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မြန်ြ ာ့စ ီးပ  ီးရ ီးလပ်ုငန်ီးြ  ီးအရ   ငီ်း 

အစ  ငခ်ံစ (၂၀၂၀ခုနစှ)် 

အနစှခ် ျုပ်ရ  ်မပခ   ်

 

၁။ မြနြ်ြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီးအရ  ြောငီ်း အစ  ငခ်ံစြော (၂၀၂၀ခုနစှ)် တ င ် စ ီးပ ြောီးရ ီး ဏ္ဍက  ီး(၃)ခု မြစ်ရ ြော 

စ ု ်ပ   ီးရ ီး၊ စ ်ြှုနငှာ့ ် ဝနရ် ြောငြ်ှု ဏ္ဍတ ု ာ့   ု အရမခခံရလာ့လြောခ ာ့ပပ ီး၊ တ ုငီ်းရေ က  ီးနငှာ့ ် မပည်နယ ် (၉)ခရုှ  

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းရပေါငီ်း (၅၃)ခု  ု ၂၀၂၀ခုနစှ်၊ ဇူလ ုငလ်ြှ ဩဂုတ်လအထ   ုရတ နမပ  ရြီးမြနီ်းမခငီ်းြ ြောီး 

မပ လုပ်ခ ာ့ပေါ ည်။ ဤအစ  ငခ်ံစြော   ု  ုရတ နမပ လုပ် နအ်တ  ် တ ုငီ်းရေ က  ီးနငှာ့ ် မပည်နယ်အလ  ု ်

ဂ  ေ ပ တ င ် ပေါဝငြ်ှုအြ ြောီး ံုီးရ ြော  ဏ္ဍက  ီး(၃)ခုရအြော ်ရှ  လုပ်ငနီ်းအြ   ီးအစြောီးြ ြောီး   ု

ဦီးစြောီးရပီးရ  ီးခ ယ်ခ ာ့ပေါ ည်။  ုရတ န မပ လုပ်ခ ာ့ရ ြော တ ုငီ်းရေ က  ီးနငှာ့ ် မပည်နယြ် ြောီးြှြော - ဧ ြောဝတ တ ငုီ်း၊ 

ပ ခူတ ုငီ်း၊ ြရ  ီးတ ုငီ်း၊ ြနတရလီးတ ုငီ်း၊  န ်ုနတ် ငုီ်း၊ ခ ငီ်းမပည်နယ်၊   ငမ်ပည်နယ်၊ ြ နမ်ပည်နယ်နငှာ့ ်

ရှြ်ီးမပည်နယ်တ ု ာ့မြစ ်ည်။ 

၂။ မပည်နယ်ြ ြောီးြှြော တ ငုီ်းရေ က  ီးြ ြောီးထ ် စ ီးပ ြောီးရ ီးပ ုြ ုရနြော ်   ညာ့်အတ  ် မပည်နယ်ြ ြောီးရှ  

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီးြှြော   ုဗစ-်၁၉ ပ်ရ ြောဂေါရ  ြောငာ့ ် ပ ု၍ထ ခ  ်ုခ ာ့ လ ု၊   ံ  ံခံန ငုစ် ြ်ီးြှြောလည်ီး 

ပ ု၍နည်ီးပေါီး ည်။   ုဗစ၏်   ်ရ ြော ်ြှု ည် မပည်တ ငီ်းထတု ်ုနြ် ြောီး၊ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီးနငှာ့ ်

ထတု် ုန ် ငီ်း  ်တစ်ရလ ြော ် လုပ်ငနီ်းြ ြောီး  ု ြ ြောီးစ ြောထ ခ ု ်ခ ာ့ ည်။  
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၃။ မပည်နယ်နငှာ့ ် တ ငုီ်းြ ြောီးအလ ု ် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီး  ု  ုရတ နမပ ခ ာ့ ညာ့်အရလ ြော ် 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြတူရ ြောလ်ည်ီး   ံ ရတ ွေ့ရန ရ ြော အခ ်အခ ၊ အြောီးနည်ီးခ  ်၊ စ နရ်ခေါ်ြှုအြ ြောီးစု တူပေါ ည်။ 

