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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
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ

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

မှှ အကန့််�အသတ်် အတားး�အဆီးး�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််

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

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ စည်းး�ကြ�ပ်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်မှုများ
ု �း�
ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ပြီး် �း�၊ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုကိုု�
ု အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််

စေ�မည့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း အခွွင့််�အလမ်းး�များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေ
ရန််နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ််ကိုု�ပါါ တင််ပြ�သွားး��ရန်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

/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 ဟူူသည််မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုု ညွှှန်းး�ကိိန်းး� (EGI)

ပြ�ည််နယ််အဆင့််� EGI များ�း�ကိုု� အင််ဒိုု�နီးး�ရှား��း၊ သီီရိလ
ိ င်္ကာာ�

ဆော�ာင််ရွွက််ပုံံ�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာရန််နှှင့််�၊ အရေ�အတွွက်် ညွှှန်းး�

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

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

ကိိန်းး�များ�း�မှှတစ််ဆင့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ဆန်းး�စစ််
လေ့�့လာာရန်် အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�မှှ စွွန့့်�ဦးးတီီထွင််
ွ ထားး�သည့််�

အထူးး�ပြု�ုနည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။ EGI များ�း�ကိုု� အင််ဒိုု�
နီးး�ရှား��း၊ သီီရိိလင်္ကာာ�၊ ဘင်္ဂဂလားး�ဒေ့�့ရှ််�၊ ကမ္ဘော�ာ�ဒီးး�ယားး�၊ မွွန််

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

အဆိုု�ပါါနည်းး�လမ်းး�ကိိရိယာ
ိ ာစီးး�ပွား��းရေး�း ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််မှုကိုု�
ု
နား�းလည််ရန််၊ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူူများ�း�ကိုု� ဆွဲဲ�ဆော�ာင််ရန််နှှင့််�
အစိုးး��ရ-ပုုဂ္ဂလိ
ဂ က
ိ တွေ့�့�ဆုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ပြု�ုလုုပ်ရန်
် တို့့��
် အတွွက််

ကျျယ်် ပြ� န့််�စွာာ� လက်် ခံံ အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် ရှိိ�ကြ�ပါါသည်် ။

ဂိုု�လီးး�ယားး�နှှင့်�် ဗီီယက််နမ်် နိုု�င််ငံံတို့့��တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုလျျက်် ရှိိ�

ဗီီယက််နမ်် နိုု�င််ငံံတွွင်် ပြ�ည််နယ််အဆင့််� ပြို��ု င််ဆိုု�င််မှုု ညွှှန်းး�

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

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

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

ကိိန်းး� (PCI) ကျျင့််�သုံးး��ခြ�င်းး� ၁၅ နှှစ််မြော��ာက်် နှှစ််ပတ််လည််ကိုု�

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

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

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

ပါါသည််။ လက််ရှိိ�အားး�ဖြ�င့််� ဗီီယက််နမ်် နိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််နယ်် ၆၃

အစိုးး��ရပေါ�ါင်းး�စုံံမှ
� ှ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ� လက််ခံံကျျင့််�သုံးး��လျျက််ရှိိ�ကြ�
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ရန််အတွွက််လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စစ််တမ်းး�နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််

မှုုများ�း�တွွင်် နက််နက််ရှိုု�င်းး�ရှိုု�င်းး� ပေါ�ါင်းး�စပ််ပါါဝင်် နေ�လျျက်် ရှိိ�
ခုုလုံးး��သည်် ၎င်းး�တို့့��အသီးး�သီးး�၏ PCI အမှှတ််များ�း� မြ�င့််�မား�း

ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဒေ�တာာများ�း�မှှတစ််ဆင့််� အတားး�အဆီးး� များ�း�ကိုု�

လာာစေ�ရေး�း အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�စီီမံချျက််များ�း
ံ
� ထုုတ််ဝေ�ပြီး�း�ဖြ�စ််

ရန််အတွွက်် လည်းး�ကော�ာင်းး� အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး�အနေ�ဖြ�င့််�

တိုးး��တက််ရေး�း မဟာာဗျူူ�ဟာာနှှင့််� အဂတိိလိုု�က််စား�းမှုုတိုု�က််

အကော�ာင်းး� ဆုံးး�� တိုု� င်းး� တာာနိုု� င်် မည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း� ရှာာ�ဖွေ�ေ
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအတွ
ံ
င်း
ွ း�တွွင်် တစ််ဆင့််ခံ
� ံ သုုတေ�သနများ�း� ပြု�ုလုုပ််

ပြီး��း ၊ ဗဟိုု�အစိုးး��ရ ကိုု�ယ််တိုု�င််လည်းး� ပုုဂ္ဂဂလိိကကဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �

ဖျျက််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ်် တို့့��ကိုု� လေ့�့လာာစော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရန်် PCI

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

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

ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း� ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� ကျျယ််ပြ�န့််စွာာ
� �
ရေး�းသားး�ခြ�င်းး�နှှင့်�် စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု အဆင့််သ
� တ််မှှတ််ချျက််
တွွင်် စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�သည့့်� ဒေ�တာာများ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံပါါသည််။
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�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�း ကဏ္ဍများ�း�မှှ အငယ််

စား�းနှှင့်�် အလတ််စား�းစီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း� (SMEs) ဖြ�စ််

5
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ကြ� ပါါသည်် ။ (စိုု� က််ပျိုး�း��ရေး�း၊ သစ််တော�ာ၊ ရေ�လုုပ််ငန်းး� နှှ င့်�်

အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုုကိုု�ပါါ တိုု�င်းး�တာာခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

အတွွင်းး� ဝင််ရော�ာက််လုုပ််ကိုု�င််နေ�ကြ�သည့််� နိုု�င််ငံခြား�း
ံ �စီးး�ပွား��းရေး�း

ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။

သတ္တုု�တွွင်းး�) အခြေ�ေခံံ စီးး�ပွား��းရေး�း ကဏ္ဍများ�း�နှှင့််� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

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

ဤ MBEI တွွင်် သမရိုးး��ကျျ EGI ပုံံ�စံံကိုု� ဆန်းး�သစ််အော�ာင််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ထင််မြ�င််ယူူဆချျက််များ�း�ကိုု� ဖမ်းး�ဆုုပ််နိုု�င််ရန််

ဤအစီီရင််ခံံစာာသည်် MBEI ကိုု� ဒုုတိယ
ိ အကြိ�မ်
ိ ် ပြု�ုလုုပ်ခြ�င်းး�
်

(stratified random sample) ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး��း ပြ�ည််နယ််နှှင့်�်

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

မှုုများ�း� ကျိိ�န်းး�သေ�ပါါဝင််စေ�ရန်် ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။ စစ််တမ်းး�

များ�း�စွာာ� ပြု�ုလုုပ််ထားး�ပါါသည််။ ဦးးစွာာ�ပထမ ညွှှန််ကိန်း
ိ း�အသစ််

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

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�အဆင့််သာာ
� မက မြို့�့��နယ််အဆင့််မှ
� ှ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု
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 ထွွက််ပေါ်�်လာာသည့််� ရလဒ််များ�း�ကိုု� အသေး�းစိိတ်် တင််ပြ�

MBEI ပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရန်် ပြု�ုပြ�င််မှုု
များ�း� ဖြ�ည့််စွ
� က််ခြ�
ွ
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၏

မှှ ရရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းလုုပ််ငန်းး�ဆိုု�င််ရာာ အရင်းး�မြ�စ််များ�း�

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆိုုင််ရာာ
�
ကြိုး��း �ပမ်းး�ဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�ကိုု�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ

အဆင့့်� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး� မရှိိ�ခြ�င်းး�

မှှ စုုဆော�ာင်းး�ရရှိိ�ထားး�သည့််� တွွက််ချျက််နှိုု�င်းး�ယှှဉ််၍ရသော�ာ

ခြေ�ေရာာကော�ာက်် ကြ�ည့််ရှုုနိုု
� င််ပါ
� ါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံအမျိုး�း
ံ
��သားး�

ပေါ�ါင်းး�စပ််မှုုမှှသည်် အလွွန််တရာာ အားး�ကိုးး��အားး�ထားး�ပြု�ုနိုု�င််

ကြော��ာင့််�သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခြေ�ေအနေ�ပေါ်�်

ခန့််�မှှန်းး�ချျက်် များ�း�ကိုု� ထွွက််ပေါ်�်လာာ စေ�ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��

ခြ�င်းး� ကြော��ာင့််� သော်�်� လည်းး�ကော�ာင်းး� ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူ များ�း�မှှ

သည့််� တိုု� င်် ဓမ္မမ ဓိိ ဋ္ဌာာန််ကျျသော�ာ တိုု� င်းး� တာာချျက််များ�း�ဖြ� င့််�

ကိိန်းး� ၁၆ ခုု ကိုု�လည်းး� ဖယ််ရှား��းပစ််ခဲ့့�ပါါသည််။ ဒုုတိိယတစ််

သည့််� ဒေ�သန္တတ ရ အဆင့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုဆိုု� င််ရာာ

မှာာ� စီးး�ပွား��းရေး�းဆိုု�င််ရာာ ထင််မြ�င််ချျက််များ�း�ကိုု� အခြေ�ေခံံထားး�

၎င်းး� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�၏ သက််ရော�ာက််မှုုမှာာ� သိိသာာမှုု မရှိိ�

