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ဥယ  ာဇ ဉ် 

 

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒအရနမဖငာ့် မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီး အစ  င်ခံစြော (၂၀၂၀ခုနစှ်)၊       

Myanmar Business Insight Report (2020) ို ပထြဆံုီးအရနမဖငာ့် ထုတ်ရဝလို ်ပါသည်။ ၎င်ီးသည ်

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒအဖ ွဲွံ့၏  န်ပံုရင မဖငာ့် အင်ီးလ ြောီး ရ ြောဂရေဒ၊ ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိုီးတ ်ရ ီး ပရုိဂ ြြ်ှ 

ဦီးရဆြောင်မပ လုပရ်နရသြော သရုတသန အစ  င်ခံစြောမဖစ်ပါသည်။  ယခုအစ  င်ခံစြောသည ်တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ရဝသညာ့် 

အစ  င်ခံစြောမဖစ်ဖပ ီး တိင်ုီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပညန်ယ် (၁၁)ခု ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ုိ ရလာ့လြောခွဲာ့ပါသည်။ 

အဆိုပါတိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ် (၁၁)ခုထွဲြှ အစ  င်ခံစြောအတ  ် သငာ့်ရလ ြော်ြညာ့် တိင်ုီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်

(၉)ခု ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီး ုိ အတ ွဲ(၁)၊ အတ ွဲ(၂)မဖငာ့် ထုတ်ရဝသ ြောီးြည် မဖစ်ပါသည်။ ယခုအတ ွဲ(၁) 

အရနမဖငာ့် တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ် (၄)ခုပါဝင်ပါသည။်   န် ှိရသြော တိင်ုီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီး၏ 

စ ီးပ ြောီးရ ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောငီ်း ို အတ ွဲ(၂)အမဖစ် ဆ လ် ထ်ုတ်ရဝသ ြောီးြည ် မဖစ်သည်။ အစ  င်ခံစြော 

ရ ီးသြောီးဖပ ီးစ ီး န်အတ  ် က ိ ီးပြ်ီး ြောတ င် အဖ ွဲွံ့၏  ိုယ်ပိုင်အ င်ီးအမြစ် အ နိ်ု့အသတ် ှိမခင်ီး၊ 

အခ နိ်အ နို့်အသတ် ှမိခင်ီး၊  ိုေစ ်ြောလနှငာ့် စစ်အြောဏြောသြိ်ီးြှုတိုို့၏ ရုိ ်ခတ်ြှုြ ြောီး ုိက ံ ရတ ွံ့ခွဲာ့ ပါသည်။ 

ယခုအစ  င်ခံစြောနှငာ့ ် အမခြောီးရသြော အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ၏ အက ရံပီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ 

သရုတသနဝန်ရဆြောင်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ သရုတသန စြောတြ်ီးြ ြောီး ို ဖတ်ရှုလိုပါ  www.inyaeconomics.comတ င် 

ဖတ်ရှုွံ့နိုင်ဖပ ီး ရဝဖန်၊ အက ံမပ ၊ ဆ ်သ ယ်လိုပါ  inyaeconomics@gmail.comသုိို့ လ တ်လပ်စ ြောရပီးပိိုု့ 

ဆ သ် ယ်နိုင်ပါသည်။ 

ဤအစ  င်ခံစြောသည ် အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ၏ အနတိြ  ညြ်ှန်ီးခ  ်မဖစ်ရသြော မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ စ ီးပ ြောီးရ ီး 

ဖ ွံံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ြှုအတ  ် အရထြော ်အပံာ့မဖစ်ရစ န်  ယ် ွယ်ပါသည။် 

 

ရမပဖငိြီ်းရ  ြော် 

ဥ ကဌ 

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ 

https://www.inyaeconomics.com/
mailto:inyaeconomics@gmail.com
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ယက ျေး ဇ ျေး တင် လ ာ 

 

မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီးအစ  င်ခံစြော (၂၀၂၀ခုနစှ်)၊ Myanmar Business Insight Report 

(2020) မဖစ်ရမြြော ်လြောရစ န်အတ  ်  အခ ြောမဖစ်ရသြော အခ  ်အလ ်ြ ြောီးအတ  ် ပါဝင်ရမဖ  ြောီးရပီးရသြော 

တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်အသ ီးသ ီး ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီး ှင်ြ ြောီးအြောီး ဦီးစ ြောရ  ီးဇူီးတင်လိုပါသည်။ 

ဤအစ  င်ခံစြောအတ  ် သုရတသနအဖ ွဲွံ့တ င် ဦီးရဆြောင်ရ ီးသြောီးသူ သူ နိ်လ င်နှငာ့် ပါဝင် ူည ရ ီးသြောီးသူတိုို့ြှြော 

 ွဲြင်ီးရအြောင် (ဦီးရဆြောင် သုရတသ ၊ ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ွံံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ရ် ီး ပရုိဂ ြ်)၊ ဆန်ီးလင်ီးရအြောင် 

(ပရိုဂ ြ်ည ိနိှုင်ီးရ ီးြှ ီး ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိုီးတ ရ် ီး ပရိုဂ ြ)်တိိုု့မဖစ်ပါသည။် ရအြောင်ရ ြောင်ီးဆ ်(စ ြံ ိန်ီး 

 ျွြ်ီး  င်သ)ူနှငာ့် ရြသူထ  ် (စ ြ ံနိ်ီး  ျွြ်ီး  င်သူ)တိုို့ ိုလည်ီး နည်ီးပညြောပိင်ုီး အြောီးမဖညာ့ရ်ပီးခွဲာ့ရသြောရ  ြောငာ့် 

ရ  ီးဇူီးတင်လိုပါသည်။ အထူီးသမဖငာ့် အဓိ  အရ ီးက  ီးသညာ့် အခ  ်အလ ်ြ ြောီး  ှြောရဖ ရပီးမခင်ီးနှငာ့် 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့် အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီးမခင်ီးတိိုု့အတ  ် သုရတသနအဖ ွဲွံ့တ င် ပါဝင် ူည ရပီးခွဲာ့ရသြော 

သရုတသန အလုပ်သင်ြ ြောီးမဖစ်သညာ့် စုသ   စိီုး၊ ဆုသ   စံ၊ နှင်ီးအိြာ့်ခ ယ်၊ ရြဦီးြိုီး၊ သိြာ့်သဇင်လင်ီးနှငာ့် 

ရအီးခ ြီ်းမဖ မဖ တိုို့အြောီး အထူီးရ  ီးဇူီးတင် ှိပါသည။်  
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အငျ်ေးလ ာျေးယ  ာဂယ ေဒ ပဂုဂ လကိ က ဏ္ဍဖ  ွံ့ဖဖ ိျေး တိုျေးတ ကယ်  ျေး ပရိုဂ မ် အ ယ ကာင်ျေး 

 

 

 ပုဂဂလိ  ဏ္ဍ ဖ ွံံ့ဖဖိ ီးတိုီးတ ်ရ ီး ပရုိဂ ြ် (Private Sector Development Program) ုိ 

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ စတင်တည်ရထြောင်ခ နိ် ၂၀၁၇ခုနှစ်တ င် စ ီးပ ြောီးရ ီးယူနစ်အမဖစ် ဖ ွဲွံ့စညီ်းခွဲာ့ဖပ ီး၊ မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောငီ်း ို သရုတသနမပ လုပ၍် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် လိုအပ်ရသြော 

အက ရံပီးဝန်ရဆြောင်ြှုြ ြောီး၊ သရုတသနဝန်ရဆြောင်ြှုြ ြောီးရပီးနိုင် န်  ည ်ွယ်ခွဲာ့ပါသည။် ၂၀၁၉ခုနှစ်တ င် 

ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ွံံ့ဖဖိ ီးတိုီးတ ရ် ီးအစ အစဉ်အမဖစ် ရမပြောင်ီးလွဲဖ ွဲွံ့စည်ီးခွဲာ့ဖပ ီး လ ် ှိတ င် စ ီးပ ြောီးရ ီး 

လုပင်န်ီးြ ြောီးအတ  ် သရုတသနြ ြောီးမပ လုပရ်ပီးလ  ် ှိဖပ ီး၊ အထူီးသမဖငာ့် ရ ီး   ်သုရတသန၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည်ီးဆိုင် ြောသရုတသန၊ စြောီးသံုီးသြူ ြောီး၏ အမပ အြှုြ ြောီး ိုရလာ့လြောမခင်ီးသရုတသန၊ လုပ်ငန်ီး၏ ထိရ ြော ်ြှု၊ 

သ ်ရ ြော ြ်ှုြ ြောီး ို အ ွဲမဖတ်နိုင်သညာ့် သရုတသနြ ြောီး၊ အက ရံပီးဝန်ရဆြောင်ြှုြ ြောီးနှငာ့် 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးတစ်ခုခ င်ီးစ အတ  ်လိုအပ်ရသြော သ ီးသနို့် သရုတသနြ ြောီးမပ လုပရ်ပီးသညာ့ ် ဝန်ရဆြောင်ြှုြ ြောီး ို 

ရပီးလ  ် ှိပါသည်။ ပုဂဂလိ ဏ္ဍ ဖ ွံံ့ဖဖိ ီးတုိီးတ ်ရ ီး ပရုိဂ ြအ်ရနမဖငာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ 

 ဏ္ဍအလို ်သရ ြောသ ြောဝြ ြောီးအရ  ြောင်ီး ဆန်ီးစစ်ခ  ်ြ ြောီး (Industry Analysis)၊ အဖ ွဲွံ့အစညီ်းအတ င်ီး 

စ ြခံနို့်ခ ွဲြှု(Organization Management)၊ အရသီးစိတ်သုံီးသပ်ခ  ်ြ ြောီး(Insights)နှငာ့် ရဆြောင်ီးပါီးြ ြောီး(Blogs)  

စသညာ့် အခ  အ်လ အ်ရပေါ် အရမခခံသညာ့် ဆန်ီးစစ်ြှုြ ြောီး ို  အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ ဝ ်ဆိုဒ်(https://

www.inyaeconomics.com/) တ င် ပံြုှနရ် ီးသြောီး ရဖြော်မပသ ြောီးြည် မဖစ်ပါသည်။  
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နိဒါန်ျေး 

 

 မြန်ြြောနိုင်ငံ၏စ ီးပ ြောီးဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ြှုြှြော လ တ်လပ်ရ ီး ဖပ ီးစ ြောပင် မပန်လည်ထူရထြောင်ရ ီးစ ြ ိံန်ီးြ ြောီးမဖငာ့် 

မပန်လည်မြ ငာ့်တင် န် က ိ ီးစြောီးခွဲာ့ရသြော်လည်ီး တိုင်ီးမပည်တည်ရဆြော ရ် ီးြှြော နိုင်ငံရ ီးပဋပိ ခနှငာ့်အတူ ဝွဲဂယ ်ထွဲသုိို့ 

  ရ ြော သ် ြောီးဖပ ီး နှစ်ရပါင်ီးြ ြောီးစ ြော၊ နိုင်ငံရ ီးစနစ်ြ ြောီးစ ြော မဖတ်သန်ီးခွဲာ့ဖပ ီးရနာ ် ဖ ွံံ့ဖဖိ ီးြှုအနိြာ့်  ဆံုီး 

နိုင်ငံြ ြောီးစြော င်ီးတ င် ရ ြော  ်ှိခွဲာ့သညာ့ ်  လဒ်သြော ထ  ်ရပေါ်လြောခွဲာ့ပါသည။် ထိုို့ ွဲာ့သုိို့ တိုင်ီးမပည်၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးြှြော 

ချွတ်ခ ံ   ရနခ နိ်တ င် မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော ရခါင်ြိုီးြလံုသညာ့် အိြတ် င်ရန သညာ့်အတိင်ုီးပင် 

ြတ ြောီးရသြောအခ ငာ့်အရ ီး သြူ ြောီး၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး သြော ပိြုိတုိီုးတ ်က  ယ်ဝခ ငာ့် ှခိွဲာ့ပါသည်။ ထို ွဲာ့သုိို့ 

ြတ ြောီးရသြော အခ ငာ့်အရ ီး ှြောနိုင်သူ ုိပင် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ျွြ်ီး  င်သူအမဖစ် လ ွဲြြှောီးစ ြော ယူဆခွဲာ့   သည။် 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးတိုီးတ ် န်အတ  ် တ ြောီးရသြောယှဉ်ဖပိ င်မခင်ီးမဖစ် န်ြှြော အလ န်အရ ီးက  ီးသည်။ ထို ွဲာ့သုိို့ 

တ ြောီးရသြောယှဉ်ဖပိ င်မခင်ီးြ ှသိညာ့်ရနာ ်တ င် အဂတိလိ ်ုစြောီးြှုြ ြောီး၊  ုိယ်   ိီး ှြော ြ  ်နှာရပီးြှုြ ြောီး 

အြောီးရ ြောင်ီးလြောဖပ ီး၊ မပည်သြူ ြောီးြှြော ၎င်ီးတိိုု့၏  ုိယ်စ ြ်ီး၊ ဉြောဏ်စ ြ်ီးမဖငာ့် က ိ ီးစြောီးခ ငာ့်ြ ၊ လုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြောလညီ်း 

တိုီးတ ်သငာ့်သရလြော  ်ြတုိီးတ ်၊ က  ီးပ ြောီးသငာ့်သရလြော ် ြက  ီးပ ြောီးနိင်ုခွဲာ့ရပ။  

မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးဖ ွံံ့ဖဖိ ီးတိုီးတ ် န်အတ  ် လူြှုရ ီးသပိပ ံ သ အို  ြ ြောီးမဖငာ့် ရမဖ ှင်ီး သညာ့် အစိုီး ၏ 

ယနတ ြောြ ြောီး ှိသလို၊ ြလိုအပ်ရသြော ဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ုိ က ိ တင် ြော  ယ်နိင်ုမခင်ီး၊  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုြ ြောီးတ င် ြှန် န်ရသြော 

ဆံုီးမဖတ်ခ  ်ြ ြောီးခ ြတှ်နိုင် န်အတ  ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီး၏ သရ ြောသ ြောဝအရမခအရနြ ြောီး ိုလည်ီး 

နာီးလည် န်ြြှောလည်ီး လ န်စ ြောလိုအပ်ပါသည်။ အ င်ီးအမြစ်ြ ြောီး အ နို့်အသတ် ှိရနသညာ့် မပည်သူူ့ရ ီး ြော ဏ္ဍနှငာ့ ်

ပုဂဂလိ  ဏ္ဍအတ  ် အ င်ီးအမြစ်ြ ြောီး ို ြှန ်နထ်ိရ ြော စ် ြော ခ ွဲရဝအသံုီးခ နိုင် န်ြှြောြ ူ

အရမခခံလိုအပ်ခ  မ်ဖစ်သည်။ အဆိုပါ ဏ္ဍ(၂)ခုအန ြ်ှ ပုဂဂလိ ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိုီးတ ်ရ ီးတ င် 

အဓိ ရြြောင်နှင်အြောီးမဖစ်ရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီး ို အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ၊ 

ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ွံံ့ဖဖိ ီးရ ီးအစ အစဉ်ြှ သုရတသနမပ လုပ်လ  ် ှိပါသည်။ 
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မပည်နယ်နှငာ့် တိင်ုီးရဒသက  ီးြ ြောီးအတ င်ီး တစ်ဦီးခ င်ီးအရနမဖငာ့်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည်ီးအရနမဖငာ့်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ စုရပါင်ီးစပ်ရပါင်ီးအရနမဖငာ့်လည်ီးရ ြောင်ီး အြ  ိီးြ  ိီးရသြော 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို လုပ ်ိုင်လ  ် ှိ  သည်။ မပည်နယ် (သိုို့) တိုင်ီးရဒသက  ီးြ ြောီး၌ ဆိုခွဲာ့ပါ အြ  ိီးြ  ိီးရသြော 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြောီးလံုီးအရ  ြောငီ်း ိုမဖစ်ရစ၊ အဆိုပါမပညန်ယ် (သိုို့) တိုင်ီးရဒသက  ီး၏ 

ရဒသစ ီးပ ြောီးရ ီးတိုီးတ ်ြှုအတ  ် အဓိ   သညာ့ ်လုပင်န်ီးြ ြောီး၏ အရ  ြောငီ်း ိုမဖစ်ရစ သ ိှိရလာ့လြောထြောီးနိုင် န်ြှြော 

အလှြီ်းရဝီးလ  ် ှိရနပါရသီးသည်။  

မြန်ြြောနိုင်ငံ င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုဥပရဒတ င် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ပိုြိြု ြောီးမပြောီးလြောရစ န်အတ  ်  င်ီးလ တ်ခ ငာ့်နှငာ့် 

သ ်သြောခ ငာ့်ြ ြောီး ရပီးအပ်ထြောီးရသြော်လည်ီး မပညတ် င်ီးမပည်ပ  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံသူြ ြောီး၊ 

လုပင်န်ီးစတင်လုပ် ိုင်လိုသြူ ြောီးအရနမဖငာ့် ြည်သညာ့် မပည်နယ် (သုိို့) တိင်ုီးရဒသက  ီးြ ြောီးတ င် ြည်သညာ့် 

လုပင်န်ီးအြ  ိီးအစြောီး ုိ  ြောရ  ြောငာ့်  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံ လုပ် ုိင်သငာ့်ရ  ြောင်ီး အလ ယ်တ ူ သိ ှိနိင်ု နြှ်ြောြူ 

ြလ ယ် ူရပ။ လ  ်ှိခ ြှတ်ထြောီးရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် ဥပရဒနှငာ့် 

မြန်ြြောနိုင်ငံ င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုဥပရဒအ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးအရနမဖငာ့်  ိစစအခ  ိွံ့တ င်  ခုသြောခံသြော အရနအထြောီးသုိို့ 

ရ ြော  ်ှိလြောမခင်ီး  အတိတ် ြောလြ ြောီးထ ်စြောလျှင် ပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်လြောရသြောအ ရ ွွံ့ဟ ု ဆိုနိုင်ဖပ ီး အခ အ်ခွဲြ ြောီး၊ 

မပဿနာြ ြောီး၊ စိန်ရခေါ်ြှုြ ြောီးြှြော ယခုအခ နိ်ထိ ဆ ်လ ် က ံ ရတ ွံ့ ခံစြောီးရန ဖြွဲမဖစ်ပါသည်။ ထိုို့ရ  ြောငာ့် လ  ်ှိ 

ထွဲထွဲဝင်ဝင် လုပ ်ိုင်ရန  ရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီး၏ က ံ ရတ ွံ့ဖြွဲအခ ်အခွဲြ ြောီးအမပင် ြရြျှြော်လငာ့်ရသြော 

အမဖစ်အပ  ြ် ြောီး ( ြဘြောလံုီးဆိုင် ြော  ိုေစ ်ပ်ရ ြောဂါ၊ နိုင်ငံရ ီး ြတည်ဖငိြြ်ှု၊ လ ်န ် ုိင်တိ ်ုပ ွဲြ ြောီး 

အစ ှိသညာ့်)တိုို့၏ ရနာ ်ဆ တ် ွဲြ ြောီး ိုပါ ခါီးစည်ီးခံရန သညာ့် လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီး၏ အရမခအရန ုိ ရလာ့လြော၍ 

သံုီးသပ် အရမဖ ြှောသငာ့်ရနဖပ  မဖစ်သည်။  

မပည်နယ်နှငာ့် တိင်ုီးရဒသက  ီးြ ြောီး၏ စ ီးပ ြောီးရ ီး ုိ မြ ငာ့်တင်ရပီးနိုင်ြညာ့် မပည်တ င်ီး၊ မပည်ပ ဝယ်လိုအြောီး 

ရ ီး   ်အလြောီးလြော ှရိနရသြော  ုန်ပစစည်ီးြ ြောီးအရပေါ် အရမခခံ၍ ထုတ်လုပ်ရနသညာ့် လုပင်န်ီးြ ြောီး၊ လ ် ှိ  
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လုပ် ုိင်ရနလ  ် ှိသညာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ လုပ်ငန်ီးအလို ် အြောီးသြောခ  ်ြ ြောီး၊ 

အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီးနှငာ့်တ   မဖစ်လြောနိုငြ်ညာ့် အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး၊ အတြောီးအဆ ီး မပဿနာြ ြောီးအရ  ြောင်ီးတိုို့ ို SWOT 

A n a l y s i s ုိ အရမခခံ ြောရလာ့လြောထြောီးပါသည။် ဤအစ  င်ခံစြောသည ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့်အတူ 

 င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံလိုသူြ ြောီးနှငာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို စ ြံခနို့်ခ ွဲရနသူြ ြောီး၊ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးစတင် လုပ် ိုင်လိုရသြော 

စ နိ်ု့ဦီးတ ထ င်လူငယ်ြ ြောီးအတ  ်ရဒသတ င်ီး (သိုို့) ရဒသအလို ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်နှငာ့် 

၎င်ီးတိုို့နှငာ့ဆ် စ်ပ်လ  ်  ှိရနသညာ့ ် စ ီးပ ြောီးရ ီးဝန်ီး  င်၏ အရမခအရန ို သ ိှိရစနိုင်ဖပ ီး ထိုြှတစ်ဆငာ့် 

တိ ်ုရုိ ်မဖစ်ရစ၊ သ ယ်ဝို ်၍မဖစ်ရစ အ   ိီးတစ်စံုတစ် ြော   ှိရစ န်  ည် ွယ်ပါသည်။  

နည ်ျေးနာ နဿိ   

မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီးအစ  င်ခံစြော ရလာ့လြောြှုသည ် သ ်ဆိုင် ြော တိင်ုီးရဒသက  ီး/

မပည်နယ် ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးအြောီး ရြီးမြန်ီးမခင်ီးြှ  ှိရသြော အခ  ်အလ ြ် ြောီး ို အရမခမပ ၍ SWOT 

ဆန်ီးစစ်နည်ီး ို အသံုီးမပ ထြောီးမခင်ီးမဖစ်သည်။ ရလာ့လြောြှု၏ အဓိ  ည ်ွယ်ခ  ်ြ ြောီး ုိ သိ ှိနိုင် န် လိုအပ်ရသြော 

အခ  ်အလ ြ် ြောီးအတ  ် တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့ ် မပည်နယ်ြ ြောီး၏ ဂ  ဒ ပ ရပေါ်တ င် အရမခခံ ြော 

ဒ ဇိုင်ီးတည်ရဆြော ထ်ြောီးပါသည်။ ရ ွီးထုတ်ထြောီးရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့ ်

အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီးမခင်ီးြတိုင်ြ  တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီး ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအခ  ်အလ ြ် ြောီး ိ ု

ြ ဒ ယြော (သတင်ီး၊ ဂ ြောနယ်၊ ြဂဂဇင်ီး)၊ အစိုီး သတငီ်းထုတ်မပန်ခ  ြ် ြောီးနှငာ့ ် ပံုနှိပ်ထုတ်ရဝြှုြ ြောီး၊ 

သရုတသနစြောတြ်ီးြ ြောီးနှငာ့် အစ  င်ခံြ ြောီးတိုို့ြှ တဆငာ့်  နဦီးအခ  ်အလ ရ် ြော ယ်ူစုရဆြောင်ီးမခင်ီးနည်ီးမဖငာ့ ်

(Desk Research) စုရဆြောင်ီးခွဲာ့သည်။ အဆိုပါ  နဦီးအခ  ်အလ ်ရ ြော ်ယစူုရဆြောင်ီးမခင်ီးမပ လုပ် ြော၌လည်ီး 

