
 



မာတိကာ 
 

အခန ်း အက ကာင ်းအရာ စာမျက န ှာ 

 အတ ိုကကော က်စော လ ိုုံးမ ောုံး  

 န ဒါန်ုံး ၁ 

 ရညရ်ွယခ်  က် ၄ 

၁ လွတ်လပက်ရ ုံးရ ပပ ုံးက ခတ ် မမန်မောာ့စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ၅ 

 (က)   ပါတ စ ိုဒ မ ိုကကရ စ စ နစ ် (၁၉၄၈-၁၉၆ ၂) ၅ 

 (ခ)    လွတ်လပက်ရ ုံးက ောလ စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ဦုံး တ ည်ခ က် မ ောုံး ၆ 

 (ဂ)    ပါလ မန် ဒ မ ိုကကရစ  ကခ တ ် တ ွင် မမန်မောာ့စ ုံး ပွ ောုံးကရ ုံးသ ည် န ိုငင် မခ ောုံးသ ောုံးမ ောုံး  

လက်ဝ ယ်တွင် အ ဓ ကရ  ကန မှု (၁၉၄ ၈-၁၉၆၂) 

၈ 

  (၁) ကိုန်သွ ယ်ကရုံး ၈ 

  (၂) က  ော်ပ ိုကရေးရှငော်ေးမ  ေး ၉ 

 (ဃ) လွတ်လပက်ရ ုံးရ ပပ ုံးက ခတ ် စ မ က န်ုံးမ ောုံး (၁၉၄ ၈-၁၉၅ ၈) ၉ 

  (၁) ဆ ိုရန်တ  ိုဗ လော (၂) န စ ် စ မ က န်ုံး (၁၉၄ ၈-၁၉၄၉ မ  ၁၉၄၉-၁၉၅ ၀) ၁၀ 

  (၂) ပပညော်ကတ ော်သ စီမ ံ နော်ေး သ ိုို့မဟိုတော် (၈) နှစော် စီမံ  နော်ေး  

(၁၉၅၂-၁၉၅၃ မှ ၁၉၅၆-၁၉၆၀) 

၁၁ 

  (၃) ပထမ (၄) နှစော် စီမံ  နော်ေး (၁၉၅၆-၁ ၉၅၇ မှ ၁၉၅၉-၁ ၉၆၀) ၁၂ 

  (၄) ဒိုတ ယ (၄) နှစော် စီမံ  နော်ေး (၁၉၆၁-၁ ၉၆၂ မှ ၁၉၆၄-၁ ၉၆၅) ၁၂ 

 (င) အ မ်ကစော ငာ့်အစ ိုုံးရ လက်ထ က် စ ုံး ပွောုံးက ရုံး မပြုမပငက်မပ ောင်ုံးလဲ မှု (၁၉၅ ၈ - ၁၉၆၀) ၁၂ 

  (၁) စီေးပွ ေးကရေးဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်ကစကရေးအတွ ော် က  ငော်ရွ ော်ခ ဲ့သညဲ့ော် ဝနော်က ီေး 

ဌ နမ  ေး 

၁၃ 

   (က က) အမ  ြုုံး သောုံးစ မ က န်ုံး ဝန်က က ုံးဌ ောန ၁၃ 

   (ခ ခ) လယ် ယောစ ို က်ပ  ြုုံးက ရုံး န ငာ့် သစ်ကတ ောကရုံး ဝန်ကက ုံး ဌော န ၁၄ 

   (ဂ ဂ) ဆည်ကမမ ောင်ုံးဌ ောန ၁၆ 

   (ဃ ဃ) လယ် ယောကမ မန ိုင် င ပ ိုင်မပ ြု လိုပ်ကရုံး ဝန်ကက ုံး ဌောန ၁၆ 

   (ငင) ပစစည်ုံးက ထ ောကပ် ာ့ကရုံး ဝန်က က ုံးဌ ောန ၁၆ 

   (စ စ) သတ တြုတွင်ုံးဝန်က က ုံးဌ ောန ၁၆ 

   (ဆ ဆ) ဘဏ္ဍောကရုံး န ငာ့ ်အခွန်ကတ ောဝ်န်ကက ုံး ဌောန ၁၇ 

   (ဇ ဇ) ကိုန်သွ ယ်မှုတ ိုုံးတ က်ကရုံး ဝန်ကက ုံး ဌောန ၁၇ 

   (ဈ ဈ) စက်မှုလက် မှုဝန်ကက ုံးဌ ောန ၁၈ 



အခန ်း အက ကာင ်းအရာ စာမျက န ှာ 

   (ည ည) သ ယ်ယူ ပ ိုို့ကဆော ငက်ရ ုံးန  ငာ့် လမု်ံးပန ်ုံးဆက ် သွ ယ်ကရုံး ဝန်ကက ုံး ဌောန ၁၈ 

   (ဋ ဋ) ကရ က က ောင်ုံးန  ငာ့် ပမ ြုြို့မ ပက လ က က ောင်ုံးဝန ်ကက ုံးဌ ောန ၁၈ 

 (စ) ပိုဂဂလ ကစ ုံး ပွ ောုံးကရ ုံးက ဏ္ဍ ၁၉ 

  - မပည်ကထ ောင်စို သမမတ မမ န်မောန ိုင် င  ကိုန်သ ည်မ  ောုံး န ငာ့စ်က်မှု လက်မှု 

လိုပ်ငန်ုံး ရ င် မ ောုံးအ သငု်ံးခ  ြုပ် 

၁၉ 

 ( ) ပါလီမနော်ဒီမ ို ကရစီကခတော် စီေးပွ ေးကရေးအကပခအကန ၂၀ 

 (ဇ) န ဂံိုေး ၂၀ 

 (ဈ) က မ်ုံးက ိုုံးစောရင်ုံး ၂၁ 

၂   ိုရှယော်လစော်စီေးပွ ေးကရေးစနစော်  လ ပမနော်မ ဲ့စီေးပွ ေးကရေး ၂၂ 

 (က) ကတ ောလ် န်ကရုံး ကကော ငစ် က ပေါ်ကပါက် လောမခ ငု်ံးန  ငာ့် စ ုံး ပွောုံးက ရုံး မူဝါဒ ၂၂ 

 (ခ) ပပညော်သူပ ိုငော်သ မော်ေးပခငော်ေး ၂၃ 

  (၁) စ ော်မှုလိုပော်ငနော်ေးမ  ေးအကပခအကန ၂၄ 

  (၂) လယော်ယ ကပမ ဏ္ဍ ၂၄ 

 (ဂ) မမန်မောာ့ဆ ိုရ ယ်လစ် စ ုံး ပွ ောုံးကရ ုံးစ နစ ် အကမခ ခ မူမ ောုံးခ မ တ်မခ ငု်ံး ၂၅ 

 (ဃ)   ိုရှယော်လစော်စီေးပွ ေးကရေးစနစော်  လ စီမံ  နော်ေးမ  ေး ၂၆ 

  (၁) နှစော်နှစော် ယော်စီမံ  နော်ေးကရေး ွ ပခငော်ေးနှငဲ့ော် စီမံ  နော်ေးရညော်မှနော်ေးခ  ော်မ  ေး ၂၆ 

  (၂) ကလေးနှစော်စီမံ  နော်ေးမ  ေး ကရေး ွ ပခငော်ေးနှငဲ့ော် စီမံ  နော်ေးရညော်မှနော်ေးခ  ော်မ  ေး ၂၈ 

 (င) ပ ိုို့ ိုနော်တငော်ပ ိုို့မှုအကပခအကန ၃၀ 

 (စ) စီမံ  နော်ေးမ  ေး မကအ ငော်ပမငော်ရပခငော်ေး အက   ငော်ေးရငော်ေးမ  ေး ၃၁ 

 ( ) န ဂံိုေး ၃၂ 

 (ဇ) က မ်ုံးက ိုုံးစောရင်ုံး ၃၃ 

၃ န ိုငော်ငကံတ ော်ဖင မော်ဝပော်ပ ပပ ေးမှုတညော်က   ော်ကရေးအဖွ ွံ့(၁၉၈၈-၁၉၉၇)နှငဲ့ော် န ိုငော်ငကံတ ော် 

ကအေးခ မော်ေးသ ယ ကရေးနှငဲ့ော်ဖွံွံ့ဖဖ  ေးကရေးက  ငော်စီ (၁၉၉၇-၂၀၁၁) 

၃၄ 

 (က) ကဈေး ွ ော်စီေးပွ ေးကရေးစနစော်သ ိုို့ ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုမ  ေးစတငော်ပခငော်ေး ၃၄ 

  (၁) ကမခရ ိုစီေးပွ ေးကရေးတညော်ဖင မော်မှုနှငဲ့ော် ကဈေးနှုနော်ေးပမငဲ့ော်တ ော်မှု  ို ကလ  ဲ့ခ ပခငော်ေး   ၃၅ 

  (၂) န ိုငော်ငပံခ ေး ရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှုက  ော်မရှငော်(Foreign Investment Commission-

FIC) ဖွ ွံ့စညော်ေးက  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး 

၃၅ 

  (၃) တ ိုငော်ေးနှငဲ့ော် ပပညော်နယော်မ  ေးတွငော် စ ော်မှုဇိုနော်မ  ေး ထူကထ ငော်ပခငော်ေး ၃၆ 



အခန ်း အက ကာင ်းအရာ စာမျက န ှာ 

  (၄) ပိုဂဂလ  ပ ိုငော်ပပ လိုပော်ကရေးက  ော်မရှငော် (Privitization Commission) 

ဖွ ွံ့စညော်ေးက  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး 

၃၆ 

  (၅) စ ို ော်ပ   ေးကရေး ဏ္ဍ ဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်ကရေးအတွ ော် မဟ ဗ ျူဟ မ  ေး 

ခ မှတော်ပခငော်ေး 

၃၈ 

  (၆) အမ   ေးသ ေးဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်မှုမဟ ဗ ျူဟ  ခ မှတော်က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၃၉ 

   (  ) နယော်စပော်ကဒသဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်ကရေးစီမံ  နော်ေး ၃၉ 

   (ခခ) အထူေးဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်မှုဇိုနော် (၂၄)ဇိုနော် တညော်က   ော်ကရေးစီမံ  နော်ေး ၃၉ 

   (ဂဂ) က  ေးလ ော်ကဒသဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်မှုစီမ ံ နော်ေး ၄၀ 

 (ခ) စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ၊ ကိုန်သွ ယ်မှုန ငာ့် ရင်ုံးန   ုံးမမ ြုပ်န  မှု အကမခ အ ကန ၄၁ 

  (၁) စိုစိုကပါငော်ေးပပညော်တွငော်ေးထိုတော် ိုနော်တနော်ဖ ိုေး(GDP) (၁၉၈၈-၂၀၁၀) ၄၂ 

  (၂) စိုစိုကပါငော်ေးပပညော်တွငော်ေးထိုတော် ိုနော်တနော်ဖ ိုေး တ ိုေးတ ော်မှုနှုနော်ေး (၁၉၈၈-၂၀၁၀) ၄၂ 

  (၃) စ ေးသံိုေးသူကဈေး နှုနော်ေး  နော်ေး (CPI) ၄၄ 

  (၄) ကငွက  ေးကဖ ငော်ေးပွမှုနှုနော်ေး ၄၄ 

  (၅) န ိုငော်ငတံ   ိုနော်သွယော်မှုနှငဲ့ော် ရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှုဖွံွံ့ဖဖ  ေးလ မှု ၄၅ 

   (  )  ိုနော်သွယော်မှုမူဝါဒ (၁၉၈၈-၂၀၁၀) ၄၅ 

   (ခခ)  ိုနော်သွယော်မှုအကပခအကန ၄၇ 

   (ဂဂ) န ိုငော်ငပံခ ေးရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှုအကပခအကန ၄၈ 

 (ဂ) ကဒသတွငော်ေးအဖွ ွံ့အစညော်ေးမ  ေးနှငဲ့ော် ပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၅၀ 

  (၁) အကရှွံ့ကတ ငော်အ ရှန ိုငော်ငံမ  ေးအသငော်ေး (ASEAN) ၅၀ 

  (၂) ဧရ ဝတီ-က    ော်ဖယ ေး- မ ကခါငော် စီေးပွ ေးကရေး ပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်မှု 

မဟ ဗ ျူဟ  (ACMECS) 

၅၀ 

  (၃) ဘဂဂလ ေးပငော်လယော်ကအ ော်ကဒသအတွငော်ေး ဏ္ဍစံိုနညော်ေးပည နှငဲ့ော်စီေးပွ ေးကရေး 

ပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်ကရေးဦေးက  ငော်ဦေးရွ ော်ပပ မှုအစီအစဉော်-(BIMSTEC) 

၅၁ 

  (၄) မဟ မ ကခါငော်ကဒသခွ  စီေးပွ ေးကရေးပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်မှုအစီအစဉော်(GMS) ၅၂ 

  (၅) ကကမဘောဒ ုံး ယောုံး-လ ောအ ို-မမ န်မော-ဗ ယ က်နမ်(၄)န ို ငင် စ ုံး ပွောုံးက ရုံး 

ပူုံးကပါငု်ံးက ဆ ောင်ရွက်မှု (CLMV) 

၅၃ 

 (ဃ) န ဂံိုေး  ၅၃ 

 (င) က မ်ုံးက ိုုံး စောရ ငု်ံး ၅၄ 



အခန ်း အက ကာင ်းအရာ စာမျက န ှာ 

၄ န ိုငင် ကတ ော် သမမတဦ ုံး သ န်ုံး စ န ်ကောလ မမန်မ ောာ့စ ုံး ပွောုံးက ရုံး  

(၂၀၁၁-၂ ၀၁၂ ဘဏ္ဍ ောန စ် မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ဏ္ဍောန စ်) 

၅၅ 

 (က) မပြုမပငက်မပ ောင်ုံးလဲ မှုမ ောုံးအ ဆငာ့် လ ိုက်က ဆော ငရ်ွက်မခ ငု်ံး ၅၅ 

  (၁) န ိုငော်ငကံရေးပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှု  

(ပထမအ ငော်ဲ့ ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှု - First Wave) 

၅၆ 

  (၂) စီေးပွ ေးကရေးနှငဲ့ော်လူမှုကရေးပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှု 

(ဒိုတ ယအ ငော်ဲ့ပပ ပပငော် ကပပ ငော်ေးလ မှု-Second Wave) 

၅၉ 

  (၃) အစ ိုေးရအိုပော်ခ  ပော်ကရေးယနတရ ေး ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှု  

(တတ ယအ ငော်ဲ့ ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှု -Third Wave) 

၅၉ 

  (၄) ပိုဂဂလ   ဏ္ဍကပပ ငော်ေးလ တ ိုေးတ ော်ဖွွံံ့ဖဖ  ေးကရေးပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှု 

(စတိုတထအ ငော်ဲ့ ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှု -Fourth Wave) 

၆၀ 

 (ခ) ပိုဂဂလ ကက ဏ္ဍဖွ ြို့ ပဖ ြုုံးတ  ိုုံး တ က်ကရုံး မူကဘောငန် ငာ့်လို ပ်ငန်ုံး စဉ ်မ ောုံးကရ ုံးဆ ွဲ 

ကဆောငရ်ွက်မခ ငု်ံး  

၆၁ 

 (ဂ) အမ   ေးသ ေးပ ိုို့ ိုနော်မဟ ဗ ျူဟ အက  ငော်အထညော်ကဖ ော်က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၆၃ 

 (ဃ) ဥပကဒ  ိုငော်ရ  ပပငော် ငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုမ  ေး က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၆၅ 

 (င) ကမခရ ို စီေးပွ ေးကရေး ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုမ  ေး က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၆၆ 

 (စ) ပပညော်သူူ့ဘဏ္ဍ  စီမံခနို့ော်ခွ မှုလိုပော်ငနော်ေးမ  ေး က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၆၆ 

  (၁) အခွနော် ဏ္ဍ ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုမ  ေး ၆၇ 

  (၂) က  ွေးဖမီရှငော်ေးလငော်ေးကရေး  စစ က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၆၈ 

 ( ) စီမံ  နော်ေးမ  ေးခ မှတော်က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၇၀ 

  (၁) စီေးပွ ေးကရေးနှငဲ့ော် လူမှုကရေးပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုအကပခခံမူကဘ ငော်(FESR) ၇၀ 

  (၂) အမ   ေးသ ေးဘ ော်စံိုဖွွံံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်မှုစီမ ံ နော်ေး (NCDP) ၇၃ 

  (၃) ပမနော်မ ဘ ော်စံို ဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်ကရေး ကမ  ော်မှနော်ေးခ  ော်(MCDV) ၇၅ 

  (၄) ပထမ (၅) နှစော် စီမံ  နော်ေး ၇၅ 

 (ဇ) ပပညော်သူလူထိုပူေးကပါငော်ေးပါဝငော်မှု ပမ ငဲ့ော်တငော်ပခငော်ေး ၇၇ 

 (ဈ) န ိုငော်ငပံခ ေးကခ ေးကငွ အ ူအညီ အကထ  ော်အပံဲ့မ  ေး စီမံခနို့ော်ခွ မှု ၇၇ 

 (ည) ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှုအနညော်ေး ံိုေးန ိုငော်ငံအပဖစော်မှ လွတော်ကပမ  ော်ကစကရေးက  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၈၀ 

 (ဋ) ဖွ ွံ့စညော်ေးတညော်က   ော်မှု  ိုငော်ရ  အဓ   ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုမ  ေး ၈၁ 



အခန ်း အက ကာင ်းအရာ စာမျက န ှာ 

 (ဌ) ကဒသတွငော်ေးပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်မှုပမ ငဲ့ော်တငော်ပခငော်ေး  ၈၂ 

 (ဍ) န ိုငော်ငတံ  နှငဲ့ော် စ မ  ော်နှှာသစော်ဖွငဲ့ော်လစှော်န ိုငော်ခ ဲ့ပခငော်ေး ၈၇ 

 (ဎ) စီေးပွ ေးကရေး၊ ရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှု၊  ိုနော်သွယော်မှု၊ န ိုငော်ငပံခ ေးအ ူအညီ အကထ  ော်အပံဲ့ 

နှငဲ့ော် ကခ ေးကငရွရှ မှုအကပခအကန  

၉၁ 

  (၁) GDP တနော်ဖ ိုေးနှငဲ့ော် GDP တ ိုေးတ ော်မှုနှုနော်ေး၊ ကငွက  ေး ကဖ ငော်ေးပွမှုနှုနော်ေး ၉၁ 

  (၂) ရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှု ၉၁ 

  (၃)  ိုနော်သွယော်မှု ၉၃ 

  (၄) ကခ ေးကငွအ ူအညီအကထ  ော်အပံဲ့နှငဲ့ော်နညော်ေးပည အ ူအညီရရှ မှု 

အကပခအကန 

၉၄ 

 (ဏ) န ဂံိုေး ၉၅ 

 (တ)   မော်ေး  ိုေးစ ရငော်ေး ၉၆ 

၅ NLD အစ ိုေးရလ ော်ထ ော် ပမနော်မ ဲ့စီေးပွ ေးကရေး ၉၇ 

 (က) စီေးပွ ေးကရေးမူဝါဒ(၁၂)ရပော် ခ မှတော်က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၉၇ 

 (ခ) မမန်မောန ိုင် င ၏ ကရ ရ ည် တ ည်တ ာ့ခ  ိုင်ပမဲပပ ုံးဟန ်ခ  က်ည က သော  ဖွ ြို့ပဖ ြုုံးတ  ိုုံး တ က်မှု  

စ မ က န်ုံးက ရုံး ဆွဲ  ကဆောငရ်ွ က်မခ ငု်ံး 

၁၀၀ 

 (ဂ) စီမံခ  ော်ဘဏော် (Project Bank) ထူကထ ငော်ပခငော်ေး ၁၀၀ 

 (ဃ) အစ ိုေးရ-ပိုဂဂလ  ပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်မှုဗဟ ိုဌ န(PPP Center)ထူကထ ငော်ပခငော်ေး ၁၀၂ 

 (င) COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) ကရေး ွ ပခငော်ေး ၁၀၃ 

 (စ) ကငွက  ေး ဏ္ဍနှငဲ့ော်ဘဏော်စနစော်ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ ပခငော်ေး ၁၀၄ 

 (ဆ) ရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှု  ိုငော်ရ  ပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုမ  ေး က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး ၁၀၅ 

 (ဇ) Ease of Doing Business   ိုငော်ရ  အကပခအကနမ  ေး ၁၀၆ 

 (ဈ) စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ၊ရငု်ံးန   ုံးမမ ြုပ်န  မှု ၊ ကိုန်သွ ယ်မှုန ငာ့်ဖွ ြို့ ပဖ ြုုံးမှုအ ကူအ ည ဆ ိုင်ရ ောအကမခ  

အကနမ ောုံး 

၁၀၉ 

  (၁) GDP နှငဲ့ော် GDP Growth Rate ၁၀၉ 

  (၂) ရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှုဝငော်ကရ  ော်မှုအကပခအကန ၁၀၉ 

  (၃) ပပညော်ပ ိုနော်သွယော်မှုအကပခအကန ၁၁၀ 

  (၄) ပပညော်ပအ ူအညီ နှငဲ့ော် တရ ေးဝငော်ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှုအ ူအညီ (ODA) ရရှ မှု ၁၁၂ 

 (ည) ဖွ ြို့ပဖ ြုုံးမှုအကူ အည မ ောုံး  အ က  ြုုံးရ    ထ ကရောက်ကစရန ် ကဆောငရ်ွက်မခ ငု်ံး ၁၁၃ 

  (၁) ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှုအ ူအညီ  ိုငော်ရ မူဝါဒကရေး ွ ပခငော်ေး ၁၁၃ 



အခန ်း အက ကာင ်းအရာ စာမျက န ှာ 

  (၂) DACU ဖွ ွံ့စညော်ေးပခငော်ေး ၁၁၄ 

  (၃) ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှုအ ူအညီ  ိုငော်ရ  သတငော်ေးအခ  ော်အလ ော်မ  ေး စီမံခနို့ော်ခွ မှုစနစော် 

(AIMS) ထူကထ ငော်က  ငော်ရွ ော်ပခငော်ေး 

၁၁၆ 

  (၄) De ve l o pme nt  Ef f e cti v e ne ss  Ro undtabl e  က ငု်ံးပမ ခင်ုံး ၁၁၆ 

 (ဋ) န ဂံိုေး  ၁၁၉ 

 (ဌ) က မ်ုံးက ိုုံးစ ောရ ငု်ံး ၁၂၃ 

၆ န ိုငော်ငကံတ ော်စီမံအိုပော်ခ  ပော်ကရေးက  ငော်စီလ ော်ထ ော် ပမနော်မ ဲ့စီေးပွ ေးကရေး ၁၂၄ 

 (က) စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ဆ ိုင်ရော ကဆ ောင် ရွက်ခ  က်မ  ောုံး ၁၂၄ 

  (၁) န ိုငင် ၏ စ ုံး ပွောုံးက ရုံး မပန်လ ည်ဦုံး ကမောာ့ကစ ရန ်  အစ အမ မ ောုံး ၁၂၄ 

  (၂) စ ိုက်ပ  ြုုံးက ရုံး ၊ ကမွုံး မမ ြူကရုံး ကဏ္ဍမမ ငာ့်တ ငက်ရ ုံးဆ  ိုင်ရ ော ကဆောငရ်ွက်ခ  က်မ  ောုံး ၁၂၅ 

  (၃) ကဈုံး ကွက် စ ုံး ပွောုံးက ရုံး စန စ်  တ ည်ပင မ်ကရုံး န ငာ့ ် န ိုငင် တ ကော ရင်ုံးန   ုံးမမ ြုပ်န  မှု  

မမ ငာ့်တင်ကရုံး ဆ ိုင်ရ ော ကဆ ော ငရ်ွက်ခ  က် မ ောုံး 

၁၂၆ 

  (၄) မပည်တွင်ုံး ထိုတ်ကိုန်မမ င်ာ့ တ ငက်ရ ုံးန  ငာ့်  အလိုပ် အ က ိုင် အခွငာ့် အလ မ်ုံး မ ောုံး  

ကဖောက်ဆော ငက်ရ ုံး  ကဆော ငရ်ွက် ခ က်မ  ောုံး 

၁၂၈ 

  (၅) က ိုဗစ် - ၁ ၉ က က ောငာ့ ် မဖစ် ကပေါ်လောန ို င် သညာ့်  စ ုံး ပွောုံး ကရ ုံးသက်ကရောက် မှု မ  ောုံး 

အကပေါ်  ိုစ ေးန ိုငော်ကရေးကဆောငရ်ွက် ထောုံးရ   မှု အကမခ အကနမ ောုံး 

၁၂၉ 

   (ကက) ပမနော်မ န ိုငော်ငစံီေးပွ ေးကရေးပပနော်လညော်ဦေးကမ ဲ့ကစကရေးစီမံခ  ော်(MERP) 

ကရေး ွ ပခငော်ေး 

၁၂၉ 

   (ခခ ) က ိုဗစ-် ၁ ၉ ရန ်ပ ိုကငွမ ှကခ  ုံးက ငထွိုတ်ကခ  ုံးန  ိုင်ကရုံး ကဆ ောင်ရွက်မခ ငု်ံး ၁၃၀ 

   (ဂဂ ) စီေးပွ ေးကရေးသ ော်ကရ  ော်မှုမ  ေးအကပေါ်  ိုစ ေးန ိုငော်ကရေး ကပဖကလ  ဲ့ 

က  ငော်ရွ ော်ကပေးမှုမ  ေး 

၁၃၁ 

 (ခ) စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ၊  ရင်ုံးန   ုံးမမ ြုပ်န  မှု၊ ကိုန်သွယ် မှုနှငဲ့ော် န ိုငော်ငတံ  အ ူအညီ အကထ  ော် 

အပံဲ့ရရှ မှု အကမခ အကန 

၁၃၂ 

  (၁) စီေးပွ ေးကရေးဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်မှုနှုနော်ေး ၁၃၂ 

  (၂) ရင်ုံးန   ုံးမမ ြုပ်န  မှုအကမခ အက န ၁၃၂ 

  (၃) ကိုန်သွ ယ်မှု အကမခ အကန ၁၃၄ 

  (၄) န ိုငော်ငတံ  အ ူအညီအကထ  ော်အပံဲ့ရရှ မှုအကပခအကန ၁၃၄ 

 (ဂ) န ဂံိုေး ၁၃၆ 

 (ဃ) က မ်ုံးက ိုုံးစ ောရ ငု်ံး ၁၃၇ 

 န ဂ  ိုုံး ၁၃၈ 

 က မ်ုံးက ိုုံး စောရ ငု်ံး အခ ြုပ် ၁၃၉ 



အတ ုထက ောကစ်ော လံိုုးမ္ ောိုး 
 

ACMECS ဧရောဝတ  -ကက ောကဖ် ယောုံး-မဲကခါင်စ ုံးပွောုံးကရုံး ပူုံးကပါ င် ုံးက ဆောင်ရွက်မှု မဟော ဗ ြူ ဟော 

ACRF အ  ီယံဘ ော်စံိုပပနော်လညော် ထူကထ ငော်ကရေးမူကဘ ငော် 

ADB အ ရှဖွံွံ့ဖဖ  ေးကရေးဘဏော် 

AIFF အ  ီယံ ရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှု လွယော် ူကခ  ကမွွံ့ကစကရေးမူကဘ ငော်  

AIMS ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှု အ ူအညီ  ိုငော်ရ  သတငော်ေးအခ  ော်အလ ော်မ  ေး စီမံခနို့ော်ခွ မှုစနစော် 

ASEAN အကရ ြို့ ကတ ောင် အောရ န ို ငင် မ ောုံး အသင်ုံး 

BIMSTEC ဘဂဂလ ေးပငော်လယော်ကအ ော်ကဒသအတွငော်ေး  ဏ္ဍစံိုနညော်ေးပည နှငဲ့ော်စီေးပွ ေးကရေး ပူေးကပါငော်ေး 

က  ငော်ရွ ော်ကရေးဦေးက  ငော်ဦေးရွ ော်ပပ မှုအစီအစဉော် 

BIST-EC ဘဂဂလ ေးကဒဲ့ရှော်၊  အ နဒ ယ၊ သီရ လ ဂ နှငဲ့ော် ထ ိုငော်ေး စီေးပွ ေးကရေးပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်ကရေးအဖွ ွံ့ 

CBTFA နယော်စပော် ပဖတော်က   ော် ပ ိုို့က  ငော်ကရေးလွယော် ူ ကခ  ကမွွံ့ကစမှု စ ခ  ပ် 

CERP က ိုဗစ်-၁ ၉ စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ထ ခ ို က်မှုသက ်သ ောကရုံး စ မ ခ က် 

COVID-19   ိုရ ိုနှာဗ ိုငော်ေးရပော်စော်ကရ ဂါ ၂၀၁၉ 

CPI စ ေးသံိုေးသူကဈေး နှုနော်ေး  နော်ေး 

DACU ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှုအ ူအညီမ  ေးည  န ှုငော်ေးကရေးအဖွ ွံ့ 

DAP  ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှုအ ူအညီ  ိုငော်ရ မူဝါဒ 

ECF စီေးပွ ေးကရေး စက ြံမ  ေးဖ ိုရမော် 

EVI စ ုံး ပွောုံးက ရုံး ထ ခ ိုက်နစ်န ာ လွယ် မှုဆ ိုင်ရ ော ညွှန်ုံးက န ် ုံး 

FCD န ိုငင် မခ ောုံးကငွက ကုံး အပ်န  မှု 

FDI  န ိုငင် မခ ောုံးတ  ိုက်ရ ို က်ရင်ုံးန  ုံးမ မ ြုပ်န  မှု 

FEC န ိုငော်ငပံခ ေးကငွ လ လှယော်ကရေးလ ော်မှတော် 

FESR စီေးပွ ေးကရေးနှငဲ့ော်လူမှုကရေးပပ ပပငော်ကပပ ငော်ေးလ မှုအကပခခံမူကဘ ငော် 

GDP  ပပညော်တွငော်ေးအသ ေးတငော်ထိုတော်လိုပော်မှုတနော်ဖ ိုေး 

GMRA မဟ မ ကခါငော် ရထ ေးအဖွ ွံ့အစညော်ေး 

IATI န ိုငော်ငတံ  အ ူအညီမ  ေး ပွငော်ဲ့လငော်ေးပမငော်သ မှုရှ ကရေးအစီအစဉော် 

IMF အပပညော်ပပညော်  ိုငော်ရ  ကငွက  ေးရနော်ပံိုကငွအဖွ ွံ့ 

ITC န ိုငော်ငတံ   ိုနော်သွယော်မှုစငော်တ  

JICA ဂ ပနော်အပပညော်ပပညော်  ိုငော်ရ  ပူေးကပါငော်ေးက  ငော်ရွ ော်ကရေး ကအဂ ငော်စီ  

LDC ဖွ ြို့ပဖ ြုုံးမှုအန ည်ုံးဆ ိုုံး န ိုငင်  

LTO အခွနော်ထမော်ေးက ီေးမ  ေး  ိုငော်ရ  အခွနော်ရံိုေး 



MCDV မမန်မောာ့ဘက ်စ ို ဖွ ြို့ပဖ ြုုံးတ  ိုုံး တ က်ကရုံး ကမ ော်မ န်ုံးခ  က် 

MERP ပမနော်မ န ိုငော်င ံစီေးပွ ေးကရေးပပနော်လညော်ဦေးကမ ဲ့ကစကရေး စီမံခ  ော် 

MERRP မမန်မောာ့စ ုံး ပွောုံးက ရုံး မပန်လ ည်ထကူ ထော ငက်ရ ုံးန  ငာ့် မပြုမ ပင်ကမပော ငု်ံးလဲကရ ုံးစ  မ ခ က် 

MIPP ပမနော်မ န ိုငော်င ံရငော်ေးနှီေးပမ  ပော်နှံမှုပမ ငဲ့ော်တငော်ကရေး စီမံ  နော်ေး 

MPC ပမနော်မ န ိုငော်င ံဖင မော်ေးခ မော်ေးကရေး၊ ပပညော်လညော်ထူကထ ငော်ကရေးလိုပော်ငနော်ေး ဗဟ ိုဌ န 

MSDP ပမနော်မ န ိုငော်ငံ၏ ကရရှညော်တညော်တံဲ့ခ ိုငော်ဖမ ဖပီေး ဟနော်ခ  ော်ညီကသ  ဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်မှုစီမံ  နော်ေး 

MTC န ိုငင် ကတ ော် သစ် လိုပ်ငန်ုံး အဖဲွြို့ 

MTO အလ ယ်အ လတ် အခွန် ထမု်ံးမ ောုံးဆ ိုင်ရ ော အခွန်ရ ို ုံး 

NCA တစော်န ိုငော်ငံလံိုေးပစော်ခတော် တ ို ော်ခတော်မှု ရပော်စ ကရေး  ိုငော်ရ သကဘ တူစ ခ  ပော် 

NCDP အမ   ေးသ ေးဘ ော်စံိုဖွွံံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်မှုစီမ ံ နော်ေး 