ပြ�ဿနာာ ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�သည််ဟုု ယူူဆထားး�ကြ�သည့််� ညွှှန််

ထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တည့််�မတ််ပေး�းထားး� ပါါသည််။

ခုုမှာာ� ယခုုနှှစ်် အစီီရင််ခံံစာာတွင််
ွ ယခင််နှှစ််တွွင််ရော�ာ ယခုုနှှစ််

ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ်ချုု
် �ပ််မှု၏
ု ပင််မ အစိိတ်အ
် ပိုု�င်းး�

၁,၂၀၀ ကိုု� အုုပ််စုုခွဲဲ�တစ််ရပ််အနေ�ဖြ�င့််� ထည့််�သွင်း
ွ း�ပေး�းထားး�

တွွင််ပါါ စစ််တမ်းး� ကော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့်�် မူူလစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

ဆယ််ခုကိုု�
ု MBEI တွွင်် တိုု�င်းး�တာာထားး�ပါါသည််။ MBEI ပျျမ်းး�မျှှ

ပါါသည််။ ပင််မညွှှန််ကိန်း
ိ း�များ�း� (၂၀၁၈ နှှင့်�် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််များ�း�

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

ပေါ်�်ရှိိ� ၎င်းး�တို့့��၏ စီးး�ပွား��းရေး�းဆော�ာင််ရွွက််မှုု အခြေ�ေအနေ�ကိုု�

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

ယူူဆနိုု�င််သည့််� ပြ�ည််နယ်် သို့့��မဟုုတ်် တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�တစ််ခုု
ဟူူသည််မှာာ� ၁) စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�စတင််ရန်် ကနဦးး ကုုန််ကျျ
စရိိတ််နည်းး�ခြ�င်းး�၊ ၂) မြေ�ေနေ�ရာာရရှိိ�ရန်် လွွယ််ကူပြီးူ ��း လုုပ််ငန်းး�

အဆော�ာက််အအုံံ� ဥပစာာတွွင်် လုံံခြုံ� �ံ�မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ ၃) ဗြူ�ူရိုု�ကရေ�စီီ

တွွင်် စဉ််ဆက််မပြ�တ်် ကော�ာက််ခံံခဲ့့�သည့််� ညွှှန််ကိိန်းး�များ�း�)
စိိစစ်် လေ့�့လာာခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဤကာာလအတွွင်းး� ပြ�ည််နယ််

/တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး�း�များ�း�၏ တိုးး��တက််မှုုများ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�တာာမှုု
ပြု�ုနိုု�င််ပါါသည််။

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

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

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

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

မကြာ�ာမြ�င့််ခြ�
� င်းး�၊ ၄) တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ ၅)

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၊ နိုု�င််ငံခြား�း
ံ �ပိုု�င််၊ သို့့��တည်းး�မဟုုတ်် ဆက််စပ််
စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�အတွွ က်် မူူ ဝါါဒအရ ဘက််လိုု� က််

ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� ပုုဂ္ဂဂလိိက လုုပ််ငန်းး�စဉ််တွွင်် ဝင််ရော�ာက််စွွက််ဖက််
မှုု နည်းး�ပါးး�ခြ�င်းး�၊ ၈) သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင်် ညစ််ညမ်းး�မှုုနှှင့်�်
ပျျက််စီးး�မှုုနည်းး�ပါးး� ခြ�င်းး�၊ ၉) အလုုပ််သမား�း လေ့�့ကျျင့််�ရေး�း မူူ

ဝါါဒ များ�း� ထိိရော�ာက််အားး�ကော�ာင်းး�ခြ�င်းး�၊ ၁ဝ) အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�
နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�ပြီး��း စီီရင််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် တရား�းမျှှတပြီး�း�
လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််ပြီး�း� ဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုုကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�နိုု�င််သည့်�်

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

များ�း� ဖြ�င့််� ပြ�ည့််�စုံံရ
� ပါါမည််။ လူူမှုု-စီးး�ပွား��း အကြော��ာင်းး�တရား�း

များ�း� ပါါဝင််လျျက််ရှိိ�သည့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
ရုုပ််လုံးး��ကိုု� ပိုု�မိုု�ပေါ်�်လွွင််စေ�ရန်် သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�

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�
နိုု�င််ပါါသည််။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�မိုုရ
� ရှိိ�ပါါသည််။ (အသုံးး��ပြု�ုထားး�သည့််� သုုတေ�သန နည်းး�
လမ်းး�ဆိုု�င််ရာာ အသေး�းစိိတ််ဖော်�်�ပြ�ချျက််တွွင်် ညှိိ�နှိုု�င်းး� သတ််မှှတ််

ခြ�င်းး�နှှင့််� သက််ရော�ာက််မှုုအကျိုးး���ဆက််ရလဒ််များ�း�ကိုု� လေ့�့လာာ
ရန်် အခန်းး� ၅ တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ။) ဤအဆင့််�ကြော��ာင့််� ဒေ�သန္တတရ

အစိုးး��ရခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�း
ကြိုး�း��ပမ်းး�အားး�ထုုတ််မှုုများ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းရွေး�း�ချျယ််ရာာ၌ ပိုု�မိုု�

6
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််လာာစေ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။ အမျိုး�း��သားး�

မှာာ� ရေ�တိုု� အားး�ဖြ� င့််� အစိုးး�� ရ များ�း�၏ ထိိ န်းး� ချုု�ပ််မှုုအော�ာက််

ရမှှတ််အများ�း�ဆုံးး��သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�လေး�းခုုမှာာ� မြေ�ေယာာ

အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� လော�ာလော�ာလတ််လတ်် တာာဝန််ထမ်းး�ဆော�ာင််

အဆင့််� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�၏ ၁၅% စီီရရှိိ�ထားး�သည့််� အလေး�းတင််

အသုံးး��ပြု�ုခွွင့်နှ
်� င့်
ှ လုံ
်� ခြုံံ� �ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂)၊ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာ

မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆)၊ သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီ
မှုုရှိိ�ခြ�င်းး� (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
် �ပ််မှုကြီး�း�
ု
တစ််ခုလုံး
ု း��စာာ
ကိုု� ထင််ဟပ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ပြ�ည််နယ််နှှင့််�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ကိုု� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ရာာ၌ MBEI ရည််ရွွယ််ချျက််

ကိုု� သတိိပြု�ုရန်် အရေး�းကြီး��း ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအဝှမ်းး
ှ �ရှိိ�

မှှ ကင်းး� လွွ တ််လျျက််ရှိိ�ပြီး�း� ၊ မြ�န််မာာ နိုု� င််ငံံ တွွ င်် စီးး�ပွား��းရေး�း
လျျက််ရှိိ�သည့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းအရာာရှိိ�က ပုံံဖော်
� �်�သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�
မဟုုတ််ဘဲဲ သမိုု�င်းး�စဉ််တလျှော�ာ�က်် ပြု�ုလုုပ်် ခဲ့့�သည့််� မူူဝါါဒ

နှှင့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း� ပေါ�ါင်းး�စည်းး�

မှုုမှှ ထွွ က််ပေါ်�်လာာခြ�င်းး� ဖြ� စ််သည်် ။ မည်် သူူ သာာသည််
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��ရ များ�း�အနေ�ဖြ�င့််�
အာာရုံံ� ထားး�ဆော�ာင််ရွွ က််နိုု� င်် မည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု
လုုပ််ငန်းး� အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� ညွှှန််ပြ�နိုု�င််ရန်် MBEI ကိုု�
ပုံံ�စံံချျထားး�ပါါသည််။

ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှှင့််� ကုုန််ထုုတ််လုုပ််ရေး�းကဏ္ဍများ�း�တွွင်် လုုပ််ကိုု�င််

စိိန်ခေါ်�
် ်မှုုများ�း�သည့််� အနေ�အထားး�တွွင်် လုုပ်ကိုု�
် င််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်

များ�း� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုကိုု� တိုု�င်းး�တာာရန််

မြ�င််စိိတ််ရှိိ�နေ�ကြ�သေး�းသည််ကိုု� နိုု�င််ငံံအဆင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

ဆော�ာင််ရွွက််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည့််� ပြ�ည််တွွင်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�
MBEI ကိုု� ပုံံ�စံံချျထားး�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
ူ ည််

နေ�ကြ�ရသည့်�တိုု�
် င်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�သည်် အကော�ာင်းး�

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�ည််နယ််နှှင့််� တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�ကြား�း� စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််
မှုုဆိုု� င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််ကိုု� ဖော်�်� ပြ� ရုံံ� သာာ မကဘဲဲ တစ််နိုု� င််
ငံံလုံးး��ရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�အားး�လုံးး��နှှင့််� အကျုံးး���ဝင််

သည့််� နိုု�င််ငံံအဆင့််� တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး� အသေး�းစိိတ််
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ပုံံ� ၁။
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ိ

အော�ာက််အဆင့််�
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မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ပုံံ� ၂။

MBEI အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ဆယ််ခုု အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�
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တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရ

လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု
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ပဲဲခူးး�
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မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ပုံံ� ၃။

