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ဤအစရီငခ်ံစာသည် စာရရေးသူမ ာေး၏ ရလေ့လာဆနေ်းစစ်ခ က်မ ာေးသာဖြစ်ပ ီေး အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ၊ 

အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ၏ မတိ်ြက်အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ အဖမငမ် ာေးကိို ကိိုယ်စာေးမဖ ြုရ ။ အစီရငခ်ံစာတ င ်

 ါဝငရ်သာ အခ က်အလက်မ ာေးသည် သက်ဆိိုငရ်ာ တာဝနရ် ိ ိုဂ္ိြုလ်မ ာေး၊ ရတ ွဲ့ဆံိုရမေးဖမနေ်းမှုမ ာေးန ငေ့ ်

က မ်ေးကိိုေးအခ က်အလက်မ ာေးရ ေါ်တ င ် အရဖခခံ ါသည်။ ဤအစရီငခ်ံစာတ င ်  ါဝငရ်သာ စာမ ာေး၊  ံိုမ ာေး၊ 

ဇယာေးမ ာေးန ငေ့ ် အခ က်အလက်မ ာေးကိို တစ်စိတ်တစ် ိိုငေ်းရသာ်လည်ေးရကာငေ်း၊ အာေးလံိုေးရသာ်လည်ေးရကာငေ်း 

တိိုက်ရိိုက်ဖြစ်ရစ၊ သ ယဝ်ိိုက်၍ဖြစ်ရစ အက ိြုေးစီေး  ာေးအလိို ေ့ဌာ တစ်ဆငေ့ဖ် နလ်ည် ကူေးယူဖခငေ်း၊ 

အသံိုေးဖ ြုဖခငေ်းမ ာေးကိို ခ ငေ့မ်ဖ ြု။ အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒသိို ေ့ ကကိြုတင ်ခ ငေ့ဖ် ြုခ က်ရတာငေ်းခရံမည်။ 



 

4 

အငီ်းလ ြောီးရဘြောဂရေဒ ပုဂဂလ   ဏ္ဍဖ ံွံ့ ဖဖ  ီးတ ီုးတ ရ် ီး ပရ ုဂ ြ်အရ  ြောငီ်း  

 ိုဂ္လိကကဏ္ဍ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး  ရိိုဂရမ ်(Private Sector Development Programme) ကိို 

အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ စတငတ်ည်ရ ာငခ် ိန ် ၂၀၁၇ခိုန စ်တ င ် စေီး  ာေးရရေးယူနစ်အဖြစ် ြ  ွဲ့စည်ေးခ ေ့ပ ီေး၊ 

ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ စေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ကာငေ်းကိို သိုရတသနဖ ြုလို ်၍ ယငေ်းလို ်ငနေ်းမ ာေးအတ က် 

လိိုအ ်ရသာ အ ကံရ ေးဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေး၊ သိုရတသနဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးရ ေးနိိုငရ်န ် ရည်ရ ယ်ခ ေ့ ါသည်။ ၂၀၁၉ 

ခိုန စ်တ င ်  ိုဂ္လိကကဏ္ဍြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေးအစီအစဉ်အဖြစ် ရဖ ာငေ်းလ ြ  ွဲ့စည်ေးခ ေ့ပ ီေး လက်ရ တိ င ်

စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးအတ က် (၁) ရစ ေးက က်သိုရတသနန ငေ့ ်အ ကံရ ေးဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေး၊ (၂) သိုရတသနန ငေ့ ်

ရစ ေးက က်အက ဖြတ်မှု ကမ်ေးလ မ်ေးခ က်မ ာေးန ငေ့ ် (၃) ရစာငေ့ ်ကညေ့်ရလေ့လာဖခငေ်းန ငေ့ ် အက ဖြတ်သံိုေးသ ်ဖခငေ်း 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးကိို ရ ေးအ ်လ က်ရ ိသည်။ 

 ိုဂ္လိကဏ္ဍ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး  ရိိုဂရမ်အရနဖြငေ့ ် စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ ကဏ္ဍအလိိုက ်

သရ ာသ ာဝမ ာေးအရ ကာငေ်း ဆနေ်းစစ်ခ က်မ ာေး (Industry Analysis)၊ အြ  ွဲ့အစည်ေးအတ ငေ်း စီမံခန ေ့ခ်  မှု 

(Organization Management)၊ အရသေးစိတသ်ံိုေးသ ်ခ က်မ ာေး (Insights) န ငေ့ ်ရဆာငေ်း ါေးမ ာေး (Blogs)  

စသညေ့် အခ က်အလက်အရ ေါ် အရဖခခံသညေ့် ဆနေ်းစစ်မှုမ ာေးကိို  အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ ဝ ဆ်ိိုက်ဒ ်

(www.inyaeconomics.com) တ င ် ံိုမ နရ်ရေးသာေး ရြာ်ဖ သ ာေးမည် ဖြစ် ါသည်။  
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ြြောတ  ြော 

ရက ေးဇူေးတငလ် ာ 6 

အတိိုရကာက်မ ာေး 8 

(က) ဖ ည်နယ်န ငေ့ ်တိိုငေ်းရဒသကကီေးတိို ေ့၌ သိုရတသနဖ ြုလို ်ခ ေ့သညေ့် စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်း အမ ိြုေးအစာေးအလိိုက် 

နမူနာစာရငေ်း 10 

(ခ) သိုရတသနဖ ြုရမေးဖမနေ်းခ ေ့ရသာဖ ည်နယ်၊တိိုငေ်းရဒသကကီေးမ ာေးန ငေ့ ်၎ငေ်းတိို ေ့၏ ကဏ္ဍကကီေးမ ာေး ဖ  ံို 11 

၅။ ရနက်ိုနတ်ိိုငေ်းရဒသကကေီး 13 

၅.၁။ အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်း 13 

၅.၂။ စာေးရသာက်ကိုနလ်ို ်ငနေ်း 19 

၅.၃။ စက် စစည်ေးန ငေ့ ်လျှ ်စစ ်စစည်ေး လို ်ငနေ်း 23 

၆။ ခ ငေ်းဖ ည်နယ် 30 

၆.၁။ ၀ဥလို ်ငနေ်း 30 

ဇယာေး (၆.၁.၁) - ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဏ္ဍာန စ်၊ တိိုငေ်းရဒသကကေီး၊ ဖ ည်နယ်အလိိုက် ဝဥစိိုက်  ိြုေး  က်ရ ိမှု 

အရဖခအရန 31 

ဇယာေး (၆.၁.၂) -၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဏ္ဍာန စ်၊ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်၏ ဝဥစိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်မှု အရဖခအရန 32 

ဇယာေး (၆.၁.၃) - ဝဥ (အစိို)၊ ဝဥ (အရဖခာက်) န ငေ့ ်ဝဥ (အမှုန ေ့)် မ ာေး 

ဖ ည် တင ိ်ို ေ့မှုအရဖခအရန(အရမရိကနရ်ဒေါ်လာသနေ်း) 37 

၆.၂။ ဟိိုတယ်န ငေ့ ်ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်း 42 

၇။ ကရငဖ် ည်နယ ် 46 

၇.၁။ ရာ ာလို ်ငနေ်း 46 

ဇယာေး (၇.၁.၁) - ဖမနမ်ာေ့ရာ ာ တင ိ်ို ေ့မှု မာဏန ငေ့ ်တင ိ်ို ေ့သညေ့်နိိုငင်မံ ာေး (၂၀၁၆-၂၀၁၇)။ 46 

၈။ မ နဖ် ည်နယ ် 53 

၈.၁။ ရာ ာလို ်ငနေ်း 53 
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ကိိုေးကာေး 72 



 

6 

 

ရ  ီးဇူီးတငလ် ြော 

အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒမ  ဖမနမ်ာေ့စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ကာငေ်း အစရီငခ်ံစာ (၂၀၂၀ခိုန စ်)၊       

Myanmar Business Insight Report (2020) ၏ ဒိုတိယတ  ကိို  ိုတ်ရဝလိိုက် ါသည်။ 

ဤအစရီငခ်ံစာသည် အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒအြ  ွဲ့၏ ရန ံ်ိုရင ဖြငေ့ ် အငေ်းလ ာေး ရ ာဂရေဒ၊ 

 ိုဂ္လိကကဏ္ဍြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး  ရိိုဂရမ်မ  ဦေးရဆာငဖ် ြုလို ်ရနရသာ သိုရတသနစီမံကိနေ်း ဖြစ ်ါသည်။ 

အစီရငခ်ံစာ ရရေးသာေးစဉ်အတ ငေ်း အြ  ွဲ့၏ ကိိုယ် ိိုငအ်ရငေ်းအဖမစ် အကန ေ့အ်သတ်ရ ိဖခငေ်း၊ 

အခ ိနအ်ကန ေ့အ်သတ်ရ ဖိခငေ်း၊ ကိိုေစ်ကာလန ငေ့ ် စစ်အာဏာသမ်ိေးမှုတိို ေ့၏ ရိိုက်ခတ်မှုမ ာေးရ ကာငေ့ ်

အစီရငခ်ံစာ  က်ရ ရိန ် ကန ေ့ ်ကာခ ေ့ ါသည်။  

ဤအစရီငခ်ံစာတ င ် တိိုငေ်းရဒသကကီေးန ငေ့ ် ဖ ည်နယ်(၁၁)ခိုရ ိ စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးကိို 

ရလေ့လာခ ေ့ ါသည်။ အဆိို ါတိိုငေ်းရဒသကကီေးန ငေ့ ် ဖ ည်နယ ် (၁၁)ခို  မ  အစီရငခ်ံစာအတ က် သငေ့ရ်လ ာ်မညေ့ ်

တိိုငေ်းရဒသကကီေးန ငေ့ ် ဖ ည်နယ်(၉)ခိုရ ိ စေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ကာငေ်းကိို အတ  (၁)န ငေ့ ် အတ  (၂)ဖြငေ့ ်

ရရေးသာေး ိုတ်ရဝ ါသည်။ အတ  (၁)တ င ် ဧရာဝတီတိိုငေ်းရဒသကကီေး၊   ခူေးတိိုငေ်းရဒသကကေီး၊ 

မရက ေးတိိုငေ်းရဒသကကီေးန ငေ့ ် မနတရလေးတိိုငေ်းရဒသကကီေးမ ာေးရ ိ စေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ကာငေ်းကိို 

ရရေးသာေးခ ေ့သည်။ ယခိုအတ  (၂)အရနဖြငေ့ ် ရနက်ိုနတ်ိိုငေ်းရဒသကကေီး၊ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်၊ ကရငဖ် ည်နယ်၊ 

မ နဖ် ည်နယ်န ငေ့ ် ရ မ်ေးဖ ည်နယ်တိို ေ့  ါဝင ်ါသည်။ သိို ေ့ဖြစ် ါ၍ ဤစာတမေ်းဖြစ်ရဖမာက်ရရေးအတ က် 

အခ ိနမ်ျှရဝ၍  ါဝငရ်ဖြဆိိုရ ေးခ ေ့ရသာ ရြာ်ဖ  ါ တိိုငေ်းရဒသကကီေးန ငေ့ ် ဖ ည်နယ်အသေီးသေီးရ  ိ

စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ ငအ်ာေးလံိုေးကိို အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒမ  ရက ေးဇူေးတငရ်  ိါသည်။ 

ဖမနမ်ာေ့စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ကာငေ်း အစရီငခ်ံစာ (၂၀၂၀ခိုန စ)် ဒိုတိယတ  ရရေးသာေးသညေ့ ်

သိုရတသနအြ  ွဲ့ကိို သူရိနလ် င ် ( ရိိုဂရမ်ဒါရိိုက်တာ)မ  ဦေးရဆာငခ် ေ့ပ ီေး၊ ခငစ်ိုသက် ( ရိိုဂရမ်ရရေးရာ အြ  ွဲ့ မ ေး)၊ 

ရမသူ က(်စီမံကိနေ်းကျွမေ်းက ငသ်ူ)န ငေ့ ်  ိုဂ္လိကဏ္ဍြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး ရိိုဂရမ၏် အလို ်သငမ် ာေး 

 ါဝင ်ါသည်။ အခ က်အလက်ရကာက်ယူရရေးအတ က ် နည်ေးစနစ် ိိုငေ်းဆိိုငရ်ာ ဖ ငဆ်ငရ် ေးသမူ ာေးမ ာ 

ဆနေ်းလငေ်းရအာင၊် ရ မငေ်းရအာငန် ငေ့ ် ရအာငရ်ကာငေ်းဆက်တိို ေ့ဖြစ်ပ ီေး၊ စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးန ငေ့ ်

အငတ်ာေ  ေးရမေးဖမနေ်းဖခငေ်းတိို ေ့အတ က် သိုရတသနအြ  ွဲ့တ င ်  ါဝငကူ်ညီရ ေးခ ေ့ရသာ သိုရတသန 

အလို ်သငမ် ာေးဖြစသ်ညေ့် ရအေးခ မေ်းဖြ ဖြ ၊ န ငေ်းအမိေ့်ခ ယ်၊ ဆိုသရီီစံ၊ ရမဦေးမိိုေး၊ စိုသရီစိီိုေးန ငေ့ ် သမိေ့သ်ဇငလ်ငေ်း 

တိို ေ့ဖြစ်သည်။ အဆိို ါ သိုရတသနအြ  ွဲ့တ င ်  ါဝငရ်ဆာငရ် က်ခ ေ့သူ တစ်ဦေးတစ်ရယာက်ခ ငေ်းစီတိိုငေ်းကိို 

အ ေူး ငရ်က ေးဇူေးတငလ်ိို ါသည်။ 
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ယခို အတ  (၂)အစရီငခ်ံစာကိို အဓိကရရေးသာေး ကသမူ ာေးမ ာ  ိုဂ္လိကဏ္ဍြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး 

 ရိိုဂရမ်၏ အလို ်သငမ် ာေးဖြစ်သညေ့် အာကာရက ာ ် (အြ  ွဲ့ရခါငေ်းရဆာင)်၊ ရဝမိိုေးဖြ ၊ န ငေ်း  ငေ့လ် င၊် ငါလန ်

ဂ ာလိရကာေ့၊ ဟနသ်စ်ညီညီန ငေ့ ် ရကာငေ်းသန ေ့တိ်ို ေ့ဖြစ်သည်။ ၎ငေ်းတိို ေ့၏ စ မေ်းစ မေ်းတမ ံ

ကကိြုေးစာေးအာေး ိုတ်မှုမ ာေးမ ါ   ဤအစီရငခ်ံစာပ ီေးရဖမာက်နိိုငမ်ည် မဟိုတ်သညေ့အ်တ က် အ ေူး င ်

ရက ေးဇူေးတငရ်  ိါရ ကာငေ်း မ တ်တမ်ေးတငအ် ် ါသည်။ 

ယခိုအစီရငခံ်စာန ငေ့ ် အဖခာေးရသာ အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ၏ အ ကံရ ေးလို ်ငနေ်းမ ာေး၊ 

သိုရတသနဝနရ်ဆာငမ်ှုလို ်ငနေ်းမ ာေး၊ သိုရတသန စာတမ်ေးမ ာေးကိို ြတ်ရှုလိို ါက 

www.inyaeconomics.comတ င ် ြတ်ရှု ွဲ့ နိိုငပ် ီေး ရဝြန၊် အ ကံဖ ြုလိို ါကလည်ေး 

အြ  ွဲ့အစည်ေးအေီးရမေးလ်ဖြစသ်ညေ့် inyaeconomics@gmail.com သိို ေ့လည်ေးရကာငေ်း၊ 

သိုရတသနစီမံကိနေ်းမ ာေးန ငေ့ ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးအတ က်  ိုဂလ္ိကဏ္ဍ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး  ရိိုဂရမ်အေီးရမေးလ ်

psd.ie.mm@gmail.com သိို ေ့လည်ေးရကာငေ်း လ တ်လ ်စ ာရ ေး ိို ေ့ 

ဆက်သ ယ်နိိုင ်ါသည်။ဤအစီရငခ်ံစာသည် အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ၏ အနတမိ ရည်မ နေ်းခ ကဖ်ြစ်ရသာ 

ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ စီေး  ာေးရရေး ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်မှုအတ က် အရ ာက်အ ံေ့ဖြစ်ရစရန ်ရယရ် ယ် ါသည်။ 

သူရိနလ် င ်

 ရိိုဂရမ်ဒါရိိုက်တာ 

 ိုဂ္လိကကဏ္ဍ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး  ရိိုဂရမ ်

အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inyaeconomics.com/
https://www.inyaeconomics.com/
http://www.inyaeconomics.com/
mailto:inyaeconomics@gmail.com
mailto:psd.ie.mm@gmail.com
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အတ ရု ြော ြ် ြောီး 

CMP လက်ခစာေး အ ည်ခ ြု ် 

Cut-Make-Pack 

CSO အရ ် က်အြ  ွဲ့အစည်ေး  

Civil Society Organization 

FOB Free On Board 

သရ ဘာရ ေါ်ရရာက်သည်အ  ိတာဝနယ် ူတင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ ဖခငေ်း 

FY  ဏ္ဍာရရေးန စ်  

Fiscal Year 

GDP စိုစိုရ ါငေ်းဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်မှုန ငေ့ ်ဝနရ်ဆာငမ်ှု တနြိ်ိုေး (ဂ ီဒ ီီ) 

Gross Domestic Product 

GIZ ဂ ာမနအီဖ ည်ဖ ည်ဆိိုငရ်ာ  ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် က်ရရေး ရအဂ ငစ် ီ

German Agency for International Cooperation 

GSP ဦေးစာေးရ ေးအရကာက်ခ နစ်နစ ် 

Generalized System of Preferences 

INGO နိိုငင်တံကာ အစိိုေးရမဟိုတ်ရသာ အြ  ွဲ့အစည်ေး 

International Non-Governmental Organization 

JICA ဂ  နအ်ဖ ည်ဖ ည်ဆိိုငရ်ာ  ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် က်ရရေး ရအဂ ငစ် ီ

Japan International Cooperation Agency 

MADB ဖမနမ်ာေ့လယ်ယာြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေး ဏ ်

Myanmar Agricultural Development Bank 
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MOALI စိိုက်  ိြုေးရရေး၊ ရမ ေးဖမ ရရေးန ငေ့ ်ဆည်ရဖမာငေ်းဝနက်ကေီးဌာန 

Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation 

MOC စီေး  ာေးရရေးန ငေ့ ်ကေူးသနေ်းရရာငေ်းဝယ်ရရေး ဝနက်ကေီးဌာန  

Ministry of Commerce 

NGO အစိိုေးရမဟိုတ်ရသာ အြ  ွဲ့အစည်ေး  

Non-Governmental Organization 

RBF တာဝနယ်ူမှုရ ိရသာ စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်း ရန ံ်ိုရင   

Responsible Business Fund 

SMEs အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး စေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေး  

Small and Medium Enterprises 

SWOT အာေးသာခ က၊် အာေးနည်ေးခ က၊် အခ ငေ့အ်လမ်ေးန ငေ့ ်ပခိမ်ေးရဖခာက်မှု 

Strength, Weakness, Opportunity, and Threat 

UMFCCI ကိုနသ်ည်မ ာေးန ငေ့ ်စက်မှုလကမ်ှုလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအသငေ်း 

Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and 

Industry 

USAID အရမရိကန ်နိိုငင်တံကာြ ံွဲ့ ပြိြုေးမှုဆိိုငရ်ာ အကအူညီရ ေးရရေးအြ  ွဲ့  

United States Agency for International Development 
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( ) မပညန်ယန်ငှာ့ ်တ ငုီ်းရဒသက  ီးတ ု ာ့၌ သရုတသနမပ လပ်ုခွဲာ့သညာ့  ်စ ီးပ ြောီးရ ီးလပ်ုငန်ီး 

အြ   ီးအစြောီးအလ  ု ်နြူနြောစြော ငီ်း 

စဉ် မပည်နယ/်တ ငုီ်းရဒသက  ီး  ဏ္ဍ 

  

စ ီးပ ြောီးွားရ ီးလပ်ုငန်ီး အြ   ီးအစြောီး နြူနြော ဦီးရ  

၁ ဧရာဝတီတိိုငေ်းရဒသကကီေး လယ်ယာ  ဆနစ်က်လို ်ငနေ်း ၅ 

၂   ခူေးတိိုငေ်းရဒသကကီေး လယ်ယာ   လို ်ငနေ်း ၃ 

၃ မရက ေးတိိုငေ်းရဒသကကေီး လယ်ယာ ရဖမ  လို ်ငနေ်း၊ န မေ်းလို ်ငနေ်း၊ 

 ကက်သ နလ်ို ်ငနေ်း 

 

၆ 

၄ မနတရလေးတိိုငေ်းရဒသကကီေး ဝနရ်ဆာငမ်ှု ယ နေ်း ည်လို ်ငနေ်း၊ 

ရက်ကနေ်းလို ်ငနေ်းန ငေ့ ်

ရရ ခ ည် ိိုေးလို ်ငနေ်း 

 

၁၀ 

၅ ရနက်ိုနတ်ိိုငေ်းရဒသကကီေး စက်မှု၊ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်း၊ 

အစာေးအရသာက်န ငေ့ ်

အရြ ာ်ယမကာလို ်ငနေ်း၊ 

လျှ ်စစ် စစည်ေးဆိိုငရ်ာ လို ်ငနေ်း၊ 

လယ်ယာသံိုေးစက် စစည်ေးဆိိုငရ်ာ 

လို ်ငနေ်း 

 

 

 

၁၀ 

၆ ခ ငေ်းဖ ည်နယ ် လယ်ယာ၊ 

ဝနရ်ဆာငမ်ှု 

ဝဥလို ်ငနေ်း၊ ဟိိုတယ်လို ်ငနေ်း  

၆ 

၇ ကရငဖ် ည်နယ် လယ်ယာ ရာ ာလို ်ငနေ်း ၃ 

၈ မ နဖ် ည်နယ ် လယ်ယာ ရာ ာလို ်ငနေ်း ၃ 

၉ ရ မ်ေးဖ ည်နယ ် လယ်ယာ လက်ြက်လို ်ငနေ်း၊ ရကာ်ြီလို ်ငနေ်း ၇ 

တိိုငေ်းရဒသကကီေးန ငေ့ ်ဖ ည်နယ ်(၉) 

ခို 

 

ကဏ္ဍကကေီး (၃) ခို ရလေ့လာခ ေ့ရသာ 

လို ်ငနေ်းအမ ိြုေးအစာေး  

(၁၈) ခို 

ရလေ့လာခ ေ့ရသာလို ်ငနေ်း 

အရရအတ က် (၅၃) ခို 



 

11 

 

(ခ) သရုတသနမပ ရြီးမြန်ီးခွဲာ့ရသြောမပညန်ယ၊်တ ငုီ်းရဒသက  ီးြ ြောီးနငှာ့ ်၎ငီ်းတ ု ာ့၏  ဏ္ဍက  ီးြ ြောီး မပပုံ 
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ဓါတ် ံို - အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ၊ ၂၀၂၁ခိုန စ် 

 

 



 

13 

၅။  န် န်ုတ ငုီ်းရဒသက  ီး 

 န် န်ုတ ငုီ်းရဒသက  ီးသည် မြန်ြြောန ငုင်၏ံ စ ီးပ ြောီးရ ီး   ု ရြြောငီ်းနငှသ်ညာ့် အက  ီးဆံီုးအငဂ် င ်

မဖစ်ပါသည်။ ရနက်ိုနပ်မိြုွဲ့သည် ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ စီေး  ာေးရရေးအခ က်အခ ာပမိြုွဲ့ ဖြစ်ပ ီေး နိိုငင်တံကာ 

ကူေးသနေ်းရရာငေ်းဝယ်ရရေးအတ က် ဆ ်ိကမ်ေးမ ာေးလည်ေး  ိိုငဆ်ိိုင ်ာေးရ ိသည်။ နိိုငင်၏ံ စိုစိုရ ါငေ်း 

ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်မှုန ငေ့ ် ဝနရ်ဆာငမ်ှုတနြိ်ိုေး (ဂ ီဒ ီီ) တ င ် ၂၃ ရာခိိုငန်ှုနေ်းဖြငေ့ ် ရနက်ိုန၏် စီေး  ာေးရရေးမ ာ 

ရ ငသ်နရ်နသည်။ ၂၀၁၂ ခိုန စမ်  ၂၀၁၇ ခိုန စ်အတ ငေ်း  ဏ္ဍာရရေးန စ်တစ်န စ်လျှင ်  မေ်းမျှ ဂ ီဒ ီီ ၉.၂ ရာခိိုငန်ှုနေ်း 

ဖမင်ေ့တက်လ က်ရ ိသည်။ ရနက်ိုန ် တိိုငေ်းရဒသကကေီးအတ ငေ်း လည် တ်ရနရသာ လို ်ငနေ်းမ ာေးအနက်မ  

အဓိကလို ်ငနေ်း ၃ ခိုဖြစ်သညေ့် အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်း၊ စာေးရသာက်ကိုန ် လို ်ငနေ်းန ငေ့ ် စက် စစည်ေးန ငေ့ ်

လျှ ်စစ် စစည်ေး လို ်ငနေ်းတိို ေ့ကိို SWOT နည်ေးစနစ်ဖြင်ေ့ ဆနေ်းစစ်သံိုေးသ ် ာေး ါသည်။  

၅.၁။ အထညခ်  ပ်လပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော      

၂၀၁၀ ခုနစ်ှ ရနြော ပ် ုငီ်းတ င ် မြန်ြြောာ့န ငုင်ရံ ီးအရမခအရန ရမပြောငီ်းလွဲလြောသည်နငှာ့အ်တ ူ

န ငုင်မံခြောီး ငီ်းနှ ီးမြ  ပ်နှြံှုြ ြောီး လြ်ီးပ ငာ့ခ်ွဲာ့ ြော  န်ုထတုလ်ပ်ုြှု ဏ္ဍနငှ်ာ့ ဝန်ရဆြောငြ်ှု ဏ္ဍြ ြောီးတ င ်

 ငီ်းနှ ီးမြ  ပ်နှြံှုြ ြောီး ပ ုြ ုဝငရ် ြော လ်ြောခွဲာ့သည်။ အ ည်ခ ြု ်ကဏ္ဍတ ငလ်ည်ေး အမ ာေးအဖ ာေး 

ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န လံာခ ေ့ရာ ၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င ် နိိုငင်၏ံ  ်ိတနေ်း ိို ေ့ကိုနမ် ာေး  မ  တစ်ခို ဖြစ်လာခ ေ့သည်။ 

ြ ံွဲ့ ပြိြုေးဆ နိိုငင်ဖံြစ်သည်ေ့ ဖမနမ်ာနိိုငင်သံည် လို ်ခလစာ ရစ ေးသက်သာဖခငေ်းန င်ေ့ ကိုန ်စစည်ေးမ ာေးအရ ေါ် 

အရကာက်ခ နရ်လျှာေ့ခ ရ ေးသည်ေ့ ဦေးစာေးရ ေးအရကာက်ခ နစ်နစ် (GSP) ရ ဖိခငေ်းတိို ေ့ရ ကာငေ့ ် လက်ခစာေး 

အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းန င်ေ့ ြိန ်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းမ ာေးအတ က် မက်လံိုေးတစ်ခိုဖြစ်ရ သည်။   ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ 

ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ်အ ည်အလိ ်လို ်ငနေ်းသည် ၂၀၀၉ ခိုန စ်တ င ်၄၇၂ မီလီယံရဒေါ်လာမ သည် ၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င ်

၆.၅၉  လီီယံရဒေါ်လာသိို ေ့  ိို ေ့ကိုန၏် တစ်ဦေးက  ဂ ီဒ ီီ တဟိုန ်ိိုေး တိိုေးတက်လာပ ီေး နိိုငင်၏ံ 

ဂ ီဒ ီီတိိုေးတက်ရစရသာ အဓိက ိို ေ့ကိုန ်၃ ခိုတ င ်တစ်ခို အ ါအဝင ်ဖြစ်လာသည် (OEC, 2019)။  

န ငုင်မံခြောီး ငီ်းနှ ီးမြ  ပ်နှြံှုသည် အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး၏  န်ုထတုစ် ြ်ီးအြောီး   ု တစ်ရှ န်ထ ီုး 

တ ီုးတ ရ်စသည်။  ငီ်းနှ ီးမြ  ပ်နှြံှုြ ြောီး တ ီုးခ ွဲွံ့ ြှုနငှ်ာ့အတ ူ လပ်ုငန်ီးခ ငအ်ြူအ  င်ာ့နငှ်ာ့ ရလာ့  ငာ့ရ် ီး 

သငတ်န်ီးြ ြောီးပါ ပူီးတ ွဲပါလြောဖပ ီး  ျွြ်ီး  ငြ်ှုန ြ်ာ့  လ  ရှ် ရသြော အလပ်ုသြြောီးြ ြောီး   ု

 ျွြ်ီး  ငြ်ှုမြငာ့ရ်သြော လပ်ုသြောီးြ ြောီးအမဖစ်သ ု ာ့ မြ င်ာ့တငရ်ပီးခွဲာ့သည်။  ိို ေ့အဖ င ် အလို ်သမာေးမ ာေး၏ 

အခ င်ေ့အရရေး၊ ရ ိိုငခ် င်ေ့န င်ေ့ လို ်ခလစာမ ာေးအာေး ကာက ယ်ရန ်အလို ်သမာေး အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည်လည်ေး ဥဒဟိို 
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ရ ေါ်ရ ါက်လာခ ေ့သည်။  ဤသိို ေ့ဖြင်ေ့ နိိုငင်၏ံ စီေး  ာေးတိိုေးတက်ရရေးအတ က ် အလာေးအလာရ ိရသာ၊ 

နိိုငင်သံာေးမ ာေးအာေး အလို ်အကိိုင ် အခ င်ေ့အလမ်ေး အမ ာေးအဖ ာေးရ ေးနိိုငရ်သာ အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်း၏ 

 ိုတ်လို ်မှုစ မ်ေးရည်န င်ေ့ တိိုေးတက်မှုမ ာေးကိို အလံိုေးစံိုသဖိမင်န်ိိုငရ်န၊် ကိိုေစက် ်ရရာဂါ၏ သက်ရရာက်မှုမ ာေးန င်ေ့ 

ကိုန ်ကမ်ေးက ငေ်းဆက် ဖ ဿနာမ ာေးရ ကာငေ့ ် လက်ရ ိအရဖခအရနတ င ်  ကံြုရတ ွဲ့ရနရရသာ စိနရ်ခေါ်မှု 

အခက်အခ မ ာေးကိို  ိိုမိိုနာေးလည်နိိုငရ်နအ်တ က် အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်း၏ အာေးသာခ က်မ ာေး၊ အာေးနည်ေးခ က်မ ာေး၊ 

အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးန ငေ့ ်ပခိမေ်းရဖခာက်မှုမ ာေးကိို ဤသိုရတသနတ င ်ရလေ့လာသ ာေးမည်ဖြစ ်ါသည်။  

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

လပ်ုသြောီးအငအ်ြောီးအြ ြောီးအမပြောီး လ အုပ်သည်မဖစ် ြော မြန်ြြောန ငုင်၏ံ ရ  ီးလ ရ်န 

အြ   ီးသြ ီးငယြ် ြောီးအတ  ပ်ါ အလပ်ုအ  ငု ်အခ င်ာ့အလြ်ီးြ ြောီး ရပီးအပ်န ငုခ်ွဲာ့သည်။ လို ်ငနေ်း သ ာဝအရ 

အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းသည် လို ်သာေးအငအ်ာေး အမ ာေးအဖ ာေးသံိုေးရရသာ စက်မှုလို ်ငနေ်း ဖြစ်သည်ေ့အာေးရလ ာ်စ ာ 

၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င ် ဖမနမ်ာနိိုငင်ရံ ိ လို ်သာေးရ ါငေ်းဦေးရရ ၇ သနိေ်းခန် ေ့အာေး အလို ်အကိိုင ် ြနတီ်ေးရ ေးနိိုငခ် ေ့သည်။ 

အဖ ည်ဖ ည်ဆိိုငရ်ာ အလို ်သမာေးရရေးရာအြ  ွဲ့၏ ၂၀၂၀ ခိုန စ ်  ိုတ်ဖ နခ် က်အရ  ိိုက ေ့သိို ေ့ ဖမနမ်ာသိို ေ့ 

လာရရာက်ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န ဖံခငေ်းမ ာ လို ်သာေးမ ာေးအာေး သက်သာရသာ လို ်ခ၊ လစာ ရ ေးရဖခငေ်းရ ကာင်ေ့လည်ေး 

ဖြစ်သည်။1    

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီးြ ြောီးသည် အခ န် ငီ်းလ တခ် င်ာ့နငှာ့ ် ဥရ ြောပသ ု ာ့ရ ီး    ် အခ ငာ့အ်လြ်ီး   ု

အ    ီးခံစြောီး ပါသည်။ GSP သည် ြ ံွဲ့ ပြိြုေးဆ နိိုငင်မံ ာေးအတ က် စီေး  ါေးရရေးြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်မှုအာေး 

ဖမ င်ေ့တငရ် ေးရသာ အခ နက်ငေ်းလ တ်ခ င်ေ့စနစ် ဖြစ်ပ ီေး အရမရိကနန် င်ေ့ ဥရရာ  နိိုငင်မံ ာေးသိို ေ့ 

 ိုတက်ိုနတ်င ိ်ို ေ့မှုအာေး အဓိက ကငေ်းလ တ်ခ င်ေ့ရ ေးသည်ဖြစ်ရာ ဖမနမ်ာနိိုငင်အံတ က် အ ေူးသဖြငေ့ ်

အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းအတ က ် နိိုငင်ဖံခာေးရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှု အခ ငေ့အ်ရရေးမ ာေးစ ာကိို  ိိုငဆ်ိိုင ်ာေး ါသည်။ 

ဖမနမ်ာေ့အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းသည် အဓိကအာေးဖြင်ေ့ ၂၀၁၆ ခိုန စ်အရရ ွဲ့  ိိုငေ်းကာလမ ာေးတ င ်ရတာငက်ိိုရီေးယာေး န င်ေ့ 

ဂ  နအ်ာေး အမ ာေးဆံိုေးတင ိ်ို ေ့ရသာ်လည်ေး ၂၀၁၆ ခိုန စ်ရနာက် ိိုငေ်းတ င ် ဥရရာ သိို ေ့ အမ ာေးဆံိုေးတင ိ်ို ေ့သည်ကိို 

ရတ ွဲ့ရသည်။ (OEC, 2019)  ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ ဖမနမ်ာနိိုငင်အံရနဖြင်ေ့ အရနာက်နိိုငင်မံ ာေးသိို ေ့ 

 
1 ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ် အနည်ေးဆံိုေးလို ်ခရ ကေးရင ဥ ရဒအာေး ၂၀၁၃ ခိုန စ်တ င ်   ်မံဖ ဌာနေ်း၍ ၂၀၁၅ ခိုန စ်မ စတင၍် တစ်ရက်လျှင ်

အနည်ေးဆံိုေးလို ်ခ (၂.၇ ရဒေါ်လာ) ၃,၆၀၀ က  ်ဖြင်ေ့ (၁ ရဒေါ်လာ = ၁,၃၀၀ က  ်, ဒဇီင ်ာလ ၂၀၁၅)  သတ်မ တ်ခ ေ့သည်။ ဥ ရဒအရ ၂ 

န စ်တစ်ကကိမ် ဖ နလ်ည် ဖ ငဆ်ငရ်ရေးအာေး သတ်မ တ် ာေးရာ ၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င ်တစ်ရက်လို ်ခလစာ (၃.၁ ရဒေါ်လာ) ၄,၈၀၀ က  ်ဖြင်ေ့ (၁ 

ရဒေါ်လာ = ၁,,၅၅၈ က  ်, ဒဇီင ်ာလ ၂၀၁၈) ဖ ငဆ်င ် သတ်မ တ်လိိုက်ရသာ်လည်ေး ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အနည်ေးဆံိုေးလို ်ခလစာသည် 

အာရ တ င ် အဖခာေးြ ံွဲ့ ပြိြုေးဆ  အမ်ိနေီးဖခငေ်းနိိုငင်မံ ာေးန င်ေ့ ယ ဉ်လျှင ် သသိာစ ာ နည်ေး ါေးရနဆ  ဖြစ်ရသာရ ကာင်ေ့ နိိုငင်ဖံခာေး 

ရငေ်းန ေီးဖမ  ်န သူံမ ာေးအတ က် မက်လံိုေးတစ်ခို ဖြစ်ရနဆ ဖြစ်သည်။ 
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ရစ ေးက က် ိိုမိိုခ  ွဲ့  ငလ်ာနိိုငပ် ီေး၊ ကမဘာရက ာ ်တံဆ ်ိမ ာေးဖြစ်သညေ့ Zara၊ H&M၊ Primark န င်ေ့ Bestseller 

စရသာ တံဆ ်ိမ ာေးခ ြု ်လို ်ရာ နိိုငင်တံစ်ခို ဖြစ်လာခ ေ့သည် (Paton, 2021)။  

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီးအြ ြောီးစုသည် မြန်ြြောန ငုင်၏ံ အဓ   သယ်ယပူ ု ာ့ရဆြောငရ် ီး 

အခ  အ်ခ ြော  ရသြော  န် န်ုတ င ် တည်ရှ သည်မဖစ် ြော ရ ရ  ြောငီ်းလြ်ီး၊ ရလရ  ြောငီ်းလြ်ီး၊ 

 န်ုီးရ  ြောငီ်းလြ်ီးြ ြောီးအြောီး အလ ယတ်  ူအသံီုးမပ န ငုသ်မဖငာ့ ်သ ငီ်း န်ု ထတု ်န်ု အြ ြောီးဆံီုးမပ လပ်ု ရသြော 

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီးြ ြောီးအတ   ်အြောီးသြောခ  တ်စ်ခု မဖစ်သည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်၌ံ အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းမ ာေးတ င ်

အမ ာေးအဖ ာေး ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န လံာသည်န င်ေ့အမျှ ရနက်ိုနပ်မိြုွဲ့အဖ င ်   ခူေး၊  ိုသမိ် န င်ေ့ မနတရလေးပမိြုွဲ့မ ာေးသိို ေ့ 

လို ်ငနေ်းမ ာေးတိိုေးခ  ွဲ့လာခ ေ့သည်။  

မြန်ြြောန ငုင်သံည် ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီးဆွဲန ငုင်မံဖစ်သည်ာ့အြောီးရလ ြော်စ ြော အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီးအရပေါ် 

န ငုင်တံ ြောရထြော ပံ်ာ့ြှု အြ ြောီးအမပြောီး ခံစြောီး ရှ သည်။ နိိုငင်တံကာအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးမ  

နည်ေး ညာအာေးဖြင်ေ့လည်ေးရကာငေ်း၊ ရင ရ ကေးအာေးဖြင်ေ့လည်ေးရကာငေ်း၊ ကိုန ်ိုတ်လို ်မှုမ ာေး  ိိုမိိုတိိုေးတက်ရစရန ်

လို ်သာေးမ ာေးအာေး သငတ်နေ်းရ ေးဖခငေ်းဖြင်ေ့လည်ေးရကာငေ်း ယငေ်းလို ်ငနေ်းအာေး  မ ာေးစ ာ ံေ့ ိိုေးလ က်ရ ိသည်။ 

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး  

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီးြှြော န ငုင်၏ံ ဂ  ဒ ပ တ ီုးတ ရ်စရသြော အဓ  ပ ု ာ့ န်ု ၃ ခတု င ် တစ်ခ ု

မဖစ်ရသြော်လည်ီး ၎ငီ်း၏  န်ု  ြ်ီးပစစည်ီးြ ြောီးအြောီး မပညတ် ငီ်း၌ ထတုလ်ပ်ုန ငုမ်ခငီ်းြရှ ရပ။ ခ ည်န ငေ့ ် ိတ်လိ ် 

အစရ ိရသာ ဆက်စ ်ကိုန ်ကမ်ေးမ ာေး စစည်ေးမ ာေးအာေး ၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င ် တရိုတ်နိိုငင်မံ  ၈၂.၀၅ ရာခိိုငန်ှုနေ်း 

(တနြိ်ိုေးအာေးဖြင်ေ့ သနေ်း ၁,၇၀၀ ခန် ေ့)၊  ိိုငေ်းနိိုငင်မံ  ၃.၉ ရာခိိုငန်ှုနေ်းန င်ေ့ ရတာငက်ိိုရေီးယာေးမ  ၃.၂ ရာခိိုငန်ှုနေ်း 

တငသ် ငေ်းခ ေ့ရပ ီေး အခ ိြုွဲ့ရသာ ဆက်စ ်ကိုန ်ကမေ်းမ ာေးအာေး ဖ ည်တ ငေ်းရ ိ နိိုငင်ဖံခာေးသာေး ိိုငစ်က်ရံိုမ ာေးမ  ဖ နလ်ည် 