NES အမ   ေးသ ေးပ ိုို့ ိုနော်မဟ ဗ ျူဟ  

NLD အမ  ြုုံး သောုံး ဒ မ ိုကကရစ  အ ဖွဲြို့ခ  ြုပ် 

ODA တ ရောုံးဝင်ဖွ ြို့ ပဖ ြုုံးမှု အကူအ ည  

PPD အစ ိုုံးရ-ပိုဂဂလ ကကဆွုံး ကန ွုံး ည  န ှုင်ုံးမှု 

PPP အစ  ိုးရ-ပ ဂ္ဂလ ကပ ိုးပပ ေါင်ိုး ပ ောငရ်ွက် မှု 

PSD ပိုဂဂလ    ဏ္ဍဖွံွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ော်ကရေး 

SAARC ကတောင်အောရ ကဒသပူုံးကပါင်ုံးကဆောင်ရွက်ကရုံးအဖဲွြို့ 

SAMB န ိုငင် ကတ ောက် ကောက် ပဲသ ုံး န  ကရ ောင်ုံးဝ ယ်ကရုံး အဖဲွြို့ 

SAS အခွနော်ထမော်ေး  ိုယော်တ ိုငော် စညော်ေး  ပော်သညဲ့ော်စနစော် 

SDGs စဉော်  ော်မပပတော် ဖွံွံ့ဖဖ  ေးမှုပနော်ေးတ ိုငော်မ  ေး 

SLORC န ိုငင် ကတ ောပ် င မ်ဝပ် ပ မပောုံးမှု တ ည်ကဆော က်ကရုံး အဖဲွြို့ 

SNLD ရှမော်ေးတ ိုငော်ေးရငော်ေးသ ေးမ  ေး ဒီမ ို ကရစီအဖွ ွံ့ခ  ပော် 

SOEs န ိုငော်ငကံတ ော်ပ ိုငော်စီေးပွ ေးကရေးလိုပော်ငနော်ေးမ  ေး 

SPDC န ိုငင် ကတ ောက် အုံးခ  မ်ုံး သော ယောကရုံး န ငာ့် ဖွ ြို့ပဖ ြုုံးက ရုံး ကကောင်စ  

UMFCCI ပပညော်ကထ ငော်စိုသမမတ ပမနော်မ န ိုငော်ငံ ိုနော်သညော်မ  ေးနှငဲ့ော် စ ော်မှုလ ော်မှုလိုပော်ငနော်ေးရှငော်မ  ေး 

အသငော်ေးခ  ပော် 

UNICEF  ိုလသမဂဂ ကလေးမ  ေးရနော်ပံိုကငွအဖွ ွံ့ 

UPCC ပပညော်ကထ ငော်စို ဖင မော်ေးခ မော်ေးကရေးကဖ ော်က  ငော်ကရေး ဗဟ ိုက  ော်မတီ 

UPWC ပပညော်ကထ ငော်စိုဖင မော်ေးခ မော်ေးကရေးကဖ ော်က  ငော်ကရေးလိုပော်ငနော်ေးက  ော်မတီ 

WFP  မ္ ဲ့စ ေးနပော်ရ  ခ အစီအစဉော် 
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နိဒါ န ်း 

၁။ ယန ေ့ကမ္ဘာ့နိိုင်ငမံျဘျား၏ အဓကိအန ျားအကက ျားဆံိုျားန ဘ ဦျားတည်ချက်မ ဘ မိမနိိိုငင် ံ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

တိိုျားတက်မှု    ိန ျားပင် ဖဖစ် ည်။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားဆဲန င်ာ့ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ိမ်ာ့ကျန ဘ နိိုငင်မံျဘျားကလည်ျား မိမတိိိုေ့ နိိုငင်ံကိို 

ဆိိုျား  မ်ျား ံ  ဘလည်ပတ်မှု(Vicious Circle)မ ချ ိျားနဖဘက်လ တ်နဖမဘက်  ်ကကိ ျားစဘျားန ကက ကဲာ့ ိိုေ့ 

အလယ်အလတ်ဝငန်င    ိ ည်ာ့ နိိုငင်မံျဘျားကလည်ျား Middel Income Trap မ  လ တ်နဖမဘက်နစ  ် 

ကကိ ပမ်ျားလျက်   ိကက ည်။ အလဘျားတူပင် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားဖပ ျားနိိုင်ငံမျဘျားကလည်ျား ၎ငျ်ားတိိုေ့၏ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုဆက်လက် 

တည်တံာ့နိိုင်နစ  ် စဉ်ဆက်မဖပတ်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု (Sustainable Development) ကိို    ိ  ် 

ကကိ ျားစဘျားလျက်   ိကကပါ ည်။ စဉ်ဆက်မဖပတ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု (Sustainable Development) 

ဆိို ည်မ ဘ န ောင်လဘန ောက် ဘျားတိိုေ့၏ စဘျား ံိုျားမှုမနလျဘာ့နစဘဲ လက်  ိ လူ ဘျားတိိုေ့၏ လိိုအင်ဆနဒ 

မျဘျားကိို ဖဖည်ာ့ဆည်ျားဖခငျ်ားပင ် ဖဖစ် ည်။၊ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုဟိုဆိို ဘတ င် လူူ့ဘဝအ ည်အန  ျားကိို နကဘငျ်ားမ  ် 

နစဖခငျ်ား (Improving the Quality of Life) ပင ်ဖဖစ်ပါ ည်။ 

၂။ ဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးမှုအတွက် မူဝါဒမ  ြိုး ခ မှတ်ရ တွင် လည်ြိုးကက င်ြိုး၊ စီမ က န်ြိုးမ  ြိုး ခ မှတ်ရ တွင် က  ် 

လည်ြိုးကက င်ြိုး၊  န ိုငင် တစ်ခိုလ ိုြိုး၏ ကမခရ ိုစီြိုးပွ ြိုးကရြိုးတည်ဖင မ်မှုနှင ် ယငြ်ိုး၏ အက ခအကနမ  ြိုးအ ြိုး 

စဉ်ဆက်မ ပတ်   ရှ ကနမှ  လျှင် မူဝါဒဆ ိုြိုး ဖတ်ခ က်ခ မှတ်မှုမ  ြိုး မှ ြိုးယွင်ြိုးမှု ကရှ ငရ်ှ ြိုးန ိုင်မည် 

 ဖစ်ပါ ည်။   ိုို့ပါ၍ ကမခရ ို စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးအက ခအကန တစ်ရပ်လ ိုြိုး ည်  မူဝါဒ ဆ ိုြိုး ဖတ်ခ က်ခ မှတ် ူ 

မ  ြိုး (Policy Makers ) မ  ြိုးအတွက်  မှန်ကန်က   ဆ ိုြိုး ဖတ်ခ က်မ  ြိုး ခ မှတ်ရန်အတွက်   မက 

ပိုဂ္ဂလ က လိုပ်ငန်ြိုးရှငမ်  ြိုး (Private entrepreneurs )  မ  ြိုးအတွက်ပါ အကရြိုးပါလျက်   ိပါ ည်။ 

  ိုို့ ဖစ်ပါ၍ ပ ိုမ ိုကက င်ြိုးမွန်က    တငြ်ိုးအခ က်အလက်(Better information) နှင်  တ က မှန်ကန် 

က   အက ခအကနမ  ြိုး ည် မူဝါဒမ  ြိုးခ မှတ် ူမ  ြိုးအတွက် ပ ိုမ ိုကက င်ြိုးမွန် င် ကလ  ် မှန်ကန် 

 ည်  ဆ ိုြိုး ဖတ်ခ က်မ  ြိုး (Strategic direction and decision) က ို ကပြိုးန ိုငစ်ွမ်ြိုး ရှ ပါ ည်။  

၃။ န ိုငင် တစ်န ိုင်င ၏ စီြိုးပွ ြိုးကရြိုး ဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက် ကအ င ်မင်မှု ည် တစ်နည်ြိုးအ ြိုး ဖင်  ကမခရ ို 

စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးအကဆ က်အအ ို ဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်မှု ရရှ  ခင်ြိုးက ို ဆ ိုလ ိုပါ ည်။ န ိုငင် တစ်န ိုင်င ၏  စီြိုးပွ ြိုးကရြိုး 

ဖ ံွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ကအ င ်မငမ်ှုက ို ကယဘိုယ အ ြိုး ဖင်  အဆ ိုပါ န ိုင်င ၏ စိုစိုကပါင်ြိုး  ပည်တွငြ်ိုးထိုတ်ကိုန် 

တ ်ဖိိုျား(Gross Domestic Products-GDP) နှင်  က ပ င်ြိုးလဲပ ို အက ခအကန၊ လိုပ်  ြိုးအလိုပ်အက ိုင် 

ရရှ မှုနှင်  အခွင် အလမ်ြိုး၊  ပည်ပပ ိုို့ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုတန်ဖ ိုြိုးမ  ြိုး က ပ ငြ်ိုးလဲမှုက ို ကကည် ဖပီြိုး တ ိုင်ြိုးတ    ိုြိုး 

 ပ်န ိုငပ်ါ ည်။ န ိုငင် တ ိုငြ်ိုး ည် ကမခရ ိုစီြိုးပွ ြိုးကရြိုးအကဆ က်အအ ိုဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ကစရန် ကိုန်ထိုတ် 

လိုပ်မှု တ ိုြိုးတက်ကရြိုး၊ အလိုပ်အက ိုငအ်ခွင် အလမ်ြိုး၊ လွတ်လပက်   ကစ ြိုးကွက်ကဖ က်ဆ ငမ်ှုနှင်  
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အတူကစ ြိုးနှုန်ြိုးတည်ဖင မ်မှုရရှ ကရြိုး၊  ပည်ပကိုန် ွယ်မှုတွင် လ ိုခခ  ကခ  ကမွွံ့ကစကရြိုးအစရှ  ည်  ရည်မှန်ြိုး 

ခ က်မ  ြိုးက ိုခ မှတ်က ကမခရ ိုစီြိုးပွ ြိုးကရြိုးစွမ်ြိုးကဆ ငရ်ည်(Macroeconomic Performance)  မင် မ ြိုး 

လ ကအ င ် ကက  ြိုးပမ်ြိုးကကပါ ည်။ ကမခရ ိုစီြိုးပွ ြိုးကရြိုး တစ်ရပ်လ ိုြိုးအ ြိုး တည်ဖင မ်ကစရန်  ကကပ်မတ် 

ထ န်ြိုးကက  င်ြိုး ခငြ်ိုး၊ လ ိုအပ် ည်မ  ြိုးက ို အခ  န်မီ  ပ  ပငက် ပ င်ြိုးလဲ ခင်ြိုး ည် န ိုငင် တစ်နိိုငင်ံ၏ 

ယှဉ်ဖပ  င်န ိုငစ်ွမ်ြိုး (National Competitiveness) က ို  မြှင် တင်ကပြိုးရ လည်ျား ကရ ကပ်ါ ည်။   

၄။ အဆ ိုပါ ကမခရ ိုစီြိုးပွ ြိုးကရြိုး ရညမ်ှန်ြိုးခ က်မ  ြိုးအ ြိုး အကက ငအ်ထည်ကဖ ်ရ တွင် န ိုငင် အစ ိုြိုးရ 

မ  ြိုးအကန ဖင  ်ကအ ကက်ဖ ် ပပါ မူဝါဒမ  ြိုးအ ြိုး က ိုင်တွယ်က င ်  ိုြိုးကကပါ ည်- 

(က) ဘဏ္ဍ ကရြိုးဆ ိုင်ရ  မူဝါဒ (Fiscal Policy)၊  

(ခ) ကငွကကကြိုးဆ ိုင်ရ  မူဝါဒ (Monetary Policy)၊  

(ဂ္)  ပည်ပ စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးဆ ိုငရ် မူဝါဒ (Foreign Economic Policy)၊  

(ဃ) ဝငက်ငွဆ ိုငရ် မူဝါဒ (Income Policy)။  

၅။ ကမခရ ိုစီြိုးပွ ြိုးကရြိုးတည်ဖင မ်ကစ ခငြ်ိုး ည် စီြိုးပွ ြိုးကရြိုး အကဆ က်အအ ိုအ ြိုး လွှမ်ြိုးခခ   ည်  အ ပ  

အမူ (Behavior of the aggregate economy) က ို တည်ဖင မ်ကအ င် ကဆ င်ရွက်ရ ခငြ်ိုးကကက င ်   

စိုစိုကပါင်ြိုး ပည်တွင်ြိုးထိုတ်ကိုန်တန်ဖ ိုြိုး (Gross Domestic Product-GDP) ၊  တစ်ဦျားက  ဝငက်င ွ( Per 

capita Income) (  ိုို့မဟိုတ်) တစ်ဦျားက  စိုစိုကပါင်ြိုး  ပည်တွင်ြိုးထိုတ်ကိုန် (Per Capita GDP)၊ 

စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးပ ို ဏ္ဍန်က ပ ငြ်ိုးလဲမှု (Change in Structure of Economy) ၊ အလိုပ ် လက်မဲ နှုန်ြိုး 

(Unemployment Rate) ၊ စိုစိုကပါငြ်ိုး ပည်တွငြ်ိုးထိုတ်ကိုန်တ ိုြိုးတက်မှုနှုန်ြိုး (Rate of Growth of 

GDP)၊ကငနွကကျားကဖ င်ြိုးပွမှုနှုန်ြိုး(Inflation Rate)၊ကိုန် ွယ်မှုလက်က န်(Trade Balance)၊ န ိုငင်  ခ ြိုး 

ကငွလဲလှယ်နှုန်ြိုး (Exchange Rate)နှင  ်  ပည်ပကငကွပြိုးကငွယူရှငြ်ိုးတမ်ြိုး (Balance of Payment) 

အစရှ  ည်  စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးအကဆ က်အအ ိုတစ်ခိုလ ိုြိုးက ို အဓ ကတ ိုင်ြိုးတ န ိုင် ည်  ညွှန်က န်ြိုးမ  ြိုးအ ြိုး 

တည်ဖင မ်ကအ င ်ကဆ င်ရွက်ရ ခင်ြိုးပင်  ဖစ်ပါ ည်။   

၆။ န ိုငင် တစ်န ိုင်င  ဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်ကရြိုးအတွက် မရှ မ ဖစ် အကရြိုးပါ ည ် အက ခအကနတစ်ရပ်မှ  

တည်ဖင မ်ကအြိုးခ မ်ြိုးကရြိုးနှင ် တရ ြိုးဥပကဒစ ိုြိုးမ ိုြိုးကရြိုး ဖစ်ပါ ည်။ တည်ဖင မ်ကအြိုးခ မ်ြိုးမှု ည်  စီြိုးပွ ြိုးကရြိုး 

ဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးမှုနှင  ် ပည် ူမ  ြိုး၏ လူမှုစီြိုးပွ ြိုးဘဝကရရှည်  ယ ဝက ပ ကရြိုးအတွက်မ  ြိုးစွ  အကရြိုးပါလ က် 

ရှ ပါ ည်။ ထ ို  ိုို့က   အကရြိုးပါလှ ည ် စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးစနစ်တစ်ရပ်က ို ခ ိုင်မ အ ြိုးကက င်ြိုးကအ င် 

တည်ကထ င်န ိုငက်ရြိုး ည် အစ ိုြိုးရမ  ြိုး၏ ဦြိုးစ ြိုးကပြိုးကဆ ငရ်ွက်ရမည ် အကရြိုးကကီြိုး လိုပ်ငန်ြိုးစဉ် ဖဖစ် 

ပါ ည်။  
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၇။ စ ျားပ ဘျားန ျားဝ ်ျားကျငန်ကဘငျ်ားတစ် ပ် နဖဘန်ဆဘင်နိိုင ် ်အတ က် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ ပကတိ 

နိိုငင်နံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ လူမှုန ျားအနဖခအန မျဘျားန ငာ့ ် ကိိုက်ည  ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ မူဝါဒမျဘျား၊ 

မဟဘဗျျူဟဘမျဘျား ချမ တ်နဆဘင ်ွက်နိိုငန် ျားမ ဘ အလ  ်အန ျားကက ျားလျက်   ိပါ ည်။ စ ျားပ ဘျားန ျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

တိိုျားတက်  ်အတ က် မည် ိိုေ့န ဘ မဟဘဗျျူဟဘ၊  ညျ်ားဗျျူဟဘမျဘျား ချမ တ်နဆဘင ်ွက် ငာ့် ည်ကိို  

ဆံိုျားဖဖတ်နိိုင်  ်န ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ စိ ်နခေါ်မှုမျဘျားကိို နကျဘ်လ ဘျားနိိုင ် ်အတ က် နိိုငင်ံ၏ နခတ် 

အဆက်ဆက် စ ျားပ ဘျားန ျားအနဖခအန မျဘျားကိို  ိ  ိနလာ့လဘ ံိုျား ပ်နိိုင ် ်မ ဘ အန ျားပါလျက်   ိပါ 

 ည်။ 

၈။ ဤစဘတမ်ျားတ င် နခတ်အဆက်ဆက် ကျငာ့် ံိုျားနဖဘ်နဆဘငခ်ဲာ့ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်မျဘျားန ငာ့် 

မူဝါဒမျဘျား၊ နမ ဘ်မ  ်ျားချက်မျဘျား၊ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျား၊ စ မံချက်မျဘျား၊ နိိုငင်တံကဘန ငာ့် ပူျားနပါငျ်ား နဆဘင် 

 ွက်မှုမျဘျားကိို တစ်စိုတစ်စည်ျားတည်ျား နဖဘဖ်ပထဘျားပါ ည်။ နခတ်အဆက်ဆက် ဖမ ်မဘာ့ စ ျားပ ဘျားန ျား 

စဘတမ်ျားအဘျား နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား အခ ်ျား (၆) ခ ်ျား ခ ဲဖခဘျား၍ နလာ့လဘတငဖ်ပထဘျားပါ ည်- 

          (က) လ တ်လပန် ျား ဖပ ျားနခတ် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား 

(ခ) ဆိို  ယ်လစ်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ကဘလ ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား 

(ဂ) နိိုငင်နံတဘဖ်ငမိ်ဝပ်ပိဖပဘျားမှု တည်နဆဘက်န ျားအဖ ဲွံ့န ငာ့် နိိုငင်နံတဘန်အျားချမ်ျား ဘယဘန ျား 

န ငာ့ ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားနကဘင်စ ကဘလ ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား 

(ဃ) နိိုငင်နံတဘ် မမတဦျား ိ ်ျားစိ ်ကဘလ ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား 

(င) NLD အစိိုျား လက်ထက် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား 

(စ)  နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ လက်ထက် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား 
 

၉။ လ တ်လပန် ျား  ညာ့်အချ ိ်မ စ၍ ယန ေ့နခတ်ကဘလအထိ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံအစိိုျား  အ  ျား  ျား၏ 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်မျဘျားကိို နလာ့လဘ ံိုျား ပ်၍ အကျ ိျားအဖပစ်တိိုေ့ကိို နဝဖ ် ပိိုင်ျားဖခဘျား 

ကဘ ဆက်လက်နဆဘင် ွက် ငာ့် ညာ့်  ည်ျားလမ်ျားမျဘျား၊ ယခင်နခတ်ကဘလမျဘျားအတ င်ျားက ကကံ နတ ွံ့ 

ခဲာ့  ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ  စိ ်နခေါ်မှုမျဘျားကိို  မူ ောယူ၍ နိိုငင်ံ၏ ပကတိနိိုင်ငံန ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ 

လူမှုန ျားအနဖခအန မျဘျားန ငာ့ ် ကိိုက်ည  ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ မဟဘဗျျူဟဘ ည်မ  ်ျားချက်မျဘျားန ငာ့် 

မူဝါဒမျဘျား ချမ တ်နိိုငမ်ည်ဆိိုပါက နိိုင်ငံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုအတ က် မျဘျားစ ဘ အကျ ိျား  ိနစ 

မည် ဖဖစ်ပါ ည်။ 
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ရည ရွ ယ ချ က  

၁။ နခတ်အဆက်ဆက်ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားစဘတမ်ျားကိို နအဘက်ပါ  ည ်ွယ်ချက်မျဘျားဖဖငာ့် န ျား ဘျား 

ဖပ စိုထဘျားဖခင်ျား ဖဖစ်ပါ ည်- 

(က) ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၌ နခတ်အဆက်ဆက်ကျင်ာ့ ံိုျား  နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ညာ့်  စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ 

စ စ်မျဘျား၊ မူဝါဒမျဘျား၊ စ မံကိ ်ျားမျဘျား၊ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျားကိို တစ်စိုတစ်စည်ျားတည်ျား 

နလာ့လဘနိိုင်  ်၊ 

(ခ)  ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ ကို ်  ယ်မှု၊  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု၊ နိိုငင်တံကဘပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုဆိိုင် ဘ 

ဖဖစ်နပေါ်တိိုျားတက်နဖပဘငျ်ားလဲမှု အနဖခအန မျဘျားကိို နလာ့လဘနိိုင်  ်၊  

(ဂ)  လ တ်လပန် ျား  ညာ့်အချ ိ်မ စ၍ ယန ေ့နခတ်ကဘလအထိ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ အစိိုျား  

အ  ျား  ျား၏ နဆဘင် ွက်ခဲာ့န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်မျဘျားကိို နလာ့လဘ ံိုျား ပ်၍ အကျ ိျား 

အဖပစ်တိိုေ့ကိို နဝဖ ်ပိိုငျ်ားဖခဘျားကဘ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားအတ က် 

ပိိုမိိုနကဘငျ်ားမ  ်န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်မျဘျားကိို ချမ တ်ကျငာ့် ံိုျားနဆဘင ်ွက်နိိုင ် ်၊ 

(ဃ) ယခင်နခတ် ကဘလမျဘျားအတ င်ျားက ကကံ နတ ွံ့ခဲာ့  ညာ့်  စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ  စိ ်နခေါ်မှု 

မျဘျားကိို  မူ ောယူ၍ နိိုငင်ံ၏ ပကတိနိိုငင်နံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ လူမှုန ျားအနဖခအန မျဘျားန ငာ့် 

ကိိုက်ည  ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ မဟဘဗျျူဟဘ ည်မ  ်ျားချက်မျဘျားန ငာ့ ် မူဝါဒမျဘျား ချမ တ် 

နိိုင ် ်၊ 

(င)  ထိန ဘက် ညာ့်  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမျဘျား ဖဖစ်နပေါ်နစ  ်  အနထဘက်အကူဖပ န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျား 

ဆိိုင် ဘ အလဘျားအလဘမျဘျားန ငာ့ ်  နဘဘတ ဘျားမျဘျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့ ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုဆိိုင ်ဘ 

မူဝါဒမျဘျား၊ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအတ က် အနထဘက်အကူဖဖစ်နစမညာ့် မဟဘဗျျူဟဘ၊  ညျ်ားဗျျူဟဘ 

မျဘျားကိို ချမ တ်မညာ့် မူဝါဒချမ တ်မညာ့် ူမျဘျားအတ က်  အ နထဘက်အပံာ့၊ အကိိုျားအကဘျား 

ဖဖစ်နစ  ်။ 
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အခန ်း (၁) 

လ ွတ လ ပ  ရ ပပ  ်းခခ တ  မြ န ြ ာ့စ ်းပ ွ ်း ခရ်း 
 

ပါတီစ ုံဒီမ ုံကရေစီစနစ် (၁၉၄၈-၁၉၆၂) 

၁။ ၁၉၄၇ ခိုန စ်၊ အနထ နထ န ွျားနကဘက်ပ ဲတ င် ဖက်ဆစ်ဆ ေ့်ကျငန် ျား ဖပည် ူူ့လ တ်နဖမဘက် 

န ျားအဖ ဲွံ့ချ ပ် (ဖဆပလ) က အနိိုင်   ိခဲာ့ဖပ ျား ၎င်ျားတိိုေ့၏ ဦျားနဆဘငမ်ှုဖဖငာ့် ဖဗိတိ  ထံမ  ၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ 

ဇ ် ဝါ  လ ၄  က်န ေ့တ င် ဖမ ်မဘနိိုင်င ံည် လ တ်လပန် ျား    ိခဲာ့ ည်။ ထိိုအချ ိ်မ စ၍ ပါတ စံို 

ဒ မိိုကန စ စ စ်န ငာ့်အတူ န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ကိို ကျငာ့် ံိုျားခဲာ့ ည်။ အဆိိုပါ စ စ် ည် အမျ ိျား 

 ဘျားန ျားဝါဒ၊ ဆိို  ယ်လစ်ဝါဒန ငာ့် န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ကိို အဓကိနပါင်ျားစပ်ထဘျားဖခငျ်ား ဖဖစ်ဖပ ျား 

၎င်ျားတ င် ရိုပ်ပိိုငျ်ားဆိိုင် ဘတိိုျားတက်မှု၊ အ ိဉဘဏ်ပိိုင်ျားဆိိုင ်ဘတိိုျားတက်မှု၊ စိတ်ဓါတ်ပိိုင်ျားဆိိုင် ဘ 

တိိုျားတက်မှု၊ လူမှုန ျားပိိုင်ျားဆိိုင် ဘတိိုျားတက်မှုန ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘတိိုျားတက်မှုစ ည်ာ့ မဏ္ ိင ် (၅) ခို 

ကိို ချမ တ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖခငျ်ား ဖဖစ် ည်။ 

၂။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ည် လ တ်လပ်န ျား ဖပ ျား ညာ့်န ောကပ်ိိုင်ျား ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံဥပနဒ န စ်မျ ိျား 

န စ်စဘျားကျငာ့် ံိုျားခဲာ့ပါ ည်။ လ တ်လပန် ျား   ိန ျားအတ က် ပထမဦျားဆံိုျားန ဘ ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံ ဥပနဒ 

ကိို ၁၉၄၇ ခိုန စ်တ င် ဗိိုလ်ချ ပ်နအဘငဆ် ်ျားက ဦျားစ ျား၍ န ျားဆ ဲခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ ၁၉၄၇ ခိုန စ် 

ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံဥပနဒပါ စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ အခ ငာ့်အန ျားမျဘျားမ ဘ နအဘကပ်ါအတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်- 

 “ပိုဒ်မ၂၃ (၁)  ဤပိုဒ်မ  ိ ဖပဋ္ဌဘ ်ျားချက်မျဘျားန ငာ့် မဆ ေ့်ကျငန်စဘဲ စ ျားပ ဘျားန ျားကိစစမျဘျားတ င် 

ပစစည်ျားပိိုငဆ်ိိုင်နိိုငခ် ငာ့်န ငာ့် ကိိုယ်ပိိုင ် လိုပ်ကိိုင်တ ထ ငန်ိိုငခ် ငာ့်   ိ မည်ဟို 

နိိုငင်နံတဘ်က အခိိုင်အမဘ ခံဝ ်ဖပ  ည်။ 

  (၂) ကိိုယ်ပိိုငပ်စစည်ျားအ ံိုျားချနိိုငန် ဘ အခ ငာ့်အန ျားကိို ဖပည် ူူ့အကျ ိျား ပျက်စ ျား 

 စ် ောနအဘင် မည် ူမ  အ ံိုျားမဖပ  ။ 

  (၃) န ျားနှု ်ျားမျဘျားကိို ချ ပ်ကိိုင ် ်န ဘလ်ည်ျားနကဘငျ်ား၊ အန ဘင်ျားအဝယ်တိိုေ့ကိို 

လက်ဝါျားကက ျားအိုပ်  ်န ဘလ်ည်ျားနကဘငျ်ား၊ ဖ ဲွံ့စည်ျားန ဘ၊  ိိုေ့တည်ျားမဟိုတ် 

နိိုငင်နံတဘ်၏ စ ျားပ ဘျားန ျားပျက်စ ျား ဘပျက်စ ျားနကကဘင်ျားဖဖစ်န ဘ ကဘတယ်အဖ ဲွံ့ 

မျဘျား၊ ဆငဒ် ကိတ်အဖ ဲွံ့မျဘျား၊ ထ တ်အဖ ဲွံ့မျဘျား အစ  ိန ဘ ကိိုယ်ပိိုင် လက်ဝါျား 

ကက ျားအိုပ်အဖ ဲွံ့မျဘျား မ  ိ ။ 

  (၄) နိိုငင်နံတဘ် ည် ဖပည် ူူ့အကျ ိျားအတ က် လိိုအပ်ပါက ပိိုင ် င်အဘျား မည်ကဲာ့ 

 ိိုေ့န ဘကစိစမျ ိျားတ င် မည်မ နလျဘန်ကကျားနပျား မည်ဟို ဖပဋ္ဌဘ ်ျားထဘျားန ဘ 
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တ ဘျားဥပနဒန ငာ့်အည  ဘလ င် ကိိုယ်ပိိုငပ်စစည်ျားကိို က ေ့် တ်ချ ပ်ချယ်နိိုင် 

 ည်။  ိိုေ့တည်ျားမဟိုတ်  ိမ်ျားပိိုက်နိိုင် ည်။ 

  (၅) တဆက်တည်ျားဖဖစ်န ဘ အထက်ပိုဒမ်ခ ဲ  ိ စည်ျားကမ်ျားချက်မျဘျားန ငာ့် မဆ ေ့် 

ကျင်လ င်ဖပည် ူူ့အကျ ိျားအတ က်လိိုအပ်ပါကနိိုင်ငံ၏စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် က်ဆိိုင် 

န ဘ လိုပ်င ်ျားအမျ ိျားမျ ိျားကိို န ဘလ်ည်ျားနကဘငျ်ား၊ တစ်ဦျားတည်ျားပိိုင် လိုပ်င ်ျား 

မျဘျားကိိုန ဘလ်ည်ျားနကဘငျ်ား၊ နိိုငင်နံတဘ် ည် တ ဘျားဥပနဒဖပဋ္ဌဘ ်ျား၍ နိိုင်ငပံိိုင် 

ဖပ နိိုင် ည်။  ိိုေ့တည်ျားမဟိုတ် နိိုငင်နံတဘ်အတ က်  ိမ်ျားယူနိိုင ်ည်။” 

လွတ လပ ခရ်း က လ စ ်း ပွ ်းခ ရ်းဦ်းတ ည ချ က ြျ ်း 

၃။ ၁၉၄၇ ခိုန စ် ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံဥပနဒအ  ချမ တ်ခဲာ့ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဦျားတည်ချက်မျဘျားမ ဘ 

နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်- 

(က) နိိုငင်ံ ဘျားတိိုင်ျားအတ က် လူမှုန ျားန ငာ့စ် ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ တ ဘျားမ တမှု  ိန ျားန ငာ့်တ ်ျားတူ 

ည မ စ ဘ အခ ငာ့်အန ျား   ိန ျား၊ 

(ခ) ဖပည် ူမျဘျား အလိုပ်အကိိုင ် အခ ငာ့်အလမျ်ားမျဘျား   ိန ျားန ငာ့် အလိုပ်အကိိုင်၊ ကို ်  ယ် 

န ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား  ိိုေ့မဟိုတ် ကျွမ်ျားကျင်မှုတိိုေ့န ငာ့်စပ်လျဉ်ျား၍ နိိုငင်ံ ဘျားတိိုငျ်ား တ ်ျားတူ 

အခ ငာ့်အန ျား   ိန ျား၊ 

(ဂ) စ ျားပ ဘျားန ျားဝ ်ျားကျငတ် င် ပိုဂဂလကိပိိုငဆ်ိိုင်မှုန ငာ့် ပိုဂဂလိကမ  နဆဘင် ွက်နိိုငမ်ညာ့် အခ ငာ့် 

အန ျား   ိန ျား၊ 

(ဃ) နဖမယဘအဘျားလံိုျားကိို နိိုငင်ံနတဘမ်  ပိိုင်ဆိိုင်ခ ငာ့်  ိန ျားန ငာ့ ် အဆိိုပါ နဖမမျဘျားကိို စိုနပါင်ျား 

လယ်ယဘနဖမအဖဖစ်နပျားနဝနိိုငန် ျား  ိိုေ့မဟိုတ် စိိုက်ပျ ိျားနဖမင ဘျား မ်ျားဖခင်ျားန ငာ့် အကက ျားစဘျား 

လယ်ယဘနဖမပိိုင်ဆိိုင်မှုကိို တဘျားဖမစ်န ျား၊ 

(င) ဖပည် ူမျဘျား၏ ယဉ်နကျျားမှုအဆငာ့်အတ ်ျားဖမငာ့်မဘျားန ျား၊ လူန မှုအဆငာ့်အတ ်ျား တိိုျား 

တက်န ျားန ငာ့် ကက ယ်ဝချမ်ျား ဘန ျားတိိုေ့ကိို ဖဖညာ့်ဆည်ျားနပျားနိိုင်  ်  ည် ွယ်၍ ဖပည် 

နထဘင်စို၏ စ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားနစန ျားကိို စ မံကိ ်ျားချမ တ် နဆဘင် ွက်န ျား၊ 

(စ) နိိုငင်နံတဘ်၊ ဖပည်တ င်ျားအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား  ိိုေ့မဟိုတ်  မဝါယမအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားက 

 ဘဘဝ ယံဇဘတမျဘျားအဘျားလံိုျား တူျားနဖဘ်ထိုတ်လိုပ်ဖခငျ်ားန ငာ့် ဖပည် ူူ့ဝ ်နဆဘင်မှု 

လိုပ်င ်ျားမျဘျား နဆဘင ်ွက်န ျား၊ 

(ဆ) တူည န ဘအလိုပ်တ င် အမျ ိျား မ ျားမျဘျားအဘျားလံိုျားအတ က် ဝငန်င    ိမှုတ ်ျားတူ ဖဖစ်နစ 