မြို့�့��နယ််အဆင့််� MBEI အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််
လှိုု�င််သာာယာာ
တိုု�က််ကြီး��း
ပျျဉ်းး�မနား�း
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မုံံ�ရွာာ�
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ဗန်းး�မော်�်�
ဒဂုံံ�မြို့�့��သစ််(ဆိိပ််ကမ်းး�)
ပခုုက္ကူူ�
ဖြူး�း�
ရွှေ�ေဘိုု�
မြော��ာက််ဥက္ကကလာာပ
ပုုသိိမ််
ဒဂုံံမြို့�့
� ��သစ််(တော�ာင််)
ချျမ်းး�မြ�သာာစည််
မဟာာအော�ာင််မြေ�ေ
ဗဟန်းး�
လယ််ဝေး�း
ပုုသိိမ််ကြီး�း�
လသာာ
ဘားး�အံံ
ဗုုဗ္ဗဗသီီရိိ
ပေါ�ါင်းး�တည််
ရေး�း
မရမ်းး�ကုုန်းး�
ပန်းး�တနော်�်�
လွိုု��င််ကော်�်�
ချျမ်းး�အေး�းသာာဇံံ
ဖာာပွွန််
ပြ�င််ဦးးလွွင််
ရန််ကင်းး�
ပုုဇွွန််တော�ာင််
ကျော�ာ�က််ပန်းး�တော�ာင်းး�
အလုံံ�
အုုတ််တွွင်းး�
မြ�င်းး�ခြံ�ံ
ဒီီပဲဲယင်းး�
တီးး�တိိန််
စစ််တွေ�ေ
မအူူပင််
ဒီီမော�ာဆိုု�
ထားး�၀ယ််
ကလော�ာ
သာာစည််
မြ�စ််ကြီး��း နား�း
ဟားး�ခါးး�
မကွေး�း�
ဟင်္သာာ�တ
ဖျာ�ာပုံံ�
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ဂွွ
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လော�ာင်းး�လုံံ�
လွိုု��င််လင််
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လာာရှိုးး��
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အော�ာက််အဆင့််�အလွှာာ�
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မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ပုံံ� ၄။
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သည့််� အကြော��ာင်းး�ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�က ဖော်�်�ပြ�ကြ�

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

တော်�်�တော်�်�များ�း�များ�း�တွွင်် အကော�ာင်းး�မြ�င််စိိတ််နှင့်
ှ �် ယုံံကြ� �ည််

(၂) တွွင်် MBEI ရှိိ� အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� တစ််ခုုချျင်းး�စီီတွွင််

သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံ၏
ံ အနာာဂတ််နှင့်
ှ ်� စပ််လျျဉ်းး�၍ နေ�ရာာ

မှုု ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ လေ့�့လာာချျက််မှှတွေ့�့�ရှိိ� ရသည််
များ�း� အနက််အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� အထူးး�ပြု�ု ဖော်�်�ပြ�လိုု� ပါါသည််။

၌ လွွန််စွာာ� ခရီးး�ရော�ာက််သည််ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။ ပုံံ�
ရရှိိ�သည့််� အမြ�င့််� ဆုံးး�� နှှ င့််� အနိိ မ့်�် ဆုံးး�� ရမှှ တ််များ�း�ကိုု�

သရုုပ််ဖော်�်� တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။

l ရန််ကုုန််၊ နေ�ပြ�ည််တော်�်� စစ််ကိုု�င်းး�နှှင့််� ပဲဲခူးး�တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�

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

အမြ�င့််ဆုံးး
� ��၌ ရပ််တည််လျျက််ရှိိ�သည််။ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု

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

တို့့��သည်် တစ််နိုု�င််ငံလုံးး
ံ ��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ််ချုု�ပ််မှုုအဆင့််�

များ�း�စွာာ�ပေါ�ါင်းး�စုု၍၎င်းး�တို့့��အနေ�ဖြ�င့််ဤ
� ဂုုဏ််ထူးး�ဝိိသေ�သကိုု�
ရရှိိ�ခဲ့့�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ပုံံ� (၁) တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါသည််။
ရန််ကုုန်် နှှင့်�် နေ�ပြ�ည််တော်�်�(မန္တတလေး�း နှှင့်အတူ
�်
)ူ တို့့��သည််

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

နှှင့််�ဒေ�သန္တတရအစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဆန်းး�သစ််တီီထွင််မှုု
ွ
လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််မည့််� နေ�ရာာတို့့��ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�နိုု�င််မည််

ဖြ�စ််သည််။ အချို့့���သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�အရအမြ�င့််�

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ၊� သဘာာ၀ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှှင့်�်ကိုု�က််ညီီ

ဆုံးး�� နှှင့်�် အနိိမ့်�်ဆုံးး�� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�များ�း�ကြား�း�ရှိိ� သိိသာာ

နေ�သည့််� အတွွက်် မြို့�့��ပြ�ဖြ�စ််ထွန်း
ွ း�ခြ�င်းး�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့��တွွင််

အခြား�း�သော�ာ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� အမှှတ််များ�း�မှာာ�မူူ ဒေ�သန္တတရ

မှုုရှိိ�ခြ�င်းး�၊ နှှင့်�်လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုု�င််မှုုအပိုု�င်း�း တွွင််အားး�ကော�ာင်းး�

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

ခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� ထင််ဟပ််လျျက််ရှိိ�နေ�ပါါသည်် ။ လူူ ဦးးရေ�
သိိ ပ််သည်းး�ဆနည်းး�ပါးး�သော�ာ စစ််ကိုု� င်းး� နှှ င့််� ပဲဲ ခူးး�တိုု� င်းး�

ဒေ�သကြီး�း�တို့့��တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�
နှှင့််� မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန်် စည်းး�မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး�များ�း�
အခြေ�ေအနေ�နှှစ်ရ
် ပ််လုံးး��၏ ဆက််သွွယ််မှုုအပေါ်�် မူူတည််၍
မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုု လျှော့�့��ချျနိုု�င််သော�ာကြော��ာင့််� တရား�းရေး�း

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

ထင််ရှား��းသော�ာကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု�ဖော်�်�ပြ�နိုု�င််သော်�်လည်းး
�
�
အဆင့််�များ�း�၌ များ�း�စွာာ� ကွာာ�ဟမှုုမရှိိ�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�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််� လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂)

10
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

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

ကွာာ�ခြား�း�ချျက််များ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး� အဆင့််� အုုပ််ချုု�ပ််

ကွာာ�ဟချျက််နည်းး�ပါးး�ပြီး��း သေး�းငယ််သည့််� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််

ရေး�း အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ဆိုု�င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််တွွင်် ၂၇

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

ထိိပ််ဆုံးး��နှှင့််� အော�ာက််ဆုံးး��အဆင့််� မြို့�့��နယ်် များ�း�ကြား�း�

ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ကွာာ�ဟချျက််မြ�င့််မား
� �းရခြ�င်းး�မှာာ� မြို့�့��နယ််

% သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ကြ�ည့််�ပါါက တစ််ဖက််တွွင််

အဓိိပ္ပာာ�ယ််ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�နှှင့်�် အကော�ာင််အထည််ဖော်�်�

၁၄ မှှတ်် ကွာာ�ဟမှုုရှိိ�နေ�ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး��း

ခြ�င်းး�၌ပါါ ကြီး��း မား�းသော�ာ ခြား�း�နား�းမှုုများ�း� ရှိိ�နေ�သည့််� သဘော�ာ

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

ခြ�င်းး�တို့့��တွင််သာာ
ွ
မက လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း� ချျမှှတ််ဆော�ာင််ရွွက််

ဖြ�စ််သည််။ ကွာာ�ဟချျက်် နည်းး�ပါးး�ရခြ�င်းး�မှာာ�မူူ အုုပ််ချုု�ပ််
ရေး�းဆိုု�င််ရာာ ပြ�ဿနာာရပ််များ�း�သည်် ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�

ဒေ�သကြီး�း�များ�း� ကြား�း�၌ မနီးး�ယိုးး��စွဲဲ� ဖြ�စ််နေ�သည့််သဘော�ာ
�

ဖြ�စ််ပြီး��း ၊ မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းစနစ်် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ� ပြ�ဿနာာများ�း�
ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ဗဟိုု�မှှ ချျမှှတ််သည့််�
ဥပဒေ�များ�း�နှှင့်�် စည််မျျဉ်းး�စည်းး�ကမ်းး� များ�း�တွွင်် ပြ�ဿနာာ

များ�း�ရှိိ�နေ�ခြ�င်းး�ကိုု� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ညွှှန််ပြ�နေ�ခြ�င်းး�
ဖြ�စ််သည််။

� မြေ�ေယာာအသုံးး�� ပြု�ုခွွ င့််� နှှ င့််� လုံံ� ခြုံ�ံ� မှုု (အညွှှ န်းး� ကိိ န်းး� ခွဲဲ�

၂)၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၆)၊ သဘာာဝ

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

များ�း�အတွွင်းး�ရှိိ� မြို့�့��နယ််များ�း�ကြား�း� ကွာာ�ခြား�း�ချျက်် များ�း�
ဆိုု�င််ရာာ ကွာာ�ဟချျက််တွွင်် ၃၉% ရှိိ�ပါါသည််။ ဤသို့့��

ဖြ�စ််ရခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�မှာာ� မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� စီးး�ပွား��းရေး�း