ဝယ်ယူရသည် (World Integrated Trade Solution, 2019)။ 
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ပုံ (၅.၁.၁) - အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး တန်ဖ ုီး  ငီ်းဆ  ်

 
ရငေ်းဖမစ် - အငေ်းလ ာေးရ ာဂရေဒ၊ ၂၀၂၁ခိုန စ်  

အမခြောီးရသြော အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  တ်စ်ခုြှြော လ ခ်စြောီး အထည်ခ  ပ်စနစ် 

(CMP)ြှ သရဘဘြောရပေါ်ရ ြော သ်ည်အထ  တြောဝန်ယ ူ တငပ် ု ာ့ရ ြောငီ်းခ မခငီ်း (FOB) စနစ်သ ု ာ့ ရမပြောငီ်းလွဲ န် 

လပ်ု ည်  ငု ်ည် ြရှ မခငီ်းပငမ်ဖစ်သည်။ အ က်တ င ် ရြာ်ဖ ခ ေ့သည်ေ့အတိိုငေ်း ကိုန ်ကမ်ေး စစည်ေးမ ာေးအာေး 

ဖ ည် မ  တငသ် ငေ်းရနရသည်ေ့အတ က် အ ည်ခ ြု ် တနြိ်ိုေးက ငေ်းဆက် တစ်ခိုလံိုေး ဖ ည်ေ့မ ီရန ် ဖမနမ်ာနိိုငင်၌ံ 

အရည်အရသ ေးဖ ည်ေ့မီရသာ ကိုန ်ကမ်ေးမ ာေးအာေး  ိုတ်လို ်နိိုငစ် မ်ေးမရ ိ   လက်ခစာေးအ ည်ခ ြု ်အဖြစ်န ငေ့သ်ာ 

ရ ်တန် ေ့ရနရ သည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်သံည် ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်မှုန င်ေ့ ရက်ကနေ်းစက်မ ာေး၊ ခ ည်မျှင ်ိုတ်စက်ရံိုမ ာေး 

ရ ိရသာ်လည်ေး ကျွမေ်းက ငဝ်န ်မ်ေးမရ ဖိခငေ်း၊ ခ ည်မျှငရ်ကာငေ်းန င်ေ့ အ ည်လိ ်ရကာငေ်းမ ာေးရရ ိရန ်နည်ေး ညာန င်ေ့ 

စက် စစည်ေးရကာငေ်းမ ာေး မရ ိဖခငေ်းတိို ေ့ရ ကာင်ေ့ လိိုအ ်ရသာ ကိုန ်ကမ်ေးမ ာေးအာေး  ိုတလ်ို ်ရ ေးနိိုငစ် မ်ေး မရ ိရ ။ 

 ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ လိိုအ ်ရသာ ကိုန ်ကမ်ေးမ ာေးတငသ် ငေ်းရရသာရ ကာငေ့ ် တငသ် ငေ်းအခ နန် င်ေ့ မ ာေးဖ ာေးရသာ 

  ်တိိုေးကိုနက် စရိတ်မ ာေးကိို ါ ဖြစ်ရ ေါ်ရစသည်။  

အရမခခအံရဆြော အ်ဦီး ရ ြောငီ်းစ ြောြရှ မခငီ်းနငှာ့ ် လျှပ်စစ်ြ ီး ပုံြှန်ြ ရှ မခငီ်းြ ြောီးနငှာ့လ်ည်ီး 

 ငဆ် ငု ်သည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်သံည် နိိုငင်ဖံခာေးရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှုမ ာေးကိို ကကိြုဆိိုရနရသာ်လည်ေး လျှ ်စစ်စ မ်ေးအင ်

ရ ာက် ံေ့မှုအာေးနည်ေးဖခငေ်းမ ာ ကကီေးမာေးရသာ ဖ ဿနာတစ်ရ ်ဖြစသ်ည်။ နိိုငင်အံတ ငေ်း၌ တစ်န စ်လျှင ်

ရလေးလနေီး ါေးခန် ေ့ မီေးဖ တ်ရတာက်မှုရ ကာငေ့ ်စက်ရံိုမ ာေးသည် မီေးစက်မ ာေးဖြင်ေ့သာ လည် တ်ရပ ီေး ကိုနက် စရိတ ်

 ိို၍ ကကီေးမာေးသည်။ အရဖခခံအရဆာက်အဦေး ရကာငေ်းစ ာမရ ိဖခငေ်းန င်ေ့ ရဖမင ါေးခ ရစ ေးကကီေးဖခငေ်းတိို ေ့သည်လည်ေး 

အာေးနည်ေးခ က်တစ်ခို ဖြစ်သည် (Myanmar Economic Monitor Report, 2020)။  
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အထည်ခ  ပ်စ ရုံ်အြ ြောီးစုသည် စ ရုံ်အပ်ုခ  ပ်ရ ီးနငှာ့ ်  န်ုထတုလ်ပ်ုြှုအတ  ် မပည်တ ငီ်း 

 ျွြ်ီး  ငပ်ညြောရှငြ် ြောီး ြရှ မခငီ်းရ  ြောငာ့ ် မပည်ပြှသြော ငါှီး ြ်ီး   သည်။ ဤတ င ်

 ာသာစကာေးအခကအ်ခ မ ာေး  ကံြုရတ ွဲ့ရဖခငေ်း၊ နိိုငင်ဖံခာေး ာသာဖ နသ်ူမ ာေးမ  ကိုန ်ိုတ်လို ်မှု ိိုငေ်းတ င ်

အရတ ွဲ့အ ကံြုန င်ေ့ ေဟိုသိုတမရ ိဖခငေ်းတိို ေ့ရ ကာင်ေ့ လို ်သာေးမ ာေးန င်ေ့ အို ်ခ ြု ်မှု ိိုငေ်းတ င ် အဖငငေ်း  ါေးမှုမ ာေး 

ရ ိလာခ ေ့သည်။  

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး၏ အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီး 

အထည်ခ  ပ်သည် မြန်ြြောန ငုင်အံတ   ် ဦီးစြောီးရပီး ဏ္ဍတစ်ခု မဖစ်ရပသည်။ CMP 

အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းသည် ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ဂ ီဒ ီီကိို တိိုေးတက်ရစရသာ ကဏ္ဍတစ်ခိုဖြစ်သည်န င်ေ့အမျှ အစိိုေးရ၏ 

 ံေ့ ိိုေးကူညီမှုမ ာေးသည်လည်ေး အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းမ ာေးကိို အဓိက ဦေးစာေးရ ေးသည်ကိို ရတ ွဲ့ရသည်။ 

ဥ မာအာေးဖြင်ေ့ ဖမနမ်ာနိိုငင်၌ံ ကိိုေစ်က ်ရရာဂါ   မလှုိငေ်းန ငေ့ ် ဒိုတိယလှုိငေ်းတိို ေ့တ င ်

အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ကိိုေစ်အရရေးရ ေါ်ရခ ေးရင အတ က် အဓိက ဦေးစာေးရ ေးလို ်ငနေ်း ဖြစ်ခ ေ့သည် 

(Ministry of Planning and Finance, 2020)။  

 န်ု  ြ်ီးပစစည်ီးြ ြောီးအြောီး မပည်တ ငီ်း၌ ထတုလ်ပ်ုန ငုမ်ခငီ်း ြရှ ရသီးရသြော်လည်ီး ၎ငီ်းတ ု ာ့အြောီး 

ထတုလ်ပ်ု န် စ ပ်စစည်ီးနငှ်ာ့ စ ရုံ်အရဆြော အ်ဦီးြ ြောီး အဆငသ်င်ာ့ ရှ ရပသည်။ လက်ခစာေး 

အ ည်ခ ြု ်မ သည်  ိို၍ အက ိြုေးအဖမတ်မ ာေးနိိုငရ်သာ ကိုန ်စစည်ေးမ ာေးအာေး FOB သိို ေ့ရဖ ာငေ်းလ လျှင ်

တဖြည်ေးဖြည်ေး တိိုေးတက်ရအာငလ်ို ်၍ ရဖ ာငေ်းလ နိိုငရ်သာ အရဖခအရနတ င ်ရ သိည်။ အ ယ်ရ ကာင်ေ့ဆိိုရသာ် 

လိိုအ ်ရသာ ကိုန ်ကမေ်းမ ာေး ိုတ်လို ်ရန ်ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ်ဝါဂ မ်ေးမ ာေး အလ ယ်တကူ စိိုက်  ိြုေးနိိုငရ်န ်ရဖမရနရာ 

အလံိုအရလာက်ရ ိဖခငေ်း၊ ခ ည်မျှငမ် ာေး  ိုတ်လို ်နိိုငင်ရ်န ် စက်ရံိုန င်ေ့ စက် စစည်ေးမ ာေး ရ ိဖခငေ်းန င်ေ့ 

အ ည်အလိ ် ိုတ်လို ်ရန ်စက်ရံိုမ ာေးရ ဖိခငေ်းတိို ေ့ရ ကာင်ေ့ ဖြစ်သည်။  

အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

မြန်ြြောန ငုင်အံတ ငီ်း န ငုင်ရံ ီးြတည်ဖင ြ်ြှုြ ြောီးသည် အထည်ခ  ပ်လပ်ုငန်ီး၏ 

အလြောီးအလြောရ ြောငီ်းရသြော အနြောဂတ ်  ု ဖခ ြ်ီးရမခြော လ်  ရှ် သည်။ ကမဘာေ့ ဏ၏် ဖမနမ်ာေ့စီေး  ါေးရရေး 

ရလေ့လာမှုအစရီငခ်ံစာအရ နိိုငင်ံေ့စီေး  ါေးရရေးသည် ရရရ ည်တိိုေးတက်နိိုငရ်သာ်လည်ေး နိိုငင်ရံရေးတည်ပငမိ်မှု 

မရ ိဖခငေ်းက နိိုငင်တံကာ ရငေ်းန ေီးဖမ  ်န သံူမ ာေးအာေး လက်တ န် ေ့ရစသည်။ နိိုငင်ရံရေး မတည်ပငမ်ိမှုရ ကာင်ေ့ 

ကိုန ်ကမ်ေး စစည်ေးမ ာေး တငသ် ငေ်းရန ်ကန် ေ့ ကာဖခငေ်းန င်ေ့ ကိုန ်စစည်ေးမ ာေး တင ိ်ို ေ့ရန ်ကန် ေ့ ကာဖခငေ်းတိို ေ့ 

ဖြစ်ရစသည်ေ့အတ က ် ကိုန ်ိုတ်လို ်မှု ကိုနက် ရင အာေး တိိုေးရစသက ေ့သိို ေ့ ကိုန ်ိုတ်လို ်မှုအာေးကိိုလည်ေး 

 ခိိိုက်ရစနိိုငသ်ည်။  
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အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး 

● အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းမ ာေးတ င ် ကိုနက် စရိတ ် ဖမင်ေ့တက်ဖခငေ်းန င်ေ့  ိုတလ်ို ်မှုအငအ်ာေး 

ရလ ာေ့က ဖခငေ်းတိို ေ့သည် လို ်ငနေ်းအာေး သသိသိာသာ  ိိုမိိုဆိိုေးရ ာေးရစသည်။  ိို ေ့ဖ င ်  ိို ေ့ကိုနရ် ေးက က်၌ 

သ ငေ်းကိုန ် ကိုနက် စရိတ်ဖမင်ေ့တက်ဖခငေ်းန င်ေ့ ဝယ်လိိုအာေးက ဆငေ်းမှုတိို ေ့ရ ကာင်ေ့  ိို ေ့ကိုနဦ်ေးစာေးရ ေး 

အ ည်ခ ြု ်စက်ရံိုမ ာေးမ ာ အကကီေးအက ယ်  ခိိိုက်မှုဖြစ်ရ ေါ်ရန ါသည်။  ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ အစိိုေးရအရနဖြင်ေ့ 

ရရရ ည်တည်တံေ့ရသာ စေီး  ါေးရရေးလို ်ငနေ်း  ရူ ာငန်ိိုငရ်န ် စီေး  ါေးရရေးကိုနက် စရိတ်မ ာေးရလ ာေ့ခ ဖခငေ်း၊ 

အခ နရ်လ ာေ့ခ ဖခငေ်းန င်ေ့ အရဖခခံအရဆာက်အဦေးမ ာေး တိိုေးတက်ရအာင ် ဖ ြုလို ်ဖခငေ်းဖြင်ေ့ 

ပမိြုွဲ့ ဖ န င်ေ့ပမိြုွဲ့ငယ်မ ာေးသိို ေ့ ရငေ်းန ေီးဖမ  ်န မံှုမ ာေးအာေး ဆ  ရဆာငန်ိိုငမ်ည် ဖြစ်သည်။  

● အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်း၏ လို ်သာေးမ ာေးကိို ရလေ့က ငေ့ ် ိြုေးရ ာငရ် ေးဖခငေ်းန င်ေ့ က ငေ့ဝ်တ်န ငေ့ ်ကိိုက်ညီပ ီေး 

နိိုငင်တံကာတ င ် က င်ေ့သံိုေးရနရသာ စီေး  ာေးရရေးလမ်ေးည နခ် က်မ ာေးအာေး လိိုက်နာရန ် ကူညီသညေ့ ်

အရ ာက်အ ံေ့အစီအစဉ်မ ာေးသည် ဖ ည်တ ငေ်း ိုတက်ိုနမ် ာေး၏ နိိုငင်တံကာ ဝယ်လိိုအာေးကိို 

ဖမ င်ေ့တငရ် ေးနိိုငသ်ည်သာမက စက်မှုလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ ကိုန ်ိုတ်လို ်ငနေ်းကိို ါ တိိုေးတက်ရစနိိုငမ်ည် 

ဖြစ်သည်။  

● ကိုန ်ကမ်ေးတငသ် ငေ်းမှုအတ က်  ကိုနသ် ယ်မှုဆိိုငရ်ာရခ ေးရင   ိို၍ရ ာက် ံေ့ဖခငေ်းက လို ်ငနေ်းမ ာေး၏ 

ရင ဖြစ်လ ယ်မှုကိို တိိုေးဖမ င်ေ့ရ ေးသည်။ ရင ရ ကေးကဏ္ဍတ င ် နည်ေးဥ ရဒမ ာေးအာေး ရလျှာေ့ရ ါ ေ့လာသဖြငေ့ ်

အာမခံ စစည်ေးလိိုအ ်ခ က်မ ာေး လ ယ်ကူလာဖခငေ်းကလည်ေး  ိုတ်ကိုနတ်င ိ်ို ေ့မှုကိို 

ဖမ င်ေ့တငရ် ေးနိိုငသ်ည်။ 

● ဖ ည်တ ငေ်းရ ိ အ ည်အလိ ်ကဏ္ဍအာေး ဖမ င်ေ့တငဖ်ခငေ်းန င်ေ့ အ ည်အလိ ်ကဏ္ဍအတ က် နိိုငင်တံကာ 

ရငေ်းန ေီးဖမ  ်န မံှုမ ာေးအာေး ြိတ်ရခေါ် ဖခငေ်းသည် ဖ ည်တ ငေ်း၌ အလို ်အကိိုင ်

 ိိုမိိုြနတ်ီေးရ ေးနိိုငသ်ည်သာမက အ ည်ခ ြု ်လို ်ငနေ်းအတ က် ကိုန ်ကမေ်းကိုနက် စရိတ်မ ာေး 

ရလ ာေ့ခ နိိုင၍်  ိိုမိို အက ိြုေးဖြစ ် နေ်းနိိုငရ် သည်။  
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၅.၂။ စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

 န် န်ုတ ငုီ်းရဒသက  ီးသည် မြန်ြြောန ငုင်၏ံ စ ီးပ ါီးရ ီးဖြ  ွံ့ရတြော်ဟ ုတငစ်ြောီးသ ွဲာ့သ ု ာ့ပင ်ရလရ  ြောငီ်း၊ 

ရ ရ  ြောငီ်းနငှ်ာ့  န်ုီးရ  ြောငီ်း  န်ုသ ယရ် ီးတ ု ာ့၏ ေဟ ခု  ပ်ငမ်ဖစ်သည်။ Flanders ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှုန ငေ့ ်

ကိုနသ် ယ်ရရေးအြ  ွဲ့အစည်ေး၏ အဆိိုအရ မ ကာရသေးမီန စ်မ ာေးအတ ငေ်း အစာေးအရသာက်န ငေ့ ်

အရြ ာ်ယမကာလို ်ငနေ်းသည် စိုစိုရ ါငေ်းစာေးသံိုေးသအူသံိုေးစရိတ၏်   မ်ေးမျှ ၁၅ ရာခိိုငန်ှုနေ်းဖြငေ့ ်

အကကီေးဆံိုေးကဏ္ဍခ  ဖြစ်သည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်သံည်  လူသံိုေးကိုန ်စစည်ေး ိုတ်လို ်မညေ့် ကိုမပဏမီ ာေးအတ က ်

အခ ငေ့အ်လမ်ေးအမ ာေးဆံိုေးရ ေးစ မ်ေးမညေ့် “အနာဂတ၏် ရ ေးက က ် ၂၀"   တ င ် တစ်ခိုဖြစ်ရ ကာငေ်း 

Euromonitor မ  အစီရငခံ်တငဖ် ခ ေ့ ါသည်။ ၎ငေ်းတိို ေ့အနက်  ို ် ိိုေး ာေးရသာ အစာေးအစာမ ာေးသည် 

အကကီေးဆံိုေးလို ်ငနေ်းတစ်ခိုဖြစ်ပ ီေး အ ူ၊ အရအေး ရသာက်စရာလို ်ငနေ်းမ ာေးက အလ ငဖ်မနဆ်ံိုေး 

တိိုေးတက်လာနိိုငသ်ည်ဟို ခန ေ့မ် နေ်း ာေး ါသည်။ ဤအ ိိုငေ်းတ င ် ရနက်ိုနပ်မိြုွဲ့၏ တရ ိန ်ိိုေး တိိုေးတက်လာရသာ 

စာေးရသာက်ကိုနလ်ို ်ငနေ်း၏ အာေးသာခ က်မ ာေး၊ အာေးနည်ေးခ က်မ ာေး၊ အခ င်ေ့အလမ်ေးမ ာေးန ငေ့ ်

ပခိမ်ေးရဖခာကမ်ှုမ ာေးကိို အရလေးရ ေး သံိုေးသ ်သ ာေး ါမည်။ 

စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

 န် န်ုတ ငုီ်းရဒသက  ီးရှ  စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီးြ ြောီးသည် မပည်တ ငီ်းရ ီး   တ် င ် ဝယလ် အုြောီး 

အခ ုငအ်ြြော  ရှ ဖပ ီးသြောီးမဖစ်သည်။ စာေးရသာက်ကိုနရ် ေးက က်သည် လက်လရီ ေးက က် ဖြစ်ရသာ 

ရ ်က က်ရ ေးမ ာေးန င်ေ့ သရီိမဂဘလာရ ေးန င်ေ့ ဒညငေ်းကိုနေ်းရ ေးမ ာေး စသညေ့် လက်ကာေးရ ေးက က်မ ာေးအရ ေါ်တ င ်

အမ ီဖ ြုရနရ ါသည်။ ယရန ေ့ရခတ်တ င ် ဖ ည်သလူူ ို၏ ရန ိိုငစ်ာေးရသာက်မှု ံိုစံသည်လည်ေး သသိသိာသာ 

ရဖ ာငေ်းလ လာပ ီေး လူ ိုသည် ဝနရ်ဆာငမ်ှုန င်ေ့ သန် ေ့ရ ငေ်းမှု  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နရ်သာ စူ ါမာေးကတ်န ငေ့ ်

ကိုနတိ်ိုက်တိို ေ့အရ ေါ်  ိို၍မ ီခိိုလာသည်ကိို ရတ ွဲ့ ရ ိရ ါသည်။ ဖ ည်တ ငေ်း စူ ါမာေးကတ်န င်ေ့ ကိုနတ်ိိုက်လို ်ငနေ်းမ ာေး 

တိိုေးခ  ွဲ့လာမှုအဖ င ် နိိုငင်တံကာမ  စူ ါမာေးကတ်မ ာေးလည်ေး ဖ ည်တ ငေ်းရ ေးက က်  သိို ေ့ 

ဝငရ်ရာက်လာရသာရ ကာင်ေ့ ဖ ည်တ ငေ်း စာေးရသာက်ကိုနမ် ာေးအတ က ် ရ ေးက ကသ်ည် 

 ိိုမိိုကကီေး  ာေးလာ ါတယ်။ 

ယငေ်းက ေ့သိို ေ့ လူရနမှုအဆင်ေ့အတနေ်း ဖမင်ေ့မာေးလာဖခငေ်းကိို အရဖခခံ၍ ဖ ညတ် ငေ်းစာေးရသာက်ကိုန ်

လို ်ငနေ်းကကီေးမ ာေးသည် အရည်အရသ ေးတနေ်းည ိဖခငေ်းန င်ေ့ ဖမ ငေ့တ်ငဖ်ခငေ်းမ ာေးအာေး တိိုေးဖမ ငေ့လ်ို ်ရဆာငလ်ာသည်ကိို 

ရတ ွဲ့ရသည်။  ိို ေ့အဖ င ် ဖ ည်တ ငေ်းစာေးသံိုေးသူမ ာေး၏ စာေးရသာက်မှု အမူအက င်ေ့မ ာေးကိို 

 ိိုမိိုနာေးလည်ရသာရ ကာင်ေ့ ၎ငေ်းတိို ေ့အကကိြုက်ဖြစ်ရစမည်ေ့ စာေးရသာက်ကိုနမ် ာေး  ိုတ်လို ်နိိုငဖ်ခငေ်းသည် 
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ဖ ည်တ ငေ်း စာေးရသာက်ကိုန ်ိုတ်လို ်ငနေ်းမ ာေးအာေး ဖ ည် မ  ဝငရ်ရာက်လာရသာ 

စာေးရသာက်ကိုနလ်ို ်ငနေ်းမ ာေး၊ တငသ် ငေ်းလာရသာ စာေးရသာက်ကိုနမ် ာေးန င်ေ့ ယ ဥ်ပ ိြုငန်ိိုငစ် မ်ေး ရ ိရစ ါသည်။  

 ိို ေ့အဖ င ် ဖ ည်တ ငေ်းစာေးရသာက်ကိုန ် လို ်ငနေ်းကကီေးမ ာေးသည် အရည်ရသ ေးမဖ ည်ေ့ဝရသာ 

စာေးရသာက်ကိုန ် ကိုန ်ကမေ်းမ ာေးအာေး အရလအလ င်ေ့မဖြစ်ရစရန ်  ိိုကိုန ်ကမ်ေးမ ာေးအာေး ရလျှာေ့ရ ေးမ ာေးဖြင်ေ့ 

တနြိ်ိုေးနည်ေးရ ေးက က်တ င ် လို ်ကိိုငရ်နသည်ေ့လို ်ငနေ်းမ ာေးအာေး ဖ နလ်ည်ရရာငေ်းခ  ါသည်။ 

 ိိုသိို ေ့ဆံိုေးရှု ံေးမှုသက်သာရစမည်ေ့ နည်ေးလမ်ေးမ ာေးရြာ်ရဆာငလ်ာနိိုငဖ်ခငေ်းက ၎ငေ်းတိို ေ့အတ က် အဖမတ်အစ နေ်းမ ာေး 

 ိို  က်လာရစ ါသည်။  

စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

စြောီးရသြော  ်န်ုထတုလ်ပ်ုရ ီးတ င ် နည်ီးပညြောနငှ်ာ့ ပါဝငပ်စစည်ီးြ ြောီး၏ အ ည်အရသ ီးသည် 

အလ န်အရ ီးပါလပှါသည်။ ဖ ည်တ ငေ်းရ ေးက က်မ  ဖ ည် ရ ေးက က်သိို ေ့  ိိုေးရြာက်ရာတ င ်

နိိုငင်တံကာစံခ ိနစံ်ည နေ်းန င်ေ့ညီရသာ ကိုန ်ကမ်ေးမ ာေးလိိုအ ် ါသည်။ ဖ ည်တ ငေ်းရ ိ အရသေးစာေးန ငေ့ ် အလတ်စာေး 

စာေးရသာက်ကိုနလ်ို ်ငနေ်းမ ာေး၏ အဓိကအာေးနည်ေးခ က်မ ာ အရည်အရသ ေးဖမင်ေ့ သ ငေ်းအာေးစိုမ ာေး လ ယ်လငေ့တ်ကူ 

မရရ ိနိိုငဖ်ခငေ်းန င်ေ့  ိုတ်လို ်နိိုငမ်ှု နည်ေး ညာ ိိုငေ်းတိို ေ့တ င ်ဖြစ် ါသည်။ 

မြန်ြြောန ငုင်တံ င ် စြောီးရသြော  ်န်ု  န်ု  ြ်ီးြ ြောီး ရပါက ယဝ်ရသြော်လည်ီး 

  န်ီးြြောရ ီးရထြော ခ်ခံ  လ် ြှ်တ ်  ရှ ထြောီးရသြော န်ု  ြ်ီးြ ြောီး ရှြောီးပါီးပါသည်။  ိိုအခါ 

အရည်အရသ ေးဖမငေ့ ် သ ငေ်းအာေးစိုမ ာေးကိို နိိုငင်ရံ ်ဖခာေးမ  တငသ် ငေ်းရသည်။ နိိုငင်ဖံခာေးမ  သ ငေ်းအာေးစိုမ ာေး 

မတငသ် ငေ်းနိိုငသ်ညေ့်လို ်ငနေ်းမ ာေးမ ာ နိိုငင်တံကာသိို ေ့ မ ိိုေးရြာက်နိိုင ်  ဖ ည်တ ငေ်းရ ေးက က်  တ ငသ်ာ 

ရရာငေ်းခ ရနရ ါသည်။  

အ ည်အရသ ီးမပည်ာ့ြ ရသြော  န်ု  ြ်ီးြ ြောီး ရှ  န်အတ   ် အ ငီ်းအနှ ီးနငှ်ာ့ နည်ီးပညြောြ ြောီး 

လ အုပ်ရပသည်။ နိိုငင်ရံတာ်အစိိုေးရမ  ဖ ည် ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှုမ ာေးအာေး ခ င်ေ့ဖ ြုရ ေးခ ေ့သည်ေ့အတ က် 

အရငေ်းအန ေီးရရ ရိန ် အခ င်ေ့အလမ်ေးမ ာေးစ ာ ခံစာေးခ ေ့ရရသာ်လည်ေး  ိိုရငေ်းန ေီးဖမြု ်န မံှုမ ာေးသည် 

လို ်ငနေ်းကကီေးမ ာေးကိိုသာ အရဖခတည်ခ ေ့သည်။  ဤသည်အာေး ရဖြရ ငေ်းရန ်အစိိုေးရမ  အတိိုေးနှုနေ်း သက်သာသည်ေ့ 

ရခ ေးရင မ ာေး ခ ငေ့ဖ် ြုရ ေးရန ်လိိုအ ် ါသည်။ 

အရသီးစြောီးနငှ်ာ့အလတစ်ြောီး လပ်ုငန်ီးြ ြောီးြှြော  န ငုင်မံခြောီး ငီ်းနှ ီးမြ  ပ်နှြံှု ရှ ရစ ြောြူ 

မပည်တ ငီ်းရစ ီး   တ် င ် လပ်ုငန်ီးက  ီးြ ြောီးနငှ်ာ့ယဉှ်ဖပ  င ်န် အခ အ်ခွဲြ ြောီး ရှ ရနပါသည်။ 

အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ကိုန ်ိုတ်စက်ယနတရာေးကကေီးမ ာေးမရ ၍ိ  မာဏမ ာေးစ ာ 

 ိုတ်နိိုငစ် မ်ေးမရ ိ ါ။ သိို ေ့ ါရသာရ ကာငေ့ ်  မာဏမ ာေးမ ာေးစာေးစာေး  ိုတ်နိိုငရ်သာ ဖ ည်တ ငေ်းမ  
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လို ်ငနေ်းကကီေးမ ာေးန င်ေ့ ဖ ည် မ ဝငရ်ရာက်လာရသာ လို ်ငနေ်းကကေီးမ ာေးကသာ ရ ေးက ကက်ိို 

လက်ဝါေးကကီေးအို ် ာေး ကသည်။ အရသေးစာေးန ငေ့ ် အလတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးမ ာ ရ ေးနှုနေ်းမဖမငေ့မ်ာေးသညေ့ ်

အရည်အရသ ေးနမ်ိေ့ ကိုနစ်ည်မ ာေးဖြငေ့သ်ာ ရ ေးက က်မ ာေးတ င ်ယ ဉ်ပ ိြုငရ်ရလသည်။  

စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီး၏ အခ င်ာ့အလြ်ီးြ ြောီး 

 န် န်ုတ ငုီ်းရဒသက  ီး၏ စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီး အြ ြောီးစုသည် မပညတ် ငီ်းရ ီး    ်  ု

ြှ ခ ုရန ဆွဲမဖစ်သည်။ လက်ရ ိတ င ်နိိုငင်သံာေးမ ာေး၏   မ်ေးမျှဝငရ်င သည် တစ်လလျှင ်အရမရိကနရ်ဒေါ်လာ ၁၂၀ 

ခန် ေ့ရ ိပ ီေး ၂၀၂၂ ဖ ည်ေ့န စ်တ င ် ၄၈ ရာခိိုငန်ှုနေ်း တက်လာမည်ဟို ခန ေ့မ် နေ်း ာေး ါသည်။ ယခိုန စ်မ ာေးတ င ်

နိိုငင်သံာေးမ ာေး၏ ၁၅ ရာခိိုငန်ှုနေ်းရသာ ဝငရ်င သည် စာေးရသာက်ကိုနမ် ာေးရ ေါ်တ င ် သံိုေးစ  ရနဖခငေ်းရ ကာင်ေ့ 

ဝငရ်င တိိုေးလာသည်န င်ေ့အမျှ ဖ ည်တ ငေ်း စာေးရသာက်ကိုနလ်ို ်ငနေ်းသည်  ိိုမိိုကကီေး  ာေးလာနိိုငသ်ည်ေ့ 

အလာေးအလာရကာငေ်းမ ာေး ရ ရိန ါသည်။ 

ဝယလ် အုြောီးမြင်ာ့ြြောီးလ  ရှ် ရသြော မပည်တ ငီ်းရ ီး   ထ်ွဲသ ု ာ့ န ငုင်တံ ြောြှ  ငီ်းနှ ီးမြ ပ်နှြံှုြ ြောီး 

ဝငရ် ြော လ်ြောြှုနှုန်ီးသည် ၂၀၁၁ ခုနစ်ှြှစ၍ အရှ န်ဟန်ုရ ြောငီ်းရနဖပ ီး ရ ီး    ် ထပ်ြံခ ွဲွံ့ထ ငရ်န ဆွဲ 

မဖစ်သည်။ အသငေ့ ်ိုတ် ိိုေးပ ီေး စာေးရသာက်ကိုနရ် ေးက က ် တစ်ခို   ကည်ေ့လျှင ်

ဖ ည်တ ငေ်းလက်လီရ ေးက က်၏တနြိ်ိုေးသည် ၂၀၁၆ ခိုန စတ် င ်အရမရိကနရ်ဒေါ်လာ ၁.၇  လီီယံခန် ေ့ရ ိခ ေ့ပ ီေး ၂၀၂၁ 

ခိုန စ်တ င ်အရမရိကနရ်ဒေါ်လာ ၃.၁  လီီယံခန် ေ့ရ ိမည်ဟို Eurocharm’s Consumer Good Guide 2020 

မ  သံိုေးသ ်ခ ေ့သည်။  

 န် န်ု ွဲာ့သ ု ာ့ ဖြ  ွံ့ က  ီးြ ြောီးတ င ် အခ    ည်ဝယလ် အုြောီးသည် မြင်ာ့ြြောီးလ  ရှ် ရနသည်။ 

ဝယလ် အုြောီးြ ြောီးရသြော အခ    ည်ရ ီး   တ် င ် မပည်တ ငီ်းြှ အခ    ည်လပ်ုငန်ီးက  ီးြ ြောီးနငှ်ာ့ ဂ ပန်၊ 

အရြ   န် အစရှ ရသြောန ငုင်ြံ ြောီးနငှ်ာ့ ပူီးရပါငီ်း ြော  န်ုထတုလ်ပ်ုြှုြ ြောီး လပ်ုရဆြောငခ်ွဲာ့သည်။ နိိုငင်တံကာမ  

ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှုမ ာေး ဝငရ်ရာက်လာခ ိနတ် င ်  ိိုလို ်ငနေ်းမ ာေးမ  အရမရိကနရ်ဒေါ်လာ ၂၀၀ မီလီယံခန် ေ့ 

အကိုနအ်က ခံကာ ေူေး ိုတ်လို ်ရရေးစက်ရံိုန င်ေ့ အရည် ူ ည်ေ့ဖခငေ်းစနစမ် ာေး တည်ရဆာက်ရရေးအတ က ်

ရငေ်းန ေီးဖမြု ်န ခံ ေ့သည်။  ိိုသိို ေ့  ိုတ်လို ်မှုကိိုလည်ေးရကာငေ်း၊ အရရအတ က်မ ာေးမ ာေး  ိုတ်လို ်နိိုငရ်သာ 

နည်ေး ညာမ ာေးအာေးလည်ေးရကာငေ်း ရငေ်းန ေီးဖမြု ်န မံှုမ ာေး ရ ိခ ေ့ဖခငေ်းရ ကာငေ့ ် ဖ ည်တ ငေ်းရ ေးက က်၏ 

မ ာေးဖ ာေးရသာဝယလ်ိိုအာေးကိို ဖြညေ့်ဆည်ေးရ ေးနိိုငခ် ေ့ ါသည်။  

မပည်တ ငီ်းတ င ် အစြောီးအရသြော ထ်တုလ်ပ်ု န် ရထြော ခ်ံခ  လ် ြှ်တ ်ထြောီးရသြော 

 န်ု  ြ်ီးြ ြောီးနငှာ့ ် ထတုပ် ုီး ြောတ င ် အ ည်အရသ ီးမပည်ာ့ြ ရသြော  န်ု  ြ်ီးြ ြောီးြရှ ၍ မပည်ပြှ 

တငသ် ငီ်းရန သည်။ ယခိုအခါ အာဆယီံနိိုငင်မံ ာေးမ  သ ငေ်းကိုနမ် ာေးသည် မ ာေးရသာအာေးဖြင်ေ့ 



 

22 

အခ နက်ငေ်းလ တ်ခ င်ေ့ရ ိရသာ်လည်ေး ရ ေါ်လစီအရဖ ာငေ်းအလ မ ာေးန င်ေ့ ကိုနသ် ယ်ရရေးအခက်အခ မ ာေး ရ ိခ ေ့ ါက 

အခ င်ေ့အလမ်ေးမ  အတာေးအဆေီးတစ်ခို ဖြစ်လာနိိုငသ်ည်ကိို သတိခ  ်ရမည်။ 

 န်ုထတုလ်ပ်ုရ ီးနည်ီးပညြောတ ငြူ် ထတုလ်ပ်ုရ ီးစ ပ်စစည်ီးြ ြောီးသည် ရ ီး   တ် င ်

ရပါရပါရလြောရလြော ြရှ ရပ။ အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် လို ်ငနေ်းကကီေးမ ာေးန င်ေ့ 

ယ ဉ်ပ ိြုငရ်နအ်လိို ေ့င ာ အရည်အရသ ေးဖမင်ေ့ ိုတ်လို ်ရရေး နည်ေး ညာရရ ရိန ် ကိုနသ်ည်မ ာေးန ငေ့ ်

စက်မှုလက်မှုလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအသငေ်းတိို ေ့မ  ကကေီးမ ေးက ငေ်း ရသာ ကိုနစ်ည်ဖ    မ ာေးကိို အာေးကိိုေးရ ါသည်။ 

 ိိုဖ    မ ာေးမ  အဆက်အသ ယ်မ ာေးဖြင်ေ့ ကိုန ်ိုတ်လို ်ရရေးစက်ကရိယာမ ာေးန င်ေ့ နည်ေး ညာအရ ာက်အ ံေ့မ ာေး၊ 

အ ကံညဏမ် ာေး ရယူနိိုငဖ်ခငေ်းမ ာ  အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးအတ က် အခ ငေ့အ်လမ်ေးတစ်ခို င ်

ဖြစ် ါသည်။ 

စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

စြောီးရသြော  ်န်ုရ ီး   သ်ည် သ ပ်သည်ီးဖပ ီး အဖပ  ငအ်ဆ ငုြ် ြောီးရသြော ရ ီး   မ်ဖစ်သည်။ 

ကိုနတ်ံဆ ်ိအာေး စာေးသံိုေးသမူ ာေး သတိ ာေးမိရစရန ် ရ ေးက ကရ် ာရြ ဖခငေ်း၊ ရ ကာ်ဖငာဖခငေ်းမ ာေးအတ က ်

ရင ရ ကေးအရဖမာကအ်ဖမာေးသံိုေးစ  ရ ါသည်။ ရ ေးက က်  သိို ေ့ နိိုငင်တံကာမ  နာမည်ရ ိပ ီေးသာေး 

စာေးရသာက်ကိုနလ်ို ်ငနေ်းမ ာေး ဝငရ်ရာက်လာသည်န င်ေ့အမျှ ဖ ည်တ ငေ်းမ  အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး 

လို ်ငနေ်းမ ာေးသည်  ိို၍ရိုနေ်းကနရ်နရ ါသည်။  ိိုအခါ အရသေးစာေး လို ်ငနေ်းအခ ိြုွဲ့က 

နိိုငင်ဖံခာေးကိုနတ်ံဆ ်ိကကီေးမ ာေးန င်ေ့ ဆငတ်ူယိိုေးမ ာေး တံဆ ်ိမ ာေး၊ ဒဇိီိုငေ်းမ ာေး  ိုတ်လို ်လာ ကသည်မ ာ 

လို ်ငနေ်းကကီေးမ ာေးအာေး တစ်ြနဖ် နလ်ည် အခက်ရတ ွဲ့ရစ ါသည်။ 

 ိို ေ့အဖ င ် ရဒသ  က်တနိိုငတ် ိိုင ် စာေးရသာက်ကိုန ်ိုတ်လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ခရေီးသ ာေးမ ာေးအရ ေါ် 

မ ီခိိုရနရရသာလို ်ငနေ်းဖြစ် ါသည်။ ကိိုေစ်က ်ရရာဂါဖြစ ် ာေးပ ီေး ဖ ည်တ ငေ်းခရေီးသ ာေးလို ်ငနေ်းန င်ေ့ နိိုငင်တံကာမ  

ခရီေးသ ာေးဝငရ်ရာကမ်ှု ရ ်ဆိိုငေ်းသ ာေးသဖြငေ့  ိိုလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ ဝငရ်င သည်လည်ေး ရလ ာေ့က လာကာ 

အခက်ရတ ွဲ့ရနရလ က်ရ ိ ါသည်။   

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး 

● ကိုန ်ကမ်ေးမ ာေး ရ ါကကယ်ဝရသာ်လည်ေး အရည်အရသ ေးဖ ည်ေ့မီရသာ သ ငေ်းအာေးစိုမ ာေး မရ ိသည်ေ့အတ က ်

နိိုငင်ရံတာ်မ  နည်ေး ညာအကအူညီမ ာေးရ ေးရန ်လိိုအ ် ါသည်။  

● ရ ေးက က်  တ င ် စာေးသံိုေးရနမ်သင်ေ့ရသာ ဓာတိုရဆေးဝါေးမ ာေး သံိုေးစ  သည်ေ့စာေးရသာက်ကိုနမ် ာေး 

တည်ရ ိရနဖခငေ်းမ ာ ဖ ည်သလူူ ိုအာေးမ ာေးစ ာ  ခိိိုက်ရစနိိုင ်ါသည်။  ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ အစိိုေးရြကမ်  
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အရ ်ြက်အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးန င်ေ့  ူေးရ ါငေ်းကာ အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးအာေး 

စာေးသံိုေးသူမ ာေး ရ ေးဥ ါဒမ်ဖြစ်ရစရရေးအတ က် လမ်ေးည နခ် က်မ ာေးကိို  ိိုမိိုနာေးလည်ရစရန ်

 ညာရ ေးလို ်ငနေ်းစဉ်မ ာေး လို ်ရဆာငသ်င်ေ့သည်။  ိိုလမ်ေးည နခ် က်မ ာေးန င်ေ့အညီ စာေးရသာက်ကိုနမ် ာေး 

