၁၃.၇%

၃၀.၃%

၃၀.၅%
၂၀၁၈

၃၀.၈%

တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၂၄.၉%

Chart legend

၂၀၂၀

၃၀.၀%

တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

ထုုတ််လုုပ််ရေး�း
လက််လီ/ီ လက််ကားး� လုုပ််ငန်းး�

၂၆.၇%

စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််နှှင့့်�
ု ်ငန်းး�
ဟော်�်�တယ််လုပ်
အခြား�း�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�
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ပုံံ� ၃.၁၀။

ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�။ လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�းအရ
လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
် (n= ၁,၂၀၃)

35

စား�းသော�ာက််ကုုန်် ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

10

အသင့့်�သုံးး��နိုု�င််သော�ာ သတ္တုု�လုုပ််ငန်းး�

8

အခြား�း� ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�

7

သစ််လုုပ််ငန်းး�

7

သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�
အဖျော်�်��ယာာမကာာလုုပ််ငန်းး�

6

အခြေ�ေခံံ သံံသတ္တုု� လုုပ််ငန်းး�

6

�
န်းး�
ပုံံနှိိ�ပ််လုုပ််င

3

ချျည််မျှှင််နှှင့့်� အထည််လုုပ််ငန်းး�

3
3

စက််ပစ္စစည်းး� ပြု�ုပြ�င််လုုပ််ငန်းး�
ဆေး�းရွွက််ကြီး��း နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�

2

ပရိိဘော�ာဂနှှင့့်� သစ််အချော�ာ�ထည်် လုုပ််ငန်းး�

2

သားး�ရေ�လုုပ််ငန်းး�

2

လျှှပ််စစ််ကရိိယာာ လုုပ််ငန်းး�

2

ရာာဘာာလုုပ််ငန်းး�

2

စက််ယန္တတရား�းလုုပ််ငန်းး�

1

အဝတ််အထည််လုုပ််ငန်းး�

1

ဓာာတုုပစ္စစည်းး� လုုပ််ငန်းး�

1

အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�

1

မော်�်�တော်�်�ယာာဥ်် လုုပ််ငန်းး�

0

စက္ကူူ�ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

0

ဆေး�းဝါးး�လုုပ််ငန်းး�

0

ရေ�နံံချျက််လုုပ််ငန်းး�

0

ကွွန််ပျူူ�တာာလုုပ််ငန်းး�

0
0

5

10

15

20

25

30

ကုုန််ထုတ်
ု ်လုပ်
ု ်ရေး�းလုုပ််ငန်းး� ပမာာဏ(%)

ပိုု�မိုု�စေ့�့စပ််စွာာ� လေ့�့လာာကြ�ည့််�ပါါက လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
များ
် �း�အနက််

လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
များ
် �း�၏ ၂၄% နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု ှ လုုပ်ငန်းး�
်

သည့််�အတိုု�င်းး� စက််ပစ္စစည်းး� ပြု�ုပြ�င််ရေး�းဖြ�စ််သည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

ထုုတ််လုုပ််ရေး�းသည်် ၎င်းး�တို့့��၏ ပင််မလုပ်
ု ်ငန်းး�ဖြ�စ််သည််ဟုု

အကြီး�း�ဆုံးး�� ကုုန်ထု
် တ်
ု လု
် ပ်
ု ရေး
် �းကဏ္ဍမှာာ� ပုံံ� ၃.၁၀ တွွင်် ပြ�ထားး�

နမူူနာာအုုပ််စုမှ
ု ှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနက်် အလွွန််သေး�းငယ််သော�ာ

ပမာာဏသာာ ယင်းး�လုုပ်ငန်းး�
် အမျိုး�း��အစား�းတွွင်် ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။
CSO ဒေ�တာာစာာရင်းး�ပါါ လုုပ်ငန်းး�သစ်
်
များ
် �း�တွွင််ရော�ာ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

နမူူနာာအုုပ်စု
် မှ
ု လု
ှ ပ်
ု ငန်းး�
် များ�း�ပါါ စား�းသော�ာက််ကုန်
ု ် ထုုတ်လု
် ပ်
ု ရေး
် �း
ဘက််သို့့�� များ�း�စွာာ�တိိမ်းး�ညွွတ်မှု
် ရှိိ�ကြ�ပြီး
ု
�း� အလွွန််တရာာ သေး�းငယ််

သော�ာ ပမာာဏသာာ အခြား�း�ကဏ္ဍများ�း�သို့့�� တိိမ်းး�ညွွတ်ကြ�သ
်
ည််။

များ�း�၏ ၂၆% တို့့��၏ ဖြေ�ေကြား�း�ချျက််အရ စား�းသော�ာက််ကုုန််
သိိရသည််။ လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�အတွွက််ရော�ာ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာ

အုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််ပါါ နော�ာက််ထပ််အကြီး�း�စား�း
ကဏ္ဍမှာာ� အခြေ�ေခံံသံသတ္တု
ံ
ု�လုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ၁၅%၊ အသစ််ဖြေ�ေကြား�း�
သူူများ�း�အတွွက်် ၁၂% စီီ ရှိိ�ကြ�သည််။ ပုံံနှိိ�ပ််လုုပ််င
�
န်းး�၊ ပရိိဘော�ာဂ

နှှင့််� သစ််အချော�ာ�ထည််များ�း�အားး�လုံးး��တို့့��မှာာ� သေး�းငယ််သော�ာ
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုသာာ ရှိိ�ကြ�သည််။

35
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နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ဤကြား�း�ကာာလ

ကုုန််ပစ္စစည်းး� ကုုဒ််သင်္ကေ�ေတနှှင့််� ဖော်�်�ပြ�ချျက်် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�

အချို့့���ရှိိ�ဟန််တူူသော်�်လည်းး
�
� ဤသည််တို့့��မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းအာာရုံံ�

လေ့�့လာာမှုုများ�း� ပိုု�မိုု�ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။

အတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး� အထူးး�ပြု�ုဆော�ာင််ရွွက််မှုုပိုုင်း
� း�တွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
စူးး�စိုု�က််မှုုအမှှန််တကယ််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�လော�ာ၊သို့့��တည်းး�မဟုုတ််

မျှှသာာလော�ာ ဟူူ သော�ာအချျက််ကိုု� ဆုံးး�� ဖြ� တ်် ရ န််အတွွ က််

ပုံံ� ၃.၁၁။

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််များ�း�ကြား�း� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး�များ�း�။ လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�းအရ
နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ အုုပ််စုုမှှလုုပ််ငန်းး� (n = ၄၀၀)
၂၀၁၈ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

၂၀၂၀ တိုု�င်းး�ထွာာ�ခြ�င်းး�

22

စား�းသော�ာက််ကုုန်် ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

20

ပရိိဘော�ာဂနှင့့်�
ှ သစ််အချော�ာ�ထည််လုုပ််ငန်းး�

14

သစ််လုုပ််ငန်းး�

10

ချျည််မျှှင််နှှင့့်� အထည််လုုပ််ငန်းး�

8

အခြေ�ေခံံ သံံသတ္တုု� လုုပ််ငန်းး�

6

အဖျော်�်��ယာာမကာာလုုပ််ငန်းး�

32

စား�းသော�ာက််ကုုန်် ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

10

အဖျော်�်��ယာာမကာာလုုပ််ငန်းး�
အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�

9

အခြေ�ေခံံ သံံသတ္တု�ု လုုပ််ငန်းး�

9

ချျည််မျှှင််နှှင့့်� အထည််လုုပ််ငန်းး�

8

အသင့့်�သုံးး��နိုု�င််သော�ာ သတ္တုု�လုုပ််ငန်းး�

7
6

ပုံံ�နှိိ�ပ််လုုပ််ငန်းး�

4

သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�

လျှှပ််စစ််ကရိိယာာ လုုပ််ငန်းး�

4

သစ််လုုပ််ငန်းး�

သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�

3

ရာာဘာာလုုပ််ငန်းး�

5
3
2

အဝတ််အထည််လုုပ််ငန်းး�

2

ပုံံ�နှိိ�ပ််လုုပ််ငန်းး�

ဓာာတုုပစ္စစည်းး�လုုပ််ငန်းး�

2

အဝတ််အထည််လုုပ််ငန်းး�

1

ရာာဘာာလုုပ််ငန်းး�

2

စက္ကူူ�ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

1

စက္ကူူ�ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

2

ဆေး�းရွွက််ကြီး��း နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�

1

စက််ယန္တတရား�းလုုပ််ငန်းး�

0

ဆေး�းဝါးး�လုုပ််ငန်းး�

1

မော်�်�တော်�်�ယာာဥ််လုုပ််ငန်းး�

0

ဓာာတုုပစ္စစည်းး�လုုပ််ငန်းး�

1

ဆေး�းရွွက််ကြီး��း နှှင့့်�ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�

0

သားး�ရေ�လုုပ််ငန်းး�

1

ဆေး�းဝါးး�လုုပ််ငန်းး�

0

စက််ယန္တတရား�းလုုပ််ငန်းး�

0

အသင့့်�သုံးး��နိုု�င််သော�ာ သတ္တုု�လုုပ််ငန်းး�

0

အခြား�း� ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�

0

သားး�ရေ�လုုပ််ငန်းး�

0

လျှှပ််စစ််ကရိိယာာလုုပ််ငန်းး�

0

စက််ပစ္စစည်းး� ပြု�ုပြ�င််လုုပ််ငန်းး�

0

ပရိိဘော�ာဂနှင့့်�
ှ သစ််အချော�ာ�ထည််လုုပ််ငန်းး�

0

အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�

0

ရေ�နံံချျက််လုုပ််ငန်းး�

0

၀

၅

၁၀ ၁၅ ၂၀ ၂၅ ၃၀

ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး� ပမာာဏ(%)

၀

၅

၁၀ ၁၅ ၂၀ ၂၅ ၃၀

ကုုန််ထုတ်
ု ်လုပ်
ု ်ရေး�းလုုပ််ငန်းး� ပမာာဏ(%)
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ဤအခန်းး�တွွင်် MBEI ၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� (Sub-index) နှှင့်�်

များ�း�နှှင့််� အများ�း�ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာဘေ့�့စ််များ�း� အပါါအ၀င်် လူူသိိ

နှှင့်�် တိုု�င်းး�တာာမှုု များ�း�အားး� ဖော်�်�ပြ�သွားး��မည်် ဖြ�စ််သည််။ အပိုု�င်းး�

ဖြ�စ််သည််။ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� စီီမံံ

ညွှှန််ကိန်း
ိ း� (Indicator) တစ််ခုုစီီ နော�ာက််ကွွယ််ရှိိ� ယုုတ္တိိ�ဗေ�ဒ
၁၀-ခုု အနက်် တစ််ခုုစီီကိုု� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ပထမဦးးစွာာ�

ညွှှန််ကိိန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု� ဖန််တီးး�ရန်် လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းသည့််�
အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းပညာာရှှင််များ�း�နှှင့််� လေ့�့ကျျင့််သူ
� ူ
များ�း�၏သဘော�ာတရား�းအရအရေး�းပါါမှုုနှှင့်မြ�န််မာာနိုု
်�
င််ငံ
� ၏
ံ အခြေ�ေခံံ
မူူဝါါဒပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ သီးး�ခြား�း�မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ

ရှှင််ကြား�း� ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ အရင်းး�မြ�စ််များ�း�မှှ စုုစည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�၍ အမာာခံံ

ဒေ�တာာ (hard data) များ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််လိုု�က််ပါါသည််။

အဘယ််ကြော��ာင့််ဆိုု
� သော်�်
�
�လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�်အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�မှှ
၎င်းး�တို့့��ကိုု�ရရှိိ�လာာခြ�င်းး� မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�အပေါ်�် အမြ�င််အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ကိုု� အသေး�းစိိတ််

လက််ရှိိ� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််ခြ�င်းး� ဆိုု�င််ရာာအရည််အသွေး�း�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ်် တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ အဆင့််များ�း
� �

ပြ�န််လည််မွွမ်းး�မံံထားး�သည့််� ညွှှန််ကိန်း
ိ း� ၁၅၃ ခုု ပါါ၀င််ပါါသည််။

အခြေ�ေခံံထားး� သုံးး��သပ််၍စုုစည်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ထို့့��နော�ာက််
အားး�လုံးး��မှှ မှှတ််သားး�ဖွွယ််ရမှှတ််များ�း�ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ပြီး��း
အထူးး�သဖြ�င့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�သည််။

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�(Sub-index)တစ််ခုုစီီတွင််
ွ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�(Indicator)
သုံးး��မျိုး�း�� ပါါဝင််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။ ပထမဆုံးး�� ညွှှန််ကိန်း
ိ း� အမျိုး�း��အစား�းမှာာ�

လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၅၆၀၅ ခုုအားး� တွေ့�့�ဆုံံ�မေး�းမြ�န်းး�၍ စစ််တမ်းး�

ကော�ာက််ယူူရာာမှှ ရရှိိ�လာာသည့််� စစ််တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�

(survey indicators) များ�း�ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�က

လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရများ�း�အကြား�း� ထိိတွေ့�့�

ချိိ�တ်ဆ
် က််ရမှုု အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နှှင့််� သဘော�ာထားး�အမြ�င််များ�း�ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ဒုုတိိယ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�မှာာ� စော�ာင့််ကြ� �ည့််လေ့�့လာာမှုု
�

ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း� (observational indicator) ဖြ�စ််သည််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် မြို့�့��နယ််အဆင့််ရုံးး
� ��များ�း�သို့့��
သွားး��ရော�ာက််၍ ၎င်းး�ရုံးး��များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�လက််ခံံ ဆော�ာင််ရွွက််မှုုနှင့်
ှ ်�

ပတ််သက််သော�ာ သူူတို့့��ကိုု�ယ််ပိုု�င််လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�၊
သတင်းး� အချျက််အလက််ရရှိိ�နိုု� င််မှုု အခြေ�ေအနေ�နှှ င့််� ဌာာန

အဆော�ာက််အအုံံများ�း
� �၏ အရည််အသွေး�း�ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�

ဖြ�င့််� ဤညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�သည််။ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း� (administrative indicators) ဟုု

ကျွွန်ုု� ပ််တို့့� ရ ည်် ညွှှ န်းး� သော�ာ နော�ာက််ဆုံးး�� ညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�ကိုု�

အများ�း�ပြ�ည််သူူ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�မှှ ကော�ာက််ယူူပါါသည််။
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� အဖွဲ့့��သည်် တိုု�က််ရိုုက််စုုဆော�ာ
�
င်းး�ခြ�င်းး�မဟုုတ််ပဲဲ၊
သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� ဒေ�တာာဘေ့�့စ််၊ စာာရင်းး�အင်းး� လက််စွဲဲ�စာာအုုပ််

ကိုု� လေ့�့လာာဖော်�်� ထုု တ်် နိုု� င်် ရန်် ၂၀၂၀ MBEI ၌ အသစ််
သို့့��သော်�်�လည်းး� MBEI ၂၀၂၀ တွွင်် ဤညွှှန််ကိိန်းး� ရမှှတ််
များ�း�အားး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ယူူနစ််များ�း�တွွင်် (လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၊

မြို့�့��နယ််များ�း�နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််များ�း�) ကဏ္ဍအလိုု�က်် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုုင််ပါ
� ါ

သော်�်�လည်းး�၊ ၂၀၁၈ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််၍ မရပါါ။
ထို့့��အပြ�င်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် ၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ နှှစ််များ�း�တွွင််
အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သည့််� အနှှစ််ချုု�ပ်် ညွှှန််ကိန်း
ိ း� (၉၀ ) ခုုကိုု� ထည့််သွ
� င်း
ွ း�

ထားး�သော�ာ Core MBEI စနစ််ကိုု� ဖန််တီးး�ခဲ့့�ပါါသည််။ နှှစ််ကြိ�မ််
ိ

စလုံးး��တွွင်် တူူညီသော�ာ
ီ
လုုပ််ငန်းး�နမူူနာာများ�း�အားး� တူူညီသော�ာ
ီ

နည်းး�လမ်းး�ဖြ� င့််� တိုု� င်းး� တာာ၍ ရရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� Core MBEI စနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍
အချျက််အလက်် ဒေ�တာာများ�း�အားး� ရေ�ပြ�င််ညီီ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုုင််
� မည််

ဖြ�စ််ပြီး��း အချိိ�န််ကြာ�ာလာာသည််နှှင့််�အမျှှ အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ
တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� တိိကျျစွာာ� စော�ာင့််�ကြ�ည့််�လေ့�့လာာနိုု�င််မည််
ဖြ�စ််သည််။ အော�ာက််တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် ၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀

MBEI တွွင်် ပါါ၀င််သော�ာ အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� MBEI

အသစ််တွွင််သာာပါါ၀င််လာာသည့််� ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�အားး�
ခွဲဲ�ခြား�း�နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပြ�သထားး�ပါါသည််။

အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ဤအခန်းး�၏ ကဏ္ဍတစ််ခုုစီီတွင််
ွ ပြ�ည််နယ််

နှှင့်တိုု
�် င်း
� း�ဒေ�သကြီး��း ၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� (၁၀) မှှတ်် နှုုန်းး�ထားး�
ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ဘားး�ဂရပ််တစ််ခုုနှှင့်�်အတူူ ညွှှန််ကိိန်းး�

တစ််ခုုစီီကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ဇယားး�ကွွက််ရှိိ�
အရော�ာင််ရင့့်�သော�ာ ဘားး�များ�း�သည်် စစ််တမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�
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များ�း�အတွွက်် ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး��း ၊ အရော�ာင််

နိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ� MBEI ဒေ�တာာသုံးး��မျိုး�း�� ပေး�းထားး�ပါါသည််။

များ�း�အတွွက်် ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည််။

MBEI (၃) ၂၀၂၀ ပြ�ည့််နှ
� စ်
ှ ်တွွင်် MBEI ဒေ�တာာအစုုများ�း� ဟူူ၍၊

ဖျော့�့��သော�ာဘားး�များ�း�သည်် အမာာခံံဒေ�တာာ (hard data)

ု
ကဏ္ဍတစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွင်းး� ဖြ�စ််နို�င််ချေ�ေ

ရှိိ�သော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုုင််မှုု
� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� နား�းလည််စေ�ရန််

ပြ�ည််နယ််အဆင့််� တိုု�င်းး�တာာချျက်် တစ််ခုုစီီ အတွွက်် ဖော်�်�ပြ�သော�ာ

အညွှှန်းး�တိုု�င်းး�တွွင်် (အနိိမ့်ဆုံးး
်� �� ၊ အလယ််အလတ််၊ အမြ�င့််ဆုံးး
� ��)
စာာရင်းး�အင်းး� အချျက််အလက််ဇယားး�များ�း� ပါါဝင််သည််။ မတူူ
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ MBEI ဒေ�တာာတန််ဖိုးး��များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

(၁) ၂၀၁၈-ခုုနှှစ်် တွွင်် Panel MBEI (၂) ၂၀၂၀ တွွင်် Panel
သုံးး��မျိုး�း��အပေါ်�်နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နိုု�င််ရန်် အပြ�ည့််�အဝပေါ်�်လွွင််သော�ာ
ဒေ�တာာတန််ဖိုးး��ပြ�ဇယားး�များ�း�လည်းး� ပေး�းပါါသည််။ အချိိ�န််ကြာ�ာ
လာာသည််နှှင့်အမျှှ
်�
နမူူနာာအသစ််များ�း� နှှင့်�် panel လုုပ််ငန်းး�များ�း�

အကြား�း� အညွှှန််ကိိန်းး�တစ််ခုုစီီ၏ တည််ငြိ�ိမ််မှုုကိုု� သရုုပ််ဖော်�်�

နိုုင််
� ရန်် (Bivariate correlations) အပြ�န််အလှှန်် ဆက််စပ််မှုု
များ�း�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ထိိရော�ာက််သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း

နေ�ချိိ�န််သို့့�မ
� ဟုုတ််လုုပ််ငန်းး�စတင််ပြီး�း�နော�ာက််၊ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
��အနေ�ဖြ�င့််�

အခြား�း�ထွွန်းး�သစ််စစျေး�း�ကွွက််များ�း�ရှိိ�စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု

များ�း�အရထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုများ�း�ခံံရနိုုင််ဖွ
� ယ််
ွ ရှိိ�သည််။ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၌အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�စွာာ�ရရှိိ�စေ�၏။မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� နှ
ံ င့်
ှ ်�

မူူ ဝါါဒ၏ အဓိိ ကအချျက််အချာ�ာမှာာ� စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�း ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး�� ဖြ�စ််လာာသည််။ သီီအိုု�ရီီအရ
စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�သည်် ပြ�ည််သူူလူူထုုအားး� လုံံ�ခြုံ�ံ�
စိိတ််ချျရမှုု၊ လုံံ�ခြုံ�ံ�သော�ာထုုတ််ကုုန််လုုပ််မှုုများ�း�နှှင့််� ကျျန်းး�မာာ
သန့််ရှ
� င်း
ှ း�သော�ာ အစား�းအစာာအရည််အသွေး�း�ကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ရန််

နှှင့်�် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိခိုုက််ပျျက််စီးး
�
�မှုု ကိုု� ကန့််သ
� တ််ရန််ရည််ရွွယ််

သည််။သို့့��သော်�်လက််တွေ့�့
�
�တွွင််စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�သည််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�ကြိုး�း��နီီစနစ််ဖြ�င့််�ချျည််နှော�ာ�င််နိုုင််သ
� ည််
ဖြ�စ််၍၊ လုုပ််ငန်းး�ချဲ့့��ထွွင််မှုု အားး�နည်းး�စေ�ပြီး�း� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုကိုု�
ဟန့််တားး
�
�စေ�နိုုင််သ
�
ည််။ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််ကနဦးး
�
ကုုန််ကျျစရိိတ်မြ�င့််
် တက််မှုု
�
၊စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ

စွွန့််�ဦးးတီီထွင််မှုု
ွ အားး�နည်းး�မှုုနှှင့််� မထိိရော�ာက််သော�ာ လက််ဝါးး�
ကြီး�း�အုုပ််ခြ�င်းး�များ�း�အားး� ကာာကွွယ််နိုု�င််မှုုတို့့��ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရ၏။

Djankov et al.(2002) က စီးး�ပွား��းရေး�း စတင််ရန်် ကြာ�ာချိိ�န််နှှင့်�်
ကုုန််ကျျစရိိတ််၊ နှှင့််� စာာရင်းး�ဘော�ာင်် မဝင််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
(informal economy) အရွွယ််အစား�းအကြား�း� အားး�ကော�ာင်းး�

သော�ာ အပြ�န််အလှှန်် ဆက််စပ််မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�သည််။
ယင်းး�နှှင့်ဆ
်� က််စပ််သည့််�အခြား�း�သော�ာအငယ််စား�းလေ့�့လာာမှုုများ�း�

အရလည်းး� လုုပ််ငန်းး�အသစ်် မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ အတားး�အဆီးး�များ�း� လျော့�့��နည်းး�

ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််ဟုုခေါ်�်ဆိုု�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�

တွွင်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ ဒေ�သအဆင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ စီီမံခန့်
ံ ခွဲဲ�မှုု
်�
ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််ကျျစရိိတ််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��က အကဲဲ
ဖြ�တ််သည််။ ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အစီီရင််ခံံစာာ

၂၀၂၀တွွင််စီးး�ပွား��းရေး�းစတင််ရန််ကော�ာင်းး�မွွန််ခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍
နိုုင််ငံ
� ံ(၁၉၀)အနက််တွွင််(ထိိပ််ပိုုင်း
� း�၄၀%တွွင််ပါါဝင််သည််)နံံပါါတ််

(၇၀) အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ခံံရသည််။ သို့့��သော်�်� Doing Business
နည်းး�စနစ််သည်် ရန််ကုုန််ရှိိ� အကန့််�အသတ််ဖြ�င့််�သာာရှိိ�သော�ာ
တာာဝန််ယူူ မှုုရှိိ�သည့််� ကုုမ္ပပ ဏီီ များ�း�ကိုု� အဓိိ ကထားး�သည်် ၊

အရင်းး�အနှီးး��ကြီး�း�သည့််ကုုမ္ပပ
� ဏီများ�း
ီ �အပြ�င််ဘက််ရှိိ�သေး�းငယ််သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�ငယ််များ�း�ကိုု� ချျန််လှှပ််ခဲ့့�သည််။ (World Bank 2016)
ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ စစ််တမ်းး� ကော�ာက််ယူူမှုုတွင််
ွ ၊ ဖြေ�ေဆိုု�သူများ�း
ူ �က

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး� စတင််ခြ�င်းး�အတွွက််
ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး�� မဖြ� စ််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု� ကြ� ပါါသည်် ။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

MBEI သည်် အရည််အသွေး�း�၌ အနည်းး�ငယ်် ကွာာ�ခြား�း�သလိုု�
ကြီး�း� မား�းသော�ာ ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိ တ််များ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု� င်် ရန််

အခက််အခဲဲ ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည့်�် လုုပ််ငန်းး�ငယ််များ�း�ကိုု�ပါါ

စိိ စ စ််လေ့�့လာာ၍ နိုု� င််ငံံ အတွွ င်းး� ရှိိ� ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိ တ််

အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ၊ ပိုု�မိုု�
ပြ�ည့််�စုံံသော�ာ
�
ရုုပ််ပုံံ�လွှာာ�တစ််ခုု ပေး�းထားး�ပါါသည််။

သွားး��ပါါက လုုပ််ငန်းး�အသစ််များ�း� ဝင််ရော�ာက််မှုု ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�း

မကြာ�ာသေး�းသော�ာ နှှစ်များ
် �း�အတွွင်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

ကန့််�သတ််မထားး�လျှှင်် ဝင််ရော�ာက််နိုုင််သော�ာ
�
ကုုန််ထုုတ််လုုပ််

ကနဦးးကုု န်် ကျျမှုု စရိိ တ်် နှှ င့်�် ၊ အထူးး�သဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�
ငန်းး�များ�း�ဖြ�စ််သည့််� - ဥပမာာ၊ ပိုု�မိုုစျေး�း
� �ကြီး��း သော�ာ ပစ္စစည်းး�ကိိရိယာာ
ိ

များ�း� သို့့��မဟုုတ်် အခြား�း�သွွင်းး�အားး�စုုများ�း� ဝင််ရော�ာက််မှုု ပိုု�မိုု�
မြ�င့််�မား�းနိုု�င််ပြီး�း� ယင်းး�နယ််ပယ််များ�း�မှာာ� နည်းး�ပညာာများ�း�နှှင့််�

ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဝယ််လိုု�အားး� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်
နေ�သော�ာ နေ�ရာာများ�း�လည်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု စတင််ရန်် ကြိုး��း �ပမ်းး�

လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�နှှင့်�် အစိုးး��ရတို့့��သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�၏
လုု ပ်် ငန်းး�မှှ တ်် ပုံံ�တ င်် ခြ�င်းး� ကိိ စ္စစ ရပ်် အ ပေါ်�် အလေး�းထားး�

စိိတ််ဝင််စား�းလာာခဲ့့�ပါါသည််။ အချို့့���ဖြ�စ််ရပ််များ�း�တွွင်် မြ�န််မာာ
နိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ မူူဝါါဒချျမှှတ်သူ
် များ�း
ူ �သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််စီးး
ွ �ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုု စတင််ရန််အတွွ က်် မှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� နှှ င့််�
လိုု�င််စင််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� လွွယ််ကူူ ချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန််
အတွွက်် အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အလုုပ််တစ််ခုုကိုု�ပြု�ုလုုပ််
ခဲ့့�သည််။ (Trautwein, 2014) ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� DICA တွွင််
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ကုုမ္ပပဏီီမှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�၊ သက််တမ်းး�တိုးး��ရန််နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

လေ့�့လာာရေး�းရမှှတ််များ�း�ထက််ပိုု�၍ အာာရုံံ�စိုု�က််ထားး�သည််။

အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်တယ််ကိုု� ဖွွင့််�ပေး�း၍ ကြ�န့််�ကြာ�ာသော�ာအချိိ�န််

နှှင့််� အမြ�င့််�ဆုံးး�� အကြား�း�ခြား�း�နား�းချျက််မှာာ� အမှှတ််(၀.၅)ခန့််�

လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဝင််ရော�ာက််မှုုနှှင့်�် လိုု�င််စင််လုုပ််ငန်းး�တို့့��အတွွက််
ကာာလကိုု� လျှော့�့��ချျပေး�းရန်် ကြိုး��း �ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််

ခဲ့့�သည််။ အလားး�တူူ ကြိုး��း �ပမ်းး�မှုုများ�း�အဖြ�စ်် နိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�ရှိိ�
အချို့့���သော�ာ စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�တွွင်် အချိိ�န််မကုုန်် လူူလည်းး�

သက််သာာအော�ာင်် လိုု�င််စင််ချျထားး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ကိုု�
တိုးး��တက််စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရသော�ာ ဝန််ထုုပ််

ဝန််ပိုးး��များ�း�ကိုု�တိုု�င်းး�တာာဖော်�်�ပြ�သည့််ပြ� �င််အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီများ�း�၏
စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုုင််
� ရည်် ကန့််သ
� တ််ချျက််များ�း�ကိုု�ပါါ ဖော်�်�ထုုတ််ပြ�သ
ပါါသည််။

ပုံံ� (၃-၁) တွွင်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� ပြ�ည််နယ််အလိုု�က်် စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း� လွွယ််ကူစွာာ
ူ �ဝင််ရော�ာက််နိုုင််
� ရန််အတွွက်် ရမှှတ််
များ�း�ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

များ�း�၌ ရမှှ တ််များ�း�ကိုု� အမှှ တ််ပြ� ည့််� (၁၀)မှှ တ််ဟုု စံံ နှုု န်းး�

သတ််မှှတ််သည််။ အပြာ�ာရော�ာင််ဘားး�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ပထမဦးးဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရရှိိ� စစ််တမ်းး�ရမှှတ််များ�း� အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��
(၄.၉၉ မှှ ၅.၅၉) မျှှသာာဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသော်�်�လည်းး�၊

စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာမှုုရမှှတ််များ�း� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််မှာာ� ၂.၉ မှှတ်် (၁.၆၀
မှှ ၃.၄၆) ဖြ�စ််သည််ကိုု�တွေ့�့�ရ၏။ ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� ရန််ကုုန််၊

နေ�ပြ�ည််တော်�်�နှှင့််� မန္တတလေး�း မြူ�ူနီီစီီပယ်် ဒေ�သများ�း�သည််

စစ််တမ်းး�ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� တွွ င်် အနည်းး�ငယ််ပိုု� ၍ ဆိုးး�� ဝါးး�သည်် ။

အကြော��ာင်းး� မှာာ� ဤတည််နေ�ရာာများ�း�၌ လုုပ််ငန်းး� များ�း� ပိုု� မိုု�
ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မှှတ််ပုံံတင််
�
အရာာရှိိ�များ�း�က တော�ာင်းး�ဆိုု�ရန်် လိုု�အပ််ချျက််များ�း� ပိုု�မိုုများ�း
� �ပြား�း�

လာာခြ�င်းး�နှှင့််� သူူတို့့၏
� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် မြို့�့��တော်�်�

စည််ပင််ကော်�်� မတီီ များ�း� သို့့�� မ ဟုုတ်် DICA ရုံးး�� များ�း� အသုံးး��
ပြု�ုရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ဖွွယ််ရှိိ�သည်် ။ ထို့့��အပြ�င််

မြို့�့��တော်�်� စ ည််ပင််ကော်�်� မ တီီ များ�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� လည််ပတ််မှုု
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�သည််အနည်းး�ငယ််ကွဲဲ�ပြား�း�ပြီး��း နည်းး�ပညာာ
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့်�် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�လိုု�အပ််သည််။

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�နှှင့်�် သဘော�ာထားး�အမြ�င််များ�း� သို့့��မဟုုတ််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� တစ််ခုုစတင််ရန်် စီီ မံံ ခန့််� ခွဲဲ�မှုုဆိုု� င််ရာာ
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ�း�ဖြ�င့််� စစ််တမ်းး�

ကော�ာက််ယူူသည့်�် အဖြေ�ေများ�း�မှှ ရရှိိ�သော�ာ တိုးး��ပွား��းလာာသော�ာ
ရမှှတ််ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� လုုပ််ငန်းး�စတင််ရန််အတွွက််

ပုံံ� ၄.၁။

ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််
အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �အဆင့််�များ�း� - ၁

တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ရရှိိ�ရန်် အချိိ�န််မည််မျှှ၊ အဆင့််�

မည််မျှှနှှ င့််� အထော�ာက််အကူူ ပြု�ုစာာရွွ က််စာာတမ်းး�မည််မျှှ

လိုု� အပ််သ ည််ကိုု� မေး�းမြ�န်းး� ခဲ့့�သည်် ။ ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�ကိုု�

အော�ာက််တွွင်် အသေး�းစိိတ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သည်် ဤညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�မှှ အများ�း�ဆုံးး��

ရမှှတ််(၆)မှှတ်် ရရှိိ�နိုု�င််သည််။ ကျျန််သည့််� အမှှတ််(၄) မှှတ််
မှာာ�မူူ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အဖွဲ့့��၏ ပြ� ည််နယ််နှှ င့််� တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း

တစ််ခုုစီီ ၌ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း� ကနဦးးစတင််နိုု� င််မှုု
အခြေ�ေအနေ�အားး� တိုု�က််ရိုုက််
� လေ့�့လာာထားး�သည်် တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

များ�း�အပေါ်�် မူူတ ည််ပါါသည််။ ဤညွှှန််ကိိန်းး� များ�း�အတွွက််

လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည်် ရုံးး��များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊

သင့််� တော်�်� သော�ာ အရင်းး� အမြ�စ််များ�း�ရှိိ�မှုု၊ ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏
ဖော်�်�ရွေ�ေမှုု၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� လွွယ််ကူချော�ာ
ူ �မွေ့�့�စေ�ရန််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််�အဆင့််များ�း
� �လျှော့�့��ချျ

နိုု�င််မှုု နှှင့်�် တစ််နေ�ရာာတည်းး�တွွင်် အပြီး�း� မှှတ််ပုံံတင််
�
နိုု�င််သည့်�်

လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း� ရှိိ�ခြ�င်းး� စသည့််တို့့
� ��အပေါ်�် အကဲဲဖြ�တ််
အမှှတ််ပေး�းပါါသည််။

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တို့့��၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန်ကိ
် န်းး�
ိ များ�း�

၅.၅၈

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၃.၀၆

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၅.၁၅

၃.၄၆

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၅.၂၀

၃.၂၇

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၃၆

၃.၀၈

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၄၃

မန္တတလေး�းတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၅.၂၅

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၅.၅၉

၂.၄၄

ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၅.၃၄

၂.၆၉

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၅.၄၅

၂.၃၇

၂.၆၈
၂.၈၂

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၉၉

၂.၅၈

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

၅.၂၇

၂.၂၈

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၁၃

၂.၃၇

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၅.၁၈

၂.၀၅

၅.၄၇ ၁.၇၅

တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း
ကချျင််ပြ�ည််နယ််

၅.၄၂

၀

၂

၄

၁.၆၀

၆

မတူူညီရခြ�င်းး�မှာာ�
ီ
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��၏ စော�ာင့််�ကြ�ည့်�်
လေ့�့လာာမှုု ကွဲဲ�ပြား�း�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သလိုု� မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််

ကော်�်�မတီီများ�း�၏ ဝိိသေ�သ လက္ခခဏာာများ�း�ကြော��ာင့််� ကွာာ�ခြား�း�
ရခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ ပုံံ-� ၄.၁ နှှင့်�် ပတ််သက််၍ သတိိပြု�ု

ရမည့််� အချျက််မှာာ� စစ််တမ်းး�ရမှှတ််များ�း� စုုစည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု�

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

၈

၁၀

80
tcef; 4
jrefrmEdkifiH&Sd pD;yGm;a&;
tkyfcsKyfrItajctae

ပုံံ� (၄.၁) အရ ရခိုု�င််နှင့်
ှ �် ကရင််ပြ�ည််နယ််တို့့��သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��တော်�်�

လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ရာာ၊ အထူးး�သဖြ�င့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�

ပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
စေ�သ
ူ
ည််။ပျျမ်းး�မျှှလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�အရေ�အတွွက််

ဝင််ရော�ာက််မှုုကိုု� လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��

များ�း�သည်် စစ််တမ်းး�အချျက််အလက််များ�း�အရ အပြု�ုသဘော�ာ
ဆော�ာင််ကြ�သည်် ။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််သည်် အဆိုးး�� ရွား��းဆုံးး��
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုပြ�သည််။ ၎င်းး�သည်် စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာမှုုဒေ�တာာ

အနိိမ့်ဆုံးး
�် �� ၁.၆ တွွင််လည်းး� ရှိိ�သည််။ ဤကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု
များ�း�သည််ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီများ�း�၏
စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုုင််မှုုကြော�
�
�ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််၊� ကရင််ရှိိ�

မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး�� သည်် လုုပ််ငန်းး� အဖွဲ့့��များ�း�က စည််ပင််ရုံးး��
အတွွင်းး�သို့့�� ဝင််လိုု�က််သည််နှှင့့်� ချျက််ချျင်းး�ရရှိိ�နိုင််သည့့်�
ု�
စည််ပင််

စံံပုံံ�စံံလျှော�ာ�က််လွှာာ�များ�း� ရရှိိ�ကြ�သည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််၌
ကြ�ည့််လျှှင််
�
ဤအခြေ�ေအနေ�သည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မြို့�့��နယ််

များ�း�တွွင်် ၁၆% အတွွက််သာာ ထိုု�သို့့ရ
� ရှိိ�နိုင််
ု� ၏။ ကရင််ပြ�ည််နယ််
ရှိိ�မြို့�့��နယ််များ�း� စည််ပင််အဖွဲ့့��အားး�လုံးး��တွွင်် သူူတို့့�၏လုုပ််ငန်းး�
များ�း�ကိုု� ထိိထိိရော�ာက််ရော�ာက်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််အတွွက််

စာာသင််ခန်းး�များ�း�၊ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့်�် ကွွန််ပျူူ�တာာများ�း�
စသည့််� ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ရှိိ�သည််။ ကချျင််

ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မြို့�့��နယ််စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�တွွင်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အရင်းး� အမြ�စ််များ�း� လုံံ� လုံံ� လော�ာက််လော�ာက်် မရှိိ�ဟုုသော�ာ

စည််ပင််ကော်�်�မတီီလုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့်လိုု
်� င််စင််
�
ရယူူခြ�င်းး�သည််
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အလယ််အလတ််အဆင့််ရှိိ�
� စစ််ကိုု�င်းး�အတွွက််
(၁.၀၉) သာာလျှှင်် ဖြ�စ််သည််။ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုု၌ကြာ�ာချိိ�န််

စစ််ဆေး�းရန်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၏ အကျိုးး���

ကျေး�း�ဇူးး�မှာာ�- တိုု� င်းး� ပြ� ည််တစ််ဝှှ မ်းး�ရှိိ�လုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က််

ဤစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�မည််သို့့��လျှော�ာ�က််ထားး�ရယူူသည််ကိုု�
လေ့�့လာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််� (မခိုု�င််မာာသော�ာ) သာာမန််အသိိမဟုုတ််တော့�့�ပဲဲ

လက််တွေ့�့�မည််သို့့�ရ
� ယူူရသည််ကိုု� အပြ�ည့််အစုံ
�
ံ� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ပုံံဖော်
� �်�ထားး�နိုုင််ခြ�
� င်းး�သက််သေ�အထော�ာက််အထားး�ဖြ�စ််စေ�သည််။

နော�ာက််ပိုု�င်းး� စာာမျျက််နှာာ� အနည်းး�ငယ််တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည််
ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််ညွှှန််ကိန်း
ိ း�ခွဲဲ�အတွွက််ရမှှတ််များ�း�ဖန််တီးး�ရာာ

တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�သော�ာ သီးး�ခြား�း�ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု�
ထပ််မံံ မှှ တ််တမ်းး�တင််ထားး�သည်် ။ ဇယားး� (၄.၁)တွွ င််
ဤဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််ကိုု� အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ (၂)နှှစ််စလုံးး�� ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
်�
အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ဆန့််�ကျျင််ဘက််အနေ�ထားး�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကွွင်းး�ဆင်းး�အဖွဲ့့��မှှ

ဤကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ်် အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ� စုုစည်းး�မှုုသည်် ၂၀၁၈

ထုုတ််ယူူရလျှှင်် စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�

အဓိိက(အနှှစ််ချုု�ပ််) ညွှှန််ကိိန်းး� (၇) မျိုး�း��စလုံးး�� ပါါဝင််သည််။

တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရသည််။ အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ အဖြေ�ေတစ််ခုု
ပိုု�မိုု�မြ�န််ဆန််လျျင််မြ�န််စွာာ� တိုးး��တက််စေ�ခြ�င်းး�အတွွက််၊ ၄င်းး�
အခြေ�ေအနေ�မရှိိ�သေး�းသော�ာဒေ�သခံံရုံးး��များ�း�သို့့��စံံပုံံ�စံံလျှော�ာ�က််လွှာာ�

များ�း� သို့့��မဟုုတ်် စာာရွွက်စာ
် ာတမ်းး�များ�း�နှှင့််� ကွွန််ပျူူ�တာာများ�း�ကိုု�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းပို့့��ခြ�င်းး�ဖြ�င့်�် ထိုု�ဒေ�သများ�း�၌ စွွန့််�ဦးးတီီထွွင််
လုုပ်ငန်းး�ရှ
်
င်
ှ အ
် သစ််များ�း�၀င််ရော�ာက််နိုု�င်ရန်
် အ
် တွွက််အတားး�အဆီးး�
များ�း�ကိုု� သိိသိသာ
ိ ာသာာ လျော့�့��နည်းး�သွားး��စေ�ပါါမည််။

စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏လုုပ််ငန်းး�
များ�း�စတင််ဝင််ရော�ာက််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

ရရှိိ�နိုု�င််ရန််နှှင့််�တကွွ အခြား�း�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အပေါ်�် ပိုု�မိုု�
အသေး�းစိိတ််ကျျသော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�သိရှိိ�
ိ ရသည််။

လက််ရှိိ�တွွ င်် တနင်္သာာ�ရီီ ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�

လည််ပတ််ခွင့်
ွ �်လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန််(၁၁)ရက််အော�ာက််သာာကြာ�ာသည််။
ရန််ကုုန််တွွင််မူူ ဆန့််�ကျျင််ဘက််အနေ�ဖြ�င့််� မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််
ကော်�်�မတီီ မှှ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� လက််ခံံရရှိိ�နိုင််
ု� ရန်် (၄၁)ရက််ခန့််ကြာ� �ာသည််။ DICA မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�သည်် ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�

နှှင့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််တို့့��တွင််
ွ (၁၁) ရက််မျှှသာာကြာ�ာသော်�်�လည်းး�၊

ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် (၉၈)-ရက််အထိိ

ပိုု�၍ကြာ�ာသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့်တိုု
်� င်း
� း�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ ပျျမ်းး�မျှှ
ကျျသော�ာ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် စည််ပင််အဖွဲ့့�� လည််ပတ််ခွွင့််�

လိုု�င််စင််များ�း�ရရန်် ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� (၃၁)-ရက်် လိုု�အပ််သည််။
အလယ််အလတ််အဆင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဖြ�စ််သော်�်� မန္တတလေး�း

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက်် DICA လက််မှှတ််များ�း�

ရရှိိ�ရန််မှာာ� ပိုု� ၍ ခက််ခဲဲ သ ည်် ။ ဤစာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�
ရရှိိ�ရန််ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� (၁.၄၁)ဆင့််�

- ခုုနှှစ််နှှင့်�် ၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�မ််စလုံးး
ိ
��တို့့��၌ တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�သည့််�

၁။ အပြ�ည့််�အဝ တရား�းဝင််ဖြ�စ််စေ�ရန်် သုံးး��လကျော်�်��
စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး� (%)

သက််ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�၊ လိုု�င််စင််များ�း�နှှင့််� တံံဆိပ််
ိ

ခတ််နှိိ�ပ််မှုုများ�း� အားး�လုံးး��ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ အချိိ�န််ကာာလ
တိုု�င်းး�တာာ မှှတ််တမ်းး�တင််ခြ�င်းး�သည်် ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််
ညွှှန််ကိန်း
ိ း�ငယ်် ဖော်�်�ထုုတ််ရာာ၌ အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည့််�

အညွှှန်းး� သင်္ကေ�ေတဖြ�စ််သည််။ ရက််ကြာ�ာမှုုနည်းး�လေ� ကုုန််ကျျ

စရိိတ်် နည်းး�လေ�ဖြ�စ််သည််။ ဤညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု�ဖော်�်�ပြ�ရာာ၌

လိုု�အပ််သည့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု�ရယူူရန်် သုံးး��လ
ထက််ပိုု�၍ ကြာ�ာသော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ဝေ�စုုပမာာဏ(%)

အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ (ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၊၂၀၁၈) ၏
ထင််မြ�င််ချျက််တွွင်် - စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဝင််ရော�ာက််ရာာ၌

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�ရယူူရန်် မလိုု�အပ််ပဲဲ သုံးး��လကျော်�်��
အချိိ�န််ယူူရသော�ာကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� မလိုု�လားး�
အပ််သော�ာ ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ခြ�င်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့်အလမ်းး
်�
�

ဆုံးး��ရှုံးး�� မှုုများ�း�၊ ငွေ�ေကြေး��းဆုံးး��ရှုံးး�� မှုုများ�း�နှှင့်�် မသေ�ချာ�ာ မရေ�ရာာမှုု
များ�း�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� စတင််တာာထွွက််ရန်် အခြေ�ေခံံ

ကျျသော�ာ ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ်် အလွွန််အမင်းး� မြ�င့််မား
� �းစေ�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််နိုင််ဖွ
ု� ယ််ရှိိ�သ
ွ
ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ပါါရှိိ�သည််။

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ကြိုး��း �နီီ စနစ််များ�း�နှှင့််� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နိိမ့်မှုု
်�
များ�း�ရှိိ�ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�နိုုင််သော်�်
�
လည်းး
�
�သတင်းး�အချျက််အလက််

အပြ�ည့််�အဝ မရရှိိ�ခဲ့့�သည့််�သဘော�ာလည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။
ဗျူူ�ရိုု� က ရက််များ�း�နှှ င့််� လုုပ််ငန်းး� ရှှ င််များ�း� နှှ စ််မျိုး�း��စလုံးး�� က
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တရား�းဝင််မှှတ််ပုံံတင််
�
ရန််အလို့့��ငှာာ� မည််သည့််စာာရွ
�
က််စာာတမ်းး
ွ
�
များ�း� လိုု� အပ််သ ည်် သို့့�� မ ဟုုတ်် တရား�းဝင််မှှ တ််ပုံံ� တင်် ရန််
အဆင့််ဆ
� င့််� မည််သို့့��ဆော�ာင််ရွက််
ွ ရန်် လိုု�အပ််သည််ကိုု� မသိိ၍

၅။ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး� တခုုခုု၌
အခက််အခဲဲရှိိ�ခြ�င်းး� (%)

လည်းး�ဖြ�စ််နိုင််သ
ု�
ည််၊ (Lambert et al., 2012)။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� စတင််ရန််လိုု�အပ််သည့်�်

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� တရား�းဝင််တာာဝန််၀တ္တတရား�း

စိိတ််ချျရမှုု လက််မှှတ်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် ကြော်��်�ငြာ�ာလိုုင််စင််
�
) ရယူူရန််

နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့်�် နော�ာက််ထပ်် အချျက််တစ််ခုုမှာာ� အချို့့���သော�ာ

များ�း�ကိုု�နား�းမလည််နိုင််ခြ�
�ု င်းး�ကြော��ာင့််�လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�ခန့််မှ
� န်း
ှ း�
တွွက််ချျက်် နား�းလည််ခြ�င်းး�၌ လျှော့�့��တွွက််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ််

လွွန််ကဲဲစွာာ� ခန့််�မှှန်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါသည််။
၂။ အပြ�ည့််�အဝ တရား�းဝင််ရန််အတွွက််

ထပ််တိုးး��စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� အရေ�အတွွက်် (#)
အပြ�ည့််�အဝ တရား�းဝင််မှှတ််ပုံံတင််
�
ရန််အတွွက်် နော�ာက််ထပ််
အပိုု�စာာရွက််စာာတမ်းး
ွ
�များ�း� အရေ�အတွွက််များ�း�လေ� စီးး�ပွား��းရေး�း

အထော�ာက််အထားး� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� (ဥပမာာ- လုံံ�ခြုံ�ံ�
အခက််အခဲဲရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ဝေ�စုုပမာာဏ (%)ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာသည််။ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�သည်် မြို့�့��နယ််၊ ကဏ္ဍ၊ နှှင့််�

စာာရွွက််စာာတမ်းး� အမျိုး�း��အစား�းများ�း�အရ ကွဲဲ�ပြား�း�သော်�်�လည်းး�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််နှင့်
ှ ်� မှှတ််ပုံံတင််
�
လက််မှှတ််အတွွက်် လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် အထော�ာက််အထားး�

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�စွာာ�ရရှိိ�ရန်် မကြာ�ာခဏ လိုု�အပ််နိုုင််သ
�
ည််။
တစ််ခါါတစ််ရံံ အရက််ဆိုု�င်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် စား�းသော�ာက််ဆိုု�င််ဖွင့်
ွ ရ
်� န််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အိိမ််နီးး�ချျင်းး�ထံံမှှ သဘော�ာတူူ လက််မှှတ််များ�း�

စုုဆော�ာင်းး�ရန်် လိုု�အပ််သည့်�် ကိိစ္စစတို့့�၌ ၎င်းး�တို့့��ကိုု�ရရှိိ�နိုု�င််ရန််

လုုပ််ငန်းး�၏ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ်များ�း�လေ�ဖြ�စ််သည််
်
။ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�

အလွွန််ရှုုပ််ထွေး�း�နိုုင််သ
� ည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု စတင််ရန််

ဆော�ာင်းး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီလိုု�အပ််တိုုင်း
� း�လုုပ််ငန်းး�ရှှင််၏

အရင်းး� အမြ�စ််များ�း�နှှ င့််� အချိိ�န််များ�း�များ�း� ကုုန််လေ�ဖြ�စ််ပြီး��း ၊

အတွွက်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆင််ခြ�င််နည်းး�က ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါသည််။ အပိုု�

အချိိ�န််နှှင့်�် ငွေ�ေကြေး��းကုုန််ကျျခံံရသည််။ ထိုု�စာာရွက််စာာတမ်းး
ွ
�ရ/

မရ မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာ ဖြ�စ််သည််။ (ရလာာခဲ့့�လျှှင််လည်းး�) စာာရွွက််
စာာတမ်းး�ကိုု�အချိိ�န််မီီ လက််ခံံရရှိိ�ပါါမည််လားး�နှှင့််� ပတ််သက််၍
လည်းး� စိိတ််ပူူဖြ�စ််သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�တစ််ခုုစီီ

တိုးး��လာာသည််နှှင့််အမျှှ
� ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််ကလည်းး�တိုးး��လာာသည််
အလျော�ာ�က်် စာာရွွက််စာာတမ်းး� စုုစုုပေါ�ါင်းး�အရေ�အတွွက််သည််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု ထူူထော�ာင််ရန်် စုုစုုပေါ�ါင်းး� ကနဦးး
ကုုန််ကျျစရိိတ်၏
် ညွှှန််ကိန်း
ိ း�ကိုု�ပြ�သရန််အတွွက််အသုံးး��ဝင််သည််။
(Ciccone and Pappaioannou, 2007).
၃။ မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် ကော်�်�မတီီ (သို့့��)

စည််ပင််အဖွဲ့့��တွွင်် လိုု�င််စင််လုပ်
ု ်ရန်် ကြ�န့််�ကြာ�ာသည့််�

နေ့�့ရက်် အရေ�အတွွက်် (#)

၄။ DICA တွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််လက််မှတ်
ှ ်ရရှိိ�ရန််

ကြ�န့််�ကြာ�ာသည့််� နေ့�့ရက်် အရေ�အတွွက်် (#)
ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� နှှ စ််ခုုသည်် မြို့�့��တော်�်� စည််ပင််ကော်�်� မ တီီ
(မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် ကော်�်�မတီီ) သို့့�မ
� ဟုုတ်် မြို့�့��နယ်် စည််ပင််အဖွဲ့့��

တို့့��မှှ သက််ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စုုတခုု၏ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�
လျှော�ာ�က််ထားး�ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ကြာ�ာခဲ့့�သော�ာအချိိ�န််ကာာလ

နေ့�့ရက်် အရေ�အတွွက််ကိုုဖော်
� �်�ပြ�သည်် (Bissinger,2019)။
ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
��သည််ဤကိိစ္စ၌
စ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှနော�ာက််ဆုံးး��
မကြာ�ာသေး�းမီီကရရှိိ�ခဲ့့�သည််ဟုုဆိုု�သော�ာစာာရွွက််စာာတမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။ အဘယ််ကြော��ာင့််�

ဤညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုအတွွက််

ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာပေး�းသည််ဟုုဆိုု�သော်�်�၊

စာာရွွက််စာာတမ်းး�လက််ခံံရရှိိ�ရန်် အချိိ�န််ကြာ�ာလေ�လေ� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�ထူူထော�ာင််ရန်် ကုုန််ကျျစရိိတ်် အခွွင့််�အလမ်းး�ပိုု�၍
များ�း�လေ�ဖြ�စ််၍ ဖြ�စ််ပါါသည််။ (World Bank, 2018)။

လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ရရှိိ�ရန််ပိုု�၍ခက််ခဲဲလေ�
ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�လေ�ဖြ�စ််သည်် (World Bank, 2018)။

ထို့့��အပြ�င််၊ လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုသည်် လုုပ််ငန်းး�မစမီီ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� အားး�လုံးး��ပြီး��း စီးး�ရန်် စော�ာင့််ဆိုု
� င်း
� း�ရန််

လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််� အချိိ�န််ကုုန််သလိုု�၊ အကယ််၍ ဖွွင့်�်ခွွင့်�်
မရနိုု�င််ခဲ့့�လျှှင်် ထိုု�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သည်် ကြို��ု တင််သုံးး��စွဲဲ�

ထားး�သော�ာ ငှား��းရမ်းး�ခနှှင့််� အခြား�း�သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ ကုုန််ကျျ
စရိိတ််များ�း� ဆုံးး��ရှုံးး�� နိုု�င််သည််။

၆။ စည််ပင််လုပ်
ု ်ငန်းး� လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့််�လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန််
လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ဝေ�စုု (%)

ဤစော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းမှုု အညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာမှုု တစ််ခုုစီီအတွွက်် မြို့�့��နယ်် စည််ပင််အဖွဲ့့�� မှှ
လိုု�င််စင်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် လက််မှှတ််တစ််ခုုခုုကိုု� လျှော�ာ�က််ထားး�ရန််

လိုု�အပ််သော�ာ အထော�ာက််အထားး� စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပမာာဏကိုု�
တိုု�င်းး�တာာသည််။ ယခုုကိိစ္စ၌
စ မူူ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� လုုပ််ကိုု�င််

ခွွင့်လိုု
�် င််စင််အတွ
�
က််
ွ တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ စာာရွွက််စာာတမ်းး�
များ�း�၏ အချိုး�း��အစား�းကိုု� ကြို��ု တင််စာာရင်းး�ပြု�ုစုု သတ််မှှတ််

ထားး�သော�ာ စာာရွွက်် စာာတမ်းး�(၉)ခုုအနက််မှှ မြို့�့��နယ်် စည််ပင််

အဖွဲ့့��မှှ လိုု�အပ််သော�ာစာာရွက််စာာတမ်းး
ွ
� အရေ�အတွွက်် (%)ကိုု�

တွွက််ချျက််၍ ပြ�ဆိုု�သည််။ ထည့််သွ
� င်း
ွ း�စဉ်းး�စား�းသည့််� အထော�ာက််

အကူူပြု�ု စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံ�စံံများ�း�၊

အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�မှှ အခြား�း�ထော�ာက််ခံံစာာများ�း�နှှင့််� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�
လက််မှှတ််ပုံံစံ
� များ�း
ံ �လည်းး� ပါါဝင််သည််။ ဤအထော�ာက််အကူူပြု�ု
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ စစ််တမ်းး�တွွင််

အကြုံး�း��ဝင်် ပါါဝင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််�
အထွေ�ေထွေ�ေအထော�ာက််အကူူ ပြု�ု စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��က အဓိိကထားး�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု
စတင််ရန်် အထော�ာက််အကူူပြု�ု စာာရွွက််စာာတမ်းး� များ�း�များ�း�

လိုု� အပ််လေ� လုုပ််ငန်းး� စဉ်် ပိုု� ၍ ခက််ခဲဲ လေ�ဖြ�စ်် ၍ ၊ ကနဦးး
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ကုုန််ကျျစရိိတ််လည်းး� ပိုု�မိုု�မြ�င့်�မား
် �းလေ�ဖြ�စ််မည််။

လက််မှှတ်် (သို့့�)� DISI မှှတ််ပုံံတင််
�
လက််မှှတ််တစ််ခုုခုု စသည််

၇။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု

တိုု�င်းး�တာာသည််။ ရပ််ကွွက်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် ကျေး�း�ရွာာ�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��

ရှိိ�ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် ကူူညီီတတ််ကြော��ာင်းး� သဘော�ာတူူညီီမှုု (%)
ဤညွှှန််ကိိန်းး�ကိုု� စည််ပင််အဖွဲ့့�� အရာာရှိိ�များ�း�အားး� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း� မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််�
ပတ််သက််၍ တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််သွွယ််လေ့�့လာာသော�ာ ခရီးး�စဉ််

များ�း�အတွွင်းး� စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ မြို့�့��နယ််ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု မည််သို့့��စတင််ရမည််ကိိစ္စစနှှင့််� ပတ််သက််၍

စံံသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာမေး�းခွွန်းး�များ�း�ပြု�ုစုု၍အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။
မေး�းမြ�န်းး�ခံံရသူူများ�း�တို့့��ကိုု� တာာဝန််ရှိိ�သူူများ�း�က သူူတို့့��အပေါ်�်
မည််ကဲ့့�သို့့�� တုံ့့��ပြ�န််ခဲ့့�သည််ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင်် စာာရင်းး�ပြု�ုစုု

ခဲ့့�ပါါသည််။ ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ထိုု�မြို့�့��နယ်် စည််ပင််အဖွဲ့့��မှှ

ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် အကူူအညီပေး
ီ �းကြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု
ရှိိ�ကြော��ာင်းး� လက််ခံံဖြေ�ေကြား�း�ခဲ့့�သော�ာ အရေ�အတွွက်် (%)ကိုု�

တွွ က််ချျက်် ၍ ပြ� ဆိုု� သ ည်် ။ မြို့�့��နယ််စည််ပင််အဖွဲ့့��များ�း�၏
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အခြေ�ေခံံကိုု� တိုု�င်းး�တာာစာာရင်းး�ကော�ာက််ယူူမှုု
များ�း�ဆိုု� င််ရာာ စံံ နှုု န်းး� ဟုုယူူ ဆ နိုု� င််သ ည်် ။ ကျွွမ်းး�ကျျင််သော�ာ

စည််ပင််အဖွဲ့့��ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့�၏
� မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�ကိုု�
အချိိ�န််နှှင့််�တပြေး��းညီီဖြ�စ််စေ�ရန်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစေ�လိိမ့််�မည််
ဖြ�စ််၏။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်

တို့့��ကိုု� ရယူူနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ တရား�းဝင််အဆင့််�များ�း�ကိုု�
ထံံမှှ ရည််ညွှှန်းး�စာာ တစ််စော�ာင််ရယူူခြ�င်းး�၊ ဆူူညံံသံံများ�း�နှှင့််�
အခြား�း�အနှော�ာ�င့််� အယှှ က်် ဖြ� စ််စေ�မှုုများ�း�နှှ င့််� ပတ််သက််၍

အိိမ််နီးး�နား�းချျင်းး�များ�း�ကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�၊ ပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
�၊
မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း� နှှင့််� အခြား�း�တို့့�၏
� ရာာဇဝတ််မှုုဆိုု�င််ရာာ စစ််ဆေး�း

မှုုများ�း�၊ တံံဆိပ််ခေါ�
ိ
ါင်းး�ခွွန်် နှှင့််� ဘဏ််စာာရင်းး�များ�း� စသည််တို့့��ပါါဝင််
သည််။၎င်းး�လိုု�အပ််ချျက််အားး�လုံးး��သည််လူူထုုအားး�ကာာကွွယ််ရန််

တရား�းဝင််သော်�်�လည်းး� ဤစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ရယူူရန််

လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း� ပိုု�မိုုလိုု
� အပ််လာာ
�
၍ လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုစီီ
အတွွက်် ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ်် များ�း�လာာစေ�မည်် ဖြ�စ််သည််။

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�အဆင့််�နည်းး�လေ�၊ ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််

နည်းး�လေ�ဖြ�စ််သည််။ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�သည််ကြာ�ာချိိ�န််ညွှှန််ကိန်း
ိ း�
နှှင့််� သဘော�ာတရား�းအရဆင််တူူသည််။ အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ရှှင််များ�း�သည်် လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�
ပြီး��း မြော��ာက််ရန်် အားး�စိုု�က််ထုုတ််မှုုများ�း� (နှှင့််�ကုုန််ကျျစရိိတ််)
များ�း�စွာာ�ဖြု�ုန်းး�ရမည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််၍ လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု မစတင််လိုု�ခြ�င်းး�

လည်းး�ဖြ�စ််နိုင််သ
ု�
ည််။ အနိိမ့်ဆုံးး
�် ��အဆင့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််ပြီး�း�/မပြီး�း�၊
မည််သည့််အချိိ�န််တွ
�
င််ပြီး
ွ ��း စီးး�မည်် ဟူူသော�ာကိစ္စ
ိ တို့့
စ �သ
� ည််လည်းး�
စတင််ရန်် အဟန့််အတားး
�
�ဖြ�စ််စေ�နိုုင််သ
� ည််။ ထို့့��အပြ�င််၊ လုုပ််ထုံးး��

လုုပ််နည်းး�များ�း� အရေ�အတွွက််များ�း�လျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

တစ််ခုု စတင််ရန်် အဟန့််အတားး
�
�ပိုု�ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း�၊ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််သည််
တရား�းမဝင််လုုပ််ကိုု�င််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် လက််ရှိိ�

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ

ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�

လည်းး�ရှိိ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် အစိုးး��ရအတွွက််အခွွန်် စည်းး�ကြ�ပ််မှုု

၂၀၂၀ ခုုနှှ စ််တွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း� ဝင််ရော�ာက််မှုု

လက််လှှမ်းး�မီီမှုုနည်းး�ပါးး�စေ�သည််။တစ််နည်းး�ပြော��ာလျှှင််အစိုးး��ရနှှင့််�

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏

ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ်် အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ�
လေ့�့လာာနိုု�င််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််

(၁၀)-ခုုကိုု� ထပ််မံံထည့်သွ
�် င်း
ွ း�ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� အော�ာက််ပါါ
အတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် -

၈။ မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် ကော်�်�မတီီ (သို့့��) စည််ပင််အဖွဲ့့��

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��
လုုပ််နည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််� အရေ�အတွွက်် (#)

၉။ DICA မှှတ််ပုံံ�တင််လက််မှတ်
ှ ် လျှော�ာ�က််ထားး�ရန််

ု ်နည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�
လိုု�အပ််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုပ်
အရေ�အတွွက်် (#)

၁၀။ DISI မှှတ််ပုံံ�တင််လက််မှတ်
ှ ် လျှော�ာ�က််ထားး�ရန််

လိုု�အပ််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�
အရေ�အတွွက်် (#)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သုံးး��ရပ််သည်် မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် ကော်�်�မတီီ (သို့့�)�

စည််ပင််လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ခွင့်
ွ ်� လိုု�င််စင််၊ (သို့့�)� DICA မှှတ််ပုံံတင််
�

လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စုုအတွွက်် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�
လုုပ််ငန်းး�စုု နှှစ််ဖက််စလုံးး��အတွွက်် (win-win) မဟုုတ််ပဲဲ (lose-

lose) အခြေ�ေအနေ�ဖြ�စ််စေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
များ�း�လွွန်းး�လျှှင််ပိုု�မိုုရှုုပ််ထွေး�း
�
�ပြီး��း အခက််အခဲဲမျိုး�း��စုံံ�တွေ့�့�နိုုင််သ
� ည််။

ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုနိိမ့်ကျျခြ�
်�
င်းး�သည််၎င်းး�၊ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�

အတွွက််လိုု�အပ််သည့််� နော�ာက််ခံံလိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�၎င်းး�၊
မည််သည့််လုုပ််ထုံးး
�
��လုုပ််နည်းး�များ�း�၌ မည််သည့််လုုပ််င
�
န်းး� အဆင့််�
ဆင့််�လိုု�အပ််သည််ကိုု�၎င်းး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

လူူသိနည်းး
ိ
�သော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််၌ ၎င်းး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််
မရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�သည််၎င်းး�၊ အမှား��းများ�း�ကိုု� ပိုု�၍ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း�

လုုပ််ငန်းး�စုု၏ အချိိ�န်် နှှင့််� ငွေ�ေကြေး��းများ�း�ကိုု� ဖြု�ုန်းး�တီးး�စေ�သည််။
၁၁။ လိုု�င််စင််လုပ်
ု ်ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�များ�း�ကိိစ္စစအတွွက််

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် စည််ပင််အဖွဲ့့�� သို့့�� တစ််ကြိ�ိမ််မက
သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ရသည်် (%)

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��မှှ တစ််စုံံတ
� စ််ဦးးဦးးက လိုု�င််စင််
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််သည့််� သတင်းး�အချျက််
အလက််များ�း�ကိုု� ရ ရှိိ�ရန်် မြို့�့��နယ််စည််ပင််အဖွဲ့့�� ရုံးး�� များ�း�သို့့��

တစ််ကြိ�ိမ််ထက််ပိုု�ပြီး��း သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ရခြ�င်းး�၏ တူူညီီသော�ာ
binary variable တစ််ခုုမှှ တွွက််ချျက််သည့်စူးး
�် �စမ်းး�လေ့�့လာာရေး�း
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ညွှှ န််ကိိ န်းး� ဖြ� စ််သည်် ။ ဤပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� တစ််ခုုစီီ ၏

ဦးးတည််သွားး��မည်် ဖြ�စ််သဖြ�င့််� အထက််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည့််�

ထက််ပိုု� ၍ သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ရခြ�င်းး� ရှိိ�/မရှိိ� အချိုး�း��အစား�းကိုု�

အချျက််မှာာ� ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် စာာရင်းး� ကော�ာက််များ�း�၏

ညွှှ န််ကိိ န်းး� ကိုု� တွွ က််ချျက်် ရန်် မြို့�့��နယ််များ�း�သို့့�� တစ််ကြိ�ိ မ််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��စုုစည်းး�သည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည််

ပုံံမှ
� န််အလုုပ််ချိိ�န််အတွ
ှ
င်း
ွ း� သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းလိုု�င််စင််

ကိိစ္စကိုု
စ � ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့််� ရှာာ�ဖွေ�ေဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််/ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််သည်် အလုုပ််ချိိ�န််

အတွွင်းး� စည််ပင််အဖွဲ့့��ရုံးး��သို့့�� သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ပါါက ထိုု�သူူမှှ

ရရှိိ�သော�ာတွေ့�့�ထိိမှုုသည်် ဤအစီီအမံနှ
ံ င့်
ှ အလားး
်�
�တူူဆင််တူူ
မည််ဖြ�စ််သည််။ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�မှာာ� ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါသည််။

စည််ပင််အဖွဲ့့�� ရုံးး��သို့့��တစ််ကြိ�ိမ််ထက််မက ပိုု�၍သွားး��ရော�ာက််

ရခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�နှှင့််�
အားး�စိုု�က််ထုုတ််မှုုများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဖြ�စ််စေ�သည််။ သဘော�ာတရား�း
အားး�ဖြ�င့််� ၎င်းး�သည်် အခြား�း�ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� ဆင််တူူသည််။

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် စည််ပင််အဖွဲ့့�� ရုံးး��၏ အခြေ�ေခံံ အရည််အသွေး�း�

များ�း�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�သည််။ အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည်် စည််ပင််အဖွဲ့့�� သို့့�� တစ််ကြိ�ိမ််မက၊
ပိုု�ပြီး�း�သွားး��ရပါါက ၎င်းး�ရုံးး��သည်် စနစ််တစ််ကျျ ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
မရှိိ� သို့့��မဟုုတ်် လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််၍ ရှှင်းး�ရှှင်းး�

လင်းး�လင်းး�မသိိဟုုဆိုုနို
� င််သ
ု�
ည််။ ဤကြိုး��း �နီီစနစ််နှှင့််� စွွမ်းး�ရည််
ညံ့့�ဖျျင်းး�မှုုသည််လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏အချိိ�န််ကိုု�ကုုန််စေ�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�
စီးး�ပွား��းရေး�း စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အပေါ်�် တိုု�က််ရိုု�က််အကျိုးး���သက််

ရော�ာက််စေ�သည််။

၁၂ ။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� ရုံးး��၏ စွွမ်းး�ရည််အပြ�ည့််�

အလုုပ််လုပ်
ု ်သည််ဟုု သဘော�ာတူူညီမှု
ီ ု (%)
၁၄။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််မှုု

အတိုု�င်းး� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရရှိိ�စေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဒုုတိိယ

ဒေ�သဆိုု� င််ရာာအေ�ဂျျင််စီီ များ�း�၏ စွွ မ်းး�ဆော�ာင််နိုု� င််မှုုအပေါ်�်
အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာ၍၊ ထိုု�ဒေ�သရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သို့့��

မျှှဝေ�ဖြ�န့််ဖြူး� �း�ပေး�းနိုုင််ဖွ
� ယ််လည်းး
ွ
� ရှိိ�ပါါသည််။ အကယ််၍ ဒေ�သရှိိ�
လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က ဤအေ�ဂျျင််စီီများ�း�သည်် ထိိရော�ာက််သော�ာ
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မရှိိ�ဟုု ထင််မှှတ််လာာလျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းစတင််ရန််

စိိတ််ဓာာတ််တက််ကြွ�မှုု
ွ လျော့�့��နည်းး�သွားး��ကြ�လိိမ့်မ
်� ည်် ဖြ�စ််၍၊

အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု စတင််ပါါကလည်းး� အလွွတ်် သဘော�ာ

လုုပ််ရန်် ရွေး�း�ချျယ််လာာနိုုင််ဖွ
� ယ််ရှိိ�
ွ
၏။ လိုု�င််စင််နှင့်
ှ ်� လိုု�အပ််သော�ာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� မပါါသော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအခွွင့််�အရေး�းများ�း� အားး�နည်းး�နေ�မည််။ သူူတို့့�၏
အနာာဂတ််(၆)လအထိိတည််မြဲ�ဲပါ့့�မည့််လားး
� �ဟူူသော�ာစိုးး��ရိိမ််မှုုနှင့်
ှ ်�

မည််သို့့��ရှိိ�မည််ကိုု� မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာ မသိိနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််�
၎င်းး�တို့့��သည်် အမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�၍ ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�စေ�နိုုင််
� ရန််

လိုု�အပ််သော�ာ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန်် အတားး�အဆီးး�
ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

၁၃။ DAO ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�
ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)

၁၅။ OSS ရုံးး��သည်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ဝတ္ထုု�အရင်းး�မြ�စ််များ�း�
ရှိိ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူသည်် (%)

၁၆။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််
ဖော်�်�ရွေ�ေပြီး�း� အထော�ာက််အကူူပြု�ုကြ�သည်် (%)

ပမာာဏ (%)

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် ပြ� ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� ရှိိ� ဝန််ထမ်းး�

ဤအစီီအမံများ�း
ံ �ကိုု� မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီသို့့� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာ

ရှှင်းး�ပြ�ရာာ၌ အထော�ာက််အကူူပြု�ုကြော��ာင်းး� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��က

ရေး�းခရီးး�စဉ််တွွ င်် စာာရင်းး� ကော�ာက််သူူ များ�း�က ကော�ာက််ယူူ

ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအညွှှန််ကိိန်းး�(၂)ခုုသည်် ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သများ�း� တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီ၏

စည််ပင််အဖွဲ့့��(စည််ပင််သာာယာာရေး�း)/ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��)
အဖွဲ့့��ကစွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အားး�အပြ�ည့််အ
� ဝဖြ�င့််�(ဝါါ)ရှိိ�ရင်းး�ရုုပ််ပိုု�င်းး�

များ�း�သည်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််� လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�
ဆုံးး��ဖြ�တ််ထားး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� မြို့�့��နယ််

များ�း�ကိုု� (%)ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�တာာထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််သူ့့�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�

များ�း�ရုံးး��တွွင်းး�၌ရှိိ�/မရှိိ�၊မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု�ဖြေ�ေဆိုု�လိုုသော�ာ
�
ဆန္ဒဒရှိိ�/မရှိိ�၊
ဖြေ�ေဆိုု�နိုု�င််ခြ�င်းး�ရှိိ�/မရှိိ� ပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေခံံ၍ ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏

ဆိုု�င််ရာာသွင်း
ွ း�အားး�စုုများ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝအသုံးး��ချျ လည််ပတ််

အထော�ာက််အကူူပြု�ုမှုုကိုု�အကဲဲဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။စာာရင်းး�ကော�ာက််သူူ

ထိုု� ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�၏ အချိုး�း��အစား�းကိုု�

အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေ�သည််ဟုု သဘော�ာတူူလျှှင်် binary

နေ�ပါါသည်် ဟုုသုုတေ�သနပြု�ုအဖွဲ့့��မှှ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည့််�
တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဤညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�သည်် ကနဦးးကုုန််ကျျ
စရိိတ််ကိုု� နည်းး�လမ်းး�နှှစ််မျိုး�း��ဖြ�င့််� ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�သည််။

ပထမအချျက််အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် စည််ပင််အဖွဲ့့��/ပြ�ည််သူ့့�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��၏ အခြေ�ေခံံစွွမ်းး�ရည််ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ
အစီီအမံံများ�း� ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤအေ�ဂျျင််စီီများ�း�၏

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြ�င့််မား
� �းလေ�လေ�၊ လိုု�င််စင််များ�း�၊ သက််သေ�ခံံ

လက််မှှတ််များ�း� နှှင့််� အခြား�း�စာာရွွက််စာာတမ်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု�
သူူတို့့��ကပိုုမိုု
� ထိ
� ရော�ာက််စွာာ
ိ
� နိုုင််ပါ
� ါတယ််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� တရား�းဝင််
မြ�န််ဆန််စွာာ� လည််ပတ််နေ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အဖြ�စ််သို့့��

သည်် ပြ� ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရုံးး�� ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�နှှ င့််�

စနစ််အားး�ဖြ�င့််� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�(၁) သို့့�မ
� ဟုုတ်် မတူူပါါက (၀) ဟုုထားး�၍

တွွက််ချျက််သည််။ ၀န််ထမ်းး�များ�း�သည်် အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ
စွွန့််�ဦးးတီီထွွင််သူူများ�း�၊ ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ သတင်းး�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� လွွယ််လွယ််ကူ
ွ
ကူ
ူ နှ
ူ င့်
ှ ်� ပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
စွာာ
ူ �

မျှှဝေ�နိုု�င််ပါါက ဝန််ထမ်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့့်� ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ပိုု�မိုု�ရှိိ�သော�ာ သဘော�ာဆော�ာင််ပါါသည််။ အထော�ာက််အကူူပြု�ု
ကူူညီတ
ီ တ််သော�ာဝန််ထမ်းး�များ�း�ကလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�ပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
ူ
ကြော��ာင်းး�ပြ�သ၍၊ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အတွွက််ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူစွာာ�
ပြီး��း စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� သူူတို့့�၏အချိိ�န််နှှင့်�် ကုုန််ကျျစရိိတ််သက််သာာ
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စေ�သည််။ အထော�ာက််အကူူပြု�ု ကူူညီတ
ီ တ််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

လျော့�့��နည်းး�လေ� ဖြ�စ််သည််။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� တွွင််အလွယ််တကူ
ွ
ူ

ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းနိုုင််ပြီး
� �း� ထိုု�စာာရွက််စာာတမ်းး
ွ
�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�

တရား�းဝင်် ပုံံစံ
� တကျျရှိိ�ရှိိ�
ံ
အလွွယ််တကူူ ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််ခြ�
� င်းး�

သည်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� အလွွယ််တကူူ
များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�လျျင််မြ�န််စွာာ�ပြီး��း စီးး�ရန်် ကူူညီီကြ�သည််။
၁၇။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� ရုံးး��များ�း�တွွင််

စံံ ပုံံ�စံံလျှော�ာ�က််လွှာာ�များ�း�ရှိိ�ပြီး�း�၊ ရရှိိ�နိုု�င််သည်် (%)
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် သုုတေ�သနပြု�ု လေ့�့လာာသူူများ�း�က မြို့�့��နယ််
စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� (စည််ပင််အဖွဲ့့��) ရုံးး��များ�း�၌ စံံချိိ�န််ကိုုက််
�

လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံစံ
� များ�း
ံ � ပြ�င််ထားး�ရှိိ�ပြီး��း ဝင််ရော�ာက််သူူ လုုပ််ငန်းး�စုု
အားး�လုံးး��ရရှိိ�နိုင််သ
ု� ည်် ဟုု မှှတ််ချျက််ပြု�ုခဲ့့�သည့််ဝေ�စုုကိုု
�
� (%)ဖြ�င့််�

တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဤညွှှန််ကိိန်းး�၏ အနက်် နှှင့်�် အဓိိပ္ပါါ�ယ််က

အလွွန်် ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုအတွွက််
မြို့�့��နယ်် စည််ပင််အဖွဲ့့��အဖွဲ့့��ရုံးး��တို့့��၌ စံံသတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ
လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံစံ
� ံ ရှိိ�သည့််ရုံးး
� ��ပိုု�၍များ�း�လေ� ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််

ရနိုုင််သော�ာလျှော�ာ
�
�က််လွှာာ�ပုံံစံ
� မ
ံ ရှိိ�ပါါက လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည််

အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ကိုု� မခံံစား�းရနိုု�င််ပါါ။ အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ
ထိုု�သူတို့့
ူ �၏ အချိိ�န််ကိုု� ကုုန််လွွန််သွားး��စေ�ပြီး�း� စည််ပင််အဖွဲ့့�� သို့့��

အကြိ�ိမ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ� သွားး��/ပြ�န်် မလုုပ််လိုု�၍၊ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််
မပါါဘဲဲ လုုပ််ကိုု�င််လည််ပတ််စေ�ရန်် တွွန်းး�ပို့့��သကဲ့့�သို့့��ဖြ�စ််သွားး��နိုုင််
�

သည််။ ထိုု�သို့့��လိုုင််စင််
�
မရှိိ�ဘဲဲ လုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�သည်် တရား�းလည်းး�
မဝင််သလိုု� ဒေ�သခံံအစိုးး�� ရအတွွက််လည်းး� အကျိုးး���ယုုတ််စေ�မည််
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�၏ ထပ််ဆင့််တန််ဖိုးး
�
�� မှာာ� ဖြေ�ေရှှင်းး�ချျက််

အလွွန််ရိုးး��ရှှင်းး�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါ၏။ အကယ််၍ ထိုု� ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်းး� သည်် ဤ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�ငယ််၌ နိိမ့်ကျျနေ�လျှှင််
်�
စည််ပင််အဖွဲ့့��
လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့်လိုု
်� င််စင််အတွ
�
က််
ွ စံံချိိ�န််မီလျှော�ာ
ီ
�က််လွှာာ�

ပုံံ�စံံများ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူူကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� ရရှိိ�နိုု�င််စေ�နိုု�င််မှုုကိုု�
သေ�ချာ�ာအော�ာင််ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။

ဇယားး� ၄.၁ ။

ကနဦးးကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ်ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး� (၂၀၁၀-၂၀၂၀)
ဤအဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ MBEI မှှတ််တမ်းး�များ�း�မှှ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည််
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

အရင်းး�အမြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၁၈

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််ဆိုု�င််ရာာ

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

၆.၅၀

၆.၀၉

၇.၀၂

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

(အမာာခံံ ၀.၄)

အလယ််ကိိန်းး�

၇.၄၂

၇.၆၂

၈.၀၂

အမြ�င့််�ဆုံးး��

၈.၇၉

၉.၂၀

၈.၆၄

၀.၁၁

၀.၅၈

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး�ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

5.08

4.82

4.99

စစ််တမ်းး� ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

5.37

5.35

5.34

အမြ�င့််�ဆုံးး��

5.60

5.58

5.59

-0.16

0.60

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.18

0.75

1.60

အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

1.98

2.37

2.58

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.42

3.83

3.46

0.11

0.59

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁ ။ အပြ�ည့််�အဝတရား�းဝင််ရန််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.9%

4.0%

6.8%

သုံးး��လစော�ာင့််�ဆိုုင်း
� း�ခြ�င်းး� (%)

မေး�းခွွန်းး�များ�း� Q ၂၇ အရ

အလယ််ကိိန်းး�

24.2%

24.5%

21.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

38.0%

55.3%

46.2%

0.28

0.83

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၂။ အပြ�ည့််�အဝတရား�းဝင််ရန််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.86

3.36

2.58

အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ

မေး�းခွွန်းး�များ�း� Q ၂၈ အရ

အလယ််ကိိန်းး�

4.50

4.59

4.27

စာာရွွက််စာာတမ်းး�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

6.23

7.69

5.91

အရေ�အတွွက်် (#)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.44

0.77

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၃။ မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

18.15

16.78

10.30

ကော်�်�မတီီ (သို့့��) စည််ပင််

မေး�းခွွန်းး�များ�း�

အလယ််ကိိန်းး�

30.95

24.82

22.94

အဖွဲ့့��တွွင်် လိုု�င််စင််လုုပ််ရန််

Q25_r1 / Q25_r2

အမြ�င့််�ဆုံးး��

63.26

41.50

41.02

0.32

0.76

ကြ�န့််�ကြာ�ာသည့််� နေ့�့ရက််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

အရေ�အတွွက်် (#)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၄။ DICA တွွင်် မှှတ််ပုံံ�တင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

7.00

1.00

10.73

လက််မှှတ််ရရှိိ�ရန််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� - Q25_r3

အလယ််ကိိန်းး�

31.22

30.10

31.04

ကြ�န့််�ကြာ�ာသည့််� နေ့�့ရက််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

188.50

105.00

98.11

အရေ�အတွွက်် (#)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.16

0.68

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၅။ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.7%

0.0%

2.4%

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�တခုုခုု၌

မေး�းခွွန်းး�များ�း� t_q26_2_1

အလယ််ကိိန်းး�

8.2%

8.8%

6.9%

အခက််အခဲဲရှိိ�ခြ�င်းး� (%)

မှှ t_q26_2_8 အထိိ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

24.8%

32.4%

30.7%

-0.03

0.91

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၆။ စည််ပင််အဖွဲ့့��

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

44.7%

37.8%

45.2%

လုုပ််ငန်းး� လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့်�်

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

72.0%

78.2%

78.7%

လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ

စည််ပင််အဖွဲ့့�� QA4

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

100.0%

0.57

0.97

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ဝေ�စုု (%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၇။ စည််ပင််အဖွဲ့့��

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

50.0%

39.4%

37.8%

ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််

ဒေ�တာာမေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

50.0%

81.5%

80.4%

ဗဟုုသုုတရှိိ�ကြော��ာင်းး�နှှင့်�်

စည််ပင််အဖွဲ့့�� Z5

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

100.0%

-0.14

0.97

ကူူညီီတတ််ကြော��ာင်းး�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

သဘော�ာတူူညီီမှုု (%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�သွွင်းး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၁၈

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၈။ မြို့�့��တော်�်�စည််ပင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.50

ကော်�်�မတီီ (သို့့��) စည််ပင််အဖွဲ့့��

မေး�းခွွန်းး�များ�း�- Q25r1_6_1

အလယ််ကိိန်းး�

1.09

လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

မှှ Q25r1_6_8 နှှင့်�်

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.10

လျှော�ာ�က််ထားး�ရန်် လုုပ််ထုံးး��

Q25r2_6_1 မှှ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

လုုပ််နည်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််အဆင့််�

Q25r2_6_6

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

အရေ�အတွွက်် (#)
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၉။ DICA မှှတ််ပုံံတင််
�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.72

လက််မှှတ််လျှော�ာ�က််ထားး�ရန််

အချျက််အလက််-

အလယ််ကိိန်းး�

1.41

လိုု�အပ််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��

Q25r3_6_1 မှှ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

2.65

လုုပ််နည်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််

Q25r3_6_6

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

အဆင့််� အရေ�အတွွက်် (#)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၀။ DISI မှှတ််ပုံံ�တင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.89

လက််မှှတ်် လျှော�ာ�က််ထားး�ရန််

အချျက််အလက််-

အလယ််ကိိန်းး�

1.38

လိုု�အပ််သော�ာ လုုပ််ထုံးး��

Q25r4_6_1 မှှ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

2.10

လုုပ််နည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် အဆင့််�

Q25r4_6_6

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

အရေ�အတွွက်် (#)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၁။ လိုု�င််စင််လုုပ််ထုံးး��

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

လုုပ််နည်းး�များ�း� ကိိစ္စစအတွွက််

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� -

အလယ််ကိိန်းး�

45.4%

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည််

စည််ပင််အဖွဲ့့�� Q2

အမြ�င့််�ဆုံးး��

85.8%

ိ မက
စည််ပင််အဖွဲ့့�� သို့့�� တစ််ကြိ�မ််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ရသည်် (%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၂ ။ စည််ပင််အဖွဲ့့��

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

45.7%

ရုံးး��၏ စွွမ်းး�ရည််အပြ�ည့််�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� -

အလယ််ကိိန်းး�

100.0%

အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု

စည််ပင််အဖွဲ့့�� Z4

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

သဘော�ာတူူညီီမှုု (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၃။ စည််ပင််အဖွဲ့့�� ရုံးး��တွွင််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� -

အလယ််ကိိန်းး�

66.4%

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း� ရှိိ�ပါါ၏ဟုု

စည််ပင််အဖွဲ့့�� Z6

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

သဘော�ာတူူကြ�သူူ (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၄။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��၏

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််မှုု

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

53.6%

ပမာာဏ (%)

ပြ�ည််သူ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

Z4

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၅။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

တွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

33.3%

ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� Z6

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ရှိိ�ပါါ၏ဟုု

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

သဘော�ာတူူကြ�သူူ (%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၆။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် ဖော်�်�ရွေ�ေပြီး�း�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

78.4%

အထော�ာက််အကူူ ပြု�ုကြ�သည််

ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� Z5

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၇။ စည််ပင််အဖွဲ့့��

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

23.2%

ရုံးး��များ�း�တွွင်် စံံချိိ�န််ကိုု�က််

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� -

အလယ််ကိိန်းး�

100.0%

ပုံံ�စံံလျှော�ာ�က််လွှာာ�များ�း�ရှိိ�ပြီး�း�၊

စည််ပင််အဖွဲ့့�� A1a

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

ရရှိိ�နိုု�င််သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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မြေ�ေယာာများ�း�၊ အရင်းး�အနှီးး��များ�း� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ဉာာဏပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု�

လုံံလော�ာက််သော�ာ
�
မြေ�ေယာာရရှိိ�ရန််အခက််အခဲဲများ�း�စွာာ�နှှင့််�ရင််ဆိုု�င််

ကာာကွွယ််ပေး�းသော�ာပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
� အခွွင့်အရေး�းဆိုု
်�
င််ရာာ
�
အဖွဲ့့��အစည်းး�

ဖြ�စ််စေ�ရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး� လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကလည်းး�

နိုု�င််ငံံတော်�်�က နိုု�င််ငံံပိုု�င်် ပစ္စစည်းး�များ�း�အဖြ�စ်် သိိမ်းး�ပိုု�က််ခြ�င်းး�မှှ
များ�း�ကြော��ာင့််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး
�
�များ�း�သည််အကျိုးး���ခံံစား�းရပါါသည််

(North 1981, Acemoglu နှှင့်�် Johnson 2005, Johnson

et al. 2002)။ ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အခွွင့််�အရေး�းများ�း�ကိုု�
တရား�းဝင််အမိိန့််� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာတရား�းဝင််ခွွင့်ပြု်� �ုချျက််
ဖြ�င့််� ကတိိပေး�းသည့််�သဘော�ာ ပြု�ုလုုပ််၍မရနိုု�င််ပါါ။ ၎င်းး�ကိိစ္စစ
ရပ််တို့့��ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ပါါဝင််၍

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အခွွင့်အရေး�း
�်
အပြ�ည့််အ
� ဝရှိိ�/မရှိိ� အပြ�န််အလှှန််
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ပေး�းသည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ပါါဝင််၍ လည်းး�ကော�ာင်းး�

ရပြီး��း အကယ််၍ရရှိိ�သွားး��လျှှင််လည်းး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုတရား�းဝင််

ရှုုပ််ထွေး�း�ခက််ခဲဲပြ�ဿနာာများ�း�စွာာ�ရှိိ�ကြော��ာင်းး�ပြ�သလျှှက််ရှိိ�သည််။
(Leckie and Simperingham, 2009; Guyitt, 2014)။
အရေး�းကြီး��း သော�ာ လေ့�့လာာမှုုများ�း�က မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ လုံံခြုံ� �ံ�

စိိတ််ချျရသော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုအခွွင့််�အရေး�းများ�း�မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
လူူမှုုဖူလုံ
ူ ရေး�းနှ
ံ�
င့်
ှ ်� ဆင်းး�ရဲဲနွမ်းး
ွ �ပါးး�မှုု လျှော့�့��ချျရေး�းအတွွက််လည်းး�

ခြိ�ိ မ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ကြော��ာင်းး� ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး� ထိုးး�� ပြ�

ခဲ့့�သည်် (Myanmar Center for Responsible Business,

�
2018)။ မလုံံခြုံ� ��ံ သော�ာ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုုများ�း
�သည်် မသေ�ချာ�ာ

ပြ�ည််နယ််၌ အာာဏာာအရ စစ််ဆေး�းခွွင့်ရှိိ�ကြော�
်� �ာင်းး� အသိိအမှတ်
ှ ်

မရေ�ရာာမှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�စီးး�ပွား��းရေး�း

ကြော��ာင်းး� ထင််ရှား��း သေ�ချာ�ာစေ�ရမည််။ ၎င်းး�ကိိစ္စအတွ
စ
က််
ွ စီးး�ပွား��း

အမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�သည့််အချိိ�န််အထိ
�
ိ ဆက််လက််လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့််�

ပြု�ုပြီး��း မှှ ထိုု�ပြ�ည််နယ််က စစ််ဆေး�းစိိစစ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက်် ချျမှှတ််
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖက််မှှ ပြ�ည််နယ််၌တာာဝန််ခံံဆော�ာင််ရွွက််

နေ�သူူများ�း�၏ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ကိုု� လွွတ််လပ််သော�ာ တရား�းရုံးး��

များ�း�၌ အယူူခံဝ
ံ င််ခွွင့်လည်းး
�်
� ရှိိ�စေ�ရမည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး�း� အစိုးး�� ရများ�း�က မိိ မိိ ဒေ�သအတွွ င်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ပိုု� င််ဆိုု� င််မှုုအ ခွွ င့််� အရေး�းများ�း�နှှ င့််� ရေ�ရှှ ည််

အန္တတရာာယ််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကာာကွွယ််သည့်�်နှှင့််�အမျှှ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�လာာကြော��ာင်းး�နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုု

ကြီး�း�ထွားး��မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး�ကိုု� (Deninger and Jin 2006, Field
2005, Li et. al. 1998) ၏ ပြ�ည််နယ််များ�း�အတွွင်းး� လေ့�့လာာမှုု
များ�း�စွာာ�တို့့��က ထင််ရှား��းစေ�ခဲ့့�ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�အတွွက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံအခွွင့််အ
� ရေး�းများ�း�၊ မြေ�ေ နှှင့်�် မြေ�ေယာာပိုု�င်ဆိုု�
် င််ခွွင့်�်

ဆိုု�င််ရာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ကိိစ္စစသည်် သူူတို့့��၏ လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််မှုု

စွွမ်းး�အားး�ကိုု� များ�း�စွာာ�လွှှမ်းး�မိုးး��စေ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
တစ််ခုုမှှ လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အမျိုး�း��အစား�းများ�း�၊
အမြ�တ််အစွွန်းး�နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုတစ််ခုုလုံးး��

သည်် မြေ�ေယာာအခွွင့််�အရေး�းများ�း� အဆင့််�အခြေ�ေအနေ�အပေါ်�်

မူူတည််၍ စတင််လုုပ််ကိုု�င််ရန််ပင်် သင့််�/မသင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ကြ�

သည်် (Leckie and Simperingham 2009, Guyitt, 2014)။
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင်် မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််နှ
� င့့်�
ှ လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုကိ
ု စ္စ
ိ သ
စ ည််

ရှုုပ််ထွေး�း�မှုု ရှိိ�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွင််
ွ မြေ�ေယာာရရှိိ�နိုု�င််မှုု/

ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုသ
�
ည်် ကာာလရှှည််စွာာ�ကပင်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏နေ�ရာာအနှံ့့��၌

အစိုးး��ရကထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�၊ ပုုဂ္ဂဂလိကကုုမ္ပ
ိ
ပဏီများ�း
ီ �သို့့�� မြေ�ေယာာ

လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� ဖြ�စ််ပွား��းလျျက််ရှိိ�သော�ာ
လက််နက််ကိုု�င်် ပဋိိပက္ခခများ�း�ကြော��ာင့််� ရှုုပ််ထွေး�း�လျှှက််ရှိိ�စေ�ခဲ့့�
ပါါသည််။ နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအနေ�ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့််�

နှှင့််� တရား�းဝင််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပြ�င်းး�ထန််
သော�ာ ပြ�ဿနာာများ�း�ရှိိ�ကြော��ာင်းး� သုုတေ�သနပြု�ုမှုုများ�း�က ပြ�သ

လျှှက််ရှိိ�သည််။နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �များ�း�အနေ�ဖြ�င့််လုုပ််ကိုု�
�
င််စား�းသော�ာက််ရန််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မိိမိတို့့
ိ ��အကျိုးး���ခံံစား�းရမည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ

ရှိိ�ရန််မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာမလုံံခြုံ� �ံ�သော�ာကြော��ာင့််�မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
�
မခိုု� င််မာာလျှှင်် ရေ�ရှှ ည်် ၌ တိုးး�� တက််သည့််� ရင်းး� နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု

များ�း�ကိုု� မပြု�ုလုုပ််ဘဲဲနေ�ကြ�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိစေ�လိုုပါ
� ါသည််။
ဖြ�စ််နိုင််ခြေ�ေရှိိ�သော�ာ
ု�
အဆိုးး��ဆုံးး��အဆင့််အထိ
�
တွေး�း
ိ
�လျှှင်် ရင်းး�နှီးး��

မြှု�ု�ပ််နှံံ�လိုု�သော�ာအလားး�အလာာရှိိ�လုုပ််ငန်းး�ရှှင််တို့့��သည််အစိုးး��ရက

သူူတို့့၏
� မြေ�ေများ�း�ကိုု� အချိိ�န််မရွေး�း�သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး� ပြု�ုနိုုင််သ
�
ည််ဟုု

ထင််မြ�င််လျှှင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� မစတင််မီီကပင်် ရှော�ာ�င််ပြေး��း
ဖွွယ််ရာာရှိိ�ပါါသည််။မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ မြေ�ေယာာနှှင့်သက််ဆိုု
်�
င််သော�ာ
�

ပြ�ဿနာာများ�း�သည်် ကြီး�း�မား�းသော�ာပြ�ဿနာာတစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
သို့့��သော်�်� ဤသုုတေ�သနသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ထက််
နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �တစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၊ လယ််သမား�းများ�း�နှှင့််� အလုုပ််သမား�း
များ�း�၏ ရှုုထော�ာင့််အပေါ်
� �် အဓိိကထားး� အာာရုံံစိုု
� က််ထားး
�
�ကြော��ာင်းး�

သတိိပြု�ုရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ MBEI သည်် စစ််တမ်းး�၊ အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာရေး�း

အချျက််အလက််များ�း�အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

မြေ�ေယာာလိုု� အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� အထူးး�အာာရုံံ� စိုု� က််ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင်် မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

ရရှိိ�ခြ�င်းး�မှာာ�လွွယ််/မလွွယ််နှှင့််�သူူတို့့၏
� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုုအပေါ်
�
�်
လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�မှှခံံစား�းရသော�ာလုံံခြုံ� �ံ�မှုုအပေါ်�်တွွင််အဓိိကထားး�သည့််�

စစ််တမ်းး�မေး�းခွွန်းး�များ�း�၏ အဖြေ�ေများ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�သည််။

ဤစစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုုများ�း�ကိုု� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�
ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုဆိုု
�
င််ရာာ
�
အခွွင့်အရေး�းများ�း
်�
�ကိုု� ကိုု�င််တွယ််သော�ာ
ွ
အစိုးး��ရ

အေ�ဂျျင််စီီ နှှ စ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ လယ််ယာာမြေ�ေစီီ မံံ ခန့််� ခွဲဲ�ရေး�းနှှ င့််�

စာာရင်းး�အင်းး�ဦးးစီးး�ဋ္ဌာာန (DALMS) နှှင့််� အထွေ�ေထွေ�ေအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
ဦးးစီးး�ဋ္ဌာာန (GAD) ၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််သည့််� စူးး�စမ်းး�

လေ့�့လာာရေး�း အချျက််အလက််များ�း�ဖြ�င့််� ဖြ�ည့််စွ
� က််ထားး
ွ
�သည််။

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�သည်် လုုပ််ငန်းး�စုု၏ (DALMS) ဆိုု�င််ရာာ
မြေ�ေယာာလုံံခြုံ� �ံ�မှုု၊ လက််ရှိိ�တရား�းဝင်် အဆင့််အတ
�
န်းး�၊ မြေ�ေယာာ

ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�များ�း� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� လိုု�အပ််သော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု
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(မြေ�ေပုံံကဲ့့�သို့့
�
)� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ထုုတ််ပေး�းနိုုင််သည့်
�
်� စွွမ်းး�ရည််

တင််ခြ�င်းး�နှှင့််�တာာဝန််ရှိိ�သူများ�း
ူ �၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�

ကြ�န့််ကြာ� �ာချိိ�န််နှှင့်ထိိ
်� ရော�ာက််သော�ာလုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ပုံဆိုု
ံ� င််ရာာ
�

အခြေ�ေအနေ�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းစေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ကွွင်းး�ဆင်းး�

နှှင့်တကွ
်�
ွ GAD ၏စွွမ်းး�ရည််တို့့��အပေါ်�် အကဲဲဖြ�တ််မှုုနှှစ််ခုုလုံးး��ကိုု�
ဆက််စပ််သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�ရပ််များ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

ု ှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု အညွှှန်းး�
ပုံံ� (၄.၂) က မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််လုုပ််ကိုု�င််မှုနှ

ကိိန်းး�ခွဲဲ�ကဏ္ဍတွွင်် ကယားး�ပြ�ည််နယ််သည်် အကော�ာင်းး�ဆုံးး��
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�ပြ�သပြီး�း� မွွန််ပြ�ည််နယ််သည်် အနိိမ့်�ဆုံး
် း��

တို့့��ကြော��ာင့််ရှုုပ််ထွေး�း�ခက််ခဲဲ
�
သော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�
လေ့�့လာာချျက််များ�း�အရ ၎င်းး� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံ� စံံ များ�း�ကိုု� မွွ န််

ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မည််သည့််� မြို့�့��နယ်် ထွေ�ေအုုပ််ရုံးး��၌မျှှ အလွွယ််တကူူ

မရရှိိ�နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ကယားး�၏ ထွေ�ေအုုပ််ရုံးး��အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�
(၈၆%)၌ အလွွယ််တကူရ
ူ နိုု�င််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

လုုပ်ဆော
် �ာင််မှုကိုု�
ု ပြ�သသည််။ တစ််နည်းး�ဆိုု�လျှှင််၊ ဤကွဲဲ�ပြား�း�

ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး�း�အလိုု�က်် သီးး�ခြား�း�စစ််တမ်းး�

ကော�ာက််ယူူမှုု အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ပေါ်�်တွွင်် မူူတည််နေ�သည််။

များ�း�စွာာ�ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� မကွေး�း�

ခြား�း�နား�းမှုုအများ�း�စုုသည်် သုုတေ�သနဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််
ယခင််အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�နည်းး�တူူဤကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�သည််

သက််ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရ အေ�ဂျျင််စီီများ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုု
နှှင့်�် စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် (ရှိိ�/မရှိိ�) ကွာာ�ခြား�း�မှုု သို့့�မ
� ဟုုတ်် မပြ�ည့််ဝ
�

မှုုကိုု� ထင််ဟပ််ပေါ်�်လွွင််စေ�သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််၊� ကယားး�

ရှိိ�မြို့�့��နယ််ထွေ�ေအုုပ််များ�း�က မြေ�ေဂရမ်် မထုုတ််ပေး�းမီီလုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�သည်် ပျျမ်းး�မျှှစာာရွွက််စာာတမ်းး�-(၁.၇) ခုုမျှှသာာ သာာလိုု�အပ််

သည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင််မူူ မွွန််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ထွေ�ေအုုပ််
များ�း�က မြေ�ေဂရမ်် မထုုတ််ပေး�းမီီ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် ပျှှမ်းး�မျှှ

စာာရွွက််စာာတမ်းး� (၄)-ခုု လိုု�အပ််သည််။ ကြိုး��း �နီီစနစ််ကိုု� ထိိပ််တန်းး�

ညွှှ န်းး�ကိိ န်းး�ကိိ စ္စစ များ�း�၌ ကြီး�း�မား�းသော�ာ ကွဲဲ� ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့��တွင််
ွ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််မြေ�ေယာာ ပိုု�င််ဆိုုင််
�

ခွွင့်�် နှှင့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််ကြော�
� �ာင်းး� အထော�ာက််အထားး�ရရှိိ�ရန််
ရက််-(၅၀) သို့့��မဟုုတ်် ရက််အနည်းး�ငယ်် ပိုု�ကြာ�ာမြ�င့််�သည််။

အခြား�း�တစ််ဖက််တွွ င််မူူ ကရင််ပြ�ည််နယ််တွွ င်် လုုပ််ငန်းး� စုု

များ�း�အတွွက်် မည််သည့််�မြေ�ေအမျိုး�း��အစား�းအတွွက်် ဖြ�စ််စေ�
အလားး�တူူအခွွင့်�်အရေး�းရရှိိ�ရန်် ရက််ပေါ�ါင်းး�-(၂၀၀) ကျော်�်��

ကြာ�ာသည််။ ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီများ�း�က

အထူးး�သဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍကြီး��း ထွားး��မှုု ရှိိ�နိုင််သော�ာ
ု�
လူူဦးးရေ�
ထူူထပ််သည့််� ဒေ�သများ�း�တွွင်် ဝင််ရော�ာက််သည့််� လျှော�ာ�က််လွှာာ�
ပမာာဏနှှင့်�ညီီ
် မျှှသော�ာ လုုပ််အားး�စွွမ်းး�ရည််များ�း�ကိုု�လုံံလော�ာက််စွာာ
�
�

အသုံးး��မပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� လိုု�က််နာာရန်် ခွွင့်ပြု်� �ုနည်းး�လမ်းး�ကော�ာင်းး�များ�း�

ပုံံ� ၄.၂ ။

ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််�
လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အဆင့််�များ�း� ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၄.၃၉

၃.၁၄

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၄.၅၂

၂.၈၀

၄.၁၅

တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၄.၁၅

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၄.၀၄

၃.၀၁

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၄.၁၆

၂.၈၈

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၂၅

၂.၆၅

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၂၉

၂.၅၄

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၃၂

၂.၃၄

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၃၂

၂.၂၅

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၀၆

၂.၄၂

၄.၃၁

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

မြေ�ေယာာတရား�းဝင််ပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
� ခေါ�ါင်းး�စဉ််၌ တစ််နိုင််ငံ
ု� လုံးး
ံ �� အတိုု�င်းး�
အတာာဖြ�င့််� အဆင့််�နိမ့်
ိ �်ကျျနေ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�ပါါသည််။

မြေ�ေယာာတရား�းဝင်် ပိုု� င်် ဆိုု� င်် ခွွင့််� က အချိိ�န်် ကြာ�ာလာာသည််

နှှင့််�အမျှှ တိုးး��တက််လာာခဲ့့�သော်�်�လည်းး� မြေ�ေယာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုသ
ု ည််

အ ဓိိ က စိုးး��ရိိ မ်် စရာာ ဖြ�စ်် နေ�ဆဲဲပါါ ။ ၂ ၀ ၁ ၈ ၏ ပျျမ်းး� မျှှ
ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း� ခေါ�ါင်းး�စဉ််နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူနာ
ူ ာ
အုုပ််စုု ဒေ�တာာအရ (၆၉.၆%) မျှှသာာ ရှိိ�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ယခုုအခါါ

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ (၇၉.၅%)တို့့�၌
� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုုရှိိ�နေ�သ
�
ည််။
ဤတိုးး��တက််မှုုအတွွက်် အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� မြေ�ေယာာ

ပိုု� င််ဆိုု� င်် ခွွ င့််� ရ ရှိိ�ရန်် အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််� ခြ� င်းး� ကိုု� အနည်းး�ငယ််
လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ဤအကြော��ာင်းး�ကိုု�

ထပ််မံံသုံးး��သပ််ရာာ၌ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် စာာရင်းး�သွွင်းး�သတ််မှှတ််

၁.၉၉

၃.၉၉

၂.၂၄

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၄.၁၂

၂.၀၅

၂

တိုု�င်း�း အားး�လုံးး��တွွင်် အမြ�င့််ဆုံးး
� �� ဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််သည််

၂.၉၃

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််
၀

ဂရန်် (သို့့�)� ပုံံစံ
� -ံ ၇ ရရှိိ�ထားး�ကြ�ပြီး�း�၊ ၎င်းး�ပမာာဏသည်် ပြ�ည််နယ််/

၂.၅၂

၃.၈၅

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၄

အစီီအမံများ�း
ံ �၌ အတော်�်�အတန်် ညံ့့�ဖျျင်းး�နေ�ကြ�၍လည်းး� ဖြ�စ််နိုင််
ု�

သည််။ ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ကုုမ္ပပဏီများ�း
ီ �၏ ၆၁% မျှှသာာ မြေ�ေယာာ

၃.၁၂

ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

မရရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�ပြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် အခြေ�ေခံံ

(နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုု)လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုု၏

မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််ခြ�
� င်းး�သို့့�မ
� ဟုုတ််(ပုံံစံ
� -ံ ၇)ဖြ�င့််�မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�
၆

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

၈

၁၀

လက််မှှတ်ရ
် ရှိိ�ရန််အတွွက်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏
ပျျမ်းး�မျှှကာာလမှာာ� (၁၂၇)- ရက််ဖြ�စ််ခဲ့့�ပြီး�း�၊ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််

(၁၂၂) ရက််ဟုုတွေ့�့�ခဲ့့�ရာာ အသင့််အတင့်
�
်� တိုးး��တက််မှုုရှိိ�သည််ဟုု
ဆိုု�နိုင််သ
ု� ည််။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုုများ�း
�
� ရှိိ�စေ�ကာာမူူ

လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�သည်် သူူ တို့့� ၌ မြေ�ေယာာလုံံ� ခြုံ�ံ� မှုု ရှိိ�သည််ဟုု
မခံံစား�းရပါါ။ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ
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အနည်းး�ဆုံးး��လုုပ််ငန်းး�စုု ၃၁.၂% တို့့��က သိိမ်းး�ဆည်းး�ခံံရမည့််�
အန္တတရာာယ််ကိုု� အသင့််အတင့်
�
ကြော�
်� �ာက််ရွံ့့��နေ�ပြီး�း�၊ ၇၅.၇% သော�ာ

လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�တို့့��က အနိိ မ့််� ဆုံးး�� ငှား��းရမ်းး�ခအန္တတ ရာာယ််ကိုု�
ကြော��ာက််ရွံ့့��နေ�ကြ�သည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင််
ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
်� အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�
ဤ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််လုုပ််ကိုု
�
င််မှုု
� နှှင့််� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�
ကဏ္ဍပါါ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� စုုစည်းး�မှုုသည်် ၂၀၁၈-ခုုနှှစ််နှှင့််�

၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�မ််စလုံးး
ိ
��တို့့��၌ တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�သည့််� အဓိိက
(အနှှစ််ချုု�ပ််) ညွှှန််ကိိန်းး� (၆) မျိုး�း��စလုံးး�� ပါါဝင််သည််။
၁။ လုုပ််ငန်းး�စုသ
ု ည်် မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ပြီး�း�
ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုအ
ု ထော�ာက််အထားး� ရှိိ�၏(%)။

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ၎င်းး�တို့့��ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့်�် မြေ�ေယာာအတွွက််

တရား�းဝင််မြေ�ေယာာပိုု� င််ဆိုု� င်် ခွွ င့််� ရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏
ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ သူူတို့့��လုုပ််ကိုုင််သော�ာမြေ�ေကိုု
�
� ငှား��းရမ်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှှင််များ�း�အတွွက်် အချိိ�န််လည်းး�ကုုန််၊
ကုုန််ကျျစရိိတ််လည်းး� ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�လာာမည််ဖြ�စ််သည််။
၃။ လုုပ််ငန်းး�စုများ
ု �း�တွွင်် သိိမ်းး�ဆည်းး�ခံံရမှုုအတွွက််
စိုးး��ရိိမ််စိိတ်် အသင့််�အတင့််�ရှိိ�ကြော��ာင်းး� (%)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် binary စနစ််(၀/၁)ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

ဖြ�စ််ပြီး�း�၊ လုုပ််ငန်းး�စုုအနေ�ဖြ�င့််� အသိိမ်းး�ခံံရမည််ဟုု အသင့််အတင့်
�
�်
(မြ�င့််�မား�းစွာာ� အပါါအဝင််) စိုးး��ရိိမ််မှုုနှှင့််� ရင််ဆိုု�င််ရသည််ဟုု

ထင််မြ�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�/မရှိိ� ကိုု� ပြ� သသည်် ။ ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည််

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့်တ
်� ည််ငြိ�ိမ််မှုု နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့်ပြ်� �ဿနာာများ�း�စွာာ�၏

အချျက််အချာ�ာဖြ�စ််သည််။တည််ငြိ�ိမ််သော�ာသက််တမ်းး�ဆိုု�သည််မှာာ�
လုုပ််ငန်းး�စုုအနေ�ဖြ�င့််� အနာာဂတ််တွွင်် မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််
� ရန််နှှင့််�

လည််ပတ််ရန််မျှော်�်��လင့်ကြော�
်� �ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�သည််၊သိိမ်းး�ဆည်းး�ခံံရမှုု
အတွွက််စိုးး��ရိိမ််မှုု (လုုပ််ငန်းး�စုု၏ မြေ�ေယာာသည်် ၎င်းး�၏ဆန္ဒဒနှင့်
ှ ်�
ဆန့််ကျျင််သော�ာ
�
သို့့�မ
� ဟုုတ်် ၎င်းး�၏မြေ�ေယာာစာာချုု�ပ််ပါါ စည်းး�ကမ်းး�
ချျက််များ�း�ပြ�င််ပမှှသိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�ခံံရနိုုင််သည့်
�
ပူ
်� ပန််မှုု
ူ
)လုံံလော�ာက််စွာာ
�
�

မြ�င့််မား
� �းနေ�ပါါကလုုပ််ငန်းး�စုုသည််၎င်းး�၏ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုနှ
� င့်
ှ ပတ််သက််၍
်�
မသေ�ချာ�ာတော့�့�ပါါ(FederandFeeny,1991)။၎င်းး�၏ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုနှ
�
င့်
ှ ်�

ထားး�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု� တိုု� င်းး� တာာမှုုတွွ င််

ပတ််သက််၍ မသေ�ချာ�ာသော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�မ
� ဟုုတ််

လာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််နိုင််ခြေ�ေသ
�ု
ည်် ထိုု�ဒေ�သတွင််
ွ မြေ�ေယာာများ�း� အလွွယ််

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�(ဥပမာာ-စက််ယန္တတရား�း)အတွွက််မသင့််လျော်�
�
်��

မထည့််သွ
� င်း
ွ း�ပါါ။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
� မြ�င့််တက််
�
တကူူ ရရှိိ�နိုု�င််ကြော��ာင်းး�ကိုု�ပြ�သသည်် (De Soto, 2000)။

၎င်းး�သည်် အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�စွာာ�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််နို�င််သ
ု
ည််အသုံးး��မပြု�ုရသေး�းသော�ာမြေ�ေယာာများ�း�ဖြ�စ််၍ ဝယ််ယူူရာာတွွင််

လွွယ််ကူနို
ူ င််သ
�ု
ည်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် မြေ�ေယာာဝယ််ယူူခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�၌
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ပြ�ည့််စုံ
� ၍
ံ� ဗျူူ�ရိုုကရေ�စီ
�
နည်းး
ီ
�ပါးး�
သော�ာကြော��ာင့််�ရိုးး��ရိုးး��ရှှင်းး�ရှှင်းး�နှှင့််�အဟန့််အတားး
�
�မရှိိ�ဖြ�စ််နိုင််သ
�ု ည််။

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််တစ််ဦးး၏ တရား�းဝင််မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််� မရှိိ�

လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုသည်် ရေ�ရှှည််မှှသာာ အကျိုးး���အမြ�တ််ရှိိ�သည့််�

တော့�့�သည့််�အလျော�ာ�က်် ကာာလရှှည််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�ကိုု�

ပြု�ုလုုပ််မည််မဟုုတ််ဘဲဲ (သို့့�မ
� ဟုုတ််) လုုပ််ငန်းး�စုု၏သက််တမ်းး�
အပေါ်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုုကင်းး�မဲ့့�လျှှင်် ဤရေ�ရှှည််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�
အပေါ်�် မဖြ�စ််မနေ�အမြ�တ််ရရှိိ�မည််ဟုု မယုံံကြ� �ည််နိုင််
ု� ၍ ရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�မည််မဟုုတ််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။

၄။ လုုပ််ငန်းး�စုများ
ု �း�တွွင်် ငှား��းရမ်းး�ခ အန္တတရာာယ််အတွွက််

ခြ�င်းး�သည်် သူူပိုုင််ဆိုု
�
င််သော�ာ
�
ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုများ�း
�
�ထက်် နိိမ့်ကျျသော�ာ
်�

စိုးး��ရိိမ််စိိတ်် အသင့််�အတင့််�ရှိိ�ကြော��ာင်းး� (%)

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််၏ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့််� တရား�းဝင်် မဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည််

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််ငှား��းရမ်းး�ခဖြ�င့််�လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာပြ�ည််နယ််/

၎င်းး�ကိုု�ရယူူလိုုသူ
� များ�း
ူ �မှှလွွယ််ကူစွာာ
ူ �ယှှဉ််ပြို�ု�င််နိုုင််
� မည််ဖြ�စ််သည််။

နှှစ််တိုု�ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် နှှစ််ရှှည််ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�စာာချုု�ပ််

လုံံခြုံ� �ံ�မှုု မရှိိ�သည့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုုကိုု
�
ပြ� �သသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
ထိုု�မြေ�ေကိုု�အစိုးး��ရကပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
စွာာ
ူ �သိိမ်းး�ယူူနိုင််သ
ု� ည််သို့့�မ
� ဟုုတ််
ထို့့��အပြ�င်် ဘဏ််လုုပ််ငန်းး� အရော�ာင်းး�အဝယ််များ�း�တွွင်် အပေါ�ါင််

ပစ္စစည်းး�အဖြ�စ်် မကြာ�ာခဏအသုံးး��ပြု�ုလေ့�့ရှိိ�သဖြ�င့််� မည််သည့််�
အထော�ာက််အထားး�မျှှမရှိိ�သော�ာ မြေ�ေယာာများ�း�အပေါ်�် ငွေ�ေအရင်းး�
အနှီးး��ကိုု� ရယူူသုံးး��စွဲဲ�နိုုင််
� ရန်် နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု များ�း�ချဲ့့��ထွွင််ရန််

အတွွက်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုုင််မှုုကိုု
�
� အကန့််အသ
�
တ််ဖြ�စ််စေ�သည််။
၂။ မြေ�ေယာာစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ရရှိိ�ရန််အချိိ�န််ကာာလ
(ရက််ပေါ�ါင်းး�)

မည််သည့််မြေ�ေယာာပိုု
�
င််ဆိုု
�
င််
� ခွွင့်ကိုု
်� မ
� ဆိုု� ရရှိိ�ရန်် အချိိ�န််ယူူရသည့််�
ကာာလသည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ တရား�းဝင်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုရရှိိ�ရန််

နှော�ာ�င့််နှေး�း
� �ခြ�င်းး�များ�း�ရှိိ�/မရှိိ�(သို့့�မ
� ဟုုတ််)လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကြာ�ာရှှည််ခြ�င်းး�

ရှိိ�/မရှိိ�ကိုု� ညွှှန််ပြ�ရန်် အသုံးး��ဝင်် သော�ာ အချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
ထို့့��ပြ�င်် ဤစာာရွွက််စာာတမ်းး�ကိုု� ရယူူရန်် အချိိ�န််ကြာ�ာလျှှင််

တိုု�င်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််သာာ သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။

တွွင်် မျှော်�်��လင့်မ
�် ထားး�သော�ာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ဖြ�စ််နိုင််ခြေ�ေအတွ
ု�
က််
ွ
လုုပ််ငန်းး�စုု၏ စိုးး��ရိိမ််မှုုသည်် နိိမ့်သ
်� ည််ဖြ�စ််စေ�၊ မြ�င့််သ
� ည််ဖြ�စ််စေ�

ဖြ�စ််/မဖြ�စ်် ကိုု�သာာ တိုု�င်းး�တာာသည််။ မြေ�ေယာာသိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�၊
လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�များ�း� နှှင့််� ပတ််သက််၍ မသေ�ချာ�ာ မရေ�ရာာမှုု
များ�း�ကဲ့့�သို့့��ပင်် လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုသည်် မြေ�ေယာာစာာချုု�ပ််အားး�
မမျှော်�်��လင့်သော�ာ
်�
ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�နှှင့်လည်းး
်�
�ရင််ဆိုု�င််ရနိုုင််သည့်
�
�်

အန္တတရာာယ််များ�း�ရှိိ�ရာာ ထိုု�အန္တတရာာယ််ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းလေ� ရေ�ရှှည််

တည််မြဲ�ဲမှုုအတွက််
ွ အန္တတရာာယ်် ပိုု�၍ကြီး�း�လေ�ဖြ�စ််သည်် (Feder
and Feeny, 1991)။ မြေ�ေယာာစာာချုု�ပ််ပါါ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�

ရုုတ််တရက််ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် အလားး�အလာာများ�း�လေ� တည််ငြိ�ိမ််မှုု
နည်းး�ပါးး�လေ�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာ အားး�ဖြ�င့််� - စည်းး�ကမ်းး�ချျက််
များ�း� ရုုတ််တရက််ပြော��ာင်းး� လဲဲ မှုု မတိုု� င််မီီ အမြ�တ််အစွွ န်းး�

ဖြ�စ််နိုင််ခဲ့့�
�ု သော်�်�လည်းး� နော�ာက််ပိုု�င်းး�တွွင်် အမြ�တ််အစွွန်းး�မထွွက််
ဖြ� စ်် နို�ု င််သ ည်် ။ ဤကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကိိ စ္စစ မျိုး�း��တွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�း
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ဆက််လက််လုုပ််ကိုု�င််ရန််အဓိိပ္ပာာ�ယ််မရှိိ�တော့�့�သော�ာအခြေ�ေအနေ�

ပြ�န််လည််ရရှိိ�ရန်် ဝင််ငွေ�ေစီးး�ဆင်းး�မှုု အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့်ကိုု
်� လည်းး
�
�

စာာချုု�ပ််ပါါစည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ မသေ�ချာ�ာ

လိိမ့််�မည််။ မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာမှုု မြ�င့််�မား�းသော�ာအခြေ�ေအနေ�

သို့့�� ဆိုု�က််ရော�ာက််သွားး��နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အဆုံးး��စွွန််ဆိုုလိုု
� သ
� ည််မှာာ�
မရေ�ရာာမှုုများ�း�ရှိိ�နေ�ပြီး�း�စီးး�ပွား��းရေး�းစွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ထိိခိုုက််
� နိုုင််
� မည့််�

မျှော်�်��လင့်မ
်� ထားး�သည့််� အပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�ကိုု� ပြု�ုလုုပ််မှုုများ�း�
ရှိိ�တတ််ပါါက အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််

များ�း�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု စတင််မလုုပ််မီီ အတားး�အဆီးး�
ဖြ�စ််နိုင််သလိုု
ု�
� အမြ�တ််အစွွန်းး�နှှင့််� အရွွယ််အစား�းကြီး��း မား�းသည့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စိိတ််ပျျက််စေ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုုလည်းး
�
�
အဟန့််�အတားး� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။

၅။ မြေ�ေယာာအသိိမ်းး�ခံံရလျှှင်် မျှှတသော�ာလျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ

ရရှိိ�လိိမ့််�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�စုု (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုု

များ�း�၏ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ရံံဖန််ရံခါ
ံ ါတွွင်် အစိုးး��ရအရာာရှိိ�
များ�း�သည်် ထင််ရှား��းသော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုုဒိုု�မိိန်း�း (Domain)တွွင််

ဆုံးး��ရှုံးး��၊ နစ််နာာကြေး��းလည်းး� အနည်းး�ငယ််မျှှသာာ ရသလိုု�ဖြ�စ််ပါါ
များ�း�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�အတွွက််

အပြ�ည့််�အဝ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ခြ�င်းး�ကိုု�မပြု�ုလုုပ််၊ စော�ာင့််�ကြ�ည့််�
လေ့�့လာာခြ�င်းး�ကိုု�သာာ ဦးးစား�းပေး�း၍ နေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဤသို့့��
အားး�စိုု�က််ထုုတ််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု�

လျော့�့��နည်းး�စေ�ပြီး�း� နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် အလုုပ််အကိုု�င််ရှား��းပါးး�မှုု

နှှင့်�် အခွွန််ဝင််ငွေ�ေများ�း� လျော့�့��နည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််စေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။
အတိိအလင်းး�မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု

ဖြေ�ေရှှင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� အယူူခံဝ
ံ င််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� မြေ�ေ
အသုံးး��ချျမှုုမူူဝါါဒအပိုု�င်း�း ၆ (၂၀၁၆) ပါါ အချျက််နှှင့်ကိုု
�် က််ညီ
�
သ
ီ ည််။
၆။ လုုပ််ငန်းး�စုမှ
ု ှ မြေ�ေယာာလုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�များ�း�အတိုု�င်းး�

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ခဲ့့�ပြီး�း� မည််သည့်�အ
် ခက််အခဲဲမျှှ
မကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ပါါ(%)

ပါါဝင််ရန်် လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််ပါါသည်််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� အများ�း�

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် မြေ�ေယာာနှှင့်သက််ဆိုု
်�
င််သော�ာ
�
လုုပ််ထုံးး��

ခြ�င်းး�၊ ဥပမာာ-လမ်းး�များ�း�တိုးး��ချဲ့့��ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် စက််မှုုဇုုန််များ�း�

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�မှုု မရှိိ�ခဲ့့�သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုစီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုု

ပြ�ည််သူအတွ
ူ
က််
ွ အသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက်် မြေ�ေများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
တ ည််ထော�ာင််ခြ� င်းး� အတွွ က်် အသုံးး�� ပြု�ု ရ န််ဖြ� စ််သ ည်် ။
ဤလုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွက်် အကျိုးး���စီးး�ပွား��း

ဖြ�စ််ထွွန်းး�မှုု အများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းသမား�း
တစ််ဦးးချျင်းး�စီီကိုု� ထိိခိုုက််စေ�
�
နိုုင််သ
� ည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ အခြေ�ေအနေ�
များ�း�တွွင်် လက််ရှိိ�ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုရှိိ�
�
သူူများ�း�ကိုု� သူူတို့့၏
� မြေ�ေအတွွက််

မျှှတစွာာ�လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး� ရှိိ�/မရှိိ� သိိရန််လိုု�အပ််ပါါသည််။

တရား�းမျှှတသော�ာ လျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍

မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာမှုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအကျိုးး���အမြ�တ််နှှ င့််�
ပတ််သက််၍ မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာ မှုုဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� မြေ�ေဝယ််

လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သည့််� အခါါ အခက််အခဲဲ

များ�း�၏ဝေ�စုုကိုု� တိုု� င်းး� တာာသည်် ။ ၎င်းး� သည်် လုုပ််ငန်းး� စုု

များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျနိုုင််မှုုအတွ
�
က််
ွ လွွယ််/မလွွယ််
အရိုးး��ရှှင်းး�ဆုံးး��ပြ�သသော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး� ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍

လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� အခက််အခဲဲများ�း�ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါက
ဤအခြေ�ေအနေ�သည်် မြေ�ေယာာရယူူရန်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�
ခက််ခဲဲရှုုပ််ထွေး�း�ပြီး�း�လွွယ််ကူမှုု
ူ မရှိိ�ဟုုအလွွယ််တကူူဆိုု�နိုင််သ
ု� ည််။
(Ciccone and Pappaioannou, 2007).

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်

ယူူရန်် ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� မြ�င့််တက််စေ�သ
�
ည်် (McMullen and

ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�

မရှိိ�ပါါကလုုပ််ငန်းး�ရှှင််သည််လုုပ််ငန်းး�စတင််ရန််ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့််�

၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
�

Shepherd,2006)။အကယ််၍မျှှတသော�ာလျော်�်��ကြေး��းပေး�းခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုအတွွက်် အကုုန််အကျျခံံငွေ�ေကြေး��းအပေါ်�်

နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ�
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လေ့�့လာာနိုုင််စေ�
�
ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက်် ဖြ�င့််� ညွှှန််ကိန်း
ိ း� အသစ်် (၁၃)

လက််တွေ့�့�တွွင်် ဤကိိစ္စစသည်် အလွွန််ရှုုပ််ထွေး�း�နိုု�င််သည််။

အတိုု�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

မြေ�ေယာာစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� လုံံခြုံ� �ံ�မှုုအဆင့််�

ခုုကိုု� ထပ််မံံထည့်သွ
်� င်း
ွ း�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ

၇။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ၂ နှှစ််တာာကာာလအတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�စုု

အနေ�ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည်် (%)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ပြီး��း ခဲ့့�သည့့်� ၂ နှှစ််အတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�စုု

အနေ�ဖြ�င့့်� မြေ�ေယာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
တစ််ခုုချျင်းး�စီီ၏ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုဖြ�စ််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း� ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�လျှှင််
မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုုနှ
�
င့်
ှ ်� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအပေါ်�် ရမှှတ််နိိမ့်ကျျသ
်�
ည််။

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု ဝေ�စုုနိိမ့်လေ�
်�
ရမှှတ််များ�း�လေ� ဖြ�စ််သည််။ မြေ�ေယာာ

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�သည်် မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�သက််တမ်းး�နှှင့််�

ပတ််သက််၍ ပြ�ဿနာာများ�း�စွာာ� ဖြ�စ််စေ�သည််။ ပထမအချျက််
အနေ�ဖြ�င့််� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�သည်် အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� အားး�နည်းး�
သော�ာ ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း�ဖြ�စ််နေ�သည််ကိုု� ပြ�လိိမ့်�်

မည််။လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုသည််၎င်းး�၏ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုကိုု
�
�အလွွယ််တစ််ကူူ
ဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််သည််ဟုု ပြ�င််ပမှှထင််မြ�င််လျှှင်် ၎င်းး�မြေ�ေယာာကိုု�

အကြော��ာင်းး� မှာာ� မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ တွွ င်် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ

ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာကြော��ာင့််ဖြ� �စ််သည််။ လုံံခြုံ� ��ံ စိိတ််ချျရသော�ာ စာာရွွက််
စာာတမ်းး�နှှစ််မျိုး�း��မှာာ� မြို့�့��ပြ�အခြေ�ေအနေ�များ�း�အတွွက််မြေ�ေဂရမ်် နှှင့််�

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းနေ�ရာာများ�း�အတွွက််ပုံံစံ
� -ံ ၇ဖြ�စ််သည််။မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ

ဂရမ််မြေ�ေကိုု� အစိုးး��ရက တရား�းဝင်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်�၊
ပုံံမှ
� န််အားး
ှ
�ဖြ�င့််� မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် (CDC) သို့့�မ
� ဟုုတ်် ထွေ�ေအုုပ််
(GAD) မှှတဆင့််� ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း�ကိုု� အချိိ�န််ကာာလ

သတ််မှှတ််၍ ငှား��းရမ်းး�နိုု�င််သည််။ ဂရန််မြေ�ေစာာရွွက််စာာတမ်းး�
ရှိိ�လျှှင်် ၎င်းး�မြေ�ေကိုု� ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊ လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ အပေါ�ါင််

ထားး�ခြ�င်းး�အတွွက်် အသုံးး��ချျနိုုင််သော�ာကြော�
�
�ာင့််� ပစ္စစည်းး� ပိုု�င််ဆိုုင််
�
ခွွင့်ကဲ့့�သို့့
�်
� အလားး�တူူ အသုံးး��ဝင််သည််။ မြေ�ေယာာခွွင့်ပြု်� �ု စာာရွွက််

စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�၊လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခြ�င်းး�ပြု�ုခဲ့့�လျှှင််ထိုု�မြေ�ေကိုု�
ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င််များ�း�က ပြ�န််လည်် သိိမ်းး�ယူူနိုင််သော်�်
ု�
လည်းး
�
�

လက််တွေ့�့� တွွင်် ဤဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း�� များ�း�စွာာ�မတွေ့�့�ရှိိ�ရပါါ။ မြေ�ေယာာ
ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�လေ့�့ရှိိ�ကြ�သော�ာ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ၏
၇၃ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ထံံတွွင်် မြေ�ေဂရမ််ရှိိ�ကြ�သည််။

ရယူူလိုုသူ
� များ�း
ူ �ကအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုကိုု�စတင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််သ
� ည််။

ကျေး�း�လက််ဒေ�သများ�း�တွွင်် မြ�န််မာာအာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည််

၂ နှှစ််အတွွင်း�း ပဋိိပက္ခတွ
ခ င််
ွ ပါါဝင််ခဲ့့�ရပါါက ၎င်းး�လုုပ််ငန်းး�စုုသည််

၎င်းး�ကိုု�များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�လက််မှှတ််

ဒုုတိိယအချျက််မှာာ� အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�စုုသည််လွွန််ခဲ့့�သော�ာ

၎င်းး�၏ ရေ�ရှှည််လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအတွွက်် မရေ�ရာာမှုုများ�း�ပိုု�မိုု�ခံံစား�းရ
နိုုင််သ
�
ည််။ ဤသို့့��ခံစား
ံ �းရသည့််အတွ
�
က််
ွ အလယ််အလတ််နှှင့််�

ရေ�ရှှည််တွွင််သာာအမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�သော�ာရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�ကိုု�

မပြု�ုလုုပ််ပါါက အမှှန််တကယ််လိုု�အပ််သော�ာ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု
အပြ�ည့််အ
� ဝမရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�သည််။တတိိယအချျက််အနေ�ဖြ�င့််�

မြေ�ေယာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�မည််ဖြ�စ််ခဲ့့�လျှှင်် ဥပဒေ�အရ အားး�နည်းး�

သော�ာမြေ�ေဟုု အများ�း�ကမှှတ််ယူူနိုင််သော�ာကြော�
�ု
�ာင့််� အခြေ�ေအနေ�

ပိုု�မိုုဆိုးး
� �� ရွား��းနိုုင််သ
� ည််။ဤအငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု�တရား�းရုံးး��များ�း�တွွင််
အရှိိ�န််မြှ�ှင့််�တင််နိုု�င််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�စုုအားး� တရား�းစွဲဲ�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
ငွေ�ေကြေး��းဆုံးး��ရှုံးး��စေ�နိုု�င််သည််။ ဥပဒေ�အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု�
အဆုံးး��သတ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သော�ာအခါါ လုုပ််ငန်းး�စုုအနေ�ဖြ�င့််�
၎င်းး�၏စီးး�ပွား��းရေး�းတိုးး��တက််မှုုကိုု� အာာရုံံမ
� စိုု�က််နိုု�င််ပါါ။
၈။ လုုပ််ငန်းး�စုတွွ
ု င်် မြေ�ေယာာဂရမ်် (သို့့��မဟုုတ််)

ပုံံ�စံံ-၇ ရှိိ�သည်် (%)

၂၃

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််မြေ�ေယာာမည််မျှှလုံံခြုံ� �ံ�မှုုရှိိ�သည််ကိုု�တိုု�င်းး�တာာရန််

မြေ�ေဂရမ်် သို့့��မဟုုတ်် ပုံံ�စံံ-၇ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ရှိိ�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ကိုု� ရမှှတ်(် ၁)မှှတ်် နှှင့််� အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�

အားး�လုံးး��ကိုု� (သုုည)အဖြ�စ်် သတ််မှှတ်ရ
် န််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည််

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််ပုံံစံ
� (ံ ၇)ကိုု�ထုုတ််ပေး�းကြ�သည််။

(LURC) အဖြ�စ်် ရည််ညွှန်း
ှ း� ပြော��ာဆိုု�လေ့�့ရှိိ�သည််။ ပုံံ�စံံ(၇)ကိုု�
မူူလအားး�ဖြ�င့််� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဧရိိယာာများ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုရန််

ရည််ရွွယ််သည််။ သို့့��သော်�်� MBEI Datasets ရှိိ�ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၄%

ကျော်�်��မျှှ(လုုပ််ငန်းး�စုု-၁၄၇-ခုု)သည််၎င်းး�တို့့�၏
� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
�

အဖြ�စ်် ပုံံ�စံံ(၇)ရှိိ�ကြ�သည််။ အရေး�းကြီး��း သည််မှာာ� ပုံံ�စံံ(၇)ဟုု
ဖြေ�ေဆိုု�သူသ
ူ ည်် MBEI ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ငါးး�ဦးးမျှှသာာ ၎င်းး�တို့့�၏
� အဓိိက
လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍကိုု� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းဟုုဖော်�်�ပြ�သည််။ ၃၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

(လုုပ််ငန်းး�စုု ၅၂-ခုု) က ၎င်းး�တို့့��၏လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ထုုတ််လုုပ််မှုု

ကဏ္ဍဟုု ဖော်�်�ပြ�ပြီး��း အဓိိကအားး�ဖြ�င့််� စား�းနပ််ရိိက္ခာာ�ထုုတ််လုုပ််မှုု
ကဏ္ဍတွွင်် အများ�း�ဆုံးး�� ပါါဝင််သူူများ�း�ဖြ� စ််ကြ�သည်် ။ ၄၆%

(လုုပ််ငန်းး�စုု ၆၇-ခုု) က သူူတို့့၏
� အဓိိကလုုပ််ငန်းး�ကိုု� လက််လီီ

လက််ကားး�ရော�ာင်းး�ဝယ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�အဖြ�စ််ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။

၁၂% (လုုပ််ငန်းး�စုု ၁၇-ခုု) က သူူတို့့�၏ အဓိိကလုုပ််ငန်းး�ကိုု�
နေ�ရာာထိုု�င််ခင်းး�နှှင့််� အစား�းအစာာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ဟုု ပြ�ကြ�

ပါါသည််။ အခြေ�ေခံံအားး�ဖြ�င့််� ဤလုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် ကျေး�း�လက််
ဒေ�သများ�း�တွွင်် လယ််ယာာမဟုုတ််သော�ာ အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�များ�း�

လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့်ရ
်� ပုံံစံ
� (ံ ၇)ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနေ�ကြ�သည််။ ပုံံစံ
� (ံ ၇)သည််
မြေ�ေဂရမ်် နှှင့််� အလားး�တူူအခွွင့်အရေး�း
်�
ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ၎င်းး�အားး�

လုံံခြုံ� �ံ�စိိတ််ချျရသော�ာအရာာအဖြ�စ်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သတ််မှှတ််ပါါသည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််မှှ ပထမညွှှန််ကိန်း
ိ း� ပြ�ဆိုု�မှုုထက်် ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််

များ�း�စွာာ�သော�ာလုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််ပုံံစံ
� (ံ ၇)နှှင့််�မြေ�ေဂရမ််တို့့��ကဲ့့�သို့့�

အကြော��ာင်းး�ကိုု�သာာ မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ကိုုင််ဆော�ာင််
�

အခြား�း�စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�သာာ လက််ဝယ််ရှိိ�ကြ�သည်် ။

စေ�သည််။ ဟိုု�စဉ််က ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့််�
ထားး�သည့််� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ခိုု�င််မာာမှုု-ရှိိ�/မရှိိ�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ကိုု�သာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််စေ�ခဲ့့�သည််။ ဤသည််က
ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုလုံ
�
ခြုံံ� �ံ�မှုု အဆင့််နှ
� င့်
ှ ပ
်� တ််သက််၍ ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�ခဲ့့�သည််။

လုံံခြုံ� �ံ�မှုုအခိုု�င််အမာာရှိိ�သည််ဟုု၎င်းး�တို့့��ကမှား��းယွွင်းး�စွာာ�ယူူဆသော�ာ

ထိုု�အခြား�း� စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�သည်် ပုံံ�စံံ(၇) နှှင့်�် မြေ�ေဂရမ််
နည်းး�တူူ လုံံခြုံ� �ံ�မှုုရှိိ�သော်�်�လည်းး� တူူညီသော�ာ
ီ
အခွွင့်အရေး�းများ�း
်�
�
မပိုု�င််ဆိုုင််ကြ
� �ပါါ။ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုုင််မှုုရှိိ�သ
�
ည််ဟုုဆိုု�သူူ MBEI ဖြေ�ေဆိုု�သူူ
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၁၄.၅% သည််သူတို့့
ူ �၏ အဓိိက စာာရွွက််စာာတမ်းး�အဖြ�စ်် ပုံံစံ
� ံ

ပေါ�ါက််ရရှိိ�ထားး�သူူသည််မြေ�ေယာာပေါ်�်တွွင််တရား�းဝင််အခွွင့်အရေး�း
်�

သည်် ပုံံစံ
� (ံ ၇) ကိုု�ရယူူရန်် လိုု�အပ််သော�ာကြို�ု�တင််လိုု�အပ််ချျက််

မြေ�ေပိုု� င််ရှှ င်် ၏ စိိ တ််ကူးး�များ�း�ကိုု� လက််ခံံ လိုု� က််နာာရသည်် ။

၁၀၅ ကိုု� သတ််မှှတ််ပြီး��း ရယူူထားး�ကြ�သော်�်�လည်းး� ပုံံ�စံံ ၁၀၅

တစ််ခုုမျှှသာာဖြ�စ််သည်် ။ ၎င်းး� တို့့��တွွ င််ပိုု� င််ရှှ င်် သို့့�� မ ဟုုတ််
ငှား��းရမ်းး�သူူအမည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး��း မြေ�ေကွွက််၏နံံပါါတ််၊
မြေ�ေအနေ�အထားး� (စီးး�ပွား��းရေး�း၊ အစိုးး��ရ၊ စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း ဖော်�်�ပြ�)
မြေ�ေအမျိုး�း��အစား�းနှှင့်�် မြေ�ေပြ�င််မြေ�ေပုံံလည်းး
�
�ပါါဝင််သည််။

အခြား�း�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�သည််လည်းး� လုံံခြုံ� �ံ�စိိတ််ချျရသော�ာ
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််� အခွွင့််�အရေး�းများ�း�နှှင့််� ရှုုပ််ထွေး�း�နေ�သည််။

ခန့််မှ
� န်း
ှ း�ခြေ�ေအားး�ဖြ�င့််� MBEI ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ၉၅-ဦးး သည်် မြေ�ေယာာ၏
သမိုု�င်း�း ကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာ တရား�းဝင််စာာရွွက််စာာတမ်းး� ပုံံစံ
� ံ (၁၀၆) ကိုု�
၎င်းး�တို့့�၏
� အဓိိက မြေ�ေယာာစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�အဖြ�စ်် စာာရင်းး�

သွွင်းး�ကြ�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုု ၂၂-ခုုသည်် အဓိိကအားး�ဖြ�င့််�
စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေများ�း�၏ အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သော�ာ ပုံံစံ
� ံ (၁၅)

ကိုု�စာာရင်းး� ပြု�ုစုုထားး�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် လုုပ််ငန်းး�စုု ၂၃-ခုုသည််

ရှိိ�သည်် ။ လုုပ််ငန်းး� ရှှ င််သ ည်် အတိုု� င်းး� အတာာတစ််ခုုအထိိ
အဆုံးး��တွွင်် မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုုနှ
�
င့်
ှ ်� ပတ််သက််၍ အနာာဂတ််တွွင််

အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုုင််သ
� ည််။အရေး�းကြီး�း�သော�ာအချျက််မှာာ�

စာာရွွက််ပေါ်�်ရှိိ� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ရှှင််သည်် အသုံးး��ပြု�ုမှုု
စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲကော�ာင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င််သ
ု
ည််။
ဥပမာာ - မြေ�ေပိုု�င််ရှင််သ
ှ
ည်် ငှား��းရမ်းး�ခ တိုးး��မြှ�ှင့်နို
�် င််သ
ု�
ည််။ ညှိိ�နှိုု�င်း�း

ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုုင််သော�ာ
�
လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
�သည်် မတတ််သာာ၍
ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု�ကျျခံံကြ�ရသည််။ထို့့��အပြ�င််ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််

မြေ�ေယာာခေါ�ါင်းး�စဉ်် တပ််ခြ�င်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် မည််မျှှခက််ခဲဲ
ကြော��ာင်းး� သွွယ််ဝိုု�က််၍ဖော်�်�ပြ�သည််။

၁၀။ လုုပ််ငန်းး�မြေ�ေရရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�များ�း�၌
အခက််အခဲဲများ�း�နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််ရခြ�င်းး�ရှိိ�သည်် (%)

စိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေများ�း�ကိုု� အခြား�း�အသုံးး��ပြု�ုမှုုသို့့�� လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခွွင့်ပြု်� �ုပြီး��း

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အားး� မြေ�ေယာာရရှိိ�ရန််

မျှှကိုု�သာာ ပိုု�င််ဆိုု�င််ကြ�သည််။

ရှိိ�ပါါသလားး�ဟုု မေး�းမြ�န်းး� ခဲ့့�သည်် ။ အတားး�အဆီးး�များ�း�နှှ င့််�

နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် မြေ�ေဂရမ်် သို့့�� အဆင့််မြှ�
� င့်
ှ နို
�် င််သည့့်�
ု�
ပုံံစံ
� ံ (၃၉)
၂၄

ပုံံ�စံံများ�း� ၁၀၅၊ ၁၀၆၊ ၁၅၊ ၃၉ တို့့��တွင််
ွ သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််စွာာ�
လွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခွွင့်မ
်� ရှိိ�ဘဲဲ မြေ�ေဂရမ်် (သို့့��မဟုုတ််) ပုံံစံ
� (ံ ၇) နည်းး�တူူ

ပိုု� င််ဆိုု� င််ခြ� င်းး� နှှ င့့်� ပေါ�ါင််နှံံ�ခွွ င့််� လည်းး�မရှိိ�သည့််� အလျော�ာ�က််

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏ binary စနစ််တန််ဖိုးး��
(သုုည) အဖြ�စ််သတ််မှှတ််ထားး�သည််။

မြေ�ေဂရမ်် နှှင့််� ပုံံစံ
� ၇
ံ စာာရွွက််စာာတမ်းး�နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��သည်် ပိုု�င််ဆိုုင််
�
သူူများ�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အားး� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�စေ�ပြီး�း�

ပိုု�င််ရှှင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏မြေ�ေများ�း�ကိုု� ပေါ�ါင််နှံံ�ခြ�င်းး�၊

ပစ္စစည်းး�လဲဲလှှယ််ခြ�င်းး�၊ သို့့��မဟုုတ်် ရော�ာင်းး�ချျခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့််�ပြု�ု

ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် မြေ�ေလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းကိုု�

တိုု�က််ရိုုက််
� တိုု�င်းး�တာာသည််။စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ပိုု�မိုုခိုု
� င််မာာလေ�
�
လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုသည််နော�ာင််လာာမည့််ကာာလတွွ
�
င််သူူတို့့��မြေ�ေယာာ
လက််ဝယ််ရှိိ�/မရှိိ�နှှင့််�ပတ််သက််၍ စိုးး��ရိိမ််မှုုလျှော့�့��နည်းး�ခြ�င်းး�

ကြော��ာင့််� ရေ�ရှှည်ရ
် င်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု ပိုု�မိုုပြု� �ုလုုပ််နိုုင််လေ�ဖြ
�
�စ််သည််။
၉။ လုုပ််ငန်းး�ရှင်
ှ ်သည်် အခြား�း�သူူတစ််ဦးး၏အမည််ဖြ�င့်�်

(သို့့�� ) သူူ တို့့� ၏ လုုပ််ငန်းး� နယ််ပယ််တိုးး�� ချဲ့့��ရန်် အခက််အခဲဲ
ရင််ဆိုု� င်် ရသော�ာလုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ အချိုး�း��အစား�းများ�း�လေ�

မြေ�ေယာာဝယ််ယူူလုုပ််ကိုုင််
� ရန်် ခက််ခဲဲလေ�ဖြ�စ််သည််။ ဤအညွှှန်းး�

ကိိန်းး�များ�း�အတွွက်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆင််ခြ�င််မှုုမှာာ� ရိုးး��ရှှင်းး�သည််။
အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််သည်် မြေ�ေယာာရရှိိ�ရန်် သို့့��မဟုုတ််

မိိမိ၏
ိ မြေ�ေယာာကိုု�တိုးး�� ချဲ့့��ရန်် စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ရှိိ�ခဲ့့�လျှှင်် ၎င်းး�သည််
ထိိရော�ာက််မှုုမရှိိ�သော�ာ ဗျူူ�ရိုုကရေ�စီ
�
ီ ဖြ�စ််စဉ််များ�း� (ကြိုး��း �နီီစနစ််)
ကြော��ာင့််� သို့့��မဟုုတ်် မြေ�ေယာာ မည််သို့့��ရယူူရမည််ကိုု�မသိိ၍

သို့့��မဟုုတ်် တိုးး��ချဲ့့��ရန််နှှင့်�် ပတ််သက််သည့််� သတင်းး�အချျက််
အလက်် ရရှိိ�နိုုင််မှုုနည်းး
�
�ပါးး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုင််သလိုု
ု�
� ဝယ််ယူူ

နိုုင််သော�ာ
�
မြေ�ေမရှိိ�၍လည်းး�ဖြ�စ််နိုင််ပါ
ု� ါသည််။ (Demsetz,1974;

Knight, 2012)။ ဤညွှှန််ကိိန်းး�ကိုု� မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုု မူူဝါါဒ
(၂၀၁၆) ၏ အပိုု�င်းး� ၅ ပါါ မြေ�ေယာာရရှိိ�နိုင််ရေး�းအတွ
�ု
က််
ွ ပွွင့့်�လင်းး�

မြ�င််သာာစွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််�
ချိိ�တ််ဆက််နိုု�င််သည််။

၁၁။ ထွေ�ေအုုပ််၏မြေ�ေဂရမ်် ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�အရေ�အတွွက်် (#)

မြေ�ေကိုု� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည်် (%)

ဤလေ့�့လာာရေး�းညွှှန််ကိန်း
ိ း�တွွင််ပြ�သထားး�သော�ာတန််ဖိုးး��များ�း�သည််

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် အခြား�း�သူူတစ််ဦးး၏အမည််ဖြ�င့််� ပိုု�င််ဆိုုင််
�

ထွေ�ေအုုပ််မြေ�ေဂရမ််ရရှိိ�နိုင််
ု� ရန််အတွွက််လျှော�ာ�က််လွှာာ�တင််သွွင်းး�ရာာ၌

သော�ာမြေ�ေနေ�ရာာ တစ််ခုုတွွင်် လုုပ််ကိုု�င််နေ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််
များ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ အခြား�း�သူူတစ််ဦးး၏ အမည််

ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််မြေ�ေယာာအပေါ်�် လုုပ််ကိုု�င််သူူ ပိုု�များ�း�လေ�လေ�
လုံံခြုံ� �ံ�စိိတ််ချျရမှုု နည်းး�လေ�လေ� ဖြ�စ််သည််။ အခြား�း�သူူတစ််ဦးး

၏အမည််ဖြ�င့််� မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုသည််

သူူတို့့၏
� ကိုု�ယ််ပိုုင််အ
�
မည််ဖြ�င့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််ခြ�
� င်းး�လော�ာက််
မူူလကတည်းး�ကပင်် လုံံခြုံ� �ံ�ခိုု�င််မာာမှုုပိုု၍
� မရှိိ�ပါါ။ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််�

သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� အချျက််မှာာ� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့််� အမည််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တခုုချျင်းး�စီီအတွွက််မြို့�့��နယ်် အသီးး�သီးး�၏
လိုု�အပ််သော�ာအထော�ာက််အပံ့့�စာာရွွက််စာာတန်းး�အရေ�အတွွက််၏

သမတ််ကိိန်း�း (mean number) ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဤတိုု�င်း�း တာာ
မှုုသည်် အဆိုု�ပါါပြ�ည််နယ််၏ မြို့�့��နယ််ထွေ�ေအုုပ််ရုံးး��များ�း�တွွင််
ကော�ာက််ယူူရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ ပျျမ်းး�မျှှအမှှတ််ဖြ�စ််သည််။ ထည့််သွ
� င်း
ွ း�

စဉ်းး�စား�းသော�ာ အထော�ာက််အကူူပြု�ု စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင််

ထွေ�ေအုုပ်် လျှော�ာ�က််လွှာာ� ပုံံစံ
� ံများ�း�၊ မြေ�ေပုံံများ�း
� �၊ ဘဏ််ရှှင်းး�တမ်းး�
များ�း�နှှင့််�စည််ပင််ထော�ာက််ခံံစာာများ�း�ပါါဝင််သည််။ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အမှှတ််

များ�း�ကိုု� (၀)မှှ (၅)အထိိဖြ�င့််� ရည််ညွှှန်းး�ပြ�ဆိုု�ထားး�သည််။
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စာာရွွက််စာာတမ်းး� မလိုု�အပ််လျှှင်် ရမှှတ်် (၀) ဟူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး�

ဆက််လက််လုုပ််ကိုု�င််ရန်် တွွန်းး�ပို့့��သကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််နို�ုင််သည််။

ပြ� ဆိုု� ထားး�သည်် ။ လိုု� အပ််သော�ာစာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း� ပိုု� မိုု�

အတွွက််လည်းး�အကျိုးး���မရှိိ�ပါါ။ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�၏တွဲဲ�ဖက််တန််ဖိုးး��မှာာ�

အများ�း�ဆုံးး��လိုု�အပ််လျှှင်် ရမှှတ်် (၅) ဟူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး�

များ�း�လေ� ကုုန််ကျျစရိိတ််လည်းး� များ�း�မည််ဖြ�စ််ပြီး��း မြေ�ေယာာ
ရရှိိ�ရန််လည်းး� ခက််ခဲဲပါါမည််။

၁၂။ DALMS ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�
တတ််သည််။(%)

ဤစူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာရေး�း ညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တခုု
ချျင်းး�စီီအတွက််
ွ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ်် အသီးး�သီးး�၏
ထွေ�ေအုုပ််ရုံးး�� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ အလုုပ််ချိိ�န််မှှန််ခြ�င်းး�/မမှှန််ခြ�င်းး�နှှင့််�

လျှော�ာ�က််ထားး�သူူများ�း�ကိုု� လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�အပါါအဝင််

လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့့်�ပတ််သက််၍ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီဝ
ီ န််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််

ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�ဖြေ�ေဆိုု�ခြ�င်းး� ရှိိ�/မရှိိ�ကိုု� တိုု�င်းး�ထားး�သည််။ ကူူညီီ
ထော�ာက််ပံ့့�မှုုရှိိ�လျှှင်် ရမှှ တ််ကိုု� (၁) ဟူူ ၍ လည်းး�ကော�ာင်းး�
ကူူညီထော�ာက််ပံ့့�မှုု
ီ
မရှိိ�လျှှင်် (၀) ဟူူ၍လည်းး�ကော�ာင်းး� Binary
စနစ််ဖြ�င့််� အမှှတ််ပေး�းထားး�သည််။ ကူူညီထော�ာက််ပံ့့�တ
ီ
တ််သော�ာ

ဝန််ထမ်းး�များ�း� ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�သစ်် ဝင််ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င််
လိုု�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အတွွက်် သတင်းး�အချျက််

စုံံလင််စွာာ
�
�အလွွယ််တကူူရရှိိ�နိုင််သော�ာကြော�
ု�
�ာင့််�ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ရှိိ�၍ ထိုု�ဒေ�သတွင််
ွ လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကိုု�င််ရန်် ဆန္ဒဒပိုု၍
� ရှိိ�ကြ�မည််။

၎င်းး�ကိိစ္စသ
စ ည်် တရား�းလည်းး�မဝင်် သကဲ့့�သို့့�� ဒေ�သအစိုးး��ရများ�း�

ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် အဖြေ�ေအလွွယ််ရှိိ�ခြ�င်းး�ပင််ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍
ဤညွှှန််ကိိန်းး�ရမှှတ်် နိိမ့်�်နေ�လျှှင်် လိုု�င််စင််နှှင့််�မှှတ််ပုံံ�တင််

လက််မှှတ််များ�း� လွွယ််ကူကျျယ််ပြ
ူ
�န့််စွာာ
� � ရရှိိ�နိုင််
ု� ရန်် GAD/DALMS
တို့့��က လျှော�ာ�က််လွှာာ� ပုံံစံ
� များ�း
ံ �အပါါအဝင်် လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း�

ပိုု�မိုုကျျယ််ကျျယ််ပြ
�
�န့််ပြ� �န့််� လွွယ််လွယ််ကူ
ွ
ကူ
ူ ူ လျျင််မြ�န််စွာာ�ရရှိိ�မှုု
သေ�ချာ�ာအော�ာင်် ကြ�ပ််မတ််ပေး�းလိုု�က််ရုံမျှှသာာလိုု
ံ�
အပ််
� ၏။ အချုု�ပ််
ပြော��ာရလျှှင်် ဤညွှှန််ကိိန်းး�တိုု�င်းး�တာာမှုု နှှစ််ခုုသည််အထက််

အလားး�တူူ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�(၁) နှှင့်�် ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။
သို့့��သော်�်�အခြေ�ေခံံအကြော��ာင်းး�တရား�းကွာာ�ခြား�း�မှုု ရှိိ�ပါါသည််။

ဤအညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ၌ ရမှှ တ််နိိ မ့််� ကျျနေ�လျှှင်် အဝင််စရိိ တ််
အပြ�င်် မြေ�ေယာာရရှိိ�ရေး�းနှှင့််� လုံံခြုံ� �ံ�မှုုကြော��ာင့််� အခြေ�ေအနေ�ပိုု�၍

နိိမ့်စေ�သော�ာ
�်
သဘော�ာသို့့�� သက််ရော�ာက််စေ�ပါါသည််။ ဖော်�်�ပြ�ပြီး��း
လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံ� စံံ များ�း� ရရှိိ�ရေး�းပိုု� မိုု� ခက််ခဲဲ လျှှင်် လုုပ််ငန်းး�

အဆင့််ဆ
� င့််� လုုပ််ကိုု�င််ရာာတွင််
ွ တရား�းဝင််လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�

ပိုု�မိုုရှုုပ််ထွေး�း
�
� ပိုု�မိုုခက််ခဲ
�
သွားး
ဲ ��လိိမ့်မ
်� ည််။ အထက််တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�

ခဲ့့�သော�ာ မြေ�ေပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုစသော�ာ မြေ�ေယာာဆိုု�င််ရာာ တရား�းဝင််
စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း� မရှိိ�ခြ�င်းး� သည်် လုုပ််ငန်းး� စုုအတွွ က််

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းနှှင့်တကွ
်�
ွ ထုုတ််လုုပ််မှုုများ�း�ကိုု�ပါါ ထိိခိုုက််စေ�သ
�
ည််။
၁၅။ GAD ရုံးး��တွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ဝင််ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င််ကြ�သည့််� အခါါ၌လည်းး� ကုုန််ကျျစရိိတ််

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ရှိိ�၏ဟုု သဘော�ာတူူကြ�သူူ (%)

ကိုု�င််နိုု�င််ကြ�မည််ဖြ�စ််သည််။

၁၆။ DALMS ရုံးး��တွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

များ�း�စွာာ�မရှိိ�ဘဲဲ လုုပ််ငန်းး�များ�း� အလျျင််အမြ�န်် ဝင််ရော�ာက််လုုပ််

၁၃။ GAD (အထွေ�ေထွေ�ေ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန) တွွင််

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ရှိိ�၏ဟုု သဘော�ာတူူကြ�သူူ (%)

စံံပုံံ�စံံ ရှိိ�သည််၊ ရနိုု�င််သည််။(%)

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှစ််ခုုသည်် တိုု�င်းး�နှှင့််�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မြို့�့��နယ််

၁၄။ DALMS(လယ််ယာာမြေ�ေစံံမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းနှှင့့်� စာာရင်းး�အင်းး�

နိုု�င််ရန််အတွွက်် ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာများ�း�နှှင့့်� အထော�ာက််အကူူ

ဦးးစီးး�ဌာာန )တွွင်် စံံ ပုံံ�စံံရှိိ�သည််၊ ရနိုု�င််သည််။(%)

ဤ စော�ာင့််ကြ� �ည့််လေ့�့လာာမှုု
�
ညွှှန််ကိန်း
ိ း� နှှစ််ခုုသည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံစံ
� ရှိိ�ပြီး
ံ ��း ၊ ရယူူနိုင််သည့်
ု�
�် မြို့�့��နယ််
GAD/DALMS ၏ ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ထွေ�ေအုုပ််သည််

မြေ�ေဂရမ််ရရှိိ�ရေး�းကိိစ္စစ လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံ�စံံနှှင့််� DALMS သည််

ပုံံစံ
� (ံ ၁၀၅)အတွွက်် ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။ မြို့�့��နယ်် GAD/DALMS
မှှရရှိိ�နိုင််သော�ာ
ု�
လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံစံ
� ရှိိ�သည့်
ံ
�် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွက််

လုုပ််ငန်းး� စတင််ဝင််ရော�ာက််ရန်် ကုုန််ကျျစရိိတ်် လျော့�့��နည်းး�မည််။
ပုံံစံ
� ရ
ံ ရှိိ�နိုုင််မှုု
� အခွွင့်အရေး�းနည်းး
်�
�လေ� လုုပ််ငန်းး�ဝင််ရော�ာက််ရန််

ကုုန််ကျျစရိိတ််မြ�င့််လေ�
�
ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ GAD/DALMS
တို့့��တွင််
ွ ထိုု�ပုံစံ
ံ� များ�း
ံ � မရှိိ�ပါါက လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် တရား�းဝင််
ပုံံ� စံံ တကျျလျှော�ာ�က််လွှာာ�တင််သွွ င်းး� ခြ�င်းး� ပြု�ုလုုပ််နိုု� င်် မည််

မဟုုတ််ပါါ။ ထိုု�သို့့� ဖြ�စ််ခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�ကိုု� GAD/
DALMS သို့့�� အခေါ�ါက််အခေါ�ါက်် အခါါခါါ သွားး��ရသည့််အတွ
�
က််
ွ
အချိိ�န်် ကုုန််ကျျမည််ဖြ�စ််၍ ထိုု�အခြေ�ေအနေ�သည်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််
များ�း�ကိုု� တရား�းဝင်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�မပါါပဲဲ လုုပ််ငန်းး� များ�း�

ရုံးး��များ�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ထိိထိရော�ာက််ရော�ာက််ဆော�ာင််ရွ
ိ
က််
ွ
ပစ္စစ ည်းး�များ�း� လုံံ� လော�ာက််စွာာ�ရှိိ�ကြော��ာင်းး� ကျွွန််တော်�်� တို့့� ၏

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��ကလက််ခံံသော�ာအချိုး�း��အစား�းကိုု�ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််�
တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤတိုု�င်းး�တာာမှုုသည်် ဒေ�သန္ထထရ
ရုံးး��များ�း�ရှိိ� ရုုပ််ဝတ္ထုု�ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� အထူးး�ပြု�ု မေး�းမြ�န်းး�ထားး�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််၍ ထပ််ဆော�ာင်းး� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ရှိိ�ပါါသည််။ ကွွန််ပျူူ�တာာ၊

ဖက််စ််စက််များ�း�၊ စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�နှှ င့််� မိိ တ္တူူ�ကူးး�စက််
များ�း�ကဲ့့�သို့့��ရုုပ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�သည်် ရုံးး��၏ လုုပ််ငန်းး�

များ�း�ကိုု�ထိိရော�ာက််စွာာ�လုုပ််ကိုု�င််နိုုင််
� ရန််လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�ထင််ရှား��း
ပါါသည််။၀န််ထမ်းး�များ�း�သည်် အဆင့််မြ�င့်
� ်� လေ့�့ကျျင့််သင််ကြား
�
�း�
ခံံထားး�ရသည့့်�တိုု�င်် ၎င်းး�တို့့��တွင််
ွ လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အခြေ�ေခံံထော�ာက််ပံ့့�ပစ္စည်းး
စ �များ�း� မရှိိ�ခဲ့့�လျှှင်် သူူတို့့�၏ လုုပ််ငန်းး�
များ�း�ကိုု� ထိိရော�ာက််ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� မလုုပ််နိုု�င််ပါါ။ ဤအညွှှန်းး�

ကိိန်းး�၌ ရမှှတ််များ�း� နိိမ့်ကျျစွာာ
်�
� ရှိိ�ပါါက ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအရင်းး�မြ�စ််

များ�း� အဟန့််�အတားး�ကြော��ာင့််� ဤအေ�ဂျျင််စီီများ�း�က စွွမ်းး�ရည််
အပြ�ည့််� ဝ ဆော�ာင််ရွွ က်် နိုု� င််ခြ� င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� နှှ င့််� အခြေ�ေခံံ
အဆော�ာက််အအုံံများ�း
� �ကိုု� အဆင့််မြှ�
� င့်
ှ တင််
်�
ရန်် လိုု�အပ််နေ�သည််
ဟူူသော�ာရှှင်းး�လင်းး�ပြ�တ််သားး�သည့််�အဖြေ�ေတခုုကိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််။
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၁၇။ GAD ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ရည််အပြ�ည့််� အလုုပ််လုပ်
ု ်

၁၉။ DALMS ပုံံ�စံံ-၁၀၅ (မြေ�ေပုံံ�) ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ

၁၈။ DALMS ရုံးး��သည်် စွွမ်းး�ရည််အပြ�ည့််�

ဤလေ့�့လာာရေး�းညွှှန််ကိန်း
ိ း�တွွင််ပြ�သထားး�သော�ာတန််ဖိုးး��များ�း�သည််

သည််ဟုု သဘော�ာတူူညီီမှုု (%)

အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု သဘော�ာတူူညီီမှုု (%)
ဤလေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််နှှစ််ခုုသည််တိုု�င်းး�နှှင့်ပြ်� �ည််နယ််အလိုု�က််၊

GAD/DALMS မြို့�့��နယ််အဆင့််�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

ဆော�ာင််ရွွ က်် ရန််အတွွ က်် ရှိိ�ရင်းး� ပစ္စစ ည်းး�ကိိ ရိိ ယာာများ�း�နှှ င့််�

အထော�ာက််အကူူ ပြု�ုပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ထိိ ထိိ ရော�ာက််ရော�ာက််

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� အရေ�အတွွက်် (#)

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တခုုချျင်းး�စီီအတွွက််မြို့�့��နယ်် အသီးး�သီးး�၏
DALMSရုံးး��မှှသီးး�ခြား�း�လိုု�င််စင််သို့့�မ
� ဟုုတ််သက််သေ�ခံံလက််မှတ်
ှ -်
ဤကိိစ္စတွ
စ င််
ွ ပုံံစံ
� (ံ ၁၀၅)(မြေ�ေပုံံ)� ရရှိိ�နိုင််
ု� ရန််အတွွက််လျှော�ာ�က််လွှာာ�

တင််သွွင်းး�ရာာ၌ လိုု�အပ််သော�ာ အထော�ာက််အပံ့့� စာာရွွက််စာာတမ်းး�

အရေ�အတွွက််၏အလယ််ကိိန်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။ဤတိုု�င်းး�တာာမှုုသည််

အဆိုု�ပါါပြ�ည််နယ််၏DALMSရုံးး��များ�း�တွွင််ကော�ာက််ယူူရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ

အသုံးး��ချျ၍ စွွမ်းး�ရည််အပြ�ည့််�အဝ အလုုပ််လုုပ််နေ�သည််ဟုု

ပျျမ်းး�မျှှအမှှတ်် ဖြ�စ််သည််။ ထည့််သွ
� င်း
ွ း� စဉ်းး�စား�းသော�ာ အထော�ာက််

(%)ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�တိုု�င်းး�တာာမှုု

များ�း�နှှ င့််� အခြား�း�ဝန််ကြီး�း� ဌာာနများ�း�မှှ ထော�ာက််ခံံ စာာများ�း�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� သုုတေ�သန အဖွဲ့့��က လက််ခံံသော�ာ အချိုး�း��အစား�း

နှှစ််ခုုသည််လည်းး� အထက်် အလားး�တူူအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�(၁)နှှင့်�်
ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်� အခြေ�ေခံံ အကြော��ာင်းး�တရား�း
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုမှာာ� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�နှှစ််ခုုပေါ်�်တွွင်် ရမှှတ််များ�း�

နိိမ့််�ကျျနေ�ပါါက မြေ�ေယာာလုံံခြုံ� ��ံ မှုုနှှင့်� ် ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုစာာရွ
�
က််စာာတမ်းး
ွ
�

များ�း�မပြ�ည့််စုံ
� ၊ံ� ထိိရော�ာက််စွာာ�မရှိိ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
�
အခွွင့်အရေး�း
�်
မခိုု�င််မာာသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ဖြ�စ််ပြီး��း ထိုု�လုုပ််ငန်းး�

စဉ််များ�း�ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ရန်် ရွေး�း�ချျယ််လိုု�ပါါက ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််

အကူူပြု�ု စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် DALMSရုံးး�� လျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံစံ
� ံ

ပါါဝင််သည််။ ညွှှန််ကိိန်းး�အမှှတ််များ�း�ကိုု� (၀)မှှ (၇) အထိိဖြ�င့််�
ရည််ညွှှန်းး�ပြ�ဆိုု�ထားး�သည််။ စာာရွွက််စာာတမ်းး� မလိုု�အပ််လျှှင််

ရမှှတ်် (၀) ဟူူ၍၎င်းး�၊ အများ�း�ဆုံးး��လိုု�အပ််လျှှင်် ရမှှတ်် (၇) ဟူူ၍

လည်းး�ကော�ာင်းး� ပြ�ဆိုု�ထားး�သည််။ လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�

များ�း�ပိုု�မိုုများ�း
� �လေ� လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ပိုု�မိုုရှုုပ််ထွေး�း
�
�ပြီး��း ကုုန််ကျျစရိိတ််
လည်းး�ပိုု�များ�း�မည််၊ မြေ�ေယာာရရှိိ�ရန််လည်းး� ပိုု�၍ ခက််ခဲဲပါါမည််။

သော်�်�လည်းး� လုံံခြုံ� �ံ�မှုုလျော့�့��နည်းး�သွားး��လိိမ့်�်မည်် ဖြ�စ််သည််။

ဇယားး� ၄-၂။

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
ဤအဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး� ဂဏန်းး�များ�း�ကိုု� ၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ MBEI မှှတ််တမ်းး�များ�း�မှှ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည််
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှင့်
ှ �်

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

လုံံခြုံ� �ံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

(အမာာခံံ ၀.၄)

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၁၈

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

5.16

4.91

6.17

အလယ််ကိိန်းး�

5.75

5.82

6.83

အမြ�င့််�ဆုံးး��

6.72

6.53

7.53

0.03

0.24

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ကော�ာက််ယူူပြီး��း စစ််တမ်းး�
ဒေ�တာာ

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

5.16

4.91

3.85

အလယ််ကိိန်းး�

5.75

5.82

4.16

အမြ�င့််�ဆုံးး��

6.72

6.53

4.52

0.03

0.48

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.99

အလယ််ကိိန်းး�

2.54

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.14

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ လုုပ််ငန်းး�စုုသည်် မြေ�ေယာာ

ကော�ာက််ယူူပြီး��း သော�ာ

ပိုု�င််ဆိုု�င််ပြီး�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုု

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ MBEI

အထော�ာက််အထားး�ရှိိ�၏ (%)

စစ််တမ်းး� မေး�းခွွန်းး�: Q33_a

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

52.1%

55.5%

57.1%

အလယ််ကိိန်းး�

69.6%

79.5%

79.8%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

89.3%

96.9%

92.9%

0.24

0.47

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၂။ မြေ�ေစာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

67.33

25.06

44.67

ရရှိိ�ရန်် အချိိ�န််ကာာလ

မေး�းခွွန်းး�- Q36ar1

အလယ််ကိိန်းး�

126.96

121.79

97.04

အမြ�င့််�ဆုံးး��

196.62

224.15

201.14

0.36

0.75

(ရက််ပေါ�ါင်းး�)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၃။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�တွွင််

MBEI စစ််တမ်းး� -

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

24.4%

25.7%

31.2%

သိိမ်းး�ပိုု�က််ခံံရမှုုအတွွက််

မေး�းခွွန်းး� ၃၈

အလယ််ကိိန်းး�

56.4%

45.2%

50.0%

စိုးး��ရိိမ််စိတ်
ိ ် အသင့််�အတင့်�်

အမြ�င့််�ဆုံးး��

68.2%

62.8%

72.9%

ရှိိ�ကြော��ာင်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.27

0.26

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၄။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�တွွင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

70.0%

78.5%

75.7%

ငှား��းရမ်းး�ခ အန္တတရာာယ််

မေး�းခွွန်းး� - Q44

အလယ််ကိိန်းး�

85.4%

90.6%

86.8%

အတွွက်် စိုးး��ရိိမ််စိတ်
ိ ်

အမြ�င့််�ဆုံးး��

96.1%

98.2%

96.0%

အသင့််�အတင့်�်ရှိိ�ကြော��ာင်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.62

0.86

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၅။ မြေ�ေယာာ အသိိမ်းး�ခံံရလျှှင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

64.1 %

33.9 %

60.1%

မျှှတသော�ာ လျော်�်��ကြေး��းငွေ�ေ

မေး�းခွွန်းး� - Q39

အလယ််ကိိန်းး�

86.0 %

73.9 %

76.0%

ရရှိိ�လိိမ့်�်မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

98.3 %

91.8 %

93.5%

သည့််� လုုပ််ငန်းး�စုု (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.52

0.90

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၆။ လုုပ််ငန်းး�စုုမှှ မြေ�ေယာာ

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

50.0%

61.6%

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�

မေး�းခွွန်းး� - Q43_1

အလယ််ကိိန်းး�

100.0%

100.0%

83.6%

အတိုု�င်းး� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပြီး�း�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

100.0%

မည််သည့််�အခက််အခဲဲမျှှ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.03

0.38

မကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ပါါ(%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�သွွင်းး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၁၈

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၇။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

၂ နှှစ််တာာကာာလအတွွင်းး�

မေး�းခွွန်းး� - Q45

အလယ််ကိိန်းး�

0.7%

လုုပ််ငန်းး�စုုအနေ�ဖြ�င့််�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

4.9%

မြေ�ေယာာအငြ�င်းး�ပွား��းမှုု

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သည်် (%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၈။ လုုပ််ငန်းး�စုုတွွင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

23.9%

မြေ�ေယာာဂရမ်် (သို့့��မဟုုတ််)

မေး�းခွွန်းး� - a_q34a_1 &

အလယ််ကိိန်းး�

43.4%

� ံ-၇ ရှိိ�သည်် (%)
ပုံံစံ

a_q34a_2

အမြ�င့််�ဆုံးး��

61.2%

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၉။ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််သည််

MBEI စစ််တမ်းး�

အခြား�း�သူူတစ််ဦးး၏

မေး�းခွွန်းး� - Q33_2

အမည််ဖြ�င့််� မြေ�ေကိုု�
ပိုု�င််ဆိုု�င််သည်် (%)

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

အလယ််ကိိန်းး�
အမြ�င့််�ဆုံးး��

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

12.8%
29.7%
70.1%
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၁၀။ လုုပ််ငန်းး�မြေ�ေ ရရှိိ�ခြ�င်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

သို့့��မဟုုတ်် ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�များ�း�၌

မေး�းခွွန်းး� - Q41

အခက််အခဲဲများ�း�နှှင့်�်

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

10.7%

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ရင််ဆိုု�င််ရခြ�င်းး�ရှိိ�သည်် (%)

5.0%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၁။ ထွေ�ေအုုပ််၏မြေ�ေဂရမ််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

ရရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

GAD A4

အရေ�အတွွက်် (#)

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.47

အမြ�င့််�ဆုံးး��

5.14

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

3.94

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၂။ DALMS ဝန််ထမ်းး�

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

များ�း�သည်် ကူူညီီထော�ာက််ပံ့့�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

တတ််သည််။ (%)

DALMS Z5

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

23.2%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100%

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

100%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၃။ GAD (အထွေ�ေထွေ�ေ

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဦးးစီးး�ဌာာန)တွွင််

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

စံံပုံံ�စံံ ရှိိ�သည််၊ ရနိုု�င််သည််။

GAD A1 နှှင့်�် A1a

(%)

0.0%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

91.5%

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

45.0%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၄။ DALMS (လယ််ယာာ

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

ှ
မြေ�ေ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရေး�းနှင့့်�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

စာာရင်းး�အင်းး�ဦးးစီးး�ဌာာန)တွွင််

DALMS A1 နှှင့်�် A1a

စံံပုံံ�စံံရှိိ�သည််၊ ရနိုု�င််သည််။(%)

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

18.2%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

100.0%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၅။ GAD ရုံးး��တွွင််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း� ရှိိ�သည််ဟုု

GAD Z6

သဘော�ာတူူကြ�သူူ (%)

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

12.4%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

82.3%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၆။ DALMS ရုံးး��တွွင််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

လိုု�အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အရင်းး�အမြ�စ််များ�း� ရှိိ�သည််ဟုု

DALMS Z6

သဘော�ာတူူကြ�သူူ (%)

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

58.2%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၇။ GAD ရုံးး��သည််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

စွွမ်းး�ရည််အပြ�ည့််�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု

GAD Z4

သဘော�ာ

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

အလယ််ကိိန်းး�
အမြ�င့််�ဆုံးး��

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

45.7%

100.0%
100.0%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၈။ DALMS ရုံးး��သည််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

စွွမ်းး�ရည်် အပြ�ည့််�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလုုပ််လုုပ််သည််ဟုု

DALMS Z4

သဘော�ာတူူညီီမှုု (%)

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0 %

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

99.1%

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

� ံ၁၉။ DALMS ပုံံစံ

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု

၁၀၅ (မြေ�ေပုံံ)� ရရှိိ�ရန််

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�

DALMS A4

အရေ�အတွွက်် (#)

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.28

အမြ�င့််�ဆုံးး��

7.00

အလယ််ကိိန်းး�
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

4.08
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မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််

စေ�ရန်် ကူူညီသ
ီ ည်် ဟူူ၍လည်းး� ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ကိုု� စဉ််ဆက််မပြ�တ််

အဆိုးး��ဝါးး�ဆုံးး�� အခြေ�ေအနေ�တွွင်် ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�

နေ�သမျှှ ကာာလပတ််လုံးး�� စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှ င့််�

ခံံ စား�းရသည်် ။ လိုု� င််စင််သက််တမ်းး�တိုးး�� ခြ�င်းး� ၊ ပုံံ� စံံ များ�း�နှှ င့််�
အထော�ာက်် အကူူပြု�ု စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ရယူူခြ�င်းး�၊ စည်းး�မျျဉ်းး�

များ�း�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီအော
ီ �ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််ရခြ�င်းး�၊ စစ််ဆေး�းမှုုခံံရ

ခြ�င်းး�နှှင့််�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�အဆင့််မြှ�
� င့်
ှ တင််ခြ�
်�
င်းး�တို့့��သည််
စီးး�ပွား��းရေး�းစံံချိိ�န််စံံညွှှန်းး�များ�း�နှှင့်�်အညီီ ဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက််
လိုု�အပ််သည််။ ဤတာာဝန််တ္တတရား�းများ�း�သည်် အရေး�းကြီး��း သော်�်�
လည်းး� မကြာ�ာခဏဆိုု�သလိုု� အရေး�းမပါါသော�ာ ကိိစ္စများ�း
စ � ဖြ�စ််နိုင််
�ု

ကာာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ၀န််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��လည်းး�
ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။

ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ အခွွန််ပေး�းဆော�ာင််မှုု ညွှှန််ကိိန်းး�အရ မြ�န််မာာ
နိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် နိုုင််ငံ
� ပေါ
ံ �ါင်းး� ၁၉၀ အနက်် ၁၂၉ အဆင့််တွ
� င််
ွ ရှိိ�သည််။

အေ�ဂျျင််စီီ များ�း�၏ ဗျူူ�ရိုု� ကရေ�စီီ စွွ မ်းး�ဆော�ာင််ရည််သည််

လုုပ််ငန်းး�စုု၅၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာတံံဆိပ််
ိ ခေါ�ါင်းး�/တံံဆိပ််ခ
ိ တ််နှိိ�ပ််
ရန််နှှင့််� လက််မှှတ််များ�း�ရရှိိ�ရန်် အကြိ�ိမ််များ�း�စွာာ� သွားး��စရာာမလိုု�ဟုု

ဆိုု�သည််။ အလယ််အလတ််အဆင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရှာာ�ရာာတွွင််
ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��(OSS-OperationalSupportSystems)

OSS လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် ဝန််ထမ်းး�စား�းပွဲဲ� ၁၀.၀ ထက််ပိုု�လိုုအပ််
�
သော်�်�လည်းး� တက််ကြွ�သော�ာ
ွ
ဝန််ထမ်းး�များ�း�နှှင့်�်အတူူ ပျျမ်းး�မျှှ
အားး�ဖြ�င့််� ၃.၀၈ မျှှခန့််သာာရှိိ�သ
�
ည််ဟုု လေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာ မူူဝါါဒသက််ရော�ာက််မှုု သဘော�ာတရား�းမှာာ�

အစိုးး��ရများ�း�သည်် သူူတို့့��ရုံးး��များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� မြှ�ှင့်တင််
်�

ခြ�င်းး� အားး�ဖြ� င့််� မှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� အလွွ န်် စည်းး�မျျဉ်းး� များ�း�ကိုု�
သိိသိိသာာသာာ တိုးး��တက််ထိိရော�ာက််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။

ဤအချျက််သည်် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး�း�သည်် ဤအညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ ၌
� အကော�ာင်းး�ဆုံးး��

လေး�းလံံရှုုပ််ထွေး�း� မလွွယ််ကူူသော�ာကြော��ာင့််� အချိိ�န််ကုုန််ပြီး�း�

(ပုံံ�-၄.၃)။ ကျွွန်ုု� ပ််တို့့� ၏ ကွွ င်းး� ဆင်းး� လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��မှှ

(ဤကိိစ္စတွ
စ င််အ
ွ ခွွန််များ�း�) ကိုု�င််တွယ််ရာာတွ
ွ
င််
ွ လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�
မတတ််သာာသော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��စေ�ပြီး�း�

ထိိရော�ာက််မှုုမရှိိ� ဖြ�စ််တတ််ပါါသည််။ ဤလုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

များ�း�တွွင်် အလုုပ််သမား�းလုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း၊ မီးး�ဘေး�းလုံံခြုံ� �ံ�မှုု လက််မှှတ််
နှှင့််�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာလိုုက််နာ
�
ာမှုုများ�း�စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�
ခံံရခြ�င်းး�များ�း� ပါါဝင််သလိုု� ၎င်းး�တို့့��တွင််
ွ အခွွန််ပေး�းဆော�ာင််ခြ�င်းး�၊
လိုု�င််စင််သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�နှှင့််� စက််ရုံံ�ချဲ့့��ထွွင််ရန််အတွွက််
ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�းပါါမစ််များ�း�ရရှိိ�ရန်် ကိိစ္စစရပ််များ�း�အတွွက််
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းရုံးး��များ�း�သို့့�� အပြ�န််ပြ�န််အလှှန််လှှန်် ဆက််သွွယ််

ရခြ�င်းး� တို့့��လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည်် ။ ဤအညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�တွွ င််
အစိုးး��ရ၏ ထိိရော�ာက််မှုု၊ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ အသုံးး��ဝင််မှုု
နှှင့််� အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သော�ာ

အခြား�း�အရည််အသွေး�း�များ�း�အပေါ်�် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ အမြ�င််
များ�း�နှှင့်တကွ
်�
ွ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� ကွွင်းး�ဆင်းး�စော�ာင့််ကြ� �ည့််လေ့�့လာာ
�

ရေး�းအဖွဲ့့��၏ ခိုု�င််မာာသည့်�စ
် စ််တမ်းး� အချျက််အလက််များ�း�ဖြ�င့််�
ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က အစိုးး��ရ၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ

အခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�မှုုအပေါ်�်လက််ခံံသော်�်�လည်းး�အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီ
များ�း�သည််စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြ�င့်�မား�
် းစွာာ�နှှင့််�ထိိထိရော
ိ �ာက််ရော�ာက််

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး� အဆင့််တိုု
� င်း
� း�တာာမှုုတွွင်် အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ရှိိ�

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ၉၈.၁% သည်် အစိုးး��ရအပေါ်�် ယုံံကြ� �ည််မှုု
ရှိိ�၏၊ အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၈၃.၉%

ဖြ�စ််ပြီး�း� တနင်္သာာ�ရီတိုု�င်းး�ဒေ�သ
ီ
ကြီး�း�တွွင်် အဆိုးး��ဆုံးး��ဖြ�စ်သ
် ည််

အကဲဲဖြ�တ််သည့််လုုပ််ငန်းး
�
�စုုအေ�ဂျျင််စီီများ�း�၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှုုန်းး�
နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ သဘော�ာထားး�အမြ�င််နှှင့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�

ဆိုု�င််ရာာ စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ နှှစ််မျိုး�း��လုံးး��တွွင်် ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�ခြ�င်းး�သည််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရမှှတ််နှှင့််� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု
ကိုု� ထင််ဟပ််နေ�ပါါသည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏
ကွွင်းး�ဆင်းး�အဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� များ�း�စွာာ�ရှိိ� မြို့�့��နယ််ထွေ�ေ/

အုုပ််တို့့��တွင််
ွ အထော�ာက််အကူူပြု�ုတတ််သော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�စွာာ�
ရှိိ�ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််၊ သို့့��သော်�်လည်းး
�
� တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�

ဒေ�သကြီး�း� ရှိိ� မြို့�့��နယ််ထွေ�ေ/အုုပ််များ�း�၏ သုံးး�� ပုံံ� တ စ််ပုံံ� သာာ
အထော�ာက််အကူူပြု�ုဝန််ထမ်းး�များ�း�ရှိိ�သည််ဟုုသတိိပြု�ုမိိခဲ့့�သည််။
ပြ�ည််နယ််နှှင့်တိုု
်� င်း
� း�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�တွွင််လည်းး� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကယားး�

ပြ�ည််နယ််တွွင်် ၉၁%သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က တံံဆိပ််ခေါ�
ိ
ါင်းး�/
တံံဆိိပ််ခတ််နှိိ�ပ််နှှင့်�် လက််မှှတ််များ�း�ရရှိိ�ရန််အတွွက်် အကြိ�ိမ််

ကြိ�ိမ််သွားး��ရသည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�တွွင််
၂၃% သော�ာလုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ကသာာ ဤတိုု�င််ကြား�း�ချျက််ကိုု�

ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််။အပြု�ုသဘော�ာအားး�ဖြ�င့််�ဆိုု�ရလျှှင််တိုု�င်းး�ပြ�ည််ရှိိ�
လုုပ််ငန်းး� စုုအများ�း�စုုက စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ဆိုု� င််ရာာ

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�သည်် အလွွန််ရိုးး��ရှှင်းး�သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််
ကြ�သည််။ အနိိမ့်ဆုံးး
�် �� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တွွင်် ၅၆% မှှ အများ�း�ဆုံးး��
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တွွင်် ၉၀% ကျော်�်��အထိိ ရှိိ�သည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင်် ကော�ာက််ယူူ

သည်် အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီများ�း�က အရည််အချျင်းး� ရှိိ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�

ခဲ့့�သည့််� အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီီ

ဤမှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� အလွွ န်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

သဘော�ာတူူကြ�၏။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�သည််

98
tcef; 4
jrefrmEdkifiH&Sd pD;yGm;a&;
tkyfcsKyfrItajctae

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ကဏ္ဍတွွင်် ၂၀၁၈-ခုုနှှစ်် နှှင့််� ၂၀၂၀-ခုုနှှစ််

ခံံနေ�ရစဉ်် ကာာလအတွွင်းး� အစစ််ခံံလုုပ််ငန်းး�စုုက စီးး�ပွား��းရေး�း

ညွှှန််ကိိန်းး� (၁၁) မျိုး�း��စလုံးး�� ပါါဝင််သည််။

ခြ�င်းး� သဘော�ာဖြ�စ်် နိုု� င််သ ည်် ။ ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�အတွွ က််

၁။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဌာာနအားး�လုံးး��မှှ

နော�ာက််ဆုံးး�� ကော�ာက််ချျက််မှာာ� အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� သင့််တင့်
� မျှှတဆုံးး
်�
��

နှှစ််ကြိ�ိမ််စလုံးး��တို့့��၌ တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�သည့််� အဓိိက(အနှှစ််ချုု�ပ််)

ဝင််ရော�ာက််စစ််ဆေး�းသည့့်� အကြိ�ိမ််ပေါ�ါင်းး�(#)

ဤ ညွှှ န််ကိိ န်းး� သ ည်် စီးး� ပွား��းရေး�းလုုပ််င န်းး� များ�း� အနက််

လုုပ််ငန်းး� စုုတစ််ခုုချျင်းး� အားး� စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

လိုု�က််နာာမှုုနှှင့်�် ပတ််သက််၍ ဝင််ရော�ာက််စစ််ဆေး�းခဲ့့�ရသော�ာ

အကြိ�ိမ််အရေ�အတွွက််ဖြ�စ််၏။ စစ််ဆေး�းမှုု ခံံရသူူများ�း�လျှှင််
ရမှှတ််နိိမ့််�ပြီး��း ၊ စစ််ဆေး�းခံံရသူူနည်းး�လျှှင်် ရမှှတ််မြ�င့််�သည််။
ယခုုညွှှန််ကိန်း
ိ း�၏အနက်် အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကိုု� ထည့််သွ
� င်း
ွ း� စဉ်းး�စား�းရ

ကျိုးး���နပ််၏။ စစ််ဆေး�းရေး�းမှူးး��များ�း�သည်် လုံ့့��လဝီရိ
ီ ယရှိိ�ကြော�
ိ
�ာင်းး�
နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� စေ့�့စေ့�့စပ််စပ်် ဆန်းး�စစ််နေ�ကြ�ကြော��ာင်းး�
သိိရှိိ�ရသည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင််မူူ လိုု�အပ််သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး�

များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� စိိစစ််သည့််� စစ််ဆေး�းမှုုတစ််ခုုသည််လုံံလော�ာက််
�

သော�ာကြော��ာင့််� စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�စွာာ�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�က စစ််ဆေး�း
ရေး�းမှူးး��များ�း�၏ အခြား�း�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�း
နိုုင််သည့်
�
်� အချိိ�န််ဖြု�ုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး�သဘော�ာဖြ�စ််နိုင််သလိုု
�ု
� စစ််ဆေး�း

မလုုပ််နိုု�င််သည့်�အတွ
်
ွက်် သူူတို့့�၏အချိိ�န််ကိုု�လည်းး� ဖြု�ုန်းး�တီးး�

နော�ာက််ပိုု�င်းး�ဖွွင့်ဆိုု
်� သော�ာ
�
အနက််အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။

အကြိ�ိမ််အရေ�အတွက််ကိုု
ွ
� ရှာာ�ဖွေ�ေပြီး��း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အတွွက််
သင့််မြ�
� တ််ဆုံးး��အတိုု�င်းး�အတာာတစ််ခုုတည််ဆော�ာက််ရန််ဖြ�စ််သည််။

သို့့��သော်�်�ရှှင်းး�လင်းး�သော�ာသီီအိုုရီ
� ဆိုု
ီ င််ရာာ
�
မျှှတမှုုမရှိိ�ပဲဲလုုပ််ဆော�ာင််

မရနိုုင််သေး�းသော�ာကြော�
�
�ာင့််� ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
��သည်် ထိုု�တိုုင်း
� း�တာာခြ�င်းး�ကိုု�
ဆိုု�င်းး�ငံ့့�ထားး�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�၌ စစ််ဆေး�းချိိ�န််

ကြာ�ာလေ�မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန််စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကြော��ာင့််�
ပိုု�၍ပင််ပန်းး�စေ�မည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� အကြံ�ပြုံ �ုအပ််သည််။ အဆိုု�ပါါ
ယုုတ္တိိ�ဗေ�ဒဒဿနသည််စစ််ဆေး�းရေး�းမှူးး��နှှင့််�လုုပ််ငန်းး�စုုနှှစ််ဖက််

လုံးး��၏အချိိ�န််နှှင့်စွ
်� မ်းး
ွ �အင််ထက််ကျော်�်��လွန််သော�ာ
ွ
အနက််အဓိိပ္ပာာ�ယ််