၎ငီ်းတ ု ာ့လုပ်ငနီ်းအတ  ် အဓ  လ ုအပ်ခ  ်ြှြော အ ည်အရ  ီးမြငာ့ရ် ြော  ုနစ်ည်အမြစ်  ု ာ့ ြရမပြောငီ်းလ န ငုမ်ခငီ်း၊ 

ထ  ု ု ာ့ရမပြောငီ်းလ  န ် ရင ရ  ီးနငှာ့ ် နည်ီးပညြော  ာ့  ု ာ့ အ ငီ်းအမြစ်ြရှ မခငီ်းနငှာ့ ် မပည်ပဝယ်လ ုအြောီးရ ီး   ်ြ ြောီး   ု

ရ ရှည်ြတည်ရ ြော ်န ငု၊် ြခ  တ်  ်န ငုမ်ခငီ်းပင ်မြစ် ည်။ 

၄။ မပည်တ ငီ်းစ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းအြ ြောီးစုြှြော အ ည်အရ  ီးမြငာ့ ်  ုနစ်ည်အမြစ်  ု ာ့ ြရမပြောငီ်းလ န ငုရ် ြောရ  ြောငာ့ ်

ဝငရ်င ပ ုြ  ုရှ န ငု ်ညာ့် ရ ီး   ်ြ ြောီး  ု ာ့ ြတငပ် ု ာ့န ငုဘ်  အ ည်အရ  ီးန ြာ့ရ် ြော  ုနစ်ည်ြ ြောီး   ု

ဝယ်လ ုအြောီးရှ  ညာ့် တရုတန် ငုင် ံ ု ြော ပ ုြ အုြောီး  ီုးအြောီးထြောီးမပ  ရ ြောငီ်းဝယ ် ည်။ ဤအခ  ်ရ  ြောငာ့ပ်င ်

တရုတ်-မြနြ်ြော  ုန ် ယ်ရ ီးတစ်ြ ်ရစြောငီ်းနငီ်းြှုြ ြောီး မြစ်ရပေါ်ရန ည်။ 

၅။ အစ ုီး ၏ ပုဂဂလ   ဏ္ဍအြောီး ြ ံွေ့ ပြ  ီးတ ီုးတ ်လြော န ် ပံာ့ပ ုီး ူည ြှုြ ြောီးြှြော လ နစ် ြော အရ ီးက  ီး ည်။   ု ာ့ရ ြ်ော 

အစ ုီး   ုယ်တ ငု ်ည်ပငလ် င ် ပုဂဂလ   ဏ္ဍြ ှ   ံ ရတ ွေ့ရန ရ ြော မပဿနြောြ ြောီး  ု ရမြရငှီ်းန ငု ်န ်

စ ြ်ီးရ ြောင ်ည် ြရှ ရပ။ အဘယ်ရ  ြောငာ့ ် ုရ ြ်ော နည်ီးပညြောနငှာ့ ် ရခ ီးရင လ ုအပ်ြှုြှြော လုပ်ငနီ်းတ ငုီ်း 

  ံ ရတ ွေ့ရန ရ ြောရ  ြောငာ့ ်မြစ် ည်။   ု ာ့ရ ြ်ော အစ ီုး ဘ ်ြှ မပည်တ ငီ်း၊ မပည်ပ  ုန ် ယ်ြှု ပ ုြ ုရ ြောငီ်းြ နရ်စ န ်

ြလ ုအပ်ရ ြော လပ်ုထံီုးလုပ်နည်ီးြ ြောီး၊ ဥပရေြ ြောီး၊ ညွှန ် ြောီးခ  ်ြ ြောီး  ု န ငုင်၏ံ အ    ီးစ ီးပ ြောီးနငှာ့ ် ခ  န ် ြော 

 ငာ့ ်လ  ု ရမပြောငီ်းလ  ရပြည်။ ဥပြြောအြောီးမြငာ့ ် ခ ငီ်းမပည်နယ်ြ ှ ထ  ်ရှ  ညာ့”်ဝဥ”   ု အစ ီုး ြ ှ

 စ်ရတြောထတ်ု ုနြ်ှ စ  ်ုပ   ီးရ ီးထတ်ု ုန ် ု ာ့ ရမပြောငီ်းလ ရပီးမခငီ်း  မပညတ် ငီ်းမပည်ပ  ုန ် ယ်န ငုြ်ှုနငှာ့ ်