န ျား၊ 
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(ဇ) အ င်ျားအဖ ဲွံ့မျဘျားန ငာ့် ယူ  ယမံျဘျားဖ ဲွံ့စည်ျားနိိုငမ်ညာ့် နိိုငင် ံဘျားမျဘျား၏ အခ ငာ့်အန ျား၊ 

ပိိုင်ဆိိုင်ခ ငာ့် အခ ငာ့်အန ျားန ငာ့် အလိုပ်အကိိုင၊် ကို ်  ယ်န ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား  ိိုေ့မဟိုတ် 

ကျွမ်ျားကျငမ်ှုဆိိုင ်ဘ အခ ငာ့်အန ျားမျဘျား    ိန ျား၊ 

( ) အလိုပ်လိုပ်ကိိုငခ် ငာ့်   ိန ျား၊  က်ကက ျားပိိုငျ်ားအချ ိ်န ငာ့် ဖျဘျား ော ညာ့်အချ ိ်  ိိုေ့မဟိုတ် 

စ မ်ျားနဆဘင် ည်မ  ိ ညာ့်အချ ိ်တ င် နစဘငာ့်န  ဘက်ခံခ ငာ့်   ိန ျား၊ ကိိုယ်ပိိုင်ချ ိ်န ငာ့် 

အ ောျားယူခ ငာ့ ်  ိန ျားန ငာ့် မူလတ ်ျားပညဘန ျားကိို လ တ်လပစ် ဘဖဖငာ့် မဖဖစ်မန   င် 

ကကဘျားခ ငာ့်    ိန ျား၊ 

(ည) လူငယ်မျဘျားကိို အထူျားအနလျားနပျားန ျားန ငာ့် ပညဘန ျားကိို ဖမ ငာ့်တင်န ျား၊ 

(ဋ) အလိုပ် မဘျားမျဘျား ကျ ်ျားမဘကကံာ့ခိိုငန် ျားန ငာ့် မိခင်မျဘျားန ငာ့ ်နမ ျားကင်ျားစကနလျားငယ်မျဘျားကိို 

နစဘငာ့်န  ဘက်နပျားနိိုင်န ျား၊ 

(ဌ) အကျ ိျားအဖမတ်အတ က် အလိုပ်လိုပ်ကိိုငဖ်ခငျ်ားမဟိုတ် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားအဖ ဲွံ့အစည်ျား 

မျဘျားကိို  မဝါယမအ င်ျားမျဘျားန ငာ့် အလဘျားတူ အ င်ျားအဖ ဲွံ့မျဘျားကိို နပျားအပ် ညာ့် 

အခ ငာ့်အန ျားမျဘျားအတိိုငျ်ား နထဘက်ပံာ့နပျားနိိုင်န ျား၊ 

(ဍ) ဖပည် ူူ့ကျ ်ျားမဘန ျားတိိုျားတက်နစန ျားန ငာ့် ဖပည် ူတိိုေ့၏ လူန မှုဘဝကိို ဖမ ငာ့်တင် 

နပျားနိိုငန် ျား။ 

၄။ ၁၉၄၈ ခိုန စ် လ တ်လပန် ျား ဖပ ျားချ ိ်တ င် Land Nationalization Act (1948) ကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျား 

ခဲာ့ဖပ ျား စိိုက်ပျ ိျားနဖမမျဘျားအဘျားလံိုျားကိို နိိုငင်ပံိိုင် ိမ်ျားကဘယခငက်နိိုင်ငဖံခဘျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားက လက်ဝါျားကက ျား 

အိုပ်ထိ ်ျားချ ပ်ထဘျား ညာ့် ဆ ်ကို ်  ယ်မှုကိိုအစိိုျား ကလ ဲနဖပဘငျ်ားယူခဲာ့ ည်။အစိိုျား အန ဖဖငာ့် ဆိို  ယ် 

လစ်စ စ်ကိို အနဖခခံ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား (၂)န စ် စ မံကိ ်ျားကိို နိိုငင်၏ံ ပထမဆံိုျား 

စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံကိ ်ျားအဖဖစ် နဖဘန်ဆဘငခ်ဲာ့ဖပ ျား ၎င်ျား၏ အနဖခခံမူမျဘျားမ ဘ- 

(က) နဖမယဘအိုပ်စိိုျားပိိုငဆ်ိိုင်မှုစ စ်ကိို တိိုက်ဖျက်  ်၊ အဆိိုပါနဖမယဘမျဘျားကိို နတဘင် ူ 

လယ် မဘျားမျဘျားကိို ဖပ ်လည်နပျားအပ်  ်န ငာ့် န ောင်တ င် ဖဖစ်လဘနိိုင်နချ  ိ ညာ့် 

နဖမယဘလ နဲဖပဘင်ျားနပျားမှုမျဘျားကိိုပါ ကဘက ယ်တဘျားဆ ျား  ်၊ 

(ခ) နဖမယဘမျဘျားကိို နခတ်မ  ိပပ ံည်ျားပညဘမျဘျားဖဖငာ့် စိိုက်ပျ ိျားနိိုင်  ်န ငာ့် စိိုက်ပျ ိျား ူမျဘျားက 

၎င်ျားတိိုေ့၏ ထ က်ကို ်မျဘျားကိို န ျားနှု ်ျား ငာ့်တငာ့်စ ဘဖဖငာ့် န ဘင်ျားချနိိုင ် ်၊ 

(ဂ) ဆ ်တင်ပိိုေ့မှုကိို ဖမ ငာ့်တင်နိိုင ် ်န ငာ့် အဖခဘျား  ျားန ံမျဘျားကိိုလည်ျား ကျယ်ကျယ်ဖပ ်ေ့ဖပ ်ေ့ 

တိိုျားချဲွံ့တငပ်ိိုေ့ဖခငျ်ားန ငာ့် ဖပည်တ င်ျားဖူလံိုနစ  ်။ 
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ပါလ ြန ဒ ြိို ကခရစ ခခတ  တ ွင  မ ြန ြ ာ့စ ်းပွ ်းခ ရ်းသည  နိိုင ငမံခ  ်းသ ်းြျ  ်းလက ဝယ တွ င  အဓိကရ ိခနြှု 

(၁ ၉၄၈ - ၁ ၉၆၂ ) 

၅။ ဒိုတိယကမ္ဘစစ် ဖဖစ် ည်အထိ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ ဖပည်ပကို ်  ယ်န ျားန ငာ့ ်ဖပည်တ င်ျား လက်ကဘျား 

န ဘင်ျားဝယ်န ျားတိိုေ့ ည် နိိုငင်ဖံခဘျား ဘျားမျဘျား၏ လက်ထ၌ဲပင ်  ိန  ည်။ ၎င်ျားအဖပင ်နိိုင်ငဖံခဘျားအ ငျ်ား  င် 

ကို ် ည်ကက ျားတိိုေ့ ည် န စ်စဉ်အဖမတ်အစ  ်ျား နဖမဘက်ဖမဘျားစ ဘ    ိကကန ဘလ်ည်ျား ၎င်ျားအဖမတ်အစ  ်ျား 

တိိုေ့ကိို ဖမ ်မဘနိိုငင်ံအတ ငျ်ား၌ စ ျားပ ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားန ငာ့် လူမှုန ျားတိိုေ့အတ က် အ ညျ်ားငယ် ဘ  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံ 

ကက ည်။ ထိိုကဲာ့ ိိုေ့ မလိိုလဘျားအပ်န ဘ အနဖခအန ကိို လ တ်လပန် ျား ဖပ ျားန ဘအခါ၌ နဖပဘင်ျားလဲပစ် 

  ် စတငအ်  ငန်ဖပဘငျ်ား၍ အချ ိွံ့န ဘလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အခ ငာ့်အန ျားမျဘျားနပျား  ် ဖဆပလအစိိုျား က 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။  

ကိုန သွ ယ ခ ရ်း 

၆။ နိိုငင်နံတဘန်ကဘက်ပဲ  ျားန ံ န ဘင်ျားဝယ်န ျားအဖ ဲွံ့ (SAMB) န ငာ့ ် နိိုငင်နံတဘ ်စ်လိုပ်င ်ျားအဖ ဲွံ့ 

(MTC) တိိုေ့ ည် ဖပည် ူပိိုင ် ပိိုေ့ကို ်လိုပ်င ်ျားမျဘျားဖဖစ်၍ ဖပည် ူူ့နထဘက်ပံာ့န ျားအိုပ်ချ ပ်မှုအဖ ဲွံ့ ည် 

  င်ျားကို ်တချ ိွံ့ကိို လိုပ်ကိိုင်  ် ဖပည် ူပိိုင်လိုပ်င ်ျားအဖဖစ် နဖပဘငျ်ားလဲနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ ၎င်ျား အဖ ဲွံ့က 

အဓကိထဘျား၍ တင်  င်ျား န ဘင်ျားချခဲာ့န ဘ ပစစည်ျားမျဘျားမ ဘ နိိုေ့ဆ ၊ နိိုေ့စိမ်ျား၊  ကကဘျား၊ ချည်မ င၊် ပိိုျားချည်၊ 

ဘိလပ်နဖမ၊ ငါျားန တတဘ၊ ဂို ်  ပစစည်ျား စ ည်တိိုေ့ဖဖစ် ည်။ ၁၉၅၁ ခိုန စ်တ င်  မဝါယမ ငါျားန စ် 

စ မံကိ ်ျားကိို အတညဖ်ပ ၍  မဝါယမလက်ကဘျားအဖ ဲွံ့ကက ျားကိို ဖ ဲွံ့စည်ျားဖပ ျား ဖပည်တ င်ျားကို ်စည်ဖဖ ေ့်ဖဖျူျား 

န ျားကိို  ဘမက ပိိုေ့ကို ်  င်ျားကို ်လိုပ်င ်ျား၌လည်ျား လိုပ်ကိိုင်နစခဲာ့ ည်။   

၇။ တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားပိုဂဂလကိအ င်ျား  င်မျဘျားကိို ဖပည်ပကို ်  ယ်န ျားလိုပ်င ်ျားအတ က် ဖပ စိုပျ ိျားနထဘင် 

နပျား ဘ၌   င်ျားကို ်လိိုင်စင်စ စ်ကိို အ ံိုျားဖပ  ည်။   င်ျားကို ်ပစစည်ျားမျဘျားကိို တင ် င်ျားခ ငာ့်န ငာ့် ပတ် 

 က်၍ န စ်မျ ိျားခ ဲဖခဘျားထဘျား ည်။ တစ်မျ ိျားမ ဘ အစိိုျား ကချနပျားန ဘ လိိုင်စင်အ  ဘ တင ် ငျ်ားနိိုငန် ဘ 

ကို ်ပစစည်ျားမျဘျားဖဖစ်၍ အဖခဘျားတစ်မျ ိျားမ ဘ အိိုဂျ  အယ် (Open General Licence) နခေါ် လိိုငစ်င်မ  ိဘဲ 

တင ် ငျ်ားနိိုင်န ဘပစစည်ျားမျဘျားဖဖစ် ည်။   င်ျားကို ်လိိုငစ်င်ကိို ကို ်  ယ်မှု တိိုျားတက်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ က 

ခ ဲနဝနပျား ည်။ လိိုငစ်င်မျဘျားကိို နယဘိုယျအဘျားဖဖငာ့် တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျား ကိုမပဏ မျဘျားကိို ၎ငျ်ားတိိုေ့၏ အ င်ျား 

အန  ျားအနပေါ် အမ  ဖပ ၍ ခ ဲနဝနပျား ည်။ ထိိုကဲာ့ ိိုေ့န ဘ အထူျားအခ ငာ့်အန ျားနပျားန ဘနကကဘငာ့် ဖမ ်မဘပိိုင် 

ကိုမပဏ ငယ်နလျားမျဘျား နဖမဘက်ဖမဘျားစ ဘ နပေါ်နပါက်လဘ ည်။ ၁၉၆၁ ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘပိိုင်ကိုမပဏ နပါင်ျား 

၁၉၆၅ ခို   ိ ည်။  ိိုေ့န ဘ ် ၎ငျ်ားကိုမပဏ  အနတဘမ်ျဘျားမျဘျား ည် နိိုင်ငဖံခဘျား ဘျား၏ နင နကကျားကိိုယူ၍ 

တည်နထဘင် ဖဖငာ့် ဖမ ်မဘပိိုင်ဆိိုင်မှု ည် ဟ ်ဖပ ဘ ဖဖစ် ည်။ ဤကဲာ့ ိိုေ့ အစိိုျား က အခ ငာ့်အန ျား 
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နပျားခဲာ့န ဘ်လည်ျား ကို ်  ယ်န ျား၌ နိိုငင်ဖံခဘျား ဘျားတိိုေ့၏ ကက ျားစိိုျားဖခင်ျားကိို ဖဖိ ဖျက် ဘ၌ နမ ဘ်လငာ့် ကဲာ့ ိိုေ့ 

နအဘငဖ်မင်မှု မ  ိ ည်ကိို နတ ွံ့  ည်။   

ခက  ပိို ခရ်း ရ င ်း ြျ ်း 

၈။ ထိိုေ့နကကဘငာ့် ၁၉၅၆ ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘပိိုငက်ိုမပဏ မျဘျားကိို စိုနပါင်ျားနစ၍ အစိိုျား န ငာ့ ် တ ဲဖကဖ်ပ ျား 

ဖက်စပ်ကိုမပဏ ကက ျားမျဘျား ဖ ဲွံ့စည်ျား ညာ့် ည်ျားဖဖငာ့် နိိုငင်ဖံခဘျား ဘျားမျဘျား၏ လက်ဝါျားကက ျားအိုပ်မှုကိို တိိုက် 

ဖျက်  ် ကကိ ျားစဘျားဖပ ် ည်။ ၎င်ျားအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားကိို ဖက်စပ်နကဘပ်ိိုန ျား  င်ျားဟို နခေါ် ည်။ ဖက်စပ် 

နကဘ်ပိိုန ျား  င်ျား၏ လိုပ်င ်ျားကက ျားကကပ်န ျားကိို ကို ်  ယ်မှုတိိုျားတက်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားန ျားနကဘပ်ိိုန ျား  င်ျားက နဆဘင် 

 ွက်  ည်။ ဖက်စပ်နကဘပ်ိိုန ျား  င်ျားမျဘျား၏ နဆဘင ်ွက်ချက်မျဘျား ည်လည်ျား နမ ဘလ်ငာ့် နလဘက် 

နအဘငဖ်မင်မှုမ   ိခဲာ့နပ။ ၁၉၅၉ ခိုန စ် အမိ်နစဘငာ့်အစိိုျား လက်ထက်၌ စစ်ဘက်ကို ်စည် ဖဖ ေ့်ချနိ ျား ဌဘ  

(ဒ -အက-်အိိုင်)၏ လိုပ်င ်ျားကိို တိိုျားချဲွံ့ဖပ ျား လိုပ် ဘျားဖပည် ူမျဘျားအတ က်လည်ျား ကို ်ပစစည်ျားမျဘျား ဖဖ ေ့်ဖဖျူျား 

န ဘင်ျားချနစ ည်။ ၁၉၆၁ ခိုန စ်တ င် ဒ -အက-်အိိုင် လက်နအဘက၌် ဆိိုင်နပါငျ်ား (၂၅) ဆိိုင ်  ိလဘ ည်။ 

ထိိုေ့နကကဘငာ့် ဒ -အက်-အိိုင်၏ မူလ ည် ွယ်ချက်အတိိုင်ျား နဆဘင ်ွက်နိိုင ် ်န ငာ့အ်ဖခဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား 

မျဘျားကိို ကျ စ ဘအိုပ်ချ ပ်နိိုင ် ် ၎င်ျားတိိုေ့ကိို   ျားဖခဘျားခ ဲထိုတ်၍ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ စ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်မှု နကဘ်ပိို 

န ျား  င်ျား (ဘ အ ျားဒ စ )ကိို ဖ ဲွံ့စညျ်ားလိိုက် ည်။1 

၉။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ အနစဘပိိုင်ျား စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံကိ ်ျားမ ဘ နိိုင်ငတံကဘဆိို  ယ်လစ် ဦျားတည်ချက် မျဘျားက 

အဘျားနကဘငျ်ားစ ဘ ဩဇဘလ မ်ျားမိိုျားလျက်   ိ ည်။ လ တ်လပ်န ျား ဖပ ျားစကဘလအတ င်ျား ဒ မိိုက က်တစ် 

ဆိို  ယ်လစ်ဝါဒမ ဘ နိိုင်ငံတကဘတ င် န ပ ်ျားစဘျားန  ည် ဘမက ယငျ်ားကိို ဖမ ်မဘနိိုင်ငတံ င် စ ျားပ ဘျားန ျား 

ကိို ဖမ ်မဘဖပည် ူတိိုေ့လက်ထ ဲဖပ ်န ဘကန်အဘင် ဖပ လိုပ်  ် လိိုအပ်လျက်   ိ ည်။  ယံဇဘတ ပစစည်ျား 

မျဘျားကိို ထိုတ်ယူဖပ ျား နိိုင်ငဖံခဘျားတ င် န ဘင်ျားချဖခငျ်ားဖဖငာ့် အစိိုျား ၏ ဘဏ္ဘကိို ဖဖညာ့်ဆည်ျားနပျား ည်။ အခ  ် 

နကဘက်ခံနင န ငာ့်   င်ျားကို ်အတ က် အခ  ်နင မျဘျားမ ဘ ည်ျားပါျားလ ဖပ ျား နိိုင်ငဖံခဘျားမ ပိိုေ့နင မျဘျား မ  ိ ည်ကိို 

နတ ွံ့ ပါ ည်။2 
 

လွတ လပ ခရ်း ရပပ ်းခခတ   စ ြံကိန ်းြျ ်း (၁ ၉ ၄၈ - ၁ ၉၅၈) 

၁၀။ ၁၉၄၇ ခိုန စ် ဖက်စစ်ဆ ေ့်ကျင်န ျား ဖပည် ူူ့လ တ်နဖမဘက်န ျားအဖ ဲွံ့ချ ပ် (ဖဆပလ)  ည် 

နိိုငင်ဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျားကိို ဖိတ်နခေါ်လျက် ဖပည် ူမျဘျားအဘျား ကို ်  ယ်န ျားန ငာ့် စက်မှုကဏ္တ င် 

ပိိုမိိုတက်ကက စ ဘပါဝငန် ျားကိို အဘျားနပျားခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်ံ ဘျားန ငာ့် နိိုင်ငဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖက်စပ် 

 
1 ဦ း သန  း ဝင  းရ  ွှေ- ပါလ ီမန  ရ ေတ   မမ န  မ ာ့စ ီး ပ  း ရ  း စ ီမံကနိ  း မြစ  စ ဉ နှင ာ့  န ိိုင  င ံရ  း ရ   ဂရ ေဒ အ မမင   
2 David I. Steinberg, Burma/ Myanmar What Everyone Needs to Know 



10 

နဆဘင ်ွက် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိိုလည်ျား ခ ငာ့်ဖပ နပျားခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၄၈ ခိုန စ်မ  ၁၉၆၂ ခိုန စ် 

အထိ ချမ တ်န ျားဆ ဲခဲာ့ ညာ့် စ မံက ိ်ျား (၄)ခို  ိဖပ ျား ယငျ်ားတိိုေ့မ ဘ- 

)က(  ဆိို  ်တိိုဗ လဘ (၂) န စ် စ မံကိ ်ျား (၁၉၄၈-၁၉၄၉ မ  ၁၉၄၉-၁၉၅၀)  

)ခ(  ဖပည်နတဘ် ဘစ မကံိ ်ျား  ိိုေ့မဟိုတ် (၈) န စ် စ မံကိ ်ျား (၁၉၅၂-၁၉၅၃ မ  ၁၉၅၉-၁၉၆၀) 

)ဂ(  ပထမ (၄) န စ် စ မံက ိ်ျား (၁၉၅၆-၁၉၅၇ မ  ၁၉၅၉-၁၉၆၀) 

)ဃ(  ဒိုတိယ (၄) န စ်စ မံကိ ်ျား (၁၉၆၁-၁၉၆၂ မ  ၁၉၆၄-၆၅) 

ဆိိုရန တ ိိုဗ လ  (၂ ) န စ   စ  ြံကနိ ်း (၁ ၉ ၄၈ - ၁၉ ၄၉ ြ  ၁၉၄ ၉ - ၁ ၉၅၀) 

၁၁။ ဆိို  ်တိိုဗ လဘ (၂) န စ်စ မံကိ ်ျား ည် ဒိုတိယကမ္ဘစစ်ဖပ ျားကဘလ ဖမ ်မဘနိိုငင်အံတ က် ပထမ 

ဦျားဆံိုျားချမ တ်န ဘ စ မံကိ ်ျားဖဖစ်ဖပ ျား ဖပည်နထဘငစ်ို ဖမ ်မဘနိိုင်ငံနတဘစ် ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်န ျား (၂) န စ် 

စ မံကိ ်ျားဟိုလည်ျား နခေါ် ည်။ ဗိိုလ်ချ ပ်နအဘငဆ် ်ျား ဦျားနဆဘငက်ျငျ်ားပ ညာ့် ဆိို  ်တိိုဗ လဘည လဘခံ၏ 

အဓိက ည် ွယ်ချက်မ ဘ ဒိုတိယကမ္ဘစစ်မတိိုင်မ က အနဖခအန မျဘျားကိို လ တ်လပန် ျား လ င် န စ်တိို 

စ မံကိ ်ျားဖဖငာ့ ်အနကဘင်အထည်နဖဘ်  ် ဖဖစ် ည်။3 

၁၂။ ဆိို  ်တိိုဗ လဘစ မံကိ ်ျား၏မူဝါဒမ ဘ အမျ ိျား ဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားကိို စ စ်တကျ စ မံကိ ်ျားဖဖငာ့ ်ထူနထဘင် 

  ် ဖဖစ် ည်။ စ မံကိ ်ျား၏  ည ်ွယ်ချက်မျဘျားမ ဘ နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်- 

(က) စစ်ဒဏ်နကကဘငာ့်ပျက်စ ျားယိိုယ ငျ်ားန န ဘနိိုင်ငကံိိုဖမ ်နိိုင် မ ဖမ ်စ ဘဖပ ်လည်ထနူထဘင် 

  ်န ငာ့် န   ည်တ င် နတဘင် ူလယ် မဘျားတိိုေ့၏ န န ျားထိိုင်န ျား အဆငာ့အ်တ ်ျားကိို 

ဖမ ငာ့်တင်  ်၊ 

(ခ) န   ည်တ င် လူတိိုင်ျားလူတိိုင်ျား မ မ တတ အကျ ိျားခံစဘျားခ ငာ့် နအဘင် ဆိို  ယ်လစ် စ ျားပ ဘျား 

န ျားစ စ် ိိုေ့ နမ ဘ်မ  ်ျားဖပ ျား အိုတ်ဖမစ်ချ  ်။  

၁၃။ န စ်န စ်စ မံက ိ်ျားတ င် ဖပည်တ င်ျားဖူလံိုမှုကိို  ည ်ွယ်ဖပ ျား ချမ တ်ထဘျားန ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားနပေါ်လစ  

မျဘျားတ င် ပိိုငဆ်ိိုင်မှုအန အထဘျားကိို နဖပဘင်ျားလဲလိို ညာ့် နဘဘ ပါဝင် ည်။ အနဖခခံစ ျားပ ဘျားန ျား အစိတ် 

အပိိုင်ျားမျဘျားဖဖစ်န ဘ လယ်ယဘ၊ စက်မှုန ငာ့် လ ပ်စစ်ဓဘတ်အဘျားထိုတ်လိုပ်န ျားတိိုေ့ကိို ပိုဂဂလကိပိိုငမ်  

ဆိို  ယ်လစ်ပိိုင်ဆိိုငမ်ှု ိိုေ့ လည်ျားနကဘင်ျား၊ နိိုင်ငဖံခဘျား ဘျားပိိုငမ်  ဖမ ်မဘပိိုင်  ိိုေ့မဟိုတ် အစိိုျား  ပိိုင်ဆိိုင်မှု ိိုေ့ 

လည်ျားနကဘင်ျား နဖပဘင်ျားလဲ  ် နပေါ်လစ  ချမ တ်ချက်မျဘျားလည်ျား ပါဝင် ည်။ စ မံကိ ်ျားတ င် စ ျားပ ဘျားန ျား 

အနဖခအန  ဖပကိ ်ျားမျဘျားဟူ၍  ံိုျားစ ဲထဘျားဖခင်ျားမ  ိနပ။ ပိုဂဂလကိပိိုငဆ်ိိုင်မှု ကက ျားမဘျားန ဘ လယ်ယဘကဏ္ 

 
3  ဦျား  ်ျားဝင်ျားန ွှေ- ပါလ မ ်နခတ ်ဖမ မ်ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံက ိျ်ားဖဖစ်စဉ်န ငာ့် နိိုငင်ံန ျား နဘဘဂနဗဒအဖမင ်
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အတ က် ဖပ ်လည်ထူနထဘငန် ျား ည်မ  ်ျားချက်မျဘျား ချမ တ်နဖပဘငျ်ားလဲခဲာ့န ဘ်လည်ျား နအဘငဖ်မငန်အဘင် 

အနကဘငအ်ထည် မနဖဘ်နိိုငခ်ဲာ့နပ။4 

မပည ခတ   သ စ ြံ ကိန ်း သိိုို့ြဟိုတ  (၈ ) န စ   စ ြံကိန ်း (၁၉ ၅၂-၁ ၉၅ ၃ ြ  ၁၉ ၅ ၉-၁ ၉၆၀) 

၁၄။ ပထမဆံိုျားအကကိမ ် န ွျားနကဘက်ပ ဲတ င ် ဦျားနိုက ဖပည်နတဘ် ဘစ မကံိ ်ျားဖဖငာ့် အနိိုင် ခဲာ့ဖပ ျား  

ပထမဆံိုျားဝ ်ကက ျားချ ပ် ဖဖစ်လဘခဲာ့ ည်။ (၆) လအကကဘတ င် ဖပည်တ င်ျားစစ် စတငဖ်ဖစ်ပ ဘျားခဲာ့ ည်။ ၁၉၄၈ 

ခိုန စ်မ  ၁၉၅၀ ဖပညာ့်န စ်အထိ စစ်အိုပ်ချ ပ်န ျားဖဖငာ့် အိုပ်ချ ပ်ခဲာ့ ည်။ ဖပည်နတဘ် ဘ စ မံကိ ်ျားက ို 

နတဘဝ်င်လယ် မဘျားမျဘျား နိိုငင်အံဖဖစ် ထူနထဘင ် ်  ည ်ွယန်ဆဘင် ွက်ခဲာ့ဖခင်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။ ဦြိုးနို၏ 

န ိုငင် ကရြိုးပန်ြိုးတ ိုင် ဖစ်က   ဖင မ်ြိုးခ မ်ြိုးကရြိုး၊ ကကီြိုးပွ ြိုးခ မ်ြိုး  ကရြိုးနှင ် ဗိုဒဓဘ   ကလ ကနီတ မ  ြိုးက ို 

အက ခခ က   ဒ မိိုက က်တစ် ဆိို  ယ်လစ ်နိိုင်ငနံတဘ် တည်နထဘငန် ျားဖဖစ်ပါ ည်။ စက်မှုလိုပ်င ်ျားကိို 

အနဖခခံန ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားတည်နဆဘက်ဖခငျ်ား ည် ကိိုလိို  နခတ်ကို ်ကကမ်ျား ဘ ထိုတ်လိုပ်န ဘ 

စ ျားပ ဘျားန ျားအနဖခအန ကိို နဖပဘင်ျားလဲ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ စိိုက်ပျ ိျားန ျားန ငာ့ ် စက်မှုထ  ်ျားကဘျားန ျားမ တစ ဘ 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား မညာ့်  ည်မ  ်ျားချက်လည်ျား ထဘျား  ိထဘျားပါ ည်။5 

၁၅။ ဖပည်နတဘ် ဘစ မကံိ ်ျား၏ မူဝါဒမ ဘ ဝတ်န ျား၊ န န ျား၊ ကျ ်ျားမဘန ျား၊ လံိုခခံ န ျား၊ စိတ်အဘျား 

လက်အဘျား  ိန ျားတိိုေ့၌ နကကဘငာ့်ကကမှုလံိုျားဝကငျ်ားန ဘ နိိုငင်နံတဘ ်စ်ကက ျားတစ်ခို ဖ ်တ ျားတည်နဆဘက် 

န ျားအတ က် ဖဖစ်ပါ ည်။ ဖပည်နတဘ် ဘစ မကံိ ်ျားကိို6 ၁၉၅၃ ခိုန စ် ဩဂိုတ်လတ င် စတငခ်ဲာ့ဖပ ျား ၁၉၅၀-

၁၉၅၁ ခိုန စ်မ  ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ခိုန စ်အထိ နိိုငင်ံ၏ GDP အဘျား န စ်ဆတိိုျားတက် လဘနစန ျားအတ က် 

 ညမ်  ်ျားကဘ ဦျားစဘျားနပျားကဏ္မျဘျားအဖဖစ် နဖမယဘမျဘျားကိိုနိိုငင်ပံိိုင် ိမ်ျားဖခငျ်ား၊ စိိုက်ပျ ိျားန ျား၊ ပိိုေ့နဆဘငန် ျား 

န ငာ့ ် ဆက်  ယ်န ျား၊ အိမ် ဘတည်နဆဘကန် ျား၊ ပညဘန ျားန ငာ့်ကျ ်ျားမဘန ျားကဏ္မျဘျား တိိုျားတက်နစန ျား 

အတ က် စ မံကိ ်ျားမျဘျား ချမ တ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။  

၁၆။ စစ်ကကိ နခတ် ဖပည်တ င်ျားထ ကက်ို ်န ငာ့်နိှုင်ျားယ ဉ်ပါက စ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်မှုနှု ်ျား (၃၁)  ဘခိိုငန်ှု ်ျား 

တိိုျားတက်  ်၊ တစ်ဦျားကျ ထိုတ်လိုပ်မှုတ င ် (၄)  ဘခိိုငန်ှု ်ျား တိိုျားတက်  ်န ငာ့် တစ်ဦျားကျစဘျား ံိုျားမှု ည် 

စစ်ကကိ နခတ်ထက ်၈.၇  ဘခိိုငန်ှု ်ျား တိိုျားတက်  ်  ည ်ွယ်ထဘျားပါ ည်။ ၁၉၅၀-၁၉၅၁ ခိုန စ် န ျားနှု ်ျား 

မျဘျားဖဖငာ့် တ က်ချက်လ င ်တိိုင်ျားဖပညဝ်ငန်င  ည် ကျပ် ၃၆၀၀   ်ျားခ ေ့်   ိဖပ ျား ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ဖပညာ့်န စ်တ င် 

စိုစိုနပါင်ျား ဖပည်တ င်ျားထ က်ကို ် တ ်ဖိိုျားကျပ် ၇၀၀၀   ်ျားခ ေ့်  ိ  ် လျဘထဘျား ဘ ၁၉၅၀-၁၉၅၁ ခိုန စ်၏ 

တိိုင်ျားဖပညဝ်ငန်င ထက် န စ်ဆ  ျားပါျား  ိ  ်  ည ်ွယ်ထဘျားပါ ည်။ တစ်ဦျားကျ ထိုတ်လိုပ်မှုကိို ၁၉၅၀-

 
4 ဦျား  ်ျားဝင်ျားန ွှေ- ပါလ မ န်ခတ ်ဖမ မ်ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံက ိျ်ားဖဖစ်စဉ်န ငာ့် နိိုငင်ံန ျား နဘဘဂနဗဒအဖမင ်

5 Wikipedia 

6 An Eight-Year Plan was also known as Pyidawtha which means a peaceful, abundant and a happy land. 
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၁၉၅၁ ခိုန စ်တ င် ၁၉၉ ကျပ်မ  ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ဖပညာ့်န စ်တ င် ကျပ် ၃၄၀   ိ  ် လျဘထဘျားခဲာ့ပါ ည်။ 

တစ်ဦျားကျ စဘျား ံိုျားမှုတ င် ၁၉၅၀-၁၉၅၁ ခိုန စ်တ င ်၁၄၄ ကျပ်မ  ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ဖပညာ့်န စ်တ င် ၂၂၄ ကျပ် 

   ိ  ် လျဘထဘျား ည်ကိို နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။ 

ပထြ (၄) န စ   စ ြံကိန ်း (၁၉၅ ၆-၁၉ ၅၇ ြ  ၁ ၉၅ ၉-၁၉၆၀) 

၁၇။ ဖပည်နတဘ် ဘစ မကံိ ်ျား ည် နအဘင်ဖမငမ်ှုမ   ိခဲာ့ ညာ့်အတ က် ၁၉၅၅ ခိုန စ်တ င် ဖျက် ိမ်ျား 

ခဲာ့ဖပ ျား ၎င်ျားအဘျား ဖပ ်လည် ံိုျား ပ်ဖပင်ဆငထ်ဘျား ညာ့် ပထမ (၄) န စ် စ မံကိ ်ျားကိို နဖဘန်ဆဘင်ခဲာ့ ည်။ 