ဆော�ာင််ပါါသည််။ ဤအတိုု�င်းး�အတာာသည်် အေ�ဂျျင််စီီများ�း�နှှင့််�
သူူတို့့�၏စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ�များ�း�အကြား�း� အကော�ာင်းး�ဆုံးး��

အလေ့�့အကျျင့််�များ�း�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ရန်် စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််စွွမ်းး� မရှိိ�
ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။

၂။ စစ််ဆေး�းမှုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�များ�း�နှှင့််�ကိုု�က််ညီစေ�ရန်
ီ
်

ပုံံ� ၄.၃။

အကူူအညီီဖြ�စ််စေ�သည်် %

ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ဆိုု�င််ရာာ အဆင့််�များ�း�

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏-

စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�

များ�း�လိုု�က််နာာစေ�ရန်် ကူူညီသ
ီ ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သော�ာ သူူတို့့၏
�
ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၁၆

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၈၆

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၄.၀၄

၂.၇၂

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၄.၉၇

၂.၅၁

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၄.၅၃

၂.၈၄

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၄၉

၂.၈၆

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၇၂

၂.၆၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၄.၇၁

၂.၃၈

၄.၄၅
၄.၁၈

သိိသာာထင််ရှား��းသည့််� အချျက််မှာာ� ဒေ�သန္တတ ရအစိုးး��ရအပေါ်�်
ယုံံကြ� �ည််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရ အပေါ်�်
ပိုု�မိုုယုံ
� ကြံ� �ည််မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��

အဆင့််တရား�းဝင််
�
လုုပ််ကိုု�င််ရန််နှှင့်သက််တမ်းး�တိုးး�
်�
�ခြ�င်းး�လိုု�အပ််ချျက််

များ�း�ကိုု� ပိုု� မိုု� လိုု� က််လျော�ာ�ညီီ ထွေ�ေဖြ�စ်် ရ န််နှှ င့််� တရား�းမဝင််
လုုပ််ကိုု�င််ရန်် အလားး�အလာာနည်းး�ပါးး�သည််ကိုု� ဆိုု�လိုု�သည််။

ဤအတိုု�င်းး�အတာာသည်် အမှှန််တကယ််စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၏

၂.၆၁

၄.၆၁

၂.၃၅

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

၄.၄၅

၂.၃၆

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၄၅

၂.၃၂

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၂၂

၂.၂၃

၂

အယူူ အ ဆ(၂)မျိုး�း��ကိုု� လွှှ မ်းး�ခြုံ�ံ� သည်် ။ အများ�း�အားး�ဖြ� င့််�

အရည််အသွေး�း�ကိုု�လည်းး�ပြ�သသည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််

၂.၈၂

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၀

ကိိန်းး�ခွဲဲ�-၃ အပေါ်�် ရမှှတ််များ�း�လေ�ဖြ�စ််သည််။ ဤတိုု�င်းး�တာာမှုု၌

၃.၆၄

၄.၈၇

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

ယုံံ�ကြ�ည််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုများ�း�လေ� အညွှှန်းး�

၂.၉၁

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည့််� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤအရာာကိုု�

၃.၃၇

၄

၆

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

ဤဖော်�်�ပြ�ချျက််ပါါ စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� သဘော�ာတူူခြ�င်းး�သည််
တန််ဖိုးး��ထားး�မှုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�သခြ�င်းး�လည်းး�ဖြ�စ််နိုင််
�ု
သည််။ လိုု�က််နာာမှုုနှှင့််�အတူူ ကူူညီီသော�ာစစ််ဆေး�းမှုုများ�း�က

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််ဥပဒေ�နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�ကိုု� လိုု�က််နာာသေ�ချာ�ာ
၈

၁၀

စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််သားး�များ�း�၊ စား�းသုံးး��သူူ၊ လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�်
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််စော�ာင့်�ရှော�ာ
် �က််သည််။

၃။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�များ�း�အတွွက််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််ချိိ�န််၏
၁၀ % အော�ာက််ကိုု�သာာ သုံးး��ရသည်် %

99
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စည်းး�မျျဉ်းး� များ�း�နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််ရန််နှှ င့််� ၎င်းး� တို့့��

လုုပ််ငန်းး� ပိုု�၍နည်းး�လေ� ညွှှန််ကိိန်းး�ရမှှတ်် နိိမ့်�်ပါးး�လေ� ဖြ�စ််ပါါ

လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု လည််ပတ််ရန််အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့််�

သည်် လျှော�ာ�က််ထားး�သူူများ�း�ကိုု� လွွယ််ကူချော�ာ
ူ �မွေ့�့�စေ�သည််။

နှှင့်အညီ
်�
ီ လိုု�က််နာာရန်် လိုု�အပ််သည့််� အချိိ�န််သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း

တိုု�က််ရိုုက််
� ဆက််နွွယ််သော�ာကြော��ာင့််စည်းး�မျျဉ်းး
�
�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််�
အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အသုံးး��စရိိတ််များ�း�အတွွက်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ

အညွှှန်းး�ဖြ�စ််သည််။ပိုု�င််ရှင််သို့့
ှ မ
� ဟုုတ််မန််နေ�ဂျာ�ာသည််နား�းလည််မှုု
နှှင့်�်စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု� လိုု�က််နာာရန်် အချိိ�န််ပိုု�၍ လိုု�အပ််လေ�
ကုုန််ကျျစရိိတ််လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ််
စျေး�း�ကွွက််မြှ�င့်
ှ တင််ခြ�
်�
င်းး� စသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််
ခြ�င်းး� နှှ င့််� သက််ဆိုု� င််သော�ာ အခြား�း�ကိိ စ္စစ ရ ပ််များ�း�ကိုု� သူူ တို့့�

ကိုု�င််တွယ််
ွ ရန်် အချိိ�န််နည်းး�သွားး��လေ�ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�ကြော��ာင့််�
အကျိုးး���အမြ�တ်် လျော့�့��နည်းး�စေ�နိုု�င််သည်် (Amin 2009)။
ဤနေ�ရာာတွွ င်် ရည်် ညွှှ န်းး� သော�ာ ကုုန််ကျျစရိိ တ််များ�း�သည််

သည််။ဖော်�်�ရွေ�ေပြီး�း�ချျဉ်းး�ကပ််ရလွွယ််ကူသော�ာ
ူ
အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�
လုုပ််ငန်းး�စုု ကိုု�ယ််စား�းလှှယ််များ�း�သည်် မေး�းခွွန်းး�များ�း�မေး�းမြ�န်းး�ရန််
ပိုု�မိုုဆ
� န္ဒဒရှိိ�လာာနိုုင််ပြီး
� �း� နား�းလည််မှုုလွဲဲ�ခြ�င်းး� လျှော့�့��နည်းး� လာာနိုုင််ပါ
� ါ

သည််။ ရလဒ််အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��သည်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််�

အဆင့််မီ
� ကျျင့်
ီ
ဝ
်� တ််များ�း�ဆိုု�င််ရာာ ပိုု�မိုုရှ
� င်း
ှ း�လင်းး�သော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််
များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤအတိုု�င်းး�အတာာ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််
အစိုးး�� ရနှှ င့််� ဆက််ဆံံ ရာာတွွ င်် အရည််အချျင်းး� ပြ� ည့််� ဝ မှုုနှှ င့််�
လုုပ််ငန်းး�စုုက ခံံစား�းရသော�ာ အထွေ�ေထွေ�ေကျေ�ေနပ််မှုု ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
ကြား�း�ခံံတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

၆။ တံံဆိိပ််ခေါ�ါင်းး�/တံံဆိိပ််ခတ််နှိိ�ပ််နှှင့််� လက််မှတ်
ှ ်ရရှိိ�ရန််

အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� အခွွင့််�အလမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

အကြိ�ိမ််များ�း�စွာာ�မသွားး��ရပါါ (သဘော�ာတူူ %)

နှှင့််� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�တို့့��သည်် ဝင််ငွေ�ေရရှိိ�စေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် တံံဆိပ််ခ
ိ တ််နှိိ�ပ််မှုု နှှင့််� လက််မှှတ်် ရရှိိ�ရန််

ရသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

များ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က လုုပ််ထုံးး��

ဖြ�စ််သည််။ ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု�နား�းလည််ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် သုံးး��စွဲဲ�ရမည့််�အချိိ�န််မှှ မျှှဝေ�ပေး�းလိုု�က််

၄။ လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

စစ််ဆေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�မှာာ�
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုရှိိ�သ
ု
ည်် %

အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�သည််ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ဟုုယုံံကြ� �ည််သော�ာ
ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� တစ််ခုုစီီ ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�

ဤညွှှန််ကိိန်းး�က တိုု�င်းး�တာာပါါသည််။ ပိုု�မိုု�ထိိရော�ာက််သော�ာ
အရာာရှိိ�များ�း�သည်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု
ဆိုု�င််ရာာကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ကိုု�လျော့�့��ကျျစေ�သည််။ဤကြေ��ညာာ

ချျက််ကိုု� ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�၏ဟုု သဘော�ာတူူညီချျက််နှ
ီ
င့်
ှ ်� ထင််မြ�င််
ယူူဆချျက်် များ�း�သည်် လက််တွေ့�့�တွွင်် အမှှန််တကယ်် နီးး�စပ််နေ�

လျှှင််၊အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�သည််လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုနည်းး�ပါးး�ပြီး��း

ပုံံစံ
� တကျျ
ံ
ကြို��ု တင််ခန့််မှ
� န်း
ှ း�သည့််ကာာလအတိုု
�
င်း
� း�နှှင့််� အချိိ�န််မီီ
ကိုု�င််တွယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်း
ှ း�နေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း� ဘက််စုံံသက််သာာစေ�
�
မည််ဖြ�စ််၏။ အစိုးး��ရ
အရာာရှိိ�များ�း� ထိိရော�ာက််မှုု မရှိိ�ဟူူသော�ာ ထင််မြ�င််ချျက််သည််

အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ််မသွားး��ရော�ာက််ရပါါကြော��ာင်းး�ပြော��ာဆိုု�သော�ာလုုပ််ငန်းး�စုု
လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� ပြီး��း မြော��ာက််ရန််အတွွက်် အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�သို့့��

အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ််သွားး��ရပါါက ဝင််ငွေ�ေရစေ�သော�ာ လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�မှှ
အချိိ�န််ကိုု� ထုုတ််နုုတ််သုံးး��စွဲဲ�လိုု�က််ရသည့််�အတွွက်် နစ််နာာစေ�

သည််။ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� ပြီး��း မြော��ာက််ရန််ခရီးး�များ�း�စွာာ�
သွားး��ခြ�င်းး�သည််ရန််ပုံံငွေ�ေများ�း
�
�နှှင့််�အခြား�း�စီးး�ပွား��းရေး�းအရင်းး�အမြ�စ််

များ�း�ကိုု�စား�းသွားး��၏ (World Bank 2018)။ အကြိ�ိမ််များ�း�စွာာ�
သွားး��ရော�ာက််ရန်် အတွွက်် လိုု�အပ််မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််အားး�

ဤပြ�ဿနာာကိုု� အချိိ�န််မီီဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�နိုု�င််/မရှိိ�နိုု�င််နှှင့််�
ပတ််သက််၍မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာမှုုဖြ�စ််စေ�နိုုင််သ
� ည််။ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�

သည်် နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
မြေ�ေယာာအသုံးး
�
��ချျမှုုမူူဝါါဒ (၂၀၁၆) ဖော်�်�ပြ�ပါါ “မြေ�ေယာာလွှဲဲ�ပြော��ာင်းး�ခ နှှင့်�် တံံဆိိပ််ခေါ�ါင်းး�များ�း�သည်် မျှှတမှုု၊

ညီီမျှှမှုု၊ သင့််လျော်�
�
်��မှုုနှင့်
ှ ်� ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရမည််။” ဟူူသော�ာ
မူူဝါါဒနှှင့်�်လည်းး� ကိုု�က််ညီသ
ီ ည််။

၇။ လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�မှာာ�
ရိုးး��ရှှင်းး�လွွယ််ကူသ
ူ ည််%

လုုပ််ငန်းး�စုုပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
�ကိုု�စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�လိုု�က််နာာမှုုရှိိ�သော�ာ

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုု

ဖြ�စ််၊ တရား�းဝင်် လုုပ််ကိုု�င််သူူတို့့၏
� ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ကိုု�လည်းး�

ဟုု သဘော�ာတူူသော�ာ ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်း�း တာာပါါသည််။ အကယ််၍

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မှှတားး�ဆီးး�သည့််�သဘော�ာလည်းး�

တိုးး��မြ�င့််�စေ�သော�ာ အကျိုးး���ရလဒ််ဖြ�စ််စေ�သည်် (Afonso et
al. 2005)။

၅။ စစ််ဆေး�းမှုုတွွင််အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�မှာာ�
ရင်းး�နှီးး��ဖော်�်�ရွေ�ေမှုုရှိိ�သည််%

အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�သည်် ဖော်�်�ရွေ�ေသည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သော�ာ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�ကတိုု�င်းး�တာာပါါသည််။သဘော�ာတူူသည့့်�လုုပ််ငန်းး�ပိုု�၍

များ�း�လေ�အညွှှန််ကိန်း
ိ း�ရမှှတ်မြ�င့််
် မား
� �းလေ�ဖြ�စ််ပြီး��း သဘော�ာတူူသည့့်�

များ�း�၏ စာာရွွက််စာာတမ်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါသည််

စာာရွွက််စာာတမ်းး� လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါက စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

သည်် ပိုု�မိုုနိ
� မ့်
ိ ကျျ
်� လျော့�့��နည်းး�သည််။ အချိိ�န််ဖြု�ုန်းး�တီးး�ခြ�င်းး�မရှိိ�၊
အတိုု�င််ပင််ခံံ သို့့��မဟုုတ်် ရှေ့�့�နေ�များ�း�ကိုု� အကူူအညီီအတွွက််

ငှား��းရန်် မလိုု�အပ််နိုုင််ပါ
� ါ။ ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး� လုုပ််ငန်းး�

များ�း�သည်် အကြော��ာင်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ကြော��ာင့််� ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ကိုု�
လျှော့�့��ချျသက််သာာစေ�နိုုင််သ
� ည််။ ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�

များ�း�သည််နား�းလည််မှုု၊သုံးး��စွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့်စည်းး�မျျဉ်းး
်�
�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု�
လိုု�က််နာာခြ�င်းး�အတွွက််လိုု�အပ််သော�ာအချိိ�န််ကိုု�လျှော့�့��ချျနိုုင််သ
� ည််

(အထက််ပါါ ညွှှန််ကိိန်းး� (၃) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ)။ စာာရွွက််စာာတမ်းး�
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လွွယ််ကူူရိုးး�� ရှှင်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စုုနှှင့််� ဗျူူ�ရိုု�ကရေ�စီီ
ယန္တတရား�းနှှစ််ခုုစလုံးး�� အမှား��းနည်းး�နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည််။ ၎င်းး�သည််

လုုပ််ငန်းး�စုု၏ အချိိ�န််နှှင့်�် ငွေ�ေကိုု� သက််သာာစေ�သည်် (World

၁၀။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��မှှ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

ဝန််ဆော�ာင််မှုပေး
ု �းရန််အသင့််�ရှိိ�နေ�ကြ�ခြ�င်းး�(အရေ�အတွွက််)

Bank 2018)။ လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�၏ စာာရင်းး�ကိုု�

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုုတွွင်် ဝန််ထမ်းး�လည်းး�ရှိိ�

လိုု�အပ််သော�ာ ပုံံစံ
� များ�း
ံ �နှှင့််� တင််ပြ�ခြ�င်းး� လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု�

တစ််စည်းး�တည်းး� အလုံးး�� စုံံ� ဝ န််ဆော�ာင််မှုုပေး�းခြ�င်းး� (OSS)

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာတွွ င်် ဖော်�်� ပြ� ထားး�ခြ�င်းး� မရှိိ�သော်�်� လည်းး�
DICA ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််နှင့်
ှ �် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဥပဒေ�တွွင်် ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

၈။ ကျျသင့််�ငွေ�ေများ�း� သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည်် %
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း� နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ အခကြေး��းငွေ�ေများ�း�ကိုု�
သက််ဆိုု�င််ရာာ အစိုးး��ရဋ္ဌာာန ရုံးး��များ�း�တွွင်် လူူသိရှ
ိ င််ကြား
ှ �း�သတ််မှှတ််

ဖော်�်�ပြ� ကြေ��ညာာထားး�ကြော��ာင်းး� မှှန််ကန််ပါါသည််ဟုု သဘော�ာ

တူူသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�တိုု�င်းး�တာာသည််။ လူူသိိ

ရှှင််ကြား�း�ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အခကြေး��းငွေ�ေများ�း�သည်် စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့််� လိုု�က််နာာရမည့််�အချိိ�န််နှှင့််� ပတ််သက််၍
မသေ�ချာ�ာမှုုများ�း�ကိုု� သိိ သိိ သာာသာာ လျှော့�့��ချျပေး�းသည်် ။

လူူသိရှ
ိ င််ကြား
ှ �း� အခကြေး��းငွေ�ေစာာရင်းး� ကြေ��ညာာထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

လုုပ််ငန်းး�စုုနှှင့််� ဗျူူ�ရိုုကရေ�စီ
�
ယန္တ
ီ
ရား
တ �းတို့့�၏
� အမှား��းအယွွင်းး�ကိုု�
နည်းး�ပါးး�စေ�၏။ (Knight 2012).

၉။ ထွေ�ေအုုပ်ဝ
် န််ထမ်းး�များ�း�၏ထိိရော�ာက််သော�ာ ကူူညီပံ့့�ပိုးး��မှု
ီ
ု%
ဤလေ့�့လာာတွေ့�့�ရှိိ�မှုု ညွှှန််ကိိန်းး�သည်် မြို့�့��နယ််ထွေ�ေ/အုုပ််
ရုံးး��များ�း�ရှိိ� ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး�� ပေး�းမှုု ပျျမ်းး�မျှှနှုုန်းး�ကိုု�

တိုု�င်းး�တာာသည််။ ထွေ�ေအုုပ််၏ ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု
နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�နိုင််
ု� ရန်် ရုံးး��တွွင်းး�၌

ရှိိ�ခြ�င်းး�၊အသင့််ဖြ� �စ််ခြ�င်းး�နှှင့််�ဖြေ�ေဆိုု�နိုင််သော�ာ
ု�
စွွမ်းး�ရည််ရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

အခြေ�ေခံံ၍ စာာရင်းး�ကော�ာက််ထားး�ပြီး�း�၊ binary(၀/၁)စနစ််ဖြ�င့််�
ရမှှတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။ အထော�ာက််အကူူပြု�ုသည််ဆိုု�ပါါက
ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� (၁) နှှင့််� ညီီမျှှ၍၊ သို့့�မ
� ဟုုတ််ပါါက
(၀) ဖြ�စ််၏။ ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ရမှှတ််

ဆိုု�သည််မှာာ� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သော�ာ ရုံးး��များ�း�ကိုု� ကွွင်းး�ဆင်းး�
အဖွဲ့့��က အထော�ာက််အကူူပြု�ုသည််ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရှိိ� ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ်် ဖြ�စ််သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရှိိ�
စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သော�ာ ရုံးး��များ�း�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� အဖြ�စ််လည်းး�
ဖော်�်�ဆိုု�နိုု�င််သည််။ အထော�ာက််အကူူပြု�ုသော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

လုုပ််ငန်းး�စုံံ�လည်းး� ပြီး��း နိုု�င််ကာာ တစ််နေ�ရာာတည်းး�၌ တစ််စုု

ပျျမ်းး�မျှှနှုုန်းး� ကိုု� တိုု� င်းး� တာာသည်် ။ ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� အတွွ က််
လေ့�့လာာရေး�းခရီးး�စဉ််တွွင်် - DAO မှှစ၍ ရဲဲဌာာန၊ မီးး�သတ််ဌာာန

စသည့််ဖြ� �င့််� တစ််နေ�ရာာတည်းး�၌ တစ််စုုတစ််စည်းး�တည်းး� အလုံးး��စုံံ�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းနိုု� င််မှုု အရေ�အတွွ က်် မည််မျှှရှိိ�သည််ကိုု�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� လေ့�့လာာရေး�းအဖွဲ့့��က ရေ�တွွက််ပါါသည််။ ဝန််ထမ်းး�

များ�း� တစ််နေ�ရာာတည်းး�၌ တစ််စုုတစ််စည်းး�တည်းး�အလုံးး��စုံံ�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းခြ�င်းး�သည်် မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�ကိုု� ပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
၍
ူ
လုုပ််ငန်းး�ရှုုပ််ထွေး�း�မှုု နည်းး�ပါးး�စေ�သည််။ အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�

ပိုု�င််ရှှင််များ�း�သည်် OSS ကိုု�သွားး��ပြီး��း စား�းပွဲဲ�ခုံံ�၌ လူူမရှိိ�ပါါက
သူူတို့့၏
� အချိိ�န််သည််အလဟဿဖြ�စ််သွားး��မည််။ဤတိုု�င်းး�တာာမှုု
သည်် OSS ၏ ထိိရော�ာက််မှုု နှှင့်�် စွွမ်းး�ရည််ကိုု�လည်းး� ဖော်�်�ဆိုု�
သည််။ အကယ််၍ စား�းပွဲဲ�ခုံံ�များ�း�တွွင်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�မရှိိ�ပါါက

OSS ၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် နည်းး�ပါးး�နေ�သည််ဟုု ယူူဆခြ�င်းး�က
မျှှတပါါသည််။

၁၁။ မြို့�့��နယ််အတွွင်းး�၌ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုရုံး
ု း��
ဖွွင့််�လှှစ််ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�%

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ�မြို့�့��နယ််

များ�း�အနက်် ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� (OSS) ရှိိ�၍ ဧည့််သ
� ည််များ�း�

အတွွက်် ပုံံ�မှှန််အလုုပ််ချိိ�န််အတိုု�င်းး� အလုုပ််လုုပ််ကြ�သည့််�
မြို့�့��နယ််များ�း�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ OSS စစ််တမ်းး�

ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သည့်�် မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင်် တစ််နေ�ရာာတည်းး�ပြီး��း

OSS များ�း�သည််နှှ င့််� အမျှှ ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� သည််

မြ�င့််မား
� �းပါါသည််။OSSရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း သော�ာအချို့့���သော�ာမြို့�့��နယ််များ�း�တွွင််
အများ�း�ပြ�ည််သူအတွ
ူ
က််
ွ လပေါ�ါင်းး� အတန််ကြာ�ာစွာာ� ဖွွင့်မ
်� ထားး�

နိုု�င််ခဲ့့�ပါါ။ OSS တစ််ခုုသည်် လိုု�င််စင််နှှင့်�် သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု�လွွယ််ကူချော�ာ
ူ �မွေ့�့�စေ�သည််။ထို့့��ကြော��ာင့််စီးး�ပွား��းရေး�း
�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သွားး��နိုု�င််သည့််� အလုုပ််လုုပ််သော�ာ OSS များ�း�
နေ�ရာာများ�း�ပိုု�များ�း�လာာလျှှင််ဥပဒေ�နည်းး�လမ်းး�ကျျလုုပ််ကိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့််�
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူစေ�ပါ
ူ
ါသည််။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်

သည်် ပြ�ည််သူလူ
ူ ထုုအားး
ူ
� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�

ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�

ကြော��ာင်းး�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�ဖော်�်�ဆိုုလိုု
� ပါ
� ါသည််။ အထော�ာက််အကူူ

၂၀၂၀ခုုနှှစ််တွွင််ဤမှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန််စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�

လွွယ််ကူစွာာ
ူ � ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းပြီး��း လိုု�အပ််သည််တို့့��ကိုု� ပိုု�မိုု�မြ�န််ဆန််စွာာ�

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� လေ့�့လာာနိုု�င််စေ�ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််�

လွွယ််ကူစွာာ
ူ � ဝေ�မျှှသော�ာကြော��ာင့််� ပိုု�မိုု�ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ပါါ

ပြု�ုသော�ာ ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�
လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းကြ�သည််။ဆိုု�လိုုသ
� ည််မှာာ�မှှတ််ပုံံတင််ပြီး
�
�း�နော�ာက််
လုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု� ပိုု� မိုု� လွွ ယ််ကူူ စေ�ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး� ရှှ င််တို့့� ၏
အချိိ�န််နှှင့်�် ငွေ�ေကိုု� သက််သာာစေ�ကြော��ာင်းး� ဖြ�စ််၏။

များ�း� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� (၃) နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု�
ညွှှ န််ကိိ န်းး� အသစ်် (၇) ခုုကိုု� ထပ််မံံ ထည့််� သွွ င်းး� ခဲ့့�သည်် ။
ယင်းး�တို့့��တွွင်် အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါတို့့�� ပါါဝင််သည်် -
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၁၂။ ကျျသင့််�ငွေ�ေများ�း� အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�တွွင််

သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� (%)
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် အစိုးး��ရထံံ ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််� အခကြေး��းငွေ�ေ
အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု�ထုုတ််ဖော်�်�ပြ�သသည့််�ပိုု�စတာာများ�း�၊လက််ကမ်းး�

စာာစော�ာင််များ�း�၊ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််များ�း�၊ တရား�းဝင််ပြ�န််တမ်းး�များ�း�

ရှိိ�သည့််� အတွွ က်် လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�က သိိ ရှိိ� နိုု� င််ပါါသည််ဟုု

ဆိုု�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�မှှ
လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု� တိုု� င်းး� တာာသည်် ။ အစိုးး�� ရထံံ

ပေး�းဆော�ာင််ရမည့််� အခကြေး��းငွေ�ေနှုုန်းး� ထားး�အတိိအကျျကိုု�
အလွွယ််တကူူ ရှာာ�ဖွေ�ေနို�ု င််သည့််� အခါါ မှှ တ််ပုံံ�တင််ခြ� င်းး� နှှ င့််�

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� သက််တမ်းး�တိုးး��ခြ�င်းး�တို့့��သည်် လွွယ််ကူူ

သည််။ အခကြေး��းငွေ�ေများ�း�ကိုု� မထုုတ််ပြ�န််ထားး�ပါါက လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�သည်် မေး�းတစ််ခေါ�ါက််၊ ပေး�းတစ််ခေါ�ါက်် သွားး��ရ၍ ကုုန််ကျျ
စရိိတ််ပိုု�များ�း�လာာသည််။ အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�စုုအနေ�ဖြ�င့််�

သံံသယရှိိ�မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ကိုု� ဤအေ�ဂျျင််စီီ
များ�း�မှှ အရည််အချျင်းး�ကော�ာင်းး� အပြု�ုသဘော�ာ ဆက််ဆံံမှုုရှိိ�လျှှင််

အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီများ�း�ကိုု�အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််ဝ
� သည််ဟုုယုံံကြ� �ည််
လာာကြ�မည််ဖြ�စ််ရာာ ၎င်းး�သည်် အစိုးး��ရ၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ကြား�း�ခံံအဖြ�စ်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််ဆော�ာင််သည််။

တစ််နည်းး�ပြော��ာရလျှှင်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီ
များ�း�သည်် အရည််အချျင်းး�မပြ�ည့််မီ
� ဟုု
ီ ယူူဆပါါက ၎င်းး�တို့့��သည််
စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ချိုး�း��ဖော�ာက််လျှှင်် အေ�ဂျျင််စီီများ�း�သည််

သူူတို့့��ကိုု�ဖမ်းး�ဆီးး�နိုု�င််မည်် မဟုုတ််ဟုုယုံံ�ကြ�ည််ပြီး��း အေ�ဂျျင််စီီ
များ�း�အားး� လုံးး��ဝရှော�ာ�င််ကွွင်းး� လှှည့််�စား�းရန်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�
ရှာာ�ဖွေ�ေလိိမ့်�်မည််။

၁၅။ စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�ကြော��ာင့့်� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု
အနှော�ာ�င့််�အယှှက်် ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�(%)

ဋ္ဌာာနများ�း�သို့့�� အကြိ�ိ မ််ပေါ�ါင်းး� များ�း�စွာာ�သွားး��ရန်် လိုု� အပ််လျှှင််

စစ််ဆေး�းမှုု အရေ�အတွွက််သည်် သူူတို့့၏
� လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု

အခကြေး��းငွေ�ေများ�း�နှှ င့်�် ပတ််သက််၍ ပွွ င့်�် လ င်းး� မြ�င််သာာမှုု

တစ််ခုုစီီ ရှိိ� စစ််တမ်းး�ပါါ လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� ကိုု�

ဤကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� ပိုု�ဆိုးး��စေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် တရား�းဝင််
မရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ရုံးး��ကိိစ္စတွ
စ င််
ွ မှား��းယွွင်းး�စွာာ�ပြု�ုမူူခြ�င်းး�နှှင့််� အကျျင့််�
ပျျက််ခြ�စား�းမှုုများ�း�အတွွက်် အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း� စေ�ပါါသည််။

၁၃။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု� စစ််ဆေး�းမှုုကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န််(မိိနစ််)
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််စစ််ဆေး�းမှုုအရေ�အတွွက််ကိုု�တိုု�င်းး�တာာမှုုနှှင့််�

ဆက််စပ််သည််။ မိိနစ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် အထက််ပါါ
အတိုု�င်းး�အတာာအပေါ်�် သာာမက စစ််ဆေး�းမှုုတစ််ခုုစီီ၏ ကြာ�ာချိိ�န််

ကိုု�ပါါ တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး� ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ပိုု�မိုု�တိိကျျသည််။
ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုသည်် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�တစ််ကြိ�မ််
ိ
တည်းး�ကိုု�သာာ လိုု�အပ််နိုုင််သ
�
ည််။ သို့့��သော်�်� ၎င်းး�စစ််ဆေး�းမှုုဖြ�င့််�

အလွွန််အမင်းး� ကြာ�ာမြ�င့််စွာာ
� � အချိိ�န််ယူူရသည့််� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�မျိုး�း��စုံံ�
ပြု�ုခြ�င်းး� သည်် အကြိ�ိ မ််ကြိ�ိ မ််စ စ််ဆေး�းမှုုများ�း� နည်းး�တူူ ပင််
ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး�� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။

၁၄။ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း� အရည််အသွေး�း�ပြ�ည့််�ဝမှုုရှိိ�ခြ�င်းး� %
အစိုးး��ရအေ�ဂျျင််စီီများ�း�သည်် နည်းး�ပညာာအရ အရည််အချျင်းး�
ပြ�ည့််ဝ
� သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သော�ာ မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုု

များ�း�၏ဝေ�စုုကိုု�ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�ကတိုု�င်းး�တာာသည််။ဤတိုု�င်းး�တာာမှုု
သည်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၏ တရား�းဝင််မှုုကိုု�

ခြေ�ေရာာခံံသော�ာကြော��ာင့််� အရေး�းကြီး�း�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််

စစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေဖြ�စ််စေ�ရန််နှှင့််�
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု�လိုုက််နာ
�
ာမှုု စစ််ဆေး�းခံံရန်် လုုပ််ငန်းး�

များ�း�ကိုု� ပိိတ််လိုု�က််သော�ာအခါါ ၎င်းး�တို့့��သည််လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီ
နှှင့််� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက်် အကာာအကွွယ််များ�း� တိုးး��တက််
လာာလိိမ့်မ
်� ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််မှုုရှိိ�၍ ၎င်းး�တို့့��ကိုုပိ
� တ်
ိ ်ထားး�ပေး�းခြ�င်းး�
ဟုုတ််ပါါသလော�ာ။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် စစ််ဆေး�းသူူတစ််ဦးးကိုု�

အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််မီ
� သ
ီ ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််မှုုမရှိိ�ပါါက ၎င်းး�လိုု�က််နာာ
စစ််ဆေး�းခံံခြ�င်းး�စရိိတ်် အကုုန််အကျျခံံရမှုု တန််မတန််ကိုု� သူူတို့့�

အတွွက်် ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��ဖြ�စ််သည််ဟုုဆိုု�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်း�း
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�က တိုု�င်းး�တာာသည််။ သူူတို့့၏
� စစ််ဆေး�းမှုု အရေ�

အတွွက််သည်် ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�၌ တိုု�က််ရိုုက််နှ
�
င့်
ှ �် သွွယ််ဝိုုက််နှ
�
စ်
ှ ်မျိုး�း��
စလုံးး�� သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိိ�ပါါ၏။ စစ််ဆေး�းရေး�းမှူးး��၏ အရည််

အချျင်းး�မပြ�ည့််ဝ
� မှုု၊ စိိတ််အနှော�ာ�က််အယှှက််ပေး�းမှုု သို့့��မဟုုတ််

လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုတို့့��ကြော��ာင့််� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�များ�း�သည််
မည််ကဲ့့�သို့့�� ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး�� ဖြ�စ််၍ မည််ကဲ့့�သို့့�� အမြ�င််ခံံရခြ�င်းး�

ရှိိ�သည််ကိုု� တိုု�က််ရိုုက််တိုု
�
င်း
� း�တာာသည််။ သွွယ််ဝိုုက််ကြ
� �ည့််လျှှင််
�

စစ််ဆေး�းရေး�းမှူးး��များ�း�နှှင့်� ် လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
�အကြား�း� ပဋိိပက္ခခ
ဖြ�စ််နို�ုင််ခြေ�ေရှိိ�သည််ကိုု� ကြို�ု�တင််သတိိပေး�းသည််။ အဘယ််

ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် လည််ပတ််မှုုများ�း�ကိုု�

အနှော�ာ�င့််အယှ
�
က််ပေး
ှ �းသည််ဟုုယူူဆသော�ာစစ််ဆေး�းရေး�းအရာာရှိိ�
များ�း�နှှင့်�် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု နည်းး�ပါးး�သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််၏။ ၎င်းး�ကိိစ္စစသည်် စစ််ဆေး�းရေး�းအဖွဲ့့��နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စုု
နှှစ််ဖက််စလုံးး�� တို့့�၏
� ကုုန််ထုုတ််စွွမ်းး�အားး�ကိုု� ထိိခိုုက််စေ�သ
�
ည််။
၁၆။ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် သက််တမ်းး�တိုးး��ရန််အတွွက််စည််ပင််
သို့့�� တင််သွွင်းး�ရသော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�အရေ�အတွွက်် (#)
၁၇။ မြေ�ေ ပိုု�င််ဆိုု�င််/ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� သက််တမ်းး�တိုးး��ရန််
အတွွက်် ထွေ�ေအုုပ်် သို့့�� တင််သွွင်းး�ရသော�ာ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�အရေ�အတွွက်် (#)

ဤ စူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာရေး�း ညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုု
စီီရှိိ� မြို့�့��နယ်် ထွေ�ေ/အုုပ်် ဦးးစီးး�ဌာာန နှှင့််� DAO စည််ပင််ရုံးး��များ�း�တွွင််

ထွေ�ေ/အုုပ််မြေ�ေဂရန်် (Land Grant) နှှင့််� စည််ပင််လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

သက််တမ်းး�တိုးး�� ရန်် လိုု� အပ််သော�ာ အထော�ာက််အထားး�ပြု�ု
စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််များ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

အထော�ာက််အကူူပြု�ု စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင်် DAO နှှင့််�
DALMS မှှလျှော�ာ�က််လွှာာ�ပုံံစံ
� များ�း
ံ � နှှင့််� ထော�ာက််ခံံစာာများ�း�လည်းး�

ပါါဝင််သည််။ညွှှန််ကိန်း
ိ း�ကိုု�၀မှှ၅အထိိရမှှတ််သတ််မှှတ််ထားး�ပြီး��း ၊
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ရမှှတ််များ�း�က လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး� အရေ�အတွွက််ကိုု�

မူူတည််၍ binary စနစ််ရမှှတ််ကိုု� - အထော�ာက််အကူူပြု�ုလျှှင််

အကုုန််အကျျ များ�း�လေ�ဖြ�စ််ပြီး��း ပိုု�မိုု� ရှုုပ််ထွေး�း�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််

အမှှတ််ပေး�းသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရမှှတ််သည်် စစ််တမ်းး�

ဖော်�်�ညွှှန်းး�သည််။ လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�လေ�
များ�း�နှှင့်�် မြေ�ေယာာရရှိိ�ရန်် ပိုု�မိုု�ခက််ခဲဲသည််။

၁၈။ စည််ပင််ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ ထိိရော�ာက််သော�ာ
ကူူညီပံ့့�ပိုးး��မှု
ီ
ု%

ဤ စော�ာင့််ကြ� �ည့််လေ့�့လာာမှုု
�
ညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
တစ််ခုုစီီရှိိ�မြို့�့��နယ််စည််ပင််ရုံးး��များ�း�ရှိိ�ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််�
ကူူညီမှုုကိုု
ီ
တိုု
� င်း
� း�တာာသည််။ ကွွင်းး�ဆင်းး�အဖွဲ့့��များ�း�သည်် ဝန််ထမ်းး�

များ�း�ရှိိ�ခြ�င်းး�၊ လိုု�လိုုလားး
�
�လားး�ရှိိ�ခြ�င်းး� နှှင့််� စည််ပင််ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�နိုင််ခြ�
ု� င်းး�ပေါ်�်

(၁) သို့့�မ
� ဟုုတ်် အထော�ာက််အကူူမပြု�ုလျှှင််(၀) ဟုု သတ််မှှတ်၍
်
ကော�ာက််ယူူ ခဲ့့�သော�ာ မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး�� ၏ ပျျမ်းး�မျှှရမှှ တ််

ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�သည််အထော�ာက််အကူူပြု�ု စည််ပင််ဝန််ထမ်းး�
များ�း�ရှိိ�သည့််� မြို့�့��နယ််များ�း�၏ ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� နှှ င့််� တူူ ညီီ သ ည်် ။
အထော�ာက််အကူူပြု�ုသော�ာဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််ပြ�ည််သူလူ
ူ ထုုအားး
ူ
�

သတင်းး�အချျက်် အလက််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
စွာာ
ူ � ဝေ�မျှှသော�ာ

ကြော��ာင့််� ပိုု�မိုု�ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။

ဝန််ထမ်းး�များ�း�က ဗျူူ�ရိုု�ကရေ�စီဆိုု
ီ �င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�
လွွယ််ကူစွာာ
ူ � ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််
အချိိ�န််နှှင့်�် ငွေ�ေကိုု�ချွေ�ေတာာရာာ ရော�ာက််စေ�ပါါသည််။

ဇယားး� ၄.၃ ။

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း� အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
ဤအဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး� ဂဏန်းး�များ�း�ကိုု� ၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ MBEI မှှတ််တမ်းး�များ�း�မှှ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည််
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၁၈

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

5.04

5.17

6.45

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

(အမာာခံံ ၀.၄)

အလယ််ကိိန်းး�

6.20

6.80

7.32

အမြ�င့််�ဆုံးး��

7.27

8.87

8.53

0.15

0.72

ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ကော�ာက််ယူူပြီး��း

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.34

3.25

4.04

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

4.17

4.25

4.53

အမြ�င့််�ဆုံးး��

4.61

4.98

5.16

0.28

0.86

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ကော�ာက််ယူူပြီး��း

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.61

1.16

2.23

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

2.05

2.52

2.61

အမြ�င့််�ဆုံးး��

2.67

3.89

3.64

0.29

0.73

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
ဌာာနအားး�လုံးး��မှှ

MBEI စစ််တမ်းး�
မေး�းခွွန်းး� - Q72

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.72

1.37

1.02

အလယ််ကိိန်းး�

2.70

1.93

1.78

4.47

3.70

2.65

0.08

0.66

ဝင််ရော�ာက််စစ််ဆေး�းသည့့်�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

အကြိ�ိမ််ပေါ�ါင်းး�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂။ စစ််ဆေး�းမှုုသည််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

58.0%

64.3%

48.5%

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

မေး�းခွွန်းး� A _ Q77 _1

အလယ််ကိိန်းး�

83.2%

80.7%

83.9%

89.7%

96.7%

95.1%

0.36

0.75

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့်�်

အမြ�င့််�ဆုံးး��

ကိုု�က််ညီစေ�
ီ ရန်် အကူူအညီီ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ဖြ�စ််စေ�သည်် %

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၃။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�
မေး�းခွွန်းး� - Q69

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

76.7%

49.5%

72.3%

အလယ််ကိိန်းး�

95.1%

89.5%

90.7%

98.9%

100.0%

99.6%

0.04

0.84

အတွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�း

အမြ�င့််�ဆုံးး��

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

လည််ပတ််ချိိ�န််၏ ၁၀ %

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

အော�ာက််ကိုု�သာာ သုံးး��ရသည််
၄။ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

47.0%

28.8%

46.5%

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

မေး�းခွွန်းး� - T _ Q 71_1

အလယ််ကိိန်းး�

79.9%

64.8%

67.9%

88.2%

89.1%

84.6%

0.24

0.83

စစ််ဆေး�းလုုပ််ဆော�ာင််ရာာ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

တွွင််အစိုးး�� ရအရာာရှိိ�များ�း�မှာာ�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုရှိိ�သည််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

(သဘော�ာတူူ %)
၅။ စစ််ဆေး�းမှုုတွွင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

52.8%

45.1%

62.4%

အစိုးး��ရအရာာရှိိ�များ�း�မှာာ�

မေး�းခွွန်းး�: _ Q 71_2

အလယ််ကိိန်းး�

72.0%

76.5%

76.9%

81.5%

96.7%

93.0%

0.51

0.69

ရင်းး�နှီးး��ဖော်�်�ရွေ�ေမှုုရှိိ�သည်် %

အမြ�င့််�ဆုံးး��
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၆။ တံံဆိိပ််ခေါ�ါင်းး�/

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

32.1%

0.0%

8.4%

တံံဆိိပ််ခတ််နှိိ�ပ််နှှင့်�်

မေး�းခွွန်းး� - T _ Q 71_3

အလယ််ကိိန်းး�

63.7%

64.7%

60.1%

80.9%

73.8%

79.2%

-0.08

0.94

လက််မှှတ််ရရှိိ�ရန််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

အကြိ�ိမ််များ�း�စွာာ�မသွားး��ရပါါ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

(သဘော�ာတူူ %)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၇။ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

51.2%

38.4%

55.5%

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�မှာာ�

မေး�းခွွန်းး� - T _ Q 71_4

အလယ််ကိိန်းး�

71.2%

71.1%

71.7%

83.5%

100.0%

90.3%

0.06

0.83

ူ ည််
ရိုးး��ရှှင်းး�လွွယ််ကူသ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

(သဘော�ာတူူ %)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၈။ ကျျသင့််�ငွေ�ေများ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

18.0%

27.9%

39.6%

သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�

မေး�းခွွန်းး� - T _ Q 71_5

အလယ််ကိိန်းး�

50.9%

73.0%

68.0%

74.6%

86.5%

79.9%

0.45

0.94

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

(သဘော�ာတူူ %)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၉။ ထွေ�ေအုုပ််ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

20.4%

7.7%

12.4%

ထိိရော�ာက််သော�ာ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

50.0%

73.3%

66.7%

(%)

GAD Z5

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

100.0%

0.16

0.96

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၀။ ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.00

0.16

0.19

ရုံးး��မှှ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

2.02

3.45

3.08

ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းရန််

OSS Z7

အမြ�င့််�ဆုံးး��

4.85

10.00

9.41

အသင့််�ရှိိ�နေ�ကြ�ခြ�င်းး�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

(One-stop-shopdesks)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

(အရေ�အတွွက််)

0.52
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၁၁။ မြို့�့��နယ််အတွွင်းး�

လေ့�့လာာရေး�းဒေ�တာာ

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

27.7%

33.4%

ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး��

မေး�းခွွန်းး�: OSS I5

အလယ််ကိိန်းး�

70.8%

100.0%

100.0%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

100.0%

0.60

0.97

ဖွွင့်�်လှစ်
ှ ်ထားး�ရှိိ�ခြ�င်းး�(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည်် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၁၈

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၁၂။ ကျျသင့််�ငွေ�ေများ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

44.5%

အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�တွွင််

မေး�းခွွန်းး� - T _ Q 71_6

အလယ််ကိိန်းး�

70.6%

သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

81.0%

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၃။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကိုု�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

16.81

စစ််ဆေး�းမှုုကြာ�ာမြ�င့််�ချိိ�န်် (မိိနစ််)

မေး�းခွွန်းး� - Q80

အလယ််ကိိန်းး�

22.31

အမြ�င့််�ဆုံးး��

34.29

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၄။ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

83.2%

အရည််အသွေး�း� ပြ�ည့််�ဝမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�

မေး�းခွွန်းး� - Q81

အလယ််ကိိန်းး�

98.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၅။စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�ကြော��ာင့့်�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုု

မေး�းခွွန်းး� - Q74

အလယ််ကိိန်းး�

1.0%

ှ �စ််ရခြ�င်းး�
အနှော�ာ�င့််�အယှက််ဖြ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.6%

(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၆။ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.00

သက််တမ်းး�တိုးး��ရန််အတွွက််

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

3.30

စည််ပင်် သို့့�� တင််သွွင်းး�ရသော�ာ

DAO B5

အမြ�င့််�ဆုံးး��

4.86

စာာရွွက််စာာတမ်းး�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

အရေ�အတွွက််(#)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၇။ မြေ�ေ ပိုု�င််ဆိုု�င််/

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.00

ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� သက််တမ်းး�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

5.18

တိုးး��ရန််အတွွက်် ထွေ�ေအုုပ််

GAD B5

အမြ�င့််�ဆုံးး��

6.07

သို့့�� တင််သွွင်းး�ရသော�ာ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

စာာရွွက််စာာတမ်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

အရေ�အတွွက်် (#)
၁၈။ စည််ပင််ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

37.8%

ထိိရော�ာက််သော�ာ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး�� မှုု

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

80.5%

(%)

GAD Z5

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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ဌာာနဆိုု�င််ရာာရုံးး��များ�း�၏ အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုကိုု� လျှော့�့��ချျနိုုင််ပါ
� ါက

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းအတွက််
ွ ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စစ ဖြ�စ််သည််ဟုု

သည််။ ပညာာရှှင််များ�း�သည်် မပြော��ာပလော�ာက််သော�ာ အဂတိိ

အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုု ဆိုု�င််ရာာအမြ�င်် အညွှှန််ကိန်း
ိ း�-၂၀၁၉ တွွင််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က်် အကျိုးး���ဖြ� စ်် ထွွ န်းး� စေ�ပါါ
လိုု�က််စား�းမှုုနှှင့်�် ကြီး�း�မား�းသော�ာ အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�

သတ််မှှတ််ကြ�သည်် (Ackerman 1978, Lederman et al.
2005)။ အသေး�းအဖွဲဲ� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုများ�း�သည်် အဓိိက

အားး�ဖြ�င့််� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုငယ််များ�း� နှှင့််� တစ််ဦးးချျင်းး�စီီထံံ
ပုံံ�မှှန််လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရန််အတွွက််ပေး�းရသည့််�

အလွွတ််သဘော�ာ အခကြေး��းငွေ�ေများ�း�ဖြ�စ််သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် တရား�းဝင််သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ လိုု�က််နာာ
ရမှုုများ�း�ကိုု� လွွယ််ကူူချော�ာ�မွေ့�့�စေ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ပြ�ည််သူ့့�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ရရှိိ�ရန်် တရား�းဝင််သတ််မှှ တ််ထားး�သော�ာ

ဝန််ဆော�ာင််ခများ�း� ထက််ကျော်�်��လွန််
ွ ၍ တရား�းမဝင်် အခကြေး��းငွေ�ေ
များ�း�ကိုု�ပေး�းရသည့််� အခါါ တွွင််လည်းး�အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုဖြ�စ််ပွား��း
သည််။ အကြီး��း စား�း အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုုက နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
အ
� ဆင့််�
နှှင့််� ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း� အဆင့််၌
� ဖြ�စ််ပြီး��း သာာမာာန််နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �

များ�း�က တိုု�က််ရိုုက််မြ�င််တွေ့�့
�
� လေ့�့လာာခြ�င်းး� မပြု�ုနိုုင််သော်�်
�
လည်းး
�
�
၎င်းး�ဖြ�စ််စဉ််များ�း�သည််အများ�း�ပြ�ည််သူူသက််သာာချော�ာ�င််ချိိ�ရေး�းကိုု�

ထိိခိုုက််
� နစ််နာာစေ�ပါါသည််။ကြီး�း�မား�းသော�ာအဂတိိလိုုက််စား
� �းမှုုတွွင််
များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််� (၁) အစိုးး��ရ ( ဥပမာာ - ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း၊

ပစ္စစည်းး�ကိိရိယာာများ�း
ိ
� သို့့�မ
� ဟုုတ်် နည်းး�ပညာာဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််
မှုုများ�း�) ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူရေး�း နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ကန််ထရိုုက််တို့့
�
��တွင််
ွ
လာာဘ််ငွေ�ေ လက််ခံံရယူူခြ�င်းး�၊ (၂) စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� တစ််ဦးး

ချျင်းး�/တစ််ဖွဲ့့��ချျင်းး�အတွွက်် အထူးး�အခွွင့််�အရေး�း ဦးးစား�းပေး�းမှုု
ရရှိိ�စေ�နိုု� င််သော�ာ မူူ ဝါါဒများ�း� ထည့််� သွွ င်းး� ပေး�းရေး�းအတွွ က််
လာာဘ််ယူူခြ�င်းး�၊ (၃) မူူဝါါဒ ချျမှှတ််သူူများ�း�နှှင့်�် နီးး�ကပ််သော�ာ

သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ Transparency International ၏
နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� (၁၈၃) နိုု�င််ငံံအနက်် မြ�န််မာာကိုု� အဆင့််� (၁၃၀)

ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ သို့့��သော်�်�နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက ကမ္ဘာ့့��
ဘဏ်် ၏ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ မှုုတွွ င်် အလွွ တ််သဘော�ာ

ငွေ�ေပေး�းကမ်းး�မှုုများ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််
ကြီး�း�မား�းသော�ာ အဟန့််အတားး
�
�မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� (World Bank

2016) ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပွား��းမှုုနှုုန်းး� နိိမ့််�ပါးး�သလိုု� ပမာာဏ
အားး�ဖြ� င့််� လည်းး� နည်းး�ပါးး�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်� ပြ� ထားး�ပါါသည်် ။

အလွွတ််သဘော�ာ ပေး�းကမ်းး�မှုုများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�နှှင့်�် သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအနေ�ဖြ�င့််သော်�်
�
�

လည်းး�ကော�ာင်းး� ၊ အချျက််အချာ�ာအာာရုံံ� စိုု� က်် အုုပ််စုုများ�း�နှှ င့််�
လည်းး�ကော�ာင်းး� စကားး�ပြော��ာပြီး�း� နော�ာက်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��သ ည််

ထိုု�ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာမှုုများ�း�အပေါ်�် သံံသယရှိိ�ခဲ့့�ကြ�ပြီး��း စစ််တမ်းး�
မေး�းခွွန်းး�များ�း�ပြု�ုစုုစုုစည်းး�၍ မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပါါသည််။

စင််စစ််အားး�ဖြ�င့််�မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ကြာ�ာရှှည််စွာာ�စစ််တပ််ထိိန်းး�ချုု�ပ််
မှုုနှှင့််� စစ််တပ််ကျော�ာ�ထော�ာက်် နော�ာက််ခံံပေး�းထားး�သော�ာ စီးး�ပွား��း

ရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�အပေါ်�် မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုုတို့့��ကြော��ာင့််�
စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�သူများ�း
ူ �က လွွတ််လပ််စွာာ�ပြော��ာဆိုု�ရန်် တွွန့်ဆုု
်� တ််

ခြ�င်းး� ရှိိ�နေ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�သည်် အရေး�းကြီး��း မှှတ််သားး�သင့််�သော�ာ ကိိစ္စစ
တစ််ခုုဖြ�စ််လာာပါါသည််။ဤအကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််�ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
��သည််

သတင်းး�မှှန်် ပိုု�မိုု�ရရှိိ�နိုု�င််ရန်် မျှော်�်��လင့်�ချျက််ဖြ
်
�င့််� “လာာဘ််ထိုးး��”

အစား�း “လက််ဆော�ာင််များ�း�” ကဲ့့�သို့့��သော�ာ စကားး�စုုတို့့��ကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ပြော��ာင်းး�လဲဲ သုံးး��စွဲဲ�ခဲ့့�ရပါါသည််။

ဆက််ဆံံရေး�းရှိိ�သူူများ�း�၊ မိိသားး�စုုဝင််များ�း�နှှင့််� သူူငယ််ချျင်းး�များ�း�ကိုု�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏
� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�သည်် ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ အကဲဲဖြ�တ််

(ဥပမာာ- သဘာာဝ သယံံဇာာတများ�း�၊ ဆက််သွွယ််ရေး�း လှိုုင်း
� း�နှုုန်းး�

တရား�းမဝင်် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုုများ�း�သည်် ပမာာဏနည်းး�ပါးး�ပြီး�း�

အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�စေ�ရန်် အကန့််အသ
�
တ်် ရှိိ�သော�ာ အရင်းး�အမြ�စ််

များ�း� ၊ တင််ပို့့��မှုု သို့့�မ
� ဟုုတ်် ထုုတ််လုုပ််မှုု ခွဲဲ�တမ်းး�များ�း�နှှင့််� အဆင့််�
မြ�င့််� ရာာထူးး�များ�း�)များ�း�အားး� စျေး�း�ကွွက််အပေါ်�် အခြေ�ေခံံခြ�င်းး�
မရှိိ�ပဲဲ ခွဲဲ�ဝေ�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� တို့့�� ပါါဝင််ပါါသည််။

တရား�းဝင််မဟုုတ်သော�
် ာငွေ�ေပေး�းဆော�ာင််ရမှုများ
ု �း�သည််စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ်ငန်းး�
် များ�း�အတွွက်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ စိိန်ခေါ်�
် ်မှုုတစ်ရပ်
် ဖြ�စ်
် ပြီး် �း�
အရေး�းကြီး�း� ဦးးစား�းပေး�းကိိစ္စရပ်
စ အ
် ဖြ�စ်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ အစိုးး��ရက
အသိိအမှှတ်ပြု် �ုထားး�သည််။ မထိိရော�ာက််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

မလျော်�်��ကန််သည့်�် နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ကန််ထရိုု�က််ရရှိိ�လာာပြီး�း�
ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပေး�းအပ််သည့််� အခါါ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

ကုုန််ကျျစရိိတ်် ပိုု�မိုုမြှ�
� င့်
ှ တက််လာာပြီး
်�
�း� ပြ�ည််သူ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု�

နိိမ့်ကျျစေ�သလိုု
်�
�မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာသည့််�မူူဝါါဒများ�း�ကိုု�ဖန််တီးး�ရာာ
ရော�ာက််ပါါသည်် (Olken and Pande 2012)။ အဆင့််တ
� စ််ခုု
အနေ�ဖြ�င့််�အလွွတ််သဘော�ာငွေ�ေပေး�းကမ်းး�ရမှုုများ�း�ကိုု�မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ
တွွင််ဝန််ထုုပ််ဝန််ပိုးး��အဖြ�စ််အသိိအမှတ်
ှ ပြု် �ုပြီး�း�အစိုးး��ရက၎င်းး�တို့့��ကိုု�

ခြ�င်းး�၌ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သလိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

ခဏခဏဖြ�စ််လေ့�့မရှိိ� ဟူူသော�ာ သုံးး��သပ်ချျက်
်
် ကိုု� ယေ�ဘုုယျျ

အားး�ဖြ�င့််� အတည််ပြု�ုသည််။ အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စုု ၈၀% နီးး�ပါးး� က လာာဘ််ပေး�းရန််မလိုု�ကြော��ာင်းး�နှှင့််�
၉၉% က လာာဘ််ပေး�းငွေ�ေသည်် ရော�ာင်းး�ရငွေ�ေ၏ ၂% အော�ာက််သာာ

ရှိိ�သည််ဟုု ပြော��ာဆိုု�ခဲ့့�သည််။ ဤကဏ္ဍ၌ အများ�း�နှှင့်မ
်� တူူသော�ာ

ဖြေ�ေဆိုု�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� မကွေး�း�တိုု�င်း�း ဒေ�သကြီး��း ဖြ�စ််ပြီး��း ၂၅%

သော�ာလုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ကလာာဘ််ငွေ�ေပေး�းရမှုုသည််ရော�ာင်းး�ရငွေ�ေ၏

၂% ထက််ပိုု�၍ပေး�းရသည််ဟုု ဆိုု�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရှိိ�
လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ကိုု� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�ဆိုု�င််ရာာစစ််ဆေး�းမှုုများ�း�

ပြု�ုလုုပ််နေ�စဉ််ကာာလအတွွင်းး� ၎င်းး�တို့့�၏
� အလယ််မှှတ််ပျျမ်းး�မျှှ
၂.၄% မျှှသာာ လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ကြ�ရသည််။ အဆိုးး��ရွား��းဆုံးး��သော�ာ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ၉.၂% က စည်းး�မျျဉ်းး�

စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� စ စ််ဆေး�းခြ�င်းး� ကာာလတွွ င်် လာာဘ််ထိုးး��

ကြ�သည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��က အခန်းး�-၂၊ အပိုု�င်းး�-၄ တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�ပြီး��း သည့််အတိုု
�
င်း
� း� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ အမည််ကိုု� လျှို့့���ဝှှက််
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ရှိိ�နေ�သော်�်�လည်းး� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူသည်် အမှှန််တကယ််

ပုံ ၄.၄။

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ တရား�းမဝင််
ပေး�းချေ�ေရမှုုဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � -၄ ရမှှတ််များ�း�

ဖြ�စ််ရိုးး��ဖြ�စ််စဉ််ထက်် ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�သည််ဟုု သူူတို့့��ယုံံ�ကြ�ည််
ကြ�သည််။ ကချျင််ပြ�ည််နယ််မှှ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�သော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တိုု�င်းး� သည်် ဝယ််ယူူရေး�း ကန််ထရိုုက််
� ရရှိိ�၍
စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�နိုင််
ု� ရန််အတွွက်် လက််ဆော�ာင််ပေး�းရန်် မဖြ�စ််မနေ�

လိုု�အပ််သည်် ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ ဤတိုု�င်းး�တာာမှုုရမှှတ််
ကရင််ပြ�ည််နယ််

၅.၉၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၅.၆၉

၃.၂၂

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၆၂

၃.၁၆

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၇၈

၂.၉၉

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၃၆

၃.၃၇

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၃၁

၃.၃၇

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

၅.၃၅

၃.၁၈

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၅.၄၀

၃.၀၉

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၅.၂၄

၃.၂၅

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၄၆

၂.၉၄

ကချျင််ပြ�ည််နယ််
မွွန််ပြ�ည််နယ််

၅.၆၃

၂.၆၇

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၅.၃၈

၂.၆၈

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၃၀

၂.၇၃

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၅.၂၈

၁.၇၃

၂

(၄၂%) သည်် လာာဘ််ငွေ�ေပေး�းခြ�င်းး�သည်် မဖြ�စ််မနေ� လိုု�အပ််သည််

ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တွွင််
လုုပ််ငန်းး� စုုအားး�လုံးး�� ၏ အနည်းး�ဆုံးး�� ထက််ဝက််ခန့််� သ ည််

သူူတို့့၏
� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�နယ််ပယ််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််
ဝန််ဆော�ာင််မှုုလျျင််မြ�န််စေ�ခြ�င်းး�အတွွက်် အလွွတ််သဘော�ာ

ငွေ�ေပေး�းချေ�ေရမည််ဟုု (ဤပမာာဏသည်် ကချျင််ပြ�ည််နယ််တွွင််

အနိိမ့်ဆုံးး
်� �� ၅၀.၇% မှှ ကရင််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ၉၆.၆၉၇% အထိိ

ရှိိ�သည််) ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ ဤရလဒ််များ�း�ကိုု�ကြ�ည့််�လျှှင််
လုုပ််ငန််စုုများ�း�သည်် အသေး�းအဖွဲဲ� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုနှင့်
ှ ်�

ကြီး�း�မား�းသော�ာ အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုု နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��၏ ပျံ့့��နှံ့့��မှုု

၃.၂၄

၅.၀၈

၀

အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��ဖြ�စ််သည့််ရှှ
� မ်းး�ပြ�ည််နယ််၌ပင််ဖြေ�ေဆိုု�သူထက််ဝက််နီးး�ပါးး�
ူ

၃.၁၆

၄

၆

ရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� အလွွန််အမင်းး�ပိုု�၍ ခန့််မှ
� န်း
ှ း�နေ�ကြ�ကြော��ာင်းး� သိိသာာ
ပါါသည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှင့်
ှ ်� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင််
၈

၁၀

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
�် အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
ူ
၁။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့့်� လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�ကိုု�

ငွေ�ေကြေး��းအနေ�ဖြ�င့့်� ပေး�းရသည််။ (သဘော�ာမတူူသည့့်� %)

ဤရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုနှှင့််� အကျျင့််�ပျျက််
ခြ�စား�းမှုုများ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ညွှှန််ကိိန်းး�ကိုု� ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််

အကာာအကွွယ််ပေး�းထားး�ကြော��ာင်းး� အသိိပေး�းပြီး��း နော�ာက်် ၎င်းး�
တို့့��အားး� ရိုးး��သားး�စွာာ� ဖြေ�ေဆိုု�ရန််ခွွင့်�်ပြု�ုမည့််� မေး�းခွွန်းး�များ�း�ဖြ�င့််�

ဤရမှှတ််နိိမ့််� အဖြေ�ေများ�း�ကိုု� အတည််ပြု�ုထားး� ပါါသည််။ ပုံံ� ၄.၄

အညွှှန််ကိန်း
ိ း�ခွဲဲ� (၄) တွွင််ရမှှတ််များ�း�သည်် တရား�းမဝင််စရိိတ််
များ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� နှှင့််� အမြ�င််များ�း�အားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

၏ရမှှတ််များ�း�ကိုု�သတ််မှှတ််ဖော်�်�ပြ�သည််။စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုု
နှှင့််�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာအချျက််အလက််များ�း�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တို့့�၏
�

ရမှှတ််များ�း�အရ ကရင််ပြ�ည််နယ််သည်် အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုု
အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး��း နေ�ပြ�ည််တော်�်� နှှင့်�် ပဲဲခူးး� တို့့��သည််လည်းး�
သိိပ််မကွာာ�ခြား�း�လှှပါါ။ ရန််ကုုန််နှှင့််� မန္တတလေး�းတို့့��သည်် အလွွတ််

သဘော�ာ အပိုု�ငွေ�ေ ကော�ာက််ခံံမှုုနှုုန်းး� အမြ�င့််�ဆုံးး��ဖြ�င့််� စာာရင်းး�၏

အော�ာက််ခြေ�ေတွွင်် ရှိိ�နေ�ကြ�ပါါသည််။

စိိတ်ဝ
် င််စား�းစရာာ ကော�ာင်းး�သည််မှာာ� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွင်းး�ရှိိ�
လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုများ�း� ပျံ့့��နှံ့့��နေ�သည်် ဟူူသော�ာအမြ�င််

နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�၏ ကိုု�ယ််တွေ့�့�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�

ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုု အနည်းး�ငယ််ကသာာ
လာာဘ််ပေး�းခဲ့့�ကြ�ရသော်�်� လည်းး� ၎င်းး� တို့့��က လာာဘ််ပေး�း

လာာဘ််ယူူရှိိ�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ သူူတို့့၌
� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�

လုုပ််ငန်းး�စစ််တမ်းး�များ�း� နှှင့်�် အခြား�း�တည််နေ�ရာာများ�း�မှှ ဒေ�သ

ဆိုု�င််ရာာစီးး�ပွား��းရေး�း နှှင့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�
တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ အလွွတ််သဘော�ာ ပေး�းကမ်းး�ရမှုုနှှင့််�

ပတ််သက််၍ မေး�းမြ�န်းး�သော�ာအခါါ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည််
တရား�းဝင််မဟုုတ််သော�ာ အခကြေး��းငွေ�ေများ�း�ပေး�းရသည််ကိုု�
ဝန််ခံံမည့််အစား
� �း မေး�းခွွန်းး�ကိုု�ဖြေ�ေဆိုုရာာ
� ၌ ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�ပါါကြော��ာင်းး�

ဟူူ၍သာာဖြေ�ေဆိုု�၍ရှော�ာ�င််ရှား��းရန််ကြိုး��း �စား�းကြ�သည််။ဤသည််က
အကျျင့််�ပျျက်် ခြ�စား�းမှုုအဆင့််�ကိုု� လျှော့�့��တွွက််ရန််အတွွက််
ဦးးဆော�ာင််လမ်းး�ညွှှန်် ပြ�သပေး�းနေ�ဘိိသကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််နိုင််သ
�ု
ည််။

ဤတုုန့််�ပြ�န််မှုုမရရှိိ�သည့််� ဘက််လိုု�က််မှုုမှှ (ဆိုု�လိုု�သည််မှာာ�

“မသိိပါါ” သို့့��မဟုုတ်် “ဖြေ�ေဆိုု�ရန်် ငြ�င်းး�သည််” ကိုု�) ရှော�ာ�င််ရှား��း
နိုုင််
� ရန််အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုအဖြ�စ််

ပေး�းကမ်းး�ရပါါမည်် ဟူူသည််ကိုု� ‘သဘော�ာတူူ/သဘော�ာမတူူ’
သူူတို့့��ကိုုမေး�း
� ၍ အဖြေ�ေများ�း�ကိုု�ရေ�တွက််ခဲ့့�ပါ
ွ
ါသည််။ ထို့့��နော�ာက််
သူူတို့့��က လာာဘ််မပေး�းခဲ့့�ရပါါဟုု ပြ�တ််ပြ�တ််သားး�သားး� ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သော�ာလုုပ််ငန်းး�စုုအရေ�အတွွက််ကိုု�ရေ�တွွက််ပြီး�း�လာာဘ််ပေး�း

ကြော��ာင်းး�ဝန််ခံံသူူ (သို့့��) မေး�းခွွန်းး�ကိုု�ကျော်�်��သွားး��သူူ လုုပ််ငန်းး�စုု
အရေ�အတွွက််ကိုု� ထုုတ််နုုတ််လိုု�က််ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏

မျိုု��သိိပ််ထားး�တတ််သော�ာအလေ့�့အကျျင့််များ�း
� �ကြော��ာင့််လာာဘ််ပေး�း
�

လာာဘ််ယူူမှုုကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ပြ�ရန်် ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််
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သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််မှာာ� များ�း�သော�ာအားး�ဖြ�င့််�

(၂၀၀၉) သည်် နိုုင််ငံ
� ပေါ
ံ �ါင်းး� ၉၀ ရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုု ၅၆၀၀၀ အတွွက််

ပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
�နှှင့််� မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�၏ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� သို့့�မ
� ဟုုတ််

အားး�ဖြ�င့််� ၁.၅% သော�ာ ဝင််ငွေ�ေအားး� လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုု

အလွွန််ခက််ခဲပါ
ဲ ါသည််။လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုခံံစား�းနေ�ရသော�ာ

တူူညီသော�ာမေး�း
ီ
ခွွန်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုမေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ရာာ ပျျမ်းး�မျှှ

လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုနှင့်
ှ �် အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုုများ�း�ကြော��ာင့််�

ပြု�ုသည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�သည်် (SD = 4.2)။ ဗီီယက််နမ််နိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ

ရယူူနိုင််ပါ
�ု ါက ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အတိုု�င်းး�အတာာသည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�

မှုု၏ ပျှှမ်းး�မျှှ (သမက််ကိိန်းး�)ပေး�းငွေ�ေသည်် နှှစ််စဉ်် ဝင််ငွေ�ေ၏

သူူတို့့၏
� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွင််
ွ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််များ�း�ကိုု�စစ််တမ်းး�

အားး� ထိုု�အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း၏ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ လက္ခခဏာာကိုု�
တွွက််ချျက််ပြ�ရန်် ခွွင့်ပြု်� �ုပေး�းနိုုင််ပါ
� ါသည််။ ငွေ�ေဖြ�င့််� လက််ဆော�ာင််

တစ််ခုု ပေး�းခြ�င်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု စတင််ရန််
အတွွက်် တရား�းဝင်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�လည်းး� မဟုုတ််သလိုု�
လုုပ််ငန်းး�စုု၏ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုအတွွက်် ရရှိိ�နိုု�င််သော�ာ
အရင်းး� အမြ�စ််များ�း�ကိုု� လည်းး� လျော့�့��နည်းး�သွားး��စေ�သည််
(Shleifer and Vishny 1993) ။

၂။ ဝင််ငွေ�ေ၏ ၂% အော�ာက််ပမာာဏကိုု� လာာဘ််အနေ�ဖြ�င့့်�
ပေး�းရသည့့်� လုုပ််ငန်းး� %

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် အရော�ာင်းး�ဝင််ငွေ�ေ၏ (၂%) ထက််ကျော်�်��လွန််
ွ

သည့််� လာာဘ််ပေး�းမှုု များ�း�ကိုု� မပေး�းခဲ့့�ရပါါဟုု တုုန့််ပြ� �န််ဖြေ�ေကြား�း�
သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ရာာခိုု�င််
နှုုန်းး�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�မှာာ�ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါသည််။လုုပ််ငန်းး�စုုအနေ�ဖြ�င့််�

အမြ�တ််ငွေ�ေမှှလာာဘ််ငွေ�ေများ�း�စွာာ�ကိုု�ပေး�းဆော�ာင််ရလျှှင််ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�

သို့့�မ
� ဟုုတ်် စျေး�း�ကွွက််ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး� စသည့််� လုုပ််ငန်းး�၏အခြား�း�

အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�အတွွက်် အမှှန််တကယ််လိုု�အပ််သော�ာ

ငွေ�ေအရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ဆုံးး��ရှုံးး��ပါါသည််။လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုနှင့်
ှ ်�

ဝင််ငွေ�ေအချိုး�း��အစား�းသည််မတန််တဆဖြ�စ််လာာခဲ့့�လျှှင််လုုပ််ငန်းး�စုု

သည်် အကျိုးး���အမြ�တ်် မဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�ဘဲဲ လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုကိုု�

အလားး�တူူမေး�းခွွန်းး�တစ််ခုုကနိုုင််ငံ
� အတွ
ံ
င်း
ွ း�လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ

၂.၉၉% ဖြ�စ််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ခဲ့့�ရသည်် (Malesky et al. 2020)။
၃။ ပေး�းရမည့််� လာာဘ််ငွေ�ေပမာာဏ ကြို�ု�သိိသည််
(သဘော�ာတူူသည့့်� %)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုအတွွက်် ပေး�းရ
မည့််�ပမာာဏကိုု� သိိပါါ၏ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ အချိုး�း��အစား�းကိုု� တိုု�င်းး�တာာ
သည််။ အလွွတ််သဘော�ာ ပေး�းကမ်းး�သည့််� လာာဘ််ငွေ�ေများ�း�သည််

ပြ� ဿနာာဖြ� စ််သလိုု� မျှော်�်�� လင့််� ထားး�သည့််� ပမာာဏကိုု�

သိိခြ�င်းး�သည်် မသိိခြ�င်းး�ထက်် ပိုု�ကော�ာင်းး�သည််။ ၎င်းး�သည််
လုုပ််ငန်းး�စုုအားး� ၎င်းး�၏ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ�

စီီမံံခွွင့််�ပြု�ုသည််။ လေ့�့လာာသုံးး��သပ််သူူအချို့့���က လာာဘ််ပေး�း

လာာဘ််ယူူမှုု ပမာာဏကိုု� သိိခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အားး�
သူူတို့့�၏ရေ�ရှှည််စီီမံံကိိန်းး�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�တွွင်် အခွွန််နည်းး�တူူ
ထည့််သွ
� င်း
ွ း�တွွက််ချျက််ရန်် ခွွင့်ပြု်� �ုသည််ဟုု အကြံ�ပြုံ �ုကြ�သည််။

လာာဘ််ထိုးး��ခြ�င်းး�အတွွက်် ပေး�းရမည့််ငွေ�ေ
� ပမာာဏကိုု� မသိိသော�ာ
အခါါ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် ရေ�ရှှည််ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�ကိုု�

စီီစဉ််ရန်် အခက််အခဲဲများ�း�စွာာ�ရှိိ�သည်် (Campos et. al. 1999,
Malesky and Samphantharak 2008)။

၄။ ငွေ�ေကြေး��းကိုု� လက််ဆော�ာင််အနေ�ဖြ�င့့်� ပေး�းလျှှင််

ရပ််တန့််� ရမည်် ဖြ�စ််သည်် (Bardhan 1997)။ ဤတိုု�င်းး�တာာမှုုကိုု�

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် (သဘော�ာတူူသည့့်� %)

(တရား�းမဝင်် ပေး�းကမ်းး�ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� အမိိအရရှာာ�ဖွေ�ေ)

ဤအချျက််သည်် ကြို��ု တင််ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််သည့်�် အတိုု�င်းး�အတာာ

လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏ ပြ�င်းး�ထန််မှုုနှှင့််� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� သိိရှိိ�

အနေ�ဖြ�င့််� သူူတို့့��မျှော်�်��လင့်ထားး
်� �သည့််� အရာာများ�း�ကိုု�ရရှိိ�ခြ�င်းး� ရှိိ�/

ယခင််အတိုု�င်းး�အတာာမှုုများ�း� နှှင့််� မတူူကွာာ�ခြား�း�သော�ာနည်းး�ဖြ�င့််�

တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုု
နိုု�င််သည််။ ၎င်းး�ရှုုထော�ာင့််�ကိုု� အာာရုံံ�ထားး�၍ Aterido et al

တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း လာာဘ််ပေး�းလိုု�က််သော�ာအခါါ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�

မရှိိ� မေး�းမြ�န်းး�ရန်် အဓိိကလိုုအပ််ချျက််
�
ဖြ�စ််လာာသည််။ လုုပ််ငန်းး�စုု
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များ�း�က ဤဖော်�်�ပြ�ချျက််ကိုု� သဘော�ာတူူလက််ခံခြ�
ံ င်းး�များ�း�လေ�

စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�သည်် စည်းး�ကမ်းး� ထိိန်းး�သိိမ်းး�သူူများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

အတားး�အဆီးး�များ�း�ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ရာာတွွင်် အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�စေ�

ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည့့်� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

သူူတို့့�၏ ကြို��ု တင််ခန့််မှ
� န်း
ှ း� လာာဘ််ပေး�းမှုုများ�း�သည်် စည်းး�မျျဉ်းး�

လက််ဆော�ာင််များ�း�မှှတစ််ဆင့််� ငွေ�ေရှာာ�ရန်် အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း�

သည့််� ရည််ရွွယ််ချျက််ကိုု� ပြ�သသော�ာကြော��ာင့််� တရား�းမဝင်် တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု� ဤညွှှန််ကိိန်းး�က
ပေး�းဆော�ာင််ရမှုု ညွှှန််ကိိန်းး� ပိုု�ကော�ာင်းး�လေ�ဖြ�စ််၏။

တိုု�င်း�း တာာသည််။ ဤအဆိုု�ပြု�ုချျက််နှှင့်ပ
�် တ််သက််၍ ယုံံကြ� �ည််သူူ

၅။ တင််ဒါါအော�ာင််မြ�င််မှုု အခွွင့့်�အရေး�း ပိုု�များ�း�လိုု�လျှှင််

ပေး�းဆော�ာင််ရမှုု ညွှှ န််ကိိ န်းး� ရမှှ တ်် နိိ မ့််� ကျျလေ�ဖြ�စ််သည်် ။

ငွေ�ေကြေး��းကိုု� လက််ဆော�ာင််အနေ�ဖြ�င့့်� ပေး�းခြ�င်းး�သည််
လိုု�အပ််သည်် (သဘော�ာတူူသည့့်� %)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ဝယ််ယူူရေး�း လေ�လံံဆွဲဲ�ရာာ၌ အခွွင့်အလမ်းး
်�
�

ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုု လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး�
ဖော်�်� ပြ� ချျက််အပေါ်�် သဘော�ာတူူ သော�ာ ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး�
တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။
ဤသဘော�ာတူူညီမှုုကိုု
ီ ကြ� �ည့််၍
� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က “လာာဘ််ပေး�း

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� ပြီး��း မြော��ာက််အော�ာင်် လုုပ််ကိုု�င််နိုုင််သ
�
ည််”
ဟူူ၍သဘော�ာထားး�နေ�ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်လွွင််ပါါသည််။ဤသို့့�အကျျင့််
�
�

ပျျက််ခြ�စား�းမှုုနှှင့်�် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုကိုု� လက််ခံံသင့်�ဟုု
်

ထင််မြ�င််ယူူဆခြ�င်းး�သည်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုနှင့်
ှ �် အကျျင့််�
ပျျက််ခြ�စား�းမှုုများ�း�ကိုု�အမှှန််တကယ််ပိုု�၍တိုးး��ပွား��းစေ�မည််ဖြ�စ််၏။

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�၏အနှှစ််ချုု�ပ််သဘော�ာတရား�းကိုု�ပိုု�၍သိိရှိိ�နား�းလည််
သဘော�ာပေါ�ါက််ပြီး�း�မှှသာာလျှှင်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုနှှင့််�

အကျျင့််�ပျျက််ခြ�စား�းမှုုများ�း� အဆင့််�မှှန််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�က
ဤညွှှန််ကိန်းိ း�သည််ကော�ာင်းး�ကျိုးး���ပြု�ုရန််တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

သဘော�ာပေါ�ါက််မည််ဖြ�စ််သည်် (Beck and Maher 1986)။
၆။ စစ််ဆေး�းရေး�းဝင််စဉ််လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�/

ငွေ�ေကြေး��းပေး�းခဲ့့�ရသည်် (သဘော�ာတူူသည့့်� %)
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် စစ််ဆေး�းမှုုပြု�ုလုုပ််စဉ်် လက််ဆော�ာင််တစ််ခုု
သို့့�� မ ဟုုတ်် အပိုု� ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုုပြု�ုသည့််� ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး�

တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�တိုု�င်းး�တာာသည််။
၎င်းး�သည်် တရား�းမဝင််ပေး�းကမ်းး�မှုုများ�း� ပျံ့့��နှံ့့��နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�(အစီီရင််
ခံံမှုုလျော့�့��နည်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အသိိပေး�းချျက်် လျော့�့��နည်းး�နေ�

သေး�းသော်�်�လည်းး�) တိုု�က််ရိုု�က််တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဤအတိုု�င်းး�
အတာာ၏ အရေး�းပါါမှုုက သိိသာာပါါသည််။ ပထမတစ််ခုုက
လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုုသည်် တရား�းမဝင််ပါါ။ ဒုုတိိယအချျက််

အနေ�ဖြ�င့််� ယခင််ကဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််အတိုု
�
င်း
� း� လာာဘ််ပေး�းမှုုများ�း�
သည််အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�သော�ာလှုုပ််ရှား��းမှုုမဟုုတ််ဘဲဲအရင်းး�အမြ�စ််

များ�း�ကိုု� မှား��းယွွင်းး�စွာာ� ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�ပေး�း၍ စစ််ဆေး�းသူူများ�း�ကိုု�

ငွေ�ေပေး�းချေ�ေခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�စုု၏ ထိိရော�ာက််မှုုကိုုလျှော့�
�
့��ကျျ
စေ�ခြ�င်းး� နှှင့််� အမြ�တ််နည်းး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ပြီး�း� အစိုးး��ရအပေါ်�်
ယုံံကြ� �ည််မှုုလျော့�့��နည်းး�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု�လည်းး� ပြ�သပါါသည််။
၇။ စစ််ဆေး�းရေး�း လုုပ််ခြ�င်းး�သည်် ဝန််ထမ်းး�များ�း�အတွွက််
လက််ဆော�ာင််မှတဆင့့်�
ှ
ဝင််ငွေ�ေရစေ�သည့့်�
အခွွင့့်�အလမ်းး�ဖြ�စ််စေ�သည််။ %

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း� ပိုု�၍များ�း�လေ� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�၏ တရား�းမဝင််

အကယ််၍ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က ၎င်းး�တို့့��ကိုု� စစ််ဆေး�းရာာတွွင််

စစ််ဆေး�းသူူများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� မကော�ာင်းး�သော�ာ အကြံ�ံအစည််ရှိိ�

သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ပါါက ပြ�ဿနာာများ�း�စွာာ� ရှိိ�၏။ ပထမတစ််ချျက််
အနေ�ဖြ�င့််� သူူတို့့��သည်် ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� ရိုးး��သားး�စွာာ� လိုု�က််နာာမှုု ရှိိ�ကြ�ရန်် အခက််အခဲဲ

ဖြ�စ််မည််။ဆိုု�လိုုသ
� ည််မှာာ�ရိုးး��သားး�သော�ာစည်းး�ကြ�ပ််သူူများ�း�ပင််လျှှင််

သူူတို့့��ကိုု� အကျျင့််ပျျက််ဟုု
�
ယူူဆခံံရလျှှင်် သူူတို့့�၏အလုုပ််ကိုု�
စနစ််တကျျ လုုပ််ကိုု�င််နိုုင််တော့�့�
�
မည်် မဟုုတ််ပါါ။ ထပ််မံံဖြ�ည့််စွ
� က််
ွ

ဖော်�်�ပြ�ရလျှှင်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််ရာာ၌

တိိကျျမှုုနည်းး�ပါးး�ပါါကစား�းသုံးး��သူူများ�း�အတွွက််အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််စေ�
ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ဤအဆိုု�ကိုု� သဘော�ာတူူသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုု

များ�း�သည်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�ရှိိ�ရန်် ဦးးဆော�ာင််သည့််�
အေ�ဂျျင််စီီများ�း�နှှင့််� အစိုးး��ရအပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််ကိုးး��စား�းလိုု�စိိတ််

နည်းး�ပါးး�မှုုနှှင့််� ၎င်းး�ကိိစ္စရ
စ ပ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍ တွေ့�့�ဆုံံလိုု
� စိ
� တ်
ိ ်
နည်းး�ပါးး�မှုုကိုု� ပြ�သသည််။ ထိုု�မှတ
ှ ဆင့််� တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�

အတိုု� င်းး� ပြု�ုမူူ ဆော�ာင််ရွွ က်် ရသော�ာ အစိုးး�� ရနှှ င့််� ဦးးဆော�ာင််
အေ�ဂျျင််စီီများ�း�၏ စွွမ်းး�ရည််ကိုု� ထိိခိုု�က််လာာစေ�နိုု�င််ပါါမည််။
၈။ လူူ ၁၀,၀၀၀ တွွင်် ရှိိ�သော�ာ အဂတိိ တိုု�င််ကြား�း�မှုု
ပေါ�ါင်းး�(# ၂၀၁၉)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်တိုု
်� င်း
� း�များ�း�ရှိိ� မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီ၌

အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ကော်�်�မရှှင််သို့့� တင််သွွင်းး�
သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုစီီက တိုု�င်းး�ကြား�း�သည့််� ပျျမ်းး�မျှှအကျျင့််�

ပျျက်် ခြ�စား�းမှုုများ�း� အရေ�အတွွက််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််� တိုု�င််ကြား�း�မှုုများ�း�အပေါ်�် နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �လူူဦးးရေ�

ပမာာဏ ၁၀၀၀၀ စံံသတ််မှှတ််ချျက််ဖြ�င့််� နှိုု�င်းး�၍ ဖြ�စ််နှုုန်းး�ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာပြ�၏။လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုစီီအနေ�ဖြ�င့််�အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုု

ပိုု�မိုု� များ�း�ပြား�း�လာာလျှှင်် ပြ�ည််နယ်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
အတွွင်းး� အကျျင့််�ပျျက််မှုု ပိုု�၍များ�း�ပြား�း�သည််ကိုု� ပြ�ဆိုု�သည််။

ဤတိုု�င်းး�တာာမှုုတွွင်် ဧရိိယာာတစ််ခုုတွွင်် အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုု
တိုု�င််တန်းး�မှုုများ�း�ပြား�း�လေ� ထိုု�ဧရိိယာာသည်် အမှှန််တကယ််
အကျျင့််�ပျျက််လေ�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆစေ�သည််။ သို့့��သော်�်�

ဤယူူဆချျက််သည်် အမြဲ�ဲတမ်းး�မမှှန််နိုု�င််ပါါ။ ဒေ�သခံံများ�း�က
အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုုကိုု� ACC အဂတိိလိုုက််စား
�
�းမှုုတိုု�က််ဖျျက််

ရေး�း ကော်�်�မရှှင်် တိုု�င််ကြား�း�မှုုပြု�ုနိုု�င််သော�ာ ပိုု�မိုု�ပွင့်
ွ �်လင်းး�သည့််�
အခြေ�ေအနေ�များ�း�ရှိိ�သည်် သို့့�� မ ဟုုတ်် တွွ န့််� ဆုု တ််နေ�ပြီး�း�
အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုု ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့်ပ
်� တ််သက််၍ မပြော��ာရဲဲ

ကြ�သူူများ�း� မဟုုတ််ပါါဟူူ၍လည်းး� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကော�ာက််ယူူ
နိုုင််သ
�
ည််ဟုု ဆိုု�လိုုပါ
� ါသည််။ သို့့��သော်�်� ဤခက််ခဲဲသည့်အတိုု
်�
င်း
� း�

အတာာရှိိ� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသော�ာ စစ််တမ်းး�

109
tcef; 4
jrefrmEdkifiH&Sd pD;yGm;a&;
tkyfcsKyfrItajctae

ကော�ာက််ယူူမှုုများ�း�သည်် အကျိုးး���ရှိိ� အပြု�ုသဘော�ာ ဆက််နွွယ််
နေ�ကြော��ာင်းး� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�
တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် အခြား�း�“လက််ဆော�ာင််

သို့့�မ
� ဟုုတ်် ငွေ�ေ” ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�နှှင့််� ဆင််တူူသည််။ ဤဖော်�်�ပြ�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်

ချျက််ကိုု� လုုပ််ငန်းး�စုုအများ�း�စုုက သဘော�ာတူူပါါက စီးး�ပွား��းရေး�း

ညွှှန််ကိန်းး�
ိ အသစ််များ�း�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�တရား�းဝင််လုုပ််ကိုု�င််နိုုင််သည့်
�
်� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�

၁၀။ ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရန််အတွွက်် လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�/

နှှ င့််� အကျျင့််� ပျျက််ဗျူူ� ရိုု� က ရက််များ�း� ပိုု� ၍ ပေါ�ါများ�း�လာာမည််

လျော့�့��နည်းး�စေ�မည််။ အစိုးး��ရအပေါ်�် ယုံံကြ� �ည််မှုု ကင်းး�မဲ့့�စေ�ခြ�င်းး�

ငွေ�ေကြေး��းပေး�းရန််လိုု�သည််

ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��အပြ�င်် လက််ဆော�ာင််တစ််ခုုပေး�းခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ််

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရန််အတွွက်် လက််ဆော�ာင််

စရိိတ််ကိုု� မြ�င့််တက််စေ�ပြီး
�
�း� အစိုးး��ရ၏ ချေး�း�ငွေ�ေလုုပ််ငန်းး�အေ�ဂျျင််စီီ

တစ််ခုုပေး�းရန်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် ငွေ�ေပေး�းရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုုယုံံကြ� �ည််

ချေး�း�ငွေ�ေအတွွက်် ငွေ�ေပေး�းခြ�င်းး�သည်် ချေး�း�ငွေ�ေအတွွက်် ကုုန််ကျျ
များ�း�၏ အရည််အသွေး�း� ညံ့့�ဖျျင်းး�မှုုကိုု�လည်းး� ပြ�သနေ�ပါါသည််။

ဇယားး� ၄.၄ ။

တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
ဤအဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀ MBEI မှှတ််တမ်းး�များ�း�မှှ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည််
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

တရား�းမဝင်် ပေး�းဆော�ာင််ရမှုုများ�း� (စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

7.60

8.00

7.01

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

အလယ််ကိိန်းး�

8.48

8.63

8.49

အမြ�င့််�ဆုံးး��

9.34

9.21

9.07

0.28

0.87

(အမာာခံံ ၀.၄)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး�ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

4.62

5.13

5.08

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

5.32

5.34

5.38

အမြ�င့််�ဆုံးး��

5.53

5.85

5.90

-0.04

0.85

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�
အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.75

2.77

1.73

အလယ််ကိိန်းး�

3.25

3.29

3.16

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.86

3.45

3.37

0.42

0.91

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ စီးး�ပွား��းရေး�း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

60.4%

71.3%

39.7%

လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့့်�

မေး�းခွွန်းး� - Q82

အလယ််ကိိန်းး�

78.5%

87.6%

79.3%

လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�ကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

84.7%

97.7%

100.0%

ငွေ�ေကြေး��းအနေ�ဖြ�င့့်�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.17

0.14

ပေး�းရသည််။ (သဘော�ာမတူူ %)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂။ ဝင််ငွေ�ေ၏ ၂%

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

62.0%

71.5%

74.8%

အော�ာက််ပမာာဏကိုု�

မေး�းခွွန်းး� - Q83

အလယ််ကိိန်းး�

87.6%

96.1%

98.9%

လာာဘ််အနေ�ဖြ�င့့်� ပေး�းရသည့့်�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

99.8%

လုုပ််ငန်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.19

0.87

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၃။ ပေး�းရမည့််�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

19.9%

0.0%

15.8%

လာာဘ််ငွေ�ေပမာာဏ ကြို��ု သိိသည််် မေး�းခွွန်းး� Q84

MBEI စစ််တမ်းး� -

အလယ််ကိိန်းး�

54.8%

38.6%

50.3%

(သဘော�ာတူူ %)

အမြ�င့််�ဆုံးး��

94.7%

100.0%

76.3%

-0.39

0.54

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၄။ ငွေ�ေကြေး��းကိုု�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

68.4%

56.5%

50.7%

လက််ဆော�ာင််အနေ�ဖြ�င့့်�

မေး�းခွွန်းး� Q85

အလယ််ကိိန်းး�

84.9%

81.6%

77.9%

ပေး�းလျှှင််ဝန််ဆော�ာင််မှုု

အမြ�င့််�ဆုံးး��

93.2%

99.2%

96.6%

ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.44

0.75

(သဘော�ာတူူ %)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၅။ တင််ဒါါ အော�ာင််မြ�င််မှုု

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

52.1%

15.6%

42.2%

အခွွင့့်�အရေး�းပိုု�များ�း�

မေး�းခွွန်းး� - Q90

အလယ််ကိိန်းး�

100.0%

100.0%

94.2%

လိုု�လျှှင်် ငွေ�ေကြေး��းကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

100.0%

လက််ဆော�ာင််အနေ�ဖြ�င့့်�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.03

0.17

ပေး�းခြ�င်းး�သည်် လိုု�အပ််သည််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

(သဘော�ာတူူ %)
၆။ စစ််ဆေး�းရေး�းဝင််စဉ််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

0.7%

လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�/

မေး�းခွွန်းး� - t_Q78

အလယ််ကိိန်းး�

4.1%

2.8%

2.4%

ငွေ�ေကြေး��းပေး�းခဲ့့�ရသည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

14.2%

13.6%

9.2%

(သဘော�ာတူူ%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.36

0.78

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၇။ စစ််ဆေး�းရေး�း လုုပ််ခြ�င်းး�သည််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

0.1%

ဝန််ထမ်းး�များ�း�အတွွက််

မေး�းခွွန်းး� - A_Q77_4

အလယ််ကိိန်းး�

5.4%

1.8%

2.2%

လက််ဆော�ာင််မှှတဆင့့်�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

16.9%

6.3%

8.6%

ဝင််ငွေ�ေ ရစေ�သည့့်�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.63

0.83

အခွွင့့်�အလမ်းး�ဖြ�စ််စေ�သည််။

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

(သဘော�ာတူူ %)
၈။ လူူ ၁၀,၀၀၀ တွွင်် ရှိိ�သော�ာ

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.46

2.00

1.91

အဂတိိ တိုု�င််ကြား�း�မှုုပေါ�ါင်းး�

တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း

အလယ််ကိိန်းး�

2.62

2.44

2.34

(# ၂၀၁၉)

ကော်�်�မရှှင််မှှ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

4.69

4.55

5.00

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.64

0.95

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�သွွင်းး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၉။ ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရန််အတွွက််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

လက််ဆော�ာင််ပစ္စစည်းး�/

မေး�းခွွန်းး� - q110_8_wy1

အလယ််ကိိန်းး�

8.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

24.7%

ငွေ�ေကြေး��းပေး�းရန််လိုု�သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် တည််ငြိ�ိမ််သော�ာ လျှှပ််စစ််မီးး�၊

ဝယ််သူူများ�း�ထံံ အလွွယ််တကူူ ပို့့��ဆော�ာင််နိုုင််သော�ာ
�
လမ်းး�များ�း�၊
စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွ က်် အရေး�းကြီး��း သော�ာ သတင်းး� အချျက််

အလက််များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� ဖော�ာက််သည််များ�း�အားး� အသိိ
ပေး�းရန်် အင််တာာနက်် စသည််တို့့�� မရှိိ�လျှှင်် ထိိရော�ာက််စွာာ�

ပုံံ� ၄.၅။

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ ်�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
များ�း�အဆင့််�၊ အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �-၅ ရမှှတ််များ�း�

လည််ပတ််နိုင််
�ု မည်် မဟုုတ််ပါါ။ သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း အခြေ�ေခံံ
အဆော�ာက််အအုံံ� ဟူူ သ ည််မှာာ� လမ်းး�များ�း�၊ တံံ တားး�များ�း�၊
လေ�ဆိိပ်် များ�း�၊ ရေ�နက််ဆိိပ််ကမ်းး�များ�း�နှှင့််� အခြား�း� အလားး�တူူတို့့�

အကျုံးး���ဝင််ပါါသည််။ အရည််အသွေး�း�မြ�င့််�မား�းသော�ာ အခြေ�ေခံံ

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၃.၄၆

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၇၄

၂.၃၅

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၄.၈၀

၂.၂၅

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၄.၈၈

၂.၁၂

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၄.၆၇

၂.၂၈

အဆော�ာက််အအုံံ� များ�း�သည်် သယ််ယူူ ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းနှှ င့််�

ကုုန််ပစ္စစ ည်းး�ရော�ာင်းး� ဝယ််မှုုဆိုု� င််ရာာ ကုုန််ကျျစရိိ တ််များ�း�ကိုု�
ကန့််�သတ််ပေး�းခြ�င်းး�၊ အချိိ�န််မီီ စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုု လွွယ််ကူချော�ာ
ူ �မွေ့�့�

၄.၃၅

၄.၇၂ ၁.၆၉

စေ�ခြ�င်းး�၊ ကုုန််ပစ္စစည်းး�ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း လျျင််မြ�န််စွာာ�လုုပ််ကိုု�င််နိုုင််
� ၍

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း
ကချျင််ပြ�ည််နယ််

၄.၅၃

၁.၇၉

ပစ္စစည်းး�များ�း� ပျျက််စီးး�နိုုင််
� မည့််� အန္တတရာာယ််ကိုု� လျှော့�့��ချျပေး�းခြ�င်းး�၊

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၆၇

၁.၄၉

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၇၁

၁.၃၂

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း ကုုန််ထုုတ််စွွမ်းး�အားး�ကိုု� တိုးး��တက််စေ�သည််။