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

ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းသူူများ�း�) သည်် SME များ�း�ဖြ�စ််
ကြ� ပြီး�း� ၎င်းး� တို့့�� ၏ ယေ�ဘုုယျျထိိ တွေ့�့�ဆက််ဆံံ မှုုမှာာ�

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

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

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

တွွင်် တစ််စိိတ််တစ််ဒေ�သအနေ�ဖြ�င့််� ပါါဝင််မှှသာာလျှှင််
စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း အော�ာင််မြ�င််နိုု�င််

စရာာ ရှိိ�ပါါသည််။

နှှင့််� လုုပ််သားး�ခန့််ထားး
� �နိုု�င််မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၉) တို့့��တွင််
ွ

� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််သော�ာမြို့�့��နယ််များ�း�ရှိိ�စီးး�ပွား��းရေး�း

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

အလုုပ််သမား�းသစ််များ�း�ကိုု� ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း

ရှိိ� ခြား�း�နား�းချျက််များ�း�သည်် ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�
တိုးး��ပွား��းမှုုနှှင့််� သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ� အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ

ဆော�ာင်် သော�ာ ဆက််စပ််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ ၎င်းး�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် စတင််ထူူထော�ာင််သည့််� အချိိ�န််မှှစ၍

ပိုု�မိုု� နိိမ့််�ကျျသည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�ထက်် ပိုု�မိုု�၍ ငှား��းရမ်းး�နိုု�င််

ကြ�ပြီး��း အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ မြို့�့��နယ််များ�း�

တို့့��အားး� အဆုံးး��သတ်် ၂၀၂၀ ခုုနှှစ်် MBEI တွွင်် အမြ�င့််�

တွွင်် ညမီးး�ရော�ာင်် ဒေ�တာာ (night light data) တိုု�င်းး�တာာ

အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲရေး�းဆော�ာင််ရွက််
ွ

။ ဤဆက််စပ််မှုုများ�း�သည်် နော�ာက််ကွွယ််ရှိိ� အားး�သာာ

ဆုံးး��သော�ာ အလေး�းချိိ�န််များ�း� သတ််မှှတ််ပေး�းထားး�ပါါသည််။

ချျက််များ�း� ဦးးစား�းပေး�းရွေး�း�ချျယ််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�လျျက််ရှိိ�ကြ�
သည့််� ဒေ�သန္တတရ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််များ�း�အတွွက်် အဆိုု�ပါါ

ချျက််အရ စီးး�ပွား��းဖူူလုံံ�မှုု အဆင့််� ပိုု�မိုု� မြ�င့််�မား�းကြ�သည််
ချျက််များ�း�၊ အရပ််ဒေ�သနှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�သ များ�း�၏
ကြွ�ယ််
ွ ဝမှုုတို့့��ကိုု� ထည့််�သွင်း
ွ း� တွွက််ချျက််ပြီး�း�သည့််�တိုု�င််

အညွှှန်းး� ကိိန်းး�ခွဲဲ�များ�း�သည်် စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�၏

မှှန််ကန််လျျက််ရှိိ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုသည်် ဖူူလုံံ�

တစ််ဆင့််� ဒေ�သန္တတရ စီးး�ပွား��းဖူူလုံံ�မှုုကိုု� နှိုးး��ဆော်�်�ပေး�းရန််

ချိိ�တ််ဆက််လျျက််ရှိိ�သည််ကိုု� ဤတွေ့�့�ရှိိ�ချျက််မှှ ဖော်�်�ပြ�

တိုးး�� တက်် ကြီး��း ပွား��းမှုု၊ အလုုပ််အကိုု� င််တိုးး�� ပွား��းမှုုတို့့��မှှ
အမြ�င့််�မား�းဆုံးး�� သက််ရော�ာက််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််ပါါမည််။

ရေး�းပိုု�င်းး�မှှ တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာမှုုများ�း�နှှင့့်� မည််သို့့��
လျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

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

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

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

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

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

များ�း�မှာာ� ပိုု�၍ သိိသာာပြီး�း� ဤအချျက််သည်် ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲ

ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍ သက််ဆိုု�င််ရာာ မြို့�့��နယ််

အာာဏာာ ပိုု�င််များ�း�၏ အရေး�းကြီး�း�ပုံံ�ကိုု� ညွှှန်းး�ဆိုု�လျျက််ရှိိ�
ပါါသည််။ ပုံံ� (၃)တွွင်် ကြ�ည့််ပါ
� ါ။ ထိိပ််ဆုံးး��နှှင့််� အော�ာက််ဆုံးး��

ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ကြား�း� ပိုု�င်းး�ခြား�း�ထားး�သည််

မှာာ� ကိုးး��မှှတ််ပင်် မပြ�ည့််�ဘဲဲ မတူူညီီသော�ာ ပြ�ည််နယ််/
တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�များ�း�သည်် မတူူညီီသော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မျျက််နှာာ�စာာအသီးး�သီးး�တွွင်် ထူးး�ချွွန််မှုု ရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ မည််

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

ရာာ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ၅၅.၁ ရှိိ�ရာာမှှ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််
၆၀.၆ ဖြ�စ််လာာသည့််�အတွွက်် ဤကာာလအတွွင်းး� ၁၀%
တိုးး��တက််မှုုရှိိ�လာာခဲ့့�သည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�
တစ််ခုုချျင်းး�စီီအနေ�ဖြ�င့််�လည်းး� ဤစစ််တမ်းး� တစ််ခုုနှှင့််�

တစ််ခုုကြား�း� ပင််မ MBEI ပေါ်�်တွွင်် အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာ
ဆော�ာင််သော�ာ တိုးး��တက််မှုုတစ််ရပ််ကိုု� မှှတ််တမ်းး�တင််နိုု�င််
ခဲ့့�သည််။ ပုံံ� (၄)တွွင်် ကြ�ည့််�ပါါ။

သည့််� ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး� ဒေ�သကြီး�း�မှှ ညွှှန်းး�ကိိန်းး� အားး�လုံးး��

� ဤကာာလအတွွင်းး� တိုးး��တက််မှုုများ�း�မှာာ� တညီီတညာာ

ရှိိ�ပါါ။ သို့့��ဖြ�စ််ပါါ၍ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�ကြား�း�

ချွွန််ထွွက်် နေ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။ MBEI တိုု�င်းး�တာာချျက််အရ

၏ နံံပါါတ််တစ်် နေ�ရာာတွွင်် ရပ််တည််နေ�ခြ�င်းး�လည်းး� မ

တည်းး� မဟုုတ််ဘဲဲ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� အနည်းး�ငယ််စီီတွွင််

11
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ပုံံ� ၅။

ပင််မ MBEI ၏ လုုပ််ငန်းး�အဆင့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�။

အညွှှန်းး�

2018
2020

အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ � အလိုု�က််
ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိတ်
ိ ်များ�း�

MBEI၏ ပင််မညွှှန်းး�ကိိန်းး�
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မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

တရား�းမဝင််
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ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

MBEI၏ ပင််မညွှှန်းး�ကိိန်းး�

မြေ�ေယာာ အသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှင့်
ှ ်�

ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုတွွ
ု င်် ဘက််လိုု�က််

သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်�

ခြ�င်းး�

ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

တရား�းဥပဒေ� စိုးး��မိုးး��မှုု
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အုုပ််ချုု�ပ်် ရေး�းသည်် နယ််ပယ််ခြော��ာက််ခုုတွွင်် တိုးး��တက််မှုု

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

ထားး�ပါါသည််။ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း နှှင့််� မြို့�့��နယ််

ပိုု�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နိုု�င််ခဲ့့�သည််ကိုု�

ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရပါါသည််။ ပုံံ� (၅) နှှင့််� (၆)တွွင်် ဖော်�်�ပြ�
များ�း�အပါါအဝင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံရှိိ�
ံ ဒေ�သန္တတရ အစိုးး��ရများ�း�သည််

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

တို့့��တွင််
ွ အပေါ�ါင်းး�လက္ခခဏာာဆော�ာင််သော�ာ အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�း
မှှတ််တမ်းး� တင်် တွေ့�့�ရှိိ�ရပါါသည််။

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

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

ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၅)၊ ပွွင့်လ
်� င်းး�မြ�င််သာာမှုုကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�စေ�ခြ�င်းး�

ရှိိ�ရပါါ။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� မှှတ််ပုံံ�တင််ရန်် လွွယ််ကူမှုု
ူ (အညွှှန်းး�

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

(အညွှှန်းး�ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၆)၊ ယှှဉ််ပြို��ု င််မှုုတွွင်် ဘက််လိုု�က််မှုုကိုု�
လျှော့�့��ချျနိုု�င််ခြ�င်းး� (အညွှှန်း�း ကိိန်း�း ခွဲဲ� ၇)၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�

ကျျင််နှှင့်ကိုု
်� က််ညီ
�
မှုုရှိိ�စေ�
ီ
ရန်် တင်းး�ကြ�ပ််ခြ�င်းး�(အညွှှန်းး� ကိိန်းး�

ခွဲဲ� ၈) နှှင့့်� လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုုပိုု�င်းး�တွွင်် အဆင််ပြေ�ေ

ပြော��ာင်းး�လဲဲတိုးး��တက််မှုုမျိုး�း��ကိုု� ဤကာာလအတွွင်းး� မတွေ့�့�
ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၁)၊ မြေ�ေယာာ ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� အသုံးး��ချျ နိုု�င််

