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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျနိ််� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

ပြများန်များာ်စားီ�ာ့းဝန်းက�င်် ညွှှန်းကိန်းသုည်် ပြများန်များာနှိုင််င်း�ှိ 
စားီ�ာ့းဆော�း လ�ု်င်န်း�ိုင််�ာ စာည််းကြက�် ဆော�ာင််�ကွ်များမုျား�ား
များ ှအကန််အသု�် အ�ားအ�းီများ�ားကို �ာှဆောဖွဲ့ဆ့ောဖွဲ့ာ်ထု�ု်
�န ်�ည်�်ယွ်ပ်ြီး�းီ၊ ဖွဲ့း့�ပြီးဖွဲ့�ိး�ိုး�ကမ်ျားကုို အဆောထုာကအ်ကပူြဖွဲ့စာ် 
ဆောစာများည််် ပြ��ပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�ဆော�း အခွင့်််အလများ်းများ�ားကို �ာှဆောဖွဲ့့
�န်နည််းလများ်း�စာ်��်ကို�ါ �င််ပြ�သုာ့း�န် ပြဖွဲ့စာ်�ါသုည််။ 
MBEI ဟသူူည်�မ�ှ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�အိ���ခွ်���မ� ညွှနှ်း���နိ်း�� (EGI) 
တ်စ်�ရ��ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ ကျော်ဒိသူဆ�ိင်း�ရ� အိ�ဏ်���ိင်း�မ်��၏ လှို����ိ�င်း�
ကျော်ဆ�င်း�ရွ���ံ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ရန်း�နှှင်း�်၊ အိကျော်ရအိတ်ွ�� ညွှှန်း��
�နိ်း��မ်��မတှ်စ်�ဆင်း�် ကျော်ဒိသူနှတရ စ်�ီ��ွ�ဝန်း���်င်း���ိ ဆန်း��စ်စ်�
ကျော်လှိုလ်ှို�ရန်း� အိ�ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��မ ှစ်နွ်း�ဦ်း�တ်ထီွငွ်း� ထွ��သူည်�်
အိထွ�ူပြု��န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ရ�� ပြု�စ်�သူည်�။EGI မ်���ိ� အိင်း�ဒိ�ိ
န်း�ီရ�ှ�၊ သူီရိလှို�ာ�၊ ဘဲဂျာာလှို��ကျော်ဒိ်ရှ�၊ �ကျော်မာ�ဒိ�ီယ့်��၊ မွန်း�
ဂျာ�ိလှို�ီယ့်��နှငှ်း�် ဗယီ့်��န်းမ� နှ�ိင်း�င်းံတ်ိ�်တ်ငွ်း� အိသူံ��ပြု��လှို်�� ရှိ
ဖြိုး��ီ၊ အိဆ�ိ�ါ န်းည်��လှိုမ���ိ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ��ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ���ိ
န်းာ�လှိုည်�ရန်း�၊ ရင်း��နှှီ�ပြုမု���နှှံမည်�်သူူမ်����ိ ဆွဲကျော်ဆ�င်း�ရန်း�၊  
အိစ်�ိ�ရ-��ဂျာဂလှိုိ� ကျော်ဆွ�ကျော်နှ�ွမ�မ်�� ပြု��လှို���ရန်း�တ်�ိ်အိတ်ွ��  
အိစ်�ိ�ရကျော်�ါင်း��စ်ံ�မ ှ�်ယ့်�ပြု�န်း်�စ်�ွ လှို��ခွံ�်င်း�်သူံ��လှို်��ရှိကြ� 
သူည်�။ EGI �ံ�စ်�ံ�ိ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်း ံအိကျော်ပြုခွအိကျော်န်းနှှင်း�်��ိ��ည်စီ်�ွ 
အိသူံ��ပြု��နှ�ိင်း�ရန်း�အိတ်�ွ�လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ စ်စ်�တ်မ��နှငှ်း�် အိ���ခွ်���
ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ကျော်ဒိတ်�မ်��မတှ်စ်�ဆင်း�် အိတ်��အိဆ�ီ မ်���ိ�
အိကျော်��င်း��ဆံ��တ်�ိင်း��တ်�နှ�ိင်း�မည်�် န်းည်��လှိုမ��မ်�� ရ�ှကျော်�ွ
ရန်း�အိတ်�ွ� လှိုည်��ကျော်��င်း�� အိ�ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း��အိကျော်န်းပြု�င်း်� 
ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းအံိတ်ငွ်း��တ်ငွ်း� တ်စ်�ဆင်း�်ခွ ံသူ�ကျော်တ်သူန်းမ်�� ပြု��လှို���
ပြုခွင်း��၊ �ွမ���်င်း��ည်�ရှင်း�မ်��နှှင်း�် လှိုူကျော်တ်ွ�ကျော်မ�ပြုမန်း��ပြုခွင်း��၊ 
ဦး�တ်ည်�အိ���စ်�ကျော်ဆ�ွကျော်နှွ��ွဲမ်�� ပြု��လှို���ပြုခွင်း��တ်�ိ်��ိ �်ယ့်�ပြု�န်း်�စ်�ွ 
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲ�်ါသူည်�။ ဤသူ�ိ်ပြု�င်း�် ၂၀၁၉ ခွ�နှစှ်� MBEI အိစ်ရီင်း�ခွစံ်� 
ကျော်ရ�သူ��ပြုခွင်း��နှငှ်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ� အိဆင်း�်သူတ်�မတှ်�ခွ်��  
ပြု��လှို���ပြုခွင်း��တ်�ိ်��ိ ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ပြု�စ်�ခွဲဖ်ြိုး��ီ ၎င်း��တ်�ိ်မ�ှ ၂၀၁၈ ခွ�နှစှ်� 
တ်ငွ်း� စ်�ကျော်ဆ�င်း��ခွဲသ်ူည်� ်ကျော်ဒိတ်�မ်��အိကျော်�် အိကျော်ပြုခွခွ�ံါသူည်�။   
၂၀၁၉ ခွ�နှစှ်� အိတ်ငွ်း�� အိဆ�ိ�ါ အိစ်ရီင်း�ခွစံ်���ိ ထွ�တ်�ကျော်ဝခွဲဖ်ြိုး��ီ 
သူည်�်ကျော်န်းာ��တ်ငွ်း� ၎င်း��နှငှ်း�်သူ��ဆ�ိင်း�ရ� သူ�ကျော်တ်သူန်းအိမ်�ိ�အိစ်��
၌ တ်�န်း� ထွ��မ၍ံ အိ��စ်�ိ��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲက်ြ�ဖြိုး��ီ၊ ပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�  

အိဆင်း�်၊  ပြု�ည်�န်းယ့်�နှှင်း� ်တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီအိဆင်း�် (ပြု�ည်�န်းယ့်�
/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ)နှှင်း�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�အိဆင်း�်မ်��တ်ွင်း� အိ���ခွ်���မ� 
��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ကျော်ရ� အိတ်�ွ� ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံ၏ အိ��ထွ�တ်� 
ကြီး��ိ��မ��မ�မ်����ိ လှို��ဆ���လှို���ိ�င်း� ကျော်���ပြု�ရန်း�အိတ်�ွ� 
ဤညွှနှ်း���နိ်း����ိ အိဆင်း�်ပြုမငု်း�်တ်င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ခွဲက်ြ��ါသူည်�။ 

ပြ�ည််နယ််အ�င််် EGI များ�ားကို အင််ဒီိုနးီ�ာှး၊ သု�ီလိကာာ
၊ ကဆောများာာဒီးီယ်ား၊ များ့န်ဂိုလးီယ်ားနှှင််် ဗီီယ်က်နများ်�ို်�့င််
အသုးးု ပြ�� ကြကပြီး�းီ  အများ��ိးများ��ိးအဖွဲ့းုဖွဲ့းုဆောသုာ အစာိုး�များ�ားများ ှ
အ�ို�ါနည််းလများ်းက�ိယိ်ာစားီ�ာ့းဆော�း ဖွဲ့း့�ပြီးဖွဲ့�ိး�ိုး�ကမ်ျားကုို  
န�းလည််�န်၊ �င််းနှှီးပြများု��်နှးှသုူများ�ားကို ��့ဆော�ာင််�န်နှှင််် 
အစာိုး�-�ဂုဂလကိ ဆော��့�းဆုော�း့ဆောနှ့းများ ုပြ��လ�ု�်န�်ို် အ�က့်
 က�ယ််ပြ�န််စာာ့ လက်ခွး အသုးးုပြ��လ�က် �ှိကြက�ါသုည််။ 
ဗီယ့်��န်းမ� နှ�ိင်း�င်းံတ်ွင်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�အိဆင်း�် ဖြိုး��ိင်း�ဆ�ိင်း�မ� ညွှှန်း��
�နိ်း�� (PCI) �်င်း�်သူံ��ပြုခွင်း�� ၁၅ နှစှ်�ကျော်ပြုမ��� နှစှ်��တ်�လှိုည်���ိ
 မ်��မကြ��ကျော်သူ�မ�ီ �်င်း���ပြု��လှို���ခွဲဖ်ြိုး��ီ ယ့်င်း��ညွှနှ်း���နိ်း�� 
သူည်� ကျော်ဒိသူနှတရနှငှ်း�် ဗဟ�ိအိစ်�ိ�ရ မဝူါဒိမ်��နှငှ်း�် စ်မီ�ံနိ်း��ကျော်ရ�ဆွဲ
မ�မ်��တ်ွင်း� န်း��န်း��ရှို�ိင်း��ရှိုိ�င်း�� ကျော်�ါင်း��စ်���ါဝင်း� ကျော်န်းလှို်�� ရှိ
�ါသူည်�။ လှို��ရှအိိ��ပြု�င်း်� ဗယီ့်��န်းမ� နှ�ိင်း�င်းံရှိ ပြု�ည်�န်းယ့်� ၆၃
 ခွ�လှိုံ��သူည်� ၎င်း��တ်ိ�်အိသူ�ီသူီ�၏ PCI အိမတှ်�မ်�� ပြုမင်း်�မ��
လှို�ကျော်စ်ကျော်ရ� အိတ်�ွ� လှို���င်းန်း��စ်မီခံွ်��မ်�� ထွ�တ်�ကျော်ဝဖြိုး��ီပြု�စ်�
ဖြိုး��ီ၊ ဗဟ�ိအိစ်�ိ�ရ ��ိယ့်�တ်�ိင်း�လှိုည်�� ��ဂျာဂလှိုိ��ဏ္ဍ �ွံ�ဖြိုး��ိ�
တ်�ိ�တ်��ကျော်ရ� မဟ�ဗ်းဟ�နှှင်း�် အိဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်��မ�တ်�ိ��
�်��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း� တ်�ိ်��ိ ကျော်လှိုလ်ှို�ကျော်စ်�င်း�်ကြ�ည််�ရန်း� PCI 
ကျော်ဒိတ်�မ်���ိ� အိသူံ��ပြု��လှို်��ရှကိျော်န်း�ါသူည်�။ 

MBEI သုည်် ပြများန်များာနှိုင််င်းအဝှများ်း�ှိ �ုဂဂလိက စားီ�ာ့းဆော�း
လု�်င်န်းများ�ား၏ အသုးများ�ားကို ကိုယ််စာားပြ��ထုား�ါသုည််။
MBEI ��ိ စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� အိကျော်ရအိတ်ွ�� ၅,၆၀၅ ခွ� 
�ါဝင်း�သူည်�် နှ�ိင်း�င်းံလှိုံ���ွတ်� စ်စ်�တ်မ��ကျော်����ယ့်မူ� အိကျော်�်
အိကျော်ပြုခွခွံထွ��ဖြိုး��ီ ၎င်း��တ်�ိ်အိန်း��မ်��စ်�ွမ�ှ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံ၏ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နှှင်း�် ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ်��မှ အိင်းယ့်�
စ်��နှှင်း�် အိလှိုတ်�စ်��စ်ီ��ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်�� (SMEs) ပြု�စ်�
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျိန််� - ၂၀၂၀
အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

ကြ��ါသူည်�။ (စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�၊ သူစ်�ကျော်တ်�၊ ကျော်ရလှို���င်းန်း��နှှင်း�် 
သူတ်ု�တ်ငွ်း��) အိကျော်ပြုခွခွ ံစ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �ဏ္ဍမ်��နှငှ်း�် ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံ
အိတ်ငွ်း�� ဝင်း�ကျော်ရ���လှို����ိ�င်း�ကျော်န်းကြ�သူည်�် နှ�ိင်း�င်းပံြုခွ��စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�
 လှို���င်းန်း��မ်���ိ�မ ူထွည်�်သူငွ်း��ထွ��ပြုခွင်း�� မရှိ�ါ။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ဆူခွ်��မ်����ိ �မ��ဆ���နှ�ိင်း�ရန်း�  
အိတ်�ွ� အိလှို�ှခွွဲ �်�န်း��န်းမနူ်းာ ကျော်����ပြုခွင်း��န်းည်��လှိုမ�� 
(stratified random  sample) ��ိ အိသံူ��ပြု��ဖြိုး��ီ ပြု�ည်�န်းယ့်�နှငှ်း်�  
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီအိဆင်း�်သူ�မ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�အိဆင်း�်မ ှ��ိယ့်�စ်��ပြု�� 
မ�မ်�� �်နိ်း��ကျော်သူ�ါဝင်း�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။ စ်စ်�တ်မ�� 
ကျော်မ�ခွနွ်း�� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြ���မ�မ်�� နှငှ်း�်အိတ် ူ�ငွ်း��ဆင်း��အိ�ွဲ�၏ 
ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�ရှိုံ��မ်��သူ�ိ် သူ�ွ�ကျော်ရ���ကျော်လှိုလ်ှို� မတှ်�တ်မ��တ်င်း�မ�၊ နှစှ်�စ်ဉ်း�  
ပြုမန်း�မ�စ်�ရင်း��အိင်း�� စ်�ကျော်စ်�င်း�မ်��၊ အိစ်�ိ�ရ ဝန်း�ကြီး��ီဌာ�န်းမ်��
မှ ရရှိသူည်�် အိ���ခွ်���ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��ဆ�ိင်း�ရ� အိရင်း��ပြုမစ်�မ်��
မှ စ်�ကျော်ဆ�င်း��ရရှိထွ��သူည်�် တ်ွ��ခွ်��နှ�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�၍ရကျော်သူ�
အိခွ်��အိလှို��မ်����ိ ကျော်�ါင်း��စ်��ထွ���ါသူည်�။ အိဆ�ိ�ါ 
ကျော်�ါင်း��စ်��မ�မှသူည်� အိလှိုနွ်း�တ်ရ� အိ����ိ�အိ��ထွ��ပြု��နှိ�င်း�
သူည်�် ကျော်ဒိသူနှတရအိဆင်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ�
ခွန်း်�မှန်း��ခွ်�� မ်����ိ ထွွ��ကျော်�်လှို� ကျော်စ်�ါသူည်�။ ၎င်း��တ်�ိ်
မ�ှ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ထွင်း�ပြုမင်း�ခွ်��မ်����ိ အိကျော်ပြုခွခွံထွ��
သူည်�်တ်�ိင်း� ဓမမဓိဋ္ဌာ�န်း��်ကျော်သူ� တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��ပြု�င်း�် 
ထွနိ်း��ကျော်�်�င်း��တ်ည််�မတ်�ကျော်��ထွ�� �ါသူည်�။