 ည ်ွယခ်ျက်မ ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားမတည်ဖငိမ်ဖခငျ်ားန ငာ့် နဖပဘငျ်ားလဲဖခင်ျားမျဘျားကိိုတတ်နိိုင ်မ နလျဘာ့ ည်ျားနအဘင် 

စ စဉ်နဆဘင် ွက်  ်န ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားအနဖခခံ အစိတ်အပိိုငျ်ားမျဘျားကိို ခိိုင်ခံာ့နစ  ် စ စဉ်နဆဘင် ွက်  ်ဖဖစ် 

 ည်။  ိိုေ့န ဘ ် နိိုငင်နံတဘ၏် အခ ်ျားကဏ္န ငာ့် ပိုဂဂလကိကဏ္၏ အခ ်ျားကဏ္ကိို ခ ဲဖခဘျားဖခငျ်ားန ငာ့် 

အစိိုျား ၏ ဆံိုျားဖဖတ်ချက်ချမ တ်ဖခငျ်ားတိိုေ့တ င်   င်ျားလင်ျားမှုမ  ိဖခငျ်ား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုန ငာ့် 

အိုပ်ချ ပ်မှုတိိုေ့တ င် စ မ်ျားနဆဘင် ည် ဖပညာ့်ဝ ညာ့် ကျွမ်ျားကျင် ူမျဘျား မ  ိဖခင်ျား၊ ကဏ္အလိိုက် စ ျားပ ဘျားန ျား 

မူဝါဒမျဘျား ချမ တ် ဘတ င် အဘျား ည်ျားဖခငျ်ားန ငာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ကိို လျစ်လျျူရှု၍ စက်မှုကဏ္ တိိုျားတက် 

န ျားကိို ဦျားစဘျားနပျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ဖခငျ်ားတိိုေ့နကကဘငာ့် နိိုငင်ံ၏ စိုစိုနပါင်ျားဖပည်တ င်ျားထိုတ်ကို ်တ ်ဖိိုျား(GDP) 

တိိုျားတက်လဘဖခငျ်ားမ  ိဘဲ နိိုငင်နံတဘ်မ  ပိိုငဆ်ိိုင်မှုမျဘျားကိိုပင် ထိခိိုက်လဘ ညာ့်အနဖခအန မျဘျား ဖဖစ်လဘ 

ခဲာ့ ည်။7 

ဒိုတိယ ( ၄) န စ   စ  ြံကနိ ်း  (၁၉ ၆၁ - ၁ ၉၆၂ ြ  ၁ ၉၆ ၄ - ၁၉၆၅ ) 

၁၈။ ဒိုတိယ (၄) န စ် စ မံကိ ်ျားကိို ၁၉၆၀-၁၉၆၂ ဖပည်နထဘင်စိုအစိိုျား လက်ထက်တ င် န ျားဆ ဲ 

ခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၆၁-၁၉၆၂ မ  ၁၉၆၄-၁၉၆၅ ခိုန စ်ကဘလအတ က် န ျားဆ ဲထဘျားပါ ည်။ အဆိိုပါ စ မံကိ ်ျား၏ 

 ည ်ွယခ်ျက်မ ဘ စိုစိုနပါငျ်ား ဖပည်တ င်ျားထ က်ကို ် တ ်ဖိိုျား၌ (၅)  ဘခိိုငန်ှု ်ျားတိိုျားတက်မှု   ိ  ်၊ တစ်ဦျား 

ကျ ထိုတ်လိုပ်မှုကိို (၃.၂)  ဘခိိုငန်ှု ်ျား န စ်စဉ်တိိုျားတက်  ် လျဘထဘျားပါ ည်။ ဒိုတိယနလျားန စ် 

စ မံကိ ်ျားန ျားဆ ဲစဉ်တ င် တိိုင်ျားဖပည်၏ ယိိုေ့ယ င်ျားလဘန ဘ အနဖခအန နကကဘငာ့် နတဘလ်  ်န ျား 

နကဘင်စ က နိိုငင်နံတဘ်အဘဏဘကိို ထိ ်ျား မိ်ျားခဲာ့ပါ ည်။  

အြိ ခစ  ငာ့ အစိို်းရ လက ထက  စ ်းပွ ်း ခရ်းမပ ြုမပင ခမပ င ်း လဲြှု (၁၉ ၅၈ - ၁၉ ၆၀) 

၁၉။ တိိုင်ျားဖပညစ် ျားပ ဘျားန ျားစ စ်၏ ဖ ဲွံ့စည်ျားမှုဆိိုင ်ဘစ စ်မျဘျား ည် လ တ်လပ်န ျား ဖပ ျားကဘလ 

န ောကပ်ိိုင်ျားတ င် အနဖခခံကျကျ နဖပဘငျ်ားလဲခဲာ့ ညာ့်အတ က် ၁၉၅၉ - ၁၉၆၀ ခိုန စ်အတ င်ျား ဂျ  ဒ ပ  

 
7 ဦျား  ်ျားဝင်ျားန ွှေ- ပါလ မ န်ခတ ်ဖမ မ်ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံက ိျ်ားဖဖစ်စဉ်န ငာ့် နိိုငင်ံန ျား နဘဘဂနဗဒအဖမင ်
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ည  ်ျားကိ ်ျားကိို ၁၀၇ အထိ    ိနစ  ်၊ လူတစ်ဦျားချင်ျားအလိိုက် ဂျ  ဒ ပ ည  ်ျားကိ ်ျားကိို ၁၀၀ အထိ    ိ 

နစ  ်၊ စပါျားထိုတ်လိုပ်မှုကိို တ ် ၆.၉၂    ်ျား8အထိ    ိနစ  ်၊ ဖပည်ပ ိိုေ့ ဆ ်တင်ပိိုေ့မှုကိို တ ်ချ ိ် 

၂.၁   ်ျားအထိ    ိနစ  ်၊ ကျွ ်ျား စ်ထိုတ်လိုပ်မှုကိို ကိုဗတ ်နထဘငန်ပါင်ျား ၃၃၃ အထိ    ိနစ  ်၊ 

ကျွ ်ျား စ်မဟိုတ်န ဘ စ်ထိုတ်လိုပ်မှုကိို ကိုဗတ ်နထဘင်နပါင်ျား ၆၁၁ အထိ    ိနစ  ် နမ ဘ်မ  ်ျား 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။9 

စ ်းပွ ်းခ ရ်းဖွံွံ့ပဖိြု်းတိို်းတ က ခစခရ်း အတွက  ခဆ  င ရွ က ခဲာ့သ ညာ့  ဝန ကက ်းဌ  န ြျ ်း 

၂၀။ အမိ်နစဘငာ့်အစိိုျား လက်ထက် ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ ညာ့် ဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျားမ ဘ အမျ ိျား ဘျားစ မံကိ ်ျား ဝ ်ကက ျား 

ဌဘ ၊ လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျားန ငာ့်  စ်နတဘန ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ လယ်ယဘနဖမနိိုင်ငံပိိုင် ဖပ လိုပ်န ျား 

ဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ပစစည်ျားနထဘက်ပံာ့န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊  တတ တ င်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ဘဏ္ဘန ျားန ငာ့်အခ  ်နတဘ် 

ဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ကို ်  ယ်မှုတိိုျားတက်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊စက်မှုလက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ ၊  ယ်ယူပိိုေ့နဆဘငန် ျား 

န ငာ့ ် လမျ်ားပ ်ျားဆက်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ န နကကဘင်ျားန ငာ့် ဖမိ ွံ့ဖပနလနကကဘင်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျား ဖဖစ် 

ပါ ည်။ 

အြျ ြို်း သ ်းစ ြံ ကိန ်းဝန က က ်းဌ န 

၂၁။ အမျ ိျား ဘျားစ မံကိ ်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ  ည် အနဖခခံစဘ င်ျားအငျ်ားန ငာ့် နထဘက်လ မ်ျားချက်မျဘျားကိို 

စိုနဆဘင်ျားဖခငျ်ား၊အစိိုျား ၏ စ မံကိ ်ျားန ငာ့်လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားအနကဘင်အထည်နဖဘ် ဘတ င် မျက်နဖခမဖပတ် 

နစဘငာ့်ကကပ်ကကညာ့်ရှုဖခင်ျားကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖပ ျား ဘဏ္ဘနင ခ ဲနဝ ံိုျားစ ဲမှု ကက ျားကကပ်န ျားအဖ ဲွံ့၊ ကို ်  ယ်မှု 

လိုပ်င ်ျားည ိနိှုင်ျားန ျားနကဘ်မတ ၊ စက်ပစစည်ျား ံိုျားစ ဲမှု ကက ျားကကပ်န ျားနကဘ်မတ တိိုေ့ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျားပါ ည်။  

၂၂။ နိိုငင်အံတ ငျ်ား နိိုငင်ဖံခဘျား ဘျားမျဘျား နင အ ငျ်ားအန  ျား လဘန ဘက် ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံ  ်အတ က် ၁၉၅၈ 

ခိုန စ်တ င် အမိ်နစဘငာ့်အစိိုျား  ည် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်လိို ညာ့် စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် လိုပ်ကိိုင ် ် 

အတ က် နိိုငင်ဖံခဘျားန ငာ့ ်ဖပည်တ င်ျားလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားကိို ဖိတ်နခေါ်ခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၅၉ ခိုန စ်တ င် စ ျားပ ဘျားန ျား 

န ငာ့ ်လူမှုန ျားအဖ ဲွံ့က ဖပည်နထဘငစ်ိုဖမ ်မဘနိိုငင်ံ နင  ငျ်ားန  ျားန ျားအက်ဥပနဒ (Burma Investment Act) 

ကိို အတညဖ်ပ ထိုတ်ဖပ ်ခဲာ့ပါ ည်။ အက်ဥပနဒပိုဒ်မ (၃) အ  ဖပည်နထဘင်စို ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ နင  ငျ်ားန  ျား 

န ျားနကဘမ်တ ကိို ၁၉၆၀ ဖပညာ့်န စ် နမလ ၂၇  က်န ေ့တ င် ဖ ဲွံ့စည်ျားဖပ ျား  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု အဆိိုဖပ လ ဘ 

မျဘျားကိို စိစစ်ခ ငာ့်ဖပ မိ ေ့်မျဘျား ထိုတ်နပျား၍ နိိုငင်ဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား ဖမ ငာ့်တငန် ျားကိိုလည်ျား နဆဘင် 

 ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၆၂ ခိုန စ် နတဘလ်  ်န ျား နကဘငစ် တက်လဘဖပ ျား န ောက်တ င် အဆိိုပါ အက်ဥပနဒ 

 
8 Million Long Tons 
9 Walinsky, Economic Development of Burma 1951-1960. New York: The Twentieth Century Fund, 1962. 
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ကိို ဖပငဆ်င် ညာ့်ဥပနဒကိို ၁၉၆၂ ခိုန စ်၊ နမလ ၁၁  က်န ေ့တ င် ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၅၉ ခိုန စ် 

ဖပည်နထဘငစ်ိုဖမ ်မဘနိိုင်ငံ နင  ငျ်ားန  ျားန ျား အက်ဥပနဒကိို ပယ်ဖျက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

လယ ယ စိို က ပျ ြို်းခ ရ်းန ငာ့  သစ ခတ ခရ်းဝန က က ်းဌ န 

၂၃။ လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျားန ငာ့်  စ်နတဘန ျားဝ ်ကက ျားဌဘ နအဘက်တ င် နိိုင်ငံနတဘစ်ိိုက်ပျ ိျားန ျား 

ဘဏ်ကိို ၁၉၅၃ ခိုန စ် ဇ  ်လ ၁  က်န ေ့တ င် စတငဖ် ငာ့်လ စ်ခဲာ့ဖပ ျား  စ်နတဘဌဘ န ငာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျားဌဘ  

တိိုေ့အတ က် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ ဆင်ျားမလဘျားစ မံကိ ်ျား (Simla Plan) အ  နိိုငင်နံတဘ ်နကဘက်ပဲ 

  ျားန ံန ဘင်ျားဝယ်န ျားအဖ ဲွံ့ကိို ) က ဖ (  (State Agricultural Marketing Board - SAMB) ကိို 

၁၉၄၅ ခိုန စ်တ င် ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ဖပ ျား ဆ ်စပါျားန ငာ့်စပ်လျဉ်ျား၍ နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့ တငပ်ိိုေ့န ဘင်ျားချနိိုင ် ်  ည် ွယ် 

၍ အစိိုျား က ဖပည်ပ ိိုေ့ ဆ ်တင်ပိိုေ့န ဘင်ျားချ ညာ့်လိုပ်င ်ျားကိို ဖပည် ူပိိုင ိ်မ်ျားခဲာ့ဖပ ျား  က ဖက 

အဆိိုပါ လိုပ်င ်ျားကိို ဦျားစ ျားနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

၂၄။  ဖပည်တ င်ျားစပါျားန ျားကိို တည်ဖငမိ်စ ဘ ထိ ်ျား မိ်ျားထဘျားနိိုင ် ်  ည ်ွယ၍် ၁၉၅၁  - ၁၉၅၂ ခိုန စ်မ  

၁၉၅၈ - ၁၉၅၉ ခိုန စ်အထိ တစ် မတ်တည်ျားထဘျား  ိခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၅၉ - ၁၉၆၀ ဖပညာ့်န စ်မ စ၍ ၁၉၆၁  - 

၁၉၆၂ ခိုန စ်အထိ စပါျားန ျားနှု ်ျားမျဘျားကိို  နဖပဘင်ျားလဲ တ်မ တ်နပျားခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ   စပါျားမျဘျားကိို 

 က ဖကဝယ်ယူဖပ ျား ၎င်ျားအဖ ဲွံ့က ဘ ဖပည်ပ ိိုေ့ တငပ်ိိုေ့န ဘငျ်ားချဖခငျ်ားန ငာ့် အစိိုျား အချငျ်ားချငျ်ား န စ်  ည် 

စဘချ ပ်ဖဖငာ့် န ဘင်ျားချဖခငျ်ားတိိုေ့ကိို နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။ 

ဇယ ်း (၁)-  ၁၉၄ ၇ - ၁ ၉၄ ၈ ခိုန စ ြ  ၁၉၆၁ - ၁၉ ၆၂ ခိုန စ အ ထိ စိိုက ပျြို်းထ ွက ရ ိခသ  စပါ်းန ငာ့ မပည ပ  

ခ ရ င ်းခ ျ ဆ န တန ချနိ  

ခိုန စ  စိိုက ဧက 

(သိန ်း) 

စပါ ်းထွက တင ်း 

(သိန ်း) 

မပည ပတင ပိိုို့ခသ  ဆန န ငာ့  

ဆန ထွက ပစစည ်းတန  (သိန ်း) 

တ န ဖိို်းကျပ  

(ကိုခေ ) 

၁၉၄၇ - ၁၉၄၈ ၉၂.၆ ၂၆၀၂ ၁၂.၁ ၅၈.၄၅ 

၁၉၄၈ - ၁၉၄၉ ၉၇.၉ ၂၄၇၀ ၁၁.၉ ၅၉.၄၆ 

၁၉၄၉ - ၁၉၅၀ ၉၀.၂ ၂၁၉၁ ၁၁.၃ ၅၈.၃၀ 

၁၉၅၀ - ၁၉၅၁ ၉၁.၅ ၂၅၈၄ ၁၃.၇ ၇၄.၁၁ 

၁၉၅၁ - ၁၉၅၂ ၉၄.၅ ၂၆၉၇ ၁၁.၅ ၈၀.၄၆ 

၁၉၅၂ - ၁၉၅၃ ၉၉.၂ ၂၇၉၄ ၁၁.၉ ၁၀၁.၈၇ 

၁၉၅၃ - ၁၉၅၄ ၁၀၁.၃ ၂၆၆၈ ၁၂.၀ ၈၄.၀၂ 

၁၉၅၄ - ၁၉၅၅ ၉၈.၂ ၂၇၀၃ ၁၂.၇ ၈၄.၄၇ 

၁၉၅၅ - ၁၉၅၆ ၁၀၀.၁ ၂၆၀၂ ၁၆.၃ ၈၇.၆၄ 

၁၉၅၆ - ၁၉၅၇ ၁၀၀.၇ ၂၇၃၃ ၁၉.၃ ၈၉.၅၁ 
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ခိုန စ  စိိုက ဧက 

(သိန ်း) 

စပါ ်းထွက တင ်း 

(သိန ်း) 

မပည ပတင ပိိုို့ခသ  ဆန န ငာ့  

ဆန ထွက ပစစည ်းတန  (သိန ်း) 

တ န ဖိို်းကျပ  

(ကိုခေ ) 

၁၉၅၇ - ၁၉၅၈ ၉၈.၅ ၃၀၀၄ ၂၀.၁ ၆၆.၃၀ 

၁၉၅၈ - ၁၉၅၉ ၁၀၁.၀ ၂၄၄၀ ၁၄.၆ ၇၁.၆၄ 

၁၉၅၉ - ၁၉၆၀ ၁၀၃.၈ ၃၁၅၀ ၁၆.၁ ၈၃.၄၈ 

၁၉၆၀ - ၁၉၆၁ ၁၀၄.၂ ၃၂၉၇ ၂၀.၈ ၆၇.၂၂ 

၁၉၆၁ - ၁၉၆၂ ၁၁၃.၆ ၃၂၇၅ ၁၆.၇ ၈၆.၄၂ 
 

ဇစ  မြစ  ။ မြန  ြ ာ့ဆိိုရ ယ လစ လြ  ်း စ ဉ ပ ါတ ၊ မြန  ြ န ိိုင ငံစ ပါ်း စ ိိုက  ပျ ြို ်းထိုတ လိုပ ခရ  င ်းခ ျြ ှု၊ ၁၉ ၈ ၇၊ စ   (၄ ၆၁)။ 

၂၅။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငမံ  တငပ်ိိုေ့န ဘင်ျားချန ဘ ဆ ်န ငာ့်ဆ ်ထ ကပ်စစည်ျားမျဘျားမ ဘ ဆ ်ဖဖျူ၊ ဖပ တ်ဆ ်၊ 

ဆ ်တ ဲ၊ ဖ ဲနိုတိိုေ့ဖဖစ် ည်။ ဖပ တ်ဆ ်ကိို န စ်စဉ်တ ်ချ ိ် နလျား ိ ်ျားမ  နဖခဘက် ိ ်ျားအထိ န ဘငျ်ားချ 

ခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၆၁ - ၁၉၆၂ ခိုန စ်တ င် ဖပ တ်ဆ ်န ဘင်ျားချမှု အမျဘျားဆံိုျားစံချ ိ်အဖဖစ် တ ်ချ ိ် ခိုန စ် 

 ိ ်ျားခ ဲ န ဘင်ျားချခဲာ့ ည်။ ဆ ်ဖဖျူကိို န စ်စဉ်တ ်ချ ိ်   စ်  ိ်ျားမ  တစ်  ်ျား န စ် ိ ်ျားခ ေ့်ထိ န ဘင်ျားချ 

ခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၅၅ - ၁၉၅၆ ခိုန စ်တ င် စံချ ိ်အဖဖစ်အမျဘျားဆံိုျား တ ်ချ ိ် တစ်  ်ျား နလျား  ိ်ျား အထိ န ဘင်ျား 

ချခဲာ့ ည်။ တ ်ျားဖမငာ့်ဆ ်မျဘျား ကကိတ်ခ ဲန ဘင်ျားချန ဘ ၁၉၅၄-၁၉၅၅ ခိုန စ်မ စ၍ န စ်စဉ် ဆ ်က ဲ 

တ ်ချ ိ် တစ်  ိ်ျားခ ေ့် န ဘင်ျားချခဲာ့  ည်။ 

၂၆။ အစိိုျား  ည် ၁၉၄၈ - ၁၉၆၂ ခိုန စ်ကဘလမျဘျားအတ င်ျား ဆ ်စပါျားကိို မနလျား  ဘျားနိိုင်ငံ၊ အင်ဒိို 

  ျား  ဘျားနိိုငင်၊ံ ဖိလစ်ပိိုငန်ိိုင်င၊ံ စင်ကဘပူနိိုငင်ံအပါအဝင် အန  ွံ့နတဘင် အဘ  နိိုငင်မံျဘျား၊ တရိုတ်နိိုငင်ံ၊ 

   ိလကကဘနိိုင်င၊ံ နဟဘင်နကဘင်၊ အနိဒိယနိိုငင်ံ၊ ဂျပ ်နိိုငင်နံ ငာ့် ပါကစစတ ်နိိုငင်၊ံ အန  ွံ့အလယ်ပိိုင်ျား 

နဒ နိိုင်ငမံျဘျား၊ အန ောက်ဥန ဘပနိိုငင်မံျဘျား၊ ရို  ဘျားနိိုင်ငံ၊ အန  ွံ့ဥန ဘပနိိုင်ငမံျဘျားအထိ တငပ်ိိုေ့နိိုငခ်ဲာ့ပါ 

 ည်။ ဂျပ ်နိိုင်င၊ံ အနိဒိယနိိုင်င၊ံ    ိလကကဘနိိုင်ငနံ ငာ့် အင်ဒိို  ျား  ဘျားနိိုငင်ံတိိုေ့ ည် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ 

ဆ ်ကိို အဓိကဝယ်ယူ ညာ့် နိိုင်ငမံျဘျားဖဖစ် ည်။ အဘ  ၏ ဆ ်အိိုျားကက ျားအဖဖစ် ၁၉၃၆ ခိုန စ်မ  ၁၉၄၀ 

ခိုန စ်အတ င်ျား ကဘလမျဘျားတ င် ဖမ ်မဘဆ ်တငပ်ိိုေ့မူူ့မ ဘ တ ်နပါင်ျား ၃.၁၇၇   ်ျား   ိခဲာ့န ဘ်လည်ျား 

၁၉၆၁ - ၁၉၆၂ ခိုန စ်တ င် တ ်နပါင်ျား ၁.၆၇၆   ်ျား ဘ တင်ပိိုေ့နိိုငခ်ဲာ့ ည်။10  

ဆည ခမ ြ င ်းဌ န 

၂၇။ ဆည်နဖမဘင်ျားဌဘ  ည် လက်  ိဆည်နဖမဘငျ်ားမျဘျားန ငာ့် န နဘျားကဘက ယ်န ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို 

ထိ ်ျား မိ်ျားဖပငဆ်င်ဖပ ဖပင်ဖခင်ျား၊ ဖပငဆ်ငန်ပျားဖခငျ်ားန ငာ့် တိိုျားတက်နကဘင်ျားမ  ်လဘနအဘင် နဆဘင် ွက်ခဲာ့ 

 
10 AGRICULTURE IN MYANMAR: What Has Happened to Asia’s Rice Bowl? https://www. jstor.org/ stable/ 

27912003?seq=1#page_scan_tab_contents. https://opendevelopmentmyanmar.net/my/topics/agriculture/ 
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ပါ ည်။ စိိုက်ပျ ိျားန ျားအန ဖဖငာ့် ချည်မ င ် ည်ဝါ၊ နဖမပဲ၊ ကကံတိိုျားချဲွံ့စိိုက်ပျ ိျားန ျား၊ နိိုေ့စဘျားန ောျား၊ ခိိုင်ျားန ောျားန ငာ့် 

လဘျားနမ ျားဖမျူန ျားစ မံကိ ်ျားတိိုေ့ကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  စ်နတဘ စ မံကိ ်ျားမျဘျားအန ဖဖငာ့ ်  စ်နတဘ 

ထ ကက်ို ်ပစစည်ျားမျဘျား န ဘင်ျားဝယ်န ျားဌဘ ၊ အပူပိိုင်ျားနဒ   စ်နတဘဖပ ်လည် ထူနထဘငန် ျား 

စ မံကိ ်ျား၊  စ်ပင်ပိိုမိိုစိိုက်ပျ ိျားန ျားစ မံကိ ်ျား၊ န နဝန လဲ စ မံကိ ်ျား၊ ဗဘဂျ  ျား  ျားယဘျား နဆျားစိိုက်ပျ ိျားန ျား 

စ မံကိ ်ျား၊  ဘဘဘစိိုက်ပျ ိျားန ျားစ မံက ိ်ျားန ငာ့် နကျျား ွဘ  ေ့်  င်ျားန ျားန ငာ့် န    ိန ျား စ မံကိ ်ျားတိိုေ့ကိို နဆဘင် 

 ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

လယ ယ ခမြ နိိုင ငပံိိုင မပ ြု လိုပ ခ ရ်းဝန ကက ်းဌ  န 

၂၈။ လယ်ယဘနဖမနိိုင်ငပံိိုင်ဖပ လိုပ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ တ င် အစိိုျား  ယ် စ်ဖ ငာ့်ဌဘ ၊ နဖမတိိုင်ျားဌဘ ၊ 

နကကျားတိိုင်န ငာ့် နဖမစဘ င်ျားဌဘ ၊ နဖမအ ံိုျားချန ျားဌဘ ခ ဲ၊ လယ်ယဘနဖမနိိုငင်ံပိိုင်ဖပ လိုပ်န ျား ဌဘ န ငာ့် 

နလျဘန်ကကျားဌဘ  ပါဝငပ်ါ ည်။  

ပစစည ်းခ ထ က ပံာ့ခ ရ်းဝန က က ်းဌ န 

၂၉။ ပစစည်ျားနထဘကပ်ံာ့န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ အန ဖဖငာ့် ဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျားန ငာ့ ် အစိိုျား အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား 

ပစစည်ျားဝယ်ယူန ျားန ငာ့် ၎င်ျားအတ က် ပစစည်ျားဝယ်ယူမှုစ စ်န ငာ့် အနဖခခံမူမျဘျား ထိုတ်ဖပ ်၍ ပစစည်ျားမျဘျား 

ဝယ်ယူန ျား၊ ဝယ်ယူဖပ ျားပစစည်ျားမျဘျားကိို စ စ်တကျ  ိိုလ ဘင်န ျားန ငာ့်  က်ဆိိုင ်ဘ ဌဘ မျဘျား ိိုေ့ 

ထိုတ်နဝဖဖ ေ့်ဖဖျူျားန ျားတိိုေ့ကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

သတ တြုတွင ်းဝန က က ်းဌ န 

၃၀။  တတ တ င်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ အန ဖဖငာ့် နဒ နတ ဘူမိနဗဒနဖမပံိုန ျားဆ ဲန ျား၊အဏိုဖမျူတ ငျ်ားထ က် 

န ငာ့ ် အဖခဘျားတ င်ျားထ က်မျဘျားစူျားစမ်ျား  ဘနဖ ဖခငျ်ား၊ ဘူမိနဗဒစစ်နဆျားမှုမျဘျားအတ က် ဘူမိနဗဒဌဘ ကိို 

တည်နထဘင်ခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့ဖပင ် ဓဘတ် တတ ပင် ငျ်ားအနဖခအဖမစ်မျဘျားကိို တိိုျားတက်နအဘင် နဆဘင် 

 ွက်န ျားနကဘပ်ိိုန ျား  ငျ်ားကိို တည်နထဘင်၍ ဓဘတ် တတ န ဘငျ်ားဝယ်န ျား စ မံကိ ်ျားကိို  အနကဘင် 

အထည်နဖဘ ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  တတ တ ငျ်ားန ငာ့် နပါက်က ဲနစတတ်န ဘ ဝတထ ပစစည်ျားမျဘျား 

အိုပ်ချ ပ်န ျားဌဘ ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား၍  တထ တ င်ျားဥပနဒမျဘျား၊ န  ံန ငာ့် နပါက်က ဲနစတတ်န ဘ ပစစည်ျား 

မျဘျားအက်ဥပနဒမျဘျားန ငာ့်အည  ကက ျားကကပ်အိုပ်ချ ပ်န ျားန ငာ့် စစ်နဆျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို နဆဘင ်ွက် 

နပျားခဲာ့ပါ ည်။ 
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ဘဏ္ဍ ခ ရ်းန ငာ့  အခွန ခတ   ဝန ကက ်းဌ  န 

၃၁။ ဘဏ္ဘန ျားန ငာ့ ် အခ  ်နတဘဝ် ်ကက ျားဌဘ အန ဖဖငာ့် နင နကကျားမူဝါဒခိိုငမ်ဘနစန ျား၊ နိိုငင်ဖံခဘျား 

ဘဏ္ဘနင မျဘျားထိ ်ျား ိမ်ျားစ မံန ျားန ငာ့် နိိုငင်ဖံခဘျားနင လ ကဲက ျားကကပ်န ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ဖပည်နထဘင်စို 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘဘ်ဏ်တည်နထဘင်၍ နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်နံတဘ်ကူျား  ်ျားန ဘင်ျားဝယ်န ျား 

ဘဏ် ည် အစိိုျား ၏   င်ျားကို ်မျဘျားအနပေါ် က ေ့် တ်မှုမျဘျား နဖဖနလ ဘာ့ဖခင်ျားန ငာ့် ထ က်ကို ်မျဘျားကိို 

ဖပည်ပ ိိုေ့န ဘငျ်ားချနိိုငန် ျား၊နချျားနင မျဘျားထိုတ်နချျားဖခင်ျား၊စပါျားဝယ်ယူန ျားအတ က် နင နကကျားအနထဘက် 

အပံာ့နပျားဖခငျ်ားတိိုေ့ကိို နဆဘင ်ွက်နပျားခဲာ့ပါ ည်။ အဖမတ်နတဘခ်  ်ဌဘ က  က်ဆိိုင် ဘ အခ  ်ထမ်ျား 

မျဘျား၏ နင နကကျားန ငာ့်စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားမ  အခ  ်နတဘမ်ျဘျားကိို နကဘက်ခံနပျားပါ ည်။ နိိုင်ငနံတဘ် 

စဘ င်ျားစစ်ဌဘ  ည် ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံ ဥပနဒန ငာ့်အည  ဘိုတ်အဖ ဲမျဘျား၊ နကဘ်ပိိုန ျား  င်ျားမျဘျားန ငာ့် 

စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား၏ စဘ င်ျားမျဘျားကိို စစ်နဆျားနဆဘင် ွက်နပျားခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ ဌဘ မျဘျား 

အဖပင် ဘဏ္ဘန ျားန ငာ့ ်အခ  ်နတဘဝ် ်ကက ျားဌဘ နအဘကတ် င် ကို ်  ယ်မှု လိုပ်င ်ျားဌဘ ၊ အနကဘက် 

နတဘဌ်ဘ ၊ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ ဆဘျားခ  ်နတဘဌ်ဘ ၊ ဖပည်နထဘငစ်ိုအဘမခံစ စ်အဖ ဲွံ့တိိုေ့ကိိုလည်ျား ဖ ဲွံ့စည်ျား 

တဘဝ ်နပျားအပ်ခဲာ့ပါ ည်။  

ကိုန သွ ယ ြှုတိို်းတက  ခရ်း ဝန ကက ်းဌ  န 

၃၂။ ကို ်  ယ်မှုတိိုျားတက်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ  ည် ထ က်ကို ်လိုပ်င ်ျားကိို ဦျားစ ျားနဆဘင ်ွက်ဖပ ျား 

ဆ ်န ငာ့်ဆ ်ထ ကပ်စစည်ျားမျဘျား၊  စ်န ငာ့်  စ်တငပ်ိိုေ့န ဘငျ်ားချန ျား၊ ကကက်နပါင်နဆျားန ငာ့် ဝါဂ မ်ျား 

န ဘင်ျားချန ျားစ ည်တိိုေ့ကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ ကို ်  ယ်မှုတိိုျားတက်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ  နအဘက်  ိ 

  င်ျားကို ်လိုပ်င ်ျားက   ငျ်ားကို ်လိိုငစ်ငထ်ိုတ်နပျားဖခင်ျား၊ ဖပည်တ င်ျားကို ်  ယ်မှု အဘျားနကဘငျ်ားနစန ျား 

တိိုေ့ကိို နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ားအဖပင် ကို ်န ျားနှု ်ျားကျဆင်ျားန ျားစ မံက ိ်ျားကိိုပါ အနကဘငအ်ထည် နဖဘ် 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ ဆ ်ပိိုေ့ကို ်တ ်ဖိိုျားမ ဘ ၁၉၅၆-၁၉၅၇ ခိုန စ်မျဘျားတ င် ၈၉၅   ်ျား၊ ၁၉၅၇-

၁၉၅၈ ခိုန စ်မျဘျားတ င် ၆၆၃   ်ျားန ငာ့ ် ၁၉၅၈-၁၉၅၉ ခိုန စ်မျဘျားတ င် ၇၀၀   ်ျား   ိခဲာ့ဖပ ျား ဆ ်န ငာ့် 

ဆ ်ထ က် ပစစည်ျားပိိုေ့ကို ် တ ်ဖိိုျားအပါအဝင် အဖခဘျားပိိုေ့ကို ်အမျ ိျားအစဘျား စိုစိုနပါင်ျား၏ ပိိုေ့ကို ်တ ်ဖိိုျား 

မျဘျားမ ဘ ၁၉၅၆-၁၉၅၇ ခိုန စ်မျဘျားတ င် ၁၁၈၃   ်ျား၊ ၁၉၅၇-၁၉၅၈ ခိုန စ်မျဘျားတ င် ၈၉၂   ်ျားန ငာ့် 