 ိုတ်လို ်နိိုငရ်အာငလ်ည်ေး သငတ်နေ်းမ ာေး  ိို ေ့ခ သင်ေ့ ါသည်။ 

● စာေးရသာက်ကိုနရ် ေးက က်သည် အပ ိြုငအ်ဆိိုငမ် ာေးသည်ေ့အရလျှာက် ရ ေးက က်ရ ာရြ ရရေး 

လို ်ငနေ်းစဉ်သည် မဖြစ်မရန အရရေး ါလ  ါသည်။ အရသေးစာေးန ငေ့ ် အလတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေး 

ရ ေးက က်တ ငေ်း၌  ိို၍    ဝငဝ်ငယ် ဉ်ပ ိြုငလ်ာနိိုငရ်န ် စာေးရသာက်ကိုနစ်ည်ဖ    မ ာေးအာေး 

အရ ာက်အ ံေ့အရနဖြငေ့ ် ိိုမိိုလိိုအ ် ါသည်။ 

 

၅.၃။ စ ပ်စစညီ်းနငှာ့ ်လျှပ်စစပ်စစညီ်း လပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

         စ ပ်စစည်ီးနငှာ့ ် လျှပ်စစ်ပစစည်ီး လပ်ုငန်ီးသည် န ငုင်၏ံစ ီးပ ြောီးရ ီး အခ  အ်ခ ြောဖြ  ွံ့ မဖစ်ရသြော 

 န် န်ုတ ငုီ်းရဒသက  ီးအတ  ် အလ န်အရ ီးပါရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးတစ်ခု မဖစ်သည်။ လို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးန ငေ့ ်

 ိုတ်လို ်သူမ ာေးကိို အ ကမ်ေးြ ဉ်ေးအာေးဖြငေ့ ်လို ်ငနေ်းအို ်စို န စ်စိုခ  လျှင ်ဖ ည် မ  တငသ် ငေ်းလာသညေ့ ်အကကေီးစာေး 

လယ်ယာသံိုေးစက်ယနတရာေးမ ာေးန ငေ့ ် ဖ ညတ် ငေ်း ိုတ် လျှ ်စစ် စစည်ေးမ ာေး၊ အစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေး ဟူ၍ဖြစ်သည်။ 

ကိိုေစ်က ်ရရာဂါသည် ယငေ်းလို ်ငနေ်းကိို ဆိိုေးရ ာေးစ ာ  ခိိိုက်ရစပ ီေး သ ာေးလာရရေး အခက်အခ ၊ လျှ ်စစ် စစည်ေး 

အစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေး ရ ေးဖမငေ့တ်က်ဖခငေ်း၊ ဝယ်လိိုအာေး က ဆငေ်းဖခငေ်းတိို ေ့ကိို ဖြစ်ရ ေါ်ရစခ ေ့ ါသည်။ 

လျှ ်စစ်နည်ေး ညာ တိိုေးတက်မှု နည်ေး ါေးရနရသာ်လည်ေး လျှ ်စစ်လို ်ငနေ်းသည် အလာေးအလာရ ိရသာ 

လို ်ငနေ်းတစ်ခိုဖြစ် ါသည်။ 

စ ပ်စစည်ီးနငှာ့ ်လျှပ်စစ်ပစစည်ီး လပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

ဤလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  တ်စ်ခုြှြော  လယယ်ြောစ ု ပ်   ီးရ ီး ဏ္ဍနငှာ့ ်ဝန်ရဆြောငြ်ှု ဏ္ဍမဖစ်သညာ့် 

ဟ တုယလ်ပ်ုငန်ီး၊ စြောီးရသြော  ်န်ုလပ်ုငန်ီးတ ု ာ့နငှာ့ ် ပူီးရပါငီ်းရဆြောင ်  န် ငုမ်ခငီ်း မဖစ်သည်။ အကကီေးစာေး 

လယ်ယာသံိုေး စကယ်နတရာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် လယ်သမာေးမ ာေးအာေး စက်မ ာေးရရာငေ်းခ ဖခငေ်း၊ 

ဖ ြုဖ င ်နိေ်းသမ်ိေးမှုန ငေ့ ်လယ်သမာေးမ ာေးအာေး အဖခာေးရသာ နည်ေး ညာဆိိုငရ်ာ အကအူညီမ ာေး ရ ေးလ က်ရ သိည်။ 

ဤလို ်ငနေ်းမ ာေးကိို အမ ိြုေးအစာေးခ  ဖခာေးလျှင ် အမ တ်တံဆ ်ိတစ်ခိုတည်ေးကိိုသာ ကိိုယ်စာေးဖ ြု 
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တငသ် ငေ်းရရာငေ်းခ သညေ့် လို ်ငနေ်းရ ငန် ငေ့ ်အမ တ်တံဆ ်ိအမ ိြုေးမ ိြုေးကိို တငသ် ငေ်းရရာငေ်းခ သညေ့် လို ်ငနေ်းရ င ်ဟ၍ူ 

ဖြစ်သည်။  

အမ တ်တံဆ ်ိတစ်ခိုတည်ေးကိို ကိိုယ်စာေးဖ ြု တငသ် ငေ်းသညေ့် လို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေး၏ အာေးသာခ ကမ် ာ 

ဝယ်ယူသူမ ာေးအာေး စက် စစည်ေးအ ိိုမ ာေး ရရာငေ်းခ ပ ီေးရနာက် ၀နရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးကိို 

 ိို၍သငေ့ရ်တာ်ရသာရ ေးနှုနေ်းဖြငေ့ ် ၎ငေ်းတိို ေ့မ  အက ိြုေးရ ိရ ိ ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေးနိိုငဖ်ခငေ်း င ် ဖြစ်သည်။ 

အမ တ်တံဆ ်ိအမ ိြုေးမ ိြုေးကိို တငသ် ငေ်းရရာငေ်းခ သညေ့် လို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေး၏ အာေးသာခ က်မ ာ 

စက်တံဆ ်ိအမ ိြုေးမ ိြုေးကိို ရရ ေးခ ယ်ခ ငေ့မ် ာေး  ိိုမိိုရ ေးရဆာငန်ိိုငဖ်ခငေ်းဖြစသ်ည်။  ိိုရရာငေ်းခ မှု  ံိုစံန စ်မ ိြုေး၏ 

စိုရ ါငေ်းအငအ်ာေးမ ာ လယ်ယာသံိုေးစကမ် ာေးကိို နိိုငင်တံစ်ဝ မ်ေးတ င ် က ယ်က ယ်ဖ န ေ့ဖ် န ေ့ ် ဖြန ေ့ဖ်ြ ေးနိိုငဖ်ခငေ်း င ်

ဖြစ်သည်။ လယ်ယာသံိုေး စက်ယနတရာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် လယ်သမာေးမ ာေးအရ ေါ် မ ီခိိုရနရပ ီေး 

တစ်န စ်တာကာလအတ ငေ်း သေီးန မံ ာေး ရစ ေးဖမငေ့သ်ညေ့အ်ခ ိနတ် င ် အဆိို ါလို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ေါ် ၀ယလ်ိိုအာေး 

ဖမငေ့တ်က်လာသည်။ ယငေ်းလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် နိိုငင်အံန ံ ေ့ရ ိ လယ်သမာေးမ ာေးန ငေ့ ် ရငေ်းန ေီးရသာ ဆက်ဆရံရေးကိို 

တည်ရဆာက် ာေးပ ီေးလည်ေး ဖြစ်သည်။ စိိုက်  ိြုေးရရေး စကယ်နတရာေးလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ အကကီေးမာေးဆံိုေး 

အာေးသာခ ကတ်စ်ခိုမ ာ တငသ် ငေ်းရရာငေ်းခ သူမ ာေးသည် ရငေ်းန ေီးရသာ ဆက်ဆရံရေးမ ာေးက ၀ယ်သူမ ာေးကိို 

 ကာရ ည်စ ာ  နိေ်းသမိေ်းနိိုငသ်ညေ့် အက ိြုေးသက်ရရာက်မှုအာေး ရကာငေ်းစ ာသရိ ိနာေးလည် ာေးဖခငေ်း င ်ဖြစ်သည်။ 

         တစ်ခ ိနတ်ည်ေးတ င ် အငေ်ာတာမ ာေး၊ လျှ ်စစ်ခလိုတ်ခံိုမ ာေးန ငေ့ ်  နိေ်းခ ြု ်ခလိုတ်ခံိုမ ာေး 

 ိုတ်လို ် ကသညေ့ ် ဖ ည်တ ငေ်း ိုတလ်ို ်သူမ ာေးက ဟိိုတယ်မ ာေး၊ စက်ရံိုမ ာေးန ငေ့ ်

စာေးရသာက်ဆိိုငမ် ာေးက ေ့သိို ေ့ရသာ အဖခာေးစေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးအာေး အဓိက ဝနရ်ဆာငမ်ှုရ ေး ကသည်။ 

၎ငေ်းတိို ေ့၏ အဓိက အာေးသာခ က်မ ာ  ၎ငေ်းတိို ေ့၏ ိုတ်ကိုနမ် ာေးကိို နိိုငင်တံစဝ် မ်ေးတ င ်အလ ယ်တကူရရ ိနိိုငဖ်ခငေ်း င ်

ဖြစ်သည်။ နိိုငင်တံစ်ဝ မ်ေးရ ိ ဖြန ေ့ဖ်ြ ေးရရေးက နရ်က်မ ာေးမ တစ်ဆငေ့ ် ိုတ်ကိုနမ် ာေး ရရာငေ်းခ ပ ီေး ဖ ြုဖ င ်နိေ်းသမိ်ေးမှု 

၀နရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးန ငေ့ ်အာမခံမ ာေးလည်ေး  ရ ေး ကသည်။  

         စစ်တြ်ီးရ ြော ယ်ထူြောီးရသြော လယယ်ြောသံီုး စ ယ်နတ ြောီး လပ်ုငန်ီးြ ြောီးနငှာ့ ် မပည်တ ငီ်း 

လျှပ်စစ်ပစစည်ီး ထတုလ်ပ်ုသြူ ြောီး၏ အက  ီးြြောီးဆံီုး အြောီးသြောခ  ြှ်ြော ၎ငီ်းတ ု ာ့ထြှံ ၀ယယ်သူံီုးစ ွဲသြူ ြောီး၏ 

အရလာ့အထြ ြောီးနငှာ့ ် အက    ြ် ြောီး   ု နြောီးလည်  ရပသည်။  ၎ငေ်းတိို ေ့သည် မိမိတိို ေ့ သတ်မ တ် ာေးသညေ့ ်

ရစ ေးက က်ကိို ရကာငေ်းရကာငေ်းသရိ ိပ ီေး ရစ ေးက က် ိိုငဆ်ိိုငမ်ှု ရာခိိုငန်ှုနေ်းကိို  နိေ်းသမိ်ေးရန ် ရ ေးရဆာငရ်မညေ့ ်

ဝနရ်ဆာငမ်ှုအမ ိြုေးအစာေးမ ာေးကိိုလည်ေး ရကာငေ်းရကာငေ်း နာေးလည် ကသည်။  
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စ ပ်စစည်ီးနငှာ့ ်လျှပ်စစ်ပစစည်ီး လပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

လျှပ်စစ် ဏ္ဍသည် နည်ီးပညြောနငှာ့ ် အစ ုီး ၏ ပံာ့ပ ုီး ညူ ြှု ြရှ မခငီ်း၊ ရထြော ပံ်ာ့မဖညာ့်ဆည်ီးြှု 

  ငီ်းဆ ဆ် ငု ်ြော အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး ရှ   သည်။  ိို ေ့အဖ င ် သ ငေ်းကိုနခ် နဖ်မငေ့မ်ာေးဖခငေ်း၊ 

 ိိုမိိုကကီေးမာေးရသာရစ ေးက က်ပ ိြုငဆ်ိိုငမ်ှု၊ ရ ာက် ံေ့ ိို ေ့ရဆာငရ်ရေးန ငေ့ ် သယ်ယူ ိို ေ့ရဆာငရ်ရေးဆိိုငရ်ာ 

စိနရ်ခေါ်မှုမ ာေးက ေ့သိို ေ့ရသာ အရဖခခံအာေးနည်ေးခ က်မ ာေးန ငေ့ ် ရငဆ်ိိုငရ်နရသည်။ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရနရသာ 

နည်ေး ညာမ ာေး မရ ဖိခငေ်းသည် လျှ ်စစ်ကဏ္ဍ၏ အကကီေးမာေးဆံိုေး အာေးနည်ေးခ ကမ် ာေး  မ  တစ်ခိုဖြစ်သည်။  ိို ေ့ဖ င ်

အစိိုေးရသည် တနိိုငင်လံံိုေးအတိိုငေ်းအတာအရနန ငေ့ ် လျှ ်စစ်မေီး မရ ေးနိိုငရ်သေးသညေ့အ်တ က ်

ရ ေးက က်က ယ်ဖ န ေ့န်ိိုငမ်ှုန ငေ့ ်ခ  ွဲ့  ငန်ိိုငမ်ှုတ င ်အကန ေ့အ်သတ် ဖြစ်ရ ေါ်ရစသည်။ လျှ ်စစ်အစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေးန ငေ့ ်

လျှ ်စစ် ိုတ်ကိုနမ် ာေး၏ ဖ ည်တ ငေ်း  ိုတ်လို ်သမူ ာေးသည် အစိိုေးရ မံ   ံေ့ ိိုေးမှုရသာ်လည်ေးရကာငေ်း၊ 

နည်ေး ညာ ိိုငေ်း ဖမ ငေ့တ်ငရ်န ် အစိိုေးရန ငေ့ ်  ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် က်မှု မရရ ိဖခငေ်းရ ကာငေ့လ်ည်ေးရကာငေ်း အစိိုေးရန ငေ့ ်

ဆက်ဆရံရေးမ ာ တသေီးတဖခာေး ဖြစ်ရနသည်။  

အစ ုီး ြှ အသ အြှတမ်ပ လ ြှ်တြ် ြောီး ြရပီးအပ်န ငုမ်ခငီ်း  မပည်တ ငီ်းထတုလ်ပ်ုသြူ ြောီးနငှာ့ ်

န ငုင်တံ ြော ြုပဏ ြ ြောီး ပူီးရပါငီ်းရဆြောင ်  မ်ခငီ်း   ု အတြောီးအဆ ီး မဖစရ်စသည်။ လျှ ်စစ် စစည်ေး 

အစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေးန ငေ့ ်  ိုတ်ကိုနမ် ာေးကိို ဖ ညတ် ငေ်းတ င ်  ိုတ်လို ်ရန ် လိိုအ ်ရသာ 

လျှ ်စစ်အစိတအ် ိိုငေ်းမ ာေးအတ က် တငသ် ငေ်းခ န ် ဖမငေ့မ်ာေးရနဖခငေ်းမ ာ ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်မှုကိို 

အကန ေ့အ်သတ်ဖြစ်ရစသညေ့ ် အာေးနည်ေးခ ကတ်စ်ခို ဖြစ်သည်။ ဖ ည်တ ငေ်း  ိုတ်လို ်သူမ ာေးအရနဖြငေ့ ်

 ိုတ်လို ်မှုက ငေ်းဆက်တစ်ခိုလံိုေးရ ိ  စစည်ေးမ ာေးကိို ရဒသတ ငေ်း၌ မ ိုတ်လို ်နိိုငရ်သာရ ကာငေ့ ်ဖ ည် မ  အဆိို ါ 

စက် စစည်ေးအစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေးကိို တငသ် ငေ်းရသည်။ အဆိို ါ အစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေးအရ ေါ် တငသ် ငေ်းခ န ်

ရကာက်ခံဖခငေ်းသည် ကိုနရ်ခ ာ ိုတ်ကိုနမ် ာေး၏ ရစ ေးနှုနေ်းကိို ါ ဖမငေ့တ်က်ရစသည်။  ိိုအခါ 

 ိုတ်လို ်မှုလို ်ငနေ်းစဉ်မ ာေးတ င ်ဖ ည်တ ငေ်းကိုမပဏမီ ာေး၏ ဆနေ်းသစ်တီ  ငလ်ာမှုမ ာေး အာေးနည်ေးလာရ သည်။ 

ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်သူမ ာေးအရနဖြငေ့ ်လို ်ငနေ်းခ  ွဲ့  ငရ်ာတ င ်နိိုငင်တံကာ အသအိမ တဖ် ြု လက်မ တ်မ ာေးရရ ရိန ်

လိိုအ ် ါသည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်သံိို ေ့ လာရရာက ် ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န သံညေ့် နိိုငင်တံကာကိုမပဏမီ ာေးသည်လည်ေး 

နိိုငင်တံကာအသအိမ တ်ဖ ြု လက်မ တ်မ ာေး ရရ ိ ာေးသညေ့် ကိုမပဏမီ ာေးန ငေ့ ်  ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် က်မှုမ ာေးကိို 

 ိိုမိိုအရလေးရ ေးလ ကရ် ိသည်။  

မြန်ြြောာ့ရတြောငသ်ြူ ြောီးသည် လပ်ုသြောီးအငအ်ြောီးသံီုး စ ု ပ်   ီးရ ီးပုံစံြှ စ အ်သံီုးမပ ရသြော 

စ ု ပ်   ီးရ ီးပုံစံသ ု ာ့  ီူးရမပြောငီ်းရနသည်မဖစ် ြော လယယ်ြောသံီုး စ ယ်နတ ြောီးလပ်ုငန်ီးြ ြောီး၏ အနြောဂတြှ်ြော 

အလြောီးအလြောရှ သည်   ု မငငီ်းဆ ၍ု ြ န ငုရ်ပ။ သိို ေ့ရာတ င ် ကိိုေစ-်၁၉ က ်ရရာဂါရ ကာငေ့ ် နယ်စ ် 

သယ်ယူ ိို ေ့ရဆာငရ်ရေးန ငေ့ ်  ိို ေ့ကိုန-်သ ငေ်းကိုန ် လို ်ငနေ်းမ ာေး   ိိုမိိုခက်ခ လာရသည်။ လယ်ယာသံိုေး 
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စက်ယနတရာေးလို ်ငနေ်း အမ ာေးစိုသည် အမ တ်တံဆ ်ိတစ်ခိုတည်ေးကိိုသာ ကိိုယ်စာေးဖ ြု တငသ် ငေ်းရရာငေ်းခ သညေ့် 

လို ်ငနေ်းရ ငဖ်ြစ်ရစ၊ အမ တတ်ံဆ ်ိအမ ိြုေးမ ိြုေးကိို တငသ် ငေ်းရရာငေ်းခ သညေ့် လို ်ငနေ်းရ ငဖ်ြစ်ရစ တရိုတ်၊  ိိုငေ်း၊ 

ေီယက်နမ်န ငေ့ ်စငက်ာ ူစသညေ့် နိိုငင်အံသေီးသေီးမ  စက်ယနတရာေးတငသ် ငေ်းမှုအရ ေါ် အဓကိ မ ီခိိုရနရသည်။ ကိိုေစ်-

၁၉ ကာက ယ်မှုအတ က် အမိန်ေီးခ ငေ်းနိိုငင်မံ ာေး၏ တငေ်းက  ်ရသာ ကန ေ့သ်တ်မှုမ ာေးရ ကာငေ့ ် ဖမနမ်ာေ့လယ်ယာသံိုေး 

စက်ယနတရာေး လို ်ငနေ်းမ ာေး၏ ရ ေးက က်ကိို  ခိိိုက်ရစသည်။ ကိိုေစ်က ်ရရာဂါသည် 

သ ငေ်းကိုနက်ဏ္ဍကိိုသာမက နိိုငင်တံ ငေ်း သယ်ယူ ိို ေ့ရဆာငရ်ရေးကိို ါ သက်ရရာက်မှုရ ိခ ေ့သည်။ စက် စစည်ေးမ ာေးန ငေ့ ်

အ ိို စစည်ေးမ ာေး၏ ရ ာက် ံေ့ဖြညေ့်ဆည်ေးရရေးက ငေ်းဆက်မ ာေး အလ ယ်တကူ ဖြတ်ရတာက်ခံရပ ီေး ရ ေးနှုနေ်းမ ာေး 

ဖမငေ့တ်က်လာဖခငေ်းရ ကာငေ့ ်အရရာငေ်းအဝယမ် ာေး  ိိုမိိုခက်ခ လာခ ေ့သည်။ 

စ ပ်စစည်ီးနငှာ့ ်လျှပ်စစ်ပစစည်ီး လပ်ုငန်ီး၏ အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီး 

         စ ပ်စစည်ီးနငှာ့ ် လျှပ်စစ်ပစစည်ီး လပ်ုငန်ီးြ ြောီးသည် ၀ယယ်သူံီုးစ ွဲသြူ ြောီး၏ အက    န်ငှာ့ ်

အရလာ့အထြ ြောီး ရမပြောငီ်းလွဲလြောမခငီ်းရ  ြောငာ့ ် အ    ီးအမြတြ် ြောီး  ရှ ခွဲာ့သည်။ ဖမနမ်ာရတာငသ် ူ

လယ်သမာေးမ ာေးသည် လို ်သာေးအငအ်ာေးသံိုေး စိိုက်  ိြုေးရရေးမ  စက်အသံိုေးဖ ြုရသာ စိိုက်  ိြုေးရရေးသိို ေ့ 

ကူေးရဖ ာငေ်းလာရသာရ ကာငေ့ ် လယ်ယာသံိုေး စကယ်နတရာေးမ ာေးအရ ေါ် ၀ယလ်ိိုအာေး  ိိုမ ာေးလာပ ီေး 

လို ်ငနေ်းခ  ွဲ့  ငရ်န ်အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးစ ာရ ိရနသည်။ ဖမနမ်ာေ့လယ်ယာြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေး ဏမ်  ရတာငသ်ူမ ာေးအတ က ်

ရင ရ ကေး ံေ့ ိိုေးမှုသည် လယ်ယာသံိုေးစက်ယနတရာေးလို ်ငနေ်းကိို ရရရ ည်တည်တံေ့ ခိိုငပ်မ ရစရနအ်တ က ်

အရရေးကကေီးရ ကာငေ်း စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးက ရဖြဆိို ကသည်။ လယ်သမာေးမ ာေးသည်  ိိုရခ ေးရင မ ာေးကိို 

လယ်ယာသံိုေးစက် စစည်ေးမ ာေး ဝယ်ယူရနန် ငေ့ ် အ ရကကေးမ ာေးဆ ်ရန ် သံိုေး ကသည်ဟို သရိသည်။ 

ဂ  နအ်ဖ ည်ဖ ည်ဆိိုငရ်ာ  ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် ကရ်ရေး ရအဂ ငစ် ီ (JICA) သည် 

စိိုက်  ိြုေးရရေးစက်ယနတရာေးကဏ္ဍအတ က် အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေး ြနတ်ီေးရာတ င ် အရရေးကကီေးရသာအခနေ်းကဏ္ဍမ  

 ါဝင ်ါသည်။ အဆိို ါရအဂ ငစ်ီသည် ဖမနမ်ာေ့လယ်ယာ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေး ဏန် ငေ့ ်  ေူးရ ါငေ်း၍ 

ရတာငသ်ူလယ်သမာေးမ ာေးအာေး ရခ ေးရင  ိုတ်ရ ေးသည်။  ိိုအခ က်သည် ရတာငသ်လူယ်သမာေးမ ာေးအတ က ်

အစိိုေးရ၏  ံေ့ ိိုေးကူညီမှုသည် လယ်ယာသံိုေး စကယ်နတရာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးကိို မည်က ေ့သိို ေ့ အက ိြုေးဖြစ်  နေ်းနိိုငသ်ည်ကိို 

မီေးရမာငေ်း ိိုေးဖ ရနသည်။ 

         မပည်တ ငီ်းလျှပ်စစ်ထတု ်န်ု ထတုလ်ပ်ုသြူ ြောီးအရနမဖငာ့ ် အစ ုီး နငှာ့ ် ပူီးရပါငီ်းရဆြောင ်  မ်ခငီ်းြှ 

အ    ီးရ  ီးဇူီးြ ြောီးစ ြော  ရှ န ငုရ်ပသည်။ လျှ ်စစ်ခလိုတ်ခံိုမ ာေးန ငေ့ ်  နိေ်းခ ြု ်ခံိုမ ာေး  ိုတ်လို ်ရသာ 

ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်သူမ ာေးသည် အစိိုေးရတငဒ်ါ ရရာဂ က်မ ာေးတ င ်လို ်ရဆာငန်ိိုင ်ါက အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးစ ာ 

ရရ ိနိိုငသ်ည်။ အစိိုေးရသည် တစ်နိိုငင်လံံိုေး လျှ ်စစ်မီေးရရ ိရရေးန ငေ့ ် အမ ိြုေးသာေးလျှ ်စစ်က နရ်ကက်ိို 

အဆငေ့ဖ်မ ငေ့တ်ငရ်န ် ကကိြုေး မ်ေးမှုမ ာေးရ ကာငေ့ ် ဖ ည်တ ငေ်း လျှ ်စစ် စစည်ေးရ ေးက က်သည် 



 

27 

အလာေးအလာရ ိရန ါသည်။ အစိိုေးရသည် ကျွမ်ေးက င ်ညာရ ငမ် ာေး မံ  နည်ေး ညာအကူအညီကိို ရရ ိပ ီေး 

ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်သူမ ာေးသည်  ိိုမိိုကကီေးမာေးရသာ  ရရာဂ က်မ ာေးန ငေ့ ် ယံို ကည်ရရလာက်သညေ့ ်

မ တ်တမ်ေးမ ာေးကိို ဖ နလ်ည်ရရ ိမည် ဖြစ်သဖြငေ့ ် အစိိုေးရန ငေ့ ်  ိုတ်လို ်သူမ ာေးအာေး န စ်ဦေးန စ်ြက ်

အက ိြုေးရ ိရစ ါသည်။  

စ ပ်စစည်ီးနငှာ့ ်လျှပ်စစ်ပစစည်ီး လပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

           ေုစ-်၁၉  ပ်ရ ြောဂါသည် စ ပ်စစည်ီးနငှာ့ ် လျှပ်စစ်ပစစည်ီး လပ်ုငန်ီးအတ   ် အက  ီးြြောီးဆံီုး 

ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုမဖစ်သည်။ နယ်စ ်ကိုနသ် ယ်ရရေး ကန ေ့သ်တ်ခ က်မ ာေးရ ကာငေ့ ်သေီးန ရံ ေးနှုနေ်းမ ာေး က ဆငေ်းဖခငေ်း၊ 

သ ငေ်းအာေးစိုရ ေးနှုနေ်းမ ာေး ဖမငေ့တ်က်လာဖခငေ်းန ငေ့ ် ကမဘာေ့ရ ာက် ံေ့ဖြညေ့်ဆည်ေးရရေး 

က ငေ်းဆက်မ ာေးရ ်တန ေ့ဖ်ခငေ်းတိို ေ့သည် လယ်သမာေးမ ာေးကိို  ခိိိုက်ရစခ ေ့သည်။ လယ်ယာစိိုက်  ိြုေးရရေးကိို 

မ ီခိိုရနရရသာ လယ်ယာသံိုေး စက်ယနတရာေးမ ာေးမ ာ ရိုနေ်းကနလ်ာရသည်။ လယ်ယာစိိုက်  ိြုေးရရေးကဏ္ဍမ  

အဖမတ်ရင မ ာေး ရလ ာေ့နည်ေးလာသည်န ငေ့အ်မျှ လယ်ယာသံိုေး စက်ယနတရာေးမ ာေးအာေး ၀ယ်လိိုအာေးမ ာ 

က ဆငေ်းလာသည်။ စီေး  ာေးရရေးက ဆငေ်းမှုရ ကာငေ့ ်ရစ ေးက က်ခ  ွဲ့  ငရ်န ်ယခငက် စိတက်ူေး ာေးရ ိမှုမ ာေးကိိုလည်ေး 

ရ ်ဆိိုငေ်း ာေး ကရသည်။ 

          ိို ေ့ဖ င ် ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ်လို ်သူမ ာေး မ ခီိိုအာေး ာေးရနရရသာ ဟိိုတယ်န ငေ့ ်

စာေးရသာက်ဆိိုငမ် ာေးက ေ့သိို ေ့ရသာ လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ကိိုေစ်က ်ရရာဂါရ ကာငေ့ ် လို ်ငနေ်းလည် တမ်ှု 

ဖ ငေ်းဖ ငေ်း န ်န ် ကန ေ့သ်တ်ခံ ာေးရသည်ဖြစ်ရာ ဖ ည်တ ငေ်း ိုတ ် လျှ ်စစ် စစည်ေးမ ာေးန ငေ့ ်

အစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေးအာေး ဝယလ်ိိုအာေးမ ာလည်ေး က ဆငေ်းလာခ ေ့သည်။ ရလာငစ်ာဆရီ ေးနှုနေ်းမ ာေး ဖမငေ့တ်က်ဖခငေ်းန ငေ့ ်

ကိိုေစ-်၁၉ ကန ေ့သ်တ်ခ က်မ ာေးရ ကာငေ့ ် တစန်ိိုငင်လံံိုေးရ ိ ဖြန ေ့ဖ်ြ ေးရရေးက နရ်က်မ ာေးမ ာလည်ေး 

လည် တ်နိိုငဖ်ခငေ်းမရ ိရ ။ အစိိုေးရ၏  ံေ့ ိိုေးကူညီမှု မရရ ိရသာ ဤလို ်ငနေ်းသည် ကိိုေစ်၏ သက်ရရာက်မှုရ ကာငေ့ ်

တစ်ခ ိနတ်ည်ေးတ င ် ိိုမိိုကကေီးမာေးရသာ အတာေးအဆေီးမ ာေးန ငေ့ ်ရငဆ်ိိုငရ်နရသည်။ 

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး 

● အစိိုေးရသည် လယ်သမာေးမ ာေးအာေး ရင ရ ကေးရ ာက် ံေ့ရနန် ငေ့ ်လယ်ယာသံိုေးစက်ယနတရာေး လို ်ငနေ်းကိို 

ကူညီရ ေးရန ်နိိုငင်တံကာအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးန ငေ့ ် ိို၍  ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် က်သငေ့သ်ည်။ 

● အစိိုေးရသည် လျှ ်စစ်အစိတ်အ ိိုငေ်းမ ာေးန ငေ့ ်  ိုတ်ကိုနမ် ာေး  ိုတ်လို ်ရသာ 

ဖ ည်တ ငေ်းလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအာေး နိိုငင်တံကာ အသအိမ တ်ဖ ြု လက်မ တ်မ ာေး  ိုတ်ရ ေးနိိုငရ်န ်

ြနတီ်ေးသငေ့သ်ည်။ 
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● အစိိုေးရသည် စိိုက ် ိြုေးရရေးသံိုေး စက်ယနတရာေးမ ာေးန ငေ့ ် လျှ ်စစ် စစည်ေး အစိတ်အ ိိုငေ်း လို ်ငနေ်းမ ာေး၏ 

အက ိြုေးအဖမတ်န ငေ့ ် နိိုငင်ရံတာ်၏ အခ နရ်ရင ကိို ခ ိနဆ်၍ ဖ ည်တ ငေ်း  ိုတ်လို ်နိိုငမ်ှုကိို 

အရ ာက်အကူဖ ြုရသာ ကိုန ်စစည်ေး၊ ယနတရာေးမ ာေးအတ က် တငသ် ငေ်းခ န ် ရဖြရလျှာေ့မှုမ ာေး 

ဖ ြုလို ်သငေ့သ်ည်။ 
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ဓါတ် ံို - McCrow, E. (2019)  
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၆။ ခ ငီ်းမပညန်ယ ်

ခ ငေ်းဖ ည်နယသ်ည် ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အရနာက် က်အက ဆံိုေးရသာ ဖ ည်နယ်တစ်ခိုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ 

ခိုန စ ် သနေ်းရခါငစ်ာရငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးအရ လူဦေးရရအာေးဖြငေ့ ် ၄၇၈,၈၀၁ သနိေ်းသာရ ိပ ီေး 

အဖခာေးဖ ည်နယ်န ငေ့တိ်ိုငေ်းမ ာေးန ငေ့ ် နှုငိေ်းယ ဉ် ါက ဒိုတိယရဖမာက် လူဦေးရရနည်ေး ါေးကာ 

ဖ ည်နယ်တစ်ခိုလံိုေးသည်လည်ေး ပမိြုွဲ့နယ်တစ်ခိုန င်ေ့တစ်ခို တစ်ရ ာန င်ေ့တစ်ရ ာ ဖ န ေ့က်  ရနရသာအရဖခအရန 

ဖြစ် ါသည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်၌ံ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်မှု ရနာက်အက ဆံိုေးရသာ ဖ ည်နယ်အဖြစ် အရတာ် ကာ ကာ 

တည်ရ ိရနပ ီေး နိိုငင်တံကာရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှု မရ ိသရလာက်နည်ေး ါေး ါသည်။ UNICEF၏ ၂၀၁၅ ခိုန စ ်

စစ်တမ်ေးရလေ့လာခ က်အရ ခ ငေ်းဖ ည်နယတ် င ်အမိ်ရ ာငစ်ို ၈၀ ရာခိိုငန်ှုနေ်းရက ာ်သည် ဆငေ်းရ ဖခငေ်း သိို ေ့မဟိုတ် 

အစာြူလံိုမှုမရ ဖိခငေ်းတိို ေ့ကိို ခံစာေးရန ကရသည်။ ဤသည်မ ာ ရတာငတ်နေ်း  ူ ်ရသာ ရဒသဖြစ်ရသာရ ကာငေ့ ်

 ိို ေ့ရဆာငဆ်က်သ ယ်ရရေးခက်ခ ကာ စိိုက်  ိြုေးရနရ်ဖမန င်ေ့ ရာသဦတို ဆိိုေးဝါေးလ ရသာရ ကာင်ေ့ ဖြစ်သည်။  

၆.၁။ ၀ဥလပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

ခ ငီ်းမပည်နယသ်ည် လယယ်ြောစ ု ပ်   ီးရ ီး ဏ္ဍတ င ်ဆန်စပါီး၊ ရမပြောငီ်းဖူီး၊ ရ ြောဖ် ၊ ရထြောပတသ် ီး၊ 

စပ စ်သ ီး၊ ဝဥ၊ လ ဖ် ၊် ပွဲနငှာ့ ်    ံ အစရှ သည်တ ု ာ့   ု အဓ  စ ု ပ်   ီး  သည်။ ၎ငေ်းတိို ေ့အနက်မ  ဝဥကိို 

ယခငက် ရဒသတ ငေ်းသာ စိိုက်  ိြုေးစာေးသံိုေး ကရသာလ်ည်ေး ၂၀၀၀ ခိုန စ်ဝနေ်းက ငမ် စ၍ စီေး  ာေးဖြစ ်

စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်ပ ီေး ခ ငေ်းဖ ည်နယ်မ တစ်ဆငေ့ ် တရိုတ်နိိုငင်နံ ငေ့ ် ဂ  နန်ိိုငင်မံ ာေးသိို ေ့ အဓကိ 

တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ လ က်ရ ိသည်။ ဖ ည် ဝယ်လိိုအာေးရ ိရသာ ဝဥ  က်ကိုနသ်ည် ခ ငေ်းဖ ည်နယ၏် 

ရဒသစီေး  ာေးရရေးကိို ဖမ ငေ့တ်ငရ် ေးသညေ့ ် စိိုက်  ိြုေးရရေး  က်ကိုနတ်စ်ခို ဖြစလ်ာသည်။ ဝဥလို ်ငနေ်း 

လို ်ကိိုငသ်ူမ ာေး၏ ရမျှာ်လငေ့ခ် က်န ငေ့ ် ရည်ရ ယ်ခ က်မ ာ ဝဥကိုန ်ကမေ်းအစိို၊ အရဖခာက်အဖ င ် ရနာက်ဆံိုေး 

ကိုနရ်ခ ာမ ာေး ါ ဖ ည်တ ငေ်း၌  ိုတ်လို ်ပ ီေး ကိိုရီေးယာေး၊ ဂ  န၊် တရိုတ်န ငေ့ ် အဖခာေးနိိုငင်မံ ာေးသိို ေ့ 

ဖြန ေ့ဖ်ြ ေးနိိုငသ်ည်အ  ိ ရည်ရ ယ် ာေးရ ကာငေ်း သရိ ါသည်။ သိို ေ့ဖြစ် ါ၍ ဖမနမ်ာတစ်နိိုငင်လံံိုေး 

အတိိုငေ်းအတာအာေးဖြငေ့ ် ဝဥအမ ာေးဆံိုေး စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်ရနသညေ့် ခ ငေ်းဖ ည်နယ်ရ  ိ

ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ အာေးသာခ က်မ ာေး၊ အာေးနည်ေးခ က်မ ာေး၊ အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးန ငေ့ ်

ပခိမ်ေးရဖခာကမ်ှုမ ာေးကိို ဤသိုရတသနမ  သံိုေးသ ်ရြာ်ဖ မည်ဖြစ်ရ သည်။ 

https://www.unicef.org/myanmar/chin-state
https://www.unicef.org/myanmar/chin-state
https://www.unicef.org/myanmar/chin-state
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ဇယြောီး (၆.၁.၁) - ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍြောနစ်ှ၊ တ ငုီ်းရဒသက  ီး၊ မပည်နယအ်လ  ု ်ဝဥစ ု ပ်   ီးထ  ရှ် ြှု 

အရမခအရန 

 

စဉ် 

 

တ ငုီ်း/မပည်နယ ်

 

စ ု ဧ်  

အထ  န်ှုန်ီး 

(ပ ဿြော) 

အထ   ်(ပ ဿြော) 

အစ ု အရမခြော  ်

၁ ခ ငေ်းဖ ည်နယ ် ၈,၈၄၈ ၆,၁၉၉.၂၀ ၅၄,၈၅၀,၅၂၂ ၉,၁၄၁,၇၅၄ 

၂ ကရငဖ် ည်နယ် ၃,၀၃၃ ၁,၃၇၄.၂၈ ၄,၀၈၆,၃၀၀ ၆၈၁,၀၅၀ 

၃ စစ်ကိိုငေ်းတိိုငေ်းရဒသကကီေး ၃၁ ၂,၅၀၀ ၇၇,၅၀၀ ၁၂,၉၁၇ 

၄   ခူေးတိိုငေ်းရဒသကကီေး ၂၇ ၅,၆၀၀ ၁၅၁,၂၀၀ ၂၅,၂၀၀ 

၅ မရက ေးတိိုငေ်းရဒသကကေီး ၅၇၁ ၅,၀၀၀ ၂,၈၅၅,၀၀၀ ၄၇၅,၈၃၃ 

၆ ရခိိုငဖ် ည်နယ ် ၁ ၉၀၀ ၉၀၀ ၁၅၀ 

၇ ရ မ်ေးဖ ည ်(ရတာင)် ၆၀၀ ၆,၂၀၀ ၃,၇၂၀,၀၀၀ ၆၂၀,၀၀၀ 

၈ ရ မ်ေးဖ ည ်(အရရ ွဲ့) ၃ ၁,၂၀၀ ၃,၆၀၀ ၆၀၀ 

၉ ဧရာဝတီတိိုငေ်းရဒသကကီေး ၉၀ ၂,၀၀၀ ၁၈၀,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀ 

 ဖ ည်ရ ာငစ်ိုခ ြု ် ၁၃,၂၀၄ ၄,၉၉၂.၈၁ ၆၅,၉၂၅,၀၂၂ ၁၀,၉၈၇,၅၀၄ 

ရငေ်းဖမစ် - ဖမနမ်ာေ့ဝဥ စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်မှု ဖမငေ့မ်ာေးဖခငေ်းမ  ရ ေးက က်ခိိုငမ်ာရရေးဆီသိို ေ့, 19(25). (2019). 