 ူီး နီ်း  ်  ယ ်န ်လြ်ီးပ ုပ ငာ့လ်ြောခ ာ့ ည်။ 

၆။ မပည်နယ်နငှာ့ ် တ ုငီ်းြ ြောီးအ  ြောီး စ ီးပ ြောီးရ ီးအရမခအရနြှြော လ နစ် ြော ြည ြ ြှုြ ြောီးရှ ပေါ ည်။ 

အငီ်းလ ြောီးရဘြောဂရဗေ၏ မပည်နယ်နငှာ့ ်တ ုငီ်းရေ က  ီးြ ြောီး စ ီးပ ြောီးရ ီး အစ  ငခ်ံစြော (၂၀၁၉ခုနစှ်) အ  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ခုနစှ ် ဂ  ေ ပ တ င ် တ ငုီ်း(၇)ခုြှြော ၇၇.၅  ြောခ ုငန်ှုနီ်းပေါဝငပ်ပ ီး၊ မပည်နယ်(၇)ခြုှြော ၂၂.၅  ြောခ ုငန်ှုနီ်း ပေါဝင ်ညာ့်အခ  ်   ု

  ညာ့်လ ငပ်င ်မပည်နယ်ြ ြောီး၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးြှြော တ ုီးတ ်ြှု အလ န ်ရနီှးရ  ီး ည်   ု  န ငုရ်ပ ည်။ ဥပြြောအြောီးမြငာ့ ်

အြ ြောီးစုရ ြော မပည်နယ်ြ ြောီးတ င ် လြ်ီးပနီ်း  ်  ယရ် ီး ြရ ြောငီ်း ညာ့်အမပင ် ခ ငီ်းမပည်နယ်  ာ့  ု ာ့ရ ြော 

မပည်နယ်ြ ြောီး ည် “ဝဥ”  ာ့  ု ာ့   ီးနှတံစ်ြ   ီးတည်ီး  ု ြော အြ ြောီးစု ြှ ခ ုအြောီးထြောီးရန  ည်။ ထ ု ာ့ရ  ြောငာ့ ်

တ ုငီ်းြ ြောီးတ င ် “ဝဥ”ြ ြောီး ပ ြု ုစ ု ်ပ   ီးလြောြည်  ုပေါ  ခ ငီ်းမပည်နယရ်ှ  ဝဥရ ီး   ြ်ှြော ြရ  ြောြှုြ ြောီးစ ြောမြငာ့ ်

  ်ရ ြော ်န ငုပ်ပ ီး၊ ၎ငီ်းရေ ရှ  လူြ   ီးြ ြောီး၏ ဝငရ်င ၊ စြောီးဝတ်ရနရ ီးနငှာ့ ်

 ငီ်း  ြှုရလ ြောာ့ခ ရ ီးတ ု ာ့အရပေါ်တ ငြ် ြောီးစ ြော အနှုတ်လ ခဏြော   ်ရ ြော ်လြောန ငု ်ည်။ ထ ု ာ့ရ  ြောငာ့ ် အစ ီုး ြ ှ
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မပည်နယ်ြ ြောီး၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးအရမခအရနြ ြောီး  ု ရထြော ်ရှု၍ အြောီး ြောခ  ်၊ အြောီးနည်ီးခ  ်နငှာ့ ်

အ    ီးအမြတ်ြ ြောီး  ု   ညာ့် ြော   ီးနှြံ ြောီး  ု ဇုနအ်လ ု ် စ ု ်ပ   ီး ညာ့်စနစြ် ြောီး  ု   ငာ့ ်ံီုး ငာ့ ်ည်။ 

တစ်ြ ်တ ငလ်ည်ီး  ုနစ်ည်တစ်ခုတည်ီးအရပေါ်တ င ် ြှ ခ ုရန ရ ြော မပည်နယ်ြ ြောီးတ င ် အမခြောီးရ ြော  ုနစ်ည်၊ 

  ီးနှြံ ြောီး၊ ခ  ီး  ြောီးဝနရ် ြောငြ်ှု  ာ့  ု ာ့ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီး ပ ုြ ုခ  ွေ့ထ ငန် ငု ်နလ် အုပ် ည်။ 

၇။ စ ီးပ ြောီးရ ီးလပ်ုငနီ်းြ ြောီး အခ ငီ်းခ ငီ်း အ    ီးအမြတ်ထပ်တူ  န ငု ်ညာ့် အရမခအရနြ ြောီး   ု