၁၉၅၈-၁၉၅၉ ခိုန စ်မျဘျားတ င် ၉၇၄   ်ျား အ  ျား  ျား    ိခဲာ့ပါ ည်။ အစိိုျား အချင်ျားချငျ်ား ဆ ်န ဘငျ်ား 

ချ  ညာ့ ်စဘ ငျ်ားမျဘျား အဖဖစ် နမဘ ်ိ  ၊   ဟိိုဠ၊် အင်ဒိို  ျား  ဘျား၊ ရူကကျူျားကျွ ်ျား၊ ဆ ယဘလ ယ  ်၊ အနိဒိယ၊ 
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ပါကစစတ ်၊ ဂျပ ၊် နမဘ်လဒိိုက၊် အစစန ျားလ်၊ စင်ကဘပူ၊ ယူဂိိုစလဘျားဗ ယဘျား၊ ရို  ဘျား၊ နဆျား  ်လ ် န ငာ့် 

မနလျားကျွ ်ျားစို တိိုေ့ ိိုေ့ စိုစိုနပါင်ျားဆ ်တ ်ချ ိ်  ၁,၅၃၃,၀၁၀ န ဘင်ျားချခဲာ့ ပါ ည်။11 

စက ြှုလက ြှုဝန ကက ်းဌ န 

၃၃။ စက်မှုလက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ အန ဖဖငာ့် စက်မှုလက်မှု တိိုျားချဲွံ့လိုပ်ကိိုင်န ျားနကဘပ်ိိုန ျား  င်ျား၊ 

လ ပစ်စ်ဓဘတ်အဘျားနပျားန ျားအဖ ဲွံ့၊ ဖမ ်မဘနိိုငင်နံတဘန်ဆျားဝါျားလိုပ်င ်ျားအဖ ဲွံ့၊ ဖပည်နထဘင်စိုဖမ ်မဘ 

နိိုငင်လံက်နတ ွံ့ ိုနတ  လိုပ်င ်ျားအဖ ဲွံ့၊ စကကျူစက်န ငာ့ဓ်ဘတိုနဗဒလိုပ်င ်ျားမျဘျားအဖ ဲွံ့၊ စက်မှုလက်မှု 

ည  ်ကကဘျားန ျားဌဘ န ငာ့် လ ပ်စစ်ဓဘတ်အဘျားစစ်နဆျားန ျားဌဘ တိိုေ့ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား၍ စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား 

မျဘျား အဆငာ့်အတ ်ျား တိိုျားတက်ကက ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒမျဘျားန ငာ့် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား အစ အစဉ်မျဘျား 

ချမ တ်ကဘ နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  
 

သ ယ ယူ ပိိုို့ခဆ  င ခ ရ်းန ငာ့  လြ ်းပန ်းဆ က သွယ ခရ်း ဝန ကက ်းဌ  န 

၃၄။  ယ်ယူပိိုေ့နဆဘငန် ျားန ငာ့် လမျ်ားပ ်ျားဆက်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ အန ဖဖငာ့် စဘပိိုေ့တိိုက်န ငာ့် 

နကကျား  ်ျားဆက်  ယ်န ျားဌဘ ၊ နကကျား  ်ျားဆက်  ယ်န ျားဌဘ ခ ဲ၊ ဖပည်နထဘငစ်ို ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ 

နလနကကဘငျ်ား ယ်ယူပိိုေ့နဆဘင်န ျားအဖ ဲွံ့၊ မ ျား ထဘျားဌဘ ၊ ကို ်ျားလမျ်ား ယ်ယူပိိုေ့နဆဘငန် ျား၊  ယ်ယူ 

ပိိုေ့နဆဘငန် ျားအကကံနပျားအဖ ဲွံ့၊ ဖပည်တ င်ျားန နကကဘငျ်ား  ယ်ယူပိိုေ့နဆဘငန် ျားအဖ ဲွံ့တိိုေ့ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား 

တည်နထဘင်ခဲာ့ပါ ည်။ ဖမ ်မဘာ့ကကယ်ငါျားပ ငာ့် နဘကဘလိုပ်င ်ျားကိို ၁၉၅၉ ခိုန စ် နဖနဖဘ်ဝါ  လ ၅  က် 

န ေ့တ င် စတငတ်ည်နထဘင်ခဲာ့ပါ ည်။  
 

ခရခ က  င ်းန ငာ့  ပြိြုွံ့မပခ လခ က  င ်းဝန ကက ်းဌ  န 

၃၅။ န နကကဘင်ျားန ငာ့် ဖမိ ွံ့ဖပနလနကကဘင်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ အန ဖဖငာ့် နိိုငင်နံတဘန် နကကဘင်ျားဌဘ ၊ ဖမိ ွံ့ဖပ 

နလနကကဘငျ်ားဌဘ ၊ ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘ် မိိုျားနလဝ ဌဘ ၊   ်ကို ်ဆိပ်ကမ်ျားအိုပခ်ျ ပ်န ျားအဖ ဲွံ့၊ 

ပင်လယ်န နကကဘင်ျား ယ်ယူပိိုေ့နဆဘငန် ျားအဖ ဲွံ့တိိုေ့ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား၍ န လမ်ျားခ  ျားဖဖငာ့် စိတ်ချ လံိုခခံ စ ဘ 

  ဘျားလဘနိိုင ် ်၊ နလယဘဉ်မျဘျား နဘျားအနတ ဘယ်ကငျ်ား  ငျ်ားစ ဘ အတက်အဆငျ်ားဖပ လိုပ်နိိုင ် ်တိိုေ့ 

အတ က် နဆဘင ်ွက်နပျားခဲာ့ပါ ည်။ 

 

 
11 ဖပည်န ွျား ွဘမှု၊ ယံိုကကည်အပ်န ံမှုအဘျား   ်ကကိ ျားပမ်ျားမှု ထနဖမဘက်နအဘင်ဖမင်မှု တစ် ပ်၏  မိိုင်ျားဝင်မ တ်တမ်ျားမျဘျား။ 
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ပိုဂ္ဂလကိစ ်းပွ  ်းခ ရ်းက ဏ္ဍ 

၃၆။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ည် အဂကလိပ်ကိိုလိို  လက်နအဘက်ခံအဖဖစ်   ိန ချ ိ်တ င် နိိုငင်ံ ဘျားမျဘျား၏ 

စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္မ ဘ နမ ျားမ ိ ်န ခဲာ့ ဖဖငာ့် ဖမ ်မဘတိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားကို ် ည်ကက ျားမျဘျား ည် “စ ျားပ ဘျားန ျား 

ခိိုင်ခံာ့မ  အမျ ိျား ဘျားစိတ်ဓဘတ်ခိိုငဖ်မဲနိိုင်မည်” ဟူန ဘ ခံယူချက်ဖဖငာ့် ဗမဘကို ် ည်ကက ျားမျဘျား အ င်ျား 

(Burmese Chamber of Commerce) ကိို ၁၉၁၉ ခိုန စ်တ င် တည်နထဘင်ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၄၈ 

ခိုန စ်၊ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံလ တ်လပန် ျား   ိဖပ ျားန ောက် အ ငျ်ားကိို ဖမိ ွံ့နတဘခ် ်ျားမတ င် ဖ ငာ့်လ စ်ခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၅၆ 

ခိုန စ်တ င် ဖပည်နထဘင်စိုဗမဘနိိုင်ငကံို ် ည်မျဘျားန ငာ့် စက်မှုလက်မှု လိုပ်င ်ျား  ငမ်ျဘျားအ ငျ်ား (Union 

of Burma Chamber of Commerce and Industry) အဖဖစ် အမည်နဖပဘငျ်ားလဲခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၆၄ 

ခိုန စ်တ င် အမျ ိျား ဘျားစည်ျားလံိုျားည ည တ်န ျားဥပနဒအ  အ ငျ်ားကက ျား တ ဘျားဝင ်ပ်တည်ခ ငာ့် မ ခဲာ့ပါ။ 
 

မပည ခ ထ င စိုသ ြမတမ ြန ြ နိိုင ငကံိုန သည ြျ ်းန ငာ့  စက ြှုလက ြှု လိုပ ငန ်းရ င ြျ ်း အသင ်းချ ြုပ  

၃၇။ စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးခ ိုင်ခ  မှ အမ   ြိုး  ြိုးစ တ်ဓ တ်ခ ိုင်ဖမနဲ ိုငမ်ည်ဆိို ညာ့် ည် ွယ်ချက်ဖဖငာ့် ၁၉၁၉ ခိုန စ် 

တ င် ဗမဘကို ် ည်ကက ျားမျဘျားအ င်ျားအန ဖဖငာ့်လည်ျားနကဘငျ်ား၊ ၁၉၄၈ ခိုန စ်မ  ၁၉၆၂ ခိုန စ်အထိ 

ဖမ ်မဘကို ် ည်ကက ျားမျဘျားအ င်ျား အန ဖဖငာ့်လည်ျားနကဘင်ျား ဖ ဲွံ့စည်ျားထူနထဘင်  ပ်တည်ခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၉၆၂ ခိုန စ်မ  ၁၉၈၈ ခိုန စ်အထိ လမ်ျားစဉ်ပါတ နခတ်ကဘလတ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ ကို ် ည်မျဘျားန ငာ့် 

စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားအ င်ျားအန ဖဖငာ့်   ိန န ဘ်လည်ျား စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္တ င် အဓိက 

လိုပ်နဆဘင်မှုမျဘျား မ  ိခဲာ့ပါ။ န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် စတငက်ျငာ့် ံိုျား ညာ့် ၁၉၈၉ ခိုန စ်မ  ၁၉၉၉ 

ခိုန စ်အထိ ဖပည်နထဘင်စို ဖမ ်မဘနိိုင်ငကံို ် ည်မျဘျားန ငာ့် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားအ င်ျား 

အန ဖဖငာ့ ်လည်ျားနကဘင်ျား၊ ၁၉၉၉ ခိုန စ်၊ ဧဖပ လ ၁  က်န ေ့တ င် ဖပည်နထဘင်စို မမတ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

ကို ် ည်မျဘျားန ငာ့ ်စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  ငမ်ျဘျား အ င်ျားချ ပ်အန ဖဖငာ့် လည်ျားနကဘငျ်ား ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ဖပ ျား 

၂၀၁၉ ခိုန စ်တ င် အ ငျ်ားချ ပ် တည်နထဘငမ်ှု ည် န စ်တစ် ဘ ဖပညာ့်ခဲာ့ဖပ  ဖဖစ်ပါ ည်။ ယန ေ့ အချ ိ် 

အထိ ပိုဂဂလိကကို ်  ယ်မှုမျဘျား၊ စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားအဘျား ဦျားစ ျားနဆဘင ်ွက် ညာ့် အဖပင် 

ပိုဂဂလကိကဏ္န ငာ့် အစိိုျား အကကဘျား နပါငျ်ားကူျား ဖ ယ် နဆဘင ်ွက်နပျားန န ဘ၊ ပိုဂဂလိက ကဏ္၏ 

အကျ ိျားစ ျားပ ဘျားကိို ကဘက ယ်နပျားန န ဘ နိိုင်ငနံတဘအ်ဆငာ့် အစိိုျား မဟိုတ်န ဘ အဖ ဲွံ့အစည်ျား 

အဖဖစ ် ပ်တည်လျက်   ိပါ ည်။ 
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ပါ လ ြန ဒ ြိို ကခရစ ခခတ   စ ်းပွ ်းခရ်း အခမခ အခန 

၃၈။ ၁၉၄၇-၁၉၄၈ ခိုန စ်မ  ၁၉၆၁-၁၉၆၂ ခိုန စ်အတ င်ျား စိုစိုနပါင်ျားဖပည်တ င်ျားထိုတ်ကို ်တ ်ဖိိုျား 

တိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ ပျမ်ျားမ အဘျားဖဖငာ့် ၅.၃  ဘခိိုင်နှု ်ျားဖဖစ်ဖပ ျား တစ်ဦျားကျဝငန်င တိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ ပျမ်ျားမ  

အဘျားဖဖငာ့် ၃  ဘခိိုငန်ှု ်ျား   ိခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၄၇-၁၉၄၈ ခိုန စ်မ  ၁၉၆၁-၁၉၆၂ ခိုန စ်အတ င်ျား စိုစိုနပါငျ်ား 

ဖပည်တ င်ျား ထိုတ်ကို ် တ ်ဖိိုျားန ငာ့ ်တစ်ဦျားကျဝငန်င ကိို ဇယဘျား(၂)ဖဖငာ့် နဖဘ်ဖပအပ်ပါ ည်။ 
 

ဇယ ်း( ၂ )- စိုစိုခ ပါင ်းမပည တွင ်းထ ိုတ ကိုန တန ဖိို်းန ငာ့  တစ ဦ်းကျဝင ခ ငွ 

က လ စိုစိုခပါ င ်းမပည တငွ ်း ထိုတ  ကိုန တန ဖိို်း   

GDP (ကျပ သန ်း) 

တ စ ဦ ်းကျဝင ခငွ ( ကျပ ) 

၁၉၄၇-၁၉၄၈ ၃,၅၅၇ ၇၂ 

၁၉၅၀-၁၉၅၁ ၃,၄၃၁ ၆၉ 

၁၉၅၆-၁၉၅၇ ၄,၉၃၄ ၁၀၀ 

၁၉၅၉-၁၉၆၀ ၅,၆၀၀ ၁၁၃ 

၁၉၆၁-၁၉၆၂ ၅,၅၄၄ ၁၁၂ 
 

 

နိဂ္ ံို်း 

၃၉။ ပါလ မ ်ဒ မိိုကန စ နခတ်ဖဖစ် ညာ့် ၁၉၄၇-၁၉၄၈ ခိုန စ်မ  ၁၉၆၁-၁၉၆၂ ခိုန စ်အတ င်ျား နိိုငင်ံ၏ 

အဓကိ စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္မ ဘ စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ဖဖစ်ဖပ ျား စိုစိုနပါင်ျားဖပညတ် ငျ်ား ထိုတ်ကို ်တ ်ဖိိုျား(GDP)တ င် 

စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္၏ ပါဝငမ်ှုအချ ိျားမ ဘ ၅၀  ဘခိိုင်နှု ်ျားနကျဘ ် ဖဖစ်ပါ ည်။ ထိိုစဉ်က အဘဆ ယံ နိိုင်ငံ 

မျဘျားတ င် စိိုက်ပျ ိျားန ျား ကဏ္အတ က် အစိိုျား ၏ အ ံိုျားစ ိတ်မ ဘ ၂၀  ဘခိိုငန်ှု ်ျားမ  ၃၀  ဘခိိုငန်ှု ်ျားအကကဘျား 

ဖဖစ်ဖပ ျား ဖမ ်မဘ အစိိုျား ၏ အ ံိုျားစ ိတ်မ ဘ စိုစိုနပါငျ်ားအ ံိုျားစ ိတ်၏ ၉  ဘခိိုင်နှု ်ျား ဘ   ိခဲာ့ ညာ့်အတ က်  

အဖခဘျားန ဘ နိိုငင်ံမျဘျားန ငာ့ ် နိှုငျ်ားယ ဉ်ပါက စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္၏ အ ံိုျားစ ိတ်မ ဘ လ  ်စ ဘ ည်ျားပါျား 

ခဲာ့ ည်ကိို နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။ အစိိုျား အန ဖဖငာ့် နိိုငင်ံာ့စ ျားပ ဘျားန ျားအတ က် အဓိကအန ျားပါ ညာ့် စိိုက်ပျ ိျား 

န ျားကဏ္ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစန ျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖခင်ျားမ  ိဘဲ စိိုက်ပျ ိျားန ျား ကဏ္၏အန ျားပါမှုကိို လစ်လျျူ 

ရှုကဘ စက်မှုလက်မှုကဏ္ တိိုျားတက်န ျားကိို ဘ နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖခငျ်ား နကကဘငာ့် လိုပ်င ်ျားမျဘျား နအဘငဖ်မင်မှု 

မ  ိခဲာ့နကကဘငျ်ား နတ ွံ့ဖမင ်ပါ ည်။ ထိိုေ့အတူ အစိိုျား ၏ လက်နတ ွံ့မကျခဲာ့ဘဲ ဖမငာ့်မဘျားလ  ်ျား ညာ့်  ည်မ  ်ျား 

ချက်မျဘျားနကကဘငာ့် ပါလ မ ် ဒ မိိုကန စ နခတ်တ င် အနကဘင်အထည်နဖဘ ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ကက ညာ့် 

စ မံကိ ်ျားကက ျားမျဘျားမ ဘ နအဘင်ဖမငမ်ှု    ိခဲာ့ဖခငျ်ား မ  ိ ည်ကိိုလည်ျား နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။  
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ကျ ြ ်းကိို်းစ ရင ်း  

• ဖပည်န ွျား ွဘမှု၊ ယံိုကကည်အပ်န ံမှု အဘျား   ်ကကိ ျားပမ်ျားမှု ထနဖမဘကန်အဘငဖ်မင်မှု တစ် ပ်၏ 

 မိိုင်ျားဝင ်မ တ်တမ်ျားမျဘျား။ 

• နဒျားဗစ်ဟိုခ်၊ တငန်မဘင်  ်ျားန ငာ့ ် ကင်(မ်) င၊် ဖမ ်မဘနိိုငင်တံ င် ဖပည် ူူ့န ျား ဘကဏ္ ဖပ ဖပင် 

နဖပဘင်ျားလဲန ျား အယူအဆအဘျား  ောျားလည် နဘဘနပါက်ကကပံို  

• လ  ်ခဲာ့ ညာ့် ၇၂ န စ်က ဆိို  ်တိိုဗ လဘစ မံကိ ်ျား- https://burma.irrawaddy.com/on-this-

day/2019/06/06/193836.html 

• ဦျား  ်ျားဝငျ်ားန ွှေ (၂၀၁၈)၊ ပါလ မ ်နခတ် ဖမ ်မဘစ ျားပ ဘျားန ျားစ မံကိ ်ျားဖဖစ်စဉ် န ငာ့ ် နိိုငင်နံ ျားနဘဘဂ 

အဖမင် 

• AGRICULTURE IN MYANMAR: What Has Happened to Asia’s Rice Bowl? https:// 

www.jstor.org/stable/27912003?seq=1#page_scan_tab_contents. 

https://opendevelopmentmyanmar.net/my/topics/agriculture/ 

• David I. Steinberg, Burma/ Myanmar What Everyone Needs to Know 

• Walinsky, Economic Development of Burma 1951-1960. New York: The Twentieth 

Century Fund, 1962 

• Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jstor.org/stable/27912003?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/27912003?seq=1#page_scan_tab_contents
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အခန ်း (၂) 

ဆိိုရ ယ လ စ စ ်းပ ွ ်း ခရ်း စနစ က လ မြ န ြ ာ့စ ်းပ ွ်း ခရ်း 

ခတ  လ န ခရ်း ခက င စ ခ ပေါ်ခပါ က လ  မခင ်းန ငာ့  စ ်း ပွ ်းခ ရ်းြူဝါဒ 

၁။ ၁၉၆၂ ခိုန စ် မတ်လ ၂  က်န ေ့တ င် ဗိိုလ်ချ ပ်ကက ျားန ဝင်ျား ဦျားနဆဘငန် ဘ နတဘလ်  ်န ျား 

နကဘင်စ က နိိုင်ငနံတဘ်အဘဏဘအ ပ် ပ်ကိို လ ဲနဖပဘင်ျားယူခဲာ့ဖပ ျားန ောက် မူလ ၁၉၄၇ ခိုန စ် ဖ ဲွံ့စည်ျားပံို 

အနဖခခံဥပနဒကိိုဖျက် ိမ်ျားကဘ “ဖမ ်မဘာ့ ညျ်ား၊ ဖမ ်မဘာ့ဟ ် ဆိို  ယ်လစ်စ စ်” ကိို စတငက်ျငာ့် ံိုျား 

ခဲာ့ ည်။ ဖပည်တ င်ျား  ိ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို တငျ်ားကျပစ် ဘ ထိ ်ျားချ ပ်မှုမျဘျားနကကဘငာ့် အဖခဘျားနိိုင်ငံ 

မျဘျားန ငာ့ ် ကို ်  ယ်န ျားစ ျားဆင်ျားမှုကျဆင်ျားခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၇၄ ခိုန စ်တ င် နိိုငင်ံနတဘ် ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံ 

ဥပနဒ စ်ကိို န ျားဆ ဲအတည်ဖပ  ဖပဌဘ ်ျားကဘ တစ်ပါတ ဦျားနဆဘင် ညာ့် စ စ်ဖဖငာ့ ် ဆိို  ယ်လစ် 

စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ကိို ကျငာ့် ံိုျားခဲာ့ပါ ည်။  

၂။ ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်လမျ်ားစဉ်ပါတ အန ဖဖငာ့် နိိုငင်ံနတဘ၏် စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်  ် 

အတ က် နအဘကပ်ါ စ မံချက်မျဘျား ချမ တ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်- 

 (က) အန စ် (၂၀) န စ်  ည်စ မံကိ ်ျားတစ် ပ်ကိို နလျားန စ် စ မံကိ ်ျား (၅) ခိုဖဖငာ့ ်န ျားဆ ဲ  ်၊ 

 (ခ) ဆိို  ယ်လစ်စ စ်၏ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ လူမှုန ျားန ငာ့် နိိုငင်နံ ျားအနဖခခံအနဆဘက်အအံိုမျဘျား 

အနဖခတည်မိန ျားကိို  ည်မ  ်ျားချက်အဖဖစ်ထဘျား  ိ  ်၊ 

 (ဂ) စ ျားပ ဘျားန ျားပံိုစံအဖဖစ်ဖဖငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ဖပည် ူပိိုင်အခ ်ျား၊  မဝါယမ 

ပိိုင်အခ ်ျား၊ ပိုဂဂလိကပိိုင်အခ ်ျားဟူ၍ ကဏ္အလိိုက် ခ ဲနဝ တ်မ တ်ဖပ ျားလ င် ယငျ်ား 

 တ်မ တ်ချက်မျဘျားကိို စ ျားပ ဘျားန ျားမဟဘဗျျူဟဘ  ည်မ  ်ျားချက်မျဘျားအဖဖစ် ထဘျား  ိ  ်၊ 

 (ဃ) ဖပည် ူပိိုင်အခ ်ျား၊  မဝါယမပိိုင်အခ ်ျား၊ ပိုဂဂလိကပိိုင်အခ ်ျားမျဘျားကိို  တ်မ တ် ဘ၌ 

ပိုဂဂလကိပိိုငလ်ိုပ်င ်ျားမျဘျားအဖဖစ် ခ ငာ့်ဖပ  ငာ့် ညာ့် လိုပ်င ်ျားမျဘျားကိိုခ ငာ့်ဖပ ၍  မဝါယမ 

ပိိုင်အဖဖစ် လိုပ်ကိိုငန်ိိုင် ည်တိိုေ့ကိို  မဝါယမပိိုင်အခ ်ျား ိိုေ့ ကူျားနဖပဘငျ်ား  ်န ငာ့် ဖပည် ူ 

ပိိုင်အဖဖစ် လိုပ်ကိိုငန်ိိုင် ည်တိိုေ့ကိို ဖပည် ူပိိုင်အဖဖစ် ိိုေ့ ကူျားနဖပဘငျ်ား  ်၊ 

 (င) ကို ်ပစစည်ျားတစ်မယ်န စ်မယ်အနပေါ် အဓိကအဘျားဖဖငာ့်အနဖခခံန  ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား ပံိုစံမ  

ဘက်စံိုစ ျားပ ဘျားန ျားပံိုစံ ိိုေ့ နဖပဘင်ျားလဲလဘနစ  ်။ 

၃။ ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်လမျ်ားစဉ်ပါတ အန ဖဖငာ့် အထက်ပါ  ညမ်  ်ျားချက်မျဘျားဖပညာ့်မ နစ  ် အဖဖစ် 

နိိုငဆ်ံိုျားန ငာ့ ် တ က်နဖခအကိိုက်ဆံိုျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို န ွျားချယ်၍ ဦျားစဘျားနပျား (၃) ခိုဖဖငာ့ ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ 

 ည်- 
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(က) ပထမဦျားစဘျားနပျားအဖဖစ် လယ်ယဘ၊  ဘျားငါျားန ငာ့်  စ်နတဘကဏ္မျဘျားတ င် တိိုျားချဲွံ့ 

ထိုတ်လိုပ်  ်န ငာ့် နိိုငင်ဖံခဘျားတိိုင်ျားဖပည်မျဘျား ိိုေ့ ပိိုမိိုတငပ်ိိုေ့န ဘငျ်ားချ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။  

(ခ) ဒိုတိယဦျားစဘျားနပျားအဖဖစ် လယ်ယဘ၊  ဘျားငါျားန ငာ့်  စ်နတဘကဏ္မျဘျားတ င် တိိုျားချဲွံ့ ထိုတ် 

လိုပ်မှုအနပေါ်တ င်မ  ျား၍ လူ ံိုျားကို ်ပစစည်ျားထိုတ်လိုပ် ညာ့် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျား 

ကိို တည်နထဘင ် ်န ငာ့်   င်ျားကို ်ပစစည်ျားမျဘျားကိိုအစဘျားထိိုျားနိိုင ်ညာ့် ကို ်ပစစည်ျားမျဘျားကိို 

ထိုတ်လိုပ်  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

(ဂ) တတိယဦျားစဘျားနပျားအဖဖစ်  တတ မျဘျားကိို ထိုတ်လိုပ်နိိုင် န ွွံ့ ထိုတ်လိုပ်  ်န ငာ့်  တတ  

ကို ်ကကမ်ျားမျဘျားကိို အ ံိုျားဖပ နိိုင် ည်ာ့ စက်မှုလိုပ်င ်ျားအကက ျားစဘျားမျဘျားအတ က် အစပျ ိျား 

  ်တိိုေ့ ဖဖစ်ပါ ည်။ 

မပည သူပိို င သိြ ်းမခင ်း 

၄။ ၁၉၆၂ ခိုန စ် မတ်လ ၂  က်၊ ၁၉၄၇ ခိုန စ် ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံဥပနဒကိို ဆိိုင်ျားငံာ့၍ ဗိိုလ်ချ ပ် 

န ဝငျ်ားဦျားနဆဘင် ညာ့် တပ်မနတဘ်က နိိုငင်နံတဘ်အဘဏဘကိို  ယူခဲာ့ဖပ ျား မတ်လ ၃  က်န ေ့တ င် 

ပါလ မ ်ကိို ဖျက် ိမ်ျားခဲာ့ပါ ည်။၁၉၆၂ ခိုန စ်၊မတ်လ ၉  က်၊နတဘလ်  ်န ျားနကဘငစ် ကနိိုငင်နံတဘ်၏ 

အဘဏဘကိို အဖပညာ့်အဝ  ယူခဲာ့ဖပ ျား ဖမ ်မဘာ့ ည်ျားဖမ ်မဘာ့ဟ ်ဖဖငာ့် ဆိို  ယ်လစ်လမ်ျားစဉ် ဟူန ဘ အနတ ျား 

အဖမင ်“Burmese Way to Socialism” ideology ကိို နဖဘ်ထိုတ်ခဲာ့ ည်။ ၁၉၆၀ ခိုန စ် နန ောငျ်ားပိိုငျ်ားန င်ာ့ 

၁၉၆၂ ခိုန စ်ကဘလအတ ငျ်ား ဖပည်တ ငျ်ားန ငာ့် နိိုငင်ဖံခဘျားကိုမပဏ မျဘျားကိို ဖပည် ူပိိုင ိ်မ်ျားဖခင်ျား၊ ပိုဂဂလိက 

မ ဒ ယဘန ငာ့်ကိိုယ်ပိိုငန်ကျဘငျ်ားမျဘျားကိို ပိတ် ိမ်ျားဖခငျ်ားဖပ ျား အစိိုျား ထိ ်ျားချ ပ်မှုနအဘက် ိိုေ့ နဖပဘငျ်ားလဲ 

လိုပ်နဆဘငဖ်ခငျ်ားတိိုေ့ နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ အနကကဘငျ်ားအ ငျ်ားမ ဘ နိိုင်ငံ၏  ယံဇဘတအမျဘျားစို ည် 

နိိုငင်ဖံခဘျား ဘျားမျဘျား၏ လက်ဝယ်တ င် တည်  ိန ခဲာ့ဖခငျ်ားနကကဘငာ့် ဖဖစ် ည်။  ၁၉၆၂ ခိုန စ်၊ ဇူလိိုင်လ ၄ 

 က်န ေ့တ င် ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်လမ်ျားစဉ်ပါတ  (မဆလ) ကိို တည်နထဘငခ်ဲာ့ ည်။ 

၅။ နိိုငင်နံတဘ်အစိိုျား အန ဖဖငာ့် နိိုင်ငတံကဘန ငာ့် ဆက်စပ် မညာ့် နိိုငင်ဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား 

မျဘျားမ အပ ဖပင်ပနိိုငင်မံျဘျားန ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားနဆဘင ်ွက်မှုမျဘျားကိို တငျ်ားကျပ်စ ဘ ထိ ်ျားချ ပ်ထဘျားခဲာ့ ညာ့် 

အတ က် နိိုင်ငံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားတ င် တိိုျားတက်မှုမ  ိဖဖစ်ခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့အဖပင် အစိိုျား  ည် အမျ ိျား ဘျား 

န ျားမူဝါဒကိို ဦျားစဘျားနပျားနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖပ ျား ဖပည် ူပိိုငအ်ခ ်ျား နဆဘင ်ွက် ဘတ င် ပိုဂဂလိက န ျားဆိိုင် 

ငယ်မျဘျားအထ ိ ဖပည် ူပိိုင်အခ ်ျားတ င် ထညာ့်  ငျ်ားခဲာ့ပါ ည်။ နိိုင်ငဖံခဘျား ဘျားမျဘျား ပိိုင်ဆိိုငန် ဘ 

စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ဘမက ဖပည်တ င်ျား  ိ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိိုလည်ျား ဖပည် ူပိိုင် ိမ်ျား 

ခဲာ့ဖပ ျား ယခင်ဒ မိိုကန စ အစိိုျား  လက်ထက်က ခ ငာ့်ဖပ နပျားထဘျားခဲာ့န ဘ စက်မှုလက်မှု ကို ်ထိုတ် 
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လိုပ်င ်ျားမျဘျား အဘျားလံိုျားကိိုလည်ျား ဖပည် ူပိိုင်အခ ်ျား ိိုေ့ ထညာ့်  င်ျားခဲာ့ပါ ည်။ လယ်ယဘ စိိုက်ပျ ိျားန ျား 

ကဏ္ကိို ဖပည် ူပိိုင်အခ ်ျား ိိုေ့ ထညာ့်  င်ျားဖခငျ်ား မ  ိခဲာ့န ဘ်လည်ျား ဥပနဒစည်ျားမျဉ်ျားမျဘျားန ငာ့် န ျားနှု ်ျား 

အ ထိ ်ျားချ ပ်မှုမျဘျား  ိ ဖဖငာ့် လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားအန ဖဖငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် လ တ်လပ်စ ဘ 

နဆဘင ်ွက်နိိုင်ဖခငျ်ားမ  ိခဲာ့ ဖဖငာ့် လိုပ်င ်ျားမျဘျားတိိုျားတက်မှုမ  ိဘဲ ထိခိိုက် စ် ောမှုမျဘျား   ိခဲာ့ပါ ည်။   

စက ြှုလို ပ ငန ်းြျ ်း အခမခအခ န 

၆။ ထိိုေ့အဖပင် နိိုငင်နံတဘ်အစိိုျား အန ဖဖငာ့် ဒ မိိုကန စ အစိိုျား လက်ထက်က အဘျားနပျားခဲာ့န ဘ 

ပိုဂဂလကိပိိုင် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားမ ဘလည်ျား ဖပည် ူပိိုင် ိမ်ျားပိိုက်ဖခငျ်ားန ငာ့် စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုအပိိုင်ျား တ င် 

လိိုအပ်မှု  ိဖခငျ်ားတိိုေ့နကကဘငာ့် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမ  ိဘဲ  ပ်ဆိိုငျ်ားခဲာ့  ည်။ စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် ယခင် ဒ မိို 

ကန စ  အစိိုျား လက်ထက်က အစပျ ိျားထဘျားခဲာ့န ဘ   ငျ်ားကို ်အစဘျားထိိုျား စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ချဲွံ့ထ င် 

၍ ထ  ်စက်ထိုတ်လိုပ်န ျားန ငာ့် နမဘန်တဘက်ဘျားတပ်ဆင်န ျားစက်ရံိုမျဘျား၊ နကက ထည် စက်ရံို၊ မ  ်စက်ရံို 

န ငာ့ ်အဖခဘျားပစစည်ျားထိုတ်လိုပ်န ဘ စက်ရံိုမျဘျားကိို တိိုျားချဲွံ့လိုပ်ကိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။  ိိုေ့ ဘတ င ်အဆိိုပါစက်ရံို 

မျဘျား ည် ဖပည်ပမ တင ် ငျ်ားန ဘ စက်မှုကို ်ကကမ်ျားအနပေါ်တ င် မူတည်၍ လိုပ်င ်ျား လည်ပတ်  ညာ့် 