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ကုုန််ပစ္စစည်းး�ပျျက််စီးး�မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ထုုတ််ကုုန််

သိုု�လှော�ာ�င််ခြ�င်းး�အတွွက်် မလိုု�အပ််သော�ာ နေ�ရာာများ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျ
(Démurger 2001, Fedderke et al. 2006)။ ဆက််သွွယ််မှုု

ကရင််ပြ�ည််နယ််

သည််လည်းး� အရေး�းပါါပါါသည်် ။ အဝေး�းပြေး��းလမ်းး�မကြီး��း ၊

ရထားး�လမ်းး�နှှ င့််� ဆိိ ပ််ကမ်းး�များ�း�အကြား�း� ဆက််သွွ ယ််မှုု

ညံ့့�ဖျျင်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ရေ�ကြော��ာင်းး� ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းကာာလကိုု�

၄.၃၅

၄.၆၀ ၁.၃၄

ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၄.၃၆ ၀.၉၅

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၃.၈၇ ၁.၂၀
၄.၂၉

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး� ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�

၀

နှှင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း�နှှင့််� ဆက််သွွယ််နိုုင််စေ�
�
ရန်် လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာစျေး�း�ကွွက််များ�း�တိုးး��ချဲ့့��ရန််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

၁.၃၂

၄.၂၃

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

ကြာ�ာရှှည််စေ�ပြီး�း� ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ပျျက််စီးး�စေ�နိုု�င််သည််။

၁.၆၅

၂

၀.၅၇

၄

၆

Chart legend

မိိတ််ဖက််အသစ််နှှင့််� ဆက််သွွယ််မှုုအသစ််များ�း� ရရှိိ�ရန််နှှင့်�်

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနှှင့််� နည်းး�ပညာာအသစ််များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေရရှိိ�ရန််လည်းး�
ကော�ာင်းး� ဆက််သွွယ််ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံတွ
ံ� င််
ွ

လုံံ�လော�ာက််သော�ာ တယ််လီီဖုုန်းး�ကွွန််ရက််နှှင့်�် အင််တာာနက််

bandwidth တို့့�၏
� ပါါဝင်် လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�ဆက််လက််

Report 2019) အရ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� ဆိုု� င််ရာာ

ထွွန်းး�သစ််စ စျေး�း�ကွွက််များ�း�ရှိိ� ကုုန််စည််ထုုတ််လုုပ််သူူများ�း�သည််

ရရှိိ�မှုုတွွင်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၉၀ အနက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံကိုု� အဆင့််�

ရာာသီီဥတုုကိုု� မျျက််ခြေ�ေမပြ�တ်် လေ့�့လာာပြီး�း� အမြဲ�ဲတမ်းး�ရှေ့�့�တန်းး�

သတ််မှှတ််သည််။

ကြ�ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
်
အများ�း�စုုအတွွက်် အခြေ�ေခံံ

မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံဆိုု
ံ� င််ရာာ
�
စိိန််ခေါ်�်မှုု

ကျျန်် ရှိိ�နေ�ပါါသည်် ။ သို့့�� သော်�်� အခြေ�ေခံံ အ ဆော�ာက်် အ အုံံ�

ဘဏ််၏ အဆိုု�အရ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း လိုု� အပ််သော�ာ ရုုပ််ပိုု� င်းး� ဆိုု� င််ရာာအခြေ�ေခံံ

လိုု� အပ််သော�ာ ငွေ�ေပမာာဏမှာာ� အမေ�ရိိ ကန််ဒေါ်�်လာာ ၁၂၀

အလယ််ကိိန်းး�တန််ဖိုးး��နှှင့််� တူူညီသော�ာ
ီ
ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ� ကုုမ္ပပဏီီ

ရရှိိ�နေ�စေ�ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််။ (Roller and Waverman 2001)။

စွွမ်းး�ရည််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာမှုုတစ််ခုုအဖြ�စ်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�

လျျင််မြ�န််စွာာ�ပြော��ာင်းး� လဲဲ နေ�သော�ာ စျေး�း�နှုုန်းး� နှှ င့််� ဈေး�းကွွ က််

၁၄၄ (၂၅ ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� ဝန်းး� ကျျင််သာာ လျှှပ််စစ််မီးး�ရရှိိ�) ၌

သို့့�� ရော�ာက််ရှိိ�နေ�စေ�ရန်် နည်းး�ပညာာကိုု� များ�း�စွာာ�အားး�ကိုးး��နေ�ရ

အဆော�ာက််အအုံံ� အရည််အသွေး�း�သည်် အရေး�းကြီး�း�ကိစ္စ
ိ အ
စ ဖြ�စ််

များ�း�စွာာ�နှှင့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရပါါသည််။ အာာရှှဖွံ့့��ဖြိုး��း � တိုးး��တက််ရေး�း

အမျိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် ကွဲဲ�ပြား�း�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အဓိိက

ကွာာ�ဟမှုုလိုု�အပ််ချျက််ကိုု�၂၀၃၀ပြ�ည့််နှ
� စ်
ှ ်အမီီဖြ�ည့််ဆ
� ည်းး�နိုုင််
� ရန််

အဆော�ာက်် အအုံံများ�း
� � တိုးး��တက််မှုုသည်် လိုု�အပ််ဆဲဖြဲ �စ််သည််။

ဘီီလျံံ�ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ စီးး�ပွား��းရေး�း

၆၄.၁% သာာ လမ်းး�အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� သည်် (သို့့�� )

၂၅

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု အစီီရင််ခံံစာာ ၂၀၁၉ (Doing Business

အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ ဤနှုုန်းး�သည််

၈

၁၀
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ရခိုု�င််တွင််
ွ ၃၁.၄% သို့့��ကျျဆင်းး�သွားး��ပါါသည််။ အခြား�း�တစ််ဖက််

ဟုု ဆိုု�လိုု�နိုု�င််သည််။ တယ််လီီဖုုန်းး�၊ ဖက််စ််နှှင့်�် အင််တာာနက််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုတို့့��တွင််
ွ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််သည််။

တစ််ခုုအပေါ်�် တိုု�က််ရိုု�က်် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�ပါါသည််။

တွွင််မူူယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�နှှင့််�အင််တာာနက််
ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� တစ််ခုုချျင်းး� စီီ ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� စုုအားး�လုံးး�� ၏
ထက််ဝက််ကျော်�်�� ၏ အင််တာာနက််အရည််အသွေး�း�သည််

ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။၂၆ အလယ််ကိိန်းး�
တိုု�င်းး�ဒေ�သဒေ�သကြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ မကွေး�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး� ၇၉.၃

ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� က အင််တာာနက််အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး� မွွ န််

ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ၇၆.၅% က လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ကော�ာင်းး�သည််ဟုု
ဆိုု�ကြ�သည််။

တိိကျျသော�ာ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�အရ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အဦ

များ�း� ရရှိိ�မှုုသည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�တွွင််

ဝန််ဆော�ာင််မှုု နာာရီီပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ� ဆုံးး��ရှုံးး��ခြ�င်းး�သည်် လုုပ််ငန်းး�စုု
အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� ၎င်းး�သည်် ၎င်းး�၏အစီီအစဉ််နှှင့််�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ကိုု� ကုုန််ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�၊ စား�းသုံးး��သူူများ�း�၊

ဝန််ထမ်းး�များ�း� နှှင့်�် တရား�းဝင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�သူူ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သို့့��
၄င်းး�၏ အစီီအစဉ််များ�း�နှှင့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�အားး� ဆက််သွွယ််
ပြော��ာဆိုု�နိုု�င််စွွမ်းး� မပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး�မှှ ဝင််ငွေ�ေဆုံးး��ရှုံးး��နိုု�င််ပါါသည််။
(Démurgur 2001)

၂။ လွွန််ခဲ့့�သည့််�လက လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုု
နာာရီီပေါ�ါင်းး� (#)

သိိ သိိ သာာသာာ ကွဲဲ� ပြား�း�သည်် ။ ခြော��ာက််သွေ့�့�ရာာသီီ တွွ င််

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ လွွန််ခဲ့့�

ပြ�ည််နယ််တွွင်် ၁၇% မှှ ကချျင််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ၈၁% အထိိ

တိုု�င်းး�တာာသည််။ လျှှပ််စစ််မီးး�မရသည့််� နာာရီီများ�း�လေ� အခြေ�ေခံံ

ရေ�ရရှိိ�သော�ာအိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သည်် ရခိုု�င််

ရှိိ�သည််။ အိိမ််သုံးး�� မီီတာာတစ််ခုုအတွွက်် မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�နှှင့်�်
လျှှပ််စစ််ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရရှိိ�ခြ�င်းး�အကြား�း� ပျျမ်းး�မျှှကြာ�ာချိိ�န််သည််

တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း တွွင််ရက််ပေါ�ါင်းး�၃၀မှှကရင််ပြ�ည််နယ််
တွွင်် ၁၀၂ ရက််အထိိရှိိ�သည််။ ပုံံ� (၄.၅) သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တွွင််အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အဦအရည််အသွေး�း�

အဆင့််�အတန်းး�ကိုု� ပျျမ်းး�မျှှဖော်�်�ပြ�သည််။ အံ့့�အားး�သင့််�စရာာ
မရှိိ�သည့််အချျက််မှာာ
�
� ရန််ကုုန်် နှှင့််� မန္တတလေး�းမြို့�့��များ�း�ရှိိ� မြို့�့��ပြ�ဒေ�သ

များ�း�သည်် စစ််တမ်းး�နှှင့်�် ခိုု�င််မာာသော�ာ အချျက််အလက်် နှှစ််ခုု

သော�ာလက လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ� တ််တော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု�
အဆော�ာက််အအုံံ� ရမှှ တ််အဆင့််� နိိ မ့််� ကျျလေ�ဖြ�စ််သည်် ။

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုုဖြ�စ််လျှှင်် လုုပ််ငန်းး�စုု၏

လုုပ််ငန်းး�များ�း� ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းဆုံးး��ရှုံးး��မှုု ဖြ�စ််စေ�
သည််။ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုု အရေ�အတွွက််
များ�း�လွွန်းး�လျှှင်် လုုပ််ငန်းး�စုု၏ လုုပ််ငန်းး�ပုံံမှ
� န််လ
ှ
ည််ပတ််မှုုကာာလ

နှှင့်�် ထုုတ််လုုပ််မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင်် မတည််ငြိ�ိမ််မှုုများ�း�စွာာ�
ဖြ�စ််စေ�လိိမ့်�်မယ််။

လုံးး�� တွွ င်် အမြ�င့််� ဆုံးး�� ရမှှ တ််များ�း�ရကြ� သည်် ။ သို့့��ရာာတွွ င််

၃။ တစ််နှှစ််အတွွင်းး� ရေ�ကြီး�း�ခြ�င်းး�၊ ရွှံ့့��များ�း� သို့့��မဟုုတ််

ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�တွွင်် ဘက််စုံံအားး
� �နည်းး�နေ�

ပိိတ််ဆို့့��ခြ�င်းး� ခံံရသည့််� နေ့�့ရက််အရေ�အတွွက်် (#)

ရခိုု�င််နှင့်
ှ ်� ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တို့့��သည်် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံနှ
ံ� င့်
ှ ်�
ပါါသည််။

၂၀၁၈ ခုုနှစ်
ှ နှ
် င့်
ှ ်� ၂၀၂၀ ခုုနှစ်
ှ တို့့�
် တွွ
� င်် ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
�်
အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�
ဤ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင်် ၂၀၁၈ခုုနှှစ်် နှှင့်�် ၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�မ််စလုံးး
ိ
�� တို့့��၌ တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�သည့််�

အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၃ ခုု ပါါဝင််သည််။

၁။ လွွန််ခဲ့့�သည့်�်လအတွွင်းး� တယ််လီဖု
ီ ုန်းး�နှှင့်�် အခြား�း�

ဆက််သွွယ််ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း� ပြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�။ (#)
ဆက််သွွယ််ရေး�းဝန််ဆော�ာင််မှုုနာာရီီပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�ပျျက််ခြ�င်းး�သည််

သတင်းး�အချျက််အလက်် နှှင့််� နည်းး�ပညာာ ညံ့့�ဖျျင်းး�သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််ရာာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�ဝန််ဆော�ာင််မှုု၏ အရည််
အသွေး�း�ပြ�ညွှှန််ကိိန်းး�အဖြ�စ်် သုံးး��သင့််�ပါါသည််။ အိုု�င််တီီနှှင့််�

ဆက််သွွယ််ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ�
ဝန််ဆော�ာင််မှုု အရည််အသွေး�း�ကိုု�ဖော်�်�ပြ�သော�ာ ကြား�း�ခံံဖြ�စ််သည််။
ဆုံးး��ရှုံးး��သွားး��သော�ာ နာာရီီများ�း�သည်် ဤဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� (ဥပမာာ

အလွွယ််တကူူ မဖျျက််ဆီးး�နိုုင််သည့်
�
်� တယ််လီီဖုုန်းး�လိုု�င်းး�များ�း�)

အတွွက်် လုံံလော�ာက််သော�ာ
�
အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� မရှိိ�သေး�း

လမ်းး�အခြေ�ေအနေ�မကော�ာင်းး�ခြ�င်းး�များ�း�ကြော��ာင့််� လမ်းး�များ�း�

လမ်းး�ပိိ တ််သွားး��သည့််� ရ က်် အရေ�အတွွ က််သ ည်် အခြေ�ေခံံ

အဆော�ာက််အဦးး အရည််အသွေး�း� နှှင့််� အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�
နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ကိုု�င််တွယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်း
ှ း�နိုုင််
�

သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အစိုးး��ရများ�း�၏ စွွမ်းး�ရည််ကိုု� ပြ�သသည််။
ထို့့��အပြ�င််မြေ�ေပြို�ု�မှုုကာာကွွယ််ရန််ကဲ့့�သို့့��သော�ာအခြေ�ေခံံအဆော�ာက််

အအုံံများ�း
� � ကာာကွွယ််ရန်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�၌ လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

၎င်းး�တို့့��နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင််

လည်းး�ကော�ာင်းး� နိုုင််ငံ
� တော်�်
ံ
သ
� ည်် မည််မျှှထိိရော�ာက််မှုု ရှိိ�သည််

ကိုု� ညွှှ န််ပြ�သည်် ။ ဆိုု� လိုု� သ ည််မှာာ� ရက််ရှှ ည်် ကြာ�ာလျှှင််
ပြ�ည််နယ်် သည်် ထိိရော�ာက််မှုုနည်းး�၍ ရက််တိုု�မျှှသာာ ဖြ�စ််လျှှင််
ပြ�ည််နယ််က စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မြ�င့််�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။

ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််တွွင်် ရွှံ့့�� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ရေ� လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�

အပျျက််အစီးး�များ�း�ကိုု�အလျျင််အမြ�န််ဖယ််ရှား��းနိုုင််ခဲ့့�လျှှင််
�
-ပြ�ည််နယ််
၏ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံအပေါ်
ံ� �် သက််ရော�ာက််စေ�နိုုင််သော�ာ
�
ကြို�ု�တင််မမြ�င််နိုု�င််သည့််� သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််အမျိုး�း��မျိုး�း��

(ဥပမာာ - တိုု�င််ဖွန်း
ွ း�မုုန််တိုု�င်းး�) တို့့��ကိုု� ကိုု�င််တွယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်း
ှ း�ရန်် အရင်းး�
အမြ�စ််များ�း�နှှင့််� ဗဟုုသုုတ ရှိိ�လိိမ့်မ
်� ည််ဟုု မျှော်�်��လင့်နို
်� င််ပါ
ု� ါသည််
(Calderón and Servén 2004)။
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၄။ မမျှော်�်��လင့််�သော�ာ လျှှပ််စစ််မီးး�ပြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�

ထို့့��အပြ�င်် မည််သည့််�အချိိ�န််တွွင်် လျှှပ််စစ််စတင််ရရှိိ�မည််ကိုု�

ထော�ာက််ပံ့့�မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စုု ပျျက််စီးး�ခဲ့့�ရသည််

ကြို�ု�တင််စီီစဉ််ခြ�င်းး�ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််မှုုကိုု� တားး�ဆီးး�နှော�ာ�က််ယှှက််

သို့့��မဟုုတ်် မတည််ငြိ�မ်
ိ ်သော�ာ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�
(သဘော�ာတူူ %)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် မမျှော်�်��လင့််�သော�ာ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�

ပြ�တ််တော�ာက််မှုုသို့့�မ
� ဟုုတ််မတည််ငြိ�ိမ််သော�ာလျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�
ပေး�းမှုုကြော��ာင့််� ပျျက််စီးး�ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုရှိိ�ခဲ့့�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏

မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာခြ�င်းး� သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�က
သည််။ အကယ််၍ လျှှပ််စစ််မီးး�မရရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုသည််
ကုုန််ကြ�မ်းး�ပစ္စစ ည်းး� ပေး�းသွွ င်းး� ရသူူ ဖြ� စ််လျှှင်် မြ�စ််ဖျား�း�ခံံ

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�ရှိိ� အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�စုု များ�း�သည််လည်းး� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုု
များ�း� ခံံစား�းကြ�ရလိိမ့်�်မည််။

ဝေ�စုုကိုု�တိုုင်း
� း�တာာသည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါသည််။

၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ အကြိ�ိမ််များ�း� အကြား�း� စစ််တမ်းး�မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု�

ကြော��ာင့််� ငွေ�ေကြေး��းဆုံးး��ရှုံးး��ကြ�သည်် ။ တည််ငြိ�ိမ််မှုုမရှိိ�သော�ာ

သုံးး��စွဲဲ�သူူအားး�လုံးး��ကိုု�အချိိ�န််ကာာလဆိုု�င််ရာာကိုုသာာ
� မေး�းခဲ့့�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုု
စွွမ်းး�အင််သည်် စက််များ�း�ကိုု�ပျျက််စီးး�စေ�နိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ််
၎င်းး�တို့့��၏ ထုုတ််လုုပ််မှုုကိုု� ကျျဆင်းး�စေ�နိုု�င််သည််။ အင််တာာ
နက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုုင််မှုုကိုု
�
� တားး�ဆီးး�နိုုင််သ
�
ည််။ နှှစ််ခုုလုံးး��၏ ရလဒ််

များ�း�က လုုပ််ငန်းး�စုု၏ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� သိိသိိသာာသာာ
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််

အစိုးး��ရ၏ အခြေ�ေခံံသွွင်းး�အားး�စုုများ�း� ထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််စွွမ်းး�ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာသည််။

၅။ လွွန််ခဲ့့�သည့်�လ
် က လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုု
အကြိ�ိမ််ပေါ�ါင်းး�(#)

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� တစ််ခုုချျင်းး� စီီ တွွ င််
လွွန််ခဲ့့�သည့််�လက လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုလျှှင်် ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််�

ပြ�တ််တော�ာက််မှုု အရေ�အတွွက််ကိုု� တိုု�င်း�း တာာသည််။ ၎င်းး�သည််

ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ရပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�

သို့့��သော်�်� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် စည်းး�မျျဉ်းး�ဥပဒေ� နှှင့််� ငွေ�ေပေး�းချေ�ေမှုုကိုု�
ပိုု�မိုုနား�းလ
�
ည််ပေါ်�်လွွင််စေ�ရန်် မည််သည့််မီ
� တာာ
ီ
အမျိုး�း��အစား�းကိုု�

ရရှိိ�သုံးး��စွဲဲ�နေ�ရကြော��ာင်းး�ကိုု� မေး�းခွွန်းး�-၁၅၂ ခုုဖြ�င့််� ထည့််သွ
� င်း
ွ း�၍
မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ

မီီတာာအမျိုး�း��အစား�းလေး�းမျိုး�း��ကိုု� ထည့််�သွင်း
ွ း�စဉ်းး�စား�းခဲ့့�သည််။

MBEI ဖြေ�ေဆိုု�သူများ�း
ူ �တွွင်် ၁၂%သည်် ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ အိိမ််မီတာာများ�း
ီ
�၊
၄၉% သည်် အများ�း�ပြ�ည််သူသုံးး
ူ �� အိိမ််မီီတာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု
ကြ�ပြီး��း ၇% သည်် ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ စီးး�ပွား��းရေး�း မီီတာာများ�း�ကိုု�အသုံးး�� ပြု�ု
ကြ�ကာာ ၃၃%သည်် အများ�း�ပိုု�င်် စီးး�ပွား��းရေး�းမီီတာာများ�း�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုကြ�သည််။ အိိမ််သုံးး��မီီတာာများ�း�သည်် ၃၀ kW အထိိရှိိ�ပြီး��း

စီးး�ပွား��းရေး�းမီီတာာများ�း�သည်် ၃၀-kW အထက််တွွင််ရှိိ�သည််။

အများ�း�သုံးး��မီီတာာများ�း�ကိုု� အစိုးး��ရကပံ့့�ပိုးး��ပေး�းပြီး��း ပုုဂ္ဂဂလိကမီ
ိ
တာာ
ီ
များ�း�ကိုု� အခြား�း�ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�ကပံ့့�ပိုးး��သည််။

အထက််ပါါ ညွှှန််ကိိန်းး�နှှင့််� အလွွန််ဆင််တူူသည်် - လျှှပ််စစ််

နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ််နမူူ နာာအုုပ််စုုမှှ လုုပ််ငန်းး� များ�း� ညွှှ န််ကိိ န်းး� များ�း�ကိုု�

တားး�ဆီးး�ကာာ စီးး�ပွား��းရေး�းဆုံးး��ရှုံးး��မှုုကိုု� ဖြ�စ််စေ�သည််။ ထို့့��အပြ�င််

စုုစုုပေါ�ါင်းး� အဖြေ�ေများ�း�ကိုု� သာာ အသုံးး�� ပြု�ုသည်် ။ သို့့��သော်�်�

ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�၏ လည််ပတ််မှုုကိုု�
လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုု အရေ�အတွွက်် များ�း�လွွန်းး�

ပါါက လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ပုံံ�မှှန််လည််ပတ််ချိိ�န််များ�း�ကိုု�
ဆက််လက်် မထားး�ရှိိ�နိုု�င််တော့�့�ပါါ။

၆။ လျှှပ််စစ််ဝန််ဆော�ာင််မှုရရှိိ�ရန်
ု
် လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး�နှှင့််�

ဝန််ဆော�ာင််မှုရရှိိ�ခြ�င်းး�
ု
ကြား�း�အချိိ�န်် (ပျျမ််မျှှနေ့�့ရက်ပေါ
် �ါင်းး� #)
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဝန််ဆော�ာင််မှုုအတွွက််

ဖန််တီးး�ရန််အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည်် မေး�းခွွန်းး� ၄၉ ခုုမှှ ရရှိိ�သော�ာ
အသစ််ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�သော�ာ MBEI ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�အတွွက််

မီီတာာအမျိုး�း��စား�းအလိုု�က်် သီးး�ခြား�း�ကြာ�ာချိိ�န််အတိုု�င်းး�အတာာကိုု�
သတ််မှှတ််သုံးး��စွဲဲ�ထားး�သည််။ ဆက််လက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�
၁၆ မှှ ၁၈ အထိိ စာာရင်းး�တွွင်် ပြု�ုစုုဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
၇။ မြို့�့��ပြ�လမ်းး�များ�း�သည်် ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)
အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

လျှော�ာ�က််ထားး�ခြ�င်းး� နှှ င့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုရရှိိ�ခြ�င်းး� အကြား�း�

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� မြို့�့��တော်�်�/

ခြ�င်းး�နှှင့််� ရရှိိ�ခြ�င်းး�အကြား�း� အချိိ�န််တိုု�တော�ာင်းး�လေ� အခြေ�ေခံံ

ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုုထင််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�

ကြာ�ာသော�ာ ပျျမ်းး�မျှှနေ့�့ရက််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ မှှတ််ပုံံ�တင််
အဆော�ာက််အအုံံ� ရမှှတ််များ�း�လေ� ဖြ�စ််သည််။ အချိိ�န််ကြာ�ာလေ�

ရမှှတ််နိိမ့်�်လေ�ဖြ�စ််သည််။ မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�နှှင့်�် ဆက််သွွယ််မှုု
အကြား�း�သိိသာာသော�ာ အချိိ�န််ကွာာ�ဟမှုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
များ�း�ကိုု� လုုပ််ငန်းး�များ�း� စတင််လည််ပတ််ရန်် နော�ာက််ကျျစေ�ခြ�င်းး�

အားး�ဖြ�င့််� ထိိခိုုက််န
�
စ််နာာစေ�သည််။ လက််တွေ့�့�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စုု
အားး�လုံးး��သည်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�လိုု�အပ််ပါါသည််။ အကယ််၍

၎င်းး�တို့့��တွွင်် လျှှပ််စစ််မီးး�ရရှိိ�ရန်် နော�ာက််ကျျနေ�လျှှင်် အမြ�တ််

ဝင််ငွေ�ေမရရှိိ�ဘဲဲ ငှား��းရမ်းး�ခ ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပုံံသေ�စရိ
�
တ်
ိ ်များ�း�ကသာာ
ဆက််လက််ကုုန််ကျျနေ�မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ငွေ�ေဆုံးး��ရှုံးး��များ�း�ဖြ�စ််သည််။

မြို့�့��နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��ပြ�လမ်းး�များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�သည််

ဖော်�်�ပြ�သည််။၎င်းး�သည််အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံအရည််အသွေး�း�
ံ�
ကိုု�ညွှန််ပြ
ှ �သည့််� ရိုးး��ရှှင်းး�အသုံးး��ဝင််သော�ာ တိုု�င်းး�တာာမှုု ဖြ�စ််သည််။

လမ်းး�များ�း�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းစွွမ်းး�ဆော�ာင််မှုုကိုု�နည်းး�လမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��
ဖြ�င့််� အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�

သွားး��လာာနိုု�င််သော�ာ လမ်းး�များ�း�သည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ၎င်းး�

တို့့��ကိုု� ထုုတ််လုုပ််သည့််� နေ�ရာာမှှ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ရော�ာင်းး�ချျသည့််�
စျေး�း�သို့့��ပို့့��ဆော�ာင််ရန်် ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� လျှော့�့��ချျပေး�းနိုုင််သ
� ည််။

အစိုးး��ရမှှပေး�းစွွမ်းး�နိုုင််သည့်
�
်� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� လည််ပတ််မှုု
အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ လမ်းး�ကော�ာင်းး�များ�း�သည်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ
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သုံးး��ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�အဖြ�စ်် အစိုးး��ရ၏ ဖြ�ည့််စည်းး
�
� ပေး�းနိုုင််သော�ာ
�

စွွမ်းး�ရည််ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု၏ (Fan and Chan-Kang 2005,
Gosh 2002)။

၈။ တယ််လီဖု
ီ န်းး�
ု များ�း�သည််ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ�တယ််လီီဖုုန်းး�

များ�း�သည််ကော�ာင်းး� သည်် (သို့့�� ) အလွွ န််ကော�ာင်းး� သည််ဟုု

ဆိုု�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�ကိုုယ််စား
�
�းပြု�ုသည််။ လမ်းး�

အရည််အသွေး�း�နှှင့်�် ဆင််တူူသည််မှာာ� ၎င်းး�သည််လည်းး� အခြေ�ေခံံ
အဆော�ာက််အအုံံ� အရည််အသွေး�း�၏ ရိုးး��ရှှင်းး�ပြီး��း အသုံးး��ဝင််သော�ာ

အတိုု�င်းး�အတာာ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ တယ််လီီဖုုန်းး�ကွွန််ရက််သည််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အားး� ကုုန််ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�၊

ဖော�ာက််သည််များ�း�၊ ဝန််ထမ်းး�များ�း� နှှင့််� တရား�းဝင််ထိိန်းး�သိိမ်းး�သူူ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�စသူူတို့့� အကြား�း� အပြ�န််အလှှန်် ဆက််သွွယ််

နိုုင််စေ�
�
ရန်် လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််ဆ
� ည်းး�ပေး�းပါါသည််။ ဤအရေး�း

ပါါသော�ာ ဆက််သွွ ယ််ရေး�းလမ်းး�ကြော��ာင်းး� ညံ့့�ဖျျင်းး� နေ�လျှှင််
ဆက််သွွယ််မှုုများ�း�မှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး�(ဥပမာာကုုန််ပစ္စစည်းး�ပေး�းသွွင်းး�သူူ

ထံံမှှ ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� တဆင့််မှာာ
� �ယူူရာာ၌ မှား��းခြ�င်းး�) သို့့��မဟုုတ််

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ကန့််သ
� တ််ချျက််များ�း� (ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�လုုပ််ငန်းး�စုု
တစ််ခုုသည်် ပြော��ာင်းး� လဲဲ နေ�သော�ာ အခြေ�ေအနေ�များ�း�နှှ င့််�
လျျင််မြ�န််စွာာ� အလုုပ််လုုပ််ရန်် လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး�

အသိိပေး�းခြ�င်းး�၌) လျျင််မြ�န််စွာာ� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု�
ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််(Démurgur2001)။တယ််လီီဖုုန်းး�ဝန််ဆော�ာင််မှုု

၁၀။ အင််တာာနက််ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)
အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

အင််တာာနက််အရည်် အသွေး�း�ကော�ာင်းး�ကြော��ာင်းး� တုုန့််ပြ� �န််သော�ာ

လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုသည်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�

အရည််အသွေး�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�နိုုင််သော�ာ
�
ညွှှန််ကိန်း
ိ း�ကော�ာင်းး�တစ််ခုု
ဖြ�စ််ပါါသည််။ အင််တာာနက်် အရည််အသွေး�း�သည်် ယေ�ဘုုယျျ

အားး�ဖြ� င့််� ဈေး�းကွွ က််တွွ င်် အာာရုံံ� စူးး�စိုု� က်် သူူ များ�း�အတွွ က််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုအရည််အသွေး�း�၏ ကြား�း�ခံံ သို့့�မ
� ဟုုတ်် အင််တာာနက််

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ကြား�း�ခံံဖြ�စ််နိုင််သလိုု
�ု
� ညံ့့�ဖျျင်းး�သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း�သည်် တစ််ဦးး/တစ််ဖွဲ့့��၏ လက််ဝါးး�ကြီး��း အုုပ််မှုု သို့့�မ
� ဟုုတ််

နှှစ်ဦး
် း/နှှစ််ဖွဲ့့��၏လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ််မှုုအော�ာက််တွွင််တည််ရှိိ�သည််ကိုု�
ညွှှ န််ပြ�လိိ မ့်�် မ ည််ဖြ� စ်် ၏ ။ အင််တာာနက်် အရည််အသွေး�း�
ညံ့့�ဖျျင်းး� သော�ာကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�အပေါ်�် တိုု� က်် ရိုု� က််
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််သည််။အဘယ််ကြော��ာင့််ဆိုု
� သော်�်
�
�အင််တာာ

နက််ကိုု� လုုပ််ငန်းး� အများ�း�စုုက သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
စုုဆော�ာင်းး�ပြီး��း ကုုန််ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�၊ ဖော�ာက််သည််များ�း�နှှင့််�

ဆက််သွွယ််ပြော��ာဆိုု�သော�ာနည်းး�လမ်းး�ဖြ�စ််၍ဖြ�စ််သည််။ထို့့��ကြော��ာင့််�
ညံ့့�ဖျျင်းး�သော�ာ အင််တာာနက််သည်် ထိိရော�ာက််မှုုမရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််�

အမြ�တ််အစွွန်းး�ဝင််ငွေ�ေများ�း� ဆုံးး��ရှုံးး��မှုုပြု�ုသည််ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ််
ဆော�ာင််ပါါသည်် (Calderón and Servén 2004).
၁၁။ ရေ�အရည််အသွေး�း�ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)
အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ပေး�းသူူများ�း�သည်် တယ််လီီဖုုန်းး� ဆက််သွွယ််ရေး�းဥပဒေ� (၂၀၁၃)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ရေ�အရည််အသွေး�း�သည််ကော�ာင်းး�သည််

ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် တည််ဆဲဲဥပဒေ�များ�း�နှှင့််�

ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ လုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�အတွွက််

မှှချျမှတ်
ှ ်ထားး�သော�ာ စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််စံံနှုုန်းး�နှှင့််� ကိုု�က််ညီရ
ီ မည််
လည်းး� တိုု�က််ရိုု�က််ဆက််စပ််နေ�ပါါသည််။
၉။ လျှှပ််စစ်မီးး�ကော�
်
ာင်းး�သည််(သို့့��)

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည််(%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ �း သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်း�း တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� လျှှပ််စစ််

မီးး�ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး�သည််ဟုု ယူူဆသော�ာ

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုအတွွက်် လျှှပ််စစ််သည်် အခြေ�ေခံံလိုု�အပ််
ချျက််ဖြ�စ််သည််။ လျှှပ််စစ််မီးး�မရှိိ�လျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သည််

လည််ပတ််နိုု�င််ခြ�င်းး� မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�နှှင့်�်
ဝင််ငွေ�ေများ�း�ဆုံးး��ရှုံးး��သွားး��မည််။ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�ပေး�းသည့််တိုု
� င််
�

ကြို�ု�တင််ကြေ��ငြာ�ာခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာလျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�ပြ�တ််တော�ာက််

မှုုများ�း�က လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အားး� အလားး�တူူပုံစံ
ံ� မျိုး�း
ံ ��ဖြ�င့််� ထိိခိုုက််
�
စေ�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်းး�၍
မရနိုု�င််သော�ာ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုုအတွွက််

(သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ဆိုု�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏
ရေ�အရည််အသွေး�း�သည်် အလွွန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ရှုုပ််ထွေး�း�

သော�ာ နည်းး�ပညာာ အသုံးး��ပြု�ုရသည့််� ထုုတ််လုုပ််သူူများ�း�သည််
ရေ�ကိုု� အအေး�းခံံရန််နှှင့်�် ထုုတ််လုုပ််မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�တွွင််

တိုု�က််ရိုုက််အသုံးး
�
��ပြု�ုသည််။ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
လုုပ််ငန်းး�နှှစ််မျိုး�း��စလုံးး��တွွင်် ရှိိ�သော�ာအလုုပ််သမား�းများ�း�သည််

စက််ကိိရိိယာာများ�း�နှှင့််� အလုုပ််လုုပ််သည့််�အခါါ သို့့��မဟုုတ််
ဖော�ာက််သည််များ�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံသည့်အခါ
်� ါ လက််ကိုု�ဆေး�းကြော��ာ
ရန်် လိုု�အပ််သည််။ စက််နှှင့်�်ပစ္စစည်းး�များ�း�၏ အခြေ�ေခံံသန့််�ရှင်း
ှ း�
ရေး�းအတွွက််လည်းး�ရေ�လိုု�အပ််သည််။ ဤအတိုု�င်းး�အတာာသည််

အများ�း�ပြ�ည််သူူဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု၏ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာပံ့့�

ပိုးး��ဖြ�ည့််�ဆည်းး�နိုု�င််သော�ာ အစိုးး��ရ၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််ရည််ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး�အဖြ�စ််လည်းး�အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကော�ာက််နိုုင််ပါ
� ါသည််။
၁၂။ ဆေး�းရုံံ�/ဆေး�းခန်းး� အရည််အသွေး�း�ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)
အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ကိုု�က််ညီသော�ာစီ
ီ
စဉ််မှုုများ�း
ီ
�ကိုု� ကြို��ု တင််၍ ပြု�ုလုုပ််မထားး�နိုု�င််

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ဆေး�းရုံံ/� ဆေး�းခန်းး� အရည််အသွေး�း�သည််

ရသည်် (Shiu and Lam 2004).

များ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�တိုုင်း
� း�တာာသည််။ ဆေး�းရုံံများ�း
� �နှှင့်ဆေး�းပေး
်�
�းခန်းး�

သော�ာကြော��ာင့််� အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ ဝင််ငွေ�ေများ�း� ဆုံးး��ရှုံးး�� ကြ�

ကော�ာင်းး�၏ (သို့့�)� အလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််၏ ဟုုဆိုု�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�သည်် ရုုပ််ပိုု�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံများ�း
ံ� �၏
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တိုု�က််ရိုု�က််ညွှှန််ပြ�ချျက််ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��သည်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ

ကော�ာက််ယူူ မှုုပုံံ� စံံ ၌ အနည်းး�ငယ်် ကွာာ�ခြား�း�မှုုရှိိ�ပါါသည်် ။

တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ထော�ာက််ပံ့့�သင့််သ
� ည််။ သို့့��ဖြ�စ််ရာာ ဤအတိုု�င်းး�

သူူများ�း�ကိုု� ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�မပြု�ုသော်�်�လည်းး� ၂၀၂၀ တွွင်် မိုု�ဘိုုင်း
� း�

အတွွက်် အကျိုးး���အမြ�တ််ဖြ�စ််ကာာ အစိုးး��ရက အနည်းး�ဆုံးး��

၂၀၁၈ MBEI စစ််တမ်းး�တွွင်် မိုု�ဘိုုင်း
� း�နှှင့််� ကြိုး��း �ဖုုန်းး� အသုံးး��ပြု�ု

အတာာသည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�၏ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံ

အသုံးး��ပြု�ုသူူများ�း�ကိုု�သာာ မှှတ််တမ်းး�တင််နိုုင််ခဲ့့�ပါ
�
ါသည််။ မြ�န််မာာ

ဖော်�်�ပြ�သည််။ Covid-19 မှှရရှိိ�သော�ာ သင််ခန်းး�စာာမှာာ� ပြ�ည််သူ့့�

ဖုုန်းး�များ�း� အသုံးး��ပြု�ုကြ�သဖြ�င့််� လှိုုင်း
� း�နှှစ််ခုုကြား�း� ခြား�း�နား�းချျက််မှာာ�

အဆော�ာက််အအုံံ�၏ အရည််အသွေး�း�ကိုု�တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််�
ကျျန်းး�မာာရေး�းသည်် လုုပ််သားး�အင််အားး�၏ အရည််အသွေး�း�၊

တည််ငြိ�ိမ််မှုု နှှင့််� ကုုန််ထုုတ််စွွမ်းး�အားး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက််

အမှှန််တကယ််လိုုအပ််သော�ာ
�
အရေး�းကြီး��း ကိိစ္စစ ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ပင််
ဖြ�စ််သည််။တန််ဖိုးး��နည်းး�စိိတ််ချျရသော�ာကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််ရှော�ာ
� �က််

မှုုသည်် လူ့့�အရင်းး� အမြ�စ်် ထိိ န်းး� သိိ မ်းး�ရန်် အလွွ န််အရေး�း
ကြီး�း�ပါါသည််။

၁၃။ လူူဦးးရေ�နှှင့့်� မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး� သိိပ််သည်းး�ဆအချိုး�း��

နိုု�င််ငံံတွွင်် တယ််လီီဖုုန်းး�အသုံးး��ပြု�ုမှုု အများ�း�စုုသည်် မိုု�ဘိုု�င်းး�
အနည်းး�ငယ််သာာရှိိ�သည််။ စင််စစ််အားး�ဖြ�င့််� ၂၀၂၀ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�၌

မြေ�ေအော�ာက််ကြိုး�း��စနစ််ကိုု� ဖယ််ထုုတ််၍ တိုု�င်းး�တာာသည့််တိုု
� င််
�
ဖုုန်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုသည်် အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တွွင််
၄၆% မှှ ၉၀% အထိိ တိုးး��တက််ခဲ့့�သည််။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်
ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဤအခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အဦ ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� (၁၅)ခုု လုံးး��၌ ပြ�ည််နယ််/

ကိိန်းး�ခွဲဲ�စပ််လျျဉ်းး�သည့််�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု�ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ�

သည့််� လူူဦးးရေ�၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ဖြ�င့််� ကော�ာက််ယူူထားး�သော�ာ

ထည့််� သွွ င်းး� ခဲ့့�သည်် ။ ယင်းး� တို့့��တွွ င်် အော�ာက််ဖော်�်� ပြ� ပါါတို့့��

တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� မြို့�့��နယ််အဆင့််�၌ လက််ကိုု�င််ဖုုန်းး� ရှိိ�ကြ�

လေ့�့လာာနိုု�င််စေ�ရန်် ညွှှန််ကိိန်းး� အသစ််(၁၁)-ခုုကိုု� ထပ််မံံ

ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�စုု အများ�း�စုုသည််

ပါါဝင််သည်် -

အတွွ က်် ဖုုန်းး� လိုု� အပ််သ ည်် ။ အဘယ််ကြော��ာင့််� ဆိုု� သော်�်�

၁၄။ ကြို�ု�တင််ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည့််� နော�ာက််ဆုံးး��

ကုုန််ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း� နှှင့််� ဖော�ာက််သည််များ�း�ကိုု� ဆက််သွွယ််ရန််

လက််ကိုု�င််ဖုုန်းး�များ�း�သည်် အခြား�း�အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အဦ

ပြ�တ််တော�ာက််မှုု ငါးး�ခုု (#)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််မှှပေး�းသော�ာ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် မြို့�့��နယ််အာာဏာာပိုု� င််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

သည်် ။ စစ််တမ်းး�လှိုု� င်းး� များ�း�အကြား�း� ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� တွွ င််

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အားး� ကြို��ု တင််အကြော��ာင်းး�ကြား�း�သည့််� အကြိ�ိမ််

များ�း� ဖြ�စ််သော�ာ - ဥပမာာ၊ လျှှပ််စစ်် စနစ််ကိုု� - မှီီ�ခိုု�နေ�ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံများ�း
ံ� �၏ အရည််အသွေး�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာ

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ� တ််တော�ာက််မှုုနှှ င့််� ပတ််သက််၍
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အရေ�အတွွက််ကိုုတိုု
� င်း
� း�တာာသည််။ စွွမ်းး�အင်် ပြ�တ််တော�ာက််မှုု

များ�း�ကိုု�ကြို�ု�တင််သတိိပေး�းချျက််ပိုု�မိုုများ�း
� �ပါါကအခြေ�ေခံံအဆော�ာက််
အအုံံ� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�တွွင်် အမှှတ််များ�း�လေ�ဖြ�စ််သည့််� အလျော�ာ�က််
ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�အရ အစိုးး��ရ၏ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

၁၇။ အများ�း�ပြ�ည််သူအိ
ူ မ်
ိ ်သုံးး��မီတာ
ီ ာစလျှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််
လျှှပ််စစ််မီးး� စတင််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�် ကာာလရက််

၁၈။ အိိမ််သုံးး�� ပါါဝါါမီီတာာစလျှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််

ကချို့့���တဲ့့�မှုုများ�း�ကိုု�လျော့�့��ပါးး�အော�ာင််စော�ာင့််ရှော�ာ
� �က််ပေး�းနေ�သည််

လျှှပ််စစ််မီးး� စတင််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�် ကာာလရက််

စွွမ်းး�အင််အရင်းး�အမြ�စ််များ�း� အကန့််အသ
�
တ််ရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ််

၁၉။ အများ�း�ပြ�ည််သူဆိုု�
ူ င််ရာာ စီးး�ပွား��းရေး�း ပါါဝါါမီီတာာ

ဟူူ သော�ာသဘော�ာ သက််ရော�ာက််ပါါသည်် ။ အထူးး�သဖြ�င့််�

မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာသည့််အခါ
�
ါ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲနိုင််ငံ
ု� များ�း
ံ �တွွင်် လျှှပ််စစ််

စလျှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက်် လျှှပ််စစ််မီးး� စတင််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�်

ဓာာတ််အားး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုုနှှင့််�ဓါါတ််အားး�ကျျဆင်းး�မှုုများ�း�ဖြ�စ််ပွား��း

ကာာလရက််

အံ့့�အားး�သင့််ရ
� သော�ာအခါါ ၎င်းး�တို့့��သည်် ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�၊ စွွန့်ပ
်� စ််ခြ�င်းး�

ဤညွှှန််ကိိန်းး�လေး�းခုုသည်် လျှှပ််စစ််ဝန််ဆော�ာင််မှုုအတွွက််

ကာာကွွယ််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန်် အချိိ�န််မရရှိိ�နိုုင််ပါ
� ါ။ ခြော��ာက််သွေ့�့�

စီးး�ပွား��းရေး�းမီီတာာ နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူဆိုု
ူ င််ရာာ
�
စီးး�ပွား��းရေး�းမီီတာာ

လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အနေ�ဖြ�င့််ပြ� �တ််လပ််မှုုများ�း�ကြော��ာင့််�
နှှင့််� ပျျက််စီးး�နိုုင််သော�ာကုုန််ပစ္စ
�
ည်းး
စ �များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် ကြို�ု�တင််

ရာာသီီတွွင်် ငွေ�ေကုုန််ကျျမှုုသက််သာာလိုု�၍ ဒေ�သအချို့့���တို့့��၌

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်ရန််ရှိိ�ပါါက
ကြို�ု�တင််အချိိ�န််ဇယားး�ရရှိိ�ရန်် အရေး�းကြီး�း� ပါါသည််။ သတင်းး�ရရှိိ�

မှှသာာဒေ�သခံံလုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််သူူတို့့၏
� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု�
ခွဲဲ�ဝေ�ချျထားး�၊ လုုပ််ငန်းး�စီီမံံမှုုများ�း�လုုပ််၊ အစီီအစဉ််ရေး�းဆွဲဲ�၍
သူူတို့့၏
� ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း� နှှင့််� ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�း
နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

၁၅။ ကျေး�း�လက််လမ်းး�များ�း�ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ�ကျေး�း�လက််လမ်းး�
များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် (သို့့�)� အလွွန််

ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် ဟုုလက််ခံံသော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�

တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် လမ်းး�၏အရည််အသွေး�း�

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှင့််� အလွွန််ဆင််တူူသော်�်လည်းး
�
� မြို့�့��၏အပြ�င််ဘက််ရှိိ�
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�အတွွက်် ပိုု�မိုု�ရည််ရွွယ််သည််။

လမ်းး�များ�း�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းစွွမ်းး�ဆော�ာင််မှုုကိုု�နည်းး�လမ်းး�မျိုး�း��စုံံဖြ� �င့််�

အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ လမ်းး�ကော�ာင်းး�များ�း�သည််
စျေး�း�ကွွ က််သို့့� သယ််ယူူ ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း ကုုန််ကျျစရိိ တ််ကိုု�
လျှော့�့��ချျပေး�းသည််။ လမ်းး�အရည််အသွေး�း�သည်် အစိုးး��ရ၏

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� မှီီ�ခိုု�အားး�ထားး�သည့််� အများ�း�ပြ�ည််သူသုံးး
ူ ��
ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�နိုု�င််သည့််� အစိုးး��ရ၏ စွွမ်းး�ရည််

ကိုု� လည်းး� ပြ� သသည်် (Fan and Chan-Kang 2005,
Gosh 2002)။ အရည််အသွေး�း� မြ�င့််�မား�းသော�ာ ကျေး�း�လက််
လမ်းး�များ�း�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�သူူတို့့၏
� ဒေ�သပြ�င််ပ

ရှိိ� စျေး�း�ကွွက််များ�း�နှှင့်ချိိ�
်� တ််ဆက််နိုု�င််သည််ဖြ�စ််၍ ဝယ််ယူူသူူ

ပိုု�မိုုရ
� ရှိိ�နိုုင််သည့်
�
်� အခွွင့်အလမ်းး
်�
�ကော�ာင်းး�များ�း� ရရှိိ�မည်် ဖြ�စ််၏။
ကျေး�း�လက််လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််မြို့�့��တွွင်းး�ရှိိ�ဖော�ာက််သည််များ�း�နှှင့််�
ကုုန််ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�ထံံ ရော�ာက််ရှိိ�နိုုင််ပြီး
� �း� မြို့�့��ပြ�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�

သည်် ကျေး�း�လက််ဝယ််ယူူသူူများ�း�နှှင့်�် ကုုန််ပေး�းသွွင်းး�သူူများ�း�

ပုုဂ္ဂဂလိကအိ
ိ
မ််သုံးး
ိ
��မီီတာာ၊ အများ�း�ပိုု�င်် အိိမ််သုံးး��မီီတာာ၊ ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ
လျှော�ာ�က််ထားး�ပြီး��း ချိိ�န်် နှှင့််� ထိုု�ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� အမှှန််တကယ််
ရရှိိ�ချိိ�န််တို့့��အကြား�း� ကြာ�ာသည့််ကာာလကိုု
�
� နေ့�့ရက််ဖြ�င့််� တိုု�င်းး�တာာ
ပါါသည််။ အိိမ််သုံးး��မီီတာာများ�း�သည်် ၃၀ kW အထိိလည်းး�ကော�ာင်းး�၊

စီးး�ပွား��းရေး�းသုံးး��မီီတာာများ�း�သည်် ၃၀ kW အထက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ပေး�းသည််။ အများ�း�ပြ�ည််သူမီ
ူ တာာများ�း
ီ
�ကိုု� အစိုးး��ရကပေး�းသွွင်းး�
ပေး�း၍ ပုုဂ္ဂဂလိိကမီီတာာကိုု� အစိုးး��ရမဟုုတ််သော�ာအဖွဲ့့��တို့့��က
ပေး�းသွွင်းး�သည််။ ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�လေး�းခုုသည်် ညွှှန််ကိန်း
ိ း� ၆
တွွင်် တစ််စုုတည်းး�ဖြ�င့််� ဖော်�်�ပြ�သည််ထက်် ပိုု�၍တိိကျျသည့်�်

တစ််စစီီပိုုင်း
� း�ခြား�း�၊ ပိုု�မိုုလုုပ််ဆော�ာင််
�
နိုုင််သည့်
�
်� အတိုု�င်းး�အတာာကိုု�
ပြ�ပေး�းသည််။ မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး� နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုရခြ�င်းး� အကြား�း�
အချိိ�န််တိုု�တော�ာင်းး�လေ� အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံရ
ံ� မှှတ််များ�း�

လေ�ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုအားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�သည်် ထိိရော�ာက််စွာာ�
လည််ပတ်် နိုုင််
� ရန်် လျှှပ််စစ််လိုု�အပ််သည််။ မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�နှှင့််�

ဆက််သွွယ််မှုုကြား�း� သိိသိသာာသာာ
ိ
ကွာာ�ဟမှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�ကိုု� လုုပ််ငန်းး�ဆက််လက််လုုပ််ကိုု�င််နိုုင််ရေး�းအားး
�
� တားး�ဆီးး�

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ထိုု�ကာာလအတွင်း
ွ း�

ပုံံသေ�စရိ
�
တ်
ိ ်များ�း� အလဟသကုုန််သွားး��စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ထိိခိုုက််
�

စေ�သည််။ လျှှပ််စစ််ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� စော�ာင့််�နေ�စဉ်် ၎င်းး�တို့့��
သည်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�မှှ ငွေ�ေဆုံးး��ရှုံးး��

နိုု�င််သည််။ ကြို��ု တင််ကြေ��ငြာ�ာထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သော�ာ လျှှပ််စစ််

ဓာာတ််အားး�ပြ�တ််တော�ာက််မှုုများ�း� သို့့��မဟုုတ်် လျှှပ််စစ််ဓာာတ််

အားး�ကျျဆင်းး�မှုုများ�း� နည်းး�တူူကဲ့့�သို့့��ပင်် လျှှပ််စစ််ဝန််ဆော�ာင််မှုု
အတွွ က်် မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာသည့််� နေ့�့ရက််များ�း�ကြော��ာင့််�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု� ကြို��ု တင််စီီ စဉ််စီီ မံံ နိုု� င််ခြ� င်းး� မှှ
တားး�ဆီးး�နိုုင််သ
�
ည််။ ထိုု�မှတ
ှ ဆင့််� လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� မရသည့််�

အတွွက်် ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စုုအပေါ်�် မှီီ�ခိုု�နေ�သော�ာ အခြား�း�စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�်တွွင််လည်းး�အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။
၂၀။ ခြော��ာက််သွေ့��့ ရာာသီီတွွင်် ရေ�ရရှိိ�သော�ာ
အိိမ််ထော�ာင််စုများ
ု �း� (%)

ထံံ ရော�ာက််ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ဤအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် အစိုးး�� ရအေ�ဂျျင််စီီ က

၁၆။ အိိမ််သုံးး�� ရိုးး��ရိုးး��မီီတာာစလျှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််

ဟုုဆိုု�သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုု အရေ�အတွွက််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

လျှှပ််စစ််မီးး� စတင််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�် ကာာလရက််

ထုုတ််ဝေ�သည့််� ခြော��ာက််သွေ့�့�ရာာသီီတွွင်် ရေ� ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််

၎င်းး�ညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ရေ�အရည််အသွေး�း�မေး�းခွွန်းး�နှှင့်�် ဆင််တူူ
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သော်�်�လည်းး� ရေ�အရည််အသွေး�း�ထက််ပိုု�သော�ာ အခြေ�ေခံံ အချျက််

ဧရိိယာာ စတုုရန်းး�ကီီလိုု� မီီတာာဖြ�င့််� စား�း၍ရသော�ာ ရလဒ််ဖြ�င့််�

မမီီခြ�င်းး�)ကိုု�တိုုင်း
� း�တာာသည််။ရေ�ရရှိိ�မှုုသည််အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််

အဝေး�းအဖြ�စ်် အမျိုး�း��အစား�းအလိုု�က််ခွဲဲ�ခြား�း� တွွက််ချျက််သည််

အလက််ရယူူခြ�င်းး� (လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် လက််လှှမ်းး�

အအုံံ� လိုု�အပ််ချျက််ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််� ဤအတိုု�င်းး�အတာာ
သည်် အခြေ�ေခံံကျျသော�ာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အဦများ�း� အလွွန််
အမင်းး� မပြ�ည့််စုံ
� သော�ာနေ�ရာာများ�း
ံ�
�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််သည််။ အိိမ််သုံးး��

ရေ�ရရှိိ�နိုုင််မှုုသ
�
ည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််ပါါ အရေး�းပါါသော�ာ

ကိိစ္စဖြစ �စ််သည့််အတွ
�
က််
ွ ခိုု�င််မာာသော�ာ အဆော�ာက််အအုံံအဖြ
� �စ််
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။ သဘော�ာတရား�းအရ ရေ�ရရှိိ�မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�
သည်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�နှှင့််� မြို့�့��နယ််များ�း�သည််

အများ�း�ပြ�ည််သူဝ
ူ န််ဆော�ာင််မှုု ဆိုု�င််ရာာများ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံကျျကျျ
မပေး�းနိုု� င််ခြ� င်းး� ကိုု� ပြ� သည်် ။ ရေ�ရရှိိ�နိုု� င််မှုုသ ည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး� အားး�လုံးး�� အတွွ က်် အလွွ န််လက််တွေ့�့�ကျျသော�ာ
လိုု�အပ််ချျက််ဖြ�စ််သည််။ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့်ဆိုု
�် င််သော�ာ
�
စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် လက််ဆေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� သန့််ရှ
� င်း
ှ း�ရေး�းအတွွက််
သန့််ရှ
� င်း
ှ း�သော�ာရေ�လိုု�အပ််သည််။ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စုု

များ�း�သည်် သူူတို့့�၏စက််ကိိရိိယာာများ�း� သန့််�ရှှင်းး�ရေး�းအတွွက််

ရေ�လိုု�အပ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုအားး�လုံးး��သည်် သော�ာက််သုံးး��ရန််
အတွွက်် သော�ာက််သုံးး��ရေ� လိုု�အပ််သည််။

၂၁။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၇ ရက််အတွွင်းး� အသက်် ၁၅ နှှစ််နှင့်
ှ �်
အထက်် အင််တာာနက်် သုံးး��စွဲဲ�သူူ %

ဤစီီမံံခန့််�ခွဲဲ�မှုုဆိုု�င််ရာာ အမာာခံံဒေ�တာာ အချျက််အလက််များ�း�

ညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� တစ််ခုုချျင်းး� စီီ အတွွ က််
ပြီး��း ခဲ့့�သည့််�ခုုနစ််ရက််အတွွင်းး� အသက်် ၁၅-နှှစ်် နှှင့်�် ၁၅-နှှစ််

အထက်် လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ အင််တာာနက််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသော�ာ

ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ယခုု ညွှှန််ကိန်း
ိ း�တွွင်် ရမှှတ််များ�း�လေ�
အင််တာာနက်် အရည််အသွေး�း� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ဆိုု�နိုင််
ု�
သည််။ လက််လှှမ်းး�မမီီမှုုထက်် ပိုု�မိုု�ဆိုးး��ရွား��းနှေး�း�ကွေး�း�သော�ာ

အင််တာာနက်် ပြ�ဿနာာများ�း�သည်် စိိတ််အနှော�ာ�က််အယှှက််

တွွက််ချျက််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ကီီလိုုမီ
� တာာခွဲဲ�ခြား�း
ီ
�ထားး�သော�ာအကွာာ�

(အဓိိ ကလမ်းး�များ�း�သည်် သာာမညနှှ င့််� အသေး�းစား�းလမ်းး�
များ�း�ထက်် ရမှှတ််ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �းစွာာ� ရရှိိ�သည််)။ လမ်းး�သိိပ််သည်းး�ဆ
များ�း�လေ� မြို့�့��နယ််၏ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� အမှှတ််ပိုု�ရလေ�
ဖြ�စ််သည််။ လမ်းး�များ�း�သည်် အများ�း�ပြ�ည််သူသုံးး
ူ �� ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�
ဖြ�စ််ပြီး�း� နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �များ�း�ကိုု� တစ််ပြို��ု င််နက််တည်းး� အကျိုးး���ပြု�ုသည််။

အထူးး�သဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ လုုပ််ငန်းး�စုု များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏
ပံ့့�ပိုးး��မှုု သို့့��မဟုုတ်် အများ�း�ပြ�ည််သူဆိုု
ူ �င််ရာာ မိိတ််ဖက််ပြု�ုမှုုများ�း�

မပါါဘဲဲ အဓိိကလမ်းး�များ�း� ဖော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�မပြု�ုနိုုင််ပါ
� ါ။ အဓိိက

လမ်းး�များ�း� ဖော�ာက််လုုပ််ခြ�င်းး�သည်် အစိုးး��ရအတွွက်် ချျက််ချျင်းး�
လက််ငင်းး�အကျိုးး���အမြ�တ်် မထွွက််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� အများ�း�
ပြ�ည််သူအတွ
ူ
က််
ွ အစိုးး��ရများ�း�က လုုပ််ပေး�းသင့််သည့်
�
�် အခြေ�ေခံံ

အဆော�ာက််အအုံံ� အမျိုး�း��အစား�းဖြ�စ််သည်် ။ လမ်းး�များ�း�နှှ င့််�

ရထားး�လမ်းး�များ�း�သည််နည်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််�ခိုု�င််မာာသော�ာလုုပ််ငန်းး�
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုများ�း�ကိုု� ဖြ�စ််စေ�သည််။ စျေး�း�ကွွက််သို့့� သွားး��လာာရန််

အချိိ�န််တိုု�လာာသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် သယ််ယူူ
ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
ရွေး�း�ချျယ််နိုုင််စရာာပိုု
�
များ�း
� �လေ�ကုုန််ကျျစရိိတ််
လျှော့�့��ချျနိုုင််
� ရန််အတွွက်် အသင့််တော်�်
�
ဆုံးး
� �� ကားး�ဆိိပ််၊ လေ�ဆိိပ််၊

ရေ�ဆိိပ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််သုံးး��စွဲဲ�နိုုင််သ
�
ည််။ ပို့့��ကုုန််တင််ပို့့��မှုုအတွက််
ွ
လေ�ဆိိပ််နှှင့််�ဆက််သွွယ််မှုု ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု�လျှော့�့��ချျရန််

ပိုု�များ�း�လေ�ဖြ�စ််သည််။ လမ်းး�ကော�ာင်းး�နေ�လျှှင်် ဖော�ာက််သည််
များ�း�က ထုုတ််ကုုန််လုုပ််ငန်းး� ထံံ သွားး��ပြီး��း ပစ္စစ ည်းး�ဝယ််ယူူ မှုု
ပြု�ုလုုပ််ရန်် ပိုု�မိုုလွ
� ယ််ကူ
ွ
စေ�သ
ူ
ည််။အချုု�ပ််အနေ�ဖြ�င့််ပြော�
� �ာရလျှှင််

လမ်းး�နှှင့််� ရထားး�လမ်းး�များ�း�များ�း�ရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

အသစ််များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့��နှင့်
ှ ပူးး
်� �ပေါ�ါင်းး�နိုုင််သည့်
�
်� အလားး�အလာာ
ရှိိ�သော�ာ လက််ရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အနီးး�တွွင်် လုုပ််ကိုု�င််ကြ�ရန််
တိုု�က််တွန်း
ွ း�နိုုင််သော�ာကြော�
�
�ာင့််�စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု၌အလိုု�အပ််ဆုံးး��
ဖြ�စ််သည််။

ကြီး�း�စွာာ�ဖြ�စ််စေ�သည််။ အဆိုးး��ဆုံးး��မှာာ� လက််လှှမ်းး�မမီီမှုု လွွန််လွန်း
ွ း�

၂၄။ လူူဦးးရေ�နှှင့််� လျှှပ််စစ််ဆက််သွွယ််မှုု အချိုး�း��%

စေ�လိိ မ့််� မ ည်် ။ အကြော��ာင်းး� မူူ ကားး� ဖော�ာက််သည််များ�း�နှှ င့််�

ဤစီီမံခန့်
ံ ခွဲဲ�မှုုဆိုု
်�
င််ရာာ
�
အမာာခံံဒေ�တာာ၏ အချျက််အလက််များ�း�

အသံံ၊ စာာသားး�များ�း�၊ စကားး�ဝှှက််များ�း�၊ အီးး�မေး�းလ််များ�း�ဖြ�င့််�

အများ�း�ပြ�ည််သူဆိုု
ူ င််ရာာ
�
သို့့�မ
� ဟုုတ််လူူထုုအသိုုင်း
� း�အဝိုု�င်းး�လျှှပ််စစ််

လျှှင်် ကုုန််ထုုတ််စွွ မ်းး�အားး� ဆုံးး�� ရှုံးး�� မှုုကြီး��း မား�းစွာာ� ဖြ� စ််ပေါ်�်

ရော�ာင်းး�ချျသူူများ�း�အကြား�း� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
ရိုးး��ရှှင်းး�လွွယ််ကူစွာာ
ူ � အမြ�န််ဆုံးး�� ပြု�ုလုုပ််နိုုင််သော�ာ
�
အခွွင့်အလမ်းး
်�
�

များ�း� ဆုံးး��ရှုံးး��၍ လုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး�� လုံးး��ဝနှေး�း�ကွေး�း�သွားး��မည််
ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

၂၂။ ရထားး�လမ်းး� သိိပ််သည်းး�ဆ (km / km2)
၂၃။ လမ်းး�အမျိုး�း��အစား�းပေါ်�် မူူတည််၍ လမ်းး�သိိပ််သည်းး�ဆ
(km / km2)

ဤစီီမံခန့်
ံ ခွဲဲ�မှုုဆိုု
်�
င််ရာာ
�
အမာာခံံ ဒေ�တာာနှှစ််ခုု၏ သိိပ််သည်းး�ဆ

တန််ဖိုးး��များ�း�ကိုု� ၎င်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့်ရ
်� ထားး�လမ်းး�များ�း�က လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�

ထားး�သော�ာ အကွာာ�အဝေး�း အရှှည်် ကီီလိုုမီ
� တာာများ�း
ီ
�ကိုု� မြို့�့��နယ််

အညွှှန်းး�သည််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ�အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�၏
ဓာာတ််အားး�လိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု�တိုု�င်းး�တာာသည််။

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် အကျိုးး���

သက််ရော�ာက််စေ�သော�ာ အရာာနှှစ််ခုုကိုု�ဖော်�်�ပြ�ပါါသည််။ ပထမမည််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� မဆိုု� ထုုတ််လုုပ််မှုု သို့့��မဟုုတ််

ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�လိုု�အပ််ပြီး�း�
စိိတ််ချျရသော�ာ ဓာာတ််အားး�ပေး�းလိုု�င်းး�ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး�သည််

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ရရှိိ�ခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ ဒုုတိိယအချျက််
အနေ�ဖြ�င့််� - ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် အစိုးး��ရ၏ ပြ�ည််တွွင်းး� နေ�ထိုု�င််သူူ
များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� များ�း� ပံ့့�ပိုးး�� ပေး�းနိုု� င််သော�ာ
စွွမ်းး�ရည််အတွွက်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။
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ဇယားး� ၄.၅ ။

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
ဤအဓိိက ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�ကိုု� ၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀ MBEI မှှတ််တမ်းး�များ�း�မှှ စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည််
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

4.85

5.88

4.86

ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

(အမာာခံံ ၀.၄)

အလယ််ကိိန်းး�

5.47

7.26

6.15

အမြ�င့််�ဆုံးး��

6.09

8.53

7.81

0.63

0.96

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး�ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.55

3.86

3.87

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

3.94
4.56

4.57

4.60

အမြ�င့််�ဆုံးး��
ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

4.96

4.88

0.55

0.88

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.06

1.45

0.57

အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

1.46

2.61

1.65

အမြ�င့််�ဆုံးး��

1.90

4.00

3.46

0.60

0.92

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ လွွန််ခဲ့့�သည့်�်လအတွင်း
ွ း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.21

2.62

3.49

တယ််လီီဖုုန်းး�နှှင့်�်

မေး�းခွွန်းး� - Q56

အလယ််ကိိန်းး�

10.98

12.89

9.30

45.28

23.03

26.08

0.55

0.61

အခြား�း�ဆက််သွွယ််ရေး�း

အမြ�င့််�ဆုံးး��

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ပြ�က််တော�ာက််ခြ�င်းး�။ (#)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂။ လွွန််ခဲ့့�သည့်�်လက

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

10.44

8.56

8.66

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�

မေး�းခွွန်းး� - Q50

အလယ််ကိိန်းး�

29.73

16.73

15.73

အမြ�င့််�ဆုံးး��

84.73

23.33

28.06

0.55

0.77

ပြ�တ််တော�ာက််မှုု နာာရီီပေါ�ါင်းး� (#)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၃။ တစ််နှှစ််အတွွင်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.25

0.78

0.54

ရေ�ကြီး��း ခြ�င်းး�၊ ရွှံ့့��များ�း� သို့့��မဟုုတ််

မေး�းခွွန်းး� - Q47

အလယ််ကိိန်းး�

14.25

2.82

2.42

လမ်းး�အခြေ�ေအနေ�မကော�ာင်းး�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

50.23

10.10

6.32

ခြ�င်းး�များ�း�ကြော��ာင့််� လမ်းး�များ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.34

0.81

ပိိတ််ဆို့့��ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� နေ့�့ရက််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

အရေ�အတွွက်် (#)
်
၄။ မမျှော်�်��လင့်�သော�ာ

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

32.5%

14.0%

15.5%

လျှှပ််စစ််မီးး� ပြ�တ််တော�ာက််ခြ�င်းး�

မေး�းခွွန်းး� - Q54

အလယ််ကိိန်းး�

48.6%

37.2%

31.4%

သို့့��မဟုုတ်် မတည််ငြိ�ိမ််သော�ာ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

70.9%

63.4%

47.9%

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ထော�ာက််ပံ့့�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

.07

0.69

မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စုု ပျျက််စီးး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

ခဲ့့�ရသည်် (သဘော�ာတူူ %)
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၅။ လွွန််ခဲ့့�သည့်�်လက

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.71

3.77

3.58

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�

မေး�းခွွန်းး� - Q51

အလယ််ကိိန်းး�

7.31

6.47

6.50

ပြ�တ််တော�ာက််မှုု

အမြ�င့််�ဆုံးး��

21.68

14.70

12.72

အကြိ�ိမ််ပေါ�ါင်းး�(#)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.31

0.91

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၆။ လျှှပ််စစ််ဝန််ဆော�ာင််မှုု

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

18.49

18.40

29.50

အတွွက်် မှှတ််ပုံံ�တင််သွင်း
ွ း�

မေး�းခွွန်းး� - Q49

အလယ််ကိိန်းး�

45.47

50.85

55.40

ပြီး��း နော�ာက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုရရန််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

81.11

98.00

89.67

ကြား�း�အချိိ�န်် (ပျျမ်းး�မျှှနေ့�့ရက််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.10

0.67

ပေါ�ါင်းး� #) (အဓိိက အညွှှန်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

ကိိန်းး�၌သာာသုံးး��ခဲ့့�သည််)
၇။ မြို့�့��ပြ�လမ်းး�များ�း�သည််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

10.7%

24.2%

31.5%

ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)

မေး�းခွွန်းး� - _Q46_1

အလယ််ကိိန်းး�

50.1%

64.4%

64.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

89.1%

90.6%

82.3%

0.59

0.96

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၈။ တယ််လီီဖုုန်းး�များ�း�သည််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

39.3%

54.1%

66.2%

ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)

မေး�းခွွန်းး� - _Q46_3

အလယ််ကိိန်းး�

68.9%

81.7%

83.5%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

83.7%

90.6%

94.8%

0.40

0.70

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၉။ လျှှပ််စစ််မီးး�ကော�ာင်းး�သည််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

32.9%

26.9%

43.3%

(သို့့��) အလွွန််ကော�ာင်းး�သည််

မေး�းခွွန်းး� - _Q46_4

အလယ််ကိိန်းး�

53.1%

76.8%

76.5%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

80.9%

88.9%

87.8%

0.48

0.93

(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၀။ အင််တာာနက််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

38.8%

33.0%

56.1%

ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)

မေး�းခွွန်းး� - _Q46_7

အလယ််ကိိန်းး�

56.7%

79.4%

79.3%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

79.4%

93.3%

91.3%

0.65

0.77

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၁။ ရေ�အရည််အသွေး�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

32.7%

19.3%

21.3%

ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)

မေး�းခွွန်းး� - _Q46_5

အလယ််ကိိန်းး�

63.7%

72.4%

67.4%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

81.0%

87.3%

87.1%

0.58

0.94

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၂။ ဆေး�းရုံံ/� ဆေး�းခန်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

9.8%

31.8%

31.0%

အရည််အသွေး�း� ကော�ာင်းး�သည််

မေး�းခွွန်းး� - _Q46_10

အလယ််ကိိန်းး�

41.9%

50.9%

50.9%

(သို့့��)အလွွန််ကော�ာင်းး�သည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

58.7%

74.4%

76.2%

(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.44

0.75

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၃။ လူူဦးးရေ�နှင့့်�
ှ မိုု�ဘိုုင်း
� း�ဖုုန်းး�

CSO စာာရင်းး�အင်းး�နှှစ််ချုု�ပ််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

28.57

46.0%

46.0%

သိိပ််သည်းး�ဆ အချိုး�း��

စာာအုုပ်် ၂၀၁၉ မှှ

အလယ််ကိိန်းး�

44.86

90.0%

90.0%

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

74.60

143.0%

143.0%

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.64

1.00

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�သွွင်းး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

် �း�
လုုပ််ငန်းး�သစ်များ

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၁၄။ ကြို��ု တင််ကြေ��ငြာ�ာခဲ့့�သည့််�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.10

လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ပြ�တ််တော�ာက််မှုု

မေး�းခွွန်းး� - Q52

အလယ််ကိိန်းး�

1.11

အမြ�င့််�ဆုံးး��

2.26

ငါးး�ခုု (#)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၅။ ကျေး�း�လက််လမ်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

28.2%

ကော�ာင်းး�သည်် (သို့့��)

မေး�းခွွန်းး� - _Q46_2

အလယ််ကိိန်းး�

53.6%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

82.4%

အလွွန််ကော�ာင်းး�သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၆။ အိိမ််သုံးး�� ရိုးး��ရိုးး��မီီတာာ

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

8.03

စလျှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််

မေး�းခွွန်းး� - 49 if Q152 == 1

အလယ််ကိိန်းး�

40.50

လျှှပ််စစ််မီးး� စတင််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

95.92

သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�် ကာာလရက််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၇။ အများ�း�ပြ�ည််သူူ

MBEI စစ််တမ်းး�

အိိမ််သုံးး�� မီီတာာစလျှော�ာ�က််

မေး�းခွွန်းး� - 49 if Q152 == 2 အလယ််ကိိန်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

ပြီး��း နော�ာက်် လျှှပ််စစ််မီးး�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

စတင််သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�်

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ကာာလရက််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၈။ အိိမ််သုံးး�� ပါါဝါါမီီတာာ

MBEI စစ််တမ်းး�

စလျှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််

မေး�းခွွန်းး� - 49 if Q152 == 3 အလယ််ကိိန်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

လျှှပ််စစ််မီးး� စတင််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�် ကာာလရက််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

29.82
40.71
101.56

12.83
43.48
186.00

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၉။ အများ�း�ပြ�ည််သူဆိုု
ူ �င််ရာာ

MBEI စစ််တမ်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း ပါါဝါါမီီတာာ

မေး�းခွွန်းး� - 49 if Q152 == 4 အလယ််ကိိန်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

စလျှော�ာ�က််ပြီး�း�နော�ာက််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

လျှှပ််စစ််မီးး� စတင််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည့်�် ကာာလရက််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

13.13
60.68
138.17

၂၀။ ခြော��ာက််သွေ့�့�ရာာသီီတွွင််

ူ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူနေ�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

17.2%

ရေ�ရရှိိ�သော�ာ အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�

အခြေ�ေအနေ�စစ််တမ်းး�

အလယ််ကိိန်းး�

60.9%

(%)

၂၀၁၇ ခုုနှှစ််မှှ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

81.4%

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၁။ လွွန််ခဲ့့�သော�ာ ၇ ရက််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူနေ�မှုု
ူ

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

14.8%

အတွွင်းး� အသက်် ၁၅ နှှစ််နှှင့်�်

အခြေ�ေအနေ�စစ််တမ်းး�

အလယ််ကိိန်းး�

21.3%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

42.0%

အထက််အင််တာာနက််သုံးး��စွဲဲ�သူူ% ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််မှှ
တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၂၂။ ရထားး�လမ်းး� သိိပ််သည်းး�ဆ

မြို့�့��နယ််ထွေ�ေ/အုုပ်် data

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.00

(km / km2)

အပေါ်�်အခြေ�ေခံံ၍ MBEI မှှ

အလယ််ကိိန်းး�

0.05

ခန့််�မှှန်းး�တွွက််ချျက််ထားး�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

0.65

သည့််� တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ data

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၃။ လမ်းး�အမျိုး�း��အစား�းပေါ်�်

TDI မှှ တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န်် အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.39

မူူတည််၍ လမ်းး�သိိပ််သည်းး�ဆ

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

1.41

အမြ�င့််�ဆုံးး��

10.01

(km / km2)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၂၄။ လူူဦးးရေ� နှှင့်�် လျှှပ််စစ််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူနေ�မှုုအခြေ�ေ
ူ

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

19.5%

ဆက််သွွယ််မှုု အချိုး�း��%

အနေ�စစ််တမ်းး�မှှ ၂၀၁၇

အလယ််ကိိန်းး�

43.1%

ခုုနှှစ်် တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

81.0%

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

4.6// yGifhvif;jrifomrI
4.6
ပွွ င့််� လ င်းး� မြ�င််သာာမှုုနှှ င့််� သတင်းး� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် အကျိုးး���မရှိိ� ဖြ�စ််သွားး��နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ဥပဒေ�

အကျိုးး���ရှိိ�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�

အခြေ�ေအနေ�မရှိိ�၍ လုုပ််ငန်းး�စုုတခုုသည်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�

လက််လှှ မ်းး�မီီ ခြ� င်းး� က စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က််
လည််ပတ််လုုပ််ကိုု�င််နိုု�င််ရန်် ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ ဘတ််ဂျျက််များ�း�၊

မြေ�ေအသုံးး��ချျမှုုနှှင့််�အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�အစီီအစဉ််များ�း�အားး�

သိိထားး�ရန််နှှင့််� လိုု�အပ််သော�ာ တရား�းဝင်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�
ရယူူနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုုသည်် ရင်းး�နှီးး��

မြု�ုပ််နှံံ�သူူများ�း�အတွွက်် သူူတို့့�၏စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�် အကျိုးး���
သက််ရော�ာက််နိုုင််သည့်
�
်�ဥပဒေ�နှှင့််�မက််ခရိုု�စီးး�ပွား��းရေး�းပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

များ�း�ကိုု� ကြို�ု�တင််ခန့််မှ
� န်း
ှ း� သိိရှိိ�နိုုင််စေ�ခြ�
�
င်းး�ဖြ�င့််� လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ရေ�ရှှည််စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�ရေး�းဆွဲဲ�ရာာ၌ထော�ာက််ပံ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််လည်းး
�
�ကော�ာင်းး�

ကြို�ု�တင််ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ််၍ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�နှှင့််�ကိုု�ယ််ပိုုင််
�

လိုု�အပ််ချျက််ကိုု�လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ပြု�ုနိုုင််သော�ာကြော�
�
�ာင့််�အန္တတရာာယ််နှင့်
ှ ်�
မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာမှုုများ�း�မှှ ကာာကွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ကြီး��း မား�းသော�ာ
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� ရရှိိ�စေ�သည််။ (Aizenmen and Marion

1993)။ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုသည်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�၏

လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုကိုု� တိုးး��ချဲ့့��ရန်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�အပေါ်�်

အလွွန်် အရေး�းပါါသည့််� တိုု�က််ရိုုက််နှ
� င့်
ှ ်� သွွယ််ဝိုုက််
� သက််ရော�ာက််မှုု

ရေး�းရာာ စနစ််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� အလွွယ််တကူသိ
ူ ရှိိ�
ိ နိုုင််
� မည့််�
အော�ာင််မြ�င််စွာာ� လုုပ််ကိုု�င််နိုုင််ပြီး
� �း� နော�ာက််မှှသာာ ဥပဒေ�အမှား��းကိုု�

သိိလိုုက််
� ရလျှှင်် ကြို�ု�တင််မသိိမှုုကြော��ာင့််� ဥပဒေ�အရ မှား��းယွွင်းး�

သော�ာ အယူူအဆကိုု� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ရပါါမည််။ ကိိစ္စစရပ််

အများ�း�စုုတွွ င်် ထိုု� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ပြ� န််လည််ပြ� င််ဆင််ရခြ�င်းး�
ကုုန််ကျျစရိိတ််နည်းး�ပါးး�သော်�်�လည်းး� မရိုးး��သားး�သော�ာ အရာာရှိိ�
များ�း�အတွွက်် ဥပဒေ� ပုုဒ််မများ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််သော�ာ သတင်းး�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�အသုံးး��ချျကာာ အချိုး�း��မညီီမမျှှတသော�ာ
အကျိုးး���အမြ�တ််ထုုတ််နိုင််သည့်
�ု
်�အလားး�အလာာနှှင့််�အခွွင့်အလမ်းး
်�
�
များ�း� အမြဲ�ဲတမ်းး�ရှိိ�နေ�ပါါသည််။ အပြ�န််အလှှန််အားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စုု
တစ််ခုုသည်် စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုအခွွင့််�အလမ်းး�

များ�း� သို့့��မဟုုတ်် အခွွန််ပြ�န််အမ်းး�ငွေ�ေများ�း� ရပိုု�င််ခွွင့်�် ရှိိ�နိုု�င််သော်�်�
လည်းး�၎င်းး�အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�ကိုု�သတိိမထားး�မိိသော�ာကြော��ာင့််�

ယင်းး� တို့့��ကိုု� ဘယ််သော�ာအခါါမျှှ အသုံးး�� ချျ၍ မရတော့�့�ပါါ။
(Malesky et al. 2015).

များ�း� ရှိိ�သည်် (Drabek and Payne 2002)။ မြေ�ေယာာအသုံးး��

ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ကင်းး�မဲ့့�ခြ�င်းး�သည်် ကြို�ု�တင််ခန့််�မှှန်းး�ခြ�င်းး�

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� လူူတိုုင်း
� း�အတွွက်် တရား�းဝင််

ခန့််မှ
� န်း
ှ း�နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �နှှင့််� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအစီီအစဉ််များ�း�တွွင််

ပြု�ုမှုုနှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ဆိုု�င််သော�ာ
ရရှိိ�နိုု�င််သည််။ သို့့��သော်�်� ထိုု�သတင်းး�အချျက််အလက််ကိုု� ရရှိိ�
နိုုင််
� ရန််အတွွက်် အခက််အခဲဲ ရှိိ�တတ််ပါါသည််။ ၎င်းး�အခက််အခဲဲ

ကြော��ာင့််� ထိုု� အစပျိုး�း��အားး�ပေး�းမှုုများ�း�ကိုု� လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� အသုံးး��ချျ၍မရတော့�့�လျှှင်် ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �

အပေါ်�်အကျိုးး���သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး� (သို့့��) လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏
အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန််
ခက််ခဲဲစေ�သော�ာကြော��ာင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� အဟန့််�အတားး�

ဖြ�စ််စေ�သည်် (Hollyer et al. 2011)။ ထိုု�ကဲ့့�သို့့��သော�ာ စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�
ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� ကိုု� ဥပဒေ�များ�း�နှှ င့််� စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
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နှှင့်အညီ
�်
ီ ခွွင့်ပြု်� �ုသည့််� နည်းး�ဖြ�င့််� အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�နိုင််ခြ�
�ု င်းး�

အခြား�း� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�လိုု�သူများ�း
ူ �သည်် သတင်းး�အချျက််အလက််

ရှိိ�စွာာ�ဖြ� င့််� ဆုံးး�� ဖြ� တ််ချျက််များ�း� ချျမှှ တ်် နိုု� င််ကာာ မည််ကဲ့့�သို့့��

ချျက််များ�း�ကိုု�သာာ အားး�ထားး�ရတော့�့�မည်် ဖြ�စ််သည််။

ရှိိ�ကော�ာင်းး�ရှိိ�နိုင််သ
�ု ည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု
အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မည််ကိုု� နား�းလည််နိုု�င််ပြီး�း� ရေ�ရှှည််

အထွေ�ေထွေ�ေအပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ ပြ�င််ပ ယူူဆ

မဟာာဗျူူ�ဟာာ၏ ဦးးတည််ချျက််နှှ င့််� အန္တတ ရာာယ််များ�း�ကိုု� ပါါ

ပွွ င့်�် လ င်းး� မြ�င််သာာမှုုသည်် မူူ ဝါါဒချျမှှ တ်် သူူ များ�း�အတွွ က််

အသိိ အမှှ တ်် ပြု�ုနိုု� င််သ ည်် (Gelos and Wei 2005)။

ယင်းး�ကိိစ္စရ
စ ပ််အပေါ်�် အာာရုံံစိုု
� က််မှုု
�
ပိုု�မိုုရ
� ရှိိ�လာာပါါသည််။ ဥပမာာ

သုံးး��သပ််နိုု�င််၍ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�ကိုု�
ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုသည်် အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� မမျှှတစွာာ�
သုံးး�� စွဲဲ�ခြ�င်းး� ကိုု� တားး�ဆီးး�ခြ�င်းး� အားး�ဖြ� င့််� ရင်းး� နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု�

သွွယ််ဝိုုက််
� ၍ အကျိုးး���ပြု�ုပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့်တိုု
်� င်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး�ကိုု�စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််ပါ
� ါ။အကယ််၍အတွွင်းး�လူူ
အနည်းး�ငယ််ကသာာ အနာာဂတ််အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�
စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�များ�း�နှှင့််� စက််မှုုဇုုန််များ�း� တည််ရှိိ�ရာာနေ�ရာာကိုု� ကြို�ု�တင််

သိိလျှှင်် ဤအတွွင်းး�လူူများ�း�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည််သာာ
မြေ�ေများ�း�ကိုု�ကြို�ု�တင််ဝယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အမြ�တ််အစွွန်းး�ရရှိိ�နိုင််သ
�ု ည််။

အလေး�းထားး�ရမည့််� အရာာဖြ�စ််သလိုု� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််လည်းး
ွ
�

အားး�ဖြ� င့််� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍ တာာဝန််ယူူ မှုုရှိိ�ရေး�း
အထော�ာက််အကူူ ပြု�ုဋ္ဌာာန(MCRB) သည်် ဒေ�သဆိုု� င််ရာာ
ကော်�်�ပိုုရေး�းရှ
�
င်း
ှ း�များ�း�၏ ပွွင့်လ
�် င်းး�မြ�င််သာာမှုုနှှင့််� ပတ််သက််သည့််�

နှှစ််ပတ််လည်် အစီီရင််ခံံစာာများ�း�ကိုု� ထုုတ််ဝေ�နေ�ပါါသည််။ ယခုု
စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုတွွင််မူူ အရေး�းကြီး��း သည့််� ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််သော�ာ
အသေး�းစား�းနှှင့််� အလတ််စား�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ဒေ�သန္တတရ

အစိုးး��ရများ�း�၏ ပွွင့်လ
�် င်းး�မြ�င််သာာမှုု အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� လေ့�့လာာ
ထားး�ပါါသည််။။

ပုံံ� (၄.၆) တွွင််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်းး� တို့့��၏ ပွွင့််လ
� င်းး�မြ�င််သာာမှုု အခြေ�ေအနေ�မှာာ� အားး�ရဖွွယ််ရာာ

ပုံံ� ၄.၆။

ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�
အဆင့််�၊ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�-၆ ၏ ရမှှတ််များ�း�

မရှိိ�လှှပါါ။

သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု အရှိိ�ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ဖြ�စ််သော�ာ မကွေး�း�တိုု�င်း�း ဒေ�သကြီး��း တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ၁၈.၅%
မျှှသာာ လေ�ဆိိပ််နှှင့််� အဝေး�းပြေး��းလမ်းး� စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း� ကဲ့့�သို့့��

ပြ�ည််သူ့့� လုုပ််ငန်းး� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း� အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု�
ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၆၈

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၁၅

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၃၉

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၁.၁၂

၂.၁၃

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

၁.၃၈

၁.၅၁

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၁.၁၉

၁.၇၀

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၁၄

၁.၇၁

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

၁.၅၈

လုုပ််ငန်းး�စုုအားး�လုံးး��၏ ၁% မျှှပင်် ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� အစီီအစဉ််

၂.၂၄

များ�း�ကိုု� လက််လှှမ်းး�မမီီပါါ။ အစိုးး��ရ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�တွွင််

၂.၈၆

ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု မရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အကြီး��း စား�း ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း
စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�များ�း�အတွွက်် သာာမဟုုတ််ပါါ။ အလယ််ကိိန်းး�တန််ဖိုးး��

တန််ဖိုးး��အားး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ပြ�ည််နယ််တိုု�င်းး�တခုုဖြ�စ််သော�ာ
ရခိုု� င််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ ၆.၉ ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� မျှှ

သာာလျှှင်် ပြ�ည််နယ််ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််သည််။ ပွွင့်�်လင်းး�

၁.၂၂

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၁.၂၅

၁.၅၄

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၂၇

၁.၄၈

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၄၉

၁.၁၁

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၁.၁၁

၁.၄၀

မန္တတလေး�းတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၁.၀၂

၁.၄၁

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၀.၈၅

၁.၄၅

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၀.၉၁

၁.၃၃

၀

လက််လှှမ်းး�မီီ သိိရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင််မူူ

၁.၉၁

၂

မြ�င််သာာမှုု အရှိိ�ဆုံးး��ဒေ�သဖြ�စ််သော�ာ မကွေး�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�၏ ၁၉.၃% မျှှသာာ ယင်းး� စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�
ရယူူ နိုု� င််ကြ�သည်် ။ ၎င်းး� စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း� ကိိ စ္စစ သ ည််

အဘယ််ကြော��ာင့််� အထူးး�ပြု�ုပြ�ဿနာာ ဖြ� စ်် ရ ပါါသနည်းး�ဟုု
ဆိုု�သော်�်� မြို့�့��နယ််အေ�ဂျျင််စီီများ�း�ရှိိ� အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်တယ််များ�း�

သို့့��မဟုုတ်် ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စာာကြ�ည့််�တိုု�က််များ�း�မှှ တစ််ဆင့််�

အလွွယ််တကူူ ဖြ�န့််နို
� င််ပါ
ု� ါလျျက်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က ဤစာာရွွက််

၄

၆

စာာတမ်းး� မူူရင်းး�များ�း�ကိုု� မရရှိိ�နိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� သို့့��မဟုုတ််

မသိိလိုုက််
� ရသော�ာကြော��ာင့််ဖြ� �စ််ပါါသည််။သတင်းး�အချျက််အလက််

များ�း�ကိုု� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း� ရရှိိ�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� အများ�း�ပြ�ည််သူသိ
ူ စေ�မှုု
ိ
Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

သေ�ချာ�ာစေ�ရန််မှာာ� မူူဝါါဒချျမှှတ်သူ
် များ�း
ူ �က ကိုု�င််တွယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်း
ှ း�
ရမည့််�အဓိိကတာာဝန််ရှိိ�ကြ�သူူများ�း�ဖြ�စ််ကြ�ရာာပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု

ပုံံစံ
� တ
ံ စ််ခုု ရှိိ�စေ�ရန်် အဓိိက လိုု�အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။ ဤအချျက််
သည််အလွွန််အရေး�းကြီး�း�သည််။သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

အကန့််အသ
�
တ််မရှိိ� မျှှတစွာာ�ရရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု�
မညီီမျှှမှုုဖြ�စ််ခြ�င်းး�မှှ တားး�ဆီးး�ပေး�းသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။
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ဥပမာာအားး�ဖြ� င့််� - အာာရှှ ဖော�ာင််ဒေး�းရှှ င်းး� ၏ Covid-19

၂။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း� လက််လှမ်းး�မီ
ှ
ီ
(%)
ခြ�င်းး�

ရာာခိုု� င််နှုု န်းး� သည်် ကူးး�စက််ရော�ာဂါါဖြ� စ််ပွား��းနေ�စဉ််ကာာလ

၃။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုဝ
ု န််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�၏ အကော�ာင််အထည််

မထားး�မိိ ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေကြ�သည်် ။ အကယ််၍သိိ ခဲ့့�လျှှင််

ှ
ီ
(%)
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� လက််လှမ်းး�မီ
ခြ�င်းး�

အစီီ ရ င််ခံံ စာာတွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�းအကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု� သူူ ၆၇
အတွွင်း�း အစိုးး��ရအထော�ာက််အပံ့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� သတိိ
အလုုပ််ကိုု�င််အခွွင့်အလမ်းး
်�
�များ�း�ကိုု�အထော�ာက််အကူူပြု�ုနိုုင််
� ရန််နှှင့််�

ဖော်�်�မှုုဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�

အလုုပ််အကိုု�င််အခွွင့်အလမ်းး
်�
�များ�း�ကိုု� ဆက််လက််ထိိန်းး�သိိမ်းး�

၄။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�်

ကျွွန်ုု�ပ်တို့့�
် ၏
� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��မှှကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာမှုုများ�း�သည််

၅။ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိန်းး�
ိ အသစ််များ�း�

ထားး�ရန်် ကူူညီနို
ီ ု�င််ခဲ့့�မည်် ဖြ�စ််သည််။

လုုပ်ငန်းး�စု
်
များ
ု �း�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််သော�ာ အခြား�း�ရှုုထော�ာင့််များ
� �း�တွွင််

ယေ�ဘုု ယျျအားး�ဖြ�င့်�် ပွွင့််� လ င်းး�မြ�င်် သာာမှုု ကင်းး�မဲ့့�ခြ�င်းး�ကိုု�
အတည််ပြု�ုသည််။

ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� လယ််ယာာမြေ�ေ စီီမံခန့်
ံ ်ခွဲဲ�ရေး�း
�
နှှင့််� စာာရင်းး�အင်းး�

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� လက််လှမ်းး�မီ
ှ
ခြ�င်းး�
ီ
(%)

ှ
ီ
(%)
သိိရှိိ�နိုု�င််မှုု လက််လှမ်းး�မီ
ခြ�င်းး�

၆။ ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််စီမံံကိ
ီ
ိ များ�း�၊ လေ�ဆိိပ််များ�း�နှှင့်�်
န်းး�

အဝေး�းပြေး��းလမ်းး�မကြီး�း�များ�း� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ

အများ�း�ပိုု�င်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အစီီအစဉ််များ�း�

ဦးးစီးး�ဌာာန (DALMS) တွွင်် လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�

ှ
ီ
(%)
သတင်းး�ကိုု� လက််လှမ်းး�မီ
ခြ�င်းး�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ပြ�ည််နယ််တိုု�င်းး�တခုုဖြ�စ််သော�ာ ဖြ�စ််သည့််�

၇။ မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျမှုု အစီီအစဉ််နှှင့်�် မြေ�ေပုံံ�များ�း�ရရှိိ�နိုု�င််ရန််

အလွွယ််တကူူပေး�းလေ့�့မရှိိ�ပါါ။ပျျမ်းး�မျှှအလယ််ကိိန်းး�တန််ဖိုးး��အားး�

မွွန််ပြ�ည််နယ််တွွင်် ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ DALMS
စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�၏ ၂၂% ကိုု� သာာ ရရှိိ�နိုု� င််သ ည်် ။

လက််လှမ်းး�မီ
ှ
ခြ�င်းး�
ီ
(%)

ဤအချျက််ကိုု� ကြ� ည့််� ပါါက အလွွ ယ််တကူူ ရ ရှိိ�နိုု� င််သည့််�

ု ပ်
ု ်ငန်းး�များ�း�
၈။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ဆိုု�င််ရာာ စက််မှုလု

ရုံးး��အများ�း�စုုတွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�ကြော��ာင်းး� သိိနိုင််ပါ
ု� ါသည််။

ခြ�င်းး�
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� လက််လှမ်းး�မီ
ှ
ီ
(%)

သက််ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး� နမူူနာာများ�း�ကိုု� မြို့�့��နယ်် DALMS
သတင်းး�အချျက််အလက််ရယူူရန်် အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုမှာာ�

နှှင့်�် ကဏ္ဍစုံံ�ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိန်းး�
ိ

အွွန််လိုုင်း
� း�တွွင်် ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ရခိုု�င််မှလွဲဲ�
ှ ၍ ပြ�ည််နယ််/

၉။ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�/လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�များ�း�နှှင့််�အညီီ

အလက်် ဝက််ဘ််ဆိုု�က််များ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� သုုတေ�သန

လက််လှမ်းး�မီ
ခြ�င်းး�
ှ
ီ
(%)

တိုု�င်းး� အားး�လုံးး��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််
အဖွဲ့့��သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုု�က်် ၎င်းး�တို့့��

ပုံံ�စံံဖြ�ည့််�ရန်် အသင့််�ရှိိ�စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�၏ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုအပေါ်�်အကဲဲဖြ�တ််သည််။

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း� (၉)ခုုသည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ

သည််သာာအများ�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည််။ အများ�း�စုုသော�ာ ပြ�ည််နယ််/

အချျက််အလက်် ရရှိိ�ရန််လွွ ယ််ကူူ သ ည်် ဟုုဆိုု� ကြ� သည့််�

အမြ�င့််� ဆုံးး�� ပေး�းမှှ တ််သည်် ၅၅ မှှ တ််ဖြ� စ််ခဲ့့�ရာာ ရမှှ တ်် ၁၅

တိုု�င်းး�များ�း�၏ ရမှှတ််များ�း�မှာာ� အားး�နည်းး�လှှပါါသည််။ ရန််ကုုန််

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၊ ချျင်းး�ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

