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ဥယ  ာဇဉ် 

 

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒအရနမဖငာ့ ် မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီး အစ  င်ခံစြော (၂၀၂၀ခုနှစ်)၊       

Myanmar Business Insight Report (2020) ို ပထြဆံီုးအရနမဖငာ့် ထုတရ်ဝလုိ ပ်ါသည်။ ၎င်ီးသည် 

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒအဖ ွဲွံ့၏  န်ပံုရင မဖငာ့် အငီ်းလ ြောီး ရ ြောဂရေဒ၊ ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတုိီးတ ်ရ ီး ပရိုဂ ြ်ြှ 

ဦီးရဆြောင်မပ လုပ်ရနရသြော သုရတသန အစ  င်ခံစြောမဖစ်ပါသည်။  ယခုအစ  င်ခံစြောသည် တစ်နှစ်တစ်ခါ ထုတ်ရဝသညာ့် 

အစ  င်ခံစြောမဖစ်ဖပ ီး တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ် (၁၁)ခု ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို ရလာ့လြောခွဲာ့ပါသည်။ 

အဆိုပါတိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့ ် မပည်နယ် (၁၁)ခုထွဲြှ အစ  င်ခံစြောအတ  ် သငာ့်ရလ ြောြ်ညာ့ ် တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့ ် မပည်နယ်

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

အရနမဖငာ့် တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့ ် မပည်နယ် (၄)ခုပါဝငပ်ါသည်။   န် ှိရသြော တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီး၏ 

စ ီးပ ြောီးရ ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီး ို အတ ွဲ(၂)အမဖစ် ဆ ်လ ်ထုတရ်ဝသ ြောီးြည် မဖစ်သည်။ အစ  င်ခံစြော 

ရ ီးသြောီးဖပ ီးစ ီး န်အတ  ် က ိ ီးပြ်ီး ြောတ င ် အဖ ွဲွံ့၏  ိုယ်ပိုင်အ ငီ်းအမြစ် အ နိ်ု့အသတ် ှိမခင်ီး၊ 

အခ န်ိအ နိ်ု့အသတ် ှိမခင်ီး၊  ိုေစ် ြောလနှငာ့် စစ်အြောဏြောသိြ်ီးြှုတိုို့၏ ရို ်ခတ်ြှုြ ြောီး ိုက ံ ရတ ွံ့ခွဲာ့ ပါသည်။ 

ယခုအစ  င်ခံစြောနှငာ့် အမခြောီးရသြော အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ၏ အက ံရပီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ 

သုရတသနဝန်ရဆြောင်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ သုရတသန စြောတြ်ီးြ ြောီး ို ဖတ်ရှုလုိပါ  www.inyaeconomics.comတ င် 

ဖတ်ရှုွံ့နုိင်ဖပ ီး ရဝဖန်၊ အက ံမပ ၊ ဆ ်သ ယ်လုိပါ  inyaeconomics@gmail.comသုိို့ လ တလ်ပ်စ ြောရပီးပိုို့ 

ဆ ်သ ယ်နုိင်ပါသည်။ 

ဤအစ  င်ခံစြောသည် အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ၏ အနတြိ  ည်ြှန်ီးခ  ်မဖစ်ရသြော မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ စ ီးပ ြောီးရ ီး 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ြှုအတ   ်အရထြော ်အပံာ့မဖစ်ရစ န်  ယ် ွယ်ပါသည်။ 

 

ရမပဖငိြ်ီးရ  ြော ်

ဥ ကဌ 

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ 

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

 

မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီးအစ  င်ခံစြော (၂၀၂၀ခုနှစ်)၊ Myanmar Business Insight Report 

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

တုိင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်အသ ီးသ ီး ှ ိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ငှ်ြ ြောီးအြောီး ဦီးစ ြောရ  ီးဇူီးတင်လုိပါသည်။ 

ဤအစ  င်ခံစြောအတ  ် သုရတသနအဖ ွဲွံ့တ င် ဦီးရဆြောင်ရ ီးသြောီးသူ သူ ိန်လ င်နှငာ့် ပါဝင ်ူည ရ ီးသြောီးသူတိုို့ြှြော 

 ွဲြင်ီးရအြောင် (ဦီးရဆြောင ် သုရတသ ၊ ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ရ ီး ပရိုဂ ြ်)၊ ဆန်ီးလင်ီးရအြောင် 

(ပရိုဂ ြ်ည ိနိှုငီ်းရ ီးြှ ီး ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတုိီးတ ်ရ ီး ပရိုဂ ြ်)တုိို့မဖစ်ပါသည်။ အထူီးသမဖငာ့ ် အဓိ  

အရ ီးက  ီးသညာ့် အခ  ်အလ ြ် ြောီး  ှြောရဖ ရပီးမခင်ီးနှငာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့် 

အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီးမခင်ီးတိိုု့အတ  ် သုရတသနအဖ ွဲွံ့တ င် ပါဝင် ညူ ရပီးခွဲာ့ရသြော သုရတသန 

အလုပ်သင်ြ ြောီးမဖစ်သညာ့ ် စုသ   စုိီး၊ ဆုသ   စံ၊ နှင်ီးအိြာ့်ခ ယ်၊ ရြဦီးြိီုး၊ သိြာ့်သဇင်လင်ီးနှငာ့် ရအီးခ ြ်ီးမဖ မဖ တိိုု့အြောီး 

အထူီးရ  ီးဇူီးတင် ှပိါသည။်  
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အင်ျေး လ ာျေး ယ ာဂယေဒ ပုဂဂလိကက ဏ္ဍဖ  ွံ့ဖဖိ ျေးတိျုေး တက ်ယ ျေး ပရိုဂ မ်အယ က ာငျ်ေး 

 

 

 ပုဂဂလိ  ဏ္ဍ ဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ရ ီး ပရိုဂ ြ် (Private Sector Development Program) ို 

အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒ စတင်တည်ရထြောင်ခ န်ိ ၂၀၁၇ခုနှစ်တ င် စ ီးပ ြောီးရ ီးယူနစ်အမဖစ် ဖ ွဲွံ့စည်ီးခွဲာ့ဖပ ီး၊ မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီး ို သုရတသနမပ လုပ်၍ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးအတ   ် လုိအပ်ရသြော 

အက ံရပီးဝန်ရဆြောင်ြှုြ ြောီး၊ သုရတသနဝန်ရဆြောငြ်ှုြ ြောီးရပီးနုိင် န်  ည် ွယ်ခွဲာ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ခနှုစ်တ င် 

ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ရ ီးအစ အစဉ်အမဖစ် ရမပြောငီ်းလွဲဖ ွဲွံ့စည်ီးခွဲာ့ဖပ ီး လ ် ှိတ င် စ ီးပ ြောီးရ ီး 

လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် သုရတသနြ ြောီးမပ လုပ်ရပီးလ  ် ှိဖပ ီး၊ အထူီးသမဖငာ့် ရ ီး   ်သုရတသန၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည်ီးဆိုင် ြောသုရတသန၊ စြောီးသုံီးသူြ ြောီး၏ အမပ အြှုြ ြောီး ိုရလာ့လြောမခင်ီးသုရတသန၊ လုပ်ငန်ီး၏ ထိရ ြော ်ြှု၊ 

သ ်ရ ြော ်ြှုြ ြောီး ို အ ွဲမဖတ်နုိင်သညာ့ ် သုရတသနြ ြောီး၊ အက ံရပီးဝန်ရဆြောင်ြှုြ ြောီးနှငာ့် 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးတစ်ခုခ ငီ်းစ အတ  ်လုိအပ်ရသြော သ ီးသနိ်ု့ သုရတသနြ ြောီးမပ လုပ်ရပီးသညာ့် ဝန်ရဆြောငြ်ှုြ ြောီး ို 

ရပီးလ  ် ှိပါသည်။ ပုဂဂလိ ဏ္ဍ ဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတုိီးတ ်ရ ီး ပရိုဂ ြ်အရနမဖငာ့ ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ 

 ဏ္ဍအလုိ ်သရ ြောသ ြောဝြ ြောီးအရ  ြောင်ီး ဆန်ီးစစ်ခ  ်ြ ြောီး (Industry Analysis)၊ အဖ ွဲွံ့အစည်ီးအတ င်ီး 

စ ြံခနိ်ု့ခ ွဲြှု(Organization Management)၊ အရသီးစိတသုံ်ီးသပ်ခ  ်ြ ြောီး(Insights)နှငာ့် ရဆြောင်ီးပါီးြ ြောီး(Blogs)  

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

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

 

 မြန်ြြောနုိင်ငံ၏စ ီးပ ြောီးဖ ံွံ့ဖဖ ိီးတိုီးတ ြ်ှုြှြော လ တ်လပ်ရ ီး ဖပ ီးစ ြောပင ် မပန်လည်ထူရထြောင်ရ ီးစ ြံ ိန်ီးြ ြောီးမဖငာ့် 

မပန်လည်မြ ငာ့်တင် န် က ိ ီးစြောီးခွဲာ့ရသြော်လည်ီး တိငု်ီးမပညတ်ည်ရဆြော ်ရ ီးြှြော နုိင်ငံရ ီးပဋပိ ခနှငာ့်အတူ ဝွဲဂယ ်ထွဲသုိို့ 

  ရ ြော ်သ ြောီးဖပ ီး နှစ်ရပါင်ီးြ ြောီးစ ြော၊ နုိင်ငံရ ီးစနစ်ြ ြောီးစ ြော မဖတ်သန်ီးခွဲာ့ဖပ ီးရနာ ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ီးြှုအနိြာ့်  ဆံီုး 

နုိင်ငံြ ြောီးစြော င်ီးတ င် ရ ြော ် ှိခွဲာ့သညာ့်  လဒ်သြော ထ  ်ရပေါ်လြောခွဲာ့ပါသည်။ ထုိို့ ွဲာ့သုိို့ တိုင်ီးမပည်၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးြှြော 

ချွတ်ခ ံ   ရနခ န်ိတ င် မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြြှော ရခါင်ြိုီးြလုံသညာ့် အြိ်တ င်ရန သညာ့်အတိငု်ီးပင် 

ြတ ြောီးရသြောအခ ငာ့အ်ရ ီး သူြ ြောီး၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီး သြော ပိုြိုတုိီးတ ်က  ယ်ဝခ ငာ့် ှခိွဲာ့ပါသည်။ ထုိ ွဲာ့သုိို့ 

ြတ ြောီးရသြော အခ ငာ့်အရ ီး ှြောနုိင်သူ ိပုင ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ျွြီ်း  င်သူအမဖစ် လ ွဲြှြောီးစ ြော ယူဆခွဲာ့   သည်။ 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးတုိီးတ ် န်အတ  ် တ ြောီးရသြောယှဉ်ဖပိ င်မခင်ီးမဖစ် န်ြှြော အလ န်အရ ီးက  ီးသည်။ ထုိ ွဲာ့သုိို့ 

တ ြောီးရသြောယှဉ်ဖပိ င်မခင်ီးြ ှိသညာ့်ရနာ ်တ င ် အဂတိလုိ ်စြောီးြှုြ ြောီး၊  ိုယ်   ိီး ှြော ြ  ်နှာရပီးြှုြ ြောီး 

အြောီးရ ြောငီ်းလြောဖပ ီး၊ မပည်သူြ ြောီးြြှော ၎င်ီးတိုို့၏  ိယ်ုစ ြ်ီး၊ ဉြောဏ်စ ြ်ီးမဖငာ့် က ိ ီးစြောီးခ ငာ့ြ် ၊ လုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြောလည်ီး 

တိီုးတ ်သငာ့်သရလြော ် ြတိီုးတ ်၊ က  ီးပ ြောီးသငာ့်သရလြော ် ြက  ီးပ ြောီးနုိင်ခွဲာ့ရပ။  

မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ် န်အတ   ် လူြှုရ ီးသိပပံ သ အို  ြ ြောီးမဖငာ့ ် ရမဖ ှင်ီး သညာ့် အစုိီး ၏ 

ယနတ ြောြ ြောီး ှိသလုိ၊ ြလုိအပ်ရသြော ဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ိ ု က ိ တင် ြော  ယ်နုိင်မခင်ီး၊  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှြှုြ ြောီးတ င ် ြှန် န်ရသြော 

ဆံုီးမဖတ်ခ  ြ် ြောီးခ ြှတနုိ်င် န်အတ  ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ သရ ြောသ ြောဝအရမခအရနြ ြောီး ိုလည်ီး 

နာီးလည် န်ြှြောလည်ီး လ န်စ ြောလုိအပ်ပါသည်။ အ င်ီးအမြစ်ြ ြောီး အ နိ်ု့အသတ် ှိရနသညာ့် မပည်သူူ့ရ ီး ြော ဏ္ဍနှငာ့် 

ပုဂဂလိ  ဏ္ဍအတ  ် အ င်ီးအမြစ်ြ ြောီး ိ ု ြှန် န်ထိရ ြော ်စ ြော ခ ွဲရဝအသုံီးခ နုိင် န်ြှြောြူ 

အရမခခံလုိအပ်ခ  ်မဖစ်သည်။ အဆိပုါ ဏ္ဍ(၂)ခုအန ်ြှ ပုဂဂလိ ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖ ိီးတိီုးတ ်ရ ီးတ င် 

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

ပုဂဂလိ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးရ ီးအစ အစဉ်ြှ သရုတသနမပ လုပ်လ  ် ှိပါသည်။ 
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မပည်နယ်နှငာ့် တိုင်ီးရဒသက  ီးြ ြောီးအတ င်ီး တစ်ဦီးခ င်ီးအရနမဖငာ့်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ 

အဖ ွဲွံ့အစည်ီးအရနမဖငာ့်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ စုရပါင်ီးစပ်ရပါငီ်းအရနမဖငာ့်လည်ီးရ ြောင်ီး အြ  ိီးြ  ိီးရသြော 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ိ ု လုပ် ိုင်လ  ် ှိ  သည်။ မပည်နယ် (သုိို့) တိငု်ီးရဒသက  ီးြ ြောီး၌ ဆိုခွဲာ့ပါ အြ  ိီးြ  ိီးရသြော 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြောီးလုံီးအရ  ြောငီ်း ိုမဖစ်ရစ၊ အဆိုပါမပည်နယ် (သုိို့) တိုင်ီးရဒသက  ီး၏ 

ရဒသစ ီးပ ြောီးရ ီးတိီုးတ ်ြှုအတ  ် အဓိ   သညာ့် လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ အရ  ြောင်ီး ိုမဖစ်ရစ သိ ှိရလာ့လြောထြောီးနုိင် န်ြှြော 

အလှြ်ီးရဝီးလ  ် ှိရနပါရသီးသည်။  

မြန်ြြောနုိင်ငံ င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှြှုဥပရဒတ င ်စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ပိုြိြု ြောီးမပြောီးလြောရစ န်အတ  ်  င်ီးလ တခ် ငာ့်နှငာ့် 

သ ်သြောခ ငာ့်ြ ြောီး ရပီးအပ်ထြောီးရသြော်လည်ီး မပည်တ င်ီးမပညပ်  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှသူြ ြောီး၊ 

လုပ်ငန်ီးစတင်လုပ် ိုင်လုိသူြ ြောီးအရနမဖငာ့ ် ြည်သညာ့် မပည်နယ် (သုိို့) တုိင်ီးရဒသက  ီးြ ြောီးတ င် ြည်သညာ့် 

လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီး ိ ု  ြောရ  ြောငာ့်  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှ လုပ် ိုင်သငာ့်ရ  ြောင်ီး အလ ယ်တ ူ သိ ှိနုိင် န်ြှြောြူ 

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

မြန်ြြောနုိင်ငံ င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှြှုဥပရဒအ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရနမဖငာ့်  ိစစအခ  ိွံ့တ င ်  ခုသြောခံသြော အရနအထြောီးသုိို့ 

ရ ြော ် ှိလြောမခင်ီး  အတိတ် ြောလြ ြောီးထ ်စြောလျှင ် ပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်လြောရသြောအ ရ ွွံ့ဟု ဆိုနုိင်ဖပ ီး အခ အ်ခွဲြ ြောီး၊ 

မပဿနာြ ြောီး၊ စိန်ရခေါ်ြှုြ ြောီးြှြော ယခုအခ န်ိထိ ဆ ်လ ် က ံ ရတ ွံ့ ခံစြောီးရန ဖြွဲမဖစ်ပါသည်။ ထုိို့ရ  ြောငာ့် လ ် ှိ 

ထွဲထွဲဝင်ဝင် လုပ ်ိုင်ရန  ရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ က  ံရတ ွံ့ဖြွဲအခ ်အခွဲြ ြောီးအမပင် ြရြျှြောလ်ငာ့်ရသြော 

အမဖစ်အပ  ြ် ြောီး ( ြဘြောလုံီးဆိုင် ြော  ိေုစ် ပ်ရ ြောဂါ၊ နုိင်ငံရ ီး ြတည်ဖငြိ်ြှု၊ လ ်န ် ိုင်တိ ု်ပ ွဲြ ြောီး 

အစ ှသိညာ့်)တုိို့၏ ရနာ ်ဆ ်တ ွဲြ ြောီး ိုပါ ခါီးစည်ီးခံရန သညာ့် လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီး၏ အရမခအရန ို ရလာ့လြော၍ 

သုံီးသပ် အရမဖ ှြောသငာ့်ရနဖပ  မဖစ်သည်။  

မပည်နယ်နှငာ့် တိငု်ီးရဒသက  ီးြ ြောီး၏ စ ီးပ ြောီးရ ီး ို မြ ငာ့်တင်ရပီးနုိင်ြညာ့် မပည်တ ငီ်း၊ မပညပ် ဝယ်လုိအြောီး 

ရ ီး   ်အလြောီးလြော ှိရနရသြော  ုန်ပစစည်ီးြ ြောီးအရပေါ် အရမခခံ၍ ထုတလု်ပ်ရနသညာ့် လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ လ ် ှိ  
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လုပ် ိုင်ရနလ  ် ှိသညာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီး၏ လုပ်ငန်ီးအလုိ ် အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး၊ 

အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီးနှငာ့်တ   မဖစ်လြောနုိင်ြညာ့် အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး၊ အတြောီးအဆ ီး မပဿနာြ ြောီးအရ  ြောင်ီးတိိုု့ ိ ုSWOT 

A n a l y s i s ို အရမခခံ ြောရလာ့လြောထြောီးပါသည်။ ဤအစ  င်ခံစြောသည် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့်အတူ 

 င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှလုိသူြ ြောီးနှငာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို စ ြံခနိ်ု့ခ ွဲရနသူြ ြောီး၊ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးစတင် လုပ် ိုငလုိ်ရသြော 

စ နိ်ု့ဦီးတ ထ င်လူငယ်ြ ြောီးအတ  ်ရဒသတ င်ီး (သုိို့) ရဒသအလုိ ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်နှငာ့် 

၎င်ီးတိိုု့နှငာ့်ဆ ်စပ်လ   ်  ှိရနသညာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးဝန်ီး  င်၏ အရမခအရန ို သိ ှိရစနုိင်ဖပ ီး ထုိြတှစ်ဆငာ့် 

တိ ု်ရို ်မဖစ်ရစ၊ သ ယ်ဝို ်၍မဖစ်ရစ အ   ိီးတစ်စုံတစ် ြော   ှိရစ န်  ည် ွယ်ပါသည်။  

နည်ျေး နာ နိဿ  

မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးအရ  ြောင်ီးအစ  င်ခံစြော ရလာ့လြောြှုသည် သ ်ဆိုင် ြော တိုငီ်းရဒသက  ီး/

မပည်နယ် ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ှငြ် ြောီးအြောီး ရြီးမြန်ီးမခင်ီးြှ  ှရိသြော အခ  အ်လ ်ြ ြောီး ို အရမခမပ ၍ SWOT 

ဆန်ီးစစ်နည်ီး ို အသုံီးမပ ထြောီးမခင်ီးမဖစ်သည်။ ရလာ့လြောြှု၏ အဓိ  ည် ွယ်ခ  ်ြ ြောီး ို သိ ှိနုိင် န် လုိအပ်ရသြော 

အခ  ်အလ ်ြ ြောီးအတ  ် တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီး၏ ဂ  ဒ ပ ရပေါ်တ င ် အရမခခံ ြော 

ဒ ဇိငု်ီးတည်ရဆြော ်ထြောီးပါသည။် ရ ွီးထုတ်ထြောီးရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ှငြ် ြောီးနှငာ့် 

အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီးမခင်ီးြတိငု်ြ  တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့ ် မပည်နယ်ြ ြောီး ှိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးအခ  အ်လ ်ြ ြောီး ို 

ြ ဒ ယြော (သတင်ီး၊ ဂ ြောနယ်၊ ြဂဂဇငီ်း)၊ အစုိီး သတင်ီးထုတမ်ပန်ခ  ်ြ ြောီးနှငာ့် ပံုနိှပ်ထုတရ်ဝြှုြ ြောီး၊ 

သုရတသနစြောတြ်ီးြ ြောီးနှငာ့် အစ  င်ခြံ ြောီးတိိုု့ြှ တဆငာ့်  နဦီးအခ  ်အလ ်ရ ြော ်ယူစုရဆြောင်ီးမခင်ီးနည်ီးမဖငာ့် 

(Desk Research) စုရဆြောင်ီးခွဲာ့သည်။ အဆိပုါ  နဦီးအခ  ်အလ ်ရ ြော ်ယူစုရဆြောင်ီးမခင်ီးမပ လုပ် ြော၌လည်ီး 

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

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

လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးြ ြောီးသြော ို သ ီးသနိ်ု့ စစ်ထုတရ် ီွးခ ယ်ထြောီးဖပ ီး ယင်ီးနှငာ့် သ ်ဆိုင် ြော အခ  ်အလ ြ် ြောီး ို 

စုရဆြောင်ီးမခင်ီးမဖစ်သည်။  
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နမ နာ ယကာ က်  သည ်ပု စ  

ဤသုရတသနအြောီး တုိင်ီးရဒသက  ီး/ မပည်နယ်တုိို့၏ လယ်ယြော ဏ္ဍက  ီး၊ စ ်ြှု ဏ္ဍက  ီးနှငာ့် 

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

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

ပါဝငြ်ှု ြောခိုင်နှုန်ီး အြ ြောီးဆံုီးမဖစ်ခွဲာ့ရသြော  ဏ္ဍက  ီးရအြော ် ှိ လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးြ ြောီး ိုသြော သ ီးသနိ်ု့ 

စစ်ထုတဖ်ပ ီးရနာ ် ရပေါ်ထ  ်လြောရသြော တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ် (၉) ခု ှ ိ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးရပါင်ီး 

(၁၇)တ င် လုပ်ငန်ီးပိုင ်ှင် (သုိို့) အက  ီးတန်ီးစ ြံခနိ်ု့ခ ွဲသူတိုို့အြောီး  ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလုိင်လြှ ဩဂုတ်လအတ င်ီး 

အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီးခွဲာ့သည။် 

ရလာ့လြောြှုတ င ် လုိအပ်ရသြော အခ  ်အလ ်ြ ြောီး  ှိနုိင်ြှုအတ   ် မဖစ်နုိင်စ ြ်ီး ို 

အရမခခံြထြောီးသညာ့်နြူနာရ ြော ်နည်ီး(Non-Porbability Sampling) ို အသုံီးမပ ထြောီးသည်။ အရ  ြောင်ီးြြှော 

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

နြူနာဦီးရ သတ်သတ်ြှတြ်ှတ ် ထြောီး ှိဖိုို့ န် ခ ခ်ွဲြှု ှိမခင်ီးတိိုု့ရ  ြောငာ့ပ်င်မဖစ်သည်။ အင်တြောေ  ီးရြီးမြန်ီး ြညာ့် 

လုပ်ငန်ီးတစ်ခုခ င်ီးစ ၏ နြူနာအရ အတ  ် ိ ု က ိ တင်သတ်ြှတထ်ြောီးဖပ ီး နြူနာရ ြော ်ယူ န်အတ  ် 

စိတက် ိ  ်နြူနာရ ြော ်နည်ီး(Purposive Sampling) နည်ီးလြ်ီး ို အသုံီးမပ ထြောီးမခင်ီးမဖစ်သည်။  

ယလ  လာ မှု၏ အက န ်အ သတ ်မ ာျေး 

 ယခုရလာ့လြောြှုသည် တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီးအတ င်ီး ှ ိ ရ ီွးထုတ်ထြောီးရသြော 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးြ ြောီးအလုိ ် လ ် ှလုိပ် ိုင်ရနရသြော လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအြောီးလုံီး ို အတ င်ီး     

ရလာ့လြောနုိင်မခင်ီးြ ှိခွဲာ့ရပ။  နဦီးအခ  အ်လ ်ရ ြော ်ယူစုရဆြောင်ီးမခင်ီးရပေါ်တ င်သြော အရမခတည်ရနရသြောရ  ြောငာ့် 

ယခုထ ်ပိုဖပ ီး စူီးစုိ ်ရလာ့လြောြှုမပ နုိင်ဖိုို့ န် လုိအပ်ရနရသီးသည်။ ဤသုရတသနပါ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီး 

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

 နဦီးအခ  ်အလ ်ရ ြော ်ယူစုရဆြောင်ီးမခင်ီးတိိုု့ ိ ုလုပ်ရဆြောင်ခွဲာ့ပါသည်။ 
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ပပ ည ်န ်န ှင  ် တိငု ်ျေးယ ဒသကက  ျေးတိုို့၏ သုယ တသနပပ  လုပ ် ခ  သည  ် စ ျေးပ  ာျေးယ  ျေးလုပ ်င န်ျေးအ မ  ိ ျေးအ စာျေးအ လုိက ် နမ  န ာ စာ င်ျေး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စ ဉ ် ပ ပ ည်န /်တ ိုင်ျေးယဒ သက က ျေး  ကဏ္ဍက က ျေး  စ  ျေးပ  ာျေးယ ျေး လပု ်ငနျ်ေး  အမ  ိ ျေး အစ ာျေး  န မ  န ာဦျေး ယ  

၁။  ဧ ြောဝတ တိုင်ီးရဒသက  ီး  လယယ်ြော  ဆနစ် ်လပု်ငန်ီး  ၅ 

၂။ ပွဲခူီးတိုငီ်းရဒသက  ီး  လယယ်ြော  ပွဲလုပင်နီ်း  ၃  

၃။  ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး  လယ်ယြော  
ရမြပွဲလပု်ငန်ီး၊ နြှ်ီးလပု်ငန်ီး၊ 

   ်သ နလ်ုပ်ငနီ်း  

၆ 

၄။ ြနတရလီးတိုင်ီးရဒသက  ီး  ဝန်ရဆြောငြ်ှု  
ယ န်ီးထည်လပု်ငနီ်း၊ 

  ် န်ီးလုပ်ငနီ်းနှငာ့်ရ ွှေခ ည်ထိီုးလပု်ငနီ်း  

၁၀ 

၅။  န် ုနတ်ိုငီ်းရဒသက  ီး  စ ်ြှု၊ ဝန်ရဆြောငြ်ှု  
အထည်ခ  ပ်လပု်ငနီ်း၊ အစြောီးအရသြော ်နှငာ့် 

အရဖ ြော်ယြ ြောလုပ်ငနီ်း၊လျှပစ်စ်သုံီးပစစည်ီး

ဆိုင် ြောလပု်ငနီ်း၊လယ်ယြောသုံီးစ ်ပစစည်ီးဆိုင်

 ြောလုပ်ငန်ီး  

၁၀ 

၆။  ခ င်ီးမပည်နယ ် 
လယယ်ြော၊ 

ဝန်ရဆြောငြ်ှု  

ဝဥလုပ်ငနီ်း၊  ဟုိတယလ်ုပ်ငနီ်း  
၆ 

၇။    င်မပည်နယ ် လယယ်ြော   ြော ြောလပု်ငနီ်း  ၃ 

၈။  ြ န်မပည်နယ်  လယယ်ြော  
 ြော ြောလပု်ငနီ်း  ၃ 

၉။   ှြ်ီးမပည်နယ်  လယယ်ြော  
လ ်ဖ ်လပု်ငန်ီး၊ ရ ြော်ဖ လပု်ငနီ်း  

၇ 

 

တိုငီ်းရဒသက  ီးနှငာ့ ်

မပည်နယ ်(၉)ခု 

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

လုပ်ငန်ီးအရ အတ  ် 

(၅၃) ခု 



 13 

သုယတ သ နပ ပ   ယ မျေး ပ မ န်ျေး ခ   ယ သာ ပ ပည် န ်န ှင  ်တ ို င ်ျေး ယဒသက က ျေး မ ာျေးန ှင  ် ၎င ်ျေး တ ိုို့၏ ကဏ္ဍ က က ျေး မ ာျေး ပ ပပု  
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၁။  ဧ  ာဝတ တိုငျ်ေး ယဒသကက  ျေး 

၁.၁ ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီး 

ရနာ ်ခံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

ဧ ြောဝတ တိုငီ်းရဒသက  ီးသည် လယ်ယြော ဏ္ဍတ င် ရမြပွဲ၊ ရန  ြော၊ နှြ်ီး၊ ြတပ်ွဲ၊ ပွဲတ စိြ်ီး၊ ပွဲစင်ီးငံု၊ ဝါ၊ က ံ၊ 

အရစာ့ထုတ်ရမပြောင်ီး၊  ရ လုပ်ငန်ီး ဆြောီးထုတလု်ပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးလုပ်ငန်ီးတိိုု့ ို အဓိ  လုပ် ိုငသ်ည်။ 

ဆန်စပါီးသည် ရဒသ၏ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးမဖစ်သည်။ မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးတ င် 

အဓိ ရြြောင်ီးနှင်ရနသညာ့ ်  န် ုန်တိုင်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် န ီးစပ်သညာ့်အတ  ် စ ီးပ ြောီးရ ီးအ  အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီးစ ြော 

 ှိသလုိ မပည်တ င်ီးဝယ်လုိအြောီးတ င်လည်ီး  န် ုန်တိုင်ီးရဒသက  ီးအရပေါ် အတိငု်ီးအတြောတစ်ခုအထိ ြှ ခိုရန ပါသည်။ 

ဤသုရတသနတ င် အြောီးသြောခ  ်၊ အြောီးနည်ီးခ  ်၊ ဖခိြီ်းရမခြော ်ြှုြ ြောီးနှငာ့် အခ ငာ့အ်လြ်ီး 

နည်ီးစနစ်ဆန်ီးစစ်ြှု ိုအရမခခံ၍ တိငု်ီးရဒသက  ီး၏ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးမဖစ်သည်ာ့ ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီး ို 

ရလာ့လြောပါသည်။  

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ   ်

ဧ ြောဝတ တိုငီ်းရဒသက  ီးြ ှ ထ  ် ှိသညာ့ ် ဆန်စပါီးသည် မြန်ြြောတစ်နုိင်ငံလုံီးသိုို့ တင်ပိုို့သညာ့်အတ  ် 

မပည်တ င်ီးရ ီး   ် ှိရနဖပ ီး မပည်တ င်ီးဝယ်လုိအြောီးမြငာ့်ြြောီးသညာ့်  ုန်စည်မဖစ်သည်။ မပည်ပရ ီး   အ်ရနမဖငာ့် 

၂၀၁၁ခုနှစ်ရနာ ်ပိုင်ီးတ င် တရုတနုိ်င်ငံသည် အဓိ  ဝယ်ယူသူမဖစ်လြောဖပ ီး တ ြောီးြဝင်ရ ီး   ်မဖငာ့် ရ ြောင်ီးဝယ် 

ရဖြော ် ြောီး ြောြြှော ၂၀၁၆ခုနှစ်ရနာ ်ပိုင်ီးတ င် နှစ်နုိင်ငံသရ ြောတူည ြှုမဖငာ့် တ ြောီးဝင်ရ ြောင်ီးဝယ်ြှုစနစ်သုိို့ 

တမဖည်ီးမဖည်ီး ရမပြောငီ်းလွဲလြောပါသည်။ ထုိအမပင ် ယခင်  ရ ြောင်ီးခ ခွဲာ့ရသြော သြရိုီး   ဆန်ရ ြောင်ီးခ ြှုပံစံုြ ြောီးြ ှ

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

တ ွဲဖ ်စဉ်ီးစြောီးလြောသညာ့်ရ ီး   ် ပံုစံသုိို့ တမဖည်ီးမဖည်ီးရမပြောငီ်းလွဲလြောပါသည်။  

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ   ်

ဆန်စပါီး ဏ္ဍတ င် အ ည်အရသ ီးလုိအပ်ခ  ်သည ် ဆန်၊ စပါီး ဏ္ဍတိုီးတ ် န် အဓိ  အခ ်အခွဲ 

မဖစ်သည်။ သုိို့ရသြော် ထုိအခ ်အခွဲ ို ရမပလည်ရစ န် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ို ပိြုို အ ည်အရသ ီးမြငာ့်စ ြော သုံီးစ ွဲမခင်ီးမဖငာ့် 

ရမဖ ှင်ီး၍ နုိင်ရသြော်လည်ီး ရင ရ ီးရ  ီးရ ီးလုံရလြော ်ြှု၊ နည်ီးပညြောနှငာ့် စ ်ပစစညီ်းအသုံီးမပ နုိင်ြှုတ င် 

အြောီးနည်ီးခ  ် ှိရသြောရ  ြောငာ့ ်အ ည်အရသ ီးမပဿနာတစ်ဖ ်တည်ီး ို ရမဖ ှင်ီးရံုမဖငာ့် ြရမပလည်နုိင်ရပ။  
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ထုိို့အမပင် အဆိပုါ ဏ္ဍတ င ် အစုိီး နှငာ့ ် အ ပဖ် ်အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီးြ ှ နည်ီးပညြောနှငာ့် 

ရင ရ  ီး ူည ပံာ့ပိုီးြှုြ ြောီး လညီ်း အြောီးနည်ီးလ  ် ှိပါသည်။ ထုိ ွဲာ့သုိို့ အ ည်အရသ ီးမြငာ့သ်ညာ့် 

တန်ဖိုီးမြငာ့်ထုတ ်ုန်ြ ြောီးအမဖစ် တိီုးခ ွဲွံ့ြလုပ်နုိင်မခင်ီးသည် ရ  ညှ်တ င ် အမြတ် နုိင်သညာ့် အလြောီးအလြော ိုပါ 

နည်ီးပါီးရစဖပ ီး လုပ်ငန်ီးတိီုးခ ွဲွံ့ န် အဟနိ်ု့အတြောီးြ ြောီးစ ြော  ှိရစသည်။ 

စပါီးအတ  ် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးသည ် ရ ီးသ ်သြောသညာ့် တရုတ်နုိင်ငံထုတ်  ုန်စည်ြ ြောီး ိုသြော 

မပန်လည်အသုံီးမပ မခင်ီးရ  ြောငာ့် ဆန်စပါီး၏ အ ည်အရသ ီးတိီုးတ ် န်ြှြော အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီးစ ြော  ှိသည်။ 

အ ယ်၍ အ ညအ်ရသ ီးရ ြောငီ်းြ န်သညာ့် သ ငီ်းအြောီးစုြ ြောီး အသုံီးမပ သညာ့်တုိင ်မပညပ်ရ ီး   ်တ င်တရုတနုိ်င်ငံ၏ 

ရ ီး    ် တစ်ခုတည်ီး ိုသြော အြောီး ိုီးအြောီးထြောီး မပ ရန ရသြော မြန်ြြောာ့ဆန်စပါီးမပည်ပ ရ ီး   ်သည် 

ြရ  ြောြှုြ ြောီးစ ြော ိ ု မဖစ်ရစသည်။ ထုိအရမခအရနတ င်  င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှြှုြ ြောီး တုိီးခ ွဲွံ့နုိင်ရ ီးြှြော ဝင်ရင နည်ီး 

လယ်သြြောီးြ ြောီး အတ  ်ရတြောာ့ ခ ်ခွဲရသြော စ နိ်ု့စြောီး ြညာ့် ဆံုီးမဖတ်ခ  ်မဖစ်သည်။ 

ထုိို့ရ  ြောငာ့် အရမခခံအ  ဆံုီး ရြီးခ န်ီးြှြော ြိြိတိုို့ 

ဆန်ထုတ် ုန်ြ ြောီး ို  ယ်သူ  

ဝယ်ယူြည်နည်ီးပင်မဖစ်သည။် ထုိရြီးခ န်ီးသည် 

အရမဖြ ှိရသြော ပုစဆြောတစ်ခုအမဖစ်  ှိရနမခင်ီးရတြောာ့ ြဟုတ်ပါ။ 

မပည်တ င်ီး၊ မပည်ပ ဝယ်လုိအြောီးတည်ဖငြိ်ြှု ှရိသြော၊ 

အလြောီးအလြောရ ြောင်ီးရသြော ြ  ိီးြ ြောီး ိ ု စုိ ်ပ  ိီး န်အတ  ် 

ြည်သညာ့် ဆန်အြ  ိီးအစြောီးြ ြောီးသည်  ြဘြောာ့ရ ီး   ်နှငာ့် 

 ှိ င်ီးစ ွဲဝယ်လ ်နုိင်ငံြ ြောီး၏ ဝယ်ယူလုိသညာ့် 

လုိအပ်ခ  ်ြ ြောီးနှငာ့ ်  ို ်ည ရစ န် အ ငဆ်န်ီးစစ် 

ရလာ့လြော ြည်မဖစ်သည်။ ထုိြှတစ်ဆငာ့ ် အဆိုပါ 

ဝယ်လုိအြောီး ှိရသြော  ုန်စည်ြ ြောီးမဖစ်ရစ န်အတ  ် 

စုိ ်ပ  ိီး န် လုိအပ်သညာ့်သ ငီ်းအြောီးစုြှသည် အမခြောီးနုိင်ငံသုိို့ 

ရ ြောင်ီးခ  သညာ့် အရမခအရနအဆငာ့်အထိ လုိအပ်ရသြော 

 ုန်စည် ထုတလု်ပ်ြှု  င်ီးဆ ်တစ်ခုလုံီး ိ ု တစ်ဆငာ့်ခ င်ီးမပ မပင် ြည ် မဖစ်သည်။  စုိ ်ပ  ိီးရ ီးအတ  ်သြော 

အဆငာ့်မြငာ့်တင်မခင်ီးြ  ိီးလုပ်လုိို့ြ သလုိ၊ ရင ရခ ီးမခင်ီး တစ်ခုတည်ီးမဖငာ့်သြော ရမဖ ငှ်ီးနုိင်ြည်လညီ်း ြဟုတရ်ပ။ 

_________________________________________________________ 

1အင်ီးလ ြောီးရ ြောဂရေဒဝ ဆုိ်ဒ်တ င် ရဖြော်မပခွဲာ့ရသြော Contract Farming Concept အရ  ြောင်ီး ဖတ်လိုပါ  ဤ ရန ြောတ င်နိှပ်ပါ - Here 

စ ကာျေး မတှစ် ု  (၁) 

“လပု်ငနီ်း  တိီုးခ ွဲွံ့လိုို့ ြ ရတြောာ့ ူီး။ 

 ြောလိုို့ြ ရတြောာ့တြောလွဲဆိုရတြောာ့  ျွန်ရတြောတ်ိုို့  Value 

Added ြလပု်နိုင်ရတြောာ့ ူီး။ ဖပ ီးရတြောာ့ လယသ်ြြောီး လည်ီး 

တအြောီးဆင်ီး ွဲသ ြောီးတယ။် သတူိုို့  ဆငီ်း ွဲသ ြောီးရတြောာ့ 

လယထ်ွဲသ ငီ်းြယာ့် သ င်ီးအြောီးစု ုိ ြသ ငီ်းနိငု်ရတြောာ့ ူီး။ 

 ျွန်ရတြောတ်ိုို့  ရင  ှတိွဲာ့သူရတ နွဲို့၊ လယ် ှတိွဲာ့သူရတ နွဲို့   

Contract Farming1 ုိ ရပါင်ီးစပ်ဖပ ီး လုပန်ိုင်ြ ှ

 ုန်  ြ်ီးရ ြောငီ်းရ ြောငီ်း ြယ်။ အွဲာ့  ြ ှ ပစစည်ီး ုိ 

  ြောလတ ရ ြောင်ီးရ ြောငီ်း နိုင်ဖပ ီး အ   ိီးအမြတ်  

ပိုြ ြောီးြှြောရပါ ာ့။ အွဲ ြတှစဆ်ငာ့ ်တိုီးခ ွဲွံ့ဖိုို့ ုိ စဉ်ီးစြောီး ြှြောရပါ ာ့။ 

ခုလ ် ိှရတြောာ့ တိုီးခ ွဲွံ့ဖိုို့ လြ်ီးြ ှိပါ ီူး။” _ လပပတတြောြှ 

ဆနစ် ်လပု်ငန်ီး ငှ ်

 

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

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

 ုန်စည်မဖစ်လြော န် က ိ ီးစြောီးလုိစိတ ်ှိသညာ့် ြ လုံ်ီးြြျှတြှု၏ သ ်ရ ြော ်ြှုရ  ြောငာ့်လည်ီး မဖစ်သည်။ 

လယ်သြြောီးြ ြောီးအတ  ် အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န်ရသြော သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးသုံီးစ ွဲ န်အတ  ် စုိ ပ်  ိီးဖပ ီးသညာ့ရ်နာ ် 

မပန် ြညာ့် အမြတြ်ှြောအဖြွဲပင ် စ နိ်ု့စြောီး ြှုနှငာ့် ြရသခ ြောြရ  ြောြှုြ ြောီး  ှိမခငီ်းရ  ြောငာ့ ် ပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်ရသြော 

အရမခအရနသုိို့ရမပြောင်ီးလွဲ န် ၎င်ီးတိိုု့အတ  ြ် ်လုံီးြ ှိရပ။   

စ ကာျေး မတှစ် ု (၂ ) 

“ဆန်စ ်သြြောီး ရတြော်ရတြောြ် ြောီးြ ြောီး  အရပေါ်  

တစ်ရယြော ်နွဲို့ ခ တိတ်ယ်၊ သူတိုို့  ပို ်ဆယူံတယ်၊ 

ရအြော ်ြှြောမပနဝ်ယတ်ယ၊် ဝယတ်ွဲာ့အခါ  

ြလံုရလြော ် ူီးရလ။ ဥပြြော - တန်ခ နိတ်စ်ရသြောငီ်း 

ထုတ်လိ ်ုတယဆ်ို င် ရအြော ်ြှြောဆိဝုယ ်တြော တစ်ရသြောငီ်း 

ြ ိှ ူီး။ သူ  သုိတွဲာ့အခ နိန်ွဲို့ ရလြှောငတ်ွဲာ့အခ နိ်  ရတြောာ့ 

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

တယဆ်ို ွဲ အြ ြောီးက  ီး  ြောသ ြောီးဖပ ရလ။ အွဲာ့ရတြောာ့ လပု်တွဲာ့သူ 

ြှန်သြျှလည်ီး ရအြော ်ြှြော  ုန ် ြီ်းထနိ်ီးထြောီးနိုင် န် 

ထတိြောြ ြောီးတယ်ရလ။ စပါီးရပေါ်တွဲာ့အခ နိြ်ှြော ရ ီး တစြ်  ိီး 

စပါီး ှြောီးတွဲာ့အခ နိြ်ှြော ရ ီး တစ်ြ  ိီးမဖစတ်ယရ်ပါ ာ့ရနာ။် အွဲာ့လို 

အရမပြောငီ်းအလွဲရတ ရ  ြောငာ့ ် အခ ်အခွဲက  ီးက  ီးြြောီးြြောီး 

က ံ  တြောြ  ိီး  ိှတယရ်ပါ ာ့။ အဓိ  ရတြောာ့ ရင ပံုရင  ငီ်းရပါ ာ့ေ ြော။  

ဥပြြော - စ ်နှစလ်ံုီး ုိ စပါီး ၁၆သိနီ်း လိုတယဆ်ို င် 

၁၀သိနီ်းရလြော ် ရလြှောင်ထြောီးနိုငတ်ယဆ်ို င်   န်တွဲာ့ဟြော ုိ 

ထိနီ်းထိနီ်းရ  ြောငီ်းရ  ြောင်ီးနွဲို့ လပုန်ိုငတ်ယရ်လ။ အခု  အွဲာ့လို 

 ုိယာ့်ြှြော ရလှြောငန်ိုင်အြောီးြ ိှတွဲာ့အခါ  ရတြောာ့ ငါီးပ  ် ြော၊ 

ငါီးစြောခ သလိြု  ိီး  ုိယ် ရနာ ် လို ်လိ ်ု၊ သူ  

ရ ှွံ့ ရမပီးလို ်နွဲို့ ရြြောတြော ွဲ အဖတတ်ငတ်ယ။် 

 ုိယ်တစ်ရယြော ်တည်ီးြဟုတ်ပါ ီူး၊ ဆန်စ ်သြြောီးတိုင်ီး ွဲွံ့ 

အခ ်အခွဲတစ်ခုရပါ ာ့။”  _ ဖ ြောပံနုယြ်ှ ဆန်စ ်လုပင်နီ်း ငှ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 စင် ြောပူအရမခစုိ ်Agrastar  ုြပဏ ြှ Chin Corp Myanmar၊ Agro-

corp International၊ RiverWest Capitalတုိို့နှငာ့် ပူီးရပါင်ီး၍ 

ဥရ ြောပရ ီး    ်ို ဦီးတည်၍ အရြ  ိန်ရဒေါ်လြော ၈သန်ီး င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှ၍ 