ဆောကာင််းများန့ဆ်ောသုာ စားီ�ာ့းဆော�း အ�ုခ်ွ���မ်ျား၏ု �င်မ်ျား အစာ�ိအ်�ိုင််း 
�ယ်ခ်ွကုို MBEI �င့် ်�ိုင််း�ာထုား�ါသုည်။် MBEI �်မ��မှ 
ရမတှ်��ိ� အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ဆယ့်�ခွ�ပြု�င်း�် ကျော်�ါင်း��စ်��ထွ���ါသူည်�
။ MBEI တ်�ိင်း��တ်�မ�တ်ငွ်း� အိကျော်န်းအိထွ�� ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� 
ယ့်ဆူနှ�ိင်း�သူည်�် ပြု�ည်�န်းယ့်� သူ�ိ်မဟ�တ်� တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်စ်�ခွ�  
ဟသူူည်�မှ� ၁) စ်ီ��ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��စ်တ်င်း�ရန်း� �န်းဦး� ��န်း��်  
စ်ရတိ်�န်းည်��ပြုခွင်း��၊ ၂) ကျော်ပြုမကျော်န်းရ�ရရှိရန်း� လှိုယွ့်��ဖူြိုး��ီ လှို���င်းန်း�� 
အိကျော်ဆ���အိအိံ� ဥ�စ်�တ်ငွ်း� လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�ရှိပြုခွင်း��၊ ၃) ပြုဗးရှို�ိ�ကျော်ရစ် ီ
လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��နှငှ်း�် စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်��အိတ်�ွ� အိခွ်နိ်း�မ်��စ်�ွ 
မကြ��ပြုမင်း�်ပြုခွင်း��၊ ၄) တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� န်းည်���ါ�ပြုခွင်း��၊ ၅) 
လှိုံ�ကျော်လှို���မ�ရှိ ဖြိုး��ီ  ပြု�� ပြု�င်း�ထွိန်း��သူိမ��မ�ကျော်��င်း��သူည်�်   
ရှို���ဝတ်ု�နှငှ်း�် တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း��ဆ��သူယွ့်�ကျော်ရ� အိကျော်ပြုခွခွ ံအိကျော်ဆ��� 
အိအိံ� ရှိပြုခွင်း��၊ ၆) �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�ကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ဝန်း���်င်း�နှငှ်း�် 
ည်မီှကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� သူတ်င်း��အိခွ်��အိလှို��မ်�� ရရှိနှ�ိင်း� 
ပြုခွင်း��၊ ၇) အိစ်�ိ�ရ��ိင်း�၊ နှ�ိင်း�င်းပံြုခွ����ိင်း�၊ သူ�ိ်တ်ည်��မဟ�တ်� ဆ��စ်��
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��အိတ်ွ�� မူဝါဒိအိရ ဘဲ��လှို�ိ�� 
ပြုခွင်း��ပြု�င်း�် ��ဂျာဂလှိုိ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်ွင်း� ဝင်း�ကျော်ရ���စ်ွ�����
မ� န်းည်���ါ�ပြုခွင်း��၊ ၈) သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း� ည်စ်�ည်မ��မ�နှငှ်း�်
�်��စ်�ီမ�န်းည်���ါ� ပြုခွင်း��၊ ၉) အိလှို���သူမ�� ကျော်လှို�််င်း�်ကျော်ရ� မူ
ဝါဒိ မ်�� ထွကိျော်ရ���အိ��ကျော်��င်း��ပြုခွင်း��၊ ၁ဝ) အိပြုင်းင်း����ွ�မ�မ်��
နှှင်း�် စ်��လှို်ဉ်း��ဖြိုး��ီ စ်ီရင်း�ခွ်��ခွ်မှတ်�ရ�တ်ွင်း� တ်ရ��မှတ်ဖြိုး��ီ 
လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���ဖြိုး��ီ ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ���ိ ထွနိ်း��သူမိ��နှ�ိင်း�သူည်�် 
ဥ�ကျော်ဒိကျော်ရ�ရ� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��ရှိပြုခွင်း��ဟသူူ� အိခွ်��
 မ်�� ပြု�င်း်�  ပြု�ည်�်စ်ံ�ရ�ါမည်�။ လှိုမူ�-စ်�ီ��ွ� အိကျော်ကြ��င်း��တ်ရ��
မ်�� �ါဝင်း�လှို်��ရှိသူည်�် ကျော်ဒိသူနှတရ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ�
ရှို���လှိုံ����ိ ��ိမ�ိကျော်�်လှိုွင်း�ကျော်စ်ရန်း� သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နှှင်း�် 

အိလှို���သူမ�� ကျော်ခွ်ယ့်စူ်�ကျော်ဆ�င်း��မ���ိ�ါ တ်�ိင်း��တ်�ပြုခွင်း��ပြု�င်း်�
ဤ MBEI တ်ွင်း� သူမရှို�ိ��် EGI �ံ�စ်ံ��ိ ဆန်း��သူစ်�ကျော်အိ�င်း�
ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။

ဤအစာ�ီင်ခ်ွးစာာသုည် ်MBEI ကို ဒီ�ုယိ်အကြိကမိျား ်ပြ��လ�ုပ်ြခွင််း
များ ှထုက့်ဆော�်လာသုည််် �လဒီ်များ�ားကို အဆောသုးစာ�ိ် �င််ပြ�
ထုားပြခွင််း ပြဖွဲ့စာ်�ါသုည််။ ယ့်ခွ�နှှစ်� MBEI တ်ငွ်း� ၂၀၁၉ ခွ�နှှစ်� 
MBEI ကျော်�် အိကျော်ပြုခွခွ၍ံ တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��ပြု�င်း�မ�
မ်��စ်�ွ ပြု��လှို���ထွ���ါသူည်�။ ဦး�စ်�ွ�ထွမ ညွှနှ်း��နိ်း��အိသူစ်�
မ်�� ပြု�ည်�်စ်�ွ�ပြုခွင်း��ပြု�င်း�် အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��၊ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� 
ကျော်ဒိသူကြီး��ီ မ်��အိကျော်န်းပြု�င်း�် ��ိမ�ိစ်ံ�လှိုင်း��ွဲပြု���ဖြိုး��ီ ဖြိုး��ီပြု�ည်�်စ်ံ�ကျော်သူ�
 စ်စိ်စ်�ကျော်လှိုလ်ှို�မ�မ်�� ပြု��လှို���လှို�နှ�ိင်း�ကျော်စ်ဖြိုး��ီ၊ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံ၏ 
ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုကဲျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ကြီး�ိ���မ��ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ�မ်����ိ 
ကျော်ပြုခွရ�ကျော်���� ကြ�ည်�်ရှို�နှ�ိင်း��ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းအံိမ်�ိ�သူ��
 အိဆင်း�် ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်��တ်ွင်း� �ါဝင်း�ပြုခွင်း�� မရှိပြုခွင်း�� 
ကျော်ကြ��င်း်�ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်းကျော်�်
 ၎င်း�� ညွှှန်း��ိန်း��မ်��၏ သူ��ကျော်ရ���မ�မ�ှ သူိသူ�မ� မရှိ
ပြုခွင်း�� ကျော်ကြ��င်း�် ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� �ွမ���်င်း�သူူမ်��မှ
 ပြု�ဿန်းာ  ရှို���ကျော်ထွွ�ကျော်စ်သူည်�ဟ� ယ့်ဆူထွ��ကြ�သူည််� ညွှှန်း�
�နိ်း�� ၁၆ ခွ� ��ိလှိုည်�� �ယ့်�ရ�ှ��စ်�ခွဲ�်ါသူည်�။ ဒိ�တ်ယိ့်တ်စ်�
ခွ�မှ� ယ့်ခွ�နှစှ်� အိစ်ရီင်း�ခွစံ်�တ်ငွ်း� ယ့်ခွင်း�နှစှ်�တ်ငွ်း�ကျော်ရ� ယ့်ခွ�နှစှ်�
တ်ငွ်း��ါ စ်စ်�တ်မ�� ကျော်����ခွခံွဲသ်ူည်�် မလူှိုစ်ီ���ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��
 ၁,၂၀၀ ��ိ အိ���စ်�ခွွဲတ်စ်�ရ��အိကျော်န်းပြု�င်း်� ထွည်�်သူငွ်း��ကျော်��ထွ��
�ါသူည်�။ �င်း�မညွှနှ်း��နိ်း��မ်�� (၂၀၁၈ နှှင်း�် ၂၀၂၀ ခွ�နှှစ်�မ်��
တ်ွင်း� စ်ဉ်း�ဆ��မပြု�တ်� ကျော်����ခွံခွဲ်သူည်�် ညွှှန်း��ိန်း��မ်��) 
ကျော်�်ရှိ ၎င်း��တ်�ိ်၏ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်း�ိ� 
စ်စိ်စ်� ကျော်လှိုလ်ှို�ပြုခွင်း��အိ��ပြု�င်း�် ဤ��လှိုအိတ်ွင်း�� ပြု�ည်�န်းယ့်�
/တ်�ိင်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��၏ တ်�ိ�တ်��မ�မ်����ိ တ်�ိင်း��တ်�မ�
 ပြု��နှ�ိင်း��ါသူည်�။

စားီ�ာ့းဆော�း ယ်းကုြကည်စ်ာ�ိခ်ွ�များနုှငှ််် ခွ���ထုင့်မ်ျား�ုို်ကို ထုင်ဟ်�န်ှိုင်် 
ဆောစာဖွဲ့ို်�ာ MBEI �ိုင််း�ာခွ�ကမ်ျား�ားကို အဆောလး�င် ်�က့ခ်ွ�က်  
ထုား�ါသုည််။ ��ဂျာဂလှိုိ� �ဏ္ဍလှို���င်းန်း��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�
အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်းနှှင်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ ညွှှန်း���ိန်း����ိ အိကျော်လှို�တ်င်း� 
တ်�ွ�ခွ်��ပြုခွင်း��ပြု�င်း်� အိစ်�ိ�ရအိရ�ရှမိ်��အိတ်ွ�� မည်�သူည််� 
�စိ်စရ��မ်����ိ ဦး�စ်��ကျော်��မည်�ဟကူျော်သူ� အိခွ်��နှငှ်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ 
ခွ�ိင်း�မ�ကျော်သူ� မဝူါဒိဆ�ိင်း�ရ� သူတ်င်း��အိခွ်��အိလှို��မ်�� ကျော်��စ်မွ��  
နှ�ိင်း��ါသူည်�။ အိကျော်လှို�ခွ်နိ်း�မ်��တ်�ွ�ခွ်��ရန်း� လှို���င်းန်း��ထွကူျော်ထွ�င်း�  
သူည်�် အိခွ်နိ်း�မှစ်၍ နှှစ်�စ်ဉ်း��်မ��မှ အိလှို���သူမ��အိင်း�အိ��  
တ်�ိ���ွ�မ�ကျော်�်တ်ငွ်း� အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်����ိ ကျော်���ထွ�တ်�မ� ပြု��လှို���  
�ါသူည်�။ ဤတ်�ိင်း��တ်�ခွ်��မ်��နှငှ်း�် ဆ��စ်��မ� အိ��အိကျော်��င်း��ဆံ��  
ကျော်သူ� အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်��သူည်� ညွှနှ်း���နိ်း��တ်ငွ်း� အိကျော်လှို�တ်င်း� 
ရမတှ်���ိမ�ိရရှိ�ါသူည်�။ (အိသူံ��ပြု��ထွ��သူည်�် သူ�ကျော်တ်သူန်း န်းည်��
လှိုမ��ဆ�ိင်း�ရ� အိကျော်သူ�စ်တိ်�ကျော်���ပြု�ခွ်��တ်ငွ်း� ည်ုနိှ�ိင်း�� သူတ်�မတှ်�
ပြုခွင်း��နှငှ်း�်  သူ��ကျော်ရ���မ�အိ�်�ိ�ဆ��ရလှိုဒိ�မ်����ိ ကျော်လှိုလ်ှို�
ရန်း� အိခွန်း�� ၅ တ်ငွ်း� ကြ�ည်�်�ါ။) ဤအိဆင်း�်ကျော်ကြ��င်း်� ကျော်ဒိသူနှတရ 
အိစ်�ိ�ရကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ်��အိကျော်န်းပြု�င်း�် ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်ရ� 
ကြီး��ိ��မ��အိ��ထွ�တ်�မ�မ်����ိ ဦး�စ်��ကျော်��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ရ�၌ ��ိမ�ိ 
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျနိ််� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

ကျော်��င်း��မနွ်း�စ်ွ� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�လှို�ကျော်စ်နှ�ိင်း��ါသူည်�။ အိမ်�ိ�သူ�� 
အိဆင််း� အိညွှနှ်း���နိ်း��၏ ၁၅% စ်ရီရှိထွ��သူည်�် အိကျော်လှို�တ်င်း�
 ရမတှ်�အိမ်��ဆံ��ကျော်သူ� အိညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲကျော်လှို�ခွ�မှ� ကျော်ပြုမယ့်� 
အိသူံ��ပြု��ခွငွ်း�်နှငှ်း�်လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၂)၊ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�
မ� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၆)၊ သူဘဲ�ဝ �တ်�ဝန်း���်င်း�နှှင်း�် ��ိ��ည်ီ
မ�ရှိပြုခွင်း��  (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၈) နှှင်း�် လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နှိ�င်း�မ�   
(အိညွှနှ်း�� �နိ်း��ခွွဲ ၉) တ်�ိ် ပြု�စ်�ကြ��ါသူည်�။