ဂ  ဒ ပ ၏  ဏ္ဍက  ီး (၃) ခုမဖစ်သညာ့် လယ်ယြော ဏ္ဍက  ီး၊ စ ်ြှု ဏ္ဍက  ီးနှငာ့် ဝန်ရဆြောင်ြှု ဏ္ဍက  ီးြ ြောီးအန  ်

သ ်ဆိုင် ြော တိုင်ရဒသက  ီး/မပည်နယ်၏ ဂ  ဒ ပ တ င် ပါဝငြ်ှု ြောခိုင်နှုန်ီး အြ ြောီးဆံုီးမဖစ်ခွဲာ့ရသြော  ဏ္ဍက  ီးရအြော ် ှိ 

လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးြ ြောီးသြော ို သ ီးသနို့ ် စစ်ထုတ်ရ ွီးခ ယ်ထြောီးဖပ ီး ယင်ီးနှငာ့ ် သ ်ဆိုင် ြော အခ  ်အလ ်ြ ြောီး ုိ 

စုရဆြောင်ီးမခင်ီးမဖစ်သည်။  



 11 

နမ နာယကာက ် သည  ပ် ု စ  

ဤသုရတသနအြောီး တိင်ုီးရဒသက  ီး/ မပည်နယ်တိိုု့၏ လယ်ယြော ဏ္ဍက  ီး၊ စ ်ြှု ဏ္ဍက  ီးနှငာ့် 

ဝန်ရဆြောင်ြှု ဏ္ဍက  ီးြ ြောီးအန  ် ြညာ့်သညာ့် ဏ္ဍက  ီးသည် ရဒသ/မပည်နယ်ဂ  ဒ ပ ၏ ပါဝင်ြှု 

 ြောခိုင်နှုန်ီးအြ ြောီးဆံုီးမဖစ်ရနသနည်ီး ို ဦီးစ ြော ဆန်ီးစစ်ရလာ့လြောမခင်ီးမဖငာ့် စတင်ခွဲာ့သည။် ရဒသ/မပည်နယ်ဂ  ဒ ပ တ င် 

ပါဝင်ြှု ြောခိုင်နှုန်ီး အြ ြောီးဆံုီးမဖစ်ခွဲာ့ရသြော  ဏ္ဍက  ီးရအြော ် ှိ လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးြ ြောီး ုိသြော သ ီးသနိ်ု့ 

စစ်ထုတ်ဖပ ီးရနာ ် ရပေါ်ထ  ်လြောရသြော တိင်ုီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပညန်ယ် (၉) ခု ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးရပါင်ီး 

(၁၇)တ င် လုပ်ငန်ီးပိုင် ှင် (သိုို့) အက  ီးတန်ီးစ ြံခနို့်ခ ွဲသူတိုို့အြောီး  ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လြှ ဩဂုတ်လအတ င်ီး 

အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီးခွဲာ့သည်။ 

ရလာ့လြောြှုတ င် လိုအပ်ရသြော အခ  ်အလ ်ြ ြောီး  ှိနိင်ုြှုအတ  ် မဖစ်နိင်ုစ ြ်ီး ုိ 

အရမခခံြထြောီးသညာ့န်ြူနာရ ြော န်ည်ီး(Non-Porbability Sampling) ုိ အသုံီးမပ ထြောီးသည။် အရ  ြောင်ီးြှြော 

ရလာ့လြောြှု၌ အ  ံ ီးဝင်ရသြော စုစုရပါင်ီးဦီးရ  (လုပ်ငန်ီးအရ အတ  ်) ုိ အတိအ   ဖုိို့ န် ြလ ယ် ူမခင်ီးနှငာ့် 

နြူနာဦီးရ သတ်သတ်ြှတ်ြှတ ် ထြောီး ှိဖုိို့ န ် ခ ်ခွဲြှု ှိမခင်ီးတိိုု့ရ  ြောငာ့်ပင်မဖစ်သည။် အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီး ြညာ့် 

လုပင်န်ီးတစ်ခုခ င်ီးစ ၏ နြူနာအရ အတ  ် ို က ိ တင်သတ်ြှတ်ထြောီးဖပ ီး နြူနာရ ြော ယ်ူ န်အတ  ် 

စိတ်က  ိ န်ြူနာရ ြော ်နည်ီး(Purposive Sampling) နည်ီးလြ်ီး ို အသံုီးမပ ထြောီးမခင်ီးမဖစ်သည်။  

ယလ  လာမ ှု၏ အကန ်အသတ်မ ာျေး 

 ယခုရလာ့လြောြှုသည ် တိင်ုီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီးအတ င်ီး ှိ ရ ွီးထုတ်ထြောီးရသြော 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးြ ြောီးအလို ် လ  ်ှိလုပ ်ိုင်ရနရသြော လုပင်န်ီးြ ြောီးအြောီးလံုီး ို အတ င်ီး     

ရလာ့လြောနိုင်မခင်ီးြ ှခိွဲာ့ရပ။  နဦီးအခ  ်အလ ်ရ ြော ်ယူစရုဆြောင်ီးမခင်ီးရပေါ်တ င်သြော အရမခတည်ရနရသြောရ  ြောငာ့် 

ယခုထ ပ်ိဖုပ ီး စူီးစို ရ်လာ့လြောြှုမပ နိုင်ဖိုို့ န် လိုအပ်ရနရသီးသည်။ ဤသုရတသနပါ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီး 

(၁၈)ခု၊ ရလာ့လြောခွဲာ့ရသြော လုပ်ငန်ီးအရ အတ  ် (၅၃)ခုအတ  ် အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီးမခင်ီးနှငာ့် 

 နဦီးအခ  ်အလ ရ် ြော ယ်ူစုရဆြောင်ီးမခင်ီးတိုို့ ို လုပရ်ဆြောင်ခွဲာ့ပါသည်။ 
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ပပည်န ်န ှင ် တို င်ျေး ယဒသ က က ျေး တိုို့၏ သုယတ သနပပ လု ပ်ခ  သည ် စ ျေး ပ ာျေး ယ  ျေးလ ုပင်န် ျေး အ မ ိ ျေးအ စာျေး အ လိုက် နမ နာစာ င်ျေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စ ဉ် ပပည ်န  ်/တို င်ျေးယ ဒသ ကက  ျေး  က ဏ္ဍကက ျေး  စ  ျေးပ ာျေးယ  ျေးလုပ် ငန ်ျေး အမ  ိ ျေး အစ ာျေး  န မ န ာဦျေးယ   

၁။  ဧ ြောဝတ တိုင်ီးရဒသက  ီး  လယ်ယြော  ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး  ၅ 

၂။ ပွဲခူီးတိုင်ီးရဒသက  ီး  လယ်ယြော  ပွဲလုပ်ငန်ီး  ၃  

၃။  ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး  လယ်ယြော  
ရမြပွဲလုပ်ငန်ီး၊ နှြ်ီးလုပ်ငန်ီး၊ 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး  

၆ 

၄။ ြနတရလီးတိုင်ီးရဒသက  ီး  ဝန်ရဆြောင်ြှု  
ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး၊ 

  ် န်ီးလုပ်ငန်ီးနှငာ့်ရ ွှေခ ည်ထိုီးလုပ်ငန်ီး  

၁၀ 

၅။  န် ုန်တိင်ုီးရဒသက  ီး  စ ်ြှု၊ ဝန်ရဆြောင်ြှု  
အထည်ခ  ပ်လုပ်ငန်ီး၊ အစြောီးအရသြော ်နှငာ့် 

အရဖ ြ်ောယြ ြောလုပ်ငန်ီး၊လျှပ်စစ်သုံီးပစစည်ီး

ဆိုင် ြောလုပ်ငန်ီး၊လယ်ယြောသုံီးစ ်ပစစည်ီးဆိုင်

 ြောလပု်ငန်ီး  

၁၀ 

၆။  ခ င်ီးမပည်နယ်  
လယ်ယြော၊ 

ဝန်ရဆြောင်ြှု  

ဝဥလုပ်ငန်ီး၊  ဟုိတယ်လပု်ငန်ီး  
၆ 

၇။    ငမ်ပည်နယ်  လယ်ယြော   ြော ြောလုပ်ငန်ီး  ၃ 

၈။  ြ န်မပည်နယ်  လယ်ယြော  
 ြော ြောလုပ်ငန်ီး  ၃ 

၉။   ှြ်ီးမပည်နယ်  လယ်ယြော  
လ ်ဖ ်လုပ်ငန်ီး၊ ရ ြ်ောဖ လုပ်ငန်ီး  

၇ 

 

တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် 

မပည်နယ် (၉)ခု 

 ဏ္ဍက  ီး (၃)ခု ရလာ့လြောခွဲာ့ရသြော လုပ်ငန်ီး အြ  ိီးအစြောီး (၁၈)ခု ရလာ့လြောခွဲာ့ရသြော 

လုပ်ငန်ီးအရ အတ  ် 

(၅၃) ခု 
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သုယတသနပပ   ယမျေး ပမ နျ်ေးခ  ယသာ ပပည်န ်နငှ  တ်ိငု ်ျေးယဒသက က ျေးမ  ာျေးနှင  ် ၎င်ျေးတိုို့၏ ကဏ္ဍက က ျေးမ  ာျေး  ပပပ ု  



 14 

၁။ ဧ  ာဝတ တိုင်ျေးယ ဒသ ကက ျေး 

၁.၁ ဆနစ်ပါီးလုပင်နီ်း 

ရနာ ခ်ံအရ  ြောငီ်းအ ြော 

ဧ ြောဝတ တိင်ုီးရဒသက  ီးသည ်လယ်ယြော ဏ္ဍတ င် ရမြပွဲ၊ ရန  ြော၊ နှြီ်း၊ ြတ်ပွဲ၊ ပွဲတ စိြ်ီး၊ ပွဲစင်ီးငုံ၊ ဝါ၊ က ံ၊ 

အရစာ့ထုတ်ရမပြောင်ီး၊  ရ လုပင်န်ီး ဆြောီးထုတ်လုပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးလုပ်ငန်ီးတိိုု့ ုိ အဓိ  လုပ် ုိင်သည်။ 

ဆန်စပါီးသည ် ရဒသ၏ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးမဖစ်သည။် မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးတ င် 

အဓိ ရြြောင်ီးနှင်ရနသညာ့်  န် ုန်တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် န ီးစပ်သညာ့်အတ  ် စ ီးပ ြောီးရ ီးအ  အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးစ ြော 

 ှိသလိ ုမပည်တ င်ီးဝယ်လိုအြောီးတ င်လည်ီး  န် ုန်တိုင်ီးရဒသက  ီးအရပေါ် အတိင်ုီးအတြောတစ်ခုအထိ ြှ ခိုရန ပါသည။် 

ဤသုရတသနတ င် အြောီးသြောခ  ်၊ အြောီးနည်ီးခ  ်၊ ဖခိြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီးနှငာ့် အခ ငာ့်အလြ်ီး 

နည်ီးစနစ်ဆန်ီးစစ်ြှု ုိအရမခခံ၍ တိင်ုီးရဒသက  ီး၏ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးမဖစ်သည်ာ့ ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီး ုိ 

ရလာ့လြောပါသည်။  

ဆန်စပါီးလုပင်န်ီး၏ အြောီးသြောခ  ် 

ဧ ြောဝတ တိင်ုီးရဒသက  ီးြှ ထ  ် ှိသညာ့် ဆန်စပါီးသည ် မြန်ြြောတစ်နိုင်ငံလံုီးသုိို့ တင်ပိုို့သညာ့်အတ  ် 

မပည်တ င်ီးရ ီး    ်ှိရနဖပ ီး မပည်တ င်ီးဝယ်လိုအြောီးမြငာ့်ြြောီးသညာ့ ်  နု်စည်မဖစ်သည်။ မပည်ပရ ီး   ်အရနမဖငာ့် 

၂၀၁၁ခုနှစ်ရနာ ပ်ိုင်ီးတ င် တရတု်နိုင်ငံသည် အဓိ  ဝယ်ယူသူမဖစ်လြောဖပ ီး တ ြောီးြဝင်ရ ီး   ်မဖငာ့် ရ ြောင်ီးဝယ် 

ရဖြော  ်ြောီး ြောြှြော ၂၀၁၆ခုနှစ်ရနာ ပ်ိင်ုီးတ င် နှစ်နိုင်ငံသရ ြောတူည ြှုမဖငာ့် တ ြောီးဝင်ရ ြောင်ီးဝယ်ြှုစနစ်သုိို့ 

တမဖည်ီးမဖည်ီး ရမပြောင်ီးလွဲလြောပါသည်။ ထိုအမပင် ယခင်  ရ ြောင်ီးခ ခွဲာ့ရသြော သြရုိီး   ဆန်ရ ြောင်ီးခ ြှုပုံစံြ ြောီးြှ 

ရ ီးဝယ်စင်တြောြ ြောီးတ င် ရ ြောင်ီးခ မခင်ီး၊ အ န်လိုင်ီးြှ ရ ြောင်ီးဝယ်မခင်ီးနှငာ့် ဝန်ရဆြောင်ြှု ုိပါ 

တ ွဲဖ ်စဉ်ီးစြောီးလြောသညာ့်ရ ီး   ် ပုံစသုိံို့ တမဖည်ီးမဖညီ်းရမပြောင်ီးလွဲလြောပါသည်။  

ဆန်စပါီးလုပင်န်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ် 

ဆန်စပါီး ဏ္ဍတ င် အ ညအ်ရသ ီးလိုအပ်ခ  ်သည ် ဆန်၊ စပါီး ဏ္ဍတိုီးတ ် န် အဓိ  အခ ်အခွဲ 

မဖစ်သည်။ သိုို့ရသြော် ထိုအခ ်အခွဲ ို ရမပလည်ရစ န် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ို ပိုြိ ု အ ည်အရသ ီးမြငာ့်စ ြော သုံီးစ ွဲမခင်ီးမဖငာ့် 

ရမဖ င်ှီး၍ နိုင်ရသြော်လည်ီး ရင ရ ီးရ  ီးရ ီးလံုရလြော ြ်ှု၊ နည်ီးပညြောနှငာ့် စ ပ်စစည်ီးအသံုီးမပ နိုင်ြှုတ င် 

အြောီးနည်ီးခ  ် ှိရသြောရ  ြောငာ့် အ ည်အရသ ီးမပဿနာတစ်ဖ ်တည်ီး ို ရမဖ င်ှီးရုံမဖငာ့် ြရမပလည်နိုင်ရပ။  
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ထိုို့အမပင် အဆိုပါ ဏ္ဍတ င် အစိုီး နှငာ့် အ ပဖ် ်အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီးြှ နည်ီးပညြောနှငာ့် 

ရင ရ  ီး ူည ပံာ့ပိုီးြှုြ ြောီး လည်ီး အြောီးနည်ီးလ  ် ှိပါသည။် ထို ွဲာ့သုိို့ အ ညအ်ရသ ီးမြငာ့်သညာ့် 

တန်ဖိုီးမြငာ့်ထုတ် ုန်ြ ြောီးအမဖစ ် တိီုးခ ွဲွံ့ြလုပ်နိုင်မခင်ီးသည ် ရ  ညှတ် င် အမြတ် နိင်ုသညာ့် အလြောီးအလြော ုိပါ 

နည်ီးပါီးရစဖပ ီး လုပ်ငန်ီးတိီုးခ ွဲွံ့ န် အဟနိ်ု့အတြောီးြ ြောီးစ ြော  ှိရစသည်။ 

စပါီးအတ  ် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးသည ် ရ ီးသ ်သြောသညာ့် တရုတန်ိုင်ငံထုတ်  ုန်စည်ြ ြောီး ုိသြော 

မပန်လည်အသံုီးမပ မခင်ီးရ  ြောငာ့် ဆန်စပါီး၏ အ ည်အရသ ီးတိုီးတ ် န်ြှြော အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီးစ ြော  ှိသည်။ 

အ ယ်၍ အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န်သညာ့် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး အသုံီးမပ သညာ့်တိင်ု မပညပ်ရ ီး   ်တ င်တရုတ်နိုင်ငံ၏ 

ရ ီး   ် တစ်ခုတည်ီး ုိသြော အြောီး ုိီးအြောီးထြောီး မပ ရန ရသြော မြန်ြြောာ့ဆန်စပါီးမပည်ပ ရ ီး   ်သည် 

ြရ  ြောြှုြ ြောီးစ ြော ိ ု မဖစ်ရစသည်။ ထိုအရမခအရနတ င်  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုြ ြောီး တိီုးခ ွဲွံ့နိုင်ရ ီးြှြော ဝင်ရင နည်ီး 

လယ်သြြောီးြ ြောီး အတ  ်ရတြောာ့ ခ ်ခွဲရသြော စ နိ်ု့စြောီး ြညာ့် ဆံုီးမဖတ်ခ  ်မဖစ်သည။် 

ထိုို့ရ  ြောငာ့် အရမခခံအ  ဆံုီး ရြီးခ န်ီးြှြော ြိြိတိိုု့ 

ဆန်ထုတ် ုန်ြ ြောီး ို  ယ်သူ  

ဝယ်ယူြည်နည်ီးပင်မဖစ်သည်။ ထိုရြီးခ န်ီးသည် 

အရမဖြ ှိရသြော ပုစဆြောတစ်ခုအမဖစ်  ှိရနမခင်ီးရတြောာ့ ြဟုတပ်ါ။ 

မပည်တ င်ီး၊ မပည်ပ ဝယ်လိုအြောီးတည်ဖငိြ်ြှု ှိရသြော၊ 

အလြောီးအလြောရ ြောင်ီးရသြော ြ  ိီးြ ြောီး ုိ စို ်ပ  ိီး န်အတ  ် 

ြည်သညာ့် ဆန်အြ  ိီးအစြောီးြ ြောီးသည်  ြဘြောာ့ရ ီး   န်ှငာ့် 

 ှိ င်ီးစ ွဲဝယ်လ န်ိုင်ငံြ ြောီး၏ ဝယ်ယူလိုသညာ့် 

လိုအပ်ခ  ြ် ြောီးနှငာ့ ်  ို ်ည ရစ န် အ င်ဆန်ီးစစ ်

ရလာ့လြော ြည်မဖစ်သည။် ထိုြှတစ်ဆငာ့ ် အဆိုပါ 

ဝယ်လိုအြောီး ှိရသြော  နု်စည်ြ ြောီးမဖစ်ရစ န်အတ  ် 

စို ်ပ  ိီး န် လိုအပ်သညာ့်သ င်ီးအြောီးစုြှသည ် အမခြောီးနိုင်ငံသုိို့ 

ရ ြောင်ီးခ  သညာ့် အရမခအရနအဆငာ့်အထိ လိအုပ်ရသြော 

 နု်စည် ထုတ်လုပ်ြှု  င်ီးဆ တ်စ်ခုလံုီး ိ ု တစ်ဆငာ့်ခ င်ီးမပ မပင် ြည ် မဖစ်သည။်  စို ်ပ  ိီးရ ီးအတ  ်သြော 

အဆငာ့်မြငာ့်တင်မခင်ီးြ  ိီးလုပ်လိုို့ြ သလို၊ ရင ရခ ီးမခင်ီး တစ်ခုတည်ီးမဖငာ့်သြော ရမဖ ှင်ီးနိုင်ြည်လည်ီး ြဟုတရ်ပ။ 

_________________________________________________________ 

1အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒဝ ်ဆိုဒ်တ င ်ရဖြောမ်ပခွဲာ့ရသြော Contract Farming Concept အရ  ြောငီ်း ဖတ်လိုပါ  ဤ ရန ြောတ င်နှိပ်ပါ - Here 

စ က ာျေးမှတ်စ ု  (၁ ) 

“လုပ်ငန်ီး  တိုီးခ ွဲွံ့လိိုု့ ြ ရတြောာ့ ူီး။ 

 ြောလိုို့ြ ရတြောာ့တြောလွဲဆိုရတြောာ့  ျွန်ရတြ်ောတိိုု့  Value 

Added ြလုပ်နိုင်ရတြောာ့ ူီး။ ဖပ ီးရတြောာ့ လယ်သြြောီး လည်ီး 

တအြောီးဆင်ီး ွဲသ ြောီးတယ်။ သူတိုို့  ဆင်ီး ွဲသ ြောီးရတြောာ့ 

လယ်ထွဲသ င်ီးြယာ့ ် သ င်ီးအြောီးစု ို ြသ င်ီးနိုင်ရတြောာ့ ူီး။ 

 ျွန်ရတြ်ောတိိုု့  ရင  ှိတွဲာ့သူရတ နွဲို့၊ လယ် ှိတွဲာ့သူရတ နွဲို့   

Contract  Farming 1 ို ရပါင်ီးစပ်ဖပ ီး လုပ်နိုင်ြှ 

 ုန်  ြ်ီးရ ြောင်ီးရ ြောင်ီး ြယ်။ အွဲာ့  ြှ ပစစည်ီး ို 

  ြောလတ ရ ြောင်ီးရ ြောင်ီး နိုင်ဖပ ီး အ   ိီးအမြတ်  

ပိုြ ြောီးြှြောရပါ ာ့။ အွဲ ြှတစ်ဆငာ့် တိုီးခ ွဲွံ့ဖိုို့ ို စဉ်ီးစြောီး ြှြောရပါ ာ့။ 

ခုလ ် ှိရတြောာ့ တိုီးခ ွဲွံ့ဖိုို့ လြ်ီးြ ှိပါ ူီး။” _ လပပတတြောြှ 

ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင် 

 

https://www.inyaeconomics.com/blogs/introducing-crowd-farming-concept-to-myanmar-agriculture/
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ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးတ င် က ံ ရတ ွံ့ရန သညာ့် အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီးြှြော ရ ြောင်ီးလိုအြောီး၊ ဝယ်လိုအြောီး 

ြည ြျှြှုြ ြောီး၏ မဖစ်ရပေါ်လြောရသြော သ ်ရ ြော ြ်ှုြ ြောီးရ  ြောငာ့်ြဟတု်ရပ။ အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးရသြော 

 နု်စည်မဖစ်လြော န် က  ိီးစြောီးလိုစိတ် ှိသညာ့် ြ ်လံုီးြြျှတြှု၏ သ ်ရ ြော ြ်ှုရ  ြောငာ့်လည်ီး မဖစ်သည်။ 

လယ်သြြောီးြ ြောီးအတ  ် အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န်ရသြော သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးသံုီးစ ွဲ န်အတ  ် စို ်ပ  ိီးဖပ ီးသညာ့်ရနာ ် 

မပန် ြညာ့် အမြတ်ြှြောအဖြွဲပင် စ နိ်ု့စြောီး ြှုနှငာ့် ြရသခ ြောြရ  ြောြှုြ ြောီး  ှိမခင်ီးရ  ြောငာ့် ပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်ရသြော 

အရမခအရနသိုို့ရမပြောင်ီးလွဲ န် ၎င်ီးတိုို့အတ  ်ြ လ်ံုီးြ ှိရပ။   

စ ကာျေးမှတ်စု (၂) 

“ဆန်စ ်သြြောီး ရတြော်ရတြော်ြ ြောီးြ ြောီး  အရပေါ်  

တစ်ရယြော ်နွဲို့ ခ တိ်တယ်၊ သူတိိုု့  ပို ်ဆံယူတယ်၊ 

ရအြော ်ြှြောမပန်ဝယ်တယ်၊ ဝယ်တွဲာ့အခါ  

ြလံုရလြော ် ူီးရလ။ ဥပြြော - တန်ခ နိ်တစ်ရသြောင်ီး 

ထုတ်လို ်တယ်ဆို င် ရအြော ်ြှြောဆိုဝယ် တြော တစ်ရသြောင်ီး 

ြ ှိ ီူး။ သူ  သုိတွဲာ့အခ နိ်နွဲို့ ရလှြောင်တွဲာ့အခ နိ်  ရတြောာ့ 

ရ ီး ”ဟ”သ ြောီးဖပ ။ စပါီးတစ် ြော ို ရလီးငါီးရသြောင်ီး “ဟ” 