ရဒီးဒ ွဲဖြိ ွံ့နယ၊် ဧ ြောဝတ တုိင်ီးရဒသက  ီးတ င် စတငလ်ုပ် ုိင်သညာ့် 

သတင်ီး။  

 င်ီးမြစ်၊ မြန်ြြောတုိင်ီးြ်၊ ၁၇  ၊် ရြလ၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် 



 17 

ထုိို့အတူပင် အ ည်အရသ ီးမြငာ့်ြြောီးသညာ့်  ုန်  ြ်ီး  ှိ န် အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးရသြော စ ်ြ ြောီးမဖငာ့် 

က ိတခ် ွဲသနိ်ု့စင်နုိင်ရသြော ရင လုံီးရင  င်ီးြ ြောီးစ ြောစုိ ထု်တ ်သညာ့် စ ်ြ  ိီး ို ဆန်စ ်ပိုင် ှင်အြ ြောီးစုြှြော 

ြတတနုိ်င်ရပ။ အ ယ်၍ ထုိ ွဲာ့သုိို့ နည်ီးပညြောမြငာ့်ြြောီးသညာ့် ဆန်စ ်အမဖစ်ရမပြောင်ီးလွဲနုိင်ြှုြှ   ှိြညာ့် 

ရြျှြော်ြှန်ီးအမြတ်သည် ြ ြောီးစ ြောြရ  ြောြှု ှိမခင်ီးရ  ြောငာ့် ြည်သညာ့်လုပ်ငန်ီး ှငြ်ှ တစ်ဦီးတည်ီး ရင ရ  ီးစုိ ်ထုတ် ြော 

အ ည်အရသ ီးမြငာ့်စ ြ် ြောီး တည်ရထြောင်လုိ န် ြ ်လုံီးြမဖစ်ရပေါ်ရပ။ ထုိ ွဲာ့သုိို့ အ   ိီး လဒ်သည် 

အ ည်အရသ ီးနိြာ့်ရသြော  ုန်စည်ြ ြောီး ို ထုတ်လုပ် န်သြော တ န်ီးအြောီးရပီးြှုမဖစ်ရစဖပ ီး၊ အ ည်အရသ ီးနိြာ့် 

 ုန်စည်ြ ြောီး ိ ု လ ်ခံဝယ်ယူရနသညာ့် တရုတနုိ်င်ငံ ိုသြော ပိြုိုအြောီးထြောီးရ ြောင်ီးခ ရန သည်ာ့ အရမခအရနသုိို့ 

ပိုြိုဆို ်ရ ြော ်လြောရစသည်။ ထုိို့ရ  ြောငာ့် ုန်ရခ ြောြ ြောီး အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န် န်အတ  ်  ုန်  ြ်ီးြ ြောီး၏ 

အ ည်အရသ ီးြ ြောီးြှြော ပံုြှန်ရ ြောငီ်းြ န်ြှု ှိရန န် လုိအပ်ပါသည်။  

ထုိို့ရ  ြောငာ့် အ ည်အရသ ီးမြငာ့် ုန်  ြ်ီးြ ြောီး 

ြ  ှိနုိင်ြှုြှြော အြောီးနည်ီးခ  ်မဖစ်ရသြော်လည်ီး၊  ုန်စည်၏ 

ထုတလု်ပ်ြှု   င်ီးဆ ်တစ်ရလျှြော ်တ င် ှရိသြော 

ြ ်လုံီးြ ြောီးြခိငု်ြြောြှုနှငာ့် အ   ိီးအမြတ် ို ရြျှြော်ြှန်ီး 

တ  ်ခ  ် န်ခ ်ခွဲြှု၊ နညီ်းပညြောနှငာ့် ရင ီးရ  ီးအလုံီးအ င်ီး 

ြစုိ ်ထုတနုိ်င်ြှုြှြော အဓိ  အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီးမဖစ်ဖပ ီး၊ 

ထုိအြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး ို အစုိီး နှငာ့် အ ပ်ဖ ် 

အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီးြ ှ ပံာ့ပိုီးနုိင်မခင်ီး ြ ှိသည် လည်ီး 

ြ ြောီးစ ြော ယ် ူ ြောြွဲာ့အရမခအရနသုိို့ တ န်ီးပိုို့မခင်ီး ွဲာ့သုိို့ 

မဖစ်ရစပါသည်။ ထုတလု်ပ်ြှု   င်ီးဆ ် 

တစ်ရလျှြော ်လုံီးတ င် က ံ ရတ ွံ့ရန ရသြော အဆငာ့်တုိင်ီးတ င် အစုိီး ၊ ပုဂဂလိ ၊ ြိတဖ် ်အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီး 

ပူီးရပါငီ်းရမဖ ှင်ီးြှသြော အထ ပ်ါ အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီး ို အြောီးသြောခ  ်အမဖစ်သုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲနုိင်ပါြည်။  

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီး 

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးသည် မပည်တ င်ီးဝယ်လုိအြောီးပံုြန်ှ ှိရနရသြော  ုန်စည်မဖစ်ရနမခင်ီး  အဓိ  

အခ ငာ့်အလြ်ီးမဖစ်သည်။ အစုိီး အရနမဖငာ့ ် စုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် သ ဆ်ိုင်ရသြော သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးအရပေါ် 

အခ န်ရ ြော ်ခံြှုရလျှြောာ့ခ ြှု မပ လုပ်ရပီးနုိင်ပါ  ြိြိ ိယ်ုတိုင်  အခ ငာ့်အလြ်ီး ို ဖန်တ ီးမခင်ီး မဖစ်သည်။  

စ ကာျေး မတှစ် ု (၃) 

“ရ ီး   ် ဖပိ င်ဆိငု်ြှု ရတြောာ့ ဧ ြောဝတ တိုငီ်း ွဲွံ့ 

ဆနစ်ပါီးရ ီး   ် ရတြောာ့ ဆည်ရ ရသြော ် 

စနစ်မဖစတ်ွဲာ့ ြရ  ီးတိုငီ်းတိုို့၊ စစ် ုိငီ်းတိုငီ်းတိုို့ ွဲွံ့ 

စပါီးအြောီး ုိ ြြှ  ူီးရပါ ာ့။ ဖပ ီးရတြောာ့  ြောသ ဥတုအရပေါ်လည်ီး 

အြောီးထြောီး  တြောရပါ ာ့။ အွဲာ့  ် ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ 

ရတြော်ရတြော် ထ  ်တယ်။ အွဲာ့ရတြောာ့ ရ ီး   ်ြှြော 

ယဉှ်ဖပိ င်ဖိုို့   ခ ်ခွဲတြောရပါ ာ့။”   

_ မြန်ရအြောင်၊ ဆနစ် ်လပု်ငနီ်း ှင ်
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ထုိို့အမပင် အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န်ရသြော စ ်ပစစည်ီးြ ြောီး ိ ု ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီး ဝယ်ယူနုိင် န် 

အစုိီး   ရင ထုတရ်ခ ီးမခင်ီးြှြောလညီ်း အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး ို ဖန်တ ီးမခင်ီးမဖစ်သည်။ ရတြောင်သူလယ်သြြောီးြ ြောီး  

Contract Farmingလုပ်ရဆြောင် န် အစုိီး   ်ြှလည်ီး တို ်တို ်တ န်ီးတ န်ီးနှငာ့် လုပ်ရဆြောင်လုိစိတ် ှပိါသည်။ 

သုိို့ရသြော် စနစ်တ  တည်ရဆြော ်ထြောီးရသြော ြ ်လုံီးစနစ်ြ ှိမခင်ီးနှငာ့် ရမြယြောပိုင်ဆိုင်ြှု အမငင်ီးပ ြောီးြှု ို 

တိ  စ ြောရမဖ ှင်ီးနုိင် န် ဥပရဒနှငာ့ ် လုပ်ထုံီးလုပ်နည်ီးြ ြောီးရ ြောင်ီးစ ြောြ  ငာ့်သုံီးနုိင်ရသီးမခင်ီး  ြရ  ြော 

ြရသခ ြောြှုြ ြောီးစ ြော ို မဖစ်ရစသည်။  

အခ ငာ့်အလြ်ီးအရသီးြ ြောီး ိ ု ရပါငီ်းစုမခင်ီး  အခ ငာ့်အလြ်ီးက  ီးက  ီးြြောီးြြောီး ို ဖန်တ ီးသ ွဲာ့သုိို့ပင်။ 

သြရိုီး  အြောီးမဖငာ့် ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးြှြော ြိရိီုးဖလြောလုပ်ငန်ီးမဖစ်ဖပ ီး ြိသြောီးစုဝင်ြ ြောီး ိုသြော 

အြောီး ိုီးအြောီးထြောီးလုပ်ရဆြောင်ရလာ့ ှိပါသည်။ သုိို့ရသြော် လယ်သြြောီးြိသြောီးစုြ ြောီးတ င်လည်ီး ၎င်ီးအလုပ် ို 

ဆ ်ခံြညာ့ ်သြောီး/သြ ြ ြောီးနညီ်းပါီးသလုိ၊ ဆန်စ ်လုပင်န်ီး ှင်နှငာ့် အမခြောီးဆ ်စပ်ရသြော လုပင်န်ီး ှင်ြ ြောီးတ ငလ်ည်ီး 

ဤမပဿနာြ  ိီးနှငာ့် က ံ ရတ  သည ် ရလာ့လြောြှုအ  သိ ှိ ပါသည်။ အဆိပုါအရမခအရနြှြော 

ြိရိုီးဖလြောလုပင်န်ီးအရမခသည် ရ  ညှ်တ င ်  ပ်တည်နုိင် န် ခွဲယဉ်ီးသည် ို ရဖြော်မပရနပါသည။် ထုိို့အတ  ် 

လုပ်ငန်ီးတူသူြ ြောီး စုရပါင်ီးလုပ်တတ်သညာ့ ်အရလာ့အ  ငာ့်ြ ြောီး ို ပ  ိီးရထြောင်စတင်ရပီးနုိင် န်လုိအပ်ပါသည။် 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၄)  

“သ ငီ်းအြောီးစု၊  ုန ် ြီ်းစတြောရတ  ုိ နိုင်ငမံခြောီး   ုိယ်တိငု်သ ငီ်းတြောရတြောာ့ ြ ိှပါ ူီး။ တင်သ င်ီးထြောီးတွဲာ့ 

တစဆ်ငာ့ခံ်ရ ြောင်ီးတွဲာ့သူရတ ဆ  ရတြောာ့ ဆနစ် ်ပစစည်ီးရတ  ဝယ ်တြောရပါ ာ့။ သ င်ီးတြော ရတြောာ့ နိုင်ငအံြ  ိီးြ  ိီးပွဲရပါ ာ့။ တရုတတ်ိုို့၊ ဂ ပနတ်ိုို့ 

အမခြောီးနိုင်ငရံတ လည်ီး သ ငီ်းတယ။် အဓိ  ရတြောာ့  ျွန်ရတြောတ်ိုို့အတ  ် အပ  ် မြန်ရပြယာ့် အပိုပစစည်ီးအလ ယ်တ ူ ဝယလ်ို တွဲာ့ 

ရ ီးလည်ီးသ ်သြောတွဲာ့ တရတု်ပစစည်ီး ွဲ အြ ြောီးဆံီုး သုံီးမဖစတ်ြောရပါ ာ့။” _  မြန်ရအြောင်၊ ဆနစ် ်လပု်ငနီ်း ှင ်

 

 

ထိုင်ီးနုိငင်ံထတ်ု K u b o t a  လယ်ယြောနှငာ့ ်

သ ်ဆုိင်ရသြော စ ်ပစစည်ီးြ ြောီး ို ၂၀၁၂ခုနှစ်ြှ 

စ၍ စုိ ်ပ  ိီးရ ီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့ ်

ဆည်ရမြြောင်ီးဝန်က  ီးဌြောနနှငာ့် ပူီးရပါင်ီး၍ 

ရတြောငသ်ူြ ြောီးအတ  ် စ ်ပစစည်ီးြ ြောီး 

ပံာ့ပုိီးရပီးလ   ်ှိသည်။  

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

index/myanmar/05.html 
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လယ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို ပူီးရပါင်ီးလုပ်ရဆြောင်မခင်ီး၊ အ ည်အရသ ီးရ ြောငီ်းသညာ့်ဆန်စ ်  ှ ိန် လုပ်ငန်ီးတူြ ြောီး  

အ င်ီးအနှ ီးထညာ့်ဝင်လည်ပတ်မခင်ီး၊ ဝန်ထြ်ီးြ ြောီး ို စနစ်တ  ဌြောီး ြီ်းမခင်ီး၊ လုပ်သြောီးြ ြောီး ို 

 ျွြ်ီး  ငြ်ှုအလုိ ်ရန ြောခ မခင်ီး ွဲာ့သုိို့ ပီူးရပါငီ်းလုပ်ရဆြောင်သညာ့် ရ ြော်ပို ိတ်စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရမခအရနသုိို့  

ရမပြောင်ီးလွဲရအြောင ်လုပ်ရဆြောင်နုိင်ပါ  က  ီးြြောီးရသြော အခ ငာ့်အလြ်ီးနှငာ့် အ   ိီးအမြတ်ြ ြောီးပိုြို  ှိနုိင်ပါသည်။  

ြိသြောီးစုဝင်ြ ြောီးမဖငာ့် ြဟုတ် ွဲ လုပ်ငန်ီးတြူ ြောီးမဖငာ့ ်

အ   ိီးတပူူီးရပါင်ီးလုပ်ရဆြောင်သညာ့ ် အရလာ့အထြှြော 

မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးဝန်ီး  င်တ င် ရြြော်ဒယ်အသစ် 

ြဟုတရ်သြော်လည်ီး ရအြောင်မြင်သူ နည်ီးပါီးပါသည်။ 

ဤသည်ြှြော ပူီးရပါင်ီးရဆြောင်  ွ်နုိင်သညာ့် စနစ်တစ်ခု ို 

ရသခ ြောြတည်ရဆြော ်နုိင်မခင်ီးနှငာ့ ် ရ တုိအမြတ် လုိြှု၊ 

အ   ိီးစ ီးပ ြောီးြ ြောီး ပဋိပ ခမဖစ်ြှုြ ြောီး ို   ွဲမပြောီးစ ြော 

ြ ှင်ီးလင်ီးနုိင်ြှုတိုို့  အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး ိ ု

အတြောီးအဆ ီးအမဖစ်သုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲရစပါသည။်  

 

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးအတ  ် အခ ငာ့အ်လြ်ီးဆိုသညြ်ှြော ရင ရ  ီးအ   ိီးအမြတ်တစ်ခုတညီ်းြဟုတရ်ပ။ 

၎င်ီးတိိုု့ဆန်စ ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီးထ  ် ှိရသြော စ နိ်ု့ပစ်ပစစည်ီးြ ြောီးမဖငာ့်လညီ်း ရလြောင်စြောရတြောငာ့်ထုတ်၍ 

သ ယ်ဝို ်အ   ိီးရ  ီးဇီူးြ ြောီး ိုလညီ်း   ှိနုိငသ်လုိ သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င်ထိန်ီးသိြ်ီးရ ီး ိလုည်ီး 

တစ်ရထြောငာ့်တစ်ရန ြောြှ ရ ြောင်ီး   ိီးမပ နုိင်ပါသည။် သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င် ထိန်ီးသိြ်ီးရ ီးအရလာ့အ  ငာ့်ြ ြောီး 

တုိီးတ ်  ငာ့်သုံီးနုိငြ်ှုသည် ဧ ြောဝတ တုိငီ်းရဒသက  ီး ွဲာ့သုိို့ ပင်လယ်နှငာ့် န ီးစပ်၍ ြရြျှြော်လငာ့်နုိင်ရသြော 

သ ြောဝရ ီးအနတ ြောယ်  ရ ြော ်နုိင်ရမခမြငာ့်ြြောီးသညာ့် ရဒသအတ  ် အရ ီးက  ီးပါသည။် သ ြောဝပတဝ်န်ီး  င် ို 

ထိန်ီးသိြ်ီးရစြောငာ့်ရ ှြော ်သည်ာ့ လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရနမဖငာ့ ် တစ်ဖ ်သတ် ုန်  စ ိတြ် ြောီးသြော  ှိသည်ြဟတု်ပါ၊ 

သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င်ထိန်ီးသိြ်ီးြှုြှ   ှိလြောရသြော နာြည်ရ ြောင်ီးြ ြောီးသည် ၎င်ီးတိိုု့လုပ်ငန်ီး၏ ပံု ပိ်အတ  လ်ည်ီး 

သ ယ်ဝို ်၍ ရ ြောငီ်း   ိီးမပ ပါသည်။  

 

 

စ ကာျေးမတှစ် ု (၅ ) 

“အွဲာ့ရတြောာ့ မပည်တ င်ီးရ ီး   ်တစ်ခု ွဲ အြောီး ုိီးရန ရတြောာ့ 

 ြောြှမဖစ်ြလြော ူီး။ မပည်ပရ ီး   ်ရပေါ်ြှသြော 

အရ ြောင်ီးအဝယ ်ရပေါ်ြှြော။ စ ်ပစစည်ီးရတ  

 ယ်ရလြော ်သုံီးသုံီး  ုန်  ြီ်းမဖစတ်ွဲာ့ စပါီး  

အ ည်အရသ ီးြရ ြောင်ီး င ်  ြောြလှုပ်လိိုု့ြ ပါ ီူး။ 

အက ံရပီးခ င် တြော ရတြောာ့ ဒ လယ်ယြော ဏ္ဍပါ ွဲ၊ 

 ုန်  ြ်ီးမဖစ်တွဲာ့ စပါီးြ  ိီးရ ြောငီ်းရ ြောငီ်း ဖိုို့ အစိုီး   

ရဆြောင် ွ ်ရပီး င ် ရ ြောင်ီးတြောရပါ ာ့ေ ြော။” _ ရြြော် ျွနီ်းြ ှ

ဆနစ် ်လပု်ငန်ီး ှင ်
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ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

လယ်ယြော ဏ္ဍြှထုတ် ုန်ြ ြောီးသည် ရ ီးနှုန်ီး အရလ ြောာ့အတင်ီးနည်ီးသညာ့အ်တ   ် အမြတ်နည်ီးသညာ့ ်

 ုန်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင် ရ ီးနှုန်ီးအတ ်အ  ြ ြောီး အရမပြောင်ီးအလွဲအမြန်အဆန်မဖစ်မခင်ီးသည် 

 ုန်စည်ြ ြောီး၏ စ နိ်ု့စြောီး ြှု မြငာ့်တ ်ရစဖပ ီး အမြတ်  ှိြှုနှငာ့်  ုန်စည်ဝယ်လုိအြောီး ြရသခ ြောြှုမဖစ်ရစ ြော၊ 

 င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှြှုတိုီးခ ွဲွံ့ န်အတ  ်လည်ီး အဟနိ်ု့အတြောီးမဖစ်ရစသည်။ ထုိို့အမပင် ဆန်စပါီး  ုန်စည်ထုတလု်ပ်ြှု 

  င်ီးဆ ်တစ်ရလျှြော ်သည ် အရက  ီးစနစ်မဖငာ့်လည်ပတ်သညာ့် စနစ်မဖစ်သညာ့်အတ  ် 

ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးနုိင်ြှုြှြောလညီ်း မြငာ့်ြြောီးသည ်ို ရတ ွံ့ သည်။ အထူီးသမဖငာ့် တရုတမ်ပည်သုိို့ ဆန်တင်ပိုို့ြှုြ ြောီးတ င် 

 ုန်စည် ို တရုတနုိ်င်ငံ  ်အမခြ်ီးသုိို့ အ င်ပိုို့ဖပ ီးြသှြော  ုန်ဖိုီး ို တစ်ပတ်(သုိို့ြဟုတ)် နှစ်ပတ်(တစ်ခါတစ် ံ 

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

အ ြောအ  ယ်တစ်စုံတစ် ြောြ ှိ ွဲ ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ြ  ြောခဏမဖစ်ရပေါ်ရလာ့ ှိသည်။ 

ထုိသုိို့ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ှိရသြော်လည်ီး တရုတနုိ်င်ငံ ွဲာ့သုိို့ ဝယ်လုိအြောီးြ  ိီး ို အမခြောီးရန ြောတ င် 

ြ ှြောနုိင်ရသြောရ  ြောငာ့် ဝယ်လုိအြောီးအသြောစ ီးြှုမဖငာ့် အဖြွဲထိခို ်ရလာ့ ှိဖပ ီး၊ မြန်ြြော ုန်သည်ြ ြောီးြှြော 

အဖြွဲအ ြောအ  ယ်ြွဲာ့ ရင ရ  ီးဆံုီးရံှုီးြှုြ ြောီး ို ခါီးစည်ီးခံ ရလာ့ ှိသည်။ 

န မ  န ာ (၁)  

မြနြ်ြောနိုင်င ံ လယယ်ြောစ ီးပ ြောီးရ ီး အြ ြောီးပိုင် ုြပဏ လ ြတိ ်သည် အြ ြောီးပိုင ်  ုြပဏ တစ်ခုမဖစ်ဖပ ီး ၂၀၁၂ခုနှစတ် င် 

စတင်တည်ရထြောင်ခွဲာ့ပါသည်။ ထို ွဲာ့သုိို့ ရ ြောပ်ို ိတဆ်နစ် ြော  ုြပဏ အြ ြောီးအမပြောီး ုိ  ှယ်ယြောရခေါ်၍ တည်ရထြောင်ခွဲာ့မခင်ီးရ  ြောငာ့် နိငု်ငံမခြောီးသုိို့ 

တငပ်ိုရ ြောင်ီးခ  ြောတ င ် အ   ိီးအမြတြ် ြောီး  ိှခွဲာ့ဖပ ီး 

ရ  ှည် ပ်တည်နိုင် န်အတ  ် 

တစ်ဦီးတစ်ရယြော ်တည်ီး၏ အုပ်ခ  ပ်ြှု ပံစုံထ ်၊ 

အြ ြောီးအုပ်ခ  ပ်သညာ့ပ်ံုစံ ိှမခင်ီးရ  ြောငာ့ ်

အခ ငာ့်အလြီ်းြ ြောီး ုိ ပိုြိုဖနတ် ီးနိုငဖ်ပ ီး 

ရ  ှည် ပ်တည်နိုငြ်ှု  အ   ိီးအမြတ်  ိှြှု ုိ 

ရသခ ြောရစဖပ ီး အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးရသြော 

 ုန်စည်ြ ြောီးပိုြိ ု တင်ပိုို့ရ ြောင်ီးခ နိငု်သညာ့် 

အခ ငာ့်အလြီ်းြ ြောီးလည်ီး   ိှလြောရစပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

စနစ်ြ ြောီးြ ှိသညာ့်အတ   ်ြ  ြောခဏပင် တရုတနုိ်င်ငြံှ  ုန်သည်ြ ြောီး၏ ရင ရ  ီးလိြ်လည်ြှု ို ခံ ရလာ့ ှိသည်။ 