(၃) ခုုသာာ အမှှတ်် (၁၀) အထက််ရရှိိ�သည််။ အကော�ာင်းး�မြ�င််နိုုင််
�
မည့််� အချျက််အနည်းး�ငယ်် ရှိိ�ပါါသည််။ မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�

အနေ�ဖြ�င့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� အွွန််လိုုင်း
� း�တွွင််

ရရှိိ�နိုု�င််စေ�ရန်် လုုပ််ဆော�ာင််ပြီး�း� ယင်းး�ကိုု� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ထံံ

သတင်းး�ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ရမှှတ််များ�း� သိိသိသာာသာာ
ိ
တိုးး��တက််လာာ
အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ပါါသည််။

အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
ဤ ပွွင့့်�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင်် ၂၀၁၈-

ခုုနှှစ်် နှှင့်�် ၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�မ််စလုံးး
ိ
�� တို့့��၌ စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�သည််

အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၄ ခုု ပါါဝင််သည််။

၁။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့��၏ ဘတ််ဂျျက််

အချျက််အလက််များ�း�အားး� လက််လှမ်းး�မီ
ှ
ခြ�င်းး�
ီ
(%)

ဒေ�သဆိုု�င််ရာာစာာရွက််စာာတမ်းး
ွ
� သို့့�မ
� ဟုုတ်် အချို့့��� သော�ာ သတင်းး�
လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ အချိုး�း��အစား�းကိုု� တိုု�င်း�း တာာသည််။ ညွှှန််ကိန်း
ိ �း

ကိုးး��ခုုသည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်း�း ဒေ�သကြီး��း ဘတ််ဂျျက််၊ မြို့�့��နယ််
ဘတ််ဂျျက််၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�နှှင့််�

ပြ�ည််သူ့့�ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အစီီအစဉ််များ�း�ဖြ�စ််သည််။ ဤစီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�

ရေး�းဆွဲဲ�ခြ�င်းး� နှှင့််� တရား�းဝင််စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီ

ခြ�င်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�၏ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု၏တိုု�က််ရိုုက််
�
အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�စ််သည်် - ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တို့့��သည်် စာာရွွက််

စာာတမ်းး�နှှင့်�် သတင်းး�ဖြ�န့််�ဝေ�မှုု လုုပ််လိုု�စိတ်
ိ ်ပိုု�၍ ရှိိ�ကြ�သည််။
ပြ�ည််နယ််တစ််ခုုသည်် စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ဖြ�န့််ဝေ�မှုု
�
ပြု�ုရန််

ပိုု�၍ လိုု�လားး�လျှှင်် ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု ပိုု�၍ရှိိ�သည််။ အစိုးး��ရ
စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�စုု

များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့�၏
� ရေ�ရှှည်ရ
် င်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�ကိုု� အန္တတရာာယ််

ကင်းး�ကင်းး�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ� စီီမံနို
ံ င််စွ
ု� မ်းး
ွ �ရှိိ� ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�
အစိုးး��ရ၏ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ကိုု� အကျိုးး���

ပြု�ုသည်် (Broz 2002, Gelos and Wei 2005, Knight 2012,
Stasavage 2003)။ ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််များ�း�အရ

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း� ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု ရှိိ�ရန််လိုု�အပ််သည််။
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ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�ပြ�ည််ထော�ာင််စုုဘတ််ဂျျက််ဥပဒေ�၊ဖက််ဒရယ််နှှင့်�်

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� နှှင့်�် အလုုပ််ချိိ�န််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််�

နှှစ််စဉ််နှှစ််တိုု�င်းး� နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �များ�း� အလွွယ််တကူူ သိိရှိိ�နိုင််စေ�
�ု
ရန််

သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့��အတွွက်် လိုု�င််စင််နမူူနာာများ�း�နှှင့််� နမူူနာာ

ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရများ�း�တို့့�၏
� ဘတ််ဂျျက််တို့့��ကိုု� ၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််�

အတွွက်် ထုုတ််ပြ�န််ရန််လိုု�အပ််သည််။

၁၀။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု ဆင့််�တွွင်် ဥပဒေ�နှှင့််�စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�

လမ်းး�ညွှှန််စာာအုုပ််ငယ််များ�း� ပါါဝင််သည််။ ၎င်းး�တို့့��တွင််
ွ စည််ပင််

စာာရွွက််များ�း�ပါါဝင််သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�၏ ရမှှတ််သည််
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�အားး�လုံးး��အတွွက််
ပျျမ်းး�မျှှအမှှတ််ဖြ�စ််သည််။ ညွှှန််ကိိန်းး�အမှှတ််သည်် ၀ နှှင့်�် ၁

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�အတွွက်် ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််မှုု (%)

တို့့��၏ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� တန််ဖိုးး��ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ (၁) သည််ကျျယ််ပြ�န့််�သော�ာ

၁၁။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အဆင့််�တွွင်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�

သည်် သတင်းး�အချျက််အလက််မရရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ညီီပါါသည််။

ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််မှုု (%)

၁၂။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အဆင့််�တွွင်် အကော�ာင််အထည််

ဖော်�်�မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု� ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််မှုု (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း� သုံးး��ခုုသည်် ဥပဒေ�များ�း� နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�အားး�
ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�နှှင့်�် အစိုးး��ရအဆင့််� အမျိုး�း��မျိုး�း��တွွင်် ၎င်းး�တို့့��၏

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုုများ�း�ဆိုု�င််ရာာ ကြို�ု�တင််ခန့််မှ
� န်း
ှ း�နိုုင််မှုုကိုု
�
�

သတင်းး�အချျက််အလက််ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ပြီး�း� (၀)

အများ�း�ပြ�ည််သူသိ
ူ ရှိိ�စေ�
ိ
ရန််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သည့််�သတင်းး�အချျက််

အလက်် ပမာာဏသည်် အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�၏ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု�
တိုု�က််ရိုု�က််ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်
ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဤပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှှင့်�်

တိုု�င်းး�တာာသည််။ ၎င်းး�ကြို��ု တင််ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််မှုုသည်် ပွွင့်�်လင်းး�

စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ�း�တွွင်် ပြ�ည််နယ််

ထပ််မံံထည့်သွ
်� င်း
ွ း�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�တို့့��တွင််
ွ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါတို့့��

မြ�င််သာာမှုုအတွွက်် အသုံးး��ဝင််သော�ာ ကြား�း�ခံံတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� အလွွယ််တကူူပေး�းကြ� ရုံံ�သာာမက
အစိုးး��ရ၏အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� မဲဲဆန္ဒဒရှှင််များ�း�မှှ ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�

နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််နိုု�င််သည််။ ထိုု�သို့့��သော�ာ ရှှင်းး�လင်းး�

လေ့�့လာာနိုုင််စေ�
�
ရန်် ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အသစ်် ၅ ခုုကိုု�
ပါါဝင််သည်် -

၁၅။ စည််ပင်် မှှ စာာရွွက််စာာတမ်းး� နမူူနာာများ�း�ဖြ�င့််�

ပြ�တ််သားး�မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက်် အကျိုးး���ရှိိ�သည််။

အသိိပေး�းမှုု %

ဥပဒေ�များ�း�နှှ င့််� စည်းး�မျျဉ်းး� အသစ််များ�း�နှှ င့််� ကိုု� က််ညီီ စေ� ရန််

၁၆။ လယ််စီအ
ီ င်းး� မှှ စာာရွွက််စာာတမ်းး� နမူူနာာများ�း�ဖြ�င့််�

အဘယ််ကြော��ာင့််� ဆိုု�သော်�်� ၎င်းး�တို့့��သည်် မျှော်�်��လင့်ထားး
်� �သည့််�
သူူ တို့့� ၏ လုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု� ကြို��ု တင််စီီ စဉ်် နိုု� င်် ၍ ဖြ� စ််သည်် ။

ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�်စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု� ကြို��ု တင််

အသိိပေး�းမှုု %

မခန့််မှ
� န်း
ှ း�နိုုင််ပါ
� ါက လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် မမျှော်�်��လင့်ဘဲ
်� ဲ ဥပဒေ�

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� နှှ စ််ခုုသည်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး� စီီ အတွွ က််

သုံးး��စွဲဲ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�သည််

လိုု�အပ််သော�ာစာာရွက််စာာတမ်းး
ွ
�များ�း� (ဥပမာာ - လျှော�ာ�က််လွှာာ�

ချိုး�း��ဖော�ာက််မိိနိုု�င််ပြီး�း� အချိိ�န််နှှင့်�် အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ညှိိ�နှိုု�င်းး�
အများ�း�အားး�ဖြ� င့််� အချိိ�န််မီီ ကြို��ု တင််စီီ စဉ််ထားး�ခြ�င်းး� ထက််

အကုုန််အကျျပိုု�၍များ�း�ပါါသည်် (Gelos and Wei 2005,
Hollyer et al. 2011, Malesky et al. 2015)။
၁၃။ ထွေ�ေ/အုုပ််ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�

ဥပမာာပေး�းခဲ့့�သည့််� စည််ပင်် DAO သို့့�မ
� ဟုုတ်် DALMS ပုံံစံ
� ံ များ�း�နှှင့််�
ပုံံစံ
� များ�း
ံ �၊ အခြား�း�အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�မှှ ထော�ာက််ခံံစာာများ�း�)၏ တစ််မျိုး�း��

ချျင်းး� စီီ ကိုု� တိုု� င်းး� တာာသည်် ။ ရှှ င်းး� လင်းး� ချျက်် ဥပမာာများ�း�ကိုု�
မည််သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ပေး�းသည််ကိုု�ကြ�ည့််၍
� အစိုးး��ရ
ရုံးး��များ�း�၏ ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််သိနို
ိ ု�င််သည််။

အချျက််အလက််များ�း� အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့�
ူ �

၁၇။ လယ််စီအ
ီ င်းး�မှှ စာာရွွက််စာာတမ်းး�အချျက််အလက််များ�း�

၁၄။ စည််ပင််မှှ စာာရွွက််စာာတမ်းး�အချျက််အလက််များ�း�

ဤစူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာရေး�းညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီ

အသိိပေး�း အကြော��ာင်းး�ကြား�း�မှုု %

အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့�
ူ � အသိိပေး�းအကြော��ာင်းး�ကြား�း�မှုု %

အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့�
ူ �အသိိပေး�းအကြော��ာင်းး�ကြား�း�မှုု %

အတွွက်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူ

အတွွက်် ဖြ�စ််စေ�၊ တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််အရဖြ�စ််စေ� ရရှိိ�နိုု�င််သည့်�်

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�နှှစ််ခုုသည်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီအတွက််
ွ ထွေ�ေ/အုုပ််

ကြို��ု တင်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� DALMS စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့
ူ ��အသိပေး
ိ �း (သို့့�)� တော�ာင်းး�ဆိုု�ချျက််အရ

ပိုု�င််ဆိုုင််မှုု
� ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�) ကိုု�တိုုင်း
� း�တာာသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

သို့့�မ
� ဟုုတ်် စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� သတင်းး�အချျက်် အလက််

ရရှိိ�နိုုင််သော�ာ
�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� သို့့�မ
� ဟုုတ်် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဥပမာာ- ထွေ�ေ/အုုပ််

အတွွက်် ကြို��ု တင်် ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�နှှင့််�

(ဥပမာာ - ပုံံစံ
� ံ ၇) နှှင့််� လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� (ဥပမာာ - မြေ�ေယာာ

ရမှှတ််သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး��၏

ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််များ�း�ဖြ�စ််သည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် အထက််ပါါ

ညွှှန််ကိန်း
ိ း� ၁၃ နှှင့််� ၁၄ နှှင့်အလွ
်�
န််
ွ ဆင််တူူသည််။ အများ�း�ပြ�ည််သူူ
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အတွွက်် ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သည့််�သတင်းး�အချျက််အလက်် ပမာာဏ

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် မြို့�့��နယ််နှှင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဝက််ဘ််ဆိုု�က််

ညွှှန််ပြ�နိုု�င််သည််။

ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု လုံးး��ဝမရှိိ�ခြ�င်းး� =(၀) မှှစ၍၊ အသုံးး��ဝင််၊

သည်် အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�၏ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််

များ�း�၏ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု နှှင့််� အသုံးး��ဝင််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာ သည််။
သိိကော�ာင်းး�စရာာပါါဝင််မှုု နှှင့််� ပွွင့်လ
်� င်းး� မြ�င််သာာမှုုအလွွန််ရှိိ�ခြ�င်းး� =

၁၈။ စည််ပင််မှှ ငွေ�ေပေး�းသွွင်းး�မှုုဆိုု�င််ရာာ

အချျက််အလက််များ�း� အလွွယ််တကူူ သိိရှိိ�နိုု�င််မှုု

(၁ မှှတ််မှှ ၃ မှှတ််)

ဤစူးး�စမ်းး�လေ့�့လာာမှုု ညွှှန််ကိိန်းး�သည်် DAO အခကြေး��းငွေ�ေ

ဇယားး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ရန်် လွွယ််ကူူစေ�သည််။ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး� ရမှှတ််သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး��၏

ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််ဖြ�စ််သည််။ဤအချျက််အလက််များ�း�အလွွယ််တကူူ
ရရှိိ�နိုင််လေ�
ု�
ရမှှတ််မြ�င့််လေ�ဖြ
�
�စ််၍ အလွွယ််တကူမ
ူ ရရှိိ�နိုင််လေ�
�ု

ရမှှ တ််နိိ မ့််� လေ�ဖြ�စ််သည်် ။ ၎င်းး� သည်် ပွွ င့််� လ င်းး� မြ�င််သာာမှုု
အတွွက်် သိိသာာသော�ာ ညွှှန််ပြ�ချျက််ဖြ�စ််သည််။ DAO သည််
၎င်းး� ၏အခကြေး��းငွေ�ေစာာရင်းး� များ�း�ကိုု� အလွွ ယ််တကူူ ဖြ� င့််�
အများ�း�ပြ� ည်် သူူ သိိ ရှိိ�စေ� ရန်် ထုုတ််ပြ� န််ထားး�သင့််� သ ည်် ။
ထိုု�အချျက််အလက််များ�း�မရှိိ�ပါါက လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
�သည််
လိုု�အပ််သော�ာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�အတွွက််နှင့်
ှ ်� ငွေ�ေပေး�းချေ�ေရန််

DAO ရုံးး��သို့့�� တစ််ကြိ�ိမ််ထက််ပိုု၍
� သွားး��ရော�ာက််ရန််အချိိ�န််နှှင့်�်
ငွေ�ေ ဖြု�ုန်းး�တီးး�ရမည််ဖြ�စ််သည််။ အခွွင့်အလမ်းး
�်
� နည်းး�ပါးး�သော�ာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် နှော�ာ�င့််နှေး�း
� �မှုု အနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််ပင််
�

သိိသိသာာသာာဆုံးး
ိ
��ရှုံးး�� မှုုများ�း� ခံံစား�းရနိုု�င််သည််။ အခကြေး��းငွေ�ေ
ကော�ာက််ခံံသည့်�် အချိိ�န််ဇယားး�နှှင့်�်ပတ််သက််သည့််� သတင်းး�

အချျက််အလက််မရရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် ဒေ�သခံံအာာဏာာပိုုင််များ�း
�
�က

အကျျင့််ပျျက််ခြ�စား
�
�းမှုုနှှင့််� တရား�းဝင်် မဟုုတ််သော�ာ နည်းး�လမ်းး�
များ�း� သုံးး��နိုုင််
� ရန််အတွွက်် အခွွင့်အလမ်းး
်�
�များ�း� ဖန််တီးး�ပေး�းသည််။
၁၉။ အစိုးး��ရ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််များ�း�၏ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
စစ််တမ်းး�ရမှတ်
ှ ်

(၁၅)မှှတ််အထိိ ရမှှတ််များ�း�ကိုု� အမှှတ််ပေး�းစနစ်် အသုံးး��ပြု�ုကာာ
ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�ကိုု� အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််ဆုံးး
� ��ဖြ�တ််သည််။ ၎င်းး�
အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး�တို့့��တွင််
ွ မြို့�့��နယ််အဆင့််ထွေ�ေ
�
/အုုပ််၏ လုုပ််ငန်းး�

စဉ််များ�း� နှှင့်�် ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ� အချျက််အလက််များ�း�၊ ပြ�ည််နယ််/
တိုု� င်းး� တို့့�� ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း အစီီ ရ င််ခံံ စာာများ�း� ပါါဝင််ခြ�င်းး� နှှ င့််�

ထိုု�ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�သည်် သုံးး��စွဲဲ�သူူများ�း�အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုရ
လွွယ််ကူခြ�
ူ င်းး� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဝိိသေ�သ လက္ခခဏာာများ�း� ရှိိ�/မရှိိ�တို့့��

ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာခြ�င်းး�မှှစ၍ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�

ပြ�ည့််စုံ
� စွာာ
ံ� � ရရှိိ�နိုင််မှုုတို့့
ု�
� အထိိ ပါါဝင််သည််။ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််များ�း�ကိုု�
သုံးး��စွဲဲ�သူမ
ူ ည််မျှှ အသုံးး��ပြု�ုနေ�သည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် အကဲဲဖြ�တ််မှုု

တွွင်် ဝက််ဘ််ဆိုု�က််အသွားး��အလာာကိုု� တိုု�င်းး�တာာမှုုများ�း�လည်းး�
ပါါဝင််ခဲ့့�ပါါသည််။ မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွက််
ွ ရမှှတ််ပေါ�ါင်းး�

များ�း�သည်် ထိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အတွွက်် ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် အကဲဲ

ဖြ� တ်် ရ မှှ တ််ဖြ� စ်် ၏ ။ ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� ဝက််ဘ််ဆိုု� က််အားး�
အကဲဲဖြ�တ််ခြ�င်းး� (အများ�း�ဆုံးး��ရမှှတ်် ၄၄ မှှတ််) နှှင့်�် မြို့�့��နယ််

စည််ပင််၊ ထွေ�ေအုုပ်် သို့့��မဟုုတ်် စီီမံံကိိန်းး�ရုံးး�� ဝက််ဘ််ဆိုု�က််

သို့့�မ
� ဟုုတ်် ဖေ့�့စ််ဘွွတ််စာာမျျက််နှာာ�အတွွက််ပေး�းမှှတ်် (အများ�း�ဆုံးး��
၁၁ မှှတ်)် ကိုု�အကဲဖြဲ �တ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အများ�း�ဆုံးး��ရရှိိ�နိုင််သော�ာ
ု�
ရမှှတ််မှာာ� ၅၅ မှှတ််ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� အမှှန််တကယ််ရမှှတ််

များ�း�မှာာ� ၀ မှှ ၁၅ အထိိသာာရှိိ�ကြ�သည််။ သတင်းး�အချျက််အလက််
ပြ�ည့််�စုံံပြီး� ��း အသုံးး��ပြု�ုရ လွွယ််ကူသော�ာ
ူ
ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�သည််
ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုအတွွက်် အလွွန််အကျိုးး���ရှိိ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် သူူတို့့၏
� ရုံးး��ခန်းး�များ�း�မှှ ထွွက််ခွာာ�ရန််မလိုု�ခြ�င်းး�၊
တစ််ဦးးချျင်းး�ခရီးး�စရိုု�တ်် မကုုန််ကျျခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အချိိ�န််နှှင့််�
ကုုန််ကျျစရိိတ်် သက််သာာစေ�မည််ဖြ�စ််ရာာ သတင်းး�အချျက််

အလက်် ရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိုု� လျော့�့��နည်းး�
စေ�သည််။

ဇယားး� ၄.၆ ။

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ MBEI တို့့��တွွင်် စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့့်� အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုုဆိုု�င််ရာာ

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.06

1.70

2.24

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

(အမာာခံံ ၀.၄)

အလယ််ကိိန်းး�

1.44

2.12

2.80

အမြ�င့််�ဆုံးး��

2.13

3.37

3.58

0.21

0.73

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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စစ််တမ်းး� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.66

0.75

0.85

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

0.94

1.34

1.19

အမြ�င့််�ဆုံးး��

1.53

1.89

1.68

0.01

0.84

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.40

0.66

1.11

အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

0.40

0.86

1.51

အမြ�င့််�ဆုံးး��

1.17

2.02

2.24

-0.17

0.65

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

1.8%

ဒေ�သကြီး��း တို့့��၏ ဘတ််ဂျျက််

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_1

အလယ််ကိိန်းး�

3.1%

4.4%

6.9%

အချျက််အလက််များ�း�အားး�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

9.3%

27.1%

19.3%

လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.05

0.80

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၂။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ဥပဒေ�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

5.0%

လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး� (%)

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_2

အလယ််ကိိန်းး�

5.1%

20.4%

18.8%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

32.3%

44.9%

39.2%

0.01

0.83

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၃။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

1.6%

ဝန််ကြီး�း�ဌာာနများ�း�၏

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_3

အလယ််ကိိန်းး�

1.4%

8.1%

9.1%

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�မှုု

အမြ�င့််�ဆုံးး��

6.8%

26.7%

18.3%

ဆိုု�င််ရာာ စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.00

0.66

နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

များ�း�ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး� (%)
၄။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

5.1%

ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် စည်းး�မျျဉ်းး�

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_4

အလယ််ကိိန်းး�

0.6%

19.0%

14.5%

စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

5.5%

41.7%

33.4%

လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.27

0.89

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၅။ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

5.5%

ိ း�အသစ််များ�း�
ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိန်း

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_5

အလယ််ကိိန်းး�

0.4%

14.1%

11.0%

သိိရှိိ�နိုု�င််မှုု လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

8.6%

28.7%

20.2%

(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.03

0.60

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၆။ ရေ�အားး�လျှှပ််စစ််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

0.7%

စီီမံံကိန်း
ိ း�များ�း�၊ လေ�ဆိိပ််များ�း�နှှင့်�်

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_6

အလယ််ကိိန်းး�

3.2%

8.6%

7.5%

အဝေး�းပြေး��းလမ်းး�မကြီး��း များ�း�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

9.0%

24.6%

18.5%

ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အများ�း�ပိုု�င််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.42

0.62

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အစီီအစဉ််များ�း�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

သတင်းး�ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး�
(%)
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၇။ မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျမှုု

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

4.5%

အစီီအစဉ််နှှင့်�်

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_7

အလယ််ကိိန်းး�

6.9%

12.0%

10.6%

မြေ�ေပုံံများ�း
� �ရရှိိ�နိုု�င််ရန််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

13.6%

26.5%

19.8%

လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.04

0.74

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၈။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

2.7%

ဆိုု�င််ရာာ စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�်

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_8

အလယ််ကိိန်းး�

1.3%

10.1%

8.3%

ကဏ္ဍစုံံ�ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််ရေး�း

အမြ�င့််�ဆုံးး��

8.3%

19.5%

16.1%

ဆိုု�င််ရာာ စီီမံံကိန်း
ိ း�စာာရွွက််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.07

0.55

စာာတမ်းး�များ�း� လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

(%)
၉။ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�/

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

6.7%

6.2%

လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့်�်ညီီ

မေး�းခွွန်းး� - T_Q112_9

အလယ််ကိိန်းး�

14.5%

29.9%

20.4%

ပုံံ�စံံဖြ�ည့််�ရန်် အသင့််�ရှိိ�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

46.1%

51.6%

51.5%

စာာရွွက််စာာတမ်းး�များ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.21

0.89

လက််လှှမ်းး�မီီခြ�င်းး� (%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၀။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််�တွွင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.9%

0.0%

1.5%

ဥပဒေ�နှှင့်�်စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�

မေး�းခွွန်းး� - T_Q113_1

အလယ််ကိိန်းး�

6.2%

7.3%

5.5%

ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�အတွွက််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

18.0%

20.8%

32.2%

� (%)
ခန့််�မှှန်းး�နိုုင််မှုု

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.06

0.71

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၁။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.6%

0.0%

1.0%

အဆင့််�တွွင်် စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�

မေး�းခွွန်းး� - T_Q113_2

အလယ််ကိိန်းး�

11.3%

6.9%

6.3%

ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�ကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

30.1%

18.8%

31.2%

ခန့််�မှှန်းး�နိုုင််မှုု
� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.30

0.64

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၂။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

3.1%

အဆင့််�တွွင်် အကော�ာင််အထည််

မေး�းခွွန်းး� - T_Q113_3

အလယ််ကိိန်းး�

11.2%

7.3%

6.5%

ဖော်�်�မှုုဆိုု�င််ရာာ စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

30.1%

25.9%

31.6%

� (%)
ခန့််�မှှန်းး�နိုုင််မှုု

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.11

0.70

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၃။ ထွေ�ေအုုပ််မှှ စာာရွွက််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

6.7%

6.2%

စာာတမ်းး� အချျက််အလက််များ�း�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

0.0%

12.0%

13.4%

အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့
ူ � အသိိပေး�း

ထွေ�ေအုုပ်် D1

အမြ�င့််�ဆုံးး��

17.4%

၅၆.၀%

51.30%

-0.14

0.98

အကြော��ာင်းး�ကြား�း�မှုု %

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၄။ စည််ပင််မှှ စာာရွွက််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

6.7%

6.2%

စာာတမ်းး�အချျက််အလက််များ�း�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး�: DAO D1

အလယ််ကိိန်းး�

0.0%

9.3%

8.9%

ူ � အသိိပေး�း
အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့

အမြ�င့််�ဆုံးး��

21.6%

38.3%

35.6%

အကြော��ာင်းး�ကြား�း�မှုု (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.06

0.98

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�ထားး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

၁၅။ စည််ပင််မှှ စာာရွွက််စာာတမ်းး� လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု
နမူူနာာများ�း�ဖြ�င့််�အသိိပေး�းမှုု
(%)

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :
DAO A4

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

် �း�
လုုပ််ငန်းး�သစ်များ

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.6%

အလယ််ကိိန်းး�

21.9%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

79.9%

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၆။ လယ််စီီအင်းး�မှှ

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

12.1%

စာာရွွက််စာာတမ်းး� နမူူနာာ

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

21.6%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

87.5%

များ�း�ဖြ�င့််�အသိိပေး�းမှုု(%)

Dalms A4

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၇။ လယ််စီီအင်းး�မှှ စာာရွွက််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

13.6%

စာာတမ်းး�အချျက််အလက််များ�း�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

46.3%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

86.5%

အများ�း�ပြ�ည််သူသို့့
ူ � အသိိပေး�း

DALMS D1

အကြော��ာင်းး�ကြား�း�မှုု (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၈။ စည််ပင််မှှ ငွေ�ေပေး�းသွွင်းး�မှုု

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.10

ဆိုု�င််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�

ဒေ�တာာ မေး�းခွွန်းး� :

အလယ််ကိိန်းး�

2.01

အမြ�င့််�ဆုံးး��

2.99

အလွွယ််တကူူ သိိရှိိ�နိုု�င််မှုု

DAO C1, C2, C3

(၁ မှှတ််မှှ ၃ မှှတ််)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၉။ အစိုးး��ရ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့့်�မှုု

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.06

များ�း�၏ ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

4.48

အမြ�င့််�ဆုံးး��

13.4

စစ််တမ်းး�ရမှှတ််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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4.7
တရား�းမျှှတစွာာ� နှှင့််� တန်းး�တူူ ယှှဉ််ပြို�ု�င််နိုုင််သော�ာ
�
ဝန်းး�ကျျင််မျိုး�း��

ရရှိိ�လာာမည့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�ကိုု� ထိိခိုုက််သွားး
�
��စေ�သည််။

အကျိုးး���ရှိိ�မည်် ဖြ� စ််သည်် ။ အရွွ ယ််အစား�းကြီး�း� မား�းသော�ာ

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၏ဈေး�းနှုုန်းး�များ�း�ကိုု�လျော့�့��ကျျစေ�သည့််အတွ
�
က််
ွ

အစိုးး��ရက ဖန််တီးး�ပေး�းနိုုင််လျှှင််
�
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

သို့့�မ
� ဟုုတ်် နိုုင််ငံ
� ရေး�းအ
ံ
ရ အဆက််အသွွယ််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့�� ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� စား�းသုံးး��သူူများ�း�

အနေ�ဖြ�င့််� အရည််အချျင်းး�အလိုု�က်် စီးး�ပွား��းရေး�းယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုမှှ

သာာမာာန််အားး�ဖြ�င့််� ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုကြော��ာင့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�နှှင့််�

စား�းသုံးး��သူူများ�း�အကျိုးး���ခံံစား�းကြ�ရသည််။အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင််မူူ
ပုုဂ္ဂိုု��လ််ရေး�းဆက််သွွယ််မှုုကိုု� အခြေ�ေခံံကာာ ဈေး�းကွွက််ပုံစံ
ံ� အမှ
ံ န််
ှ

မဟုုတ််သော�ာ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််မျိုး�း��စုံံ�ပေး�း၍ စိိတ််ကြို�ု�က််
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လုုပ််ငန်းး�ကြီး��း အချို့့���ကိုု�မိိတ်ဆ
် က််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မူူဝါါဒဘက််လိုု�က််

လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�မှှတဆင့််� ရရှိိ�သော�ာ အထူးး�အကျိုးး���

လည်းး� ရှိိ�တတ််ပါါသည််။ ထိုု�အခါါမျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး� ခံံရ

ဖြ�စ််သည််။ အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� ထိုု�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ရေး�းဆွဲဲ�ကာာ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုအဖြ�စ်် လုုပ််နိုုင််သော�ာ
�
အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��
သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် များ�း�စွာာ�ထိိရော�ာက််မှုုမရှိိ�ဘဲဲ အရည််
အသွေး�း�နိိမ့််� ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း� ထုုတ််လုုပ််ပြီး�း� ပြို��ု င််ဖက််လုုပ််ငန်းး�

များ�း�ထက်် မြ�င့််� မား�းသည့််� ဈေး�းနှုုန်းး� များ�း� သတ််မှှ တ််ကာာ

ရော�ာင်းး�ချျကြ�လိိမ့်�်မည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််� စား�းသုံးး��သူူများ�း�နစ််နာာ

ကြ�လိိမ့််�မည််ဖြ�စ််ပြီး��း တစ််ဆက််တည်းး�မှာာ�ပင်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုနှှင့််�
ဆင်းး� ရဲဲ မွဲဲ�တေ�မှုု လျော့�့��ချျရေး�းကိုု� ပါါ အတားး�အဆီးး�ဖြ� စ််စေ�

လိိမ့်�်မည််။ အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ကြီး��း မား�းသော�ာ သို့့��မဟုုတ််
ခိုု� င််မာာသော�ာအ ဆက််အသွွ ယ််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�အပေါ်�်
ဘက််လိုု�က််မှုုမရှိိ�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�သင့််သ
� ည််။ ဆိုု�လိုုသ
� ည််

ကျေး�း�ဇူးး�များ�း� နှှင့််� ခံံစား�းခွွင့်များ�း
်� �ရရှိိ�အော�ာင်် ဖန််တီးး�ပေး�းခြ�င်းး�များ�း�

လုုပ််ငန်းး� များ�း�စွာာ�ကိုု� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�တည််ထော�ာင််ထားး�သော�ာ ကော်�်�ပိုု�
ရေး�းရှှင််ကြီး��း များ�း�ကဲဲသို့့��ဖြ�စ််၍ ယခင််အရာာရှိိ�ဟော�ာင်းး�များ�း�နှှင့်�်
စစ််ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ဟော�ာင်းး�များ�း�က ဦးးဆော�ာင််သည််။ အချို့့���သော�ာ

လေ့�့လာာသုံးး��သပ််သူူများ�း�၏ အဆိုု�အရ သူူတို့့��သည်် မူူဝါါဒ

ချျမှှတ််ခြ�င်းး�ကိုု� ကိုု�ယ််ကျိုးး���ဖက််သော�ာ လူူနည်းး�စုု၏ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု
ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းရာာထူးး�များ�း�တွွင်် မြဲ�ဲရန််အတွွက်် ၎င်းး�တို့့��၏

အဆက််အသွွယ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ချျနိုု�င််ခဲ့့�သည််ဟုု ဆိုု�ကြ�၏
(Ford et al. 2016)။

မှာာ� ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရနှှင့်ချုု
်� �ပ််ဆိုု�သည့််� စာာချုု�ပ််များ�း�သည််

၂၀၂၀ MBEI ကဖော်�်�ထုုတ်ပြ် �သည််မှာာ� လုုပ်ငန်းး�စု
်
ု အများ�း�စုုသည််

အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� အဆိုု�ပြု�ုချျက််တင််ပြ�နိုု�င််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စုု

အချို့့���သာာရှိိ�ပြီး�း�ချိိ�တ််ဆက်ထားး�သော�
်
ာလုုပ်ငန်းး�
် ကြီး�း�များ�း�အတွွက််

အစိုးး��ရနှှင့််� အဆက််အသွွယ််ရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စုုဖြ�င့််မ
� ဟုုတ််ဘဲဲ

ဖြ�င့််သာာ
�
စာာချုု�ပ််ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် ဖြ�စ််

ပါါသည််။ ဆိုု�လိုုသ
� ည််မှာာ�- မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ “၂၀၁၅ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုု
ဥပဒေ�” နှှင့်အညီ
်�
ီ လက််ဝါးး�ကြီး��း အုုပ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဥပဒေ�များ�း�ကိုု�

လိုု�က််နာာမှုုရှိိ�စေ�ရန်် တိိကျျစွာာ� အကော�ာင််အထည်် ဖော်�်�သင့်�်
ပါါသည််။

မထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င်် အဟန့််�အတားး�မှုုမရှိိ� ဖြ�စ််နေ�ပါါက အစိုးး��ရ

ဗျူူ�ရိုု�ကရက််များ�း�၏ မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုုသည်် စျေး�း�ကွွက််ကိုု�

ပျျက််ပြား�း�စေ�ပြီး�း� ထုုတ််လုုပ််မှုု ညံ့့�ဖျျင်းး�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သာာ

လုုပ်ငန်းး�
် အမျိုး�း��အစား�း ပေါ်�်မူူတည််၍ မျျက််နှာာ�သာာပေး�း ကွာာ�ဟမှုု
စီးး�ပွား��းရေး�းဘက််လိုု�က်မှု
် ကျျယ််
ု
ပြ�န့််�စွာာ�မရှိိ�ဟုယုံံ�ကြ�ည််
ု
ကြ�သည််။

မှှတ််ချျက််။ ။ ဤ ညွှှန်းး�ကိိန်းး� အတွွက်် သင့််တော်�်
�
သည့်
�
်� အမာာခံံ

ပုံံ� ၄.၇။

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �်
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�-၇ ရမှှတ််များ�း�

အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�၍မှှန်က
် န််စွာာ�ဆော�ာင််ရွက်
ွ သော�
်
ာလုုပ်ငန်းး�စု
်
ု
များ�း�ကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�ပြီး�း�နော�ာက််ဆုံးး��တွွင််မြ�န််မာာနိုု�င်ငံံ
် ၏စီးး�ပွား��းရေး�း
လုံးး�� ဝထိိခိုု�က်် ပျျက်် စီးး�သွားး��စေ�မ ည်် ။ အပြ�ည််ပြ� ည််ဆိုု�င််ရာာ

အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က််

တန်းး�တူူညီမျှှမှုု
ီ ဖြ�စ််ခြ�င်းး�၏အရေး�းပါါမှုုကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�သိိရှိိ�ပြီး��း

နိုုင််ငံ
� များ�း
ံ �စွာာ�တွွင်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုဆိုု�င််ရာာ ပုံံပျျက််မှုုများ�း
�
�ကိုု� လေ့�့လာာ
ထားး�သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် ဤအစီီအမံံ

များ�း�၌အလွွန််ပင်် အားး�ရဖွွယ််မရှိိ�သော�ာ အခြေ�ေအနေ�၌သာာ
ရှိိ�နေ�သေး�းသည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏ Doing

Business 2020 အစီီရင််ခံံစာာအရ ကမ္ဘာ့့�� နိုုင််ငံ
� များ�း
ံ �ရှိိ� လူူနည်းး�စုု
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူများ�း
ူ �အားး�ကာာကွွယ််စော�ာင့်ရှော�ာ
်� �က််မှုုကိုု�တိုု�င်းး�တာာ
ခဲ့့�ရာာတွွင်် နိုုင််ငံ
� ံ (၁၉၀) အနက်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် အဆင့််� (၁၇၆)

တွွင်် ရှိိ�သည််။ ယခုု ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာမှုုတွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏
ပြ�ည််နယ်် နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� အပေါ်�်တွွင်် အဓိိကထားး�ပြီး��း

မည််သည့််�ဒေ�သသည််ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််ပြီး�း�မည််သည့််ဒေ�သသ
�
ည််

ပိုု�မိုု� ဆိုးး��ရွား��းသည််ကိုု� ဆန်းး�စစ််ပါါသည််။ မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု
မည််သည့််� အတိုု�င်းး�အတာာအထိိ ရှိိ�သည််ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််နိုု�င််ရန််

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုု-မူူဝါါဒ ဘက််လိုု�က််မှုု၏ ရှုုထော�ာင့််� အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�လည်းး�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��က ထည့််�သွင်း
ွ း�စဉ်းး�စား�းခဲ့့�ပါါသည််။ လက််ရှိိ�မြ�န််မာာ

နိုု�င််ငံံတွွင်် ကြီး��း စွာာ�သော�ာ စီးး�ပွား��းယှှဉ််ပြို�ု�င််ရေး�း မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ
ဘက််လိုု�က််မှုု ပြ�ဿနာာများ�း� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ
တွွင်် အဓိိကတွေ့�့�ရှိိ� နေ�ရသော�ာ ပြ�ဿနာာမှာာ� နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ
မူူဝါါဒ

ချျမှှတ်သူ
် များ�း
ူ �သည်် နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ အဆက််သွွယ််ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�အတွွက်် မြေ�ေယာာကိိစ္စစနှှင့််� အစိုးး��ရဝယ််ယူူမှုုကိိစ္စစတို့့�၌

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၉.၉၆

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၉.၉၅

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

၉.၈၇

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၉.၈၂

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၉.၇၇

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၉.၇၄

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၉.၇၄

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၉.၇၁

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၉.၆၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၉.၄၆

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၉.၃၈

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၉.၃၈

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၉.၁၉

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၈.၉၅

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

၇.၈၄

၀

၂

၄

၆

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

၈

၁၀
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ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�မရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််�စစ််တမ်းး�ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�ကိုု�သာာ

ဖယ််ထုုတ််မိိ သကဲ့့�သို့့� ဖြ� စ််သွားး��စေ�နိုု� င််ပါါသည်် ။ ထိုု� အခါါ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း ၉၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကဒေ�သခံံ

မြ�င့််မား
� �းခြ�င်းး�၊ အရည််အသွေး�း�များ�း� ကျျဆင်းး�ခြ�င်းး�၊ နော�ာက််ဆုံးး��၌

အသုံးး��ပြု�ုသည််။ ပျှှမ်းး�မျှှအလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုများ�း�အရ
အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည််ဆက််သွွယ််မှုုရှိိ�သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းအတွွက််
မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုုမရှိိ�ကြော��ာင်းး�ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ဘက််လိုု�က််

မှုု ရှိိ�/မရှိိ� ဖြေ�ေကြား�း�သည့််� အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ၄ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ခန့််ကသာာ
�
ချေး�း�ငွေ�ေ နှှင့််� မြေ�ေယာာ
ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုတွ
�
င််
ွ ချိိ�တ်ဆ
် က််ထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု ရှိိ�သည်် ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််သည််

အမြ�င့််မား
� �းဆုံးး�� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု ကိုု�ပြ�သသည််။ လုုပ််ငန်းး�စုု
၂၇ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� က ချေး�း�ငွေ�ေနှှင့်�် လက််လှှမ်းး�မီီမှုု ကိိစ္စစများ�း�တွွင််
မျျက််နှာာ�လိုု�က််သည််ဟုုဆိုု�ကြ�၏။

ပုံံ�-၄.၇ တွွင်် မြ�င််တွေ့�့�ရသည့််အ
� တိုု�င်းး� စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

နှှ င့််� ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တို့့�� သ ည်် ဤညွှှ န်် ကိိ န်းး�ခွဲဲ� ရမှှ တ််
အမြ�င့််�ဆုံးး��ရရှိိ�သည််။ ယင်းး�တို့့��သည်် ရမှှတ်် ၉.၉၆ နှှင့်�် ၉.၉၅

အသီးး�သီးး�ရရှိိ�ပြီး�း� ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််က ရမှှတ်် ၇.၈၄ သာာရရှိိ�

ခဲ့့�သည််။တိုု�င်းး�တာာမှုုအားး�လုံးး��တွွင််စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�သည််
လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေ မျှှတမှုု၌ ကော�ာင်းး�မွွန််ထိိရော�ာက််သော�ာ
အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ပြ�သနေ�ပါါသည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှင့်
ှ �် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင််

ပြို��ု င််ဆိုု�င််မှုု လျော့�့��နည်းး�စေ�ပြီး�း� ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� ဈေး�းနှုုန်းး�များ�း�
စား�းသုံးး��သူူများ�း�နှှင့်စီးး�ပွား��းရေး�း
်�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�နစ််နာာစေ�ခြ�င်းး�တို့့��
ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ပါါသည််။ ဥပမာာမှာာ� ကြား�း�ခံံကုုန််ပစ္စစည်းး�အတွွက််
ဆန််စက််များ�း�ကိုု� အားး�ကိုးး�� နေ�ကြ�ရသော�ာ သကြား�း�လုံးး��

ထုုတ််လုုပ််သူူများ�း�ကဲ့့�သို့့�� ဖြ�စ််သွားး��မည်် (Stigler, 1957;
Hellman et al., 1999)။

၂။ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�ရယူခြ�င်းး�ဆိုု�
ူ
င််ရာာ မျျက််နှာာ�သာာပေး�း
ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

၃။ ချေး�း�ငွေ�ေရယူူခြ�င်းး�၌ မျျက််နှာာ�သာာပေး�း
ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

၄။ ဓာာတ််သတ္တုု�တူးး�ဖော်�်�ခွွင့်�လိုု�
် င််စင််ဆိုု�င််ရာာ

မျျက််နှာာ�သာာပေး�း ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

အဆက််အသွွယ််ကော�ာင်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း၏လုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့��

အထူးး�အားး�ပေး�းမှုုများ�း� (မြေ�ေရရှိိ�ရေး�းနှှင့်�် ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရေး�း)နှှင့်�်
မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး� ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းယှှ ဉ််ပြို�ု� င််မှုုအပေါ်�်
မကော�ာင်းး�သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။ မြေ�ေ

ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
်� MBEI အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

သို့့��မဟုုတ်် ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�ရေး�းအတွွက်် မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး�ခံံ

ဤယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင််

မူူတည််၍ ရွေး�း�ချျယ််ခံံရခြ�င်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�သည််

ခဲ့့�သည့််� အဓိိကညွှှန််ကိိန်းး� ၇ ခုု ပါါဝင််သည််။

ကြော��ာင့််�သာာ ဖြ�စ််ကြ�သည်် (Claessens et al., 2008)။

၁။ ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င််များ�း�မှှ ၎င်းး�တို့့��နှှင့်�်

မထားး�ရှိိ�သည့််အတွ
�
က််
ွ နိုုင််ငံ
� ရေး�းအ
ံ
ရ အဆက််အသွွယ််ရှိိ�ပြီး�း�

၂၀၁၈-ခုုနှှစ်် နှှင့်�် ၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�ိမ််စလုံးး�� တို့့��၌ တိုု�င်းး�တာာ

အဆက််အသွွယ််ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
ဘက််လိုု�က််မှုု မရှိိ� (%)

အဆက််အသွွယ််ကော�ာင်းး�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
ဒေ�သအာာဏာာပိုု� င််များ�း�မှှ မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�
အခြား�း�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာ

များ�း�အပေါ်�် ထိိခိုု�က််မှုုရှိိ�သည််ဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� သဘော�ာ

မတူူသော�ာ လုုပ််ငန်းး�ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုုက််
� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�တွွင််တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။
၎င်းး�သဘော�ာမတူူမှုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ကြီး��း များ�း�ကိုု�

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး� ၊ ဘက််လိုု� က််မှုုမရှိိ�ဟုု ရှှ င်းး� လင်းး� စွာာ�
ဖော်�်�ပြ�သော�ာ ညွှှန််ပြ�ချျက််ဖြ�စ််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််�- ဒေ�သ

အာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည်် ဆန််စက််တစ််ခုုကိုု� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းရန််

အတွွက်် အခြား�း�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�တွွင််

သာာမက မြေ�ေနှှင့်�် ငွေ�ေအရင်းး�အနှီးး��ရရှိိ�ရေး�းတွွင််ပါါ ခက််ခဲဲအော�ာင််
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းပတ်် ဝ န်းး� ကျျင််တစ််ခုုလုံးး��

ရသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ� အများ�း�အားး�ဖြ�င့််� အရည််အချျင်းး�ပေါ်�်
ဒေ�သတွွင်းး�ရှိိ� နိုုင််ငံ
� ရေး�းသမား
ံ
�းများ�း�နှှင့််� အဆက််အသွွယ််ရှိိ�ခြ�င်းး�

အရည််အချျင်းး�ကိုု� အဆုံးး��စွွန််သော�ာ သတ််မှှတ််ချျက််အနေ�ဖြ�င့််�
မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခြ�င်းး�ခံံရသော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ထုုတ််လုုပ််သည့််�
ကုုန််ပစ္စစည်းး�သည််လည်းး� ညံ့့�ဖျျင်းး�ပြီး��း စား�းသုံးး��သူူများ�း�ကိုု� ထိိခိုုက််
�

စေ�သည််။ မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခံံရသော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ရှိိ�သည့််�
စီးး�ပွား��းရေး�းလော�ာကများ�း�၏ ဈေး�းကွွက််ပုံံ�စံံပေါ်�်တွွင််လည်းး�
သွွယ််ဝိုုက််သော�ာ
�
သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ရှိိ�နိုင််သ
ု� ည််။အဆက််အသွွယ််

ကော�ာင်းး�သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သည််ဈေး�းကွွက််ကိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််
ကာာ တစ််ဦးးတည်းး� လက််ဝါးး�ကြီး��း အုုပ််ခွွင့်�်ရသွားး��ပြီး��း အရည််

အသွေး�း�ညံ့့�ပြီး�း� ဈေး�းကြီး��း သော�ာ ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာ

နိုု�င််သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် အကန့််�အသတ််များ�း�
ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုု ဥပဒေ� (၂ဝ၁၅) တွွင််
တိိကျျစွာာ� ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး��း တရား�းဥပဒေ�နှှင့််� မညီီကြော��ာင်းး�
ကြေ��ညာာထားး�သည််။

၅။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ

လုုပ််ထုံးး��လုပ်
ု ်နည်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

ကိုု�ပါါ မရည််ရွွယ််ဘဲဲဆိုးး�� ဝါးး�သွားး��စေ�နိုု� င််သ ည်် ။ အကယ််၍

အခွွင့်ထူးး
်� �များ�း� နှှင့််� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းလိုု�မှုု အတွွက်် စီီမံခန့်
ံ ်ခွဲဲ�မှုု
�

အသွေး�း�ပြ�ည့််ဝ
� သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဈေး�းကွွက််မှှ

သတ််မှှတ််ပေး�း မထားး�ခြ�င်းး�သည်် ဘက််လိုု�က််မှုု တစ််ခုုတည်းး�ကိုု�

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုုမှာာ� အလွွန််အမင်းး�ဆိုးး��ဝါးး�လာာပါါက အရည််

ဆိုု� င််ရာာ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�များ�း�ကိုု� တိိ ကျျပြ�တ််သားး�စွာာ�
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တိုု�က််ရိုု�က််တိုု�င်းး�တာာ နိုု�င််ရုံံ�မျှှမက အခွွင့််�အရေး�းမရသော�ာ

ရရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််�မျျက််နှာာ�လိုု�က််ခြ�င်းး�တို့့��သည််ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုမူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ

အသွွယ်် မရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ဆိုးး��ကျိုးး���

စီးး�ပွား��းရေး�း လော�ာက တစ််ခုု၏ ဈေး�းကွွက််ပုံစံ
ံ� အပေါ်
ံ �် တိုု�က််ရိုုက််
�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ထိိခိုုက််စေ�ခြ�
�
င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််စေ�သည််။ အဆက််
အနေ�ဖြ�င့််� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ပြီး��း အချိိ�န််ကြ�န့််�ကြာ�ာသော�ာ ရုံးး��လုုပ််ထုံးး��

လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ကြ�ရသည််။ ၎င်းး�တို့့�၏
� အချိိ�န််နှှင့််�

အားး�စိုု�က််ထုုတ််မှုုအပြ�င််အရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု�ပါါရုံးး��လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င်းး�တွွင််
မတန််တဆ အသုံးး��ပြု�ုလိုု�က််ကြ�ရသည့််�အတွွက်် အမြ�တ််
နည်းး�ပါးး�ပြီး��း ယှှဉ််ပြို�ု�င််ရန်် အနေ�အထားး� မညီီမမျှှဖြ�စ််နေ�သည့််�

အခိုု�က်် မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခံံရသော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�မူူ ဝင််ငွေ�ေ
ရရှိိ�နိုုင််သည့်
�
်� လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် အချိိ�န််ပိုု�မိုုရ
� ရှိိ�လာာကြ�ပြီး��း

မမျှှတမှုု ဖြ� စ််စေ�သော�ာကြော��ာင့််� တရား�းမျှှတမှုုမရှိိ�သော�ာ

စီးး�ပွား��းရေး�း ကစား�းကွွင်းး�သစ်် တစ််ခုုကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းသကဲ့့�သို့့��

ဘက််လိုု�က််မှုုအပေါ်�် တိုု�က််ရိုုက််တိုု
�
င်း
� း�တာာခြ�င်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�နိုုင််သ
�
ည်် (Hellman, 1999; Stigler, 1957)။

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းခံံရသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ထံံ အစိုးး��ရကန််ထရိုုက််
�
များ�း� အလွွယ််တကူရ
ူ ရှိိ�ပြီး��း ဖြ�စ််သွားး��ပါါက ယင်းး�ကန််ထရိုု�က််

များ�း�သည်် ထိိ ရော�ာက််မှုုနှှ င့််� ဖန််တီးး�မှုုစွွ မ်းး�အားး�မရှိိ�သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�များ�း� လက််ထဲဲသို့့��သာာ ရော�ာက််ရှိိ�သွားး��ခြ�င်းး�ဖြ�စ််၏။

ရလဒ််အနေ�ဖြ�င့််� အဆက််အသွွယ််မရှိိ�သော်�်�လည်းး� ထိိရော�ာက််မှုု

ပိုု�မိုုအားး
� �ကော�ာင်းး�ပြီး��း အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�နစ််နာာ

ရလေ�သည််။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလော�ာက၏ အရည််အသွေး�း�
ပေါ်�် ထိိခိုု�က််မှုုများ�း�ဖြ�စ််စေ�ပြီး�း� အဆုံးး��တွွင်် စား�းသုံးး��သူူများ�း�၏

ဖြ�စ််လာာသည််။ (Fisman, 2001; Li et al., 2008)။

ဖူူလုံံ�ရေး�းကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�တော့�့�သည််။

၆။ အစိုးး��ရဌာာန ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူရေး
ူ �းစာာချုု�ပ််များ�း�တွွင််

၇။ သတင်းး�အချျက််အလက်် ရယူူခွွင့််�ဆိုု�င််ရာာ

အစိုးး��ရ၏ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူရေး�းလုုပ််ငန်းး�၌အထူးး�အခွွင့်အရေး�းများ�း
်�
�

အကယ််၍ အဆက််အသွွယ််ကော�ာင်းး�ပြီး��း ဦးးစား�းပေး�းခံံရသော�ာ

ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ

ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
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လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�ထံံ သာာ သတင်းး� အချျက််အလက််အများ�း�စုု

များ�း�မဟုုတ််ဘဲဲ အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�များ�း�ဖြ�င့််မျျက််နှာာ�သာာပေး�းသော�ာ
�

ဈေး�းကွွက််အားး�သာာချျက်် ရရှိိ�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� ဈေး�းကွွက််တွင်း
ွ း�

များ�း�၏ ဝေ�စုုကိုု�တိုုင်း
� း�တာာသည််။ ဤအကြော��ာင်းး�ကိုု� သဘော�ာတူူ

ရော�ာက််ရှိိ�နေ�ပါါက အဆိုု�ပါါ လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မျှှတမှုုမရှိိ�စွာာ�

အရည််အသွေး�း�ညံ့့�သော�ာ ထွွက််ကုုန််များ�း�သာာ ပေါ်�်ထွွက််လာာနိုုင််
�

သည််။ အကျိုးး���ဆက််အနေ�ဖြ�င့််� ဖန််တီးး�မှုုအားး�ကော�ာင်းး�ပြီး��း
ကြီး�း�ထွားး��ရန်် အလားး�အလာာရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� နေ�ရာာတွွင််

ထိိရော�ာက််မှုု အားး�နည်းး�ပြီး��း ဈေး�းကစား�းမည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�သာာ

ဆက််လက််နေ�ရာာယူူထားး�ကြ�လိိမ့်�်မည်် (Fisman, 2001;
Xu et al., 2013)။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်
ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဤယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင််ဘက််လိုုက််ခြ�
�
င်းး� အညွှှန်းး�

ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှှင့်စပ််လျျ
်�
ဉ်းး�သည့််�အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု�ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််
စွာာ� လေ့�့လာာနိုု�င််စေ�ရန်် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ်် ၁ ခုု ကိုု� ထပ််မံံ
ထည့််�သွင်း
ွ း�ခဲ့့�ပါါသည််။

၈ ။ အခြား�း�အခွွင့််�ထူးး�များ�း�နှှင့််� ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ခိုု�င််မာာသော�ာ အဆက််အသွွယ််ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� နည်းး�လမ်းး�

အခွွင့်အလမ်းး
်�
�များ�း� ရရှိိ�ကြ�သည်် ဟုုယုံံကြ� �ည််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုု

သော�ာ လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ အချိုး�း��အစား�းများ�း�လေ� အညွှှ န်းး�

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ရမှှတ််နိိမ့််�လေ�ဖြ�စ််သည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် အချို့့���
သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ

အမျိုး�း��အစား�းများ�း�တွွင်် အကျုံးး���မဝင်် ထူးး�ကဲဲစွာာ�ဖြ�စ််နေ�သည့််�
အခွွင့်ထူးး
်� �ခံံအမျိုး�း��အစား�းများ�း�အတွွက်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�သည့််�
အကြော��ာင်းး�အရာာတစ််ခုု အဖြ�စ်် ပါါဝင််သည််။ သဘော�ာတရား�း
အနက််ဖွွင့်�်မှုုမှာာ� အတူူတူူပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပထမအချျက််

အနေ�ဖြ�င့််-� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ထုုတ််လုုပ််မှုုရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�ထံံ မရော�ာက််ဘဲဲ ရရာာနည်းး�ဖြ�င့််� အမြ�တ််ရှာာ�ကြ�သူူများ�း�

အတွွက်် လွဲဲ�မှား��းစွာာ�ခွဲဲ�ဝေ� ချျထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� ဆိုု�လိုုသ
� ည််။ ဒုုတိိယ
အချျက််အနေ�ဖြ�င့််-� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ အချိိ�န််နှှင့်အားး
်� �ထုုတ််မှုုကိုု�
အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�သော�ာလှုုပ််ရှား��းမှုုမှှလမ်းး�ကြော��ာင်းး�ပြော��ာင်းး�လိုု�က််ပြီး�း�
သူ့့�အပေါ်�်ရှိိ�နေ�သော�ာ ဘက််လိုု�က််မှုုများ�း�ကိုု� ကျော်�်��လွှားး��ရန််

ဦးးတည််သည််။ တတိိယအချျက််မှာာ�- ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ

ထုုတ််ကုုန််များ�း� ထုုတ််လုုပ််နိုု� င််သည့်�် လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�ထံံ မှှ

သုံးး��စွဲဲ�သူူများ�း�ကဝယ််မရဘဲဲ ထုုတ််လုုပ််မှုုအတွွက်် ကုုန််ကြ�မ်းး�
ငြ�င်းး�ပယ််ခြ�င်းး�ခံံရပြီး��း ချိိ�တ်ဆ
် က််မှုုရှိိ�သော်�်�လည်းး�အရည််အသွေး�း�

မရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�ထံံမှှ ဝယ််ယူူရသော�ာကြော��ာင့််� သုံးး��စွဲဲ�သူူ
များ�း�ကိုု�ထိိခိုု�က််စေ�သည််။

ဇယားး� ၄.၇ ။

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀ MBEI တွွင်် စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့့်� အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင််ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

7.88

8.44

7.84

ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

အလယ််ကိိန်းး�

9.14

9.50

9.71

အမြ�င့််�ဆုံးး��

9.69

9.99

9.96

-0.16

0.82

(အမာာခံံ ၀.၄)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး�ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

7.88

8.44

7.84

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

9.14

9.50

9.71

အမြ�င့််�ဆုံးး��

9.69

9.99

9.96

-0.16

0.82

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င််များ�း�မှှ

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

45.4%

75.3%

54.3%

၎င်းး�တို့့��နှှင့်�် အဆက််အသွွယ််

မေး�းခွွန်းး� - Q142

အလယ််ကိိန်းး�

74.4%

89.4%

90.6%

ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

91.4%

99.2%

98.2%

ဘက််လိုု�က််မှုု မရှိိ� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.17

0.77

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၂။ မြေ�ေယာာပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�်

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.0%

0.0%

0.3%

ဆိုု�င််ရာာ မျျက််နှာာ�သာာပေး�း

မေး�းခွွန်းး� - T_Q143_1

အလယ််ကိိန်းး�

16.9%

5.5%

4.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

33.9%

18.7%

27.3%

0.12

0.62

ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၃။ ချေး�း�ငွေ�ေရယူူခြ�င်းး�၌

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

0.4%

မျျက််နှာာ�သာာပေး�းဘက််

မေး�းခွွန်းး� - T_Q143_2

အလယ််ကိိန်းး�

10.5%

8.3%

3.9%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

27.7%

17.6%

27.4%

-0.60

0.72

လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၄။ ဓာာတ််သတ္တုု�တူးး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

0.0%

ဖော်�်�ခွွင့်�်လိုု�င််စင််ဆိုု�င််ရာာ

မေး�းခွွန်းး� - T_Q143_3

အလယ််ကိိန်းး�

1.4%

0.5%

1.1%

မျျက််နှာာ�သာာပေး�း

အမြ�င့််�ဆုံးး��

9.0%

14.1%

25.0%

ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.05

0.84

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၅။ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

0.3%

ရိုးး��ရှှင်းး�သော�ာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�

မေး�းခွွန်းး� - T_Q143_4

အလယ််ကိိန်းး�

4.2%

5.5%

3.3%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

21.5%

19.2%

28.4%

-0.11

0.87

များ�း�ဖြ�င့််� ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၆။ အစိုးး��ရဌာာန

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

0.0%

ပစ္စစည်းး�ဝယ််ယူူရေး�း

မေး�းခွွန်းး� - T_Q143_5

အလယ််ကိိန်းး�

2.6%

0.5%

1.6%

စာာချုု�ပ််များ�း�တွွင််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

29.5%

15.9%

26.7%

ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.10

0.85

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၇။ သတင်းး�အချျက််အလက််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.4%

0.0%

0.0%

ရယူူခွွင့်�်ဆိုု�င််ရာာ

မေး�းခွွန်းး� - T_Q143_6

အလယ််ကိိန်းး�

3.4%

3.7%

2.5%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

13.3%

15.8%

26.5%

0.05

0.84

ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�သွွင်းး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset

ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၈ ။ အခြား�း� အခွွင့်�်ထူးး�များ�း�နှှင့်�်

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� (%)

မေး�းခွွန်းး�လွှာာ� မေး�းခွွန်းး� -

အလယ််ကိိန်းး�

0.0%

T_Q143_7

အမြ�င့််�ဆုံးး��

11.1%

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အရည််အသွေး�း�သည််စီးး�ပွား��းကုုန်သွွ
် ယ််မှုု

လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�မူူ ၎င်းး�တို့့��ဘာာသာာ လွှှတ််ထားး�ပါါကသဘာာဝ

ရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�အတွွက််များ�း�စွာာ�အကျိုးး���ပြု�ုသည််။ဤသန့််ရှ
� င်း
ှ း�

လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ကြ�ဖွွယ်် ရှိိ�ပေ�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ ဒေ�သန္တတရ

လုုပ်ငန်းး�
် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ရန်
် အ
် တွွက်် သင့််�မြ�တ်ကိုု�က်
်
လျှှ
် င်် စီးး�ပွား��း
ကျျန်းး�မာာပြီး�း� ညစ််ညမ်းး�မှုုကင်းး�သော�ာ ဝန်းး�ကျျင််လိုု�အပ််မှုုကိစ္စ
ိ စ
သည်် ကုုန််ပစ္စစည်းး�ထုုတ််လုုပ််ရေး�းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုလုုပ််ငန်းး�တို့့��
အတွွက်် အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��နှှင့််�

နိုု�င််ငံံသားး�အားး�လုံးး�� မိိမိတို့့
ိ �၌ တာာဝန််ကိုု�ယ််စီီရှိိ�ရာာ သဘာာဝ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိခိုု�က််ပျျက််စီးး�စေ�နိုု�င််သည့်�် မူူဝါါဒများ�း�ဖြ� င့််�
အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� ဥပဒေ�ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�

ချျက််ပါါ စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး� အနေ�အထားး�များ�း�အတိုု� င်းး�

လိုု�က််နာာဆော�ာင််ရွွက််ကြ�ရန်် ကြ�ပ််မတ််ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာစည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�နှှင့်ကိုု�
်� က််ညီအောီ �ာင််

မြ�န််မာာနိုု�င်ငံံ
် ၌သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ကိုု�က််
်�
ညီစွာာ�
ီ ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်

နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�အတွွက််ပါါ မဖြ�စ််မနေ�အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။

ရသည််။ အာာရှှဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းဘဏ််၏ အစီီရင််ခံံစာာတစ််ခုုအရ

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််သာာမက

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််၏ အရည််အသွေး�း� မကော�ာင်းး�မွွန််ပါါက

လုုပ််ငန်းး�ရှိိ�အလုုပ််သမား�းများ�း�နှှင့််�နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �များ�း�၏ကျျန်းး�မာာရေး�း
ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ရှိိ� ထုုတ််လုုပ််မှုုစွွမ်းး�အားး�

ကိုု�လည်းး� လျော့�့��နည်းး�စေ�ပါါသည််။ ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုု
သည််လည်းး� စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�း ထွွက််ကုုန််များ�း� သို့့�မ
� ဟုုတ်် ခရီးး�သွားး��
လာာရေး�း ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� အစရှိိ�သည့််လုုပ််င
�
န်းး�၏

ထုုတ််ကုုန််များ�း�ကိုု�ထိိခိုုက််စေ�
�
နိုုင််ပါ
� ါသည််။အချို့့���သော�ာစီးး�ပွား��းရေး�း

ပုံံ� ၄.၈။

သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်� ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း� အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �-၈ ရမှှတ််များ�း�

နိုု�င်ရေး
် �း ကိိစ္စတွွ
စ င်် ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ စိိန်ခေါ်�
် ်မှုုများ�း�ဖြ�င့််� ရင််ဆိုု�င််နေ�

“အဖွဲ့့��အစည်းး� ယန္တတရား�းနှှင့််� ဥပဒေ�ရေး�းရာာ ဖွဲ့့��စည်းး� ဆော�ာင််ရွွက််
မှုုများ�း�၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း�၊ သဘာာဝသယံံဇာာတ အရင်းး�မြ�စ််

စီီမံခန့်
ံ ခွဲဲ�မှုုနှ
်�
င့်
ှ �် ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုုအတွွက်် ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး� မွွန််
သော�ာလုုပ််ငန်းး�စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ရှိိ�ရန််အလို့့��ငှာာ�ရှုုထော�ာင့််စုံ
� လင််ပြီး
ံ�
�း�
ညှိိ�နှိုု�င်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ

မူူဘော�ာင််တစ််ရပ််မရှိိ�ခြ�င်းး�” သည်် တိုု�င်း�း ပြ�ည််အတွွက်် ကြီး��း မား�း

သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�အနက််မှှ တစ််ခုုဖြ�စ််သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည်် (Raitzer et al., 2015)။

လုုပ်ငန်းး�စု
်
များ
ု �း�က ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုသ
ု ည်် သူူတို့့��၏
စီးး�ပွား��းရေး�းကိုု� မထိိခိုု�က်ကြော
် ��ာင်းး� ထင််မှတ်
ှ ် ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။
ထို့့��ပြ�င််လက််ရှိိ�ပတ်ဝ် န်းး�ကျျင််အခြေ�ေအနေ�သည််သာာမန််အခြေ�ေအနေ�

မျှှသာာရှိိ�၍ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ လိုု�အပ််ချျက်များ
် �း�ကိုု�
၂.၁၈

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၇၄

၃.၁၆

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၈၇

၃.၀၁

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၁.၇၈

၃.၀၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၁.၇၆

၂.၉၈

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၉၅

၂.၇၃

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

၁.၇၁ ၂.၈၃

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၁.၇၆ ၂.၆၉

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၅၉ ၂.၇၈

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၄၉ ၂.၇၉

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

၁.၅၃ ၂.၆၄

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၁.၃၈ ၂.၆၃

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၁.၇၅ ၂.၁၆

တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၁.၆၅ ၂.၂၃

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၁.၇၄ ၁.၆၈

၀

အစိုးး��ရက ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီပေး
ီ �းရန်် လိုု�အပ််နေ�သေး�းသည်် ဟူူ၍လည်းး�

၂.၉၀

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၂

မှှတ်ယူ
် ကြ�သ
ူ
ည််။ လက််ရှိိ� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ညစ််ညမ်းး�မှုု အခြေ�ေ

အနေ�သည်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ စီးး�ပွား��းရေး�းအလားး�အလာာကိုု�
သိိသိသာာသာာ
ိ
ဆိုးး��ကျိုးး��� သက််ရော�ာက််စေ�နိုုင််သ
� ည််ဟုု ပြ�ည််နယ််

တိုု�င်းး�အလိုု�က််ပျှှမ်းး�မျှှအလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုအရ တိုု�င်းး�ပြ�ည််ရှိိ�
လုုပ််ငန်းး�စုုအားး�လုံးး��၏ ၆% က ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ သို့့��သော်�်�
ခြုံ�ံ�ငုံံကြ� �ည့််လျှှင််
�
သူူတို့့��သည်် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အရည််အသွေး�း�နှှင့််�

ပတ််သက််၍ကော�ာင်းး�လှှသည််ဟူူ၍ထင််မြ�င််နေ�ကြ�သည််လည်းး�
မဟုုတ််ပါါ။ အလယ််အလတ််အဆင့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တွွင််
လုုပ််ငန်းး�စုုအားး�လုံးး��၏ ၅၇% ကသာာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ

အရည််အသွေး�း�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။
တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး�း�သည်် ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�တွွင်် အဆိုးး��ဆုံးး��
ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�ဒေ�သရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုအားး�လုံးး��၏ ၇၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ကျော်�်��သည််ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာအရည််အသွေး�း�သည််မကော�ာင်းး�
ကြော��ာင်းး� ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုု အများ�း�စုုကလည်းး�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် စိိမ်းး�လန်းး�စိုု�ပြေ�ေရေး�းကိုု� ထိိခိုုက််မှုု
�
မရှိိ�စေ�
၄

၆

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

၈

၁၀

သော�ာ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုများ�း�နှှင့််� သန့််ရှ
� င်း
ှ း�စိိမ်းး�လန်းး�သော�ာ အရင်းး�

အမြ�စ််များ�း� မြဲ�ဲမြံ�ံမှုုအတွွက်် အစိုးး��ရဖက််မှှ အထော�ာက််အပံ့့�
လိုု�အပ််နေ�သေး�းသည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ အစိုးး��ရသည််
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန်် အတွွက်် ပုံံမှ
� န််စ
ှ စ််ဆေး�းမှုုများ�း�
ပြု�ုလုုပ််သည််ဟုု မည််သည့််� ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်း�း တစ််ခုုမျှှရှိိ�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၅၀% ကျော်�်��က ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််ဟူူ၍
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မရှိိ�ပါါ။ ထိုု�နည်းး�တူူပင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရက

၂။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့်�် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုု

ရေ�ချွေ�ေတာာသုံးး��စွဲဲ�ရေး�း လုုပ််ဆော�ာင််ရန််အတွွက်် ထော�ာက််ပံ့့�သည််

အဆင့််�က လက််ခံံနိုု�င််သည့်�် အဆင့််�တွွင််ရှိိ� (%)

ကမှှ ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််ဟူူ၍ မရှိိ�ပါါ။

ပြ�ည််နယ််တွွင်းး�ရှိိ� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််၏ အရည််အသွေး�း�မှာာ�

ဤအညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ တွွ
� င််မွွန်ပြ် �ည််နယ််သည်် အမှှတ်အ
် မြ�င့််�ဆုံးး��

ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုုက််
�

ပြ� ည််နယ််သည််တိုု� င်းး� တာာသည့််� အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� များ�း�အရ

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််၏ အရည််အသွေး�း�မှာာ� လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�အတွွက််

သာာရှိိ�ပြီး�း�၊ ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� များ�း�တွွင်် ၀.၄၁ စီးး�

အကျိုးး���အမြ�တ််ပေါ်�်တွွင််လည်းး� သက််ရော�ာက််မှုု ရှိိ�ပါါသည််

စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�နှှင့််� လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� စီီမံံခန့််�ခွဲဲ�ရန််

အရည််အသွေး�း�ညံ့့�ဖျျင်းး�ပါါက နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�၏ လူူနေ�မှုုဘဝ

ပြ�ည််နယ််မှှ ဖြေ�ေကြား�း�သူူ ၁၁.၅% ကသာာ ဒေ�သခံံအာာဏာာပိုုင််
�

ရေး�းကိုု�လည်းး� တိုု�က််ရိုု�က််ထိိခိုု�က််စေ�နိုု�င််သည််။ အစိုးး��ရ၏

ကြော��ာင်းး� ဖြေ�ေဆိုု�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ ညစ််ညမ်းး�မှုုသည််

တစ််ဖက််တွွင်် မွွန််ပြ�ည််နယ််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ၉၄.၄%

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အရည််အသွေး�း�နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ ပတ််ဝန်းး�

ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� အချိိ�န််မီီ အရေး�းယူူ လုုပ််ဆော�ာင််သည််ဟုု

(၂ဝ၁၅) နှှင့်�် ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်း�း သိိမ်းး�ရေး�း ဥပဒေ� (၂ဝ၁၂)

ဟုု မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုု၏ လုုပ််ငန်းး� ၃၀%

ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� မြ�င့််မား
� �းသည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဦးးရေ�

ရရှိိ�ပြီး�း� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််သည်် အနိိမ့််�ဆုံးး�� ဖြ�စ််သည််။ ရခိုု�င််

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ််တွွင်် တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ သဘာာဝ

ညံ့့�ဖျျင်းး�သည််။ လူူ ၁၀၀၀၀ လျှှင်် အမှိုု�က််သိမ်းး
ိ �ကားး� ၀.၁၇ စီးး�

ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ� �န့််� အရေး�းပါါသလိုု� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

ရှိိ�သည််။ အမှိုု�က််ပုံးး�� များ�း�သည်် အစိုးး��ရ၏နယ််နိိမိတ်
ိ ်အတွွင်းး�ရှိိ�

(Dasgupta,2000;Newlands,2003)။သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််၏

အစိုးး��ရ၏ စွွမ်းး�ရည််ကိုု� ပြ�သသော�ာ ကြား�း�ခံံများ�း�ဖြ�စ််သည််။ ရခိုု�င််

အရည််အသွေး�း�အပေါ်�် ဆိုးး��ကျိုးး���ဖြ�စ််စေ�မည့််အပြ
� �င်် ကျျန်းး�မာာ

များ�း�သည််လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု�အချိိ�န််မီီအရေး�းယူဆော�ာင််ရွ
ူ
က််
ွ

စည်းး�ကြ�ပ််မှုု မရှိိ�ပါါက စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ပတ််ဝန်းး�

အားး�လုံးး��၏ အနိိမ့််�ဆုံးး��ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ဖြ�စ််လာာသည််။ အခြား�း�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� တိုု�က််ရိုုက််ထိ
�
ခိုု
ိ က််စေ�
�
နိုုင််ပါ
� ါသည််။

သော�ာ အတိုု�င်းး�အတာာက ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�သည််

ကျျင််ထိိခိုု� က််မှုု ဆန်းး� စစ််ခြ�င်းး� ဆိုု� င််ရာာ လုုပ််ထုံးး�� လုုပ််နည်းး�

ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သည််။ မွွန််ပြ�ည််နယ််သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

တို့့��တွွင်် အတိိအကျျ ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

မှုု လျှော့�့��ချျရေး�းအတွွက်် လုံံလော�ာက််သော�ာ
�
ရေ�ပံ့့�ပိုးး��မှုုပေး�းသည််

၃။ ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

အားး�လုံးး��တွွင််ထိိပ််ဆုံးး��မှှရှိိ�ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�စုု၃၀.၃%တို့့��ကညစ််ညမ်းး�
ဟုုဆိုု�ကြ�သည််။ (ဤအရေ�အတွွက််သည််ပင်် အကြွ�ွင်းး�မဲ့့�စံံ

ညစ််ညမ်းး�မှုကိုု�
ု ကိုု�င််တွွယ််ရန်် အချိိ�န််မီီ အရေး�းယူူ

သတ််မှှတ််ချျက််အရ မြ�င့််�မား�းခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ)။

ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုု ပြု�ုသည်် (%)

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင််

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည််နှှင့််�

ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
်� အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�

အာာဏာာပိုု� င််များ�း�မှှ အချိိ�န််မီီ အရေး�းယူူ ဆော�ာင််ရွွ က််မှုုများ�း�

ဤ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်ကိုု
်� က််ညီ
�
မှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုုက််
� ဤကိိန်းး�ရှှင််တွင််
ွ

တွွင်် ၂၀၁၈-ခုုနှှစ်် နှှင့််� ၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�ိမ််စလုံးး�� တို့့�� ၌
တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�သည့််� အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး� ၇ ခုု ပါါဝင််သည််။

၁။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စု၏
ု
စီးး�ပွား��းရေး�း အလားး�အလာာအပေါ်�် အနည်းး�ငယ်် သို့့��မဟုုတ််
လုံးး��ဝမထိိခိုု�က််စေ�ပါါ (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ လုုပ််ငန်းး�စုု၏
စီးး�ပွား��းရေး�းအပေါ်�် အနည်းး�ငယ်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် လုံးး��ဝ မထိိခိုုက််ပါ
�
ါ
ဟုုဆိုု�သော�ာလုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ဝေ�စုုကိုု�တိုုင်း
� း�တာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

ညစ််ညမ်းး�မှုုနှှင့််� ညစ််ညမ်းး�သော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််များ�း�သည််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� နည်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ထိိခိုု�က််စေ�

နိုု�င််သည််။ ဥပမာာ- အလုုပ််သမား�းများ�း�အားး� ဖျား�း�နာာစေ�ခြ�င်းး�
သို့့��မဟုုတ်် ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုနည်းး�စေ�ခြ�င်းး�၊ အလားး�အလာာ

ရှိိ�သော�ာ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�ကိုု� ဖယ််ထုုတ််ခြ�င်းး�၊ အလုုပ််သမား�း

နှှင့်�် အရင်းး�အနှီးး�� ကဲ့့�သို့့��သော�ာ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုု သွွင်းး�အားး�စုု
အမျိုး�း��မျိုး�း��အပေါ်�် အကျိုးး���သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး� ရှိိ�စေ�ပါါသည််
(Klassen နှှင့်�် McLaughlin 1996)။

ပြု�ုလုုပ််ကြ�သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး� ဦးးရေ�ပမာာဏကိုု�
တိုု�င်းး�တာာ ထားး�ပါါသည််။ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း� လက််တွေ့�့�

အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�ရာာ၌ ပြ�ည််နယ််၏ စွွမ်းး�ရည််မည််မျှှ
ရှိိ�သည််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာရာာတွွင်် ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ််မှာာ� လွွန််စွာာ�
အသုံးး��ဝင််သည််။ ယင်းး�ကဲ့့�သို့့�� စွွမ်းး�ရည််သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

များ�း�ပေါ်�် ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံမှ
� ှ အကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�သည််။ ဥပမာာ

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ ပိုု�လျှံံ�ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� စည်းး�ကြ�ပ််

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့််� စွွမ်းး�ရည််မျိုး�း�� ပြ�ည််နယ််တွွင်် ရှိိ�ပါါက

တစ််ဖက််သားး� ထိိခိုုက််ပျျက််စီးး
�
�စေ�တတ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�
တားး�မြ�စ််နိုင််
ု� မည််ဖြ�စ််ပြီး��း ဈေး�းကွွက််တစ််ခုုလုံးး��၏ ထုုတ််လုုပ််မှုု
စွွမ်းး�ရည််နှှင့်�် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းနိုုင််
� မည်် ဖြ�စ််သည််

(Hawkins,1984)။ထို့့��အပြ�င််လည်းး�ပြ�ည််နယ််တွွင််ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� စည်းး�ကြ�ပ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည့်�် စွွမ်းး�ရည််
ရှိိ�ပါါက လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် ကော�ာင်းး�ကျိုးး���သက််ရော�ာက််စေ�ပြီး�း�
လုုပ််သားး�များ�း�၏ ထုုတ််လုုပ််မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�မည့််�အပြ�င််
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�ကိုု�လည်းး� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််နိုု�င််ပေ�လိိမ့််�မည််။

ပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းဥပဒေ� (၂ဝ၁၂) ပါါ အခန်းး� (၇) နှှင့််�

အခန်းး� (၉) တို့့��တွင််
ွ အဆိုု�ပါါ ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရေး�းအတွွက််ဘက််စုံံစော�ာင့်
�
ကြ်� �ပ််ကြ�ည့််ရှုု
� စစ််ဆေး�းရေး�း
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စနစ််ထားး�ရှိိ�၍ အကော�ာင််အထည််ဖော်�်� ဆော�ာင််ရွွ က်် ရန််
ညွှှန််ကြား�း�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

၄။ ရေ�ချွေ�ေတာာရေး�းအတွွက်် အစိုးး��ရက
ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုုပေး�းသည်် (%)

၅။ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း� ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျရေး�းအတွွက််
အစိုးး��ရက ထော�ာက််ပံ့့�ကူညီ
ူ ီမှုုပေး�းသည်် (%)

ဤညွှှန််ကိိန်းး� ၂ ခုုတွွင်် အစိုးး��ရသည်် ရေ�ချွေ�ေတာာရေး�းနှှင့််�

စွွ န့််� ပ စ််ပစ္စစ ည်းး�များ�း� ပြ� န််လည််အသုံးး�� ချျရေး�းတို့့��အတွွ က််
အထော�ာက််အပံ့့�နှှင့််� အားး�ပေး�းကူူညီမှုုများ�း
ီ
� ပြု�ုသည််ဟုုဆိုု�သည့််�

လုုပ််ငန်းး� ဦးးရေ�ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုု

ချျင်းး�စီီအလိုုက််
� တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ ဤတိုု�င်းး�တာာချျက််မှှ
နေ�၍လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�စည်းး�ကြ�ပ််နိုုင််သည့်
�
နော�ာက််ကွွ
်�
ယ််မှအစိုးး�
ှ �ရ
စွွမ်းး�ရည််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�တစ််ခုု ရရှိိ�လာာပါါသည််။

ထိုု� သို့့��ဆော�ာင််ရွွ က််ခြ� င်းး� မှှ ရရှိိ�လာာသည့််� အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�
များ�း�ကိုု� ရှေ့�့�တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ပြီး��း ဖြ�စ််ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င််လည်းး�

ရေ�ချွေ�ေတာာခြ�င်းး� ဖြ� င့််� လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ကုုန််ကျျစရိိ တ််ကိုု�

လျော့�့��ပါးး�စေ�ပြီး�း� အမြ�တ််အစွွန်းး�ပိုု�မိုု�ရရှိိ�စေ�ပါါသည်် (Winter
and May, 2001)။ အဆုံးး��သတ််အားး�ဖြ�င့််� ရေ�ချွေ�ေတာာခြ�င်းး�နှှင့််�
စွွန့်ပ
်� စ််ပစ္စစည်းး�များ�း� ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျခြ�င်းး� တို့့��ကြော��ာင့််� ပျျမ်းး�မျှှ
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််အရည််အသွေး�း�ကိုု�တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််

စေ�ပြီး�း� နိုု�င််ငံံသားး�များ�း�အတွွက််လည်းး� အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�
ပါါသည််။

၆။ အစိုးး��ရစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၏ ရည််ရွယ်
ွ ်ချျက််မှာာ�

လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန််
ဖြ�စ််သည်် (သဘော�ာတူူ%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် စစ််ဆေး�းသူူ၏ စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၌

ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုပေါ်�်လွွင််ခြ�င်းး�နှှင့်ရိုးး�
်� �သားး�မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့��နှင့်
ှ ပ
်� တ််သက််၍

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ယုံံကြ� �ည််မှုုမည််သို့့��ရှိိ�ကြော��ာင်းး�ကိုု�တိုု�င်းး�တာာသည််။

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�သည််အသက််မဝင််သို့့��သော်�်�လာာဘ််ယူူ
ရန််အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််မျှှသာာဖြ�စ််သည််ဟုုလုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုက

ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည်် ဟုု ဆိုု�ကြ�ပါါသည််။ ဤတိုု�င်းး�တာာချျက််အရ
လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရအာာဏာာပိုု�င််များ�း�က မြို့�့��နယ််
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� အမှှန််တကယ်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ရန််အတွွက််
စစ််ဆေး�းမှုုများ�း�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််သည််ဟုု မည််မျှှယုံံကြ� �ည််သည််
ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််သည််။

၇။ အိိမ််သာာသန့််�ရှှင်းး�မှုု ကော�ာင်းး�မွွန််သည့်�်
အိိမ််ထော�ာင််စုများ
ု �း� (%)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုစီီ၏

အိိမ််ထော�ာင််စုုကျျန်းး�မာာရေး�းသန့််ရှ
� င်း
ှ း�မှုုအတွွက််အိိမ််သာာသန့်ရှ
်� င်း
ှ း�မှုု
ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း�၏ လူူဦးးရေး�းအချိုး�း��ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာသည််။ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််သည့်�်ကျျန်းး�မာာသန့််ရှ
� င်း
ှ း�မှုုသည််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ညစ််ညမ်းး�မှုု ပမာာဏနှှင့်�် တိုု�က််ရိုု�က််အချိုး�း��ကျျ

ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သည််။ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ အိိမ််သာာသန့််�ရှှင်းး�မှုု
ရှိိ�သည့််� လူူဦးးရေ� ရာာခိုု�င််နှုုန်းး� ပိုု�များ�း�လေ� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ၏
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ လိုု�က််နာာမှုုရမှှတ်် များ�း�လေ�ဖြ�စ််သည််။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်

ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�

၂၀၂၀ခုုနှှစ််တွွင််ဤသဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�၍ အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�
ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� လေ့�့လာာနိုုင််စေ�
�
ရန်် ညွှှန််ကိန်း
ိ း� အသစ်် ၅ ခုုကိုု�

ထပ််မံံထည့်�်သွွင်းး�ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး�
ဖြ�စ််သည်် -

၈။ လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုကိုု�
ု လျှော့�့��ချျရန််အတွွက််
အစိုးး��ရမှှပံ့့�ပိုးး��မှုု (%)

၉။ ရေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုကိုု�
ု လျှော့�့��ချျရန််အတွွက််
အစိုးး��ရမှှပံ့့�ပိုးး��မှုု (%)

၁၀။ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�ချွေ�ေတာာရန််အတွွက််
အစိုးး��ရမှှပံ့့�ပိုးး��မှုု (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း� (၃) ခုုသည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�အတွွက််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အစိုးး��ရသည််ပတ််ဝန်းး�ကျျင််လေ�ထုု/

ရေ�ထုု ညစ််ညမ်းး�မှုု နှှင့်�် လျှှပ််စစ််ဓာာတ်် အားး�ချွေ�ေတာာမှုုများ�း�ကိုု�
ထပ််မံံထော�ာက််ပံ့့� ပံ့့�ပိုးး��မှုုနှှင့််� အားး�ပေး�းမှုုများ�း� ပေး�းသည််ဟုု
ဆိုု�သည့််�ဝေ�စုုကိုု�တိုုင်း
� း�တာာသည််။အထော�ာက််အပံ့့�ကိုု�“လုုပ််သားး�

အင််အားး�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််၊ စည်းး�ရုံးး��လှုံ့့��ဆော်�်�ရေး�း၊

သို့့��မဟုုတ်် အခွွန််မူူဝါါဒများ�း� သင််တန်းး�ပေး�းခြ�င်းး�၊ ဥပမာာလုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုအားး�အော�ာက််ပါါလုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�တွွင််ပါါဝင််ရန််
အားး�ပေး�းသော�ာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�” ဟုုကျွွ န်ုု�ပ််တို့့��သတ််မှှတ််ခဲ့့�သည််။
ဤအတိုု� င်းး� အတာာသည်် လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�ကိုု� ထိိ န်းး� ညှိိ�ရန််

ပြ�ည််နယ််၏ အခြေ�ေခံံစွမ်းး
ွ �ရည််ကိုု� အထော�ာက််အကူူပြု�ုသော�ာ
ညွှှန််ကိိန်းး�တစ််ခုုပေး�းသည််။ စက််ရုံံ�တစ််ခုုမှှ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�
များ�း�သည်် ငါးး�မွေး�း�မြူ�ူရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ပျျက််စီးး�စေ�ရန်် အနိိမ့််�
ပိုု�င်းး�သို့့�� စီးး�သွားး��သော�ာအခါါ သို့့�မ
� ဟုုတ်် ဤညစ််ညမ်းး�နေ�သော�ာ

မြ�စ််သည်် အနံ့့�ဆိုးး��ထွွက််သွားး��သည့််အခါ
� ါ ဒေ�သတွွင်းး�ခရီးး�သွားး��
လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ထိိခိုုက််စေ�သကဲ့့�သို့့
�
� လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုမှှ လေ�နှှင့််�
ရေ� ညစ််ညမ်းး�မှုုသည်် အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အားး� ဆိုးး��ကျိုးး���

သက််ရော�ာက််စေ�သည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုတစ််ခုုမှှ ရေ�ထုု ညစ််ညမ်းး�မှုု

ကိုု� လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�သည်် အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက်် ဆိုးး��ကျိုးး���
များ�း�ကိုု�ပါါ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး� ဖြ�စ််စေ�နိိင််သည််။ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််
ချွေ�ေတာာခြ�င်းး� သည်် ကုုန််ကျျစရိိ တ််သက််သာာခြ�င်းး� လည်းး�
ဖြ�စ််လျှှပ််စစ်် ဝန််အားး� (power load) ကိုု�ပါါ လျှော့�့��ချျခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး� ဖြု�ုန်းး�တီးး�မှုု မဖြ�စ််ရုံံမ
� က မီးး�မလုံံလော�ာက််
�

သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက်် သွွယ််ဝိုုက််
� ၍ အကျိုးး���ပြု�ုသည််။
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၁၁။ လူူတသော�ာင်းး�အတွွက်် ရရှိိ�နိုု�င််သည့်�် အမှိုု�က််ကားး�

၁၂။ စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွက်် သယ််ယူပို့့�
ူ �ဆော�ာင််ရေး�းမှှ

အရေ�အတွွက်် (#)

ထွွက််ရှိိ�သော�ာ ကာာဗွွန််ပမာာဏ

ဤစီီမံခန့်
ံ ခွဲဲ�မှုု
်� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီရှိိ�လူူတစ််သော�ာင်းး�

ဤအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ

တိုု�င်းး�တာာသည််။ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�ကိုု�ဖန််တီးး�ရန်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်တိုု
်� င်း
� း�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု� ထုုတ််လုုပ််နိုု�င််ရန်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ�း�ရှိိ�

လျှှင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုရရှိိ�သည့််� အမှိုု�က််ကားး� အရေ�အတွွက််ကိုု�
များ�း�ရှိိ�မြို့�့��နယ််များ�း�၏ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််ကိုု�ရယူူသည််။ထရပ််ကားး�များ�း�
များ�း�ပါါက ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ လိုု�က််နာာမှုုအတွွက်် ပိုု�ကော�ာင်းး�

သည််။ ထရပ််ကားး�နည်းး�သော�ာကြော��ာင့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ
လိုု�က််နာာရမည့််� အချျက််များ�း�ကိုု� မလိုု�က််နာာနိုုင််သဖြ
�
�င့််� ရမှှတ််
နိိမ့်ကျျစေ�သ
်�
ည််။ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�နော�ာက််ကွွယ််မှှယုုတ္တိိ�ဗေ�ဒသည််

ရိုးး��ရှှင်းး�ပါါသည််။ အထက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််� အတိုု�င်းး�ညစ််ညမ်းး�
မှုုသည်် အလုုပ််သမား�းများ�း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� ထိိခိုုက််စေ�ခြ�
�
င်းး�
နှှင့်�် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�လိုု�သူများ�း
ူ �ကိုု� ဖယ််ရှား��းခြ�င်းး� အားး�ဖြ�င့််� ဒေ�သ

ဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စီးး�ပွား��း ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�နိုု�င််မှုု စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�
နိိမ့်ကျျစေ�သော�ာ
�်
အကျိုးး���သက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု�ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််။

အမှိုု�က််သရိုုက််
� ကုုန််တင််ကားး�များ�း�သည်် အမှိုု�က််သရိုုက််များ�း
�
�ကိုု�
သန့််ရှ
� င်း
ှ း�စေ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု�
�
လျော့�့��နည်းး�စေ�သည််။

လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုမှှ ရေ�ထုု/လေ�ထုု ညစ််ညမ်းး�မှုုသည်် အခြား�း�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�် ရပ််ကွွက််အတွင်း
ွ း�သို့့�� ကူးး�ဆက််မည်် ဖြ�စ််သည််။

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရ၏
ညစ််ညမ်းး�မှုု အမျိုး�း��အစား�းတစ််ခုုချျင်းး�ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််သော�ာ
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာလိုု�က််နာာမှုုကိုု�တိုု�က််ရိုုက််တိုု
�
င်း
� း�တာာသည််။
မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး��၏ ပျျမ်းး�မျှှကိုု� ယူူထားး�ပါါသည််။ သယ််ယူူ

ပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
ကာာဗွွန််သိပ််သည်းး
ိ
�မှုုသည်် GDP အချိုး�း��
အလိုု�က်် ကာာဗွွန််ထုုတ််လုုပ််မှုု (သို့့��) ကျျပ််ထော�ာင််ဂဏာာန်းး�

အလိုု�က်် ကာာဗွွန််ပမာာဏ ကီီလိုု�ဂရမ်် ခန့််�မှှန်းး�ချျက််တစ််ခုု
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၎င်းး�ကိုု� မြို့�့��နယ််တွွင်းး� ဒီီဇယ်် နှှင့််� ရေ�နံံ ရော�ာင်းး�အားး�

အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ခန့််မှ
� န်း
ှ း�တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ၂၀၀၆ IPCC
လမ်းး�ညွှှန််ချျက််ကိုုအခြေ�ေခံံ
�
၍ကာာဗွွန််ဒိုုင််အော
� �ာက််ဆိုု�က််ဓာာတ််ငွေ့�့�
ထုုတ််လွှှ တ််မှုု ပမာာဏကိုု� ပြော��ာင်းး� လဲဲ တွွ က််ချျက််ပါါသည််
(Gómez et al., 2006)။ အများ�း�ပြ�ည််သူူ သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း

အပါါအဝင်် ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� စီီစဉ််ထားး�ပြီး��း ထိိရော�ာက််သည့််�

“စိိမ်းး�လန်းး�သော�ာ” သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�း စနစ််ရှိိ�သော�ာမြို့�့��နယ််
တစ််ခုုသည်် အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�ထက်် ကာာဗွွန််ဒိုု�င််

အော�ာက််ဆိုု�က််ထုုတ််လွှှတ််မှုု ပိုု�မိုုလျော့�့
�
��ပါးး�နိုုင််သ
� ည််။ စွွမ်းး�အင််

ထိိရော�ာက််သော�ာမော်�်�တော်�်ယာာဉ််များ�း
�
�ရှိိ�သော�ာမြို့�့��နယ််တစ််ခုုသည််
မော်�်�တော်�်ယာာဉ််
�
အဟော�ာင်းး�များ�း�ရှိိ�သည့််� မြို့�့��နယ်် တစ််ခုုထက််

ကာာဗွွန််ထုုတ််လွှှတ််မှုု ပိုု�မိုုနိ
� မ့်
ိ ကျျလိ
်�
မ့်
ိ မ
်� ည််။ ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �းသော�ာ

ကာာဗွွန််ထုုတ််လွှှတ််မှုု ဆိုု�သည််မှာာ� လူူနေ�မှုုအဆင့််အတ
�
န်းး�နှှင့််�
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါကကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာဖန််လုံံအိ
� မ််ဓာာ
ိ တ််ငွေ့�့�ထုုတ််လွှှတ််မှုု
များ�း�ကိုု�ဆိုု�လိုု�သည််။

ဇယားး� ၄.၈ ။

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်� ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ MBEIs တွွင်် စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့််� အဓိိကညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

် �း�
လုုပ််ငန်းး�သစ်များ

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.33

3.07

3.43

ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး�ဆိုု�င််ရာာ

(အမာာခံံ ၀.၄)

အလယ််ကိိန်းး�

4.74

5.39

4.44

အမြ�င့််�ဆုံးး��

5.99

6.22

5.09

0.61

0.88

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး�ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.50

1.68

1.38

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

1.73

1.97

1.74

အမြ�င့််�ဆုံးး��

2.28

2.60

2.18

0.13

0.65

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.80

1.22

1.68

အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

2.97

3.52

2.78

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.79

3.88

3.16

0.67

0.95

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၁။ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

68.2%

78.1%

88.0%

ညစ််ညမ်းး�မှုုသည််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� Q116

အလယ််ကိိန်းး�

83.8%

93.0%

95.3%

လုုပ််ငန်းး�စုု၏ စီးး�ပွား��းရေး�း

အမြ�င့််�ဆုံးး��

96.0%

100.0%

98.8%

အလားး�အလာာအပေါ်�်

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.13

0.75

အနည်းး�ငယ်် သို့့��မဟုုတ််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

လုံးး��ဝ မထိိခိုု�က််စေ�ပါါ (%)
၂။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

19.1%

24.9%

29.9%

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� Q114

အလယ််ကိိန်းး�

39.3%

52.0%

56.7%

ညစ််ညမ်းး�မှုုအဆင့််�က

အမြ�င့််�ဆုံးး��

81.1%

76.1%

76.5%

လက််ခံံနိုု�င််သည့်�် အဆင့််�တွင််ရှိိ�
ွ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.66

0.84

(%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၃။ ဒေ�သအာာဏာာပိုု�င််များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

11.5%

အနေ�ဖြ�င့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� Q118

အလယ််ကိိန်းး�

42.1%

51.9%

49.3%

ညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု� ကိုု�င််တွွယ််ရန််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