အတ က် အနဖခခံထိုတ်ကို ်တငပ်ိိုေ့နိိုငမ်ှု နလျဘာ့ ည်ျားလဘ ည်န ငာ့်အမ  နိိုင်ငဖံခဘျားဝငန်င  ကျဆင်ျားလဘ 

ဖပ ျား စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် လိိုအပ်န ဘ ကို ်ကကမ်ျားန ငာ့်  ည်ျားပညဘ ဖဖညာ့်ဆည်ျား အ ံိုျားချနိိုငမ်ှုမျဘျား 

နလျဘာ့ကျလဘခဲာ့ပါ ည်။ နကဘငျ်ားမ  ်န ဘ တိိုျားတက်နဖပဘငျ်ားလဲမှုအန ဖဖငာ့် ပလပ်စတစ်ပစစည်ျားမျဘျား၊ 

လူ ံိုျားကို ်ပစစည်ျားမျဘျား၊ အစဘျားအန ဘက်ထိုတ်လိုပ်န ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား၊စက်ဖပင်လိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို တိိုျားဖမ ငာ့် 

နဆဘင ်ွက်လဘနိိုငခ်ဲာ့ဖပ ျား  အငယ်စဘျား အမိ်တ ငျ်ားစက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားလဘခဲာ့ပါ ည်။  ိိုေ့န ဘ် 

လည်ျား နိိုင်ငနံတဘ်အန ဖဖငာ့် တံခါျားပိတ် စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒကိို ကျငာ့် ံိုျားလျက်   ိ ညာ့်အတ က်  ည်ျားပညဘ 

အ စ်မျဘျား    ိနိိုင် ညာ့် အခ ငာ့်အန ျားမျဘျား ဆံိုျားရံှုျားခဲာ့ပါ ည်။   

လယ ယ  ခမြကဏ္ဍ 

၇။ နိိုငင်နံတဘ်အစိိုျား မ  ၁၉၆၃ ခိုန စ်တ င် ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့န ဘ လယ်ယဘနဖမ  ျားစဘျားချထဘျားန ျား ဥပနဒ 

အ  လယ်ယဘနဖမလိုပ်ပိိုငခ် ငာ့်မ ဘ နကျျားလက်နဒ မျဘျားတ င် ဖ ဲွံ့စည်ျားထဘျားခဲာ့န ဘ နဖမယဘနကဘ်မတ ၌ 

 ဘ အဓိကလိုပ်ပိိုင်ခ ငာ့ ် ိဖပ ျား နဖမမျဘျားကိို အဆငျ်ား ဲဆံိုျားန ဘ လယ် မဘျားမျဘျား ိိုေ့ ခ ဲနဝနပျားပါ ည်။ 

 ိိုေ့ ဘတ င် နဖမက က်   ိမညာ့် ူ၏ ထိုတ်လိုပ်နိိုင်စ မ်ျားအဘျား၊ လက်  ိ  ိန န ဘ အ ငျ်ားအဖမစ်မျဘျားကိို 

ထညာ့်  ငျ်ားတ က်ချက်ဖခင်ျားမဖပ  ညာ့်အဖပင်  စည်ျားမျဉ်ျား စည်ျားကမ်ျားမျဘျားကိို လိိုက် ော  ် ပျက်က က် ူ 

မျဘျား၊ တဘဝ ်နကျ  ျားန ံမနပျား  ငျ်ား ူမျဘျားထံမ  လယ်နဖမကိို ဖပ ်လည် ိမ်ျားယူဖခင်ျားအထိ ဖပစ်ဒဏ် 

နပျားနိိုငခ် ငာ့ ်  ိပါ ည်။ အစိိုျား အန ဖဖငာ့် လယ် မဘျားမျဘျားအခ ငာ့်အန ျား ကဘက ယ် နစဘငာ့်န  ဘက်နပျားန ျား 
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ဥပနဒကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့န ဘ်လည်ျား လယ် မဘျားမျဘျားအန ဖဖငာ့် နိိုငင်နံတဘ ်အစိိုျား ၏ အနထဘက်အပံာ့မျဘျား 

ကိို ဘမ  ခိို၍ လိုပ်င ်ျားနဆဘင ်ွက်န   ညာ့် အနဖခအန တ င်   ိခဲာ့ပါ ဖဖငာ့် လယ်ယဘထ က်ကို ် 

ထိုတ်လိုပ်မှုကျဆငျ်ားလဘဖပ ျား နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့တင်ပိိုေ့နိိုင်န ဘ ဆ ်ပမဘဏ ကျဆငျ်ားလဘခဲာ့ပါ ည်။ ဆ ် 

စပါျားကဲာ့ ိိုေ့ တငျ်ားကျပ်စ ဘ ချ ပ်ကိိုငထ်ဘျားဖခင်ျားမ  ိန ဘ မတ်ပဲန ငာ့် ပဲအမျ ိျားမျ ိျား စိိုက်ပျ ိျားန ျားမ ဘမူ ထိုတ် 

လိုပ်မှုတိိုျားတက်လဘဖပ ျား နိိုငင်ဖံခဘျားတငပ်ိိုေ့မှုပါ တိိုျားတက်လဘန ဘ်လည်ျား ဆ ်စပါျား တငပ်ိိုေ့မှုမ    ိန ဘ 

နိိုငင်ဖံခဘျားနင ဆံိုျားရံှုျား မှုကိို ဖပ ်လည်နထမိနစန ဘ အန အထဘျား မ  ိနကကဘငျ်ား နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။ 

၈။ ထိိုေ့အဖပင် အဖခဘျားတစ်ဖက်၌လည်ျား ဆိို  ယ်လစ်နခတ်ကဘလက ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ ဆ ်စပါျား 

မူဝါဒ ည်စိိုက်ပျ ိျားထိုတ်ကို ်မျဘျားအဘျားအ ံိုျားချအဖမတ်ထိုတ်ဖခငျ်ား (Agricultural Exploitation) ဖဖစ်ပါ 

 ည်။ အဆိိုပါ မူဝါဒ ည် န ျားက က်နပါက်န ျားထက် ည်ျားပါျားန ဘ နှု ်ျားထဘျားတစ်ခိုဖဖငာ့် မဖဖစ်မန  

နပျား  ငျ်ား မညာ့် ဆ ်စပါျားဝယ်ယူန ျားစ စ်တစ် ပ်န ငာ့် န ျားနပါန ဘဆ ်မျဘျားကိို ဖပည် ူူ့ ဆိိုငမ်ျဘျားန ငာ့် 

 မဝါယမအ ငျ်ားမျဘျားမ တစ်ဆငာ့် စဘျား ံိုျား ူမျဘျားထံ ိိုေ့ အချ ိျားကျန ဘငျ်ားချနပျား ညာ့် စ စ်တစ် ပ်ကိို 

ချမ တ်ကျငာ့် ံိုျားခဲာ့ဖပ ျား နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့ဆ ်တငပ်ိိုေ့မှုကိို ချ ပ်ကိိုင်ထဘျား ညာ့် အတ က် နိိုငင်ဖံခဘျားဝငန်င    ိမှု၏ 

အကက ျားမဘျားဆံိုျားန ဘ အ ငျ်ားအဖမစ် ဖဖစ်န ခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၇၄ - ၁၉၈၂ ခိုန စ် ကဘလအတ င်ျား၌ ချမ တ် 

ခဲာ့န ဘ “အထ ကတ်ိိုျားမျ ိျား” စ မံကိ ်ျားကိို အစိိုျား က အနကဘင်အထည်နဖဘခ်ဲာ့န ဘ်လည်ျား အထ ကတ်ိိုျားမှု 

န ငာ့အ်တူ နတဘင ူ်လယ် မဘျားတိိုေ့၏ လူန မှုအဆငာ့်အတ ်ျားမျဘျားကိို ပိိုမိို ိမာ့်ကျ  ဘျားနစမညာ့် ဗဟိို 

အစိိုျား ထံ ိိုေ့ မန ဘင်ျားမန  ဟူန ဘ မူဝါဒတစ် ပ် ဖဖစ်န ခဲာ့ပါ ည်။   

၉။ ထိိုေ့ကဲာ့ ိိုေ့န ဘ မူဝါဒမျဘျားနကကဘငာ့်  နတဘင် ူလယ် မဘျားမျဘျား ည် ဆ ်ကဲာ့ ိိုေ့ တငျ်ားကျပစ် ဘ 

ထိ ်ျားချ ပ်ထဘျားဖခင်ျားမ  ိ ညာ့် န ဘငျ်ားကို ်  ျားန ံမျဘျားကိို ဘ နဖပဘင်ျားလဲစိိုက်ပျ ိျားခဲာ့ဖခငျ်ား၊နမ ဘငခ်ိိုန ျားက က် 

မျဘျား ပါဝငလ်ိုပ်နဆဘငလ်ဘဖခငျ်ား၊ အဆိိုျား ွဘျားဆံိုျားအနဖခအန မ ဘ လယ်ယဘနဖမန ငာ့စ်ိိုက်ပျ ိျားထိုတ်လိုပ်မှု 

တိိုေ့တ င်  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမဖပ ဖခငျ်ားပင် ဖဖစ်ပါ ည်။ ထိိုေ့နကကဘငာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ ဘမက စ ျားပ ဘျားန ျား 

အနဆဘက်အအံိုတစ်ခိုလံိုျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုကိိုပါ ထိခိိုက်ခဲာ့ ညာ့် အနဖခအန  ဖဖစ်နပေါ်ခဲာ့ပါ ည်။  

မြန ြ ာ့ ဆိိုရ ယ လစ  စ ်းပွ  ်းခရ်းစနစ  အခမခခံ ြူြျ ်း ခ ျြ တ မခင ်း  

၁၀။ ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ် စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်တ င် နအဘက်နဖဘဖ်ပပါ ဥပနဒ  (၆)  ပ်ကိို အနဖခခံမူမျဘျား 

အဖဖစ် ချမ တ်ခဲာ့ပါ ည်- 

(က)  ဖပည် ူလူထိုတစ် ပ်လံိုျား၏ စဘျားဝတ်န န ျားန င်ာ့လူမှုန ျားလိိုအပ်ချက်မျဘျားကိို အစ မ်ျား 

နဆဘငန်ိိုငဆ်ံိုျား ဖဖည်ာ့ဆည်ျားန ျား၊ 

(ခ) အမျ ိျား ဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားတစ် ပ်လံိုျားစ မံကိ ်ျားစ စ်ဖဖင်ာ့ အချ ိျားကျကျတိိုျားတက်နစန ျား၊ 
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(ဂ)  လိုပ်အဘျား၏ ထိုတ်လိုပ်မှုစ မ်ျားအဘျားကိို မ  ်မ  ်ကက ျား တိိုျားတက်နစ မည်၊ 

(ဃ)  ဖပည် ူလူထိုတစ် ပ်လံိုျား၏ လူန မှုအဆင်ာ့အတ ်ျား တိိုျားတက်ဖမင်ာ့မဘျားလဘန ျား    

အတ က် နခတ်မ  ိပပံပညဘ၊  ည်ျားပညဘ ပ်မျဘျားကိို အ ံိုျားဖပ န ျား၊ 

(င)  ဆိို  ယ်လစ်အ င်ျားစိုနဆဘငျ်ားန ျား၊ 

(စ)  လူတိိုင်ျားစ မ်ျားအဘျား  ိ နလဘက် အလိုပ်လိုပ်ဖပ ျား လိုပ်အဘျားနပျား ည်န င်ာ့အမ  အကျ ိျား 

ခံစဘျားခ င်ာ့   ိန ျား။ 
 

ဆိိုရ ယ လစ စ  ်းပွ ်းခ ရ်းစနစ က လ စ ြံကိန ်းြျ ်း 

၁၁။ ၁၉၇၁ ခိုန စ် ဇူလိိုငလ် ၁၁  က်န ေ့တ င် ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယလ်စ်လမျ်ားစဉ်ပါတ ၏ ပထမ ည လဘခံ 

တ င် ဖပည်နထဘင်စိုဖမ ်မဘနိိုင်ငံ စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံကိ ်ျားလမ်ျားည  ်မှုမျဘျားန ငာ့် အစ  င်ခံစဘကိို တင်  င်ျားခဲာ့ 

ပါ ည်။ အစ  ငခ်ံစဘတ င ် ဖပည်နထဘငစ်ိုဖမ ်မဘနိိုငင်စံ ျားပ ဘျားတိိုျားတက်န ျားအတ က် န   ည်စ မံကိ ်ျား၊ 

ပထမနလျားန စ်စ မံကိ ်ျား လျဘထဘျားချက်န ငာ့ ် န စ်စဉ်စ မံကိ ်ျားမျဘျားဟူ၍ စ မံကိ ်ျားမျဘျား ချမ တ်ခဲာ့ဖပ ျား  

လိိုက် ော  ် လမ်ျားည  ်မှုမျဘျားကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ပါ ည်။  

န စ  န စ ဆယ စ ြံကိန ်းခရ ်းဆွဲမခင ်းန ငာ့  စ ြံကိန ်းရည ြ န ်းချက ြျ ်း 
 

၁၂။ အန စ် ၂၀ န စ်  ည် စ မံကိ ်ျား ည် ဖမ ်မဘ ဆိို  ယ်လစ်လမ်ျားစဉ်ပါတ ၏ န   ည် ည်မ  ်ျားချက် 

ပ ်ျားတိိုင်န ငာ့် ယငျ်ားပ ်ျားတိိုင် ိိုေ့ န ဘက ် ိနစ  ် မည် ိိုေ့ ဦျားစဘျားနပျားအစ အစဉ်ဖဖငာ့် မည် ိိုေ့ နဆဘင် ွက် 

မည်၊ မည် ညာ့်လမ်ျားစဉ်၊ မည် ညာ့်  နဘဘတ ဘျား၊ မည် ညာ့် မဟဘဗျျူဟဘ၊  ညျ်ားဗျျူဟဘန ငာ့် မည် 

 ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒမျဘျားကိို ကျငာ့် ံိုျားမည် စ ည်တိိုေ့ကိို ပ ပ ဖပငဖ်ပငန်ဖဘ်ဖပန ဘ ခံယူချက်ဆိိုင် ဘ 

စ မံကိ ်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။  

၁၃။ န စ်  ည်စ မံကိ ်ျား၏ အဓိက ည်မ  ်ျားချက် (၃)  ပ်အ က် ပထမ ည်မ  ်ျားချက်၊ စ ျားပ ဘျားန ျား 

တိိုျားတက်မှု လဒ်အဖဖစ် တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားလူမျ ိျားမျဘျားအဘျားလံိုျား၏ လူန မှုအဆငာ့်အတ ်ျားန စ်ဆတိိုျားတက် 

ဖမငာ့်မဘျားနစ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ 
 

ဇယ ်း(၃ )-  စ ်းပွ ်းခ ရ်းတိို်းတက ြှု  (တိိုင ်းရ င ်း သ ်းလ ူြျြို်းြျ ်း အ  ်းလ ံို်း၏ လူခ နြှု အ ဆ ငာ့ အတန ်း  န စ ဆ   

တိို်းတက မြငာ့ ြ ်းခ စရန ) 

အခ က င ်းအရ  ၁ ၉၇၃- ၁ ၉၇၄ 

(အခမခခနံ စ ) 

၁ ၉၉၃ -၁ ၉၉၄ 

(ခနောက ဆံို်းန စ ) 

ဆနှုန ်း 

(ရ ခိိုင နှုန ်း) 

တ စ န စ ပျှြ ်းြျှတ ိို်းတ က ြှုနှုန ်း 

(ရ ခိိုင နှုန ်း) 

တစဦ်ျားကျ အ ဘျားတင် 

ထိုတ်လိုပ်မှု (ကျပ်) 

၃၇၆ ၇၅၂ ၂၀၀ ၃.၅ 

GDP  (ကျပ်  ်ျား) ၁၁၃၈၀.၈ ၃၅၈၆၈.၁ ၃၁၅ ၅.၉ 
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၁၄။ ဒိုတိယ ည်မ  ်ျားချက်အန ဖဖငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားအနဆဘက်အအံို တိိုျားတက်မှု လဒ်အဖဖစ် 

လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျားနိိုင်ငမံ  လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျားကိို အနဖခခံန ဘ စက်မှုလက်မှုနိိုင်ငအံဖဖစ် ိိုေ့ 

အချ ိျားကျကျ တိိုျားတက်နဖပဘငျ်ားလဲလဘနစ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

ဇယ ်း(၄ )- စ ်းပွ ်းခ ရ်းအခဆ  က အ အ ံိုတိို်းတက ြှု ( လယ ယ စိိုက ပျြို်းခ ရ်းကိို အ ခ မခခံခ သ  စက ြှုလက ြှု  

နိိုင ငံအ မဖစ သိိုို့  အ ချြို်းက ျက ျ  တိို်းတက ခ မပ င ်းလ ဲလ ခ စရန )        

                            (ကဏ္အလိိုက်အ ဘျားတင်ထိုတ်လိုပ်မှု) 

အခ က င ်းအရ  ၁ ၉၇၃- ၁ ၉၇၄ 

(အခမခခနံ စ ) 

၁ ၉၉၃ -၁ ၉၉၄ 

(ခနောက ဆံို်းန စ ) 

တ စ န စ ပျှြ ်းြျှ 

တ ိို်းတ က ြှုနှုန ်း 

(ရ ခိိုင နှုန ်း) တ န ဖိို်း 

(ကျပ သန ်း) 

ပါ ဝင ြှု 

(ရ ခိိုင နှုန ်း) 

တ န ဖိို်း 

(ကျပ သန ်း) 

တ န ဖိို်း 

(ရ ခိိုင နှုန ်း) 

ကို ်ပစစည်ျားထိုတ်လိုပ်မှု ၅၈၄၉.၇ ၅၁.၄ ၂၀၂၇၄.၅ ၅၆.၅ ၆.၄ 

နဆဘင် ွကမ်ှု ၂၆၈၅.၉ ၂၃.၆ ၈၁၅၅.၅ ၂၂.၈ ၅.၇ 

ကို ်  ယ်မှု ၂၀၄၅.၂ ၂၅.၀ ၇၄၃၈.၀ ၂၀.၇ ၄.၉ 

GDP   ၁၁၃၈၀.၈ ၁၀၀.၀ ၃၅၈၆၀.၁ ၁၀၀.၀ ၅.၉ 

၁၅။ တတိယ ည်မ  ်ျားချက်ဖဖစ် ညာ့် ဆိို  ယ်လစ် ကို ်ထိုတ်ဆက်ဆံန ျားတိိုျားတက်မှု လဒ်အဖဖစ် 

ဆိို  ယ်လစ်ကို ်ထိုတ်ဆက်ဆံန ျား ပ ပ ဖပငဖ်ပငဖ်ဖစ်နပေါ် နဖပဘင်ျားလဲလဘနစ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

ဇယ ်း(၅)- ဆ ိိုရ ယ လစ  ကိုန ထိုတ ဆက ဆံခ ရ်းတိို်းတက ြှု (ဆ ိိုရ ယ လစ ကိုန ထို တ  ဆ က ဆံခ ရ်းပ ပ မပင မပ င  

မဖစ ခပေါ် ခ မပ င ်းလ ဲလ ခ စရန ) 

အခ က င ်းအရ  ၁ ၉၇၃- ၁ ၉၇၄  (အခမခခံန စ ) ၁ ၉၉၃ -၁ ၉၉၄  ( ခနော က ဆံို်းန စ ) 

ထိုတ  လိုပ ြှု  

(ကျပ သန ်း) 

ပါ ဝင ြှု 

(ရ ခိိုင နှုန ်း) 

ထိုတ  လိုပ ြှု 

(ကျပ သန ်း) 
ပါ ဝင ြှု (ရ ခိိုင နှုန ်း) 

ဖပည် ူပိိုင ် ၃၉၆၈.၅ ၃၄.၉ ၁၇၃၈၆.၃ ၄၈.၀ 

 မဝါယမပိိုင ် ၉၆၉.၅ ၈.၅ ၉၂၇၀.၂ ၂၆.၀ 

ပိုဂဂလိကပိိုင ် ၆၄၄၂.၈ ၅၆.၆ ၉၂၁၁.၅ ၂၆.၀ 

စိုစိုခပါ င ်း ၁ ၁၃၈၀.၈ ၁ ၀၀.၀ ၃၅၈၆၀.၁ ၁ ၀၀.၀ 

၁၆။ န စ်  ည်စ မံကိ ်ျားမျဘျားန ျားဆ ဲ ဖခငျ်ား ည်မ  ်ျားချက်ကိို ဖပညာ့်မ နစ  ်အတ က် ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှု 

 ိ ိ ဘ ဘ တိိုျားဖမ ငာ့်န ျားမဟဘဗျျူဟဘချမ တ်ခဲာ့ဖပ ျား   ညျ်ားဗျျူဟဘမျဘျားအန ဖဖငာ့်- 

(က)  တိိုင်ျားဖပည ် ိ ကို ်ထိုတ်စ မ်ျားအဘျားစိုမျဘျားကိို အဖပည်ာ့အဝ အ ံိုျားချန ျား၊ 

)ခ (  စ ျားပ ဘျားန ျား အစိတ်အပိိုငျ်ားတစ်ခိုန င်ာ့တစ်ခို ည ည တ်မှု  ိနအဘငန်ဆဘင ်ွက်န ျား၊ 

)ဂ (  စ ျားပ ဘျားန ျားစ မ်ျားနဆဘင် ည်ဖမ င်ာ့တငန် ျား၊ 

)ဃ (  ဖပည် ူပိိုငန် င်ာ့ မဝါယမပိိုင်ပစစည်ျား ပျက်စ ျားဆံိုျားရံှုျားမှုမျဘျား နလျဘာ့ ည်ျား  ဘျားနအဘင် 

နဆဘင ်ွက်န ျားကိို အ ံိုျားချခဲာ့ပါ ည်။  
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၁၇။ ဆိို  ယ်လစ်လမျ်ားစဉ်ပါတ နခတ်တ င် န စ်  ည်၊ န စ်တိို စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံကိ ်ျားမျဘျားကိို န ျားဆ ဲ 

အနကဘငအ်ထည်နဖဘ် ဘတ င် ဗဟိိုအဆငာ့၌် ဗဟိိုချ ပထ်ိ ်ျားစ စ်ကိိုကျငာ့် ံိုျား၍ လိုပ်င ်ျားအဆငာ့်၌ 

ဗဟိိုထ ိ်ျားချ ပ်မှုနလ ဘာ့ချန ဘစ စ်ကိို ကျငာ့် ံိုျားမည်ဖဖစ်၍ ဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျား ည်မိမိတိိုေ့  က်ဆိိုင် ဘ 

စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္အလိိုက် စ မံကိ ်ျားမျဘျားကိို ကိိုယ်တိိုင်တဘဝ ်ယူန ျားဆ ဲ အနကဘင်အထည်နဖဘ်ခဲာ့ 

ကကပါ ည်။ 
 

ခလ်းန စ  စ ြံကိန ်းြျ ်း ခ ရ ်းဆွဲမခ င ်းန ငာ့  စ ြံကိန ်း ရ ည ြ န ်းချ က ြျ ်း 

၁၈။ ကရရှည်စီမ က န်ြိုးက ို  ကလြိုးနှစ်စီမ က န်ြိုး (၅) ခို ဖင  ်  အကက င်အထည်ကဖ ်ရန်  ဖစ်ဖပီြိုး  ပထမ 

ကလြိုးနှစ်စီမ က န်ြိုး၏ က လမှ  ၁၉၇၁-၁၉၇၂ ခိုနှစ်မှ ၁၉၇၄-၁၉၇၅ ခိုနှစ်အထ  ဖစ်ဖပီြိုး နှစ်ရှည် 

စီမ က န်ြိုး၌ ကဖ ် ပထ ြိုးက   ဦြိုးစ ြိုးကပြိုးကဏ္ဍမ  ြိုးက ို နှစ်တ ို ကလြိုးနှစ်စီမ က န်ြိုးငါြိုးခို ဖင ် ဆက်လက် 

အကက င်အထည်ကဖ ်ရန် လ  ထ ြိုးကဆ င်ရွက်ခဲ ပါ ည်။ 

၁၉။ ပထမနလျားန စ်စ မံကိ ်ျား၏ အဓကိ ည်မ  ်ျားချက်မ ဘ လက်  ိစ ျားပ ဘျားန ျားပံိုစံကိို ပိိုမိို နကဘင်ျားမ  ် 

ခိိုင်မဘနအဘငဖ်ပ လိုပ်  ်၊ လက်  ိအခက်အခဲမျဘျားကိို နကျဘ်လ ဘျား  ်န ငာ့် န ောငဖ်ဖစ်နပေါ်လဘနိိုင် ညာ့် 

အခက်အခဲမျဘျားအတ က် ကကိ တင်ကဘက ယ်နိိုငန်စ  ်န ငာ့် တဘျားဆ ျားနိိုင်နစ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။  

၂၀။ န စ်စဉ်စ မံကိ ်ျားမျဘျားန ျားဆ ဲ ဘ၌ စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္တ င် လိုပ်ကိိုင်န န ဘ လိုပ်င ်ျား အ  ျား  ျား 

အတ က် န စ်စဉ်တိိုျားတက်လိုပ်ကိိုငန်ဆဘင ်ွက်မှုကိို အစိိုျား က န စ်စဉ်စ မံကိ ်ျားမျဘျား န ျားဆ ဲ  ဘျား  ် 

န ငာ့ ်၎င်ျားနပေါ်မူတည်၍ န စ်စဉ်ဘတ်ဂျက်မျဘျားကိို န ျားဆ ဲဖပဋ္ဌဘ ်ျား  ် ဖဖစ်ပါ ည်။12 

၂၁။ ထိို ိိုေ့ဖမ ်မဘာ့ ည်ျားဖမ ်မဘဟ ်၊ ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်အတ က် ၁၉၇၁-၁၉၇၂ ခိုနှစ်မှ ၁၉၇၄-

၁၉၇၅ ခိုနှစ်အထ  ပထမ (၄) န စ်စ မံကိ ်ျားကိို န ျားဆ ဲချမ တ်ခဲာ့ပါ ည်။ က ဦျားအစ အစဉ်အ  စက်မှု 

လယ်ယဘစ စ်ကိိုအနဖခခံဖပ ျား တိိုင်ျားဖပည်၏ စ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်န ျားဖခငျ်ားမ တစ်ဆငာ့် စက်မှုနိိုင်ငံ 

နတဘက်က ျားကိို တည်နဆဘက်  ်ဖဖစ် ည်။ အဆိိုပါ  ည ်ွယ်ချက် မနအဘငဖ်မင် ညာ့်အချ ိ်တ င် 

ဖပည်တ င်ျားစဘျား ံိုျားမှုဖူလံိုဖပ ျား ဖပည်ပ ိိုေ့ အနဖမဘက်အမျဘျား တငပ်ိိုေ့န ဘင်ျားချနိိုင်မညာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျား 

နိိုငင်နံတဘ်အဖဖစ် တည်နထဘင ် ် ကကိ ျားပမ်ျားခဲာ့ပါ ည်။ 

၂၂။ ၁၉၇၄ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လ ၃  က်န ေ့တ င ် ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံဥပနဒကိို အ စ်ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ဖပ ျား 

၁၉၇၄ ခိုန စ်တ င် ဒိုတိယနလျားန စ်စ မံကိ ်ျားကိို ချမ တ်ခဲာ့ ည်။ ၎င်ျားတ င်  ည ်ွယခ်ျက်မျဘျားအဖဖစ် 

စိိုက်ပျ ိျားန ျားထိုတ်ကို ်မျဘျား၏ ထိုတ်လိုပ်မှုစ မ်ျားအဘျားကိို ဖမ ငာ့်တင်ဖခင်ျားမ တစ်ဆငာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ကိို 

ဖမ ငာ့်တင်  ်၊ စိိုက်ပျ ိျားန ျားတ င်  ိပပ ံည်ျားကျ ည်ျားလမျ်ားမျဘျားကိို အ ံိုျားဖပ   ်၊ လယ်ယဘစိိုကပ်ျ ိျားန ျား 

 
12 ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယလ်စ်လမျ်ားစဉ်ပါတ ၊ ဗဟိိုနကဘ်မတ ဌဘ ချ ပ်၏ ဖပည်နထဘင်စိုဖမ ်မဘနိိုင်ငံစ ျားပ ဘျားန ျားစ မံက ိ်ျားလမ်ျားည  ်မှုမျဘျားန ငာ့် အစ  င်ခံစဘ 
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စ စ်တိိုျားတက်နစ  ်၊ နကျျားလက်နဒ မျဘျား  ိ လူန မှုအဆငာ့်အတ ်ျားမျဘျား တိိုျားတက်နစ  ်၊ နိိုငင်ံ 

တစ်ဝ ်ျား နတဘင် ူလယ် မဘျားအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား ဖ ဲွံ့စည်ျား  ် ချမ တ်ထဘျားဖပ ျား နိိုငင်၏ံ အဓိက ထ က် 

ကို ်မျဘျားကိို ထိုတ်လိုပ်တင်ပိိုေ့န ဘငျ်ားချန ျားကိို ဦျားစဘျားနပျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။ 

၂၃။ ဒိုတိယ (၄) န စ်စ မံကိ ်ျားန ငာ့်အတူ ဆိို  ယ်လစ်အနဖခခံမူမျဘျားပါဝင် ညာ့် ၁၉၇၄-၁၉၇၅ ခိုန စ်မ  

၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခိုန စ်အထိ န စ် (၂၀) ကဘလ  ည်စ မံကိ ်ျားကိို ဖပ ်လည်အန ျားစိတ်ချမ တ်ခဲာ့ပါ ည်။ 

န စ်  ည်စ မံကိ ်ျား၏ န ောက်ဆံိုျားန စ်ဖဖစ်န ဘ ၁၉၉၃-၁၉၉၄ ခိုန စ်တ င် ဆိို  ယ်လစ်စ စ်၏ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ 

လူမှုန ျားန ငာ့ ် နိိုငင်နံ ျားအနဖခခံအနဆဘက်အအံိုမျဘျား အနဖခတည်မိနစ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ အဆိိုပါ 

န စ်  ည်စ မံကိ ်ျားတ င် (၄) န စ် စ မံက ိ်ျားခ ဲနပါငျ်ား (၅) ခို ပါဝင်ဖပ ျား  ည ်ွယခ်ျက်မ ဘ လိုပ် ဘျားအင်အဘျား 

အနဖခဖပ ထိုတ်လိုပ်မှုစ မ်ျားအဘျားကိို တစ်န စ်လ င် (၂)  ဘခိိုငန်ှု ်ျား ဖဖငာ့် စဉ်ဆက်မဖပတ်တိိုျားတက်နစ  ်၊ 

(၁၂) န စ်တဘကဘလအတ င်ျား အလိုပ်လက်မဲာ့နှု ်ျားကိို နလျဘာ့ချ  ်၊ နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားအနဖခအန န ငာ့် 

ကိိုက်ည မှု  ိ ညာ့် ဆိို  ယ်လစ်လမျ်ားစဉ် အနဖခခံထိုတ်လိုပ်မှုကိို အနထဘက်အပံာ့ဖဖစ်နစမညာ့် ဆိို  ယ် 

လစ်ပညဘန ျားစ စ်ကိို မိတ်ဆက်နဖဘ်နဆဘင်  ်၊ နိိုငင်ံ၏ တိိုင်ျားန ငာ့ဖ်ပည် ယ်မျဘျားအကကဘျား စ ျားပ ဘျားန ျား 

တိိုျားတက်မှုအချ ိျားည မ တနစ  ်န ငာ့် တိိုင်ျားန ငာ့် ဖပည် ယ်မျဘျားအကကဘျား လူန မှုအဆငာ့်အတ ်ျား က ဘဟ 

ချက်ကိို နလ ဘာ့ချ  ်၊ ဝငန်င    ိမှု က ဘဟချက်ကိို နလ ဘာ့ချ  ်တိိုေ့ဖဖစ် ည်။ အန စ် (၂၀) န စ်  ည် 

စ မံကိ ်ျား၏ (၄) န စ်စ မံကိ ်ျားခ ဲနပါငျ်ား (၅) ခို ပါဝင်ဖပ ျား ကဘလအပိိုင်ျားအဖခဘျားအလိိုက်  ညမ်  ်ျားချက်မျဘျား၊ 

အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်နိိုငမ်ှုမျဘျားကိို ဇယဘျား (၆)ဖဖငာ့် နဖဘ်ဖပအပ်ပါ ည်။   

ဇယ ား(၆)- အနှစ် (၂၀) နှစ်ေှည်စီမ က န်ား၏ (၄) နှစ် က လအပ ုံင်ားအခ  ားအလ ုံက် ေညမ်ှနာ်း ျက်မျ ားနှင ် 

အရက င်အထည်ရ  န် ုံင်မှု 

စ ြံကိန ်းက လ ရည ြ န ်းချက ြျ ်း အခက င အထည ခဖ  နိိုင ြှု 

ဒိုတယိနလျားန စ်စ မံကိ ျ်ား  

(အန စ်၂၀န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား၏ 

ပထမနလျားန စ)် 

  ၁၉၇၄-၁၉၇၅ ခိုန စမ်   

၁၉၇၇-၁၉၇၈ ခိုန စအ်ထိ 

 