MBEI အ�င်််သု�မ်ျား�ှခ်ွ�ကမ်ျား�ားသုည် ်ဆောယ်ဘုယု်�ဆော�းကက့်
 သုိ်ုများဟု�် အ�ု်ခွ���်ဆော�းအ�ာ�ှ ိ�စာ်ဦးးခွ�င််းစာ၏ီ ကြိကိ�း�များ်း 
အားထု�ုမ်ျား ုအစာား စားီ�ာ့းဆော�း အ�ုခ်ွ���မ်ျားကုြိကးီ �စာခ်ွလုးးုစာာ
ကို ထုင်ဟ်�ဆ်ောဖွဲ့ာပ်ြ�ထုား�ါသုည်။် ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းရံှိ ပြု�ည်�န်းယ့်�နှငှ်း�် 
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်���ိ� နှ�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ရ�၌ MBEI ရည်�ရယွ့်�ခွ်��
��ိ သူတ်ပိြု��ရန်း� အိကျော်ရ�ကြီး��ီ�ါသူည်�။ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံအိဝမှ��ရှိ 
ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နှငှ်း�် ��န်း�ထွ�တ်�လှို���ကျော်ရ��ဏ္ဍမ်��တ်ငွ်း� လှို�����ိင်း�  
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�လှို်��ရှိကြ�သူည်�် ပြု�ည်�တ်ငွ်း�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� 
မ်�� ကျော်တ်ွ�ကြုံ�ံ�ကျော်န်းရသူည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ���ိ တ်�ိင်း��တ်�ရန်း�  
MBEI ��ိ �ံ�စ်ံခွ်ထွ��ပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ အိဆ�ိ�ါ စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��အိမ်��စ်�မှ� အိင်းယ့်�စ်��နှငှ်း�် အိလှိုတ်�စ်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�
 လှို���င်းန်း��မ်�� (SMEs) မ်�� ပြု�စ်�ကြ�ဖြိုး��ီ  စ်�ိ���်�ိ�ကျော်ရ�၊ င်းါ�
လှို���င်းန်း��၊ သူစ်�ကျော်တ်�နှှင်း�် သူတ်ု�တ်�ူကျော်���ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��
တ်ွင်း� �ါဝင်း�ပြုခွင်း�� မရှိ�ါ။ တ်စ်�န်းည်��အိ��ပြု�င်း�် MBEI သူည်� 
ကျော်����ွ�တ်စ်�ခွ�လှိုံ����ိ ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ အိ���ခွ်���ကျော်ရ�
အိရ�ရှိ တ်စ်�ဦး�ခွ်င်း��စ်၏ီ လှို���ကျော်ဆ�င်း�မ��ိ�ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� 
အိဆင်း�်သူတ်�မတှ်�ကျော်��ရန်း� မရည်�ရယွ့်��ါ။ ကျော်����ွ�ဟသူူည်�

မ�ှ ကျော်ရတ်�ိအိ��ပြု�င်း�် အိစ်�ိ�ရ မ်��၏ ထွိန်း��ခွ်���မ�ကျော်အိ���
မှ �င်း��လှိုွတ်�လှို်��ရှိဖြိုး��ီ၊ ပြုမန်း�မ� နှ�ိင်း�င်းံတ်ွင်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
အိ���ခွ်���မ���ိ ကျော်လှို�ကျော်လှို�လှိုတ်�လှိုတ်� တ်�ဝန်း�ထွမ��ကျော်ဆ�င်း�
လှို်��ရှိသူည်�် အိ���ခွ်���ကျော်ရ�အိရ�ရှိ� �ံ�ကျော်���သူတ်�မတှ်�ပြုခွင်း��
မဟ�တ်�ဘဲဲ သူမ�ိင်း��စ်ဉ်း�တ်ကျော်လှိုှ��� ပြု��လှို��� ခွဲ်သူည်�် မူဝါဒိ
နှှင်း�် အိ���ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� ဆံ��ပြု�တ်�ခွ်��မ်�� ကျော်�ါင်း��စ်ည်��
မ�မှ ထွွ��ကျော်�်လှို�ပြုခွင်း��ပြု�စ်�သူည်�။ မည်�သူူ သူ�သူည်�  
မည်�သူနူ်းာသူည်���ိ လှို��ည်ုိ��ထွ�ိ�ကျော်န်းမည်�်အိစ်�� ကျော်ဒိသူအိလှိုိ��� 
��ဂျာဂလှိုိ��ဏ္ဍ တ်�ိ�တ်��ကြီး�ီ���ွ�ကျော်ရ��ိ� အိကျော်ထွ���အိ�ံ ်
ပြု�စ်�ကျော်စ်ရန်း� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ အိစ်�ိ�ရ မ်��အိကျော်န်းပြု�င်း�်
အိ�ရှိုံ�ထွ��ကျော်ဆ�င်း�ရွ��နှ�ိင်း�မည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ�
လှို���င်းန်း�� အိစ်ိတ်�အိ��ိင်း��မ်����ိ ညွှှန်း�ပြု�နှ�ိင်း�ရန်း� MBEI ��ိ
�ံ�စ်ံခွ်ထွ���ါသူည်�။ 

စာနိဆ်ောခွ်များမုျား�ားသုည််် အဆောနအထုား�င့် ်လ�ုက်ိုင်ဆ်ော�ာင်�်ကွ်
ဆောနကြက�သုည််�်ိုင်် စားီ�ာ့းဆော�းလ�်ုင်န်းများ�ားသုည်် အဆောကာင််း 
ပြများင််စာိ�်�ှိဆောနကြကဆောသုးသုည််ကို နှိုင််င်းအ�င််် ဆော��့�ှိခွ�က် 
များ�ားအ� သု�ိသုည််။  စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�အိ���ခွ်���မ�ဆ�ိင်း�ရ� စ်နိ်း�ကျော်ခွ်
ခွ်��မ်��စ်�ွ ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�်တ်�ိင်း�ကျော်အိ�င်း� အိ��တ်��စ်ရ� 
အိကျော်ကြ��င်း��ရင်း��မ်��စ်�ွလှိုည်�� ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ ယ့်ခွ�စ်�တ်မ��တ်ငွ်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နှငှ်း�် တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��ကြ��� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�အိ���ခွ်���
မ�ဆ�ိင်း�ရ� ��ွဟခွ်����ိ ကျော်���ပြု�ရှိုံ�သူ�မ�ဘဲဲ တ်စ်�နှ�ိင်း�
င်းံလှိုံ��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��အိ��လှိုံ��နှှင်း�် အိ�်ံ��ဝင်း�
သူည်�် နှ�ိင်း�င်းံအိဆင်း�် ကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ်����ိလှိုည်�� အိကျော်သူ�စ်တိ်� 
တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။ အိတ်��အိဆ�ီမ်��စ်ွ�နှငှ်း�် ရင်း�ဆ�ိင်း�ကျော်န်းရ
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အိကျော်�် အိဆင်း်�အိလှို�ှ အိလှိုယ့်�အိထွ��အိဆင်း�်အိလှို�ှ

အိလှိုှ�န်းယ့်�န်းိမတိ်�အိမတှ်�

ကျော်အိ��� အိထွ��အိဆင်း်�အိလှိုှ� ကျော်အိ���အိဆင်း�်
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ညွှနှ််�ကျိန််� - ၂၀၂၀
အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

ရခွ�ိင်း�
�ရင်း�

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��
�ဲခွ�ူ

စ်စ်��ိ�င်း��
မနှတကျော်လှို�
�ယ့်��

ဧရ�၀တ်ီ
ခွ်င်း��

ရန်း���န်း�
ရမှ�� 
မံ�ရ�ွ
မနွ်း�

တ်န်းသူာ�ရီ
�ခွ်င်း�

ရန်း���န်း�
မနှတကျော်လှို�

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��
မနွ်း�

�ယ့်��
စ်စ်��ိ�င်း��

�ခွ်င်း�
မကျော်��ွ

�ဲခွ�ူ
တ်န်းသူာ�ရီ

�ရင်း�
ရမှ��

ဧရ�၀တ်ီ
ခွ်င်း��
ရခွ�ိင်း�

မနှတကျော်လှို�
ရန်း���န်း�
�ခွ်င်း�

စ်စ်��ိ�င်း��
မကျော်��ွ

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��
�ဲခွ�ူ

�ယ့်��
ဧရ�၀တ်ီ

တ်န်းသူာ�ရီ
ရခွ�ိင်း�
ခွ်င်း��
မနွ်း�

�ရင်း�
ရမှ��

�ဲခွူ�
�ရင်း�

စ်စ်��ိ�င်း��
မနွ်း�

မကျော်��ွ
ဧရ�၀တ်ီ

ခွ်င်း��
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

ရမှ��
ရခွ�ိင်း�

တ်န်းသူာ�ရီ
ရန်း���န်း�
�ခွ်င်း�

မနှတကျော်လှို�
�ယ့်��

ရန်း���န်း�
ဧရ�၀တ်ီ
စ်စ်��ိ�င်း��

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��
ရမှ��
ခွ်င်း��
�ဲခွူ�

�ခွ်င်း�
�ရင်း�

တ်န်းသူာ�ရီ
မကျော်��ွ

မနွ်း�
မနှတကျော်လှို�
�ယ့်��

ရခွ�ိင်း�

စ်စ်��ိ�င်း��
�ဲခွ�ူ

�ခွ်င်း�
ရခွ�ိင်း�

ရန်း���န်း�
�ရင်း�

ခွ်င်း��
မနှတကျော်လှို�

တ်န်းသူာ�ရီ
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

မနွ်း�
ဧရ�၀တ်ီ
�ယ့်��
မကျော်��ွ

ရမှ��

မနွ်း�
မနှတကျော်လှို�
ရန်း���န်း�
�ယ့်��

ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��
မကျော်��ွ
�ခွ်င်း�

ခွ်င်း��
�ဲခွ�ူ

စ်စ်��ိ�င်း��
ရမှ��

ဧရ�၀တ်ီ
�ရင်း�

တ်န်းသူာ�ရီ
ရခွ�ိင်း�

�ယ့်��
ရခွ�ိင်း�

ဧရ�၀တ်ီ
တ်န်းသူာ�ရီ

�ရင်း�
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

မကျော်��ွ
�ဲခွူ�

ရန်း���န်း�
စ်စ်��ိ�င်း��
မနှတကျော်လှို�

ခွ်င်း��
�ခွ်င်း�

ရမှ��
မနွ်း�

�ဲခွ�ူ
ဧရ�၀တ်ီ
�ယ့်��

စ်စ်��ိ�င်း��
ရခွ�ိင်း�

�ရင်း�
မနှတကျော်လှို�

မကျော်��ွ
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

�ခွ်င်း�
ခွ်င်း��
မနွ်း�
ရမှ��

ရန်း���န်း�
တ်န်းသူာ�ရီ

�ရင်း�
ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��

�ဲခွ�ူ
စ်စ်��ိ�င်း��

မကျော်��ွ
တ်န်းသူာ�ရီ

ရမှ��
�ယ့်��

ရခွ�ိင်း�
ဧရ�၀တ်ီ

�ခွ်င်း�
မနွ်း�

ခွ်င်း��
ရန်း���န်း�
မနှတကျော်လှို�

�း ု၂။

MBEI အညွှနှ်းကနိ်းခွ�့ �ယ််ခွ ုအ�င်််သု�်များှ�်ခွ�က်များ�ား

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10

 များ�ှ်�း�ုင််ပြခွင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား

ယ်ဉှ်း်ပြီး�ိ�င််များ�ုင့်် ဘုက်လိကု်ပြခွင််း

ကနဦးး ကနု်က�စာ�ိ�်များ�ား

အဆောပြခွခွးအဆော�ာက်အအးု

လ�ု်သုားခွန််ထုားနှိုင််များု

��ားများဝင်် ဆော�းဆောခွ��

များမုျား�ား

သုဘုာဝ ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခွင််း

ဆောပြများယ်ာအသုးးုခွ�ပြ��ခွင့်််နှငှ်််

လးခုြုံခွး�များု

�င့်််လင််းပြများင််သုာများု

အညွှနှ်း

စ်စ်�တ်မ��ကျော်ဒိတ်�

အိမ�ခွံကျော်ဒိတ်�

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျနိ််� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

�းု ၃။

ပြီးများ�ိ�နယ််အ�င််် MBEI အ�င်််သု�်များှ�်ခွ�က်

လှို�ိင်း�သူ�ယ့်�
တ်�ိ��ကြီး��ီ
�်ဉ်း��မန်းာ�

�ဲခွူ�
မံ�ရ�ွ

လှိုမ��မကျော်တ်��
ဗန်း��ကျော်မ��

ဒိဂျာံ�ဖြိုးမ�ိ�သူစ်�(ဆ�ိ��မ��)
�ခွ��ူး

ပြု�း�
ကျော်ရေဘဲ�ိ

ကျော်ပြုမ���ဥ�ူလှို��
��သူိမ�

ဒိဂျာံ�ဖြိုးမ�ိ�သူစ်�(ကျော်တ်�င်း�)
ခွ်မ��ပြုမသူ�စ်ည်�

မဟ�ကျော်အိ�င်း�ကျော်ပြုမ
ဗဟန်း��

လှိုယ့်�ကျော်ဝ�
��သူိမ�ကြီး�ီ�

လှိုသူ�
ဘဲ��အိံ
ဗ�ဗဗသူီရိ

ကျော်�ါင်း��တ်ည်�
ကျော်ရ�

မရမ����န်း��
�န်း��တ်ကျော်န်းာ�
လှိုွိ�င်း�ကျော်���

ခွ်မ��ကျော်အိ�သူ�ဇံံ
���ွန်း�

ပြု�င်း�ဦး�လှိုငွ်း�
ရန်း��င်း��

��ဇံွန်း�ကျော်တ်�င်း�
ကျော်�်����န်း��ကျော်တ်�င်း��

အိလှိုံ�
အိ�တ်�တ်ငွ်း��

ပြုမင်း��ခြုံခွံ
ဒိ�ီဲယ့်င်း��
တ်�ီတ်နိ်း�
စ်စ်�ကျော်တ်ွ
မအိ�ူင်း�

ဒိကီျော်မ�ဆ�ိ
ထွ��၀ယ့်�
�ကျော်လှို�
သူ�စ်ည်�

ပြုမစ်�ကြီး��ီန်းာ�
ဟ��ခွါ�
မကျော်��ွ

ဟသူာ�တ်
�်��ံ�

ကျော်တ်�င်း�တ်ငွ်း��ကြီး��ီ
ကျော်�ါင်း�

မ�ိ�ည်ုင်း��
�င်း��တ်ယ့်

ကျော်မ��လှိုဖြိုးမ�ိင်း�
�်�ိင်း��တ်ံ�
ဝါ�ခွယ့်�မ

ဟ�ိ�ံ��
ဂျာွ

ဖြိုးမတိ်�
ကျော်တ်�င်း�ကြီး��ီ

�လှိုမ��
ကျော်��က်ျော်သူ�င်း��

ပြုမဝတ်ီ
ကျော်န်းာင်း�ခွ်�ိ

ကျော်လှို�င်း��လှိုံ�
လှိုွိ�င်း�လှိုင်း�

ရ��ကျော်စ်���
တ်�ခွ်လီှိုတိ်�

မတ်ူ�ီ
သူကီျော်�ါ

ကျော်ည်�င်း�ကျော်ရေ
ကျော်တ်�င်း���တ်�

ဘဲ�တ်�ပြု�င်း��
လှို�ရှို�ိ�
မ�ိ�မတိ်�

တ်န်း်�ယ့်န်း��

အညွှနှ်း

အိကျော်�်အိဆင်း�်အိလှို�ှ

အိလှိုယ့်�အိထွ��
အိဆင်း�်အိလှိုှ�

ကျော်အိ���အိထွ��
အိဆင်း�်အိလှိုှ�

ကျော်အိ���အိဆင်း�်အိလှို�ှ
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျိန််� - ၂၀၂၀
အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