တယဆ်ို ွဲ အြ ြောီးက  ီး  ြောသ ြောီးဖပ ရလ။ အွဲာ့ရတြောာ့ လုပ်တွဲာ့သူ 

ြှန်သြျှလည်ီး ရအြော ်ြှြော  ုန်  ြ်ီးထိန်ီးထြောီးနိုင် န် 

ထိတြောြ ြောီးတယ်ရလ။ စပါီးရပေါ်တွဲာ့အခ နိ်ြှြော ရ ီး တစ်ြ  ိီး 

စပါီး ှြောီးတွဲာ့အခ နိ်ြှြော ရ ီး တစ်ြ  ိီးမဖစ်တယ်ရပါ ာ့ရနာ်။ အွဲာ့လို 

အရမပြောင်ီးအလွဲရတ ရ  ြောငာ့် အခ ်အခွဲက  ီးက  ီးြြောီးြြောီး 

က ံ  တြောြ  ိီး  ှိတယ်ရပါ ာ့။ အဓိ  ရတြောာ့ ရင ပံုရင  င်ီးရပါ ာ့ေ ြော။  

ဥပြြော - စ ်နှစ်လံုီး ို စပါီး ၁၆သိန်ီး လိုတယ်ဆို င် 

၁၀သိန်ီးရလြော ် ရလှြောင်ထြောီးနိုင်တယ်ဆို င်   န်တွဲာ့ဟြော ို 

ထိန်ီးထိန်ီးရ  ြောင်ီးရ  ြောင်ီးနွဲို့ လုပ်နိုင်တယ်ရလ။ အခု  အွဲာ့လို 

 ိုယာ့်ြှြော ရလှြောင်နိုင်အြောီးြ ှိတွဲာ့အခါ  ရတြောာ့ ငါီးပ  ် ြော၊ 

ငါီးစြောခ သလိုြ  ိီး  ိုယ် ရနာ ် လို ်လို ်၊ သူ  

ရ ှွံ့ ရမပီးလို ်နွဲို့ ရြြောတြော ွဲ အဖတ်တင်တယ်။ 

 ိုယ်တစ်ရယြော ်တည်ီးြဟုတ်ပါ ူီး၊ ဆန်စ ်သြြောီးတိုင်ီး ွဲွံ့ 

အခ ်အခွဲတစ်ခုရပါ ာ့။”  _ ဖ ြောပံုနယ်ြှ ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 စင် ြောပူအရမခစို ်Agrastar  ုြပဏ ြှ Chin Corp Myanmar၊ Agro-

corp International၊ RiverWest Capitalတိုို့နှငာ့် ပူီးရပါင်ီး၍ 

ဥရ ြောပရ ီး   ် ိ ုဦီးတည်၍ အရြ ိ န်ရဒေါ်လြော ၈သနီ်း ငီ်းနှ ီးမြ  ပ်နှ၍ံ 

ရဒီးဒ ွဲဖြိ ွံ့နယ်၊ ဧ ြောဝတ တိငု်ီးရဒသက  ီးတ င် စတငလ်ုပ် ိုင်သညာ့် 

သတင်ီး။  

 င်ီးမြစ်၊ မြန်ြြောတိုငီ်းြ်၊ ၁၇  ်၊ ရြလ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် 
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ထိုို့အတူပင် အ ညအ်ရသ ီးမြငာ့်ြြောီးသညာ့်  ုန်  ြ်ီး  ှိ န် အ ညအ်ရသ ီးရ ြောင်ီးရသြော စ ်ြ ြောီးမဖငာ့် 

က တိ်ခ ွဲသနို့်စင်နိုင်ရသြော ရင လံုီးရင  င်ီးြ ြောီးစ ြောစို ်ထုတ် သညာ့် စ ်ြ  ိီး ိ ု ဆန်စ ်ပိုင် ှင်အြ ြောီးစုြှြော 

ြတတ်နိုင်ရပ။ အ ယ်၍ ထို ွဲာ့သုိို့ နည်ီးပညြောမြငာ့်ြြောီးသညာ့် ဆန်စ ်အမဖစ်ရမပြောင်ီးလွဲနိုင်ြှုြ ှ   ှိြညာ့် 

ရြျှြော်ြှန်ီးအမြတ်သည် ြ ြောီးစ ြောြရ  ြောြှု ှိမခင်ီးရ  ြောငာ့် ြည်သညာ့်လုပ်ငန်ီး ှငြ် ှတစ်ဦီးတည်ီး ရင ရ  ီးစို ်ထုတ် ြော 

အ ည်အရသ ီးမြငာ့်စ ြ် ြောီး တည်ရထြောင်လို န် ြ လ်ံုီးြမဖစ်ရပေါ်ရပ။ ထို ွဲာ့သုိို့ အ   ိီး လဒ်သည် 

အ ည်အရသ ီးနိြာ့်ရသြော  နု်စည်ြ ြောီး ို ထုတ်လုပ် န်သြော တ န်ီးအြောီးရပီးြှုမဖစ်ရစဖပ ီး၊ အ ညအ်ရသ ီးနိြာ့် 

 နု်စည်ြ ြောီး ို လ ခ်ံဝယ်ယူရနသညာ့် တရုတ်နိုင်ငံ ုိသြော ပိုြိုအြောီးထြောီးရ ြောင်ီးခ ရန သည်ာ့ အရမခအရနသုိို့ 

ပိုြိုဆို ်ရ ြော လ်ြောရစသည်။ ထိုို့ရ  ြောငာ့် နု်ရခ ြောြ ြောီး အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န် န်အတ  ်  ုန်  ြ်ီးြ ြောီး၏ 

အ ည်အရသ ီးြ ြောီးြှြော ပံြုှနရ် ြောင်ီးြ န်ြှု ိှရန န် လိုအပ်ပါသည။်  

ထိုို့ရ  ြောငာ့် အ ည်အရသ ီးမြငာ့် ုန်  ြ်ီးြ ြောီး 

ြ  ှိနိုင်ြှုြြှော အြောီးနည်ီးခ  မ်ဖစ်ရသြော်လည်ီး၊  ုန်စည်၏ 

ထုတ်လုပ်ြှု   င်ီးဆ တ်စ်ရလျှြော တ် င် ှိရသြော 

ြ လ်ံုီးြ ြောီးြခိုင်ြြောြှုနှငာ့် အ   ိီးအမြတ် ုိ ရြျှြော်ြနှ်ီး 

တ  ်ခ  ် န်ခ ခ်ွဲြှု၊ နည်ီးပညြောနှငာ့် ရင ီးရ  ီးအလံုီးအ င်ီး 

ြစို ်ထုတ်နိုင်ြှုြြှော အဓိ  အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီးမဖစ်ဖပ ီး၊ 

ထိုအြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီး ို အစိုီး နှငာ့် အ ပ်ဖ  ်

အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီးြ ှ ပံာ့ပိီုးနိုင်မခင်ီး ြ ှိသည် လည်ီး 

ြ ြောီးစ ြော ယ် ူ ြောြွဲာ့အရမခအရနသိုို့ တ န်ီးပိုို့မခင်ီး ွဲာ့သိုို့ 

မဖစ်ရစပါသည်။ ထုတ်လုပ်ြှု   င်ီးဆ ် 

တစ်ရလျှြော လ်ံုီးတ င် က  ံရတ ွံ့ရန ရသြော အဆငာ့်တိင်ုီးတ င် အစိုီး ၊ ပုဂဂလိ ၊ ြိတ်ဖ ်အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီး 

ပူီးရပါင်ီးရမဖ ှင်ီးြှသြော အထ ်ပါ အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီး ုိ အြောီးသြောခ  ်အမဖစ်သုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲနိင်ုပါြည်။  

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီး 

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးသည် မပည်တ င်ီးဝယ်လိုအြောီးပံြုှန ်ှိရနရသြော  ုန်စညမ်ဖစ်ရနမခင်ီး  အဓိ  

အခ ငာ့်အလြ်ီးမဖစ်သည်။ အစိုီး အရနမဖငာ့် စို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် သ ်ဆိုင်ရသြော သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးအရပေါ် 

အခ န်ရ ြော ခ်ံြှုရလျှြောာ့ခ ြှု မပ လုပ်ရပီးနိုင်ပါ  ြိြိ ုိယ်တိုင ် အခ ငာ့်အလြ်ီး ို ဖန်တ ီးမခင်ီး မဖစ်သည။်  

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၃ ) 

“ရ ီး   ် ဖပိ င်ဆိုင်ြှု ရတြောာ့ ဧ ြောဝတ တိုင်ီး ွဲွံ့ 

ဆန်စပါီးရ ီး   ် ရတြောာ့ ဆည်ရ ရသြော ် 

စနစ်မဖစ်တွဲာ့ ြရ  ီးတိုင်ီးတိုို့၊ စစ် ိုင်ီးတိုင်ီးတိုို့ ွဲွံ့ 

စပါီးအြောီး ို ြြှ  ူီးရပါ ာ့။ ဖပ ီးရတြောာ့  ြောသ ဥတုအရပေါ်လည်ီး 

အြောီးထြောီး  တြောရပါ ာ့။ အွဲာ့  ် ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ 

ရတြ်ောရတြ်ော ထ  ်တယ။် အွဲာ့ရတြောာ့ ရ ီး   ်ြှြော 

ယှဉ်ဖပိ င်ဖိုို့   ခ ်ခွဲတြောရပါ ာ့။”   

_ မြန်ရအြောင်၊ ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင် 
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ထိုို့အမပင် အ ညအ်ရသ ီးရ ြောင်ီးြ နရ်သြော စ ်ပစစညီ်းြ ြောီး ုိ ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီး ဝယ်ယူနိင်ု န် 

အစိုီး   ရင ထုတ်ရခ ီးမခင်ီးြှြောလည်ီး အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး ို ဖန်တ ီးမခင်ီးမဖစ်သည်။ ရတြောင်သူလယ်သြြောီးြ ြောီး  

Contract Farmingလုပ်ရဆြောင် န် အစိုီး   ်ြလှညီ်း တိ ်ုတိ ်ုတ န်ီးတ န်ီးနှငာ့် လုပ်ရဆြောင်လိုစိတ ်ှိပါသည်။ 

သိုို့ရသြော် စနစ်တ  တည်ရဆြော ထ်ြောီးရသြော ြ လ်ံုီးစနစ်ြ ှိမခင်ီးနှငာ့ ် ရမြယြောပိုင်ဆိုင်ြှု အမငင်ီးပ ြောီးြှု ို 

တိ  စ ြောရမဖ ှင်ီးနိုင ်န် ဥပရဒနှငာ့် လုပ်ထံုီးလုပ်နည်ီးြ ြောီးရ ြောင်ီးစ ြောြ  ငာ့်သုံီးနိုငရ်သီးမခင်ီး  ြရ  ြော 

ြရသခ ြောြှုြ ြောီးစ ြော ို မဖစ်ရစသည်။  

အခ ငာ့်အလြ်ီးအရသီးြ ြောီး ုိ ရပါင်ီးစုမခင်ီး  အခ ငာ့်အလြ်ီးက  ီးက  ီးြြောီးြြောီး ုိ ဖန်တ ီးသ ွဲာ့သုိို့ပင်။ 

သြရုိီး  အြောီးမဖငာ့် ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးြှြော ြိရုိီးဖလြောလုပ်ငန်ီးမဖစ်ဖပ ီး ြိသြောီးစုဝင်ြ ြောီး ိုသြော 

အြောီး ိုီးအြောီးထြောီးလုပ်ရဆြောင်ရလာ့ ှိပါသည်။ သိုို့ရသြော် လယ်သြြောီးြိသြောီးစုြ ြောီးတ င်လည်ီး ၎င်ီးအလုပ် ုိ 

ဆ ခ်ံြညာ့ ်သြောီး/သြ ြ ြောီးနည်ီးပါီးသလို၊ ဆန်စ လ်ုပ်ငန်ီး ှင်နှငာ့် အမခြောီးဆ စ်ပ်ရသြော လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးတ င်လည်ီး 

ဤမပဿနာြ  ိီးနှငာ့် က  ံရတ  သည် ရလာ့လြောြှုအ  သ ိှိ ပါသည်။ အဆိုပါအရမခအရနြှြော 

ြိရုိီးဖလြောလုပ်ငန်ီးအရမခသည် ရ  ှည်တ င်  ပ်တည်နိုင် န် ခွဲယဉ်ီးသည် ုိ ရဖြော်မပရနပါသည်။ ထိုို့အတ  ် 

လုပ်ငန်ီးတူသူြ ြောီး စုရပါင်ီးလုပ်တတ်သညာ့် အရလာ့အ  ငာ့်ြ ြောီး ို ပ  ိီးရထြောင်စတငရ်ပီးနိုင် န်လိုအပ်ပါသည်။ 

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၄ )  

“သ ငီ်းအြောီးစု၊  ုန်  ြ်ီးစတြောရတ  ို နိုင်ငံမခြောီး   ိုယ်တိုင်သ င်ီးတြောရတြောာ့ ြ ှိပါ ူီး။ တင်သ ငီ်းထြောီးတွဲာ့ 

တစ်ဆငာ့်ခံရ ြောင်ီးတွဲာ့သူရတ ဆ  ရတြောာ့ ဆန်စ ်ပစစည်ီးရတ  ဝယ် တြောရပါ ာ့။ သ င်ီးတြော ရတြောာ့ နိုင်ငံအြ  ိီးြ  ိီးပွဲရပါ ာ့။ တရုတ်တိုို့၊ ဂ ပန်တိုို့ 

အမခြောီးနိုင်ငံရတ လည်ီး သ င်ီးတယ်။ အဓိ  ရတြောာ့  ျွန်ရတြ်ောတိိုု့အတ  ် အပ  ် မြန်ရပြယာ့ ် အပိုပစစည်ီးအလ ယ်တ ူ ဝယ်လို တွဲာ့ 

ရ ီးလည်ီးသ ်သြောတွဲာ့ တရုတ်ပစစည်ီး ွဲ အြ ြောီးဆံုီး သုံီးမဖစ်တြောရပါ ာ့။” _  မြန်ရအြောင်၊ ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင် 

 

 

ထိုင်ီးနိငု်ငထံုတ် K u b o t a  လယ်ယြောနှငာ့ ်

သ ်ဆိုင်ရသြော စ ်ပစစည်ီးြ ြောီး ိ ု ၂၀၁၂ခုနှစ်ြ ှ

စ၍ စို ်ပ  ိီးရ ီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့ ်

ဆည်ရမြြောငီ်းဝန်က  ီးဌြောနနှငာ့ ် ပူီးရပါင်ီး၍ 

ရတြောင်သူြ ြောီးအတ   ် စ ်ပစစည်ီးြ ြောီး 

ပံာ့ပိုီးရပီးလ  ် ှိသည်။  

 င်ီးမြစ ် - https://www.kubota.com/global-

index/myanmar/05.html 
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လယ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို ပူီးရပါင်ီးလုပ်ရဆြောင်မခင်ီး၊ အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးသညာ့်ဆန်စ  ် ှိ န ် လုပ်ငန်ီးတူြ ြောီး  

အ င်ီးအနှ ီးထညာ့်ဝင်လည်ပတ်မခင်ီး၊ ဝန်ထြ်ီးြ ြောီး ို စနစ်တ  ဌြောီး ြ်ီးမခင်ီး၊ လုပ်သြောီးြ ြောီး ုိ 

 ျွြ်ီး  င်ြှုအလို ်ရန ြောခ မခင်ီး ွဲာ့သုိို့ ပူီးရပါင်ီးလုပ်ရဆြောင်သညာ့် ရ ြော်ပို ိတ်စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရမခအရနသိုို့ 

ရမပြောင်ီးလွဲရအြောင် လုပ်ရဆြောင်နိုင်ပါ  က  ီးြြောီးရသြော အခ ငာ့်အလြ်ီးနှငာ့ ်အ   ိီးအမြတ်ြ ြောီးပိုြို  ှိနိုင်ပါသည်။  

ြိသြောီးစုဝင်ြ ြောီးမဖငာ့် ြဟုတ် ွဲ လုပ်ငန်ီးတူြ ြောီးမဖငာ့် 

အ   ိီးတူပူီးရပါင်ီးလုပ်ရဆြောင်သညာ့ ် အရလာ့အထြှြော 

မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးဝန်ီး  င်တ င် ရြြော်ဒယ်အသစ ်

ြဟတု်ရသြော်လည်ီး ရအြောင်မြင်သူ နည်ီးပါီးပါသည်။ 

ဤသည်ြှြော ပူီးရပါင်ီးရဆြောင် ွ န်ိုငသ်ညာ့် စနစ်တစ်ခု ုိ 

ရသခ ြောြတည်ရဆြော န်ိုငမ်ခင်ီးနှငာ့ ် ရ တုိအမြတ် လိုြှု၊ 

အ   ိီးစ ီးပ ြောီးြ ြောီး ပဋိပ ခမဖစ်ြှုြ ြောီး ို   ွဲမပြောီးစ ြော 

ြ ှငီ်းလင်ီးနိုငြ်ှုတိုို့  အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး ုိ 

အတြောီးအဆ ီးအမဖစ်သုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲရစပါသည်။  

 

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးအတ  ် အခ ငာ့်အလြ်ီးဆိုသည်ြှြော ရင ရ  ီးအ   ိီးအမြတ်တစ်ခုတည်ီးြဟုတရ်ပ။ 

၎င်ီးတိုို့ဆန်စ လ်ုပ်ငန်ီးြ ြောီးထ  ် ှိရသြော စ နိ်ု့ပစ်ပစစည်ီးြ ြောီးမဖငာ့်လည်ီး ရလြောင်စြောရတြောငာ့်ထုတ်၍ 

သ ယ်ဝို အ်   ိီးရ  ီးဇူီးြ ြောီး ိုလည်ီး   ှိနိုင်သလို သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င်ထိန်ီးသိြ်ီးရ ီး ိုလည်ီး 

တစ်ရထြောငာ့်တစ်ရန ြောြှ ရ ြောင်ီး   ိီးမပ နိုငပ်ါသည်။ သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င် ထိန်ီးသြိ်ီးရ ီးအရလာ့အ  ငာ့်ြ ြောီး 

တိုီးတ ်  ငာ့်သံုီးနိုင်ြှုသည် ဧ ြောဝတ တိုင်ီးရဒသက  ီး ွဲာ့သုိို့ ပင်လယ်နှငာ့် န ီးစပ်၍ ြရြျှြော်လငာ့်နိုငရ်သြော 

သ ြောဝရ ီးအနတ ြောယ်  ရ ြော န်ိုငရ်မခမြငာ့်ြြောီးသညာ့် ရဒသအတ  ် အရ ီးက  ီးပါသည်။ သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င် ိ ု

ထိန်ီးသြိ်ီးရစြောငာ့်ရ ှြော သ်ည်ာ့ လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရနမဖငာ့် တစ်ဖ ်သတ် ုန်  စ ိတ်ြ ြောီးသြော  ှိသည်ြဟတု်ပါ၊ 

သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င်ထိန်ီးသြိ်ီးြှုြှ   ှိလြောရသြော နာြည်ရ ြောင်ီးြ ြောီးသည် ၎င်ီးတိုို့လုပ်ငန်ီး၏ ပံု ိပ်အတ  လ်ည်ီး 

သ ယ်ဝို ၍် ရ ြောင်ီး   ိီးမပ ပါသည်။  

 

 

စ က ာျေးမှတ်စ ု ( ၅) 

“အွဲာ့ရတြောာ့ မပည်တ င်ီးရ ီး   ်တစ်ခု ွဲ အြောီး ိုီးရန ရတြောာ့ 

 ြောြှမဖစ်ြလြော ူီး။ မပည်ပရ ီး   ်ရပေါ်ြှသြော 

အရ ြောင်ီးအဝယ် ရပေါ်ြှြော။ စ ်ပစစည်ီးရတ  

 ယရ်လြော ်သုံီးသုံီး  ုန်  ြ်ီးမဖစ်တွဲာ့ စပါီး  

အ ည်အရသ ီးြရ ြောင်ီး င်  ြောြှလုပ်လိုို့ြ ပါ ူီး။ 

အက ံရပီးခ င် တြော ရတြောာ့ ဒ လယ်ယြော ဏ္ဍပါ ွဲ၊ 

 ုန်  ြ်ီးမဖစ်တွဲာ့ စပါီးြ  ိီးရ ြောင်ီးရ ြောင်ီး ဖိုို့ အစိုီး   

ရဆြောင် ွ ်ရပီး င် ရ ြောင်ီးတြောရပါ ာ့ေ ြော။” _ ရြြော ်ျွန်ီးြှ 

ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင် 
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ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

လယ်ယြော ဏ္ဍြှထုတ် ုန်ြ ြောီးသည ် ရ ီးနှုန်ီး အရလ ြောာ့အတင်ီးနည်ီးသညာ့်အတ  ် အမြတ်နည်ီးသညာ့် 

 နု်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင် ရ ီးနှုန်ီးအတ ်အ  ြ ြောီး အရမပြောင်ီးအလွဲအမြန်အဆန်မဖစ်မခင်ီးသည ်

 နု်စည်ြ ြောီး၏ စ နိ်ု့စြောီး ြှု မြငာ့်တ ်ရစဖပ ီး အမြတ်  ှိြှုနှငာ့်  နု်စည်ဝယ်လိုအြောီး ြရသခ ြောြှုမဖစ်ရစ ြော၊ 

 င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုတိုီးခ ွဲွံ့ န်အတ  ်လည်ီး အဟနိ်ု့အတြောီးမဖစ်ရစသည်။ ထိုို့အမပင် ဆန်စပါီး  နု်စည်ထုတ်လုပ်ြှု 

  င်ီးဆ တ်စ်ရလျှြော သ်ည် အရက  ီးစနစ်မဖငာ့်လည်ပတ်သညာ့် စနစ်မဖစ်သညာ့်အတ  ် 

ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးနိုင်ြှုြှြောလည်ီး မြငာ့်ြြောီးသည် ုိ ရတ ွံ့ သည်။ အထူီးသမဖငာ့် တရုတ်မပည်သုိို့ ဆန်တင်ပုိို့ြှုြ ြောီးတ င် 

 နု်စည် ုိ တရုတန်ိုင်ငံ  ်အမခြ်ီးသုိို့ အ င်ပိုို့ဖပ ီးြှသြော  ုန်ဖုိီး ို တစ်ပတ်(သုိို့ြဟုတ်) နှစ်ပတ်(တစ်ခါတစ် ံ 

တစ်လ၊ နှစ်လအထိ) မပန်လည်  နု်ဖိုီးရတြောင်ီး သညာ့် စနစ် ို   ငာ့်သုံီး ရသြောရ  ြောငာ့် အြောြခံြှု 

အ ြောအ  ယ်တစ်စံုတစ် ြောြ ှိ ွဲ ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ြ  ြောခဏမဖစ်ရပေါ်ရလာ့ ှိသည။် 

ထိုသုိို့ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ှိရသြော်လည်ီး တရုတ်နိုင်ငံ ွဲာ့သုိို့ ဝယ်လိုအြောီးြ  ိီး ုိ အမခြောီးရန ြောတ င် 

ြ ှြောနိုငရ်သြောရ  ြောငာ့် ဝယ်လိုအြောီးအသြောစ ီးြှုမဖငာ့ ် အဖြွဲထိခိ ်ုရလာ့ ှိဖပ ီး၊ မြန်ြြော ုန်သညြ် ြောီးြှြော 

အဖြွဲအ ြောအ  ယ်ြွဲာ့ ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ိ ုခါီးစည်ီးခံ ရလာ့ ှိသည။် 