ခ  တ်  ်ရ ြောင ်  ်န ငုြ်ှု နည်ီးပေါီး ည်   ု ရတ ွေ့  ည်။ ဥပြြော ြ နမ်ပည်နယ်နငှာ့ ်   ငမ်ပည်နယရ်ှ  

 ြောဘြောလုပ်ငနီ်းြ ြောီး ည် ခ  ီး  ြောီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီးနငှာ့ ် ပီူးရပေါငီ်း၍ ၎ငီ်းတ ု ာ့၏ ဝနရ် ြောငြ်ှုြ ြောီး  ု တ ီုးခ  ွေ့ န ငု၍် 

ဝငရ်င ပ ုြ ရုှြောရြ န ငု ်ည်။  

၈။   ီးနှ ံုနစ်ည်အလ ု ်၊ ရေ ြ ြောီး၏ စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီးအလ ု ် အစ ုီး ြှ ထ ရ ြော ်စ ြော 

ပံာ့ပ ုီးရပီးန ငု ်နအ်တ  ် ြှန ်န ် ထ ရ ြော ်ရ ြော  ုရတ နြ ြောီး ပုံြှနလ်ုပ်ရ ြောင ်န ် လ ုအပ် ည်။ 

မြနြ်ြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီးြှြော  ြရ ုီး  ၊ ြ ရ ု ီးြလြောစ ီးပ ြောီးရ ီး လုပ်ပုံ  ုငန်ည်ီးြ ြောီး   ု

ရမပြောငီ်းလ အစြောီးထ ီုး ြညာ့်အခ  န ် ု ရ ြော ်ရှ ရနပပ မြစ်ပပ ီး၊ နည်ီးပညြောနငှာ့ ် အငတ်ြောန ်  ု ပ ုြ ုအ ံီုးခ န ငု ်ညာ့ ်

“စ န ာ့ဦ်ီးတ ထ င”်လုပ်ငနီ်းရှငြ် ြောီး  ု အြောီးရပီး ြည်။ ဝယ်လ ုအြောီးမြငာ့ြ်ြောီးရ ြော မပငပ်ရ ီး   ် ခ  တ်  ်န ငု ်နြ်ှြော 

ပထြတနီ်းဦီးစြောီးရပီးလ ုအပ်ခ  ် မြစ် ည်။  

၉။ မပည်တ ငီ်း ုန ် ြီ်းြ ြောီး  ု အ ံုီးမပ  ညာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီး၏ ထတု် ုန ် ု ပ ုြ ု၍ နည်ီးပညြောမြငာ့ရ် ြော 

ထတ်ု ုနြ် ြောီးအမြစ်  ု ာ့ ရမပြောငီ်းလ  န ် လ ုအပ် ည်။ ဥပြြော ြ နမ်ပည်နယ်နငှာ့ ်   ငမ်ပည်နယ်ရှ   ြောဘြောြ ြောီး   ု

မပည်တ ငီ်းဝယ်လ ုအြောီးတ င ် ြနတရလီးြှ ြ နပ်လုပ်ငနီ်းြ ြောီးြှ အြ ြောီးစု ဝယ်ယူရ ြော်လည်ီး အ  ုပေါ 

ြ နပ်လုပ်ငနီ်းြ ြောီး ည်ပငလ် င ် အ ည်အရ  ီးမြငာ့ ် အမခြောီးန ငုင်ြံှ  ငီ်းရ ြော  ုနစ်ည်ြ ြောီးနငှာ့ ်

ယှဉ်ပပ  ငရ်န ရ ြောရ  ြောငာ့ ်ြ ြောီးစ ြော စ နရ်ခေါ်ြှုရှ ရပ ည်။ 

၁၀။ ယဉ်ရ  ီးြှု၊ အနပုညြောနငှာ့ ် ်န ယ်ရ ြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငနီ်းြ ြောီး  ု အစ ုီး ြှ ရ ရှည်  ညာ့၍် 

ပုံြှနထ် နီ်း  ြီ်း ူည  န ် တြောဝနရ်ှ  ည်။ ဥပြြောအြောီးမြငာ့ ် ြနတရလီးနငှာ့ ် ပုဂံရှ  မပည်တ ငီ်းယဉ်ရ  ီးြှု 