ထုိို့အမပင် ယခင် တ ြောီးြဝင်ရ ီး   ်မဖငာ့် ရ ြောငီ်းခ  သညာ့် စ နိ်ု့စြောီး ြှုသည် အလ န်မြငာ့်ြြောီးခွဲာ့သည်။ 

အမြတ်ြရသခ ြောရသြော စပါီးစုိ ်ပ  ိီးရ ီးလုပ်ငန်ီး ို အစဉ်အဆ ် လုပ် ိုင်လြောရသြော 

လယ်သြြောီးြ ြောီးသည ် တမဖညီ်းမဖညီ်းနှငာ့်ပင် ဝင်ရင ြ ြောီးရလ ြောာ့နညီ်းလြောဖပ ီး ဆင်ီး ွဲြှု သံသ ြောနှငာ့် 

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

အ ည်အရသ ီးမြငာ့်ရသြော သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ြသ ငီ်းနုိင်ရတြောာ့ ွဲ အ ည်အရသ ီးနိြာ့ ်  ုန်စည်ြ ြောီး ိုသြော 

ဆ ်လ ်ထုတလု်ပ်ြှု ို တ န်ီးအြောီးရပီး မဖစ်ရပေါ်ရစဖပ ီး၊  ုန်ထုတလု်ပ်ြှု   ငီ်းဆ ်တစ်ရလျှြော ် အမြတ်  ှိြှု 

ရလ ြောာ့နည်ီးလြောဖပ ီး စ နိ်ု့စြောီး ြှု မြငာ့ြ်ြောီးသညာ့ ်  ုန်စည်အမဖစ်သုိို့ ရ ြော ် ှိရစပါသည်။ အထူီးသမဖငာ့် ဆန်စပါီး 

 ုန်စည်ြှြော အမြတ်ပါီးပါီးမဖငာ့ြ် ြောီးြ ြောီးထုတ်၊ ြ ြောီးြ ြောီးရ ြောင်ီး ြှ၊ ြ ြောီးြ ြောီးမြတ်သညာ့ ် ုန်စည်ြ  ိီးမဖစ်သည်။  

အထ ျေး ှင်ျေးပပ ခ က် (၁)၊ အယ ကျေး သ သ ာ အဆ င ဆ် င  ်
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ထုိို့ရ  ြောငာ့် ြ ြောီးြ ြောီးဝယ်သညာ့် တရုတနုိ်င်င၏ံ 

ရ ီး   ် ိုသြော အြောီး ိုီးလြော ရသြော်လည်ီး 

အ ည်အရသ ီးညံမခငီ်းနှငာ့် စ နိ်ု့စြောီး ြှုြ ြောီးမခင်ီးရ  ြောငာ့် 

အမြတ်  န်ြရသခ ြောရပ။ တရုတနုိ်င်ငံ၏ ရ ီး   ် 

တစ်ခုတည်ီး ိုသြော အြောီး ိုီး မခငီ်းသည် မြန်ြြောနုိင်င၏ံ 

ဆန်စပါီး ဏ္ဍအတ  ် အဓိ  အဟနိ်ု့အတြောီးတစ် ပ် 

အရနမဖငာ့ ် ှိရနပါသည်။  

အမခြောီးအဟနိ်ု့အတြောီးတစ် ပြ်ှြော ဆန်၊ စပါီး 

လုပ်ငန်ီးြ ြောီးတ င် မပည်တ င်ီး ှ ိ ဆန်၊ စပါီး ဏ္ဍ၏ 

အဆငာ့်ဆငာ့်ရသြော လုပ်ငန်ီးြ ြောီး  နုိင်ငံတ ြော 

ရ ီး   ် ိ ု ြထုိီးရဖြော ်နုိင်ရသီးသလုိ၊ အ ည်အရသ ီးပိုငီ်းအ  ြယှဉ်ဖပိ င်နုိင်ရသီးခ န်ိတ င် 

နုိင်ငံတ ြော င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှြှုမဖငာ့ ် ဝင်ရ ြော ်လြောရသြော ဆန်စ ်ြ ြောီး အထူီးသမဖငာ့် စင် ြောပူအရမခစုိ ် လုပင်န်ီးြ ြောီး 

မပည်တ င်ီးတ င ် ရမခ ုပ်ယူလြောမခင်ီးသည် မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးအတ  ် ဖခိြီ်းရမခြော ်ြှုြ ြောီးပင်မဖစ်သည်။ 

ဆန်စပါီး ုန်စည်ြ ြောီးြှြော မပည်ပရ ီး   ်တ င ် တရုတနုိ်င်ငံြှလ ွဲ၍ အမြန်အစ န်ီးပိုြို နုိင်သညာ့် 

မပည်ပရ ီး   ်ြ ြောီးသုိို့ တင်ပိုို့နုိင် န်အတ   ် အ ည်အရသ ီးပိုငီ်းတ င် ြမဖညာ့ဆ်ည်ီးနုိငြ်ှုြ ြောီး  ှိပါသည်။ 

အနှစ်ခ  ပ်ဆို လျှင် ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အဟနိ်ု့အတြောီးြ ြောီးသည ် မပင်ပြ ှ တမဖည်ီးမဖည်ီးဝင်ရ ြော ်လြောသညာ့် 

အရမခအရနတ င် ှိသည်။  

အက ံ မပ ခ   ်

(၁) စနစ်တ   တည်ရဆြော ်ပါ။ ဆန်ီးစပါီး လုပ်ငန်ီးငယ်ြ ြောီးအရနမဖငာ့ ် စုိ ်ပ  ိီးသညာ့အ်ဆငာ့်ြှ 

ထုတလု်ပ်ရ ြောင်ီးခ တင်ပိုို့သညာ့်အဆငာ့အ်ထိ ပူီးရပါငီ်းရဆြောင် ွ ်နုိင်သညာ့် အလတ်စြောီး ရ ြော်ပိုရ ီး ငှ်ီးြ ြောီး 

ထူရထြောင်နုိင်ပါသည်။ ထုိ ွဲာ့သုိို့ ပူီးရပါင်ီးရဆြောင ်ွ ်နုိင် န်အတ  ် လုိအပ်ရသြော အက ံဉြောဏ်ြ ြောီး ို 

စ ီးပ ြောီးရ ီးအက ံရပီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးဆ ြှ စနစ်တ   ယူသငာ့်သည်။ ထုိို့အမပင် နည်ီးပညြောအသစ်ြ ြောီး  ှိ န် အစုိီး   

ရခ ီးရင အမဖစ်  ညူ နုိင်သလုိ၊ ဆန်စပါီး ဏ္ဍဖ ံွံ့ဖဖိ ီးစငတ်ြော တည်ရထြောင် ြော လုပ်ငန်ီးငယ်ြ ြောီး ို ရခ ီးရင သြောြ  

စုိ ်ပ  ိီးနည်ီးစနစ်ြှ ထုတလု်ပ်ရ ြောင်ီးခ မဖနိ်ု့မဖ ီးသညာ့် အဆငာ့်အထိ လုိအပ်ရသြော နည်ီးစနစ်ြ ြောီးနှငာ့် သင်တန်ီးြ ြောီး၊ 

ရ ီး   ်ခ တိ်ဆ ်ြှုြ ြောီးအစ ှိသည်တိုို့ ို ခ တိ်ဆ ်ပံာ့ပိုီးရပီးပါ  နည်ီးပညြောပိုင်ီးတ င် အခ ်အခွဲ ှိရနရသြော 

လုပ်ငန်ီးငယ်ြ ြောီး ပူီးရပါင်ီးရဆြောင်  ွ်ြှု ို ရခ ြောရြ ွံ့ရစနုိင်ပါသည်။ ထုိို့အမပင် အစုိီး ြှ ြလုိအပ်ရသြော လုပ်ထုံီး၊ 

လုပ်နည်ီးြ ြောီး ိုလည်ီး ရမဖရလ ြောာ့ရပီး ြည ်မဖစ်သည်။ 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၆ ) 

“စ ီးပ ြောီးရ ီးလပု်ငန်ီးနွဲို့ ဆ ်သ ယပ်တ်သတ်ရနတွဲာ့ အစိီုးဌြောန၊ 

NGO၊ INGO တမခြောီးအဖ ွဲွံ့အစည်ီးရတ   ိှပါတယ ် ျွန်ရတြောတ်ိုို့  

စ နိ်ု့ပစပ်စစည်ီး ရန Energy မပန်ထတုတ်ွဲာ့ (Waste to Energy 

Project)  ိှပါတယ ် အွဲာ့ project   စပါီးခ ံ ရန 

ရလြောင်စြောရတြောငာ့မ်ပန်ထတုပ်ါတယ ်  ျွန်ရတြော်  I N G O 

ဒိနီ်းြတ်အရမခစို ် RBS Fund    ရပီးတွဲာ့ grant  ုိ 

၀င်ရလျှြော ်ဖပ ီး လို ်တြောရပါ ာ့ အွဲာ့ ရန  ျွန်ရတြောာ့် ုိ Waste to 

Energy ရခါင်ီးစဉန်ွဲို့ grant ရပီးလို ်တြောရပါ ာ့။” _လပ တတြောြ ှ

ဆနစ် ်လပု်ငန်ီး ှင ်
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(၂)   ုန်စည်ထုတလု်ပ်ြှု   င်ီးဆင်ီးတစ်ခုလုံီး ိ ု

ရမပလည်ရစနုိင်ရသြော ခ ဉ်ီး ပ်နည်ီး သြော 

ရအြော ်ရမခတ င် မဖစ်ရပေါ်ရနရသြော 

မပဿနာြ ြောီး ို ရမပလည်နုိင်သည်။ 

ဆန်စပါီး ဏ္ဍသည် အရက  ီးစနစ်မဖငာ့် 

လည်ပတ်ရသြော  ုန်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သည်။ 

ထုိို့ရ  ြောငာ့် အစုိီး   ဏ်ြ ြောီးြှမဖစ်ရစ၊ ပုဂဂလိ  

 ဏ်ြ ြောီးြှမဖစ်ရစ၊ အရသီးစြောီး၊ 

ရင ရ ီးရ  ီးရ ီးအဖ ွဲွံ့ြ ြောီး မဖစ်ရစ 

ရခ ီးရင သ ်သ ်မဖငာ့်သြော ရမဖ ှငီ်း၍ 

ရမပလည်နုိင်စ ြောြ ှိပါ။ အဓ ိ ဆန်စပါီး ုန်စည်ြှြော အရလ ြောာ့အတင်ီးနည်ီး(ရ ီးအတ ်အ  ြ ြောီးစ ြော ြမဖစ်ရပေါ်)

သညာ့ ်  ုန်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်၍   ငီ်းဆ ်တစ်ရလျှြော ် ထုတ်လုပ်သူြ ြောီး၏အမြတ်နည်ီးပါီးသညာ့အ်မပင်၊ 

အမြတ်ြ ြောီးြ ြောီး  ှိရစ န် အ ညအ်ရသ ီးရ ြောငီ်းသညာ့် ဆန်စပါီး ထုတ်လုပ်နုိင် န်အတ  ်လည်ီး 

တ  ်ရမခ ို ်ြညာ့ ် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ိ ု ထညာ့်သ င်ီးအသုံီးမပ  န် ထုတလု်ပ်သူြ ြောီး  

ရင ရ  ီးအ င်ီးအနှ ီးြတတနုိ်င်ရပ။ ထုိို့ရ  ြောငာ့် အစုိီး နှငာ့် ပုဂဂလိ  လုပ်ငန်ီး ှငြ် ြောီးနှငာ့် ပညြော ှင်ြ ြောီး 

စုစည်ီးရတ ွံ့ဆံုရဆ ီးရန ီး၍ အရမဖ ှြောသငာ့ပ်ါသည်။ 

(၃) လ ် ှ ိ အ ည်အရသ ီး ိ ု လ ်ခံနုိင်သညာ့် ရ ီး   ်ြ ြောီး ိ ု ပိြုို ှြောပါ။ ဤ ွဲာ့သုိို့ ရ ီး   ် ှြောမခင်ီး စိစသည် 

ဦီးနုအစုိီး လ ်ထ ် တည်ီး ပင် လုပ်ခွဲာ့ရသြော အစဉ်အလြောမဖစ်ရသြော်လည်ီး ရ  ြောရသြော 

အ   ိီးမဖစ်ထ န်ီးြှုြ ှိသညာ့် ရမဖ ှင်ီးနည်ီး ွဲာ့သုိို့ အ ်ရ  ြောင်ီးထပ်ရနဖပ မဖစ်သည်။ သုိို့ရသြော် လ ် ှိ မြန်ြြောာ့ဆန်စပါီး 

အ ည်အရသ ီး ိ ု လ ်ခံနုိင်ရသြော နုိင်ငံြ ြောီးနှငာ့် ခ တိ်ဆ ်ရဆြောင် ွ ် ြညာ့် ရမဖ ှင်ီးနည်ီးြှြော 

 ြောလတိရုမဖ ှင်ီး ြည်ာ့ နည်ီးလြ်ီးမဖစ်သည်။  ြောလတိတု င် လ ် ှိထုတလု်ပ်သညာ့် အ ည်အရသ ီးြှ   ှိလြောရသြော 

အမြတ်ြ ြောီး၏ ပိုြိုထိခို ်နုိင်ရသြောအရမခအရနြ ြောီး ိ ု အစုိီး ြှ အ ြောအ  ယ်ရပီးထြောီးဖပ ီး ထုတလု်ပ်သူြ ြောီး၏ 

ဝင်ရင အရတြော်အတန် တည်ဖငြိ်ရစ န်က ိ ီးစြောီး ြည်မဖစ်သည်။ ထုိြှတစ်ဆငာ့ ်  ြောလတုိတ င် ဆန်စပါီး 

ထုတလု်ပ်ြှု  င်ီးဆ ်တစ်ရလျှြော ် လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၏ ဝင်ရင ြ ြောီး တည်ဖငြိလ်ြောဖပ ီး၊ 

ထိခို ်ြှုြ ြောီးရလ ြောာ့နည်ီးလြောခ န်ိတ င ်  ုန်စည်ြ ြောီး၏ အ ညအ်ရသ ီး ိုလည်ီးတမဖည်ီးမဖည်ီးနှငာ့် 

မြ ငာ့်တင် ြည်မဖစ်သလုိ၊ အ ည်အရသ ီးမြ ငာ့် ုန်စည်ြ ြောီး ို လ ်ခံသညာ့် ရ ီး   ြ် ြောီး ိလုည်ီး 

ထုိီးရဖြော ် ှြောရဖ  ြည်မဖစ်သည။် ထုိသုိို့မပညပ်ရ ီး   ်  ြှောရဖ  ြောတ င် အစုိီး ၏ ပံာ့ပိုီးြှုြြှော 

ြမဖစ်ြရနလုိအပ်ပါသည်။ 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၇)  

“Local လုပင်နီ်း ငှ်ရတ   ဒ ယဉှ်ဖပိ င်ြှုရတ  ုိရ  ြော်မဖတဖ်ိုို့ဆို င် 

နည်ီးပညြောနွဲို့အ င်ီးအနှ ီး ုိ သ ်သြောတွဲာ့အတိုီးနှုနီ်းနွဲို့ ြှရပါ ာ့ရနာ ် Gov-

ernment sector မဖစတ်ွဲာ့အစိီုး   ် ရနဖပ ီးရတြောာ့ Local SME ရတ  ုိ 

development မဖစ်ရအြောင ်  ြောရတ သ ြောီးြလွဲဆိတုြော ုိ 

ရဆ ီးရန ီးရပီးသငာ့တ်ယ ် ရနာ ်လ ် ိှမဖစ်ရနတွဲာ့ Challenge 

ရတ  ုိလည်ီး သူတိုို့နာီးရထြောင်သငာ့တ်ယ ် ဖပ ီး ရတြောာ့အစိီုး အရနနွဲို့ 

ဒ အခ ်အခွဲရတ  ုိရမဖ ှင်ီးရပီးသငာ့တ်ယဆ်ိတုြော ုိစဉ်ီးစြောီးသငာ့တ်ယ်”  

_ ဖ ြောပံု ဆန်စ ်ပိုင် ှင ်
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(၄) လုပ်ငန်ီး ှငြ် ြောီးအရနမဖငာ့် အ ည်အရသ ီးမြငာ့်ရသြော  ုန်  ြ်ီးြ ြောီး  ှိနုိင် န်အတ  ် အ ည်အရသ ီးမြငာ့ရ်သြော 

သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးသုံီးစ ွဲလြော န် ြ ်လုံီးရပီးဆ ွဲရဆြောငြ်ှုြ ြောီး မပ လုပ်နုိင်ပါသည။် ရလာ့လြောရတ ွံ့ ှခိ  ်ြ ြောီးအ  

စပါီးစုိ ် န်အတ  ် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ိ ု လယ်စုိ ်ရတြောင်သူြ ြောီး သြော   ခံမခင်ီးသည် အလ န်ပင် 

စ နိ်ု့စြောီး ြှုြ ြောီးဖပ ီး၊ ၎င်ီးတိိုု့အတ   ် အမြတ်  ှိြှု နည်ီးပါီးပါသည။် အဆိုပါနည်ီးလြ်ီးအစြောီး စ နိ်ု့စြောီး ြှုြ ြောီးနှငာ့် 

အမြတ် ို ြျှရဝယူမခင်ီးနည်ီးလြီ်း ို အသုံီးမပ သငာ့ပ်ါသည်။ ဥပြြောအြောီးမဖငာ့် လယ်သြြောီးအတ  ်လုိအပ်ရသြော 

သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီး ို ဆန်စ ်ပိုင ်ှင်ြ ြောီးြှ တြောဝန်ယူရစဖပ ီး အဆိုပါသ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးအတ  ် ရခ ီးရင  ို 

လယ်သြြောီးနှငာ့် ဆန်စ ်ပိုင် ှင် ိုရင ထုတရ်ခ ီးမခငီ်းမဖငာ့် နှစ်ဦီးနှစ်  ် တြောဝန်ယူရစမခင်ီးမဖငာ့် အထိန်ီး၊ 

အည ိပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်လြောနုိင်သလုိ၊ နှစ်  ်လုံီး၏ဆံုီးရံှုီးနုိင်ရမခြ ြောီး ိုလည်ီး ရလ ြောာ့ခ နုိင်ပါသည်။  
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၂။  ပ ခ ျေး တိငုျ်ေး ယဒသကက  ျေး 

၂ .၁ ပ လုပ်င န်ျေး 

ရနာ ်ခံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

ပွဲခူီးတိငု်ီးရဒသက  ီးြြှော ရ ီှးယခင် ပင် ြရိိုီးဖလြော ြိသြောီးစုစ ီးပ ြောီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးအရနမဖငာ့် ပွဲစုိ ပ်  ိီးြှု ို 

လုပ် ိုင်ရသြော ရဒသမဖစ်သည်။ ပွဲ ုန်စည်၏ အဓိ  ဝယ်လုိအြောီးြြှော အိနဒိယနုိင်ငံမဖစ်သလုိ ပွဲက ိတ်ြှုနိ်ု့ ွဲာ့သုိို့ 

အမခြောီးရသြော မပည်တ င်ီးဝယ်လုိအြောီး ှိသညာ့် ုန်စည်လည်ီး မဖစ်ပါသည်။  

ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ်ြ ြောီး 

 ပွဲ ုန်စည်သည် ဆန်နှငာ့် ရမြပွဲ ုန်စည်ြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ပင် မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ အဓ ိ 

စုိ ်ပ  ိီးရ ီးထုတ ်ုန်ြ ြောီးမဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင် အြောဆ ယံနုိင်ငံြ ြောီးနှငာ့်ပါ ရ ီး   ်ယှဉ်ဖပိ င် သညာ့် အရမခအရန ှိသည်။ 

ပွဲလုပ်ငန်ီးသည် အမခြောီးရသြော စုိ ပ်  ိီးရ ီး ုန်စည်ြ ြောီးနှငာ့် နိှုင်ီးယှဉ်လျှင် အမြတ်ပိုြို  ှိနုိင်သညာ့် အရမခအရန ှိပါသည်။ 

အစုိီး ၏ ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ြ ြောီး   ှိနုိင် န် ရမဖရလ ြောာ့ြှုြ ြောီး(မပညပ်  ရ ီး   ဝ်ယ်လုိအြောီး ှိရသြော ပွဲြ  ိီးြ ြောီး ိ ု

တင်သ င်ီးခ ငာ့်မပ မခင်ီး)  ှိပါ  အခ ငာ့်အလြီ်းြ ြောီး ပိုြိုမဖစ်ရပေါ်ရစပါသည်။  

ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ်ြ ြောီး 

 ပွဲစုိ ်ပ  ိီးသူြ ြောီးသည် စ ်အင်အြောီးသုံီး၍ 

စုိ ်ပ  ိီး န်ြှြောြူ အ ငီ်းအနှ ီး ုန်  စ ိတ်က  ီးြြောီးြှု ို 

 င်ဆိုင်ရန ပါသည်။ အမခြောီးတစ်ဖ တ် င်လည်ီး 

ဧ အြ ြောီးအမပြောီးစုိ ်ပ  ိီး န်အတ  ် လုပ်သြောီး 

အြ ြောီးအမပြောီးဌြောီး ြီ်း ြညာ့ ်  ုန်  စ ိတ ်ိုလည်ီး 

ြတတနုိ်င်ရပ။ ထုိို့အမပင် အစုိီး ြှ ြြိိနုိင်ငံြှထ  ် ှိရသြော 

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

မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီး ငှ်ြ ြောီးြြှော မပည်တ င်ီး ုန်စည်ြ ြောီး၏ အ ညအ်ရသ ီး ိုလည်ီး ပိြုိုရ ြောင်ီးြ န်လြောရအြောင် 

စုိ ်ထုတသုံ်ီးစ ွဲ န်အတ  ် လုိအပ်ရသြော  ုန်  စ ိတ်ြ ြောီး ိုလညီ်းြတတ်နုိင်သညာ့်အရမခအရန ှရိနသည်။ 

မပည်တ င်ီးရ ီး   ်တ ငပ်င် အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီးြ န်ရသြော  ုန်စည်ြ ြောီး ိ ု ရတြောငီ်းဆိုြှုမြ ငာ့်တ ်ရနမခင်ီးရ  ြောငာ့် 

အဆိုပါမပဿနာ ိုရမဖ ငှ်ီး န်ြှြော ရှုပ်ရထ ီးသညာ့် အရမခအရန ှိသည် ို ရတ ွံ့ သည်။ 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၈ ) 

“ပွဲလပု်ငနီ်းအရနနွဲို့ ရတြောာ့  ျွန်ရတြောတ်ိုို့ဆ ြြှော မပဿနာ  

မြနြ်ြောမပည်ြှြော ြ  ိီးရ ြောငီ်းြ  ိီးသနိ်ု့   ှြောီးတယ ်

၀ယလ်ိုို့ြ  ူီး  ျွန်ရတြော်တိုို့  စို ်ပ  ိီးရ ီးလပုတ်ွဲာ့အခါြှြော 

ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ ဖိုို့  အရ ီးက  ီးတယ ်

ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ ြ ှ အပင်ထ  ်နှုနီ်း  ရ ြောင်ီးတယ ်