န မ  န ာ (၁)  

မြန်ြြောနိုင်င ံ လယ်ယြောစ ီးပ ြောီးရ ီး အြ ြောီးပိုင် ုြပဏ လ ြိတ ်သည် အြ ြောီးပိုင်  ုြပဏ တစ်ခုမဖစ်ဖပ ီး ၂၀၁၂ခုနှစ်တ င် 

စတင်တည်ရထြောင်ခွဲာ့ပါသည်။ ထို ွဲာ့သုိို့ ရ ြောပ်ို ိတ်ဆန်စ ြော  ုြပဏ အြ ြောီးအမပြောီး ို  ှယ်ယြောရခေါ်၍ တည်ရထြောငခ်ွဲာ့မခငီ်းရ  ြောငာ့် နိုငင်မံခြောီးသိိုု့ 

တင်ပိုရ ြောငီ်းခ  ြောတ င ် အ   ိီးအမြတ်ြ ြောီး  ှိခွဲာ့ဖပ ီး 

ရ  ှည် ပ်တည်နိုင် န်အတ  ် 

တစ်ဦီးတစ်ရယြော ်တည်ီး၏ အုပ်ခ  ပ်ြှု ပံုစံထ ်၊ 

အြ ြောီးအုပ်ခ  ပ်သညာ့်ပံုစံ ှိမခငီ်းရ  ြောငာ့ ်

အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး ိ ု ပိုြိုဖန်တ ီးနိုင်ဖပ ီး 

ရ  ှည် ပ်တည်နိုင်ြှု  အ   ိီးအမြတ်  ှိြှု ို 

ရသခ ြောရစဖပ ီး အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးရသြော 

 ုန်စည်ြ ြောီးပိုြို တင်ပိုို့ရ ြောငီ်းခ နိုင်သညာ့ ်

အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးလည်ီး   ှိလြောရစပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.mapco.com.mm/  
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အထူီးသမဖငာ့် တရုတ်နိုင်ငံမဖငာ့် ဆန်၊ စပါီးရ ြောင်ီးခ ြှုြ ြောီးတ င် တ ြောီးဝင်ရင လ ွဲသညာ့် 

စနစ်ြ ြောီးြ ှိသညာ့အ်တ  ် ြ  ြောခဏပင် တရုတ်နိုင်ငံြှ  နု်သည်ြ ြောီး၏ ရင ရ  ီးလိြ်လည်ြှု ိ ုခံ ရလာ့ ှိသည်။ 

ထိုို့အမပင် ယခင် တ ြောီးြဝငရ် ီး   မ်ဖငာ့် ရ ြောင်ီးခ  သညာ့် စ နိ်ု့စြောီး ြှုသည ်အလ န်မြငာ့်ြြောီးခွဲာ့သည်။ 

အမြတ်ြရသခ ြောရသြော စပါီးစုိ ်ပ  ိီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ုိ အစဉ်အဆ ် လုပ် ုိင်လြောရသြော 

လယ်သြြောီးြ ြောီးသည် တမဖည်ီးမဖည်ီးနှငာ့ပ်င် ဝငရ်င ြ ြောီးရလ ြောာ့နည်ီးလြောဖပ ီး ဆင်ီး ွဲြှု သံသ ြောနှငာ့ ်

အရက  ီးန ံနစ်ြှုြ ြောီး ို က  ံရတ ွံ့ရန ပါသည်။ လယ်သြြောီးြ ြောီး၏ ဝင်ရင  ရလ ြောာ့နည်ီးလြောမခင်ီးရ  ြောငာ့ ်

အ ည်အရသ ီးမြငာ့်ရသြော သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ြသ င်ီးနိုင်ရတြောာ့ ွဲ အ ည်အရသ ီးနိြာ့်  နု်စည်ြ ြောီး ိုသြော 

ဆ လ် ထ်ုတ်လုပ်ြှု ို တ န်ီးအြောီးရပီး မဖစ်ရပေါ်ရစဖပ ီး၊  နု်ထုတ်လုပ်ြှု   င်ီးဆ တ်စ်ရလျှြော  ် အမြတ်  ှြိှု 

ရလ ြောာ့နည်ီးလြောဖပ ီး စ နိ်ု့စြောီး ြှု မြငာ့်ြြောီးသညာ့်  နု်စည်အမဖစ်သုိို့ ရ ြော  ်ှိရစပါသည်။ အထူီးသမဖငာ့် ဆန်စပါီး 

 နု်စည်ြှြော အမြတ်ပါီးပါီးမဖငာ့်ြ ြောီးြ ြောီးထုတ်၊ ြ ြောီးြ ြောီးရ ြောင်ီး ြှ၊ ြ ြောီးြ ြောီးမြတ်သညာ့်  နု်စည်ြ  ိီးမဖစ်သည်။  

အထ ျေး ှင် ျေးပပ ခ  က ် (၁) ၊ အယ  က ျေး သ သ  ာ အ ဆင ် ဆင  ်
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ထိုို့ရ  ြောငာ့် ြ ြောီးြ ြောီးဝယ်သညာ့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ 

ရ ီး   ် ိုသြော အြောီး ိုီးလြော ရသြော်လည်ီး 

အ ည်အရသ ီးညံမခင်ီးနှငာ့် စ နိ်ု့စြောီး ြှုြ ြောီးမခင်ီးရ  ြောငာ့် 

အမြတ်  န်ြရသခ ြောရပ။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရ ီး   ် 

တစ်ခုတည်ီး ိုသြော အြောီး ိုီး မခင်ီးသည် မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ 

ဆန်စပါီး ဏ္ဍအတ  ် အဓိ  အဟနိ်ု့အတြောီးတစ် ပ် 

အရနမဖငာ့်  ှိရနပါသည်။  

အမခြောီးအဟနိ်ု့အတြောီးတစ် ပ်ြြှော ဆန်၊ စပါီး 

လုပ်ငန်ီးြ ြောီးတ င် မပည်တ င်ီး ှိ ဆန်၊ စပါီး ဏ္ဍ၏ 

အဆငာ့်ဆငာ့်ရသြော လုပ်ငန်ီးြ ြောီး  နိုင်ငံတ ြော 

ရ ီး   ် ို ြထိုီးရဖြော န်ိုငရ်သီးသလို၊ အ ညအ်ရသ ီးပိင်ုီးအ  ြယဉှ်ဖပိ င်နိုင်ရသီးခ နိ်တ င် 

နိုငငံ်တ ြော င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုမဖငာ့ ် ဝင်ရ ြော ်လြောရသြော ဆန်စ ်ြ ြောီး အထူီးသမဖငာ့် စင် ြောပူအရမခစို ် လုပ်ငန်ီးြ ြောီး 

မပည်တ င်ီးတ င် ရမခ ုပ်ယူလြောမခင်ီးသည ် မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးအတ  ် ဖခိြ်ီးရမခြော ်ြှုြ ြောီးပင်မဖစ်သည။် 

ဆန်စပါီး ုန်စည်ြ ြောီးြှြော မပည်ပရ ီး   ်တ င် တရုတန်ိုင်ငံြှလ ွဲ၍ အမြန်အစ န်ီးပိြုိ ုနိုင်သညာ့ ်

မပည်ပရ ီး   ြ် ြောီးသိုို့ တငပ်ိုို့နိုင ်န်အတ  ် အ ည်အရသ ီးပိုင်ီးတ င် ြမဖညာ့်ဆည်ီးနိုငြ်ှုြ ြောီး  ှိပါသည်။ 

အနှစ်ခ  ပ်ဆို လျှင် ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အဟနိ်ု့အတြောီးြ ြောီးသည် မပင်ပြှ တမဖည်ီးမဖည်ီးဝငရ် ြော လ်ြောသညာ့ ်

အရမခအရနတ င် ှိသည။်  

အက  ံမပ ခ  ် 

(၁) စနစ်တ   တည်ရဆြော ပ်ါ။ ဆန်ီးစပါီး လုပ်ငန်ီးငယ်ြ ြောီးအရနမဖငာ့် စို ်ပ  ိီးသညာ့်အဆငာ့်ြ ှ

ထုတ်လုပ်ရ ြောင်ီးခ တင်ပိုို့သညာ့အ်ဆငာ့်အထိ ပူီးရပါင်ီးရဆြောင် ွ န်ိုင်သညာ့ ် အလတ်စြောီး ရ ြော်ပိုရ ီး ှငီ်းြ ြောီး 

ထူရထြောင်နိုင်ပါသည်။ ထို ွဲာ့သုိို့ ပူီးရပါင်ီးရဆြောင် ွ န်ိုင ်န်အတ  ် လိုအပ်ရသြော အက ဉံြောဏ်ြ ြောီး ိ ု

စ ီးပ ြောီးရ ီးအက ရံပီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးဆ ြှ စနစ်တ   ယူသငာ့်သည်။ ထိုို့အမပင် နည်ီးပညြောအသစ်ြ ြောီး  ှိ န ် အစိုီး   

ရခ ီးရင အမဖစ်  ူည နိုင်သလို၊ ဆန်စပါီး ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးစင်တြော တည်ရထြောင် ြော လုပ်ငန်ီးငယ်ြ ြောီး ိ ုရခ ီးရင သြောြ  

စို ်ပ  ိီးနည်ီးစနစ်ြှ ထုတ်လုပ်ရ ြောင်ီးခ မဖနိ်ု့မဖ ီးသညာ့် အဆငာ့်အထိ လိုအပ်ရသြော နည်ီးစနစ်ြ ြောီးနှငာ့် သင်တန်ီးြ ြောီး၊ 

ရ ီး   ခ် တိ်ဆ ြ်ှုြ ြောီးအစ ှိသည်တိုို့ ို ခ တိ်ဆ ပ်ံာ့ပိုီးရပီးပါ  နည်ီးပညြောပိင်ုီးတ င် အခ ်အခွဲ ှိရနရသြော 

လုပ်ငန်ီးငယ်ြ ြောီး ပူီးရပါင်ီးရဆြောင် ွ ြ်ှု ုိ ရခ ြောရြ ွံ့ရစနိုငပ်ါသည်။ ထိုို့အမပင် အစိုီး ြ ှ ြလိုအပ်ရသြော လုပ်ထံုီး၊ 

လုပ်နည်ီးြ ြောီး ုိလည်ီး ရမဖရလ ြောာ့ရပီး ြည ်မဖစ်သည်။ 

စ က ာျေးမှတ်စ ု ( ၆) 

“စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးနွဲို့ ဆ ်သ ယ်ပတ်သတ်ရနတွဲာ့ အစိုီးဌြောန၊ 

NGO၊ INGO တမခြောီးအဖ ွဲွံ့အစည်ီးရတ   ှိပါတယ ် ျွန်ရတြ်ောတိိုု့  

စ နိ်ု့ပစ်ပစစည်ီး ရန Energy မပန်ထုတတ်ွဲာ့ (Waste to Energy 

Project)  ှိပါတယ ် အွဲာ့ project   စပါီးခ ံ ရန 

ရလြောင်စြောရတြောငာ့်မပန်ထုတပ်ါတယ်  ျွန်ရတြ်ော  I N G O 

ဒိန်ီးြတ်အရမခစို ် RBS Fund    ရပီးတွဲာ့ grant  ို 

၀င်ရလျှြော ်ဖပ ီး လို ်တြောရပါ ာ့ အွဲာ့ ရန  ျွန်ရတြောာ့် ို Waste to 

Energy ရခါင်ီးစဉ်နွဲို့ grant ရပီးလို ်တြောရပါ ာ့။” _လပ တတြောြှ 

ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင် 
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(၂)   ုန်စည်ထုတလ်ုပ်ြှု   င်ီးဆင်ီးတစ်ခုလံုီး ုိ 

ရမပလည်ရစနိုင်ရသြော ခ ဉ်ီး ပန်ည်ီး သြော 

ရအြော ရ်မခတ င် မဖစ်ရပေါ်ရနရသြော 

မပဿနာြ ြောီး ို ရမပလည်နိုင်သည်။ 

ဆန်စပါီး ဏ္ဍသည် အရက  ီးစနစ်မဖငာ့ ်

လည်ပတ်ရသြော  နု်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သည်။ 

ထိုို့ရ  ြောငာ့် အစိုီး   ဏ်ြ ြောီးြှမဖစ်ရစ၊ ပုဂဂလိ  

 ဏ်ြ ြောီးြှမဖစ်ရစ၊ အရသီးစြောီး၊ 

ရင ရ ီးရ  ီးရ ီးအဖ ွဲွံ့ြ ြောီး မဖစ်ရစ 

ရခ ီးရင သ ်သ ်မဖငာ့်သြော ရမဖ ှင်ီး၍ 

ရမပလည်နိုင်စ ြောြ ှိပါ။ အဓိ  ဆန်စပါီး နု်စည်ြှြော အရလ ြောာ့အတငီ်းနည်ီး(ရ ီးအတ ်အ  ြ ြောီးစ ြော ြမဖစ်ရပေါ်)

သညာ့်  ုန်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်၍   င်ီးဆ ်တစ်ရလျှြော ် ထုတ်လုပ်သူြ ြောီး၏အမြတ်နညီ်းပါီးသညာ့်အမပင်၊ 

အမြတ်ြ ြောီးြ ြောီး  ှိရစ န် အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးသညာ့် ဆန်စပါီး ထုတ်လုပ်နိုင် န်အတ  ်လည်ီး 

တ  ်ရမခ ို ်ြညာ့ ် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ုိ ထညာ့်သ င်ီးအသုံီးမပ  န် ထုတ်လုပ်သူြ ြောီး  

ရင ရ  ီးအ င်ီးအနှ ီးြတတ်နိုင်ရပ။ ထိုို့ရ  ြောငာ့် အစိုီး နှငာ့် ပုဂဂလိ  လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့် ပညြော ှင်ြ ြောီး 

စုစည်ီးရတ ွံ့ဆံုရဆ ီးရန ီး၍ အရမဖ ြှောသငာ့်ပါသည်။ 

(၃) လ  ်ှိ အ ည်အရသ ီး ို လ ခ်ံနိုင်သညာ့် ရ ီး   ြ် ြောီး ို ပိုြို ှြောပါ။ ဤ ွဲာ့သုိို့ ရ ီး   ် ှြောမခင်ီး ိစစသည် 

ဦီးနုအစိုီး လ ထ် ် တည်ီး ပင် လုပ်ခွဲာ့ရသြော အစဉ်အလြောမဖစ်ရသြော်လည်ီး ရ  ြောရသြော 

အ   ိီးမဖစ်ထ န်ီးြှုြ ှိသညာ့် ရမဖ ှင်ီးနည်ီး ွဲာ့သုိို့ အ ရ်  ြောင်ီးထပ်ရနဖပ မဖစ်သည်။ သိုို့ရသြော် လ  ်ှိ မြန်ြြောာ့ဆန်စပါီး 

အ ည်အရသ ီး ို လ ခ်ံနိုင်ရသြော နိုင်ငံြ ြောီးနှငာ့ ် ခ တိ်ဆ ရ်ဆြောင် ွ  ်ြညာ့ ် ရမဖ င်ှီးနည်ီးြှြော 

 ြောလတိုရမဖ ှင်ီး ြည်ာ့ နညီ်းလြ်ီးမဖစ်သည်။  ြောလတိတု င် လ ် ှိထုတလ်ုပ်သညာ့ ်အ ည်အရသ ီးြှ   ှိလြောရသြော 

အမြတ်ြ ြောီး၏ ပိုြိုထိခို ်နိုငရ်သြောအရမခအရနြ ြောီး ို အစိုီး ြှ အ ြောအ  ယ်ရပီးထြောီးဖပ ီး ထုတ်လုပ်သူြ ြောီး၏ 

ဝငရ်င အရတြော်အတန် တည်ဖငိြ်ရစ န်က ိ ီးစြောီး ြည်မဖစ်သည်။ ထိုြှတစ်ဆငာ့်  ြောလတိုတ င် ဆန်စပါီး 

ထုတ်လုပ်ြှု  င်ီးဆ တ်စ်ရလျှြော  ် လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ ဝင်ရင ြ ြောီး တည်ဖငိြ်လြောဖပ ီး၊ 

ထိခို ြ်ှုြ ြောီးရလ ြောာ့နည်ီးလြောခ နိ်တ င်  ုန်စညြ် ြောီး၏ အ ညအ်ရသ ီး ုိလည်ီးတမဖည်ီးမဖညီ်းနှငာ့် 

မြ ငာ့်တင် ြည်မဖစ်သလို၊ အ ည်အရသ ီးမြ ငာ့် နု်စည်ြ ြောီး ိ ု လ ်ခံသညာ့် ရ ီး   ်ြ ြောီး ုိလည်ီး 

ထိုီးရဖြော  ်ှြောရဖ  ြည်မဖစ်သည်။ ထိုသုိို့မပည်ပရ ီး    ်  ှြောရဖ  ြောတ င် အစိုီး ၏ ပံာ့ပိီုးြှုြှြော 

ြမဖစ်ြရနလိုအပ်ပါသည်။ 

စ က ာျေးမ ှတ်စ ု (၇ )  

“Local လုပ်ငန်ီး ှင်ရတ   ဒ ယဉှ်ဖပိ င်ြှုရတ  ိုရ  ြ်ောမဖတ်ဖိုို့ဆို င် 

နည်ီးပညြောနွဲို့အ ငီ်းအနှ ီး ိ ု သ ်သြောတွဲာ့အတိုီးနှုန်ီးနွဲို့ ြှရပါ ာ့ရနာ် Gov-

ernment sector မဖစ်တွဲာ့အစိုီး   ် ရနဖပ ီးရတြောာ့ Local SME ရတ  ို 

development မဖစ်ရအြောင်  ြောရတ သ ြောီးြလွဲဆိုတြော ို 

ရဆ ီးရန ီးရပီးသငာ့်တယ် ရနာ ်လ ် ှိမဖစ်ရနတွဲာ့ Challenge 

ရတ  ိုလည်ီး သူတိုို့နာီးရထြောင်သငာ့်တယ် ဖပ ီး ရတြောာ့အစိုီး အရနနွဲို့ 

ဒ အခ ်အခွဲရတ  ိုရမဖ ှင်ီးရပီးသငာ့်တယဆ်ိုတြော ိုစဉ်ီးစြောီးသငာ့်တယ”်  

_ ဖ ြောပံု ဆန်စ ်ပိုင် ှင် 
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(၄) လုပ်ငန်ီး ှငြ် ြောီးအရနမဖငာ့် အ ည်အရသ ီးမြငာ့်ရသြော  နု်  ြ်ီးြ ြောီး  ှိနိုင် န်အတ  ် အ ညအ်ရသ ီးမြငာ့်ရသြော 

သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးသံုီးစ ွဲလြော န် ြ လ်ံုီးရပီးဆ ွဲရဆြောင်ြှုြ ြောီး မပ လုပ်နိုင်ပါသည်။ ရလာ့လြောရတ ွံ့ ှခိ  ်ြ ြောီးအ  

စပါီးစို ် န်အတ  ် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ို လယ်စို ်ရတြောင်သူြ ြောီး သြော   ခံမခင်ီးသည် အလ န်ပင် 

စ နိ်ု့စြောီး ြှုြ ြောီးဖပ ီး၊ ၎င်ီးတိုို့အတ  ် အမြတ်  ှိြှု နည်ီးပါီးပါသည်။ အဆိုပါနညီ်းလြ်ီးအစြောီး စ နိ်ု့စြောီး ြှုြ ြောီးနှငာ့် 

အမြတ် ုိ ြျှရဝယူမခင်ီးနည်ီးလြ်ီး ို အသံုီးမပ သငာ့်ပါသည်။ ဥပြြောအြောီးမဖငာ့် လယ်သြြောီးအတ  ်လိုအပ်ရသြော 

သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ို ဆန်စ ပ်ိုင် ှင်ြ ြောီးြှ တြောဝန်ယူရစဖပ ီး အဆိုပါသ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးအတ  ် ရခ ီးရင  ုိ 

လယ်သြြောီးနှငာ့ ် ဆန်စ ပ်ိုင် ှင် ုိရင ထုတ်ရခ ီးမခင်ီးမဖငာ့ ် နှစ်ဦီးနှစ်  ် တြောဝန်ယူရစမခင်ီးမဖငာ့် အထိန်ီး၊ 

အည ိပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်လြောနိုင်သလို၊ နှစ်  လ်ံုီး၏ဆံုီးရံှုီးနိုငရ်မခြ ြောီး ိုလည်ီး ရလ ြောာ့ခ နိုင်ပါသည။်  
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၂။ ပ ခ ျေးတိုင်ျေး ယဒသ က က ျေး 

၂.၁ ပ  လပု ်ငန်ျေး 

ရနာ ်ခံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

ပွဲခူီးတိင်ုီးရဒသက  ီးြှြော ရ ှီးယခင် ပင် ြိရုိီးဖလြော ြိသြောီးစုစ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရနမဖငာ့် ပွဲစို ်ပ  ိီးြှု ုိ 

လုပ် ုိင်ရသြော ရဒသမဖစ်သည။် ပွဲ ုန်စည်၏ အဓိ  ဝယ်လိုအြောီးြှြော အိနဒိယနိုင်ငံမဖစ်သလို ပွဲက ိတ်ြှုနိ်ု့ ွဲာ့သုိို့ 

အမခြောီးရသြော မပည်တ င်ီးဝယ်လိုအြောီး ှိသညာ့် ုန်စည်လညီ်း မဖစ်ပါသည။်  

ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ်ြ ြောီး 

 ပွဲ ုန်စည်သည် ဆန်နှငာ့် ရမြပွဲ ုန်စည်ြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ပင် မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အဓိ  

စို ်ပ  ိီးရ ီးထုတ် ုန်ြ ြောီးမဖစ်သည။် ထိုို့အမပင် အြောဆ ယံနိင်ုငံြ ြောီးနှငာ့်ပါ ရ ီး   ်ယှဉ်ဖပိ င ်သညာ့် အရမခအရန ှသိည်။ 

ပွဲလုပ်ငန်ီးသည ်အမခြောီးရသြော စို ်ပ  ိီးရ ီး ုန်စည်ြ ြောီးနှငာ့် နိှုင်ီးယှဉ်လျှင် အမြတ်ပိုြိ ု ှိနိင်ုသညာ့် အရမခအရန ှိပါသည။် 

အစိုီး ၏ ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ြ ြောီး   ှိနိင်ု န် ရမဖရလ ြောာ့ြှုြ ြောီး(မပည်ပ  ရ ီး   ်ဝယလ်ိုအြောီး ှိရသြော ပွဲြ  ိီးြ ြောီး ုိ 

တင်သ င်ီးခ ငာ့်မပ မခင်ီး)  ှိပါ  အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး ပိြုိမုဖစ်ရပေါ်ရစပါသည်။  

ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီး 

 ပွဲစို ်ပ  ိီးသူြ ြောီးသည် စ ်အင်အြောီးသုံီး၍ 

စို ်ပ  ိီး န်ြြှောြူ အ င်ီးအနှ ီး ုန်  စ ိတ်က  ီးြြောီးြှု ုိ 

 င်ဆိုင်ရန ပါသည်။ အမခြောီးတစ်ဖ ်တ င်လည်ီး 

ဧ အြ ြောီးအမပြောီးစို ်ပ  ိီး န်အတ  ် လုပ်သြောီး 

အြ ြောီးအမပြောီးဌြောီး ြီ်း ြညာ့်  ုန်  စ ိတ် ုိလည်ီး 

ြတတ်နိင်ုရပ။ ထိုို့အမပင် အစိုီး ြ ှ ြိြိနိုင်ငံြထှ  ် ှိရသြော 

အရမခခံစြောီးသုံီး ုန်စည်ြ ြောီး ုိ တင်သ င်ီးခ ငာ့်မပ ထြောီးမခင်ီးရ  ြောငာ့် မပည်တ င်ီးရ ီး   ် ုိ ထိခို ်ြှုြ ြောီး ှိသည။် သုိို့ရသြော် 

မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးြှြော မပည်တ င်ီး ုန်စည်ြ ြောီး၏ အ ညအ်ရသ ီး ုိလည်ီး ပိြုိရု ြောင်ီးြ န်လြောရအြောင် 

စို ်ထုတ်သုံီးစ ွဲ န်အတ  ် လိုအပ်ရသြော  ုန်  စ ိတ်ြ ြောီး ုိလည်ီးြတတ်နိင်ုသညာ့်အရမခအရန ှရိနသည။် 

မပည်တ င်ီးရ ီး   ်တ င်ပင် အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န်ရသြော  ုန်စည်ြ ြောီး ုိ ရတြောင်ီးဆိုြှုမြ ငာ့်တ ်ရနမခင်ီးရ  ြောငာ့် 

အဆိုပါမပဿနာ ုိရမဖ င်ှီး န်ြြှော ရှုပရ်ထ ီးသညာ့် အရမခအရန ှသိည ုိ် ရတ ွံ့ သည။် 

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၈) 

“ပွဲလုပ်ငန်ီးအရနနွဲို့ ရတြောာ့  ျွန်ရတြ်ောတိုို့ဆ ြှြော မပဿနာ  

မြန်ြြောမပည်ြှြော ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့   ှြောီးတယ် 

၀ယ်လိိုု့ြ  ူီး  ျွန်ရတြ်ောတိိုု့  စို ်ပ  ိီးရ ီးလုပ်တွဲာ့အခါြှြော 

ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ ဖိုို့  အရ ီးက  ီးတယ် 

ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ ြှ အပင်ထ  ်နှုန်ီး  ရ ြောင်ီးတယ် 

 ျွန်ရတြ်ောတိိုု့အတ  ်အ   ိီးအမြတ် ှိြယ်” _ပွဲလုပ်ငန်ီး ှင်၊ 

ပွဲခူီးတိုင်ီးရဒသက  ီး  
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ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ်ြြှော မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အမခြောီးရသြော အရမခခံ ုန်စည်ြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ပင် 

အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီး ို ရ  ှည်ြထိန်ီးသြိ်ီးနိုင်မခင်ီးနှငာ့ ် မပင်ပရ ီး   ်ဝင်ဆနိ်ု့ြှု ြ ှိမခင်ီးပင်မဖစ်သည။် ထိုို့အမပင် 

အရမခြော ခ်ံစ ်ြှြော အဓိ လိုအပ်သညာ့ ် စ ်ပစစညီ်းမဖစ်ဖပ ီး၊ ရမြဩဇြောအလ နအ် ျွံသုံီးမခင်ီးရ  ြောငာ့် 

ရမြဆ လ ြောပ  ်စ ီးမခင်ီး၊ အမခြောီးသ ီးနှံြ ြောီးစို ပ်  ိီး န ်ခ ်ခွဲသညာ့်အြောီးနည်ီးခ  ် ှိပါသည။် ထိုို့အမပင် စို ်ပ  ိီးရ ပုံြှန် 

  ှိ န်အတ  ် ရ သ င်ီးစနစ်နှငာ့ ် ရ မဖန်ီးစနစ်ြ ြောီး ုိ လိုအပ်ခ  ်နှငာ့် အည  လို ်ရလ ြောည ရထ ရမပြောင်ီးလွဲနိုင် န် 

လိုအပ်ပါသည်။  

ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး 

နိုင်ငံတ ြောြှ ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး ုိ မပည်တ င်ီး၌စို ်ပ  ိီးနိုင် န်ြြှော အလ န်ခ ခ်ွဲရသြော  ိစစမဖစ်သညာ့်အရလ ြော ် 

မပည်တ င်ီး၌ပင် ြ  ိီးရစာ့ရ ြောင်ီးြ ြောီး  န်အတ  ် မပည်တ င်ီးစို ်ပ  ိီးရ ီးဌြောန၏ ြ  ိီးရစာ့ သရုတသနြ ြောီးပံာ့ပိီုးနိုင်ြှုြှြော 

အလ န်အရ ီးက  ီးဖပ ီး မပည်တ င်ီးစ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့ ် မပည်သူြ ြောီး အ   ိီးအမြတ်ြ ြောီး  ှိနိုင်ရသြော 

အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးဖန်တ ီးမခင်ီးလည်ီး မဖစ်ရစသည်။ ထိုို့အမပင် အိနဒိယနိုင်ငံနှငာ့်  ရနဒါနိုင်ငံတိုို့၏ 

ပံုြနှ်ဝယ်လိုအြောီး ှိရနြှုသညလ်ည်ီး ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးတစ်ခုမဖစ်သည်။ ပွဲြ  ိီးရစာ့ထုတ်လုပ်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့ ်

ဝယ်လိုအြောီးရ ီး   န်ှငာ့် ို ်ည ရသြော ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး ထုတ်လုပ်နိုင်ပါ  နိုင်ငံ၏ ပိုို့ နု်တစ်ခုမဖစ်သညာ့်အတ   ်

ြ ြောီးစ ြောအခ ငာ့်အလြ်ီး ှိပါသည်။ ထိုို့အမပင် ရ သ င်ီးြစို ်ပ  ိီးနိုင်ရသြော  ြောသ နှငာ့ ် ရဒသြ ြောီးတ င် 

 ိပ်သိြီ်းစ ြ် ြောီးဌြောီး ြ်ီးမခင်ီးနှငာ့် ရ ြောင်ီးခ မခင်ီးလုပ်ငန်ီးြှြောလည်ီး ြ ြောီးစ ြော အခ ငာ့်အလြ်ီး ှိရသြော လုပ်ငန်ီးတစ်ခု 

မဖစ်ပါသည်။ ထိုို့အမပင်ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ ထုတ်လုပ်ြှု ုန်စည်  င်ီးဆ ်တစ်ရလျှြော ် အမြတ်  ှိြှု  ြောခိုင်နှုန်ီးသည် 

ဆန်စပါီးနှငာ့ ် နိှုငီ်းယှဉ်ပါ  သသိသိြောသြောြ ြောီးမပြောီးသည် ုိရတ ွံ့ သည်။ ဥပြြောအြောီးမဖငာ့်  ြောသ ဥတုရ ြောင်ီးြ န်သညာ့် 

ပံုြနှ်အရမခအရနတ င် ပွဲစို ်သညာ့် ရတြောင်သူသည် စပါီးစို ်သညာ့် ရတြောင်သူ၏ တစ်ဧ ထ  ် 

အမြတ်ပြြောဏထ  ် ြ ြောီးစ ြောမြငာ့်ြြောီးသည် ုိရတ ွံ့ သည်။ ထိုို့အမပင်ပွဲြ  ိီးရစာ့သည် ရမြဆ လ ြောအတ  ် 

ရ ြောင်ီးြ န်ရစရသြော ပရိုတိန်ီးဓြောတ် ုိလည်ီး အရထြော အ်ပံာ့မဖစ်ရစသညာ့်အမပင်၊ ရ   ှိ န် 

လိုအပ်ခ  န်ည်ီးပါီးမခင်ီး၊ အလ ယ်တ ူစို ်ပ  ိီးနိုငမ်ခင်ီးတိုို့  ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးမဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင် 

အစိုီး နှငာ့် ပုဂဂလိ  အြောြခံလုပ်ငန်ီးြ ြောီးပူီးရပါင်ီး၍ သ ီးနှံအြောြခံစနစ်လုပ်ရဆြောင်နိုင်ြည်ဆိုပါ  

ရတြောင်သူြ ြောီးအတ  ် ပွဲစို ်ပ  ိီးမခင်ီးရ  ြောငာ့် အ   ိီးအမြတ်ြ ြောီးစ ြော  ှိနိုင်သညာ့် အရမခအရန 

ပိုြိုမြငာ့်ြြောီးလြောနိုငပ်ါသည်။ ထိုို့အမပင် တရုတ်နိုင်ငံြှ ပွဲဝယ်လိုအြောီးမြငာ့်တ ်လြောနိုငသ်ညာ့် 

အလြောီးအလြောြ ြောီးစ ြော ှိပါသည်။  
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ပွဲလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

စို ်ပ  ိီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် အဓိ  ဖခိြ်ီးရမခြော ်ြှုတစ်ခုြြှော ခနို့်ြှန်ီး၍ 

ြ ရသြော ြောသ ဉတုရဖြော မ်ပန်မခင်ီးနှငာ့် သ ြောဝရ ီးအနတ ြောယ်မဖစ်သည်။ စို ်ပ  ိီး န် ြ  ိီးရ ြောင်ီး  ှိြှုသည် 

ပွဲလုပ်ငန်ီးအတ  ် အရ ီးက  ီးရသြော အခ  ်မဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင် ြိသြောီးစုလုပ်ငန်ီးပံစုံမဖငာ့် 

အြ ြောီးစုလည်ပတ်ရနရသြောစို ်ပ  ိီးရ ီး စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော ၂၁ ြောစုရခတ ် လူငယ်ြ ြောီးအတ  ် 

ဆ ွဲရဆြောင်ြှုတစ်ခု ြမဖစ်ရပ။ ထိုို့ရ  ြောငာ့် အဆိုပါလုပင်န်ီးြ ြောီး ုိ ဆ ်လ ်လုပ် ုိင် န်အတ  ် 

ြ  ိီးဆ ်ြ ြောီးမပတ်ရတြော ်ြှု  ှိနိုင်သညာ့် အဟနိ်ု့အတြောီးမဖစ်ရစပါသည်။  မြန်ြြောမပည်အလယ်ပိုင်ီးသည် 

ပွဲစို ်ပ  ိီးြှုြ ြောီးမပြောီးသညာ့ ် ရဒသမဖစ်သလို ြိီုးရခါင်မခင်ီးနှငာ့် ရ သ င်ီးစို ်ပ  ိီးနိုင် န် 

အခ အ်ခွဲြ ြောီးစ ြော ှိသညာ့အ်ခ  ်ြှြော အဟနိ်ု့အတြောီးမဖစ်ရစသည်။ 

စ က ာျေးမ ှတ်စ ု (၉ ) 

“အခုရနာ ်ပိုင်ီး လူငယ်ရတ  ြ ှိရတြောာ့ ူီး ရတြောင်သူ လယ်သြြောီးရတ  ွဲွံ့ သြောီးသြ ီးရတ   ဖြိ ွံ့ရတ  ို ရ ြော ် ုန်ဖပ ဆိုရတြောာ့ 

 ျွန်ရတြ်ောတိုို့  စ ်ြှုလယ်ယြော အသ ငရ်မပြောင်ီးဖိုို့ အရ ီးက  ီးတယ် စ ်ြှုလယ်ယြောလုပ်ြှ  ျွန်ရတြ်ောတိုို့စို ်ပ  ိီးရ ီး  

တိုီးတ ်နိုင်ဖိုို့ ှိတြော အွဲာ့ဒါရ  ြောငာ့်ြလိုို့  ျွန်ရတြ်ောတိုို့  စ ်ြှုလယ်ယြောလုပ်ငန်ီး ို စလုပ်တြော” _ပွဲလုပ်ငန်ီး ှင်၊ ပွဲခူီးတိုင်ီးရဒသက  ီး  

 င်ီးမြစ ်- CSO Yearbook (Various Series)  

 မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အလုပ်လုပ်နိုင်စ ြ်ီး ှိသူ(အသ ်၁၈နှစ်ြှ အသ ်၆၀ထိ) လုပ်သြောီးလူဉ ီးရ ြှြော အြောဆ ယံနိုင်ငံတ င် 

အြ ြောီးဆံုီးမဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင ် မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အနည်ီးဆံုီးတစ်  ်လုပ်ခ(၄၈၀၀  ပ်)သည် အြောဆ ယံတ င ် အနည်ီးဆံုီး မဖစ်ရသြောရ  ြောငာ့် 

မပည်တ ငီ်း ှိ ြိရိီုးဖလြောလုပ်ငန်ီးြ ြောီးတ င ် ဆ ်လ ်လုပ် ိုင ်န်ြှြော လူငယ်ြ ြောီး၏ အနာဂတ်အတ  ် ြရ  ြောြှုြ ြောီးစ ြောမဖစ်ရပေါ်ရစသည်။ 

ထိုို့ရ  ြောငာ့် မပည်ပသိိုု့ ရ ွွံ့ရမပြောင်ီးသ ြောီးရ ြော ်လုပ် ိုင်ြှုြ ြောီးစ ြော ှိဖပ ီး ြ န်မပည်နယ် ှိ လုပ်သြောီးြ ြောီးသည် 

မပည်ပသိိုု့သ ြောီးရ ြော ်လုပ် ိုငြ်ှုအြ ြောီးဆံုီးမဖစ်ဖပ ီး၊ မြန်ြြောနိုငင်ံ၏ အနည်ီးဆံုီးတစ်  ် လုပ်ခလစြောထ ် ၃ဆပိုြို ြ ြောီးမပြောီးရသြော 

ထိုင်ီးနိုင်ငံသုိို့ အြ ြောီးဆံုီးသ ြောီးရ ြော ်လုပ် ိုင်  ပါသည်။  
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ြိရုိီးဖလြောလုပ်ငန်ီးြ ြောီး မဖစ်သညာ့်အတ  ် လုပ်သြောီး ုိ အရမခမပ ရသြော စို ်ပ  ိီးရ ီးစနစ် ုိသြော အြ ြောီးစု 

  ငာ့်သံုီးလ  ် ှိရသီးသည်။ သိုို့ရသြော ် မပည်တ င်ီးလုပ်သြောီးြ ြောီးြှြော ဆင်ီး ွဲြှု၊ ဝင်ရင ြ ြောီးမပြောီးရသြော 

အလုပ်အ ိုင်အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး နည်ီးပါီးြှု၊ ပိြုိတုိီုးတ ်ရသြော ၎င်ီးတိိုု့၏  ဝြ ြောီး ုိ 

တည်ရဆြော လ်ိုရသြော ည် ွယ်ခ  ်ြ ြောီးမဖငာ့ ် မပည်ပနိုင်ငံြ ြောီးသိုို့ ရ ွွံ့ရမပြောင်ီးလုပ်သြောီးြ ြောီးအမဖစ် 

သ ြောီးရ ြော လ်ုပ် ုိင်သြူ ြောီးမပြောီးရသြော တိင်ုီးရဒသက  ီးလည်ီး မဖစ်ပါသည။်  

ထိုို့ ွဲာ့သုိို့ ဆ ်န ယ်ြှု ှိရသြော မပဿနာြ ြောီးသည်လည်ီး ပွဲခူီးတိင်ုီးရဒသက  ီးအတ င်ီး လုပ်သြောီး ှြောီးပါီးြှု 

မဖစ်ရစသညာ့် သ ်ရ ြော ြ်ှုြ ြောီး ိ ု  ရလာ့လြောရတ ွံ့ ှိ ပါသည။် ထိုို့အမပင်  န် ုန်ဆိပ် ြ်ီးတစ်ခုတည်ီး  

မပင်ပပိိုု့ နု်ြ ြောီး ို တငပ်ိုို့ြှု ှိမခင်ီးသည် လည်ီး  န် ုန်ဖြိ ွံ့အတ  ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုီးမဖစ်ရစသလို၊ အမခြောီးရသြော 

တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီးအတ  ် စ ီးပ ြောီးရ ီးတိုီးတ ် န် အဟနိ်ု့အတြောီးလွဲ မဖစ်ရစပါသည်။ 

မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ ပွဲလုပ်ငန်ီးြ ြောီးသည် ဆန်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ပင် မပင်ပရ ီး   တ်စ်ခုတည်ီး ိုသြော 

အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့် အြောီး ိုီးရန သညာ့် အရမခအရနမဖစ်သည်။ သိုို့ရသြော်ဆန်လုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော 

မပည်တ င်ီးရ ီး    ်ှိရသြော်လည်ီး အခ  ိွံ့ရသြော ပွဲ ုန်စည်ြ ြောီးြှြော အိနဒိယနိုင်ငံ ပွဲရ ီး   ၏် ဝယ်လိုအြောီး ုိ 

ြှ ခိုရန သညာ့ ် အရမခအရန ှိသည်ာ့အတ  ် ဤအခ  ြ်ှြော မြန်ြြောနိုင်ငံအတ  ် အဟနိ်ု့အတြောီးတစ်ခုမဖစ်သလို၊ 

အိနဒိယနိုင်ငံ  ပွဲ ုန်စည် ို ၎င်ီးတိုို့ ိုယ်တိုင် လံုရလြော ရ်အြောင် ထုတ်လုပ်လြောနိုငသ်ညာ့အ်ရမခအရန လည်ီး 

အဟနိ်ု့အတြောီးတစ်ခုမဖစ်လြောနိုငသ်ည်။ ထိုို့အမပင် ပွဲရ ီး   ်ြှြော အမခြောီးရသြော အရမခခံ ုန်စည်ြ ြောီးထ ပ်ို၍ 

ရ ီး စြောီးလိုရသြော သရ ြောသ ြောဝ ှိသည်ြှြောလည်ီး ဆံုီးရံှုီးနိုငရ်မခြ ြောီး ို မြငာ့်ြြောီးတတ်ပါသည်။ မပင်ပ 

သ ်ရ ြော ြ်ှုအမဖစ် ၂၀၁၇ခုနှစ်  အိနဒိယနိုင်ငံြှ မြန်ြြောနိုငငံ်၏ ပွဲ နု်စည်တင်သ င်ီးြှု ိ ု

ရုတ်တ ပ် ပ်ဆိုင်ီးမခင်ီးြ  ိီးမပ လုပ်ခွဲာ့မခင်ီးရ  ြောငာ့် မပည်တ င်ီး ှိ  နု်စည်  င်ီးဆ တ်စ်ရလျှြော  ်

အလ န်ရသြော သံသ ြောရဝခွဲာ့ သညာ့ ်မဖစ် ပ်ြ ြောီးြှြော ိုလည်ီး သင်ခန်ီးစြောယူ ရပြည်။  
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အက  ံမပ ခ  ် 

(၁) ရတြောင်သူြ ြောီး၏ ဆံုီးရံှုီးနိုင်ရမခမြငာ့်ြြောီး သညာ့် အရမခအရန ုိ ရလျှြောာ့ခ နိင်ု န်အတ  ် ြညသ်ညာ့် သ ီးနှံြ  ိီး ုိ 

စို ်ပ  ိီးသငာ့်၊ ြသငာ့် ွဲာ့သိုို့ရသြော ရမြဆ လ ြောဆန်ီးစစ်ြှုြ ြောီး မပ လုပ်ရပီးနိုင်ရသြော တိ  ရသခ ြောရသြော 

ရဆ ီးရန ီးတိုင်ပင်နိုင်သညာ့် အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီး ှိသငာ့်သည်။  

(၂) ရမြဩဇြော ုိ အလ န်အ ျွံအသံီုးမပ မခင်ီးြ ှိရစ န်နှငာ့် သ င်ီးအြောီးစု ုန်  စ ိတ်နှငာ့်  ုန်ထုတ်အမြတ် 

 ို ်ည ြှု ှိရစသညာ့န်ည်ီးလြ်ီး ို  ှြောရဖ  န်လိုအပ်ပါသည်။ 

(၃) ပွဲလုပ်ငန်ီးသည ် အလြောီးအလြော ှိရသြော လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်ဖပ ီး၊ အနိဒိယနိုင်ငံသြောြ  အမခြောီးရသြော 

အရ ှွံ့အလယ်ပိုင်ီးနိုငငံ်ြ ြောီးနှငာ့ ် တရုတ်နိုင်ငံတိုို့ ိ ု တငန်ိုငသ်ညာ့် အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးစ ြော ှိပါသည်။ ထိုို့ရ  ြောငာ့် 

ဝယ်လိုအြောီး ှိရသြော ရ ီး   ြ် ြောီး ိ ုထိုီးရဖြော ်နိုင် န် က ိ ီးစြောီး ြည်မဖစ်သည်။ 

(၄) အစိုီး အရနမဖငာ့် သငာ့်ရလ ြောသညာ့် ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး ုိ တင်သ င်ီးခ ငာ့်မပ မခင်ီး (သုိို့) ပုိြုိရ ြောင်ီးြ န်ရသြော 

ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး  ှိနိုင် န် သရုတသနြ ြောီးမဖငာ့် ပံာ့ပိုီးရပီး န် လိုအပ်ပါသည်။  
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၃။ မ ယက ျေး တိုင်ျေးယဒ သ ကက ျေး 

၃ .၁ ယပမ ပ  လ ုပင် နျ်ေးနငှ  ် နှမ်ျေးလ ုပင် နျ်ေး 

ရနာ ခ်ံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီးသည် မြန်ြြောနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်ီးခ  ိငာ့်ဝှြ်ီးရဒသတ င် တည် ှိဖပ ီး ပူမပင်ီးရသြော 

 ြောသ ဥတု ှိသညာ့ ် ရဒသမဖစ်သည်။ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြှြော လယ်ယြောစိ ်ုပ  ိီးရ ီးလုပ်ငန်ီးနှငာ့် ရ နံနှငာ့် 

သ ြောဝဓြောတ်ရင ွံ့ လုပ်ငန်ီးတိုို့မဖစ်ဖပ ီး အလုပ်လုပ ုိ်င်နိုင်သညာ့် လူဦီးရ အခ  ိီးြှြော တိင်ုီးရဒသက  ီးတစ်ခုလံုီး၏ 

ထ ဝ် ်ရ  ြော် ှိပါသည်။ တိင်ုီးရဒသက  ီး၏ ဂ  ဒ ပ  ုိ အြ ြောီးဆံုီး ရထြော ်ပံာ့ရပီးရနသညာ့် လုပ်ငန်ီးြှြော 

လယ်ယြောလုပ်ငန်ီးမဖစ်ဖပ ီး အြ ြောီးဆံုီးစို ်ပ  ိီးရသြော သ ီးနှံြ ြောီးြှြော စပါီး၊ရမြပွဲ၊နှြီ်း၊ရန  ြော၊ပွဲအြ  ိီးြ  ိီးနှငာ့် 

ဥယ ြောဥ်ခခံလုပ်ငန်ီးတိုို့မဖစ်  သည်။ တိင်ုီးရဒသက  ီးအတ င်ီး ှိ စို ်ပ  ိီးရမြဧ ိယြောဧ  ၃သန်ီးရ  ြော်ရပေါ်တ င် 

စပါီး၊ရမပြောင်ီး၊ရမြပွဲ၊နှြီ်း၊ပွဲတ စိြီ်း၊ ပွဲ၊ ဝါ၊ရန  ြော၊ က ံတုိို့ ုိ အဓိ စို ်ပ  ိီး  သည်။ ယခရုလာ့လြောြှုတ င် ပါဝင်သညာ့် 

ရမြပွဲသ ီးနှံ ိ ု ြိီုး ြောသ နှငာ့်ရဆြောင်ီး ြောသ တ င် စို ်ပ  ိီး  ဖပ ီး  ြောသ ခ နိ်(၂) ြောသ အတ  ် ြ ်ထ စ်တန်ခ နိ် 

ငါီးရသြောင်ီးရ  ြော်အထိ ထ  ် ှိသညဟ်ု ရလာ့လြောြှုြ ြောီးအ  သ ိှိ ပါသည်။ အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့် ရမြပွဲနှငာ့်နှြ်ီး ိ ု

တစ်လှညာ့စ် ရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ ြျှ၍ရသြောလည်ီးရ ြောင်ီးစို ်ပ  ိီးဖပ ီး စြောီးသံုီးဆ အမဖစ် ထုတ်လုပ ်