၀ဥလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

ဝဥြှြောြူ လ ရှ် ပထဝ ဝငအ်ရနအထြောီး၊  ြောသ ဥတတု ု ာ့နငှာ့ ်    ုည် ရသြော စ ု ပ်   ီးသ ီးနှမံဖစ်သမဖငာ့ ်

ဟြောီးခါီး၊ ြငီ်းတပ်၊  န်ပ လ် န်ငှာ့ ် ြတပူ ဖြ  ွံ့နယြ် ြောီးတ င ် အြ ြောီးဆံီုး စ ု ပ်   ီးလ  ရှ် ပါသည်။ 

ခ ငေ်းဖ ည်ရဖမာက် ိိုငေ်းရဒသ က် ရတာင ိ်ိုငေ်းရဒသဖြစရ်သာ မငေ်းတ ်၊ မတူ ီ၊  ကန ်လက်၊ ရရဇ ာ 

အစရ သိညေ့်ရဒသမ ာေးတ င ်ဝဥစိိုက်  ိြုေးမှုဧက ိိုမ ာေးသလိို သေီးန အံရည်အရသ ေးမ ာလည်ေး  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နရ် ကာငေ်း 

သရိသည်။  ိိုက ေ့သိို ေ့ ရဒသရာသဦတို၊ ရရရဖမသ ာဝန ငေ့ ် ကိိုက်ညီရနသည်မ ာ 

ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးလို ်ငနေ်း၏အာေးသာခ က်ဖြစပ် ီေး ယငေ်းလို ်ငနေ်း ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်လာမှုမ ာ ခ ငေ်းဖ ည်နယအ်တ က ်

  ်ရလာငေ်းအာေးသာခ က် င ်ဖြစ် ါသည်။ 
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ဇယြောီး (၆.၁.၂) -၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍြောနစ်ှ၊ ခ ငီ်းမပည်နယ၏် ဝဥစ ု ပ်   ီးထတုလ်ပ်ုြှု အရမခအရန 

စဉ် ဖြ  ွံ့နယ/်ခရ ုင ် စ ု ဧ်    တဧ်  အထ  န်ှုန်ီး အထ  ပ် ဿြော (အစ )ု 

၁ ဟာေးခါေး ၆၈၈ ၆၈၈ ၁,၁၅၁ ၇၉၁,၈၈၈ 

၂  နတ်လန ် ၉၈ ၉၈ ၁,၁၅၀.၀၉ ၁၁၂,၇၀၉ 

 ဟြောီးခါီးခရ ုငခ်  ပ် ၇၈၆ ၇၈၆ ၁,၁၅၀.၈၉ ၉၀၄,၅၉၇ 

၃ တီေးတိန ် ၇၁၁ ၄၁၀ ၉၆၀ ၃၉၃,၆၀၀ 

၄ တ နေ်းဇန ် ၅၅ ၅၅ ၂,၈၄၅.၄ ၁၅၆,၄၉၇ 

၅ က ီခါေး ၁ ၁ ၇၂၁ ၇၂၁ 

၆ ြလမ်ေး ၁၈၁ ၁၂၂ ၁,၄၀၀.၆၉ ၁၇၀,၈၈၄ 

၇ ရိရခါဒါရ ် ၇ - - - 

 ဖလြ်ီးခရ ုငခ်  ပ် ၉၅၅ ၅၈၈ ၁,၂၂၇.၃၈ ၇၂၁,၇၀၂ 

၈ ကန ်က်လက ် ၇၃၀ ၄၈၀ ၁,၂၁၆ ၅၈၃,၆၈၀ 

၉  လက်ဝ ၂၁၉ ၂၁၉ ၃,၁၃၀.၂၃ ၆၈၅,၅၂၀ 

၁၀ ဆမီေး ၅၉ ၅၉ ၃,၂၈၀ ၁၈၃,၆၈၀ 

၁၁ မတူ ီ ၁,၇၂၁ ၉၈၈ ၃,၂၈၅ ၃,၂၄၅,၅၈၀ 

၁၂ ရရဇ ာ ၁,၁၉၁ ၅၇၃ ၂,၁၅၃.၃၆ ၁,၂၃၃,၈၇၅ 

၁၃ မငေ်းတ ် ၃,၁၉၀ ၂,၇၆၀ ၁,၀၂၃.၁၆ ၂,၈၂၃,၉၁၃ 

 ြငီ်းတပ်ခရ ုငခ်  ပ် ၇,၁၀၇ ၅,၀၇၆ ၁,၇၂၅.၀၃ ၈,၇၅၆,၂၄၈ 

 မပည်နယခ်  ပ် ၈,၈၄၈ ၆,၄၅၀ ၁,၆၀၉.၇ ၁၀,၃၈၂,၅၄၇ 

ရငေ်းဖမစ် - ဖမနမ်ာေ့ဝဥ စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်မှု ဖမငေ့မ်ာေးဖခငေ်းမ  ရ ေးက က်ခိိုငမ်ာရရေးဆီသိို ေ့, 19(25). (2019). 
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၂၀၁၃ ခုနစ်ှြှစ၍ အစ ုီး အရနမဖငာ့်2 ဝဥအြောီး သစ်ရတြောထတု ်န်ုြှ စ ု ပ်   ီးရ ီးထတု ်န်ုသ ု ာ့ 

ရမပြောငီ်းလွဲရပီးလ  ုမ်ခငီ်းရ  ြောငာ့ ် ဝဥရ ီး   ၏် မပည်တ ငီ်း၊ မပညပ်  န်ုသ ယရ် ီးလြ်ီးရ  ြောငီ်း   ု

တ ြောီးဝငပ် ငာ့သ် ြောီးရစဖပ ီး၊ ရတြောငသ်ြူ ြောီးနငှာ့ ်  န်ုသည်ြ ြောီးအရပေါ် အ    ီးရ  ီးဇူီးြ ြောီးစ ြော 

 ရှ ခံစြောီးရစခွဲာ့သည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ် လယ်ယာကဏ္ဍတိိုေးတက်ရရေးန ငေ့ ် ဖ ည် တင ိ်ို ေ့မှုမ ာေးသည် အစိိုေးရ၏ 

ရ ာက် ံေ့ကူညီမှုမ ာေးန ငေ့ ်တိိုက်ရိိုက်သကဆ်ိိုငသ်ည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၁) 

“ဝဥ  ိုတ်ကိုနက်ိို သစ်ရတာ  ကရနြ က်တာ ဒါအကကီေးမာေးဆံိုေးဆိုလာ ရ် ါ ေ့ရနာ်။ ဒလီိိုဟာမ ိြုေးဆိို 

ရတာ်ရံိုတနရ်ံိုလို ်ြိို ေ့မလ ယ် ေူး။ ဒဟီာက အရဖခခံဥ ရဒ  အ  ိါတာရ ါ ေ့ရနာ်။ ဒါအစိိုေးရ ိိုငေ်းကရန 

ကူလိို ေ့ရတာရ ါ ေ့ရနာ်။ ရနာက်တစ်ခ က်က ကျွနရ်တာ်တိို ေ့ ဒကီိုနသ် ယ်ခ ငေ့ရ်တ မ ာ နယ်စ ်ကိုနသ် ယ်ခ ငေ့ရ်တ မ ာ 

စီေး  ာေးကူေးသနေ်းဆိို ရတာ်ရတာ်မ ာေးမ ာေး ည ိရ ေးတယ်ရ ါ ေ့ရနာ်။ ရနာက်ဖ    ရတ မ ာဆိိုလ  ကျွနရ်တာ်တိို ေ့ MOU 

 ိိုေးနိိုငတ် ေ့အဆငေ့ ် ိါဖြစ်ရအာင ်organize လို ်ရ ေးတယ်ရ ါ ေ့ရနာ်။ အ ေ့လိိုမ ိြုေးရတ ရတာေ့ ကူညီ က ါတယ်။ 

စီေး  ာေးကူေးသနေ်းကရန အမ ာေးကကီေးရ ါတယ်။”  -  ခ ငေ်းဖ ညန်ယ်မ  ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးန ငေ့ ်စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ င။် 

ခ ငေ်းဖ ည်နယရ် ိ စေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေး ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေးအတ က် ဖ ည် အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးန ငေ့ ်

ခ ိတ်ဆက်ရဆာငရ် က်မှုမ ာေးအဖ င ် ခ ငေ်းဖ ည်နယ် ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှုန ငေ့ ် ကိုနစ်ည်ဖ    မ ာေးကိို ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှုန ငေ့ ်

ကိုမပဏမီ ာေး ည န ်ကာေးမှုဦေးစီေးဌာန၊ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်ကိုနသ်ည်မ ာေး၊ UMFCCI၊ ဓနအြ  ွဲ့အစည်ေးန ငေ့ ် VDB Loi 

ကိုမပဏလိီမိတက်တိို ေ့  ူေးရ ါငေ်းက ငေ်း ခ ေ့ ကသည်။ ဖ ည်နယ၏် အဓိက စိိုက ် ိြုေးရ ာမ ာေးတ င ်အစိိုေးရ၊ နိိုငင်တံကာ 

အရ ် က်အြ  ွဲ့အစည်ေး (CSO) မ ာေးန ငေ့ ် ရဒသခံအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးက စိိုက ် ိြုေးရရေးဆိိုငရ်ာ နည်ေး ညာ 

သငတ်နေ်းမ ာေးကိို ယခငက် က်  ိိုမိိုစီစဉ်ရ ေးလာ ကသည်ကိို ရတ ွဲ့ရသည်။ 

ဝဥကိို ရန အကိုန ် မိိုေးဦေးက မ  စတငစ်ိိုက်  ိြုေးပ ီေး ရဆာငေ်းဦေးရာသ ီ နိိုဝင ်ာ၊ ဒဇီင ်ာလမ ာေး၌ 

ရဖမရ ေါ်  ိိုငေ်းအ င ် ည ိြုေးရဖခာက်သ ာေးခ ိနတ် င ် တူေးရြာ်ရတိ်သမိ်ေးရ ါသည်။ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်တ င ် ဝဥကိို အန၊ီ 

အဝါ၊ အဖြ  ၃ မ ိြုေး စိိုက ် ိြုေး ကရာ ဝဥ (အဝါ) တစ်ဧကလျှင ်  ိဿာခ ိန ် ၃,၀၀၀ မ  ၅,၀၀၀ အ  ိ

  က်ရ ိရ ကာငေ်း စိိုက ် ိြုေးသူ ရဒသခံရတာငသ်ူမ ာေး မံ  သရိ ရိ ါသည်။ ရ ေးက က်အရနဖြငေ့ ် ဝဥ 

အစိိုတစ် ိဿာလျှင ် ၂,၀၀၀ က  ် မ  ၂,၅၀၀ က  ်အ  ိ ဖြစ်ပ ီေး ဝဥ အရဖခာက် တစ် ိဿာလျှင ် ၁၀,၀၀၀ 

 
2 အ ူေးသဖြငေ့ ်စီေး  ာေးရရေးန ငေ့ ်ကူေးသနေ်းရရာငေ်းဝယ်ရရေးဌာန (MOC)၊ စိိုက်  ိြုေးရရေး၊ ရမ ေးဖမ ရရေးန ငေ့ ်ဆည်ရဖမာငေ်းဝနက်ကီေးဌာန (MOALI)၊ 

စီမံကိနေ်း၊  ဏ္ဍာရရေးန ငေ့ ်စက်မှုဝနက်ကီေးဌာန၊ လမ်ေး နေ်းဆက်သ ယ်ရရေးဌာနန ငေ့ ်ဌာနဆိိုငရ်ာအကကီေးအက မ ာေး 
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က  ်မ  ၁၅,၀၀၀ က  ် အ  ိ ရ ေးရ ါက်ရနရ ကာငေ်း ရလေ့လာရ ါသည်။ ဤသညမ် ာ ဖ ည်တ ငေ်းဖ ည်  

ဝယ်လိိုအာေးရကာငေ်းရသာရ ကာင်ေ့ ဝဥလို ်ငနေ်းတ ငက် ယလ်ာပ ီေး ရ ါက်ရ ေးမ ာေး တိိုေးတက်လာဖခငေ်း ဖြစ်သည်။ 

စ ြောီးြှတစု် (၂) 

“ရဖ ာငေ်းလ မှုရတ ကရတာေ့ ရ ိ ါတယ်။ ဥ မာ - တစ်န စ ် တစ်န စ ်  ိဿခ ိနက် ၃၊ ၄ 

သနိေ်းရလာက်  က်တာလည်ေး ရ ိတယ်၊ ရနာက်တစ်န စ်  ိဿခ နိ ် ၅ သနိေ်း၊ ၆ သနိေ်း အ ေ့လိိုမ ိြုေးရ ါ ေ့၊ 

တဖြည်ေးဖြည်ေးန ေ့ရတာေ့ တိိုေးတက်တယ်။ ပ ီေးရတာေ့ က ရနာ်တိို ေ့ လို ် ံို ကိိုင ံ်ိုရတ ၊ စိိုက်  ိြုေး ံို စိိုက်  ိြုေးနည်ေးရတ ၊ 

ရရာငေ်းတ ေ့အခ ိနမ် ာ quantity quality  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နတ် ေ့ အ ိိုငေ်းကိို ရရာကလ်ာတယ။” - ခ ငေ်းဖ ည်နယမ်  

ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးန ငေ့ ်စေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ င။် 

 

စ ြောီးြှတစု် (၃)  

“လ နခ် ေ့တ ေ့ ငါေးန စ် ရဖခာကန် စ်ရလာက်  က စဝငတ် ေ့အခ ိနမ် ာ ကျွနရ်တာ်တိို ေ့ ခ ငေ်းဖ ည်နယ ်က်ကိို 

လို ်ရ ေးမယ်ဆိိုပ ီေးမ  သ ာေးတ ေ့အခ ိနမ် ာ ဒ ီဝဥ အစိိုတစ် ိဿာရ ေ့ရ ေးက ၂၅၀၊ ၃၀၀ က  ် လ နရ်ရာကျွံရရာ 

၄၀၀ က  ် ရလာက်  ရတယ်။ ဝဥ အရဖခာက်တစ် ိဿာ ၂,၅၀၀ က  ်   ရ ိတယ်ရ ါ ေ့ရနာ်။ 

အ ေ့ဒရီ ေးကရနပ ီေးရတာေ့ မန စ်ကဆိိုလိို ေ့ရ ရိင ်ဝဥ အစိိုတစ် ိဿာ ၂,၀၀၀ ၂,၂၀၀ က  ် အ ဖိြစ်သ ာေးတယ်၊ ဝဥ 

အရဖခာက်တစ် ိဿာက ၁၅,၀၀၀ က  ် ရလာက်အ ဖိြစ်သ ာေးတယ်ရ ါ ေ့ရနာ်။ 

အ ေ့ရတာေ့ရ ေးကအ ေ့လိိုမ ိြုေးအရမ်ေးက ာသ ာေးတယ်။ ဒါသည် န စ်တိိုငေ်းန စ်တိိုငေ်းတက်လာတာ ါ။” - 

ခ ငေ်းဖ ည်နယမ်  ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးန ငေ့ ်စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ င။် 

မပည်တ ငီ်းဝယလ် အုြောီးသြောြ  မပည်ပဝယလ် အုြောီးရှ ရသြော ဝဥစ ု ပ်   ီးရ ီးလပ်ုငန်ီးသည် 

ခ ငီ်းမပည်နယ၌် တစ်နစ်ှနငှာ့တ်စ်နစ်ှ ပ ုြ ုခ ွဲွံ့ထ ငလ်ြောခွဲာ့  သည်။ ခ ငေ်းဖ ည်နယ် စိိုက်  ိြုေးရရေးဌာနမ   ိုတဖ် နရ်သာ 

သတငေ်းအခ က်အလက်မ ာေးအရ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င ် ရတာငယ်ာသေီးန အံဖြစ် ဝဥစိိုက်  ိြုေးမှု ၈,၈၀၀ 

ဧကဝနေ်းက ငသ်ာရ ိခ ေ့ရသာ်လည်ေး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င ် နိိုငင်ရံတာ်အစိိုေးရန ငေ့ ် ခ ငေ်းဖ ည်နယအ်စိိုေးရ၏ 

 ံေ့ ိိုေးကူညီမှုအ ါအဝင ်ရ ေးက က်အတ ငေ်း ဝယ်ယူမှုမ ာေးလာပ ီေး ဝဥရ ေးရကာငေ်းလာသညေ့်အတ က် စိိုက်  ိြုေးဧက 

၁၅,၀၀၀ အ  ိတိိုေး  ာေးလာခ ေ့သည်။ 
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၀ဥလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

ခ ငီ်းမပည်နယသ်ည် ရတြောငရ်စြောငီ်းရတြောငတ်န်ီးြ ြောီး ထထူပ်ြ ြောီးမပြောီးသည်မဖစ ်ြော 

ရမြမပငအ်ရနအထြောီးနငှာ့ ်  ြောသ ဥတအုရမခအရနြ ြောီး  စ ု ပ်   ီးရ ီး ဏ္ဍအတ   ် အခ အ်ခွဲြ ြောီး 

ဖန်တ ီးရနသ ွဲာ့သ ု ာ့မဖစ်သည်။ ခ ငေ်းဖ ည်သူမ ာေးအရနဖြင်ေ့ ဝဥလို ်ငနေ်းန င်ေ့ အဖခာေးရတာငယ်ာလို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ေါ် 

လို ်နိိုငစ် မေ်းအာေးရ ိရသာလ်ည်ေး ဤလို ်ငနေ်း၏ ဖြစ်စဉ်တစ်ရ ်လံိုေးန ငေ့ ် ဖ ည်နယ်တစ်ခိုလံိုေး၏ 

လယ်ယာရဖမစိိုက်  ိြုေးရရေးကဏ္ဍတိို ေ့တ င ် အက ိြုေးအဖမတ်မ ာေး  ိိုမိိုဖြစ်  နေ်းရန ် ဦေးရဆာငန်ိိုငမ်ည်ေ့ လူငယ်မ ာေး၊ 

နည်ေး ညာရငေ်းဖမစ်မ ာေး လိိုအ ်ရန ါရသေးသည်။ လက်ရ ိ စိိုက်  ိြုေးရရေးနည်ေးစနစ်မ ာေးသည် မရိိို ေးြလာ 

စိိုက်  ိြုေးနည်ေးမ ာေးဖြစ်သဖြငေ့ ် ရတာငသ်ူမ ာေးအာေး စိိုက်  ိြုေးနည်ေးစနစ် အသ ိညာရ ေးဖခငေ်း၊ သေီးန စံိိုက်  ိြုေးဖခငေ်းမ  

ကိုနရ်ခ ာ ိုတ်လို ်မှုအဆငေ့၊် စိိုက်  ိြုေးသညေ့်အဆငေ့မ်  ရ ေးက က်အဆငေ့၊် ကိုန ်ကမ်ေးမ  တနြိ်ိုေးဖမငေ့ ်

အရည်အရသ ေးရ ိကိုန ်စစည်ေးမ ာေး  ိုတ်လို ်နိိုငသ်ညေ့် အသ ိညာရ ေးဖခငေ်းန ငေ့ ် လိိုအ ်သညေ့် ရ ာက် ံေ့မှုမ ာေး 

ရ ေးဖခငေ်းတိို ေ့သည် ခ ငေ်းဖ ည်နယ်၏ စိိုက်  ိြုေးရရေးကဏ္ဍ တိိုေးတက်လာရစရန ်အရရေးကကေီး ါသည်၊၊ 

မပဿနြောတစ် ပ်ြှြော ခ ငီ်းမပည်နယအ်တ ငီ်း သ ီးနှထံ  ရှ် ြှု ြ ြောီးမပြောီးရသြော်လည်ီး 

အရမခြော ခ်ံစ ရုံ်အရ အတ  ြှ်ြော နည်ီးပါီးရနမခငီ်းမဖစသ်ည်။ အဖခာေးဖ ည်နယ်မ ာေးသိို ေ့ သ ာေးရရာက်၍ 

အရဖခာက်ခံရသည်မ ာေးရ ိသဖြငေ့ ် သယယူ် ိို ေ့ရဆာငရ်ရေးစရတ်ိ၊ အဖခာေးအရ    စရိတ်မ ာေး 

 ိိုမိိုကိုနက် ရနသည်န ငေ့ ်  ကံြု ကရ ါသည်။ နိိုငင်တံကာ အစိိုေးရမဟိုတ်ရသာ အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး (INGOs) မ  

အရ ာက်အ ံေ့မ ာေး၊ နည်ေး ညာမ ာေး၊ သငတ်နေ်းမ ာေး ိို ေ့ခ ဖခငေ်းန ငေ့ ် သိုရတသနမ ာေး လို ်ရဆာငရ်သာ်လည်ေး 

စီမံကိနေ်းမ ာေးမ ာ န စ်ကာလ အကန ေ့အ်သတ်ရ ိဖခငေ်းရ ကာငေ့ ် ရဒသအတ က် ရရရ ည်အက ိြုေးဖြစ်  နေ်းမှု 

နည်ေးသည်ဟို သံိုေးသ ်မိ ါသည်။ ဝဥရစ ေးက က်သည် အစိို က ် ကိုနရ်ခ ာဖြစ်သည်ေ့ ဝဥအရဖခာက်မ ာ  ိို၍ 

ရစ ေးရကာငေ်းရ၊ အဖမတ်ရရသာရ ကာင်ေ့ ယခိုအခါ ရတာငသ်ူမ ာေးက ဝဥအစိိုမ ာေးကိို အရဖခာက်ခံစက်ရံိုမ ာေးတ င ်

အရဖခာက်ခံ၍ ဖ နလ်ည်ရရာငေ်းခ  ကသည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၄) 

“Solar Dryerရတ က ရိိုေးရိို ေးသာေးသာေးရဖ ာရင ် လံိုရလာက်မှုရတာေ့ မရ ိ ေူး။ သူ ေ့မ ာ 

အရဖခာက်လို ်ြိို ေ့ရနအ်တ က် limit ရ ိတယ်ရလ၊ က ရနာ်တိို ေ့ အရဖခာက်လို ်ခ ငတ်ာက အမ ာေးကကီေးကိိုေး။ 

တဖြည်ေးဖြည်ေးန ေ့   ်ခ  ွဲ့ ြိို ေ့ရ ိ ါတယ်။ က ရနာ်တိို ေ့ ဂ  နက်ိုမပဏနီ ေ့  ူေးရ ါငေ်းပ ီေးရတာေ့ ဒမီ ာ စက်ရံိုအကကေီးကကေီး 

ရ ာငြိ်ို ေ့လည်ေး ရ ိ ါတယ်။” - ခ ငေ်းဖ ည်နယမ်  ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးန ငေ့ ်စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ င။် 
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၀ဥလပ်ုငန်ီး၏ အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီး 

ဝဥြှြော စြောီးသံီုးြှုနှုန်ီးမြငာ့ြ်ြောီး ြော မပညတ် ငီ်းမပည်ပ ရ ီး   အ်ရနမဖငာ့လ်ည်ီး ဝယလ် အုြောီးရှ ရသြော 

ထတု ်န်ုမဖစ်သည်။ ကမဘာရ ေါ်တ င ်ဝဥ မ ိြုေးစိတ်ရ ါငေ်း ၁၃၀ ခန ေ့ရ် ိပ ီေး ၁၂ မ ိြုေးခန ေ့ကိ်ိုသာ သံိုေးစ  စာေးသံိုေးလ က ်

ရ ိ ါသည်။ ဝဥမ ာေးကိို စာေးသံိုေးကိုန ်စစည်ေး  ိုတ်လို ်ရရေးအရနဖြငေ့ ် အသငေ့စ်ာေးအသာေးတိုမ ာေး၊ 

ဂ ယ်လီအမ ိြုေးမ ိြုေး၊ ရခါက်ဆ  ၊ ဂ ံြုမှုန ေ့အ်စာေး ိိုေး ဝဥအမှုန ေ့အ်ဖ င ် တိရိစဆာနအ်စာေးအစာမ ာေး  ိုတ်လို ်ရာတ င ်

အသံိုေးဖ ြု ကသည်။ ရဆေးဝါေး ိုတ်လို ်ရရေးတ င ် အဝလ နဖ်ခငေ်း၊ ကိိုလက်စရရာ၊ သိိုငေ်းရ ြိုက်၊ ဆေီးခ ိြု၊ ရသ ေးတိိုေး 

အစရ သိညေ့်ရရာဂါမ ာေးအတ က် ကိုသသညေ့်ရဆေးဝါေးမ ာေး  ိုတ်လို ်ရာတ ငလ်ည်ေး အသံိုေးဖ ြု ကသည်။ စကက  န ငေ့ ်

ရကာ်အမ ိြုေးမ ိြုေး၊ ခ ည် ည်၊ ရဆေးဆိိုေး နေ်းရိိုက်န ငေ့ ်ကမေ်းလ န ်ငလ်ယ် ရရနရံ ာရြ ရရေးလို ်ငနေ်း စသည်တိို ေ့တ င ်

စက်မှုကိုန ်ကမေ်းအဖြစ ် အ ေူးအသံိုေးဖ ြု ကသလိို အလ ကိုန ်စစည်ေးမ ာေး  ိုတ်လို ်ရရေးတ င ်

မ က်န ာရ ါငေ်းတငရ်ဆေးရကာရ်ည်အဖြစ် က ယ်ဖ န ေ့စ် ာ အသံိုေးဖ ြုလာ က ါသည်။  

န ငုင်တံ ြောအဖ ွဲ ွံ့အစည်ီးြ ြောီးမဖစ်သည်ာ့ အရြ   န် န ငုင်တံ ြောဖ ံွံ့ ဖဖ  ီးြှုဆ ငု ်ြော 

အ အူည ရပီးရ ီးအဖ ွဲ ွံ့ (USAID) ြှ စ ု ပ်   ီးရ ီးလပ်ုငန်ီးြ ြောီးရပေါ်  န်ပုံရင ြ ြောီး၊ တြောဝန်ယြူှုရှ ရသြော 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလပ်ုငန်ီး  န်ပုံရင  (RBF) ြှ နည်ီးပညြောအရထြော အ်ပံာ့ြ ြောီး ရပီးအပ်ရထြော ပံ်ာ့ခွဲာ့သည်ြ ြောီး ရှ သည်။ 

၂၀၁၀ခိုန စ်တ င ် K&L န ငေ့ ် Myanmar Belle ကိုမပဏတိီို ေ့မ  ရဒသခံရတာငသ်ူတိို ေ့အာေး 

ဝဥအမ ာေးအဖ ာေး ိုတ်လို ်နည်ေးန ငေ့ ် စိိုက်  ိြုေးနည်ေးစနစ်တိို ေ့ကိို သင ်ကာေးရ ေးခ ေ့ပ ီေး ၎ငေ်းတိို ေ့န ငေ့ ်

အရရာငေ်းအဝယ်စာခ ြု ် ါ ခ ြု ်ဆိိုနိိုငခ် ေ့ ါသည်။ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်  က် ဝဥသည် အဖခာေးနိိုငင်၊ံ အဖခာေးရဒသ  က ်

ဝဥမ ာေးန ငေ့ယ် ဉ်လျှင ်အာဟာရ၊ အရသာ၊ အရည်အရသ ေး  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နသ်ဖြငေ့ ် ဖ ညတ် ငေ်းရ ေးက က်သာမက 

ဖ ည် ရ ေးက က်မ ာေးမ  တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ ရန ်ကမေ်းလ မ်ေးမှုမ ာေး ရရ ိ ာေး ါသည်။ သိို ေ့ဖြစ် ါ၍ ဝဥလို ်ငနေ်းသည် 

နိိုငင်တံကာန ငေ့တ်နေ်းတူ တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ နိိုငက်ာ နိိုငင်ဖံခာေးဝငရ်င ရရ ိရစဖခငေ်း၊ ရဒသခံဖ ည်သူမ ာေးအတ က ်

စီေး  ာေးရရေးန ငေ့ ်အလို ်အကိိုငမ် ာေးဖ ာေးရစဖခငေ်း အစရ သိညေ့် အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးစ ာ  ံေ့ ိိုေးလ က်ရ ိရန ါသည်။ 
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ဇယြောီး (၆.၁.၃) - ဝဥ (အစ )ု၊ ဝဥ (အရမခြော )် နငှာ့ ်ဝဥ (အြှုန ာ့်) ြ ြောီး 

မပည်ပတငပ် ု ာ့ြှုအရမခအရန(အရြ   န်ရဒေါ်လြောသန်ီး) 

 

စဉ် 

 

ဘဏ္ဍြောနစှ် 

ဝဥ (အစ ု) ဝဥ (အရမခြော ်) ဝဥ (အြှုန ာ့်) စုစုရပါငီ်း 

တန်ခ  န် တန်ဖ ုီး တန်ခ  န် တန်ဖ ုီး တန်ခ  န် တန်ဖ ုီး တန်ခ  န် တန်ဖ ုီး 

၁ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ - - ၅,၅၈၄.၇၄၅ ၉.၉၄၄ ၃၉ ၀.၀၆၇ ၅,၆၂၃.၇၅ ၁၀.၀၁၁ 

၂ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄၂.၁ ၀.၀၁၅ ၄,၂၁၄.၈၅ ၇.၈၁၃ ၂၂၉ ၀.၄၁၄ ၄,၄၈၆.၃၅ ၈.၂၄၂ 

၃ ၂၀၁၅-၂၀၁၆   ၁,၉၀၆.၅၀၅ ၃.၄၉၈ ၂၆၁.၀၂ ၀.၅၁၅ ၂,၁၆၇.၅၃ ၄.၀၁၃ 

၄ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၁၇၃.၀၃ ၀.၀၄၃ ၁,၄၃၃.၃၀ ၂.၆၀၆ ၁၇၈ ၀.၄၃၂ ၁,၇၈၄.၃၃ ၃.၀၈၁ 

၅ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၁၉၆ ၀.၀၄၈ ၁,၀၀၁.၃၈ ၁.၆၉၅ ၁,၃၆၁.၂၅ ၂.၁၃၅ ၂,၅၅၈.၆၃ ၃.၈၇၈ 

၆ ၂၀၁၈ (mini 

Budget) 

- - ၁၁၀.၃၀ ၀.၂၀၄ - - ၁၁၀.၃၀ ၀.၂၀၄ 

၇ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

(၇.၆.၂၀၁၉ 

 ိ) 

- - ၁,၂၄၀.၀၅ ၂.၂၀၈ - - ၁,၂၄၀.၀၅ ၂.၂၀၈ 

ရငေ်းဖမစ် - ဖမနမ်ာေ့ဝဥ စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်မှု ဖမငေ့မ်ာေးဖခငေ်းမ  ရ ေးက က်ခိိုငမ်ာရရေးဆီသိို ေ့, 19(25). (2019). 

စက်မှုဝနက်ကီေးဌာနန င်ေ့ သက်ဆိိုငရ်ာအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ ဖမနမ်ာနိိုငင် ံ သစ်သေီးဝလံ၊  နေ်းမာနန် င်ေ့ 

ဟငေ်းသေီးဟငေ်းရ က် စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ် တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ သူမ ာေးအသငေ်းန င်ေ့ ယူရက အဖ ည်ဖ ည်ဆိိုငရ်ာ 

ြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေးအကူအညီ (UKAID) တိို ေ့  ူေးရ ါငေ်းကာ ဟာေးခါေးပမိြုွဲ့ ရ ိ လို ်ငနေ်းရ ငတိ်ို ေ့အာေး ဝဥ ရဆေးစက်၊ ဖြတ်စက်၊ 

အရဖခာက်ခံစက် စရသာ ဝဥအရဖခခံ စက်မှုကိုန ်ိုတ်လို ်ငနေ်းမ ာေးအရ ကာငေ်း ေဟိုသိုတမ ာေးအ ါအဝင ်

ဝဥစိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်ရရေးဆိိုငရ်ာ နည်ေး ညာတိို ေ့ကိိုလည်ေး  ူေးရ ါငေ်း ိို ေ့ခ ရ ေးခ ေ့ ါသည်။ Adventist 

Development and Relief Agency ကလည်ေး သေီးန စံိိုက်  ိြုေးရနအ်တ က် မ ိြုေးရစေ့မ ာေးဖြန ေ့ရ်ဝရ ေးကာ 

ဝဥဖြတ်စက်န ေ့ ဝဥရဆေးရ ကာစက်တိို ေ့ကိိုလည်ေး မိတ်ဆက်ရ ေးခ ေ့သည်။ 

ဝဥအရမခြော ြ် ြောီးသည် သယယ် ူ ပ ုြ ုလ ယ ်သူညာ့်အမပင ်ထတုပ် ုီးြှုလ ယ ် ူြော  န်ုခ  န်ပြြောဏ 

ပ ုြ ုတငပ် ု ာ့န ငုသ်ည်မဖစ် ြော ၎ငီ်းတ ု ာ့   ုထတုလ်ပ်ုတငပ် ု ာ့ရ ြောငီ်းခ သ ူြ ြောီးလြောခွဲာ့သည်။ ခ ငေ်းဖ ည်နယတ် င ် ၂၀၁၈ 

ခိုန စ်၌   မဆံိုေးရသာ ဝဥန ငေ့သ်ေီးန  ံ အရဖခာက်ခလံို ်ငနေ်းကိို မငေ်းတ ်ခရိိုင ် ကန ်ကလ်က်ပမိြုွဲ့တ င ်
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စတငလ်ည် တ်ခ ေ့ပ ီေး ရရဇ ာပမိြုွဲ့တ င ် ခ ငေ်းဖ ည်နယ်၏ ဒိုတိယရဖမာက် ဝဥန ငေ့သ်ေီးန  ံ အရဖခာက်ခံလို ်ငနေ်းကိို 

ရဒသခံလူငယ်မ ာေးဖြငေ့ ် ြ  ွဲ့စည်ေး ာေးသညေ့ ် Amico ကိုမပဏမီ  ဦေးရဆာငတ် ်ဆငခ် ေ့ရာ ယခိုအခါ 

လို ်ငနေ်းမ ာေးစတငလ်ည် တလ် က်ရ ိ ါသည။် ယခငက် ခ ငေ်းဖ ည်နယ်မ  န စ်စဉ်  က်ရ ိသညေ့် ဝဥမ ာေးကိို 

မနတရလေးပမိြုွဲ့ န ငေ့ ် ကိုနသ်ည်မ ာေး အံလံိုေးလိိုက် တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ မှုဖြငေ့ ် စတငခ် ေ့ ကသည်။ ဝဥကိို 

အရဖခာက်ခံရာတ ငလ်ည်ေး ရနရရာငဖ်ခည်ဖြငေ့သ်ာ အရဖခာက်ခံ ကသဖြငေ့ ် မိိုေးရာသကီာလမ ာေးတ ငမ်ူ 

သေီးန အံရဖခာက်ခံရန ် အခက်အခ မ ာေးန ငေ့ ် ရငဆ်ိိုငခ် ေ့ရသည်။ ယခို ရနရရာငဖ်ခည်စ မ်ေးအငသ်ံိုေး 

အရဖခာက်ခံစက်မ ာေးသည် ရတာငသ်ူမ ာေးအတ က် အခ ိနန် ငေ့က်ိုနက် စရိတ်ကိို ရလျှာေ့ခ ကာ 

အရ ာက်အကူဖြစ်ရစ ါသည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၅) 

“ဝဥရစ ေးက က်က  ိိုရကာငေ်းြိို ေ့ရ ိတယ်။ တရိုတ်တိို ေ့၊ ဂ  နတိ်ို ေ့၊ ကိိုရီေးယာေးတိို ေ့က ရခါက်ဆ  စာေးတ ေ့နိိုငင်ရံ ါ ေ့ရနာ်။ 

ဝဥက ရခါက်ဆ  အဖ င ် cosmetics အလ အ ရတ မ ာလည်ေး သံိုေးတယ်ဆိိုရတာေ့ လူဦေးရရလည်ေး 

တဖြည်ေးဖြည်ေးန ေ့တိိုေးလာရတာေ့ စာေးသံိုေးသူလည်ေး တဖြည်ေးဖြည်ေးမ ာေးလာမယ်ဆိိုတ ေ့ သရ ာရ ါ ေ့။ အ ေ့အတ က ်

ဝဥကိို မ ာေးမ ာေးစိိုက်ြိို ေ့၊ အစိိုေးရအရနန ေ့လည်ေး  ိိုမိိုအာေးဖြညေ့်ြိို ေ့၊ INGO၊ NGO ရတ  အရနန ေ့လည်ေး 

 ိိုမိိုအာေးစိိုက်ြိို ေ့။ အခို ကိိုေစ်ကာလမ ာ က ရနာ်တိို ေ့နိိုငင်မံ ာ စိိုက်  ိြုေးရရေးကိို အာေးစိိုက်မယ်ဆိိုရငရ်တာေ့ 

က ရနာ်တိို ေ့ ခိုခံနိိုငမ်ယ်လိို ေ့ ယံို ကည် ါတယ်။’’ - ခ ငေ်းဖ ည်နယ်မ  ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးန ငေ့ ်စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ င။် 

၀ဥလပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

  ေုစ် ပ်ရ ြောဂါရ  ြောင်ာ့ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှအတ ငီ်း စ ု ပ်   ီးရ ီး ဏ္ဍသြောြ  

အမခြောီး ဏ္ဍြ ြောီးသည်လည်ီး လပ်ုငန်ီးထ ခ ု ြ်ှုြ ြောီးနငှာ့ ်  ငဆ် ငု ်  ံရတ ွံ့ရန သည်ြှြော ြလ ွဲဧ န်ပင။် 

ဝဥစိိုက်  ိြုေးသူ ရတာငသ်ူမ ာေးအရနဖြငေ့ ်သေီးန ရံိတသ်မိ်ေးရရာငေ်းခ ပ ီေးဖြစ၍် ဇနန်ဝါရီလအ  ိ ခိိိုက်မှုမရ ိခ ေ့ ါ။ 

သိို ေ့ရသာ် ရြရြာ်ဝါရီလတ င ် ဝဥမ ာေး ဝယ်ယူ ာေးရသာ စက်ရံိုမ ာေး၊ ကိုနသ်ည်မ ာေးန ငေ့ ်    စာေးမ ာေးမ ာ 

လအရတာ် ကာမရရာငေ်းရ    ိတ်မိသညေ့အ်ရဖခအရနမ ိြုေးန ငေ့ ်  ကံြု ကရသည်။ 

ဖ နလ်ည်ရရာငေ်းခ နိိုငသ်ညေ့်အခါတ ငလ်ည်ေး ဝဥရ ေးမ ာေး  က်ဝက်ခန ေ့အ်  ိက သ ာေးသည်ဖြစ်ရာ ယခို ၂၀၂၀ 

ခိုန စ်သည် စက်ရံိုမ ာေး၊ ကိုနသ်ည်မ ာေးန ငေ့ ်   စာေးမ ာေး အရှု ံေးရ ေါ်သညေ့်န စ် ဖြစ်ရ သည်။ ကိုနသ် ယ်ရရေးကဏ္ဍတ င ်

ကိိုေစ်အရဖခအရနအရ ဖမနမ်ာနိိုငင် ံကမ်  ကိုနစ်ည်မ ာေးကိို တရိုတ်နိိုငင် ံက်သိို ေ့ ဝငခ် ငေ့မ်ရ ိရသေးရသာ 

အရနအ ာေးရ ိခ ေ့သည်။ ဤကိုနသ် ယ်ရရေးလမ်ေးရ ကာငေ်းသာ ရ ်သ ာေးမည်ဆိို ါက ဝဥရ ေးက က်မ ာ လံိုေးလံိုေး 

ရ ်သ ာေးနိိုငသ်ညေ့် အရဖခအရနရ ိ ါသည်။ 
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စ ု ပ်   ီးရ ီးရတြောငသ်ြူ ြောီး၊ လပ်ုငန်ီးရှငြ် ြောီးနငှာ့ ်  န်ုသည်ြ ြောီးအတ   ် န ငုင်ရံတြောအ်စ ုီး ြှ 

ရ ြောငီ်းြ န်ရသြောြူဝါဒြ ြောီးမဖင်ာ့ ရထြော ပံ်ာ့ရပီး န်လ အုပ်သည်။ ဖ ည်တ ငေ်းကိုနသ် ယ်ရရေး 

လမ်ေးရ ကာငေ်းမ ာေးသာမက ဖ ည် ကိုနသ် ယ်ရရေးမ ာေးအရ ေါ်   ိရိရာက်ရရာက်န င်ေ့ စီမံရဆာငရ် က်ရန ်

အရရေးကကေီးသည်။ ဆိိုလိိုရငေ်းမ ာ ဖမနမ်ာနိိုငင် ံ   က်ကိုန ်စစည်ေးမ ာေးကိို အဓိကတင ိ်ို ေ့ရနရရသာ 

နိိုငင်မံ ာေးဖြစ်သည်ေ့ ဂ  နန် င်ေ့ တရိုတ် အစရ သိည်ေ့နိိုငင်မံ ာေးန င်ေ့ ကိုနသ် ယ်မှုအ ိိုငေ်း အဆငရ်ဖ ရခ ာရမ ွဲ့ရရေး၊ 

ဝယ်ယူမှု မာဏ စဉ်ဆက်မဖ တ်တိိုေးတက်ရရေး စသည်မ ာေးကိို အစိိုေးရအရနဖြငေ့ ်   ိရိရာက်ရရာက ်

လို ်ရဆာငသ်ငေ့ ်ါသည်။ မဝူါဒမ ာေး မ ကာခဏ ရဖ ာငေ်းလ ဖခငေ်းသည် စိိုက်  ိြုေးရရေးလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးန င်ေ့ 

ကိုနသ်ည်မ ာေးအာေး လို ်ကိိုငရ်ခက်ခ ရစပ ီေး၊ မရမျှာ်လငေ့ရ်သာရ ေးက က် အရဖ ာငေ်းအလ မ ာေးရ ကာငေ့ ်