သူည်�် အိကျော်ကြ��င်း����ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��� ကျော်���ပြု�ကြ�
ကျော်သူ��လှိုည်�� ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်း၏ံ အိန်းာဂျာတ်�နှငှ်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ ကျော်န်းရ�
ကျော်တ်��ကျော်တ်��မ်��မ်��တ်ငွ်း� အိကျော်��င်း��ပြုမင်း�စ်တိ်�နှငှ်း�် ယ့်ံ�ကြ�ည်�
မ� ရှိသူည်���ိ ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ကျော်လှိုလ်ှို�ခွ်��မကှျော်တ်�ွရှိ ရသူည်�
မ်�� အိန်း��ကျော်အိ����ါတ်�ိ်��ိ အိထွ�ူပြု�� ကျော်���ပြု�လှိုိ� �ါသူည်�။

l ရန်း���န်း�၊ ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်�� စ်စ်��ိ�င်း��နှငှ်း�် �ခဲွ�ူတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ
တ်�ိ်သူည်� တ်စ်�နှ�ိင်း�င်းလံှိုံ��တ်ငွ်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�အိ���ခွ်���မ�အိဆင်း�် 
အိပြုမင်း�်ဆံ��၌ ရ��တ်ည်�လှို်��ရှိသူည်�။ ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုမဲ�
မ်��စ်�ွ ကျော်�ါင်း��စ်�၍ ၎င်း��တ်�ိ်အိကျော်န်းပြု�င်း�်ဤဂျာ�ဏ်�ထွ�ူ ဝကိျော်သူသူ��ိ  
ရရှိခ်ဲွပြုခွင်း�� ပြု�စ်��ါသူည်�။ �ံ� (၁) တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�ထွ���ါသူည်�။  
ရန်း���န်း� နှှင်း�် ကျော်န်းပြု�ည်�ကျော်တ်��(မနှတကျော်လှို� နှငှ်း်�အိတ်)ူတ်�ိသ်ူည်� 
အိကျော်ပြုခွခံွအိကျော်ဆ���အိအံိ�၊ သူဘဲ�၀�တ်�ဝန်း���်င်း�နှငှ်း�် ��ိ��ည်ီ
မ�ရှိပြုခွင်း��၊ နှငှ်း်� လှို���သူ��ခွန််း�ထွ��နှ�ိင်း�မ� အိ��ိင်း��တ်ငွ်း� အိ��ကျော်��င်း�� 
ကျော်န်းသူည်�် အိတ်�ွ�  ဖြိုးမ�ိ�ပြု�ပြု�စ်�ထွနွ်း��ပြုခွင်း��နှငှ်း�် ၎င်း��တ်ိ�်တ်ငွ်း� 
ရှိကျော်သူ� ကျော်ဒိသူမ်��၌ လှိုသူူ��အိရင်း��အိပြုမစ်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�
ပြုခွင်း��တ်�ိ်��ိ ထွင်း�ဟ��လှို်��ရှိကျော်န်း�ါသူည်�။ လှိုူဦး�ကျော်ရ
သူိ��သူည်��ဆန်းည်���ါ�ကျော်သူ� စ်စ်���ိင်း��နှှင်း�် �ဲခွ�ူတ်�ိင်း��
ကျော်ဒိသူကြီး��ီတ်�ိ်တ်ွင်း� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��
နှှင်း�် မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��အိလှိုွန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်�� 
အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်းနှစှ်�ရ��လှိုံ��၏ ဆ��သူယွ့်�မ�အိကျော်�် မတူ်ည်�၍ 
မ်��နှာှသူ�ကျော်��မ� ကျော်လှိုှ�ခ်ွ်နှ�ိင်း�ကျော်သူ�ကျော်ကြ��င်း�် တ်ရ��ကျော်ရ� 
စ်န်းစ်�မ်��နှငှ်း်� တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�တ်�ိအ်ိကျော်�် 

အိမ်��ပြု�ည်�သူ၏ူ ယ့်ံ�ကြ�ည်�မ�ခွ�ိင်း�မ�ကျော်စ်ရန်း� ပြု��လှို���ရ�
၌ လှိုွန်း�စ်ွ� ခွရ�ီကျော်ရ���သူည်���ိ ကျော်တ်ွ�ရှိရ�ါသူည်�။ �ံ�
(၂) တ်ွင်း� MBEI ရှိ အိညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီတ်ွင်း�
 ရရှိသူည်�် အိပြုမင်း�်ဆံ��နှှင်း�် အိန်းိမ�်ဆံ�� ရမှတ်�မ်����ိ 
သူရှို���ကျော်��� တ်င်း�ပြု�ထွ���ါသူည်�။

l အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲမ်�� အိလှို�ိ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ 
မ်��အိကြ��� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်��အိကျော်�် ပြု�န်း�လှိုည်�သူံ��သူ��
�ါ� မူဝါဒိဆ�ိင်း�ရ� စ်ိန်း�ကျော်ခွ်ခွ်��မ်�� ရှိသူည်�်ကျော်န်းရ�
နှှင်း�်ကျော်ဒိသူနှတရအိစ်�ိ�ရမ်��အိကျော်န်းပြု�င်း�် ဆန်း��သူစ်�တ်ီထွငွ်း�မ�
လှို���ကျော်ဆ�င်း�နှ�ိင်း�မည်�် ကျော်န်းရ�တ်�ိ်��ိ ထွ�တ်�ကျော်���နှ�ိင်း�မည်� 
ပြု�စ်�သူည်�။ အိခွ်�ိ�ကျော်သူ� အိညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲမ်��အိရအိပြုမင်း်�
ဆံ�� နှှင်း�် အိန်းမိ�်ဆံ�� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��မ်��ကြ���ရှ ိသူသိူ� 
ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်����ိ ကျော်���ပြု�နှ�ိင်း�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
အိပြုခွ��ကျော်သူ� အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ အိမတှ်�မ်��မ�ှမ ူကျော်ဒိသူနှတရ 
အိဆင်း�်မ်��၌ မ်��စ်�ွ ��ွဟမ�မရှိကျော်�။ ယ့်ဥှ�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� 
ဘဲ��လှို�ိ��ပြုခွင်း�� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၇)၊ လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��
နှ�ိင်း�မ�(အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၉) နှှင်း�် အိကျော်ပြုခွခွံအိကျော်ဆ���အိအိံ� 
(အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၅) တ်�ိ်တ်ငွ်း� အိန်းည်��ဆံ��နှငှ်း�် အိမ်��ဆံ�� 
ရမတှ်�မ်��ကြ��� ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်��မ�ှ အိပြုမင်း�်ဆံ�� ပြု�စ်�ကျော်န်း 
သူည်���ိ ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� (အိညွှနှ်း�� 
�နိ်း��ခွွဲ ၄)၊ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၆) နှှင်း�်
ကျော်ပြုမယ့်� အိသူံ��ပြု��ခွွင်း�်နှှင်း�် လှိုံ�ခြုံခွံ�မ� (အိညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၂) 
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျနိ််� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

တ်�ိ်တ်ငွ်း�မ ူအိန်းည်��ဆံ��နှငှ်း�် အိမ်��ဆံ�� ရမတှ်�မ်��ကြ��� 
��ွဟခွ်��န်းည်���ါ�ဖြိုး��ီ ကျော်သူ�င်းယ့်�သူည််� ��ွပြုခွ��ခွ်�� 
��ိ ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ��ွဟခွ်��ပြုမင်း�်မ��ရပြုခွင်း��မ�ှ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
အိစ်�ိ�ရမ်��အိကျော်န်းပြု�င်း်� ဗဟ�ိမ ှခွ်မတှ်�သူည်�် မဝူါဒိမ်���ိ� 
အိဓ�ိာ�ယ့်�ကျော်����ယ့်ပူြုခွင်း��နှငှ်း�် အိကျော်��င်း�အိထွည်�ကျော်��� 
ပြုခွင်း��တ်�ိ်တ်ငွ်း�သူ�မ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� ခွ်မတှ်�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�
ပြုခွင်း��၌�ါ ကြီး��ီမ��ကျော်သူ� ပြုခွ��န်းာ�မ�မ်�� ရှိကျော်န်းသူည်�် သူကျော်ဘဲ�
ပြု�စ်�သူည်�။ ��ွဟခွ်�� န်းည်���ါ�ရပြုခွင်း��မှ�မ ူအိ���ခွ်���
ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� ပြု�ဿန်းာရ��မ်��သူည်� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��
ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�မ်�� ကြ���၌ မန်း�ီယ့်�ိ�စ်ွဲ ပြု�စ်�ကျော်န်းသူည်�်သူကျော်ဘဲ�
ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ၊ ပြုမန်း�မ�်စ်ီ���ွ�ကျော်ရ�စ်န်းစ်� �ွဲ�စ်ည်���ံ� ပြု�ဿန်းာမ်��
ရှိကျော်န်းပြုခွင်း����ိ ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း��၊ ဗဟိ�မ ှခွ်မတှ်�သူည်�် 
ဥ�ကျော်ဒိမ်��နှငှ်း�် စ်ည်�မ်ဉ်း��စ်ည်���မ�� မ်��တ်ငွ်း� ပြု�ဿန်းာ
မ်��ရှိကျော်န်းပြုခွင်း���ိ� ကျော်သူ��လှိုည်��ကျော်��င်း�� ညွှနှ်း�ပြု�ကျော်န်းပြုခွင်း��
ပြု�စ်�သူည်�။ 

l ကျော်ပြုမယ့်�အိသူံ��ပြု��ခွွင်း�်နှှင်း�် လှိုံ� ခြုံခွံ�မ� (အိညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ
 ၂)၊ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၆)၊ သူဘဲ�ဝ
�တ်�ဝန်း���်င်း�နှငှ်း်� ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း�� (အိညွှနှ်း���ိန်း��ခွွ ဲ၈) 
နှငှ်း�် လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နှ�ိင်း�မ� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၉) တ်�ိ်တ်ငွ်း�
ရှိ ပြုခွ��န်းာ�ခွ်��မ်��သူည်� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြ���ကျော်��ခွဲ်ကြ� 
�ါကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��ကြ���ရှိ အိလှို���အိ�ိ�င်း�
တ်�ိ���ွ�မ�နှှင်း�် သူိသူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ အိကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်�
ကျော်ဆ�င်း� ကျော်သူ� ဆ��စ်��မ� ရှိ�ါသူည်�။ သူ�ိ်ပြု�စ်��ါ၍ ၎င်း��
တ်�ိ်အိ�� အိဆံ��သူတ်� ၂၀၂၀ ခွ�နှှစ်� MBEI တ်ငွ်း� အိပြုမင်း�်
ဆံ��ကျော်သူ� အိကျော်လှို�ခွ်နိ်း�မ်�� သူတ်�မတှ်�ကျော်��ထွ���ါသူည်�။ 
အိ���ခွ်���ကျော်ရ� ဆ�ိင်း�ရ� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုကဲျော်ရ�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�
ခွ်��မ်�� ဦး�စ်��ကျော်��ကျော်ရ�ွခွ်ယ့်�ရန်း� ကြီး�ိ���မ��လှို်��ရှကိြ�
သူည်�် ကျော်ဒိသူနှတရ ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�မ်��အိတ်ွ�� အိဆ�ိ�ါ
အိညွှှန်း�� �ိန်း��ခွွဲမ်��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��၏
တ်�ိ�တ်�� ကြီး��ီ��ွ�မ�၊ အိလှို���အိ��ိင်း�တ်�ိ���ွ�မ�တ်�ိ်မှ
တ်စ်�ဆင်း�် ကျော်ဒိသူနှတရ စ်�ီ��ွ��ူလှိုံ�မ���ိ နှ�ိ�ကျော်ဆ��ကျော်��ရန်း� 
အိပြုမင်း�်မ��ဆံ�� သူ��ကျော်ရ���မ� ပြု�စ်�ကျော်�်ကျော်စ်နှိ�င်း��ါမည်�။

l ပြု�ည်�န်းယ့်�နှငှ်း� ်တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ အိခွ်င်း��ခွ်င်း��ထွ��စ်�လှို်င်း� 
ပြု�ည်�န်းယ့်�နှငှ်း� ်တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��အိတ်ငွ်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� မ်��
ကြ���တ်ငွ်း�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ� ��ွပြုခွ��ခွ်�� 
မ်��မ�ှ ��ိ၍ သူသိူ�ဖြိုး��ီ ဤအိခွ်��သူည်� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲ
ကျော်ရ�  လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�နှငှ်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍ သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�
အိ�ဏ်� ��ိင်း�မ်��၏ အိကျော်ရ�ကြီး��ီ�ံ���ိ ညွှှန်း��ဆ�ိလှို်��ရှိ
�ါသူည်�။ �ံ� (၃)တ်ငွ်း� ကြ�ည်�်�ါ။ ထွ�ိ�ဆံ��နှငှ်း�် ကျော်အိ���ဆံ��
 ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ ကြ��� ��ိင်း��ပြုခွ��ထွ��သူည်�
မ�ှ ��ိ�မှတ်��င်း� မပြု�ည်�်ဘဲဲ မတ်ူည်ီကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/
တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��သူည်� မတ်ူည်ီကျော်သူ� အိ���ခွ်���ကျော်ရ� 
မ်��နှာှစ်�အိသူ�ီသူီ�တ်ငွ်း� ထွူ�ခွွန်း�မ� ရှိကြ��ါသူည်�။ မည်�
သူည်�် ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ ှညွှနှ်း���နိ်း�� အိ��လှိုံ��
၏ န်းံ�ါတ်�တ်စ်� ကျော်န်းရ�တ်ငွ်း� ရ��တ်ည်�ကျော်န်းပြုခွင်း��လှိုည်�� မ
ရှိ�ါ။ သူ�ိ်ပြု�စ်��ါ၍ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီမ်��ကြ���

 ��ွပြုခွ��ခွ်��မ်��သူည်� လှို���င်းန်း��အိဆင်း�် အိ���ခွ်���
ကျော်ရ� အိကျော်တ်�ွအိကြုံ�ံ�မ်��ဆ�ိင်း�ရ� ��ွဟခွ်��တ်ွင်း� ၂၇
% သူ� ရှိ�ါသူည်�။ နှ�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�ကြ�ည်�်�ါ� တ်စ်����တ်ငွ်း�
 ထွိ��ဆံ��နှှင်း�် ကျော်အိ���ဆံ��အိဆင်း�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� မ်��ကြ��� 
၁၄ မတှ်� ��ွဟမ�ရှိကျော်န်းဖြိုး��ီ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီ
မ်��အိတ်ွင်း��ရှိ ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ကြ��� ��ွပြုခွ��ခွ်�� မ်��
မ�ှမ ူလှို���င်းန်း��အိဆင်း�် အိ���ခွ်���ကျော်ရ� အိကျော်တ်�ွအိကြုံ�ံ�မ်��
 ဆ�ိင်း�ရ� �ွ�ဟခွ်��တ်ွင်း� ၃၉% ရှိ�ါသူည်�။ ဤသူ�ိ်
 ပြု�စ်�ရပြုခွင်း��အိကျော်ကြ��င်း��မ�ှ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�
 လှို���င်းန်း��အိမ်��စ်� (တ်စ်�ဆ��တ်ည်�� ဆ�ိရ�ါမူ MBEI 
ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြ���ကျော်��သူူမ်��) သူည်� SME မ်��ပြု�စ်� 
ကြ�ဖြိုး�ီ� ၎င်း��တ်�ိ်၏ ကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််ထွိကျော်တ်ွ�ဆ��ဆံမ�မ�ှ
 ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�အိဆင်း�် ပြုဗးရှို�ိ�ရ��မ်��နှှင်း�်သူ� အိဓိ� 
ပြု��လှို���ရကျော်သူ�ကျော်ကြ��င်း�် ပြု�စ်�သူည်�။ အိဆ�ိ�ါ အိစ်�ိ�ရဌာ�န်း
 မ်��သူည်�လှိုည်�� ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�
တ်ွင်း� တ်စ်�စ်ိတ်�တ်စ်�ကျော်ဒိသူအိကျော်န်းပြု�င််း� �ါဝင်း�မှသူ�လှိုှင်း�
 စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ� ပြုမုင်း�်တ်င်း�ကျော်ရ� ကျော်အိ�င်း�ပြုမင်း�နှ�ိင်း�
စ်ရ� ရှ�ိါသူည်�။

l အိ���ခွ်���ကျော်ရ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��ရှိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� စ်တ်င်း�ထွကူျော်ထွ�င်း�သူည်�် အိခွ်နိ်း�မစှ်၍ 
အိလှို���သူမ��သူစ်�မ်����ိ �်မ��မှအိ��ပြု�င်း�် အိ���ခွ်���ကျော်ရ�
��ိမ�ိ န်းမိ�်�်သူည်�် လှို���င်းန်း��မ်��ထွ�� ��ိမ�ိ၍ င်း�ှ�ရမ��နှ�ိင်း�
ကြ�ဖြိုး��ီ အိ���ခွ်���ကျော်ရ� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်�မ်��
တ်ငွ်း� ည်မ�ီကျော်ရ�င်း� ကျော်ဒိတ်� (night light data) တ်�ိင်း��တ်�
ခွ်��အိရ စ်�ီ��ွ��ူလှိုံ�မ� အိဆင်း�် ��ိမ�ိ ပြုမင်း�်မ��ကြ�သူည်�
။  ဤဆ��စ်��မ�မ်��သူည်� ကျော်န်းာ���ွယ့်�ရှိ အိ��သူ�
ခွ်��မ်��၊ အိရ��ကျော်ဒိသူနှငှ်း�် သူ��ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ဒိသူ မ်��၏
 ကြွ�ယွ့်�ဝမ�တ်�ိ်��ိ ထွည်�်သူငွ်း�� တ်�ွ�ခွ်��ဖြိုး��ီသူည်�်တ်�ိင်း� 
မနှ်း��န်း�လှို်��ရှိသူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ�သူည်� �လူှိုံ�
ကျော်ရ��ိ�င်း��မ ှတ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�မ�မ်��နှငှ်း� ်မည်�သူ�ိ်
 ခွ်တိ်�ဆ��လှို်��ရှသိူည်���ိ ဤကျော်တ်�ွရှိခွ်��မ ှကျော်���ပြု�
လှို်��ရှ�ိါသူည်�။

l ၂၀၁၈ ခွ�နှစှ်�ကျော်န်းာ����ိင်း��မစှ်၍ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်း၏ံ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�
အိ���ခွ်���မ�မ�ှ ��ိမ�ိတ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ်သူည်�။ �င်း�မ MBEI 
ညွှှန်း���ိန်း��သူည်� ၅.၄ မှတ်� န်း�ီ�ါ�မှ တ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ်
ရ� ၂၀၁၈ ခွ�နှှစ်�တ်ွင်း� ၅၅.၁ ရှိရ�မှ ၂၀၂၀ ခွ�နှှစ်�တ်ွင်း�  
၆၀.၆ ပြု�စ်�လှို�သူည်�်အိတ်ွ�� ဤ��လှိုအိတ်ွင်း�� ၁၀% 
တ်�ိ�တ်��မ�ရှိလှို�ခွဲ်သူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ
တ်စ်�ခွ�ခွ်င်း��စ်ီအိကျော်န်းပြု�င်း�်လှိုည်�� ဤစ်စ်�တ်မ�� တ်စ်�ခွ�နှှင်း�် 
တ်စ်�ခွ�ကြ��� �င်း�မ MBEI ကျော်�်တ်ငွ်း� အိကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်�
ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ�တ်စ်�ရ����ိ မတှ်�တ်မ��တ်င်း�နှ�ိင်း� 
ခွဲ်သူည်�။ �ံ� (၄)တ်ငွ်း� ကြ�ည််��ါ။

l ဤ��လှိုအိတ်ွင်း�� တ်�ိ�တ်��မ�မ်��မ�ှ တ်ည်ီတ်ည်�
တ်ည်�� မဟ�တ်�ဘဲဲ အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ အိန်းည်��င်းယ့်�စ်တီ်ငွ်း� 
ခွွန်း�ထွ�ွ� ကျော်န်းပြုခွင်း�� ပြု�စ်�သူည်�။ MBEI တ်�ိင်း��တ်�ခွ်��အိရ 
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အိ���ခွ်��� ကျော်ရ�သူည်� န်းယ့်��ယ့်�ကျော်ပြုခွ���ခွ�တ်ငွ်း� တ်�ိ�တ်��မ� 
ရှိသူည်��ိ� ကျော်တ်ွ�ရ�ါသူည်�။ �ံ� (၅) နှှင်း�် (၆)တ်ငွ်း� ကျော်���ပြု�
ထွ���ါသူည်�။ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီနှှင်း�် ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� 
မ်��အိ�ါအိဝင်း� ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းရံှိ ကျော်ဒိသူနှတရ အိစ်�ိ�ရမ်��သူည်�
မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��အိလှိုွန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��၏
ဝန်း�ထွ���ဝန်း��ိ����ိ ကျော်လှိုှ�ခ်ွ်နှ�ိင်း�ပြုခွင်း�� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွ ဲ၃)၊ 
အိကျော်ပြုခွခွ ံအိကျော်ဆ���အိအိံ���ိ ပြုမငု်း�်တ်င်း�ကျော်��ပြုခွင်း�� (အိညွှနှ်း��
�နိ်း��ခွွဲ ၅)၊ �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ���ိ အိ��ကျော်��င်း��ကျော်စ်ပြုခွင်း��
(အိညွှှန်း���နိ်း��ခွွ ဲ၆)၊ ယ့်ဉှ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ငွ်း� ဘဲ��လှို�ိ��မ���ိ 
ကျော်လှိုှ�ခ်ွ်နှ�ိင်း�ပြုခွင်း�� (အိညွှနှ်း���ိန်း��ခွွ ဲ၇)၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း�� 
�်င်း�နှငှ်း�်��ိ��ည်မီ�ရှိကျော်စ်ရန်း� တ်င်း��ကြ���ပြုခွင်း��(အိညွှနှ်း�� �နိ်း��
ခွွဲ ၈) နှှင်း�် လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နှိ�င်း�မ���ိင်း��တ်ငွ်း�  အိဆင်း�ကျော်ပြု�

ကျော်ခွ်�ကျော်မ�ွကျော်အိ�င်း� ပြု��လှို���ကျော်��ပြုခွင်း��(အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ     ၉) 
တ်�ိ်တ်ငွ်း� အိကျော်�ါင်း��လှို�ခဏ်�ကျော်ဆ�င်း�ကျော်သူ� အိ���ခွ်���ကျော်ရ�
��ိင်း�� ဆ�ိင်း�ရ� ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်�� ပြု��လှို���နှိ�င်း�ခွဲ်သူည်���ိ 
မတှ်�တ်မ�� တ်င်း� ကျော်တ်�ွရှိရ�ါသူည်�။

l အိ���ခွ်���ကျော်ရ� န်းယ့်��ယ့်�သူံ��ခွ�၌မ ူသူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�ကျော်သူ� 
ကျော်ပြု��င်း��လှိုတဲ်�ိ�တ်��မ�မ်�ိ���ိ ဤ��လှိုအိတ်ငွ်း�� မကျော်တ်�ွ
ရှိရ�ါ။ ၎င်း��တ်�ိ်မ�ှ မတှ်��ံ�တ်င်း�ရန်း� လှိုယွ့်��မူ� (အိညွှနှ်း��
�ိန်း��ခွွဲ ၁)၊ ကျော်ပြုမယ့်� ��ိမ�ိကျော်��င်း��မွန်း�စ်�ွ အိသူံ��ခွ် နှ�ိင်း�
မ� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၂) နှှင်း�် တ်ရ��မဝင်း� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်ခွ်ရမ�
မ်���ိ� ကျော်လှို်��်ါ�ကျော်စ်ပြုခွင်း�� (အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ ၄) တ်�ိ် ပြု�စ်�
ကြ��ါသူည်�။ 
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l တ်ရ��ဥ�ကျော်ဒိစ်�ိ�မ�ိ�မ�(အိညွှှန်း���ိန်း��ခွွဲ ၁၀) တ်ွင်း�သူ�
အိ���ခွ်���ကျော်ရ�အိရည်�အိကျော်သူ�ွ �်ဆင်း��လှို�ခွဲ်သူည်���ိ 
ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ 

l �န်းဦး� ��န်း��်စ်ရိတ်�မ်��မ�ှ သူင်း�်တ်င်း�်မှတ်မ� ရှိ
ကျော်သူ��လှိုည်�� အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်း ��ိမ�ိကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ပြုခွင်း�� မရှိ�ါ။  
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��၏ အိန်းည်��င်းယ့်�ကျော်သူ� �မ�ဏ်
သူ�လှိုှင်း� လှို���င်းန်း��လှို�ိင်း�စ်င်း�ကျော်လှိုှ���ပြုခွင်း��၊ မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��
တ်�ိ်ပြု��လှို���ရ�၌ အိခွ်နိ်း�ကြ��ပြုမင်း�်စ်�ွ ကျော်စ်�င်း�်ဆ�ိင်း��ရပြုခွင်း��၊
 ရှိုံ��လှို���င်းန်း�� ဝန်း��ပိြုခွင်း��တ်ိ�်��ိ ကျော်တ်�ွကြုံ�ံ�ကြ�ရ �ါသူည်�။
သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� နှ�ိင်း��ယ့်ှဉ်း� န်းမူန်းာ အိ���စ်�မှ ကျော်ဒိတ်�မ်��
အိရ ဤအိကျော်တ်�အိတ်ငွ်း�� ကျော်စ်�င်း�်ဆ�ိင်း����လှိုမ်��သူည်�
သူသိူ ိသူ�သူ� ကျော်လှို်��်ါ�လှို�ပြုခွင်း�� မရှိကျော်ကြ��င်း�� ကျော်တ်�ွရ
သူည်�။

l ကျော်ပြုမအိမည်�ကျော်�ါ�� �စိ်စရ��မ်��မ�ှမ ူမ်��စ်�ွ ပြု�ဿန်းာ
မရှိ လှိုှကျော်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��
အိကျော်န်းပြု�င်း�် �စ်စည်��ဥစ်စ� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�ခွွင်း�်နှှင်း�် စ်��လှို်ဉ်း��သူည်�်
ပြု�ဿန်းာမ်�� ကြုံ�ံ�ကျော်တ်�ွရ�ါ� ကျော်ပြုမယ့်�လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�သူည်�
ပြု�ဿန်းာ တ်စ်�ရ�� အိကျော်န်းပြု�င်း�် ရှိကျော်န်းဆပဲြု�စ်�သူည်�။��ဂျာဂလှို�ိ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��ကြ��� ကျော်ပြုမအိမည်�ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�
သူည်�် နှ�န်း��မ�ှ အိလှိုနွ်း�ပြုမင်း�်မ��ဖြိုး��ီ တ်�ိ�ပြုမင်း်�လှို်��လှိုည်��
 ရှိသူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်�� 

အိကျော်န်းပြု�င််း�၎င်း��တ်�ိ်၏ လှို���င်းန်း��တ်ည်�ရ�အိကျော်ဆ���အိအိံ� 
ကျော်ပြုမကျော်န်းရ� လှိုံ�ခြုံခွံ�မ�နှငှ်း�် �တ်�သူ��၍စ်တိ်�ကျော်အိ�လှို��ကျော်အိ�
မရှိကြ�ကျော်�။ ကျော်ပြုမအိမည်�ကျော်�ါ�� ��ိင်း�ဆ�ိင်း�သူည်�် လှို���င်းန်း��
မ်��၏ ထွ��ဝ��သူည်� အိစ်�ိ�ရသူိမ��ဆည်��ခွံရမည်�်
ကျော်ဘဲ���ိ စ်�ိ�ရိမ�မ�ရှိကြ�ဖြိုး��ီ၊ ကျော်ပြုမအိမည်�ကျော်�ါ��မရှိသူည်�်
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��အိ��လှိုံ��မ�ှမူင်း�ှ�ရမ��စ်�ခွ်���
မ်��တ်ွင်း� လှို���င်းန်း����ိ ဝန်း���ိကျော်စ်မည်�် အိခွကျော်ကြ��ကျော်င်းွမ်�ိ�
ကျော်��ရမည်��ိ� စ်�ိ�ရမိ�လှို်��ရှိကြ�သူည်�။ 

l မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� အိလှိုွန်း� စ်ည်��မ်ဉ်း�� စ်ည်���မ��မ်��
ဆ�ိင်း�ရ�အိ���ခွ်���ကျော်ရ�ဆ�ိင်း�ရ� လှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��သူည်� 
စ်တိ်�ကျော်�်န်း���ယွ့်� ကျော်��င်း��ဖြိုး��ီ တ်�ိ�တ်��မ�  ရှိလှို�သူည်�ဟ� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��စ်�ွ� ထွင်း�ပြုမင်း� ယ့်ဆူကြ� သူည်�။ 
ပြု�ည်�သူ�ူဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�ရှိုံ�� (OSS) ၏ ဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�မ်��မ�ှ 
မ်��စ်�ွတ်�ိ�တ်��လှို�ခွဲ်ဖြိုး��ီ ၎င်း��ရှိုံ��ဝန်း�ထွမ��မ်��သူည်� 
လှိုည်�� ကျော်���ကျော်ရွမ�ရှိသူည်�ဟ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ
ကျော်ပြု��ကြ���ကြ�သူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူန်းအိ�ွဲ�မ ှကျော်လှိုလ်ှို�သူမူ်�� 
��ိယ့်�တ်�ိင်း�ကျော်တ်�ွရှိခွ်��အိရ ရှိုံ��ခွ်နိ်း�အိတ်ွင်း�� OSS စ်���ွဲ 
မ်��တ်ငွ်း� လှို�ကျော်ရ���သူ ူ��ိမ�ိမ်��ပြု���လှို�သူလှို�ိ OSS နှငှ်း်�  
GAD ဝန်း�ထွမ��မ်��မ�ှလှိုည်�� ကျော်���ကျော်ရွဖြိုး��ီ အိ����ိ�ရ
�ါသူည်�။ 

l မတှ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း��အိလှိုနွ်း�လှို���င်းန်း��မ်�� ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ရသူည်�်