ရ ြောင်ီးခ ရသြော်လည်ီး အမခြောီးရသြော မပည်ပရ ီး   ဝ်ယ်လိုအြောီး ှိသညာ့ ် ဆ ်စပ ု်န်ပစစညီ်းြ ြောီး ုိ 

ဆ လ် ထ်ုတ်လုပ်နိုင်ြညာ့ ်အရမခအရနထိသုိို့ ြရ ြော ် ှိရသီးပါ။ 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ်ြ ြောီး 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြီ်းစို ် ရတြောင်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့် စို ်ပ  ိီးနည်ီးစနစ်ြ ြောီး၊ ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ ရ ွီးခ ယ်ြှုြ ြောီး၊ 

ထုတ်ပိီုးသညာ့် နည်ီးလြ်ီးြ ြောီး စသည်တိုို့တ င် သြြောရိီုး  နည်ီးလြ်ီးြ ြောီးြှ ရသ ဖယ်ဖပ ီး ရခတ်ြ နည်ီးစနစ်ြ ြောီး 

အသံုီးမပ သညာ့် အရမခအရနထိ ရ ြော  ်ှိလြောသည် ုိ ရတ ွံ့ ှိ ဖပ ီး ယင်ီး၏ အ   ိီးဆ အ်ရနမဖငာ့်  နု်ထ  ်  
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တိီုးတ ်လြောသည် ုိ ရတ ွံ့ ှိ ပါသည။် ထိုို့မပင် သတင်ီးအခ  ်အလ ်ြ ြောီး ပိြုိ ု ှိလြောသညာ့်အတ  ် 

ဦီးစြောီးရပီးစို ပ်  ိီး ြညာ့်သ ီးနှံ အြ  ိီးအစြောီး ို ခနို့်ြနှ်ီးလြောနိုငသ်ည် ုိလည်ီး သ ိှိ ပါသည်။ 

အထ ပ်ါအခ  ်ြ ြောီးထ ်ပို၍ ရ ြောင်ီးြ န်သညာ့် အခ  ်ြှြော ရတြောင်သြူ ြောီးအရနမဖငာ့်  နု်ထ  ြ် ြောီး ိ ု

လုပ်အြောီးရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ စ ်အ အူည ရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီးယူ၍ အနည်ီးငယ်မပ မပင်မခင်ီးအြောီးမဖငာ့် ြိြိတိုို့၏ 

အမြတ်ြ ြောီး ပိုြိုတိုီးတ လ်ြောနိုငသ်ည်ဆိုသညာ့် အရတ ီးအရခေါ်ရ ြောင်ီးြ ြောီး ပိုင်ဆိုင်ထြောီးသလိ ု လ ်ရတ ွံ့ 

  ငာ့်သံုီးရနြှုြ ြောီး  ှိသည် ို ရတ ွံ့ ှိ ပါသည်။ ဆိုင် ြောဌြောနြ ြောီးြှ တြောဝန် ှိပုဂဂိ လ်ြ ြောီးြှလည်ီး အထ  ်နှုန်ီး 

ပိုြိုတိုီးတ ရ်စရ ီးအတ   ် စို ်ပ  ိီးရ ီးနည်ီးစနစ်ြ ြောီး၊ ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနို့ဆ်ိုင် ြောြ ြောီးနှငာ့ ် ပတ်သတ်၍ 

လျှင်မြန်ထိရ ြော စ် ြော အ အူည ရပီးရနသည် ုိလည်ီး သ ိှိ ပါသည်။ မြန်ြြောနိုငငံ်၏ ရမြပွဲနှငာ့်နှြ်ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော 

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးရလြော ် အြောရံစုို ်ခံ ြှု ပံပိီုးရပီးြှု ြ ှိရသြော်လည်ီး မပည်ပရ ီး   ်တ င် အ ညအ်ရသ ီးနှငာ့် 

အည အလြောီးအလြောရ ြောင်ီးရသြော ထုတ် ုန်တစ်ခုအမဖစ် တည် ှိရနပါသည်။  ြောီးလြ်ီးြ ြောီး 

ပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်လြောမခင်ီး၊ တယ်လ ဖနု်ီးဆ ်သ ယ်ရ ီးနှငာ့် အင်တြောန ်ဆ သ် ယ်ရ ီးြ ြောီး ပိြုို 

ရ ြောင်ီးြ န်လြောမခင်ီးတိုို့ လည်ီး ရမြပွဲနှငာ့် နှြီ်းလုပ်ငန်ီးအတ  ် တိ ်ုရုိ ်ြဟုတ်ရသြော်လည်ီး 

သ ယ်ဝို အ်ြောီးသြောခ  ်အမဖစ် လ ခ်ံ ပါြည်။ 

ရမြပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီး 

မပည်ပပုိို့ ုန်အြယတ်စ်ခုမဖစ်ရသြော်လည်ီး အိနဒိယနိုင်ငံတစ်ခုတည်ီး ုိသြော အဓိ အြောီး ိုီးရန မခင်ီး၊ ထိုို့မပင် 

မြန်ြြောနိုငငံ်အရနမဖငာ့် အသြောစ ီး သညာ့် ပိုို့ နု်လုပ်ငန်ီးတစ်ခ ု မဖစ်ြရန ွဲ အမခြောီးနိုင်ငံြ ှ ခ ငာ့်မပ သရလြော ် ုိသြော 

တငသ် င်ီးခ ငာ့် ရနမခင်ီးတိုို့သည် အဓိ အြောီးနည်ီးခ  ်တစ်ခ ုမဖစ်ရနပါသည်။ ဤ ွဲာ့သုိို့ အြောီးနည်ီးခ  ်မဖစ်ရန သညာ့် 

အဓိ အခ  ်ြြှော မပည်ပရ ီး   ်ြ ှလိုလြောီးရသြော အ ည်အရသ ီး ုိ ထုတ်လုပ်နိုင်မခင်ီး ြ ှရိသြောရ  ြောငာ့်မဖစ်သည်။ 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီးတိုို့၏ လ ်ငင်ီးလိုအပ်ခ  ်ြှြော အရမခြော ်ခံစ ်မဖစ်ဖပ ီး၊  ှိဖပ ီးလုပ် ုိင်ပံုနည်ီးစနစ်ြ ြောီး၊ 

စ ်ပစစည်ီးြ ြောီး၊ ထုတ် ုန်ြ ြောီးြှရန၍  ုန်ထ  ်ပိုြိုတိုီးတ ်ရစြညာ့် အစ ြီ်းြှြော  ုန်ရနဖပ မဖစ်သည်။ 

အဆိုပါလိုအပ်ခ  ြ် ြောီး ိ ု မဖညာ့်ဆည်ီးရပီးနိုင် န်အတ  ်လည်ီး ရင ရ  ီး ြတတ်နိင်ုြှုြ ြောီးလည်ီး ှိရနသည။် 

မပည်တ င်ီး၌လည်ီး ရမြပွဲ၊ နှြ်ီးနှငာ့ ် ဆ စ်ပ် ထုတ် ုန်ရပါင်ီးြ ြောီးစ ြော ြထုတ်လုပ်နိုင်ရသီးမခင်ီး လည်ီး 

မပည်တ င်ီးဝယ်လိုအြောီးရလ ြောာ့နည်ီးရစသညာ့ ်အခ  ်တစ်ခ  ်အမဖစ် သိသြောစ ြော ရတ ွံ့ ှိ သည်။  
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စို ်ပ  ိီးနည်ီးဆိုင် ြော အရလာ့အ  ငာ့်ရ ြောင်ီးြ ြောီး ုိ   ငာ့်သုံီး န် ရနှီးရ  ီးမခင်ီးြှြော သိသြောသညာ့် 

အြောီးနည်ီးခ  ်တစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ ြရြျှြော်ြှန်ီးနိုငရ်သြော  ြောသ ဥတုဒဏ်နှငာ့် ပိီုးြ ြောီးအနတ ြောယ်ြ ြောီး ုိ 

က  ိတင် ြော  ယ် ခနို့်ြနှ်ီးရပီးနိုင်သညာ့ ်ရဒသတ င်ီး အင်စတ    ီး ှင်ီးြ ြောီး အြောီးရ ြောင်ီး န်လိုအပ်ရနပါသည။်  

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး 

မပည်ပြှ နှစ်အလို ် ဝယလ်ိုအြောီးပြြောဏတုိီးလြောမခင်ီး၊ ရမြပွဲ၊ နှြ်ီးနှငာ့်သ ်ဆိုင်သညာ့် နယပ်ယအ်လို ် 

အသင်ီးအဖ ွဲွံ့ြ ြောီး ရပေါ်ရပါ လ်ြောဖပ ီး ရတြောင်သြူ ြောီးနှငာ့ ် ြမပတ်ထိရတ ွံ့ြှု ှိ ြော လိုအပ်သညာ့် အ ူအည ြ ြောီး 

ရပီးရနမခင်ီး၊ သ ်ဆိုင် ြော ဌြောနြ ြောီးြှ စို ်ပ  ိီးနည်ီးစနစ်ြ ြောီးနှငာ့သ် ဆ်ိုင်သညာ့ ်နည်ီးပညြောြ ြောီး ို စဉ်ဆ ြ်မပတ် 

အ အူည ရပီးလြောမခင်ီးနှငာ့် မပည်တ င်ီး ှိ ရမြပွဲအရမခခံ ရိုီး ြောြုနို့လ်ုပ်ငန်ီးြ ြောီး တည် ှိရနမခင်ီးသည် ရမြပွဲရ ီး   ် 

ဆ လ် က်  ီးထ ြောီးလြောရစြညာ့် အရမခခံအခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး မဖစ်ပါသည်။ အဓိ အခ ငာ့်အလြ်ီးြှြော မပည်ပရ ီး   ် 

ဝယ်လိုအြောီးအလြောီးအလြောြှြော အလ န်ရ ြောင်ီးြ န်ရနဖပ ီး ဂ ပန်၊  ှ ှြောီးနှငာ့် အရနာ ်နိုင်ငံရ ီး   ်ြ ြောီးသုိို့ 

တငပ်ိုို့နိုင်သညာ့ ်အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးနှငာ့် အခ တိ်အဆ ြ် ြောီးြှြော  ှိဖပ ီး မဖစ်သည။် 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြီ်းစို ်ပ  ိီးထုတ်လုပ် ြောတ င် လိုအပ်သညာ့် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးမဖစ်သညာ့် ြ  ိီးရစာ့၊ ဓြောတ်ရမြဩဇြော၊ 

စ ်ပစစည်ီး   ိိယြောြ ြောီး၏ ရ ီးနှုန်ီးက  ီးမြငာ့်ြှုနှငာ့ ် အ ည်အရသ ီးပိင်ုီးဆိုင် ြော စိတ်ခ  ြှုြ ြောီး၊ လုပသ်ြောီးအင်အြောီး 

လိုအပ်ခ   ် က  ီးြြောီးြှုတိုို့သည်လည်ီး က  ီးြြောီးသညာ့် အခ ်အခွဲြ ြောီး မဖစ်  ပါသည။် နှစ်ဆယာ့်တစ် ြောစုရခတ်တ င် 

 ြဘြောတစ်ဝန်ီး က ံ ရတ ွံ့ရန သညာ့်  ြောသ ဥတု ရဖြော ်မပန်လြောမခင်ီးြ  ိီး ုိ ဖ ွံံ့ဖဖိ ီးဆွဲ နိုင်ငံြ ြောီး  

ခါီးစည်ီးခံ သည်မဖစ် ြော မြန်ြြော ွဲာ့သုိို့ နိုင်ငံြ  ိီးြှ ရတြောင်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့် အဆိုပါ သ ြောဝရ ီး ုိ လ ်ရတ ွံ့     

ခံစြောီး သူြ ြောီးမဖစ်ပါသည်။ ရလာ့လြောြှုတ င် ပါဝင်သညာ့် ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး ှိ ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးစို ် ရတြောင်သူြ ြောီး၏ 

အဓိ  အခ အ်ခွဲြှြော  ြောသ ဥတု ို အစိုီးြ နိုင်မခင်ီး လည်ီး တစ်ခုအပါအဝငမ်ဖစ်ပါသည်။  

ထိုို့မပင် ယြောရမြြ ြောီး၏ အ ညအ်ရသ ီး   ဆင်ီးလြောြှု၊  ုန်သညြ် ြောီး၏ ရ ီး စြောီးလိုမခင်ီးြ ြောီး၊ 

ရ ြောင်ီးသနူှငာ့်ဝယ်သူ  ြောီး ခိုင်ြြောသညာ့ ် စြောခ  ပ်စြောတြ်ီးြ ြောီး ြ ှိမခင်ီးတိုို့ လည်ီး ရ ီး    ်ပ်ဝန်ီးတစ်ခုလံုီး ို 

သ ်ရ ြော ရ်နသညာ့် အဓိ  အခ အ်ခွဲ၊ အတြောီးအဆ ီးြ ြောီးပင် မဖစ်ပါသည်။ 
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အက  ံမပ ခ  ် 

(၁) ရမပြောင်ီးလွဲလြောသညာ့်  ြောသ ဥတုနှငာ့်  ုိ ်ည သညာ့် ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး၊ ရမြဩဇြောြ ြောီး၊ စို ်ပ  ိီးရမြနှငာ့်  ုိ ်ည သညာ့် 

ရမြဆ လ ြောမဖစ်ရအြောင် မပန်လည်မပ မပင်ရပီး ပါြည်။ 

(၂) သ ီးနှံြ ြောီးအတ  ် လံုရလြော ်သညာ့် ရ ရပီးရဝရ ီးစနစ်တစ်ခု  ရဖြော်ရဆြောင်ရပီးသငာ့်ပါသည။် 

(၃) အဖြွဲြမပတ်အဝယ် ှိရနြညာ့် ခိုင်ြြောသညာ့် နိုင်ငံမခြောီးရဖြော ်သညရ် ြောင်ီးြ ြောီး   ှိရအြောင် ရဆြောင် ွ ် ပါြည်။ 

(၄) ရ ီး   ် ပ်ဝန်ီးနှငာ့်ဆ ်စပ ် လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် အ င်ီးအနှ ီး အလ ယ်တ ူ  ှရိအြောင် ရဆြောင် ွ ်ရပီး န် 

လိုအပ်ပါသည်။ 

(၅) မပည်တ င်ီး၌လည်ီး ရမြပွဲအရမခမပ  အရသီးစြောီး၊အလတ်စြောီး စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး တိီုးတ ်လြောရစ န် 

လိုအပ်ပါ သည်။  

(၆) အရမခြော ်ခံစ ် ွဲာ့သုိို့ရသြော နည်ီးပညြောနှငာ့် စ ်အ ူအည ြ ြောီး ုိလည်ီး မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီး၏ 

စုရပါင်ီးစို ်ထုတ်ြှုမဖငာ့်ရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ အစိုီး ၏ အရထြော အ်ပံာ့မဖငာ့်ရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး   ှိနိင်ု န် 

ရဆြောင် ွ သ်ငာ့်ပါသည်။ 

(၇) ရတြောင်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့် ဝယ်သူရ ီး   ်  လိုအပ်သညာ့် အ ညအ်ရသ ီးသတ်ြှတ်ခ  ်ြ ြောီး ုိ 

တိတိ    သိ န်လည်ီး လိုအပ်ပါသည်။ 
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၃ .၂  ကက်သ န် လုပင် နျ်ေး 

ရနာ ခ်ံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

မြန်ြြောတ င်ြ  တစ် ြဘြောလံုီး၏ ဟင်ီးခတ်အရြ ီးအက ိ င်စြော င်ီးတ င် ြပါြမဖစ်ပါ  သည်ြှြော    ်သ န်ဥ 

ပင်မဖစ်သည်။     ်သ န်ြှြော မြန်ြြောနိုင်ငံအလယ်ပိုင်ီး၏ အဓိ  ထုတ် ုန်တစ်ခုလည်ီးမဖစ်ဖပ ီး မပည်တ င်ီးစြောီးသုံီး န် 

အတ  ်ရ ြော၊ မပည်ပပိုို့ ုန်အြယ်တစ်ခုအရနနှငာ့ပ်ါ အရ ီးပါသညာ့ ် နု်စည်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနစှ် 

   ်သ န်ထုတ်လုပ်ြှုြြှော  ြ ်ထ စတ်န်ခ နိ်တစ်သန်ီးန ီးပါီးအထိ ထ  ် ှိခွဲာ့ဖပ ီး ြ ်ထ စ်တန်ခ နိ် 

 ှစ်ရသြောင်ီးခနို့်သည် မပည်တ င်ီးစြောီးသံုီး န်အတ  ်မဖစ် ြော   န်တန်ခ နိ်နှစ်ရသြောင်ီး ုိ မပည်ပသုိို့ 

တငပ်ိုို့ရ ြောင်ီးခ နိုင်ခွဲာ့ပါသည်။  ရဒသတ င်ီးနိုင်ငံြ ြောီးမဖစ်သညာ့် ထိုင်ီး၊ ြရလီး ှြောီး၊ အင်ဒုိန ီး ှြောီး၊  ဂဂလြောီးရဒာ့ ှ်၊ 

တရုတ်တိုို့အမပင် ရတြောင် ို  ီးယြောီးနိုင်ငံအထိပါ ရ ီး   ်မဖနိ်ု့   လ်ြောနိုင်သည်မဖစ် ြော မြန်ြြောာ့   ်သ န်အရန 

မဖငာ့် ယခုထ ပ်ိုြိုသညာ့် ရ ီး   အ်လြောီးအလြောရ ြောင်ီးြ ြောီး တည် ှိရနပါသည်။ 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ်ြ ြောီး 

မြန်ြြောမပည်   ်သ န် ုိ  ဂဂလြောီးရဒာ့ ှ်သုိို့ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 

ဩဂုတ်လတ င် တင်ပိုို့နိုငခ်ွဲာ့ရသြောရ  ြောငာ့် မြန်ြြော   ်သ န်ြ ြောီး 

အလြောီးအလြောရ ြောင်ီးခွဲာ့ဖပ ီး အမြတ်အစ န်ီးြ ြောီး ခွဲာ့သည။် ထိုို့အမပင် 

ပံုြနှ်ဝယ်လိုအြောီး ှိရသြော မပည်ပဝယ်လိုအြောီးရ ီး   မ်ဖစ်သညာ့ ်

ထိုင်ီးနိုင်ငံနွဲို့ တရုတ်နိုင်ငံတိုို့အမပင် မပည်တ င်ီး ှိ  န် ုန်နှငာ့် 

ြနတရလီးရ ီး   တ်ိုို့ြှြောလည်ီး    ်သ န်လုပ်ငန်ီးအတ  ် 

အြောီးထြောီး ြောရ ီး   ြ် ြောီးမဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင်    ်သ န်လုပ်ငန်ီးြှြော 

စြောီးရသြော ဆ်ိုင်ြ ြောီး၊ ဟိုတယ်ြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ ဝန်ရဆြောင်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် 

ြ ှိြမဖစ်  နု်စည်အြ  ိီးအစြောီးလည်ီး မဖစ်သည။် 

အမခြောီးအြောီးသြောခ  ်တစ်ခုြှြော    ်သ န် ိ ု စို ပ်  ိီး သညာ့် သ င်ီးအြောီးစု ုန်  စ ိတ်သည ် အမခြောီးရသြော 

စို ်ပ  ိီးရ ီး နု်စည်ြ ြောီးထ  ် သ သ်ြောဖပ ီး၊  ြောသ ဉတုထိခို ြ်ှုဒဏ် ုိလည်ီး အတိုင်ီးအတြောတစ်ခုအထ ိ

ခံနိုင်ရသြော  နု်စည်မဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင်    သ် န် ုန်စည်ြှြော စ ပ်စစည်ီးရထြော ပ်ံာ့ န်လိုအပ်ခ   ်

နည်ီးပါီးသညာ့်အမပင်၊ အခ နိ်အတိုင်ီးအတြောတစ်ခုအထိ တြော ှည်ခံသညာ့်  နု်စည်ြ  ိီးလည်ီး မဖစ်သည်။  

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၁၀ ) 

“ ျွန်ရတြ်ောတိုို့ နယ်အတ င်ီးြှြော 

အမခြောီးသ ီးနှံစို ် င် နှစ်သိန်ီး၊ 

သုံီးသိန်ီးမြတ်ဖိုို့ ခ ်တယ်၊ နှြ်ီးမဖစ်မဖစ်၊ 

ရမြပွဲမဖစ်မဖစ်ရပါ ာ့၊    ်သ န် ို 

 ိုယာ့်ြ  ိီးနွဲို့ ိုယ် စို ်လို ်လိုို့ 

၁၀၀၀ထ  ်လြော င် အမြတ်  ရလီး၊ 

ငါီးသိန်ီး တယ်။”_ ြရ  ီးတုိင်ီးရဒသက  ီးြှ 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး ှင် 
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   ်သ န်လုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီး 

အဓိ  အြောီးနည်ီးခ  ်ြှြော ရ ီး   ်တ င် 

မဖစ်ရပေါ်လြောနိုငြ်ညာ့ ် ဝယ်လိုအြောီးနှငာ့် ရ ြောင်ီးလိုအြောီး ုိ 

ြခနို့်ြနှ်ီးနိုငမ်ခင်ီးနှငာ့်   ုန်စည်  င်ီးဆ ် တစ်ရလျှြော ် 

ထုတ်လုပ်ြှုတ င် အမြတ်ြရ  ြောြှုြ ြောီးနှငာ့် ရတြောင်သူြ ြောီး 

အတ  ်ပင် စ နိ်ု့စြောီး င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုြ ြောီးလုပ် သညာ့ ်

အရမခအရန ှိပါသည်။ အမခြောီးရသြော စို ်ပ  ိီးရ ီး 

 နု်စည်ြ ြောီး ွဲာ့သိုို့ပင်    ်သ န်လုပ်ငန်ီးြ ြောီးသည် 

ြိရုိီးဖလြောလုပ်ငန်ီးြိသြောီးစုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးမဖငာ့် အြ ြောီးစ ု

လုပ် ုိင်  ရသြောရ  ြောင်ာ့ ြ  ိီးဆ ်သစ်ြ ြောီးအတ  ် 

ဆ လ် လ်ုပ် ုိင် န် ြ လ်ံုီးနည်ီးပါီးသညာ့် လုပ်ငန်ီး 

အရမခအရနသိုို့ ရ ြော  ်ှိလြောပါသည်။ 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး 

   ်သ န် ုန်စည် ုိ မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ 

အိြ်န ီးခ င်ီးနိုင်ငံြ ြောီးြ ှ တမဖည်ီးမဖည်ီး လ ်ခံတင်သ င်ီး 

လြောမခင်ီးရ  ြောငာ့် ဝယ်လိုအြောီးရ ြောင်ီးြ န် န် 

အလြောီးအလြော ှိရသြော  နု်စည်မဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင် 

 နု်စည်၏ သရ ြောသ ြောဝအ  အခ နိ်အတိုင်ီးအတြော 

တစ်ခုအထိ   ြော ှည်ခံသညာ့်အတ  ် အမခြောီးရသြော 

စို ်ပ  ိီးရ ီး နု်စည်ြ ြောီးထ  ် ဆံုီးရံှုီးနိုငရ်မခ 

နည်ီးပါီးပါသည်။ ထိုို့အမပင် ရ ီး   ်တည်ဖငိြ်ြှု ှိပါ  

အမခြောီးရသြော စို ်ပ  ိီးရ ီး ုန်စည်ြ ြောီးထ  ်အမြတ်ပိုြို  ှိနိုင်သညာ့် သရ ြော ှိပါသည်။ 

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၁ ၁) 