အနပုညြောပစစည်ီးြ ြောီးနငှာ့ ်  ုနစ်ည်ြ ြောီး ည် အစ ီုး ၏ပံာ့ပ ီုးြှု  ု လ ုအပ် လ ု၊ ၎ငီ်းတ ု ာ့  ုယ်တ ုငလ်ည်ီး ရခတ်နငှာ့ ်

အဝံငခ် င ် မြစ ်ညာ့်  ုနစ်ည်ြ ြောီး  ု ရမပြောငီ်းလ န ငုြ်ှ ြော ရ ရှည် ပ်တည်န ငုရ်ပြည်။ 
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Executive Summary 

Myanmar Business Insight Report 2020 

 

 

 

 

 

1. The Myanmar Business Insight Report (2020) basically studied three major economic sectors: 

agriculture, industry and service, and conducted research interviews with 53 businesses in nine 

regions and states from July to August 2020. The businesses under the three major sectors 

which account for the largest proportion of GDP in each respective state and region are 

prioritized and studied. The studied regions and states were: Ayeyarwady Region, Bago 

Region, Magway Region, Mandalay Region, Yangon Region, Chin State, Kayin State, Mon 

State and Shan State.  

2. Since the economies of states are lagging far behind regions, the business firms in the states 

are more affected by the COVID-19 pandemic and possess less economic endurance. COVID 

impacts also upset local products, industries and businesses along the value chain. 

3. In accordance with the surveyed businesses in each state and region, the difficulties, 

weaknesses, and challenges are the same despite their differences in business types. Their 

major necessities are a failure to advance to high quality products, a lack of resources such as 

capital and technology to do so, and an inability to link with or sustain foreign demand markets.  

4. Most local business firms, being incapable of developing high-quality goods, are unable to 

export to the high-end market, instead rely more on China, which buys low-quality goods. This 

is why China-Myanmar trade is uneven. 

5. The role of government is crucial for the development of the private sector. But even the 

government itself is not capable of solving the problems faced by the private sector. Because 

the need for technology and loans touches every business. However, on the government side, 

Photo: Inya Economics (2019) 
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unnecessary procedures, laws and guidance must be considered in accordance with the national 

interests and make appropriate changes for the trade development. For example, the 

government’s act on removing konjac in Chin State from a forestry product to an agricultural 

product legalized the domestic and foreign trade and transport routes. 

6. The economic status between the states and regions is really inequal to a significant extent. 

According to the State and Region Economic Report (2019) of Inya Economics, the fact that 

seven regions accounted for 77.5% of GDP while the rest seven states accounted for 22.5% of 

GDP in 2017-2018 shows that the economies of states are growing very slowly. For instance, 

most states have poor transportation and states like Chin State, heavily depend on growing a 

single crop like konjac. Therefore, if a large quantity of konjac is grown in the regions, the 

konjac market in Chin State will suffer many uncertainties and bring negative impacts on the 

income of the people, livelihoods and poverty alleviation. Therefore, the government should 

implement a state-by-state zooming system on cultivation by their crop types in the states and 

regions on the basis of their strengths, weaknesses and profitability. On the other hand, in states 

that rely on a single commodity, businesses on other commodities, crops and tourism need to 

be expanded. 

7. There is a lack of connection between the businesses alike in terms of equal benefits and 

profits. For example, rubber businesses in Mon and Kayin states can partner with the tourism 

industry to expand their services and generate more income. 

8. The government is necessary to regulate effective research in order to provide efficient support 

by their crop types and by their businesses in the states and regions. It is time for Myanmar’s 

businesses to change their traditional way of doing businesses to the entrepreneurships who 

can greatly use technology and the internet. Linkages to markets with high demand are the top 

priority. 

9. The products of businesses that use local raw materials are required to transform into the 

products that use more technology to advance. For example, domestic demand of rubber in 

Mon and Kayin states is mostly from the footwear industries in Mandalay but even these 

industries face many challenges when competing with high quality imported goods. 

10. The government is responsible to ensure long-term and consistent supports for cultural and art-

related businesses. For example, local cultural artefacts and goods in Mandalay and Bagan not 

only need government supports but also have to modernize their products for their 

sustainability. 