�းု ၆။

�ိုး�က်လာဆောသုာ နယ််�ယ််များ�ားကိ ုဆောဖွဲ့ာ်ပြ�သုည််် နများနူ�ကြကယ််�းသုုဏ္ဍာာန် အစာက်ခွ�ကားခွ��်

ကနဦးး ကနု်က�စာ�ိ�်များ�ား

ဆောပြများယ်ာအသုးးုပြ��ခွင့်််နှငှ််် 

လးခုြုံခွး�များု

များ�ှ်�း�ုင််ပြခွင််းအလန့် 

စာည််းများ�ဉ်း်း စာည််းကများ်းများ�ား

��ားများဝင်် ဆော�းဆောခွ��များု

များ�ား

အဆောပြခွခွးအဆော�ာက်အအးု�င့်််လင််းပြများင််သုာများု

ယ်ဥှ်ပြီး��ိင််များ�ုင့််ဘုက်လိကု်ပြခွင််း

သုဘုာဝ��်ဝန်းက�င််နှငှ််် 

ကိုက်ည်မီျား�ုှိပြခွင််း

လ�ု်သုားခွန််ထုားနှိုင််များု

��ားဥ�ဆောဒီစာိးုများိုးများု

၂၀၁၈ 
�များ�ှ်

၂၀၂၀
�များ�ှ်

အညွှနှ်း
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျိန််� - ၂၀၂၀
အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

အိ��ိင်း��မ်��တ်ွင်း� တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� ရှိလှို�ကျော်သူ��လှိုည်��
 GAD နှှင်း�် DAO �ဲ်သူ�ိကျော်သူ� ဖြိုးမ�ိ�န်းယ့်� ရှိုံ��မ်��၏ စ်ွမ��
ကျော်ဆ�င်း�ရည်�နှငှ်း�် လှို်င်း�ပြုမန်း�ထွကိျော်ရ���မ� အိ��ိင်း��တ်ငွ်း� ကျော်ပြု��
စ်ရ� အိခွ်�ိ� ရှိကျော်န်း ကျော်သူ�သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��
� ၎င်း��တ်�ိ်သူည်� ပြုဗးရှိုိ��ကျော်ရစ် ီလှို���ထွံ��လှို���န်းည်��မ်��
တ်ငွ်း� အိခွ်နိ်း���ိမ�ိကျော်��လှို�ရ သူည်�ဟ� ဆ�ိဖြိုး��ီ ပြုဗးရှိုိ��ရ��
 အိရ�ရှိမ်�� စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� ��ိင်း�တ်ယွ့်�ရ�၌ လှို်င်း�ပြုမန်း�
ထွကိျော်ရ���မ� ကျော်လှို်�န််းည်��လှို� ပြုခွင်း��ကျော်ကြ��င်း� ်ပြု�စ်�သူည်�ဟ� 
ဆ�ိကြ�သူည်�။

l တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ�မ်��မ ှဝန်း�ကျော်ဆ�င်း�မ�နှငှ်း�် ��န်း�ထွ�တ်� 
လှို���ကျော်ရ� SME မ်��အိတ်�ွ� အိမ်��ထွင်း�ထွ��သူကျော်လှို���
 ပြု�ဿန်းာမရှိလှိုကှျော်သူ�ကျော်ကြ��င်း�� ကျော်တ်�ွရသူည်�။ ၂၀၁၈ ခွ�
နှှစ်�နှှင်း�် အိလှို��တ်ူ ၂၀၂၀ ခွ�နှှစ်�တ်ွင်း�လှိုည်�� လှို���င်းန်း��
 မတှ်��ံ�တ်င်း�သူည်�် �စိ်စအိ�ါအိဝင်း� ရှိုံ��လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်�� 
အိတ်ငွ်း�� တ်ရ��မဝင်း� ကျော်င်းကွျော်��ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� ပြု��လှို���ခွဲရ်သူည်� 
ဟ� တ်�ိ��ရှိုိ���ကျော်မ�ခွနွ်း��မ်��တ်ငွ်း� ဝန်း�ခွကံျော်ပြု�ဆ�ိသူည်�်လှို���င်းန်း��  
ဟူ၍ အိန်းည်��င်းယ့်�သူ� ရှိ�ါသူည်�။ လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�
ယ့်ူ ပြု��လှို���ရသူည်�် အိခွါမ်�ိ�၌�င်း�လှိုှင်း� ကျော်င်းွ�မ�ဏ်မ�ှ
 အိလှိုွန်း� အိမင်း�� မ်��ပြု���လှိုှသူည်� မဟ�တ်�ဘဲဲ ဝင်း�ကျော်င်းွ
စ်�စ်�ကျော်�ါင်း��နှငှ်း�် ယ့်ဉှ်း�လှိုှင်း� အိလှိုနွ်း�တ်ရ� ကျော်သူ�င်းယ့်�ကျော်သူ� 
�မ�ဏ်မှသူ� ရှိသူည်���ိ ကျော်တ်ွ�ရသူည်�။ အိစ်�ိ�ရ၏ ဝယ့်�ယ့်ူ
ကျော်ရ�စ်�ခွ်���မ်�� ရရှိရန်း�အိတ်�ွ� လှို�ဘဲ�ကျော်��လှို�ဘဲ�ယ့်ူ
 ပြု��လှို���ရန်း� လှို�ိအိ�� သူည်�ဟကူျော်သူ� အိခွ်���ိ� အိမ်��
သူကျော်ဘဲ�တ်ကူျော်န်းပြုခွင်း����ိ ကျော်ထွ���ကျော်သူ�� အိဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��
မ� အိကျော်သူ�အိ�ွဲမ်��သူည်� အိမ်��အိတ်ွ�� ဝန်း�မ�ိကျော်စ်
�ါ၊ SME အိမ်��စ်� မသူဘိဲဲ ပြု�စ်���ွ�ကျော်န်းသူည်�် အိ�ဏ်�
အိလှိုွဲသူံ��စ်��လှို���မ�မ်��မ�ှ သူ�၍�င်း� အိကျော်ရ�ကြီး��ီ ကျော်သူ� 
�စိ်စရ��မ်�� ပြု�စ်�ကျော်န်း�ါသူည်�။

l ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံရှိ စ်စ်�တ်မ�� ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြ���ကျော်��သူူမ်�� 
အိတ်�ွ� အိကျော်သူ�စ်�� အိဂျာတ်လိှို�ိ��စ်��မ�မ်��မ�ှ အိခွ��အိခွဲ
 မဟ�တ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� အိကြီး��ီစ်�� အိဂျာတ်ိ လှို�ိ��စ်��မ�
မ်��မ�ှမ ူအိလှိုနွ်း�တ်ရ�မ ှစ်တိ်��စူ်ရ� ကျော်��င်း��လှိုသှူည်�
ဟူကျော်သူ� ကျော်တ်ွ�ရှိခွ်���ိ� အိဂျာတ်ိလှို�ိ��စ်�� မ�ဆ�ိင်း�ရ�
 အိထွူ�စ်ိစ်စ်�ကျော်လှို်လှို�ခွ်��တ်စ်�ခွ�မှလှိုည်�� အိတ်ည်�ပြု��
လှိုှ��ရှိ�ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��မှတ်��ံ�တ်င်း�ပြုခွင်း�� အိတ်ွ�� 
တ်ရ��မဝင်း�ကျော်��ကျော်ခွ်ရမ� ရ�ခွ�ိင်း�နှ�န်း��မ�ှ သူ�ည် ရ�ခွ�ိင်း�နှ�န်း��
ခွန်း်�သူ� ရှိ�ါသူည်�။ သူ�ိ်ကျော်သူ��လှိုည်�� လှို���င်းန်း�� ၇၀% �
 ကျော်ဆ���လှို���ခွငွ်း�် လှို�ိင်း�စ်င်း�ရရှိရန်း�အိတ်�ွ� တ်ရ��မဝင်း�
ကျော်��ကျော်ဆ�င်း�ခွဲ်ရသူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ဆ�ိခွဲ်ဖြိုး��ီ လှို���င်းန်း�� တ်စ်�ခွ�
လှိုှင်း� �်�� ၃.၄ သူန်း�� (�န်း�ကျော်ဒိ်လှို� ၂၄၃၀) နှ�န်း��ထွ��
အိထွ ိ��န်း��်ခွဲသ်ူည်�ဟ� သူရိ�ါသူည်�။ 

l အိကျော်ပြုခွခွံအိကျော်ဆ���အိအိံ�၏ အိရည်�အိကျော်သူ�ွမ�ှ မ်��စ်�ွ
 တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� အိကျော်ရ�ကြီး��ီကျော်သူ� ပြု�ဿန်းာ
ရ�� တ်စ်�ခွ� ပြု�စ်�ကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။ ဤအိခွ်��မ�ှ အိကြီး��ီ
စ်�� ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� ပြု��လှို���ရသူည်�် ရှို���ဝတ်ု�အိကျော်ပြုခွခွံ 

အိကျော်ဆ���အိအိံ�အိတ်�ွ� အိထွ�ူမနှ်း��န်း�သူည်�။ ကျော်ပြုခွ���
ဆယ့်� ရ�ခွ�ိင်း�နှ�န်း��န်း�ီ�ါ�ရှိကျော်သူ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��မ ှ
ကျော်�်�လှို��လှိုမ��မ်��၏ အိရည်�အိကျော်သူွ�သူည်� ကျော်��င်း��မနွ်း� 
သူည်� သူ�ိ်မဟ�တ်� အိထွ�ူကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြ�ည်�
ယ့်ူဆကြ�သူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��အိကျော်န်းပြု�င်း�် ကျော်ရကြီး��ီပြုခွင်း�� 
သူ�ိ်မဟ�တ်� လှိုမ���တိ်�ဆ�ိ်ပြုခွင်း��မ်��အိတ်�ွ� တ်စ်�နှစှ်�လှို်င်း�
သူံ��ရ��ခွန်း်� ဆံ��ရှိုံ��ကျော်န်းရဆ ဲပြု�စ်�ကျော်သူ��လှိုည်�� ၂၀၁၈ ခွ�နှစှ်� 
တ်ငွ်း� ၁၄ ရ�� ဆံ��ရှိုံ��ခွဲရ်သူည်�်အိတ်�ွ� ယ့်င်း��နှငှ်း�်နှ�ိင်း��ယ့်ဉှ်း�
လှိုှင်း� ကြီး��ီစ်ွ�ကျော်သူ� တ်�ိ�တ်��မ��င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ လှိုှ��စ်စ်�မီ�၊  
အိင်း�တ်�န်း��တ်�ိ်နှှင်း�် �တ်�သူ��၍မ ူစ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��
မ်��မ ှကျော်ယ့်ဘဲ�ယ့််အိ��ပြု�င်း်� အိကျော်��င်း�� ပြုမင်း�ကြ��ါသူည်�။
 လှိုှ��စ်စ်�မ�ီ၊ အိင်း�တ်�န်း��နှှင်း�် တ်ယ့်�လှို�ီ�န်း�� လှို�ိင်း��မ်�� 
ရယ့်သူူံ��စ်ွဲနှ�ိင်း�မ�မ�ှ ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်� သူ�ိ်မဟ�တ်� အိလှိုနွ်း�
ကျော်��င်း��မွန်း�သူည်�ဟ� လှို���င်းန်း��မ်��အိ��လှိုံ��၏ ကျော်လှို��ံ�
သူံ���ံ�မ ှယ့်ံ�ကြ�ည်�ကြ��ါသူည်�။ လှိုှ��စ်စ်�မ�ီ ပြု�တ်�ကျော်တ်���
မ�ကျော်ကြ��င်း�် လှို���င်းန်း��ရ��ဆ�ိင်း��ပြုခွင်း��၊ �်��စ်�ီမ� မ်�� ပြု�စ်�
ကျော်�်ပြုခွင်း��တ်ိ�်မ�ှမ ူသူသိူ�ထွင်း�ရ�ှ�စ်�ွ�င်း� �်ဆင်း�� လှို�
ခွဲ်�ါသူည်�။