“၁၀၀ ြောခိုင်နှုန်ီးရတြောာ့ ြိရိုီးဖလြော အတိုင်ီးြဟုတ် ီူးရပါ ာ့၊  

 ယ်အခ နိ်ြှြော  ယ်လိုစို ်တယ်၊  ယ်လယ်ယြောရမြြှြော 

 ယလ်ိုစို ်တယ်၊  ြောလုပ် င်  ြောမဖစ်တယ်ဆိုတြော 

စို ်ပ  ိီးရ ီးဆိုင်ရတ  လည်ီး ရမပြောမပရနတြော ွဲရလ။ ၇၀ 

 ြောခိုင်နှုန်ီးရလြော ်ရတြောာ့ ြိရုိီးဖြောလြောအတိုင်ီး စို ်ရန  တုန်ီးပွဲ။  

အမခြောီးနိုင်ငံရတ နွဲို့ ယှဉ် ငရ်တြောာ့ မြန်ြြောနိုင်ငံ  

အထ  ်နှုန်ီး  ရနတြောရပါ ာ့။  ျွန်ရတြ်ောတိိုု့ဆ ြှြော ဧ ိယြော 

၄၀၀၀ဆိုတြော ြနည်ီးထ  ်ရအြောင်လုပ်ရန တြောပါ။”   _ 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး ှင်  ြရ  ီးတိုငီ်းရဒသက  ီး 

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၁၂ ) 

“နှစ်နှစ် အတ င်ီးြှြောရတြောာ့ ြနှစ် ရပေါ်တွဲာ့ 

ရမြ   ်သ န် အဆင်ြရမပ ူီးရပါ ာ့ရနာ်၊ရတြောင်သူ လ ငာ့်

ပစ် ြယာ့အ်ရနအထြောီးြ  ိီး မဖစ်သ ြောီးတြောရပါ ာ့ ၃၀၀/၄၀၀ 

ရ ြော ်သ ြောီးတြောရပါ ာ့ အွဲာ့အခ နိ်ြှြောြထင်ြှတ် ွဲ Bangladesh 

သ င်ီးလို ်ရတြောာ့ ရတြောင်သူအဆင်ရမပသ ြောီးတြောရပါ ာ့ေ ြော၊ 

ဝယ်ရ ြောင်ီးလည်ီးအဆင်ရမပသ ြောီးတြောရပါ ာ့” 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး ှင်  ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး 
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   ်သ န်လုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီးသည် မပည်ပဝယ်လိုအြောီး 

ြ ြောီးမပြောီးလြောသညာ့အ်လြောီးအလြော ှိရသြော်လည်ီး နိုင်ငံမခြောီး 

တငပ်ိုို့ြှုနည်ီးပါီးသညာ့်  နု်စည်မဖစ်သညာ့်အတ  ် 

မပည်တ င်ီးဝယ်လိုအြောီး ိုသြော အြောီးထြောီး ရသြော 

 နု်စည်ြ  ိီးမဖစ်ပါသည်။ မပည်ပဝယ်လိုအြောီး ပံုြနှ ်

ြ  ှိရသီးမခင်ီး ပင်    ်သ န် ုန်စည၏် အဓိ  

အတြောီးအဆ ီးမဖစ်သည်။  

 

 

 

 

အက  ံမပ ခ  ် 

 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီးြှြော စို ်ပ  ိီးရ ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအန ် 

အလြောီးအလြော ှိဆံုီးစို ်ပ  ိီးရ ီး နု်စည်မဖစ်သည်။ ထိုို့ရ  ြောငာ့် 

လိုအပ်ရသြော ရ ီး    ်ှြောရဖ ြှုြ ြောီး၊ စ ်ပစစညီ်း  ူည  

ရထြော ပ်ံာ့ရပီး န်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုို့အမပင်    ်သ န် နု်စည်ြှြော 

မပည်တ င်ီးဝယ်လိုအြောီးရ ြောင်ီးြ န်သညာ့ ်  ုန်စည်တစ်ခုမဖစ်သလို၊  

မပည်ပဝယလ်ိုအြောီး ှိသညာ့ ်နိုင်ငံတစန်ိုင်ငံ၏ ရ ီး   ်တစခ်ုတည်ီး ုိသြော 

ြှ တည်၍  ပ်တည် ရသြော  နု်စည်ြဟတု်သညာ့ ် အတ  ် မပည်ပရ ီး   ်ခ ွဲွံ့ထ ငာ့်နိုင်သညန်ှငာ့်အြျှ 

ရ  ှည်အ   ိီးအမြတ် နိုင်သညာ့ ် နု်စည်ြ  ိီးမဖစ်ပါသည်။  

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၁၃ ) 

“ဒ နှစ်ဆိုတအြောီးရမပြောင်ီးတယ် ၂၀၁၉ ဇန်နဝါ  လသည် 

   ်သ န်တစ်ပိဿြော ၂၅၀၀/၃၀၀၀ ှိတြော ိုီး၊ 

 ျွန်ရတြ်ောတိိုု့ြိုီး   ်သ န်ရပေါ်ဖပ ီး  သ ြောီးလို ်တြော 

အခု   ်သ န် ွဲွံ့ရစ ီးတန်ီး ၃၅၀/၄၀၀အတ င်ီးပွဲ ှိရတြောာ့

တယ်၊ အ  ဆံုီးရတြောာ့ြဟုတ်ရပြယာ့် 

 ငီ်းနှ ီးမြ  ပ်နှံြှုနွဲို့ဆိုရတြောင်၊ သူ တစ် ြောရလြော ်ရတြောာ့ 

ရံှုီးတြောရပါ ာ့။”_   ်သ န်လုပ်ငန်ီး ှင်၊ 

ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး 

စ က ာျေးမှတ်စ ု (၁၄ ) 

“   ်သ န်တစ်ဧ  ရလီးရထြောင်ငါီးရထြောင် 

ထ  ်ဖိုို့ဆိုတြော လည်ီး နည်ီးပညြောနွဲို့ 

ပံာ့ပိုီးြှုရတ ရ ြောင်ီးလြော င် မဖစ်နိုင်တယ်” 

_   ်သ န်လုပ်ငန်ီး ှင်၊  ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး 
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၄။ မနတ ယလျေး တိုငျ်ေးယဒ သကက ျေး 

၄ .၁   န်ျေးထ ညလ်ုပ်ငန်ျေး 

 

ရနာ ခ်ံအရ  ြောငီ်းအ ြော 

ယ န်ီးထည် လုပ်ငန်ီးြှြော လ ်ြှု အနုပညြောလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်ဖပ ီး၊ ြိရုိီးဖလြောလုပ်ငန်ီး၊  ုိီးစဉ်ရ ြောင်ဆ ် 

ြ  ိီးရုိီးဆ ခ်ံလုပတ်ွဲာ့လုပ်ငန်ီး၊ နှစ် ြောခ    ြောမြငာ့်ရနဖပ မဖစ်သညာ့် လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သည။် ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော 

ခ  ီးသ ြောီးလုပင်န်ီး ုိ ြှ ခို ရသြော လုပင်န်ီးအြ  ိီးအစြောီး တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ယ န်ီးထည် ုန်စည်၏ 

သရ ြောသ ြောဝရ  ြောငာ့်  နု်စည်ြှြော  နု်  ြ်ီးအပါအဝင် လ ်ြှု အနုပညြောမဖငာ့် လုပ် ုိင် ရသြောရ  ြောငာ့် 

ရ ီးနှုန်ီးက  ီးမြ ငာ့်ရသြော  နု်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်ပါသည်။ ထိုို့အမပင် မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ ယ န်ီးထည် ုန်စည်ြှြော 

အရ အတ  ်ြ ြောီးြ ြောီးမဖငာ့်ထုတ်လုပန်ိုင်ရသြော(Mass Production)အရမခအရနြ ှိရပ။ ယ န်ီးထညလ်ုပ်ငန်ီးြှြော 

စို ်ပ  ိီးရ ီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ဆည်ရမြြောင်ီးဝန်က  ီးဌြောနရအြော  ်ှ ိ  အရသီးစြောီးစ ်ြှုလ ်ြှု လုပ်ငန်ီးဦီးစ ီးဌြောန၊ 

ယ န်ပညြောရ ြောလိပတ်ိုို့နှငာ့ ်အဓိ  ဆ စ်ပ်သညာ့် လုပ်ငန်ီးြ  ိီးမဖစ်သည်။ 

 ြဘြောလှညာ့် ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီး၏ ဝယ်လိုအြောီးတ င် ြှ ခိုရန ရသြော ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော ခ  ီးသ ြောီး ြောလတ င်သြော 

ပုိြုိဝယ်လိုအြောီးြ ြောီးမပြောီးပါသည။် အထူီးသမဖငာ့် စ ်တင် ြောလြှ ဧဖပ လအထိ ၈လ ြောလြှြော ခ  ီးသ ြောီး ြောသ မဖစ်ပါသည်။ 

ယ န်ီးထည် ုန်စည် ုိ ဝယ်ယူ  ရသြော ြဘြောလှညာ့ခ်  ီးသ ြောီးြ ြောီးတ င် အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့် အရနာ န်ိုင်ငံြ ြောီးမဖစ်သညာ့် 

အ တလ ၊ ဂ ြောြန ၊ မပစ်သစ်နှငာ့် အရြ ိ နိုင်ငံတိုို့ြှြော အြ ြောီးဆံုီး မဖစ်သည်။ မြန်ြြောနိုင်ငံတ င် ယ န်ီးလုပင်န်ီး ို 

အဓိ အြောီးမဖငာ့် ပုဂံ၊ ရ  ြော ရ်တြော်နှငာ့်  ှြ်ီးမပည်နယ်၊    ိင်ီးတံုတိုို့တ င် လုပ် ုိင်လ   ်ှိပါသည်။ အဓိ အြောီးမဖငာ့် 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီးြှြော ပံဂုံရဒသတ င် အဓိ  လုပ ်ိုင်ပါသည်။  

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော ၁၉၉၆ခုနှစ်ြ ှ ၂၀၀၇ခုနှစ် ြောလနှငာ့် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ် ြောလြ ြောီးတ င် 

 ြဘြောာ့လှညာ့ခ်  ီးသ ြောီးလုပင်န်ီးြ ြောီးရ  ြောငာ့် အလ န်ရ ြောငီ်းြ နခ်ွဲာ့ပါသည်။ မပည်ပသုိို့ တင်ပိုို့ြှုတ င် အ တလ ၊ ဂ ြောြန ၊ 

မပင်သစ်နှငာ့် အရြ ိ နိုင်ငံြ ြောီး ို အဓိ  ရ ီး    ်ှိရသြော်လည်ီး ရ ရ  ြောငီ်းသယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် 

ရလရ  ြောငီ်းသယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီးြှြော တို ်ရုိ ်သယ်ယူနိုင်ြှုြ ှိရသြောရ  ြောငာ့်  နု်  စ ိတ်ပုိြုိက  ီးြြောီး ြော 

အမခြောီးနိုင်ငံြ ြောီးနှငာ့် ယှဉ်ဖပိ င်နိုင်စ ြ်ီးရလ ြောာ့  ရစပါသည်။  

 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီး၏ အြောီးသြောခ  ်ြ ြောီး 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအတ  ် အဓိ အြောီးထြောီး ြောရဒသမဖစ်သညာ့် ပုဂံြှြော ၂၀၁၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၆  ်ရနို့တ င် 

 လုသြဂဂပညြောရ ီး၊ သပိပံနှငာ့် ယဉ်ရ  ီးြှုအဖ ွဲွံ့အစည်ီး(UNESCO)ြှ  ြဘြောာ့အရြ အနှစ်စြော င်ီးဝင်ရဒသအမဖစ်  
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ရ  ညြောခွဲာ့မခင်ီးြှြော နိုင်ငံတ ြောခ  ီးသ ြောီးြ ြောီး ုိ ဆ ွဲရဆြောင်ြှုမဖစ်ရစခွဲာ့ပါသည်။ စို ်ပ  ိီးရ ီး၊ 

ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့်ဆည်ရမြြောင်ီးဝန်က  ီးဌြောနရအြော  ်ှိ အရသီးစြောီး၊ စ ်ြှုလ ်ြှုလုပ်ငန်ီးဦီးစ ီးဌြောနနှငာ့် ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပ်

(ပုဂံ)ြှြော ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီးအတ  ် နည်ီးပညြောဆိုင် ြောအရထြော ်အ ူမပ နိုင်ရသြော အဓိ   ရသြော 

အစိတ်အပိင်ုီးအရနမဖငာ့်တည် ှသိည်။ ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပန်ှငာ့ ် ယ န်ီးထည်အသင်ီးတိိုု့ ပူီးရပါင်ီး၍ နိုင်ငံတ ြောမပပ ွဲြ ြောီး၊ 

ဖပိ ငပ် ွဲြ ြောီး၊ Exchange Programြ ြောီး၊ အလုပ်ရုံရဆ ီးရန ီးပ ွဲြ ြောီး ပူီးရပါင်ီးလုပ်ရဆြောင်လ  ် ှိဖပ ီး၊ ယ န်ီးထည်အသင်ီး 

ထူရထြောင်လို ်မခင်ီးရ  ြောငာ့် ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပန်ှငာ့် ပိ၍ု န ီးစပ် ြော နိုင်ငံတ ြောနှငာ့်ဆ စ်ပ်လုပ် ိုင်နိုင်ြှုြ ြောီး 

ရ ြောင်ီးြ နလ်ြောပါသည်။  

  ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအတ  ် လိုအပ်ရသြော အဓိ  ုန်  ြ်ီးြ ြောီးမဖစ်သညာ့် သစ်၊ ဝါီး၊ သစ်ရစီး၊ 

ရဆီးရုိင်ီးစသည်တိုို့ ို မပည်တ င်ီး  နု်  ြ်ီးြ ြောီးမဖငာ့်သြော အသံုီးမပ နိုင်သည်ြြှောလည်ီး အဓိ  အြောီးသြောခ  ်မဖစ်ပါသည်။ 

ထို ုန်  ြ်ီးြ ြောီးတ င်လည်ီး ဝါီး ွဲာ့သိုို့ရသြော အပင်ြ ြောီးြှြော မြန်ဆန်စ ြော မပန်လည ်ှင်သန်နိုင်ရသြောရ  ြောငာ့် 

သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င်ထိခို ြ်ှုအတ  ် အလ န်စိုီး ိြ်ရသြော အရမခအရနတ င် ြ ှိနိုင်ရပ။ 

 ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော  ြဘြောလှညာ့်ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီးနှငာ့် အရနာ ်နိုင်ငံြ ြောီး၏ ဝယ်လိုအြောီးအရပေါ်တ င် 

အလ န်ြှ ခိုရန ရသြော ရ ီး   ်မဖစ်ပါသည။် သုိို့ရသြော် ရနာ ်ပိုင်ီး ြောလြ ြောီးတ င် တရုတန်ိုင်ငံြ ှ ဝယ်လိုအြောီးြှြောလညီ်း 

တိီုးတ ်လြောလ  ် ှိပါသည။် 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီး၏ အြောနည်ီးခ  ်ြ ြောီး 

ယ န်ီးအစစ် ုိ  ှိနိုင် န် ၆လန ီးပါီးလုပ် ုိင် သညာ့်အတ  ် နိုင်ငံမခြောီးရ ီး   ်ြြှော အရ အတ  ်ြ ြောီးြ ြောီး 

ဝယ်ယူလိုသညာ့်အခါ ရ ီး   ဝ်ယ်လိုအြောီး ို ြမဖညာ့်ဆည်ီးနိုင်သညာ့ ် အြောီးနညီ်းခ  ် ှိသည။် ထိုို့ရ  ြောငာ့် အဆိုပါ 

မပည်ပရ ီး   ြ် ြောီးသည် ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီးြ ြောီး မဖစ်ထ န်ီးလ  ် ှိသညာ့ ် အရ ွှံ့ အြော ှနိုင်ငံြ ြောီးမဖစ်သညာ့်၊ ေ ယ ်နြ်၊ 

ဂ ပန်နိင်ုငံြ ြောီးဆ သုိို့ ရ ြော  ်ှိသ ြောီးပါသည်။ မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော အမခြောီးနိုင်ငံြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ ယ န်ီးထည် ုိ 

စ ်မဖငာ့် လုပ် ုိင်နိုင်မခင်ီးြ ှိ ွဲ၊ လ ်ြှုလ ်ငန်ီးအမဖစ်သြော လုပ် ုိင်ရန မခင်ီးရ  ြောငာ့်လည်ီး အရ အတ  ် 

ြ ြောီးြ ြောီးထုတ် ုန်(Mass Production)အမဖစ်သုိို့ ြရမပြောင်ီးလွဲနိုင်ရပ။ ထိုို့အမပင် ယ န်ီးလုပ်ငန်ီးအတ  ် လိုအပ်ရသြော 

အဓိ  နု်  ြ်ီးမဖစ်သညာ့်  ျွန်ီးသစ်ရ ီးနှုန်ီးြှြောလည်ီး က  ီးမြငာ့်သညာ့်အတ  ် အမခြောီးနိုင်ငံြ ြောီး၏ ယ န်ီးပစစည်ီးြ ြောီးနှငာ့် 

ယှဉ်ဖပိ င်ပါ  ပိြုိရု ီးြ ြောီးရနသည် ုိ ရတ ွံ့ သည်။ ေ ယ ်နြန်ိုင်ငံတ င် ယ န်ီး ုိ ဖိ ်ု ြော(Fiber)မဖငာ့် အစြောီးထိုီး ြော 

ထုတ်လုပရ်နဖပ မဖစ်ရသြော်လည်ီး မြန်ြြောနိုင်ငံတ င် ထို ွဲာ့သုိို့ နည်ီးပညြောြ ှိရသီးရပ။ အဓိ   ရသြော အခ ်အခွဲတစ်ခုြှြော 

သယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်စ ိတ် (Shipping Cost) ရ ီးက  ီးမခင်ီးမဖစ်ပါသည။် ထို ွဲာ့သုိို့ သယ်ယူပုိို့ရဆြောင်စ ိတက်  ီးမြ ငာ့် မခင်ီးြှြော 

အဓိ ဝယ်လိုအြောီး ှိရနသညာ့် အရနာ န်ိုငငံ်ြ ြောီးသိုို့ သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်နိုင်သညာ့ ်တိ ်ုရုိ ်ရလရ  ြောင်ီး၊  
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ရ ရ  ြောင်ီးလြ်ီးြ ြောီးြ ှ ိွဲ၊ စင် ြောပူနှငာ့် ထိုင်ဝြ် ွဲာ့သုိို့ နိုင်ငံြ ြောီးတစ်ဆငာ့် တင်ပုိို့ သညာ့်အတ  ် 

 နု်  စ ိတ်ပိုြိုက  ီးြြောီးသလို၊ ပစစည်ီးသယ်ယူ သညာ့်  ြောလြှြောြှြော တစ်လန ီးပါီး  ြောီးမြငာ့်ပါသည်။ 

ဤအခ  ်ရ  ြောငာ့်ပင် မြန်ြြောယ န်ီးထည်ပစစညီ်းြ ြောီး၏ တန်ဖိုီးြှြော အမခြောီးနိုင်ငံြ ြောီးထ ြ် ြောီးမပြောီးရန၍ ရ ီး   ်တ င် 

ြယှဉ်ဖပိ ငန်ိုင်ြှုြ ြောီး မဖစ်ရပေါ်လ  ် ှိသည်။  

လ ် ှိအရမခအရနတ င်  မပည်ပရ ီး   ် ုိ အစိုီး    ှြောရပီးနိုင်မခင်ီးြ ှိ ွဲ၊  

မပည်ပဝယ်ယူခ င်သူ ုိယ်တိုင်  မြန်ြြောနိုင်ငံသုိို့ လြောရ ြော ်အပ် သညာ့် အရမခအရနမဖစ်သည။် မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီးြ ြောီးြှ  ိုယ်တိုင်မပည်ပသိုို့ ရ ီး   ်ထ  ်၍  ှြောနိုင်ရသြော အရမခအရနြ ှိရသီးရပ။ ထိုို့ ွဲာ့သုိို့ 

ြလုပ်ရဆြောင်နိုင်မခင်ီး၏ ရနာ ခ်ံ အရ  ြောင်ီးအ င်ီးြ ြောီးလည်ီး  ှိပါသည။် ဥပြြောအြောီးမဖငာ့် ေ ယ ်နြ်အစိုီး သည် 

၎င်ီးတိုို့နိုင်ငံ၏ မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးမပည်ပတ င် မပပ ွဲသ ြောီးရ ြော ်မပ လုပ်ပါ  အစိုီး ြ ှ မပခန်ီးရန ြောအတ  ် 

၅၀ ြောခိုင်နှုန်ီး   ခံရပီးသညာ့အ်မပင် သယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီး  နု်  စ ိတ်ြ ြောီး ို စို ်ခံရပီးပါသည်။ ထို ွဲာ့သိုို့ 

မြန်ြြောနိုင်ငံအစိုီး ြှ ထို သ်ငာ့်သညာ့် ပံာ့ပိုီး ညူ ြှုြ ြောီး ြမပ လုပန်ိုင်မခင်ီးြှြောလည်ီး အြောီးနည်ီးခ  ်မဖစ်ရစပါသည်။ 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီးြ ြောီးအတ  ် မပည်ပရ ီး   ် ှြော န် အရ ွှံ့နိုင်ငံြ ြောီး၊ အရ ှွံ့ရတြောင်အြော ှရ ီး   ထ် ် 

 နု်စည်ဝယ်လိုအြောီး ှိသညာ့် အရနာ န်ိုင်ငံြ ြောီးတ င်  ှြောရဖ သငာ့်ပါသည်။  

 ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပ်၏ သုရတသနရတ ွံ့ ိှခ  ်ြ ြောီး ုိ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးြှ အသုံီးခ နိုင်ြှုနည်ီးသလို၊ 

သ ိှိြှုလည်ီး နည်ီးပါသည်။ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးတ င် မပည်တ င်ီးရ ီး   ်၏ ဝယ်လိုအြောီးြှြော အနည်ီးငယ်သြော ှိ၍၊ 

မပည်တ င်ီး ှိ သြောြြောန် ု ြောီးဖူီးြ ြောီး ဝယ်ရလာ့ ှိသညာ့်ပလတ်စတစ်နှငာ့် မပ လုပ်ထြောီးသညာ့် ယ န်ီးထည်ြ ြောီးလည်ီး ှိသည။် 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး  

လူြ ြောီး၏ သုံီးစ ွဲြှုအရလာ့အ  ငာ့်ရမပြောင်ီးလွဲြှုအရပေါ်ြူတညဖ်ပ ီး ထုတ် ုန်ြ ြောီး ုိ ရမပြောင်ီးလွဲ ထုတ်လုပ်နိုင် န် 

မပင်ဆင်မခင်ီးြှြော အခ ငာ့်အလြ်ီး ို ဖန်တ ီးမခင်ီးပင်မဖစ်သည်။ အ ယ်ရ  ြောငာ့်ဆိုရသြော် ယခင်  ယ န်ီးထည်ြ ြောီးြှြော 

အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့် ြ ီးဖုိရခ ြောင်သုံီးပစစည်ီးြ ြောီး၊ အိြအ်လှမပင်ပစစည်ီးြ ြောီးအမဖစ်သြော ထုတ်ခွဲာ့ဖပ ီး၊  ယခ ုြောလြ ြောီးတ င် 

အြ  ိီးသြ ီးြ ြောီးအတ   ် အသံုီးအရဆြောင် (Accessory) ပစစည်ီးြ ြောီး၊ လ ်လုပ်ပစစညီ်း (Handmade) ြ ြောီးအမဖစ် 