 ျွန်ရတြောတ်ိုို့အတ  ်အ   ိီးအမြတ် ိှြယ”် _ပွဲလုပ်ငနီ်း ှင်၊ 

ပွဲခူီးတိုငီ်းရဒသက  ီး  
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ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ်ြှြော မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ အမခြောီးရသြော အရမခခံ ုန်စည်ြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ပင် 

အ ည်အရသ ီးရ ြောင်ီး ိ ုရ  ညှြ်ထိန်ီးသိြ်ီးနုိင်မခင်ီးနှငာ့် မပင်ပရ ီး   ဝ်င်ဆနိ်ု့ြှု ြ ှမိခင်ီးပင်မဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင် 

အရမခြော ်ခံစ ်ြှြော အဓ ိလုိအပ်သညာ့ ် စ ်ပစစည်ီးမဖစ်ဖပ ီး၊ ရမြဩဇြောအလ န်အ ျွံသုံီးမခင်ီးရ  ြောငာ့် 

ရမြဆ လ ြောပ  ်စ ီးမခငီ်း၊ အမခြောီးသ ီးနံှြ ြောီးစုိ ်ပ  ိီး န် ခ ်ခွဲသညာ့်အြောီးနည်ီးခ  ် ှပိါသည်။ ထုိို့အမပင် စုိ ်ပ  ိီးရ ပံုြှန် 

  ှိ န်အတ  ် ရ သ င်ီးစနစ်နှငာ့် ရ မဖန်ီးစနစ်ြ ြောီး ိ ု လုိအပ်ခ  ်နှငာ့် အည  လုိ ်ရလ ြောည ရထ ရမပြောင်ီးလွဲနုိင် န် 

လုိအပ်ပါသည်။  

ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး 

နုိင်ငံတ ြောြှ ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး ို မပည်တ င်ီး၌စုိ ပ်  ိီးနုိင် န်ြှြော အလ န်ခ ်ခွဲရသြော  ိစစမဖစ်သညာ့်အရလ ြော ် 

မပည်တ င်ီး၌ပင် ြ  ိီးရစာ့ရ ြောင်ီးြ ြောီး  န်အတ  ် မပညတ် င်ီးစုိ ်ပ  ိီးရ ီးဌြောန၏ ြ  ိီးရစာ့ သုရတသနြ ြောီးပံာ့ပိီုးနုိင်ြှုြှြော 

အလ န်အရ ီးက  ီးဖပ ီး မပည်တ င်ီးစ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့် မပည်သူြ ြောီး အ   ိီးအမြတ်ြ ြောီး  ှိနုိငရ်သြော 

အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးဖန်တ ီးမခင်ီးလည်ီး မဖစ်ရစသည်။ ထုိို့အမပင် အိနဒိယနုိင်ငံနှငာ့်  ရနဒါနုိင်ငံတိုို့၏ 

ပံုြှန်ဝယ်လုိအြောီး ှိရနြှုသည်လည်ီး ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးတစ်ခုမဖစ်သည်။ ပွဲြ  ိီးရစာ့ထုတလု်ပ်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့် 

ဝယ်လုိအြောီးရ ီး   ်နှငာ့် ိ ု်ည ရသြော ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး ထုတလု်ပ်နုိင်ပါ  နုိင်ငံ၏ ပိုို့ ုန်တစ်ခုမဖစ်သညာ့်အတ  ် 

ြ ြောီးစ ြောအခ ငာ့်အလြ်ီး ှပိါသည်။ ထုိို့အမပင် ရ သ င်ီးြစုိ ်ပ  ိီးနုိင်ရသြော  ြောသ နှငာ့ ် ရဒသြ ြောီးတ င် 

 ိပ်သိြ်ီးစ ်ြ ြောီးဌြောီး ြ်ီးမခငီ်းနှငာ့် ရ ြောင်ီးခ မခင်ီးလုပ်ငန်ီးြှြောလည်ီး ြ ြောီးစ ြော အခ ငာ့်အလြ်ီး ှိရသြော လုပ်ငန်ီးတစ်ခု 

မဖစ်ပါသည်။ ထုိို့အမပင်ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ ထုတလု်ပ်ြှု ုန်စည်  င်ီးဆ ်တစ်ရလျှြော ် အမြတ်  ှိြှု  ြောခိငု်နှုန်ီးသည် 

ဆန်စပါီးနှငာ့် နိှုင်ီးယှဉ်ပါ  သိသိသြောသြောြ ြောီးမပြောီးသည ်ိုရတ ွံ့ သည်။ ဥပြြောအြောီးမဖငာ့်  ြောသ ဥတုရ ြောငီ်းြ န်သညာ့် 

ပံုြှန်အရမခအရနတ င် ပွဲစုိ ်သညာ့ ် ရတြောင်သူသည် စပါီးစုိ ်သညာ့ ် ရတြောင်သူ၏ တစ်ဧ ထ  ် 

အမြတ်ပြြောဏထ  ် ြ ြောီးစ ြောမြငာ့ြ်ြောီးသည ်ိုရတ ွံ့ သည်။ ထုိို့အမပင်ပွဲြ  ိီးရစာ့သည ် ရမြဆ လ ြောအတ  ် 

ရ ြောင်ီးြ န်ရစရသြော ပရိုတိန်ီးဓြောတ် ိုလညီ်း အရထြော ်အပံာ့မဖစ်ရစသညာ့်အမပင်၊ ရ   ှိ န် 

လုိအပ်ခ  ်နည်ီးပါီးမခင်ီး၊ အလ ယ်တ ူစုိ ်ပ  ိီးနုိင်မခငီ်းတုိို့  ပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြီ်းြ ြောီးမဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင် 

အစုိီး နှငာ့် ပုဂဂလိ  အြောြခံလုပ်ငန်ီးြ ြောီးပီူးရပါင်ီး၍ သ ီးနံှအြောြခံစနစ်လုပ်ရဆြောင်နုိင်ြညဆ်ိုပါ  

ရတြောင်သူြ ြောီးအတ  ် ပွဲစုိ ပ်  ိီးမခင်ီးရ  ြောငာ့ ် အ   ိီးအမြတ်ြ ြောီးစ ြော  ှိနုိင်သညာ့် အရမခအရန 

ပိုြိုမြငာ့ြ်ြောီးလြောနုိင်ပါသည်။ ထုိို့အမပင ် တရုတနုိ်င်ငံြ ှ ပွဲဝယ်လုိအြောီးမြငာ့်တ ်လြောနုိင်သညာ့် 

အလြောီးအလြောြ ြောီးစ ြော ှိပါသည။်  
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ပွဲလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

စုိ ်ပ  ိီးရ ီးလုပင်န်ီးြ ြောီးအတ  ် အဓိ  ဖခိြ်ီးရမခြော ်ြှုတစ်ခုြြှော ခနိ်ု့ြှန်ီး၍ 

ြ ရသြော ြောသ ဉတုရဖြော ်မပန်မခင်ီးနှငာ့် သ ြောဝရ ီးအနတ ြောယ်မဖစ်သည်။ စုိ ်ပ  ိီး န် ြ  ိီးရ ြောင်ီး  ှြိှုသည် 

ပွဲလုပ်ငန်ီးအတ  ် အရ ီးက  ီးရသြော အခ  ်မဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင် ြိသြောီးစုလုပ်ငန်ီးပံုစံမဖငာ့် 

အြ ြောီးစုလည်ပတ်ရနရသြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီး စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော ၂၁ ြောစုရခတ် လူငယ်ြ ြောီးအတ  ် 

ဆ ွဲရဆြောင်ြှုတစ်ခု ြမဖစ်ရပ။ ထုိို့ရ  ြောငာ့် အဆိုပါလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို ဆ ်လ ်လုပ် ိုင် န်အတ  ် 

ြ  ိီးဆ ်ြ ြောီးမပတ်ရတြော ်ြှု  ှိနုိင်သညာ့် အဟနိ်ု့အတြောီးမဖစ်ရစပါသည်။  မြန်ြြောမပည်အလယ်ပိုငီ်းသည် 

ပွဲစုိ ်ပ  ိီးြှုြ ြောီးမပြောီးသညာ့ ် ရဒသမဖစ်သလုိ ြိုီးရခါင်မခင်ီးနှငာ့် ရ သ ငီ်းစုိ ်ပ  ိီးနုိင် န် 

အခ ်အခွဲြ ြောီးစ ြော ှိသညာ့်အခ  ြ်ှြော အဟနိ်ု့အတြောီးမဖစ်ရစသည်။ 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၉ ) 

“အခုရနာ ်ပိုင်ီး လငူယ်ရတ  ြ ိှရတြောာ့ ူီး ရတြောင်သူ လယ်သြြောီးရတ  ွဲွံ့ သြောီးသြ ီးရတ   ဖြိ ွံ့ရတ  ုိ ရ ြော ် ုနဖ်ပ ဆိုရတြောာ့ 

 ျွန်ရတြောတ်ိုို့  စ ်ြှုလယယ်ြော အသ င်ရမပြောငီ်းဖိုို့ အရ ီးက  ီးတယ ် စ ်ြှုလယယ်ြောလုပြ်ှ  ျွန်ရတြော်တိုို့စို ်ပ  ိီးရ ီး  

တိုီးတ ်နိုငဖ်ိုို့ ိှတြော အွဲာ့ဒါရ  ြောငာ့ြ်လိုို့  ျွန်ရတြောတ်ိုို့  စ ်ြှုလယယ်ြောလပု်ငနီ်း ုိ စလုပတ်ြော” _ပွဲလပု်ငနီ်း ှင၊် ပွဲခူီးတိုငီ်းရဒသက  ီး  

 င်ီးမြစ် - CSO Yearbook (Various Series)  

 မြနြ်ြောနိုင်င၏ံ အလပု်လပု်နိငု်စ ြ်ီး ှသိူ(အသ ်၁၈နှစြ်ှ အသ ်၆၀ထိ) လုပသ်ြောီးလူဉ ီးရ ြှြော အြောဆ ယနံိုင်ငတံ င် 

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

မပည်တ င်ီး ိှ ြရိိုီးဖလြောလုပ်ငနီ်းြ ြောီးတ င ် ဆ ်လ ်လုပ် ုိင် နြ်ှြော လူငယ်ြ ြောီး၏ အနာဂတ်အတ  ် ြရ  ြောြှုြ ြောီးစ ြောမဖစ်ရပေါ်ရစသည်။ 

ထိုို့ရ  ြောငာ့် မပည်ပသုိို့ ရ ွွံ့ရမပြောင်ီးသ ြောီးရ ြော ်လပု် ုိင်ြှုြ ြောီးစ ြော ိှဖပ ီး ြ နမ်ပည်နယ ိှ် လုပသ်ြောီးြ ြောီးသည် 

မပည်ပသုိို့သ ြောီးရ ြော ်လုပ် ုိင်ြှုအြ ြောီးဆံီုးမဖစဖ်ပ ီး၊ မြန်ြြောနိုင်င၏ံ အနည်ီးဆံုီးတစ်  ် လပု်ခလစြောထ ် ၃ဆပိုြိ ု ြ ြောီးမပြောီးရသြော 

ထိုငီ်းနိုင်ငသုိံို့ အြ ြောီးဆံုီးသ ြောီးရ ြော ်လုပ် ုိင်  ပါသည်။  
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ြိရိုီးဖလြောလုပင်န်ီးြ ြောီး မဖစ်သညာ့်အတ   ် လုပ်သြောီး ို အရမခမပ ရသြော စုိ ်ပ  ိီးရ ီးစနစ် ိုသြော အြ ြောီးစု 

  ငာ့်သုံီးလ  ် ှိရသီးသည်။ သုိို့ရသြော် မပညတ် င်ီးလုပ်သြောီးြ ြောီးြှြော ဆင်ီး ွဲြှု၊ ဝင်ရင ြ ြောီးမပြောီးရသြော 

အလုပ်အ ိုင်အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး နည်ီးပါီးြှု၊ ပိုြိုတုိီးတ ်ရသြော ၎င်ီးတိိုု့၏  ဝြ ြောီး ို 

တည်ရဆြော ်လုိရသြော ည် ွယ်ခ  ြ် ြောီးမဖငာ့ ် မပည်ပနုိင်ငြံ ြောီးသုိို့ ရ ွွံ့ရမပြောငီ်းလုပ်သြောီးြ ြောီးအမဖစ် 

သ ြောီးရ ြော ်လုပ် ိုင်သူြ ြောီးမပြောီးရသြော တိငု်ီးရဒသက  ီးလည်ီး မဖစ်ပါသည်။  

ထုိို့ ွဲာ့သုိို့ ဆ ်န ယ်ြှု ှိရသြော မပဿနာြ ြောီးသည်လည်ီး ပွဲခူီးတိငု်ီးရဒသက  ီးအတ ငီ်း လုပ်သြောီး ြှောီးပါီးြှု 

မဖစ်ရစသညာ့် သ ်ရ ြော ်ြှုြ ြောီး ိ ု  ရလာ့လြောရတ ွံ့ ှိ ပါသည်။ ထုိို့အမပင်  န် ုန်ဆိပ ်ြ်ီးတစ်ခုတည်ီး  

မပင်ပပိုို့ ုန်ြ ြောီး ို တငပ်ိုို့ြှု ှိမခင်ီးသည် လည်ီး  န် ုန်ဖြိ ွံ့အတ  ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိီုးမဖစ်ရစသလုိ၊ အမခြောီးရသြော 

တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီးအတ  ် စ ီးပ ြောီးရ ီးတိီုးတ ် န် အဟနိ်ု့အတြောီးလွဲ မဖစ်ရစပါသည်။ 

မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ ပွဲလုပ်ငန်ီးြ ြောီးသည ် ဆန်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ပင ် မပင်ပရ ီး   ်တစ်ခုတည်ီး ိုသြော 

အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့် အြောီး ိုီးရန သညာ့် အရမခအရနမဖစ်သည်။ သုိို့ရသြော်ဆန်လုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော 

မပည်တ င်ီးရ ီး   ် ှိရသြော်လည်ီး အခ  ိွံ့ရသြော ပွဲ န်ုစည်ြ ြောီးြြှော အိနဒိယနုိင်ငံ ပွဲရ ီး   ်၏ ဝယ်လုိအြောီး ို 

ြှ ခိုရန သညာ့် အရမခအရန ှိသည်ာ့အတ  ် ဤအခ  ်ြှြော မြန်ြြောနုိင်ငအံတ  ် အဟနိ်ု့အတြောီးတစ်ခုမဖစ်သလုိ၊ 

အိနဒိယနုိင်ငံ  ပွဲ ုန်စည် ို ၎င်ီးတိိုု့ ိုယ်တိုင ် လုံရလြော ်ရအြောင် ထုတလု်ပ်လြောနုိင်သညာ့်အရမခအရန လည်ီး 

အဟနိ်ု့အတြောီးတစ်ခုမဖစ်လြောနုိင်သည်။ ထုိို့အမပင် ပွဲရ ီး   ်ြြှော အမခြောီးရသြော အရမခခံ ုန်စည်ြ ြောီးထ ်ပို၍ 

ရ ီး စြောီးလုိရသြော သရ ြောသ ြောဝ ှိသည်ြြှောလည်ီး ဆံီုးရံှုီးနုိင်ရမခြ ြောီး ိ ု မြငာ့ြ်ြောီးတတပ်ါသည်။ မပင်ပ 

သ ်ရ ြော ်ြှုအမဖစ် ၂၀၁၇ခုနှစ်  အိနဒိယနုိင်ငံြှ မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ ပွဲ ုန်စည်တင်သ င်ီးြှု ို 

ရုတ်တ ပ် ပ်ဆိငု်ီးမခင်ီးြ  ိီးမပ လုပ်ခွဲာ့မခငီ်းရ  ြောငာ့ ် မပည်တ ငီ်း ှ ိ  ုန်စည်  င်ီးဆ တ်စ်ရလျှြော ် 

အလ န်ရသြော သံသ ြောရဝခွဲာ့ သညာ့် မဖစ် ပ်ြ ြောီးြြှော ိလုည်ီး သင်ခန်ီးစြောယူ ရပြည်။  
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အက ံ မပ ခ   ်

(၁) ရတြောင်သူြ ြောီး၏ ဆံုီးရံှုီးနုိင်ရမခမြငာ့်ြြောီး သညာ့် အရမခအရန ို ရလျှြောာ့ခ နုိင် န်အတ  ် ြည်သညာ့ ် သ ီးနံှြ  ိီး ို 

စုိ ်ပ  ိီးသငာ့်၊ ြသငာ့ ်ွဲာ့သုိို့ရသြော ရမြဆ လ ြောဆန်ီးစစ်ြှုြ ြောီး မပ လုပ်ရပီးနုိင်ရသြော တိ  ရသခ ြောရသြော 

ရဆ ီးရန ီးတိငု်ပင်နုိင်သညာ့် အဖ ွဲွံ့အစည်ီးြ ြောီး ှိသငာ့်သည။်  

(၂) ရမြဩဇြော ို အလ န်အ ျွအံသံုီးမပ မခငီ်းြ ှိရစ န်နှငာ့် သ င်ီးအြောီးစု ုန်  စ ိတ်နှငာ့်  ုန်ထုတအ်မြတ် 

 ို ်ည ြှု ှိရစသညာ့်နည်ီးလြီ်း ို  ှြောရဖ  န်လုိအပ်ပါသည်။ 

(၃) ပွဲလုပ်ငန်ီးသည် အလြောီးအလြော ှိရသြော လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်ဖပ ီး၊ အိနဒိယနုိင်ငံသြောြ  အမခြောီးရသြော 

အရ ွှံ့အလယ်ပိုင်ီးနုိင်ငံြ ြောီးနှငာ့် တရုတနုိ်င်ငံတိုို့ ို တင်နုိင်သညာ့် အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးစ ြော ှိပါသည်။ ထုိို့ရ  ြောငာ့် 

ဝယ်လုိအြောီး ှိရသြော ရ ီး   ြ် ြောီး ိ ုထုိီးရဖြော ်နုိင် န် က ိ ီးစြောီး ြည်မဖစ်သည်။ 

(၄) အစုိီး အရနမဖငာ့် သငာ့်ရလ ြောသညာ့ ် ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး ို တင်သ င်ီးခ ငာ့်မပ မခင်ီး (သိုို့) ပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်ရသြော 

ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး  ှိနုိင် န် သုရတသနြ ြောီးမဖငာ့် ပံာ့ပိုီးရပီး န် လုိအပ်ပါသည်။  



 30 

၃။  မယက  ျေး တိငုျ်ေး ယဒသကက  ျေး 

၃ .၁ ယပ မပ လု ပ်င န်ျေးန ှင  ် န ှမ်ျေးလ ု ပ်င န်ျေး 

ရနာ ်ခံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီးသည ် မြန်ြြောနုိင်င ံ အလယ်ပိုင်ီးခ  ိငာ့်ဝြှ်ီးရဒသတ င် တည် ှိဖပ ီး ပူမပင်ီးရသြော 

 ြောသ ဥတု ှိသညာ့် ရဒသမဖစ်သည်။ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြှြော လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးလုပင်န်ီးနှငာ့် ရ နံနှငာ့် 

သ ြောဝဓြောတ်ရင ွံ့ လုပ်ငန်ီးတိိုု့မဖစ်ဖပ ီး အလုပ်လုပ် ိငု်နုိင်သညာ့် လူဦီးရ အခ  ိီးြှြော တိငု်ီးရဒသက  ီးတစ်ခလုံုီး၏ 

ထ ်ဝ ်ရ  ြော ်ှိပါသည။် တိငု်ီးရဒသက  ီး၏ ဂ  ဒ ပ  ို အြ ြောီးဆံုီး ရထြော ပ်ံာ့ရပီးရနသညာ့ ် လုပ်ငန်ီးြှြော 

လယ်ယြောလုပ်ငန်ီးမဖစ်ဖပ ီး အြ ြောီးဆံုီးစုိ ်ပ  ိီးရသြော သ ီးနံှြ ြောီးြှြော စပါီး၊ရမြပွဲ၊နှြ်ီး၊ရန  ြော၊ပွဲအြ  ိီးြ  ိီးနှငာ့် 

ဥယ ြောဥ်ခခံလုပ်ငန်ီးတုိို့မဖစ်  သည်။ တုိင်ီးရဒသက  ီးအတ င်ီး ှ ိ စုိ ်ပ  ိီးရမြဧ ိယြောဧ  ၃သန်ီးရ  ြော်ရပေါ်တ င် 

စပါီး၊ရမပြောင်ီး၊ရမြပွဲ၊နှြ်ီး၊ပွဲတ စိြ်ီး၊ ပွဲ၊ ဝါ၊ရန  ြော၊ က ံတိုို့ ို အဓ ိစုိ ်ပ  ိီး  သည။် ယခုရလာ့လြောြှုတ င် ပါဝငသ်ညာ့် 

ရမြပွဲသ ီးနံှ ို ြိုီး ြောသ နှငာ့်ရဆြောင်ီး ြောသ တ င် စုိ ပ်  ိီး  ဖပ ီး  ြောသ ခ န်ိ(၂) ြောသ အတ   ် ြ ်ထ စ်တန်ခ န်ိ 

ငါီးရသြောင်ီးရ  ြော်အထိ ထ  ် ှိသည်ဟ ု ရလာ့လြောြှုြ ြောီးအ  သိ ှိ ပါသည။် အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့ ် ရမြပွဲနှငာ့်နှြ်ီး ို 

တစ်လှညာ့်စ ရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ ြျှ၍ရသြောလညီ်းရ ြောင်ီးစုိ ်ပ  ိီးဖပ ီး စြောီးသုံီးဆ အမဖစ် ထုတလု်ပ် 

ရ ြောင်ီးခ ရသြော်လည်ီး အမခြောီးရသြော မပည်ပရ ီး   ်ဝယ်လုိအြောီး ှိသညာ့် ဆ ်စပ် ုန်ပစစည်ီးြ ြောီး ို 

ဆ ်လ ်ထုတလု်ပ်နုိင်ြညာ့ ်အရမခအရနထိသုိို့ ြရ ြော ် ှိရသီးပါ။ 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးစုိ ် ရတြောင်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့် စုိ ်ပ  ိီးနည်ီးစနစ်ြ ြောီး၊ ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ ရ ွီးခ ယ်ြှုြ ြောီး၊ 

ထုတပ်ိုီးသညာ့် နည်ီးလြ်ီးြ ြောီး စသည်တိုို့တ င် သြြောရိုီး  နည်ီးလြ်ီးြ ြောီးြ ှ ရသ ဖယ်ဖပ ီး ရခတြ် နညီ်းစနစ်ြ ြောီး 