l �ငွ်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� ပြု�ည်�န်းယ့်�
/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ မ်��အိ��လှိုံ��တ်ငွ်း� ည်တီ်မူှတ် ူန်းမိ�်�ါ�
လှို်�� ရှိကျော်န်း�ါကျော်သူ�သူည်�။ မကျော်��ွတ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ
 စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��အိ��လှိုံ�� အိန်း�� ၁၈.၅% မှ
သူ� ကျော်လှိုယ့်�ဉ်း� �ွင်း��နှှင်း�် အိပြုမန်း�လှိုမ�� စ်ီမံ�ိန်း��မ်��
�ဲသ်ူ�ိ်ကျော်သူ� အိစ်�ိ�ရ ရင်း��နှှီ�ပြုမု���နှှံမ� စ်မီခံွ်��မ်����ိ သူရိှိ
နှ�ိင်း�စ်ွမ��ရှိကြ�သူည်�။ �ယ့်��ပြု�ည်�န်းယ့်�တ်ွင်း� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�
 လှို���င်းန်း��မ်��အိ��လှိုံ��၏ ၁% ထွ��ကျော်လှို်�န််းည်��ကျော်သူ�
 �မ�ဏ်�သူ� အိဆ�ိ�ါ စ်ီမံခွ်��မ်����ိ သူိရှိနှ�ိင်း�ကြ�
သူည်�။ အိစ်�ိ�ရ စ်�ရွ��စ်�တ်မ�� မ်��နှှင်း�် စ်��လှို်ဉ်း��၍
 �ွင်း�်လှိုင်း��ပြုမင်း�သူ�မ� မရှိသူည်�် �ိစ်စသူည်� အိကြီး��ီစ်��
ကျော်ဆ���လှို���ကျော်ရ� စ်ီမံ�ိန်း��မ်�� အိဆင်း�်တ်ွင်း�လှိုည်�� 
ကျော်တ်�ွရှိရဆဲ ပြု�စ်�သူည်�။ အိလှိုယ့်��နိ်း��၂ ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��
ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၆.၉% သူည်�သူ�လှို်င်း�
 ပြု�ည်�န်းယ့်� ဘဲတ်�ဂျာ်���ိ� သူိရှိနှ�ိင်း�သူည်�။ အိမ်�ိ�သူ��
အိဆင်း�် စ်�ရင်း��အိင်း�� �နိ်း��ဂျာဏ်န်း�မ်��မလှှိုည်�� အိဆ�ိ�ါ
 ရလှိုဒိ�မ်����ိ အိတ်ည်�ပြု��ကျော်���ါသူည်�။ ရ�ှကျော်�ွရန်း� 
လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� ယ့်ဆူနှ�ိင်း�သူည်�် အိစ်ိ��ရသူတ်င်း��အိခွ်��
 အိလှို��မ်�� ပြု�စ်�ကြ�ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ
 ဥ�ကျော်ဒိမ်��နှငှ်း�် စ်ည်��မ်ဉ်း��စ်ည်���မ��မ်���ိ� စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ� 
လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၁၈% � သူ� သူရိှိကြ��ါသူည်�။ ဤအိညွှနှ်း��  
�ိန်း��ခွွဲတ်ွင်း� တ်စ်��ံ�စ်ံတ်ည်�� ရမှတ်�န်းိမ�်�ါ�သူည်�ဟ� ဆ�ိ
ကျော်သူ��ပြုင်း�� (ရန်း���န်း�တ်ိ�င်း�� ကျော်ဒိသူကြီး��ီ� ပြု��လှို���ခ်ဲွသူည််�) 
ရ�ှကျော်�ွရန်း� လှိုွယ့်��ူသူည်�် အိွန်း�လှို�ိင်း�� ဝ��ဘဲ�ဆ�ိဒိ�မ်��
တ်ွင်း� သူတ်င်း��အိခွ်��အိလှို��မ်�� တ်င်း�ကျော်��ထွ��ဖြိုး��ီ 
ယ့်င်း��သူိ�်ကျော်သူ� သူတ်င်း��အိခွ်��အိလှို��မ်�� ရှိကျော်န်းသူည်�
��ိ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��မ်��သူိရှိလှို�ကျော်အိ�င်း� သူတ်င်း��
အိခွ်��အိလှို��ဆိ�င်း�ရ�မ်�� ထွ�တ်�ပြု�န်း�ပြုခွင်း��စ်သူည်�် 
န်းည်��လှိုမ��မ်���ိ�အိစ်�ိ�ရဘဲ��မ ှကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်��ပြုခွင်း��
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျနိ််� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

ပြု�င်း�် ဤအိညွှှန်း�� �ိန်း��ခွွဲတ်ွင်း�လှိုည်�� အိကြီး��ီအိ�်ယ့်�
တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� ပြု�စ်�လှို�နှ�ိင်း�စ်ရ� ရှ�ိါသူည်�။

l မိမိနှှင်း�် ရင်း��နှှီ�သူည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��အိ�� 
ဘဲ��လှို�ိ��မ�နှငှ်း�် �တ်�သူ��၍ �်ယ့်��်ယ့်�ပြု�န်း်�ပြု�န်း်� ပြု�စ်���ွ�
ကျော်န်းပြုခွင်း��မရှိ�ါ။  အိဆ�ိ�ါ အိညွှနှ်း���နိ်း��ခွွဲ၏  စ်�စ်�ကျော်�ါင်း��  
အိဆင်း်�တ်ငွ်း� ရမတှ်�မ်��မ�ှ ��ိမ�ိ ကျော်��င်း��မွန်း�လှို��ါသူည်�။  ယ့်ခွ�
အိညွှှန်း���နိ်း��ခွွဲ၌ ရမှ��ပြု�ည်�န်းယ့်�နှငှ်း�် မကျော်��ွတ်�ိင်း�� ကျော်ဒိသူ
ကြီး��ီ နှှစ်�ခွ�တ်�ိ်သူည်� ရမှတ်� ၁၀ မှတ်�တ်ွင်း� ၉ မှတ်� ရရှိ
�ါသူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��၏ သူံ��သူ��ခွ်��အိရ ရင်း��နှှီ�သူည်�်
 လှို���င်းန်း��မ်��အိ�� မ်��နှာှသူ�ကျော်��မ�မှ� ကျော်ခွ်�ကျော်င်းရွရှိမ�
နှငှ်း�် ကျော်ပြုမယ့်�အိသူံ��ပြု��ခွငွ်း�် န်းယ့်��ယ့်�မ်��တ်ငွ်း�သူ� ကျော်တ်�ွ
ရမ်�� �ါသူည်�။ ယ့်င်း��န်းယ့်��ယ့်�တ်ွင်း� ယ့်ှဉ်း�ဖြိုး��ိင်း�မ�တ်ွင်း� 
ဘဲ��လှို�ိ��ပြုခွင်း�� ရှိကျော်န်းသူည်�ဟ� ယံ့်�ကြ�ည်�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��
မ�ှ ၇% သူ� ရှိ�ါသူည်�။ 

l သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�နှငှ်း�် ��ိ��ည်မီ�ရှိပြုခွင်း��နှငှ်း�် �တ်�သူ��
၍ ဤ��လှိုအိတ်ငွ်း�� တ်�ိ�တ်��မ�ရှိလှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� လှို���
စ်ရ�မ်��စ်�ွ ရှိကျော်န်းပြု�န်း�ကျော်သူ�သူည်�။ သူဘဲ�ဝ �တ်�ဝန်း���်င်း�
နှှင်း�် ��ိ��ည်ီကျော်အိ�င်း� ကျော်ဆ�င်း�ရွ��ပြုခွင်း��ပြု�င်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�
တ်�ိ�တ်��မ���ိ ထွခိွ�ိ��ကျော်စ်လှိုမိ�်မည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြ�ည်� သူည်�်
 လှို���င်းန်း��အိကျော်ရအိတ်�ွ�မ�ှ ၁၀ ရ�ခွ�ိင်း�နှ�န်း���င်း� မရှိကျော်ခွ်။ 
အိလှိုယ့်��နိ်း��တ်�ွ�ခွ်��မ�နှငှ်း�် ရလှိုဒိ�တ်ကူျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�
/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီရှိ လှို���င်းန်း��အိကျော်ရအိတ်�ွ� ထွ��ဝ��
ကျော်�်���မူ နှ�ိင်း�င်းံကျော်တ်��၏ ကျော်ထွ����ံ် �ူည်ီမ�မရှိဟ� 
ယ့်ံ�ကြ�ည်�ကြ�သူည်�။ တ်�ိ�တ်��မ�မ်�� ရှိလှို� သူည်�်တ်�ိင်း�
 သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း��ိ� အိ��အိ�ွယ့်� ကျော်��ရန်း�
အိတ်�ွ� ကြီး��ီကြ���စ်စ်�ကျော်ဆ�မ�မ်�� ပြု��လှို���ကျော်န်းသူည်� ဟ� 
ယ့်ံ�ကြ�ည်�သူည်�် လှို���င်းန်း��အိကျော်ရအိတ်�ွ� ထွ��ဝ�� ကျော်�်��
ကျော်သူ� ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ တ်စ်�ခွ� တ်စ်�ကျော်လှို�င်း� 
မရှိကျော်�။ ထွ�ိ်အိပြု�င်း� ကျော်ရအိရင်း��အိပြုမစ်� ကျော်�ခွတွ်�ထွနိ်း��သူမိ��
ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��စ်ဉ်း�မ်���ိ� အိစ်�ိ�ရမ ှကျော်ထွ����ံ�်ူည်ကီျော်��
ကျော်န်း��ိ ယ့်ံ�ကြ�ည်�ကြ�ကျော်သူ� လှို���င်းန်း��အိကျော်ရအိတ်�ွ� သူံ��
�ံ�တ်စ်��ံ� ကျော်�်��ရှိသူည်�် ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်�ိင်း��ကျော်ဒိသူကြီး�ီ�ဟ၍ူ
လှိုည်�� တ်စ်�ခွ�တ်စ်�ကျော်လှို�င်း� မရှကိျော်�။

l အိရည်�အိကျော်သူ�ွမီ လှို���သူ��အိင်း�အိ��စ်�ရရှိကျော်ရ�မ�ှမူ
တ်�ိ�တ်�� လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� အိလှို���သူမ��ကျော်��င်း�� 
ရ�ှကျော်�ွ ရန်း� ခွ��ခွဲလှို်��ရှိကျော်န်းကျော်သူ�သူည်�။  နှ�ိင်း��ယ့်ှဉ်း�န်း
မူန်းာအိ���စ်�မှ ကျော်ဒိတ်�မ်�� လှို���သူ��ခွန်း်�ထွ��နှ�ိင်း�မ�နှှင်း�်
 အိရည်�အိကျော်သူ�ွ ��ိင်း��တ်ွင်း� တ်�ိ�တ်��လှို�ကျော်သူ��လှိုည်�� 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း�� မ်��မ�ှမူ စ်�ိ�ရိမ��ူ�င်း�လှို်�� ရှိကြ�
ကျော်သူ�သူည်�။ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း�� မ်��မ ှလှို�ိအိ��သူည်�် 
မည်�သူည်�်ရ�ထွ�ူအိတ်�ွ��င်း� ပြု�စ်�ကျော်စ် ��မ ူလှို���သူ��
ခွန်း်�ထွ��နှ�ိင်း�မ�မ�ှ အိခွ��အိခွဲရှိကျော်န်း ဆဲ�င်း� ပြု�စ်�သူည်�။ 
အိမ်�ိ�သူ��အိဆင်း�်န်းမနူ်းာတ်ငွ်း� ပြု�န်း�လှိုည်� ကျော်ပြု�ကြ���သူမူ်��
၏ ၄၀.၃% ရ�ခွ�ိင်း�နှ�န်း���သူ� မန်း�ကျော်န်းဂျာ်� မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� 
လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ�ဆ�ိဖြိုး��ီ၊ ၄၈.၃% �သူ� စ်�ရင်း����ိင်း�မ်�� 

ကျော်ခွ်ယ့်ရူန်း� လှိုယွ့်��သူူည်�ဟ� ကျော်ပြု�ကြ���ကျော်��ခွဲက်ြ�သူည်�။ 
ကျော်���လှိုပံြု�� ရ�ထွ�ူမ်��အိတ်�ွ�လှိုည်�� အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်းမ�ှ 
န်းမိ�်�ါ�လှို်��ရှိကျော်န်းပြု�န်း�သူည်�။ ပြု�န်း�လှိုည်� ကျော်ပြု�ကြ���သူမူ်��
အိန်း�� ၄၅.၆% �သူ� အိကျော်ပြုခွခွံ အိလှို���သူမ��မ်��
 ကျော်ခွ်ယ့်သူူည်�်�စိ်စမှ� လှိုယွ့်��သူူည်� ဟ� ဆ�ိကြ�သူည်�။ 
��ိဆ�ိ�သူည်�မ�ှ ပြု�န်း�လှိုည်�ကျော်ပြု�ကြ��� သူမူ်��အိန်း�� ၂၆.၅
% �သူ� န်းည်���ည်�ရှင်း�မ်�� ကျော်ခွ်ယ့်ူရန်း� လှိုွယ့်��ူ
သူည်�ဟ� ယ့်ူဆကြ�သူည်�။ အိလှို���သူမ�� ကျော်ခွ်ယ့်ူရ�၌
အိခွ��အိခွဲရှိသူည်�်အိတ်ွ�� လှို���င်းန်း��မ်�� အိကျော်န်းပြု�င်း�်
��ိယ့်�်အိလှို���သူမ����ိယ့်� ကျော်လှို်�်င်း�်သူင်း�ကြ��� ကျော်��ရ
သူည်�် တ်�ဝန်း���ိ�လိှို�သူည်�။ �်မ��မှအိ��ပြု�င်း�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�
လှို���င်းန်း��တ်စ်�ခွ�အိကျော်န်းပြု�င်း�် အိလှို���သူမ��မ်����ိ အိလှို���
လှို���နှ�ိင်း�သူည်�အိထွ ိလှိုံ�ကျော်လှို���စ်�ွ ပြု�င်း�ဆင်း� ကျော်လှို�််င်း�်
ကျော်��ရန်း�မ�ှ ၅၁ ရ�� ကြ��ပြုမင်း�်သူည်�။ အိလှို���သူမ�� 
ရ�ှကျော်�ွပြုခွင်း��နှှင်း�် ကျော်လှို်�်င်း�်ကျော်��ပြုခွင်း��တ်�ိ်တ်ွင်း� အိခွ��အိခွဲ 
ကြုံ�ံ�ရပြုခွင်း��အိတ်�ွ� အိကျော်ကြ��င်း��ရင်း��မ်��စ်ွ� ရှိနှ�ိင်း�ကျော်သူ��
 လှိုည်�� တ်စ်�ခွ�ကျော်သူ� အိကျော်ကြ��င်း��ရင်း��မ�ှမူ �ည်�ကျော်ရ� 
အိဆင်း�်အိတ်န်း�� န်းမိ�်�ါ�ပြုခွင်း��ကျော်ကြ��င်း� ်ပြု�စ်�နှ�ိင်း�စ်ရ�ရှိသူည်�။ 
ဥ�မ� တ်ရ��ဝင်း�ထွ�တ်�ပြု�န်း�ထွ��ကျော်သူ� ကျော်ဒိတ်�မ်��အိရ 
အိထွ��တ်န်း��တ်��ကျော်ရ���သူည််� နှ�န်း��ထွ��မ�ှ ၄၄%  သူ�  
ရှိသူည်�ဟ� သူရိသူည်� (CSO, UNDP, and WB (၂၀၁၈))

l အိ�ဏ်�ရှိကျော်သူ� အိစ်�ိ�ရအိရ�ရှိကြီး�ီ�မ်��သူည်� ဥ�ကျော်ဒိ
အိထွ��ရှိကျော်န်းသူည်�ဟ� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်���ယ့်ံ�ကြ�ည်�
ကြ�သူည်�။  စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� လှို���င်းန်း��အိမ်��စ်�အိကျော်န်းပြု�င်း�် အိစ်�ိ�ရ
အိရ�ရှိမ်��သူည်� ဥ�ကျော်ဒိအိထွ��တ်ငွ်း� ရှိကျော်န်းကြ� သူည်�
ဟ� ထွင်း�ပြုမင်း�ယ့်ဆူကြ�ဟန်း�တ်ဖူြိုး��ီ ယ့်င်း��အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်းသူည်� 
ဤ��လှိုအိတ်ငွ်း�� ��ိမ�ိဆ�ိ�ဝါ�လှို�ခွဲသ်ူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��
၏ ၂၆.၅% မှသူ�လှိုှင်း� ပြု�ဿန်းာကျော်ပြု�ရငှ်း��ရ�၌ ၎င်း��တ်�ိ်
အိကျော်န်းပြု�င်း� ်အိထွ��အိစ်�ိ�ရရှိုံ��သူ�ိ် အိယ့်ခူွံတ်��နှ�ိင်း�သူည်�
ဟ� ယ့်ံ�ကြ�ည်� ကြ�ဖြိုး��ီ ၂၀.၁% သူ�လှိုှင်း� ကျော်ခွါင်း��ကျော်ဆ�င်း�ပြု�စ်�
သူသူူည်� အိပြု�စ်��်း�လှိုနွ်း�ကျော်သူ� လှို��ကျော်အိ���ဝန်း�ထွမ��
��ိ အိကျော်ရ�ယ့်လူှိုမိ�်မည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြ�ည်�ကြ�သူည်�။

l လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ� အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်းမ�ှမူ တ်�ိ�တ်��ရန်း� လှို�ိအိ��
ကျော်န်း�ါ ကျော်သူ�သူည်�။ လှို���င်းန်း��မ်��၏ ၂၆.၂% သူ�လှိုှင်း� 
လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ� အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်း ကျော်��င်း��မနွ်း�သူည်�ဟ� ယ့်ံ�ကြ�ည်�
ကြ�သူည်�။ အိင်း�တ်�ဗ်း� ရလှိုဒိ�မ်��အိရ ၈.၃% ကျော်သူ� 
လှို���င်းန်း��မ်��သူည်� ယ့်ခွင်း� နှစှ်�အိတ်ငွ်း�� ရ�ဇံဝတ်�တ်စ်�ခွ�ခွ�
ကျော်တ်ွ�ကြုံ�ံ�ခွံစ်��ခွဲ်ရသူည်� ဟ� သူိရသူည်�။ လှိုံ�ခြုံခွံ�ကျော်ရ�
အိကျော်ပြုခွအိကျော်န်း ည်ံ်�်င်း��ပြုခွင်း��သူည်� စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို����ိ�င်း�
ကျော်ဆ�င်း�ရွ��မ�အိကျော်�် မကျော်��င်း��ကျော်သူ� သူ��ကျော်ရ���မ�
မ်�� ပြု�စ်���ွ�ကျော်စ်နှ�ိင်း��ါသူည်�။ မကျော်သူခွ်�မ� ��ိမ�ိကြီး��ီမ��
လှို��ါ� ရင်း��နှှီ�ပြုမု���နှှံမ���ိ ကျော်လှို်��််ကျော်စ်သူည််� အိပြု�င်း� 
အိသူစ်�ကျော်�်ထွနွ်း��လှို�မည်�် စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��သူစ်�မ်��  
အိတ်�ွ�လှိုည်�� အိကြ�မ�����ရ�ဇံဝတ်�မ�မ်����ိ ထွတိ်�လှိုန်း်� 
ပြုခွင်း��ကျော်ကြ��င်း်� အိတ်��အိဆ�ီတ်စ်�ရ�� ပြု�စ်�လှို�နှ�ိင်း�သူည်�။ 
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျိန််� - ၂၀၂၀
အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

MBEI �ါ ဆောဒီ�ာများ�ား�င့် ်စားီ�ာ့းဆော�းအ�ုခ်ွ���မ်ျား ု�ိုများိုဆောကာင််းများန့်
လာဆောစာ�န်အ�က့် အဖွဲ့ိုး�န်လှဆောသုာ အ�င််းပြများစ်ာ �စာ်ခွကုို 
အစာိုး�၊ စားီ�ာ့းဆော�းလ�ုင််န်းများ�ားနှငှ််် အပြခွားသုက�်ိုင်သ်ုမူျား�ား
အ�့က် ပြဖွဲ့ည်််�ည််းဆော�းထုားပြီး�းီ ဤနည််းပြဖွဲ့င််် စားီ�ာ့းဆော�း
ဖွဲ့း့� ပြီးဖွဲ့�ိး�ိုး�က်များု ��ှိဆောစာဆော�းအ�့က် ပြများန်များာနှိုင််င်း၏ 
အန�ဂ�် စားီ�ာ့းဆော�း အလားအလာများ�ားကို အားဆောကာင််း
ဆောစာ�န် �ည််�ယွ််�ါသုည််။ ပြုမန်း�မ�နှ�ိင်း�င်းံရှ ိပြု�ည်�ကျော်ထွ�င်း�စ်�နှငှ်း�်
ပြု�ည်�န်းယ့်�/တ်ိ�င်း��ကျော်ဒိသူကြီး��ီ အိစ်�ိ�ရမ်��အိကျော်န်းပြု�င်း်� ကျော်ဒိသူနှတရ
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိ���ခွ်���မ�အိကျော်�် ��ိမ�ိန်းာ�လှိုည်�သူကျော်ဘဲ�ကျော်�ါ��
လှို�နှ�ိင်း�ကျော်စ်ရန်း� MBEI သူည်� �်�ိ�ကျော်ကြ��င်း��ဇံစ်�ပြုမစ်�ရ�ှကျော်�ွ
သူည်�် န်းည်��လှိုမ��တ်စ်�ခွ��င်း� ပြု�စ်�သူည်�။

ဤအစာီ�င််ခွးစာာသုည်် ဆောပြများာက်ပြများားလှစာာ့ဆောသုာ MBEI ဆောဒီ
�ာ များ�ားကို အနှှစာ်ခွ���်�င််ပြ�ထုားပြခွင််းပြဖွဲ့စာ်ပြီး�းီ ပြ�ည််နယ််/
�ိုင််းဆောဒီသုကြိကးီ၊ ပြီးများ�ိ�နယ်န်ှငှ််် အညွှနှ်းကနိ်းခွ�့အ�င်််�ို်�င့်် 
�ိုများိုအဆောသုးစာ�ိသ်ုည််် က��ိးဆောကြကာင််းဇိုစာပ်ြများစာမ်ျား�ား ဆောလလ်ာ�န်
အ�့က်လည််း အသုးးုပြ��နှိုင််�ါသုည််။ ကြွ�ယွ့်�ဝလှိုစှ်�ွကျော်သူ�
ကျော်ဒိတ်�မ်����ိ အိသူံ��ခွ်၍ ကျော်န်းာ��တ်စ်�ဆင်း�်တ်ွင်း� အိစ်�ိ�ရ၊ 
စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��နှငှ်း�် အိရ��ဘဲ��အိ�ွဲ�အိစ်ည်��တ်�ိ် ကြ���
တ်ငွ်း� ကျော်ဆ�ွကျော်နှွ��ွဲမ်�� ပြု��လှို���လှို�နှ�ိင်း�ဖြိုး��ီ၊ ဤအိစ်ရီင်း�ခွစံ်� တ်ငွ်း�

မ�ီကျော်မ�င်း��ထွိ��ပြု�ထွ��သူည််� အိခွ��အိခွဲမ်���ိ� ကျော်ပြု�ရငှ်း��ရန်း� 
ကြီး��ိ��မ��ပြုခွင်း��ပြု�င်း�် ပြုမန်း�မ� ်စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� �တ်�ဝန်း���်င်း�တ်�ိ�တ်�� 
ကျော်��င်း��မနွ်း�လှို�ကျော်စ်��ိ်ရ� အိကျော်ပြု�မ်��ရ�ှကြ�ရန်း� ပြု�စ်��ါသူည်�။

MBEI �င့် ်ဥ�ဆောဒီပြ�� �ဂုဂိ�လမ်ျား�ားအ�က့ ်များဝူါဒီနှငှ််် အ�ုခ်ွ���်
ဆော�း�ိုင််�ာ ပြ��ပြ�င််ဆောပြ�ာင််းလ�များုများ�ားကို အန�ဂ�်�့င််
ပြ��လု�်နှိုင််ဆောစာဆော�း အ�့က် အသုိ�ည်ာများ�ား ဆော�းထုား
သုည်််အပြ�င်စ်ားီ�ာ့းဆော�းလ�ုင််န်းများ�ားနှငှ််် �င််းနှှီးပြများု��န်ှးှသုမူျား�ား
 အ�က့်လည််း �င််းနှှီးပြများု��်နှှးပြခွင််းနှငှ််် လ�ု်င်န်းခွ���ထု့င််ပြခွင််း 
�ိုင်�်ာ�းးုပြဖွဲ့�ခ်ွ�ကမ်ျား�ား ပြ��လ�ုန်ှိုင်ဆ်ောစာဆော�းအ�က့လ်ည််း
သု�င််းအခွ�က် အလက်အ�င််းပြများစ်ာ�စ်ာခွ ုဆော�းထုား�ါသုည််။
 ကျော်န်းာ��ဆံ��အိကျော်န်းပြု�င်း�် စ်�ီ�ွ��ကျော်ရ�နှငှ်း�် အိ���ခွ်���ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ�
ပြု��ပြု�င်း�ကျော်ပြု��င်း��လှိုဲမ�မ်����ိ အိကျော်ထွ���အိ�ံ်ကျော်��ရန်း� န်းည်��
လှိုမ�� ရ�ှကျော်�ွကျော်န်းကြ�သူည်�် အိလှိုးှရှင်း�မ်��နှှင်း�် အိရ�����
လှိုမူ� အိ�ွဲ�အိစ်ည်��မ်��အိတ်�ွ�လှိုည်�� အိရင်း��ပြုမစ်�တ်စ်�ခွ� ပြု�စ်�
�ါသူည်�။ န်းိဂျာံ��ခွ်���အိ��ပြု�င်း�် ဆ�ိရကျော်သူ�� ပြုမန်း�မ�်စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ�
ဝန်း���်င်း�တ်�ိ�တ်��ကျော်��င်း��မနွ်း�ကျော်စ်ကျော်ရ�နှငှ်း�် ကျော်ရရညှ်�တ်ည်�တ်ံ်
ခွ�ိင်း�ဖြိုးမဖဲြိုး��ီ အိ��လှိုံ���ါဝင်း�သူည်�် ��ဂျာဂလှို�ိဏ္ဍ�ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��မ�
��ိ အိကျော်ထွ���အိ� ူပြု�စ်�ကျော်စ်ကျော်ရ�အိတ်�ွ� အိရင်း��ပြုမစ်�တ်စ်�ခွ�
အိပြု�စ်� MBEI �ိ� �ံ�စ်ံကျော်ရ�ဆွဲထွ���ါသူည်�။

ဤကျော်ခွါင်း��စ်ဉ်း�သူည်� ပြများန်များာစ်ားီ�ာ့းဆော�းဝန်းက�င်် ညွှနှ်းကနိ်း - ၂၀၂၀ �ဂုဂလကိ ကဏ္ဍာ ဖွဲ့း့�ပြီးဖွဲ့ိ�း�ိုး�က်ဆော�းအ�က့် စားီ�ာ့းဆော�း စာမီျားးအ�ု်ခွ���်များု
ကို �ိုင််း�ာသုည််် သုဆုော�သုန အစာ�ီင််ခွးစာာ ၏ အိနှှစ်�ခွ်��� ပြု�စ်��ါသူည်�။ သူ�ကျော်တ်သူန်း အိစ်ရီင်း�ခွံစ်� အိပြု�ည်�်အိစ်ံ���ိ asiafoundation.
org တ်ငွ်း� ကျော်တ်�ွနှိ�င်း��ါသူည်�။
 
ယ့်ခွ�သူ�ကျော်တ်သူန်းစ်�တ်မ����ိ ရယ့်လူှို�ိ�ါ� country.myanmar.general@asiafoundation.org သူ�ိ် ဆ�ယ့်�သူယွ့်�နှ�ိင်း��ါသူည်�။

https://asiafoundation.org/publication/myanmar-business-environment-index-2020-measuring-economic-governance-for-private-sector-development/
https://asiafoundation.org/publication/myanmar-business-environment-index-2020-measuring-economic-governance-for-private-sector-development/
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မြ�န််�့�စီးး�ပွား�့ �ရေး��ဝန််�ကျျင်် 
ညွှနှ််�ကျနိ််� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစ်ရီင််ချုံစ်ာ

အိ�ရကှျော်��င်း�ကျော်ဒိ�ရငှ်း�� (The Asia Foundation) သူည်� အိ�်�ိ�အိပြုမတ်� မယ့်သူူည်�်
နှ�ိင်း�င်းံတ်�� �ွံ�ဖြိုး��ိ�ကျော်ရ�အိ�ွဲ�အိစ်ည်�� တ်စ်�ခွ�ပြု�စ်�ဖြိုး��ီ အိရှိန်း�အိဟ�န်း�ပြု�င်း�် �ွံ�ဖြိုး��ိ�တ်�ိ�တ်��ကျော်န်း
သူည်�် အိ�ရကှျော်ဒိသူကျော်န်း ပြု�ည်�သူမူ်��၏ လှိုကူျော်န်းမ�ဘဲဝ ပြုမုင်း်�တ်င်း�ကျော်ရ�ဆိ�င်း�ရ� လှို���င်းန်း��မ်��
��ိကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�လှို်��ရှ�ိါသူည်�။ �ွံ�ဖြိုး��ိ�ကျော်ရ�လှို���င်းန်း��မ်��အိ�� နှ�ိင်း�င်းံကျော်�ါင်း�� ၁၈ နှ�ိင်း�င်းံတ်ငွ်း�
လှို���ကျော်ဆ�င်း�ကျော်န်းဖြိုး��ီ ဆယ့်�စ်�နှှစ်�ကျော်ပြုခွ���ခွ�ကြ�� ��လှိုအိတ်ငွ်း�� ရရှိထွ��သူည်�် လှို���င်းန်း��
နှငှ်း�်ကျော်ဒိသူတ်ငွ်း�� အိကျော်တ်�ွအိကြုံ�ံ�မ်��အိကျော်�် အိကျော်ပြုခွခွံ၍ ၂၁ ရ�စ်�တ်ွင်း� အိ�ရကှျော်ဒိသူတ်ငွ်း��
ကျော်တ်�ွကြုံ�ံ�ကျော်န်းရသူည််� စ်နိ်း�ကျော်ခွ်မ�မ်����ိ ရင်း�ဆ�ိင်း�ရ�တ်ငွ်း� စ်မီံအိ���ခွ်���မ� အိ��ကျော်��င်း��ကျော်စ်
ကျော်ရ�၊ စ်�ီ��ွ�ကျော်ရ� အိခွငွ်း�်အိလှိုမ��မ်�� �်ယ့်�ပြု�န်း်�ကျော်စ်ကျော်ရ�၊ သူဘဲ�ဝ�တ်�ဝန်း���်င်း�ဆိ�င်း�ရ� ခွံ
နှ�ိင်း�ရည်�ပြုမုင်း်�တ်င်း�ကျော်ရ�၊ အိမ်�ိ�သူမ�ီစ်ွမ��ကျော်ဆ�င်း�ရည်�ပြုမင်း်�မ��ကျော်ရ�နှငှ်း�် နှ�ိင်း�င်းံတ်�� ��ူကျော်�ါင်း��
ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�မ� ပြုမုင်း်�တ်င်း�ကျော်ရ�တ်ိ�်အိတ်�ွ� လှို�����ိင်း�ကျော်ဆ�င်း�ရ�ွ�ကျော်��လှို်��ရှ�ိါသူည်�။
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