100.0%

100.0%

94.8%

အချိိ�န််မီီ အရေး�းယူူ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.07

0.78

ဆော�ာင််ရွွက််မှုု ပြု�ုသည်် (%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၄။ ရေ�ခြွေ�ေ�တာာရေး�းအတွွက််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

1.6%

4.8%

အစိုးး��ရက ထော�ာက််ပံ့့�

မေး�းခွွန်းး�များ�း� 120_1

အလယ််ကိိန်းး�

10.2%

9.8%

11.6%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

37.0%

49.1%

29.7%

0.24

0.81

ီ �းသည်် (%)
ကူူညီမှုုပေး

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၅။ စွွန့််�ပစ််ပစ္စစည်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.8%

5.6%

ပြ�န််လည််အသုံးး��ချျရေး�းအတွွက််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� 120_2

အလယ််ကိိန်းး�

6.9%

17.7%

15.0%

အစိုးး��ရက ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီမှုု

အမြ�င့််�ဆုံးး��

24.4%

61.7%

57.9%

ပေး�းသည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.18

0.85

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၆။ အစိုးး��ရစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�၏

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

14.8%

12.0%

11.3%

ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�

မေး�းခွွန်းး�များ�း� 77_3

အလယ််ကိိန်းး�

25.7%

22.1%

28.5%

လူ့့�အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့်�်

အမြ�င့််�ဆုံးး��

44.9%

47.3%

46.7%

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ရန််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.15

0.69

ဖြ�စ််သည်် (သဘော�ာတူူ%)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၇။ အိိမ််သာာသန့််�ရှှင်းး�မှုု

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း မှှတ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

61.8%

52.4%

52.4%

ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််�

၂၀၁၄ သန်းး�ခေါ�ါင််

အလယ််ကိိန်းး�

83.6%

91.7%

91.7%

အိိမ််ထော�ာင််စုုများ�း� (%)

စာာရင်းး�နှှင့်�် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

96.3%

98.0%

98.0%

နေ�ထိုု�င််မှုု အခြေ�ေ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.64

1.00

အနေ�များ�း�စစ််တမ်းး� ၂၀၁၇

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံ ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

် �း�
လုုပ််ငန်းး�သစ်များ

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၈။ လေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.2%

လျှော့�့��ချျရန််အတွွက််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� - Q120_3

အလယ််ကိိန်းး�

8.2%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

25.2%

အစိုးး��ရမှှပံ့့�ပိုးး��မှုု (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၉။ ရေ�ထုုညစ််ညမ်းး�မှုုကိုု�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.5%

လျှော့�့��ချျရန််အတွွက််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� 120_4

အလယ််ကိိန်းး�

10.4%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

30.4%

အစိုးး��ရမှှပံ့့�ပိုးး��မှုု(%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၀။ လျှှပ််စစ််ဓာာတ််အားး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

4.4%

ချွေ�ေတာာရန််အတွွက််

မေး�းခွွန်းး�များ�း� 120_5

အလယ််ကိိန်းး�

15.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

44.8%

အစိုးး��ရမှှပံ့့�ပိုးး��မှုု (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၁။ လူူတသော�ာင်းး�လျှှင််

မြို့�့��နယ််ထွေ�ေအုုပ််အပေါ်�်

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.16

အမှိုု�က််သရိုု�က််ထရပ််ကားး�

အခြေ�ေခံံသော�ာ တရား�းဝင််

အလယ််ကိိန်းး�

0.41

အရေ�အတွွက်် (#)

ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

1.21

ဒေ�တာာ

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၂။ စီးး�ပွား��းရေး�းအတွွက််

MBEI မှှ မြို့�့��နယ်် ထွေ�ေ/အုုပ််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.02

သယ််ယူူပို့့��ဆော�ာင််ရေး�းမှှ

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အလယ််ကိိန်းး�

0.35

ထုုတ််လွှှတ််သော�ာ

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

1.4

ကာာဗွွန််ပမာာဏ

အချျက််အလက််များ�း�အပေါ်�်

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

အခြေ�ေခံံ၍ ခန့််�မှန်း
ှ း�သည််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

လုုပ််သားး�လေ့�့ကျျင့််�ရေး�းနှင့်
ှ �် လုုပ််သားး�ခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�ရေး�း

ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�သော�ာ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ မူူဝါါဒများ�း�သည််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် အကျိုးး���ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ စွွမ်းး�ရည််မြ�င့််�

အတွွက်် အလွွန််အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အစိိတ််အပိုု�င်းး�ဟုု ဆိုု�နိုင််ပါ
ု� ါ

အစရှိိ�သည့််� အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ မူူဝါါဒများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််သားး�အင််အားး�စုုကိုု�အသုံးး��ပြု�ုနိုုင််ခြ�
� င်းး�သည််လုုပ််ငန်းး�ကုုန််ကျျ
စရိိတ််နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�၏ နော�ာက််ဆုံးး��ထွွက််ကုုန်် အရည််အသွေး�း�

တို့့��အပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််။ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာမူူဝါါဒ

များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏ လူူသားး�အရင်းး�အနှီးး�� အရည််
အသွေး�း�ပေါ်�် အဆုံးး��စွွန််၌ သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�ပြီး�း� အလုုပ််သမား�း
များ�း�၏ အရည််အချျင်းး� မြ�င့််မား
� �းလေ�လေ�၊ လုုပ််ငန်းး�၏ထုုတ််လုုပ််
နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ � အားး�ကော�ာင်းး�လေ�လေ�ဖြ�စ််သည််။ အလုုပ််သမား�းများ�း�၏

အရည််အသွေး�း�မြ�င့််မား
� �းနေ�လျှှင်် လုုပ််ငန်းး�ရှှင််နှင့်
ှ အလုုပ််သမား
�်
�း
နှှစ်ဦး
် းနှှစ််ဖက််အတွွက််အကျိုးး���ရှိိ�သည််။အလုုပ််သမား�း ဈေး�းကွွက််

ကိုု�က််ညီမှုု
ီ မရှိိ�ခြ�င်းး�ကအလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက််ရော�ာလုုပ််ငန်းး�

ကြံ့�့�ခိုု� င််အားး�ကော�ာင်းး� သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး� ကျျင််တစ်် ရ ပ််
သည််။ ထို့့��အပြ�င်် Acemoglu နှှင့်�် Dell (၂၀၁၀) စာာတမ်းး�တွွင််
လက််တင််အမေ�ရိိကနေ�ထိုု�င််သူူတို့့�၏ တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွင်းး�

လူူတစ််ဦးးချျင်းး�စီီ၏ ဂျီီ�ဒီီပီပြော�
ီ �ာင်းး�လဲဲမှုု၏ ထက််ဝက််ခန့််သ
� ည််
ပညာာရေး�းကြော��ာင့််ဖြ� �စ််သည်် ဟုုဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ကိုု� ထပ််မံံ

တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ သူူတို့့��သည်် ဤဝင််ငွေ�ေ အကျိုးး���ခံံစား�းခွွင့်များ�း
်� �ကိုု�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အကြား�း�(ပညာာရေး�းအဆင့််အပါ
� ါအဝင််)

ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ တွွက််ချျက််ထားး�သော�ာ ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုု
(total-factor productivity - TFP) တိုးး��တက််မှုုနှှင့်�် ဆက််စပ််
နေ�သည််ဟုုဆိုု�ကြ�၏။

အတွွက််ပါါ ထိိခိုု�က််စေ�သည််။ အလုုပ််သမား�းများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

ပြို�ု�င်် ဆိုု� င်် မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�သော�ာ အလုု ပ်် သမား�းရေး�းရာာ

လုုပ််အားး�ခတိုးး��တက််အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြ�တော့�့�မည််

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််စေ�ရန််အတွွက်် ချျန််လှှပ််ထားး�၍ မရသော�ာ

၎င်းး�တို့့��နှှင့်�် မကိုု�က််ညီီသည့်�် အလုုပ််များ�း� ရရှိိ�သွားး��သည့််�အခါါ
မဟုုတ််ဘဲဲ လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််လည်းး
�
� ထုုတ််လုုပ််မှုုအားး� ကျျဆင်းး�

ရုံံသာာ
� မက၊ လုုပ််သားး�လေ့�့ကျျင့််ရေး�းတွ
�
င််လည်းး
ွ
� ငွေ�ေကြေး��းပိုု�၍
ကုုန််ကျျခံံရတော့�့�သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ သင့််တင့်
�
လျော�ာ
်�
�က််ပတ််ပြီး�း�

မူူဝါါဒများ�း�သည်် နိုု�င််ငံံတစ််နိုု�င််ငံံ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလည််ပတ််
အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး�တစ််ရပ်ဖြ�စ်
် သ
် ည််။ လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
�
�ရာာတွွင််

သက််သာာလွွယ််ကူူမှုုနှှင့်�် အလုုပ််သမား�းစရိိတ်် နည်းး�ပါးး�မှုု
တို့့��ကြော��ာင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် အခြား�း�သော�ာ အမြ�တ််
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အစွွန်းး�ရရှိိ�ရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� လွွတ််လပ််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််

ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်တွွင်် အမြ�န််ဆုံးး��စီးး�ပွား��းရေး�း တိုးး��တက််နေ�သော�ာ

အလုုပ််သမား�း အင််အားး�စုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၏

ကမ္ဘာာ�လုံးး��ဆိုု�င််ရာာ ဈေး�းကွွက််ထော�ာက််ပံ့့�ရေး�း ပေါ�ါင်းး�စည်းး�မှုု

လာာနိုု� င်် မည််ဖြ� စ််သည်် ။ ကော�ာင်းး� စွာာ�ပညာာတတ််သော�ာ

ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုကိုု�ပိုု�မိုုအားး
� �ကော�ာင်းး�လာာစေ�သည််။အနည်းး�ဆုံးး��

အခကြေး��းငွေ�ေ ဥပဒေ�ကိုု�မိတ်
ိ ်ဆက်် ကျျင့််�သုံးး�� လိုု�က််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� သ
ံ ည်် အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
များ�း�ကိုု� အလေး�းအနက််ထားး� ဆော�ာင််ရွွ က််နေ�သ ည််ကိုု�
တွေ့�့�နိုုင််သ
�
ည်် (ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၊၂ဝ၁၈)။ အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ စိိစစ််

လေ့�့လာာမှုုအရ အလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ မူူဝါါဒပေါ�ါင်းး�စုံံအနက််
�

မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့်တိုု
်� င်း
� း�များ�း�သည်် မည််သည့််� အပိုု�င်းး�တွွင််
အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ဆော�ာင််ရွွက််နေ�သည််ကိုု� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ၍
ကြ�ည့််နို
� င််သ
ု� ည််။ MBEI တွွင်် လုုပ််သားး�အင််အားး� စုုဆော�ာင်းး�မှုုပြ�

အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�သည်် အရေး�းကြီး��း ဆုံးး�� ကဏ္ဍတစ််ခုုအဖြ�စ််
အကျုံးး���ဝင််သည််။

မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� သ
ံ ည််ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ််ကိုု�ကျျင့််သုံးး
� ��ရာာမှှ

၂၀၁၁ မတိုု�င််ခင််အထိိ စျေး�း�ကွွက််စီးး�ပွား��းရေး�းသို့့�� တရား�းဝင််
အပြ�ည့််�အဝ ကူးး�ပြော��ာင်းး�ရခြ�င်းး� မရှိိ�သေး�းပါါ။ သို့့��သော်�်� ယနေ့�့

နိုုင််ငံ
� များ�း
ံ �အနက်် နိုုင််ငံ
� တ
ံ စ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� ပါါဝင််နေ�ပြီး�း� ဖြ�စ််သည််။

တွွင်းး�သို့့�� အထူးး�သဖြ�င့််� လုုပ််သားး�အင််အားး� အခြေ�ေပြု�ုသုံးး��သည့််�
ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊ (Labour Intensive Industry)

ကဏ္ဍတွွင်် အဓိိက ပါါဝင််လာာ၍၊ အခြား�း�ကဏ္ဍစုံံ�၌လည်းး�

ထိုု�က််သင့်သရွေ့�့
်�
� ပါါဝင််လာာနိုုင််ပြီး
� �း�ဖြ�စ််ပါါ၏။ သို့့��သော်�်ကမ္ဘာာ
�
�လုံးး��

ဆိုု�င််ရာာ ဈေး�းကွွက််ဖြ�န့််ချီ့့�
� �ရေး�း လုုပ််ငန်းး�အတွွင်းး�သို့့�� ပါါဝင််လာာ
နိုုင််
� ရန််အတွွက််မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ၏
ံ လက််ရှိိ�အချိိ�န််အနေ�အထားး�တွွင််

ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုများ�း�နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကိုု�င််လိုု�သူူများ�း�ဝင််လာာ
စေ�ရန်် သေ�ချာ�ာစေ�မည့််� လက််ခံံနိုင််စွ
ု� မ်းး
ွ �ရည်် မြှ�ှင့်တင််ပေး
်�
�းရန််

လိုု� အပ််နေ�သေး�းသ ည်် ။ ထိုု� ရ င်းး� နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု အသစ််တို့့��ကိုု�
အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� အထိိရော�ာက််ဆုံးး�� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး� ရှိိ�စေ�ရန််

အတွွက်် ဘက််စုံံ၊� ဒေ�သစုံံမှ
� ှ လူ့့�အရင်းး�အနှီးး��များ�း� ဖွံ့့��ဖြို��ု တိုးး��တက််
လာာစေ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�များ�း� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�
စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ဖြ�ည့််စည်းး
�
�ရမည််ဖြ�စ််၏ (Keller 1996, Durham

2004)။ ပြ�ည််တွွင်းး�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�သည်် တိုု�င်းး�ပြ�ည််အတွွင်းး�ရှိိ�

နိုု�င််ငံံခြား�း� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�အတွွက်် ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုရှိိ�သည့််�

ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း� ထုုတ််လုုပ််ရန််နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ပေး�းရန််
လိုု�အပ််သော�ာ အလုုပ််သမား�း စွွမ်းး�ရည််ရရှိိ�ရန်် ရုုန်းး�ကန််နေ�ရဆဲဲ

ဖြ� စ််သည်် ။ နည်းး�ပညာာနှှ င့််� စီီ မံံ ခန့််� ခွဲဲ�မှုု စွွ မ်းး�ရည််ရှိိ�သည့််�

ပုံံ� ၄.၉။

လုုပ်သားး�ခန့့်
်
�ထားး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �တိုု�င်းး�ဒေ�သ
်
ကြီး�း�များ�း�
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�-၉ ရမှှတ််များ�း�

လုုပ််သားး�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန််မှာာ�လည်းး� ခက််ခဲဲပါါသည််။

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�သည်် အလုုပ်သမား�
်
းများ�း�စုုဆော�ာင်းး�

မှုုတွွင််အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ်ပြီး် �း�ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််သည််အဆိုးး��ရွား��းဆုံးး��
ဖြ�စ််သည််။ ဤကွာာ�ခြား�း�ချျက််၏ သိိသာာထင််ရှား��းသော�ာ အပိုု�င်းး�

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၂.၉၁

၃.၀၆

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၃.၀၁

၂.၈၄

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

၃.၀၂

၂.၆၂

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၂.၈၆

၂.၇၅

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၂.၇၃

၂.၆၅

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၂.၅၀

၂.၂၄

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၂.၄၇

၂.၁၂

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၂.၄၂

၂.၁၂

ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၂.၄၇ ၁.၉၉

တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၂.၇၀ ၁.၅၆

တစ််ခုုမှာာ� လူူသားး� အရင်းး�အမြ�စ််၏ အရည််အသွေး�း�ကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။ မန္တတလေး�းတွင််အမြ�င့်
ွ
ဆုံးး
�် �� ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�မှုုနှုုန်းး� သည််
(၅၉)ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ရှိိ�ပြီး��း ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််သည််အော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််တွ
� င််
ွ

ရှိိ�ပြီး��း (၂၉) ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�သာာ ရှိိ�သည််။ တိိကျျသော�ာ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�

အတွွင်းး� သိိသိသာာသာာ
ိ
ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�လည်းး�ရှိိ�သည််။

ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ၏ အလုုပ််အကိုု�င်် ရှာာ�ဖွေ�ေရရှိိ�ရေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုုအဖွဲ့့��များ�း�က အလုုပ််ရှာာ�နေ�သူူ လူူ ၁၀၀၀၀ လျှှင််

နေ�ရာာချျထားး�ပေး�းနိုုင််ခြ�
� င်းး�တွွင်် ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ၌ အလုုပ််သမား�း

မည််မျှှချျပေး�းခြ�င်းး�ရှိိ�သည််ကိုု�တိုု�င်းး�တာာသည််။နေ�ပြ�ည််တော်�်�တွင််
ွ

၅-ယော�ာက််နှုုန်းး�မှှ ရန််ကုုန််တွွင်် ၃၇၃-ယော�ာက််နှုုန်းး�အထိိ
ရှိိ�သည််။ ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ၏ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ဆော�ာင််မှုု ပမာာဏ

၃.၂၀ ၁.၀၃

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

သည်် ဤကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�တွွ င်် အဓိိ ကကျျသ ည်် ။

၂.၀၅ ၁.၈၇

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

သို့့��သော်�်� အစိုးး��ရအလုုပ််အကိုု�င််ရရှိိ�ရေး�း ၀န််ဆော�ာင််မှုုအဖွဲ့့��၏

၂.၄၃ ၁.၄၄

မွွန််ပြ�ည််နယ််

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််နှှင့်အရည််အချျင်းး
်�
�သည််လည်းး�အရေး�းကြီး�း�သည််။

၂.၂၉ ၀.၈၉

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၂.၅၄

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််
၀

၂

ဒေ�သခံံအလုုပ််သမား�းများ�း�၏ အရည််အသွေး�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍

၀.၅၄

၄

၆

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

၈

၁၀

အမြ�င််များ�း�၌ များ�း�စွာာ�ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုရှိိ�သည််။ အနိိမ့်�်ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ
ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁၁.၆% ကသာာ

ဒေ�သခံံ လုုပ််သားး�များ�း�သည်် အရည််အသွေး�း�မြ�င့််� သ ည််ဟုု
ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ အမြ�င့််ဆုံးး
� ��ဖြ�စ််သော�ာ ကချျင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�၏ ၅၄.၅%က ဒေ�သခံံ လုုပ််အားး�သည််

အရည််အသွေး�း�မြ�င့််သ
� ည်် ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�တွွင်် လုုပ််သားး�အရည်် အသွေး�း�ကွာာ�ခြား�း�မှုု
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သည်် အလုုပ််သမား�းများ�း� အလွွယ််တကူူ စုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််မှုုကိုု�

၄။ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှု
ူ ု-

စီးး�ပွား��းရေး�းလုု ပ်် ငန်းး� များ�း�သည်် အရည်် အ ချျင်းး�ရှိိ�သော�ာ

၅။ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှု
ူ ု-

ကွဲဲ�ပြား�း�စေ�သည််။

ကြီး�း�ကြ�ပ််သူများ
ူ �း� (%)

ဝန််ထမ်းး�များ�း� ခန့််�အပ််ရန်် ခက််ခဲဲရှိိ�သော်�်�လည်းး� အလုုပ်သမား�
်
း

မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း� (%)

ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� နည်းး�ပညာာပိုု�င်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုရှိိ�သော�ာ ဝန််ထမ်းး�

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း� ၅ ခုုသည်် ဝန််ထမ်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း�� (အခြေ�ေခံံလုုပ််သားး�

ရှိိ�သည့််� မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင််ပင်် လုုပ််ငန်းး�စုု ၄၇.၂%

များ�း�နှှင့််� မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�) တို့့��ကိုု� ခေါ်�်ယူူရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုု

အမျိုး�း��အစား�းပေါ်�် မူူတည််၍ ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�ရှိိ�သည််။
များ�း�ကိုု� ခန့််အပ််
� နိုုင််
� ရန်် ခက််ခဲဲသည််။ အမြ�င့််ဆုံးး
� �� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််

ကသာာ ပညာာရှှင််များ�း� စုုဆော�ာင်းး�ရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုုဆိုု�သည််။
ပျှှမ်းး�မျှှအလယ််ကိိန်းး�တန််ဖိုးး�� တွွက််ချျက််မှုုများ�း�အရ မန္တတလေး�း

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် လုုပ််ငန်းး�စုု ၂၅.၁ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ

နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�ကိုု� ခေါ်�်ယူူရန််လွွယ််ကူသ
ူ ည််

ဟုု ဆိုု�သည််။ ၎င်းး�က ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�၏ ထက််ဝက််တွွင််
လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ လေး�းပုံံသုံးး
� ��ပုံံကျော်
� �်��သည်် ပညာာရှှင််များ�း�ကိုု�
ရှာာ�ဖွေ�ေစုုဆော�ာင်းး�ရန်် အခက််အခဲဲရှိိ�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�သည််။

အံ့့�အားး�သင့််စရာာကော
�
�ာင်းး�သည််မှာာ� စွွမ်းး�ရည််မြ�င့််သော�ာ
�
အလုုပ််
နေ�ရာာများ�း�အတွွက်် လုုပ််သားး�စုုဆော�ာင်းး�ရန်် ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််�
လွွယ််ကူနေ�ပုံ
ူ
ံရ
� ၏။ အလယ််ကိိန်းး�တန််ဖိုးး�� တွွက််ချျက််မှုုနှှင့်�်

တူူညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ ၄၆.၇%
သည်် စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း�ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လွွယ််ကူသော်�်
ူ
�လည်းး� ၄င်းး�

တို့့��အတွွက်် ကြီး��း ကြ�ပ််သူူများ�း�ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏

၄၄.၈% သာာ လွွ ယ််ကူူ သ ည််ဟုု ဆိုု� ကြ� ခြ�င်းး� ဖြ� စ််သည်် ။

ဤကိိန်းး�ဂဏန်းး�များ�း�သည်် နည်းး�ပညာာကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�ကိုု�
ခန့််� ထားး�ခြ�င်းး� ထက််သာာလွွ န််ကော�ာင်းး� မွွ န််သော်�်� လည်းး�

စုုဆော�ာင်းး�မှုုတွွင်် အခက််အခဲဲများ�း�စွာာ� ရှိိ�သေး�းသည်် ကိုု�သတိပြုိ �ု
သင့််ပါ
� ါသည််။ ဖြ�စ််နိုင််ခြေ�ေရှိိ�သော�ာ
�ု
ရှှင်းး�ပြ�ချျက််မှာာ� လူူများ�း�စုု၏

ပညာာရေး�းအဆင့််� နိိမ့််�ကျျနေ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

အလယ််ကိိန်းး�တန််ဖိုးး�� တွွက််ချျက််မှုုနှင့်
ှ တူ
်� ညီ
ူ သော�ာ
ီ
ပြ�ည််နယ််/

တိုု�င်း�း ရှိိ� ဒေ�သများ�း�၌ မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး� အပ််နှံံ�မှုုမှာာ� ၉၄.၉%
ရှိိ�သော်�်�လည်းး� အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး� အပ််နှံံ�မှုု၏ ၄၁% မျှှသို့့��
ကျျဆင်းး�သွားး��သည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင်် ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်
ူ
်�
အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိိန်းး�
ဤ လုုပ််သားး�ခန့့်�ထားး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင်် ၂၀၁၈ခုုနှှစ််နှှင့်�် ၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�ိမ််စလုံးး�� တို့့��၌ တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�သည့််�

အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး� ၇ ခုု ပါါဝင််သည််။

၁။ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှု
ူ ုအခြေ�ေခံံကာာယလုုပ််သားး� (%)

၂။ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှု
ူ ုနည်းး�ပညာာရှှင််များ�း� (%)

ူ ု၃။ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှု
စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း� (%)

များ�း�၊ နည်းး�ပညာာရှှင််များ�း�၊ စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း�၊ ကြီး��း ကြ�ပ််ရေး�းမှူးး��
ဖော်�်�ပြ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုစီီရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏

ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကိုု� ပြ�သခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ဤသည််ကားး� လုုပ််ငန်းး�စုု

များ�း�အတွွ က််လည်းး� တိုု� က်် ရိုု� က််အကျိုးး���သက််ရော�ာက််မှုု
ရှိိ�သည့််� နည်းး�တူူ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တို့့��က ချျမှှတ််ထားး�သည့််�

အခြေ�ေခံံအလုုပ််သမား�းရေး�းရာာ အစီီအမံ၊ံ မူူဝါါဒများ�း�၏ အကျိုးး���

ကျေး�း�ဇူးး�များ�း�ကိုု�လည်းး� ပေါ်�်လွွင််စေ�သည််။ အလုုပ််သမား�း
စုုဆော�ာင်းး�မှုုတွွင်် အခက််အခဲဲများ�း�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�စုုအတွွက််
ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�ပြား�း�လာာခြ�င်းး�နှှင့််�အမြ�တ််အစွွန်းး�ကျျဆင်းး�ခြ�င်းး�

ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�ရုံံမျှှ
� မက လုုပ််သားး�ဈေး�းကွွက််တွင််
ွ အလုုပ််သမား�း
များ�း�သည်် ၎င်းး� တို့့��နှှ င့််� မ သင့််� တော်�်� သော�ာ အလုုပ််များ�း�ဖြ� င့််�

အဆုံးး��သတ််ရခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည့််အခါ
�
ါ လုုပ််သားး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ရှှင််

အကြား�း� ပြ�ဿနာာများ�း�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�နှှင့်�် လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််
အမြ�တ််အစွွန်းး� လျော့�့��နည်းး�ခြ�င်းး�လည်းး� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််
(Blanchflower et al. 1996, Ponte 2000)။ အလုုပ််သမား�း

စုုဆော�ာင်းး�မှုု အခက််အခဲဲရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် အလုုပ််သမား�းမူူဝါါဒများ�း�
ကြော��ာင့််� စျေး�း�ကွွက််အတွင်း
ွ း� အားး�နည်းး�မှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�သည််

ဟုု ဆိုု�လိုု�နိုု�င််သည််။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး�အပေါ်�်
အလွွ န််အကျွံံ�တ င်းး� ကြ� ပ််သော�ာ စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
(ခွဲဲ�တမ်းး�၊ အသက််ကန့််�သတ််၊ အလုုပ််သမား�း စာာချုု�ပ််များ�း�
အပေါ်�် တင်းး�ကျျပ််သော�ာ စည်းး�ကမ်းး�ချျက််များ�း�) ကိုု� သတ််မှှတ််

ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�၏ အလုုပ််သမား�းများ�း� ငှား��းရမ်းး�
ခြ�င်းး� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု� ထိိခိုု�က််၍ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�အတွွက််
အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� အလုုပ််သမား�းများ�း� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�၌ အခက််အခဲဲ

ဖြ�စ််စေ�ရုံံမ
� က အဆင့််အတ
�
န်းး�ရှိိ� ထုုတ််ကုုန််ပစ္စစည်းး�များ�း�လည်းး�
ထုုတ််လုုပ််နိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�တော့�့�ပါါ။

၆။ မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�မှုု နှုုန်းး� (%)
၇။ အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�မှုု နှုုန်းး� (%)
ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�နှှစ််ခုုသည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုစီီရှိိ� မူူလတန်းး�
နှှင့်�် အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�သို့့�� တက််ရော�ာက််ကြ�သော�ာ
မူူ လတ န်းး� နှှ င့််� အလယ််တန်းး� အရွွ ယ််ကျော�ာ�င်းး� သားး�များ�း�
လူူဦးးရေ� အချိုး�း��အသီးး�သီးး� ကိုု�တိုုင်း
� း�တာာပါါသည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�
များ�း�သည််“ပညာာရေး�းသည််လူ့့�အရင်းး�အနှီးး��၏အရည််အသွေး�း�ကိုု�

ပြ�သသော�ာကြား�း�ခံံ တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််”ကိုု� အသိိအမှတ်
ှ ပြု် �ု၍
ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� လူူသားး�အရင်းး�အနှီးး��၏ အရည််အသွေး�း�ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ညွှှန််ကိန်း
ိ း�နှှစ််ခုုစလုံးး��အပေါ်�်ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ပိုု�မိုု�မြ�င့််�မား�းလေ�၊ အလုုပ််သမား�းစုုဆော�ာင်းး�မှုု ကဏ္ဍခွဲဲ�တွွင််
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ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တစ််ခုုစီီ၏ ရမှှတ်် ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််လေ�ဖြ�စ််

ချျက််များ�း�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီသည််ဟုုဆိုု�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏

အလုုပ််သမား�းပေါ်�်လစီီများ�း�၏ ဖြ�ည့််ဖက််အခြေ�ေခံ
�
တ
ံ စ််ခုုအဖြ�စ််

လုုပ််ငန်းး�စုု၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းနိုုင််သည့်
�
်�

သည််။ ဤညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�သည်် ပညာာရေး�းပေါ်�်လစီီများ�း�ကိုု�
ရှုုမြ�င််သုံးး��သပ််သော�ာကြော��ာင့််ပညာာရေး�းပေါ်�်လစီီ
�
၏အရည််အသွေး�း�

မြ�င့််� မား�းလျှှင်် လူ့့�အရင်းး� အနှီးး��သို့့�� ဦးးတည််သည့််� အတွွ က််
ဤအတိုု�င်းး�အတာာကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်
ညွှှန််ကိန်းး�
ိ အသစ််များ�း�
၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဤ လုုပ််သားး�ခန့့်�ထားး�ရေး�း အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

နှှင့်စပ််လျျ
�်
ဉ်းး�သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း� ကိုု� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ�
လေ့�့လာာနိုုင််စေ�
�
ရန််ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အသစ််(၅)ခုုကိုု�ထပ််မံံထည့််သွ
� င်း
ွ း�
ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�တို့့��မှာာ� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် ၈။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� လုုပ််သားး�သစ််ကိုု�
လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရန်် လိုု�အပ််သည်် (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏
ဝန််ထမ်းး�အသစ််များ�း�ကိုု� ငှား��းရမ်းး�ပြီး��း နော�ာက်် လေ့�့ကျျင့််ပေး
� �းရန််

လိုု�အပ််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�၏ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။

ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ၎င်းး�သည်် လူ့့�အရင်းး�အမြ�စ််နှှင့််�

လုုပ််သားး�စွွမ်းး�ရည််ကိုု� တိုု�က််ရိုုက််တိုု
�
င်း
� း�တာာသည််။ အကယ််၍
အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် အရည််အသွေး�း�နိိမ့်လျှှင််
်�
သို့့�မ
� ဟုုတ််

လုုပ််ငန်းး�စုု၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့်�် မကိုု�က််ညီပါ
ီ ါက လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�သည်် ထိုု�လုုပ််သားး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�သော�ာ
လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�မှှ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု�ရယူူ၍ လေ့�့ကျျင့််�
သင််ကြား�း�ပေး�းရခြ�င်းး� အတွွက်် ထုုတ််ကုုန််အတွွက််သုံးး��ရမည့််�

အချိိ�န််နှှ င့််� ငွေ�ေများ�း� မျှှဝေ�သုံးး�� စွဲဲ�ရန််လိုု� အပ််လာာလိိ မ့််� မ ည်် ။

ဤအချျက််သည်် အလုုပ််သမား�းစျေး�း�ကွွက််တွင််
ွ စွွမ်းး�ဆော�ာင််

ရည်် နိိ မ့််� ကျျခြ� င်းး� ကိုု� ဆိုု� လိုု� သ ည်် ။ အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု�
၎င်းး� တို့့��၏ အရည််အချျင်းး�နှှင့်�် မသင့််�လျော်�်��သည့်�် လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�က ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� ခံံ ရ နိုု� င််သ ည်် ။ အစိုးး�� ရအနေ�ဖြ�င့််�

ဤပြ�ဿနာာကိုု� အလုုပ််သမား�းများ�း�အားး� အလုုပ််အကိုု�င််နှှင့်�်

ပိုု�မိုုကိုု
� က််ညီ
�
စေ�
ီ ရန်် အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိိ�ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုအဖွဲ့့��ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််။

၁၀။ ဝန််ထမ်းး�များ�း� ငှား��းရမ်းး�ပြီး�း�နော�ာက်် အလုုပ််မလုပ်
ု ်မီီ
ကြာ�ာသော�ာရက်် အရေ�အတွွက်် (#)

ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� လေ့�့ကျျင့််� သင််ကြား�း�ပေး�းရမည့််� ပြ�ည််နယ််/

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� တစ််ခုုစီီ အတွွ က််

လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း� ပိုု�၍များ�း�လေ� အလုုပ််ခန့််အပ််မှုုနှုု
�
န်းး� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�

ဝင််ရော�ာက််မလုုပ််ဆော�ာင််မီီ ကြာ�ာသော�ာကြား�း�ကာာလရက််ပေါ�ါင်းး�

တိုု�င်းး� တစ််ခုုစီီအတွွင်းး�ရှိိ� လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းရန်် လိုု�အပ််သည့််�
ရမှှတ််နိိမ့်လေ�ဖြ
်�
�စ််သည််။ ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� လေ့�့ကျျင့််ပေး
� �းရန််

လိုု�အပ််သည််မှာာ� လုံံလော�ာက််သော�ာ
�
ကျွွမ်းး�ကျျင််လုုပ််သားး�များ�း�
မရှိိ�ခြ�င်းး�ကိုု� ပြ�သခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အကော�ာင်းး�ဆုံးး��မှာာ� ဝန််ထမ်းး�

တစ််ဦးးသည်် အလုုပ််ဝင််ရော�ာက််ပြီး�း�လျှှင်် စိိတ််ကျေ�ေနပ််ဖွွယ််

ကော�ာင်းး�သော�ာ အဆင့််တွ
� င််
ွ အလုုပ််လုုပ််နိုုင််သ
�
ည််။ လေ့�့ကျျင့််�
ရေး�းတွွင်် အချိိ�န််ပိုု�ပေး�းရန်် လိုု�အပ််ခြ�င်းး�က ဝန််ထမ်းး�အသစ််

များ�း�သည်် သူူတို့့၏
� အလုုပ််ကိုု� လုုပ််ရန််စွွမ်းး�ရည်် လုံံလော�ာက််မှုု
�
မရှိိ�သေး�းကြော��ာင်းး� ပြ�သသည််။ အလုုပ််ခွွင််သင််တန်းး�သည််

ကော�ာင်းး�သည့််အရာာတ
�
စ််ခုုဖြ�စ််သည််။ညံ့့�ဖျျင်းး�သော�ာအထွေ�ေထွေ�ေ

ပညာာရေး�းအတွွက်် အစား�းထိုးး��သည့််�အနေ�ဖြ�င့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််

လေ့�့ကျျင့််�ရေး�းအတွွက်် သုံးး��စွဲဲ�ရသည့််� အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ကိုု�

ကျွွန်ုုပ််တို့့
� ��အဓိက
ိ စိုးး��ရိိမ််သည််။ကျော�ာ�င်းး�များ�း�၌ပိုု�မိုုကော� �ာင်းး�မွွန််သော�ာ
ပညာာရေး�းနှှ င့််� အသက််မွေး�း�ဝမ်းး�ကျော�ာ�င်းး� သင််တန်းး� များ�း�

ရှိိ�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဤကိိစ္စကိုု
စ � ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုုင််သ
�
ည််။ လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�
ရင််ဆိုု�င််ရဖွွယ််ရှိိ�သော�ာ အဓိိကပြ�ဿနာာတစ််ခုုမှာာ� သင််တန်းး�
များ�း�တက််ပြီး�း�နော�ာက်် အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် အခြား�း�လုုပ််ငန်းး�
များ�း�သို့့�� ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�ခြ�င်းး�များ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုု�င််၍ အစိုးး��ရက

ကြား�း�ဝင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် လိုု�အပ််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်နိုုင််သ
� ည််။
၉။ ဒေ�သတွွင်းး�လုုပ််သားး�များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�သည််
လုုပ််ငန်းး�စုလိုု�
ု အပ််ချျက််များ�း�ကိုု�မီီသည်် (%)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုစီီရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုုများ�း�က
ဒေ�သခံံအလုုပ််သမား�းများ�း�၏ အရည််အသွေး�း�သည်် လိုု�အပ််

ဝန််ထမ်းး�များ�း�ကိုု� ငှား��းရမ်းး�ပြီး��း နော�ာက်် အလုုပ််ကိုု�အမှန််တကယ််
ှ
ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဝန််ထမ်းး�တစ််ဦးးအနေ�ဖြ�င့််� အမှှန််တကယ််
အလုုပ််ထဲဲဝင််လုုပ််ရန်် အချိိ�န််ပိုု�မိုုကြာ� �ာလေ� လုုပ််ငန်းး�က သူူတို့့�

အားး�လေ့�့ကျျင့််�ရေး�း အပေါ်�် သိိသိသာာသာာ
ိ
အားး�ထုုတ််နေ�ရ၍

လုုပ််ငန်းး� စုု၏ အရင်းး� အမြ�စ််များ�း�ကိုု� ဖြု�ုန်းး� တီးး�နေ�ရသော�ာ
အဖြ�စ််သို့့��ရော�ာက််၏။ ထို့့��အပြ�င်် ဤကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနိိမ့်ဝ
�် န််ထမ်းး�

အလုုပ််သမား�းများ�း�၏ ကုုန််ချော�ာ�ထုုတ််စွွမ်းး�ရည််နိိမ့်�်ကျျသည့်�်
အလျော�ာ�က်် ထွွက််ကုုန််အရည််အသွေး�း�သည််လည်းး� ကျျဆင်းး�
သွားး��စေ�မည််ဖြ�စ််ရာာ လုုပ််ငန်းး�စုု၏ ဂုုဏ််သတင်းး�ကိုု� ပျျက််စီးး�စေ�

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အရည််အသွေး�း�သင့််စျေး�း
� �နှုုန်းး�များ�း� သို့့�မ
� ဟုုတ်် အရည််
အသွေး�း�နိိမ့််� ထုုတ််ကုုန််အနေ�ဖြ�င့််� ရော�ာင်းး�ချျရန်် အတင်းး�အကျျပ််

ဖန််တီးး�သွားး��စေ�နိုု� င််သ ည်် ။ ယခင််ကိိ စ္စစ ရ ပ််များ�း�နည်းး�တူူ
ဤအချျက််သည်် အလုုပ််သမား�းကိုု� မှား��းယွွင်းး�စွာာ� နေ�ရာာခွဲဲ�ဝေ�
ချျထားး�ပေး�းခြ�င်းး�ကြော��ာင့််ဖြ� �စ််လာာသည့််� အထွေ�ေထွေ�ေပြ�ဿနာာ

ဟုုဆိုု�နိုင််ပါ
ု� ါသည််။ အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် သူူတို့့၏
� ကျွွမ်းး�ကျျင််

မှုုနှှင့််� ကိုု� က််ညီီ သော�ာနေ�ရာာအတွွက်် လုုပ််ငန်းး� စုုများ�း�ထံံ မှှ
ငှား��းရမ်းး�ခြ�င်းး� မခံံရသည့််� အဖြ�စ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််�

အလုုပ််သမား�းရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းဌာာနကိုု� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ� အသုံးး��ချျပြီး�း�

ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ၏ မြ�င့််�မား�းသော�ာ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့်�်အညီီ
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း�အတွွက််အထူးး�အစီီအစဉ််များ�း�ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး�
ဖြ�င့််� ဤပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််သည််။

၁၁။ အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�၌ ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�မှုု
နှုုန်းး�ထားး� (%)
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ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည််အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�များ�း�၌ကျော�ာ�င်းး�တက််ရန််

ချျထားး�ရေး�း ရုံးး��များ�း�မှှ လူူ ၁၀၀၀၀ လျှှင်် ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍတွွင််

ကျော�ာ�င်းး�သူူကျော�ာ�င်းး�သားး� လူူဦးးရေ�အချိုး�း��ကိုု�တိုုင်း
� း�တာာသည််။

သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရမှှတ််သည်် ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး� များ�း�

စာာရင်းး�သွွင်းး�ထားး�သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� များ�း�ရှိိ�အထက််တန်းး�

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် “ပညာာရေး�းသည်် လူ့့�အရင်းး�အနှီးး��၏
ကြား�း�ခံံ ဖြ� စ််သည်် ” ဟူူ သော�ာအမြ�င််ဖြ�င့််� တိုု� င်းး� တာာသော�ာ

ပြ�ည််နယ််/ တိုု�င်းး� အတွွင်းး�ရှိိ� လူူသားး�အရင်းး�အနှီးး��၏ အရည််

အသွေး�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�တွွင်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�
ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �းလေ�လေ� အလုုပ််သမား�းစုုဆော�ာင်းး�မှုု ကဏ္ဍခွဲဲ�တွွင််
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�က ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန်် မြ�င့််မား
� �းလေ�လေ�ဖြ�စ််သည််။

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�သည်် ပညာာရေး�းမူူဝါါဒအားး� အလုုပ််သမား�း
ပေါ်�်လစီီတစ််ခုုအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ပြီး��း ပညာာတတ််ပိုု�မိုုများ�း
� �ပြား�း�
ခြ�င်းး�သည််အရည််အသွေး�း�မြ�င့််မား
� �းသော�ာလူူသားး�အရင်းး�အနှီးး��ကိုု�
ရရှိိ�စေ�သည််ဟုုယူူဆသည််။

၁၂။ အလုုပ််သမား�းရုံးး��၏ လူူ ၁၀၀၀၀ လျှှင််
အလုုပ််ပေး�းနိုု�င််သည့်�် ပမာာဏ (#)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုုရှိိ� အလုုပ််သမား�းနေ�ရာာ

အလုုပ််နေ�ရာာချျထားး�ပေး�းနိုုင််သည့်
�
်� အရေ�အတွွက််ကိုုတိုု
� င်း
� း�တာာ

အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး��၏ ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််ဖြ�စ််သည််။ အလုုပ််

အကိုု�င််ရရှိိ�ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုအဖွဲ့့�� အလုုပ််သမား�းရှာာ�ဖွေ�ေရေး�းရုံးး��
များ�း�ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််�လစ််လပ််နေ�သော�ာအလုုပ််နေ�ရာာ
များ�း�ကိုု� ကြော်��်�ငြာ�ာနိုုင််သ
� ည််။ အလုုပ််အကိုု�င််ရှာာ�ဖွေ�ေသူများ�း
ူ �သည််

ဤရုံးး��တွွင််မှှတ််ပုံံတင််
� နိုုင််သ
� ည််။ထို့့��နော�ာက််၎င်းး�သည််၎င်းး�တို့့��ကိုု�
ဖြ�စ််နိုင််ချေ�ေရှိိ�သော�ာ
ု�
အလုုပ််ရှှင််များ�း�နှှင့််�ဆက််သွွယ််ပေး�းနိုုင််သ
� ည််။

ထိုု�ရုံးး��များ�း�သည်် အလုုပ််ရှှင််နှင့်
ှ ်� ဝန််ထမ်းး�များ�း�အကြား�း� ပဋိိပက္ခခ

များ�း�ကိုု�လည်းး� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန်် ကူူညီနို
ီ င််သ
ု� ည််။ ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််
အစိုးး��ရရုံးး��များ�း�က လူူအများ�း�ကိုု� အလုုပ််အကိုု�င််များ�း� ပေး�းနိုုင််
� ရန််
စွွမ်းး�ရည််ကိုု� တိုု�က််ရိုု�က််တိုု�င်းး�တာာသည််။ ဤရုံးး��၏ (အလုုပ််

သမား�းရှာာ�ဖွေ�ေ နေ�ရာာချျထားး�ရေး�းရုံးး��ကိုု� ဆိုု�လိုုသ
� ည််) အငြ�င်းး�ပွား��း

မှုုများ�း� ဖြေ�ေရှှ င်းး� နိုု� င််မှုု စွွ မ်းး�ရည််ကိုု� (အလုုပ််သမား�းရှာာ�ဖွေ�ေ
နေ�ရာာချျထားး�နိုု�င််စွွမ်းး�ကော�ာင်းး�လျှှင်် ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််စွွမ်းး�လည်းး�
ကော�ာင်းး�နိုုင််အံ့့�
�
ဟူူသော�ာသဘော�ာဖြ�င့််)� တိုု�င်းး�တာာရန်် သွွယ််ဝိုုက််
�
၍ သုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််သည််။

ဇယားး� ၄.၉ ။

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုဆိုု�
ု င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ MBEI က စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သော�ာ အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

Dataset

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

လုုပ််သားး�ခန့့်�ထားး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

4.29

5.62

3.07

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

(အမာာခံံ ၀.၄)

အလယ််ကိိန်းး�

5.22

6.23

4.54

အမြ�င့််�ဆုံးး��

6.13

7.16

5.97

0.36

0.66

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

1.50

2.20

2.05

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

2.30

2.87

2.54

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.28

3.71

3.20

0.18

0.36

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

2.18

2.80

0.54

အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

2.92

3.58

2.12

အမြ�င့််�ဆုံးး��

3.43

3.97

3.06

0.59

0.98

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ အလုုပ််သမား�း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

22.9%

29.8%

29.6%

ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှုု
ူ -

မေး�းခွွန်းး� - _ Q60_1

အလယ််ကိိန်းး�

37.4%

43.0%

48.0%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

53.4%

60.9%

55.3%

0.51

0.75

အခြေ�ေခံံကာာယလုုပ််သားး� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

144
tcef; 4
jrefrmEdkifiH&Sd pD;yGm;a&;
tkyfcsKyfrItajctae

၂။ အလုုပ််သမား�း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

5.2%

0.0%

6.8%

ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှုု
ူ -

မေး�းခွွန်းး� - _ Q60_2

အလယ််ကိိန်းး�

20.3%

26.9%

25.1%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

34.6%

49.4%

47.2%

-0.17

0.60

နည်းး�ပညာာရှှင််များ�း� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၃။ အလုုပ််သမား�း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

17.1%

30.1%

26.9%

ူ ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှုု

မေး�းခွွန်းး� - _ Q60_3

အလယ််ကိိန်းး�

38.3%

47.8%

46.7%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

62.1%

77.8%

68.6%

0.05

0.50

စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၄။ အလုုပ််သမား�း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

14.7%

0.0%

21.3%

ူ ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှုု

မေး�းခွွန်းး� - _ Q60_4

အလယ််ကိိန်းး�

32.3%

44.8%

44.8%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

57.2%

61.5%

61.0%

-0.17

0.73

ကြီး�း�ကြ�ပ််သူူများ�း� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၅။ အလုုပ််သမား�း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

19.8%

ူ ခေါ်�်ယူူရလွွယ််ကူမှုု

မေး�းခွွန်းး� - _ Q60_5

အလယ််ကိိန်းး�

29.9%

40.4%

41.3%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

52.3%

51.9%

54.2%

0.43

0.46

မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း� (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၆။ မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

76.2%

86.0%

86.0%

အပ််နှံံ�မှုု နှုုန်းး� (%)

အလယ််ကိိန်းး�

မြ�န််မာာနေ�ထိုု�င််မှုု

89.7%

94.9%

94.9%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

အခြေ�ေအနေ�များ�း�

95.1%

98.1%

98.1%

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.60

1.00

စစ််တမ်းး� ၂၀၁၇

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၇။ အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

41.6%

51.6%

51.6%

အပ််နှံံ�မှုု နှုုန်းး� (%)

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

53.4%

72.7%

72.7%

မြ�န််မာာနေ�ထိုု�င််မှုု

အမြ�င့််�ဆုံးး��

73.1%

86.3%

86.3%

အခြေ�ေအနေ�များ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.53

1.00

စစ််တမ်းး� ၂၀၁၇

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည့်�် ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၈။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

35.1%

လုုပ််သားး�သစ််ကိုု�

မေး�းခွွန်းး� - _ Q61

အလယ််ကိိန်းး�

62.7%

လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း�ရန််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

87.1%

လိုု�အပ််သည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၉။ ဒေ�သတွွင်းး�လုုပ််သားး�များ�း�၏

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

11.6%

အရည််အသွေး�း�သည််

မေး�းခွွန်းး� - _ Q65

အလယ််ကိိန်းး�

27.8%

လုုပ််ငန်းး�စုု လိုု�အပ််ချျက််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

54.5%

များ�း�ကိုု� မီီသည်် (%)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၁၀။ ဝန််ထမ်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

29.47

ငှား��းရမ်းး�ပြီး��း နော�ာက််

မေး�းခွွန်းး� - _ Q62

အလယ််ကိိန်းး�

49.12

အလုုပ််မလုုပ််မီီ ကြာ�ာသော�ာရက််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

91.28

အရေ�အတွွက်် (#)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၁။ အထက််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

27.3%

များ�း�၌ ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�မှုု

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

41.0%

နှုုန်းး�ထားး� (%)

မြ�န််မာာနေ�ထိုု�င််မှုု

အမြ�င့််�ဆုံးး��

59.1%

အခြေ�ေအနေ�များ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

စစ််တမ်းး� ၂၀၁၇

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၂။ အလုုပ််သမား�းရုံးး��၏

တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

4.77

လူူတသော�ာင်းး�လျှှင််

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

29.54

အလုုပ််ရှာာ�ပေး�းနိုု�င််သည့့်�

မြ�န််မာာနေ�ထိုု�င််မှုု

အမြ�င့််�ဆုံးး��

373.07

ပမာာဏ (#)

အခြေ�ေအနေ�များ�း�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

စစ််တမ်းး� ၂၀၁၇

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုသည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု ပဏာာမလိုု�အပ််ချျက်် ဖြ�စ််သည််။ သာာ၍

များ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််စေ�ရေး�းအတွက််
ွ ဥပဒေ�၊ နိုု�င််ငံံရေး�းနှင့်
ှ �် အဖွဲ့့��

ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မိိသားး�စုုနှှင့််�

ဈေး�းကွွက််နှင့်ှ ထိိ
်� တွေ့�့�ဆော�ာင််ရွက််မှုုများ�း
ွ
�၊စီးး�ပွား��းရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုု
အစည်းး� ယန္တတရား�းပိုု�င်းး�မှှ စီီစဉ််ထားး�ရှိိ�မှုုများ�း�ကိုု� ဆိုု�လိုုပါ
� ါသည််။

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု ဆိုု�ရာာ၌ ရုုပ််ဝတ္ထုု�ပိုု�င်းး� ထိိခိုုက််နာ
�
ာကျျင််စေ�မှုု

သို့့�မ
� ဟုုတ်် ခိုးး��မှုုကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�မှှသည်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ဖော်�်�

ကိုု�င််ဖက််များ�း�အကြား�း� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ဥပဒေ�အရ
ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့််� အသက််ဝင််စေ�ခြ�င်းး�တို့့��အထိိ ပါါဝင််

ပါါသည်် ။ အသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က််

၎င်းး� တို့့�၏
� အခွွင့်အရေး�းများ�း
်�
�ကိုု� ခုုခံံကာာကွယ််
ွ ရန််ခွွင့်ပြု်� �ုသည့််�
လွွတ််လပ််သော�ာဥပဒေ�စနစ််သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု

အတွွက်် မရှိိ�မဖြ�စ််လိုု�အပ််သည်် ( Djankov et al. 2008)။

ကန််ထရိုုက််
� အတည််ပြု�ုနိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �မရှိိ�လျှှင််ဝယ််ယူူသူ/ူ ရော�ာင်းး�ချျသူူ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ရှှ င််သ ည်် ကန််ထရိုု� က်် ငြ�င်းး� ဆန််သူူ /
ပျျက််ကွွက်် သူူ ၏ အရှှက််ခွဲဲ� ရန်် ထိုု� တဖက်် သူူ ၏ မိိ သားး�စုု၊

သူူငယ််ချျင်းး�နှှင့့်� ဒေ�သခံံထင််ရှား��းသော�ာ သူူတို့့��အပေါ်�်မှီီ�ခိုု�၍

အရေး�းကြီး��း သည့််အချျက််မှာာ
�
� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း� ခိုု�င််မာာအော�ာင််

မိိတ််ဆွေ�ေအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ပြ�င််ပကိုု�ကျော်�်��လွန််
ွ ၍ကုုန််စည််ဖလှှယ််မှုု

ပြု�ုလာာအော�ာင််အားး�ပေး�းရာာရော�ာက််သည််။ဥပဒေ�၊စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့့်�
ဘဏ္ဍာာရေး�းဆိုု� င််ရာာစာာပေ�များ�း�၌ ၎င်းး� တို့့�� ၏ စီးး�ပွား��းရေး�း
အခွွင့်အရေး�းများ�း
်�
�ကိုု� ခုုခံံကာာကွယ််
ွ ရန်် ခွွင့်ပြု်� �ုသည့််� လွွတ််လပ််
သော�ာ ဥပဒေ�စနစ််ရှိိ�လျှှင်် အကြွေး��း�စျေး�း�ကွွက််၌ပင််စီးး�ပွား��းရေး�း

ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုအတွွက်် အကျိုးး���ရှိိ�စေ�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�

ကြ�သည််။ (Levin 1999)။ အဘယ််ကြော��ာင့််ဆိုု
� သော်�်
�
� စာာချုု�ပ််
ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု

ဖြေ�ေလျှော့�့��ချျထားး�ခြ�င်းး�မရှိိ�သဖြ�င့််� လွွတ််လပ််သော�ာ တရား�းရုံးး��
များ�း� လိုု�အပ််သော�ာကြော��ာင့််ဖြ� �စ််၏။ ဤအချျက််နှှင့််� ဒေ�သဆိုု�င််ရာာ

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုုများ�း�သည််ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ဆဲဲကမ္ဘာာ�တွွင််အတော်�်�ရှား��းပါးး�
သည််။

လူူ မှုုရေး�းနည်းး�များ�း� သုံးး�� စွဲဲ�ရပါါမည်် ။ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�

ဥပဒေ�များ�း�နှှင့််� စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�သည်် စာာချုု�ပ််များ�း�

ပေး�းရေး�းတို့့��ကိုု� ဥပဒေ�၊ နည်းး�ဥပဒေ�များ�း�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�း

ကာာကွွယ််ရန်ခွွင့်
် �ပြု် �ုသည့််� အခြေ�ေအနေ�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
်

ခိုု�င််မာာမှုုရှိိ�စေ�ရေး�းနှင့်
ှ ်� အခြေ�ေခံံပစ္စည်းး
စ �ပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့်ကိုု
်� � ကာာကွွယ််

နိုုင််သည့်
�
်� အခြေ�ေအနေ�တစ််ရပ််ရှိိ�မှှသာာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
အနေ�ဖြ�င့််� အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််
ွ နိုုင််ကြ
� �ပေ�မည််။

သို့့��ဖြ� စ်် ၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ငွေ�ေရှာာ�နိုု� င််စွွ မ်းး�ကိုု�

အလားး�အလာာ အကော�ာင်းး�ဆုံးး��မြှ�ှင့်တင််ပေး
်�
�းနိုုင််ရေး�းအတွ
�
က််
ွ

ချုု�ပ််ဆိုု�ခြ�င်းး�နှှင့်အခြေ�ေခံံပစ္စစ
�်
ည်းး�ဥစ္စာာ�ပိုု�င်ဆိုု�
် င််မှုအ
ု ခွွင့််အ
� ရေး�းများ�း�ကိုု�
များ�း�သည််အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််သည််။သို့့��ဖြ�စ််၍စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ငွေ�ေရှာာ�နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �ကိုု�အလားး�အလာာအကော�ာင်းး�ဆုံးး��

မြှ�ှင့်တင််ပေး
�်
�းနိုုင််ရေး�းအတွ
�
က််
ွ ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုသည်် အဓိိကနှင့်
ှ ်�

ပဏာာမလိုု�အပ််ချျက််ဖြ�စ််သည််။ပိုု�၍အရေး�းကြီး�း�သည့််အချျက််မှာာ
�
�
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စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း� ခိုု�င််မာာအော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

တရား�းရုံးး��များ�း�ကိုု� တတ််နိုင််သမျှှရှော�ာ
�ု
�င််ကြ�ဉ််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�လာာ

အဝိုု�င်းး�ပြ�င််ပကိုု� ကျော်�်��လွန််
ွ ၍ ကုုန််စည််ဖလှှယ််မှုု ပြု�ုလာာအော�ာင််

စာာတမ်းး�များ�း� အသက််ဝင််စေ�ရေး�းကိိစ္စစတွွင်် ဆော�ာင််ရွွက််မှုု

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် မိိသားး�စုုနှှင့််� မိိတ််ဆွေ�ေအသိုု�င်းး�
အားး�ပေး�းရာာရော�ာက််သည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ

အားး�ကော�ာင်းး�လာာသည််နှှင့်�်အမျှှအဆိုု�ပါါ ကုုန််စည််ဖလှှယ််မှုု

များ�း� တိုးး��ပွား��းလာာသည့််အတွ
�
က််
ွ လူူမှုုရေး�းအရ တွွန်းး�အားး�ပေး�း
သည့််နည်းး
�
�ဖြ�င့််�ထိိန်းး�သိိမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရန််မှာာ�ခက််ခဲဲသည််ထက််
ခက််ခဲဲလာာပါါမည််။

ဥပဒေ�နှှင့်အမိ
်� န့်
ိ များ�း
်� �နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ကြီး�း�စွာာ�

သော�ာ ပြ�ဿနာာရပ််များ�း� ရင််ဆိုု�င််နေ�ရ ပါါသည််။ ကမ္ဘာ့့��ဘဏ််၏
၂ဝ၁၉ ခုုနှှစ်် Doing Business အစီီရင််ခံံစာာပါါ စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

များ�း� အသက််ဝင််စေ�ခြ�င်းး� ညွှှန််ကိိန်းး�တွွင်် နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၉ဝ
အနက်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် အဆင့််� ၁၈၇ ရရှိိ�ထားး�ပါါသည််။

ကွွင်းး�ဆင်းး�စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူမှုုအရ သိိရှိိ�ရသည််မှာာ� စီးး�ပွား��း
ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ရှှင််အများ�း�စုုသည်် တရား�းရုံးး��များ�း�၏ စနစ််များ�း�
အပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုုလုံးး��ဝ မရှိိ�ပါါ၊ မယုံံ�ကြ�ည််သည့််�အတွွက််

အလွွန််အရေး�းကြီး�း�ပြီး��း တန််ဖိုးး��ကြီး��း သော�ာ ကိိစ္စစများ�း�နှှင့််�တကွွ

မိိတ််ဖက််လုုပ််ငန်းး�ရှှင််နှှင့််� ဖော�ာက််သည်် ကိိစ္စစများ�း�တို့့��၌ပင််

ရပါါသည််။ အဓိိပ္ပါါ�ယ််မှာာ� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� တွ
ံ င််
ွ ဥပဒေ�ပိုု�င်းး� စာာချုု�ပ််
စွွမ်းး�ရည််အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�၏ အဟန့််�အတားး�များ�း� ရှိိ�နေ�သည့််�
သဘော�ာသက််ရော�ာက််ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�စုုတို့့��၌ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုအပေါ်�် ကွဲဲ�ပြား�း�သော�ာ
အမြ�င််များ�း�ရှိိ�ကြ�သည််။လုုပ််ငန်းး�စုုအများ�း�စုုသည််အစိုးး��ရအရာာရှိိ�

များ�း�သည်် ဥပဒေ�အထက််တွွင််ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။

မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တွွင််မျှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏
၅၀% မျှှအထိိ စီးး�ပွား��းရေး�းပြ�ဿနာာတို့့��ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််ရေး�း

အတွွက်် ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �းသော�ာ အစိုးး��ရရုံးး��သို့့�� အယူူခံဝ
ံ င််နိုုင််
� မည််ဟူူ၍
ယုံံကြ� �ည််မှုုမရှိိ�ပါါ။ အစိုးး��ရဝန််ထမ်းး�များ�း� ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််လျှှင််

အရေး�းယူူခံံရမည််ဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ကြ�သော�ာ

လုုပ််ငန်းး�စုု မည််သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တွွင််မျှှ ၅၀% မျှှအထိိ
မရှိိ�ပါါ။ စာာချုု�ပ််များ�း�တွွင်် ပါါဝင််ချုု�ပ််ဆိုု�ထားး�သော�ာ သဘော�ာ

တူူညီချျက််များ�း
ီ
�အတိုု�င်းး� အကော�ာင််အထည််ပေါ်�်စေ�ရန််အစိုးး��ရ

သည်် ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပုံံပေါ်
� �်သည််။
အဆိုု�ပါါစာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း� ခိုု�င််မာာမှုုရှိိ�စေ�ရေး�းနှှင့််�အခြေ�ေခံံ

ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့််� ကာာကွွယ််ပေး�းရေး�းတို့့��ကိုု� ဥပဒေ�၊ နည်းး�ဥပဒေ�
များ�း�ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနိုုင််
� မည််ဟုု အလယ််ကိိန်းး�တန််ဖိုးး��ကိုု�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရှိိ�လုုပ််ငန်းး�စုု ၇၅.၈% က

ပုံံ� ၄.၁၀။

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််နှင့်
ှ �တိုု�င်းး�ဒေ�သ
်
ကြီး�း�များ�း�၏
အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �-၁၀ ရမှှတ််များ�း�

ယုံံကြ� �ည််ကြ�၍ လုုပ််ငန်းး�စုုအားး�လုံးး��၏ ၇၃% က အငြ�င်းး�ပွား��းမှုု
ကိိစ္စများ�း
စ �ဖြ�စ််လာာသော�ာအခါါပြ�ည််နယ််ဥပဒေ�ရေး�းရာာအကူူအညီီ

ပေး�းရေး�းအေ�ဂျျင််စီီများ�း�ကစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�အထော�ာက််
အကူူပြု�ုသည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ� သည််။ ကံံမကော�ာင်းး�စွာာ�ဖြ�င့််ပင််
�

ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၂၉

၂.၈၆

ကရင််ပြ�ည််နယ််

၄.၀၂

၂.၈၄

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၄.၁၈

၂.၆၁

မွွန််ပြ�ည််နယ််

၃.၈၉

၂.၇၁

မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၃.၈၁

၂.၇၀

� း�ဒေ�သကြီး��း
ဧရာာဝတီီတိုုင်း

၃.၆၀

၂.၈၀

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

၃.၂၇

၃.၁၀

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

၃.၁၈

၃.၁၀

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
ထိိ ခိုု� က််မှုုများ�း�နှှ င့််� ပျျက််စီးး�ဆုံးး�� ရှုံးး�� မှုုများ�း�မှှ ကာာကွွ ယ်် ရန််

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� အလုုပ််မလုုပ််နိုု�င််ပါါ။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ�း�

အနက်် ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တခုုတည်းး�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
ထက််ဝက််(၅၁.၂%) ကျော်�်�� က လုံံ� ခြုံ�ံ� ရေး�းအခြေ�ေအနေ�

ကော�ာင်းး�ကြော��ာင်းး� ပြော��ာပါါသည််။ အလယ််ကိိန်းး� တန််ဖိုးး��ကိုု�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ�း�သည််ဤတိုု�င်းး�တာာမှုုတွွင််
အားး�နည်းး�ပြီး�း� ရမှှတ်် ၂၀.၆% မျှှသာာ ရှိိ�၏။ ယင်းး�မှာာ�လုုပ််ငန်းး�စုု
များ�း�သည်် လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအခြေ�ေအနေ� အလွွန််အမင်းး�မတည််မငြိ�ိမ််

၃.၅၈ ၂.၆၇

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

၃.၅၃

တနင်္သာာ�ရီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၃.၁၈

၂.၈၇

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

၃.၃၀

၂.၆၁

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

၃.၄၈

၂.၄၂

မန္တတလေး�းတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း

၃.၂၄

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

၂.၅၂

၀

၂

ဖြ�စ််နေ�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။

၂.၅၈

ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�း၌ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ကအကော�ာင်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ်ပြီး် �း�
ကယားး�ပြ�ည််နယ််က အနိိမ့့်�ဆုံးး��ဖြ�စ်၏
် ။ ဤကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု

များ�း�သည်် ဒေ�သ၏ မူူလရှိိ�ရင်းး� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအခြေ�ေအနေ�ကြော��ာင့််�

၂.၃၉

လည်းး� တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�

၃.၀၇

၄

၆

Chart legend
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ
အမာာခံံဒေ�တာာ

၈

၁၀

ခဲ့့�သည့််�အတိုုင်း
� း� ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�မှှ ဖြေ�ေဆိုု�သူူ ထက််ဝက််

ကျော်�်��က လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အခြေ�ေအနေ�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု

ဆိုု�ကြ�သည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် ၉.၆% ကသာာ သူူတို့့��သည််
ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုံံခြုံ� �ံ�မှုုရှိိ�သည်် ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ ပဲဲခူးး�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင်် နိုု�င််ငံံသားး� အယော�ာက်် ၁၀၀၀၀ တွွင််

၁.၂၅ မျှှသာာ အမှုုအခင်းး�ရှိိ�သည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင််

ဤအရေ�အတွွက််သည််အနည်းး�ငယ််ပိုု�မိုုမြ�င့်
� ကာာ
�် ၁.၄၈ရှိိ�သည််။
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ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�အတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� များ�း�တွွင်် သိိသာာစွာာ�

အားး�သာာချျက်် မရရှိိ�စေ�ရန်် ဟန့််တားး
�
�နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �လည်းး� ရှိိ�သည််။

ကယားး�ပြ� ည််နယ််ရှိိ� လုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ ၂၀.၈% မျှှသာာ

ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််ပါါက ပြ� စ််ဒဏ််ပေး�းရမည့််� တရား�းရေး�း

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းမှုု များ�း�လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ အားး�ဖြ�င့််�
တရား�းရုံးး��၏ စီီရင််ချျက်် များ�း�သည်် မျှှတသည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�

သည််။ ကရင််ပြ�ည််နယ််အနေ�ဖြ�င့််� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင််

ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ပြီး�း� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၇၉.၀% က တရား�းရုံးး��များ�း�
သည်် မျှှတသော�ာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျသည််ဟုု ဆိုု�သည််။

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တို့့��တွွင််

အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုု တိုု�က််ဖျျက််ရေး�း ဥပဒေ� (၂ဝ၁၃) တွွင််
လုုပ််ထုံးး��နည်းး�နာာ တစ််ရပ််ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�ပြီး��း ၎င်းး�ဥပဒေ�အရ

“နိုု�င််ငံံရေး�းအရ တာာဝန််ယူူထားး�ရသူူမည််သူူမဆိုု� အဂတိိ

လိုု�က််စား�းမှုုကိုု� ကျုးး��လွွန််ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရှိိ�ရလျှှင်် ထိုု�သူူကိုု�

၁၅ နှှစ်် ထက််မပိုု�သော�ာ ထော�ာင််ဒဏ််ချျမှှတ််ရမည့််�အပြ�င််
ငွေ�ေဒဏ််လည်းး� ချျမှှတ််နိုု�င််သည််” ဟုု ဆိုု�ထားး�သည််။

ူ
်� အဓိိက MBEI ညွှှန််ကိန်းး�
ိ များ�း�
ကော�ာက််ယူခဲ့့�သည့်

၂။ အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး� ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််

ဤ ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ကဏ္ဍတွွင်် ၂၀၁၈-

အရေး�းယူူခံံရလိိမ့််�မည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည်် (%)

ခုုနှှစ်် နှှင့်�် ၂၀၂၀-ခုုနှှစ်် နှှစ််ကြိ�မ််စလုံးး
ိ
�� တို့့��၌ တိုု�င်းး�တာာခဲ့့�သည့််�

ခံံရလျှှင်် ယင်းး�ချိုး�း��ဖော�ာက််သူကိုု�
ူ ဥပဒေ�အရ

အဓိိက ညွှှန််ကိိန်းး� ၁၂ ခုု ပါါဝင််သည််။

ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ််တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အတွွင်းး�

၁။ အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအရာာရှိိ�တစ််ဦးး

ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� အရေး�းယူူခြ�င်းး�ခံံရလေ့�့ရှိိ�သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််

ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််လျှှင်် စီီရင််ချျက််ပေး�းရန််

အထက််အဆင့််�မှအ
ှ ခွွင့််�အာာဏာာရှိိ�သူူ တစ််ဦးးဦးးထံံ

အယူူခံံဝင််နိုု�င််သည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််သည်် (%)

အကယ််၍ပြ�ည််နယ််အစိုးး��ရအရာာရှိိ�တစ််ဦးးဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််လျှှင််

စီီရင််ချျက််ပေး�းရန််အတွွက််အထက််အဆင့််မှ
� ှအခွွင့်အာာဏာာရှိိ�
�်
သူူ
တစ််ဦးးဦးးထံံ အယူူခံဝ
ံ င််နိုုင််သ
�
ည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သည့််လုုပ််င
�
န်းး�

ဦးးရေ�ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီ

ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််လျှှင်် ယင်းး� ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််သူူ သ ည််
ကြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဦးးရေ� ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုုက််
� တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ဤတိုု�င်းး�တာာချျက််
သည််အထက််ပါါတိုု�င်းး�တာာချျက််ကဲ့့�သို့့��ပင််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�သာာမက ပြ�ည််နယ််၏ ဥပဒေ�နှှင့်�် အမိိန့်ကိုု
်� �
ထိိ န်းး� သိိ မ်းး�နိုု� င််စွွ မ်းး�ပေါ်�်၌ပါါ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ရှိိ�သည််

(Busse and Hefeker, 2007; Demirguc-Kunt and
Maksimovic, 1998)။

အလိုု� က်် ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� တွွ င်် တိုု� င်းး� တာာထားး�ပါါသည်် ။

၃။ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််သည်် ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််�

သာာမကပြ�ည််နယ််၏တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ �

(သဘော�ာတူူ%)

ဤတိုု�င်းး�တာာချျက််သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

အပေါ်�်တွွင််ပါါ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ရှိိ�သည််။ အကယ််၍အစိုးး��ရ

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််

အရာာရှိိ�တစ််ဦးးမှှ ပြ�စ််မှုုကျူးး��လွွန််သည််ကိုု� ပြ�ည််နယ််မှှစီရ
ီ င််

တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််သည်် ပုံံမှ
� န််အားး
ှ
�ဖြ�င့််� ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်�

တစ်် ရ ပ််အနေ�ဖြ�င့််� ယုံံ� ကြ� ည််ပါါက ပြ� ည််နယ််အရာာရှိိ�များ�း�

ကြ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ဦးးရေ�ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

ဆုံးး��ဖြ�တ််ပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုင််သ
ု�
ည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

သည်် ရာာထူးး�လက််လွှှတ်် ဆုံးး��ရှုံးး��ခံံရမည််ကိုု� စိုးး��ကြော��ာက််၍

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အထက််အရာာရှိိ�များ�း�မှှ ပြ�စ််တင််ဆုံးး��မခြ�င်းး�
ခံံရမည််ကိုု� စိုးး��ကြော��ာက််၍ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ထိုု�ပြ�စ််မှုုများ�း�

ကျူးး��လွွန််ကြော��ာင်းး�ပေါ်�်လွွင််ရန််အခွွင့်အလမ်းး
်�
�နည်းး�ပါးး�နိုုင််ပါ
� ါ
သည််။ ဤသို့့�� ယုံံကြ� �ည််သည့််� သဘော�ာမှာာ� ပြ�ည််နယ််အနေ�ဖြ�င့််�

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုချိုး�း��ဖော�ာက််ကျူးး��လွွန််ပါါကတုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််
မှုု ရှိိ�ချျင််ရှိိ�နိုုင််သည့်
�
အဓိ
�်
ပ္ပာာ
ိ �ယ််ဖြ�စ််ပြီး��း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
လုံံခြုံ� �ံ�ပြီး��း ကြို��ု တင််ခန့််မှ
� န်း
ှ း�နိုုင််သည့်
�
်� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တစ််ခုုတွွင််
လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ကြ�ပေ�လိိမ့််�မည််။ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ပြီး��း

ဥပဒေ�နှှင့်�်ညီသော�ာ
ီ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တစ််ရပ််သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�အတွွက်် အဘက််ဘက််မှှ အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�စေ�ပါါ

သည်် (Demirguc-Kunt and Maksimovic, 1998)။ ဥပမာာ

ဆိုု�ရသော်�်� ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု အဆင့််�နိမ့်
ိ �်ပါးး�သော�ာ ပြ�ည််နယ််များ�း�

သည်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််နိုုင််စွ
� မ်းး
ွ � နည်းး�ပါးး�ပေ�
လိိမ့်မ
်� ည်် (Busse and Hefeker, 2007)။ တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််မည့််� အလားး�အလာာရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု� ဈေး�းကွွ က််တွွ င်် တရား�းမမျှှတသော�ာ

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််ဟုု ယုံံ�ကြ�ည််
တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုု�က်် ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ််တွွင်် တိုု�င်းး�တာာ

ထားး�ပါါသည််။ ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�
ကာာကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�သည််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�၏စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််၊

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှင့်�် နော�ာက််ဆုံးး��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု
တိုု�င််အော�ာင်် ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�
ပါါသည််။ လုံံခြုံ� �ံ�သော�ာ ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုုင််
� ခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်� စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�

ချုု�ပ််ဆိုု� မှုု မရှိိ�သ၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

၎င်းး�တို့့�၏
� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�မှှ အသီးး�အပွွင့်ကိုု
်� � ခံံစား�းခွွင့်ရ
်� မရ
မသေ�ချာ�ာတော့�့�ပေ� (De Soto, 2000; Demsetz, 1974)။

အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််မှှ ၎င်းး�တို့့�၏
� ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုကိုု
�
� သိိမ်းး�ယူူခြ�င်းး�
သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် ပစ္စစည်းး�ထော�ာက််ပံ့့�သူူမှှ စာာချုု�ပ််လိိမ််လည််
ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာပါါက ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမှှ အကျိုးး���အမြ�တ််

တစ််စုံံတ
� စ််ရာာ ထွွက််ပေါ်�်လာာတော့�့�မည်် မဟုုတ််ပေ�။ သေ�ချာ�ာ

ရေ�ရာာမှုု မရှိိ�ပါါက စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�လည်းး�
ဤသို့့��သော�ာ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�မှှ ရှော�ာ�င််ရှား��းကြ�
လိိမ့်�်မည်် ဖြ�စ််သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု မပြု�ုလုုပ််

ကြ�တော့�့�ပါါက သက််ဆိုု�င််ရာာ စီးး�ပွား��းရေး�းကဏ္ဍတစ််ခုုလုံးး��၏
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ပျျမ်းး�မျှှထုုတ််လုုပ််မှုုပါါ ထိိခိုုက််ခံ
� စား
ံ �းရမည််ဖြ�စ််ပြီး��း အလုုပ််အကိုု�င််
ရှား��းပါးး�ခြ�င်းး�၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုုနိိမ့်�်ပါးး�ခြ�င်းး�တို့့��ပါါ ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည််။
၄။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� အဆင့််�အဆင့််�

တရား�းရုံးး��များ�း�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု�
ကြား�း�နာာနိုု�င််သည်် (% သဘော�ာတူူ)

၅။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� တရား�းရုံးး��က စီးး�ပွား��းရေး�း

ကိိစ္စစများ�း�ကိုု� လျျင််မြ�န််စွာာ� ကြား�း�နာာ/ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းသည််
(% သဘော�ာတူူ)

၆။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� တရား�းရုံးး��က စီးး�ပွား��းရေး�း

ကိိစ္စစများ�း�ကိုု� လျျင််မြ�န််စွာာ�အတည််ပြု�ုပေး�းသည််
(% သဘော�ာတူူ)

၇။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�

ီ �း�သည််
ဥပဒေ�ရေး�းရာာ အထော�ာက််အပံ့့�ပြု�ုအေ�ဂျျင််စီများ
အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�၌ ကူူညီပေး
ီ �းသည်် (% သဘော�ာတူူ)
၈။ တရား�းရုံးး��၏ စီီရင််ချျက််များ�း�သည်် မျှှတသည််
(% သဘော�ာတူူ)

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း� ၅ ခုုသည်် တရား�းရုံးး��များ�း�၏ မျှှတမှုု၊ ထိိရော�ာက််

မှုုနှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််အပေါ်�် သူူတို့့၏
� အကျိုးး���သက််
ရော�ာက််မှုုကိုု�ဖော်�်�ပြ�သည််။ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�နှှင့်ပတ််သက််၍
်�

သဘော�ာတူူညီချျက််သ
ီ
ည်် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုအပေါ်�် ရမှှတ််
တိုးး��ပွား��းစေ�ပြီး�း� သဘော�ာထားး�ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုုများ�း�သည်် တရား�းဥပဒေ�
စိုးး��မိုးး��ရေး�းအပေါ်�် ရမှှတ််လျော့�့��နည်းး�စေ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �

တိုးး��တက််ရန််အတွွက်် ဘက််မလိုု�က််ထိရော�ာက််သော�ာတရား
ိ
�းရုံးး��
များ�း�လိုု�အပ််ကြော��ာင်းး� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�စွာာ� ရှိိ�သည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််�ပါါ။
အကယ််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� တရား�းရုံးး��များ�း�မှှ ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရန််
ကြ�န့််ကြာ� �ာနေ�ပါါကစီးး�ပွား��းရေး�းစာာချုု�ပ််များ�း�၏စာာချုု�ပ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ချျက််

များ�း�သည်် တန််ဖိုးး��မရှိိ�၊ တန််ဖိုးး��လျော့�့��သွားး��ပြီး��း အရာာမထင််

ဖြ�စ််သွားး��ပါါမည််။ အကယ််၍ အမှုုကိိစ္စစများ�း�ကိုု� လျျင််မြ�န််စွာာ�
ကြား�း�နာာ စစ််ဆေး�းပြီး�း�လျှှင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�

အခြေ�ေအနေ� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် (% သဘော�ာတူူ)
ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ငယ််တွွင်် သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ကြီး�း� ၏ လုံံ� ခြုံ�ံ� ရေး�းအခြေ�ေအနေ�မှာာ� ကော�ာင်းး� မွွ န််သ ည််ဟုု
ယုံံကြ� �ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စုုဦးးရေ� ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီအလိုု�က်် တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။
ပြ�ည််နယ််၏ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအခြေ�ေအနေ� ကော�ာင်းး�မွွန််ပါါက စီးး�ပွား��း

ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ၎င်းး�တို့့��၏ပိုု�င််ဆိုု�င််မှုုနှှင့်�် ပစ္စစည်းး�
များ�း� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုရှိိ�သည််ဟုု ပိုု�မိုု�ခံံစား�းရပါါက (ဥပမာာ ဖျျက််ဆီးး�

ခံံ ရ ခြ�င်းး� သို့့�� မ ဟုုတ်် ခိုးး�� ယူူ ခံံ ရ ခြ�င်းး� နည်းး�ပါးး�နိုု� င််စရာာရှိိ� )
ရုုပ််ဝတ္ထုု�ပိုု�င်းး� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း� ဘေး�းကင်းး�ကြော��ာင်းး�သိိရှိိ�၍

ရုုပ််ပစ္စစ ည်းး�ပိုု� င်းး� ခြိ�ိ မ်းး�ခြော��ာက််မှုုဒဏ််မှှ ကင်းး� ဝေး�းသည့််� ဟုု

ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည့််အတွ
�
က််
ွ လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအတွွက်် စရိိတ််များ�း�စွာာ�
မသုံးး��တော့�့�ဘဲဲ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း� ပိုု�မိုုပြု� �ုလုုပ််လာာကြ�ပေ�မည််။
လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အခြေ�ေအနေ� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််လာာပါါက လုုပ််ငန်းး�၏
စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််သည််လည်းး� မြ�င့််မား
� �းလာာလိိမ့်မ
်� ည်် ဖြ�စ််သည််
(Gaviria, 2002; Schnatterly, 2003)။

၁၀။ ယမန််နှစ်
ှ ်အတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အမှုုအခင်းး�
တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ရသည်် (% သဘော�ာတူူ)

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� တွွ င်် ယခင််နှှ စ််အတွွ င်းး� ခိုးး�� မှုု သို့့�� မ ဟုုတ််

ဖော�ာက််ထွွင်းး�မှုုကဲ့့�သို့့�� ပြ�စ််မှုုတစ််ခုုခုု တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ကြ�ရသည့််�

လုုပ််ငန်းး� အရေ�အတွွက်် ပမာာဏကိုု� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

တစ််ခုုချျင်းး�စီီ အလိုု�က်် တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့််� ပစ္စစည်းး� အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုတို့့�၌
� အခြေ�ေခံံကျျပြီး�း�
လေ့�့လာာနိုုင််သည့်
�
�် အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု အမျိုး�း��အစား�းများ�း� ဖြ�စ််သည့််�
အတွွ က်် ဤတွွ င်် ဥပဒေ�စိုးး�� မိုးး�� မှုုကိုု� တိုု� က်် ရိုု� က််တိုု� င်းး� တာာ

ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� အနေ�ဖြ�င့််� ထို့့��သို့့��သော�ာ

ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�မှုု မပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး�သည််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက်် အအုံံတ
� စ််ရပ််

မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့်�် အခြား�း�သော�ာသိိမြ�င််ရန််ခက််ခဲဲသော�ာ (ဥပမာာ-အဂတိိ

လိုု�က််စား�းမှုု) မျျက််နှာာ�စာာများ�း�တွွင်် အားး�နည်းး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််�

ဖြ�စ််သည််ဟုု အဓိိပ္ပာာ�ယ်် သက််ရော�ာက််ပါါသည်် (Gaviria,
2002; Schnatterly, 2003)။

စီးး�ပွား��းရေး�း အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�နှှင့်အတူ
်�
ူ တရား�းဝင််ကုုန််ကျျစရိိတ််

၁၁။ ဒေ�သရဲဲ ထံံသို့့�� တိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့�ရပါါသည်် (%)

ပေး�းသည့််� ဥပဒေ�ရေး�းရာာ အကူူအညီပေး
ီ �းရေး�း ဌာာနများ�း�သည််

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်းး� တစ််ခုုချျင်းး� စီီ တွွ င််

ရှိိ�စေ�ရန််နှှင့််� ငွေ�ေဖြ�င့််ဆ
� က််သွွယ််မှုု လွှှမ််မိုးး�� လိုု�သူများ�း
ူ �ကိုု� မျျက််နှာာ�

များ�း�မှှ ဒေ�သခံံရဲဲထံံတိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့�ရသည့််� ဝေ�စုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာ

သက််သာာစေ�မည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� အထော�ာက််အပံ့့�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အားး�လုံးး��နှှင့််� ဥပဒေ�ရေး�းရာာ တန်းး�တူူညီမျှှမှုု
ီ
သာာပေး�းမှုု မရှိိ�စေ�ပဲဲ အားး�လုံးး��အတွွက်် တန်းး�တူူအခွွင့်�်အရေး�း

ပေး�းရမည်် ဖြ�စ််သည််။ တရား�းမျှှတသော�ာ တရား�းသူူကြီး�း�များ�း�ကိုု�
တူူညီသော�ာ
ီ
ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ဆော�ာင််ရွွက််စေ�နိုုင််
� ၍ ငွေ�ေကြေး��း
ဖြ� င့််� ဆ က််နွွ ယ််လွှှ မ််မိုးး�� လိုု� သော�ာ အကျိုးး���စီးး�ပွား��းများ�း�သည််
ဥပဒေ�ကိုု� ပျျက််ပြား�း�စေ�နိုု�င််လိမ့်
ိ �်မည််မဟုုတ််ပါါ။

၉။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�း

ယမန််နှှစ််က ရာာဇဝတ််မှုု၏ သားး�ကော�ာင််ဖြ�စ််ခဲ့့�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စုု
ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ရဲဲများ�း�ထံံတိုုင််ကြား
� �း� ခံံရသော�ာ ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�

ပိုု� မိုု� များ�း�ပြား�း�လျှှင်် တရား�းဥပဒေ�စိုးး�� မိုးး�� မှုု ရမှှ တ််ပိုု� မြ�င့််� ၍
ရဲဲများ�း�ထံံ တိုု�င််ကြား�း�ခံံရသော�ာ ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�နည်းး�ပါးး�လျှှင််

တရား�းဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��မှုု ရမှှတ််နိိမ့်သ
�် ည််။ ရဲဲတပ််ဖွဲ့့��သို့့�� သတင်းး�ပို့့��မှုု
များ�း�သည်် တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��ရေး�းအတွွက်် ကော�ာင်းး�မွွန််ပြီး�း�

ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု� ကိုု�င််တွယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်း
ှ း�နိုုင််သည့်
�
်� ရဲဲစွမ်းး
ွ �ရည််ကိုု�
ဖော်�်�ပြ�နေ�သည််။ ရဲဲများ�း�ကအစီီရင််ခံံသော�ာ ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�အားး�
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ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င််လေ� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ၎င်းး�တို့့��အားး�

သူူကြီး�း�လျော့�့��နည်းး�လျှှင်် ရမှှတ်် ပိုု�မိုု�နိိမ့််�ပါးး�စွာာ� ရရှိိ�သည််။

ဤညွှှ န််ကိိ န်းး� သည်် ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး��း �

တရား�းသူူကြီး��း ပိုု�၍များ�း�လျှှင်် ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် တရား�းသူူကြီး�း�

တိုု�င််ကြား�း�ရန်် အားး�ထုုတ််မှုုများ�း�လေ�ဖြ�စ််သည််။ ထို့့��ကြော��ာင့််�
တိုးး��တက််မှုု အပေါ်�်ဆိုးး��ကျိုးး��� သက််ရော�ာက််စေ�သည်် - ရင်းး�နှီးး��

မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနိိ မ့််� ခြ� င်းး� ၊ ပိုု� င််ဆိုု� င််မှုုများ�း�ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး� နှှ င့််� အလုုပ််

သမား�းများ�း�အတွွ က်် ရုုပ််ပိုု� င်းး� ဆိုု� င််ရာာလုံံ� ခြုံ�ံ� မှုုကင်းး� မဲ့့�ခြ�င်းး�
ကော�ာင်းး�/မကော�ာင်းး�ကိုု�ဖေါ်�်ပြ�သည််။

၁၂။ တစ််နှှစ််အတွွင်းး� နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ တွွင််

ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ ရာာဇဝတ််မှုု အရေ�အတွွက်် (# ၂၀၁၈)
ဤညွှှန််ကိိန်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီ

အလိုု�က်် လူူတစ််သော�ာင်းး�လျှှင်် ကျူးး��လွွန််သည့််� ရာာဇဝတ််မှုု

လုုယက််မှုု၊လူူသတ််မှုု၊ပြ�န််ပေး�းဆွဲဲ�မှုုအစရှိိ�သည့််�ကျူးး��လွွန််သည့်�်
ရာာဇဝတ််မှုုအရေ�အတွွက်် တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ လူူတစ််ဦးး

ချျင်းး�စီီအချိုး�း��ကျျအလိုု�က််ရာာဇဝတ််မှုုအရေ�အတွွက််မြ�င့််မား
� �းပါါက
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုတွွင်် ရမှှတ််နည်းး�ပါးး�မည််ဖြ�စ််ပြီး��း လူူတစ််ဦးး

ချျင်းး�စီီအလိုုက််
� ရာာဇဝတ််မှုု အရေ�အတွွက််နိမ့်
ိ ပါးး
်� �ပါါက ဥပဒေ�
စိုးး��မိုးး��မှုုတွွင်် ရမှှတ််မြ�င့််�မား�းမည််ဖြ�စ််သည််။ ဤအညွှှန်းး�ကိိန်းး�

ငယ််သည်် ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး�ရှိိ� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအခြေ�ေအနေ�အပေါ်�်

တိုု�က််ရိုု�က််တိုု�င်းး�တာာချျက်် ဖြ�စ််သည််။ အလုုပ််သမား�းများ�း�၏

ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ လုံံခြုံ� �ံ�မှုုကိုု� ထိိပါးး�နိုုင််စရာာရှိိ�ခြ�
�
င်းး�၊ လုုပ််ငန်းး�ရှှင််၏
ရင်းး� နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမှှ ထွွ က််ပေါ်�်လာာမည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််ကိုု�

တိုု�င်းး�ပြ�ည််၏ ဥပဒေ�များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သည့််�

များ�း�၏ ဥပဒေ�ရေး�းရာာ ပဋိိပက္ခများ�း
ခ �ကိုု� ကိုု�င််တွယ််ဖြေ�ေရှ
ွ
င်း
ှ း�ရန််

စွွ မ်းး�ရည််ပိုု� မိုု� မြ�င့််� မား�းခြ�င်းး� နှှ င့််� တရား�းဥပဒေ�စိုးး�� မိုးး�� ရေး�းကိုု�
ကော�ာင်းး�သည့််ဖက််သို့့
�
� ဦးးတည််စေ�သည််။ ၎င်းး�သည််စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�စွာာ�ဖြ�င့််� အရေး�းပါါသည််။
အကယ််၍ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ဆုံးး��ဖြ�တ််ရန်် တရား�းသူူကြီး��း
များ�း�ရှိိ�သည််ကိုု� လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှှင််များ�း�သိိလျှှင်် ၎င်းး�တို့့��သည််
တရား�းဝင််အစီီအစဉ််များ�း� ပြု�ုလုုပ််ရန််ပိုု�များ�း�သည််။ စာာချုု�ပ််

များ�း�ကိုု� ပြ� ဋ္ဌာာန်းး� ရန််နှှ င့််� အငြ�င်းး� ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ကြား�း�နာာရန််

အတွွက်် တရား�းသူူကြီး��း များ�း�မရှိိ�ခြ�င်းး�သည်် စာာချုု�ပ််ပါါတန််ဖိုးး��ကိုု�
လျော့�့��နည်းး�စေ�ပြီး�း� တရား�းသူူကြီး�း�များ�း�မပါါဝင််ပါါက တရား�းရေး�း

ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�သည်် ရုံးး��တွွင်းး�အမှား��းအယွွင်းး�များ�း�
ပြု�ုလုုပ််မှုုများ�း�စွာာ�နှှင့်�်အတူူ အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� တည််ရှိိ�နေ�ပြီး�း�
လုုပ််ငန်းး�၏တရား�းဝင််ကုုန််ကျျစရိိတ်် တိုးး��မြှ�ှင့်ခြ�
�် င်းး�နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း

အနာာဂတ််အတွွက်် မသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာမှုုများ�း�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�
သည််။

၁၄။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ လျှှင်် အဓိိကရုုဏ်းး�နှှင့််�ဆန္ဒဒပြ�မှုု
အရေ�အတွွက်် (#, ၂၀၁၄-၂၀၁၇)

ဤညွှှန််ကိိန်းး�သည်် မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီအတွက််
ွ လေး�းနှှစ််တာာ

လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ရာာဇဝတ််မှုုသည်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု

ကာာလအတွွင်းး� နိုုင််ငံ
� သားး
ံ � ၁၀၀၀၀ လျှှင််ဖြ�စ််သည့််� အဓိိကရုုဏ်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အပေါ်�် ဒေ�သ၏ ဆွဲဲ�ဆော�ာင််မှုုနည်းး�ပါးး�

ရမှှတ််သည်် ၎င်းး�ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�အားး�လုံးး��၏

အတွွက်် အဟန့််�အတားး� ဖြ�စ််စေ�သည််။ ရာာဇဝတ််မှုုကြော��ာင့််�
လာာသည့််�အတွွက်် ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုမှှ အကျိုးး���ခံံစား�းနိုု�င််ရန််

လျာာ�ထားး�ချျက််များ�း�သည််လည်းး�လျော့�့��ပါးး�လာာသည််။စား�းသုံးး��သူူ
များ�း�၏ ဝယ််လိုု�အားး�နိိမ့််�ပါးး�လာာပြီး�း� တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင််
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ထားး�သည့််�အရာာများ�း�ခိုးး��ယူူခြ�င်းး�ခံံရနိုုင််ခြေ�ေ
�
၊ဖျျက််ဆီးး�
ခံံရနိုုင််ခြေ�ေလည်းး
�
� မြ�င့််မား
� �းလာာသော�ာ အခါါ ကနဦးးကတည်းး�က
ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု ပြု�ုလုုပ််ရန််ပင်် မသင့််�တော်�်�တော့�့�ချေ�ေ။

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�သွွင်းး�ထားး�သည့်
်
�်
ညွှှန််ကိိန်းး�အသစ််များ�း�
၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင်် ဤ လုုပ််သားး�ခန့့်�ထားး�ရေး�း အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

နှှင့်စပ််လျျ
�်
ဉ်းး�သည့််� အတွေ့�့� အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ�
လေ့�့လာာနိုုင််စေ�
�
ရန်် ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အသစ်် ၃ခုု ကိုု� ထပ််မံံ ထည့််သွ
� င်း
ွ း�
ခဲ့့�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အတိုု�င်းး�ဖြ�စ််သည်် -

များ�း�နှှင့်�် ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ပျျမ်းး�မျှှရမှှ တ််ဖြ� စ််သည်် ။ အဓိိ ကရုုဏ်းး�များ�း�နှှ င့််� ဆန္ဒဒ ပြ� မှုု

များ�း�သည်် တရား�းဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��ရေး�းအပေါ်�် ရမှှတ််နိိမ့်ကျျစေ�ပြီး
်�
�း�
အဓိိကရုုဏ်းး�များ�း�နှှင့်ဆ
်� န္ဒဒပြ�မှုုများ�း� နည်းး�ပါးး�လာာပါါက ရမှှတ််မြ�င့််�

တက််စေ�သည််။ စနစ််တကျျဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သော�ာ ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�စွာာ�

ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�သည်် လူူသိိရှှင််ကြား�း� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�

အတွွက်် အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သော�ာ ပုံံစံ
� များ�း
ံ � ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�
အဓိိကရုုဏ်းး�များ�း�နှှင့််� အကြ�မ်းး�ဖက်် ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�သည်် စီးး�ပွား��း
ရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု� အနှော�ာ�က််အယှှ က််ဖြ�စ််စေ�သည်် ။

အဓိိ ကရုုဏ်းး�များ�း�သည်် အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ� များ�း�ကိုု�
ဖျျက််ဆီးး�၍ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�နှှင့်�် ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏

ရုုပ််ပိုု� င်းး� ဆိုု� င််ရာာကော�ာင်းး� ကျိုးး���ကိုု� ခြိ�ိ မ်းး�ခြော��ာက််နိုု� င််သ ည်် ။
စီးး�ပွား��းရေး�းကိိစ္စများ�း
စ �နှှင့််� ဆက််စပ််သော�ာ အဓိိကရုုဏ်းး�များ�း�နှှင့််�

ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
� နှှင့််� အလုုပ််သမား�းများ�း�
အကြား�း� ပဋိိပက္ခခဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််။

၁၃။ တစ််နှစ်
ှ ်လျှှင်် နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ အတွွက််ရှိိ�သည့််�

၁၅။ တစ််နှစ်
ှ ်လျှှင်် နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀၀၀၀ လျှှင််ဖြ�စ််သည့်�်

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�တစ််ခုုစီီအတွက််
ွ နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �

ဤညွှှန််ကိန်း
ိ း�သည််မြို့�့��နယ််တစ််ခုုစီီအတွက််
ွ နိုုင််ငံ
� သားး
ံ �၁၀၀၀၀

တိုု�င်းး�တာာသည််။ တရား�းသူူကြီး��း ပိုု�၍များ�း�လျှှင်် တရား�းဥပဒေ�

တိုု�င်းး�တာာသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ရမှှတ််သည််ပြ�ည််နယ််/

တရား�းသူူကြီး�း�များ�း� အရေ�အတွွက်် (# ၂၀၁၈)

၁၀,၀၀၀ လျှှင်် ရှိိ�သည့််�တရား�းသူူကြီး�း� အရေ�အတွွက််ကိုု�
စိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််� ပတ််သက််၍ ရမှှတ််ပိုု�မိုု� မြ�င့််မား
� �းစွာာ�ရရှိိ�ပြီး��း တရား�း