အသုံီးမပ သညာ့် အရမခအရနထိ ရ ြော ် ှိလြောသည် ို ရတ ွံ့ ှိ ဖပ ီး ယင်ီး၏ အ   ိီးဆ ်အရနမဖငာ့်  ုန်ထ  ်  
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တိုီးတ ်လြောသည် ို ရတ ွံ့ ှိ ပါသည်။ ထုိို့မပင် သတင်ီးအခ  အ်လ ်ြ ြောီး ပိုြို  ှိလြောသညာ့အ်တ  ် 

ဦီးစြောီးရပီးစုိ ်ပ  ိီး ြညာ့်သ ီးနံှ အြ  ိီးအစြောီး ိ ု ခနိ်ု့ြှန်ီးလြောနုိင်သည် ိုလည်ီး သိ ှိ ပါသည်။ 

အထ ်ပါအခ  ်ြ ြောီးထ ်ပို၍ ရ ြောင်ီးြ န်သညာ့ ် အခ  ြ်ှြော ရတြောင်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့ ်  ုန်ထ  ်ြ ြောီး ို 

လုပ်အြောီးရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ စ ်အ ူအည ရသြော်လည်ီးရ ြောငီ်းယူ၍ အနည်ီးငယ်မပ မပင်မခင်ီးအြောီးမဖငာ့် ြြိတိိိုု့၏ 

အမြတ်ြ ြောီး ပိုြိုတုိီးတ ်လြောနုိင်သည်ဆိုသညာ့် အရတ ီးအရခေါ်ရ ြောင်ီးြ ြောီး ပိုင်ဆိငု်ထြောီးသလုိ လ ်ရတ ွံ့ 

  ငာ့်သုံီးရနြှုြ ြောီး  ှိသည် ိ ု ရတ ွံ့ ှ ိပါသည်။ ဆိငု် ြောဌြောနြ ြောီးြ ှ တြောဝန် ှိပုဂဂ ိလ်ြ ြောီးြှလည်ီး အထ  ်နှုန်ီး 

ပိုြိုတုိီးတ ်ရစရ ီးအတ  ် စုိ ပ်  ိီးရ ီးနည်ီးစနစ်ြ ြောီး၊ ြ  ိီးရ ြောင်ီးြ  ိီးသနိ်ု့ဆိုင် ြောြ ြောီးနှငာ့် ပတ်သတ်၍ 

လျှင်မြန်ထိရ ြော ်စ ြော အ ူအည ရပီးရနသည် ိုလညီ်း သိ ှိ ပါသည်။ မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ ရမြပွဲနှငာ့်နှြ်ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြြှော 

ဆန်စပါီးလုပ်ငန်ီးရလြော ် အြောရံုစုိ ်ခံ ြှု ပံပိုီးရပီးြှု ြ ှိရသြော်လည်ီး မပညပ်ရ ီး   ်တ င် အ ည်အရသ ီးနှငာ့် 

အည အလြောီးအလြောရ ြောင်ီးရသြော ထုတ ်ုန်တစ်ခုအမဖစ် တည် ှိရနပါသည်။  ြောီးလြ်ီးြ ြောီး 

ပိုြိုရ ြောင်ီးြ န်လြောမခင်ီး၊ တယ်လ ဖုန်ီးဆ ်သ ယ်ရ ီးနှငာ့် အင်တြောန ်ဆ ်သ ယ်ရ ီးြ ြောီး ပိုြို 

ရ ြောင်ီးြ န်လြောမခင်ီးတုိို့ လညီ်း ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီးအတ  ် တုိ ်ရို ြ်ဟုတ်ရသြော်လည်ီး 

သ ယ်ဝို ်အြောီးသြောခ  ်အမဖစ် လ ်ခံ ပါြည။် 

ရမြပွဲလုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

မပည်ပပိုို့ ုန်အြယ်တစ်ခုမဖစ်ရသြော်လည်ီး အိနဒိယနုိင်ငံတစ်ခုတည်ီး ိုသြော အဓိ အြောီး ိီုးရန မခင်ီး၊ ထုိို့မပင် 

မြန်ြြောနုိင်ငံအရနမဖငာ့် အသြောစ ီး သညာ့ ် ပိုို့ ုန်လုပ်ငန်ီးတစ်ခု မဖစ်ြရန ွဲ အမခြောီးနုိင်ငြံှ ခ ငာ့်မပ သရလြော  ်ိုသြော 

တင်သ င်ီးခ ငာ့် ရနမခင်ီးတုိို့သည် အဓိ အြောီးနည်ီးခ  တ်စ်ခု မဖစ်ရနပါသည်။ ဤ ွဲာ့သုိို့ အြောီးနည်ီးခ  ်မဖစ်ရန သညာ့် 

အဓိ အခ  ်ြြှော မပညပ်ရ ီး   ြ်ှ လုိလြောီးရသြော အ ည်အရသ ီး ို ထုတ်လုပ်နုိင်မခင်ီး ြ ှိရသြောရ  ြောငာ့်မဖစ်သည်။ 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီးတိိုု့၏ လ ်ငင်ီးလုိအပ်ခ  ်ြြှော အရမခြော ်ခံစ ်မဖစ်ဖပ ီး၊  ှိဖပ ီးလုပ ်ိုင်ပံုနည်ီးစနစ်ြ ြောီး၊ 

စ ်ပစစည်ီးြ ြောီး၊ ထုတ ်ုန်ြ ြောီးြှရန၍  ုန်ထ  ်ပိုြိုတုိီးတ ်ရစြညာ့် အစ ြ်ီးြှြော  ုန်ရနဖပ မဖစ်သည်။ 

အဆိုပါလုိအပ်ခ  ်ြ ြောီး ိ ု မဖညာ့်ဆည်ီးရပီးနုိင် န်အတ  ်လည်ီး ရင ရ  ီး ြတတနုိ်င်ြှုြ ြောီးလညီ်း ှိရနသည်။ 

မပည်တ င်ီး၌လည်ီး ရမြပွဲ၊ နှြ်ီးနှငာ့ ် ဆ ်စပ် ထုတ ်ုန်ရပါင်ီးြ ြောီးစ ြော ြထုတလု်ပ်နုိင်ရသီးမခင်ီး လည်ီး 

မပည်တ င်ီးဝယ်လုိအြောီးရလ ြောာ့နည်ီးရစသညာ့် အခ  ်တစ်ခ  ်အမဖစ် သိသြောစ ြော ရတ ွံ့ ှ ိသည်။  
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စုိ ်ပ  ိီးနည်ီးဆိုင် ြော အရလာ့အ  ငာ့်ရ ြောငီ်းြ ြောီး ိ ု   ငာ့်သုံီး န် ရနှီးရ  ီးမခင်ီးြှြော သိသြောသညာ့် 

အြောီးနည်ီးခ  ်တစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ ြရြျှြောြ်ှန်ီးနုိင်ရသြော  ြောသ ဥတုဒဏ်နှငာ့် ပိုီးြ ြောီးအနတ ြောယ်ြ ြောီး ိ ု

က ိ တင် ြော  ယ် ခနိ်ု့ြှန်ီးရပီးနုိင်သညာ့် ရဒသတ င်ီး အင်စတ    ီး ှငီ်းြ ြောီး အြောီးရ ြောင်ီး န်လုိအပ်ရနပါသည်။  

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီး 

မပည်ပြ ှ နှစ်အလုိ ် ဝယ်လုိအြောီးပြြောဏတိုီးလြောမခငီ်း၊ ရမြပွဲ၊ နှြ်ီးနှငာ့်သ ်ဆိုင်သညာ့် နယ်ပယ်အလုိ ် 

အသင်ီးအဖ ွဲွံ့ြ ြောီး ရပေါ်ရပါ ်လြောဖပ ီး ရတြောင်သူြ ြောီးနှငာ့် ြမပတ်ထိရတ ွံ့ြှု ှိ ြော လုိအပ်သညာ့် အ ူအည ြ ြောီး 

ရပီးရနမခင်ီး၊ သ ်ဆိုင် ြော ဌြောနြ ြောီးြှ စုိ ်ပ  ိီးနည်ီးစနစ်ြ ြောီးနှငာ့်သ ်ဆိုင်သညာ့် နည်ီးပညြောြ ြောီး ိ ု စဉ်ဆ ်ြမပတ် 

အ ူအည ရပီးလြောမခင်ီးနှငာ့် မပည်တ င်ီး ှိ ရမြပွဲအရမခခ ံ ရိုီး ြောြုနိ်ု့လုပ်ငန်ီးြ ြောီး တည် ှိရနမခင်ီးသည် ရမြပွဲရ ီး   ် 

ဆ ်လ ်က  ီးထ ြောီးလြောရစြညာ့် အရမခခံအခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး မဖစ်ပါသည်။ အဓိ အခ ငာ့်အလြ်ီးြှြော မပည်ပရ ီး   ် 

ဝယ်လုိအြောီးအလြောီးအလြောြှြော အလ န်ရ ြောင်ီးြ န်ရနဖပ ီး ဂ ပန်၊  ှ ှြောီးနှငာ့် အရနာ ်နုိင်ငံရ ီး   ်ြ ြောီးသုိို့ 

တင်ပိုို့နုိင်သညာ့် အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီးနှငာ့် အခ တိ်အဆ ်ြ ြောီးြှြော  ှိဖပ ီး မဖစ်သည်။ 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးလုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

ရမြပွဲနှငာ့် နှြ်ီးစုိ ပ်  ိီးထုတ်လုပ် ြောတ င ် လုိအပ်သညာ့ ် သ င်ီးအြောီးစုြ ြောီးမဖစ်သညာ့် ြ  ိီးရစာ့၊ ဓြောတ်ရမြဩဇြော၊ 

စ ်ပစစည်ီး  ိ ိယြောြ ြောီး၏ ရ ီးနှုန်ီးက  ီးမြငာ့ြ်ှုနှငာ့် အ ည်အရသ ီးပိငု်ီးဆိုင် ြော စိတခ်  ြှုြ ြောီး၊ လုပ်သြောီးအင်အြောီး 

လုိအပ်ခ  ် က  ီးြြောီးြှုတိုို့သည်လညီ်း က  ီးြြောီးသညာ့ ် အခ ်အခွဲြ ြောီး မဖစ်  ပါသည။် နှစ်ဆယာ့်တစ် ြောစုရခတ်တ င် 

 ြဘြောတစ်ဝန်ီး က ံ ရတ ွံ့ရန သညာ့်  ြောသ ဥတ ု ရဖြော ်မပန်လြောမခင်ီးြ  ိီး ိ ု ဖ ံွံ့ဖဖ ိီးဆွဲ နုိင်ငြံ ြောီး  

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

ခံစြောီး သူြ ြောီးမဖစ်ပါသည်။ ရလာ့လြောြှုတ င် ပါဝင်သညာ့် ြရ  ီးတိငု်ီးရဒသက  ီး ှ ိရမြပွဲနှငာ့ ် နှြ်ီးစုိ ် ရတြောင်သူြ ြောီး၏ 

အဓိ  အခ ်အခွဲြြှော  ြောသ ဥတု ိ ုအစုိီးြ နုိင်မခင်ီး လည်ီး တစ်ခုအပါအဝင်မဖစ်ပါသည။်  

ထုိို့မပင် ယြောရမြြ ြောီး၏ အ ည်အရသ ီး   ဆင်ီးလြောြှု၊  ုန်သည်ြ ြောီး၏ ရ ီး စြောီးလုိမခင်ီးြ ြောီး၊ 

ရ ြောင်ီးသူနှငာ့်ဝယ်သူ  ြောီး ခိုင်ြြောသညာ့် စြောခ  ပ်စြောတြ်ီးြ ြောီး ြ ှိမခငီ်းတိိုု့ လည်ီး ရ ီး   ် ပဝ်န်ီးတစ်ခုလုံီး ို 

သ ်ရ ြော ်ရနသညာ့် အဓ ိ အခ အ်ခွဲ၊ အတြောီးအဆ ီးြ ြောီးပင ်မဖစ်ပါသည။် 
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အက ံ မပ ခ   ်

(၁) ရမပြောင်ီးလွဲလြောသညာ့ ်  ြောသ ဥတုနှငာ့်  ို ည် သညာ့ ် ြ  ိီးရစာ့ြ ြောီး၊ ရမြဩဇြောြ ြောီး၊ စုိ ်ပ  ိီးရမြနှငာ့ ်  ို ည် သညာ့် 

ရမြဆ လ ြောမဖစ်ရအြောင် မပန်လည်မပ မပင်ရပီး ပါြည်။ 

(၂) သ ီးနံှြ ြောီးအတ  ် လုံရလြော ်သညာ့် ရ ရပီးရဝရ ီးစနစ်တစ်ခု  ရဖြော်ရဆြောင်ရပီးသငာ့်ပါသည်။ 

(၃) အဖြွဲြမပတ်အဝယ် ှိရနြညာ့ ်ခိုင်ြြောသညာ့် နုိင်ငံမခြောီးရဖြော ်သည်ရ ြောင်ီးြ ြောီး   ှိရအြောင် ရဆြောင်  ွ် ပါြည်။ 

(၄) ရ ီး   ် ပဝ်န်ီးနှငာ့်ဆ ်စပ် လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် အ င်ီးအနှ ီး အလ ယ်တ ူ  ှိရအြောင် ရဆြောင် ွ ရ်ပီး န် 

လုိအပ်ပါသည်။ 

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

လုိအပ်ပါ သည။်  

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

စုရပါင်ီးစုိ ်ထုတြ်ှုမဖငာ့်ရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး၊ အစုိီး ၏ အရထြော ်အပံာ့မဖငာ့်ရသြော်လည်ီးရ ြောင်ီး   ှိနုိင် န် 

ရဆြောင် ွ ်သငာ့်ပါသည်။ 

(၇) ရတြောင်သူြ ြောီးအရနမဖငာ့် ဝယ်သူရ ီး    ် လုိအပ်သညာ့် အ ညအ်ရသ ီးသတ်ြှတခ်  ြ် ြောီး ိ ု

တိတိ    သိ န်လည်ီး လုိအပပ်ါသည။် 
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၃ .၂  ကက် သ န် လ ု ပ်င န်ျေး 

ရနာ ်ခံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

မြန်ြြောတ င်ြ  တစ် ြဘြောလုံီး၏ ဟင်ီးခတ်အရြ ီးအက ိ င်စြော င်ီးတ င ်ြပါြမဖစ်ပါ  သညြ်ှြော    ်သ န်ဥ 

ပင်မဖစ်သည်။     ်သ န်ြှြော မြန်ြြောနုိင်ငံအလယ်ပိုင်ီး၏ အဓိ  ထုတ ်ုန်တစ်ခုလည်ီးမဖစ်ဖပ ီး မပည်တ င်ီးစြောီးသုံီး န် 

အတ  ်ရ ြော၊ မပညပ်ပိုို့ ုန်အြယ်တစ်ခုအရနနှငာ့်ပါ အရ ီးပါသညာ့်  ုန်စည်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ် 

   ်သ န်ထုတလု်ပ်ြှုြှြော  ြ ်ထ စ်တန်ခ န်ိတစ်သန်ီးန ီးပါီးအထိ ထ  ် ှိခွဲာ့ဖပ ီး ြ ်ထ စ်တန်ခ န်ိ 

 ှစ်ရသြောင်ီးခနိ်ု့သည် မပည်တ င်ီးစြောီးသုံီး န်အတ  ်မဖစ် ြော   န်တန်ခ န်ိနှစ်ရသြောင်ီး ို မပည်ပသုိို့ 

တင်ပိုို့ရ ြောင်ီးခ နုိင်ခွဲာ့ပါသည။်  ရဒသတ င်ီးနုိင်ငံြ ြောီးမဖစ်သညာ့် ထုိင်ီး၊ ြရလီး ှြောီး၊ အင်ဒုိန ီး ှြောီး၊  ဂဂလြောီးရဒာ့ ှ်၊ 

တရုတတ်ိိုု့အမပင် ရတြောင် ို  ီးယြောီးနုိင်ငံအထိပါ ရ ီး   ်မဖနိ်ု့   ်လြောနုိင်သည်မဖစ် ြော မြန်ြြောာ့   ်သ န်အရန 

မဖငာ့် ယခုထ ်ပိုြိုသညာ့ ်ရ ီး   အ်လြောီးအလြောရ ြောင်ီးြ ြောီး တည် ှိရနပါသည်။ 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

မြန်ြြောမပည်   ်သ န် ိ ု  ဂဂလြောီးရဒာ့ ှ်သိုို့ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ 

ဩဂုတ်လတ င် တင်ပိုို့နုိင်ခွဲာ့ရသြောရ  ြောငာ့် မြန်ြြော   ်သ န်ြ ြောီး 

အလြောီးအလြောရ ြောင်ီးခွဲာ့ဖပ ီး အမြတ်အစ န်ီးြ ြောီး ခွဲာ့သည်။ ထုိို့အမပင် 

ပံုြှန်ဝယ်လုိအြောီး ှိရသြော မပညပ်ဝယ်လုိအြောီးရ ီး   ်မဖစ်သညာ့် 

ထုိင်ီးနုိင်ငံနွဲို့ တရုတနုိ်င်ငံတိုို့အမပင် မပည်တ ငီ်း ှိ  န် ုန်နှငာ့် 

ြနတရလီးရ ီး   ်တိုို့ြှြောလညီ်း    ်သ န်လုပ်ငန်ီးအတ  ် 

အြောီးထြောီး ြောရ ီး   ်ြ ြောီးမဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင ်    ်သ န်လုပ်ငန်ီးြှြော 

စြောီးရသြော ်ဆိုင်ြ ြောီး၊ ဟိုတယ်ြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ ဝန်ရဆြောင်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ  ် 

ြ ှိြမဖစ်  ုန်စည်အြ  ိီးအစြောီးလည်ီး မဖစ်သည်။ 

အမခြောီးအြောီးသြောခ  ်တစ်ခုြှြော    ်သ န် ို စုိ ်ပ  ိီး သညာ့် သ င်ီးအြောီးစု ုန်  စ ိတသ်ည် အမခြောီးရသြော 

စုိ ်ပ  ိီးရ ီး ုန်စည်ြ ြောီးထ ် သ ်သြောဖပ ီး၊  ြောသ ဉတုထိခို ်ြှုဒဏ် ိုလည်ီး အတိငုီ်းအတြောတစ်ခုအထိ 

ခံနုိင်ရသြော  ုန်စည်မဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင်    ်သ န် ုန်စည်ြှြော စ ်ပစစည်ီးရထြော ်ပံာ့ န်လုိအပခ်  ် 

နည်ီးပါီးသညာ့်အမပင်၊ အခ န်ိအတိငု်ီးအတြောတစ်ခုအထိ တြော ှည်ခံသညာ့်  ုန်စည်ြ  ိီးလညီ်း မဖစ်သည်။  

စ ကာျေး မတှစ် ု (၁၀ ) 

“ ျွန်ရတြောတ်ိုို့ နယ်အတ ငီ်းြှြော 

အမခြောီးသ ီးနှံစို ် င် နှစ်သိနီ်း၊ 

သုံီးသိန်ီးမြတ်ဖိုို့ ခ ်တယ၊် နှြီ်းမဖစမ်ဖစ်၊ 

ရမြပွဲမဖစ်မဖစ်ရပါ ာ့၊    ်သ န် ုိ 

 ုိယာ့်ြ  ိီးနွဲို့ ုိယ် စိ ်ုလိ ်ုလိိုု့ 

၁၀၀၀ထ  ်လြော င ် အမြတ်  ရလီး၊ 

ငါီးသိနီ်း တယ။်”_ ြရ  ီးတိုငီ်းရဒသက  ီးြ ှ

   ်သ နလ်ုပ်ငနီ်း ှင ်
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   ်သ န်လုပ်ငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

အဓိ  အြောီးနညီ်းခ  ြ်ှြော ရ ီး   ်တ င် 

မဖစ်ရပေါ်လြောနုိင်ြညာ့ ် ဝယ်လုိအြောီးနှငာ့် ရ ြောင်ီးလုိအြောီး ို 

ြခနိ်ု့ြှန်ီးနုိင်မခင်ီးနှငာ့်   ုန်စည်  င်ီးဆ  ် တစ်ရလျှြော ် 

ထုတလု်ပ်ြှုတ င် အမြတ်ြရ  ြောြှုြ ြောီးနှငာ့် ရတြောင်သူြ ြောီး 

အတ  ်ပင် စ နိ်ု့စြောီး င်ီးနှ ီးမြ  ပ်နံှြှုြ ြောီးလုပ် သညာ့် 

အရမခအရန ှိပါသည်။ အမခြောီးရသြော စုိ ်ပ  ိီးရ ီး 

 ုန်စည်ြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ပင ်    ်သ န်လုပ်ငန်ီးြ ြောီးသည် 

ြိရိုီးဖလြောလုပင်န်ီးြိသြောီးစုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးမဖငာ့် အြ ြောီးစု 

လုပ် ိုင်  ရသြောရ  ြောင်ာ့ ြ  ိီးဆ ်သစ်ြ ြောီးအတ  ် 

ဆ ်လ ်လုပ် ိုင် န် ြ ်လုံီးနညီ်းပါီးသညာ့် လုပ်ငန်ီး 

အရမခအရနသုိို့ ရ ြော ် ှိလြောပါသည်။ 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး 

   ်သ န် ုန်စည် ို မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ 

အိြ်န ီးခ င်ီးနုိင်ငြံ ြောီးြ ှ တမဖည်ီးမဖည်ီး လ ်ခံတင်သ င်ီး 

လြောမခင်ီးရ  ြောငာ့် ဝယ်လုိအြောီးရ ြောင်ီးြ န် န် 

အလြောီးအလြော ှိရသြော  ုန်စည်မဖစ်သည်။ ထုိို့အမပင် 

 ုန်စည်၏ သရ ြောသ ြောဝအ  အခ န်ိအတိငု်ီးအတြော 

တစ်ခုအထိ   ြော ှည်ခံသညာ့်အတ  ် အမခြောီးရသြော 

စုိ ်ပ  ိီးရ ီး ုန်စည်ြ ြောီးထ ် ဆံုီးရံှုီးနုိင်ရမခ 

နည်ီးပါီးပါသည်။ ထုိို့အမပင် ရ ီး   ်တည်ဖငြိ်ြှု ှိပါ  

အမခြောီးရသြော စုိ ်ပ  ိီးရ ီး ုန်စည်ြ ြောီးထ  ်အမြတ်ပိြုိ ု ှိနုိင်သညာ့် သရ ြော ှိပါသည်။ 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၁၁) 