သေီးန မံ ာေးသည် ဖ ည်တ ငေ်းမ ာ င ်အလဟဿဖြစ်ကာ အရှုေံးရ ေါ်ရသည်မ ာေး ဖြစ်ရ ေါ်ရစနိိုင ်ါသည်။ 

အမခြောီးရဒသြ ြောီးတ င ် ဝဥအြ ြောီးအမပြောီး စ ု ပ်   ီးရ ြောငီ်းခ လြောမခငီ်းြှြော ခ ငီ်းမပည်နယန်ငှာ့ ်

ခ ငီ်းမပည်နယရှ်  ရတြောငသ်ြူ ြောီး၊ လပ်ုငန်ီးရှငြ် ြောီးနငှာ့ ်  န်ုသည်ြ ြောီးအတ   ်

စ ုီး  ြ်ထ တလ်န ာ့်စ ြောတစ် ပ်အမဖစ် ပုံရဖြောထ်ငမ်ြငလ်   ် ရှ ရပသည်။ ဝဥရ ေးက က ်

 ိိုမိိုခိိုငမ်ာလာသည်န ငေ့အ်မျှ ရဖမဖ န ေ့ရ်ဒသမ ာေး ါမက န ် ဖမနမ်ာနိိုငင် ံ ရဒသအန ံ ေ့အဖ ာေးတ င ် ဝဥကိို 

စိိုက်  ိြုေးလာ ကသည်။ ဤသည်မ ာ ဝဥရ ေးက က်ကိို ရဖ ာငေ်းလ နိိုငသ်ည်သာမက ဝဥ 

အဓိကစိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်ရသာ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်ကိို ါ ကကီေးမာေးစ ာ သက်ရရာက်ရစမည် ဖြစ် ါသည်။ 

ရဖမဖ န ေ့ရ်ဒသမ ာေးတ င ် ဆနန် ငေ့ ် ဆ ီ က်သေီးန အံမ ိြုေးမ ိြုေး၊   အမ ိြုေးမ ိြုေးတိို ေ့ကိို စိိုက်  ိြုေးတင ိ်ို ေ့ 

ရရာငေ်းခ နိိုငရ်သာ်လည်ေး မည်သညေ့်သယံဇာတမျှမရ ိရသာ၊ အဖခာေးစိိုက်  ိြုေးသေီးန မံ ာေးလည်ေး ရကာငေ်းမ နစ် ာ 

မဖြစ်  နေ်းနိိုငရ်သာ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်အတ က် ဝဥလို ်ငနေ်းကသာ ဖ ညသ်ူမ ာေး၏ စေီး  ာေးရရေး  က်ရ ါက်တစခ်ို 

ဖြစ်ရ သည်။  ိိုမျှသာမက ဝဥလို ်ငနေ်းအရ ေါ် ြိအာေးသက်ရရာက်မှုမ ာေး ရ ိလာနိိုငပ် ီေး 

သယ်ယူ ိို ေ့ရဆာငရ်ရေးခက်ခ ရသာ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်မ  ဝယ်လိိုအာေးမ ာေးလည်ေး က ဆငေ်းလာနိိုင ်ါသည်။ 

ထ ု ာ့ ွဲာ့သ ု ာ့ ဝဥ   ုအ ည်အရသ ီးထ န်ီးသ ြ်ီးြှုြရှ ၊ ရန ြောရဒသအနှံ ာ့ စ ု ပ်   ီးရ ြောငီ်းခ ရနြှုြ ြောီးရ  ြောငာ့ ်

ဝဥရ ီး   တ် င ် ရ ီးဖပ  ငအ်ြ   ီးြ   ီး ရပေါ်ရပါ လ်ြောရစန ငုဖ်ပ ီး ပုံြှန်တငပ် ု ာ့ရနရသြောန ငုင်ြံ ြောီးြှလည်ီး 

ရ ီးရလျှြောာ့၊ ရ ီး  ငုလ်ြောန ငုရ်သြော အရမခအရနြ ြောီး မဖစ်လြောန ငုပ်ါသည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ် ဖ ည်နယ်န ငေ့ ်

တိိုငေ်းရဒသကကေီးမ ာေးကိို သေီးန  ံ က်ရ ိရာ အမ ိြုေးအစာေးအလိိုက်၊ အာေးသာခ က်၊ အာေးနည်ခ က်မ ာေးအရ ေါ် 

မူတည်၍ ကန ေ့သ်တ်ခ က် ာေးကာ စိိုက်  ိြုေးဖြန ေ့ခ် ီရသာစနစ်ကိို အစိိုေးရမ  အရကာင ်ည်ရြာ်သငေ့ ်ါသည်။ 
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စ ြောီးြှတစု် (၆) 

“ဖမနမ်ာတစဖ် ည်လံိုေးက ဝဥကိို လိိုက်စိိုက်တယ်ရ ါ ေ့ေ ာ။ လိိုက်စိိုက်ရတာေ့ အ ေူးသဖြငေ့ရ်တာေ့ 

ကျွနရ်တာ်ကရတာေ့ ဒရီတာငရ် ေါ်သာေးရတ အတ က်ကိို နည်ေးနည်ေး ခ နရ်စခ ငတ်ယ်ရ ါ ေ့။သူတိို ေ့အတ က် 

သူတိို ေ့ရနရာက သယံဇာတလ မရ ိ ေူးေ ၊ ဝဥ  ရ ိတာ။ အ ေ့လိိုမ ိြုေးဆိိုရတာေ့ သူတိို ေ့က ဒဝီဥရရာငေ်းပ ီေးရတာေ့ 

ဆနဖ် နဝ်ယ်စာေးရတယ်၊ ကရလေး ရတ ကိို ရက ာငေ်း ာေးရတယ်၊ သူတိို ေ့အမ်ိရတ ကိို ရဆာက်ရတယ်။  

ရဖမဖ န ေ့မ် ာဆိို ဆနလ် စိိုက်လိို ေ့ရတယ်၊ ဆလီ စိိုက်လိို ေ့ရတယ်၊ အဖခာေးစီေး  ာေးရရေးလို ်လိို ေ့လ ရတယ်။ အ ေ့ဒမီ ာ  

အကိုနလ်ံိုေးက ဝဥကိိုလိိုက်စိိုက်လာရင ် ခိုနကလိို ရဖမဖ န ေ့က်ကီေးမ ာ ဧက ၅၀၀ ရလာက်ကိို စက်ကကီေးန ေ့တူေးပ ီေး 

စိိုက်နိိုငတ် ေ့သူကိို ခ ငေ်းဖ ည်နယ်ကလူက  ယ်လိိုမ ယ ဉ်နိိုငမ် ာမဟိုတ် ေူး။ ဒါကရတာေ့ရသခ ာတယ်ရ ါ ေ့ရနာ်။ 

အ ေ့လိိုမ ာေးလာရင ် ခ ငေ်းကလူရတ  ဒိုကခရရာက်မယ်ရ ါ ေ့ရနာ်၊ ဒါကျွနရ်တာ်ဖမငရ်နတ ေ့အဖမငရ် ါ ေ့။” - 

ခ ငေ်းဖ ည်နယမ်  ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးန ငေ့ ်စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ င။် 

 

 စ ြောီးြှတစု် (၇) 

“ဒလီ တ်ရတာ်  ရနတ ေ့သတိူို ေ့၊ အစိိုေးရအြ  ွဲ့  ရနတ ေ့သူရတ က ဖ နရ်ြာ်ရဆာငရ်မ ာရ ါ ေ့ရနာ်၊ 

အ ေ့လိိုလို ်လိိုက်မ ။ Board ဆိိုတာအစိိုေးရခ ည်ေး   ါတာမဟိုတ် ူေး၊ အစိိုေးရရရာ  ိုဂ္လိကရရာ  ါပ ီေးရတာေ့မ  

ြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေးအတ က်ကိို  နိေ်းရက ာငေ်းသ ာေးတာရ ါ ေ့ရနာ်။ အ ေ့လိိုမ ိြုေးဟာမ ိြုေးရလေးရတ  ဖြစ်ြိို ေ့လိိုတယ်ရ ါ ေ့ရနာ်။” - 

ခ ငေ်းဖ ည်နယမ်  ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးန ငေ့ ်စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းရ င။် 

ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ်ဝဥမ ာေး ရ ေးရကာငေ်းလာသည်န ငေ့အ်မျှ ဝဥမ ိြုေး အတိုအ မ ာေး၊ ဆငတ်ူရိိုေးမ ာေးမ ိြုေးမ ာေး 

ရ ေးက က်  သိို ေ့ ဝငရ်ရာက်လာ ကသည်။  ိိုက ေ့သိို ေ့ အတိုအ မ ာေး ရရာငေ်းဝယ်မိဖခငေ်းရ ကာငေ့ ်

သနိေ်းရာန ငေ့ရ် ာငခ် ီ ရှုေံးသ ာေးရရသာကိုနသ်ည်မ ာေးလည်ေး ရ ိခ ေ့သည်။ ဤဖြစ်ရ ်မ ာေးရ ကာင်ေ့ 

ကိုန ်စစည်ေး၏အရည်အရသ ေးကိို အရလေးအနက် ာေးရသာ  ံိုမ နတ်င ိ်ို ေ့ရနက  ဂ  နန်ိိုငင်မံ  ဝယ်ယူမှုမ ာေး 

ရလ ာေ့က သ ာေးခ ေ့သည်ေ့ ဖြစ်ရ ်မ ာေးကိိုလည်ေး ရတ ွဲ့ရသည်။ 

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး  

● ခိိုငမ်ာရသာရ ေးက က်ရ ိပ ီေးသာေး ကိုန ်ကမေ်း  က်ရာ ရဒသအရနန ငေ့ ် ဖ ည်တ ငေ်းမ ာ င ် ကိုနရ်ခ ာမ ာေး 

 ိုတ်လို ်လာနိိုငသ်ည်အ  ိ အစိိုေးရမ  ကူညီ ံေ့ ိိုေးသငေ့ ်ါသည်။ ဝဥအာေး 

စိိုက်  ိြုေးရရေး  က်ကိုနသ်ကသ်က် တင ိ်ို ေ့သည် က် တနြိ်ိုေးဖမ င်ေ့ ိုတ်ကိုနအ်ဖြစ် 
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တင ိ်ို ေ့နိိုငမ်ည်ဆိို ါက ဖ ည်သူတိို ေ့၏ အလို ်အကိိုင ် အခ င်ေ့အလမ်ေး မ ာေးဖ ာေးကာ 

တိိုငေ်းဖ ည်ဝငရ်င လည်ေး  ိိုမိိုဖမင်ေ့မာေးရစမည် ဖြစ် ါသည်။ 

● ဖမနမ်ာနိိုငင်အံရနဖြင်ေ့ ဝဥစိိုက်  ိြုေးရရေးအရ ကာငေ်း သိုရတသနမ ာေး နည်ေး ါေးလ က်ရ ိသဖြငေ့ 

စနစ်က ရသာမ ိြုေး  ါေးဖခမံ ာေး ဖြစ်လာရစရန ်သိုရတသနမ ာေးကိို အရလေးရ ေး လို ်ရဆာငသ်င်ေ့ ါသည်။ 

ရကာငေ်းမ နရ်သာမ ိြုေးရစေ့မ ာေးအာေး လံိုရလာက်စ ာ ခ ရ ေးနိိုငရ်န၊် န စ်စဉ်သေီးန အံ  က်နှုနေ်း တိိုေးရစရနန် ငေ့ ်

အရည်အရသ ေးဖ ညေ့်မီရန ်အစိိုေးရမ  ကကီေး က ်လို ်ကိိုငသ်ငေ့ ်ါသည်။ 

●  ိို ေ့အဖ င ် ရဒသခံဖ ည်သူမ ာေး၏ ရရရ ည်တည်တံေ့ရသာ အက ိြုေးစီေး  ာေးကိို အဓကိ ာေးလ က ်

သ ာဝ တ်ဝနေ်းက ငန် ငေ့ ် သဟဇာတဖြစ်ပ ီေး ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရစမညေ့် ရဒသတ ငေ်း 

အရသေးစာေးစေီး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးကိို စ န ေ့ဦ်ေးတီ  ငဖ်ခငေ်းမ ာေး လို ်ကိိုငန်ိိုငရ်နအ်တ က ်

ရခ ေးရင မ ာေးစီစဉ်ရ ေးရန ်လိိုအ ် ါသည်။ 

● ဝဥန ငေ့သ်ေီးန  ံ အရဖခာက်ခံလို ်ငနေ်းမ ာေးက ရဒသတ ငေ်း ကိုနရ်ခ ာ ိုတ်လို ်မှုန ငေ့ ်

အရည်အရသ ေးဖမ ငေ့တ်ငရ်န၊် ရ ေးက က်ခ ိတ်ဆက်မှုန ငေ့ ်  ိုတ်ကိုနရ်ရာငေ်းဝယ်မှု  ိိုမိိုဖမ ငေ့တ်ငရ်န၊် 

အလို ်အကိိုငအ်ခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေး  ိိုမိိုြနတ်ီေးရန ် စသညေ့်ရည်မ နေ်းခ က်တိို ေ့အာေး 

ရရရ ည်ရမ ာမ် နေ်းခ က်မ ာေးအရနဖြငေ့ ်သတ်မ တ်လို ်ရဆာငသ်င်ေ့ ါသည်။ 

● စိိုက်  ိြုေးရရေးတိိုေးခ  ွဲ့ ဖခငေ်းန င်ေ့ လယ်ယာအ ကံရ ေး ဝနရ်ဆာငမ်ှုမ ာေး၊  ိုတလ်ို ်မှု အဆံိုေးအရှု ံေးမ ာေးကိို 

ရလျှာေ့ခ နိိုငရ်ရေးအတ က် သိုရတသနလို ်ရဆာငမ်ှုမ ာေး၊ ရဖမဆလီ ာ  နိေ်းသမ်ိေးရရေးန င်ေ့ 

ရရစီမံခန် ေ့ခ  ဖခငေ်းဆိိုငရ်ာ လမ်ေးည နမ်ှုမ ာေး၊ ရစ ေးက က်သိုရတသနမ ာေးကိို အစိိုေးရမ  ဦေးရဆာငက်ာ 

အရကာငအ် ည်ရြာ်သငေ့ ်ါသည်။ 

● ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ စိိုက်  ိြုေးရရေးကဏ္ဍတ င ် ဖ ည်နယ်တစ်ခို၏ သေီးဖခာေး  ကက်ိုနအ်လိိုက် Zooming 

system နည်ေးဖြငေ့ ်နည်ေးေ  ဟာက နစ ာ ရဆာငရ် က်သငေ့ ်ါသည်။ 
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၆.၂။ ဟ တုယန်ငှာ့ ်ခ  ီးသ ြောီးလပ်ုငန်ီး   

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ တိိုငေ်းန ငေ့ဖ် ည်နယ် ၁၄ခိုတ င ် ြ ံွဲ့ ပြိြုေးမှု အနမိေ့်ဆံိုေးဖြစ်ပ ီေး ရတာငတ်နေ်း 

  ူ ်ရသာရ ကာငေ့ ် လမ်ေး နေ်းဆက်သ ယ်ရရေးလည်ေး ခက်ခ ရ သည်။ ၂၀၁၀ခိုန စ် နိိုငင်ရံရေး 

အရဖ ာငေ်းအလ မ ာေးရနာက် ိိုငေ်းတ င ် နိိုငင်တံကာအကူအညီမ ာေးရ ကာငေ့ ် လမ်ေး နေ်းဆက်သ ယ်ရရေးန ငေ့ ်

အဖခာေးရသာ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးကိို အငတ်ိိုက်အာေးတိိုက် လို ်ကိိုငန်ိိုငခ် ေ့ ကသည်။ 

ရတာငတ်နေ်းမ ာေးရ ါမ ာေးရသာ ရဒသဖြစ်သညေ့်အဖ င ် တနြိ်ိုေးမဖြတ်နိိုငသ်ညေ့် တိိုငေ်းရငေ်းသာေးရိိုေးရာ 

အရမ အန စ်မ ာေးရ ကာငေ့ ် ခ ငေ်းဖ ည်နယ်၌ ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းသည် ြ ံွဲ့ ပြိြုေးစဖ ြုလာပ ီေး 

  ငေ့လ်ငေ်းခရေီးသ ာေးရာသရီရာက်တိိုငေ်း ရဒသခံမ ာေးက ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းကိို မ ီခိိုအာေး ာေး ကသည်။ 

ခ ငေ်းဖ ည်နယ၏် သ ာဝအလ န ငေ့ ် ဓရလေ့ ံိုေးတမ်ေးမ ာေးကိို သရ ာက န စ်သက်သဖြငေ့ ် ဖ ည် မ  

ဧညေ့်သည်မ ာေးသည်လည်ေး တဖြည်ေးဖြည်ေးတိိုေးဖမငေ့ ်ဝငရ်ရာက်လာခ ေ့သည်။ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်သိို ေ့ ဖ ည်တ ငေ်း၊ ဖ ည ် 

ခရီေးသ ာေးနှုနေ်းတဖြည်ေးဖြည်ေး ဖမငေ့တ်က်လာရာ ၂၀၁၉ခိုန စတ် င ် ဖ ည်တ ငေ်း ၃၀,၀၁၇ ဦေး၊ ဖ ည်  ၃,၇၆၂ ဦေးဖြငေ့ ်

အဖမငေ့ဆ်ံိုေးဖြစ်ခ ေ့ပ ီေး ၂၀၁၈ခိုန စ် က် န စ်ဆနေီး ါေးရရာက်ရ ခိ ေ့သည်။ ဆက်လက်၍ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်ရ ိ ဟိိုတယ်န ငေ့ ်

ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ အာေးသာခ က်မ ာေး၊ အာေးနည်ေးခ က်မ ာေး၊ အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးန ငေ့ ် ပခိမေ်းရဖခာက်မှုမ ာေးကိို 

ဤသိုရတသနမ  သံိုေးသ ်ရြာဖ်  ာေး ါသည်။  

ဟ တုယန်ငှာ့ ်ခ  ီးသ ြောီးလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

ခ ငီ်းမပည်နယတ် င ် ရဒသဖ ံွံ့ ဖဖ  ီးရ ီးလပ်ုငန်ီးြ ြောီး  ု အရှ န်အဟန်ုမဖငာ့ ် လပ်ုရဆြောငရ်နြှုြ ြောီး   

ခ  ီးသ ြောီးလပ်ုငန်ီး  ြု ြောီးစ ြော တ ီုးတ ရ်စသည်။ လမ်ေး နေ်းဆက်သ ယ်ရရေးသာမက 

သတငေ်းအခ က်အလက်ဆက်သ ယ်ရရေး ဖမနဆ်နလ်ာမှုရ ကာငေ့ ် ခ ငေ်းဖ ည်နယ်သိို ေ့ ခရီေးသ ာေးလာလိိုလျှင ်

ယခငက် က ်  ိိုမိိုအဆငရ်ဖ လာသည်။ ယခိုအခါ ရနက်ိုနမ်  တိိုက်ရိိုက်ကာေးလမ်ေးရ ကာငေ်းအခ ိြုွဲ့ ါ 

ရဖ ေးဆ  ရနပ ီ ဖြစ်သည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ်င ် ဟိိုတယ်လို ်ငနေ်းအတ က် ကိုန ်ကမေ်းမ ာေးကိို ရနက်ိုနမ် တဆငေ့ ်

လ ယ်ကူစ ာဝယ်ယူနိိုင ်ကသလိို အ နလ်ိိုငေ်းစနစ်ကိိုလည်ေး ရကာငေ်းမ နစ် ာ အသံိုေးဖ ြုလာနိိုငဖ်ခငေ်းရ ကာငေ့ ် 

ဖ ည်တ ငေ်းသာမက ဖ ည် ဧညေ့သ်ည်မ ာေးန ငေ့ ်ါ ရင ရ ေးရခ မှု အစရ ိသည်တိို ေ့ကိို တိိုက်ရိိုက ်

ခ ိတ်ဆက်လာနိိုငသ်ည်။ ရတာငတ်က်ခရေီးစဥ်မ ာေး၊ ခ ငေ်းရိိုေးရာ တက်တူေးန ငေ့ ် ရတာငရ် ေါ်ရဒသ 

အလ အ မ ာေးအစရ ိသည်တိို ေ့သည် ဖ ည်နယ်အတ က် ဝငရ်င ကိို အဓိကဆ  ရဆာငမ်ှုမ ာေး ဖြစ်သည်။ 

ခ ငေ်းဖ ည်နယရ် ိ ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ဖ ည်နယ်ရဒသခံမ ာေးန ငေ့ ်င ် ရကာငေ်းရကာငေ်း 

လို ်ကိိုငန်ိိုငရ်သာရ ကာငေ့ ် အဖခာေးရဒသမ  လို ်သာေးလိိုအ ်ခ က်မ ာ နည်ေး ါေးပ ီေး ရဒသခံမ ာေးအတ က ်



 

43 

အလို ်အကိိုင ် အခ ငေ့အ်လမ်ေးရကာငေ်းမ ာေး ရ ာရြ ရ ေးနိိုငသ်ည်။ ခ ငေ်းဖ ည်နယ်သိို ေ့ ခရေီးသ ာေးဦေးရရ 

မ ာေးဖ ာေးလာသည်မ ာ ကာလအာေးဖြငေ့ ် မ ကာရသေးရသာ်လည်ေး ဟိိုတယ်န ငေ့ ် တည်ေးခိိုခနေ်းမ ာေးသည် 

အလာေးအလာရကာငေ်းရသာ လို ်ငနေ်းမ ာေးဖြစသ်လိို ဖ ည်နယ်၏ ဝငရ်င တိိုေးတက်ရစရံိုသာမက၊ 

ဖ ည်နယ်အတ က် အလို ်အကိိုငမ် ာေး ြနတ်ေီးရ ေးနိိုင ်ါသည်။ 

ဟ တုယန်ငှာ့ ်ခ  ီးသ ြောီးလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

လြ်ီးပနီ်းဆ သ် ယရ် ီး ရ ြောငီ်းြ န်လြောသည်ဟ ု ဆ ရုသြော်လည်ီး အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

ရှ ရနရသီးသည်။ အငတ်ာနက်န ငေ့ ် ြိုနေ်းလိိုငေ်းလ မ်ေးဖခံြုမှုသည် အဖ ညေ့အ်ဝ မရရ ိရသေးရ ။ 

ကကိြုတင ် တ်ကငဖ် ြုလို ်ဖခငေ်းမ ာေးကိို ရနက်ိုနမ် တဆငေ့ ်ရဆာငရ် ကဖ်ခငေ်းကသာ  ိိုမိိုအဆငရ်ဖ သည်။  ိို ေ့အဖ င ်

ယခို ၂၀၂၀ ခိုန စ ်အ  ိဖ ည်နယ်၏ ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေးမ ာ ရဒသခံအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ အငအ်ာေးဖြငေ့သ်ာ 

အသက်ဆက်ရနရသည်။ နိိုငင်ရံတာ်အစိိုေးရမ  ကူညီအာေးရ ေးမှုမ ာေးမ ာ တစ်နိိုငင်လံံိုေး အတိိုငေ်းအတာန ငေ့သ်ာရ ိပ ီေး 

ခ ငေ်းဖ ည်နယအ်တ က် သေီးသန ေ့အ်စီအစဥ်မ ာေးမ ာ ယခို က် ိိုမိိုလိိုအ ်ရနရသေးသည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ်

ဟိိုတယ် ိိုငရ် ငန် ငေ့ ်တည်ေးခိိုခနေ်း ိိုငရ် ငမ် ာေးသည် ရင ရ ကေးလိိုအ ်ခ က်အရ လို ်ငနေ်းတိိုေးခ  ွဲ့ရန ်မစ မေ်းနိိုင ်ကရ ။  

ဟ တုယန်ငှာ့ ်ခ  ီးသ ြောီးလပ်ုငန်ီး၏ အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီး 

ခ ငီ်းရတြောငတ်န်ီးရဒသသည် ရတြောငတ် ဝ်ါသနြောရှငြ် ြောီး၊ ဇ ဝြ   ီး  ွဲ စ တဝ်ငစ်ြောီးသြူ ြောီးနငှာ့ ်

င ှ ် ညာ့်ဝါသနြောရှငြ် ြောီးအတ  ် တန်ဖ ုီးရှ လသှည်။ ရဖမသာေးရတာငမ် ာေး  တ င ် ခ ငေ်းဖ ည်နယရ်  ိ

နတ်မရတာငသ်ည် အာဆယီံ၌ အဖမငေ့ဆ်ံိုေးဖြစ်သည်။ တိိုငေ်းရငေ်းသာေးတိို ေ့၏ မတူက  ဖ ာေးရသာ 

ဓရလေ့ ံိုေးစံမ ာေးလည်ေး ကကယ်ဝသည်။ ရဒသနတရအို ်ခ ြု ်ရရေးတိို ေ့၏ အကူအညီဖြငေ့ ်  ိိုအခ က်မ ာေးကိို 

အဖ ညေ့်အဝ အသံိုေးခ နိိုင ်ါက ခ ငေ်းဖ ည်နယ်၏ သ ာဝခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းအတ က် ကကေီးမာေးရသာ 

အာေးသာခ က်ဖြစ်လိမေ့်မည်။ ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းတိိုေးတက်ဖခငေ်းသည် ရဒသြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေးကိို 

အရ ာက်အကူဖ ြုနိိုငသ်ည်။ ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းကိို ြ ံွဲ့ ပြိြုေးရစဖခငေ်းသည် ရဒသြ ံွဲ့ ပြိြုေးရရေးအာေး တကူေးတက 

လို ်ရဆာငရ်ဖခငေ်းကိို မ ာေးစ ာသက်သာရစသည်။  ိိုမိိုဖမနဆ်နရ်စသည်။ ဖ ည်နယ၏် ဆငေ်းရ မှုနှုနေ်းကိိုလည်ေး 

အ ိိုက်ရလ ာက်က ဆငေ်းရစရန ် ရိရာက်စ ာ အကူအညီဖြစ်ရစ ါသည်။ 

သ ာဝ တ်ဝနေ်းက ငန် ငေ့ ်တ်သက်၍ ခရေီးသ ာေးလို ်ငနေ်းြ ံွဲ့ ပြိြုေးဖခငေ်းသည် အဖမငန် စ်မ ိြုေး ရ ိလာသည်။ 

ခရီေးသ ာေးမ ာေးရ ကာငေ့ ်  တဝ်နေ်းက င ်   က်ဆေီးနိိုငသ်ည် (ဝါ) ခရေီးသ ာေးမ ာေးရ ကာငေ့ ်  တဝ်နေ်းက င ်

 နိေ်းသမိေ်းရမ နေ်းသလိာနိိုငသ်ည်။ ဤအခ က်န စ်ခ က်ကာေး ရဒသနတရအို ်ခ ြု ်ရရေး၏ စ မ်ေးရဆာငရ်ည်န ငေ့ ်

မူဝါဒရ ေါ်တ ငသ်ာ မတူည်ရလသည်။ ဖငငေ်းမရသညေ့ ် အခ က်ကာေး ခရီေးသ ာေးလို ်ငနေ်းြ ံွဲ့ ပြိြုေးလာလျှင ်

အလို ်အကိိုင ်အခ ငေ့အ်လမ်ေးရ ါငေ်းမ ာေးစ ာ ရ ေါ်ရ ါက်လာပ ီေး ရဒသခံမ ာေးအတ က် အက ိြုေးဖ ြုမည်ဖြစ်သည်။ 
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ဟ တုယန်ငှာ့ ်ခ  ီးသ ြောီးလပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

  ေုစ် ပ်ရ ြောဂါသည် အရှ န်အဟန်ုမဖငာ့တ် ီုးတ ရ်နရသြော ခ ငီ်းမပည်နယ၏် ခ  ီးသ ြောီး ဏ္ဍအြောီး 

ရမခထ ီုးခံလ  ုသ် ွဲာ့သ ု ာ့ မဖစ်ရစခွဲာ့သည်။ လို ်ငနေ်းကကီေးမ ာေး င ် အလူေးအလ  ခံစာေးရနရခ ိနတ် င ်

အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးအတ ကမ် ူ ရဖ ာြ ယ်ရာမရ ိရတာေ့ရ ။ ရဒသခံမ ာေး၏ 

စိုရ ါငေ်းအငအ်ာေးဖြငေ့ ် ရိုနေ်းကနရ်နရရသာ ခ ငေ်းဖ ညန်ယ်အတ က်မူ  ိို၍ အခက်အခ ဖြစ်ရစသည်။ 

ကိိုေစ်ကာလအစ ိိုငေ်းတ င ် ဟိိုတယ်န ငေ့ ် တည်ေးခိိုခနေ်းမ ာေးအာေး ယာယီ ိတ်သမိေ်းရစသညေ့ ်

ကန ေ့သ်တ်ခ က်ရဖမာက်ဖမာေးစ ာတိို ေ့က အ က် က်မ   ခိိိုက်ရစခ ေ့သည်။ အဆိို ါ က ်ရ ေးရ ကာငေ့ ်

ဝငရ်င ရလ ာေ့နည်ေးလာဖခငေ်းန ငေ့အ်တူ ရဒသခံမ ာေးအတ က် အလို ်အကိိုငမ် ာေး ရ ာေး ါေးလာသည်။ 

ခရီေးသ ာေးဧည်သည်မ ာေး ဖ နလ်ည်ဝငရ်ရာက်ရစရန ် အစိိုေးရမ  ရဖြရလျှာေ့ရ ေးရမညေ့ ် လိိုအ ်ခ က်သာမက 

ဟိိုတယ်မ ာေးအရနဖြငေ့ ် ကိိုေစ်န ငေ့ ူ်ေးတ  ရန ိိုငရ်ရေး နည်ေးလမ်ေးမ ာေးအာေး အရကာငအ် ည်ရြာ်ရန ်

လိိုအ ်ရန ါသည်။ အဓကိ စိနရ်ခေါ်မှုမ ာ ကိိုေစက် ်ရရာဂါကာအတ က် စနစ်တက ကာက ယ်မှုမ ာေး 

ဖ ြုလို ် ာေးသညေ့်တိိုင ်ခရေီးသ ာေးဧညေ့သ်ည်မ ာေး အမ နတ်ကယ် လာရရာကရ်န ်မရသခ ာရသာ အရဖခအရနန ငေ့ ်

ရငဆ်ိိုငရ်နရသည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ် လို ်ငနေ်းတိိုေးခ  ွဲ့ရန ် ဖြစ်ရစ၊ ရတာငခ်ံနိိုငရ်နအ်တ ကဖ်ြစ်ရစ ရခ ေးရင ယ၍ူ 

ရလျှင ်င ် ဖ နမ်ဆ ်နိိုငမ်ည် စိိုေးရမ်ိရသာရ ကာငေ့ ် ရခ ေးရင  ါ မယူရ သညေ့် အရဖခအရနဟို 

မီေးရမာငေ်း ိိုေးဖ ရရ မည်။ 

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး 

● ကိိုေစ်ကာလတ င ် ခ ငေ်းဖ ည်နယ်ရ ိ ခရေီးသ ာေးလို ်ငနေ်းမ ာေး သငေ့တ်ငေ့စ် ာ လည် တ်နိိုငမ်ညေ့ ်

အစီအစဥ်မ ာေး ခ မ တ်ရ ေးရ ါမည်။ သက်ဆိိုငရ်ာ အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးအရနဖြငေ့ ်

ဝနရ်ဆာငမ်ှုသငတ်နေ်းမ ာေးကိို ကိိုေစ်အရဖခဖ ြုအစီအစဥ်ဖြငေ့ ် ိို ေ့ခ ရ ေးသငေ့သ်ည်။ 

● နိိုငင်ရံတာ်အစိိုေးရအရနဖြငေ့ ် ဖ ည်နယ်အလိိုက် ခရီေးသ ာေးကဏ္ဍတိိုေးတက်ရရေး စီမံကိနေ်းမ ာေး၊ 

 ိိုမိိုရကာငေ်းမ နရ်သာ လမ်ေး နေ်းဆက်သ ယ်ရရေးမ ာေး ရြာ်ရဆာငသ်ငေ့ ်ါသည်။ ဤအခ ကသ်ည် 

ရက ေးလက်ရဒသ ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေးန ငေ့ ်တိိုက်ရိိုက်ဆကစ် ်ရနရ သည်။  

● CSOမ ာေး၊  ညာရ ငမ် ာေးန ငေ့ ် အစိိုေးရအကကေီးအက မ ာေး အငတ်ိိုက်အာေးတိိုက်  ူေးရ ါငေ်းကာ 

ခ ငေ်းဖ ည်နယအ်တ က် ခရေီးသ ာေးလို ်ငနေ်း ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရန ် ရ ကာ်ဖငာသငေ့သ်ည်။  ိိုမ တဆငေ့ ်

ဧညေ့်သည်လာရရာက်မှုနှုနေ်းကိို ခန ေ့မ် နေ်းကာ ရဒသခ ံ ဟိိုတယ်န ငေ့ ် တည်ေးခိိုခနေ်း ိိုငရ် ငမ် ာေးအာေး 

လို ်ငနေ်းတိိုေးခ  ွဲ့ နိိုငရ်န ်ရခ ေးရင မ ာေး ိုတ်ရ ေးဖခငေ်းတိို ေ့ကိို ဖ ြုလို ်သငေ့သ်ည်။ 
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၇။   ငမ်ပညန်ယ ်

၇.၁။  ြောဘြောလပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

         ကရငဖ် ည်နယ်သည် ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အရရ ွဲ့ရတာင ိ်ိုငေ်းတ ငတ်ည်ရ ပိ ီေး ကရငလ်ူမ ိြုေး အမ ာေးစို 

ရန ိိုငရ်သာဖ ည်နယ်ဖြစသ်ည်။ ဖ ည်နယ်၏ ပမိြုွဲ့ရတာ်မ ာ  ာေးအပံမိြုွဲ့ ဖြစ်သည်။ စိိုက်  ိြုေးရရေး၊ 

သစ်ရတာလို ်ငနေ်းန င်ေ့ ငါေးြမ်ေးလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ကရငဖ် ည်နယ်၏ အဓိကစီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေး ဖြစ်သည်။ 

၂၀၁၄ ခိုန စ ် လူဦေးရရစစ်တမ်ေးအရ  ိိုလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ရကာေ့ကရိတ်ပမိြုွဲ့နယ်အတ ငေ်းရ ိ လူဦေးရရ၏ ၅၀ 

ရာခိိုငန်ှုနေ်းကိို အလို ်ရ ေးအ ် ာေးသည်။ ကရငဖ် ည်နယ်သည် ရာ ာစိိုက်  ိြုေးရန ်အသင်ေ့ရတာ်ဆံိုေးဖြစ်ရသာ 

အ ူ ိိုငေ်းမိုတ်သံိုရာသဦတိုကိို  ိိုငဆ်ိိုင ်ာေးသည်။ နိိုငင်ရံတာ်  ိို ေ့ကိုနေ်  ဟာ (၂၀၁၅-၂၀၁၉) အရ 

ရာ ာမှုငိေ်းခံဖ ာေးမ ာေး တင ိ်ို ေ့မှုသည် အလံိုေးစံိုတင ိ်ို ေ့မှု၏ ၁.၆ ရာခိိုငန်ှုနေ်းရ ိသည်။  ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ ရာ ာစိိုက်ခငေ်းမ ာေး၊ 

ရာ ာတင ိ်ို ေ့မှုန ငေ့ ် ရာ ာအရဖခခံ ိုတ်ကိုနမ် ာေးသည် ဖမနမ်ာေ့စီေး  ာေးရရေး၏ အရရေး ါရသာ 

အစိတ်အ ိိုငေ်းအဖြစ်တည်ရ ိရနသည်။ 

ဇယြောီး (၇.၁.၁) - မြန်ြြောာ့ ြောဘြော တငပ် ု ာ့ြှုပြြောဏနငှာ့ ်တငပ် ု ာ့သညာ့်န ငုင်ြံ ြောီး (၂၀၁၆-၂၀၁၇)။ 

တင ိ်ို ေ့သညေ့်နိိုငင်မံ ာေး ဖ ည် သိို ေ့ ရာ ာတင ိ်ို ေ့မှု  မာဏ (မက် ရစ်တန)် 

ေီယက်နမ် ၁၂၀.၀၀ 

မရလေးရ ာေး ၂၄,၈၃၅.၀၀ 

စငက်ာ  ူ ၁၀,၉၆၉.၆၆ 

ဂ  န ် ၅,၁၆၈.၀၆ 

ဩစရ တေးလ  ၄၄၆.၀၀ 

အနိဒယိ ၆၉၈.၉၆ 

 ိိုငေ်း ၅,၆၀၂.၄၅ 

အငဒ်ိိုနေီးရ ာေး ၈၁.၀၈ 

ကိိုရီေးယာေး ၁,၈၃၂.၀၄ 
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 ါကစစတန ် ၆၀.၀၀ 

တရိုတ ် ၈၈,၆၆၀.၀၀ 

စိုစိုရ ါငေ်း ၁၃၈,၄၇၃.၂၅ 

ရငေ်းဖမစ်: စီေး  ာေးရရေးန ငေ့ ်ကူေးသနေ်းရရာငေ်းဝယ်ရရေး ဝနက်ကီေးဌာန၊ ၂၀၁၈ ခိုန စ်။   

 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

          ြောဘြော၏ အဓ  အြောီးသြောခ  ြှ်ြော ၎ငီ်းသည်  ြဘြောတစ်ဝှြ်ီးတ င ် ရ ြောငီ်းဝယရ်ဖြော  ်ြောီးရနရသြော 

 န်ုစည်မဖစ်၍ ရလယြောဥ်နငှ်ာ့ ရြြောရ်တြော် ြောီးတြောယြောြ ြောီး၊ အ က ြ ြောီး၊ ဖ နပ်ြ ြောီးနငှ်ာ့ ရဆီးပစစည်ီး ွဲာ့သ ု ာ့ 

အရမခခံလသူံီုး န်ုပစစည်ီးြ ြောီးအတ  ် လ အုပ်ရသြော အရမခခအံစ တအ်ပ ုငီ်းတစ်ခု မဖစ်သည်။ 

ရာ ာလို ်ငနေ်းသည် အတိိုငေ်းအတာတစ်ခိုအ  ိ တည်ပငမိ်ရသာ နိိုငင်တံကာ၀ယ်လိိုအာေးကိို ရရ ိ ာေးသည်။ 

 ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ ကရငဖ် ည်နယအ်တ ငေ်း၌ ရာ ာ ိိုမိိုစိိုက်  ိြုေးရနန် င်ေ့ ရာ ာစက်ရံိုမ ာေးအာေး မှုိငေ်းခံဖ ာေးမ ာေး ိိုမိို 

 ိုတ်လို ်ရန ် အာေးရ ေးရနသည်။ စိိုက်  ိြုေးရရေးဌာန၏ အဆိိုအရ ဖမနမ်ာနိိုငင်အံတ ငေ်းတ င ် ၁၉၈၇-၁၉၈၈ 

 ဏ္ဍာရရေးန စ်မ  ၁၉၉၄-၁၉၉၅  ဏ္ဍာရရေးန စ်အ ၌ိ ရာ ာစိိုက်  ိြုေးမှုမှု ဧက ၂၀၀,၀၀၀ ဝနေ်းက ငမ်   ၂၀၁၈-

၂၀၁၉  ဏ္ဍာရရေးန စ်တ င ် ဧက ၁,၆၀၀,၀၀၀ ရက ာ်အ  ိ တိိုေးတက်လာ ါသည်။  ိို ေ့အတူ 

ရာ ာ  ကရ် ိမှုနှုနေ်းမ ာလည်ေး ၁၉၈၇-၁၉၈၈  ဏ္ဍာရရေးန စမ်  ၂၀၀၆-၂၀၀၇  ဏ္ဍာရရေးန စ်အ  ိတနခ် ိနရ် ါငေ်း 

၅၀,၀၀၀ ရက ာ်သာ  ကရ် ိရသာ်လည်ေး ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ဏ္ဍာရရေးန စ်တ င ် တနခ် ိနရ် ါငေ်း ၂၅၀,၀၀၀ ရက ာ ်

  က်ရ ိလာခ ေ့ပ ီေး န စအ်လိိုက် တိိုေးတက်လာရ ကာငေ်းသရိသည်။  ိို ေ့အဖ င ် နိိုငင်တံကာမ  ဝယလ်ိိုအာေး 

အတိိုငေ်းအတာတစ်ခို ရိ ိဖခငေ်းရ ကာင်ေ့ စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန င်ေ့ စက်ရံိုမ ာေးကိို  ိို၍  ိရိရာက်ရရာက် 

လို ်ရဆာငန်ိိုငရ်စရန ်ရာ ာရစ ေးသည် သင်ေ့ရတာ်ရသာ ရစ ေးနှုနေ်းရ ိခ ေ့သည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၈) 