လက််နက််ကိုု�င််တိုု�က််ပွဲဲ� အရေ�အတွွက်် (#, 2018)

လျှှင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ လက််နက််ကိုု�င်် တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း�ဖြ�စ််ပွား��းမှုုကိုု�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််အားး�လုံးး��၏ ပျျမ်းး�မျှှရမှှတ််
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ဖြ�စ််သည််။ MBEI လွှှမ်းး�ခြုံ�ံ�ထားး�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�သာာ ပါါဝင််

ဆင််တူူသည််။လက််နက််ကိုု�င််တိုုက််ပွဲဲ�များ�း
�
�သည််ပိုု�မိုုဆိုးး
� �� ဝါးး�သည််။

များ�း�ကိုု� MBEI တွွင်် မပါါဝင််သဖြ�င့််� ဤ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

သိိသိသာာသာာယိုု
ိ
ယွ
� င်း
ွ း�ပျျက််စီးး�စေ�ပြီး�း� စီးး�ပွား��းရေး�းပိုု�င််ရှင််များ�း
ှ
�နှှင့််�

သည််ကိုု� သတိိပြု�ုပါါ။ ပဋိိပက္ခခ ဒဏ််ခံံစား�းခဲ့့�ရသော�ာ မြို့�့��နယ််

ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� ဖယ််ထုုတ််ထားး�ခဲ့့�သည််။ လက််နက််ကိုု�င််

တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း�ပိုု�မိုုများ�း
� �ပြား�း�လာာခြ�င်းး�ကြော��ာင့််တရား�းဥပဒေ�
�
စိုးး��မိုးး��ရေး�း
နှှင့််� ပတ််သက််ပြီး�း� ရမှှတ််များ�း�ပိုု�မိုုနိ
� မ့်
ိ ကျျ
�် မည််။ လက််နက််ကိုု�င််
တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း� နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�တို့့��ကြော��ာင့််� ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �းသော�ာ ရမှှတ််
များ�း�ရရှိိ�စေ�သည််။လက််နက််ကိုု�င််တိုုက််ပွဲဲ�များ�း
�
�သည််တရား�းဥပဒေ�

စိုးး��မိုးး��ရေး�းနှှင့််�စပ််လျျဉ်းး�ပြီး��း ရှှင်းး�ရှှင်းး�လင်းး�လင်းး�မရှိိ�ပေ�။နည်းး�လမ်းး�
များ�း�စွာာ�တွွင််လက််နက််ကိုု�င််တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း�သည််သူူတို့့၏
� ဆိုးး��ကျိုးး���

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�က အဓိိကရုုဏ်းး�များ�း�နှှင့််� ဆန္ဒဒပြ�မှုုများ�း�နှှင့််�

လုုပ််ငန်းး�၏ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�များ�း�

အလုုပ််သမား�းများ�း�၏ ကျျန်းး�မာာရေး�း နှှင့််� အသက််ကိုု�ပင််လျှှင််

ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််နိုု�င််သည််။ လက််နက််ကိုု�င်် တိုု�က််ပွဲဲ�များ�း�သည််
ပိုု�င််ဆိုုင််မှုုအ
�
ခွွင့်အရေး�းများ�း
်�
�နှှင့််� ပတ််သက််၍ မသေ�ချာ�ာ မရေ�ရာာ

မှုုကိုု� ဖြ� စ််ပေါ်�်စေ�သည်် ။ ဤမသေ�ချာ�ာမရေ�ရာာမှုုများ�း�နှှ င့််�
ဤပဋိိပက္ခများ�း
ခ �ကြော��ာင့််� အထွေ�ေထွေ�ေ စီးး�ပွား��းရေး�းမျှော်�်��မှန်း
ှ း�ချျက််

များ�း� လျှော့�့��ကျျခြ�င်းး�သည်် လက််ရှိိ�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ

ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� ဟန့််�တားး�စေ�ပြီး�း� အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� စတင််
ခြ�င်းး�မှှပင်် တားး�ဆီးး�လိိမ့်�်မည််။

ဇယားး� ၄.၁၀ ။

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှိုု�င်းး�ယှဉ်
ှ ်ခြ�င်းး� (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
၂၀၁၈ နှှင့််� ၂၀၂၀ MBEI က စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သည့့်� အဓိိကညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

် �း�
လုုပ််ငန်းး�သစ်များ

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုဆိုု�င််ရာာ

(စစ််တမ်းး� ၀.၆) +

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

7.32

6.07

5.59

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

(အမာာခံံ ၀.၄)

အလယ််ကိိန်းး�

7.49

7.52

6.28

အမြ�င့််�ဆုံးး��

8.43

8.76

7.15

0.50

0.84

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
စစ််တမ်းး�ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.43

2.22

2.52

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

3.72

3.63

3.53

အမြ�င့််�ဆုံးး��

4.48

4.88

4.29

0.52

0.93

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
အမာာခံံ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

တိုု�င်းး�တာာပြီး�း�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

3.48

3.70

2.39

အမာာခံံ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

3.94

3.85

2.71

အမြ�င့််�ဆုံးး��

4.00

3.96

3.10

0.22

0.08

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁။ အကယ််၍ အစိုးး��ရအရာာရှိိ�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

11.0%

6.3%

9.1%

တစ််ဦးးကဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််

မေး�းခွွန်းး� - Q86

အလယ််ကိိန်းး�

51.1%

27.1%

25.0%

လျှှင်် စီီရင််ချျက််ပေး�းရန််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

65.9%

52.1%

47.6%

အထက််အဆင့််�မှှ အခွွင့်�်

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

အာာဏာာရှိိ�သူူ တစ််ဦးးဦးးထံံ

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.04

0.88

အယူူခံံဝင််နိုု�င််သည််ဟုု
ယုံံ�ကြ�ည််သည်် (%)
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၂။ အကယ််၍ ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

13.5%

3.5%

5.4%

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွင်းး�

မေး�းခွွန်းး� - Q87

အလယ််ကိိန်းး�

44.1%

19.2%

17.8%

ဥပဒေ�ချိုး�း��ဖော�ာက််ခံံရလျှှင််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

65.7%

86.7%

49.2%

ယင်းး�ချိုး�း��ဖော�ာက််သူူကိုု� ဥပဒေ�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

အရ အရေး�းယူူခံံရလိိမ့်�်မည််ဟုု

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.23

0.81

ယုံံ�ကြ�ည််သည််(%)
၃။ တရား�းစီီရင််ရေး�းစနစ််သည််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

46.6%

64.9%

61.5%

ပစ္စစည်းး�ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့်�်နှှင့်�်

မေး�းခွွန်းး� - Q 124

အလယ််ကိိန်းး�

71.2%

78.6%

75.8%

စာာချုု�ပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

90.6%

94.3%

87.8%

ကာာကွွယ််ပေး�းသည််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

(သဘော�ာတူူ %)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.16

0.90

၄။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

58.7%

33.1%

42.5%

အတွွင်းး�ရှိိ� အဆင့််�အဆင့််�

မေး�းခွွန်းး� - Q 128_1

အလယ််ကိိန်းး�

84.1%

77.0%

75.1%

တရား�းရုံးး��များ�း�မှှ စီးး�ပွား��းရေး�း

အမြ�င့််�ဆုံးး��

95.2%

98.5%

88.4%

ဆိုု�င််ရာာ အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ကြား�း�နာာနိုု�င််သည််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.37

0.76

(% သဘော�ာတူူ)
၅။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

39.0%

15.6%

30.4%

အတွွင်းး�ရှိိ� တရား�းရုံးး��က

မေး�းခွွန်းး� - Q 128_2

အလယ််ကိိန်းး�

56.6%

49.4%

54.6%

စီးး�ပွား��းရေး�းကိိစ္စစများ�း�ကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

86.6%

81.0%

73.9%

လျျင််မြ�န််စွာာ� ကြား�း�နာာ/ဖြေ�ေရှှင်းး�

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.21

0.90

၆။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

40.3%

16.1%

23.2%

အတွွင်းး�ရှိိ� တရား�းရုံးး��က

မေး�းခွွန်းး� - Q 128_3

အလယ််ကိိန်းး�

74.2%

50.9%

55.6%

စီးး�ပွား��းရေး�းကိိစ္စစများ�း�ကိုု�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

93.0%

77.4%

66.5%

လျျင််မြ�န််စွာာ� အထည််ပြု�ု

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ပေး�းသည်် (% သဘော�ာတူူ)

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.28

0.91

၇။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�အတွွင်းး�ရှိိ�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

51.5%

10.4%

25.1%

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် ဥပဒေ�ရေး�းရာာ

မေး�းခွွန်းး� - Q 128_4

အလယ််ကိိန်းး�

76.6%

72.7%

73.0%

အထော�ာက််အပံ့့�ပြု�ု အေ�ဂျျင််စီီ

အမြ�င့််�ဆုံးး��

91.9%

100.0%

87.5%

များ�း�သည်် အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�၌

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

ကူူညီီပေး�းသည််

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.15

0.88

(% သဘော�ာတူူ)
၈။ တရား�းရုံးး��၏ စီီရင််ချျက််

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

37.9%

15.6%

20.8%

များ�း�သည်် မျှှတသည််

မေး�းခွွန်းး� - Q 128_6

အလယ််ကိိန်းး�

66.0%

53.0%

52.6%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

86.3%

93.6%

79.0%

0.58

0.89

(% သဘော�ာတူူ)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၉။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

2.1%

5.1%

အနေ�ဖြ�င့််� လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း

မေး�းခွွန်းး� - Q129

အလယ််ကိိန်းး�

38.8%

28.4%

20.6%

အခြေ�ေအနေ� ကော�ာင်းး�မွွန််သည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

81.0%

46.8%

51.2%

(% သဘော�ာတူူ)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

-0.25

0.93

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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၁၀။ ယမန််နှှစ််အတွွင်းး�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

5.6%

0.1%

1.9%

လုုပ််ငန်းး�အနေ�ဖြ�င့််� အမှုုအခင်းး�

မေး�းခွွန်းး� - Q130

အလယ််ကိိန်းး�

11.6%

5.8%

7.9%

တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ခံံစား�းခဲ့့�ရသည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

21.2%

17.3%

15.3%

(% သဘော�ာတူူ)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

0.14

0.39

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၁။ ဒေ�သခံံရဲဲထံံသို့့�

MBEI စစ််တမ်းး�

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.0%

0.0%

20.2%

တိုု�င််ကြား�း�ခဲ့့�ရပါါသည်် (%)

မေး�းခွွန်းး� - Q130_2

အလယ််ကိိန်းး�

50.0%

29.9%

42.2%

အမြ�င့််�ဆုံးး��

84.0%

100.0%

65.3%

0.28

0.41

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
၁၂။ တစ််နှှစ််် အတွွင်းး�နိုု�င််ငံံသားး� တရား�းဝင်် ထုုတ််ပြ�န််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.00

0.41

0.44

ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

1.48

1.48

ရာာဇဝတ််မှုု အရေ�အတွွက််

သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး� 2014;

0.50

အမြ�င့််�ဆုံးး��

8.81

2.97

2.95

(# ၂၀၁၈

CSO စာာရင်းး�အင်းး�နှှစ််ချုု�ပ််

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်

စာာအုုပ်် 2019:

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

0.19

1.00

၁၀,၀၀၀ လျှှင်် ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ

၂၀၂၀ MBEI တွွင်် ထပ််မံံဖြ�ည့်�် ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည့်�် ညွှှန််ကိန်းး�
ိ အသစ််များ�း�
Dataset
ညွှှန််ကိိန်းး�

ရင်းး�မြ�စ််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ
အုုပ််စုု ၂၀၁၈

နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနာာ

လုုပ််ငန်းး�သစ်များ
် �း�

အုုပ််စုု ၂၀၂၀

၂၀၂၀

၁၃။ တစ််နှှစ််လျှှင််

CSO မှှ တရား�းဝင််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.12

နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ လျှှင််

ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ

အလယ််ကိိန်းး�

0.24

အမြ�င့််�ဆုံးး��

1.41

တရား�းသူူကြီး��း များ�း�
အရေ�အတွွက်် (# ၂၀၁၈)

စာာရင်းး�အင်းး�
နှှစ််ချုု�ပ််စာာအုုပ်် 2019

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၄။ နိုု�င််ငံံသားး� ၁၀,၀၀၀ လျှှင််

TDI မှှ တရား�းဝင််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.00

အဓိိကရုုဏ်းး�နှှင့်�်ဆန္ဒဒပြ�မှုု

ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

0.20

အရေ�အတွွက််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

0.83

(#, ၂၀၁၄-၂၀၁၇)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�

၁၅။ တစ််နှှစ််လျှှင်် နိုု�င််ငံံသားး�

TDI မှှ တရား�းဝင််

အနိိမ့်�်ဆုံးး��

0.00

၁၀၀၀၀ လျှှင််ဖြ�စ််သည့််�

ထုုတ််ပြ�န််သော�ာ ဒေ�တာာ

အလယ််ကိိန်းး�

0.02

လက််နက််ကိုု�င််တိုု�က််ပွဲဲ�

အမြ�င့််�ဆုံးး��

0.43

အရေ�အတွွက်် (#, 2018)

ယခင််နှှစ််နှှင့်�်
နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ဆက််စပ််မှုုကိိန်းး�
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ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ်ချုု�ပ်
်
်မှုကိုု�
ု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့်
်
�် ပုုဂ္ဂလိ
ဂ က
ိ စီးး�ပွား��းရေး�းဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု တိုးး��တက််

အော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မည့််� အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတော်�်�အစိုးး��ရအနေ�ဖြ�င့််� ရှာာ�ဖွေ�ေရာာတွွင်် အထော�ာက််အကူူ
ဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် MBEI ကိုု� ဒီီဇိုု�င်းး�ပုံံ�စံံရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� MBEI တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွင်းး�မှှ ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� နား�းလည်် သဘော�ာပေါ�ါက််စေ�ရန််
တင််ပြ�ထားး�ပါါသည်် ။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� အများ�း�စုုသည်် မြို့�့��နယ််အဆင့််� သက််ဆိုု� င််ရာာအစိုးး�� ရဌာာနဖြ�င့််� သာာ ဆက််ဆံံ

ဆော�ာင််ရွွက််နေ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ဥပဒေ�၊ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့်�် မူူဝါါဒအပြော��ာင်းး�အလဲဲဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််သည်် အစိုးး��ရ

ွ
အထက််လွှာာ�များ�း�နှှင့်�်သာာ ပိုု�မိုု�သက််ဆိုု�င််လျျက််ရှိိ�သည််။ အဆိုု�ပါါကိိစ္စစအများ�း�စုုမှာာ� ဗဟိုု�အစိုးး��ရ လက််ထဲဲတွင််သာာ
ရှိိ�နေ�သေး�း
သော်�်�လည်းး� များ�း�မကြာ�ာမီီက ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခဲ့့�သည်် ဗဟိုု�ချုု�ပ််ကိုု�င််မှုု ဖြေ�ေလျှော့�့��မှုုများ�း�ကြော��ာင့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�းတွင််
ွ ပိုု�မိုု၍
� ပါါဝင််ခွွင့်ရ
်� ရန်် လမ်းး�စပေါ်�်လာာ
ခဲ့့�သည််။ ယင်းး�ကိုု� ထော�ာက််ခံံသည့်�အနေ�ဖြ
်
�င့််� ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�ကိုု�
ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် သို့့��မဟုုတ်် မူူဝါါဒသစ််များ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရာာတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက်် MBEI တွွင််

မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ထည့််�သွင်း
ွ း�ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ဤအခန်းး�တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုမှှ အားး�သာာချျက််၊ အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန််အတွွက််
MBEI ကိုု� ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ််ရှာာ�ဖွေ�ေရေး�း နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုအဖြ�စ်် မည််သို့့�� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််ကိုု� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ၁၄ ခုုမှှ တစ််ခုု

နယ််ပယ််များ�း�ကိုု� သိိ သာာထင််ရှား��းစေ�ရန််အတွွ က််လည်းး�

ကော�ာက််ကြော��ာင်းး�ကိုု� ထုုတ််ယူူရန််အတွွက်် MBEI ကိုု� အသုံးး��

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ချျင်းး�စီီနှင့်
ှ �် နေ�ပြ�ည််တော်�်�တို့့��၏ သီးး�သန့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု�ပ်
် မှု
် ု
ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။ MBEI ၏ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုတွွင်် အားး�သာာချျက််များ�း�နှှင့်�်

ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ််သရုုပ််ခွဲဲ�ထုုတ််မှုုများ�း�သည််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့်�်

ကြ�ယ််ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် အစက််ချျကားး�ချျပ်် (Starburst Chart)

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အစိုးး��ရများ�း�အတွွက််လက််ငင်းး�အသုံးး��ဝင််

အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �ပေါ�ါင်းး�စုံံ�ပေါ်�်မှှစွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််ကိုု�တစ််ပြို�ု�င်န
် က််

မူူဝါါဒအပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း� ဖော်�်�ဆော�ာင််ရန်် စဉ်းး�စား�းနေ�သည့််�

နိုုင််
� ပါါသည််။ဤစိိစစ််လေ့�့လာာမှုုမှှထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််�ရှုုထော�ာင့််�

များ�း�သည်် မူူဝါါဒချျမှှတ်သူ
် များ�း
ူ � အတွွက်် တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််

အော�ာင်် ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််နေ�သည့့်� နယ််ပယ််များ�း�ကိုု�သာာမက

စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည်် ကော�ာင်းး�မွွန််ပြီး�း�ဖြ�စ််သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
နယ််ပယ််များ�း�ကိုု� လည်းး� စော�ာင့််� ကြ� ည့််� ရ န််၊ ထိိ န်းး� သိိ မ်းး�ရန််
ညွှှန််ပြ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွွက်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း ပြု�ုလုုပ််ရမည့််�

များ�း�သည်် ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တစ််ခုု၏
တည်းး� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််အ
� တွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�အ
� နေ� ဖြ�င့််� ၎င်းး�၏

အားး�သာာချျက််များ�း�နှှင့်�် အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� လွွယ််ကူူစွာာ�
သိိရှိိ�နိုု�င်ပါ
် ါသည််။ထော�ာင့််ဆ
� ယ််ထော�ာင့််တစ််ခုုချျ
�
င်းး�စီီ(ဝင််ရိုးး��)သည််

အညွှှန််ကိန်း
ိ း�ခွဲဲ�တစ််ခုုစီီကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည်် (ပုံံ� ၅.၁ ကိုု�ရှုု)။
ဥပမာာ ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််အတွွက်် ဝင််ရိုးး��သည်် ပထမတွွင််

နာာရီီလက််တံလ
ံ ည််သကဲ့့�သို့့�� ဗဟိုု�မှှ မြော��ာက််ဘက််သို့့�� ဦးးတည််
သွားး��သည်် ။ ပြ� ည််နယ််/တိုု� င်း�း ဒေ�သကြီး��း ၏ ရရှိိ�နိုု� င််သည့််�
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ရမှှတ််ကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုစီီပေါ်�်တွွင်် ဗဟိုု�တူူ စက််ဝိုု�င်းး�

အရော�ာင််ခြ�ယ််မျျဉ်းး�သည်် အနက််ရော�ာင််လိုု�င်းး�အော�ာက်် သိိသိိ

အပြ�ည့််�ကိန်း
ိ း�ရမှှတ််တစ််ခုုကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါ သည််။ ဗဟိုု�မှှ

အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး��း ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ဆယ််ခုုဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည််။ စက််ဝိုု�င်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည််
လာာသော�ာ ပထမစက််ဝိုု�င်းး�သည်် တစ််မှှတ််နှှင့်�် ချိိ�တ်ဆ
် က််နေ�ပြီး�း�၊

ဗဟိုု�မှှ ဒုုတိိယစက််ဝိုု�င်းး�သည်် နှှစ််မှှတ််နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ကာာ
ကျျန််စက််ဝိုု�င်းး�များ�း�လည်းး� ဤအစဉ််အတိုု�င်းး� သွားး��ပါါသည််။

သာာသာာ ရော�ာက််နေ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဤသည််တို့့��မှာာ�

အနေ�ဖြ�င့််�နော�ာင််အနာာဂတ််ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌
ယင်းး�နယ််ပယ််များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းသင့််�သည််။

ပြ�ည််နယ််သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၏အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုစီီ

တိုးး��တက်် လာာသော�ာ သို့့�� မ ဟုု တ်် ဆုု တ်် ယုု တ်် လာာသော�ာ

သွားး��သည််ဟူူသော�ာ အချျက််ဖြ�င့််� ဆုံးး��ဖြ�တ််ပါါသည််။

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� ရမှှတ််များ�း� တက််လိုု�က််ကျျလိုု�က််ဖြ�စ််နေ�

ပေါ်�်မှှ ရမှှတ််ကိုု� ၎င်းး�မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး� ဗဟိုု�မှှ မည််မျှှဝေး�းဝေး�း

အစက််ချျ ကားး�ချျပ််များ�း�ကိုု� ဖတ််ရှုရာ
ု ာ၌ အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ တစ်
� ခု
် စီ
ု မှ
ီ ှ
မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�ရှှည််လျားး��လေ�လေ� ပျျမ်းး�မျှှ ရမှှတ််ကော�ာင်းး�
လေ�လေ�ဖြ�စ််သည််။ သာာဓကအားး�ဖြ�င့််� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ

နမူူနာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အတွွက်် ကနဦးး ကုုန််ကျျ
စရိိတ််ဆိုု�င််ရာာ တိုု�င်း�း တာာချျက််ကိုု� စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််ပါ
� ါ (ပုံံ� ၅.၁)။

အပြာ�ာရော�ာင််မျျဉ်းး�သည်် ဗဟိုု�မှှ ဆန့််�ထွွက််လာာရာာ ကနဦးး

ကုုန််ကျျစရိိတ်၏
် အမှှတ်် ၈ နှှင့််� ၉ စက််ဝိုု�င်းး�များ�း�ကြား�း� ရော�ာက််ရှိိ�
လာာသည်် (ရမှှတ််အတိိအကျျမှာာ� ၈.၆၁)။ မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�သည််

အစက််ချျကားး�ချျပ််၏ ထော�ာင့််�စွန်း
ွ း�နှှင့်�် နီးး�ကပ််လာာလေ�လေ�
ပြ�ည််နယ််သို့့�မ
� ဟုုတ််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၏ရမှှတ််မြ�င့််မား
� �းလေ�လေ�

ဖြ� စ််သည်် ။ အပြ�န််အလှှ န််အားး�ဖြ� င့််� စက််ဝိုု� င်းး� တစ််ခုုခုုနှှ င့််�
မျျဉ်းး�ဖြော��ာင့််တို့့
� � ဖြ�တ််သန်းး�သည့််� အမှှတ််သည်် ဗဟိုု�နှင့်
ှ နီးး
်� �ကပ််

လေ�လေ� အဆိုု�ပါါ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ပေါ်�်ရှိိ� ပြ�ည််နယ်် သို့့�မ
� ဟုုတ််

လမ်းး�ကြော��ာင်းး�များ�း�မှာာ�မူူ ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််/
သော�ာ နယ််ပယ််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

အနေ�ဖြ�င့််� လက််ရှိိ�တွွင်် ယင်းး�နယ််ပယ််များ�း�၌ အထူးး�သာာလွွန််

ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင်် မဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််သေး�းသည့်
�
တိုု
်� င််
� ဤကြား�း�
ကာာလအတွွ င်းး� ရမှှ တ််များ�း� ကော�ာင်းး� မွွ န််လာာခြ� င်းး� သည််

တိုးး��တက််လာာမည့််� အရိိပ််အယော�ာင်် ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့��သည််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း မူူဝါါဒများ�း�မှာာ� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််

လျျက််ရှိိ�နေ�ပြီး�း� ဆက််လက််ကြိုး�း��ပမ်းး�သွားး��ရမည့််� နယ််ပယ််
များ�း�ကိုု� ညွှှ န််ပြ�လျျက််ရှိိ�သည်် ။ ဆုုတ််ယုုတ််မှုုပြ�နေ�သော�ာ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�သည်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု အန္တတရာာယ်် ရှိိ�နေ�သည့််�
သဘော�ာဖြ�စ််ပြီး�း� အကယ််၍ ဤအတိုု� င်းး� ဆက််သွားး��ပါါက
စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� ထိိခိုုက််လာာစေ�
�
နိုုင််ပြီး
� �း� သက််ဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၏ စီးး�ပွား��းခွွန််အားး�ကိုု�
ကျျဆင်းး�လာာစေ�နိုုင််သ
�
ည််။ ဖြ�စ််တန််ရာာသော�ာ အန္တတရာာယ််များ�း�

သို့့��မဟုုတ်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ�း�ဆိုု�သည််မှာာ�မူူ မူူဝါါဒ မအော�ာင််

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၏ ရမှှတ််သည်် နိိမ့််�ပါးး�လေ�လေ� (၀ နှှင့််�

မြ�င််သော�ာ သို့့��မဟုုတ်် ဖော်�်�ဆော�ာင််မှုု အားး�နည်းး�သော�ာ နေ�ရာာ

စက််ဝိုု�င်းး�ထော�ာင့််စွ
� န်း
ွ း� ထိိတွေ့�့�သည့််အခါ
� ါ အမြ�င့််ဆုံးး
� ��ရမှှတ်် ၁၀

တိုးး��တက််မှုု၊ ဆုုတ််ယုုတ််မှုုများ�း�ကိုု� မည််သို့့��သိိရှိိ� နိုု�င််သည််ကိုု�

နီးး�ကပ််လေ�လေ�) ဖြ�စ််သည််။ မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် အကြီး��း ဆုံးး��

မှှတ်် ရရှိိ�ပြီး��း ၊ ဗဟိုု�မှှ မည််သည့််�မျျဉ်းး�ကြော��ာင်းး�မှှ ဆန့််�ထွွက််

မလာာသည့််အခါ
�
ါ အနိိမ့်ဆုံးး
်� ��ရမှှတ်် ၀ ကိုု� ရရှိိ�သည််။ ပြ�ည််နယ််/
တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး��း အခုုစီီ တိုု� င်းး� သည်် အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�များ�း�
အားး�လုံးး��ပေါ်�်တွွင််၀နှှင့််�၁၀ကြား�း�ရမှှတ််တစ််ခုုခုုရရှိိ�ကြ�ပါါသည််။

အားး�သာာချျက််များ�း�နှှင့်�်အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ဆိုု�သည််မှာာ�ပြ�ည််နယ််
သို့့��မဟုုတ်တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး
်
�း�တစ်ခု
် အ
ု နေ�ဖြ�င့််စီးး�ပွား��းရေး�းအုု
�
ပ်ချုု�ပ်
် မှု
် ု

များ�း�ကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�သည််။ ပုံံ� ၅.၂ တွွင်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ပေါ်�်မှှ
သရုုပ််ပြ�ထားး�ပါါသည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် ပင််မ MBEI ကိုု� ကိုု�ယ််စား�း
ပြု�ုသော�ာ အရော�ာင််ခြ�ယ််မျျဉ်းး�များ�း�သည်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် ပင််မ

MBEI ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ အနက််မျျဉ်းး�ထူူများ�း�ထက်် ပိုု�မိုု�
ရှှည််လျားး��နေ�ပါါက ယင်းး� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� တိုးး��တက််လာာ
သည််ဟုု အဓိိပ္ပါါ�ယ််ရပါါသည််။ ၂၀၂၀ ရမှှတ်် နည်းး�ပါးး�နေ�ပါါက

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ဆုုတ််ယုုတ််လာာသည့််� သဘော�ာဖြ�စ််ပါါသည််။

နယ််ပယ််များ�း�တွွင်် ၎င်းး� အားး�သန််ရာာ သို့့��မဟုုတ်် အားး�နည်းး�ရာာ

မှှတ်ပုံံ�တ
်
င််ခြ�င်းး� အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�၊ အခြေ�ေခံံ

သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုု၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ပေါ်�်မှှ

တို့့��တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံသည်် အတော်�်�အတန်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ

နေ�ရာာများ�း�ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည်် ။ အထူးး�သဖြ�င့််� ပြ� ည််နယ််

အားး�သာာချျက််များ�း�ဟူူ သ ည်် (အနက််ရော�ာင််လိုု� င်းး� များ�း�ဖြ� င့််�

ကိုု� ယ််စား�းပြု�ုထားး�သည့််� ) အလယ််ကိိ န်းး� ကိုု� ယ််စား�းကပြု�ု
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ထက်် သိိသိသာာသာာ
ိ
ရမှှတ်် (ပုံံ� ၅.၁
တွွင်် အရော�ာင််ခြ�ယ််မျျဉ်းး�များ�း�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုထားး�သည််)

များ�း�သော�ာ နေ�ရာာများ�း� ဖြ� စ််ကြ� သည်် ။ သာာဓကအားး�ဖြ� င့််�

ပုံံ� ၅.၁ ပါါ နမူူနာာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�သည်် ကနဦးး
ကုုန််ကျျစရိိတ်၊် တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�နှှင့််� တရား�းဥပဒေ�

စိုးး��မိုးး��မှုုတို့့��တွင််
ွ အလယ််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ထက််
သာာလွွ န််ကော�ာင်းး� မွွ န််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွ က်် နိုု� င််သ ည်် ။ အဆိုု� ပါါ

နယ််ပယ််များ�း�အားး�ယင်းး�ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ၏အားး�သာာ

ချျက််များ�း�ဟုု ကျွွန်ုု� ပ််တို့့� ယူူ ဆ ပါါသည်် ။ တစ််ဖက််တွွ င််မူူ
လုုပ််သားး�ခန့့်�ထားး�နိုု�င််မှုုနှှင့််� သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််တို့့��တွွင််

အဆော�ာက််အအုံံ�၊ပွွင့််လ
� င်းး�မြ�င််သာာမှုုနှင့်
ှ ်�လုုပ်သားး�ခန့့်
်
ထားး�နိုု�
�
င််မှုု
တိုးး��တက််မှုများ
ု �း� ရှိိ�လာာသည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� မြ�င််တွေ့�့�ရ ပါါသည််။

အဆိုု� ပါါ တိုးး�� တက််လာာသော�ာ လမ်းး� ကြော��ာ င်းး� များ�း� သ ည််
တစ််နိုု�င််ငံံလုံးး�� အတွွက်် အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။
ပုံံ� ၅.၂ တွွင်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုုများ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုပမာာဏ

အနည်းး�ငယ််ဖြ�င့််� မြ�င််တွေ့�့�ရပြီး��း ၊ ရပ််တန့််နေ�မှုုကိုု
�
� အခြား�း�သော�ာ
ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�၏ အလယ််ကိိန်းး� ရမှှတ််များ�း�တွွင််မြ�င််တွေ့�့�
ရသည််။ နမူူနာာ ဂရပ််ပုံံတွ
� င််
ွ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််မှုု

များ�း�သည်် အခန်းး� ၂ ပါါ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုု

စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုနှှင့််�တိုု�က််ဆိုုင််တူ
� ညီ
ူ လျျက််ရှိိ�သ
ီ
ည််။အော�ာက််တွွင််

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း� အားး�လုံးး��အတွွက်် အဆိုု�ပါါ
စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု� အကျျယ််ချဲ့့��တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
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အစက််ချျကားး�ချျပ်် (Starburst) ကိုု� ဘယ််လိုု�ဖတ််ကြ�မလဲဲ ?
အစက််ချျကားး�ချျပ််သည်် ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုုချျင်းး�စီီအားး� MBEI ၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀ ခုုလုံးး��တွွင်် ၎င်းး�၏ရမှှတ််ကိုု�

မြ�င််သာာစေ�သည််။ အဆိုု�ပါါအစက််ချျကားး�ချျပ််၏ အချွွန််ဆယ််ခုုမှှ တခုုစီီသည်် MBEI၏ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တခုုချျင်းး�စီီကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွင််
ွ ပြ�ည််နယ်် / တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တစ််ခုုကလက််ခံံရရှိိ�သည့််� MBEI ရမှှတ်် ၀ မှှ ၁၀ ကိုု� ထိုု�ဝင််ရိုးး��ရှိိ� ရော�ာင််ချျယ််အရှှည််ဖြ�င့််�

ရည််ညွှှန်းး�သည််။ ဗဟိုု�မှှ အပြ�င််သို့့�� ရော�ာင််ချျယ််ရော�ာက််လေ�လေ� ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း သည်် အဆိုု�ပါါအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင််
အားး�ကော�ာင်းး�လေ�လေ� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကားး�ချျပ်် အချွွန််အပြ�ည့််� ရော�ာင််ချျယ််သည်် ရမှှတ််အပြ�ည့််� ၁၀ ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပါါသည််။ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တခုုစီီတွွင််

အနက််ရော�ာင််လိုု�င်းး�မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုတွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်တိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း အားး�လုံးး��၏ အလယ််ကိိန်းး�ရမှှတ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််တစ််ခုု

သို့့�မ
� ဟုုတ််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တစ််ခုု၏ အစက််ချျကားး�ချျပ််ကိုု� အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖွွင့်ဆိုု
်� သ
� ည််မှာာ� ရော�ာင််ချျယ််တစ််ခုုစီီ၏ အတိုု�င်းး�အတာာအရှှည််နှှင့််� အလယ််ကိိန်းး�မှှ
နှိုု�င်းး�ဆအကွာာ�အဝေး�းကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ရော�ာင််ချျယ််တခုုသည်် အလယ််ကိိန်းး�ထက််ကျော်�်��နေ�လျှှင်် ပျှှမ်းး�မျှှအထက်် (ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အားး�လုံးး��၏ ထက််ဝက််ထက််) အဆိုု�ပါါအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင်် အပေါ်�်တွွင်် ရှိိ�နေ�ပြီး�း� အလယ််ကိိန်းး�အော�ာက််ရော�ာက််နေ�လျှှင်် ပျှှမ်းး�မျှှ
အော�ာက််တွွင်် ဖြ�စ််သည််။

အလယ််ကိန်းး�တန်
ိ
်ဖိုးး��
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

x.x
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�
ရမှှတ််
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ပုံံ� ၅.၁။

အားး�သာာချျက််များ�း�နှှင့််� အားး�နည်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည်် နမူူနာာအစက််ချျကားး�ချျပ်် (Starbust Chart)

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််�
လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်�

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�

Chart legend
အလယ််ကိန်းး�တန်
ိ
်ဖိုးး��

တရား�းမဝင််

ယှှဥ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင််ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�
ရမှှတ််

ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

ပုံံ� ၅.၂။

တိုးး��တက််လာာသော�ာ နယ််ပယ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� နမူူနာာအစက််ချျကားး�ချျပ်် (Starbust Chart)

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှင့်
ှ ်�

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်�

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

ကိုု�က််ညီမှု
ီ ရှိိ�ခြ�င်းး�
ု

Chart legend
၂၀၁၈
ရမှှတ််

တရား�းမဝင််

ု င််ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ယှှဥ််ပြို�ု�င််မှုတွွ

ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

၂၀၂၀
ရမှှတ််
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5.2// jynfe,fESifh wdkif;a'oBuD;tay: o½kyfcGJavhvmcsu
5.2
ကချျင််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််
၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၅.၉၀

အနှှစ််ချုု�ပ််

၇.၀၂
၆.၃၀

၅.၆၃
၄.၅၄

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
၇.၀၆

�
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုု

၂.၈
၉.၈၇

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

၆.၃၂

၈.၃၂

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှင့်
ှ �် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိန်းး�
ိ အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
တိုးး��တက််မှုု
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုု
�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ု ်မှုု
ဆုုတ််ယုတ်
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�ဝင််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
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ကယားး�ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၈.၀၃
၅.၅၈
၇.၅၃

၄.၅၄
၄.၇၈

၇.၆၈

အနှှစ််ချုု�ပ််
အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

၉.၁၉

၂.၃၀

၆.၉၅

၈.၄၉

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိန်းး�
ိ အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
တိုးး��တက််မှုု
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
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ကရင််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့်�် အလယ််ကိန်းး�
ိ

၈.၆၁
၆.၈၆
၇.၀၄

အနှှစ််ချုု�ပ််

၃.၁၈
၃.၉၁

၉.၇၄

၂.၇၉

၇.၃၇

၅.၉၃

၉.၀၇

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိန်းး�
ိ အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
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ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၇.၈၂

အနှှစ််ချုု�ပ််

၆.၃၆
၆.၃၇
၃.၉၃
၇.၀၀

၄.၄၄

၉.၇၄

၂.၈၈

၅.၀၇

၈.၀၅

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
တိုးး��တက််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ဆုုတ််ယုတ်
ု ်မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
မရှိိ�
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စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့်�် အလယ််ကိန်းး�
ိ

၈.၁၁

အနှှစ််ချုု�ပ််

၆.၇၉
၆.၅၇

၅.၆၁
၄.၂၈

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
၇.၅၉

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

၉.၉၆

၃.၂၆

၆.၄၁

၈.၇၆

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိန်းး�
ိ အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု
တိုးး��တက််မှုု
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
မရှိိ�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
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တနင်္သာာ�ရီီ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

အနှှစ််ချုု�ပ််
၆.၀၅

၇.၂၂
၇.၀၉

၄.၂၇
၆.၄၅

၃.၈၈
၂.၇၅
၉.၆၀

၆.၀၀

၈.၆၈

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှင့်
ှ �် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုု

အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုု
�
ဆုုတ််ယုတ်
ု ်မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
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ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့်�် အလယ််ကိန်းး�
ိ

၇.၁၅

၈.၄၄
၆.၈၃

၄.၅၉
၄.၃၇

၈.၅၃

၂.၈၅
၉.၉၅

၆.၀၃

၈.၇၈

အနှှစ််ချုု�ပ််
အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
ိ အော�ာက််
အလယ််ကိန်းး�
မရှိိ�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိန်းး�
ိ အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
မရှိိ�
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မကွေး�း�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၇.၅၀
၆.၅၂
၆.၉၁

၅.၃၈
၄.၆၉

၈.၉၅

၇.၃၂

၂.၆၀

၆.၁၅

၈.၇၃

အနှှစ််ချုု�ပ််
အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုု
�
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
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မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

အနှှစ််ချုု�ပ််
၈.၀၇

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််

၅.၆၃

၇.၃၅

၄.၉၀

၉.၇၁

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

၆.၄၈

၅.၉၇

၂.၄၃

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

၇.၀၁
၇.၀၉

ိ အော�ာက််
အလယ််ကိန်းး�
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
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မွွန််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

အနှှစ််ချုု�ပ််
၆.၆၁

၇.၂၃
၆.၁၇

၃.၈၇

၆.၉၆

၅.၀၉

၉.၃၈

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််

၂.၅၁
၇.၀၀

၈.၃၀

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ဆုုတ််ယုတ်
ု ်မှုု
မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
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ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၈.၆၄
၆.၁၀
၇.၃၁

အနှှစ််ချုု�ပ််

၄.၂၃
၃.၄၃

၂.၂၄
၉.၈၂

၇.၄၈

၄.၈၆

၈.၄၉

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှင့်
ှ �် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
ိ အော�ာက််
အလယ််ကိန်းး�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုု
�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှင့်
ှ �် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုုင််မှုု
�
ဆုုတ််ယုတ်
ု ်မှုု
မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
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ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၇.၅၈
၅.၉၁
၆.၆၆

၅.၈၅

၆.၇၆

၄.၈၈

၉.၇၇

၃.၅၈

၇.၈၁

၈.၀၃

အနှှစ််ချုု�ပ််
အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
တိုးး��တက််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ု ်မှုု
ဆုုတ််ယုတ်
မရှိိ�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
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ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၆.၂၄

၇.၅၅

အနှှစ််ချုု�ပ််

၆.၂၄
၃.၀၇
၄.၁၇

၇.၈၄

၆.၈၁
၂.၈၈

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
မရှိိ�

၅.၅၅

၈.၅၃

ိ အော�ာက််
အလယ််ကိန်းး�
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
တိုးး��တက််မှုု
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

170
tcef; 5
jynfe,fESifh wdkif;a'oBuD;rsm;&Sd
pD;yGm;a&; tkyfcsKyfrI

ဧရာာဝတီီတိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၈.၀၂
၆.၄၀

အနှှစ််ချုု�ပ််

၇.၂၆
၄.၄၆
၄.၀၁

၇.၇၇

အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

၉.၃၈

၃.၃၉

၅.၃၁

၈.၄၀

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
အလယ််ကိန်းး�
ိ အော�ာက််
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
မရှိိ�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
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နေ�ပြ�ည််တော်�်�အပေါ်�် သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာချျက််

၂၀၂၀ MBEI နှှင့််� အလယ််ကိန်းး�
ိ

၈.၄၇
၆.၂၈
၇.၀၄

၄.၇၄

၇.၀၈

၄.၇၅

၉.၄၆

၃.၂၅

အနှှစ််ချုု�ပ််
အလယ််ကိန်းး�
ိ အထက််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််

၇.၀၅

၈.၉၁

တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
ိ အော�ာက််
အလယ််ကိန်းး�
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

MBEI ပင််မညွွန်းး�ကိိန်းး�အရကြား�း�ကာာလပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

တိုးး��တက််မှုု
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�
အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််
လုုပ််သားး� ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
ဆုုတ််ယုုတ််မှုု
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အပြော��ာင်းး�အလဲဲမရှိိ�
မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု
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နှှစ််တစ််နှှစ််ချျင်းး�စီီအလိုု�က်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် MBEI အဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� “C သုံးး��လုံးး��” ဟုု ခေါ်�်သော�ာ အဆင့််�

သုံးး��ဆင့််�ပါါ လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ကိုု�အသုံးး�� ပြု�ုပြီး�း� ယင်းး�တို့့��မှာာ� (၁) ဒေ�တာာကော�ာက််ယူူခြ�င်းး� (Collection of data)၊ (၂)
အညွှှန်းး� ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး� (Construction of sub-indices)၊ (၃) ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�အားး� ညှိိ�နှိုု�င်းး�ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�နှှင့််�
အရေး�းပါါမှုုအလေး�းတင််ကိိန်းး�ကိုု� တွွက််ချျက််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး� (Calibration and weighting of final index) တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�
ပါါသည််။

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� တည််ဆော�ာက််ရာာတွွင်် ယေ�ဘုုယျျဒေ�တာာ
အမျိုး�း��အစား�းသုံးး��ရပ််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ�

စစ််တမ်းး�၊ လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုုနှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ
ဒေ�တာာများ�း�ဟူူ၍ ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုုနှ
� င့်
ှ ်�

၆.၁.၁။ လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့်�မှု
် နှ
ု ှင့််�
တရား�းဝင််ထုတ်
ု ်ပြ�န််ထားး�သော�ာဒေ�တာာ

တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း

MBEI အတွွက်် Hard data များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ရာာ၌ စား�းပွဲဲ�တင််

အမှီီ�မပြု�ုသည့််အတွ
�
က််
ွ ၎င်းး�တို့့��ကိုု� “hard data (သို့့�)� အမာာခံံ

အစိုးး��ရနှှင့်�် ချိိ�တ််ဆက််ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�တို့့��ဖြ�င့််� ကော�ာက််ယူူ

များ�း�ပါါထင််မြ�င််ယူူဆချျက််များ�း�နှှင့်သိိ
်� မှတ်
ှ ်အခြေ�ေပြု�ုဘက််လိုု�က််မှုု

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် လူူဦးးရေ�နှှင့်�် အိိမ််အကြော��ာင်းး�အရာာ သန်းး�ခေါ�ါင််

များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည်် (King et al. ၂၀၀၄)။ အကြော��ာင်းး�မှာာ�

ဒေ�သန္တတရအဆင့််� အထွေ�ေထွေ�ေ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရုံးး��များ�း�နှှင့််�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ကိုု� ငါးး�မှှတ််ဖိုးး�� အမှှတ််ပေး�းရာာ၌ အခြား�း�သော�ာ

တိုု� က်် ရိုု� က်် ကော�ာက််ယူူ စုုဆော�ာ င်းး� ခဲ့့�ကြ�သည့််� လေ့�့လာာ

သိိနား�းချျင််မှှ နား�းလည််ကြ�ပေ�လိိမ့်မ
�် ည််။ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး� ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ�

များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။

တွွက််ချျက််ရန််နှှင့််�နော�ာက််ဆုံးး��ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််�အညွှှန်းး�ကိိန်းး�

ယခင််နှှစ်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်း�း ဒေ�သကြီး��း များ�း�ဆိုု�င််ရာာ အညွှှန်း�း

နှိုု�င်းး�ရ အရေး�းပါါမှုုနှှင့််� ပြ�န််လည််ချိိ�န််ညှိိ�ရန််အတွွက််လည်းး�

ထူးး�ခြား�း�ဆန်းး�သစ််မှုုမှာာ� လေ့�့လာာစော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာများ�း�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ပုုဂ္ဂဂလဓိဋ္ဌာ
ိ ာန်် ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုုများ�း�အပေါ်�်

သုုတေ�သနပြု�ုခြ�င်းး�၊ ၂၀၁၉ နိုုဝ
� င််ဘာာလ မှှ ၂၀၂၀ မတ််လ အထိိ

ဒေ�တာာ” ဟုု သတ််မှှတ််ထားး�ပါါသည််။ ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�မှုု

စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�ပါါသည််။ MBEI ပါါ hard data အရင်းး�မြ�စ််များ�း�တွွင််

များ�း� (anchoring biases) ကိုု� ကိုု�င််တွယ််
ွ ရန််အတွွက်် hard data

စာာရင်းး�၊ သက််ဆိုု�င််ရာာ ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� ဝန််ကြီး��း ဌာာနများ�း�၊

များ�း�စွာာ�သော�ာSMEများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�၎င်းး�တို့့��တည််ရှိိ�ရာာပြ�ည််နယ််နှှင့််�

အာာရှှ ဖော�ာင််ဒေး�းရှှ င်းး� ၏ ကွွ င်းး� ဆင်းး� သုုတေ�သနအဖွဲဲ�တို့့��မှှ

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�အကြော��ာင်းး� လုံံ�လော�ာက််စွာာ�

စော�ာင့််ကြ� �ည့််မှုု
� ဒေ�တာာများ�း�နှှင့််� ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရလုုပ််ငန်းး�စဉ််

အားး�သာာချျက််များ�း�(structuralendowments)၏အကျိုးး���ဆက််ကိုု�
ရမှှတ််များ�း�ကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််တို့့��၏

ကိိ န်းး� ခွဲဲ�များ�း�နှှ င့််� နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ််ကြ�ည့််� ပါါက လက််ရှိိ� MBEI ၏

Hard data ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။

ပေါ�ါင်းး�စပ်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ ယင်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�

ကော�ာက််ခံံရန်် သုုတေ�သီီများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
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ရုံးး��သို့့��သွားး��ရော�ာက််ခဲ့့�ကြ�ပြီး�း�အဆိုု�ပါါရုံးး��များ�း�ကိုု�လည်းး�စံံသတ််မှှတ််

အပိုု� င်းး� များ�း�ကိုု� ရှှ င်းး� လင်းး� တင််ပြ�နိုု� င်် ရန်် hard data ကိုု�

စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�တွွင်် အရေး�းကြီး��း သော�ာ သတင်းး�အချျက််

ဈေး�းကွွက််အရွယ််အစား
ွ
�း၊ လူူသားး�အရင်းး�မြ�စ်် လွွယ််လင့်တကူ
်�
ူ

ချျက််များ�း� ပြု�ုလုုပ််၍ အဆင့််�သတ််မှှတ််ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�

အလက််များ�း�ကိုု�အများ�း�ပြ�ည််သူမြ�င််သာာအော
ူ
�ာင််ပြု�ုလုုပ််ပေး�းခြ�င်းး�၊
ဝန််ထမ်းး�များ�း�၏ အကူူအညီီပေး�းနိုု�င််စွွမ်းး�၊ တော�ာင်းး�ခံံသော�ာ
သတင်းး�အချျက််အလက််ရရှိိ�နိုု�င််စွွမ်းး� အစရှိိ�သည််တို့့��ပါါဝင််

ပါါသည််။ သွားး��ရော�ာက််လေ့�့လာာခဲ့့�သော�ာ ရုံးး��များ�း�တွွင်် အထွေ�ေထွေ�ေ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမှူးး��ရုံးး�� (GAD)၊ စည််ပင််သာာယာာရေး�းအဖွဲ့့�� (DAO)၊
လယ််ယာာမြေ�ေစီီမံံခန့့်�ခွဲဲ�ရေး�းနှှင့့်� စာာရင်းး�အင်းး�ဦးးစီးး�ဌာာနများ�း�

(DALMs) နှှင့််� ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� (OSS) များ�း�လည်းး�
ပါါဝင််ပါါသည််။

MBEI တွွင်် Hard data များ�း�ကိုု� အရေး�းကြီး�း�သော�ာ နည်းး�လမ်းး�

နှှစ််သွွယ််ဖြ�င့််� အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ ပထမတစ််ခုုမှာာ�သိိမှတ်
ှ ်

အခြေ�ေပြု�ုဘက််လိုု�က််မှုုများ�း�ဟူူခေါ်�်သည််။စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူ

ခြ�င်းး�ခံံရသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အားး� ဒေ�သန္တတရစီးး�ပွား��းရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ အကဲဲဖြ�တ််ခိုု�င်းး�သော�ာအခါါ
မျိုး�း��တွွင်် ၎င်းး�၏ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််မှုုများ�း
ွ
�သည််

ဒေ�သတွွင်းး�၌သာာ လုံးး��ဝလည််ပတ််နေ�ပြီး�း� အခြား�း� ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််သည့့်� အနေ�အထားး�တွွင််

မရှိိ�သည့််အတွ
�
က််
ွ ယင်းး�သို့့��သော�ာ ဘက််လိုု�က််မှုုဖြ�စ််ပွား��းတတ််

သည်် (King et al . 2004)။ ဥပမာာအားး�ဖြ�င့််� မွွန််ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််မှှ
� တ််ပုံံတင််သည့်
�
လုုပ််ငန်းး
်�
�စဉ််

များ�း�သည်် ဒေ�သတွွင်းး� စံံချိိ�န််စံညွှ
ံ န်း
ှ း�များ�း�အရ အတော်�်�အတန််
လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�သည််ဟုုထင််မြ�င််နိုုင််စရာာရှိိ�သော်�်
�
လည်းး
�
�၊

အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ရန််ကုုန်် ဈေး�းကွွက််နှင့်
ှ ်� နီးး�ကပ််မှုု၊ ဒေ�သန္တတရ
ရရှိိ�နိုင််စွ
�ု မ်းး
ွ � အစရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရ ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး� အားး�သာာချျက််
များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုုကိုု� အထော�ာက််အကူူ
ဖြ� စ််စေ�သော်�်� လည်းး� ခေါ�ါင်းး� ဆော�ာင််တစ်် ဦးးဦးး၏ ရာာထူးး�

သက််တမ်းး�အတွွင်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲနို�င််စရာာ
ု
သိိပ််မရှိိ�ပေ�။ ဥပမာာ
ရန််ကုုန််ရှိိ� စာာတတ််မြော��ာက််မှုုနှုုန်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

များ�း�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််သည့််� ဒေ�သန္တတရ အလုုပ််သမား�းထုု၏ အရည််
အသွေး�း�ကိုု� ထင််ဟပ််နေ�နိုု�င််စရာာ ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဒေ�သန္တတရ

အစိုးး��ရ၏ တုံ့့��ပြ�န််ဆော�ာင််ရွွက််မှုုကြော��ာင့််� ရေ�တိုု�ကာာလအတွင်း
ွ း�
များ�း�စွာာ�ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��နိုု�င််စရာာ မရှိိ�ပေ�။ အလားး�တူူစွာာ�ပင််

မူူဆယ််ရှိိ�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််တရုုတ််ဈေး�းကွွက််နှင့်
ှ ်�

နီးး�ကပ််စွာာ� တည််ရှိိ�နေ�မှုုသည်် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုအပေါ်�် သက််ရော�ာက််မှုု

ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုနှှင့့်� သက််ဆိုု�င််မှုု
မရှိိ�သကဲ့့�သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��နိုုင််စရာာလည်းး
�
� မရှိိ�ပေ�။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍

MBEI တွွင်် အဆိုု�ပါါ အကြော��ာင်းး�တရား�းများ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုု
ကိုု� ထိိ န်းး� ချုု�ပ််နိုု� င်် ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�သည့််� အနေ�ဖြ�င့််� လူူ သားး�

အရင်းး�အနှီးး��၊ ဈေး�းကွွက််နှင့်
ှ ်� နီးး�ကပ််တည််ရှိိ�မှုုတို့့��အပေါ်�် စစ််တမ်းး�

အရင်းး�မြ�စ််များ�း�မှှ မဟုုတ််သော�ာ နော�ာက််တိုးး��ဒေ�တာာများ�း�ဖြ�င့််�
ပေါ�ါင်းး�စပ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။

၆.၁.၂။ နိုု�င််ငံံလုံးး��ကျွွတ်် စီးး�ပွား��းရေး�း စစ််တမ်းး�

မြ�န််မာာတစ််နိုင််ငံ
ု� လုံးး
ံ ��ရှိိ� မှှတ််ပုံံတင််
�
လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�နှှင့််�

MBEI အတွွက်် “Soft” သို့့��မဟုုတ်် ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််

တတ််သူတ
ူ စ််ဦးးအတွွက််မူူ အဖြေ�ေမှာာ� တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ� ဖြ�စ််နေ�

ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�စစ််တမ်းး�သည်် MBEI အတွွက််

မှုုများ�း�မှှ ကင်းး�လွွတ််သည််ဖြ�စ််ရာာ ယင်းး�ကိုု� စစ််တမ်းး�အဖြေ�ေ

ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ စစ််တမ်းး�သည်် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ပါါ အဓိိက

တည့််�မတ််ပေး�းရန််အတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။

မူူဝါါဒချျမှှတ််သူူများ�း�နှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�မှှ ရလဒ််ကိုု�လည်းး�

ပုံံ� ၆.၁ တွွင်် MBEI ပါါ အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ�တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွက််
ွ

အတိုု�င်းး� မေး�းခွွန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��သည်် မြို့�့��နယ််အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့််�

ဆက််စပ််မှုုကိုု� သရုုပ််ဖော်�်�ထားး�ပါါသည််။ ဖြ�စ််စဉ််အများ�း�စုုတွွင််

အာာရုံံ�စူးး�စိုု�က််ထားး�ပါါသည််။

အဆော�ာက််အအုံံ၊� လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုုတို့့
�
��နှင့်
ှ ်� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

စစ််တမ်းး�တွွင်် အကြော��ာင်းး�အရာာအလိုု�က်် စုုစည်းး�ထားး�သော�ာ

လက္ခခဏာာဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�သည််။ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�အချို့့���တွွင််

အနေ�များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ရန်် ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�သည့််� အဆုံးး��သတ််

အတွွက်် ယင်းး�အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ပါါ စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာများ�း�သည််

ပထမအစိိတ််အပိုု�င်းး�တွွင််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသည့််စီးး�ပွား��းရေး�း
�
လုုပ််ငန်းး�

ပါါနေ�သည့််� သဘော�ာသက််ရော�ာက််သည််။

နော�ာက််ပိုု�င်းး� အစိိတ််အပိုု�င်းး�ပါါ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�မှာာ�မူူ

ဒုုတိိယအားး�ဖြ�င့််� ဖွဲ့့��စည်းး�မှုုပိုု�င်းး� ရှိိ�ရင်းး�စွဲဲ�အားး�သာာချျက််များ�း�

ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ််နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အစိိတ််အပိုု�င်းး�တွွင််

ကင်းး�လွွတ််လျျက််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းပတ််ဝန်းး�ကျျင်် အစိိတ််

ရက််ပေါ�ါင်းး�နှှင့််� ပြု�ုဖွွယ််ရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကိိစ္စစအဝဝကိုု�ပါါ

ပတ််သက််ပြီး�း� သိိနား�းလည််ထားး�ပြီး��း ဓမ္မမဓိဋ္ဌာ
ိ ာန််ကျျကျျလေ့�့လာာ

ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� နိုုင််ငံ
� လုံးး
ံ ��ကျွွတ်် စီးး�ပွား��းရေး�း စစ််တမ်းး�တစ််ခုုဖြ�င့််�

ပေ�လိိမ့်မ
�် ည််။ Hard data သည်် ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််ဘက််လိုု�က််

အလွွ န််ထူးး�ခြား�း�ပြီး��း အဘက််ဘက််မှှ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု

များ�း�မှှ ယင်းး� သို့့��သော�ာ သိိမှှတ််အခြေ�ေပြု�ု ပြ� ဿနာာများ�း�ကိုု�

ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ထင််ဟပ််မှုုရှိိ�ပြီး�း�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၊

ပေါ�ါင်းး�စည်းး�ထားး�သော�ာ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အမာာနှှင့််� အပျော့�့��များ�း�ကြား�း�
ဆက််နွွယ််မှာာ� အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ ဆော�ာင််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� အခြေ�ေခံံ

ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့််သွ
� င်း
ွ း�ထားး�ပါါသည််။အထက််တွွင််တင််ပြ�ခဲ့့�သည့််�
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထိိတွေ့�့�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�အပေါ်�်

အညွှှန်းး�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စရ
စ ပ််တွွင််မူူ သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� အပေါ�ါင်းး�

အစိိတ််အပိုု�င်းး� တစ််ဆယ့််နှ
� စ်
ှ ်ခုုပါါရှိိ�ပြီး��း လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုအခြေ�ေ

အဆိုု�ပါါဆက််နွွယ််မှုုမှာာ� အနုုတ််သဘော�ာဆော�ာင််နေ�သည့််�

ထိိန်းး�ချုု�ပ််မေး�းခွွန်းး�တစ််စုံံ�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ပါါသည််။

အချို့့���သော�ာဒေ�သများ�း�တွွင််ထင််မြ�င််ယူဆ
ူ ချျက််ဘက််လိုု�က််မှုုများ�း�

များ�း�၏ အခြေ�ေခံံသတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း�

သို့့��မဟုုတ်် ရေ�တိုု�အနေ�အထားး�တွွင်် အစိုးး��ရထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုုမှှ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�မျိုး�း��စုံံ�နှှင့်�် ဆက််စပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဥပမာာ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုု မှှတ််ပုံံ�တင််ရန်် ကြာ�ာမြ�င့််�သည့််�
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ပုံံ� ၆.၁။

MBEI ပါါ Soft Data နှှင့်�် Hard Data များ�း�ကြား�း� ဆက််နွွယ််ချျက််

လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
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ဖော်�်�ပြ�ခိုု�င်းး�သည််။ ဒီီဇိုုင်း
� း�ပုံံစံ
� အားး
ံ �ဖြ�င့််� MBEI ပါါ မေး�းခွွန်းး�များ�း�၏

အရည််အသွေး�း�မြ�င့််� နမူူနာာကော�ာက််ယူူသည့်�် မူူဘော�ာင််ပေါ်�်

ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� (PCI) သို့့�� မ ဟုုတ်် ကမ္ဘာ့့��ဘဏ်် စီးး�ပွား��းရေး�း

ကံံကော�ာင်းး�သည့််� အချျက််မှာာ� ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့�� (CSO) ၏

၂၀% ခန့််သည့်
�
�် (ဗီီယက််နမ််နိုုင််ငံ
� ံ ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ပြို�ု�င််ဆိုု�င််မှုု
လုုပ််ငန်းး�စစ််တမ်းး�ကိုု� အခြေ�ေခံံထားး�သည့််အလျော�ာ
�
�က််အခြား�း�
နိုုင််ငံ
� များ�း
ံ �တွွင််ရှိိ� EGI များ�း�နှှင့််� ထပ််တူူနီးး�ပါးး�ဖြ�စ််ပြီး��း တစ််နိုင််ငံ
ု� လုံးး
ံ ��

အတိုု�င်းး�အတာာဖြ�င့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််မှုု ပြု�ုနိုုင််သ
� ည််။ နမူူနာာကော�ာက််ယူူ
သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� တဲ့့�တိုးး��မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�

အပြ�င်် အကဲဲဆတ််သော�ာ မေး�းခွွန်းး�များ�း� မေး�းမြ�န်းး�ရာာ၌ဖြေ�ေဆိုု�သူူ
ကိုု� ကွွယ််ဝှှက််မေး�းမြ�န်းး�နိုု�င််သည့်�် စမ်းး�သပ််စာာရင်းး�များ�း�ကဲ့့�သို့့��
ဆန်းး�သစ််မှုုများ�း�ကိုု�လည်းး� MBEI စစ််တမ်းး�တွွင်် ပေါ�ါင်းး�စပ််
ထည့််�သွင်း
ွ း�ထားး�ပါါသည််။

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််�MBEIစစ််တမ်းး�ကိုု�မြ�န််မာာဘာာသာာသို့့��
လုံးး��စေ့�့ပတ််စေ့�့ ပြ�န််ဆိုု�ခဲ့့�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�်

ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ပြီး�း� စစ််တမ်းး�ကိုု�စမ်းး�သပ််
ခြ�င်းး�၊ ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�တို့့��အပြ�င်် နော�ာက််ဆုံးး�� စစ််တမ်းး� နမူူနာာ၏
အစိိတ််အပိုု�င်းး�တစ််ရပ််ကိုု�လည်းး� ရှေ့�့�ပြေး��းစမ်းး�သပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�
ပါါသည်် ။ စစ််တမ်းး�အားး� မြ�န််မာာဘာာသာာသို့့�� ပြ� န််ဆိုု� ရာာ ၌

အားး�ပြု�ုထားး�ပါါသည်် ။ ယခုုနှှ စ််တွွ င်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အတွွ က််

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� မှှတ််ပုံံတင််အချျက််အလက််စာာ
�
ရင်းး�
အင်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�ရခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယင်းး�တွွင််

မြို့�့��နယ််စည််ပင််ရုံးး�� သို့့��မဟုုတ်် မြို့�့��တော်�်�စည််ပင်် ကော်�်�မတီီ
(CDC) မှှ လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင်် ရရှိိ�ထားး�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

တစ််ခုုစီီ တိုု� င်းး� သာာမက ရင််နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုနှှ င့််� ကုုမ္ပပ ဏီီ များ�း�

ညွှှန််ကြား�း�မှုုဦးးစီးး�ဌာာန(DICA)သို့့�မ
� ဟုုတ််စက််မှုုကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းနှှင့့်�
စစ််ဆေး�းရေး�းဦးးစီးး�ဌာာန (DISI) မှှ မှှတ််ပုံံတင််
�
စာာရွွက််ရရှိိ�ထားး�
သည့််� အရေ�အတွွက်် မြော��ာက််မြား�း�လှှစွာာ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�လည်းး� မှှတ််တမ်းး�တင််ထားး�ပါါသည််။၂၈ လက််ရှိိ�

ဒေ�တာာဘေ့�့စ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၂၂၇,၉၀၄ ခုု၏
ဆက််သွွယ််ရန်် လိိပ််စာာနှင့်
ှ တကွ
်�
ွ ဂဏန်းး�လေး�းလုံးး��ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ မြ�န််မာ့့�စံံပြု�ု

သင်္ကေ�ေ တများ�း� (MSIC) ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ု ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�သည့််�
လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍအမျိုး�း��အစား�းပါါ ပါါဝင််ပါါသည််။

ကနဦးးပြ�န််ဆိုု�ထားး�သည့််� မြ�န််မာာဘာာသာာမူူကိုု� တတိိယလူမှ
ူ ှ

MBEI သုုတေ�သန အသင်းး�မှှ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် MBEI အစီီရင််ခံံစာာပါါ

ချွွတ််ချော်�်��တိမ်းး
ိ �ပါးး�မှုု မရှိိ�ရလေ�အော�ာင်် စိိစစ််ပြီး�း�နော�ာက်် ယင်းး�ကိုု�

ဦးးစွာာ�ပထမ တော�ာင်းး�ခံံပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာသို့့� ထပ််မံံပြ�န််ဆိုု�ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�လိုု�ရင်းး�
အခြေ�ေခံံ၍ မြ�န််မာာဘာာသာာမူူကိုု� ပြ�န််လည််ပြ�င််ဆင််ပါါသည််။၂၇

ယင်းး�နော�ာက်် အဆိုု�ပါါအင်္ဂဂလိိပ််နှင့်
ှ ်� မြ�န််မာာမူူနှစ်
ှ ရ
် ပ််ကိုု� အာာရှှ

ဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�နှှင့့်� DaNa Facility မှှ ဝန််ထမ်းး�များ�း�က စစ််ဆေး�း
ပြီး��း လိုု�အပ််သလိုု� ပြ�င််ဆင််မှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််ကြ�ပါါသည််။

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် အော�ာက််တိုု�ဘာာလအတွွင်းး�တွွင်် စစ််တမ်းး�ပါါ

အကြော��ာင်းး�အရာာ၊ စော�ာင့််ကြ� �ည့််လေ့�့လာာမှုု
�
ဒေ�တာာ ကော�ာက််ယူူ

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကွွင်းး�ဆင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ရာာ၌ တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ရမည့််�
မျှော်�်��မှန်း
ှ း�အခြေ�ေအနေ�တို့့��ကိုု� စမ်းး�သပ််စစ််ဆေး�းရန်် အလို့့��ငှာာ�

MBEI စစ််တမ်းး�ကိုု� ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� (တော�ာင််ဒဂုံံ)� နှှင့််�
ဧရာာဝတီီတိုုင်း
� း�ဒေ�သကြီး��း (ဖျာ�ာပုံံ)� တို့့��၏ မြို့�့��နယ််နှှစ််ခုုတွွင််
ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�သုံးး��ဆယ််၌ ရှေ့�့�ပြေး��းစီီမံချျက််အဖြ
ံ
�စ််

ပြု�ုလုုပ််ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ပါါသည််။ ယင်းး�နော�ာက််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�ပေး�းနိုု�င််သော�ာ အချိိ�န််အကန့််�အသတ််နှှင့််�
ကိုု�က််ညီစေ�
ီ ရန်် အပြ�င်် သဘော�ာတရား�းများ�း�ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စေ�ရန််
အတွွက်် စစ််တမ်းး�ကိုု� အတော်�်�အတန်် ချုံ့့���ပစ််ခဲ့့�ရပါါသည််။

အဆုံးး��သတ်် MBEI စစ််တမ်းး�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ရန််အတွွက်် အချိိ�န််

တစ််နာာရီီမှှ နှှစ််နာာရီီအထိိ လိုု�အပ််ပါါသည််။

၆.၁.၃၊၊ နမူူနာာကော�ာက််ယူသည့်
ူ
်� မူူဘော�ာင််
၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် MBEI သုုတေ�သန နည်းး�လမ်းး�၏ အရေး�းကြီး�း�သော�ာ
အပြော��ာင်းး�အလဲဲတစ််ခုုမှာာ� အသစ်် နမူူနာာ ကော�ာက််ယူူသည့်�်

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� ၄,၄၀၅ ခုုအတွွက်် နမူူနာာမူူဘော�ာင််သစ််
တစ််ရပ်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး� နမူူနာာ

ကော�ာက််ယူူနည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� စစ််တမ်းး�အားး�လုံးး��

သည်် စိိ တ်် ဝ င််စား�းသည့််� လူူ ဦးးရေ�အပေါ်�် ခြုံ�ံ� ငုံံ� မှုုရှိိ�သော�ာ

မြို့�့��နယ်် ၆၇ မြို့�့��နယ််မှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း� စာာရင်းး�ကိုု�
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ဆယ့််�လေး�းခုုနှှင့််� နေ�ပြ�ည််တော်�်�တို့့��မှှ
ကျျန်် မြို့�့��နယ််များ�း�တွွင််ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�စွာာ�၏

စုုပေါ�ါင်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�လည်းး� တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�ပါါသည််။ စုုပေါ�ါင်းး�
မြို့�့��နယ််ဒေ�တာာများ�း�မှှနေ�၍ အရွွယ််အစား�းအလိုု�က်် အချိုး�း��တူူ

ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး� (PPS) နမူူနာာကော�ာက််ယူူမှုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုကာာ
ရခိုု�င််၊ ရန််ကုုန််၊ ပဲဲခူးး�၊ တနင်္သာာ�ရီီနှင့်
ှ �် ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ်် မြော��ာက််ပိုု�င်းး�၊

အရှေ့�့�ပိုု�င်းး�နှှင့််� တော�ာင််ပိုု�င်းး�တို့့��မှှ မြို့�့��နယ်် တစ််ဆယ့််လေး�းခုုကိုု
�
�

ထပ််မံံထည့်သွ
်� င်း
ွ း�ပါါသည််။ စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူစဉ််အတွင်း
ွ း�
အချို့့���သော�ာမြို့�့��နယ််များ�း�အားး�လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအရသော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
မျှော်�်��မှန်း
ှ း�ထားး�သော�ာနမူူနာာအရွွယ််အစား�းထက််သေး�းငယ််နေ�၍

သော်�်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ဖယ််ရှား��းလိုု� က်် ရသည််ဖြ� စ်် ၍ ချျင်းး� ၊
ကယားး�၊ ရခိုု�င််၊ ရှှမ်းး�၊ တနင်္သာာ�ရီီနှှင့်�် ရန််ကုုန််တို့့��မှှ ထပ််တိုးး��
မြို့�့��နယ််စာာရင်းး�များ�း� တော�ာင်းး�ခံံခဲ့့�ရပါါသည််။ အဆုံးး��သတ််တွွင််
မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� ၈၅ ခုုမှှ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၀၀,၃၉၆ ပါါရှိိ�သည့််�

လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� နမူူနာာမူူဘော�ာင််တစ််ရပ််ကိုု� ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး��း ယင်းး�ကိုု�

လုုပ််ငန်းး� ပေါ�ါင်းး� ၄၄၀၅ ပါါရှိိ�သည့််� အလွှာာ�လိုု� က််ကျျပ န်းး�
နမူူနာာကော�ာက််ယူူမှုုအတွွက်် အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။

ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��မှှ နမူူနာာကော�ာက််ယူူရရှိိ�သည့််� လုုပ််ငန်းး�

များ�း�အပြ�င်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် MBEI စစ််တမ်းး�ပါါ နဂိုု�မူူလ ၆၇
မြို့�့��နယ််မှှ နမူူနာာကော�ာက််ယူူခဲ့့�သည့််� လုုပ််ငန်းး� ၁၂၀၀ မှှ

ဖြေ�ေကြား�း�မှုုများ�း�ကိုု�လည်းး� ထည့််�သွင်း
ွ း�ထားး�ပါါသည််။ Panel

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် နမူူနာာကော�ာက််ယူူသည့််�
မူူဘော�ာင််မှာာ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် MBEI တွွင်် ဖြေ�ေကြား�း�သူူ ၄၈၇၆ ဦးး
ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် MBEI နမူူနာာကိုု�မူူ အလုုပ််သမား�း၊
လူူ ဝ င််မှုုကြီး��း ကြ� ပ််ရေး�းနှှ င့််� ပြ� ည််သူ့့�အင််အားး�ဝန််ကြီး�း� ဌာာန

(MOLIP) မှှ ပေး�းအပ််သည့််� နမူူနာာမူူဘော�ာင််မှှ ထုုတ််ယူူထားး�ခြ�င်းး�
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ဖြ�စ််ပြီး��း ၎င်းး�တွွင်် ဝန််ကြီး�း�ဌာာန၏ ၂၀၁၆ ခုုနှှစ်် အလုုပ််သမား�း

ထွွက််ပေါ်�်ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ယင်းး�စိိန််ခေါ်�်မှုုကိုု� ပိုု�မိုုကြီး� �း�မား�း

ပါါသည််။ နှှစ််နှှစ််လုံးး��စာာ စစ််တမ်းး�များ�း� ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းသည့််အပြ
� �င််

တုံံပြ� �န််မှုုမရှိိ�လှှသော�ာ ဖြေ�ေကြား�း�သူူအရေ�အတွက််
ွ အမြော��ာက််

စုံံစမ်းး
� �ရေး�းဒေ�တာာဘေ့�့စ််မှှ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၆၀,၀၀၀ ပါါဝင််

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�မှှ အပြော��ာင်းး�အလဲဲကိုု� ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာရန််
ထူးး�ခြား�း�သော�ာ ရှုုထော�ာင့််တ
� စ််ခုုပါါရှိိ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုဒေ�တာာ တစ််ခုုရွေး�း�ချျယ််ရန်် အဆိုု�ပါါ
လုုပ််ငန်းး� ၁၂၀၀ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။

ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��မှှ ရရှိိ�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�၏ အားး�သာာချျက််
များ�း�မှာာ� အခြား�း�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�ထက်် ပိုု�မိုု၍
� တစ််နိုင််ငံ
�ု လုံးး
ံ ��စာာ

ခြုံ�ံ�ငုံံနို
� ု�င််မှုုရှိိ�ပြီး�း� MBEI ပထမအကြိ�ိမ်် အချိိ�န််သတ််မှှတ််ချျက််
အတွွင်းး� ရရှိိ�နိုင််ခြ�
ု� င်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်� အားး�နည်းး�ချျက််အချို့့���

လည်းး� ရှိိ�နေ�ပြ�န််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါဒေ�တာာ အစုုအဝေး�းပါါ
များ�း�စွာာ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ� အပြ�င််တွွင်် တကယ််

မရှိိ�ခြ�င်းး�၊ နှှစ််အတော်�်�ကြာ�ာကပင်် လုုပ််ငန်းး�လည််ပတ််မှုုမရှိိ�တော့�့�

ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါသည််။ ဤအားး�နည်းး�ချျက််ကြော��ာင့််�

စေ�သည့််� အချျက််မှာာ� MBEI တွွင်် များ�း�စွာာ�ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ

အမြား�း� ရှိိ�လာာနိုု� င််စရာာရှိိ�ခြ� င်းး� ပင်် ဖြ� စ််သည်် ။ အကယ််၍

ဤစီီမံကိ
ံ န်း
ိ း�တွွင်် များ�း�စွာာ�သော�ာ ကျေး�း�လက််ဒေ�သနှှင့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုု
နည်းး�ပါးး�သော�ာ ဒေ�သများ�း�မှှ သာာမန််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု�
�
တိုု�င်းး�တာာရန််အမှှန််တကယ််
ကြိုး�း��စား�းသည်် ဆိုု�ပါါက လုံံလော�ာက််သော�ာ
�
စာာတတ််မြော��ာက််မှုု၊

ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာသော�ာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာကိိစ္စများ�း
စ �ကိုု�

နား�းလည််ခြ�င်းး�တို့့�� သာာမက ပုံံသေ�
�
စာာပို့့��သင်္ကေ�ေတအမှတ်
ှ ်တို့့��ကိုု�
လျှော့�့��တွွက််၍ မရပေ�။ ဤသို့့��ဖြ�င့််� ကွဲဲ�ပြား�း�ခြား�း�နား�းသော�ာ

အကြော��ာင်းး� အရာာများ�း�ကိုု� ရှှ င်းး� ပြ� နိုု� င်် ရန်် အလို့့��ငှာာ� MBEI

စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူရာာတွွင်် လူူကိုု�ယ််တိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််
ွ ရန််

လိုု�အပ််ပြီး�း� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�သူူဦးးရေ� မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�နှှင့််�
ထော�ာက််ပို့့��ကူညီ
ူ မှုု
ီ များ�း�စွာာ� စီီစဉ််ပေး�းရန်် လိုု�အပ််လာာခဲ့့�သည််။

ပင််လျှှင်် လိိပ််စာာမရှိိ�၊ တုံ့့��ပြ�န််ဖြေ�ေဆိုု�မှုု မရှိိ�သော�ာ နှုုန်းး�ထားး�မှာာ�

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ဒီီဇိုုင်း
� း�ပုံံစံ
� ချျသည့်
ံ
အ
်� ဆင့််ပါ
� ါ အဆိုု�ပါါ ရှုုပ််ထွေး�း�မှုု

နိုုင််စရာာ
�
ရှိိ�ပါါသည််။ အော�ာက််တွွင်် ယင်းး�ကိိစ္စကိုု
စ � အသေး�းစိိတ််

ကွွင်းး�ဆင်းး�လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�သူူများ�း� ခရီးး�ထွွက််ရသည့််� အတိုု�င်းး�

တိုးး��ပွား��းလာာပြီး�း� စိိစစ််လေ့�့လာာမှုု ပြု�ုရာာတွွင််လည်းး� အမှား��းဖြ�စ််စေ�
ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ပါါသည််။

၆.၁.၄၊၊ ကျျပန်းး�နမူူနာာကော�ာက််ယူသော�
ူ
ာ လုုပ်ငန်းး�စဉ်
်
်
နမူူနာာမူူဘော�ာင််များ�း� ရွေး�း�ချျယ််ပြီး�း�သည််နှှင့််� နမူူနာာကော�ာက််ယူူ
သည့််� ဒီီဇိုုင်း
� း�ပုံံစံ
� ကိုု
ံ � ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရပါါသည််။ ၂၀၁၈
ခုုနှှစ်် MBEI သုုတေ�သနနည်းး�လမ်းး�ကိုု� ဖန််တီးး�ရေး�းဆွဲဲ�စဉ််က

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� ကြီး��း စွာာ�သော�ာ စိိန််ခေါ်�်မှုုနှှင့်ရ
်� င််ဆိုု�င််
ခဲ့့�ရပါါသည််။ MBEI စီီမံကိ
ံ န်း
ိ း� ပန်းး�တိုု�င််များ�း�အရ မူူဝါါဒဆိုု�င််ရာာ

သုုတေ�သနလိုု�အပ််ချျက််အတိုုင်း
� း�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�တပေါ�ါင်းး�တည်းး�
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊သီးး�ခြား�း�စီီသော်�်လည်းး
�
�ကော�ာင်းး�ကြ�ည့််ရှုု
� ၍
နိုုင််
� မည့််� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု၊ ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အပြ�င််

မြို့�့��နယ််အဆင့််များ�း
� �အထိိပါါ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�သော�ာ ရလဒ််များ�း�

များ�း�ကြော��ာင့််� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုရှိိ�ပြီး�း�

အတာာကိုု� သင့််တင့်
�
လျော�ာ
်�
�က််ပတ််သော�ာ အဆင့််တ
� စ််ခုုအထိိ
လျှော့�့��ချျပေး�းနိုုင််
� မည့််� အဆင့််များ�း
� �စွာာ�ပါါဝင််သော�ာ နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ

တစ််ခုုကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရမည််ဟုု နား�းလည််သိိရှိိ�ခဲ့့�သည််။ သုုတေ�သီီ
များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ပထမအလွှာာ� နမူူနာာကော�ာက််ယူူရမည့််� ယူူနစ််

(မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� ဆိုု�လိုု�) အရေ�အတွွက်် အနည်းး�ငယ််ပါါဝင််

သော်�်�လည်းး� ဦးးရေ�အဆင့််� (ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�ကိုု�
ဆိုု�လိုု�) ၌ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုုကိုု� ထိိန်းး�ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည့််�

အဆင့််�များ�း�စွာာ�ပါါဝင််သော�ာ သုုတေ�သန ပြ�ဿနာာရပ််မျိုး�း��နှှင့်�်

ရင််ဆိုု�င််ရသည့််အခါ
� ါမျိုး�း��တွွင်် ရွေး�း�ချျယ််သင့််သည့့်�
�
နည်းး�လမ်းး�မှာာ�

အရွွယ််အစား�းအလိုု�က်် အချိုး�း��တူူ ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး� (PPS) ဖြ�င့််�
နမူူနာာကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�ပင်် ဖြ�စ််သည််။ PPS တွွင်် သုုတေ�သီီ

အနေ�ဖြ�င့််� နမူူနာာကော�ာက််ယူူသည့်�် ယူူနစ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီကိုု� ဦးးရေ�

အရွွယ််အစား�းဖြ�င့််� အလေး�းတင််ကိိန်းး� ထိိန်းး�ညှိိ�သည််။ ၎င်းး�ကိုု�

ပုံံ� ၆.၂။

အရွွယ််အစား�းအလိုု�က်် အချိုး�း��တူူ ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး� (PPS) ဖြ�င့််� နမူူနာာကော�ာက််ယူခြ�င်းး�
ူ
သရုုပ််ပြ�ပုံံ�

မြို့�့��နယ်် ၁

မြို့�့��နယ်် ၂

၁ …...... ၁၅၀

၁၅၁ ….. ၃၃၀

P = ၁၅၀

P = ၁၈၀

မြို့�့��နယ်် ၃

၃၃၁ ….. ၅၃၀

P = ၂၀၀

မြို့�့��နယ်် ၄

၅၃၁ … ၁၀၅၀

P = ၅၂၀
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အလွွယ််ကူဆုံးး
ူ �� စဉ်းး�စား�းနိုုင််
� မည့််� နည်းး�လမ်းး�မှာာ� ဝယ််ယူူသည့််�

စတုုတ္ထထမြို့�့��နယ််အတွွက်် ၅၃၁ မှှ ၁ဝ၅ဝ အထိိ အမှှတ််စဉ််မှှတ််ပြီး�း�

ပုံံစံ
� ဖြံ �စ််ပြီး��း ဤတွွင်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုတွွင််ရှိိ�

နံံပါါတ််တစ််ခုုကိုု� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််လိုု�က််ပြီး�း� ၎င်းး� အမှှတ််စဉ််ကိုု�

ထီီလက််မှတ်
ှ ်အရေ�အတွွက််အားး�အလေး�းထားး�သည််.ထီီဆုုစနစ််
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစီီကိုု� ထီီလက််မှတ်
ှ ်တစ််စော�ာင််စီီ
ပေး�းဝေ�ထားး�မည်် ။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� ပေါ�ါင်းး� ၁၀,၀၀၀

ခွဲဲ�ဝေ�လိုု�က််သည််။ ပြီး�း�နော�ာက်် အမှှတ််စဉ်် ၁ မှှ P/၂ = ၅၂ ကြား�း�
၅၂၆ ဖြ�င့််� ပေါ�ါင်းး�၍ တွွက််ချျက််သည််။

ရှိိ�သည့််� မြို့�့��နယ််သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၀၀၀

အကယ််၍ ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််မိိသည့်�် နံံပါါတ််မှာာ� ၂ဝဝ ဖြ�စ််ပါါက

ပိုု�မိုုများ�း
� �ပြား�း�ပါါသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၁၀၀,၀၀၀

အမှှတ််စဉ်် ၂ဝဝ နှှင့််� ၇၂၅ ကိုု� ယူူမည််ဖြ�စ််သည််။ ဤနည်းး�ဖြ�င့််�

ရှိိ�သော�ာ မြို့�့��နယ််ထက်် ရွေး�း�ချျယ််ခံံရမှုု ဖြ�စ််တန််ခြေ�ေ ၁၀ ဆ
ရှိိ�သော�ာ မြို့�့��နယ််ဆိုု�ပါါက ရွေး�း�ချျယ််ခံံရမှုု ဖြ�စ််တန််ခြေ�ေအဆ

၁၀၀ ပိုု�မိုု�များ�း�ပြား�း�မည်် ဖြ�စ််သည််။

သုုတေ�သီီသည်် မြို့�့��နယ်် ၂ နှှင့်�် ၄ ရရှိိ�ထားး�သည့််� လက််မှှတ််

လုုပ််ငန်းး�ဦးးရေ� အထူူထပ််ဆုံးး��သော�ာ မြို့�့��နယ််ကိုု� အလွွယ််တကူူ
ရွေး�း�ချျယ််ဖြ�စ််မည််ကိုု� သတိိပြု�ုပါါ။

ပုံံ� ၆.၂ တွွင်် ချိိ�န််ဆထားး�သည့််� ထီီ အလုုပ််လုုပ််ပုံံကိုု
� � သရုုပ််ပြ�

သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ PPS ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါက ရွေး�း�ချျယ််ရာာတွွင်် ကျျပန်းး�

ပြ�ည််နယ််တွွင််စုုစုုပေါ�ါင်းး�စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဦးးရေ�အရွွယ််အစား�း

လာာနိုု� င််စရာာရှိိ�သော်�်� လည်းး� သိိ သာာထင််ရှား��းသည့််� ရလဒ််

ထားး�သည််။ ဥပမာာ သုုတေ�သီီတစ််ဦးး လေ့�့လာာလျျက််ရှိိ�သည့််�
(P) ၁ဝ၅ဝ ရှိိ�သည့််� မြို့�့��နယ််လေး�းခုုရှိိ�သည်် ဆိုု�ပါါစို့့�။� ခရီးး�စရိိတ််
နှှင့်�် ကွွင်းး�ဆင်းး�လေ့�့လာာစရိိတ််မှာာ� မြို့�့��နယ််နှှစ််ခုုစာာသာာရှိိ�သော်�်�
လည်းး� ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ကျျပန်းး� ရွေး�း�ချျယ််မည်် ဖြ�စ််ပြီး��း သက််ဆိုု�င််ရာာ

ပြ�ည််နယ််အတွွက်် ကျျယ််ပြ�န့််သည့်
�
်� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု ရှိိ�စေ�မည််
ဖြ�စ််သည််။ သုုတေ�သီီမှှ မြို့�့��နယ်် “လက််မှှတ််များ�း�” ကိုု� ပထမ

မြို့�့��နယ််အတွွက်် ၁ မှှ ၁၅ဝ၊ ဒုုတိိယ မြို့�့��နယ််အတွွက်် အမှှတ််
စဉ်် ၅၁ မှှ ၃၃ဝ၊ တတိိယမြို့�့��နယ််အတွွက်် ၃၃၁ မှှ ၅၃ဝ၊

ပြု�ုလုုပ််နိုု� င််သည့််� အတွွ က်် ကိုု� ယ််စား�းပြု�ုမှုု ပိုု� မိုု� ထွွ က််ပေါ်�်

တစ််ခုုမှာာ� လုုပ််ငန်းး�ဦးးရေ� ထူူထပ််သည့််� မြို့�့��နယ််များ�း�မှာာ� ပိုု�မိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ခံံရနိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���အနေ�ဖြ�င့််�
ဤသည််ကိုု�ဘက််လိုု�က််မှုုဟုုယူူဆနိုုင််သော်�်
�
လည်းး
�
�သုုတေ�သန

အဖွဲ့့��ငယ််အနေ�ဖြ�င့််မူ
� ူ ထိုု�သို့့��သော�ာ ဘက််လိုု�က််မှုုမျိုး�း��ကိုု� အလိုု�ရှိိ�
သည််။ သတိိပြု�ုရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််မှာာ� MBEI သည်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အစိုးး��ရအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�င်းး�၊ အစိုးး��ရ ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ရရှိိ�သည့််အပိုု
� င်း
� း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာ

ပုံံ� ၆.၃။

အဆင့််�နှစ်
ှ ်ဆင့််�ပါါ MBEI နမူူနာာကော�ာက််ယူခြ�င်းး�
ူ
နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ

ပြ�ည််နယ်် /

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
အဆင့််� ၁ ။ အရွွယ််အစား�းအလိုု�က်် အချိုး�း��တူူ ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး�ဖြ�င့််�
မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််

အဓိိက ဧကန််ယူန
ူ စ််

မြို့�့��နယ်် ၁

မြို့�့��နယ်် ၂

မြို့�့��နယ်် ၃

မြို့�့��နယ်် ၄

အဆင့််� ၂။ အလွှာာ�လိုု�က်် ကျျပန်းး� နမူူနာာကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််

ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း/ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�း

ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း/ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�း

ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း/ဆော�ာက််လုပ်
ု ်ရေး�း

လက််ကားး�/လက််လီီ

လက််ကားး�/လက််လီီ

လက််ကားး�/လက််လီီ

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�

ဝန််ဆော�ာင််မှုများ
ု �း�
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နေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။သို့့��ဖြ�စ််ရာာသုုတေ�သီီများ�း�အနေ�ဖြ�င့််�ပြ�ည််နယ််

ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�မှာာ� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��ငယ််များ�း�၏

အရေ�အတွွက်် အမြော��ာက််အမြား�း�ပေါ်�် သက််ရော�ာက််လျျက််

ကြော��ာင့််ဆိုု
� သော်�်
�
� လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုု တစ််ခုု၊ နှှစ််စုုစာာအတွွက််

သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� တစ််ခုုအတွွင်းး�ရှိိ�စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�

ရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု� သိိရှိိ�
လိုု�သည််မှာာ� သဘာာဝကျျပေ�သည််။ PPS အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�၏

ကွွင်းး�ဆင်းး�စရိိတ််ကိုု� လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ အဘယ််

မေး�းမြ�န်းး�မည့််သူ
� များ�း
ူ �အားး� ကွာာ�ဝေး�းလွွန်းး�လှှသည့််� နေ�ရာာဒေ�သ
များ�း�သို့့�စေ�လွှှ
�
တ်ရ
် န််မလိုု�တော့�့�သော�ာကြော��ာင့််ဖြ� �စ််သည််။ရွေး�း�ချျယ််

ထားး�သည့််� နေ�ရာာများ�း�တွွ င််သာာ အာာရုံံ� ထားး�ပြီး��း အင််တိုု� က််
အားး�တိုု�က်် ဆော�ာင််ရွွက််၍ ရနိုု�င််သွားး��သည််။

ပုံံ� ၆.၄။

MBEI အလွှာာ�ဖြ�င့််� အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ထားး�သော�ာ
နမူူနာာမြို့�့��နယ််များ�း�ပြ�မြေ�ေပုံံ�

ပြ�ည််နယ်် သို့့�မ
� ဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီရှိိ� မြို့�့��တော်�်�

သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� မြို့�့��နယ််ကိုု� “ဧကန်် ယူူနစ််” အဖြ�စ််

အလိုု�လျော�ာ�က်် ရွေး�း�ချျယ််ပြီး�း� နော�ာက််တိုးး�� မြို့�့��နယ််များ�း�စွာာ�ကိုု�မူူ
PPS နမူူနာာ ကော�ာက််ယူူနည်းး�ဖြ�င့််� ကျျပန်းး� ရွေး�း�ချျယ််သည််။
အရေး�းကြီး�း� သည့််� အစိုးး�� ရလုုပ််ငန်းး� ဆော�ာင််တာာများ�း�နှှ င့််�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု� ပြ�ည််နယ််၏ အချျက််အချာ�ာကျျသော�ာ
မြို့�့��နယ််များ�း�၌သာာ ဆော�ာင််ရွွ က််လေ့�့ရှိိ�ကြ�သည့််� အတွွ က််
ဧကန််ယူူနစ််ထားး�ရှိိ�ရန်် လိုု�အပ််သည််။

ဧကန််ယူူနစ််အားး� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််ထားး�ခြ�င်းး� မဟုုတ််သည့််�

ကိိစ္စကိုု
စ � ကိုု�င််တွယ််သည့်
ွ
အနေ�ဖြ
်�
�င့််� ဒေ�တာာများ�း� စိိစစ််လေ့�့လာာ

ရာာတွွင်် ပြော��ာင်းး�ပြ�န်် ဖြ�စ််တန််ခြေ�ေ (Inverse probability)
အလေး�းတင််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။

နော�ာက််တိုးး�� မြို့�့��နယ််များ�း�၏ အရေ�အတွွက််မှာာ� ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တွွင််ရှိိ� မြို့�့��နယ််အရေ�အတွွက််နှင့်
ှ ်� ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး� အရေ�အတွွ က််ပေါ်�်
မူူတည််၍ ကွာာ�ဟသွားး��သည််။ ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ

ကြီး�း�များ�း� ကြား�း�တွွင််ရှိိ� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�မှုုမရှိိ�သည့််� နှုုန်းး�ထားး�

ကွာာ�ဟချျက််ကိုု� တည့််မ
� တ််ရန််နှှင့််� နမူူနာာသည်် နော�ာက််ကွွယ််မှှ
တကယ့််� ဦးးရေ�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�ထင််ဟပ််မှုုရှိိ�စေ�ရန််အတွွက််

အလွှာာ�ခွဲဲ�ပြီး��း နော�ာက်် အလေး�းတင််ကိိန်းး�ကိုု�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုထားး�
ပါါသည််။၂၉

အထက််ပါါ ယုုတ္တိိ�ဗေ�ဒအတိုု�င်းး�လိုု�က််၍ သုုတေ�သန အဖွဲ့့��ငယ််
သည်် အော�ာက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� ပုံံ� ၆.၂ ပါါ အတိုု�င်းး�

လုုပ််ငန်းး�သစ်် ၄၄၀၅ အတွွက််ရော�ာ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူူနာာအုုပ််စုုမှှ

လုုပ််ငန်းး�များ�း� ၁၂၀၀ အတွွက််ပါါ နှှစ်ဆ
် င့််ခံ
� ံ နမူူနာာကော�ာက််ယူူ

နည်းး�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုခဲ့့�ပါါသည််။ ပထမအဆင့််တွ
� င််
ွ ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ဆယ့််ငါးး
� �ခုုရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� အရွွယ််အစား�း

အလိုု�က်် အချိုး�း��တူူ ဖြ�စ််တန််စွွမ်းး�ဖြ�င့််� နမူူနာာကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�

(PPS) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍ ရွေး�း�ချျယ််လိုု�က််သည််။ သုုတေ�သနဒီီဇိုုင်း
� း�

Chart legend
အပေါ်�်အဆင့််�အလွှာာ�
အလယ််အထက််အဆင့််�အလွှာာ�
အလယ််အော�ာက််အဆင့့်�အလွှာာ�
အော�ာက််အဆင့််�အလွှာာ�
MBEI တွွင်် မပါါဝင််သော�ာမြို့�့��နယ််

ပုံံ�စံံတွွင်် မြို့�့��နယ််အဆင့််�အပြ�င်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သ
ကြီး�း�အဆင့််� တိိကျျသော�ာ လူူဦးးရေ� ခန့််�မှှန်းး�ချျက််ပါါရှိိ�သည််။
ဒုုတိိယအနေ�ဖြ�င့််� ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့�� နမူူနာာမူူဘော�ာင််တွင််
ွ

တင််ပြ�ထားး�သည့််အတိုု
�
င်း
� း� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အလွှာာ�

လိုု�က်် ကျျပန်းး�နမူူနာာ (ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�) ကိုု�
ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� မြို့�့��နယ််တစ််ခုုချျင်းး� စီီ မှှ နေ� ၍ ကဏ္ဍ
အမျိုး�း��အစား�း (ဝန််ဆော�ာင််မှုု၊ လက််ကားး� / လက််လီီ၊ ကုုန််ထုုတ််

လုုပ််ရေး�း / ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း) အလိုု�က်် ကော�ာက််ယူူသည််။
အလွှာာ�လိုု�က်် နမူူနာာကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�၏ အားး�သာာချျက််များ�း�
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အနက်် တစ််ခုုမှာာ� ဦးးရေ�ခန့််မှ
� န်း
ှ း�ချျက််များ�း� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််ပြီး�း�

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�ရှိိ�သည််ဆိုု�သော�ာ အချျက််ကိုု� သေ�ချာ�ာစေ�ရန််

ဖြ�စ််သည််။ အားး�နည်းး�ချျက််အနေ�ဖြ�င့််မူ
� ူ ကော�ာင်းး�မွွန််ပြ�ည့််စုံ
� မှုု
ံ�

အလုုပ််သမား�း အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််ဦးးပါါဝင််သည့််)� အလုုပ််သမား�း