“၁၀၀ ြောခိုငန်ှုန်ီးရတြောာ့ ြိရိုီးဖလြော အတိုင်ီးြဟုတ် ီူးရပါ ာ့၊  

 ယ်အခ နိြ်ှြော  ယ်လိုစို ်တယ၊်  ယလ်ယယ်ြောရမြြှြော 

 ယ်လိစုို ်တယ၊်  ြောလုပ် င ်  ြောမဖစတ်ယဆ်ိတုြော 

စို ်ပ  ိီးရ ီးဆိငု်ရတ  လည်ီး ရမပြောမပရနတြော ွဲရလ။ ၇၀ 

 ြောခိုင်နှုန်ီးရလြော ်ရတြောာ့ ြိရိီုးဖြောလြောအတိုငီ်း စို ်ရန  တနု်ီးပွဲ။  

အမခြောီးနိုင်ငရံတ နွဲို့ ယဉှ် င်ရတြောာ့ မြနြ်ြောနိုင်င ံ 

အထ  ်နှုန်ီး  ရနတြောရပါ ာ့။  ျွန်ရတြောတ်ိုို့ဆ ြှြော ဧ ိယြော 

၄၀၀၀ဆိတုြော ြနည်ီးထ  ်ရအြောင်လပု်ရန တြောပါ။”   _ 

   ်သ နလ်ုပ်ငနီ်း ှင ် ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၁၂ ) 

“နစှ်နစှ ် အတ င်ီးြှြောရတြောာ့ ြနှစ် ရပေါ်တွဲာ့ 

ရမြ   ်သ န် အဆငြ်ရမပ ူီးရပါ ာ့ရနာ်၊ရတြောင်သူ လ ငာ့်

ပစ် ြယာ့်အရနအထြောီးြ  ိီး မဖစ်သ ြောီးတြောရပါ ာ့ ၃၀၀/၄၀၀ 

ရ ြော ်သ ြောီးတြောရပါ ာ့ အွဲာ့အခ နိြ်ှြောြထငြ်တှ် ွဲ Bangladesh 

သ င်ီးလို ်ရတြောာ့ ရတြောင်သူအဆင်ရမပသ ြောီးတြောရပါ ာ့ေ ြော၊ 

ဝယရ် ြောငီ်းလည်ီးအဆင်ရမပသ ြောီးတြောရပါ ာ့” 

   ်သ နလ်ုပ်ငနီ်း ငှ ် ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး 
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   ်သ န်လုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီးသည် မပည်ပဝယ်လုိအြောီး 

ြ ြောီးမပြောီးလြောသညာ့်အလြောီးအလြော ှိရသြော်လည်ီး နုိင်ငံမခြောီး 

တင်ပိုို့ြှုနည်ီးပါီးသညာ့ ်  ုန်စည်မဖစ်သညာ့်အတ  ် 

မပည်တ င်ီးဝယ်လုိအြောီး ိုသြော အြောီးထြောီး ရသြော 

 ုန်စည်ြ  ိီးမဖစ်ပါသည်။ မပည်ပဝယ်လုိအြောီး ပံုြှန် 

ြ  ှိရသီးမခင်ီး ပင ်    ်သ န် ုန်စည်၏ အဓိ  

အတြောီးအဆ ီးမဖစ်သည်။  

 

 

 

 

အက ံ မပ ခ   ်

 

   ်သ န်လုပ်ငန်ီးြှြော စုိ ်ပ  ိီးရ ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအန  ်

အလြောီးအလြော ှိဆံုီးစုိ ်ပ  ိီးရ ီး ုန်စည်မဖစ်သည်။ ထုိို့ရ  ြောငာ့် 

လုိအပ်ရသြော ရ ီး   ် ြှောရဖ ြှုြ ြောီး၊ စ ်ပစစည်ီး  ညူ  

ရထြော ်ပံာ့ရပီး န်လုိအပ်ပါသည်။ ထုိို့အမပင်    ်သ န် ုန်စည်ြှြော 

မပည်တ င်ီးဝယ်လုိအြောီးရ ြောင်ီးြ န်သညာ့ ်  ုန်စည်တစ်ခုမဖစ်သလုိ၊  

မပည်ပဝယ်လုိအြောီး ှိသညာ့ ်နုိင်ငံတစ်နုိင်ငံ၏ ရ ီး   ်တစ်ခုတည်ီး ိုသြော 

ြှ တည်၍  ပ်တည် ရသြော  ုန်စည်ြဟုတသ်ညာ့် အတ  ် မပည်ပရ ီး   ်ခ ွဲွံ့ထ ငာ့်နုိင်သည်နှငာ့်အြျှ 

ရ  ညှ်အ   ိီးအမြတ် နုိင်သညာ့ ် ုန်စည်ြ  ိီးမဖစ်ပါသည်။  

စ ကာျေး မတှစ် ု (၁၃) 

“ဒ နှစဆ်ိတုအြောီးရမပြောင်ီးတယ ် ၂၀၁၉ ဇနန်ဝါ  လသည် 

   ်သ နတ်စ်ပဿိြော ၂၅၀၀/၃၀၀၀ ိှတြော ုိီး၊ 

 ျွန်ရတြောတ်ိုို့ြိီုး   ်သ န်ရပေါ်ဖပ ီး  သ ြောီးလို ်တြော 

အခု   ်သ န် ွဲွံ့ရစ ီးတနီ်း ၃၅၀/၄၀၀အတ ငီ်းပွဲ ိှရတြောာ့

တယ၊် အ  ဆံုီးရတြောာ့ြဟုတ်ရပြယာ့် 

 င်ီးနှ ီးမြ  ပန်ှံြှုနွဲို့ဆိုရတြောင်၊ သူ တစ် ြောရလြော ်ရတြောာ့ 

ရံှုီးတြောရပါ ာ့။”_   ်သ န်လပု်ငန်ီး ှင၊် 

ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး 

စ ကာျေး မတှစ် ု (၁၄) 

“   ်သ န်တစ်ဧ  ရလီးရထြောငင်ါီးရထြောင ်

ထ  ်ဖိုို့ဆိတုြော လည်ီး နည်ီးပညြောနွဲို့ 

ပံာ့ပိီုးြှုရတ ရ ြောင်ီးလြော င ် မဖစန်ိုငတ်ယ်” 

_   ်သ နလ်ုပင်နီ်း ှင၊်  ြရ  ီးတိုင်ီးရဒသက  ီး 
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၄။  မနတယလျေး တိငု်ျေး ယဒသကက  ျေး 

၄ .၁   န်ျေး ထည ်လုပ ်င န်ျေး 

 

ရနာ ်ခံအရ  ြောင်ီးအ ြော 

ယ န်ီးထည် လုပ်ငန်ီးြှြော လ ်ြှု အနုပညြောလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်ဖပ ီး၊ ြိရိုီးဖလြောလုပ်ငန်ီး၊  ိုီးစဉ်ရ ြောင်ဆ ် 

ြ  ိီးရိုီးဆ ်ခံလုပ်တွဲာ့လုပင်န်ီး၊ နှစ် ြောခ    ြောမြငာ့်ရနဖပ မဖစ်သညာ့် လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သည်။ ယ န်ီးထညလု်ပ်ငန်ီးြှြော 

ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး ို ြှ ခို ရသြော လုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီး တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ယ န်ီးထည် ုန်စည်၏ 

သရ ြောသ ြောဝရ  ြောငာ့်  ုန်စည်ြှြော  ုန်  ြ်ီးအပါအဝင် လ ်ြှု အနုပညြောမဖငာ့် လုပ် ိုင် ရသြောရ  ြောငာ့် 

ရ ီးနှုန်ီးက  ီးမြ ငာ့်ရသြော  ုန်စည်အြ  ိီးအစြောီးမဖစ်ပါသည်။ ထုိို့အမပင် မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ ယ န်ီးထည် ုန်စည်ြှြော 

အရ အတ  ်ြ ြောီးြ ြောီးမဖငာ့်ထုတလု်ပ်နုိင်ရသြော(Mass Production)အရမခအရနြ ှိရပ။ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော 

စုိ ်ပ  ိီးရ ီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ဆည်ရမြြောငီ်းဝန်က  ီးဌြောနရအြော ် ှိ  အရသီးစြောီးစ ်ြှုလ ်ြှု လုပ်ငန်ီးဦီးစ ီးဌြောန၊ 

ယ န်ပညြောရ ြောလိပ်တိုို့နှငာ့် အဓိ  ဆ ်စပ်သညာ့် လုပင်န်ီးြ  ိီးမဖစ်သည်။ 

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

ပိုြိုဝယ်လုိအြောီးြ ြောီးမပြောီးပါသည်။ အထူီးသမဖငာ့် စ ်တင် ြောလြှ ဧဖပ လအထိ ၈လ ြောလြှြော ခ  ီးသ ြောီး ြောသ မဖစ်ပါသည်။ 

ယ န်ီးထည် ုန်စည် ို ဝယ်ယူ  ရသြော ြဘြောလှညာ့်ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီးတ င ် အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့ ် အရနာ ်နုိင်ငြံ ြောီးမဖစ်သညာ့် 

အ တလ ၊ ဂ ြောြန ၊ မပစ်သစ်နှငာ့် အရြ ိ နုိင်ငံတုိို့ြြှော အြ ြောီးဆံုီး မဖစ်သည်။ မြန်ြြောနုိင်ငံတ င် ယ န်ီးလုပ်ငန်ီး ို 

အဓိ အြောီးမဖငာ့် ပဂုံ၊ ရ  ြော ်ရတြော်နှငာ့်  ှြီ်းမပည်နယ်၊    ိင်ီးတံတုိိုု့တ င် လုပ် ိုင်လ  ် ှပိါသည။် အဓ ိအြောီးမဖငာ့် 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော ပံုဂံရဒသတ င် အဓိ  လုပ ်ိုငပ်ါသည်။  

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

 ြဘြောာ့လှညာ့်ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးရ  ြောငာ့် အလ န်ရ ြောင်ီးြ န်ခွဲာ့ပါသည်။ မပည်ပသုိို့ တင်ပိုို့ြှုတ င် အ တလ ၊ ဂ ြောြန ၊ 

မပင်သစ်နှငာ့် အရြ ိ နုိင်ငံြ ြောီး ို အဓိ  ရ ီး   ် ှိရသြော်လည်ီး ရ ရ  ြောငီ်းသယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် 

ရလရ  ြောင်ီးသယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီးြှြော တိ ု်ရိ ုသ်ယ်ယူနုိင်ြှုြ ှိရသြောရ  ြောငာ့ ်  ုန်  စ ိတပ်ိြုိုက  ီးြြောီး ြော 

အမခြောီးနုိင်ငံြ ြောီးနှငာ့် ယှဉ်ဖပိ င်နုိင်စ ြ်ီးရလ ြောာ့  ရစပါသည်။  

 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ်ြ ြောီး 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအတ  ် အဓ ိအြောီးထြောီး ြောရဒသမဖစ်သညာ့် ပုဂံြှြော ၂၀၁၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ၊ ၆  ်ရနို့တ င် 

 ုလသြဂဂပညြောရ ီး၊ သိပပံနှငာ့် ယဉ်ရ  ီးြှုအဖ ွဲွံ့အစည်ီး(UNESCO)ြ ှ ြဘြောာ့အရြ အနှစ်စြော င်ီးဝင်ရဒသအမဖစ်  
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ရ  ညြောခွဲာ့မခင်ီးြှြော နုိင်ငံတ ြောခ  ီးသ ြောီးြ ြောီး ို ဆ ွဲရဆြောင်ြှုမဖစ်ရစခွဲာ့ပါသည။် စုိ ်ပ  ိီးရ ီး၊ 

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

(ပုဂံ)ြှြော ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအတ   ် နည်ီးပညြောဆိုင် ြောအရထြော အ် ူမပ နုိင်ရသြော အဓ ိ  ရသြော 

အစိတအ်ပိုင်ီးအရနမဖငာ့်တည် ှိသည်။ ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပ်နှငာ့် ယ န်ီးထည်အသင်ီးတိိုု့ ပူီးရပါငီ်း၍ နုိင်ငံတ ြောမပပ ွဲြ ြောီး၊ 

ဖပိ င်ပ ွဲြ ြောီး၊ Exchange Programြ ြောီး၊ အလုပ်ရံုရဆ ီးရန ီးပ ွဲြ ြောီး ပူီးရပါင်ီးလုပ်ရဆြောင်လ  ် ှိဖပ ီး၊ ယ န်ီးထည်အသင်ီး 

ထူရထြောင်လုိ ်မခင်ီးရ  ြောငာ့် ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပ်နှငာ့် ပို၍ န ီးစပ ်ြော နုိင်ငံတ ြောနှငာ့်ဆ ်စပ်လုပ် ိငု်နုိင်ြှုြ ြောီး 

ရ ြောင်ီးြ န်လြောပါသည်။  

  ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအတ  ် လုိအပ်ရသြော အဓ ိ ုန်  ြ်ီးြ ြောီးမဖစ်သညာ့် သစ်၊ ဝါီး၊ သစ်ရစီး၊ 

ရဆီးရိုင်ီးစသည်တိုို့ ိ ု မပည်တ င်ီး  ုန်  ြ်ီးြ ြောီးမဖငာ့်သြော အသုံီးမပ နုိင်သည်ြှြောလညီ်း အဓိ  အြောီးသြောခ  ်မဖစ်ပါသည်။ 

ထုိ ုန်  ြ်ီးြ ြောီးတ င်လည်ီး ဝါီး ွဲာ့သုိို့ရသြော အပင်ြ ြောီးြြှော မြန်ဆန်စ ြော မပန်လည် ှင်သန်နုိင်ရသြောရ  ြောငာ့် 

သ ြောဝပတ်ဝန်ီး  င်ထိခို ်ြှုအတ  ် အလ န်စုိီး ိြ်ရသြော အရမခအရနတ င် ြ ှိနုိင်ရပ။ 

 ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော  ြဘြောလှညာ့်ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီးနှငာ့် အရနာ ်နုိင်ငံြ ြောီး၏ ဝယ်လုိအြောီးအရပေါ်တ င် 

အလ န်ြှ ခိုရန ရသြော ရ ီး   ်မဖစ်ပါသည်။ သုိို့ရသြော် ရနာ ်ပိုင်ီး ြောလြ ြောီးတ င် တရုတနုိ်င်ငံြှ ဝယ်လုိအြောီးြှြောလည်ီး 

တိီုးတ ်လြောလ  ် ှိပါသည။် 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး၏ အြောနည်ီးခ  ်ြ ြောီး 

ယ န်ီးအစစ် ို  ှိနုိင် န် ၆လန ီးပါီးလုပ် ိုင် သညာ့်အတ  ် နုိင်ငံမခြောီးရ ီး   ြ်ှြော အရ အတ  ြ် ြောီးြ ြောီး 

ဝယ်ယူလုိသညာ့်အခါ ရ ီး   ်ဝယ်လုိအြောီး ို ြမဖညာ့်ဆည်ီးနုိင်သညာ့် အြောီးနည်ီးခ  ် ှိသည။် ထုိို့ရ  ြောငာ့် အဆိုပါ 

မပည်ပရ ီး   ်ြ ြောီးသည ် ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး မဖစ်ထ န်ီးလ  ် ှိသညာ့် အရ ွှံ့ အြော ှနုိင်ငြံ ြောီးမဖစ်သညာ့်၊ ေ ယ ်နြ်၊ 

ဂ ပန်နုိင်ငံြ ြောီးဆ သုိို့ ရ ြော ် ှိသ ြောီးပါသည်။ မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြှြော အမခြောီးနုိင်ငံြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ ယ န်ီးထည် ို 

စ ်မဖငာ့် လုပ် ိုင်နုိင်မခင်ီးြ ှိ ွဲ၊ လ ်ြှုလ ်ငန်ီးအမဖစ်သြော လုပ် ိုင်ရန မခင်ီးရ  ြောငာ့်လညီ်း အရ အတ  ် 

ြ ြောီးြ ြောီးထုတ ်ုန်(Mass Production)အမဖစ်သုိို့ ြရမပြောင်ီးလွဲနုိင်ရပ။ ထုိို့အမပင် ယ န်ီးလုပ်ငန်ီးအတ   ် လုိအပ်ရသြော 

အဓိ  ုန်  ြီ်းမဖစ်သညာ့်  ျွန်ီးသစ်ရ ီးနှုန်ီးြှြောလညီ်း က  ီးမြငာ့်သညာ့အ်တ  ် အမခြောီးနုိင်ငြံ ြောီး၏ ယ န်ီးပစစည်ီးြ ြောီးနှငာ့် 

ယှဉ်ဖပိ င်ပါ  ပိုြိုရ ီးြ ြောီးရနသည် ို ရတ ွံ့ သည။် ေ ယ ်နြ်နုိင်ငံတ င် ယ န်ီး ို ဖို ် ြော(Fiber)မဖငာ့် အစြောီးထုိီး ြော 

ထုတလု်ပ်ရနဖပ မဖစ်ရသြော်လည်ီး မြန်ြြောနုိင်ငံတ င် ထုိ ွဲာ့သုိို့ နည်ီးပညြောြ ှိရသီးရပ။ အဓိ   ရသြော အခ ်အခွဲတစ်ခုြှြော 

သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်စ ိတ ်(Shipping Cost) ရ ီးက  ီးမခင်ီးမဖစ်ပါသည်။ ထုိ ွဲာ့သုိို့ သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်စ ိတက်  ီးမြ ငာ့် မခင်ီးြှြော 

အဓိ ဝယ်လုိအြောီး ှရိနသညာ့် အရနာ ်နုိငင်ံြ ြောီးသုိို့ သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်နုိင်သညာ့် တုိ ်ရို ်ရလရ  ြောငီ်း၊  



 39 

ရ ရ  ြောင်ီးလြ်ီးြ ြောီးြ ှိ ွဲ၊ စင် ြောပူနှငာ့် ထုိငဝ်ြ် ွဲာ့သုိို့ နုိင်ငံြ ြောီးတစ်ဆငာ့် တင်ပိုို့ သညာ့်အတ  ် 

 ုန်  စ ိတပ်ိုြိုက  ီးြြောီးသလုိ၊ ပစစည်ီးသယ်ယူ သညာ့်  ြောလြှြောြှြော တစ်လန ီးပါီး  ြောီးမြငာ့်ပါသည်။ 

ဤအခ  ်ရ  ြောငာ့်ပင် မြန်ြြောယ န်ီးထည်ပစစည်ီးြ ြောီး၏ တန်ဖိုီးြှြော အမခြောီးနုိင်ငြံ ြောီးထ ်ြ ြောီးမပြောီးရန၍ ရ ီး   ်တ င် 

ြယှဉ်ဖပိ င်နုိင်ြှုြ ြောီး မဖစ်ရပေါ်လ  ် ှိသည်။  

လ ် ှိအရမခအရနတ င်  မပည်ပရ ီး   ် ို အစုိီး    ြှောရပီးနုိင်မခင်ီးြ ှ ိွဲ၊  

မပည်ပဝယ်ယူခ င်သူ ိုယ်တုိင်  မြန်ြြောနုိင်ငံသုိို့ လြောရ ြော ်အပ် သညာ့် အရမခအရနမဖစ်သည်။ မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြ ြောီးြ ှ  ိုယ်တိုင်မပညပ်သုိို့ ရ ီး   ်ထ  ်၍  ှြောနုိင်ရသြော အရမခအရနြ ှိရသီးရပ။ ထုိို့ ွဲာ့သုိို့ 

ြလုပ်ရဆြောင်နုိင်မခင်ီး၏ ရနာ ်ခ ံ အရ  ြောင်ီးအ င်ီးြ ြောီးလညီ်း  ှိပါသည။် ဥပြြောအြောီးမဖငာ့် ေ ယ ်နြ်အစုိီး သည် 

၎င်ီးတိိုု့နုိင်ငံ၏ မပည်တ င်ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးမပည်ပတ င် မပပ ွဲသ ြောီးရ ြော ်မပ လုပ်ပါ  အစုိီး ြှ မပခန်ီးရန ြောအတ  ် 

၅၀ ြောခိုင်နှုန်ီး   ခံရပီးသညာ့်အမပင် သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီး  ုန်  စ ိတြ် ြောီး ို စုိ ်ခံရပီးပါသည်။ ထုိ ွဲာ့သုိို့ 

မြန်ြြောနုိင်ငံအစုိီး ြှ ထုိ ်သငာ့်သညာ့် ပံာ့ပိုီး ူည ြှုြ ြောီး ြမပ လုပ်နုိင်မခင်ီးြှြောလညီ်း အြောီးနည်ီးခ  ်မဖစ်ရစပါသည်။ 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးြ ြောီးအတ   ် မပည်ပရ ီး   ် ြှော န် အရ ွှံ့နုိင်ငံြ ြောီး၊ အရ ွှံ့ရတြောင်အြော ှရ ီး   ်ထ ် 

 ုန်စည်ဝယ်လုိအြောီး ှိသညာ့် အရနာ ်နုိင်ငံြ ြောီးတ င ် ြှောရဖ သငာ့်ပါသည။်  

 ယ န်ီးပညြောရ ြောလိပ်၏ သုရတသနရတ ွံ့ ှခိ  ်ြ ြောီး ိ ု ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးြှ အသုံီးခ နုိင်ြှုနည်ီးသလုိ၊ 

သိ ှိြှုလည်ီး နည်ီးပါသည်။ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးတ င် မပည်တ င်ီးရ ီး   ်၏ ဝယ်လုိအြောီးြှြော အနည်ီးငယ်သြော ှိ၍၊ 

မပည်တ င်ီး ှ ိသြောြြောန် ု ြောီးဖီူးြ ြောီး ဝယ်ရလာ့ ှိသညာ့်ပလတ်စတစ်နှငာ့် မပ လုပ်ထြောီးသညာ့် ယ န်ီးထည်ြ ြောီးလည်ီး ှသိည်။ 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး၏ အခ ငာ့်အလြ်ီးြ ြောီး  

လူြ ြောီး၏ သုံီးစ ွဲြှုအရလာ့အ  ငာ့်ရမပြောင်ီးလွဲြှုအရပေါ်ြတူည်ဖပ ီး ထုတ ်ုန်ြ ြောီး ို ရမပြောင်ီးလွဲ ထုတလု်ပ်နုိင် န် 

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

အြ ြောီးအြောီးမဖငာ့် ြ ီးဖိုရခ ြောင်သုံီးပစစညီ်းြ ြောီး၊ အိြ်အလှမပင်ပစစည်ီးြ ြောီးအမဖစ်သြော ထုတခ်ွဲာ့ဖပ ီး၊  ယခု ြောလြ ြောီးတ င် 

အြ  ိီးသြ ီးြ ြောီးအတ  ် အသုံီးအရဆြောင် (Accessory) ပစစည်ီးြ ြောီး၊ လ ်လုပ်ပစစည်ီး (Handmade) ြ ြောီးအမဖစ် 

ရခတ်ရ စ ီးရ  ြောင်ီး (Fashion Trend)ြ ြောီးအရပေါ်ြတူည် ြော ရမပြောင်ီးလွဲ ထုတ်လုပ်လ  ် ှိတယ်။ ဥပြြောအြောီးမဖငာ့် 

ဆ ွဲက ိ ီး၊ ပို ဆ်ံအိတနှ်ငာ့ ်အ   ြ ြောီး ိုလညီ်း ယ န်ီးမဖငာ့် မပ လုပ်မခင်ီးြ ြောီး  ှိလြောပါသည။်  