“က ရနာ်တိို ေ့က ဖ ည်တ ငေ်းမ ာ ရရာငေ်းမရ ေူး။ ဖ ည်     ိို ေ့ရတယ်။ က ရနာ်တိို ေ့ အ ေူးသဖြငေ့ ်

တာယာစက်ရံိုလို ်တ ေ့သူရတ က အမ ာေးဆံိုေးခ ိတ်ပ ီေး လို ်ရတာရ ါ ေ့။ က ရနာ်တိို ေ့ဆကိီို ဂ  နက် project 

လာတာလည်ေး အ ေ့လိို ါ  ။ Bridgestone က ရာ ာလာ၀ယ်ြိို ေ့အတ က်ကိို ဖမနမ်ာနိိုငင်ရံ ေ့ အရဖခခံ 

ကိိုလာ ကညေ့်တာ ါ။ က ရနာ်တိို ေ့ က်က လိိုအ ်ခ က်ရတ  သငရ် ေးတယ်။ နည်ေး ညာရတ ရ ေးရ ေးတယ်။ 

နည်ေး ညာရတ  ရ ေးပ ီေးတ ေ့ ရနာက်မ ာ သူတိို ေ့လိိုခ ငတ် ေ့ quality ရရာကရ်င ် ၀ယ်ပ ီဆိိုရတာေ့ 

သရ ာမ ိြုေးရရာက်ရအာင ်ဖ င ်ာေး ါတယ်။” - ကရငဖ် ည်နယ်မ  ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 
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ရာ ာလို ်ငနေ်း၏ အလာေးအလာ  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နလ်ာသည်န င်ေ့အမျှ ကရငဖ် ညန်ယ်အတ ငေ်းရ  ိ

ရာ ာ ိုတ်လို ်ရရေးန င်ေ့ ရာ ာ ိို ေ့ကိုနလ်ို ်ငနေ်းမ ာေးသည် အဖ ြုသရ ာရဆာငရ်သာ တိိုေးတက်မှုမ ာေးကိို 

ဖမငရ်တ ွဲ့ ခ ေ့ရသည်။  ိို ေ့ရ ကာင်ေ့ ကရငဖ် ည်နယအ်တ ငေ်းရ ိ ရာ ာစိိုက်ခငေ်း၊ စက်ရံိုမ ာေးန ငေ့ ် အဖခာေးရသာ 

ရာ ာဆက်စ ်လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် တဖြည်ေးဖြည်ေး လို ်ငနေ်းခ  ွဲ့  ငမ်ှုမ ာေး ရ ိလာပ ီေး လို ်သာေးမ ာေးစ ာ 

ခန ေ့အ် ်လာနိိုငခ် ေ့သည်။  

ရာ ာလို ်ငနေ်း၏ အဖခာေးရသာ အာေးသာခ ကမ် ာ ရာ ာ ိို ေ့ကိုနလ်ို ်ငနေ်း လို ်ကိိုငသ်ူမ ာေးန င်ေ့ 

စက်ရံိုမ ာေးသည် စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးအာေး  ိို ေ့ကိုနကိ်ို  ိိုမိိုအရလေး ာေးတတ်ရစရန ် တ နေ်းအာေးရ ေးနိိုငဖ်ခငေ်း 

ဖြစ် ါသည်။ ဤအခ ကသ်ည် ရာ ာ ိို ေ့ကိုနလ်ို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးန င်ေ့ စကရ်ံိုမ ာေးအတ က်  ိိုမိိုက ယ်ဖ န် ေ့ရသာ 

ရစ ေးက က်ကိို လက်လ မ်ေးမ ီရစသည်။  

 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

           ငမ်ပည်နယအ်တ ငီ်းရှ   ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အသ သြောဆံီုး အြောီးနည်ီးခ  ြှ်ြော  ြောဘြောစ  ုပ်   ီးမခငီ်းနငှာ့ ်

သဘြောဝ ြောဘြော   ု  ြောဘြောြှု ငီ်းခံမပြောီးြ ြောီးထတုလ်ပ်ုမခငီ်းြှလ ွဲ၍   န်ရှ ရသြော နည်ီးပညြောမဖငာ့ ် ထတုလ်ပ်ုသညာ့ ်

လပ်ုငန်ီးစဥ်ြ ြောီး   ု မပည်တ ငီ်းတ င ် ြမပ လပ်ုန ငုမ်ခငီ်းမဖစ်သည်။ ရာ ာလို ်ငနေ်းသည်  

ရာ ာအရဖခခံ စစည်ေးမ ာေးကိို မ ိုတ်လို ်နိိုငရ် ။ ရာ ာမှုငိေ်းခဖံ ာေးမ ာေးကိို တင ိ်ို ေ့ဖခငေ်းသည် 

 ိုတ်လို ်ရရေးလို ်ငနေ်းစဥ်၏ ရနာက်ဆံိုေးအဆင်ေ့ ဖြစ၍်မရရ ။ သ ာဝရာ ာကိို တင ိ်ို ေ့မည်ေ့အစာေး ရာ ာကိို 

အဖခာေး စစည်ေးမ ာေးအဖြစ် တနြိ်ိုေးဖမ ငေ့ ် ရဖ ာငေ်းလ  ိုတ်လို ်ဖခငေ်းသည်  ိို၍အက ိြုေးဖြစ်  နေ်းရစမည် ဖြစ်သည်။ 

သိို ေ့ရသာ်  ိိုသိို ေ့ဖ ြုလို ်ရန ်ကရငဖ် ည်နယ်တ င ်အစိိုေးရအကူအညီ၊ နည်ေး ညာန င်ေ့ ရင ရ ကေးအရ ာက်အ ံေ့မ ာေး 

အာေးနည်ေးရနသည်။ နိိုငင်တံကာမ  သရ ာက  န စ်ပခိြုက်ရသာ သ ာဝရာ ာ ိုတ်လို ်နိိုငရ်န ်

ရတာငသ်ူမ ာေးသည် မ ိြုေးရကာငေ်းမ ိြုေးမ နမ် ာေးန င်ေ့ ရနာက်ဆံိုေးရ ေါ်နည်ေး ညာမ ာေး လိိုအ ် ါသည်။ 

ကရငဖ် ည်နယ်၏ လူ ေ့စ မ်ေးအာေးအရငေ်းအဖမစ်တ င ် ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှု နည်ေး ါေးဖခငေ်းသည်လည်ေး 

အဆိို ါအခ ငေ့အ်ရရေးမ ာေးကိို လက်လ မ်ေးမရီနအ်တ က် အာေးနည်ေးခ က်တစ်ခိုဖြစ်သည်။  

  ငမ်ပည်နယအ်တ ငီ်းရှ   ြောဘြောလပ်ုငန်ီးြ ြောီးအတ   ် ရခ ီးရင နငှ်ာ့ ရထြော ပံ်ာ့ြှုြ ြောီး ွဲာ့သ ု ာ့ 

အစ ုီး အရထြော အ်ပံာ့သည် ြရှ သရလြော  ် နည်ီးပါီးသည်။ ရာ ာသည် ကမဘာတစ်ဝ မ်ေးတ င ်

ရရာငေ်းဝယ်ရြာက်ကာေးရနရသာ ကိုနစ်ည်ဖြစ်သည်ေ့အတ က် ရာ ာလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် နိိုငင်တံကာန င်ေ့ 

အဆက်အသ ယ်ရ ရိနမ် ာ အလ နအ်ရရေးကကီေးသည်။ နိိုငင်တံကာန င်ေ့ အဆက်အသ ယ်ရ ိဖခငေ်းဆိိုသည်မ ာ 

ဖ ည် ရစ ေးက က်မ ာေးန င်ေ့ ဝယလ်ိိုအာေး  ိိုမိိုရ ိဖခငေ်းကိို ဆိိုလိိုသည်။ သိို ေ့ရသာ် ယခိုလက်ရ ိတ င ်ရာ ာလို ်ငနေ်းသည် 

ဝယ်လိိုအာေးမရရရာဖခငေ်းန င်ေ့  ကံြုရတ ွဲ့ရနရသည်။  
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ရနြော ထ်ပ်အြောီးနည်ီးခ  တ်စ်ခုြှြော တရုတန် ငုင်၏ံ လ ြ်ီးြ ုီးြှုမဖစ်သည်။ တရိုတ်နိိုငင်သံည် 

ဖမနမ်ာေ့ရာ ာကိို အမ ာေးဆံိုေးဝယ်ယူ ာေးပ ီေး အရည်အရသ ေးညံေ့ြ ငေ်းရသာ သ ာဝရာ ာကိို ရစ ေးန မိ၍် 

ဝယ်ယူရလေ့ရ သိညေ့် အနည်ေးအက ဉ်ေးရသာနိိုငင်မံ ာေး  မ  တစ်နိိုငင်ဖံြစ်သည်။ ရာ ာလို ်ငနေ်းသည် 

ရရာငေ်းတနေ်းဝင ် အရည်အရသ ေးရ ိသညေ့် ရာ ာကိုနစ်ည်အဖြစ် မဖမ င်ေ့တငန်ိိုင ်ါက ရရရ ည်တ ငလ်ည်ေး 

တရိုတ်နိိုငင်အံရ ေါ် အလ နအ်မငေ်းမ ီခိိုအာေး ာေးရမညေ့် ဖ ဿနာရ ိလာနိိုငသ်ည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၉) 

“ရ ေးက ကက် ရတာေ့ ကိိုယ်ရတ နိိုငင်ရံ ေ့ ရ ေးက က်က တရိုတ်ကိို အာေးကိိုေးရတယ်။  ယ ် product မဆိို 

တရိုတ်ကိို အာေးကိိုေးရတယ်။ တရိုတ်က  ိိုက်ဆခံ ရ ေးတယ်။ ၀ဥ လို ်ငနေ်းဆိိုလည်ေး တရိုတ်က   

 ိိုက်ဆခံ ရ ေးတယ။် ရာ ာ လို ်ငနေ်းဆိိုလည်ေး တရိုတက်    ိိုက်ဆခံ ရ ေးတယ်။” - ကရငဖ် ည်နယ်မ  

ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 

 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အခ င်ာ့အလြ်ီးြ ြောီး 

           ငမ်ပည်နယအ်တ ငီ်းရှ  စ ု ခ်ငီ်းြ ြောီးနငှ်ာ့ စ ရုံ်ြ ြောီး   ြောဘြောအြောီး အ ည်အရသ ီးရှ သညာ့ ်

ထတု ်န်ုအမဖစရ်မပြောငီ်းလွဲန ငုပ်ါ  ရ ရှည်အတ   ် တ  ရ်မခ   ုန် ငုသ်ညာ့် အခ င်ာ့အလြ်ီးရှ ရသြော 

 န်ုစည်တစ်ခုမဖစ်ပါသည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ် အစိိုေးရမဟိုတ်ရသာ အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး (NGOs) သည် 

ရာ ာစိိုက်ခငေ်းမ ာေးန င်ေ့ စက်ရံိုမ ာေးအာေး အရရေးကကေီးရသာ နည်ေး ညာအရ ာက်အ ံေ့မ ာေးကိို 

ရ ေးအ ်လ က်ရ သိည်။ ၎ငေ်းတိို ေ့သည် ရာ ာကဏ္ဍ တိိုေးတက်ရစဖခငေ်း၊ တင ိ်ို ေ့မှုကိို ဦေးတည်ရစဖခငေ်း၊ 

လို ်ငနေ်းရရရ ည်တည်တံေ့ရအာင ် လို ်ရဆာငဖ်ခငေ်းက ေ့သိို ေ့ရသာ သသိင်ေ့သ ိိိုက်သညေ့် လို ်ငနေ်းဆိိုငရ်ာ 

အသအိဖမငမ် ာေးကိို  ံေ့ ိိုေးမှုမ ာေး ဖ ြုလို ်ရ ေး ါသည်။ 
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စ ြောီးြှတစု် (၁၀) 

“ဥ မာ ဂ  န ် NIKKI ဂ  နစီ်ေး  ာေးရရေးန ေ့ ကိုနသ် ယ်ရရေးဌာနကရနပ ီေးရတာေ့ ရာ ာကဏ္ဍကိို  ယ်လိို 

တိိုေးတက်ရအာငလ်ို ်ရမလ ၊  ရရာဂ က်အတ က် သတိူို ေ့ expert ရတ က ဒမီ ာ လာပ ီေးသငတ်နေ်း 

 ိို ေ့ခ ရ ေးတာတိို ေ့။ စေီး  ာေးရရေးရတ  လို ်ရ ေးတယ်။ workshop ရတ  လို ်ရ ေးတယ်။ WWF တိို ေ့  ာတိို ေ့ဆိိုရင ်

SSR န ေ့  တ်သက်တ ေ့ ကိစစရတ ဆိိုရင ် သတိူို ေ့ က်က လိိုက်ပ ီေးရတာေ့ လို ်ရ ေးတာမ ိြုေးရတ ရ တိယ်။ 

အ ေ့လိိုမ ိြုေးရတာေ့ လို ်ရ ေးတယ်။ က ရနာ်တိို ေ့ကိို ရင ရ ကေးရတ   ာရတ ရ ေး၊ အ ေ့လိိုမ ိြုေးရတာေ့ မဟိုတ် ူေးေ ။ 

သူက နည်ေး ညာ ိိုငေ်းဆိိုငရ်ာ အ ေ့တာရလေးရတ  က ရနာ်တိို ေ့ကိို လို ်ရ ေးတာ ါ။” - ကရငဖ် ည်နယ်မ  

ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 

          ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြှ်ြော ၎ငီ်းအြောီး ြည်သည်ာ့ရန ြောတ င ် စ ု ပ်   ီးလ  ုသ်ည်မဖစ်ရစ 

အ  ပ်နငှာ့ ် သစ်ရတြော   ု ဖန်တ ီးရပီးသမဖင်ာ့ သဘြောဝပတဝ်န်ီး  ငန်ငှ်ာ့  ြောသ ဥတအုရပေါ် ရ ြောငီ်း    ီးြ ြောီး 

ရှ သည်။ လယ်သမာေးမ ာေးသည် ရဖမရနရာ  ိိုမိိုအသံိုေးတည်ေ့ရစရန ် ရာ ာ ငမ် ာေး ကာေးတ င ် ဝဥန င်ေ့ 

မနဂ်  ်ရ ာေး ငမ် ာေး (မရလေးရ ာေး ိရတာက်) စိိုက်  ိြုေးဖခငေ်းက ေ့သိို ေ့ရသာ   ်ရဆာငေ်းစိိုက ် ိြုေးရရေး နည်ေးစနစ်မ ာေးကိို 

စမ်ေးသ ်စိိုက်  ိြုေးနိိုငပ် ီေး ၎ငေ်းတိို ေ့သည် ရတာငသ်မူ ာေးအာေး အ ိိုဝငရ်င  ရရ လိာရစမည်ဖြစ်သည်။ 

ရာ ာစိိုက်ခငေ်းမ ာေးသိို ေ့ သ ာဝခရေီးသ ာေး လို ်ငနေ်းမ ာေးကိို ါ တ  ြက်လို ်ကိိုငန်ိိုငမ်ည်ဆိို ါက ဝငရ်င  ိိုမိို 

တိိုေးတက်လာနိိုငသ်ညေ့် အခ ငေ့အ်ရရေးရ ိ ါသည်။ 

 ြောဘြောသည်  ြဘြောတစ်ဝှြ်ီးတ င ် ရ ြောငီ်းဝယရ်ဖြော  ်ြောီးရနရသြော  န်ုစည်မဖစ်၍ 

ပ ု ာ့ န်ုရစ ီး   တ် င ် အခ င်ာ့အလြ်ီးြ ြောီးစ ြောရှ သည်။ ကရငဖ် ည်နယရ် ိ ရာ ာလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် 

ရာ ာအရဖခခ ံကိုန ်စစည်ေးမ ာေးကိို မ ိုတ်လို ်နိိုငရ်သေးရသာ်လည်ေး သ ာဝရာ ာကိို တင ိ်ို ေ့နိိုငရ်သေးသည်။  

 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

         လ ရှ် တ င ်  ြောဘြောြ ြောီး၏ အ ည်အရသ ီးရ  ြောငာ့ ် အမြတ ်ရှ ြှု အလ န်နည်ီးပါီးမခငီ်းသည် 

  ငမ်ပည်နယ၏်  ြောဘြောလပ်ုငန်ီးြ ြောီး   ု ဖခ ြ်ီးရမခြော ရ်နသည်။ ရာ ာ  က်ကိုနမ် ာေး 

အဖမတ်နည်ေး ါေးရသညေ့်   မအရ ကာငေ်းအရငေ်းမ ာ ဖမနမ်ာဖ ည်တ င ်  ိုတ်လို ်ရသာ သ ာဝရာ ာ၏ 

သာမနအ်ရည်အရသ ေးရ ကာင်ေ့ဖြစ်သည်။ နိိုငင်တံကာမ  ဝယ်လက်မ ာေးသည် ဖမနမ်ာေ့သ ာဝရာ ာ၏ 

ရ က် ကမေ်းရရက ိြု အရည်အရသ ေးရ ကာင်ေ့ ရစ ေးတိိုေးဖမ င်ေ့မရ ေးနိိုငရ် ။ ဒိုတိယအရ ကာငေ်းအရငေ်းမ ာ 

သ ာဝရာ ာမ တစ်ဆင်ေ့ ရာ ာအရဖခခံရသာ စစည်ေးမ ာေး မ ိုတ်လို ်နိိုငရ်သာရ ကာငေ့ ် ဖြစ် ါသည်။ 



 

51 

ကရငဖ် ည်နယ်အတ ငေ်းရ  ိ ရာ ာလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ကိုန ်ကမ်ေးအဆငေ့ ် ရာ ာမှုိငေ်းခဖံ ာေးမ ာေးကိိုသာ 

 ိုတ်လို ်၍ တင ိ်ို ေ့နိိုငသ်ည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၁၁) 

“ရာ ာလို ်ငနေ်းသည် ၅ န စ်ရလာက်ရ ိပ ီ၊ သူရအာက်ကိို ရရာက်ရနတာ။ ဟိိုအရငတ်ိုနေ်းက ရ ေးဆိို ၁၄၀၀၊ 

၁၅၀၀ က  ် ရ ိတယ် ညီမရယ။် အခိုကရတာေ့ ရာ ာကရတာေ့ ၆၀၀၊ ၇၀၀၊ ၅၀၀ က  ်။ သည်  မ ာတင ်သူက 

လည် တ်ရနတယ်။ အ ေ့တာရ ကာငေ့ ်ရာ ာလို ်ငနေ်း ဦေးရမာေ့နိိုငစ်ရာအရ ကာငေ်း မရ ိ ေူးလိို ေ့  ငတ်ာရ ါ ေ့ရလ။ 

အကယ်၍ ကိိုယ်ခိုနကရဖ ာသလိို စကရ်ံိုရတ  လာတည်ရ ေးမယ် ဆိိုရငရ်တာေ့ ရာ ာရ ေးက ဥ မာ ၆၀၀ 

က  ် ကရန ၈၀၀၊ ၉၀၀ က  ် ရလာက်  ိဖြစ်နိိုငမ်ယ်။” - ကရငဖ် ည်နယ်မ  ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 

  ေုစ-်၁၉  ပ်ရ ြောဂါသည်လည်ီး   ငမ်ပည်နယ၏်  ြောဘြောလပ်ုငန်ီးအတ   ် မပငီ်းထန်ရသြော 

ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီးထွဲြှ တစ်ခုမဖစ်သည်။ ကမဘာတစ်ဝ မ်ေး ကိုနစ်ည်က ငေ်းဆက် ရ ်တန် ေ့လိုနေီး ါေး 

ဖြစ်လာသည်န င်ေ့အမျှ ရာ ာအတ က် နိိုငင်တံကာဝယ်လိိုအာေးမ ာ  ိိုေးက သ ာေးခ ေ့သည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ်

ရာ ာရရာငေ်းလိိုအာေး  ိိုလျံှလာပ ီေး ရစ ေးနှုနေ်းမ ာ က ဆငေ်းလာခ ေ့သည်။ စိိုက်ခငေ်းမ ာေးန င်ေ့ စကရ်ံိုမ ာေးသည် 

၎ငေ်းတိို ေ့၏ လို ်သာေးမ ာေးကိို ဆက်လက်၍ အလို ်ခန် ေ့အ ်နိိုငဖ်ခငေ်း မရ ိရတာေ့   ရာ ာလို ်ငနေ်းမ ာေးမ  

ကျွမ်ေးက ငလ်ို ်သာေးမ ာေးသည် အဖခာေးစီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာေးသိို ေ့ ကူေးရဖ ာငေ်းသ ာေးရသည်။ 

ကိုနစ်ည်ကူေးသနေ်းရရာငေ်းဝယရ်ရေး လမ်ေးရ ကာငေ်းမ ာေးသည်လည်ေး ကိိုေစ-်၁၉ ရ ကာငေ့ ်  ိိုမိို၍ 

ကန် ေ့သတ်ဖခငေ်းကိိုခံရနရသည်။  ကိိုေစ-်၁၉ ရရာဂါ၏ သက်ရရာက်မှုမ ာေးရ ကာင်ေ့ ကရငဖ် ည်နယရ်  ိ

ရာ ာလို ်ငနေ်းမ ာေးသည်  ိိုမိို၍  ခိိိုက်လ ယ်လာသည်။ 

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး 

● အစိိုေးရသည် ရာ ာတင ိ်ို ေ့မှုကိို ဖမ င်ေ့တငရ်န ် ဖ ည် ရစ ေးက က်မ ာေးကိို  ိုဂ္လိကကဏ္ဍန ငေ့ ်  ူေးရ ါငေ်း၍ 

ြနတီ်ေးရ ေးသငေ့သ်ည်။ 

● နိိုငင်ရံတာ်အစိိုေးရမ  NGOs မ ာေးန င်ေ့  ူေးရ ါငေ်း ါဝင၍်  ရာ ာစိိုက်ခငေ်းမ ာေးန င်ေ့ စက်ရံိုမ ာေးကိို 

နည်ေး ညာန င်ေ့ ရင ရ ကေးအကအူညီမ ာေး ရ ေးအ ်သငေ့သ်ည်။ 

● အစိိုေးရမ  အမ ာေး ိိုငန် င်ေ့  ိုဂလ္ိကလို ်ငနေ်းမ ာေးကိို ဖ ညတ် ငေ်းတ င ် ရာ ာအရဖခခ ံ ကိုန ်စစည်ေးမ ာေးကိို 

 ိုတ်လို ်နိိုငရ်န ်အာေးရ ေး၍ နည်ေး ညာန ငေ့ ်ရခ ေးရင မ ာေးကိို  ံေ့ ိိုေးရ ေးသငေ့သ်ည်။ 
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၈။ ြ န်မပညန်ယ ်

၈.၁။  ြောဘြောလပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

မ နဖ် ည်နယ်သည် ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အရရ ွဲ့ရတာင ်က်ဖခမ်ေးတ ငရ် ိပ ီေး အရရ ွဲ့ က်တ င ်ကရငဖ် ည်နယ်၊ 

အရနာက် က်တ င ် မိုတတ မ ငလ်ယ်ရက ွဲ့၊ ရတာင ်ကတ် င ် တနသဘာရီတိိုငေ်းရဒသကကီေး၊ ရဖမာက် ကတ် င ်

  ခူေးတိိုငေ်းရဒသကကီေးတိို ေ့န ငေ့ ်  စိ ်လ က် တည်ရ ိ ါသည်။ ဖ ည်နယ်၏ အဓိက စီေး  ာေးရရေးလို ်ငနေ်းမ ာ 

စိိုက်  ိြုေးရမ ေးဖမ ရရေးလို ်ငနေ်း၊ ဥယ ာဉ်ဖခံရဖမလို ်ငနေ်းန ငေ့ ်ရရလို ်ငနေ်းတိို ေ့ဖြစ်သည်။ ယခိုရလေ့လာမှုတ င ်ါဝငသ်ညေ့ ်

ရာ ာလို ်ငနေ်းသည် မ နဖ် ည်နယ်၏ အဓိကစိိုက်  ိြုေးရရေးလို ်ငနေ်းဖြစ်ပ ီေး ဖ ည်နယ်၏ ရဖမဧက ငါေးသနိေ်းခန ေ့တ် င ်

ရာ ာမ ာေး စိိုက်  ိြုေး ကသည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ်ရာ ာ အမ ာေးဆံိုေးစိိုက်  ိြုေးသညေ့် ဖ ည်နယ်ဖြစ်သည်ေ့အရလျှာက ်

တစ်န စ်လျှင ် တနခ် ိနရ် ါငေ်း ၁၀၀,၀၀၀ ရက ာ်ကိို စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်နိိုငသ်ည်။ သိို ေ့ဖြစ် ါ၍ မ နဖ် ည်နယရ်  ိ

ရာ ာလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ အာေးသာခ က်မ ာေး၊ အာေးနည်ေးခ က်မ ာေး၊ အခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးန ငေ့ ် ပခိမ်ေးရဖခာက်မှုမ ာေးကိို 

ဤသိုရတသနမ  SWOT ဆနေ်းစစ်နည်ေးဖြငေ့ ်ရလေ့လာ ာေး ါသည်။  

 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

 ြောဘြောသည် မပည်တ ငီ်းရ ီး   သ်ြောြ  န ငုင်မံခြောီးရ ီး   ြ် ြောီးသ ု ာ့ပါ တငပ် ု ာ့ရ ြောငီ်းခ သညာ့ ်

အရ ီးပါရသြော စ ြ်ှု န်ု  ြ်ီးတစ်ခု မဖစ်သည်။ ၈၀ ရာခိိုငန်ှုနေ်းရသာ ဖမနမ်ာေ့ရာ ာမ ာေးကိို တရိုတ်နိိုငင်သံိို ေ့ 

တင ိ်ို ေ့၍ က နရ်ာခိိုငန်ှုနေ်းမ ာေးကိို  ိိုငေ်း၊ မရလေးရ ာေးန ငေ့ ်ဂ  နန်ိိုငင်မံ ာေးသိို ေ့လည်ေး အသေီးသေီး တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ  ကသည်။ 

ဖ ည်တ ငေ်းရ ေးက က်တ ငမ် ူ မ ာေးရသာအာေးဖြငေ့ ် မနတရလေးရ ိ ြိန ်လို ်ငနေ်းမ ာေးက ကိုန ်ကမ်ေးအရနဖြငေ့ ်

ဝယ်ယူ ကသည်။  

ရာ ာ င၏် အာေးသာခ က်သည် အ ငတ်စ် ငလ်ံိုေး အသံိုေးဝငသ်ညေ့်အ ငမ် ိြုေး ဖြစ်သည်။ 

အ င ် ိြုအခ ိနတ် င ် အရစေးကိို ိုတ်ယူနိိုငသ်လိို အ ငအ်ိိုခ ိနတ် င ် သစအ်ဖြစ် အသံိုေးဖ ြုနိိုငပ် ီေး သစ်န ငေ့ ်

သစ်ခ  သာေးအရနဖြငေ့ရ်သာ်လည်ေးရကာငေ်း၊ စာေး   န ငေ့ ် ကိုလာေး ိိုငက် ေ့သိို ေ့ရသာ လူသံိုေးကိုန ်

 ရိရ ာဂမ ာေးအရနဖြငေ့လ်ည်ေးရကာငေ်း ဖ ည် နိိုငင်မံ ာေးသိို ေ့ တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ နိိုငသ်ည်။  ိို ေ့အဖ င ် ရာ ာ၏ 

အရစေးမ ာေးသည် အ ာေးခံပ ီေး ရ ေးအတက်အက ရ ေါ်မတူည်၍ ရာ ာကိို  ိုတ်ရရာငေ်းနိိုငသ်ည်။  
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စ ြောီးြှတစု် (၁၂) 

“ရာ ာက အရစေးဖခစပ် ီေးရင ် ကိုမပဏကီိိုမဟိုတ် ေူးရလ၊  ိုဂ္လိကက လိိုက်ဝယ်တာရတ ရ ိတယ်ရလ၊ 

အ ေ့တာကိိုရရာငေ်းတာရ ါ ေ့။ တခ ိြုွဲ့ြိန ်လိိုငေ်းဆိိုရင ် မနတရလေး ိို ေ့တာမ ိြုေးရ ိတယ်၊ တရိုတဖ် ည် က် 

သ ာေးတာမ ိြုေးရတ ရ ိတယ်၊ အ ေ့လိိုမ ိြုေးရတ ရ ါ ေ့။” - မ နဖ် ည်နယ်မ  ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်။ူ 

 

 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

မြန်ြြောာ့ ြောဘြောြ ြောီးသည် သစ်အ ည်အရသ ီးရ ြောငီ်းရသြော်လည်ီး ထတုယ်ြူှုနည်ီးစနစ်နငှာ့ ်

နည်ီးပညြောပ ုငီ်းဆ ငု ်ြော အြောီးနည်ီးမခငီ်းတ ု ာ့ရ  ြောငာ့ ် န ငုင်တံ ြောအဆငာ့ြ် သည်ာ့  ြောဘြောမပြောီးြ ြောီး   ု

ထတုလ်ပ်ုန ငုမ်ခငီ်း ြရှ ရပ။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ်  ဖ ည် ရ ေးက က်မ ာေးသိို ေ့ တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ ရနရသာ်လည်ေး 

ရ ေးရကာငေ်းမရ   ရ ေးန မ်ိခံရမှုမ ာေးန ငေ့သ်ာ ရငဆ်ိိုငရ်သဖြငေ့ ် အရည်အရသ ေးနမိေ့်ကိုနစ်ည်ကိို ဝယ်ယူသညေ့ ်

တရိုတ်ရ ေးက က်ကိို အဓိက မ ီခိိုရနရသည်။ တရိုတ်ရ ေးက က်ကိိုသာ မ ီခိိုရနရဖခငေ်းရ ကာငေ့ ် တရိုတ် ကမ်  

ဝယ်လိိုအာေး က ဆငေ်းလာရသာအခါ ရာ ာရ ေးက ဖခငေ်းမ ာေးကိို  ကံြုရတ ွဲ့ရဖ နသ်ည်။ 

ဖ ည်တ ငေ်းရ ေးက က်တ ငမ်ူ ြိန ်လို ်ငနေ်းမ ာေး၏ ဝယ်လိိုအာေးကိို အမ ာေးစိုမ ီခိိုရနရပ ီေး ရာ ာန ငေ့ ်တ်သက်ရသာ 

စက်ရံိုမ ာေး မ ာေးမ ာေးစာေးစာေးမရ ိဖခငေ်းကလည်ေး ရာ ာလို ်ငနေ်း၏ အာေးနည်ေးခ က်တစ်ခိုဖြစ်ရနသည်။  ိို ေ့ဖ င ်

မ နဖ် ည်နယ ် ရာ ာစိိုက်  ိြုေးသူမ ာေး အသငေ်းသည် နိိုငင်ဖံခာေးမ  ရာ ာအဝယ်ရတာ် ကိုမပဏမီ ာေးကိို 

ရခေါ်သ ငေ်းခ ေ့ရသာ်လည်ေး အရည်အရသ ေးမရကာငေ်းရသာရ ကာငေ့ ် အရရာငေ်းအဝယ်မတညေ့်သညေ့ ်

အရဖခအရနမ ာေးလည်ေး ရ ိခ ေ့သည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၁၃) 

“သူတိို ေ့က ဂ  နက်ိုမပဏရီတ ရခေါ်လာလိိုက်၊ မရလေးကိုမပဏရီတ ရခေါ်လာလိိုက်၊ ရနာက်ရဆ ေးရန ေးရတာေ့ ဒကီန ေ့ 

အဆငမ်ရဖ  ေူးရလ။ ရာ ာအရည်အရသ ေးကလည်ေးနမိေ့်ရနတယ်၊ သူတိို ေ့လိိုခ ငတ် ေ့ ံိုလည်ေး 

ကိိုယ်ကမလို ်ရ ေးနိိုင ်ေူး။ ရာ ာအရည်အရသ ေးက ယိိုေးဒယာေးကိိုလိိုက်မမ  ီူေးရလ။” - မ နဖ် ည်နယ်မ  

ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 
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စ ြောီးြှတစု် (၁၄) 

“တရိုတ်က ရတာေ့ ရ ေးန မိတ်ယ်၊ ဒအီရည်အရသ ေးကိို သူတိို ေ့ကသ ်ိမ ကညေ့ ်ူေး။ ယိိုေးဒယာေးက ရတာေ့ 

အရည်အရသ ေးကိို သူတိို ေ့ ကညေ့်တယ်ရလ။ သူတိို ေ့ရာ ာဖ ာေးရတ ဆိို လ ရနရရာ  ။ ညီပ ီေးအမှုိက်ရတ က 

ရ ငေ်းရနရရာ၊ ဒကီ (ဖမနမ်ာ) လူက အ ရလာက်မလို ်နိိုင ်ေူး။” - မ နဖ် ည်နယ်မ  ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 

အ ည်အရသ ီးရ ြောငီ်းသညာ့ ်  ြောဘြောြ ြောီးြထတုလ်ပ်ုန ငုသ်ညာ့်အမပင ် အလပ်ုသြြောီးငြှောီး ြ်ီး န် 

ြတတန် ငုမ်ခငီ်း၊ အမြတ ်ရှ ြှုနည်ီးမခငီ်း မပဿနြောြ ြောီး  လုည်ီး    ံရတ ွံ့လ  ရှ် သည်။ ယခင ် ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ 

ခိုန စ်ဝနေ်းက ငတ် င ် ရာ ာအရစေးဖ ာေးရ ေးသည် က  ် ၁,၂၀၀ မ  ၁,၅၀၀ ရက ာ်ဝနေ်းက င ် ိ ရ ိခ ေ့ပ ီေး ၂၀၁၄ 

ခိုန စ်ရနာက် ိိုငေ်းမ စ၍ အရစေးဖ ာေးရ ေးသည် က  ် ၇၀၀ မ  ၆၀၀ အ  ိ ရ ေးနှုနေ်း ိိုေးက လာသည်ကိို 

ရတ ွဲ့ရသည်။  ိို ေ့ရ ကာငေ့ ် တစ် ိိုငတ်စ်နိိုင ် ရာ ာလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအရနဖြငေ့ ် အလို ်သမာေးင ာေး၍ လို ်ကိိုငရ်န ်

တ က်ရဖခမကိိုက်၊ အရှုေံးရ ေါ်ရနသည်ကိို ရတ ွဲ့ရသည်။ ကျွမ်ေးက ငလ်ို ်သာေးမ ာေးရရ ိရန ် ခက်ခ သည်ေ့အဖ င ်

ရာ ာ ငမ် ာေး အ ငအ်ိိုလာဖခငေ်းတိို ေ့ရ ကာငေ့ ်အရစေး  က်နှုနေ်း နည်ေးဖခငေ်းန ငေ့လ်ည်ေး  ကံြုရတ ွဲ့ရန ကရသည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၁၅) 

“အရဖခအရနကရလ မရကာငေ်း ေူး။ ရာ ာလို ်ရတာ သတိ ေ့အတိိုငေ်း သမီေး၊ ကိိုယ်လို ်ရငရ်တာေ့ 

ကိိုယ်စာေးြိို ေ့က နတ်ာရ ါ ေ့ရနာ်။ အလို ်သမာေးန ေ့လို ်ရငရ်တာေ့ မတန ်ေူး။ အလို ်သမာေးယူသ ာေးတာန ေ့   

ကိုနသ် ာေးတာရ ါ ေ့ရနာ်။ အခိုဆိိုလည်ေး ရ ေးနှုနေ်းကလည်ေး မကိိုက် ူေးဆိိုရတာေ့ လံိုေးဝအဆငမ်ရဖ  ေူး။” - 

မ နဖ် ည်နယ်မ  အမ ိြုေးသမေီးရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 

  

စ ြောီးြှတစု် (၁၆) 

“အရစေးကရတာေ့ ရလ ာေ့လာတာ  ၊ ရ ါငရ်တ ကရလ ာေ့ရလ ာေ့လာတယ်၊ န စ် ကာလာရတာေ့ 

ရလ ာေ့လာတာရ ါ ေ့။ ရနာက်တစ်ခိုက  ာလ ဆိိုရတာေ့ အလို ်သမာေး ဖ ဿနာရ ါ ေ့။ အရစေးလည်ေးမရကာငေ်း၊ 

အခို ဒ ီက်ဖခမေ်းက အလို ်သမာေး ရတာ်ရတာ်ရ ာရခက်တယ်။” - မ နဖ် ည်နယ်မ  ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။  
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 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီး 

ြ န်မပည်နယရှ်   ြောဘြောလပ်ုငန်ီးြ ြောီးအတ   ် CSO ြ ြောီးြှ နည်ီးပညြောပ ုငီ်းဆ ငု ်ြော 

အရထြော အ်ပံာ့ြ ြောီးအမပင ် န ငုင်မံခြောီး ြုပဏ ြ ြောီးနငှာ့ ် ခ  တဆ် ရ်ပီးြှုြ ြောီး လပ်ုရဆြောငလ်ြောဖပ ီး အစ ီုး ြှ 

 ြောဘြောစ ု ပ်   ီးသညာ့် ရတြောငသ်ြူ ြောီးအြောီး ရခ ီးရင ရထြော ပံ်ာ့ရပီးြှုြ ြောီး မပ လပ်ုရနသည်   ု ရတ ွံ့ ပါသည်။ 

 ိိုသိို ေ့ အစိိုေးရအြ  ွဲ့ န ငေ့ ် CSO မ ာေး၏ ရာ ာလို ်ငနေ်းအရ ေါ် ရ ာက် ံေ့မှုမ ာေး ဖ ြုလို ်လာဖခငေ်းက ရာ ာစိိုက ်

ရတာငသ်ူမ ာေးအတ ကသ်ာမက ရာ ာလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအတ က် အရည်အရသ ေးဖမငေ့သ်ညေ့် ရာ ာမ ာေး 

 ိုတ်လို ်လာနိိုငဖ်ခငေ်းန ငေ့ ် နိိုငင်တံကာရ ေးက က် ိိုေးလာနိိုငဖ်ခငေ်း စသညေ့် အခ ငေ့အ်လမ်ေးရကာငေ်းမ ာေး 

ရ ေါ်ရ ါက်လာနိိုင ်ါသည်။  

 ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

မြန်ြြောာ့ ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ အဓ  ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြှြော ရ ီး   ဖ်ပ  ငဆ် ငုြ်ှု ြ ြောီးမပြောီးလြောမခငီ်း  

န ငုင်တံ ြောရ ီး   တ် င ် ဝငရ် ြော ယ်ဉှ်ဖပ  င ်န် အခ အ်ခွဲြ ြောီး   ု ဖန်တ ီးလြောမခငီ်းပင ် မဖစ်သည်။ 

အဘယရ်  ြောငာ့ဆ် ရုသြော် မြန်ြြောာ့ ြောဘြောသည် ထ ငုီ်း၊ ြရလီးရှြောီး၊ ေ ယ န်ြ်၊ အငဒ် နု ီးရှြောီးနငှာ့ ် လြောအ တု ု ာ့၏ 

 ြောဘြောြ ြောီးထ ပ်င ် အ ည်အရသ ီးန ြာ့်  မခငီ်းရ  ြောငာ့ ် မဖစ်သည်။ ဖမနမ်ာေ့ရာ ာကိို စငက်ာ ူနိိုငင်သံိို ေ့ 

တင ိ်ို ေ့ြူေးရသာ်လည်ေး ရနာက် ိိုငေ်းတ င ်ရ ်တန ေ့ခ် ေ့ရသက ေ့သိို ေ့ ဂ  နန်ိိုငင်မံ  ဖမနမ်ာေ့ရာ ာကိို ဝယ်ယူခ ငရ်သာ်လည်ေး 

အရည်အရသ ေးနမိေ့က် မှုရ ကာငေ့ ် တင ိ်ို ေ့ရန ် အဆငမ်ရဖ သညေ့်အရဖခအရနမ ာေးအာေး ရတ ွဲ့ ရ ရိ ါသည်။ 

နည်ေး ညာ ိိုငေ်းဆိိုငရ်ာန ငေ့ ်ရာ ာရစေး  ိုတ်ယူမှုနည်ေးစနစ ်အာေးနည်ေးရနဖခငေ်းကလည်ေး အရည်အရသ ေးမီရသာ 

ရာ ာမ ာေး  ိုတ်လို ်ရနအ်တ က် အခက်အခ အတာေးအဆေီး တစ်ခိုဖြစ်ရနဟို သံိုေးသ ်နိိုင ်ါသည်။  

စ ြောီးြှတစု် (၁၇) 

“ဟိို က်ကလည်ေး သ ်ိမဝယ်လိို ေ့လာေး မသ ိူေးရ ါ ေ့။ အရစေးရ ေးက ပ ီေးခ ေ့န စ်ကစြ ငေ့တ်ာရ ါ ေ့ရနာ်၊ ၈၀၀။ 