နမူူနာာကော�ာက််ယူူရာာတွင််
ွ အမှား��းအယွွင်းး� လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး�
မရှိိ�သော�ာ နမူူနာာမူူဘော�ာင််တစ််ရပ််တွွင််လည်းး� အလွှာာ�အဆင့််�
များ�း�ကိုု�ထိိန်းး�သိိမ်းး�နေ�ရခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ပုံံ�၆.၃တွွင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� မှှ သ ည်် မြို့�့��နယ််အထိိ MBEI ရွေး�း�ချျယ််

ကော�ာက််ယူူရေး�း နည်းး�ဗျူူ�ဟာာ အပြ�ည့််အစုံ
� ကိုု
ံ� � တင််ပြ�ထားး�ပြီး��း
ပုံံ� ၆.၄ ၌မူူ တစ််နိုင််ငံ
�ု လုံးး
ံ ��ရှိိ� နမူူနာာကော�ာက််ယူူခဲ့့�သည့်�် မြို့�့��နယ််
များ�း�၏ မြေ�ေပုံံကိုု
� � ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

ဤ အဆင့််နှ
� စ်
ှ ဆ
် င့််ပါ
� ါ ပုံံစံ
� တွ
ံ င််
ွ စိိတ်ဝ
် င််စား�းစရာာကော�ာင်းး�သည့််�

အချျက်် သုံးး��ပိုု�င်း�း ရှိိ�ပါါသည််။ ရှေ့�့�ဖော်�်�ပြ�ပါါ အခန်းး� ၁ တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းနှှ င့််� လူူ မှုုဖူူ လုံံ� ရေး�းကြား�း�

ဆက််နွွယ််ချျက််ဆိုုင််ရာာ
�
စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုအတိုု�င်းး�ပင်် ဒေ�သန္တတရ
စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� အများ�း�ဆုံးး��ဆော�ာင််ရွွက််လေ့�့ရှိိ�ရာာ
မြို့�့��နယ််အဆင့််မှ
� ှ ကွာာ�ဟချျက််ကိုု� တစ််ဖက််တွွင်် ထော�ာက််လှှမ်းး�
နိုု�င််ပါါလိိမ့််�မည််။ ထို့့��အပြ�င်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအဝှှမ်းး�မှှ လုုပ််ငန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််မှုုပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သည့််� မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ
ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး�း�မည််သို့့��သော�ာကိုု�င််တွယ််ဆော�ာင််ရွ
ွ
က််မှုုများ�း
ွ
�ကြော��ာင့််�

ဤသို့့�� ကော�ာင်းး�မွွန်် ရသည််ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�နိုု�င််သည််။
အခြား�း�တစ််ဖက််တွွင််မူူ နမူူနာာ ကော�ာက််ယူူသည့််� ပုံံစံ
� ကြော�
ံ �ာင့််�

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� အလုုပ််ရှှင်် အပါါအဝင်် (လခစား�း

လေး�းဦးးထက််မနည်းး�ရှိိ�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�း

လေ့�့လာာပါါသည််။ ဗဟိုု�စာာရင်းး�အင်းး�အဖွဲ့့��၏ မူူဘော�ာင််တွွင််
ထိုု�ကဲ့့�သို့့��လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် တရား�းဝင််ကုုဒ််အမှှတ််အသားး�

(ပါါရှိိ�ပါါက အလွွ န််တရာာ အဆင််ပြေ�ေလိိ မ့််� မ ည််ဖြ� စ််သော်�်�
ငြား�း�လည်းး�) တစ််စုံံ�တစ််ရာာ မပါါရှိိ�သည့််�အတွွက်် အငယ််စား�း

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စိိစစ််မှုုပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�သည်် တရား�းဝင််
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််မှုုများ�း
ွ
�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််နိုင််ရာာ
ု�
၌
ဖြ�စ််နိုင််ခြေ�ေ
�ု
ပိုု�မိုုတိုးး
� ��ပွား��းလာာသည််။ အလုုပ််သမား�း ၄ ဦးးထက််

လျော့�့��နည်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း� အားး�လုံးး��ကိုု� MBEI ပါါ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�စာာရင်းး�သစ််မှှဖယ််ထုုတ််လိုု�က််ပါါသည််။ရှေ့�့�နော�ာက််
ညီီညွတ်
ွ ်မှုုရှိိ�စေ�ရေး�းအတွွက််အချို့့���သော�ာအသေး�းစား�းစီးး�ပွား��းရေး�း

လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုု သရုုပ််ခွဲဲ�လေ့�့လာာမှုုတွွင််
ဆက််လက််ထားး�ရှိိ�ပါါသည််။ မှှတ််ပုံံတင််ထားး
�
�သည့််� လုုပ််ငန်းး�

အနေ�ဖြ�င့််လုုပ််ငန်းး
�
�အမျိုး�း��အစား�းဆိုု�င််ရာာသင်္ကေ�ေတမမှှန််ကန််ခြ�င်းး�၊
သို့့��မဟုုတ်် ပိုု�င််ရှှင််အမည််သည်် မှှတ််ပုံံ�တင််အမည််ပေါ�ါက််

ပိုု�င််ရှှင််အမည််နှှင့်�် ကွာာ�ခြား�း�နေ�ခြ�င်းး�တို့့��ရှိိ�ပါါက အဆိုု�ပါါက
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� ချျန််လှှပ််ထားး�ခဲ့့�ပါါသည််။

MBEI တွွင်် မြို့�့��နယ််အဆင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ပြီး�း�

၆.၁.၅။ နမူူနာာ အရွွယ််အစား�း

တင််ပြ�၍ ရနိုု�င််စေ�သည််။ ထိုု�အခါါအစိုးး��ရနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ရာာ

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� နော�ာက််ဆုံးး�� သန့့်�စင််ခြ�င်းး�၊ တွွက််ချျက််

တင််ပြ�ချျက်် ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ပြီး�း� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ပိုု�မိုု�

ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ဆယ့််လေး�းခုုနှ
�
င့်
ှ ်� နေ�ပြ�ည််

ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် တိုု�င််ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု�ပါါ

အကျိုးး���စီးး�ပွား��းဆက််နွွယ််သူူများ�း�သို့့�� ပိုု�မိုု�အားး�ကော�ာင်းး�သည့််�
ကော�ာင်းး�မွွန််အော�ာင််အရေး�းဆိုု�ရာာတွင််
ွ ပိုု�မိုုအလားး
�
�အလာာကော�ာင်းး�
သည့််� အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း� ရရှိိ�စေ�သည််။ အဆင့််�နှှစ််ဆင့််�ပါါ
လုုပ််ငန်းး� စဉ််၏ နော�ာက််ထပ်် အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�တစ််ခုုမှာာ�

၎င်းး�နည်းး�လမ်းး�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းအရ အကျုံးး���ဝင််မှုု အရှိိ�ဆုံးး��
ယူူနစ််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််နိုု�င််ခြေ�ေ မြ�င့််�မား�းစေ�သည့််�အတွွက််

သာာမန််ရိုးး��ရိုးး�� ကျျပန်းး�ရွေး�း�ချျယ််နည်းး�ထက််စာာလျှှင်် စရိိတ််

ကျျဉ်းး�ပြီး��း ထော�ာက််ပို့့��ကူူညီီမှုုပိုု�င်းး�တွွင််လည်းး� ပိုု�မိုု�၍ လွွယ််ကူူ
စေ�သည််။ တစ််ချိိ�န််တည်းး�မှာာ�ပင်် ကျျပန်းး�ဖြ�စ််သည့််�အတွွက််

အထိိရော�ာက််ဆုံးး��နှှင့််� ဘက််လိုု�က််မှုု အနည်းး�ဆုံးး��သော�ာ လုုပ််ငန်းး�

အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�� မပြု�ုလုုပ််ရသေး�းခင််တွွင်် MBEI စစ််တမ်းး�တွွင််

တော်�်�တို့့��ရှိိ� မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� ၈၅ ခုုမှှ လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၅၆၀၅ ခုု

နီးး�ပါးး�မျှှ ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် နိုု�ဝင််ဘာာလမှှ
၂၀၂၀ မတ််လအတွွင်းး� လုုပ််ငန်းး�ပေါ�ါင်းး� ၃၀,၀၀၀ ကျော်�်��

တစ််နည်းး�အားး�ဖြ�င့််� CSO ဒေ�တာာစာာရင်းး�ပါါ မြ�န််မာ့့�ပုုဂ္ဂဂလိိက
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏၁၃.၆%နီးး�ပါးး�ကိုု�လေ့�့လာာရန််
ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�သည့််� နိုု�င််ငံံလုံးး��ကျွွတ်် အင််တိုု�က််အားး�တိုု�က််

ကွွင်းး�ဆင်းး� ဆော�ာင််ရွွက််သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််တစ််ရပ််ဖြ�င့််� ယင်းး�

ဒေ�တာာများ�း�အားး� ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဦးးရေ� ခန့််�မှန်း
ှ း�အရေ�အတွွက််ကိုု� ထွွက််ပေါ်�်စေ�သည််။

ကိုးး��စား�းလော�ာက််သော�ာ ခန့််�မှှန်းး�ချျက််များ�း�၃၀ ထွွက််ပေါ်�်ရန််

ဤဒီီဇိုုင်း
� း�ပုံံစံ
� ံ၏ အားး�နည်းး�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� စစ််တမ်းး�အတွွက််

အခြေ�ေခံံ၍ MBEI အတွွက်် နမူူနာာအရွွယ််အစား�း လျာာ�ထားး�

ရွေး�း�ချျယ််သည့််� မြို့�့��နယ််များ�း�သည်် နေ�ရာာဒေ�သ အားး�လုံးး��မှှ

မျှှတစုံံလင််စွာာ
�
� ပါါဝင််လိိမ့်မ
်� ည််ဟုု အာာမခံံချျက်် မပေး�းနိုုင််သည့်
�
်�

အတွွက်် လေ့�့လာာလိုု�သော�ာ လူူဦးးရေ� အုုပ််စုုခွဲဲ�များ�း�စွာာ� (ဥပမာာ
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုုများ�း�၊ ပဋိိပက္ခခ သက််ရော�ာက််မှုုဒဏ််ခံံ
ရသော�ာ လူူများ�း�) ကိုု� လွွတ််သွားး��နိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။

ထို့့��အပြ�င််လည်းး� ကျျပန်းး� နမူူနာာအတွွက်် MBEI အဖွဲ့့��မှှနေ�၍
ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�အားး� ကွွင်းး�ဆင်းး� စိိစစ််မှုုတချို့့���

ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ကော�ာက််ယူူသည့်�် နမူူနာာသည််

အစိုးး�� ရ အရာာရှိိ�များ�း� နှှ င့််� ထိိ တွေ့�့� ဆော�ာင််ရွွ က််ဖူးး� သည့််�

လိုု�အပ််သည့်�် မြို့�့��နယ််နှှင့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််ကိုု�
ချျက််ကိုု� တွွက််ချျက််ပြီး�း� ကွွင်းး�ဆင်းး�လုုပ််ငန်းး�စဉ်် ဆော�ာင််ရွွက််စဉ််
အတွွင်းး� အလိုု�က််သင့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�သည််။ ၃၁ အသုံးး��ပြု�ု

သည့််� နမူူနာာ ကော�ာက််ယူူသည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ််အရ နမူူနာာမြို့�့��နယ််

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွင်း
ွ း�ရှိိ�နမူူနာာအရွွယ််အစား�းတွွက််ချျက််မှုုများ�း�ပေါ်�်
မူူတည််၍ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�
ထွွက််ပေါ်�်လာာသည်် ဖြ�စ််ရာာ လူူဦးးရေ� နည်းး�ပါးး�သည့််မြို့�့
� ��နယ််

အတွွ က်် နမူူ နာာအနည်းး�ငယ််သာာ လိုု� အပ််သ ည်် ။ MBEI

အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ နမူူနာာအရွွယ််အစား�းဆိုု�င််ရာာ ကနဦးး

ခန့််�မှှန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� လူူဦးးရေ� အရွွယ််အစား�း၊ အဖြေ�ေများ�း�မှှ

ကြို�ု�တင်် ခန့််�မှှန်းး�ထားး�သည့််� ကွာာ�ဟချျက််နှှင့်�် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််မှှ
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ရရှိိ�သည့််� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ခြ�င်းး� မပြု�ုသည့််အတိုု
�
င်း
� း�အတာာ

ပိုု�င််ရှင််ပြော�
ှ �ာင်းး�သွားး��ခြ�င်းး�၊လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�းအခြေ�ေအနေ�သို့့�မ
� ဟုုတ််

အစား�းများ�း�မှာာ�မူူစစ််တမ်းး�ဒေ�တာာများ�း�ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုု၏

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််ကိုု� ဆက််သွွယ််၍ မရခြ�င်းး�၊ အခကြေး��းငွေ�ေ

တို့့��အပေါ်�် အခြေ�ေခံံသော်�်�လည်းး�၊ အဆုံးး��သတ််နမူူနာာ အရွွယ််
သာာမန််တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ကျျ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�နှှင့်တကွ
်�
ွ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ

စီးး�ပွား��းရေး�း ဦးးရေ�၏ ပကတိိ အရွွယ််အစား�းနှှင့််� သဘော�ာသဘာာဝ
ဆိုု�င််ရာာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�တို့့��ကိုု� ထင််ဟပ််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ဇယားး� ၆.၂ တွွင်် ပြ�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုုချျင်းး�စီီမှှ
ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�သည့််�မြို့�့��နယ််များ�း�၊လုုပ််ငန်းး�အသစ််နှှင့်နှိုု�
်� င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာ

အုုပ််စုုနှှစ််မျိုး�း��လုံးး��အတွွက်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� နမူူနာာအပြ�င််
အခြေ�ေခံံ နမူူနာာကော�ာက််ယူူရေး�း ယူူနစ််တစ််ခုုချျင်းး�စီီအတွက််
ွ

ထည့််�သွွင်းး�ပေး�းထားး�သည့််� အဆုံးး��သတ်် နမူူနာာစီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စာာရင်းး�ပြု�ုစုုထားး�ပါါသည််။ ထို့့��အပြ�င််လုုပ််ငန်းး�

အသစ််များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််
ကိိစ္စစသုံးး�� ရပ််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� ပေး�းထားး�ပါါသည််။

၁) သတ််မှတ်
ှ နှု
် န်းး�ထားး�
ု
။ အလုုပ််သမား�း လေး�းဦးးထက်် မနည်းး�

ရှိိ�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� စစ််ထုုတ််ပြီး�း�နော�ာက််

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့ရ
� ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� သတ််မှှတ််အရေ�အတွွက်် ဖြ�စ််သည််။

လမ်းး�ပန်းး�ဆက််သွွယ််ရေး�းအရသွားး��ရော�ာက််ရန််ခက််ခဲဲခြ�င်းး�၊
ပေး�းထားး�သည့််�ဝန််ထမ်းး�မရှိိ�ခြ�င်းး�၊သို့့�မ
� ဟုုတ််အစိုးး��ရမသက််
ဆိုု�င််သူူ တစ််ဦးးဦးး လုုပ််ကိုု�င််လျျက််ရှိိ�သည့််� အကျိုးး���အမြ�တ််

မယူူသော�ာ လုုပ််ငန်းး�ဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�တို့့�� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။
ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� စိိစစ််ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုု မပြု�ုရသေး�းသော�ာ

ဆက််သွွယ််ခဲ့့�သည့််�နှုုန်းး�ထားး�မှာာ�လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�အတွွက််
၁၈% ဖြ�စ််ပြီး��း နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမူနာ
ူ ာအုုပ််စုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက််

၄၆% ဖြ�စ််ပါါသည််။ ယခင််စစ််တမ်းး�မှှ လွွန််စွာာ�တိိကျျသော�ာ
ဆက််သွွယ််ရန်် အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� ဂျီီ�ပီီအက််စ််

ကိုု�ဩဒိိနိတ်
ိ ်များ�း�ရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�panelလုုပ််ငန်းး�များ�း�သို့့��

ဆက််သွွယ််နိုုင််သည့်
�
်� နှုုန်းး�ထားး�မှာာ� ပိုု�မိုုမြ�င့်
� မား
်� �းခဲ့့�ပါါသည််။
၃) 	ငြ�င်းး�ဆိုု�ခဲ့့�သည့််�နှုန်းး�ထားး�
ု
။ ပိုု�င််ရှင််အမှ
ှ
န််ရှိိ�ပြီး
ှ �း� တိုု�က််ဆိုုင််
�

စစ််ဆေး�းသည့််� စံံသတ််မှှတ််ချျက််များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီသော်�်
ီ
�
လည်းး� စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�ရန်် ငြ�င်းး�ဆန််ခဲ့့�ကြ�သည့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�

အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ဆက််သွွ ယ်် နိုု� င််ခဲ့့�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�များ�း� အရေ�အတွွက််ကိုု� ပြု�ုစုုထားး�သည့််စာာ
� ရင်းး�

ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအဆင့််� သတ််မှှတ််အရေ�အတွွက်် ၁၀၀%

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ငြ�င်းး�ပယ််သည့််� နှုုန်းး�ထားး�မှာာ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုု

အစား�းထိုးး��ဖြ�ည့််စွ
� က််မှုု
ွ
ပြု�ုလုုပ််ကာာ မြို့�့��နယ််တိုု�င်းး�အတွွက််

သည့််� လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း� အနက်် ၄၃% ရှိိ�ပြီး��း နှှင့်�် panel

ရရှိိ�ပြီး��း ပြ�ည််နယ််နှှင့်တိုု�
်� င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အားး�လုံးး��နီးး�ပါးး�အတွွက််

ပျျမ်းး�မျှှ ၈၄% သတ််မှှတ််အရေ�အတွွက်် ပြ�ည့််�မီီအော�ာင််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််ခဲ့့�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�

အဆင့််အားး
� �ဖြ�င့််� အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ဆက််သွွယ််မှုု ပြု�ုလုုပ််နိုုင််ခဲ့့�
�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် ၃၅% ရှိိ�ပါါသည််။

အချို့့���သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�၌ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််သ
� တ််မှှတ််

နည်းး�ဗျူူ�ဟာာနှှ င့်�် မူူ ဝါါဒဆိုု� င််ရာာ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ�း�အရ

ပြ�ည််နယ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� သတ််မှှတ််ပမာာဏ

ဒါါရိုုက််တာာများ�း
�
�ကိုု� စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူရာာ၌ ၃၀% ဟူူသည််

အချိုး�း��အစား�း ပမာာဏကိုု� ပြ�ည့််မီ
� အော
ီ �ာင်် မပြု�ုလုုပ််နိုုင််ခဲ့့�
� ၍

ပြ�ည့််မီ
� စေ�
ီ ရန်် မြို့�့��နယ််အသစ််များ�း� ဖြ�ည့််စွ
� က််ခဲ့့�
ွ
ရပါါသည််။

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုကိုု� အစား�းထိုးး��မည််ဆိုု�ပါါက
၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် MBEI တွွင်် စစ််တမ်းး� ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ဖူးး�သည့််�

လုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့််သာာ
� အစား�းထိုးး��၍ ရနိုုင််သည့်
�
အတွ
်�
က််
ွ Panel
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အတွွက်် သတ််မှှတ််လျာာ�ထားး�

ချျက််ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ သာာ၍ပင်် ခက််ခဲဲပါါသည််။ ဤသို့့��သော�ာ
အခြေ�ေအနေ�တွွ င်် ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� တူူ ညီီ သော�ာ
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အတွွင်းး�ရှိိ�အခြား�း�သော�ာမြို့�့��နယ််

များ�း�မှှ နမူူနာာ ပိုု�မိုု�ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�ဖြ�င့််� လိုု�အပ််ချျက််ကိုု�
ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပါါသည််။

၂) 	ဆက််သွွယ််ခဲ့့�သည့်�်နှုုန်းး�ထားး�။အလုုပ််သမား�းလေး�းဦးးထက််

မနည်းး�ရှိိ�ပြီး�း� စိိစစ််ညှိိ�နှိုု�င်းး�မှုု မပြု�ုရသေး�းသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််ကိုု� ဆိုု�လိုု�ပြီး��း ၎င်းး�တို့့��ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ
ဖော်�်�ထုုတ််ပြီး��း နော�ာက််ဆုံးး��၌စစ််တမ်းး�ကော�ာက််ယူူခဲ့့�ပါါသည််။
ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ခြ�င်းး�မခံံရသည့််အဓိိ
� ကအကြော��ာင်းး�ရင်းး�

များ�း�မှာာ� လုုပ််ငန်းး� ရပ််စဲဲ သွားး��ခြ�င်းး� ၊ အခြား�း�မြို့�့��နယ််သို့့��

ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�သွားး��ခြ�င်းး�၊ နမူူနာာမူူဘော�ာင််တွင််
ွ ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့််� လုုပ််ငန်းး�ကဏ္ဍအမျိုး�း��အစား�းနှှင့််� ကွဲဲ�ပြား�း�နေ�ခြ�င်းး�၊

စာာရွွက််ပေါ်�်တွွင််သာာရှိိ�သည့််� တံံလျှှပ််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ဖြ�စ််နေ�ခြ�င်းး�၊လိိပ််စာာမှား��းယွွင်းး�ခြ�င်းး�သို့့�မ
� ဟုုတ််ထပ််နေ�ခြ�င်းး�၊

အလုုပ််များ�း�သည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� မန််နေ�ဂျာ�ာများ�း�နှှင့််�

လက််ခံံနိုင််လော�ာက််သည့်
ု�
်� ငြ�င်းး�ပယ််နှုုန်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍
ကျွွန်ုု� ပ််တို့့��အနေ�ဖြ�င့််� ငြ�င်းး� ပယ််နှုုန်းး� နိိ မ့််� ပါးး�သည့််� အပေါ်�်
အလွွန််တရာာမှှ စိိတ််ကျေ�ေနပ််မိိပါါသည််။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� တင်းး�ကြ�ပ််

လှှသော�ာ စံံချိိ�န််စံညွှ
ံ န်း
ှ း�များ�း�နှှင့််� ကိုု�က််ညီသည့့်�
ီ
မှှန််ကန််သော�ာ

စီီပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု�ဖော်�်�ထုုတ််ရာာ၌အခက််အခဲဲများ�း�စွာာ�ကိုု�
ကျော်�်��လွှားး��ပြီး��း သည့််နော�
� ာက််ယင်းး�လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏အများ�း�စုုသော�ာ
ပမာာဏကြီး��း မှာာ� စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု�ရန်် လက််ခံံခဲ့့�ကြ�သည််။

အရေး�းပါါသည့််� အချျက််တစ််ချျက််မှာာ� ဖြေ�ေဆိုု�မှုုအသစ််များ�း�

အနက်် ၈၇% ကိုု� လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�၏ အမှုုဆော�ာင်် အရာာရှိိ�
များ�း� သို့့�မ
� ဟုုတ်် အထွေ�ေထွေ�ေ ညွှှန််ကြား�း�ရေး�းမှူးး��များ�း�မှှ စစ််တမ်းး�

မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ရေး�းသားး�ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းခဲ့့�ကြ�ပြီး��း ၊ ၇၆% သော�ာ

panel လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�မှှ တိုု�က််ရိုုက််ဖြေ�ေဆိုု
�
ပေး
� �းခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။
လုုပ််ငန်းး�ပိုု�င််ရှင််ကိုု
ှ
ယ််တိုု
�
င််
� အချိိ�န််မပေး�းနိုုင််ပါ
� ါက ၎င်းး�အော�ာက််

ရာာထူးး�အကြီး�း�ဆုံးး��ဖြ�စ််သည့််� မန််နေ�ဂျာ�ာမှှ ဖြေ�ေဆိုု�ပေး�းသည့််�
နှုုန်းး�ထားး�မှာာ� လုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�အနက်် ၉% ရှိိ�ပြီး��း panel
လုုပ််ငန်းး� များ�း�အနက်် ၁၆% ရှိိ�ပါါသည််။ ထိိပ််ဆုံးး��ရှိိ� ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််

ချျမှှ တ််နိုု� င်် သူူ များ�း�မှှ စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််�
စစ််တမ်းး�မေး�းခွွန်းး�များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဥ်းး�သည့််� အသိိပညာာ ဗဟုုသုုတ
များ�း� တိိကျျကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�ရှိိ�သည့််� အချျက််ကိုု� အာာမခံံချျက််

ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

181
tcef; 6
okawoe enf;vrf;

ဇယားး� ၆.၁။

အဆုံးး��သတ်် နမူူနာာအရွွယ််အစား�းနှှင့််� မြို့�့��နယ််အလိုု�က်် ဖြေ�ေကြား�း�ခြ�င်းး�မပြု�ုသည့််�နှုုန်းး�
CSO နမှုုနာာဘော�ာင််အရလုုပ််ငန်းး�အသစ််များ�း�
ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ မြို့�့��နယ််

စာာရင်းး�
ကော�ာက််ယူူရန််
သတ််မှှတ််ချျက််

ကော�ာက််ယူူ

ကော�ာက််ယူူ

ရရှိိ�မှုု

ရရှိိ�မှုု နှုုန်းး�

၂၀၁၈ နမှုုနာာဘော�ာင််မှှ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�တူများ
ူ �း�

ဆက််သွွယ််

ငြ�င်းး�ဆိုု�

စာာရင်းး�

ခဲ့့�သည့််�

ခဲ့့�သည့််�

ကော�ာက််ယူူရန််

နှုုန်းး�ထားး�

နှုုန်းး�ထားး�

သတ််မှှတ််ချျက််

ကော�ာက််ယူူ

ကော�ာက််ယူူ

ရရှိိ�မှုု

ရရှိိ�မှုု နှုုန်းး�

ဆက််သွွယ််

ငြ�င်းး�ဆိုု�

ခဲ့့�သည့််�

ခဲ့့�သည့််�

နှုုန်းး�ထားး�

နှုုန်းး�ထားး�

ကချျင််ပြ�ည််နယ််

210

၂၁၀

100%

30%

15%

66

66

100%

72%

13%

မြ�စ််ကြီး��း နား�း

108

108

100%

33%

16%

40

40

100%

74%

15%

51

51

100%

40%

0%

13

13

100%

93%

0%

မိုးး��ညှှင်းး�
ဗန်းး�မော်�်�

51

51

100%

21%

24%

13

13

100%

54%

19%

198

171

86%

14%

39%

41

41

100%

42%

48%

ဒီီမော�ာဆိုု�

53

19

36%

17%

53%

2

2

100%

100%

0%

ဖရူူဆိုု�

0

0

-

0%

100%

2

2

100%

100%

0%

145

145

100%

14%

36%

37

37

100%

40%

51%

7

-

18%

22%

0

0

-

-

-

ကရင််ပြ�ည််နယ််

205

205

100%

23%

23%

58

55

95%

66%

18%

ဘားး�အံံ

99

99

100%

24%

30%

19

19

100%

76%

17%

ဖာာပွွန််

11

11

100%

24%

15%

14

11

79%

48%

35%

မြ�၀တီီ

95

95

100%

22%

14%

25

25

100%

71%

7%

ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််

193

162

84%

25%

16%

42

30

71%

71%

14%
17%

ကယားး�ပြ�ည််နယ််

လွိုု��င််ကော်�်�
ဖား�းဆော�ာင်းး�

တီးး�တိိန််

28

28

100%

78%

0%

7

5

71%

71%

မတူူပီီ

45

47

104%

32%

25%

0

0

-

-

-

ဟားး�ခါးး�

72

74

103%

21%

11%

20

17

85%

85%

6%

27%

11%

35%
43%

116

116

100%

53%

53%

ဖလမ်းး�

48

13

445

95%

26%

15

8

52%

27%

စစ််ကိုု�င်းး�တိုု�င်းး�

468

36%

သာာစည််

98

36

37%

18%

60%

12

12

100%

50%

33%

ဒီီပဲဲရင်းး�

92

47

51%

18%

25%

1

1

100%

13%

75%

မုံံရွာာ
� �

141

181

128%

30%

48%

48

48

100%

57%

37%

ရွှေ�ေဘိုု�

137

181

132%

29%

35%

55

55

100%

51%

34%

တနင်္သာာ�ရီီတိုု�င်းး�

289

131

45%

4%

40%

72

49

68%

40%

29%

လော�ာင်းး�လုံံ�

34

14

41%

33%

42%

0

0

ထားး�ဝယ််

55
34

40

17

73%

50%

11%

53%

34%

38

27

71%

50%

16%

ကော့�့�သော�ာင်းး�

50

31

62%

9%

48%

32

20

63%

31%

43%

မြိ�ိတ််

116

22

19%

1%

41%

2

2

100%

50%

0%

7

-

7%

42%

0

0

-

-

-

584

567

97%

34%

33%

59

59

100%

50%

37%

ဖြူး�း�

92

75

82%

33%

41%

17

17

100%

39%

51%

အုုတ််တွွင်းး�

23

23

100%

20%

50%

14

14

100%

61%

13%

ပဲဲခူးး�

119

119

100%

35%

35%

28

28

100%

54%

33%

ပေါ�ါင်းး�တည််

76

76

100%

35%

34%

0

0

-

-

-

မကွေး�း�

211

211

100%

33%

31%

53

53

100%

61%

13%

တော�ာင််တွွင်းး�ကြီး��း

63

63

100%

45%

6%

3

3

100%

100%

0%

မကွေး�း�

85

85

100%

31%

40%

25

25

100%

52%

14%

ပခုုက္ကူူ�

63

63

100%

29%

36%

25

25

100%

69%

14%
43%

ဘုုတ််ပြ�င်းး�

ပုုလော�ာ
ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�

29%

0

0

-

မန္တတလေး�းတိုု�င်းး�

474

474

100%

19%

59%

118

118

100%

50%

ချျမ်းး�အေး�းသာာဇံံ

94

94

100%

13%

76%

0

0

-

-

-

မြ�င်းး�ခြံ�ံ

53

53

100%

29%

12%

27

27

100%

66%

29%

ကျော�ာ�က််ပန်းး�တော�ာင်းး�

51

51

100%

46%

7%

7

7

100%

64%

36%

ချျမ်းး�မြ�သာာစည််

89

89

100%

16%

61%

49

49

100%

44%

48%

ပုုသိိမ််ကြီး��း

50

50

100%

29%

43%

0

0

-

-

-

ပြ�င််ဦိးး�လွွင််

51

51

100%

20%

59%

35

35

100%

47%

45%

မဟာာအော�ာင််မြေ�ေ

86

86

100%

16%

58%

0

0

-

-

-

မွွန််ပြ�ည််နယ််

299

299

100%

31%

35%

75

71

95%

56%

20%

မော်�်�လမြို�ု�င််

158

158

100%

28%

34%

43

43

100%

49%

26%
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CSO နမှုုနာာဘော�ာင််အရလုုပ််ငန်းး�အသစ််များ�း�
ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ မြို့�့��နယ််

စာာရင်းး�
ကော�ာက််ယူူရန််
သတ််မှှတ််ချျက််

ကော�ာက််ယူူ

ကော�ာက််ယူူ

ရရှိိ�မှုု

ရရှိိ�မှုု နှုုန်းး�

ူ �း�
၂၀၁၈ နမှုုနာာဘော�ာင််မှှ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�တူများ

ဆက််သွွယ််

ငြ�င်းး�ဆိုု�

စာာရင်းး�

ခဲ့့�သည့််�

ခဲ့့�သည့််�

ကော�ာက််ယူူရန််

နှုုန်းး�ထားး�

နှုုန်းး�ထားး�

သတ််မှှတ််ချျက််

ကော�ာက််ယူူ

ကော�ာက််ယူူ

ရရှိိ�မှုု

ရရှိိ�မှုု နှုုန်းး�

ဆက််သွွယ််

ငြ�င်းး�ဆိုု�

ခဲ့့�သည့််�

ခဲ့့�သည့််�

နှုုန်းး�ထားး�

နှုုန်းး�ထားး�

ပေါ�ါင််

101

101

100%

31%

38%

22

22

100%

73%

4%

ရေး�း

40

40

100%

45%

29%

10

6

60%

60%

25%

ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််

671

436

65%

37%

28%

73

49

67%

66%

13%

စစ််တွေ�ေ

148

156

105%

32%

45%

27

27

100%

52%

21%

0

0

-

-

-

6

0

0%

-

-

136

90

66%

33%

17%

22

22

100%

100%

0%

ကျော�ာ�က််တော်�်�
တော�ာင််ကုုတ််
မြော��ာက််ဦးး

0

0

-

-

-

18

0

0%

-

-

ဂွွ

349

38

11%

30%

14%

0

0

-

-

-

ရန််ကုုန််တိုု�င်းး�

20%

476

476

100%

15%

50%

127

133

105%

65%

လသာာ

37

37

100%

15%

58%

10

11

110%

85%

0%

လမ်းး�မတော်�်�

36

36

100%

12%

65%

9

9

100%

69%

10%

ပုုဇွွန််တော�ာင််

37

37

100%

16%

40%

13

15

115%

71%

6%

လှိုု�င််သာာယာာ

50

50

100%

14%

55%

18

20

111%

53%

41%

ရန််ကင်းး�

27

27

100%

19%

33%

0

0

-

-

-

ဒဂုံံ�မြို့�့��သစ််(ဆိိပ််ကမ်းး�)

27

27

100%

15%

40%

16

16

100%

46%

33%

မရမ်းး�ကုုန်းး�

50

50

100%

12%

49%

16

17

106%

94%

0%

ဗဟန်းး�

37

37

100%

13%

63%

15

15

100%

63%

21%

မြော��ာက််ဥက္ကကလာာပ

50

50

100%

20%

41%

14

14

100%

78%

18%

တိုု�က််ကြီး��း

27

27

100%

23%

31%

7

6

86%

50%

14%

ဒဂုံံ�မြို့�့��သစ််(တော�ာင််)

71

71

100%

16%

42%

9

10

111%

77%

17%

အလုံံ�

27

27

100%

14%

58%

0

0

-

-

-

ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််

862

540

63%

9%

54%

227

213

94%

29%

54%

မိုးး��မိိတ််

56

17

30%

10%

67%

47

25

53%

42%

44%

ကျိုု��င်းး�တုံံ�

72

8

11%

2%

88%

7

10

143%

29%

63%

မိုု�င်းး�ယော�ာင်းး�

48

1

2%

2%

80%

0

0

-

-

-

နော�ာင််ချိုု��

62

40

65%

6%

55%

1

34

3400%

54%

21%
-

ကွွမ်းး�လုံံ�

7

8

114%

35%

11%

0

0

-

-

လွိုု��င််လင််

81

15

19%

6%

66%

0

0

-

-

-

တာာချီီ�လိိတ််

62

62

100%

16%

56%

63

15

24%

42%

48%

မိုု�င်းး�ခတ််

0

0

-

0%

-

0

0

-

-

-

မူူဆယ််

84

2

2%

0%

93%

0

0

-

0%

100%
61%

တန့််�ယန်းး�

9

9

100%

5%

10%

15

15

100%

34%

58

21

36%

9%
1%

46%

75%

0
0

0

0

-

-

-

လားး�ရှိုးး��

61

66

108%

11%

58%

65

77

တော�ာင််ကြီး��း

90

91

101%

14%

60%

21

34

ဟိုု�ပန််

7

7

100%

26%

30%

0

ကွွတ််ခိုု�င််

56

0

0%

0%

-

ပင်းး�တယ

53

12

23%

8%

ပင််လော�ာင်းး�

3

3

100%

ဟိုု�ပုုန်းး�

27

ကလော�ာ

48

သီီပေါ�ါ

မိုု�င်းး�ပျျဉ်းး�

53

1

-

-

-

118%

18%

65%

162%

58%

37%

0

-

-

-

0

0

-

-

-

50%

0

0

-

-

-

4%

73%

0

0

-

-

-

-

34%

25%

0

0

-

-

-

-

10%

57%

0

0

-

-

-

33%

15%

0

0

-

-

-

8

3

38%

38%

50%

2%

ရပ််စော�ာက််

50

-

ညော�ာင််ရွှေ�ေ

52

-

0

0

.

ဧရာာ၀တီီတိုုင်း
� း�

212

212

100%

30%

13%

54

54

100%

63%

11%

ဖျာ�ာပုံံ�

33

33

100%

28%

6%

9

9

100%

53%

0%

မအူူပင််

32

32

100%

26%

10%

7

7

100%

50%

13%

ဝါးး�ခယ််မ

32

32

100%

33%

16%

8

8

100%

67%

0%

ဟင်္သာာ�တ

42

42

100%

25%

15%

10

10

100%

83%

9%

ပန်းး�တနော်�်�

30

30

100%

37%

12%

8

8

100%

67%

20%

ပုုသိိမ််

43

43

100%

35%

16%

12

12

100%

63%

20%

သိိန္နီီ�

27%

22%

0

0

-

-

-

183
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CSO နမှုုနာာဘော�ာင််အရလုုပ််ငန်းး�အသစ််များ�း�
ပြ�ည််နယ််/

စာာရင်းး�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�/ မြို့�့��နယ််

ကော�ာက််ယူူရန််
သတ််မှှတ််ချျက််

ကော�ာက််ယူူ

ကော�ာက််ယူူ

ရရှိိ�မှုု

ရရှိိ�မှုု နှုုန်းး�

293

104%

ူ �း�
၂၀၁၈ နမှုုနာာဘော�ာင််မှှ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�တူများ

ဆက််သွွယ််

ငြ�င်းး�ဆိုု�

စာာရင်းး�

ခဲ့့�သည့််�

ခဲ့့�သည့််�

ကော�ာက််ယူူရန််

နှုုန်းး�ထားး�

နှုုန်းး�ထားး�

သတ််မှှတ််ချျက််

19%

12%

70

ကော�ာက််ယူူ

ကော�ာက််ယူူ

ရရှိိ�မှုု

ရရှိိ�မှုု နှုုန်းး�

93

ဆက််သွွယ််

ငြ�င်းး�ဆိုု�

ခဲ့့�သည့််�

ခဲ့့�သည့််�

နှုုန်းး�ထားး�

နှုုန်းး�ထားး�

133%

37%

32%

နေ�ပြ�ည််တော်�်�

282

လယ််ဝေး�း

102
112

156

103

101%
139%

19%

21%

10%
11%

18

48

26

108%

46%

19%

ပုုဗ္ဗဗသီီရိိ

68

34

50%

15%

9%

28

19

68%

49%

24%

84%

18%

43%

96%

46%

35%

ပျျဉ်းး�မနား�း
စုုစုုပေါ�ါင်းး�

24

267%

၆.၂.၁။ ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�ကိုု�ပြ�န််လည််စကေး�းကိုု�က််ခြ�င်းး�

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းမညီီမျှှမှုုကိုု� တွွက််ချျက််လာာနိုု�င််သည််။

MBEI ၏ အရေး�းကြီး��း သော�ာ အားး�သာာချျက််တစ််ရပ််မှာာ� စီးး�ပွား��း

စီးး�ပွား��းရေး�း ကဏ္ဍအလိုု� က်် ၊ ပိုု� င််ရှှ င်် ၏ ကျားး��၊မ ဖြ� စ််ခြ�င်းး�

အဆင့််� များ�း�ဖြ� င့််� နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ််ခြ� င်းး� မပြု�ုဘဲဲ မြ�န််မာာနိုု� င််ငံံ တွွ င််

အစား�းအလိုု�က်် အုုပ််ချုု�ပ််မှုုရေး�းရာာကိုု�လည်းး� ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာ

ရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ််ရာာတွွ င်် အခြား�း�စံံ ထားး�သော�ာ

အလိုု�က််၊ လုုပ််ငန်းး�အမျိုး�း��အစား�းအလိုု�က်် သို့့��မဟုုတ်် အရွွယ််

ရှိိ�နှှင့်�်ပြီး��း သားး� အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ကျျင့််�ထုံးး�� များ�း�နှှင့်�်သာာ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််

တွွက််ချျက််လာာနိုု�င််စေ�ပါါသည််။၃၃

ကိိ န်းး� ငယ််တစ််ခုုချျင်းး� စီီ ကိုု� ဆယ််မှှ တ််ဖိုးး�� သတ််မှှ တ််ပြီး��း

၆.၂.၂။ အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ �များ�း�ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�

ဆိုု�င််ရာာ ရမှှတ််များ�း�ကိုု� အကော�ာင်းး�ဆုံးး��နှှင့်�် အညံ့့�ဆုံးး��ကိုု� ၁ဝ

စီးး�ပွား��းရေး�း ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ စာာအုုပ််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� လမ်းး�ညွှှန််

အခြား�း�အကဲဲဖြ�တ််ဆန်းး�စစ််ချျက််များ�း�ကိုု� ၁ဝ မှှတ်် နှှင့််� ၁ မှှတ််

စိိစစ််လေ့�့လာာသူူ ပညာာရှှင််များ�း�နှှင့််� ဆွေး�း�နွေး�း�ချျက််များ�း�ကိုု�ပါါ

ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ အဆိုု�ပါါ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််ကြော��ာင့််� အညွှှန်းး�

ဖြေ�ေကြား�း�သူူတစ််ဦးးချျင်းး� စီီအလိုု�က်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုု
မှှတ််နှှင့််� ၁ မှှတ်် အသီးး�သီးး�ပေး�းထားး�ကာာ ဖြေ�ေဆိုု�သူူများ�း�၏

ချျက််အနေ�ဖြ�င့််အသုံးး�
�
�ပြု�ုပြီး��း မူူဝါါဒချျမှတ်
ှ သူ
် များ�း
ူ �၊မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

အကြား�း�တွွင်် အမှှတ််ပေး�းထားး�သည််။

ပေါ�ါင်းး�စပ််ထည့််သွ
� င်း
ွ း�၍ အထက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအတိုု�င်းး� ညွှှန််ကိန်း
ိ း�

အော�ာက််ဖော်�်� ပြ� ပါါ ညီီ မျှှခြ� င်းး� တွွ င်် r သည်် ဖြေ�ေကြား�း�သူူ

ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�နှှင့််� မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ံ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုဆိုု�င််ရာာ

နှှင့်�် max တို့့��မှာာ� စစ််တမ်းး�တွွင်် ပေး�းထားး�သည့််� အနိိမ့်�်ဆုံးး��နှှင့်�်

ပြု�ုလုုပ််ချျက််နှှင့်�် ၎င်းး�အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကြား�း� ချိိ�တ််ဆက််မှုု

အနုုတ််လက္ခခဏာာပြ�နေ�သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းကိုု� မြ�င့််မား
� �းသော�ာ

တစ််ခုုချျင်းး�စီီအားး� ရွေး�း�ချျယ််ပုံံနှ
� ှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ ပြ�ည့််�ပြ�ည့််�စုံံ�စုံံ�

များ�း�ကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�ဆယ််ခုုအဖြ�စ်် အုုပ််စုုဖွဲ့့��ထားး�ပါါသည််။

တစ််ဦးးချျင်းး�စီီအတွွက်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး��း min

အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာထားး�သည့််� ယခင်် သုုတေ�သန

အမြ�င့််ဆုံးး
� ��ရမှှတ််အသီးး�သီးး�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသည််။ အကယ််၍

ရှိိ�စေ�ရန််လည်းး� များ�း�စွာာ� အားး�ထုုတ််ထားး�ပါါသည််။ (ညွှှန််ကိန်း
ိ း�

တန််ဖိုးး�� တစ်် ရ ပ််ဖြ�င့််� ကိုု� ယ််စား�းပြု�ုလာာပါါက ပြ� န််ပြော��ာင်းး�

ဆွေး�း�နွေး�း�ထားး�ချျက််ကိုု� အခန်းး� ၃ တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ)။

ကိိန်းး�ခွဲဲ�တန််ဖိုးး��ကိုု� နုုတ််ပါါသည််။

ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း�ကိုု� စံံသတ််မှှတ််ပြီး��း သည််နှှင့််� ဖြေ�ေကြား�း�သူူအဆင့််�

တွွက််ချျက််နိုုင််
� ရန်် ၁၁ မှှ ပြ�န််လည််ချိိ�န််ဆထားး�သည့််� အညွှှန်းး�

Indicator Score =9*

(

Scorer — Scoremin

Scoremax — Scoremin

)

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ဖန််တီးး�ရန််အတွွက်် ညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း� အားး�လုံးး��၏

+1

အလေး�းတင််ပျျမ်းး�မျှှတန််ဖိုးး��ကိုု� ယူူပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ချိိ�န််ဆ

ထားး�သော�ာ ပျှှမ်းး�မျှှအလေး�းတင််ကိိန်းး�ကိုု� hard data ရရှိိ�သော�ာ

အခါါ ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််စွာာ� ပေါ�ါင်းး�စပ််နိုုင််
� ရန်် အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။
ထင််မြ�င််ချျက််ဘက််လိုု� က််မှုုများ�း� နည်းး�ပါးး�စေ�ရန််အတွွ က််

MBEI သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် စစ််တမ်းး�ဖြေ�ေဆိုု� ပေး�းသော�ာ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�ရာာ၌ စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ

တန််ဖိုးး��များ�း�၊ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� နှှင့််� MBEI ရမှှတ််များ�း�ကိုု�

အလေး�းတင််ကိိန်းး� ၄၀% ထားး�ရှိိ�ပေး�းထားး�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုစီီတိုုင်း
� း� အတွွက်် ပြ�န််လည််ချိိ�န််ဆထားး�သည့််�
တွွက််ချျက််မှုု စတင််ပြု�ုလုုပ််ပါါသည််။၃၂ ဖြေ�ေဆိုု�သူများ�း
ူ �၏ အဆင့််�

အလိုု�က််အုုပ််ချုု�ပ််မှုုညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�ကိုု�ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�ပြ�ည််နယ််
သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� မြို့�့��နယ််တိုု�င်းး�တွွင််ရှိိ�သော�ာ

များ�း�မှာာ� အလေး�းတင််ကိိန်းး� ၆၀% ရရှိိ�ပြီး�း� hard data များ�း�မှာာ�

31%

39%
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အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ဆယ််ခုုကိုု� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�လိုု�က််ရုံဖြံ� �င့််� အမှှတ််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� လုုပ််ငန်းး�အရွွယ််အစား�း ချဲ့့��ထွွင််

သော�ာ ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ထွွ က််ပေါ်�် လာာသ ည်် ။ ဤ နည်းး� မှာာ�

ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�မှှ တွွန်းး�အားး�ဖြ�စ််စေ�သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��လေ့�့လာာ

အများ�း�ဆုံးး�� ၁ဝဝ အထိိ ဖြ�စ််နို�ုင််ခြေ�ေရှိိ�သည့််� မချိိ�န််ဆထားး�
အဆုံးး��သတ်် MBEI တွွက််ချျက််ရန်် အလွွယ််ကူဆုံးး
ူ ��နှှင့်အရိုးး
်� �� ရှှင်းး�

နည်းး�ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်လည်းး
�
� ပုုဂ္ဂဂလိကက
ိ
ဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �မှုုနှှင့််�

စပ််လျျဉ်းး�၍ ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ရာာတွွင်် အချို့့���သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�

ခွဲဲ�များ�း�သော�ာ အခြား�း� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ထက်် ပိုု�မိုုအရေး�း
�
ကြီး��း
သည််ဖြ�စ််ရာာ မူူဝါါဒကိိရိယာာတ
ိ
စ််ခုုဖြ�စ််သော�ာ MBEI အတွွက််

ရန််နှှင့််� အလုုပ််အကိုု�င််များ�း� ဖန််တီးး�ပေး�းရန်် မည််သည့််အ
� ညွှှန်းး�

နိုု�င််ပါါသည််။ ဒေ�သခံံအရာာရှိိ�များ�း�၏ အန္တိိ�မပန်းး�တိုု�င််သည််
ဒေ�သခံံပြ�ည််သူူများ�း�၏ စီးး�ပွား��းဖူူလုံံ�မှုုကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််

ဖြ�စ််သည့််� အလျော�ာ�က်် အဆိုု�ပါါ ရလဒ််ကိိန်းး�ရှှင််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�
နှှစ််သက််ပါါသည််။

ယင်းး�တွွက််ချျက််နည်းး�မှာာ� လျော်�်��ညီီမှုု မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��ကြော��ာင့််�

ရီီဂရက််ရှှင်းး�(ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆက််နွွယ််မှုု) ရလဒ်် အပြ�ည့််အစုံ
� ကိုု
ံ� �

အမှှန််တကယ်် တိုု�င်းး�တာာဖော်�်�ပြ�နိုုင််မှုုများ�း
�
�အပြ�င်် စီးး�ပွား��းရေး�း

အလုုပ််အကိုု�င်် တိုးး��ပွား��းမှုုကိုု� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း� အားး�လုံးး��တွွင််

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပေါ်�် စိိတ််ကျေ�ေနပ််မှုုကိုု�

လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုအခြေ�ေအနေ�ကဲ့့�သို့့��သော�ာအခြား�း�တိုု�င်းး�တာာမှုု
ရလဒ််များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံကာာအညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််

ချိိ�န််ဆရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ဤသို့့��ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက််
သုုတေ�သနအဖွဲ့့��ငယ််သည််မှီီ�ကိိန်းး�ရှှင််စုံများ�း
ံ� �အားး�ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�

ဆက််စပ််မှုုကိုု�တွွက််ချျက််တိုုင်း
� း�တာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််�စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််
(multivariate regression analysis) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုသည််။

အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ ဇယားး� ၆.၂ တွွင်် လေ့�့လာာနိုု�င််ပါါသည််။

တပြို�ု�င််တည်းး� ရီီဂရက််ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� အလေး�းချိိ�န််များ�း�
ထုုတ််လုုပ််ရာာ၌ပုံံစံ
� ၁၂
ံ ကိုု�အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။၃၄ထွွက််ပေါ်�်လာာသော�ာ

ရလဒ််များ�း�မှာာ�မူူ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုစီီ၌ အလုုပ််သမား�း

အင််အားး�ကိုု� သီးး�ခြား�း�ရီီဂရက်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆက််နွွယ််မှုုပြု�ုလုုပ််
ခြ�င်းး�နှှင့်�် ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�နေ�ပါ
ီ
ါသည််။

အဆိုု�ပါါနည်းး�အရ မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ သုုတေ�သီီများ�း�နှှင့်လက််တွေ့�့
်�
�

ပုံံ� ၆.၅ ၏ ဘယ််ဘက််အခြ�မ်းး�တွွင်် အစဉ််လိုု�က်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�

အတွွက်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�ဟုု ယူူဆထားး�

ဆယ််ခုုနှှင့််�တည််ဆော�ာက််မှုုပိုု�င်းး�ထိိန်းး�ချုု�ပ်် ကိိန်းး�ရှှင််များ�း�တို့့��တွင််
ွ

လုုပ််ကိုု�င််နေ�ကြ�သူူများ�း�မှှ ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း � တိုးး��တက််မှုု
ကြ�သည့််� အဓိိကစီးး�ပွား��းရေး�း လည််ပတ််ဆော�ာင််ရွွက််ပုံကိ
ံ� န်း
ိ း�ရှှင််

များ�း�အပေါ်�် အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�တစ််ခုုချျင်းး�စီီသည်် မည််သို့့��လွှမ်းး
ှ �မိုးး��မှုု

ရှိိ�သည််ကိုု� သတ််မှှတ််ဆုံးး��ဖြ�တ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� MBEI

နှှင့််� ရပ််ရွာာ�ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�၏ စီးး�ပွား��းရေး�းယုံံကြ� �ည််စိိတ််ချျမှုု
ကြား�း� ဆက််နွွယ််မှုု၊ ယခင််နှှစ််အတွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််နိုု�င််မှုု အခြေ�ေအနေ�နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�

ချဲ့့��ထွွင််ဆော�ာင််ရွွက််လိုု�စိိတ််တို့့��ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��လေ့�့လာာခဲ့့�ကြ�
ပါါသည််။

အဓိိကကျျသော�ာ ဘော�ာဂဗေ�ဒဆိုု�င််ရာာ ရလဒ််များ�း�တွွင်် အညွှှန်းး�
ကိိန်းး�ခွဲဲတစ်
�
ခု
် စီ
ု တိုု�င်းး�မှ
ီ
ှ တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း� အနည်းး�နှှင့်အ
်� များ�း�

ပါါဝင်် စေ�ရန်် အလေး�းချိိ�န်် များ�း�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�ရခြ�င်းး�
ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဘော�ာဂဗေ�ဒတွွက််ချျက််မှုု လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ု၍
အစဉ််အဆက််ရှိိ�နှှင့််�ပြီး��း သားး� ကြွ�ွယ််ဝမှုု (နော�ာက််ကျျသော�ာ

တစ်် ဦးးချျင်းး� ဂျီီ�ဒီီ ပီီ ဖြ� င့််� တိုု� င်းး� တာာထားး�သည့််� ) ၊ လူူ ဦးးရေ�
သိိပ််သည်းး�ဆဖြ�င့််� တိုု�င်းး�တာာသည့််� ဈေး�းကွွက််အရွယ််အစား
ွ
�း၊
မျျက််နှာာ�ပြ�င်် ဧရိိယာာဖြ�င့််� တိုု�င်းး�တာာသည့််� ပထဝီီ အနေ�အထားး�
ပြ�န့််�နှံ့့��တည််ရှိိ�မှုုနှှင့််� အချို့့���သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ဝိိသေ�သ

ထူးး�ခြား�း�မှုုများ�း� (ဂဏန်းး�နှှစ််လုံးး��ပါါ ကဏ္ဍဆိုု�င််ရာာ ကိိန်းး�သေ�

သက််ရော�ာက််မှုု) တို့့�� အပါါအဝင်် ကိိန်းး�ရှှင််များ�း�ကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််

ကိိန်းး�ရှှင််အဖြ�စ်် အသုံးး��ပြု�ုထားး�ပါါသည််။ အချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််�

ဆက််စပ််ခြ�င်းး�ကိုု�ရုုပ််ပုံံနှ
� င့်
ှ တကွ
်�
ွသရုုပ််ပြ�ထားး�ပြီး��း အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

နှှစ််စဉ််ပျျမ်းး�မျှှအလုုပ််သမား�းအင််အားး�တိုးး��ပွား��းမှုုကိုု�ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�

ဆက််စပ််မှုု ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။ ခရမ်းး�ရော�ာင်် စိိန််ပွွင့်�်သည််

ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� နှှ င့််� အလုုပ််သမား�း အင််အားး�တိုးး�� ပွား��းမှုုကြား�း�ရှိိ�
ကျိုးး���ကြော��ာင်းး� ဆက််စပ််မှုု မြှော��ာ�က််ဖော်�်� ကိိ န်းး� သို့့�� မ ဟုုတ််

စာာရင်းး�အင်းး� ကိိန်းး�ဂဏန်းး� ဆက််စပ််မှုုကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�ပါါသည််။
ဥပမာာ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆) ၏ မြှော��ာ�က််ဖော်�်�

ကိိန်းး�သည်် ၀.၁၇၇ ဖြ�စ််၍ အဆိုု�ပါါ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�၌ အမှှတ််
တစ််ခုုသည်် လုုပ််ငန်းး�စတင််ထူူထော�ာင််သည့်�် အချိိ�န််ကစတင််၍
နှှစ််စဉ်် တိုးး��ပွား��းလာာသော�ာ အလုုပ််သမား�း အင််အားး�၏ ၀.၁၇၇
ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နှှင့်�် ဆက််စပ််နေ�သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�သည််။

ခရမ်းး�ရော�ာင်် စိိန််ပွင့်
ွ သ
်� ည်် သုုညမျျဉ်းး�၏ ညာာဘက််သို့့�� ရော�ာက််နေ�
ပါါက ယင်းး� အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�နှှ င့််� အလုုပ််သမား�းအင််အားး�

တိုးး��ပွား��းမှုုကြား�း� အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််သော�ာ ဆက််စပ််မှုု
ရှိိ�သည့််� သဘော�ာဖြ�စ််သည််။ ဘယ််ဘက််အခြ�မ်းး�တွွင််ရှိိ�သော�ာ

စိိန််ပွင့်
ွ မှာာ
�် �မူူ အနုုတ််လက္ခခဏာာ ဆော�ာင််သော�ာ သက််ရော�ာက််မှုုကိုု�
ဆိုု�လိုုသ
� ည််။ အပြာ�ာရင့််ရော�ာင််
�
ကန့််လ
� တ််ဖြ�တ််မျျဉ်းး�တိုု�များ�း�သည််

စိိတ််ချျကွွက််လပ်် ၉၅% ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပြီး��း နော�ာက််ခံံ လူူဦးးရေ�မှှ
အကြိ�ိမ််ရေ�ထပ််ပါါလာာသော�ာ လုုပ််ငန်းး�နမူူနာာများ�း�အတွွက််

ဖြ�စ််နိုင််သည့်
�ု
်�ရီီဂရက််ရှှင်းး�မြှော��ာ�က််ကိိန်းး�များ�း�၏ဖြ�စ််တန််ရာာသော�ာ
အကွာာ�အဝေး�းကိုု� ရည််ညွှန်း
ှ း�ပါါသည််။ အပြာ�ာရင့််ရော�ာင််မျျ
�
ဉ်းး�သည််
သုုညမျျဉ်းး�နှှင့်�် ဖြ�တ််သန်းး�မိိပါါက ခန့််မှ
� န်း
ှ း�ချျက််သည်် စာာရင်းး�အင်းး�

ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ သိိသာာမှုုမရှိိ�ဟုုကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ဆိုု�ရပေ�မည််။
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ဆိုု�လိုုသ
� ည််မှာာ�အကြိ�ိမ််ထပ််သော�ာနမူူနာာများ�း�တွွင််သက််ရော�ာက််မှုု

နှှင့်�်လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုုင််မှုု
� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�၉)တို့့��အားး�၁၅%နှှင့််�

တပ််အပ််သေ�ချာ�ာ မပြော��ာနိုု�င််တော့�့�ချေ�ေ။ ဖြ�တ််ခြ�င်းး�ထပ််ခြ�င်းး�

သတ််မှှတ််ပါါသည််။တစ််ဆက််တည်းး�မှာာ�ပင််ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး�း��မှုု

သည်် သုုညမှှတ််မှှ ကွာာ�ဟမှုုရှိိ�သည််ဟုု ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� အနေ�ဖြ�င့််�
မရှိိ�သော�ာ မျျဉ်းး� များ�း�မှာာ�မူူ စာာရင်းး� အင်းး� ကိိ န်းး� ဂဏန်းး� အရ
ထူူခြား�း�မှုု ရှိိ�ပြီး��း အခြား�း�သော�ာ အပြို�ု�င််နမူူနာာများ�း�တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�

လေ့�့လာာနေ�သော�ာ ဆက််စပ််မှုုကိုု� တွေ့�့�နိုု�င််ဖွွယ််ရှိိ�သည််ဟုု
ယုံံကြ� �ည််၍ ရနိုု�င််သော�ာ အဓိိပ္ပာာ�ယ််ဖြ�စ််ပါါသည််။

အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � ဆယ််ခုအ
ု တွွက်် အလေး�းချိိ�န််များ�း� ထုုတ်လု
် ပ်
ု ရန်
် ်
ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆက်် စပ်် မှုု မော်�်�ဒ ယ်် ပုံံ�စံံကိုု� အသုံးး��ပြု�ုထားး�
ပါါသည််။ အခြေ�ေခံံအလေး�းတင််ကိန်း
ိ း� အတန်းး�အစား�းများ�း�ကိုု�

ရရှိိ�ရန််အတွွက််ဇယားး�(၆.၂)နှှင့်�်ပုံံ�(၆.၅)ရဲ့့�ညဘက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််အတိုု
�
င်း
� း� အကျိုးး���ဆက််စပ််မှုုရလဒ်် (Regression)

များ�း�ကိုု� အနီးး�စပ််ဆုံးး�� တွွ က််ချျက််ထားး�ပါါသည်် ။ လုုပ််သားး�
တိုးး��တက််မှုုနှုုန်းး�နှှင့်�်သိိသာာမှုုရှိိ�သည့််�အပေါ�ါင်းး�ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သော�ာ

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�ဖြ�စ််သည့််� မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်နှ
်� င့်
ှ ်� လုံံခြုံ� �ံ�မှုု
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂)၊ ပွွင့်လ
�် င်းး�မြ�င််သာာမှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆)၊
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််� ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၈)

ညီီမျှှသော�ာ အမြ�င့််ဆုံးး
� �� အလေး�းတင််ကိိန်းး� အတန်းး�အစား�းဖြ�င့််�
ရလဒ််နှှင့််� အနုုတ််လဏ္ခခ ဆက််စပ််နေ�သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�

ဖြ�စ််သည့််� မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး� အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၃)၊ တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုု(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄)
နှှင့်�် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅) တို့့��အားး�
၅%နှှင့််� ညီီမျှှသော�ာအနိိမ့်ဆုံးး
်� ��အလေး�းတင််ကိိန်းး�အတန်းး�အစား�း

ဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ပါါသည််။ စား�းရင်းး�အင်းး�သဘော�ာအရ သိိသာာ

ထင််ရှား��းမှုု မရှိိ�သော်�်�လည်းး� အပေါ�ါင်းး�လဏ္ခခဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည့််�
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�အားး� ၁၀%နှှင့်�် ညီီမျှှသော�ာ အလယ််အလတ််
အလေး�းတင််ကိိန်းး� အတန်းး�အစား�းဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ပါါသည််။
၎င်းး�အမျိုး�း��အစား�းတွွင်် ကနဦးးကုုန််ကျျစရိိတ်် (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�
၁)နှှင့််� တရား�းဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��ရေး�း (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀) တို့့�� ပါါဝင််
ပါါသည််။

ဇယားး� ၆.၂ တွွင်် ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� Column ပုံံ�စံံ ၁ ပါါ

အလေး�းကိိန်းး�ဖြ�င့််တွ
� က််
ွ မထားး�သော�ာညွှှန်းး�ကိိန်းး�နှှင့်အလုုပ််သမား�း
်�

ပုံံ� ၆.၅။

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�နှှင့််� လုုပ််သားး�အင််အားး�တိုးး��ပွား��းမှုုကြား�း� ဆက််နွွယ််ချျက်် (အစဉ််လိုု�က်် ရီီဂရက််ရှင်းး�
ှ ပုံံ�စံံ)
အလုုပ််ခန့််�အပ််မှုု တိုးး��ပွား��းနှုုန်းး� (ပျှှမ်းး�မျှှ၊ နှှစ််စဉ််)

နော�ာက််ဆုံးး�� အလေး�းတင််ကိန်းး�ညှိ
ိ
ိ�ပြီး�း� MBEI ရမှှတ််

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််

.1

မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်�်နှှင့်�် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

.15

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

.05

စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုု

.05

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

.05
.15

ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

.05

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�
သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
ကိုု�က််ညီီမှုုရှိိ�ခြ�င်းး�

.15

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

.15
.1

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

-.5

0

.5

0

.05

.1

.15

ကြော��ာင်းး�ကျိုးး���ဆက််စပ််မှုုအတွွက််ထိန်း
ိ း�ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး�-၁၀၀၀ စတုုရန်းး�မီီတာာတွွင်် ရှိိ�သည့််�လူဦး
ူ းရေ�သိိပ််ညည်းး�မှုု၊ လုုပ််ငန်းး�၏သက််တမ်းး�၊ အလင်းး�အားး�၁၀၀၀ လူူမင််(lumens)
ဖုံးး��လွှှမ်းး�နေ�သည််၊ မျျက််နာာပြ�င််ဧရိိယာာ တစ််ဦးးချျင်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�အသားး�တင််ထုုတ််လုုပ််မှုု(log scale)၊ လုုပ််ငန်းး�စတင််စဉ်် ဝန််ထမ်းး�အင််အားး�(log scale)၊sector/SR အလိုု�က််
ပုံံ�သေ�ထိရော�ာက််မှုု
ိ
ကန့််�သတ််ချျက််
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ဇယားး� ၆.၂။

အလေး�းတင််ကိန်းး�
ိ များ�း� ဖန််တီးး�ရန်် ရီီဂရက််ရှင်းး�
ှ ရလဒ််များ�း�
မှီီ�ကိိန်းး�ရှင်
ှ ်=
အလုုပ််ခန့််�အပ််မှုု တိုးး��ပွား��းနှုုန်းး�

အလေး�းတင််

အညွွန်းး�

အညွန်း

အညွန်း

အညွန်း

အညွန်း

အညွန်း

အညွန်း

အညွန်း

အညွန်း

အညွန်း

ကိိန်းး�မညှိိ� မှီီ�

ကိိန်းး�ခွဲဲ�

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိန်းခွဲ

ကိိန်းး�

ကိိန်းး�ညှိိ� ပြီး�း�

MBEI

၁

၂

၃

၄

၅

၆

၇

၈

၉

၁၀

ဖန််တီးး�ခြ�င်းး�

MBEI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(ပျှှမ်းး�မျှှ၊ နှှစ််စဉ််)

အလေး�းတင်် အလေး�းတင််

-0.015
အလေး�းတင််ကိန်းး�မညှိ
ိ
ိ� မှီီ� MBEI

(0.029)
0.046^

အလေး�းတင််ကိန်းး�ညှိ
ိ
ိ� ပြီး�း� MBEI

(0.027)

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ်

-0.239

-0.113

0.171)
(0.171)

(0.163)

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

0.303*

0.343*

(0.149)

(0.147)

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််
စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

-0.296*

-0.328*

(0.134)

(0.144)

တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုု

-0.289*

-0.224

(0.138)

(0.147)

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

-0.242^

-0.338*

(0.134)

(0.145)

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

0.245^

0.177

(0.133)

(0.130)

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

-0.168

-0.136

(0.105)

(0.106)

သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်�
ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�

0.269^

0.219

(0.147)

(0.163)

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

0.177^

0.199*

(0.090)

(0.093)

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု
အလုုပ််တည််ထော�ာင််ချိိ�န််

-0.005

0.075

(0.098)

(0.112)

-5.080*** -5.093*** -5.099*** -5.101***
5.101*** -5.093***
5.093*** -4.987*** -5.084*** -5.088*** -5.079*** -5.092*** -5.078*** -5.176*** -5.081***

လုုပ်သားး�
်
အင်းး�အားး� (Log စကေး�း) (0.379)

(0.382)

(0.378)

(0.381)

(0.379)

(0.379)

(0.379)

(0.378)

(0.379)

(0.379)

(0.379)

(0.379)

-0.212***

-0.212***

-0.213***

-0.211***

-0.212***

-0.211***

-0.212***

-0.212***

-0.212***

-0.212***

-0.214***

-0.212***

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

(0.014)

တစ််ဦးးချျင်းး�ပြ�ည််တွွင်းး�အသားး�တင်် 0.477*

0.439*

ု ်မှု(ု log scale)
ထုုတ််လုပ်

(0.218)

(0.218)

0.453*

0.472*

0.467*

0.372

0.411^

0.473*

0.473*

0.390^

0.464*

0.402^

0.417^

(0.219)

(0.217)

(0.219)

(0.234)

(0.212)

(0.220)

(0.220)

(0.224)

(0.218)

(0.226)

(0.214)

လူူဦးးရေ� သိိပ််သည်းး�မှုု

0.109***

( ၁၀၀၀s)

(0.026)

0.105***

0.114***

0.102***

0.094***

0.129***

0.106***

0.110***

0.103***

0.103***

0.109***

0.102***

0.108***

(0.026)

(0.027)

(0.026)

(0.027)

(0.032)

(0.026)

(0.026)

(0.026)

(0.027)

(0.027)

(0.029)

(0.027)

အလင်းး�အားး� ပြ�န့််�နှံံ�သော�ာ
ဧရိိယာာ (၁၀၀၀s km)

0.195*

0.181^

0.214*

0.192^

0.200*

0.214*

0.191^

0.196*

0.232*

0.220*

0.202*

0.166^

0.226*

(0.095)

(0.096)

(0.096)

(0.096)

(0.095)

(0.102)

(0.095)

(0.092)

(0.097)

(0.096)

(0.096)

(0.094)

(0.098)

Sector/SR အလိုု�က်် ပုံံ�သေ�

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

7.551*

8.943*

4.992

8.930**

9.120**

5.592^

6.843*

8.408**

5.536^

7.001*

6.843*

11.298**

4.803

(3.457)

(3.439)

(3.169)

(3.063)

(3.198)

(3.123)

(2.972)

(3.056)

(3.155)

(2.976)

(3.095)

(3.924)

(3.354)

တိုု�က််ရိုု�က််တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

5,605

R-squared

0.313

0.313

0.314

0.314

0.314

0.242

0.314

0.314

0.314

0.313

0.313

0.320

0.313

လုုပ််ငန်းး�သက််တမ်းး�

(0.395)

ထိိရော�ာက််မှုု ထိိန်းး�ချုု�ပ််ချျက််
ကိိန်းး�သေ�

စစ််တမ်းး�အလေး�းတင််ကိိန်းး�နှှင့်�် ကဏ္ဍအလိုု�က််ထိန်း
ိ း�ချုု�ပ််ထားး�ချျက််ပါါဝင််သော�ာ အဖြော��ာင့််�စီစ
ီ စ််ချျက်် ပုံံစံ
� ံ၊ ကွွင်းး�ထဲဲတွင််
ွ ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ စံံမှား��းယွွင်းး�ချျက််များ�း� (*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, ^ p<0.1)
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အင််အားး�တိုးး��ပွား��းမှုုကြား�း� ဆက််စပ််မှုုနှှင့််� Column ပုံံစံ
� ံ ၁၃ ပါါ

မည််သို့့��ပင််ဖြ�စ််စေ� ပုံံ� ၆.၆ တွွင်် သရုုပ််ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�

၎င်းး� တိုးး�� ပွား��းမှုုကြား�း� ဆက််စပ််မှုုတို့့��ကိုု� နှိုု� င်းး� ယှှ ဉ််ခြ� င်းး� ဖြ� င့််�

ကိိန်းး� သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�သည်် များ�း�စွာာ�ဝင််ရော�ာက်် စွွက််ဖက််ရာာ

အလေး�းတင််ကိိ န်းး� ဖြ� င့််� တွွ က််ထားး�သော�ာ ညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� နှှ င့််�

အလေး�းတင််ကိိန်းး�ညှိိ�သည့််� စနစ််၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုကိုု� တွေ့�့�မြ�င််

နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အမြှော��ာ�က််ကိိန်းး� အရွွယ််အစား�း -၀၁၅ မှှ .၀၄၆ ထိိ
မည််သို့့�� ကြီး�း�ထွားး��လာာသည််နှှင့််� စာာရင်းး�အင်းး� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ
ထူးး�ခြား�း�မှုုရှိိ�ပါါသည််။ ဤသို့့��ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�မှာာ� အလေး�းတင််ကိိန်းး�
၃၅

ဖြ�င့််တွ
� က််ထားး
ွ
�သော�ာMBEIသည််လုုပ််ငန်းး�အဆင့််�အလုုပ််အကိုု�င််

တိုးး��ပွား��းမှုုနှှင့််� ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�စွာာ� ချိိ�တ််ဆက််နေ�သော�ာကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််သည််။

အဆင့််သ
� တ််မှှတ််မှုုများ�း�ကိုု�ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့်နေ�ရာာ
်�
၌အလေး�းတင််
မရော�ာက််ပေ�။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း� အဆင့််နှ
� င့်
ှ ်� မြို့�့��နယ််

အဆင့််�MBEIနှှစ််ခုုလုံးး��အတွွက််အလေး�းတင််ကိိန်းး�ညှိိ�ထားး�သော�ာ

ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�နှှင့််� မညှိိ�ထားး�သော�ာ ညွှှန်းး�ကိိန်းး�များ�း�ကြား�း�

ဆက််စပ််မှုုသည်် .၉၆ ကျော်�်��ပြီး�း� စာာရင်းး�အင်းး� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ
လွွန််စွာာ�ထင််ရှား��းသည့််အလျော�ာ
�
�က််ပျျမ်းး�မျှှအဆင့််သ
� တ််မှှတ််ချျက််
များ�း�သည်် အလေး�းတင််ကိိန်းး� မပါါသည့််တိုု
� င််
� လွွန််စွာာ�ဆင််တူူ
လိိမ့်�်မည််ဟူူသော�ာ သဘော�ာသက််ရော�ာက််သည််။

ဇယားး� ၆.၃။

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� အတိုု�င်းး�အတာာများ�း�နှှင့်�် အလေး�းတင််ကိန်းး�
ိ တွွက််ချျက််မှုဆိုု�
ု င််ရာာ ရှှင်းး�လင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််
အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�

အဓိိက
ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�

ညွှှန််ကိိန်းး�သစ််များ�း�

မျျက််နှာာ�စာာများ�း�

MBEI ပါါ

(အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�အတွွင်းး�မှှ

အလေး�းချိိ�န််

အလေး�းတင််ကိန်းး�
ိ များ�း�)

များ�း�(%)

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
ကနဦး ကုန်ကျစရိတ်များ

7

10

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ �်

10

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
မြေ�ေယာာအသုံးး��ချျနိုု�င််မှုုနှင့်
ှ �် လုံံခြုံ� �ံ�မှုု

6

13

အမာာခံံဒေ�တာာနှှင့်�်

15

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
11

7

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ �်

5

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)

တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း�

8

1

အမာာခံံဒေ�တာာနှှင့်�်

5

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�

13

11

အမာာခံံဒေ�တာာနှှင့်�်

5

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

14

5

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ �်

15

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

7

1

အမာာခံံဒေ�တာာနှှင့်�်

5

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်
ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး�

စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
7

5

အမာာခံံဒေ�တာာနှှင့်�်
လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)

15
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စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

7

အမာာခံံဒေ�တာာနှှင့်�်

5

15

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)
စစ််တမ်းး�ဒေ�တာာ (60%)
တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

12

အမာာခံံဒေ�တာာနှင့်
ှ �်

3

10

လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�မှုု ဒေ�တာာ (40%)

ပုံံ� ၆ ၆။

အလေး�းတင််ကိန်းး�
ိ နှှင့််� တွွက််ထားး�သော�ာ MBEI နှှင့််� အလေး�းတင််ကိန်းး�
ိ နှှင့််� မတွွက််ထားး�သော�ာ MBEI
ပြ�ည််နယ််နှှင့််�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�
ရန််ကုုန််
နေ�ပြ�ည််တော်�်�

60

မန္တတလေး�း မကွေး�း�

ဧရာာ၀တီီ

ချျင်းး�

55

ရခိုု�င််

စစ််ကိုု�င်းး�

60

ပဲဲခူးး�

ကယားး�
ကရင််

မွွန််

တနင်္သာာ�ရီီ

အလေး�းတင််ကိန်းး�ညှိ
ိ
ိ� ပြီး�း� MBEI

အလေး�းတင််ကိန်းး�ညှိ
ိ
ိ� ပြီး�း� MBEI

ကချျင််

မြို့�့��နယ််များ�း�

ရှှမ်းး�
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ိ

Chart legend
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အမှှန််တန််ဖိုးး��

66
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စက််မှုုလုုပ််ငန်းး�များ�း� (ဂဏန်းး�နှှစ််လုံးး��ပါါသော�ာ ပုံံသေ�သက််ရော�ာက််မှုု
�
)၊တို့့�� ပါါဝင််ကြ�ပါါသည််။

၆။	အဆိုု�ပါါ တိုု�င်းး�တာာချျက််များ�း�တွွင်် စာာရင်းး�အင်းး� သုုတေ�သီီများ�း� အသုံးး��ပြု�ုသည့််� ယေ�ဘုုယျျ ကွဲဲ�လွဲဲ�မှုု တိုု�င်းး�တာာချျက််တစ််ရပ််ဖြ�စ််သော�ာ
စံံတိိမ်းး�ချျက််များ�း� (SDs) အများ�း�ဆုံးး�� ရှိိ�နေ�သည််။ အကြော��ာင်းး�မှာာ� စံံနှုုန်းး� ကိုု�က်် သာာမန််ပြ�န့််�ချျက််တစ််ခုုကိုု� စဉ်းး�စား�းကြ�ည့််�ပါါက

၆၈.၂% သော�ာ လေ့�့လာာချျက််များ�း�ကိုု� တစ််ဝက််ကိိန်းး�၏ စံံတိိမ်းး�ချျက််တစ််ခုုတည်းး�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ စံံတိမ်းး
ိ �ချျက််ကြီး��း လေ�လေ�
တစ််ဝက််ကိိန်းး�မှှသည်် ၆၈.၂% သော�ာ လေ့�့လာာချျက််များ�း�သို့့�� ရော�ာက််အော�ာင်် တိုု�င်းး�တာာရသည့််� အကွာာ�အဝေး�း အလှှမ်းး�ကျျယ််လေ�လေ�

ဖြ�စ််သည််။ အလုုပ််သမား�းခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုု (၀.၉၂) နှှင့်�် အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� (၀.၈၃) တို့့�၏
� စံံတိမ်းး
ိ �ချျက််များ�း�မှာာ� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�တွွင််

အမှှတ်် ၁ မှှတ််နှှင့်�် ကော�ာင်းး�စွာာ� နီးး�ကပ််လျျက််ရှိိ�သည််။

၇။	ပွွင့်�်လင်းး�မြ�င််သာာမှုု (SD=.39)၊ မြေ�ေအသုံးး��ချျနိုု�င််မှုု (SD=.42)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်ကိုု�က််ညီမှုုရှိိ�ခြ�
ီ
င်းး� (SD=.46) နှှင့်�် တရား�းမဝင််
ပေး�းချေ�ေရမှုုများ�း� (SD=.49)။

၈။ 	လုုပ််ငန်းး�ဦးးရေ�စုုစုုပေါ�ါင်းး�၁၀အော�ာက််လျော့�့��နည်းး�သော�ာမြို့�့��နယ််ကိုးး��ခုုကိုု�နော�ာက််ဆုံးး��ရမှှတ််များ�း�တွွက််ချျက််ရာာတွင််
ွ ချျန််လှှပ််ထားး�ခဲ့့�ပါါသည််။
၉။

STATA ၏ loneway command ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း ၅,၆၀၅ လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� MBEI ရမှှတ််များ�း�၏ ကွဲဲ�လွဲဲ�ချျက်် စိိစစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း တွွက််ချျက််ထားး�ပါါသည််။

�တွွင််သဘာာဝမကျျခြ�င်းး�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််အတွွက်် natural log ကိုု� ယူူရာာ၌ ညမီးး�ရော�ာင်် ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။
၁၀။ ပြ�န့််ချျက််များ�း
�
၁၁။ ၂၀၁၈ ဒေ�တာာသည်် ၂၀၁၄ သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�မှှ လာာသည််ဖြ�စ််၍ ကြိုး�း��ဖုုန်းး� သာာမက မိုု�ဘိုု�င်းး�ဖုုန်းး�များ�း�ပါါ ပါါဝင််သည််ကိုု� သတိိပြု�ုပါါ။
၁၂။ ၂၀၂၀ မေး�းခွွန်းး�၏ စကားး�လုံးး��အသုံးး��အနှုုန်းး�များ�း�မှာာ� ပိုု�မိုု�ပြ�ည့််�စုံံသည့်
�
�်အတွွက်် ဟုုတ််/မှှန်် ဟူူသော�ာ အဖြေ�ေများ�း� ပိုု�ရနိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။
၁၃။ 	မူူလတန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တက််ရော�ာက််မှုု တိုု�င်းး�တာာချျက််မှာာ� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ်် သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�တွွင်် တစ််နိုင််ငံ
�ု လုံးး
ံ �� စာာ လူူဦးးရေ�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာရာာမှှ
၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာ့့�လူူနေ�မှုု အခြေ�ေအနေ� စစ််တမ်းး�တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်် တိုု�င်းး�တာာချျက််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််။

၁၄။	အလယ််တန်းး� ကျော�ာ�င်းး� တက််ရော�ာက််မှုု တိုု� င်းး� တာာချျက််မှာာ� ၂၀၁၄ ခုုနှှ စ်် သန်းး� ခေါ�ါင််စာာရင်းး� တွွ င်် တစ်် နိုု� င််ငံံ လုံးး�� စာာ လူူ ဦးးရေ�ကိုု�
တိုု�င်းး�တာာရာာမှှ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ်် မြ�န််မာ့့�လူူနေ�မှုု အခြေ�ေအနေ� စစ််တမ်းး�တွွင်် ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ်် တိုု�င်းး�တာာချျက််သို့့�� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််။

၁၅။ Myanmar Companies Online – MyCo ဟုု အတိုု�ကော�ာက်် ခေါ်�်သည်် (https://www.myco.dica.gov.mm/index.aspx)
၁၆။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� ယေ�ဘုုယျျ မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် အမျိုး�း��အစား�းကိုု�သာာ မေး�းမြ�န်းး�ဖြ�စ််ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််
မြို့�့��ပြ�ရှိိ� မြေ�ေကွွက််များ�း�အတွွက်် မြေ�ေဂရန််၊ ကျေး�း�လက််မြေ�ေကွွက််များ�း�အတွွက်် ပုံံစံ
� ံ ၇ ဟူူ၍ ပိုု�မိုု�တိကျျစွာာ
ိ
� မေး�းခွွန်းး�ထုုတ််ခဲ့့�ပါါသည််။

၁၇။ စိိတ််ဝင််စား�းစရာာကော�ာင်းး�သည််မှာာ� တစ််ဝက််ကိိန်းး� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း သည်် ဤကြား�း�ကာာလအတွွင်းး� ဥပဒေ�နှှင့်�် အမိိန့််�

ရမှှတ််များ�း� အတန််ငယ်် မြ�င့််�မား�းလာာခဲ့့�သည််။ ဤသို့့��ရှေ့�့�နော�ာက််မညီီ ဖြ�စ််ရခြ�င်းး� မှာာ� ပြ�ည််နယ််/တိုု� င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�အတွွင်းး�ရှိိ�

မြို့�့��နယ််များ�း�ကြား�း� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁၀ တွွင်် ကွာာ�ဟချျက််အဆင့််�များ�း� ကြီး��း မား�းလွွန်းး�သည့််� အကျိုးး���ဆက််ဖြ�စ််သည််။

၁၈။ Malesky, Edmund, Dimitar Gueorguiev နှှင့််� Nathan Jensen (၂၀၁၅) ။ လက််ဝါးး�ကြီး�း�အုုပ််ထားး�သော�ာ ငွေ�ေကြေး��း-ဗီီယက််နမ််နိုုင််ငံ
� ရှိိ�
ံ

နိုုင််ငံ
� ခြား�း
ံ �ရင်းး�နှီးး��မြု�ုပ််နှံံ�မှုုနှှင့်�် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူမှုု စစ််တမ်းး�ဆန်းး�စစ််မှုုတစ််ခုု" အမေ�ရိိကန််နိုုင််ငံ
� ရေး�း
ံ သိိပ္ပံံ�ဂျာ�ာနယ်် ၅၉ (၂) - ၄၁၉-၄၃၉ ။
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၁၉။	ကုုန််ကျျစရိိတ််ကိိစ္စစ မပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သူူများ�း�အတွွက်် ၀ တန််ဖိုးး�� ထည့််�သွင်း
ွ း�ရာာ၌ ရလဒ််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု ကြီး�း�ကြီး�း�မား�းမား�းမရှိိ�ပေ�။
၂၀။ စည််ပင််ကော်�်�မတီီ (CDC) အော�ာက််ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� CDC စီးး�ပွား��းရေး�းလိုု�င််စင််ရှိိ�မရှိိ� မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။
သက််ဆိုု�င််ရာာအခြား�း�မြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကိုု� DAO လုုပ််ငန်းး�လုုပ််ကိုု�င််ခွွင့်လိုု
�် င််စင််ရှိိ�သလားး
�
�ဟုု မေး�းမြ�န်းး�ခဲ့့�သည််။ CDC

မေး�းခွွန်းး�ကိုု�ဖြေ�ေဆိုုသူ
� များ�း
ူ �၏ ၉၈ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�က ၎င်းး�တို့့��တွင််
ွ လိုု�င််စင််ရှိိ�သည်် (စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သစ်် ၉၉% နှှင့်�် နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမှုုနာာအုုပ််စုုမှှ
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� ၉၆%) ရှိိ�သည််။ DAO မှှဖြေ�ေဆိုုသူ
� ူများ�း�၏ ၉၇% သည်် လိုု�င််စင််ရှိိ�သည်် (စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သစ်် ၉၈%)နှှင့်�်

နှိုု�င်းး�ယှှဉ််နမှုုနာာအုုပ််စုုမှှ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၉၂%) ။

၂၁။ 	အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါအချျက််များ�း�အရ အစား�းအသော�ာက််ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့်�် စား�းသော�ာက််ကုုန််ထုုတ််လုုပ််မှုုများ�း�အကြား�း� ခွဲဲ�ခြား�း�ရန််ခက််ခဲဲ
သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။

၂၂။ ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�၏ကုုဒ််များ�း�ကိုု� တရား�းဝင််ဖြ�စ််စေ�ရန််အတွွက်် “မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ မြေ�ေယာာပြ�ဿနာာများ�း� ဆိုု�င််ရာာလမ်းး�ညွှှန််” ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍
ကြ�ည့််�ပါါ (UN-Habitat et al ။2019)

၂၃။ ၁၉၅၃ ခုုနှှစ်် မြေ�ေယာာပြ�ည််သူပိုု
ူ �င််သိိမ်းး�ဆည်းး�ရေး�း အက််ဥပဒေ�၊ ပုုဒ််မ၃၉အရ“ လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းမြေ�ေ”မှှ“လယ််ယာာစိုု�က််ပျိုး�း��မြေ�ေ
မဟုုတ််သော�ာ အခြား�း�နည်းး�လမ်းး�သုံးး��”သို့့��ပြော��ာင်းး�လဲဲရန်် ပြ�ည််နယ်် /တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အေး�းချျမ်းး�သာာယာာရေး�းနှှင့်�် ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းကော�ာင််စီီထံမှ
ံ ှ
ခွွင့်�်ပြု�ုချျက််ရယူူရန််ရမည််။
၂၄။ http://www.myanmarinfrastructuresummit.com/
၂၅။ 	ပြီး��း ခဲ့့�သည့််�နှှစ််တွွင်် ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် ချျင်းး�ပြ�ည််နယ််တို့့��တွွင််လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းဆိုု�င််ရာာအခြေ�ေအနေ�များ�း�ကြော��ာင့််� အင််တာာနက််ပိိတ််ပစ််ခဲ့့�

သော်�်�လည်းး� ဤ ဖြ�စ််ရပ််များ�း�သည််ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� တွွက််ချျက််မှုုများ�း�အပေါ်�်တွွင်် သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ၎င်းး�ပြ�ည််နယ််၊ တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း မှှ
ကျွွန််တော်�်�တို့့�၏ နမူူနာာမြို့�့��နယ််များ�း� မပါါဝင််ခဲ့့�ကြ�ပါါ။

၂၆။	မူူလတန်းး�နှှင့်�် အလယ််တန်းး�ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည့််၂� ၀၁၄ ခုုနှှစ််သန်းး�ခေါ�ါင််စာာရင်းး�ကော�ာက််ယူူမှုုအရ လူူဦးးရေ�အားး�လုံးး��၏

ံ
ကျော�ာ�င်းး�တက််ပြီး�း�အချိုး�း��အစား�းတိုု�င်းး�တာာမှုုနှှင့်၂�် ၀၁၇ ခုုနှှစ််မြ�န််မာာနိုုင််ငံ
� နေ�ထိုု
င််မှုု
� အခြေ�ေအနေ�ကော�ာက််ယူူမှုုအရ ကျော�ာ�င်းး�နေ�အရွွယ််

လူူဦးးရေ�၏ ကျော�ာ�င်းး�အပ််နှံံ�မှုုအချိုး�း��အစား�းတိုု�င်းး�တာာမှုု စစ််တမ်းး�နှှစ််ကြား�း�ပြော��ာင်းး�ခဲ့့�မှုု ရှိိ�သည််။၎င်းး�တို့့��သည်် မတူူညီီသော�ာတိုု�င်းး�တာာမှုု
များ�း�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့��သည််နှိုု�င်းး�ယှှဥ််နမူူနအုုပ််စုု အတိုု�င်းး�အတာာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရန်် နီးး�ကပ််စွာာ�ဆက််နွွယ််နေ�ကြ�သည််။

၂၇။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ်် နဂိုု�မူလ
ူ စစ််တမ်းး�တွွင်် သုုတေ�သနအဖွဲ့့��အနေ�ဖြ�င့််� ဦးးတည််အုုပ််စုု ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�နှှင့်�် အသေး�းစိိတ်် လူူတွေ့�့�မေး�းမြ�န်းး�မှုုများ�း�
(IDIs) ကိုု� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့်�် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူနည်းး�စုုများ�း� ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�အစုုအဖွဲ့့��များ�း� အပါါအဝင်် ရန််ကုုန််နှှင့်�်မန္တတလေး�း

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ကြ�ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�အရွွယ််အစား�း၊ လိိင််အုုပ််စုုနှင့်
ှ �် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု
တို့့��နှင့်
ှ ်� စပ််လျျဉ်းး�၍ အကဲဲဆတ််မှုုကိုု� စမ်းး�သပ််ရန်် ယင်းး�တို့့��ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး��း အဆိုု�ပါါ အုုပ််စုုခွဲဲ�များ�း�ဆီီမှှ ဒေ�တာာများ�း�ကိုု� အတိိကျျဆုံးး��
ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�နိုု�င််ရန်် အလို့့��ငှာာ�စကားး�လုံးး��အသုံးး��အနှုုန်းး�နှှင့်�် သုုတေ�သနစစ််တမ်းး�၏ ပုံံစံ
� ံတို့့��ကိုု�ပါါ ပြော��ာင်းး�လဲဲခဲ့့�ရပါါသည််။
၂၈။	စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� မှှတ််ပုံံ�တင််နှှင့်�် ပတ််သက််၍ အသေး�းစိိတ််သိိရှိိ�လိုု�ပါါက See Thien နှှင့်�် အခြား�း� ၂၀၁၉ တွွင််ရှုု

၂၉။ စစ််တမ်းး� အလေး�းချိိ�န််များ�း�မှာာ� ဒေ�တာာစာာရင်းး�တွွင်် ပါါရှိိ�ပြီး��း ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ ယင်းး�အလေး�းချိိ�န််များ�း�ကိုု� အသေး�းစိိတ်် စိိစစ််လေ့�့လာာခြ�င်းး�၊

ကိုု�ယ််ပိုု�င််သုုတေ�သနတွွင်် အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််လိုု�ပါါက သုုတေ�သီီများ�း�ကိုု� ဆက််သွွယ််နိုု�င််ပါါသည််။ သုုတေ�သီီများ�း�မှှနေ�၍
၎င်းး�တို့့��အားး� မည််သို့့��တည််ဆော�ာက််ရမည််၊ မည််သို့့�� စိိစစ််လေ့�့လာာရမည််နှှင့်�် စပ််လျျဉ်းး�၍ အကြံ�ံပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။

၃၀။	ခန့််�မှှန်းး�ချျက််များ�း�တွွင်် စိိတ််ချျစည်းး� ၉၅% နှှင့်�် အမှား��းဖြ�စ််နို�င််ခြေ�ေ
ု
၃% ယူူဆထားး�ပါါသည််။
၃၁။ ဥပမာာ ရှှမ်းး�နှှင့််� ရခိုု�င််ပြ�ည််နယ််များ�း�ရှိိ� မြို့�့��နယ််ပေါ�ါင်းး� မြော��ာက််မြား�း�စွာာ�ကိုု� ကွွင်းး�ဆင်းး�အဖွဲ့့��၏ လုံံ�ခြုံ�ံ�ရေး�းအတွွက်် နမူူနာာကော�ာက််

ယူူနိုု�င််ခြ�င်းး�မရှိိ�ခဲ့့�ပါါ။ ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ခြ�င်းး� မပြု�ုသော�ာ၊ မျှော်�်��မှှန်းး�ထားး�သည််ထက်် သေး�းငယ််နေ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း ဦးးရေ�တို့့��ကိုု�
ဖြ�ည့််�စွွက််ပေး�းရန််အတွွက်် အခြား�း�သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�ကိုု� အသစ််ဖြ�ည့််�သွင်း
ွ း�ခဲ့့�ရပါါသည််။

၃၂။ Panel သည်် ၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀ နှှစ််နှှစ််လုံးး��စာာအတွွက်် အများ�း�ဆုံးး��/အနည်းး�ဆုံးး��ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါသည််။
၃၃။	ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�၏ ရမှှတ််များ�း�ကြား�း�ရှိိ� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အဆင့််� ရမှှတ်် သွေ�ေဖီီမှုုများ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မရိုးး��မသားး� ပြု�ုလုုပ််
ထားး�သည််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရာာတွွင်် ပိုု�၍လွွယ််ကူစေ�ပါ
ူ
ါသည််။

၃၄။ Model နံံပါါတ််များ�း�ကိုု�ဇယားး� ၆.၂ ရှိိ�ကော်�်�လံံတစ််ခုုစီီ၏ထိိပ််တွင််
ွ တွေ့�့�နိုု�င််သည််။
၃၅။ စံံများ�း�ကိုု�ဇယားး� ၆.၂ ရှိိ�ကော်�်�လံံ၏ ထိိပ််တွွင််တွေ့�့�နိုု�င််သည််။

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� (The Asia Foundation) သည်် အကျိုးး���အမြ�တ်် မယူူသည့််�
နိုုင််ငံ
� တကာာ
ံ
ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််နေ�သည့််�
အာာရှှ ဒေ�သနေ�ပြ�ည်် သူူ များ�း�၏ လူူ နေ�မှုုဘ ဝမြှ�ှ င့််� တင််ရေး�းဆိုု� င််ရာာ လုုပ််ငန်းး� များ�း�ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၈ နိုု�င််ငံံတွွင််
လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပြီး�း� ဆယ််စုုနှှစ််ခြော��ာက််ခုုကြာ�ာ ကာာလအတွွင်းး� ရရှိိ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�နှှင့််�
ဒေ�သတွွ င်းး� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ� များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ ၍ ၂၁ ရာာစုုတွွ င်် အာာရှှ ဒေ�သတွွ င်းး�
တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�သည့််� စိိတ််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရာာတွင််
ွ စီီမံအုုပ််ချုု
ံ
�ပ််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ရေး�း၊
စီးး�ပွား��းရေး�းအခွွင့်အလမ်းး
်�
�များ�း� ကျျယ််ပြ�န့််စေ�ရေး�း
�
၊ သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ခံံနိုင််
�ု ရည််
မြှ�ှ င့််� တင််ရေး�း ၊ အမျိုး�း��သမီးး�စွွ မ်းး�ဆော�ာင််ရည်် မြ�င့််� မား�းရေး�းနှှ င့််� နိုု� င််ငံံ တကာာပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းတို့့��အတွွက်် လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
ဆန််ဖရန််စစ္စစကိုု�တွွင်် ရုံးး��ချုု�ပ််ဖွွင့်�်လှစ်
ှ ်ထားး�သော�ာ အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�သည်် အာာရှှနို�င််ငံ
ု ံ
၁၈ နိုု�င််ငံံနှင့်
ှ �် ဝါါရှှင််တန််ဒီီစီီ ရုံးး��ခန်းး�များ�း�မှှတဆင့််� ဆော�ာက််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။
ယခုုသုုတေ�သနစာာတမ်းး�ကိုု� ရယူူလိုုပါ
� ါက country.myanmar.general@asiafoundation.
org သို့့�� ဆက််သွွ ယ်် နိုု� င််ပါါသည်် ။ အကြံ�ံ ပြု�ုသဘော�ာထားး� မှှ တ််ချျက််များ�း�ကိုု� လည်းး�
လှိုု�က််လှဲဲ�စွာာ�ကြို�ု�ဆိုု�ပါါသည််။