• နိိုင်ငံဖခဘျား ပိိုေ့ကို တ် ်ဘိိုျားကိို ၁၉၆၄-၁၉၆၅ ခိုန စ ်

မတိိုင်မ  အနဖခအန  ိိုေ့ ဖပ လ်ည်န ဘက်  ိ  ်၊ 

• တိိုင်ျားဖပည်  ိ ကို ်ထိုတ် စ မ်ျားအဘျားစိုမျဘျားကိို 

အဖပည်ာ့အဝအ ံိုျားချနိိုငန်စ  ၊် 

• ဖပည် ူပိိုင်န င်ာ့  မဝါယမပိိုင် စ ျားပ ဘျားန ျား 

လိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င်စ ျားပ ဘျားန ျားစ မ်ျားနဆဘင် ည်န င်ာ့ 

လိုပ်အဘျား၏ ထိုတ်လိုပ်မှုစ မ်ျားအဘျား မ  ်မ   ် တိိုျား 

တကန်စ  ၊် 

• ဖပည် ူပိိုင်န င်ာ့  မဝါယမပိိုင်ပစစညျ်ား ပျက်စ ျား 

ဆံိုျားရံှုျားမှုမျဘျား  ိ ိ ဘ ဘ နလျဘာ့ ည်ျား  ဘျား 

နစ  ်။ 

GDP န စ်စဉ ်ပျမ်ျားမ  ၄.၅% တိိုျား 

တက်  ်လျဘထဘျားန ဘ်လညျ်ား 

၄.၇% တိိုျားတက ်

(အန စ်၂၀န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား 

လျဘထဘျားချက် ၄%) 
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စ ြံကိန ်းက လ ရည ြ န ်းချက ြျ ်း အခက င အထည ခဖ  နိိုင ြှု 

တတယိနလျားန စ်စ မံက ိ်ျား 

(အန စ်၂၀န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား၏ 

ဒိုတယိနလျားန စ်) 

  ၁၉၇၈-၁၉၇၉ ခိုန စ်မ   

၁၉၈၁-၁၉၈၂ ခိုန စ်အထိ 

• “စ မံကိ ျ်ား၏ န ောက်ဆံိုျားန စတ် င် မူလအန စ ်၂၀ 

န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား လမ်ျားနကကဘင်ျားနပေါ် ိိုေ့ ဖပ  ်

လည် န ဘက်  ိန ျား” 

တတယိနလျားန စ်စ မံက ိ်ျားအ  

GDP န စ်စဉ်ပျမျ်ားမ  ၆.၆% တိိုျား 

တက်   ် လျဘထဘျား ဘ  ၆.၅% 

တိိုျားတက ်

 (အန စ် ၂၀ န စ်  ည်စ မံက ိ်ျား 

လျဘထဘျားချက် ၅%) 

စတိုတထနလျားန စစ် မံကိ ျ်ား 

(အန စ်၂၀န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား၏     

တတယိနလျားန စ်) 

၁၉၈၂-၁၉၈၃ ခိုန စ်မ  

၁၉၈၅-၁၉၈၆ ခိုန စ်အထိ 

• “အန စ် ၂၀ န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား၏  ည်မ  ်ျားချက ်

မျဘျားကိို ဦျားတည်လျက ် စတိုတထနလျားန စ ်

စ မံကိ ျ်ား လမ်ျားည  ်မှုမျဘျားကိို နအဘင်ဖမငန်အဘင ်

အ   ိ်အဟို ဖ်ဖင်ာ့ အနကဘငအ်ထညန်ဖေါ် 

နဆဘင် ွက ် ဘျား  ်” 

စတိုတထနလျားန စ ် စ မံကိ ျ်ားအ  

GDP န စစ်ဉ်ပျမ်ျားမ  ၆.၂ % တိိုျား 

တက်  ် လျဘထဘျား ဘ  ၄.၇ % 

တိိုျားတက် (အန စ ် ၂၀ န စ်  ည ်

စ မံကိ ျ်ား လျဘထဘျားချက် ၆%) 

ပဥစမနလျားန စ်စ မံကိ ်ျား 

(အန စ်၂၀န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား၏ 

စတိုတထနလျားန စ်) 

၁၉၈၆-၁၉၈၇ ခိုန စ်မ  

၁၉၈၉-၁၉၉၀ ခိုန စအ်ထိ 

• “အန စ် ၂၀ န စ်  ည်စ မံကိ ျ်ား၏  ည်မ  ်ျားချက ်

မျဘျားကိို ဦျားတည်လျက်လက်  ိ စ ျားပ ဘျားန ျား 

လိုပ်င ်ျားနဆဘငတ်ဘမျဘျားတ င ် ည ည တ်မ တ 

နစန ျားအတ က် စ စဉမ်ှုမျဘျားဖပ လိုပ်၍ ကို  ်

ထိုတ်လိုပ်မှုကိို အ   ိအ်ဟို တ်ိိုျားဖမ င်ာ့ နဆဘင ်

 ကွ်  ်” 

 

ပဥစမနလျားန စ်စ မံကိ ်ျားအ  

GDP န စ်စဉ်ပျမျ်ားမ  ၄.၅% တိိုျား 

တက်  ် လျဘထဘျား။  

 (အန စ် ၂၀ န စ်  ည်စ မံက ိ်ျား 

လျဘထဘျားချက်  ၇% ) 

 (၁၉၈၈ ခိုန စ်တ င် အစိိုျား  

အနဖပဘင်ျားအလဲ ဖဖစခ်ဲာ့ပါ ည်။) 

၂၄။ နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျား ိမာ့်ကျလဘ ညာ့်အတ က် World Bank၊ International Monetary Fund 

န ငာ့ ် Asian Development Bank တိိုေ့မ  ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်နဖပဘင်ျားဖပ ျား ထူနထဘင်  ် အတ က် 

တရ ြိုးဝင်ဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးမှုအကူအညီ (Official Development Assistance – ODA) ကိို ပံာ့ပိိုျားနပျားခဲာ့န ဘ် 

လည်ျား နိိုင်ငနံတဘတ် င် အနကက ျားမျဘျားစ ဘ တင်လဘဖပ ျား နိိုငင်၏ံ စ ျားပ ဘျားန ျား ကျဆင်ျားခဲာ့ ည်။ ထိိုေ့နကကဘငာ့် 

ကိုလ မဂဂထံ အကူအည နတဘငျ်ားဖပ ျား ၁၉၈၇ ခိုန စ်တ င် ကမ္ဘာ့ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု အ ည်ျားဆံိုျားနိိုငင်ံ 

(Least Developed Country - LDC) အဖဖစ် ကိုလ မဂဂက နကကညဘခဲာ့ ည်။ တစ်ဆက်တည်ျား 

မ ဘပင် ဆိို  ယ်လစ်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် ကျဆံိုျားခဲာ့ပါ ည်။   

ပိိုို့ကိုန တ င ပိိုို့ ြှု အရခ အရန 

၂၅။ ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်လမျ်ားစဉ်ပါတ လက်ထက်၌ ချမ တ်ခဲာ့န ဘ စ မံကိ ်ျားမျဘျား နအဘငဖ်မင်မှု 

မ  ိဘဲ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားကျဆငျ်ားခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၆၂ ခိုန စ် မ  ၁၉၈၈ ခိုန စ် အထိ နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့ 

တငပ်ိိုေ့ကို ်မျဘျားမ     ိန ဘ တ ်ဖိိုျား ည် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၂၆၀   ်ျားမ  ဆိို  ယ်လစ်စ စ် န ောက် 

ပိိုင်ျားန စ်မျဘျားဖဖစ်န ဘ ၁၉၈၅ ခိုန စ်မ  ၁၉၈၈ ခိုန စ်ကဘလတ င် န စ်စဉ် အနမ ိက ် နဒေါ်လဘ ၂၁၇   ်ျား 

အထိ ကျဆငျ်ားခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့ တငပ်ိိုေ့နိိုငမ်ှုတ ်ဖိိုျား ည် တည်ဖငိမ်မှု မ  ိဘဲ တက်လိိုက် 
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ကျလိိုက်ဖဖစ်န ခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့ တငပ်ိိုေ့နိိုငမ်ှုတ ်ဖိိုျားအဖမငာ့်ဆံိုျားအဖဖစ် ၁၉၈၀ ခိုန စ်တ င် 

အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၄၇၂   ်ျား  ိဖပ ျား အ ိမာ့်ဆံိုျားအဖဖစ် ၁၉၇၀ ခိုန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၀၇  

  ်ျား   ိခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့ တငပ်ိိုေ့ကို ်တစ်ခိုချငျ်ားအန ဖဖငာ့် ၁၉၆၀ ခိုန စ်မျဘျားမ  ၁၉၈၀ ခိုန စ် 

မျဘျားအတ င်ျား ကို ်ယူ စ်တစ်ခိုချင်ျား၏ တ ်ဖိိုျားမ  (၄) ဆခ ေ့ ်တိိုျားဖမငာ့လ်ဘခဲာ့ပါ ည်။ 

 

စ ြံကိန ်းြျ ်း ြခ အ  င မြ င ရမခ င ်း  အခ က  င ်းအရ င ်းြျ ်း 

၂၆။ ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်လမ်ျားစဉ်ပါတ  (မဆလ) အစိိုျား  ည် ဖပည်နထဘငစ်ိုဖမ ်မဘနိိုင်င ံစ ျားပ ဘျားန ျား 

စ မံကိ ်ျားလမ်ျားည  ်မှုမျဘျားကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျားဖပ ျား နိိုင်ငံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်န ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားအ ိိုက်အဝ ်ျားကိို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

တိိုျားတက်နအဘငက်ကိ ျားစဘျားခဲာ့န ဘ်လည်ျား အက ေ့်အ တ်  ိန ဘ  ည်ျားပညဘ၊ နင နကကျားန ငာ့်လူူ့စ မ်ျားအဘျား 

အ ငျ်ား အဖမစ်မျဘျားအဖပင် နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျား ယ်ပယ်အတ င်ျား ိိုေ့ နိိုင်ငဖံခဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား 

ဝငန် ဘက်မှုကိို ဟ ေ့်တဘျားဖခငျ်ားန ငာ့် ပိုဂဂလိကလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားလိုပ်င ်ျား နဆဘင ်ွက်မှုမျဘျားတ င် ထိ ်ျားချ ပ် 

မှုမျဘျား  ိခဲာ့ ညာ့်အတ က် ချမ တ်ခဲာ့န ဘစ မံကိ ်ျားမျဘျား ည် နအဘငဖ်မငမ်ှု မ  ိခဲာ့နကကဘငျ်ား နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။  

ထိိုေ့ဖပင ်န စ်  ည်၊ န စ်တိိုစ ျားပ ဘျားန ျားစ မံကိ ်ျားမျဘျားကိို န ျားဆ ဲအနကဘင်အထည် နဖဘ် ဘတ င် ဗဟိိုအဆငာ့်၌ 

ဗဟိိုချ ပ်ထိ ်ျားစ စ်ကိို ကျငာ့် ံိုျားခဲာ့န ဘနကကဘင်ာ့ ဗဟိိုအဆငာ့်န ငာ့် တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ ဖပည် ယ်မျဘျားအကကဘျား 

စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံကိ ်ျား လဒ် အနဖခအန  က ဘဖခဘျားမှုမျဘျား ဖဖစ်ခဲာ့ ပါ ည်။   

၂၇။   င်ျားကို ်အစဘျားထိိုျား ဖပည်တ င်ျားကို ်ထိုတ်လိုပ်မှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားနစန ျားမူဝါဒနကကဘငာ့်  ဖပင်ပနိိုင်ငမံျဘျား 

န ငာ့ ် အဆက်အ  ယ်ဖဖတ်နတဘက်ခဲာ့ဖခငျ်ား၊ မ  ိမဖဖစ်နလဘက်န ဘ အန အထဘျားနလဘက် ဘ နိိုင်ငံ 

တကဘန ငာ့ ် ဆက်  ယ်န ျားထဘျား  ိခဲာ့ဖခငျ်ားတိိုေ့နကကဘငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားမ ဘ တိိုျားတက် ငာ့် နလဘက် မတိိုျား 

တက်ဘဲ နိိုငင်ံအတ ငျ်ား၌ စ ျားပ ဘျားန ျားပိတ်ဆိိုေ့မှုမျဘျားဖဖစ်နပေါ်ခဲာ့ဖပ ျား ဆိို  ယ်လစ်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် မနအဘငဖ်မင် 

ခဲာ့ဖခငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်။  

၂၈။ ၁၉၈၅ ခိုန စ်၊ နိိုဝငဘ်ဘလ ၃  က်န ေ့တ င် ၅၀ ကျပ်တ ်န ငာ့် ၁၀၀ တ ်မျဘျားကိို တ ဘျားမဝင် 

နင နကကျားအဖဖစ် ထိုတ်ဖပ ်နကကဖငဘ၍ ဖပ ်လည်လဲလ ယ်နပျားခဲာ့ ည်။ ၁၉၈၇ ခိုန စ်၊ စက်တငဘ်ဘလ ၅ 

 က်န ေ့တ င်လည်ျား ၂၅ ကျပ်၊ ၃၅ ကျပ်န ငာ့် ၇၅ ကျပ်တ ် နင နကကျားမျဘျားအဘျား န ျားက က်မ  ရိုပ် ိမ်ျားမှု 

နပေါ်နပါက်ခဲာ့ ည်။ ၁၉၈၇ ခိုန စ်၊ ဒ ဇငဘ်ဘလ ၁၁  က်တ င် ကိုလ မဂဂက ဖမ ်မဘနိိုင်ငကံိို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု 

အ ည်ျားဆံိုျားနိိုငင်ံအဆငာ့်အဖဖစ် အတည်ဖပ ခဲာ့ ည်။ တိိုင်ျားဖပည်၏ စ ျားပ ဘျားန ျားအကကပ်အတညျ်ားနကကဘငာ့် 

၁၉၈၈ ခိုန စ်၊ ဩဂိုတ်လ ၈  က်(၈၈၈၈)လူထိုဆနဒဖပမှုကက ျား နပေါ်နပါက်ခဲာ့ပါ ည်။  
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နိဂ္ ံို်း 

၂၉။ ဆိို  ယ်လစ်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ကဘလတ င ် စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု ကျဆငျ်ားလဘ ဖခငျ်ားမ ဘ 

ဖပည်တ င်ျားကိို ဘ အဓကိ န  ျားရှုနဆဘင် ွက် ညာ့် မူဝါဒ (Inward Looking Policy) ကိို ဘ ကျငာ့် ံိုျား 

ခဲာ့ဖခငျ်ား၊ ကိိုယာ့်အဘျားကိိုယ်ကိိုျား (Self Sufficiency) ကိို ဉ ျားစဘျားနပျားခဲာ့ဖပ ျား ဖပည်ပမ  အကူအည  အနထဘက် 

အပံာ့နပျားအပ်မှုကိို  ယူခဲာ့မှု မ  ိဖခင်ျား၊ “going it alone” မူဝါဒကိို ကျငာ့် ံိုျားခဲာ့ဖပ ျား နိိုငင်တံကဘန ငာ့် 

ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှု မ  ိဖခငျ်ား၊မူဝါဒချမ တ် ူမျဘျား၏ အနတ ွံ့အကကံ န ငာ့်ကျွမ်ျားကျင်မှု  ညျ်ားပါျားဖခင်ျား 

တိိုေ့နကကဘငာ့် မူဝါဒဆိိုင် ဘ မ ဘျားယ ငျ်ားမှုမျဘျား   ိခဲာ့ဖခငျ်ားန ငာ့် စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု အဘျား ည်ျားဖခငျ်ား တိိုေ့နကကဘငာ့် ဖဖစ် ည်။ 

အလိုပ်လက်မဲာ့နှု ်ျား ဖမငာ့်မဘျားလဘဖခငျ်ား၊ ကို ်စည်န ျားနှု ်ျားဖမငာ့်တက်လဘဖခင်ျားန ငာ့်အတူ နမခရိို စ ျားပ ဘျားန ျား 

တည်ဖငမိ်မှုမ  ိဖခငျ်ား၊  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ညျ်ားပါျားဖခငျ်ား၊ ဝယ်လိိုအဘျားကျဆငျ်ားလဘဖခငျ်ား၊ အနဖခခံ စဘျားန ဘက် 

ကို ်မျဘျားဖဖစ် ညာ့် ဆ ်န ငာ့် စဘျား ံိုျားဆ မျဘျား ဖပတ်လပ်ဖခငျ်ားမျဘျားစ ဖဖငာ့် ဖဖစ်နပေါ်လဘခဲာ့ဖပ ျား စ ျားပ ဘျားန ျား 

ကျဆင်ျားခဲာ့ ည်ကိို နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။ 
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ကျြ ်းကိို်းစ  ရင ်း 

• ဖပည်န ွျား ွဘမှု၊ ယံိုကကည်အပ်န ံမှုအဘျား   ်ကကိ ျားပမ်ျားမှု ထနဖမဘက်နအဘင်ဖမင်မှုတစ် ပ်၏  မိိုင်ျား 

ဝငမ် တ်တမ်ျားမျဘျား 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငစံ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားနတ ျားဖမင်ချက်န ငာ့် မဟဘဗျျူဟဘ (၂၀၀၇) 

• ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်လမျ်ားစဉ်ပါတ ၊ ဗဟိိုနကဘမ်တ ဌဘ ချ ပ်၏ ဖပည်နထဘငစ်ိုဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

စ ျားပ ဘျားန ျား စ မံကိ ်ျားလမ်ျားည  ်မှုမျဘျားန ငာ့ ်အစ  င်ခံစဘ 

• Khin Maung Kyi et. al. (2000). Economic Development of Burma: A Vision and A 

Strategy. 

• Myat Thein (2004). Economic Development of Myanmar, ISEAS, Singapore. 

• Nang Nu Nu Yee (2017). Effects of Agricultural Policies on Rice Industry in 

Myanmar. 

• UMFCCI. 100 Years Anniversary Magazine (1919 – 2019) 
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အခန ်း (၃) 

နိိုင င ံခတ  ပငြိ  ဝပ  ပိမပ  ်းြ ှုတည ခဆ က ခရ်း အဖ ွဲွံ့ (၁၉၈၈-၁၉၉၇) န င ာ့  နိိုင င ံခတ   

ခအ်း ချြ  ်းသ ယ ခရ်း န င ာ့  ဖ ွွံံ့ ပဖ ိြု်း ခရ်း ခက င  စ  (၁၉၉၇-၂ ၀၁၁) 

ခ ်းကွက စ ်းပွ  ်းခ ရ်းစန စ သိိုို့ မပြုမပင ခမပ င ်းလဲ ြှုြျ ်းစတ င မခ င ်း 

၁။ ၁၉၈၈ ခိုန စ် စက်တင်ဘဘလ၌ တပ်မနတဘ်အစိိုျား  (နိိုငင်နံတဘဖ်ငိမ်ဝပ်ပိဖပဘျားမှု တည် 

နဆဘက်န ျားအဖ ဲွံ့- ဝတ) ည် နိိုငင်နံတဘတ်ဘဝ ်ကိို စတငတ်ဘဝ ်ယူခဲာ့ဖပ ျား ဆိို  ယ်လစ်စ စ်န ငာ့် 

ဆိို  ယ်လစ်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်တိိုေ့ကိို  ပ်ဆိိုင်ျားကဘ Market-oriented Economy ကူျားနဖပဘင်ျားကျငာ့် ံိုျား 

နိိုငန် ျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ ဤ ိိုေ့န ဘ ကကဘျားကဘလအတ င်ျား စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္တ င် န ျားက က် 

စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ကိို စတငထ်ူနထဘင်ကဘ ဒ မိိုကန စ စ စ်အတ က် အနဖခခံ အိုတ်ဖမစ်မျဘျားဖဖစ် ညာ့် 

နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားအနဖခခံမျဘျား ဖဖစ်ထ  ်ျားန ျား၊ လူန မှုအဆငာ့်အတ ်ျား ဖမငာ့်မဘျားန ျားတိိုေ့ကိို 

ဦျားစဘျားနပျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။ 

၂။ န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် ပ ဖပင်စ ဘ ဖဖစ်နပေါ်လဘန ျား အတ က် စ ျားပ ဘျားန ျားဉ ျားတည်ချက် (၄) 

 ပ်ကိို နအဘက်နဖဘဖ်ပပါအတိိုငျ်ား ချမ တ်ခဲာ့ ည်- 

 (က) စိိုက်ပျ ိျားန ျားကိို အနဖခခံ၍ စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္မျဘျားကိိုလည်ျား ဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက် 

နအဘင ်တည်နဆဘကန် ျား။ 

 (ခ) န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ပ ဖပင်စ ဘ ဖဖစ်နပေါ်လဘန ျား။ 

 (ဂ) ဖပည်တ င်ျားဖပည်ပမ  အတတ်ပညဘန ငာ့ ် အ ငျ်ားအန  ျားမျဘျား ဖိတ်နခေါ်၍ စ ျားပ ဘျားန ျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

တိိုျားတက်နအဘင် တည်နဆဘက်န ျား။ 

 (ဃ) နိိုငင်နံတဘစ် ျားပ ဘျားန ျားတစ် ပ်လံိုျားကိို ဖ ်တ ျားနိိုင်မှုစ မ်ျားအဘျား ည် နိိုငင်ံနတဘ်န ငာ့် 

တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားဖပည် ူတိိုေ့၏ လက်ဝယ်တ င်   ိန ျား။ 

၃။ တပ်မနတဘ်အစိိုျား  ည် မူဝါဒ ချက်ချငျ်ားထိုတ်ဖပ ်နကကညဘခဲာ့ဖပ ျား ၎င်ျားတိိုေ့အ က် အန ျားကက ျား 

 ညာ့် မူဝါဒ (၃) ပ်မ ဘ နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်- 

 (က) ဖပည်တ င်ျားကို ်  ယ်မှုလိုပ်နဆဘင်ချက်မျဘျားအပါအဝင်ပိုဂဂလိကလိုပ်င ်ျားလိုပ်နဆဘင ်

ချက်မျဘျားအဘျား နဖဖနလ ဘာ့ဖခင်ျားန ငာ့် လိုပ်ပိိုငခ် ငာ့်နပျားဖခငျ်ား။ 

 (ခ)  ယ်စပ်ကို ်  ယ်န ျားအပါအဝင ် နိိုငင်တံကဘန ငာ့် ကို ်  ယ်ခ ငာ့်မျဘျား နဖဖနလ ဘာ့ဖခငျ်ား၊ 

လိုပ်ပိိုငခ် ငာ့်နပျားဖခငျ်ားန ငာ့် နိိုငင်ဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု (FDI) မျဘျား နဖဖနလ ဘာ့နပျားဖခငျ်ား။ 
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 (ဂ) ပိုဂဂလကိဘဏ်မျဘျား ခ ငာ့်ဖပ ဖခင်ျားကဲာ့ ိိုေ့ ဘဏ္ဘန ျားကဏ္ဖပ ဖပင် နဖပဘငျ်ားလဲဖခင်ျားမျဘျား 

အပါအဝင် န ျားက က်နဖဖနလ ဘာ့ဖခငျ်ား။ 

ခြခရိိုစ ်း ပွ ်းခ ရ်းတ ည ပငိ ြ ြှုန ငာ့  ခ ်းနှုန ်းမြ ငာ့ တက  ြှုကိို  ခလျှ  ာ့ချ မခ င ်း  

၄။ နိိုငင်နံတဘဖ်ငမိ်ဝပ်ပိဖပဘျားမှု တည်နဆဘက်န ျားအဖ ဲွံ့က တဘဝ ်ယူဖပ ျားန စ်လအကကဘတ င ်ဖပ ဖပင် 

နဖပဘင်ျားလဲမှုမျဘျားအဖဖစ် ပိိုေ့ကို ်  င်ျားကို ်ကို ်  ယ်မှုကိို နဖဖနလ ဘာ့နပျားကဘ ဆ ်စပါျားန ငာ့် အဖခဘျား  ျားန ံ 

(၈) မျ ိျား ဝယ်ယူန ျားအစ အစဉ်ကိို  ပ်ဆိိုင်ျားခဲာ့ ည်။ ၁၉၈၉ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လတ င် တရိုတ်နိိုငင်နံ ငာ့် 

ကို ်  ယ်န ျား ယ်စပ်ကိို ဖပ ်လည်ဖ ငာ့်လ စ်ခဲာ့ဖပ ျား နိိုငင်ဖံခဘျားခ  ျား  ဘျားမျဘျား ဝငန် ဘကမ်ှုကိို ဖပ ်လည် 

ခ ငာ့်ဖပ ခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်တ င် နိိုငင်ဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဥပနဒန ငာ့် ၁၉၈၉ ခိုန စ်တ င် နိိုငင်ံပိိုင် 

စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျား ဥပနဒ (The State -owned Economic Enterprises Law -SEEs Law) 

ကိို ဖပဌဘ ်ျားနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။  ၁၉၉၀ ခိုန စ်တ င် ပိုဂဂလကိ စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားဥပနဒ၊ ၁၉၉၀ ခိုန စ် 

တ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံဗဟိိုဘဏ် ဥပနဒ၊ ၁၉၉၁ ခိုန စ်တ င် အမိ်တ ငျ်ားမှုလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖမ ငာ့်တင်န ျား ဥပနဒ 

န ငာ့ ်၁၉၉၄ ခိုန စ်တ င ်ဖမ ်မဘနိိုင်င ံဘျားမျဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဥပနဒတိိုေ့ကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၀ ခိုန စ် 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘ်ဗဟိိုဘဏ်ဥပနဒန ငာ့်အည  နင နကကျားမူဝါဒခိိုင်မဘအဘျားနကဘငျ်ားနအဘင ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ 

 ည်။ ၁၉၉၃ ခိုန စ် နဖနဖဘဝ်ါ  လတ င် FEC ကိို စတငမ်ိတ်ဆက်ခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၄ခိုန စ် ဧဖပ လတ င် 

ဖမ ်မဘနိိုင်င ံငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘမ်  င(်Myanmar Investment Commission-MIC)ကိို ထူနထဘင် 

ခဲာ့ ည်။  

၅။ ဖမ ်မဘာ့စိိုက်ပျ ိျားန ျားန ငာ့န်ကျျားလက်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားဘဏ်ဥပနဒကိိုလည်ျားအတညဖ်ပ ခဲာ့ဖပ ျားနကျျားလက် 

တ င် အ ငျ်ားအန  ျား  ဘျားပါျားမှုကိို နဖဖ  င်ျား  ် ကကိ ျားပမ်ျားခဲာ့ ည်။ ဖမ ်မဘာ့ဘဏ္ဘန ျား အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား 

ဥပနဒကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ဖပ ျား နိိုငင်ပံိိုငဘ်ဏ် (၄) ခိုကိို တည်နထဘင်ခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၂ ခိုန စ်တ င် ပိုဂဂလိက 

ဘဏ်မျဘျားကိို ပထမဦျားဆံိုျားအကကိမ်အဖဖစ် လိိုငစ်င်ထိုတ်နပျားခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၆ ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ 

စနတဘာ့အတိ်ချ ိ်ျားကိို တည်နထဘင်ခဲာ့ ည်။  

နိိုင ငမံခ  ်း ရင ်းန  ်းမ ြ ြုပ န ံြှု ခ က  ြ ရ င (FIC )ဖွဲွံ့စ ည ်းခ ဆ င ရွက မခင ်း 

၆။ နိိုငင်ဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဥပနဒဖပဋ္ဌဘ ်ျားဖပ ျားန ောက် အစိိုျား က ၁၉၈၈ ခိုန စ် ဒ ဇင်ဘဘလ ၇  က် 

န ေ့တ င် အမိ ေ့န်ကကဘဖ်ငဘစဘအမ တ် ၁၂/၁၉၈၈  ဖင ် နိိုငင်ဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘမ်  ငက်ိို ဖ ဲွံ့စည်ျား 

ခဲာ့ပါ ည်။ နကဘမ်  ငဥ်ကကဋ္ဌအဖဖစ် ဗိိုလ်မ ျူျားချ ပ်နအဘယ်လ်က တဘဝ ်ယူခဲာ့ဖပ ျား နကဘ်မ  င ် တ င် 

အဖ ဲွံ့ဝငမ်ျဘျားအဖဖစ် အမ တ်(၁) စက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ အမ တ်(၂) စက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ စ မ်ျားအင ်ဝ ်ကက ျား 

ဌဘ ၊ လယ်ယဘန ငာ့် စ်နတဘဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ပိိုေ့နဆဘငဆ်က်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊  တတ တ ငျ်ားဝ ်ကက ျား 
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ဌဘ ၊ နဆဘကလ်ိုပ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့န် လိုပ်င ်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊  မဝါယမဝ ်ကက ျားဌဘ  

မျဘျားမ  ဝ ်ကက ျားမျဘျားက အဖ ဲွံ့ဝင်အဖဖစ် ပါဝင်ခဲာ့ပါ ည်။ အတ င်ျားန ျားမ ျူျားအဖဖစ် စ မံကိ ်ျား န ျားဆ ဲန ျား 

ဦျားစ ျားဌဘ  ည  ်ကကဘျားန ျားမ ျူျားချ ပက် တဘဝ ်ယကူဆ ငရ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

၇။ ၁၉၉၃ ခိုန စ် ဧဖပ လ ၂၁  က်န ေ့တ င် နကဘ်မ  ငက်ိို ဖပ ်လည်ဖပင်ဆငဖ် ဲွံ့စည်ျားန ောက ် ဒိုတိယ 

ဝ ်ကက ျား ချ ပဖ်ဖစ် ညာ့ ်ဒိုတိယဗိိုလ်ချ ပ်ကက ျား နမဘင်နမဘင်ခငက် ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် လည်ျားနကဘင်ျား၊ ဒိုတိယ 

ဝ ်ကက ျားချ ပဖ်ဖစ် ညာ့် ဒိုတိယဗိိုလ်ချ ပ်ကက ျားတင်ထ  ်ျားက ဒိုတိယဥကကဋ္ဌအဖဖစ် လည်ျားနကဘငျ်ား၊ 

ဗိိုလ်မ ျူျားချ ပန်အဘယ်လ်က အတ င်ျားန ျားမ ျူျားအဖဖစ်လည်ျားနကဘင်ျား ပါဝငလ်ဘခဲာ့ဖပ ျား ဝ ်ကက ျားမျဘျား အဖပင် 

နိိုငင်နံတဘဖ်ငမိ်ဝပ်ပိဖပဘျားမှု တည်နဆဘကန် ျားအဖ ဲွံ့ အဖ ဲွံ့ဝင်ဒိုတိယဗိိုလ်ချ ပ်ကက ျား နမဘင်လ ကိို အဖ ဲွံ့ဝင် 

အဖဖစ ်ထညာ့်  င်ျားဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၉၃ ခိုန စ် ဒ ဇင်ဘဘလ ၁  က်န ေ့တ င် နကဘ်မ  င်ကိို  ိပပံန ငာ့် 

 ညျ်ားပညဘဝ ်ကက ျားဌဘ မ  ဝ ်ကက ျားဦျားန ဘငျ်ားကိို ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် တဘဝ ်နပျားဖပငဆ်င် ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၀၇ 

ခိုန စ် နအဘက်တိိုဘဘလ ၁၂  က်န ေ့တ င် နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့်န လိုပ်င ်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ မ  ဝ ်ကက ျား 

ဗိိုလ်မ ျူျားချ ပန်မဘင်နမဘင် ိမ်ျားကိို ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် တဘဝ ်နပျားဖပ ျား ထပမ်ံဖပငဆ်င် ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ 

ဗိိုလ်မ ျူျားချ ပန်မဘင်နမဘင် ိမ်ျား ည် တပ်မနတဘ်အစိိုျား ကဘလအတ ငျ်ား ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု 

နကဘ်မ  င်၏ ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် န ောကဆ်ံိုျားတဘဝ ်ယူခဲာ့ ူ ဖဖစ်ပါ ည်။  

တ ိိုင ်းန ငာ့  မပ ည နယ ြျ ်း တ ွင  စ က ြှုဇိုန ြျ ်း ထူ ခ ထ င မခ င ်း 

၈။ ထိိုေ့ဖပင ်တိိုငျ်ားန ငာ့် ဖပည် ယ်မျဘျားတ င် စက်မှုဇို ် (၁၈) ခိုကိို တည်နထဘင်ခဲာ့ဖပ ျား စက်မှုလိုပ်င ်ျား 

ဆိိုင် ဘအန ျားစဘျားန ငာ့် အလတ်စဘျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အဆိိုပါ စက်မှုဇို ်မျဘျားတ င ်လိုပ်ကိိုင်  ် အဘျားနပျား 

ခဲာ့ ည်။ ပိုဂဂလကိလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အနလျားထဘျားန ဘ န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားကိို အဘျားနပျားန ဘ နိိုင်ငံာ့ 

စ ျားပ ဘျားန ျားကိို နဖဘန်ဆဘငခ်ဲာ့ဖပ ျား အစိိုျား ပိိုငန် ငာ့် အစိိုျား ဦျားနဆဘင်လိုပ်ကိိုင်န န ဘ လိုပ်င ်ျားမျဘျား 