ကျွနရ်တာ် ငတ်ယ် တက်မယ် ငတ်ာ၊ မတက ်ူေး။ အရစေးရ ေးက က က က က လာရတာေ့ 

သူတိို ေ့လည်ေးပ ိြုငပ် ီေးရတာေ့ မဝယ် ကရလာက် ေူးလိို ေ့  ငတ်ယ်ရ ါ ေ့ရနာ်။ ဒနီယ်က အဓိက အာေးကိိုေးတာက 

ရာ ာ  ရလ။ အ  က်မ ာေးရတာေ့ သူတိို ေ့ပ ိြုငရ်တာေ့လည်ေး လိိုက်မဝယ် ေူး။” - မ နဖ် ည်နယ်မ  

ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။ 

  ေုစ် ပ်ရ ြောဂါသည် မြန်ြြောာ့ ြောဘြောလပ်ုငန်ီး၏ ရနြော ထ်ပ်အတြောီးအစ ီးတစ်ခု မဖစ်လြောသည်   ု

ရတ ွံ့ သည်။ က ်ရရာဂါရ ကာငေ့ ် လမ်ေး နေ်းဆက်သ ယ်ရရေး  ိတ်ဆိို ေ့မှုမ ာေးက ဖ ည် သိို ေ့ 
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ရာ ာတင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ ရာတ င ် အခက်အခ မ ာေး ဖြစ်ရ ေါ်ရစသည်။ ရာ ာရစေးရ ေးမ ာေး ရလ ာေ့က လာသည်။ 

ယခငက် အဆငေ့ ် ၃ ရ ိရသာ ရာ ာခ  ်တစ်ရ ါငလ်ျှင ် ၆၅၀ မ  ၇၀၀ က  ်န ငေ့ ် အဆငေ့ ် ၅ ရ ိရသာ 

ရာ ာခ  ်တစ်ရ ါငလ်ျှင ် ၅၀၀ မ  ၅၅၀ က  ်အတ ငေ်း ရ ိခ ေ့ရသာ်လည်ေး ယခိုအခါတ ငမ်ူ အဆငေ့ ် ၃ ရ ိရသာ 

ရာ ာခ  ်တစ်ရ ါငလ်ျှင ်၄၅၀ က  ် န ငေ့ ်အဆငေ့ ်၅  ရ ရိသာ ရာ ာခ  ်တစ်ရ ါငလ်ျှင ်၃၅၀ မ  ၃၀၀ က  ် 

ဝနေ်းက ငအ်  ိ  ိိုေးက သ ာေးခ ေ့ ါသည်။ ရာ ာရ ေးက လာမှုမ ာေးရ ကာငေ့ ် တစ် ိိုငတ်စ်နိိုင ်

ရာ ာလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအရနဖြငေ့ ် အလို ်သမာေးမ ာေး င ာေးရမ်ေးပ ီေးလို ်ကိိုငလ်ျှင ် အရှု ံေးရ ေါ်ရနသညေ့ ်

အရဖခအရနမ ာေးန ငေ့ ်  ကံြုရတ ွဲ့ရန ကရသည်။ တစ်ခ ိြုွဲ့ရသာရာ ာဖခံမ ာေးမ ာ လို ်ငနေ်းကိို င ်ရ ်နာေးလိိုက်ရသညေ့ ်

အရဖခအရနမ ာေး ရ ိရနရ သည်။ 

စ ြောီးြှတစု် (၁၈) 

“ရ ိတာရ ါ ေ့။   မတစ်ခ က်က  ာလ ဆိိုရတာေ့၊ ဥ မာ - ရ ေးက က်က ကျွနရ်တာေ့်အ င ်

တရိုတ်   ိို ေ့တယ်ရလ၊ တရိုတ်ကိို ိို ေ့ရတာေ့ အခိုကာေးရတ  ာရတ  အဝငအ်  က်မရ  ိူေးဆိိုရတာေ့ တခ ိြုွဲ့ 

ဝယ်ကိိုမဝယ်ရတာေ့ ူေး။ တခ ိြုွဲ့ကဝယ်ရတာေ့လည်ေး ရ ေးန မ်ိပ ီေးရတာေ့ ဝယ်တယ်ရလ။ မရစေးတ ေ့သူက 

ဖခံရတ  ာရတ   ိတ်လိိုက်ရတာမ ိြုေးလည်ေး ရ တိယ်။ တခ ိြုွဲ့ရတ ဆိို ရာ ာဖခံရတ ကိို 

ရရာငေ်းစာေးလိိုက်တာရ ါ ေ့ရလ။ ရမာ်လပမိြုင-်မိုဒံို လမ်ေးတစ်ရလျှာက်မ ာဆိို ကစာေးက ငေ်းရတ ဖြစ်ကိုနပ် ီ။ 

တခ ိြုွဲ့ဆိို ဆဆီိိုငရ်တ  အ ေ့လိိုရတ ဖြစ်ကိုနတ်ယ်ရ ါ ေ့။” - မ နဖ် ည်နယ်မ  ရာ ာစိိုက်ရတာငသ်ူ။     

 ိို ေ့ရ ကာငေ့ ် ရ ေးက က်ပ ိြုငဆ်ိိုငမ်ှုမ ာေးဖခငေ်း၊ နည်ေး ညာဆိိုငရ်ာ အရ ာက်အ ံေ့အာေးနည်ေးဖခငေ်းန ငေ့ ်

ကိိုေစ်က ်ရရာဂါရ ကာငေ့ ် ရာ ာရ ေးနှုနေ်းမ ာေးက လာဖခငေ်းတိို ေ့သည် ရာ ာလို ်ငနေ်းအရ ေါ် 

အဓိကပခိမေ်းရဖခာက်ရနသည်ကိို ရတ ွဲ့ ရ ိရသည်။   

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး 

● နိိုငင်တံကာ အရည်အရသ ေးမီရသာ ရာ ာမ ာေး ိုတလ်ို ်နိိုငရ်နအ်တ က် အဓကိလိိုအ ်ရသာ 

သ ငေ်းအာေးစိုဖြစ်သညေ့် နည်ေး ညာ ိိုငေ်းဆိိုငရ်ာ အရ ာက်အ ံေ့န ငေ့ ် ိုတ်ယူမှုနည်ေးစနစက်ိို CSO မ ာေးန ငေ့ ်

အစိိုေးရအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးမ  ရ ာက် ံေ့ရ ေးရန ်လိိုအ ်သည်။ 

● အရည်အရသ ေးမီရသာ ရာ ာမ ာေး ိုတ်လို ်နိိုငရ်နအ်တ က် အစိိုေးရ သိို ေ့မဟိုတ် CSO မ ာေးအရနဖြငေ့ ်

အဆငေ့ဖ်မငေ့ ် ရာ ာဓာတ်ခ  ခနေ်းမ ာေးကိို မ နဖ် ည်နယ်တစဝ်ိိုက်တ ငလ်ည်ရကာငေ်း ဖမနမ်ာနိိုငင်အံန ံ ေ့ရ  ိ

ရာ ာစိိုက်  ိြုေးသညေ့် ရဒသမ ာေးတ ငလ်ည်ေးရကာငေ်း  ိိုမိိုဖြန ေ့က် က် ာေးရ ိနိိုငရ်န ်လိိုအ ် ါသည်။  
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● ရာ ာလို ်ငနေ်းအာေး ဖ ည်တ ငေ်း၌  ိိုမိိုဖမ ငေ့တ်ငရ်န ်လိိုအ ် ါသည်။ ဥ မာ - ရာ ာန ငေ့ ်တ်သက်သညေ့ ်

(တာယာစက်ရံိုက ေ့သိို ေ့ရသာ) စက်ရံိုမ ာေး ဖ ည်တ ငေ်း၌  ိိုမိိုတည်ရ ိလာရစရန ် ဖ ည် ရငေ်းန ေီးဖမ ြု ်န မံှုမ ာေး 

ရခေါ်ယူဖခငေ်း တိိုေးဖမငေ့သ်ငေ့သ်ည်။ 

● ရာ ာလို ်ငနေ်းမ ာေးသည် ရာသဦတိုရကာငေ်းမ နရ်သာရဒသမ ာေးတ င ်တည်ရ သိညေ့်အတ က် ဖ ည်တ ငေ်း၊ 

ဖ ည်  ခရေီးသ ာေးလို ်ငနေ်းမ ာေးန ငေ့ ်  ေူးရ ါငေ်း၍ သစ်ရတာခရီေးသ ာေး ံိုစံမ ိြုေး ဆ  ရဆာငမ်ည်ဆိို ါက 

အဆိို ါလို ်ငနေ်းမ ာေး၏ ဝငရ်င တိိုေးလာနိိုငရ် သည်။ 
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ဓါတ် ံို - Sai Nun Khay (n.d.) 
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၉။ ရှြ်ီးမပညန်ယ ်

ရ မ်ေးဖ ည်နယ်သည် ဖမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အရရ ွဲ့ရဖမာက် ိိုငေ်းတ ငတ်ည်ရ သိည်။ ရ မေ်းဖ ည်နယ်တ င ်

ရ မ်ေးတိိုငေ်းရငေ်းသာေး အမ ာေးစိုရန ိိုင ်ကသည်။ အက ယ်အဝနေ်းအာေးဖြင်ေ့ စတိုရနေ်းကီလိိုမီတာ 

တစ်သနိေ်းငါေးရသာငေ်းရက ာ်ရ သိည်။ ရ မ်ေးဖ ည်နယ်သည် စိိုက်  ိြုေးရရေးကဏ္ဍတ င ် ဆနစ် ါေး၊ ရဖ ာငေ်းြူေး၊    ို ်၊ 

အာလူေး၊  ကံ၊ လက်ြက၊် ရကာ်ြီ၊ သရက်သေီးန ငေ့ ် အဖခာေးဟငေ်းသေီးဟငေ်းရ က်၊ အသေီးအန မံ ာေးကိို 

စိိုက်  ိြုေးလို ်ကိိုငလ် က်ရ သိည်ေ့ ရတာငတ်နေ်းမ ာေး  ူ ်ရသာဖ ည်နယ် ဖြစသ်ည်။   နိိုငင်အံတ ငေ်း 

စာေးသံိုေးရနရသာ အသေီးအန မံ ာေး၏ ၆၀ ရာခိိုငန်ှုနေ်းကိို ရ မ်ေးဖ ည်နယ်မ   ိုတ်လို ်ရ ေးသည်ေ့အဖ င ်

အမိ်နေီးခ ငေ်းနိိုငင်မံ ာေးဖြစ်သည်ေ့ တရိုတ်၊  ိိုငေ်းန ငေ့ ်လာအိိုနိိုငင်မံ ာေးသိို ေ့လည်ေး တင ိ်ို ေ့မှုမ ာေးရ သိည်။  

 

၉.၁။ ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

ရကာ်ြီစိိုက်  ိြုေး ရရေးလို ်ငနေ်းအရနန ငေ့ ်အရည်အရသ ေးဖမငေ့ရ်သာ အာရရေးေီေးက (Arabica) ရကာ်ြီကိို 

 ငလ်ယ်ရရမ က်န ာဖ င ် အဖမငေ့ရ်  ၃,၀၀၀ရက ာ ် ရဒသမ ာေးတ င ် အဓကိ ာေး စိိုက်  ိြုေး ကပ ီေး 

 ငလ်ယ်ရရမ က်န ာဖ င ် အဖမငေ့ရ်  ၃,၀၀၀ ရအာက်တ င ် ရိိုေက်စတာ (Robusta) ကိို စိိုက်  ိြုေး ကသည်။ 

 ငလ်ယ်ရရမ က်န ာဖ င ် အဖမငေ့ရ်  ၄,၀၀၀ရ ိရသာ ရ မ်ေးဖ ည်နယ် ရတာင ်က်ရ ိ ရ ာငရံဒသတ ငမ် ူ

အရည်အရသ ေးအဖမငေ့ဆ်ံိုေး အာရရေးေီေးက ရကာ်ြီကိို ရအာ်ဂ နစ ် (ရခေါ်) အစိမေ်းရရာင ် နည်ေး ညာ (green 

farming) ဖြငေ့ ် စိိုက ် ိြုေး ိုတ်လို ် ကသည်။ ရကာ်ြီအာေး ရကာ်မာရ ယ်လ်၊  ရီမယီံ၊ စ ါယရ် ယ်လတ ီ

(Commercial, premium, specialty) ဟူ၍ အရည်အရသ ေး အဆငေ့မ် ာေး ခ  ဖခာေး ာေး ါသည်။  

ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ်တစ်န စ်လျှင ်ရကာ်ြီတနခ် ိန ်၈,၀၀၀ ကိို ရ မ်ေးဖ ည်နယ်န ငေ့ ်မနတရလေးတိိုငေ်းရဒသကကီေးတိို ေ့မ  အဓကိ 

 ိုတ်လို ်လ က်ရ ပိ ီေး ဇနန်၀ါရီ၊ ရြရြာ်၀ါရီန ငေ့ ် မတ်လတိို ေ့တ င ် ရကာ်ြီရိတ်သမိေ်း ကသည်။ 

ရကာ်ြီ ိုတ်လို ်သူမ ာေးသည် ကိိုယ် ိိုင ်စိိုက်  ိြုေးရဖမမ ာေးဖြငေ့ ်ရကာ်ြီစိိုက်ဖခငေ်း၊ ရတာငသ်ူမ ာေးန ငေ့ ်စာခ ြု ်ခ ြု ် 

(contract farming) ကာ ရကာ်ြီမ ာေးကိို ၀ယ်ယူဖခငေ်းမ ာေးကိို က ငေ့သ်ံိုေး က ါသည်။ ဤသိုရတသနတ င ်

အာေးသာခ က၊် အာေးနည်ေးခ က်၊ အခ ငေ့အ်လမ်ေးန ငေ့ ် ပခမိ်ေးရဖခာက်မှု SWOT ဆနေ်းစစ်မှုကိို အရဖခခ၍ံ 

ရ မ်ေးဖ ည်နယ်၏ ရကာ်ြီလို ်ငနေ်းကိို ရလေ့လာ ာေး ါသည်။ 

 

 

https://www.mmtimes.com/news/coffee-industry-expands-overseas-demand-rises.html
https://www.mmtimes.com/news/coffee-industry-expands-overseas-demand-rises.html
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ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

ရှြ်ီးမပည်နယသ်ည် ရ ြောဖ် စ ု ပ်   ီး န်အတ   ် သငာ့တ်ငာ့ြ်ျှတရသြော ပငလ်ယရ် ြ  န်ြှောမပင ်

အမြငာ့ရ်ပ၊ ရမြအြ   ီးအစြောီး၊ ြ ုီးရ ခ  န်နငှာ့ ်  ြောသ ဥတတု ု ာ့   ု ပ ုငဆ် ငုထ်ြောီးမခငီ်းြှြော ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီးအြောီး 

အလြောီးအလြောရှ ရသြော စ ီးပ ြောီးရ ီးလပ်ုငန်ီးတစ်ခု မဖစရ်စသည်။ ရိတ်သမိေ်းစဥ်ကာလ၌ 

ရဖခာက်ရသ ွဲ့ရသာရာသဦတိုန ငေ့ ် ရန ူဖခငေ်းမ ာ အဖခာေးနိိုငင်မံ ာေးန ငေ့ယ် ဥ်လျှင ် အာေးသာခ က်တစ်ခို ဖြစ်သည်။ 

ရကာ်ြီရစေ့၏ အရည်အရသ ေးသည် ၎ငေ်း၏တနြိ်ိုေးအရ ေါ် အဆံိုေးအဖြတ်ရ ေးနိိုငပ် ီေး အရည်အရသ ေးဖမငေ့ရ်ကာ်ြီ၏ 

အဖမတ်သည် သာမနအ်ရည်အရသ ေးရ ိ ရကာ်ြီမ ာေး က် ၅ ဆ  ိိုမိိုရလေ့ရ သိည်။ 

အမခြောီးရသြော အဓ   အြောီးသြောခ  တ်စ်ခြှုြော မပညပ်ဝယလ် အုြောီးြ ြောီး ရှ ရနမခငီ်းမဖစ်သည်။ 

ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီးသည်  ြဘြောရပေါ်တ င ် ဒတု ယ ရစ ီး   အ်က  ီးဆံီုးမဖစ်သညာ့်အမပင ် သဘြော၀အတ ငုီ်း 

စ ု ပ်   ီးထြောီးရသြော မြန်ြြောာ့ရ ြော်ဖ ၏ ထီူးမခြောီးရသြော အ သြောနငှာ့ ် အ ည်အရသ ီးတ ု ာ့ရ  ြောငာ့ ် အရြ   န်နငှာ့ ်

ဥရ ြောပွားရဒသြ ြောီး၏ ၀ယလ် အုြောီးြှြော ြ ြောီးမပြောီးလ  ရှ် သည်။ ကရမဘာဒေီးယာေး၊ ကရနဒါ၊ ဂ  န၊် စငက်ာ ူ၊ 

အရမရိကန၊်  ိိုငေ်း၊ ရဟာငရ်ကာင၊် ရိုရ ာေး၊ ဒ ူိိုငေ်း၊ ဩစရ တေးလ န ငေ့ ်  ိိုငဝ်မ်စသညေ့် နိိုငင်မံ ာေး အ ါအ၀င ်

နိိုငင်ရံ ါငေ်း ၂၀ ကိို   ိို ေ့ကိုနအ်ဖြစ် တင ိ်ို ေ့ရံိုသာမက စ ါယ်ရ ယ်လတီအဆငေ့ ် ရကာ်ြီကိို ဖ ည်တ ငေ်းရ  ိ

ရလဆ ်ိမ ာေး၊ စာေးရသာကဆ်ိိုငမ် ာေး၊ ဟိိုတယ်န ငေ့ ် စ ူါမာေးကတ်မ ာေးတ င ် ဖြန ေ့ဖ်ြ ေးရရာငေ်းခ  ကရသာရ ကာငေ့ ်

ဖ ည်တ ငေ်း၀ယ်လိိုအာေးလည်ေး အသငေ့အ်တငေ့ ်ရ ိရ သည်။ 

မြန်ြြောန ငုင်တံ င ် လ ဖ်  ်ည်ထ န်ီး ြောီးရသြော ယဉ်ရ  ီးြှုထ  ် ရ ြောဖ် ယဉ်ရ  ီးြှု 

ထ န်ီး ြောီးလြောရစ န် က   ီးပြ်ီးြှုြ ြောီးရ  ြောငာ့ ် မပည်တ ငီ်း၀ယလ် အုြောီးြှြော မြငာ့တ် လ်ြောပါသည်။   

ရကာ်ြီရသာက်ဖခငေ်း၏ အက ိြုေးရက ေးဇူေးမ ာေးအဖ င ် အရည်အရသ ေးဖမငေ့ရ်ကာ်ြီကိို ဓရလေ့တစ်ခိုအရနန ငေ့ ်

ရသာက်ခ ငလ်ာရအာင ် ဆ  ရဆာငမ်ှုမ ာေး ရ ိလာသည်။ အဆငေ့ဖ်မငေ့ရ်ကာ်ြီရစ ေးက က်ကိို အဓိက ာေးရာမ   

ယခိုရနာက် ိိုငေ်းတ င ်  လိနေ်းရကာ်ြီ၊ အသငေ့ရ်ြ ာ်ရကာ်ြီ၊ န  ်ရကာ်ြီဟူ၍ ရ ေးက က်မ ာေး 

ရဖ ာငေ်းလ ရ ေါ်ရ ါက်လာသည်။ ရကာ်ြီမ ာေး  ိုတ်လို ်ရန ် အဓိကက ရသာ  ိုတ်လို ်သညေ့်နည်ေးစနစ၊် 

စက် စစည်ေး၊ နည်ေး ညာအ ိိုငေ်း တိိုေးတက်လာရသာရ ကာငေ့ ် ရကာ်ြီအရည်အရသ ေးလည်ေး ဖမငေ့တ်က်ပ ီေး 

လို ်ငနေ်းလည် တ်မှု ံိုစံမ ာေးလည်ေး တိိုေးတက်လာသည်။ ရကာ်ြီစက်ရံိုအမ ာေးစိုသည် ရဒသခံအမ ာေးစိုန ငေ့ ်

လည် တ်ကာ ၎ငေ်းတိို ေ့အာေး နည်ေး ညာမ ာေး ံေ့ ိိုေးဖခငေ်း၊ စက်ရံို၏ အရရေးကကေီးရနရာမ ာေးတ င ် ရာ ေူးခန ေ့အ် ်၍ 

လက်တ  လို ်ရဆာငဖ်ခငေ်းမ ာေး ရ ိလာသည်။  ိို ေ့အဖ င ်လို ်ငနေ်းရ ငက်ကေီးအခ ိြုွဲ့သည် ရကာြီ်လို ်ငနေ်းလို ်ကိိုငသ် ူ

ရဒသခံမ ာေးအတ က ် ကိုနရ်ခ ာ ိုတ်လို ်ရာတ င ် လိိုအ ်ရသာ ၀နရ်ဆာငမ်ှုမ ာေးရ ေးဖခငေ်း (ဥ မာ - 

 ါကင ်ိုတ်ရ ေးဖခငေ်း) တိို ေ့ကိို လို ်ရဆာငလ်ာ ကသည်။  
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စာခ ြု ်မ ာေးဖြငေ့ ် စနစ်တက  ရရာငေ်းဝယ်ရြာက်ကာေးဖခငေ်း၊ အမိ်အရရာက်  ိို ေ့ရဆာငမ်ှုစနစ် (online 

delivery)ဖြငေ့ ် ဆက်သ ယ်ရရာငေ်းခ ဖခငေ်း  ံိုစံမ ာေးသိို ေ့ ရဖ ာငေ်းလ က ငေ့သ်ံိုေးလာသည်။  

ဖ ည်တ ငေ်းရကာ်ြီရ ေးက ကတ် င ် နိိုငင်ဖံခာေးမ  အသငေ့ရ်သာက်ရကာ်ြီမ ာေးကိို ဝယယ်ူသံိုေးစ  ရာမ  ယခိုဆိိုလျှင ်

ဖ ည်တ ငေ်းရ ိ တစ်နိိုငတ်စ် ိိုင ်လို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးမ  ရကာ်ြီမှုန ေ့မ် ာေးကိို ကိိုယ်တိိုင ် ိုတ်လို ်ဖြန ေ့ခ် ီလာခ ေ့ ကသည်။ 

ရကာ်ြီစိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်မှုမ ာေးမ တစ်ဆငေ့ ်ရကာ်ြီဆိိုငမ် ာေး၊ ရကာ်ြီန ငေ့ ်ဆက်စ ်ရသာလို ်ငနေ်းမ ာေး  (ဥ မာ - 

ရကာ်ြီဖြငေ့ ်ရခ ေးချွတ်သညေ့် ဆ ်ဖ ာ ိုတ်လို ်ဖခငေ်း၊ မ က်န ာရ ါငေ်းတငဖ်ခငေ်း) ရ ေါ်ရ ါက်လာခ ေ့ ကသည်။  

ရ ြော်ဖ ရစ ီး   မ်ြငာ့တ် လ်ြောြှု၊ ၀ယလ် အုြောီးမြငာ့လ်ြောြှု၊ တစ်ဆငာ့ဖ်ပ ီးတစ်ဆငာ့ ်

ထတုလ်ပ်ုြှုအပ ုငီ်းြ ြောီးနငှာ့အ်တ ူ ရဒသခံတ ု ာ့၏ အလပ်ုအ  ငုအ်ခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီးလည်ီး တ ီုးတ လ်ြောခွဲာ့သည်။ 

ခရမ်ေးခ ဉ်၊ မိုနည်ငေ်း၊ မိုနလ်ာ အစရ ိရသာ အဖခာေးသေီးန မံ ာေးန ငေ့ယ် ဥ်လျှငလ်ည်ေး ဆံိုေးရှု ံေးနိိုငရ်ဖခနည်ေးသညေ့် 

အာေးသာခ ကရ် ိရသာ ရကာ်ြီကိိုစိိုက်  ိြုေးသူ ရတာငသ်ူအရရအတ က်မ ာလည်ေး တိိုေး  ာေးလာသည်။ 

ရကာ်ြီစိိုက်ရတာငသ်ူမ ာေးန ငေ့ ်  ိုတ်လို ်သူမ ာေးဖြငေ့ ် ြ  ွဲ့စည်ေး ာေးရသာ ရကာ်ြီအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး၏ 

 ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် က်နိိုငစ် မ်ေး၊ အခ ိြုွဲ့ရသာလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေး၏ စ န ေ့ဦ်ေးတီ  ငမ်ှုမ ာေး၊ ရလေ့လာဆနေ်းသစမ်ှုမ ာေး၊ 

နိိုငင်တံကာ ရကာ်ြီရ ေးက က်ကိို  ိိုေးရြာက်ရနအ်တ က် လိိုအ ်ရသာ ရ ာက်ခံခ က်လက်မ တ်မ ာေး၊ 

ဓာတ်ခ  ခနေ်းအရဖြမ ာေးကိို ယူရဆာငရ် ေးနိိုငဖ်ခငေ်းတိို ေ့ရ ကာငေ့ ် ဖမနမ်ာေ့ရကာ်ြီရစ ေးက က်မ ာ တစ်ဆ က်တစ်ဆ 

ရအာငဖ်မငလ်ာခ ေ့ရ သည်။ မျှတရသာ ကိုနသ် ယ်မှုလက်မ တ် (Fair trade Certificate)၊ ရအာ်ဂ နစ်လက်မ တ် 

(Organic Certificate)၊ မိိုေးသစ်ရတာ အသအိမ တ်ဖ ြုလက်မ တ် (Rainforest Certificate)၊ 

ရရရ ည်တည်တံေ့ရသာစီေး  ာေးရရေးဆို (Sustainable Business Award) အစရ ိသည်တိို ေ့က ၂၀၂၀ ခိုန စ်တ င ်

ကမဘာေ့ရဖမ ံိုရ ေါ်၌ ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ် အရည်အရသ ေးရကာငေ်းရသာရကာ်ြီ စိိုက်  ိြုေး  က်ရ ိရ ကာငေ်း 

သက်ရသ  ူာေးပ ီေးဖြစ်သည်။  

မိိုေးသစ်ရတာရကာ်ြီ (အစိိုေးရ၏ သစ်ရတာဧရိယာအတ ငေ်း သစ်ရတာကိို မဖ ြုနေ်းတီေးရစ   

စိိုက်  ိြုေးရရ ိရသာရကာ်ြီ)သည် သ ာဝ တ်ဝနေ်းက ငက်ိို ကူညီရသာရ ကာငေ့ ် သ ာ၀ တ်၀နေ်းက ငက်ိို 

ဂရိုစိိုက်ရသာ၀ယ်သူမ ာေးမ  ရ ေးရကာငေ်းရ ေး ဝယ်ယူ ကသည်။ ရကာ်ြီ ငသ်ည် န စ်ရ ည်သေီးန ဖံြစ်ရသာရ ကာငေ့ ်

သ ာ၀ တ်၀နေ်းက ငက်ိို အက ိြုေးဖ ြုသညေ့အ်ဖ င ်  ရကာ်ြီခ ံကိိုလည်ေး သ ာဝရဖမဩဇာအဖြစ ်

အသံိုေးဖ ြုနိိုငသ်ည်။ ရ ာငရံဖမ က်တ င ် သစ်ရတာ ဖ နလ်ည် ရူ ာငသ်ညေ့အ်ရနဖြငေ့ ် ရကာ်ြီကိို 

သစ်ရတာမ ာေးန ငေ့ ်တ  ၍စိိုက်  ိြုေးမှုမ ာေး င ်ရ ိလာသည်။ 
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ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

ရ ီး   အ်ြောီးနည်ီးမခငီ်းနငှာ့ ် ရ ီး   ခ်  တဆ် ြ်ှုနည်ီးမခငီ်းတ ု ာ့သည် ရ ြောဖ် လပ်ုငန်ီး၏ အဓ   

အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီးမဖစ်သည်။ ရကာ်ြီရ ေးက က်ရ ရိန ် မ ာေးစ ာလိိုအ ်သညေ့အ်တ က် အစိိုေးရ၊ 

နိိုငင်တံကာအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ လို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအရနဖြငေ့ ် ရ ေးက က်ရြာ်ရဆာငရ် ေးသငေ့ ်ါသည်။ စိိုက ် ိြုေးရဖမ 

အကန ေ့အ်သတ်၊ ရဖမကကေီး အကန ေ့အ်သတ်၊ ရ ေးက က ် အကန ေ့အ်သတ် ရ ိရသာရ ကာငေ့ ် ရကာ်မာရ ယ ်

အရည်အရသ ေးအရ ယ ဥ်ပ ိြုငရ်န ် ခက်ခ ပ ီေး  ရမီီယမ်န ငေ့ ် စ ါယ်ရ ယ ် ရကာ်ြီရစ ေးက က်ကိိုသာလျှင ်

ယ ဥ်ပ ိြုငန်ိိုင ်ကသည်။ ရကာ်ြီအဓိက  က်ရသာ  ရာဇီေးလ်၊ ေီယက်နမ်တိို ေ့န ငေ့ယ် ဥ်လျှငလ်ည်ေး 

 ိုတ်လို ်မှုကိုနက် စရိတ် ကကီေးမာေးဖခငေ်းရ ကာငေ့လ်ည်ေး ရ ေးက က်စိနရ်ခေါ်မှုမ ာေး ရ ိသည်။ 

ရ ြော်ဖ စ ု ပ်   ီးြှုအတ   ် အ ငီ်းအနှ ီးသ ငီ်းအြောီးစုက  ီးရသြောရ  ြောငာ့ ် ရတြောငသ်ြူ ြောီးအရနနငှာ့ ်

စ ု ပ်   ီးဖ ု ာ့ အခ အ်ခွဲရှ   သည်။ ရဖမဩဇာသ ငေ်းအာေးစို ကိုမပဏတိီို ေ့၏ အရ ာက်အ ံေ့မ ာေးကိိုလည်ေး (ဥ မာ - 

အရကကေးဖြငေ့ ် ရရာငေ်းဖခငေ်း)မ ာေးစ ာ လိိုအ ်ရ သည်။  ိို ေ့အဖ င ် စိိုက ် ိြုေးရရေးကဏ္ဍအတ က် ရခ ေးရင ရရ ရိန ်

အရ ာက်အ ာေးမ ာေး ဖ သရရသာ်လည်ေး ရင ရခ ေးသညေ့်  ဏအ်ရရအတ က်မ ာ အလ နန်ည်ေး ါေးသည်။ 

တခ ိြုွဲ့ ိုတ်လို ်သူမ ာေးအရနဖြငေ့ ် တင ိ်ို ေ့ရနလိ်ိုငစ်ငမ်ရ ိဖခငေ်း၊ ရကာ်ြီစကရ်ံို တည်ရ ာငရ်န ်

အရငေ်းအန ေီးမ ာေးဖခငေ်းတိို ေ့ရ ကာငေ့ ် လို ်ငနေ်းကကေီး လို ်ကိိုငသ်ူမ ာေးမ တစ်ဆငေ့ ် တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ ဖခငေ်း၊ 

ရကာ်ြီ ိုတ်လို ်ဖခငေ်းမ ာေး ဖ ြုလို ် ကသည်။  

ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီး၏ အမခြောီး အြောီးနည်ီးခ  တ်စ်ခုြှြော မပည်ပြှတငသ် ငီ်းရသြော စ ပ်စစည်ီးြ ြောီး   ု

အြောီး  ီုးရန မခငီ်းမဖစ်သည်။ ရကာ်ြီ ိုတ်လို ်ရာတ င ် အရည်အရသ ေးရကာငေ်းရန ် အဓိကဖြစ်ရသာရ ကာင်ေ့ 

 ရာဇီေးလ်၊  ိိုငေ်း၊ ကိိုလံ ယီာ၊  ိိုင၀်မ်န ငေ့ ် ဥရရာ နိိုငင်မံ ာေးမ  ရကာ်ြီစက် စစည်ေးမ ာေး၊ ရကာ်ြီရြ ာစ်က်၊ 

ရကာ်ြီရလ ာ်စက်၊ ရကာ်ြီ ညေ့်ရနအ်တိ်၊ အတိ ိ်တ်စက် တိို ေ့ကိို တငသ် ငေ်း၀ယ်ယူရသည်။  ိိုမျှသာမက 

ဖ ည်တ ငေ်းမ  ရကာ်ြီ  ကန်ှုနေ်းသည် ဖ ည်တ ငေ်း၊ ဖ ည်  ရ ေးက က်အတ က် လံိုရလာက်ရသာ 

 မာဏမရ ိဖခငေ်းရ ကာငေ့ ် တခ ိြုွဲ့အသငေ့ရ်သာက်ရကာ်ြီမ ာေးကိို နိိုငင်ဖံခာေးမ  ဖ နလ်ည်တငသ် ငေ်းဖခငေ်းမ ာေး 

ရ ိရနသည်။  

ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီး၏ အခ ငာ့အ်လြ်ီးြ ြောီး 

ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီး၏ အဓ   အခ ငာ့အ်လြ်ီးြှြော အစ ုီး နငှာ့ ် န ငုင်တံ ြောအဖ ွဲ ွံ့အစည်ီးြ ြောီးြှ 

အရထြော အ်ပံာ့ြ ြောီး  ရှ မခငီ်းမဖစ်သည်။ အစိိုေးရဌာနမ ာေးဖြစ်ရသာ အရသေးစာေးန ငေ့အ်လတ်စာေး လို ်ငနေ်းမ ာေး 

ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေး ေဟိိုဌာန၊ စီေး  ာေးရရေးန ငေ့ ်ကူေးသနေ်းရရာငေ်းဝယ်ရရေး ဝနက်ကေီးဌာန၊ စိိုက်  ိြုေးရရေး၊ ရမ ေးဖမ ရရေးန ငေ့ ်

ဆည်ရဖမာငေ်းဝနက်ကီေးဌာနတိို ေ့န ငေ့ ် ဆက်သ ယလ်ို ်ကိိုငရ်သည်။ အ ေူးသဖြငေ့ ် နိိုငင်တံကာသိို ေ့  စစည်ေးတင ိ်ို ေ့ဖခငေ်း၊ 
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ကိုနစ်ည်မ ာေး သ ာေးရရာက်ဖ သဖခငေ်းတိို ေ့အတ က် စီေး  ာေးရရေးန ငေ့ ် ကူေးသနေ်းရရာငေ်းဝယ်ရရေး ဝနက်ကီေးဌာနမ  

အဆက်အသ ယ်မ ာေး ကညီူရ ေးသည်။  ိို ေ့ဖ င ် ၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င ် အစိိုေးရသည် ရကာ်ြီန ငေ့ ်

 တ်သက်ရသာသငတ်နေ်း (Coffee nia training course) ကိို စိိုက်  ိြုေးဖခငေ်းန ငေ့ ်  ိုတ်လို ်မှုအ ိိုငေ်းမ ာေးကိို 

ရလေ့လာရနအ်လိို ေ့င ာ ေီယက်နမ်ခရီေးစဥ် စီစဥ်ရ ေးခ ေ့ ါသည်။ လို ်ငနေ်းအဆက်အသ ယ်မ ာေး ခ ိတ်ဆက်ရနလ်ည်ေး 

ကိိုေးရေီးယာေးသိို ေ့ ရကာ်ြီဖ     (expo) အရနဖြငေ့ ် ိို ေ့ရဆာငရ် ေးြူေးသည်။  

INGO မ ာေးဖြစ်သညေ့် JICA၊ USAID၊ ဂ ာမနအီဖ ည်ဖ ညဆ်ိိုငရ်ာ  ူေးရ ါငေ်းရဆာငရ် ကရ်ရေး ရအဂ ငစ် ီ

(GIZ) န ငေ့ ်Responsible Business Fund (RBF) တိို ေ့မ  နည်ေး ညာန ငေ့ ်ရင ရ ကေးရ ာက် ံေ့မှုမ ာေး ရ ိခ ေ့သည်။ 

ဥ မာ - ၂၀၁၅ခိုန စ်တ င ် GIZမ  ရ ာငရံဒသကိို ရကာ်ြီ ရရာဂ က်အရနန ငေ့ ် ရရ ေးခ ယ်ပ ီေး ရင ရ ကေးဆိိုငရ်ာ 

သငတ်နေ်းမ ာေး၊ နည်ေး ညာရ ာက် ံေ့မှုမ ာေးန ငေ့ ် အဖခာေးလိိုအ ်ခ က်မ ာေးကိို ဖြညေ့်ဆည်ေးရ ေးခ ေ့သည်။  ိို ေ့ဖ င ်

USAID န ငေ့ ်  ခ ိတ်ဆက်ပ ီေး Winrock International  နိိုငင်တံကာအြ  ွဲ့အစည်ေးမ  ရကာ်ြီ ိုတ်လို ်သညေ့ ်

နည်ေးစနစ်၊ နည်ေး ညာရ ာက် ံေ့မှုမ ာေး၊ သငတ်နေ်းမ ာေး ရ ေးခ ေ့ ါသည်။ ရကာြီ် အစိိုကကိတ်စက်၊ 

အရဖခာက်ကကိတစ်က ် အစရ ိရသာ စက် စစည်ေးမ ာေး၊ ရစ ေးက က်ခ ိတ်ဆက်မှုမ ာေး၊ ရတာငသ်ူမ ာေးန ငေ့ ်

 ိုတ်လို ်သူမ ာေးကိို ခ ိတ်ဆက်ရ ေးမှုမ ာေး လို ်ခ ေ့ ကသည်။ သတိဖ ြုစရာမ ာ ရင ရ ကေးရ ာက် ံေ့သညေ့် INGO 

မ ာေးသည် ရတာငသ်ူမ ာေးအတ က် ရခ ေးရင ရ ေးရာတ င ်အစိိုေးရ၏ စီစဥ်မှုမ တစ်ဆငေ့ ်လို ်ရဆာင ်ကရ သည်။ 

ရကာ်ြီလို ်ငနေ်း၏ အဖခာေးအခ ငေ့အ်လမ်ေးတစ်ခိုမ ာ သ ာ၀ တ်၀နေ်းက ငက်ိို အက ိြုေးဖ ြုဖခငေ်း င ်

ဖြစ်သည်။ ရအာ်ဂ နစ် နည်ေး ညာဖြငေ့ ် စိိုက်  ိြုေးသညေ့အ်ဖ င ် အဖခာေးန စ်ရ ည် ငမ် ာေးန ငေ့ ် တ  စိိုက်ရရသာရ ကာငေ့ ်

သစ်ရတာဖ ြုနေ်းတီေးမှုကိို ကာက ယ်ရ ေးကာ ရာသဦတိုရြာက်ဖ နမ်ှုကိို ရလျှာေ့ခ ရ ေးသည်။  ိို ေ့အဖ င ်

ရ မ်ေးဖ ည်နယ ်ဟိို ိုနေ်းပမိြုွဲ့နယ်၏ အခ ိြုွဲ့ရနရာမ ာေးတ င ် ြငလ်န၊် ဂ ာမန၊ီ ဆ ဇ်ဇာလနအ်စိိုေးရတိို ေ့န ငေ့ ်ကိုလသမဂ ္

မူေးယစ်ရဆေးဝါေးန ငေ့ ် ရာဇဝတ်မှုခငေ်းဆိိုငရ်ာ ရံိုေး၏ အကူအညီဖြငေ့ ်  နိေ်းအစာေး  ိိုေးသေီးန အံဖြစ် ရကာ်ြီကိို 

စိိုက်  ိြုေးလာဖခငေ်းမ ာ ရဒသခံမ ာေးန ငေ့ ် တ်၀နေ်းက ငအ်တ က ်အလ န ်ငအ်က ိြုေးရ ိလ  ါသည်။ က ာေးမတနေ်းတူရရေး၊ 

 ညာရရေး၊ စီေး  ာေးရရေးြ ံွဲ့ ပြိြုေးမှု၊ လူ ိုအက ိြုေးဖ ြုလို ်ငနေ်းမ ာေးကိို တိိုေးတက်ရစသညေ့အ်ဖ င ်

သစ်ရတာဖ ြုနေ်းဖခငေ်းမ ာေးကိို ရလ ာေ့နည်ေးရစသည်။ ရကာြီ်လို ်ငနေ်းမ ာေး၌ မျှတရသာကိုနသ် ယ်မှုလက်မ တ ်

ရ ိလျှင ် နိိုငင်တံကာ ရကာ်ြီရစ ေးက က်တ င ် ရစ ေးရကာငေ်းရကာငေ်း ရရ ိနိိုငရ် သည်။ ဥ မာ - ၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င ်

မျှတရသာကိုနသ် ယ်မှုလက်မ တ်အာေး ဖမနမ်ာဖ ည်မ    မဆံိုေးခ ီေးဖမ ငေ့ခံ် ာေးရရသာ Green Gold 