ယရနို့ရခတ်၏ အ န်လုိင်ီးရ ီး   ်နှငာ့ ် အ န်လုိင်ီးြ ှ ရ ြောင်ီးခ ြှုပံုစံြှြောလည်ီး အဓိ ရမပြောင်ီးလွဲလြောရသြော 

ရ ီး   ်အခ ငာ့အ်လြ်ီးမဖစ်သည်။  ိုေစ် ြောလြှစ၍ယ န်ီးထည်ြ ြောီး ိုအ န်လုိင်ီးြ ှဝယ်ယူြှုြ ြောီး ပိုြိုြ ြောီးမပြောီးလြောသည်။ 
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အထူီးသမဖငာ့်Social Media(Facebook) ို အသံုီးမပ ၍ Marketing လုပ်လြော  မခင်ီးမဖစ်သည်။ အ   ိီးအြောီးမဖငာ့် 

ဝယ်ယူသူ  ်ြှ ြဝယ်ခင်တ င ် ရ ီးနှုန်ီးနွဲို့ ပစစည်ီး ို က ိ တင်   ညာ့်နုိင်၊ စုံစြ်ီးလြောနုိင်ဖပ ီး၊ 

 ိုယ်တုိင် ိုယ်  လြောရ ြော ်ြဝယ်ယူ သညာ့်အတ  ် အခ န်ိနှငာ့် ရင ရ  ီး ုန်  ြှုလည်ီး သ ်သြောသည်။  

ထုိို့အမပင် ယခင်  ယ န်ီးရ  ြောင်ီး ို အထ ်တန်ီးဖပ ီးြှ တ ်နုိင်ရသြော်လည်ီး၊ လ ် ှိတ င် 

အလယ်တန်ီးပညြောရ ီး ှိရသြော လူငယ်ြ ြောီးလည်ီး တ ်ရ ြော ်နုိင်ပါသည်။ ထုိို့အမပင် 

ရ  ြောင်ီးစ ိတ်ြ ြောီးရပီးစ ြောြလုိမခင်ီးနှငာ့် ရ  ြောင်ီးသြောီးြ ြောီး ို စတုိင်ပင် ွဲာ့သုိို့ ရထြော ်ပံာ့ြှုြ ြောီးလညီ်း ရပီးမခင်ီး ွဲာ့သုိို့ 

အစုိီး   ်ြှ ရမဖရလျှြောာ့ရပီးြှုြ ြောီးလညီ်း ှိသည်။  

အရနာ ်နုိင်ငံြ ြောီးြှြော ယ န်ီးထည် ို အဓဝိယ်ယူရသြော ရ ီး    ်မဖစ်ရသြော်လည်ီး တရုတနုိ်င်ငံြ ှယ န်ီးထည် ို 

တမဖည်ီးမဖည်ီး ဝယ်ယူြှုြ ြောီး ြ ြောီးမပြောီးလြောသည်ြှြောလညီ်း အခ ငာ့်အလြ်ီးတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။  

 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအရပေါ် အတြောီးအဆ ီးြ ြောီး 

မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအရပေါ် အဓိ  အတြောီးအဆ ီးြှြော နုိင်ငံရ ီး ြတည်ဖငိြြ်ှုြ ြောီးမဖစ်သည်။ 

 ြဘြောလှညာ့် ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီး၏ ဝယ်လုိအြောီး ို အဓိ  ြှ တည်ရန ရသြောရ  ြောငာ့ ် နုိင်ငံရ ီးအရမခအရနြှြော 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီးအရပေါ် သ ်ရ ြော ်ြှု က  ီးြြောီးပါသည။် ၂၀၀၇အရ ီးအခင်ီး၊  ခိုငအ်ရ ီးအခင်ီး၊ 

မဖစ်ရပေါ်ခွဲာ့သညာ့်အခ န်ိတ င် ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီး   ဆငီ်းသ ြောီးသလုိ၊  ြဘြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီး   ဆင်ီးခ န်ိသညာ့် ရို ်ခတ်ြှုြ ြောီး ိုလည်ီး 

ခံစြောီး ပါသည်။  

ထုိို့အမပင် မပည်တ ငီ်း နုိင်ငံရ ီးအရမခအရနြ ြောီးရ  ြောငာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးအ  ပိတ်ဆိုို့ြှုြ ြောီး  ှိလြောသညာ့အ်ခါတ င် 

 ုန်စည်ရ ီးြ ြောီးြှြော ၂ဆန ီးပါီးခနိ်ု့တ ်သ ြောီးသညာ့အ်တ  ် အမခြောီးနုိင်ငံြ ြောီး၏ ယ န်ီးထည်ြ ြောီးနှငာ့ ် ရ ီး   ် 

ြယှဉ်နုိင်ရတြောာ့ရပ။ စ ီးပ ြောီးရ ီးပိတဆ်ိုို့ြှုရ  ြောငာ့် တိ ု်ရို ်  ုန်စည်ပိုို့ရဆြောင်နုိင်ြှုြ ှိလျှင ် စင် ြောပူ၊ 

ထုိင်ဝြ်နုိင်ငံြ ြောီးြှတစ်ဆငာ့ ် သယ်ယူပိုို့ရဆြောင် ပါ  ပစစညီ်းတန်ဖိုီးထ ် ပိုို့ခ  ပိုရ ီးက  ီးသညာ့် 

အရမခအရနြ  ိီး ိုလညီ်း က ံ ရတ ွံ့ သည်။ ယ န်ီးထည်ထုတ်လုပ်လ  ် ှိရသြော အိြ်န ီးခ ငီ်းနုိင်ငံြ ြောီးမဖစ်သညာ့် 

 ရြဘြောဒ ီးယြောီးနုိင်ငံ၊ ထုိင်ီး၊ ေ ယ ်နြ်၊ ဂ ပန်နုိင်ငံြ ြောီး ွဲာ့သုိို့ နုိငင်ံတ ြောသိုို့ တို ်ရို ်သယ်ယူသ ြောီးနုိင်သညာ့် 

ရလရ  ြောင်ီး၊ ရ ရ  ြောင်ီးသယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီးလြ်ီးရ  ြောင်ီးြ ှိမခင်ီး  အဓိ အတြောီးအဆ ီးတစ်ခုလည်ီး မဖစ်သည်။ 

 



 41 

အက ံမပ ခ   ်

 ယ န်ီးထည်ထုတလု်ပ်သညာ့် အမခြောီးနုိင်ငံြ ြောီးနှငာ့် ယှဉ်ဖပိ င်နုိင် န် ရအြော ်ပါ အခ  ြ် ြောီး ို လုပ်ရဆြောင် န် 

လုိအပ်ပါသည်။ 

(၁) မပညပ်ရ ီး   ် ို လုပင်န်ီး ှင်ြ ြောီးနှငာ့ ် အစုိီး ြှ ပီူးရပါငီ်း ှြောရဖ မခငီ်းနှငာ့် အစုိီး ြှ မပပ ွဲအခန်ီးြ ြောီး ို 

ရထြော ်ပံာ့ရပီးမခင်ီး 

(၂) ရ ီး   ဝ်ယ်လုိအြောီး ှိရသြော နုိင်ငံြ ြောီးသုိို့ တိ ု်ရိ ု်သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်နုိင်ရသြော လြ်ီးရ  ြောင်ီးြ ြောီး ဖန်တ ီးမခင်ီး 

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

(၄) ယ န်ီးထည်ြ ြောီး ို လ ်မဖငာ့် လုပ် သညာ့အ်ရမခအရနြှ စ ်မဖင်ာ့ လုပ်နုိင်ရသြော အရမခအရနသုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲနုိင် န် 

အစုိီး နှငာ့် လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးပီူးရပါငီ်း ရဆြောင် ွ ်မခင်ီး 

(၅) ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး ှင်ြ ြောီးအရနမဖငာ့်  ြဘြောလှညာ့ ် ခ  ီးသ ြောီးြ ြောီးနှငာ့် မပည်တ င်ီးရ ီး   ်တ င် ပိြုို ရ ြောင်ီးခ နုိင် န် 

ရခတနှ်ငာ့်ရလ ြော်ည ရသြော နည်ီးပညြော၊ ဒ ဇိုင်ီးြ ြောီးပါဝင်သညာ့် ထုတ ်ုန်အသစ်ြ ြောီးဖန်တ ီးမခင်ီးနှငာ့် 

အလ ယ်တ ူဝယ်ယူနုိင်သညာ့် မပည်တ င်ီးရ ီး   ြ် ြောီး ို ဖန်တ ီးမခင်ီး 

(၆) အစုိီး အရနမဖငာ့် မြန်ြြောနုိင်ငံ၏ အလ န်အဖိုီးြမဖတ်နုိင်ရသြော နှစ်ရပါင်ီး ြောခ     ြောမြငာ့်ရနဖပ မဖစ်သညာ့် 

ယ န်ီးထည်လုပ်ငန်ီး ြတိြ်ရ ြော၊ ြပရပ ြော ရ်စ န် ဝယ်လုိအြောီး ှိရသြော ရ ီး   ်ြ ြောီးဖန်တ ီးမခင်ီးနှငာ့် 

ယ န်ီးထည်အနုပညြော ို ထိန်ီးသိြ်ီးမခင်ီးတိိုု့ ိ ုလုပ်ရဆြောင်သငာ့်ပါသည။် 
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၄ .၂  ကက် န်ျေး ၊ ယ ွှေခ  ည်ထ ိုျေးလ ု ပ်င န်ျေး မ ာျေးအ ယပေါ်  ခ ခ   င ု သု ျေးသပ်ခ  က် 

   ် န်ီးနှငာ့် ရ ွှေခ ည်ထုိီး ွဲာ့သုိို့ရသြော လုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော မပည်ပရ ီး   ်  ှြိှု အလ န်နည်ီးပါီးဖပ ီး၊ 

မပည်တ င်ီးရ ီး   ် ိုသြော အြောီးထြောီး သညာ့် လုပ်ငန်ီးြ  ိီးမဖစ်သည်။ အဆိပုါလုပ်ငန်ီးြ ြောီး ို မြန်ြြောနုိင်ငအံလယ်ပိုင်ီး 

ရဒသြ ြောီးတ င် လုပ် ိငု်ြှုြ ြောီးမပြောီးပါသည်။ ထုိို့အမပင် လ ်ြှုအနုပညြောလုပ်ငန်ီးအြ  ိီးအစြောီးမဖစ်သညာ့်အတ  ် 

 ျွြ်ီး  င်လုပ်သြောီး ှြောီးပါီးမခင်ီးနှငာ့ ် လုပ်သြောီး အရ ွှေွံ့အရမပြောငီ်းြ ြောီးမပြောီးပါသည်။ မြန်ြြောနုိင်ငံသည် 

စ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးစတင်ထ န်ီး ြောီးလြောသညာ့်အတ   ် လ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြ ှ လုပ်သြောီးြ ြောီးသည် လုပ်ခ ပိြုို  ှသိည်ာ့ 

စ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးသုိို့  ူီးရမပြောငီ်းြှုြ ြောီး  ှပိါသည်။2 ထုိို့အမပင် လ ်ြှုလုပင်န်ီးြ ြောီးြှြော မပည်တ င်ီး ပ ွဲလြ်ီးသ င်နှငာ့် 

အခြ်ီးအနာီးြ ြောီးအရပေါ်ြူတည်ဖပ ီး လုပ် ိုင် သညာ့အ်တ  ်  ိုေစ် ြောလတ င် လုပင်န်ီးြ ြောီး ပ်ဆိငု်ီးမခင်ီးြ ြောီး ို 

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

နည်ီးပညြော ိုလည်ီး အသုံီးမပ သငာ့်ပါသည်။    ် န်ီး၊ ရ ွှေခ ည်ထုိီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြြှော ရခတနှ်ငာ့် ရလ ြောည ရသြော 

ထုတ ်ုန်ြ ြောီးအမဖစ်သုိို့ ရမပြောင်ီးလွဲထုတလု်ပ်နုိင် န် လုိအပ်ဖပ ီး၊ ရခတ်နှငာ့်လုိ ်ရလ ြောည ရထ ြှု ြမဖစ်ပါ ြော အဆိုပါ 

လ ်ြှုအနုပညြောလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြော ရ ီး   ်ဝငြ်ှု ြ ှိရတြောာ့ ွဲ တြိ်ရ ြော  ယ်ရပ ြော ်သ ြောီးနုိင်သညာ့် 

အရမခအရန ှပိါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
2 ဤသုရတသနရတ ွံ့ ိှခ  ်အ  လ ်ြှုလပု်ငန်ီးြ ြောီးသည် တစ်  ်ပ ြီ်းြျှဝင်ရင   ပ် ၆၀၀၀ြ ှ ၁၀၀၀၀  ြောီး၊ စ ်ြှုလပု်ငနီ်းြ ြောီးတ င် 

တစ်  ်ပ ြီ်းြျှဝင်ရင   ပ် ၈၀၀၀ြှ ၁၂၀၀၀  ြောီး  ိှပါသည်။ စ ်ြှုလုပင်နီ်းြ ြောီးြှြော လပု်သြောီး ပိြုိုခနိ်ု့အပ်နိငု်သညာ့်အမပင်၊ 

လပု်သြောီးြ ြောီးအမခြောီးခံစြောီးခ ငာ့်ြ ြောီး  ိှနိငု်သညာ့် အြောီးသြောခ  ် ိှရသြောရ  ြောငာ့ ် လ ်ြှုလုပ်ငန်ီးြှ လပု်သြောီးြ ြောီး ရမပြောင်ီးရ ွှေွံ့လပု် ုိင်  မခင်ီး 

မဖစသ်ည်။  
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မပည်နယ်နှငာ့် တိငု်ီးရဒသက  ီးြ ြောီး ှိ အလြောီးအလြော ှိရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး အစ  င်ခံစြော (DICA) 

 

ယနာက ်ဆက ်တ   

တိငု်ီးရဒသက  ီးနှငာ့် မပည်နယ်ြ ြောီး၏ အဓိ  စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးြှြောြူ -  

၁။  ခ င်မပည်နယ်တ င် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ထုတလု်ပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ဟိုတယ်နှငာ့် 

ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် အြိ်ခခံရမြလုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

၂။  ယြောီးမပည်နယ်တ င် - ဟိုတယ်နှငာ့ ် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ 

ထုတ်လုပ်ရ ီး၊ စ ြ်ီးအင်နှငာ့် သတတ လုပ်ငန်ီးတုိို့ မဖစ်ပါသည်။ 

၃။   င်မပည်နယ်တ င် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ဟိုတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ 

ထုတလု်ပ်ရ ီး၊ သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် စ ြ်ီးအင်လုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

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

ရြ ီးမြ ရ ီးလုပ်ငန်ီး၊ ဖြိ ွံ့မပဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတိီုးတ ်ြှုနှငာ့် စ ်ြှုဇုန် ဏ္ဍတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ြ န်မပည်နယ်တ င် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး (သစ်ရတြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးအပါ)၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် 

ရ လုပ်ငန်ီး၊ ထုတ်လုပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊   န်ီးြြောရ ီးဝန်ရဆြောငြ်ှု လုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့် ရဂဟစနစ် အရမခမပ  

ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

၆။  ခိုင်မပည်နယ်တ င် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ရ လုပ်ငန်ီး၊ ပညြောရ ီး 

ဝန်ရဆြောင်ြှု လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ အရမခခံအရဆြော ်အဦနှငာ့ ် သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီး ဖ ံွံ့ဖဖိ ီးတုိီးတ ်ရစြညာ့် လုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့် 

ဟိုတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည။် 

၇။  ှြ်ီးမပည်နယ်တ င် - ဟိုတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပင်န်ီး၊ လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ စ ြ်ီးအင်၊ 

ထုတ်လုပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီး(လယ်ယြောအရမခမပ  ထုတ်လုပ်ရ ီး)၊ သတင်ီးအခ  ်အလ ်နှငာ့် နည်ီးပညြောလုပ်ငန်ီးတုိို့ 

မဖစ်ပါသည်။ 
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၈။ စစ် ိုင်ီးတိငု်ီးတ င ် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်ထုတလု်ပ်ရ ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီး (တန်ဖိုီးမြ ငာ့ထု်တ ်ုန်)၊ 

ရြ ီးမြ ရ ီး၊ အရမခခံအရဆြော ်အဦ၊ ဟိုတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ သတတ လုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည။် 

၉။ ြနတရလီးတိငု်ီးတ င် - လုပ်အြောီးစူီးစုိ ်သညာ့ ် ထုတလု်ပ်ရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ဟိုတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ 

လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ် ထုတလု်ပ်ရ ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီး (တန်ဖိုီးမြ ငာ့်ထုတ် ုန်)၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် တန်ဖိုီးနည်ီး/

သငာ့် အိြ်ယြောရဖြော်ထုတရ် ီး လုပင်န်ီးြ ြောီးမဖစ်ပါသည။် 

၁၀။ ြရ  ီးတိငုီ်းတ င ် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့ ် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီး၊ စ ြ်ီးအင်၊ ထုတလု်ပ်ရ ီးနှငာ့် 

ဟိုတယ်နှငာ့် ခ  ီးသ ြောီး လုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ ရနမပည်ရတြော်တ င ် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ်လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ရ လုပ်ငန်ီး၊ ထုတ်လုပ်ရ ီး၊ 

သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့် ရထြော ်ပံရ ီးဆိငု် ြော ဝန်ရဆြောင်ြှုလုပ်ငန်ီးြ ြောီးနှငာ့ ် ပညြောရ ီးဆိငု် ြော ဝန်ရဆြောင်ြှု 

လုပ်ငန်ီးြ ြောီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည။် 

၁၂။ ပွဲခူီးတိငု်ီးတ င ် - စ ြ်ီးအင ် (ရနရ ြောင်မခည်နှငာ့် လျှပ်စစ်စ ြ်ီးအင ် ထုတလု်ပ်ရ ီး)၊ စ ်ြှုဇုန် တည်ရထြောင်မခင်ီး 

လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ သ ြောဝအပန်ီးရမဖစခန်ီးြ ြောီး ဖ ငာ့လှ်စ်တည်ရထြောင်မခင်ီးြ ြောီး၊ တန်ဖိုီးသငာ့်/နည်ီး အိြ်ယြောြ ြောီး 

တည်ရဆြော ်မခင်ီးနှငာ့ ်ရြ ီးမြ ရ ီးလုပင်န်ီးတိိုု့ မဖစ်  ပါသည်။ 

၁၃။  န် ုန်တိုင်ီးတ င် - ထုတလု်ပ်ရ ီး (တန်ဖိုီးမြ ငာ့နှ်ငာ့် သ င်ီး ုန်အစြောီးထုိီး ုန်စည်ြ ြောီး)၊ အရမခခံအရဆြော ်အဦ၊ 

သတင်ီးအခ  ်အလ  ်နည်ီးပညြော၊ ဟိုတယ်နှငာ့ ်ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ ပညြောရ ီးဝန်ရဆြောငြ်ှု လုပ်ငန်ီးြ ြောီးတုိို့ မဖစ်ပါသည်။ 

၁၄။ ဧ ြောဝတ တုိင်ီးတ င် - လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ် လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ ရြ ီးမြ ရ ီးနှငာ့် ရ လုပ်ငန်ီး၊ ဟိုတယ်နှငာ့် 

ခ  ီးသ ြောီးလုပ်ငန်ီး၊ သယ်ယူပိုို့ရဆြောင်ရ ီးနှငာ့ ်ဆ ်သ ယ်ရ ီးလုပ်ငန်ီးနှငာ့် စ ြ်ီးအင်လုပ်ငန်ီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 

၁၅။ တနသဂြော  တုိင်ီးတ င် - လြ်ီးတံတြောီးရဆြော လု်ပ်ရ ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ စ ြ်ီးအင်၊ ရြ ီးမြ ရ ီး၊ရ လုပ်ငန်ီးနှငာ့် 

ထုတလု်ပ်ရ ြောင်ီးခ မခင်ီး လုပ်ငန်ီးြ ြောီး၊ သယံဇြောတ (ပလုွဲနှငာ့် သတတ တူီးရဖြော်ရ ီး)နှငာ့် လယ်ယြောစုိ ်ပ  ိီးရ ီးနှငာ့် ဆ ်စပ် 

လုပ်ငန်ီးြ ြောီးတိိုု့ မဖစ်ပါသည်။ 
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 စ ျေးပ ာျေး ယ ျေး လုပ်င န်ျေးမ ာျေး ၏ အန တိမ ည်မှန်ျေးခ  က် မှာ အပ မတ ်  ှိယ ျေး ပင ်ပ ဖစ် သည် ။ 

ပ မန် မာ စ ျေး ပ ာျေး ယ ျေး လ ုပ်င န်ျေး မ ာျေး အယ က ာင ်ျေး အ စ  င ်ခ  စာ(Myanmar Business Insight Report-MBIR)သ ည်  

ပ မန် မာ စ ျေး ပ ာျေး ယ ျေး လ ုပ်င န်ျေးမ ာျေး အပ မတ ်  ှိယ စ  န် အယထ ာက် အ ပ  ပ ဖ စ်ယ စပ ါသည် ။ ဤအ စ  င ်ခ စာ သည် 

တ ိုင ်ျေး ယဒ သက က ျေးန ှင  ် ပ ပည ်န ် အ သ ျေး သ ျေး တ  င ်  င ်န ှ ျေး ပ မ  ပ်န ှ မှု တ ိုျေး ခ   ွံ့ လ ိုသည  ် စ ျေး ပ ာျေး ယ ျေး လ ုပ်င န်ျေး  ှင ်မ ာျေး ၊ 

စ ျေး ပ ာျေး ယ ျေး န ် ပ ်ထ  သိုို့ စတ င ် ဝင ်ယ ာ က်  န် ယပ ခ လ ှမ်ျေး ပ ပင ်ဆင ်ယန သည  ် စ န ်ဦ ျေး တ  ထ  င ်လ  င  ်မ ာျေး ၊ 

စ ျေး ပ ာျေး ယ ျေး လ ုပ်င န်ျေး မ ာျေး ၏  န တ ာျေးထ  တ  င ် စ မ ခ န ်ခ   ယ နယ သာ  အု ပ်ခ   ပ်သ မ ာျေး၊  မန် ယနဂ ာ မ ာျေးန ှ င  ်  

စ ျေး ပ ာျေး ယ ျေး သု ယတ သ မ ာျေး အတ  က်  ပ မန် မာ စ ျေး ပ ာျေးယ ျေးလ ုပ်င န်ျေး မ ာျေး အယ က ာင ်ျေး ပုိ မုိန ာျေးလ ည်ယ စ န် ယက ာင ်ျေး စ ာ  

အယထ ာက် အ ပ  ယ ပျေး န ိုင ်ယသ ာ အ စ  င ်ခ  စာပ ဖစ် ပါ သည်။ 
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