ရခတ်ရ စ ီးရ  ြောငီ်း (Fashion Trend)ြ ြောီးအရပေါ်ြူတည် ြော ရမပြောင်ီးလွဲ ထုတ်လုပ်လ  ် ှိတယ်။ ဥပြြောအြောီးမဖငာ့် 

ဆ ွဲက  ိီး၊ ပိ ုဆ်ံအိတ်နှငာ့် အ   ြ ြောီး ုိလည်ီး ယ န်ီးမဖငာ့် မပ လုပ်မခင်ီးြ ြောီး  ှိလြောပါသည။်  

ယရနို့ရခတ၏် အ န်လိုင်ီးရ ီး   ်နှငာ့် အ န်လိုင်ီးြှ ရ ြောင်ီးခ ြှုပံစုံြြှောလည်ီး အဓိ ရမပြောင်ီးလွဲလြောရသြော 

ရ ီး   အ်ခ ငာ့်အလြ်ီးမဖစ်သည်။  ိုေစ ်ြောလြှစ၍ယ န်ီးထည်ြ ြောီး ိုအ န်လိုင်ီးြှ ဝယ်ယူြှုြ ြောီး ပိြုိြု ြောီးမပြောီးလြောသည်။ 
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အထူီးသမဖငာ့်Social Media(Facebook) ုိ အသုံီးမပ ၍ Marketing လုပ်လြော  မခင်ီးမဖစ်သည်။ အ   ိီးအြောီးမဖငာ့် 

ဝယ်ယူသူ  ်ြှ ြဝယ်ခငတ် င် ရ ီးနှုန်ီးနွဲို့ ပစစည်ီး ုိ က ိ တင်   ညာ့်နိုင်၊ စံုစြ်ီးလြောနိုင်ဖပ ီး၊ 

 ိုယ်တိုင် ိုယ်  လြောရ ြော ြ်ဝယ်ယူ သညာ့်အတ   ်အခ နိ်နှငာ့် ရင ရ  ီး ုန်  ြှုလည်ီး သ သ်ြောသည်။  

ထိုို့အမပင် ယခင်  ယ န်ီးရ  ြောင်ီး ုိ အထ ်တန်ီးဖပ ီးြှ တ ်နိုင်ရသြော်လည်ီး၊ လ ် ှိတ င် 

အလယ်တန်ီးပညြောရ ီး ှိရသြော လူငယ်ြ ြောီးလည်ီး တ ်ရ ြော န်ိုင်ပါသည်။ ထိုို့အမပင် 

ရ  ြောင်ီးစ ိတ်ြ ြောီးရပီးစ ြောြလိုမခင်ီးနှငာ့် ရ  ြောင်ီးသြောီးြ ြောီး ို စတိုင်ပင် ွဲာ့သိုို့ ရထြော ်ပံာ့ြှုြ ြောီးလည်ီး ရပီးမခင်ီး ွဲာ့သုိို့ 

အစိုီး   ်ြှ ရမဖရလျှြောာ့ရပီးြှုြ ြောီးလည်ီး ှိသည်။  

အရနာ ်နိုင်ငံြ ြောီးြှြော ယ န်ီးထည် ုိ အဓိဝယ်ယူရသြော ရ ီး   ် မဖစ်ရသြော်လည်ီး တရုတန်ိုင်ငံြ ှယ န်ီးထည် ုိ 

တမဖည်ီးမဖည်ီး ဝယ်ယူြှုြ ြောီး ြ ြောီးမပြောီးလြောသည်ြှြောလည်ီး အခ ငာ့်အလြ်ီးတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။  

 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအရပေါ် အဓိ  အတြောီးအဆ ီးြှြော နိုင်ငံရ ီး ြတညဖ်ငိြြ်ှုြ ြောီးမဖစ်သည်။ 

 ြဘြောလှညာ့ ် ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီး၏ ဝယလ်ိုအြောီး ုိ အဓ ိ ြှ တညရ်န ရသြောရ  ြောငာ့် နိုင်ငံရ ီးအရမခအရနြှြော 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီးအရပေါ် သ ်ရ ြော ြ်ှု က  ီးြြောီးပါသည။် ၂၀၀၇အရ ီးအခင်ီး၊  ခိုင်အရ ီးအခင်ီး၊ 

မဖစ်ရပေါ်ခွဲာ့သညာ့်အခ နိ်တ င် ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီး   ဆင်ီးသ ြောီးသလို၊  ြဘြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီး   ဆင်ီးခ နိ်သညာ့် ရုိ ်ခတ်ြှုြ ြောီး ုိလည်ီး 

ခံစြောီး ပါသည်။  

ထိုို့အမပင် မပည်တ င်ီး နိုင်ငံရ ီးအရမခအရနြ ြောီးရ  ြောငာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးအ  ပိတ်ဆိုို့ြှုြ ြောီး  ှိလြောသညာ့်အခါတ င် 

 နု်စည်ရ ီးြ ြောီးြှြော ၂ဆန ီးပါီးခနို့်တ ်သ ြောီးသညာ့်အတ  ် အမခြောီးနိုင်ငံြ ြောီး၏ ယ န်ီးထည်ြ ြောီးနှငာ့် ရ ီး   ် 

ြယှဉ်နိုင်ရတြောာ့ရပ။ စ ီးပ ြောီးရ ီးပိတဆ်ိုို့ြှုရ  ြောငာ့် တို ်ရို ်  နု်စည်ပိုို့ရဆြောင်နိုင်ြှုြ ှိလျှင် စင် ြောပူ၊ 

ထိုင်ဝြ်နိုင်ငံြ ြောီးြှတစ်ဆငာ့် သယ်ယူပုိို့ရဆြောင် ပါ  ပစစည်ီးတန်ဖုိီးထ ် ပိိုု့ခ  ပိရု ီးက  ီးသညာ့် 

အရမခအရနြ  ိီး ိုလည်ီး က  ံရတ ွံ့ သည်။ ယ န်ီးထည်ထုတ်လုပလ်  ် ှိရသြော အိြန် ီးခ င်ီးနိုင်ငံြ ြောီးမဖစ်သညာ့် 

 ရြဘြောဒ ီးယြောီးနိုင်ငံ၊ ထိုင်ီး၊ ေ ယ ်နြ၊် ဂ ပန်နိင်ုငံြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ နိုင်ငံတ ြောသုိို့ တိ ်ုရုိ ်သယ်ယူသ ြောီးနိုင်သညာ့် 

ရလရ  ြောငီ်း၊ ရ ရ  ြောငီ်းသယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီးလြ်ီးရ  ြောငီ်းြ ှိမခင်ီး  အဓိ အတြောီးအဆ ီးတစ်ခုလည်ီး မဖစ်သည။် 
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အက ံမပ ခ  ် 

 ယ န်ီးထည်ထုတ်လုပသ်ညာ့် အမခြောီးနိုင်ငံြ ြောီးနှငာ့် ယှဉ်ဖပိ င်နိုင် န် ရအြော ်ပါ အခ  ်ြ ြောီး ုိ လုပ်ရဆြောင် န် 

လိုအပ်ပါသည်။ 

(၁) မပည်ပရ ီး   ် ုိ လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့် အစိုီး ြ ှ ပူီးရပါင်ီး ှြောရဖ မခင်ီးနှငာ့် အစိုီး ြ ှ မပပ ွဲအခန်ီးြ ြောီး ုိ 

ရထြော ပ်ံာ့ရပီးမခင်ီး 

(၂) ရ ီး   ်ဝယလ်ိုအြောီး ှိရသြော နိုင်ငံြ ြောီးသုိို့ တိ ်ုရုိ ်သယ်ယူပုိို့ရဆြောင်နိုင်ရသြော လြ်ီးရ  ြောင်ီးြ ြောီး ဖန်တ ီးမခင်ီး 

(၃) ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပ်နှငာ့် လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးပူီးရပါင်ီး၍ သုရတသနြ ြောီး မပ လုပ်မခင်ီးနှငာ့် အသုံီးခ မခင်ီး 

(၄) ယ န်ီးထည်ြ ြောီး ုိ လ ်မဖငာ့် လုပ် သညာ့်အရမခအရနြ ှ စ ်မဖင်ာ့ လုပ်နိင်ုရသြော အရမခအရနသုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲနိုင် န် 

အစိုီး နှငာ့် လုပင်န်ီး ှင်ြ ြောီးပူီးရပါင်ီး ရဆြောင် ွ ်မခင်ီး 

(၅) ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးအရနမဖငာ့်  ြဘြောလှညာ့် ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီးနှငာ့် မပည်တ င်ီးရ ီး   ်တ င် ပိြုိ ု ရ ြောင်ီးခ နိုင် န် 

ရခတ်နှငာ့်ရလ ြော်ည ရသြော နည်ီးပညြော၊ ဒ ဇိုင်ီးြ ြောီးပါဝင်သညာ့ ် ထုတ် ုန်အသစ်ြ ြောီးဖန်တ ီးမခင်ီးနှငာ့် 

အလ ယ်တ ူဝယ်ယူနိုင်သညာ့် မပည်တ င်ီးရ ီး   ြ် ြောီး ိ ုဖန်တ ီးမခင်ီး 

(၆) အစိုီး အရနမဖငာ့် မြန်ြြောနိုင်ငံ၏ အလ န်အဖိီုးြမဖတ်နိုင်ရသြော နှစ်ရပါင်ီး ြောခ     ြောမြငာ့်ရနဖပ မဖစ်သညာ့် 

ယ န်ီးထည်လုပင်န်ီး ြတိြရ် ြော၊ ြပရပ ြော ်ရစ န် ဝယ်လိုအြောီး ှိရသြော ရ ီး   ်ြ ြောီးဖန်တ ီးမခင်ီးနှငာ့် 

ယ န်ီးထည်အနုပညြော ို ထိန်ီးသြိ်ီးမခင်ီးတိုို့ ို လုပရ်ဆြောင်သငာ့်ပါသည်။ 
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၄.၂  ကက်န်ျေး၊ ယ ွှေခ ညထ်ိုျေးလုပင်န်ျေးမ ာျေးအယပေါ် ခခ  ငု သု ျေးသပ်ခ က် 

   ် န်ီးနှငာ့် ရ ွှေခ ည်ထိုီး ွဲာ့သုိို့ရသြော လုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော မပည်ပရ ီး   ်  ှြိှု အလ န်နည်ီးပါီးဖပ ီး၊ 

မပည်တ င်ီးရ ီး   ် ိုသြော အြောီးထြောီး သညာ့ ် လုပင်န်ီးြ  ိီးမဖစ်သည်။ အဆိုပါလုပင်န်ီးြ ြောီး ို မြန်ြြောနိုင်ငံအလယ်ပိင်ုီး 

ရဒသြ ြောီးတ င် လုပ ်ိုင်ြှုြ ြောီးမပြောီးပါသည်။ ထိုို့အမပင် လ ြ်ှုအနုပညြောလုပင်န်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သညာ့အ်တ  ် 

 ျွြ်ီး  င်လုပ်သြောီး ှြောီးပါီးမခင်ီးနှငာ့် လုပသ်ြောီး အရ ွှေွံ့အရမပြောင်ီးြ ြောီးမပြောီးပါသည်။ မြန်ြြောနိုင်ငံသည် 

စ ြ်ှုလုပင်န်ီးြ ြောီးစတင်ထ န်ီး ြောီးလြောသညာ့အ်တ  ် လ ်ြှုလုပင်န်ီးြ ြောီးြှ လုပသ်ြောီးြ ြောီးသည် လုပ်ခ ပိြုိ ု ှိသည်ာ့ 

စ ြ်ှုလုပင်န်ီးြ ြောီးသိုို့  ူီးရမပြောင်ီးြှုြ ြောီး  ှိပါသည်။2 ထိုို့အမပင် လ ြ်ှုလုပင်န်ီးြ ြောီးြှြော မပည်တ င်ီး ပ ွဲလြ်ီးသ င်နှငာ့် 

အခြ်ီးအနာီးြ ြောီးအရပေါ်ြတူည်ဖပ ီး လုပ် ုိင် သညာ့်အတ  ်  ုိေစ် ြောလတ င် လုပ်ငန်ီးြ ြောီး ပ်ဆိုင်ီးမခင်ီးြ ြောီး ုိ 

က  ံရတ ွံ့ခွဲာ့ ပါသည်။ လူြှု  န်ယ ်စြောြ  ်နှာြ ြောီးြှ လုပ်ငန်ီး၏  ုန်ပစစည်ီးြ ြောီး ုိ ရ  ြော်မငြောမခင်ီး ွဲာ့သုိို့ 

နည်ီးပညြော ိုလည်ီး အသုံီးမပ သငာ့်ပါသည်။    ် န်ီး၊ ရ ွှေခ ည်ထိုီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော ရခတန်ှငာ့် ရလ ြောည ရသြော 

ထုတ် ုန်ြ ြောီးအမဖစ်သုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲထုတ်လုပန်ိုင် န် လိုအပ်ဖပ ီး၊ ရခတန်ှငာ့်လို ်ရလ ြောည ရထ ြှု ြမဖစ်ပါ ြော အဆိုပါ 

လ ြ်ှုအနုပညြောလုပင်န်ီးြ ြောီးြှြော ရ ီး   ဝ်င်ြှု ြ ှိရတြောာ့ ွဲ တိြ်ရ ြော  ယ်ရပ ြော ်သ ြောီးနိုင်သညာ့် 

အရမခအရန ှပိါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
2 ဤသုရတသနရတ ွံ့ ှိခ  ်အ  လ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးသည် တစ်  ်ပ ြ်ီးြျှဝငရ်င   ပ် ၆၀၀၀ြှ ၁၀၀၀၀  ြောီး၊ စ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးတ င် 

တစ်  ်ပ ြ်ီးြျှဝင်ရင   ပ် ၈၀၀၀ြှ ၁၂၀၀၀  ြောီး  ှိပါသည်။ စ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော လုပ်သြောီး ပိုြိုခနိ်ု့အပ်နိုင်သညာ့်အမပင်၊ 

လုပ်သြောီးြ ြောီးအမခြောီးခံစြောီးခ ငာ့်ြ ြောီး  ှိနိုင်သညာ့် အြောီးသြောခ  ် ှိရသြောရ  ြောငာ့် လ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြှ လုပ်သြောီးြ ြောီး ရမပြောင်ီးရ ွှေွံ့လုပ် ိုင်  မခင်ီး 

မဖစ်သည်။  
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မပည်နယ်နှငာ့် တိုင်ီးရဒသက  ီးြ ြောီး ှိ အလြောီးအလြော ှိရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီး အစ  င်ခံစြော (DICA) 

 

ယနာက်ဆ က်တ   

တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီး၏ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးြှြောြူ -  

၁။  ခ င်မပည်နယ်တ င် - လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ စ်ပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ထုတ်လုပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ဟုိတယ်နှငာ့် 

ခ  ီးသ ြောီးလုပင်န်ီး၊ သယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် အိြ်ခခံရမြလုပင်န်ီးတိုို့ မဖစ်ပါသည်။ 

၂။  ယြောီးမပည်နယ်တ င် - ဟုိတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပလ်ုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ 

ထုတ်လုပရ် ီး၊ စ ြီ်းအင်နှငာ့် သတတ လုပင်န်ီးတိုို့ မဖစ်ပါသည်။ 

၃။   င်မပညန်ယ်တ င် - လယယ်ြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ဟုိတယန်ှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ 

ထုတ်လုပရ် ီး၊ သယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် စ ြ်ီးအင်လုပ်ငန်ီးတိုို့ မဖစ်ပါသည်။ 

၄။ ခ င်ီးမပည်နယ်တ င် - ဟုိတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ စ ြီ်းအင်၊ လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ 

ရြ ီးမြ ရ ီးလုပင်န်ီး၊ ဖြိ ွံ့မပဖ ွံံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ြှုနှငာ့် စ ်ြှုဇုန် ဏ္ဍတိုို့ မဖစ်ပါသည။် 

၅။ ြ နမ်ပည်နယ်တ င် - လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပလ်ုပ်ငန်ီးြ ြောီး (သစ်ရတြောစို ်ပ  ိီးရ ီးအပါ)၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် 

ရ လုပ်ငန်ီး၊ ထုတ်လုပရ် ီးလုပင်န်ီးြ ြောီး၊   န်ီးြြောရ ီးဝန်ရဆြောင်ြှု လုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့် ရဂဟစနစ် အရမခမပ  

ခ  ီးသ ြောီးလုပင်န်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည။် 

၆။  ခိုင်မပည်နယ်တ င် - လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ စ်ပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ရ လုပင်န်ီး၊ ပညြောရ ီး 

ဝန်ရဆြောင်ြှု လုပင်န်ီးြ ြောီး၊ အရမခခံအရဆြော အ်ဦနငှာ့် သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီး ဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိုီးတ ်ရစြညာ့် လုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့် 

ဟိုတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီးတိုို့ မဖစ်ပါသည။် 

၇။  ှြ်ီးမပည်နယ်တ င် - ဟုိတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပလ်ုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ စ ြီ်းအင်၊ 

ထုတ်လုပရ် ီးလုပင်န်ီး(လယ်ယြောအရမခမပ  ထုတ်လုပရ် ီး)၊ သတင်ီးအခ  အ်လ န်ှငာ့ ် နည်ီးပညြောလုပ်ငန်ီးတိိုု့ 

မဖစ်ပါသည်။ 
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၈။ စစ် ုိင်ီးတိင်ုီးတ င် - လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်ထုတ်လုပ်ရ ီး လုပင်န်ီးြ ြောီး (တန်ဖုိီးမြ ငာ့်ထုတ ု်န်)၊ 

ရြ ီးမြ ရ ီး၊ အရမခခံအရဆြော အ်ဦ၊ ဟုိတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ သတတ လုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည။် 

၉။ ြနတရလီးတိုင်ီးတ င် - လုပ်အြောီးစူီးစို ်သညာ့် ထုတ်လုပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ဟုိတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ 

လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ စ်ပ် ထုတ်လုပရ် ီး လုပင်န်ီးြ ြောီး (တန်ဖုိီးမြ ငာ့်ထုတ် ုန်)၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် တန်ဖုိီးနည်ီး/

သငာ့် အိြယ်ြောရဖြော်ထုတ်ရ ီး လုပင်န်ီးြ ြောီးမဖစ်ပါသည်။ 

၁၀။ ြရ  ီးတိုင်ီးတ င် - လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ စ်ပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီး၊ စ ြ်ီးအင်၊ ထုတ်လုပ်ရ ီးနှငာ့် 

ဟုိတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီး လုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ ရနမပည်ရတြော်တ င် - လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပလ်ုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ရ လုပ်ငန်ီး၊ ထုတ်လုပ်ရ ီး၊ 

သယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် ရထြော ပ်ံရ ီးဆိုင် ြော ဝန်ရဆြောင်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့် ပညြောရ ီးဆိုင် ြော ဝန်ရဆြောင်ြှု 

လုပင်န်ီးြ ြောီးတိုို့ မဖစ်ပါသည်။ 

၁၂။ ပွဲခူီးတိုင်ီးတ င် - စ ြီ်းအင် (ရနရ ြောင်မခည်နှငာ့် လျှပ်စစ်စ ြ်ီးအင် ထုတ်လုပ်ရ ီး)၊ စ ်ြှုဇုန် တည်ရထြောင်မခင်ီး 

လုပင်န်ီးြ ြောီး၊ သ ြောဝအပန်ီးရမဖစခန်ီးြ ြောီး ဖ ငာ့်လှစ်တည်ရထြောင်မခင်ီးြ ြောီး၊ တန်ဖုိီးသငာ့်/နည်ီး အိြယ်ြောြ ြောီး 

တည်ရဆြော မ်ခင်ီးနှငာ့် ရြ ီးမြ ရ ီးလုပင်န်ီးတိုို့ မဖစ်  ပါသည်။ 

၁၃။  န် ုန်တိုင်ီးတ င် - ထုတ်လုပရ် ီး (တန်ဖိုီးမြ ငာ့်နှငာ့ ် သ င်ီး ုန်အစြောီးထိုီး ုန်စည်ြ ြောီး)၊ အရမခခံအရဆြော ်အဦ၊ 

သတင်ီးအခ  အ်လ  ်နည်ီးပညြော၊ ဟိုတယ်နှငာ့ ်ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ ပညြောရ ီးဝန်ရဆြောင်ြှု လုပ်ငန်ီးြ ြောီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည။် 

၁၄။ ဧ ြောဝတ တိုင်ီးတ င် - လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ စ်ပ် လုပင်န်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ရ လုပ်ငန်ီး၊ ဟုိတယ်နှငာ့် 

ခ  ီးသ ြောီးလုပင်န်ီး၊ သယ်ယူပိိုု့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် ဆ ်သ ယ်ရ ီးလုပ်ငန်ီးနှငာ့် စ ြ်ီးအင်လုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

၁၅။ တနသဂြော  တိုင်ီးတ င် - လြ်ီးတံတြောီးရဆြော ်လုပရ် ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ စ ြီ်းအင်၊ ရြ ီးမြ ရ ီး၊ရ လုပ်ငန်ီးနှငာ့် 

ထုတ်လုပရ် ြောင်ီးခ မခင်ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ သယံဇြောတ (ပုလွဲနှငာ့် သတတ တူီးရဖြော်ရ ီး)နှငာ့် လယ်ယြောစို ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ် 

လုပင်န်ီးြ ြောီးတိုို့ မဖစ်ပါသည်။ 
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 စ ျေးပ  ာျေးယ ျေးလပုင် နျ်ေးမ  ာျေး၏ အနတိမ ည်မ ှန်ျေးခ က်မှာ အပမ တ်  ှိယ ျေး ပင ်ပဖ စသ်ည်။ 

ပမ နမ် ာ စ ျေးပ  ာျေးယ ျေးလပုင်နျ်ေးမ  ာျေးအယ ကာင ်ျေး အစ  င ်ခ စာ(Myanmar Business Insight Report-MBIR)သည်  

ပမ နမ် ာ စ ျေးပ  ာျေးယ ျေးလပုင်နျ်ေးမ  ာျေး  အပမ တ ် ှိယစ န ် အယထ ာကအ်ပ  ပဖ စယ်စပ ါသည်။ ဤအ စ  ငခ် စာသ ည် 

တိငု ်ျေးယဒသက က ျေးနှင   ် ပပ ည်န ်အသ ျေးသ ျေးတ င်  ငန်ှ ျေးပမ   ပ ်နှ မ ှု တိျုေးခ  ွံ့လ ိုသည ် စ ျေးပ  ာျေးယ ျေးလပု ်ငန်ျေး ငှ ်မ ာျေး ၊ 

စ ျေးပ  ာျေးယ ျေးန ပ်  ထ်  သုိို့ စတင ်ဝင ်ယ ာက် န် ယပခလမှ ်ျေးပပငဆ်င်ယနသည ် စ န ်ဦျေး တ ထ င ်လ င  မ်  ာ ျေး၊ 

စ ျေးပ  ာျေးယ ျေးလပုင် နျ်ေးမ  ာျေး၏  နတ ာျေးထ  တ င ် စ မ  ခန ်ခ  ယနယသာ အပု ်ခ  ပ ်သ မ ာျေး ၊၊ မ နယ်နဂ ာမ  ာျေး နှင ်  

စ ျေးပ  ာျေးယ ျေးသယုတသ မ ာျေးအတ က ်  ပမ နမ် ာ စ ျေးပ  ာျေးလပု ်ငန်ျေးမ  ာျေးအယ ကာင ်ျေး ပ ိုမိုနာျေးလည်ယစ န ် ယကာင ်ျေးစ ာ  

အယထာက်အပ   ယပျေးနိုငယ်သာ အစ  င ်ခ စာပဖစပ် ါသည်။ 
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