မှုု (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၂) နှှင့်�် တရား�းမဝင်် ငွေ�ေပေး�းချေ�ေရမှုု
များ�း�ကိုု� လျော့�့��ပါးး�စေ�ခြ�င်းး� (အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ� ၄) တို့့�� ဖြ�စ််

ကြ�ပါါသည််။
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အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ပုံံ� ၆။

တိုးး��တက််လာာသော�ာ နယ််ပယ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�သည့််� နမူူနာာကြ�ယ််ပုံံ�သဏ္ဍာာန်် အစက််ချျကားး�ချျပ််

တရား�းဥပဒေ�စိုးး��မိုးး��မှုု

ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိတ််များ�း�

မြေ�ေယာာအသုံးး��ပြု�ုခွွင့််�နှှင့််�

လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုု

လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု

မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�အလွွန််

သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််နှင့်
ှ ်�

စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

ကိုု�က််ညီမှု
ီ ုရှိိ�ခြ�င်းး�

အညွှှန်းး�
၂၀၁၈
ရမှှတ််

တရား�းမဝင်် ပေး�းချေ�ေရမှုု

ယှှဥ််ပြို��ု င််မှုတွွ
ု င််ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး�

များ�း�

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

၂၀၂၀
ရမှှတ််

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ�

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

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

� ကနဦးး ကုုန််ကျျစရိိ တ််များ�း�မှာာ� သင့််� တင့််� မျှှတမှုု ရှိိ�

သော်�်�လည်းး� အခြေ�ေအနေ� ပိုု�မိုုကော
� �ာင်းး�မွွန််လာာခြ�င်းး� မရှိိ�ပါါ။
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ အနည်းး�ငယ််သော�ာ ပမာာဏ
သာာလျှှင်် လုုပ််ငန်းး�လိုု�င််စင််လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�၊ မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�

တို့့��ပြု�ုလုုပ််ရာာ၌ အချိိ�န််ကြာ�ာမြ�င့််�စွာာ� စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရခြ�င်းး�၊

အနေ�ဖြ�င့််၎
� င်းး�တို့့�၏
� လုုပ််ငန်းး�တည််ရာာအဆော�ာက််အအုံံ�

မြေ�ေနေ�ရာာ လုံံခြုံ� �ံ�မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍စိိတ််အေး�းလက််အေး�း
မရှိိ�ကြ�ပေ�။ မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ဆိုု�င််သည့်�် လုုပ််ငန်းး�
များ�း�၏ ထက််ဝက််သည်် အစိုးး�� ရသိိ မ်းး�ဆည်းး�ခံံ ရ မည့််�

ဘေး�းကိုု� စိုးး��ရိိမ််မှုုရှိိ�ကြ�ပြီး��း ၊ မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက််မရှိိ�သည့််�
စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��မှာာ�မူူငှား��းရမ်းး�စာာချုု�ပ််
များ�း�တွွင်် လုုပ််ငန်းး�ကိုု� ဝန််ပိုု�စေ�မည့််� အခကြေး��းငွေ�ေမျိုး�း��
ပေး�းရမည််ကိုု� စိုးး��ရိိမ််လျျက််ရှိိ�ကြ�သည််။

ရုံးး��လုုပ််ငန်းး� ဝန််ပိိခြ�င်းး�တို့့��ကိုု� တွေ့�့�ကြုံ�ံ�ကြ�ရ ပါါသည််။

� မှှ တ််ပုံံ� တင််ခြ� င်းး� အလွွ န်် စည်းး�မျျဉ်းး� စည်းး�ကမ်းး�များ�း�

အရ ဤအတော�ာအတွွင်းး� စော�ာင့််ဆိုု
� င်း
� း�ကာာလများ�း�သည််

စိိတ််ကျေ�ေနပ််ဖွွယ်် ကော�ာင်းး�ပြီး��း တိုးး��တက််မှုု ရှိိ�လာာသည််ဟုု

သို့့��သော်�်�လည်းး� နှိုု�င်းး�ယှှဉ်် နမူူနာာ အုုပ််စုုမှှ ဒေ�တာာများ�း�

သိိသိိ သာာသာာ လျော့�့��ပါးး�လာာခြ�င်းး� မရှိိ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရ
သည််။

� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ကိိစ္စစရပ််များ�း�မှာာ�မူူ များ�း�စွာာ� ပြ�ဿနာာ

မရှိိ� လှှပေ�။ သို့့��သော်�်�လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�

အနေ�ဖြ�င့််� ပစ္စစည်းး�ဥစ္စာာ� ပိုု�င််ဆိုု�င််ခွွင့််�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�သည့််�

ဆိုု�င််ရာာအုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�သည််

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�စွာာ�က ထင််မြ�င်် ယူူဆကြ� သည််။
ပြ�ည််သူ့့�ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုံးး�� (OSS) ၏ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�မှာာ�

များ�း�စွာာ�တိုးး��တက််လာာခဲ့့�ပြီး�း� ၎င်းး�ရုံးး��ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည််

လည်းး� ဖော်�်�ရွေ�ေမှုုရှိိ�သည််ဟုု စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ
ပြော��ာကြား�း�ကြ�သည််။ သုုတေ�သနအဖွဲ့့��မှှ လေ့�့လာာသူူများ�း�

ကိုု�ယ််တိုု�င််တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််အရ ရုံးး��ချိိ�န််အတွွင်းး� OSS စား�းပွဲဲ�

ပြ�ဿနာာများ�း� ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ရပါါက မြေ�ေယာာလုံံ�ခြုံ�ံ�မှုုသည််

များ�း�တွွင်် လာာရော�ာက််သူူ ပိုု�မိုုများ�း
� �ပြား�း�လာာသလိုု� OSS နှှင့်�်

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�ကြား�း� မြေ�ေအမည််ပေါ�ါက်် ပိုု�င််ဆိုုင််
�

ပါါသည််။

ပြ�ဿနာာ တစ််ရပ်် အနေ�ဖြ�င့််� ရှိိ�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ

သည့််� နှုုန်းး�မှာာ� အလွွန််မြ�င့်�်မား�းပြီး��း တိုးး��မြ�င့််�လျျက််လည်းး�

ရှိိ�သည်် ။ သို့့��သော်�်� လည်းး� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�

GAD ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ�လည်းး� ဖော်�်� ရွေ�ေပြီး�း� အားး�ကိုးး�� ရ

� မှှတ််ပုံံတင််ခြ�
�
င်းး�အလွွန််လုုပ််ငန်းး�များ�း� ဆော�ာင််ရွွက််ရသည့််�
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အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
အပိုု� င်းး� များ�း�တွွ င်် တိုးး�� တက််မှုုများ�း� ရှိိ�လာာသော်�်� လည်းး�

အဆော�ာက််အအုံံအတွ
�
က််
ွ အထူးး�မှှန််ကန််သည််။ ခြော��ာက််

ဆော�ာင််ရည််နှင့်
ှ ်� လျျင််မြ�န််ထိိရော�ာက််မှုု အပိုု�င်းး�တွွင်် ပြော��ာ

ကျေး�း�လက််လမ်းး�များ�း�၏ အရည််အသွေး�း�သည်် ကော�ာင်းး�မွွန််

GAD နှှင့််� DAO ကဲ့့�သိုု�သော�ာ မြို့�့��နယ်် ရုံးး��များ�း�၏ စွွမ်းး�

စရာာ အချို့့��� ရှိိ�နေ� သေး�းသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�
က ၎င်းး�တို့့��သည်် ဗြူ�ူရိုု�ကရေ�စီီ လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း�

တွွင်် အချိိ�န််ပိုု�မိုု�ပေး�းလာာရ သည််ဟုု ဆိုု�ပြီး��း ဗြူ�ူရိုု�ကရက််
အရာာရှိိ�များ�း� စာာရွွက််စာာတမ်းး� ကိုု�င််တွွယ််ရာာ၌ လျျင််မြ�န််

ထိိရော�ာက််မှုု လျော့�့��နည်းး�လာာ ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််သည််ဟုု
ဆိုု�ကြ�သည််။

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

လုုပ််ရေး�း SME များ�း�အတွွက်် အများ�း�ထင််ထားး�သလော�ာက််

ဆယ်် ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�နီးး�ပါးး�ရှိိ�သော�ာ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှှ
သည်် သို့့��မဟုုတ်် အထူးး�ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််

ယူူဆကြ�သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ရေ�ကြီး�း�ခြ�င်းး�
သို့့�မ
� ဟုုတ်် လမ်းး�ပိိတ််ဆို့့��ခြ�င်းး�များ�း�အတွွက်် တစ််နှစ်
ှ ်လျျင််
သုံးး��ရက််ခန့််� ဆုံးး��ရှုံးး��နေ�ရဆဲဲ ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််

တွွင်် ၁၄ ရက်် ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရသည့််အတွ
�
က််
ွ ယင်းး�နှှင့်နှိုု
်� င်း
� း�ယှှဉ််
လျှှင်် ကြီး�း�စွာာ�သော�ာ တိုးး��တက််မှုုပင်် ဖြ�စ််သည််။ လျှှပ််စစ််မီးး�၊

အင််တာာနက််တို့့��နှှင့်�် ပတ််သက််၍မူူ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�

များ�း�မှှ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� အကော�ာင်းး� မြ�င််ကြ�ပါါသည််။
လျှှပ််စစ််မီးး�၊ အင််တာာနက််နှှင့်�် တယ််လီီဖုုန်းး� လိုု�င်းး�များ�း�

ပြ�ဿနာာမရှိိ�လှှသေး�းကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရသည််။ ၂၀၁၈ ခုု

ရယူူသုံးး��စွဲဲ�နိုု�င််မှုုမှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််သည်် သို့့��မဟုုတ်် အလွွန််

မှှတ််ပုံံ�တင််သည့်�် ကိိစ္စစအပါါအဝင်် ရုံးး��လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�

သုံးး��ပုံံမှ
� ှ ယုံံကြ� �ည််ကြ�ပါါသည််။ လျှှပ််စစ််မီးး� ပြ�တ််တော�ာက််

နှှစ််နှှင့််� အလားး�တူူ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််လည်းး� လုုပ််ငန်းး�
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�းလာာဘ််
ယူူ ပြု�ုလုုပ််ရသည့််� အခါါမျိုး�း��၌ပင််လျှှင်် ငွေ�ေပမာာဏမှာာ�

ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏ လေး�းပုံံ�
မှုုကြော��ာင့််� လုုပ််ငန်းး�ရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�၊ ပျျက််စီးး�မှုု များ�း� ဖြ�စ််
ပေါ်�်ခြ�င်းး�တို့့��မှာာ�မူူ သိိသာာထင််ရှား��းစွာာ�ပင်် ကျျဆင်းး� လာာ
ခဲ့့�ပါါသည််။

အလွွန်် အမင်းး� များ�း�ပြား�း�လှှသည်် မဟုုတ််ဘဲဲ ဝင််ငွေ�ေ

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

ပမာာဏမျှှသာာ ရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ အစိုးး��ရ၏ ဝယ််ယူူ

လျျက်် ရှိိ�နေ�ပါါသေး�းသည်် ။ မကွေး�း� တိုု� င်းး� ဒေ�သကြီး�း� ရှိိ�

စုုစုုပေါ�ါင်းး�နှှင့်�် ယှှဉ််လျှှင်် အလွွန််တရာာ သေး�းငယ််သော�ာ

ရေး�းစာာချုု�ပ််များ�း� ရရှိိ�ရန််အတွွက်် လာာဘ််ပေး�းလာာဘ််ယူူ

/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း များ�း�အားး�လုံးး��တွွင်် ညီီတူူမျှှတူူ နိိမ့််�ပါးး�

စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး�� အနက်် ၁၈.၅% မျှှ

ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ်် သည််ဟူူသော�ာ အချျက််ကိုု� အများ�း�

သာာ လေ�ယာာဉ်် ကွွင်းး�နှှင့််� အမြ�န််လမ်းး� စီီမံံကိိန်းး�များ�း�

မှုု အသေး�းအဖွဲဲ�များ�း�သည်် အများ�း�အတွွက်် ဝန််မပိိစေ�

နိုု�င််စွွမ်းး�ရှိိ�ကြ�သည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�း

သဘော�ာတူူနေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ထော�ာက််သော်�်� အဂတိိလိုုက််စား
�
�း
ပါါ၊ SME အများ�း�စုု မသိိဘဲဲ ဖြ�စ််ပွား��းနေ�သည့််� အာာဏာာ

အလွဲဲ�သုံးး��စား�းလုုပ််မှုုများ�း�မှာာ� သာာ၍ပင်် အရေး�းကြီး�း� သော�ာ
ကိိစ္စစရပ််များ�း� ဖြ�စ််နေ�ပါါသည််။

ကဲ့့�သို့့��သော�ာ အစိုးး��ရ ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုု စီီမံချျက််များ�း
ံ
�ကိုု� သိိရှိိ�
လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး�လုံးး��၏ ၁% ထက််လျော့�့��နည်းး�သော�ာ

ပမာာဏကသာာ အဆိုု�ပါါ စီီမံံချျက််များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််ကြ�

သည််။ အစိုးး��ရ စာာရွွက််စာာတမ်းး� များ�း�နှှင့််� စပ််လျျဉ်းး�၍

ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု မရှိိ�သည့််� ကိိစ္စစသည်် အကြီး�း�စား�း

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

ဆော�ာက််လုုပ််ရေး�း စီီ မံံ ကိိ န်းး� များ�း� အဆင့််� တွွ င််လည်းး�

မဟုုတ််သော်�်�လည်းး� အကြီး�း�စား�း အဂတိိ လိုု�က််စား�းမှုု

ဒေ�သကြီး�း�ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၆.၉% သည််သာာလျျင််

အတွွက််အသေး�းစား�းအဂတိိလိုုက််စား
� �းမှုုများ�း�မှာာ�အခက််အခဲဲ

များ�း�မှာာ�မူူ အလွွန််တရာာမှှ စိိတ််ပူူစရာာ ကော�ာင်းး�လှှသည််

တွေ့�့�ရှိိ�ရဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။ အလယ််ကိိန်းး�၂ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�
ပြ�ည််နယ်် ဘတ််ဂျျက််ကိုု� သိိရှိိ�နိုု�င််သည််။ အမျိုး�း��သားး�

ဟူူသော�ာ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််ကိုု� အဂတိိလိုု�က််စား�း မှုုဆိုု�င််ရာာ

အဆင့််� စာာရင်းး�အင်းး� ကိိန်းး�ဂဏန််များ�း�မှှလည်းး� အဆိုု�ပါါ

လျှှက််ရှိိ�ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး� အတွွက််

လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုု ယူူဆနိုု�င််သည့််� အစိုးး��ရသတင်းး�အချျက််

ခန့််�သာာ ရှိိ�ပါါသည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� လုုပ််ငန်းး� ၇၀% က

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

အထူးး�စိိစစ််လေ့�့လာာချျက််တစ််ခုုမှှလည်းး� အတည််ပြု�ု

တရား�းမဝင််ပေး�းချေ�ေရမှုု ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�မှာာ� သုုည ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

ရလဒ််များ�း�ကိုု� အတည်် ပြု�ုပေး�းပါါသည်် ။ ရှာာ�ဖွေ�ေ ရ န််

အလက််များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း

ဆော�ာက််လုုပ််ခွွင့်�် လိုု�င််စင််ရရှိိ�ရန််အတွွက်် တရား�းမဝင််

လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၁၈% က သာာ သိိရှိိ�ကြ�ပါါသည််။ ဤအညွှှန်း�း

လျှှင်် ကျျပ်် ၃.၄ သန်းး� (ကန််ဒေါ်�်လာာ ၂၄၃၀) နှုုန်းး�ထားး�

သော်�်�ငြား�း� (ရန််ကုုန််တိုု�င်း�း ဒေ�သကြီး��း က ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််)�

ပေး�းဆော�ာင််ခဲ့့�ရသည််ဟုု ဖြေ�ေဆိုု�ခဲ့့�ပြီး��း လုုပ််ငန်းး� တစ််ခုု
အထိိ ကုုန််ကျျခဲ့့�သည််ဟုု သိိရပါါသည််။

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

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

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

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

ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင်် တစ််ပုံံ�စံံတည်းး� ရမှှတ််နိိမ့််�ပါးး�သည််ဟုု ဆိုု�

ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် လွွယ််ကူူသည့်�် အွွန််လိုု�င်းး� ဝက််ဘ််ဆိုု�ဒ််များ�း�
တွွင်် သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� တင််ပေး�းထားး�ပြီး��း
ယင်းး�သို့့��သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ရှိိ�နေ�သည််

ကိုု� စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�များ�း�သိိရှိိ�လာာအော�ာင်် သတင်းး�
အချျက််အလက််ဆိုု� င််ရာာများ�း� ထုုတ််ပြ� န််ခြ�င်းး� စသည့််�

နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု�အစိုးး��ရဘက််မှှ ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းခြ�င်းး�

14
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
ဖြ�င့််� ဤအညွှှန်းး� ကိိန်းး�ခွဲဲ�တွွင််လည်းး� အကြီး�း�အကျျယ််
တိုးး��တက််မှုုများ�း� ဖြ�စ််လာာနိုု�င််စရာာ ရှိိ�ပါါသည််။

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

ဘက််လိုု�က််မှုုနှှင့််�ပတ််သက််၍ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ� �န့််�ဖြ�စ််ပွား��း

ခေါ်�်ယူူရန်် လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုု ဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းခဲ့့�ကြ�သည််။
ကော်�်�လံပြာံ �ာ ရာာထူးး�များ�း�အတွွက််လည်းး� အခြေ�ေအနေ�မှာာ�

နိိမ့်ပါးး
�် �လျျက််ရှိိ�နေ�ပြ�န််သည််။ ပြ�န််လည်် ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�
အနက်် ၄၅.၆% ကသာာ အခြေ�ေခံံ အလုုပ််သမား�းများ�း�

ခေါ်�်ယူူသည့်�်ကိစ္စ
ိ စမှာာ� လွွယ််ကူသ
ူ ည်် ဟုု ဆိုု�ကြ�သည််။

နေ�ခြ�င်းး�မရှိိ�ပါါ။ အဆိုု�ပါါ အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�၏ စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ပိုု�ဆိုးး��သည််မှာာ� ပြ�န််လည််ဖြေ�ေကြား�း� သူူများ�း�အနက်် ၂၆.၅