ရကာ်ြီစိိုက်  ိြုေး  ိုတ်လို ်ရရေးသမဝါယမအသငေ်းလီမိတက်3မ  ဥရရာ သိို ေ့ ရကာ်ြီမ ာေး တင ိ်ို ေ့ရရာငေ်းခ ရန ်

 
3 Green Gold ရကာ်ြီစိိုက်  ိြုေး  ိုတ်လို ်ရရေးသမဝါယမအသငေ်းလီမိတက်အာေး ၂၀၁၅ ခိုန စ်တ င ်တည်ရ ာငခ် ေ့ပ ီေး ရ မ်ေးရတာငတ် င ်

တည်ရ ိကာ (United Nations Myanmar, 2019) ရက ေးရ ာ ၅၅ ရ ာမ   ိုတ်လို ်သူရတာငသူ် ၉၀၀ ရက ာ်  ါဝငရ်နပ ီဖြစ်သည် 

(Embassy of Switzerland in Myanmar, 2020)။ 
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Malongo ဖ ငသ်စ်ရကာ်ြီကိုမပဏနီ ငေ့ ်  ူေးရ ါငေ်းခ ေ့ရာ ၎ငေ်း၏ရကာ်ြီအတ က် ရ ေးရကာငေ်းရရ ရိံိုသာမက 

လူမှုရရေးကိစစမ ာေးန ငေ့ ် ကိုမပဏ ီ သိို ေ့မဟိုတ်  ိုတ်လို ်မှုအရဖခအရနမ ာေး ြ ံွဲ့ ပြိြုေးတိိုေးတက်ရရေးတ င ် အသံိုေးဖ ြုရန ်

အာမခံရ ကေး ါ ခံစာေးရရ ိရနပ ီ ဖြစသ်ည်။  

 ိို ေ့ဖ င ် ရကာ်ြီ ငစ်ိိုက်  ိြုေးလျှင ်တစ်န စ် တ်လံိုေးတ င ် ရကာ်ြီအာေး ရိတ်သမိေ်းခူေးဆ တ်သညေ့် ရာသမီ ာ 

ဒဇီင ်ာလမ  မတလ်အ  ိဖြစ်ရသာရ ကာငေ့ ်ရတာငသ်ူမ ာေးအရနဖြငေ့ ်၀ငရ်င ရရ သိညေ့်အဖ င ်  ရကာ်ြီ၏အရ ်ိ 

အ ငအ်ဖြစ် အသံိုေးဖ ြုရသာ ရ ာ တ်၊ မကက ာ ရဒေးမီေးယာေးတိို ေ့မ လည်ေး ၀ငရ်င ရရ သိည်။ ရကာ်ြီ၏ 

စ န ေ့ ်စ် စစည်ေးမ ာ သ ာ၀ဓါတ်ရဖမ သဇာအဖြစ် အသံိုေးဖ ြုနိိုငရ်သာရ ကာငေ့ ် ရတာငသ်ူမ ာေးအတ က ်

ကိုနက် စရိတ် သက်သာရ သည်။  

ရ ြော်ဖ လပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

  ေုစ် ပ်ရ ြောဂါသည် ရ ြော်ဖ ရ ီး   တ် ီုးတ မ်ခငီ်း၏ အဓ   အတြောီးအဆ ီးမဖစ်သည်။ 

ကိိုေစ်ရ ကာငေ့ ် ဖ ည်တ ငေ်းရစ ေးက က်၌ စ ါယရ် ယအ်ရည်အရသ ေး ၀ယ်လိိုအာေးမ ာေး က ဆငေ်းလာကာ 

ရစ ေးနည်ေးသညေ့် ရကာ်ြီမ ာေးကိို ၀ယ်ယူ ကသည်။ နိိုငင်တံကာရကာ်ြီရစ ေးက က်  ခိိိုက်ရသာရ ကာငေ့ ်

ကိုနအ်မ ာစာ ရလ ာေ့က မှု၊ စာခ ြု ်  က်မှုမ ာေး ရ ခိ ေ့သည်။ ကိိုေစ်ကာလတ င ်  ဖမနမ်ာနိိုငင်သံိို ေ့ 

လာရရာက်အလို ်လို ်ကိိုငသ်ညေ့် နိိုငင်ဖံခာေးသာေး အရရအတ က်နည်ေးလာဖခငေ်း၊ ရရာငေ်းခ မှု အမ ာေးဆံိုေးရ ိသညေ့ ်

ရလဆ ်ိ ိတ်သ ာေးဖခငေ်း၊ စာေးရသာက်ဆိိုငမ် ာေး၊ ဟိိုတယ်န ငေ့ ် ရကာ်ြီဆိိုငက်ကီေးမ ာေး  ိတ်ရဖခငေ်းတိို ေ့ရ ကာငေ့ ်

ရရာငေ်းအာေးမ ာေးစ ာ က ဆငေ်းခ ေ့ ါသည်။  ိို ေ့အဖ င ် ကိိုေစ်ကာလတ င ် ရခါငေ်းရဆာငမ်ှုအ ိိုငေ်းရဖ ာငေ်းလ ကာ 

အရရာငေ်းစရိတ်၊ အသံိုေးစရတိ်၊ အလို ်သမာေးအရရအတ က်တိို ေ့ကိို ရလျှာေ့ခ ခ ေ့ရသည်။ လို ်ငနေ်းလည် တ်မှု၊ 

စီမံခန ေ့ခ်  မှု၊  ိုတ်လို ် ံိုစံမ ာေး ရဖ ာငေ်းလ ခ ေ့ရသည်ေ့အဖ င ် အမိ်မ  အလို ်လို ်ဖခငေ်းစနစ်ဖြငေ့ ်

လို ်ငနေ်းလည် တ်ခ ေ့ရသည်။ ြိုနေ်းဖြငေ့ ် ရရာငေ်းခ ဖခငေ်း၊ အ နလိ်ိုငေ်းဖြငေ့ ် ရရာငေ်းခ  ိို ေ့ရဆာငဖ်ခငေ်းသိို ေ့ 

ရဖ ာငေ်းလ လို ်ကိိုငခ် ေ့ရသည်။ ၀ယ်လိိုအာေးနည်ေး ါေးရသာရ ကာငေ့ ် ရကာ်ြီ ိုတ်လို ်သညေ့်  မာဏကိို 

ရလျှာေ့ခ ခ ေ့ရသည်။  ိို ေ့ဖ င ်နိိုငင်ရံရေးမပငမိ်သက်မှု  ံိုရိ ်သည်လည်ေး ရကာ်ြီလို ်ငနေ်းကိို မ ာေးစ ာ ခိိိုက်ရစသည်။ 

ဥ မာအရနဖြငေ့ ် ရခိိုငကိ်စစန ငေ့ ်  တ်သက်ပ ီေး ယငေ်းလို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးသည် နိိုငင်တံကာမ  ၀ယ်သမူ ာေး 

ဆံိုေးရှုေံးသ ာေးရသည်ကိို ရလေ့လာမိ ါသည်။ 

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး  

● နိိုငင်ရံတာ်အစိိုေးရ၏ ရစ ေးက က်ရြာ်ရဆာငမ်ှုမ ာေး အလ နလ်ိိုအ ် ါသည်။ မည်မျှ င ် အရည်အရသ ေး 

ရကာငေ်းရနရစကာမ၊ူ စိိုက်  ိြုေးနိိုငသ်ညေ့်  မာဏမ ာေးရစကာမူ ရရာငေ်းရမညေ့် ရစ ေးက က်မရ ိလျှင ်

ရတာငသ်ူမ ာေး ၀ငရ်င ရလ ာေ့ကာ လို ်ငနေ်း ဆက်လက်လည် တ်နိိုငမ်ည် မဟိုတ်ရ ။  ိို ေ့ဖ င ်
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နိိုငင်တံကာရစ ေးက က်တ င ် ရစ ေးရကာငေ်းရရ ရိန ် လိိုအ ်ရသာ လက်မ တ်မ ာေးရရ ိရအာင ် အစိိုေးရမ  

 ံေ့ ိိုေးမှုမ ာေး လိိုအ ်ရ သည်။ 

● ရကာ်ြီစိိုက်ရတာငသ်ူမ ာေးအတ က် အစိိုေးရအရနဖြငေ့ ် ရခ ေးရင ကိို လ ယ်လ ယ်ရရ ိရစရန ်

စည်ေးမ ဥ်ေးမ ာေးသတ်မ တ်ဖခငေ်း၊  ဏမ် ာေးကိို အာေးရ ေးဖခငေ်းန ငေ့ ် သ ငေ်းအာေးစို လို ်ငနေ်းမ ာေးအရနဖြငေ့ ်

ဓါတ်ရဖမ သဇာမ ာေးကိို အရကကေးရ ေးဖခငေ်းမ ာေး လို ်ရဆာငရ်န ်လိိုအ ် ါသည်။ 

● ရကာ်ြီရစ ေးက က်မ ာ အမ ာေးကကေီး တိိုေးတက်လာနိိုငရ်ခ ရ ိသဖြငေ့ ် လို ်ငနေ်းရ ငအ်သစ်မ ာေးအတ က ်

ရနရာလ တ်မ ာေးရ ိရနပ ီေး ၀ယ်လိိုအာေးကိို ဖြညေ့်ဆည်ေးရ ေးနိိုငရ်န ် စိိုက်  ိြုေးဧကမ ာေး တိိုေးခ  ွဲ့ရန ်

လိိုအ ်သည်။ အရည်အရသ ေး  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နရ်စရန ်  ိုတ်လို ်သညေ့် နည်ေးစနစ်မ ာေးကိိုလည်ေး 

ဖမ ငေ့တ်ငရ်န ်လိိုအ ် ါသည်။ 

● ဖ ည် ရစ ေးက က်အရနန ငေ့ ် ရကာ်ြီရစေ့ ကိုန ်ကမ်ေးရစ ေးက က်မ ာ အလ န ်င ် အလာေးအလာရ ိကာ 

နိိုငင်တံကာ မာေးကတတ်ငေ်းမ ာေးအ  ိ အရငေ်းအန ေီး ညေ့်နိိုင ်ါက ယခို က် င ိ်ို၍ 

ရစ ေးက က် ိိုေးရြာက်နိိုငမ်ည်။  ိို ေ့ဖ င ် ရကာ်ြီ ိုတ်လို ်မှု ံိုစံမ ာေးကိို  ိိုမိိုဖမ ငေ့တ်င ်ါက 

နိိုငင်တံကာရ ေးက က်တ င ် ိို၍ရနရာရရ မိည် ဖြစ် ါသည်။  

● အနာဂါတ်တ င ် နိိုငင်ဖံခာေးသာေးခရေီးသ ာေးမ ာေးအတ က် ရကာ်ြီဖခံလည် တ်ဖခငေ်း၊ 

ရကာ်ြီ ိုတ်လို ်ဖခငေ်းအရ ေါ် ရလေ့လာရရေးခရီေးစဥ်မ ာေးကိို စီစဉ်ရ ေးနိိုင ်ါကလည်ေး 

၀ငရ်င ရရ ိမညေ့အ်ဖ င ်ရကာ်ြီရရာငေ်းအာေးကိို ါ တိိုေးတက်ရစနိိုင ်ါသည်။ 
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၉.၂။ လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီး 

ရနြော ခ်အံရ  ြောငီ်းအ ြော 

         ဖမနမ်ာနိိုငင်အံတ က် လက်ြက်သည် အရရေး ါရသာ ယဥ်ရက ေးမှုအရမ အန စ်ဖြစ်သည်။ 

နိိုငင်တံစ်ဝ မ်ေးရ ိ လူအမ ာေးသည် လက်ြက်ရဖခာက်ကိို ရသာက်သံိုေး၍ လက်ြက်အစိိုကိို စာေးသံိုေး ကသည်။ 

န  ်လက်ြက်အစိိုသည် နိိုငင်ရံတာ်အစာေးအစာဖြစ်၍ လူမ ိြုေးစိုရ ါငေ်းမ ာေးစ ာအတ က် အရရေး ါရသာ 

အခ က်အဖ ြုတ်လိိုအ ်ခ ကအ်ဖြစ် တည်ရ ိရနသည်။ ဖမနမ်ာနိိုငင်တံ င ် လက်ြက်ကိို ရ မ်ေးဖ ည်နယ် 

အရရ ွဲ့ရဖမာက် ိိုငေ်း  ရလာငကိ်ိုယ် ိိုငအ်ို ်ခ ြု ်ခ င်ေ့ရရဒသ နမ်ေ့ဆနပ်မိြုွဲ့နယ်တ င ် အဓိကစိိုက်  ိြုေး ါသည်။ 

ရ မ်ေးဖ ည်နယ ် အရရ ွဲ့  ိိုငေ်း က ိြုငေ်းတံိုပမိြုွဲ့နယ်တ ငလ်ည်ေး စိိုက်  ိြုေး ါသည်။ ရသာက်သံိုေး၍ရရသာ  

လက်ြက်ရဖခာက်သည် ဖ ညတ် ငေ်း၊ ဖ ည် ရ ေးက က် အခိိုငအ်မာ  ိိုငဆ်ိိုင ်ာေးရသာ်လည်ေး စာေးသံိုေး၍ရရသာ 

န  ်လက်ြက်မ ာမူ ဖ ည်တ ငေ်းရစ ေးက က်ကိိုသာ လ မ်ေးမိိုေးနိိုင ်ါသည်။  

လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီး၏ အြောီးသြောခ  ြ် ြောီး 

         လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီးသည် ခ ငုြ်ြောရသြော မပည်တ ငီ်းရစ ီး   တ်စ်ခု  ု ပ ုငဆ် ငုထ်ြောီးရသြော်လည်ီး 

မပည်ပရစ ီး   ြှ်ြောြူ ဖပ  ငဆ် ငုြ်ှုမပငီ်းထန်သလ  ု ရ  ီးခ ယြ်ှုလည်ီး မပငီ်းထန်သည်။ လက်ြက်သည် 

ရ မ်ေးဖ ည်နယ်အတ က ် အခ က်အခ ာက ရသာ စိိုက်  ိြုေးရရေး ိုတ်ကိုနတ်စ်ခို ဖြစ်သည်။ 

လက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန င်ေ့ လို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအတ က် စီေး  ာေးရရေးအက ိြုေးအဖမတ်မ ာေးန ငေ့စ် ်လ ဥ်ေး၍ 

တကမဘာလံိုေးန ငေ့ ်  ရိတ ွဲ့ မှုရ နိိိုငရ်သာ အခ င်ေ့အရရေးမ ာေး ရရ ိလာနိိုင ်ါသည်။ စစ်တမေ်းမ ာေးအရ လက်ြက ်

စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန င်ေ့  ိုတ်လို ်ရသာစကရ်ံိုမ ာေး အာေးလံိုေးသည် ၂၀၁၆ ခိုန စ်မတိိုငမ်ီတ င ်

ဖမနမ်ာေ့လက်ြက်လို ်ငနေ်း၏ ဖ ည်တ ငေ်းဖ ည် ဝယ်လိိုအာေးမ ာ အနည်ေးငယသ်ာ ရ ိခ ေ့သည်။ သိို ေ့ရသာ် ၂၀၁၆ခိုန စမ်  

စတင၍် လက်ြက်လို ်ငနေ်းသည်  က်စံိုတိိုေးတက်မှုမ ာေးရ ိလာပ ီေး ရလဒအ်ဖြစ်  ိိုမိိုကကီေးမာေးရသာ 

 ိုတ်လို ်မှုစ မ်ေးရည် ဖြစ်ရ ေါ်လာ ါသည်။ 

         လ ဖ် န်ငှ်ာ့ဆ စ်ပ်လပ်ုငန်ီးြ ြောီးသည် ပ ုြ ုရ ြောငီ်းြ န်ရသြော ရစ ီး   အ်ရမခအရနနငှ်ာ့ 

ထတုလ်ပ်ုန ငုစ် ြ်ီးြ ြောီးရ  ြောင်ာ့ ထတုလ်ပ်ုနည်ီးပညြောြ ြောီးတ ီုးခ ွဲွံ့ မခငီ်း၊ ထတု ်န်ုအြ   ီးအစြောီးြ ြောီး 

ခ ွဲွံ့ထ ငမ်ခငီ်းနငှ်ာ့ တငပ် ု ာ့ြှု  ဥု ီးတည်မခငီ်း အစရှ သည်တ ု ာ့   ု ထည်ာ့သ ငီ်းစဥ်ီးစြောီးလြောပါသည်။ ရ မ်ေးဖ ည်နယ် 

 ငေ်းတယပမိြုွဲ့နယ်ရ ိ လက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသူ ရတာငသ်ူမ ာေးန ငေ့ ်  ိုတ်လို ်ရသာ စကရ်ံိုမ ာေးသည် “ ငေ်းတယ 

လက်ြက်အစိုအြ  ွဲ့” ကိိုတည်ရ ာင၍် ဂ ာမနနီိိုငင်သံိို ေ့ သ ာဝ လက်ြက်ရဖခာက်ကိို တင ိ်ို ေ့လ က်ရ ိ ါသည်။ 

 ိုတ်လို ်ရသာစကရ်ံိုမ ာေးသည်လည်ေး သမရိိုေးက  အရဖခာက်ခံဖခငေ်းန င်ေ့  ိုတ်လို ်ရသာနည်ေးလမ်ေးမ ာေးမ  

 ိို၍သန် ေ့ရ ငေ်းပ ီေး သ ာဝက ကာ  တ်ဝနေ်းက င ်နိေ်းသမ်ိေးရရေးအသတိိို ေ့ကိို အရဖခခံရသာ 
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 ိုတ်လို ်ရရေးနည်ေးလမ်ေးမ ာေးသိို ေ့ ရဖ ာငေ်းလ လာ ါသည်။ လက်ြက်န င်ေ့ဆက်စ ်လို ်ငနေ်းမ ာေးသည် 

စာေးသံိုေးသူမ ာေး၏အကကိြုက်န င်ေ့ အရတ ွဲ့အ ကံြုမ ာေးအရ ေါ်မူတည်၍ ရစ ေးက က်ခ  ွဲ့  ငဖ်ခငေ်းအရ ေါ် 

 ိိုမိိုအာရံိုစိိုက်လာ ါသည်။  

လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီး၏ အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီး 

         လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီးသည် အလြောီးအလြောရှ ရသြော်လည်ီး အမပန်အလန်ှသ ရ် ြော ြ်ှုရှ ရနရသြော 

အြောီးနည်ီးခ   ် အြ ြောီးအမပြောီးလည်ီးရှ သည်။ လက်ြက်လို ်ငနေ်းသည်  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နရ်သာ 

 ိုတ်ကိုနမ် ာေး ိုတ်လို ်ရန ် နည်ေး ညာအရ ာက်အ ံေ့၊ ရင ရ ကေးအရ ာက်အ ံေ့၊ စက် စစည်ေးအကအူညီ 

မရရ ိရ ။ သိို ေ့ဖြစ် ါ၍   ်ရဆာငေ်းကိုန ်ိုတ်စ မ်ေးအာေးရရ ရိန ် မဖ ြုလို ်နိိုငရ် ။ လက်ြက်စိိုက် 

ရတာငသ်ူမ ာေးန င်ေ့  ိုတ်လို ်ရသာစက်ရံို အမ ာေးစိုသည် အရသေးစာေးလို ်ငနေ်းမ ာေး ဖြစ်သည်ေ့အတ က ်

နိိုငင်တံကာရစ ေးက က်တ င ် ယ ဥ်ပ ိြုငန်ိိုငစ် မ်ေးမရ ိရ ။ ၎ငေ်းတိို ေ့သည် အရည်အရသ ေးဖမင်ေ့စက် စစည်ေးမ ာေး 

ဝယ်ယူရနလ်ည်ေး ရင ရ ကေးအရငေ်းအန ေီး မစိိုက် ိုတ်နိိုငရ် ။ သိို ေ့ဖြစ် ါ၍ ဖမနမ်ာေ့လက်ြက်စိိုက်ခငေ်းမ ာေးန င်ေ့ 

စက်ရံိုမ ာေးသည် စက် စစည်ေးအကကီေးစာေးမ ာေးကိို တရိုတ်နိိုငင်မံ  တငသ် ငေ်းရသည်။  

စစ်တြ်ီးရ ြော ယ်ထူြောီးရသြော လ ဖ် စ် ု ပ်   ီးသြူ ြောီးနငှ်ာ့ ထတုလ်ပ်ုရသြောစ ရုံ်ြ ြောီးအ  

နည်ီးပညြောအရထြော အ်ပံာ့နငှ်ာ့ ရစ ီး   လ် လ်ြ်ှီးြှ န ငု ်န် အစ ုီး အ အူည  နည်ီးပါီးသမဖင်ာ့ NGO 

ြ ြောီးအရပေါ်သြော အဓ  ြှ ခ ုအြောီးထြောီး ရ  ြောငီ်း ရတ ွံ့ ရှ  သည်။ ယငေ်းအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးသည် 

နယ်ခံလက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသမူ ာေးန င်ေ့  ိုတ်လို ်ရသာ စက်ရံိုမ ာေးအာေး သ ာဝရဖမ သဇာ ိုတ်လို ်နည်ေး၊ 

သ ာဝရဖမရဆ ေးဖ ြုလို ်နည်ေးန င်ေ့ အရည်အရသ ေးဖမင်ေ့ လက်ြက် ိုတ်ကိုနမ် ာေး 

 ိုတ်လို ်နည်ေးတိို ေ့န ငေ့ ်တ်သက်၍ နည်ေး ညာ အရ ာက်အ ံေ့မ ာေးရ ေးကာ ကမဘာေ့ကိုနစ်ည်က ငေ်းဆက်န င်ေ့ 

ခ ိတ်ဆက်ရ ေးရန ် နိိုငင်တံကာ ကိုနစ်ည်ဝယ်လက်မ ာေးကိို င ် ရခေါ်ရဆာငလ်ာ ါသည်။ သိို ေ့ရသာ် 

 ိိုအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး ဖ နလ်ည်  က်ခ ာသ ာေးသည်ေ့အခါ ဝယ်လိိုအာေးလစ်ဟာမှုကိို ဖြစ်ရ ေါ်ရစသည်။ 

အက ိြုေးဆက်မ ာ နိိုငင်တံကာရစ ေးက က်မ ာေး၏ စံခ ိနစံ်နှုနေ်းမ ာေးန င်ေ့ ကိိုက်ညီရသာ အရည်အရသ ေးဖမင်ေ့ 

လက်ြက်ရဖခာက်ကိို မ ိုတ်လို ်နိိုငရ် ။ သိို ေ့ဖြစ် ါ၍ သာမနအ်ဆငေ့ ် လက်ြက် ိုတ်ကိုနမ် ာေးအာေး 

အရည်အရသ ေးကိို အဓိကမ ာေးရသာ တရိုတ်နိိုငင်သံိို ေ့သာ တင ိ်ို ေ့ရရ သည်။ ဖမနမ်ာေ့လက်ြက်လို ်ငနေ်းသည် 

တရိုတ်နိိုငင်အံရ ေါ်သာ အလ နအ်မငေ်း မ ီခိိုအာေး ာေးလာရသဖြငေ့ ် တရိုတ်နိိုငင်သံည်  စစည်ေးရစ ေးန င်ေ့ 

ဝယ်လိိုအာေးကိို  နိေ်းခ ြု ်လာနိိုငသ်ည်။ ဤအခ က်သည်  နိိုငင်တံကာအဆက်အသ ယ်မ ာေး ရ ာရြ ရာတ င ်

အစိိုေးရ၏အကူအညီ မည်မျှအရရေး ါရ ကာငေ်းကိို မေီးရမာငေ်း ိိုေးဖ ရနသည်။         
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စ ြောီးြှတစု် (၁၉) 

“သူတိို ေ့လိိုခ ငတ် ေ့  မာဏ ကျွနရ်တာ်တိို ေ့ မရ ေးနိိုင ်ေူးရလ။ သူတိို ေ့က green tea ကိို တနခ် ိန ်တစ်ရသာငေ်း 

ရလာက်လိိုခ ငတ်ယ်။  ိုတ်နိိုငတ်ာက ရ ာငခ် ီ    ိုတ်နိိုငတ်ယ် ဆိိုရတာေ့ အ ေ့မ ာ နည်ေးနည်ေးရလေး 

က ာဟခ က်ရ ိတာရ ါ ေ့။” - ရ မေ်းဖ ည်နယ်မ  လက်ြက်စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်သူ။ 

အရနြော န် ငုင်ြံ ြောီးသည် လ ဖ် ရ်မခြော  ် ရသြော သ်ံီုးရသြောအရလာ့အထ နည်ီးပါီးပါသည်။ 

အာရ တိိုက်အတ ငေ်းတ ငမ်ူ ဖမနမ်ာေ့လက်ြက်သည် ေီယက်နမ်၊ အငဒ်ိိုနေီးရ ာေး၊ တရိုတ်၊ နရီ ါန င်ေ့ 

သရီိလကဘာနိိုငင်မံ ာေးမ  လက်ြက်န င်ေ့ ရ ေးက က်ယ ဥ်ပ ိြုငရ်နရ ါသည်။ မ ိြုေးရစေ့မ ာ 

 ိုတ်လို ်မှုက ငေ်းဆက်တစ်ရလျှာက်တ င ် အရရေး ါဆံိုေးဖြစ်ရာ ရကာငေ်းမ နရ်သာမ ိြုေးရစေ့ကိို မ နက်နရ်သာ 

စိိုက်  ိြုေးနည်ေးလမ်ေးမ ာေးန ငေ့ ် ရဖမ သဇာကိို အသံိုေးဖ ြုမ သာ ရကာငေ်းမ နရ်သာ ကိုနရ်ခ ာကိို ရရ ိမည်ဖြစ် ါသည်။ 

သိို ေ့ ါရသာရ ကာငေ့ ် အရည်အရသ ေးရကာငေ်းမ နရ်သာ မ ိြုေးရစေ့မ ာေးကိို ရယူနိိုငရ်န ် အစိိုေးရ၏ အရ ာက်အ ံေ့မ ာ 

မ ာေးစ ာအရရေး ါ ါသည်။  

         လျှပ်စစ်ြ ီး ပုံြှန်ြ ရှ မခငီ်း၊ သယယ်ပူ ု ာ့ရဆြောငရ် ီးစ  တန်ငှ်ာ့ ရထြော ပံ်ာ့ပ ု ာ့ရဆြောငရ် ီး 

စ န်ရခေါ်ြှုြ ြောီးသည်လည်ီး လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီးအတ   ် မပဿနြောြ ြောီးမဖစ်သည်။ လျှ ်စစ်န င်ေ့ 

စ မ်ေးအငဝ်နက်ကေီးဌာန၏ ရဖ ာ ကာေးခ ကအ်ရ ရ မ်ေးဖ ည်နယ်တ င ် ရက ေးရ ာရ ါငေ်း ၂,၉၁၄ရ ာသည် 

လျှ ်စစမ်ီေးမရရ ိရ ။ လျှ ်စစမ်ီေး  ံိုမ နမ်ရရ ိဖခငေ်းက လက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန င်ေ့  ိုတလ်ို ်ရသာစကရ်ံိုမ ာေး၏ 

စီေး  ာေးရရေးခ  ွဲ့  ငမ်ှုကိို  ိတ ်ငလ် က်ရ သိည်။  ိို ေ့ဖ င ် ရ မ်ေးဖ ည်နယ်တ င ် စိိုက်  ိြုေး၍  ိုတ်လို ်ပ ီေးရသာ 

လက်ြက်ကိုနရ်ခ ာမ ာေးအာေး စီေး  ာေးရရေးအခ က်အခ ာဖြစ်ရသာ ရနက်ိုနပ်မိြုွဲ့ န င်ေ့ မနတရလေးပမိြုွဲ့သိို ေ့ 

 ိို ေ့ရဆာင ်ကသည်ဖြစ်ရာ သယ်ယူ ိို ေ့ရဆာငရ်ရေးစရိတ်  ိိုမိိုက ခံရ ါသည်။  

လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီး၏ အခ င်ာ့အလြ်ီးြ ြောီး 

လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီးသည် ြ ြောီးမပြောီးလရှသြော အြောီးနည်ီးခ  ြ် ြောီးရှ ရသြော်လည်ီး လ ဖ် စ် ု  ်

ရတြောငသ်ြူ ြောီးနငှာ့ ် ထတုလ်ပ်ုသြူ ြောီးအတ   ် အခ င်ာ့အလြ်ီးြ ြောီးလည်ီးရှ သည်။ လက်ြက်အတ က် 

ဖ ည် ရစ ေးက က်မ ာ နည်ေး ါေးရသာ်လည်ေး ဖ ည်တ ငေ်းရစ ေးက က်မ ာ အတိိုငေ်းအတာတခိုအ  ိရ ိသည်။  

GIZ န င်ေ့ RBF နယ်သာလနက် ေ့သိို ေ့ NGO မ ာေးသည် လက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန င်ေ့ 

လက်ြက် ိို ေ့ကိုနလ်ို ်ငနေ်းရ ငမ် ာေးအာေး ရင ရ ကေးအကူအညီသာမက နိိုငင်တံကာအဆက်အသ ယ်မ ာေးန င်ေ့ 

နည်ေး ညာအရ ာက်အ ံေ့ ါ ရ ေးအ ်ရလေ့ရ ိသည်။  ိိုက ေ့သိို ေ့ န ေီးန ယ်ဆက်ဆဖံခငေ်းက လက်ြက်လို ်ငနေ်းသည် 



 

70 

နိိုငင်တံကာအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးန ငေ့ ် လက်တ  ဖခငေ်းမ  မည်က ေ့သိို ေ့ အက ိြုေးရက ေးဇူေး ရရ ိနိိုငသ်ည်ကိို 

သက်ရသဖ လ က်ရ ိ ါသည်။ 

စ ြောီးြှတစု် (၂၀) 

“ကျွနရ်တာေ့်အရနန ေ့ ၂၀၁၉ Denmark supporting fund ရလျှာက်တာ ရအာငသ် ာေးတာရ ါ ေ့ရလ။  

ဒနိေ်းမတ်က ၄၀ ရာခိိုငန်ှုနေ်း စိိုက်ရ ေးတယ်။ ကျွနရ်တာ်က ၆၀ ရာခိိုငန်ှုနေ်း လို ်တယ်။ အရ ာက်အ ံေ့ 

ရသ ာေးတာရ ါ ေ့။” - ရ မေ်းဖ ည်နယ်မ  လက်ြက်စိိုက်  ိြုေး ိုတလ်ို ်သူ။ 

  

စ ြောီးြှတစု် (၂၁) 

“ဂ ာမနကီ သူတိို ေ့ရ ေ့  စစည်ေး ိုတ်တ ေ့ ကိုမပဏနီ ေ့ ခ ိတ်ဆက်ပ ီေး လို ်တယ်။ ရနာက် ိိုငေ်းမ ာ သတိူို ေ့အရနန ေ့ 

marketing အ ိိုငေ်းလည်ေး ဆက်သ ယ်ရ ေးတ ေ့ အတ က ်ဂ ာမနကီ buyer company ရတ ကိို ရခေါ်လာပ ီေး 

ဒနီ ေ့ (ဖမနမ်ာ) ခ ိတ်ဆက်ရ ေးပ ီေး ရဆာငရ် က်ရ ေး ါတယ်။ ဂ ာမနကီရနပ ီေး ရ ေးက က်ကရန  ိုတ်လို ်ရ ေးတ ေ့ 

အဆငေ့ ် ိ အရရာက် ိို ေ့တ ေ့ဟာရတ ကိို ဂ ာမနနီိိုငင်ကံရန တကယေ့်ကိုမပဏ ီ တစ်ခိုရခေါ်လာပ ီေး 

ခ ိတ်ဆက်ရ ေး ါတယ်။” - ရ မ်ေးဖ ည်နယ်မ  လက်ြက်စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်သူ။ 

 

  ဖမနမ်ာေ့လက်ြက်အြ  ွဲ့အစည်ေး တည်ရ ာငဖ်ခငေ်း၊ လက်ြက်စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်သမူ ာေး၊ တင ိ်ို ေ့သူမ ာေးန င်ေ့ 

အြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေးအ ကာေး တ  ြက်လို ်ကိိုငဖ်ခငေ်းတိို ေ့သည်လည်ေး လက်ြက်လို ်ငနေ်းကိို အက ိြုေးဖ ြုမည်ဖြစ်သည်။ 

အက ိြုေးဆက်မ ာေးသည်  ိိုမိိုရကာငေ်းမ နရ်သာ စိိုက်  ိြုေး ိုတ်လို ်ရရေး နည်ေးစနစ်မ ာေးက ေ့သိို ေ့ရသာ 

လက်ြက်လို ်ငနေ်း တိိုေးတက်မှုမ ာေးကိို ဖြစ်ရစသည်သာမက   အြ  ွဲ့အစည်ေး စီမံခန် ေ့ခ  မှုန င်ေ့ 

ရက ေးလက်ရဒသြ ံွဲ့ ပြိြုေးမှုတိို ေ့ကိို ါ ယူရဆာငလ်ာရ သည်။  

လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီး၏ ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုြ ြောီး 

           ေုစ-်၁၉  ပ်ရ ြောဂါသည် လ ဖ် လ်ပ်ုငန်ီးအတ   ် က  ီးြြောီးရသြော 

ဖခ ြ်ီးရမခြော ြ်ှုတစ်ခုမဖစ်သည်။ ကိိုေစ်က ်ရရာဂါန ငေ့ ် ရနာက်ဆက်တ   စီေး  ာေးရရေးက ဆငေ်းမှုရ ကာင်ေ့ 

လက်ြက်၏ ဖ ည်တ ငေ်းဝယ်လိိုအာေးမ ာ က ဆငေ်းသ ာေးခ ေ့သည်။ NGO မ ာေး နိိုငင်အံတ ငေ်းမ  

  က်ခ ာသ ာေးဖခငေ်းသည် လက်ြက်လို ်ငနေ်းအတ က် အရရေးကကီေးရသာ နိိုငင်တံကာ အဆက်အသ ယ်မ ာေး 
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ရ  ာက်က ယ်သ ာေးဖခငေ်းဖြစ်သည်။ က ဆငေ်းလာရသာ ရ ေးနှုနေ်းကလည်ေး လက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန င်ေ့ 

တင ိ်ို ေ့သူမ ာေးအတ က် လို ်ငနေ်းခ  ွဲ့  ငရ်န ် ရင ရ ကေးအရငေ်းအန ေီးကိို မဆိို ာေးန ငေ့ ် လို ်ငနေ်းလည် တ်ရန ်

ကိုနက် ရင ကိို င ်မကာမိနိိုငဖ်ြစ်ရနသည်။ ၂၀၁၆ခိုန စ်မ  စတငခ် ေ့ရသာ လက်ြက်လို ်ငနေ်း၏ တိိုေးတက်မှုမ ာေးကိို 

က ်ရရာဂါမ  ြ က်ဆေီးရနပ ီဖြစ်သည်။ အစိိုေးရ မံ  လိိုအ ်ရသာအကူအညီမ ာေး မရရ ိဖခငေ်းမ ာလည်ေး ယခိုက ေ့သိို ေ့ 

စီေး  ာေးရရေးက ဆငေ်းရနခ ိနတ် င ်လက်ြက်လို ်ငနေ်းအာေး ပခမိ်ေးရဖခာက်ရနသည်။ အစိိုေးရသည် ရိုနေ်းကနရ်နရရသာ 

ရတာငသ်ူမ ာေးန င်ေ့  ိုတ်လို ်ရနသူမ ာေးကိို ကူညီနိိုငဖ်ခငေ်းမရ  ိါက လက်ြက်လို ်ငနေ်း၏ ဖြစ်ရ ေါ်လာမည်ေ့ 

 ခိိိုက်မှုမ ာေးကိို  နိေ်းခ ြု ်နိိုငမ်ည်မဟိုတ်ရ ။  

အ  မံပ ခ  ြ် ြောီး 

● နိိုငင်ရံတာ်အစိိုေးရသည် ကိိုေစ-်၁၉ က ်ရရာဂါရ ကာင်ေ့ ဖြစ်ရ ေါ်လာရသာ ခိိိုက်မှုမ ာေးကိို 

ရလျှာေ့ခ နိိုငရ်န ်လက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးအာေး လိိုအ ်ရသာနည်ေး ညာန ငေ့ ်ရင ရ ကေးအရ ာက်အ ံေ့ကိို 

ရ ေးအ ်သငေ့သ်ည်။  

● အစိိုေးရသည် နိိုငင်တံကာအဆက်အသ ယ်မ ာေးန ငေ့ ် ဖ ည် ရစ ေးက က်မ ာေး ြနတ်ီေးနိိုငရ်န ်

ဖမနမ်ာေ့လက်ြက်အြ  ွဲ့အစည်ေး၊ အရဖခခံလူတနေ်းစာေးအြ  ွဲ့အစည်ေးမ ာေး၊ စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန င်ေ့ 

 ိုတ်လို ်သူမ ာေးန င်ေ့အတူတက   ူေးရ ါငေ်း ါဝငရ်ဆာငရ် က်သင်ေ့သည်။  

● အစိိုေးရသည် ဖ ည် ရစ ေးက က်မ ာေးတ င ် ဖမနမ်ာေ့လက်ြက် ိုတ်ကိုနမ် ာေး၏  ံိုရိ ်ကိို ဖမ င်ေ့တငရ် ေးမည်ေ့ 

နိိုငင်တံကာအသအိမ တ်ဖ ြုလက်မ တ်မ ာေးကိို ရ ေးအ ်နိိုငရ်န ်ဖ ငဆ်ငသ်င်ေ့သည်။ 

● အစိိုေးရသည် လက်ြက်စိိုက်  ိြုေးသူမ ာေးန ငေ့ ်  ိုတ်လို ်သူမ ာေး၏ သမရိိုေးက  

စီေး  ာေးရရေးလို ်ကိိုငန်ည်ေးမ ာေးကိို ဖ ည်တ ငေ်းရ ေးက က ် ခိိုငမ်ာရစရနန် ငေ့ ်

အလို ်အကိိုငအ်ခ ငေ့အ်လမ်ေးမ ာေးြနတီ်ေးနိိုငရ်န ် ံ ိိုေးသငေ့သ်ည်။ 

● အစိိုေးရသည် ရ မေ်းဖ ည်နယအ်တ ငေ်းရ ိ စိိုက်  ိြုေးရဖမမ ာေးသိို ေ့ လျှ ်စစ်မီေးရရ ိရစနိိုငရ်န ်ကကိြုေး မ်ေးသငေ့သ်ည်။ 
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မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလပ်ုငန်ီးြ ြောီး အမြတ ်ရှ ရစ န် အရထြော အ်ပံာ့မဖစ်ရစပါသည်။ ဤအစ  ငခ်ံစြောသည် 

တ ငုီ်းရဒသက  ီးနငှာ့ ် မပည်နယအ်သ ီးသ ီးတ င ်  ငန်ှ ီးမြ   ပ်နှြံှု တ ီုးခ ွဲွံ့လ သုညာ့် စ ီးပ ြောီးရ ီးလပ်ုငန်ီးရှငြ် ြောီး၊ 

စ ီးပ ြောီးရ ီးနယပ်ယထ်ွဲသ ု ာ့ စတငဝ်ငရ် ြော  ်န် ရမခလြ်ှီးမပငဆ်ငရ်နသညာ့် စ န ာ့်ဦီးတ ထ ငလ်ငူယြ် ြောီး၊ 

စ ီးပ ြောီးရ ီးလပ်ုငန်ီးြ ြောီး၏ ယနတ ြောီးထွဲတ င ် စ ြံခန ာ့်ခ ွဲရနရသြော အပ်ုခ  ပ်သြူ ြောီး၊ ြန်ရနဂ ြောြ ြောီးနငှာ့ ်

စ ီးပ ြောီးရ ီးသရုတသ ြ ြောီးအတ  ်  မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးလပ်ုငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောငီ်း ပ ုြ ုနြောီးလည်ရစ န် ရ ြောငီ်းစ ြော 

အရထြော အ်ပံာ့ရပီးန ငုရ်သြော အစ  ငခ်ံစြောမဖစ်ပါသည်။" 

 

 

မြန်ြြောာ့စ ီးပ ြောီးရ ီးလုပ်ငန်ီးြ ြောီးအရ  ြောငီ်း အစ  ငခ်ံစြော (၂၀၂၀ ခုနစှ)် 

 

 

အတ ွဲ (၂)         န ဝုငဘ်ြောလ၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ် 

 

 

  

 

ပုဂဂလ  ဏ္ဍဖ ံွံ့ ဖဖ  ီးတ ီုးတ ရ် ီး ပရ ုဂ ြ် 

www.inyaeconomics.com  

inyaeconomics@gmail.com  

psd.ie.mm@gmail.com 
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