အညွှှန်းး�ကိိန်းး�ခွဲဲ�၌ ရှှမ်းး�ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် မကွေး�း�တိုု�င်းး� ဒေ�သ

သည််ဟုု ယူူဆကြ�သည််။ အလုုပ််သမား�း ခေါ်�်ယူူရာာ၌

အဆင့််တွ
� င််ွ ရမှှတ််များ�း�မှာာ� ပိုု�မိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််လာာပါါသည််။ ယခုု
ကြီး��း နှှစ််ခုုတို့့��သည်် ရမှှတ်် ၁၀ မှှတ််တွွင်် ၉ မှှတ်် ရရှိိ�
ပါါသည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ သုံးး��သပ််ချျက််အရ ရင်းး�နှီးး��သည့််�

လုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� မျျက််နှာာ�သာာပေး�းမှုုမှာာ� ချေး�း�ငွေ�ေရရှိိ�မှုု

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

ရများ�း� ပါါသည််။ ယင်းး�နယ််ပယ််တွွင်် ယှှဉ််ပြို�ု�င််မှုုတွွင််
ဘက််လိုု�က််ခြ�င်းး� ရှိိ�နေ�သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််သော�ာ လုုပ််ငန်းး�

မှာာ� ၇% သာာ ရှိိ�ပါါသည််။

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

% ကသာာ နည်းး�ပညာာရှှ င််များ�း� ခေါ်�်ယူူ ရ န်် လွွ ယ််ကူူ
အခက််အခဲဲရှိိ�သည့််�အတွွက်် လုုပ််ငန်းး�များ�း� အနေ�ဖြ�င့််�

ကိုု�ယ့််�အလုုပ််သမား�းကိုု�ယ်် လေ့�့ကျျင့််�သင််ကြား�း� ပေး�းရ

သည့််� တာာဝန််ပိုု�ပိလာာသ
ိ
ည််။ ပျျမ်းး�မျှှအားး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း
လုုပ််ငန်းး�တစ််ခုုအနေ�ဖြ�င့််� အလုုပ််သမား�းများ�း�ကိုု� အလုုပ််

လုုပ််နိုု�င််သည််အထိိ လုံံ�လော�ာက််စွာာ� ပြ�င််ဆင်် လေ့�့ကျျင့််�
ပေး�းရန််မှာာ� ၅၁ ရက်် ကြာ�ာမြ�င့််�သည််။ အလုုပ််သမား�း
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�း

၍ ဤကာာလအတွွင်းး� တိုးး��တက််မှုုရှိိ�လာာသော်�်�လည်းး� လုုပ််

အဆင့််အတ
�
န်းး� နိိမ့်ပါးး
်� �ခြ�င်းး�ကြော��ာင့့်� ဖြ�စ််နိုု�င််စရာာရှိိ�သည််။

နှှင့်�် ကိုု�က််ညီီအော�ာင်် ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

အထက််တန်းး�တက််ရော�ာက််သည့််� နှုုန်းး�ထားး�မှာာ� ၄၄% သာာ

စရာာများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�ပြ�န််သေး�းသည််။ သဘာာဝ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််

တိုးး��တက််မှုုကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�လိမ့်
ိ �်မည််ဟုု ယုံံကြ� �ည်် သည့််�
လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက််မှာာ� ၁၀ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ပင်် မရှိိ�ချေ�ေ။

ဥပမာာ တရား�းဝင််ထုုတ််ပြ�န််ထားး�သော�ာ ဒေ�တာာများ�း�အရ
ရှိိ�သည််ဟုု သိိရသည်် (CSO, UNDP, and WB (၂၀၁၈))

အလယ််ကိိန်းး�တွွက််ချျက််မှုုနှှင့််� ရလဒ််တူူသော�ာ ပြ�ည််နယ််

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

ကျော်�်��ကမူူ နိုု�င််ငံံတော်�်�၏ ထော�ာက််ပံ့့� ကူူညီီမှုုမရှိိ�ဟုု

ကြ�သည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး�အများ�း�စုုအနေ�ဖြ�င့််� အစိုးး��ရ

/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း ရှိိ� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက်် ထက််ဝက််
ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။ တိုးး��တက််မှုုများ�း� ရှိိ�လာာ သည့််�တိုု�င််

သဘာာဝပတ်် ဝ န်းး� ကျျင််ကိုု� အကာာအကွွ ယ်် ပေး�းရန််

အတွွက်် ကြီး��း ကြ�ပ််စစ််ဆေး�းမှုုများ�း� ပြု�ုလုုပ််နေ�သည်် ဟုု
ယုံံကြ� �ည််သည့််� လုုပ််ငန်းး�အရေ�အတွွက်် ထက််ဝက်် ကျော်�်��

အထက််ရှိိ�နေ�သည််ဟုုစီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ကယုံံကြ� �ည််
အရာာရှိိ�များ�း�သည်် ဥပဒေ�အထက််တွွင်် ရှိိ�နေ�ကြ� သည််
ဟုု ထင််မြ�င််ယူူဆကြ�ဟန််တူူပြီး��း ယင်းး�အခြေ�ေအနေ�သည််
ဤကာာလအတွွင်းး� ပိုု�မိုုဆိုးး
� ��ဝါးး�လာာခဲ့့�သည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�

၏ ၂၆.၅% မျှှသာာလျှှင်် ပြ�ဿနာာဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာ၌ ၎င်းး�တို့့��

သော�ာ ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း တစ််ခုု တစ််လေ�ပင််

အနေ�ဖြ�င့့်� အထက််အစိုးး��ရရုံးး��သို့့�� အယူူခံံတက််နိုု�င််သည််

ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််များ�း�ကိုု� အစိုးး��ရမှှ ထော�ာက််ပံ့့�ကူူညီီပေး�း

သူူသည်် အပြ�စ််ကျူးး��လွွန််သော�ာ လက််အော�ာက််ဝန််ထမ်းး�

မရှိိ�ပေ�။ ထို့့��အပြ�င်် ရေ�အရင်းး�အမြ�စ်် ခြွေ�ေ�တာာထိိန်းး�သိိမ်းး�

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

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

တိုးး�� တက်် လာာသော်�်� လည်းး� အလုုပ််သမား�းကော�ာင်းး�

ရှာာ�ဖွေ�ေ ရန်် ခက််ခဲဲလျျက််ရှိိ�နေ�သေး�းသည််။ နှိုု�င်းး�ယှှဉ််န
မူူနာာအုုပ််စုုမှှ ဒေ�တာာများ�း� လုုပ််သားး�ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုုနှှင့််�

အရည််အသွေး�း� ပိုု�င်းး�တွွင်် တိုးး��တက််လာာသော်�်�လည်းး�

စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး� များ�း�မှာာ�မူူ စိုးး��ရိိမ််ပူူပင််လျျက်် ရှိိ�ကြ�
သေး�းသည််။ စီးး�ပွား��းရေး�း လုုပ််ငန်းး� များ�း�မှှ လိုု�အပ််သည့်�်
မည််သည့််�ရာာထူးး�အတွွက််ပင်် ဖြ�စ််စေ� ကာာမူူ လုုပ််သားး�

ခန့််�ထားး�နိုု�င််မှုုမှာာ� အခက််အခဲဲရှိိ�နေ� ဆဲဲပင်် ဖြ�စ််သည််။

အမျိုး�း��သားး�အဆင့််နမူ
� နာ
ူ ာတွွင်် ပြ�န််လည်် ဖြေ�ေကြား�း�သူူများ�း�
၏ ၄၀.၃% ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�ကသာာ မန််နေ�ဂျာ�ာ များ�း� ခေါ်�်ယူူရန််
လွွယ််ကူသ
ူ ည််ဟုုဆိုု�ပြီး��း ၊ ၄၈.၃% ကသာာ စာာရင်းး�ကိုု�င််များ�း�

ဟုု ယုံံကြ� �ည်် ကြ�ပြီး��း ၂၀.၁% သာာလျှှင်် ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ဖြ�စ််
ကိုု� အရေး�းယူူလိိမ့်�်မည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််ကြ�သည််။

� လုံံ� ခြုံ�ံ� ရေး�း အခြေ�ေအနေ�မှာာ�မူူ တိုးး�� တက််ရန်် လိုု� အပ််

နေ�ပါါ သေး�းသည််။ လုုပ််ငန်းး�များ�း�၏ ၂၆.၂% သာာလျှှင််

လုံံခြုံ� �ံ�ရေး�း အခြေ�ေအနေ� ကော�ာင်းး�မွွန််သည််ဟုု ယုံံကြ� �ည််
ကြ�သည််။ အင််တာာဗျူး�း� ရလဒ််များ�း�အရ ၈.၃% သော�ာ
လုုပ််ငန်းး�များ�း�သည်် ယခင်် နှှစ််အတွွင်းး� ရာာဇဝတ််တစ််ခုုခုု

တွေ့�့�ကြုံ�ံ� ခံံ စား�းခဲ့့�ရသည်် ဟုု သိိ ရ သည်် ။ လုံံ� ခြုံ�ံ� ရေး�း
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�ာမှုု ပိုု�မိုု�ကြီး��း မား�း

လာာပါါက ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုကိုု� လျော့�့��ကျျစေ�သည့််� အပြ�င််
အသစ််ပေါ်�်ထွွန်းး�လာာမည့််� စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ််ငန်းး�သစ််များ�း�
အတွွက််လည်းး�အကြ�မ်းး�ဖက််ရာာဇဝတ််မှုုများ�း�ကိုု�ထိိတ််လန့််�

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

15
မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ
MBEI ပါါ ဒေ�တာာများ�း�တွွင်် စီးး�ပွား��းရေး�းအုုပ်ချုု
် �ပ််မှုု ပိုု�မိုု�ကော�ာင်းး�မွွန််

မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည့််� အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရန််

အစိုးး��ရ၊ စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�နှှင့််� အခြား�း�သက််ဆိုု�င််သူများ
ူ �း�

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

လာာစေ�ရန််အတွွက်် အဖိုးး��တန််လှသော�
ှ
ာ အရင်းး�မြ�စ်် တစ််ခုုကိုု�
အတွွက်် ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းထားး�ပြီး�း� ဤနည်းး�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�း

ကြိုး�း��ပမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� မြ�န််မာ့့� စီးး�ပွား��းရေး�း ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တိုးး��တက််

ဖွံ့့�� ဖြိုး�း��တိုးး��တက်် မှုု ရရှိိ�စေ�ရေး�းအတွွက်် မြ�န်် မာာနိုု�င်် ငံံ ၏

MBEI တွွင်် ဥပဒေ�ပြု�ု ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�အတွွက်် မူူဝါါဒနှှင့််� အုုပ်ချုု
် �ပ််

စေ�ရန်် ရည််ရွယ်
ွ ်ပါါသည််။ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိိ� ပြ�ည််ထော�ာင််စုုနှှင့်�်

ပြု�ုလုု ပ်် နိုု� င်် စေ�ရေး�း အတွွက်် အသိိ ပညာာများ�း� ပေး�းထားး�

အနာာဂတ်် စီးး�ပွား��းရေး�း အလားး�အလာာများ�း�ကိုု� အားး�ကော�ာင်းး�
ပြ�ည််နယ််/တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး��း အစိုးး��ရများ�း�အနေ�ဖြ�င့််� ဒေ�သန္တတရ

စီးး�ပွား��းရေး�း အုုပ််ချုု�ပ််မှုုအပေါ်�် ပိုု�မိုု�နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််

လာာနိုု�င််စေ�ရန်် MBEI သည်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ််ရှာာ�ဖွေ�ေ
သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုပင်် ဖြ�စ််သည််။

ရေး�းဆိုု�င်် ရာာ ပြု�ုပြ� င်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု များ�း�ကိုု� အနာာဂတ်် တွွ င််
သည့််အ
� ပြ�င််စီးး�ပွား��းရေး�းလုုပ်ငန်းး�
် များ�း�နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�သူများ
ူ �း�

အတွွက််လည်းး� ရင်းး�နှီးး��မြှု�ု�ပ််နှံံ�ခြ�င်းး�နှှင့််� လုုပ််ငန်းး�ချဲ့့��ထွွင််ခြ�င်းး�

ဆိုု�င််ရာာဆုံးး��ဖြ�တ်ချျက်
်
များ
် �း� ပြု�ုလုုပ်နိုု�
် င််စေ�ရေး�းအတွွက််လည်းး�

သတင်းး�အချျက်် အလက််အရင်းး�မြ�စ််တစ်ခု
် ု ပေး�းထားး�ပါါသည််။
နော�ာက််ဆုံးး��အနေ�ဖြ�င့််� စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ

ဤအစီီရင််ခံံစာာသည်် မြော��ာက််မြား�း�လှှစွာာ�သော�ာ MBEI ဒေ�

ပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု� အထော�ာက််အပံ့့�ပေး�းရန်် နည်းး�

တိုု�င်းး�ဒေ�သကြီး�း�၊ မြို့�့��နယ််နှင့်
ှ ်� အညွှှန်းး�ကိန်းး�ခွဲဲ
ိ အ
� ဆင့််�တို့့��တွွင််

လူူမှုု အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အတွွက််လည်းး� အရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််

တာာ များ�း�ကိုု� အနှှစ််ချုု�ပ််တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပြီး�း� ပြ�ည််နယ််/

ပိုု�မိုု�အသေး�းစိိတ်သည့်
်
�် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဇစ််မြ�စ်များ
် �း� 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�း�နှှင့််� အရပ််ဘက််အဖွဲ့့��အစည်းး�တို့့�� ကြား�း�

တွွင်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း� ပြု�ုလုုပ််လာာနိုု�င််ပြီး�း�၊ ဤအစီီရင််ခံံစာာ တွွင််

လမ်းး� ရှာာ�ဖွေ�ေနေ�ကြ� သည့််� အလှူူ�ရှှ င််များ�း�နှှ င့််� အရပ််ဖက််

ပါါသည််။ နိိဂုံးး��ချုု�ပ််အားး�ဖြ�င့််� ဆိုု�ရသော်�်� မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�း

ဝန်းး�ကျျင််တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန််စေ�ရေး�းနှှင့််� ရေ�ရှှည််တည််တံ့့�
ခိုု�င််မြဲ�ပြီးဲ ��း အားး�လုံးး��ပါါဝင််သည့််� ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ဏ္ဍဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််မှုု

ကိုု� အထော�ာက််အကူူ ဖြ�စ််စေ�ရေး�းအတွွက်် အရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုု
အဖြ�စ်် MBEI ကိုု� ပုံံစံ
� ံရေး�းဆွဲဲ�ထားး�ပါါသည််။

ဤခေါ�ါင်းး�စဉ််သည်် မြ�န််မာ့့�စီးး�ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင်် ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀ ပုုဂ္ဂဂလိက
ိ ကဏ္ဍ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��တိုးး��တက််ရေး�းအတွွက်် စီးး�ပွား��းရေး�း စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု

ကိုု� တိုု�င်းး�တာာသည့််� သုုတေ�သန အစီီရင််ခံံစာာ ၏ အနှှစ််ချုု�ပ်် ဖြ�စ််ပါါသည််။ သုုတေ�သန အစီီရင််ခံံစာာ အပြ�ည့််�အစုံံကိုု
� � asiafoundation.
org တွွင်် တွေ့�့�နိုု�င််ပါါသည််။

ယခုုသုုတေ�သနစာာတမ်းး�ကိုု� ရယူူလိုု�ပါါက country.myanmar.general@asiafoundation.org သို့့�� ဆကယ််သွွယ််နိုု�င််ပါါသည််။
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မြ�န််မာ့့�စီး�း ပွား��းရေး�းဝန်းး�ကျျင််
ညွှှန်းး�ကိိန်းး� - ၂၀၂၀

အနှှစ််ချုု�ပ််အစီီရင််ခံံစာာ

အာာရှှဖော�ာင််ဒေး�းရှှင်းး� (The Asia Foundation) သည်် အကျိုးး���အမြ�တ်် မယူူသည့်�်
နိုု�င််ငံံတကာာ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး� တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး��း အရှိိ�န််အဟုုန််ဖြ�င့််� ဖွံ့့��ဖြိုး��း �တိုးး��တက််နေ�

သည့််� အာာရှှဒေ�သနေ� ပြ�ည််သူများ�း
ူ �၏ လူူနေ�မှုုဘဝ မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းဆိုု�င််ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�
ကိုု�ဆော�ာင််ရွက််လျျက််ရှိိ�ပါ
ွ
ါသည််။ ဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�အားး� နိုု�င််ငံံပေါ�ါင်းး� ၁၈ နိုု�င််ငံံတွင််
ွ

လုုပ််ဆော�ာင််နေ�ပြီး�း� ဆယ််စုုနှှစ််ခြော��ာက််ခုုကြာ�ာ ကာာလအတွွင်းး� ရရှိိ�ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�

နှှင့်�်ဒေ�သတွင်း
ွ း� အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�အပေါ်�် အခြေ�ေခံံ၍ ၂၁ ရာာစုုတွွင်် အာာရှှဒေ�သတွင်း
ွ း�

တွေ့�့�ကြုံ�ံ�နေ�ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််ရာာတွင််
ွ စီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု အားး�ကော�ာင်းး�စေ�

ရေး�း၊ စီးး�ပွား��းရေး�း အခွွင့်�်အလမ်းး�များ�း� ကျျယ််ပြ�န့််�စေ�ရေး�း၊ သဘာာဝပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုု�င််ရာာ ခံံ

နိုု�င််ရည််မြှ�ှင့််�တင််ရေး�း၊ အမျိုး�း��သမီးး�စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရည််မြ�င့််�မား�းရေး�းနှှင့်�် နိုု�င််ငံံတကာာ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�
ဆော�ာင််ရွွက််မှုု မြှ�ှင့််�တင််ရေး�းတို့့��အတွွက်် လုုပ််ကိုု�င််ဆော�ာင််ရွက််ပေး
ွ
�းလျျက််ရှိိ�ပါါသည််။

ယခုုစာာတမ်းး�ကိုု� ရယူူလိုု�ပါါကmyanmar.general@asiafoundation.org သို့့�� ဆက််

သွွယ််နိုု�င််ပါါသည််။ အကြံ�ံပြု�ုသဘော�ာထားး� မှှတ််ချျက််များ�း�ကိုု�လည်းး� လှိုု�က််လှဲဲ�စွာာ�ကြို��ု ဆိုု�

ပါါသည််။