ကိိုလည်ျား နိိုငင်စံ ျားပ ဘျားန ျား၏ အန ျားပါန ဘအခ ်ျားကဏ္အန ဖဖငာ့် လိုပ်ကိိုငခ်ဲာ့ ည်။ ပိုဂဂလိက 

လိုပ်င ်ျားမျဘျား ည် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်ကိိုင် ဘတ င ် လိိုငစ်င်နလ ဘက်ထဘျားဖခင်ျားမ စ၍ နိိုငင်ဖံခဘျား နင ထိ ်ျား 

ချ ပဖ်ခငျ်ားအပါအဝင ် က ေ့် တ်ထ ိ်ျားချ ပ်မှုမျဘျား ကကံ နတ ွံ့  ညာ့်အဖပင ် နိိုငင်တံကဘမ  စ ျားပ ဘျားန ျား 

ပိတ်ဆိိုေ့မှုမျဘျားန ငာ့်လည်ျား  င်ဆိိုင်ခဲာ့  ည်။ 

ပိုဂ္ဂလကိပိို င မပြု လိုပ ခ ရ်းခ က  ြ ရ င  ( Pri vi ti zati o n C o mmi ssi o n)  ဖွဲွံ့စ ည ်း ခ ဆ င ရွက မခင ်း 

၉။  ဖပည်နထဘင်စို မမတ ဖမ ်မဘနိိုငင်နံတဘတ် င် ပိုဂဂလကိပိိုင်ဖပ လိုပ်န ျားလိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားကိို 

ထိန ဘက်စ ဘ အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်နိိုင ် ် နိိုငင်ပံိိုင ် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ပိုဂဂလိက ိိုေ့ 

တစ်ဆငာ့်ဖပ ျားတစ်ဆငာ့ ်  ည်ျားမ  ်လမ်ျားမ  ်ဖဖငာ့် ထိန ဘက်စ ဘ လ နဲဖပဘင်ျားလိုပ်ကိိုင် နဆဘင ်ွက်နိိုင ် ် 
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နိိုငင်နံတဘဖ်ငမိ်ဝပ်ပိဖပဘျားမှု တည်နဆဘက်န ျားအဖ ဲွံ့အတ င်ျားန ျားမ ျူျား(၁)က ဥကကဋ္ဌအဖဖစ်လည်ျားနကဘင်ျား၊ 

အမျ ိျား ဘျားစ မံကိ ်ျားန ငာ့စ် ျားပ ဘျားန ျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ဝ ်ကက ျားက အတ င်ျားန ျားမ ျူျားအဖဖစ် 

လည်ျားနကဘင်ျားစိုစိုနပါငျ်ားအဖ ဲွံ့ဝင်(၂၀)ဦျားပါဝင ်ညာ့်ပိုဂဂလိကပိိုင်ဖပ လိုပ်န ျားနကဘမ်  ငက်ိို နိိုင်ငနံတဘ် 

ဖငိမ်ဝပ်ပိဖပဘျားမှု တည်နဆဘကန် ျားအဖ ဲွံ့၏ ၁၉၉၉ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လ ၉  က် န ေ့စ ဲပါ အမိ ်ေ့ နကကဘဖ်ငဘ 

စဘအမ တ် (၁၀/၉၅) ဖဖငာ့် စတငဖ် ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၀။ တပ်မနတဘ်အစိိုျား လက်ထက်တ င် အကက ျားစဘျားပိုဂဂလိက စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ပိို၍ အန ျား 

နပျားခဲာ့ဖပ ျား စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ဖမငျ်ားနကဘင်န အဘျားအ ံိုျားဖပ မှု၊အလိုပ် မဘျားအန အတ က်၊ 

အ ငျ်ားအန  ျားပမဘဏ၊ တစ်န စ်ဝင်နင စ ညာ့် ပံိုစံ (၄) မျ ိျားဖဖငာ့် အန ျားစဘျားန ငာ့် အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျား 

လိုပ်င ်ျား အ ွယ်အစဘျားကိို  တ်မ တ်ခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၅ ခိုန စ်တ င် တပ်မနတဘ် အစိိုျား  ည် ပိုဂဂလိက 

လိုပ်င ်ျားမျဘျား ိိုေ့ နိိုငင်နံတဘပ်ိိုင်စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား (State-Owned Enterprises - SOEs) ၏ 

စ မံအိုပ်ချ ပ်မှုအပိိုငျ်ားကိို လ နဲဖပဘငျ်ားနပျားနိိုင်န ျား  ည ်ွယခ်ျက်ဖဖငာ့် ပိုဂဂလိကပိိုင်ဖပ လိုပ်န ျားနကဘမ်  င် 

(Privitization Commission) ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား၍ ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင ်ွက်ခဲာ့န ဘ်လည်ျား SOEs  ည် 

ပိုဂဂလိကကဏ္ကိိုမဆ ဲနဆဘင်နိိုငဖ်ခငျ်ား၊ လိုပ်င ်ျားနဆဘင် ွက်မှု အ ည်အန  ျားကျဆင်ျားဖခငျ်ား၊  င်ျားန  ျား 

နင မလံိုနလဘက်ဖခငျ်ား၊ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမ  ိ ညာ့် ဘဏ်လိုပ်င ်ျားကဏ္တိိုေ့နကကဘငာ့် SOEs အဘျား ပိုဂဂလိကပိိုင် 

ဖပ လိုပ်န ျားလိုပ်င ်ျားစဉ် ည် နအဘင်ဖမငမ်ှု အ ည်ျားငယ် ဘ    ိခဲာ့ ည်။ 

၁၁။ ဖမ ်မဘာ့စက်မှုကဏ္ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုနကဘမ်တ ကိိုလည်ျား ဖ ဲွံ့စည်ျားနိိုငခ်ဲာ့ဖပ ျား အန ျားစဘျားန ငာ့် 

အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားန ငာ့ ် စက်မှုကဏ္တစ်ခိုလံိုျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား တိိုျားတက် 

န ျားအတ က် မူနဘဘငမ်ျဘျား ချမ တ်ခဲာ့ကဘ  တပ်မနတဘအ်စိိုျား  ည် အဓကိ အဖ ဲွံ့ အစည်ျား မျဘျားအဖဖစ် 

အမ တ် (၁) စက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ အမ တ် (၂) စက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ဖပည်နထဘငစ်ို ဖမ ်မဘနိိုငင်နံတဘ် 

ကို ် ည်မျဘျားန ငာ့စ်က်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  ငမ်ျဘျား အ င်ျားချ ပ်န ငာ့် ဖမ ်မဘအင်ဂျင ် ယဘအ င်ျားတိိုေ့ကိို 

ဖ ဲွံ့စည်ျားကဘ အန ျားစဘျားန ငာ့်အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားအတ က် တဘဝ ် 

ယူ နဆဘင ်ွက်နစခဲာ့ ည်။ 

၁၂။ တပ်မနတဘ်အစိိုျား  ည် န ျားက က်အနဖခအန ၊ ကို ်ထိုတ်လိုပမ်ှုန ငာ့် နင နကကျားနဖဘငျ်ားပ မှု 

နှုန်ြိုးဖမငာ့်တက်မှု အနဖခအန တိိုေ့ကိို တည်ဖငမိ်နအဘင ် နအဘက်နဖဘ်ဖပပါ မူဝါဒမျဘျားဖဖငာ့် ထိ ်ျားချ ပ်ခဲာ့ 

 ည်-  

 (က) ဖပည် ူမျဘျား အဆင်နဖပစ ဘ ဝယ်ယူစဘျား ံိုျားနိိုင ် ်အတ က် အနဖခခံစဘျားန ဘက် ကို ် 

န ျားနှု ်ျားမျဘျားကိို နလ ဘာ့ချဖခင်ျား၊ 
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 (ခ) နိိုငင်နံတဘတ် င ်တင ် ိန  ညာ့်နကက ျားဖမ မျဘျားကိို နပျားနချနိိုငန် ျားအတ က် နင စကကျူ မျဘျား 

ထိုတ်လိုပ်ဖခငျ်ား၊ 

 (ဂ) တိိုျားပ ဘျားလဘန ဘ လူဦျားန န ငာ့်အည  အနဖခခံစဘျားန ဘက်ကို ်ပစစည်ျားမျဘျား၏ န ျားနှု ်ျား 

မျဘျားအဘျား န ျားက က်အတ င်ျား တည်ဖငမိ်နစန ျား နဆဘင် ွက်ဖခငျ်ား၊ 

 (ဃ) နင နကကျားနဖဘငျ်ားပ မှုနှု ်ျားကိို ထိ ်ျားချ ပန်ိိုင ် ်အတ က် ဖမ ်မဘကျပ်နင တ ်ဖိိုျား နလ ဘာ့ချ 

ဖခငျ်ားန ငာ့်   ငျ်ားကို ်မျဘျား၏ န ျားနှု ်ျားကိို ဖမ ငာ့်တင်ဖခင်ျား။ 
 

စိိုက ပျ ြို်းခရ်း ကဏ္ဍ ဖွံွံ့ပဖိြု်း တ ိို်းတက ခရ်း အတွက  ြ ဟ ဗျျူဟ  ြျ  ်း 

၁၃။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်န ောက်ပိိုငျ်ား ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်မှုနှု ်ျားန ငာ့်အတူ လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျား 

ကဏ္ ည် အဓိကကျ ညာ့်အခ ်ျားကဏ္မ  ပါဝငန် ပါ ည်။ ထိိုေ့နကကဘငာ့် တပ်မနတဘ်အစိိုျား  ည် 

နအဘက်နဖဘ်ဖပပါ စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားအတ က် မဟဘဗျျူဟဘမျဘျားကိို ချမ တ် 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်- 

 (က) စိိုက်ပျ ိျားန ျားထိုတ်ကို ်ပစစည်ျားမျဘျား ထိုတ်လိုပ်မှုတ င် လ တ်လပစ် ဘန ွျားချယ်ထိုတ်လိုပ် 

ခ ငာ့်   ိ  ်၊ 

 (ခ) လယ်ယဘနဖမမျဘျား ချဲွံ့ထ င ် ်န ငာ့် နတဘင် ူလယ် မဘျားမျဘျား၏ အခ ငာ့်အန ျားမျဘျားကိို 

ကဘက ယ်နစဘငာ့်န  ဘက်  ်၊ 

 (ဂ)  ဘ    ျားန ံမျဘျားန ငာ့န် စ်  ည်  ျားန ံမျဘျားကိို စ ျားပ ဘျားဖဖစ်ထိုတ်လိုပ်ဖခင်ျားန ငာ့ ် လယ်ယဘ 

 ံိုျားစက်ကိ ိယဘပစစည်ျားမျဘျားန ငာ့်အဖခဘျား  ငျ်ားအဘျားစိုမျဘျားဖဖ ေ့်ဖဖျူျားဖခင်ျားတိိုေ့တ င် ပိုဂဂလိက 

ကဏ္မ  ပါဝငန်ဆဘင် ွက်မှုကိို အဘျားနပျား  ်။ 

၁၄။ စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ တိိုျားတက်  ်န ငာ့် နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားကိို ဖမ ငာ့်တင်နိိုင ် ်အတ က် ၁၉၉၂ 

ခိုန စ်တ င် စိိုက်ပျ ိျားန ျားမူဝါကိို နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား ချမ တ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်- 

 (က) အစဘျားအစဘ  ျားန ံန ငာ့် စက်မှု  ျားန ံမျဘျားကိို အက ေ့်အ တ်မ  ိ ထိုတ်လိုပ်  ်၊ 

 (ခ) စက်မှု  ျားန ံန ငာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျား  ျားန ံမျဘျားကိို စ ျားပ ဘျားဖဖစ်ထိုတ်လိုပ်ဖခငျ်ားကိို ခ ငာ့်ဖပ   ်၊ 

 (ဂ) လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျားကိို ချဲွံ့ထ ငန်ိိုင ် ်အတ က် အနလအလ ငာ့်ဖဖစ်န န ဘ စိိုက်ပျ ိျား 

နိိုင ်ညာ့်နဖမမျဘျားတ င ်ပိုဂဂလကိ င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံ ူမျဘျားန ငာ့ ်လယ် မဘျားမျဘျားကိို လိုပ်ကိိုင် 

ခ ငာ့်ဖပ   ်၊ 

 (ဃ) လယ်ယဘ ံိုျား စက်ကိ ိယဘပစစည်ျားမျဘျားန ငာ့် အဖခဘျားလယ်ယဘ ံိုျား  င်ျားအဘျားစိုမျဘျားကိို 

ဖဖ ေ့်ဖဖျူျားဖခင်ျားတ င် ပိုဂဂလိကကဏ္မ  ပါဝင်နဆဘင် ွက်မှုကိို အဘျားနပျား  ်၊ 
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 (င) အဖခဘျားထိုတ်လိုပ်မှုအစ အစဉ်မျဘျားအတ က် နဖမလ တ်နဖမရိိုငျ်ားမျဘျား နဖဘ်ထိုတ်အ ံိုျားဖပ  

  ်။ 
 

အမျ   ားသ ား   ွံ့ဖ   ားတ ုံားတက်မှုစီမ က န်ား  ျမှတ်ရ  င်ေွက်ခ ငာ်း 

၁၅။ နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်မှုကိို ဖမ ငာ့်တင်  ်၊ တစ်နဖပျားည  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစ  ်န ငာ့် နကျျား 

လက်န ငာ့်ဖမိ ွံ့ဖပအကကဘျားလူမှုစ ျားပ ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုက ဘဟချက်ကိိုနလ ဘာ့ချနိိုင ် ်အတ က် အမျ ိျား ဘျား 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျားကိို နအဘက်နဖဘ်ဖပပါ စ မံကိ ်ျား(၃)ခိုဖဖငာ့် အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင် 

 ွက်ခဲာ့ ည်- 

 (က)  ယ်စပ်နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားစ မံကိ ်ျား 

 (ခ) အထူျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုဇို ် (၂၄) ဇို ် တည်နဆဘက်န ျားစ မံကိ ်ျား 

 (ဂ) နကျျားလက်နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား 
 

နယ စပ ခ ဒသ ဖွံွံ့ပဖိြု်းတိို်း တ က ခရ်း စ ြံ ကိန ်း 

၁၆။ နိိုငင်တံစ်ဝ မ်ျား အချ ိျားည မ တစ ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစ  ်အတ က် ၁၉၈၉ ခိုန စ်တ င်  ယ်စပ် 

နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားစ မံကိ ်ျားကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။အထူျား ဖဖငာ့် ယ်စပ်နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက် 

န ျားန ငာ့် တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားလူမျ ိျားမျဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ကိို ၁၉၉၂ ခိုန စ်တ င် ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ဖပ ျား 

ဝ ်ကက ျားဌဘ အန ဖဖငာ့်  ယ်စပ်နဒ တ င် အနဖခခံအနဆဘက်အံိုမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစ  ် နိိုင်ငံ 

တစ်ဝ ်ျားတိိုင်ျားန ငာ့်ဖပည် ယ်မျဘျားအကကဘျား ဆက်  ယ်မှုပိိုမိိုအဘျားနကဘငျ်ားလဘနစ  ်န ငာ့်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု 

က ဘဟချက်ကိို နလ ဘာ့ချနိိုင ် ် အဓိကထဘျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။ 
 

အထူ်းဖွွံံ့ပ ဖိြု်းတိို်းတ က ြှုဇို န  (၂၄) ဇိုန  တ ည ခဆ  က ခရ်းစ ြံ ကိန ်း 

၁၇။ တပ်မနတဘ်အစိိုျား  ည် တိိုင်ျားန ငာ့်ဖပည် ယ်မျဘျားအကကဘျား လူမှုစ ျားပ ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုည မ  

နစ  ် အထူျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုဇို ် (၂၄) ဇို ်ကိို တည်နထဘင်ခဲာ့ဖပ ျား အဆိိုပါ ဇို ်မျဘျားအတ င်ျား ပညဘန ျား၊ 

ကျ ်ျားမဘန ျားန ငာ့် အနဖခခံအနဆဘက်အအံို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားကိို နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။  
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ပ ုံ(၁)-အ ထူ်း ဖွွံံ့ပဖိြု်းတိို်းတက ြှုဇိုန  (၂ ၄ ) ဇိုန 

 

ခကျ်းလက ခဒ သဖွံွံ့ပဖိြု်း တ ိို်းတက ြှုစ ြံကိန ်း 

၁၈။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ နကျျားလက်နဒ တ င ် န ထိိုင ်ညာ့်လူဉ ျားန  ည် စိုစိုနပါငျ်ားလူဦျားန ၏ ၇၀ 

 ဘခိိုငန်ှု ်ျားနကျဘ ်   ိ ဘ နကျျားလက်န ဖပည် ူမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားအတ က် ၂၀၀၁ ခိုန စ်တ င် 

နကျျားလက်နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျားကိို နဖဘ်နဆဘငခ်ဲာ့ဖပ ျား နအဘက်နဖဘဖ်ပပါ လိုပ်င ်ျားတဘဝ ် 

မျဘျားကိို နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်- 

 (က) ဖမိ ွံ့ဖပနဒ န ငာ့် ချတိ်ဆက်နိိုင ် ်အတ က် နကျျားလက်နဒ   ိ နကျျား ွဘမျဘျားတ င် 

လမျ်ားမျဘျားန ငာ့ ်နကျျား ွဘချင်ျားဆက်လမ်ျားမျဘျား နဖဘက်လိုပ်ဖခငျ်ား၊ 

 (ခ) ဖပည် ူမျဘျားအတ က် န ဘက် ံိုျားန    ိန ျားန ငာ့စ်ိိုက်ပျ ိျားနဖမမျဘျားအတ က် န    ိန ျား၊ 

 (ဂ) ပညဘန ျားအဆငာ့်အတ ်ျား ဖမ ငာ့်တင်နိိုင်  ်၊ ဆ ဘ၊ ဆ ဘမမျဘျား၏ အ ည်အန  ျား 

တိိုျားတက်နစ  ်န ငာ့် နကျဘင်ျားန အ ွယ်ကနလျားမျဘျား နကျဘငျ်ားတက်နိိုင ် ် အတ က် 

နကျဘငျ်ားမျဘျားနဆဘက်လိုပ်ဖခင်ျားန ငာ့် နကျဘင်ျား ံိုျားပ ိနဘဘဂမျဘျား အဆငာ့် ဖမ ငာ့်တငန် ျား၊ 

 (ဃ) နကျျားလက်နဒ  ကျ ်ျားမဘန ျားနစဘငာ့်န  ဘကမ်ှုစ စ် ဖမ ငာ့်တင်န ျား၊ 
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 (င) နကျျားလက်န ဖပည် ူမျဘျားအတ က် စ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်မှု နဖဘ်နဆဘင်န ျား။ 

၁၉။ အမျ ိျား ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျားကိို ပထမ (၄) န စ် ကဘလတိိုစ မံကိ ်ျားကိို ၁၉၉၂-၁၉၉၃ 

ခိုန စ်မ  ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခိုန စ်အထိလည်ျားနကဘင်ျား၊ ဒိုတိယ (၅) န စ် ကဘလတိိုစ မံက ိ်ျားကိို ၁၉၉၆-

၁၉၉၇ ခိုန စ်မ  ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခိုန စ်အထိလည်ျားနကဘင်ျား၊ တတိယ (၅) န စ် ကဘလတိိုစ မံက ိ်ျားကိို 

၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခိုန စ်မ  ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခိုန စ်အထိလည်ျားနကဘင်ျား၊ စတိုတထ (၅) န စ် ကဘလတိိုစ မံက ိ်ျားကိို 

၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခိုန စ်အထိလည်ျားနကဘငျ်ား နအဘငဖ်မငစ် ဘ အနကဘငအ်ထည် နဖဘ် 

နိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ 

၂၀။ ၁၉၉၁ ခိုန စ် အမိ်တ င်ျားမှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားဖမ ငာ့်တင်န ျား ဥပနဒန ငာ့်အည  ဖမ ်မဘနိိုငင်တံ င် အန ျား 

စဘျားန ငာ့် အလတ်စဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားအတ က် နဆဘင ်ွက် 

ခဲာ့ဖပ ျား အဆိိုပါ လိုပ်င ်ျားမျဘျား ည် အစဘျားအစဘန ငာ့်အနဖျဘ်ယမကဘထိုတ်လိုပ်ဖခင်ျား၊ အဝတ်အထည်ချ ပ် 

လိုပ်ဖခငျ်ား၊ နဆဘက်လိုပ်န ျား ံိုျားပစစည်ျားမျဘျားထိုတ်လိုပ်ဖခင်ျား၊ အိမ် ံိုျားပစစည်ျားမျဘျား ထိုတ်လိုပ်ဖခငျ်ား၊ ပံိုန ိပ် 

ထိုတ်နဝဖခငျ်ား၊ စက်မှုကို ်ကကမ်ျားပစစည်ျားမျဘျား ထိုတ်လိုပ်ဖခငျ်ားန ငာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျားလိုပ်င ်ျား ံိုျား ပစစည်ျားမျဘျား 

ထိုတ်လိုပ်ဖခငျ်ားတိိုေ့ကိို နဆဘင် ွက်နိိုငခ်ဲာ့ ည်။ 

၂၁။ အလဘျားတူ ဖမ ်မဘာ့စက်မှုကဏ္ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုနကဘ်မတ ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျားနိိုငခ်ဲာ့ဖပ ျား အန ျားစဘျားန ငာ့ ်

အလတ်စဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားန ငာ့ ် စက်မှုကဏ္တစ်ခိုလံိုျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက် 

န ျားအတ က် နအဘက်နဖဘဖ်ပပါမနူဘဘင်မျဘျား ချမ တ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်- 

 (က) စိိုက်ပျ ိျားန ျားကိို အနဖခခံ ညာ့်စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား။ 

 (ခ) စက်မှုထိုတ်ကို ်မျဘျား၏ အန အတ က်န ငာ့် အ ည်အန  ျား ဖမ ငာ့်တငန် ျား။ 

 (ဂ) စက်ပစစညျ်ားမျဘျားန ငာ့် စက်ကိ ိယဘပစစည်ျား အမျ ိျားအစဘျားအ စ်မျဘျား တိိုျားဖမ ငာ့်ထိုတ်လိုပ် 

နိိုငန် ျား။ 

 (ဃ) စက်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် အ ံိုျားဖပ   ်အတ က် စက်ပစစညျ်ားမျဘျားန ငာ့ ် စက်ကိ ိယဘ 

ပစစည်ျားမျဘျား ထိုတ်လိုပ်နိိုင်န ျား။ 

 (င) စက်မှုနိိုငင်ံ ိိုေ့ ကူျားနဖပဘငျ်ားနိိုင်န ျားအတ က်  ငာ့်နလျဘ ်ညာ့် အနဖခအန နကဘငျ်ား မျဘျား 

ဖ ်တ ျားနပျားနိိုင်န ျား။ 
 

စီားပ  ားရေား၊ ကုံန်သ ယ်မှုနှင ် ေငာ်းနှီားခမ  ပ်နှ မှုအရခ အရန  

၂၂။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်န ောက်ပိိုငျ်ား ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား အလျင်အဖမ ် ဦျားနမဘာ့လဘဖပ ျား ကိုန် ွယ်မှုနှင ် 

ရင်ြိုးနှီြိုး မြှ ပ်နှ မှုမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားက်လဘ ညာ့်အတ က်   စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ဖမငာ့်မဘျားလဘခဲာ့ ည်။ 
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စိုစ ိုခပါ င ်း မပ ည တွင ်း ထိုတ ကိုန တ န ဖိို်း (GDP) (၁၉ ၈ ၈-၂၀ ၁၀) 

၂၃။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၀ ခိုန စ် ကဘလမျဘျားအတ ငျ်ား စိုစိုနပါင်ျားဖပည်တ င်ျားထိုတ်ကို ်တ ်ဖိိုျား (GDP) 

ကိို ပံို(၂)တ င ်နဖဘဖ်ပထဘျားပါ ည်။ 
 

ပံို(၂)-စိုစိုခ ပါင ်း မပ ည တွင ်း ထိုတ ကိုန တန ဖိို်း (၁၉၈ ၈-၂၀၁၀) 

 
ဇစ  မမစ  ။ မမန  မ  စ   င း အင းစ  ရစ  င  ၂ ၀၁၉ ၊ ေဟ ိိုစ   င  းအ င း အြ   ွဲ့ 

 

စိုစ ိုခပါ င ်း မပ ည တွင ်း ထိုတ ကိုန တ န ဖိို်းတိို်းတ က ြှုနှု န ်း-GDP Growth Rate (၁၉၈ ၈-၂၀ ၁၀) 
 

၂၄။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၀ ခိုန စ်အထိ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ စိုစိုနပါင်ျား ဖပည်တ င်ျားထိုတ်ကို ်တ ်ဖိိုျား 

တိိုျားတက်မှုနှု ်ျား (GDP Growth Rate) ကိို ဇယဘျား (၇) န ငာ့ ်ပံို(၃)တိိုေ့တ င် နဖဘ်ဖပထဘျားပါ ည်။ 
 

 ဇယ ်း(၇)- စိုစိုခ ပါင ်း မပည တငွ ်း ထိုတ ကိုန တန ဖိို်း တိို်း တက ြှုနှုန ်း (GDP Growth Rate) 

ခိုန စ  GDP တ ိို်းတက ြှုနှုန ်း (%) န စ စဉ ခမပ င  ်းလဲြှု 

1988 -11.3524 -7.35 

1989 3.6953 15.05 

1990 2.8169 -0.88 

1991 -0.6506 -3.47 

1992 9.6609 10.31 

1993 6.0394 -3.62 

1994 7.478 1.44 

1995 6.9481 -0.53 

1996 6.4427 -0.51 

1997 5.6516 -0.79 
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ခိုန စ  GDP တ ိို်းတက ြှုနှုန ်း (%) န စ စဉ ခမပ င  ်းလဲြှု 

1998 5.8662 0.21 

1999 10.9451 5.08 

2000 13.7459 2.8 

2001 11.344 -2.4 

2002 12.0255 0.68 

2003 13.844 1.82 

2004 13.5647 -0.28 

2005 13.569 0 

2006 13.0761 -0.49 

2007 11.9914 -1.08 

2008 10.2553 -1.74 

2009 10.55 0.29 

2010 9.6344 -0.92 

  ဇစ  မြစ  ။ www.macrotrends.net  

ပံို(၃ )- စိုစိုခ ပါင ်း မပ ည တွင ်း ထိုတ ကိုန တန ဖိို်းတိို်းတက ြှုနှုန ်း (GDP Growth Rate)   (၁၉၈ ၈-၂၀၁၀) 

 

ဇစ  မြစ  ။ www.macrotrends.net  
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စ ်းသံို်း သူခ  ်းဆန ှုန ်းကိ န ်း -Consumer Price Index (CPI) 
 

၂၅။ နိိုငင်တံကဘနင နကကျား  ်ပံိုနင အဖ ဲွံ့ International Monetary Fund (IMF) ၏ အချက် 

အလက်မျဘျားအ  ၁၉၈၈ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၀ ခိုန စ်ကဘလအတ င်ျား ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ ကို ်စည်န ငာ့် ဝ ်နဆဘင်မှု 

မျဘျားအတ က် ပျမ်ျားမ စဘျား ံိုျား ူအတ က် ကို ်ကျစ ိတ်နဖပဘင်ျားလဲမှုကိို ထင်ဟပ်နစ ညာ့် စဘျား ံိုျား ူ 

န ျားဆနှု ်ျားကိ ်ျား-Consumer Price Index (CPI)ကိို ပံို(၄)တ င ်နဖဘဖ်ပထဘျားပါ ည်။ 
 

ပံို(၄ ) - စ ်းသံို်းသူခ ်းဆ နှုန ်းကနိ ်း-Consumer Price Index (CPI) (၁၉၈ ၈-၂၀၁၀) 

 

ဇစ်ဖမစ်။ International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files  

ရင ရ ကားရ  င်ားပ မှုနှုန်ား 

၂၆။ စဘျား ံိုျား ူနစျျားနှု ်ျား အည  ်ျားကိ ်ျားဖဖငာ့် တိိုင်ျားတဘ ညာ့ ် နင နကကျားနဖဘင်ျားပ မှု ဘခိိုင်နှု ်ျား နဖပဘင်ျား 

လဲမှု အနဖခအန  ပံို(၅)တ င် နဖဘဖ်ပထဘျားပါ ည်။  
 

ပံို(၅)-ခ ငွခ  က်းခ ဖ င ်းပွြှုနှုန ်း (၁၉၈ ၈-၂၀၂၀) 
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၂၇။ မက်ခရိိုစ ျားပ ဘျားန ျားတည်ဖငိမ်မှု ည် နိိုငင်ဖံခဘျားနင လဲလ ယ်မှုနှု ်ျားန ငာ့ ် ဆက်စပ်န  ညာ့် 

အတ က် ၁၉၈၈ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၀ ခိုန စ်အထိ ပိိုေ့ကို ်လိုပ်င ်ျားမ     ိ ညာ့် နိိုင်ငဖံခဘျားဝငန်င  အဘျားလံိုျားကိို 

နိိုငင်နံတဘ်ပိိုင်ဘဏ် (၁) ခိုတ င် အပ်န ံထဘျား  ိခဲာ့ ည်။  ၁၉၉၀ ခိုန စ်တ င် တပ်မနတဘ် အစိိုျား  ည် 

ပိိုေ့ကို ်ဝင်နင အနပေါ်တ င် အခ  ်နကဘက်ခံမှုကိို စတငခ်ဲာ့ဖပ ျား ပိိုေ့ကို ်လိုပ်င ်ျားမ     ိ ညာ့် နိိုင်ငဖံခဘျား 

ဝငန်င ကိို   ငျ်ားကို ်မျဘျားအတ က် အ ံိုျားဖပ   ် ပိိုေ့ကို ်လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားကိို ခ ငာ့်ဖပ ခဲာ့ ည်။ အခ  ် 

နကဘက်ခံဖခငျ်ား၏  ည ်ွယ်ချက်မ ဘ နိိုငင်နံတဘ်အစိိုျား ၏ အ ံိုျားစ ိတ်မျဘျားကဘမိနစ  ် အတ က် 

ဘဏ္ဘနင    ိန ျား တစ်ခိုတည်ျားအနပေါ်တ င် အနဖခဖပ နကဘက်ခံဖခငျ်ားမဟိုတ်ဘဲ ဘဏ္ဘန ျားဆိိုင် ဘ 

မူဝါဒမျဘျား ချမ တ်၍ နအဘကန်ဖဘဖ်ပပါ  ည် ွယ်ချက်မျဘျားကိို အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင် ွက် 

နိိုငန်စ  ် ဖဖစ်ပါ ည်- 

 (က) နိိုငင်နံတဘတ် င ် ည ည တ်မ တန ဘ အ အ ံိုျားနင နကကျားစ စ်ကိို ဖဖစ်နပေါ်နစဖပ ျား 

နင နကကျားလည်ပတ်မှုကိို မ  ်က ်နစ  ် နင နကကျားနဖဘင်ျားပ မှု မနပေါ်နပါက်နအဘင် 

ထိ ်ျား မိ်ျားနပျား  ်၊ 

 (ခ) ဖပည်တ င်ျားစဘျား ံိုျားမှု၊  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့် စိုနဆဘင်ျားမှုတိိုေ့တ င် အခ  ်အနကဘက် စ စ်ကိို 

ထိ ်ျားည ိနပျား  ်၊ 

 (ဂ) ကို ်န ျားနှု ်ျားတည်ဖငိမ်မှုအတ က် အနထဘက်အပံာ့ဖဖစ်နစ  ်၊ 

 (ဃ) ဓ အင်အဘျားမ တနစ  ်၊ 

 (င) စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုအတ က် အနထဘက်အကူဖဖစ်နစ  ်။ 

နိိုင ငတံ က  ကိုန သွယ ြှုန ငာ့  FDI ဖွံွံ့ပဖိြု်းလ  ြှု 

၂၈။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်န ောကပ်ိိုငျ်ား ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား အလျင်အဖမ ် ဦျားနမဘာ့လဘဖပ ျား စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ 

အပါအဝင် ကို ်  ယ်န ျားန ငာ့ ်ဝ ်နဆဘငမ်ှုကဏ္မျဘျားနကကဘငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ဖမငာ့်မဘျားလဘခဲာ့ ည်။ 

၁၉၉၀ ဖပညာ့်လ  ်န စ်အနစဘပိိုငျ်ား GDP ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုတ င် ကို ်  ယ်န ျား၏ ပါဝင်မှု ည် လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျား 

န ျား ကဏ္ဖပ ျားလ င ်ဒိုတိယအကက ျားဆံိုျားဖဖစ်ဖပ ျား ၁၉၉၆ အထိ FDI  ည် အလျင်အဖမ ် တိိုျားလဘခဲာ့ကဘ 

နဆဘက်လိုပ်န ျားလိုပ်င ်ျား၊ ခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျားန ငာ့ ်ဟိိုတယ်လိုပ်င ်ျားတိိုေ့ကဲာ့ ိိုေ့ ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှု မဟိုတ် 

န ဘ ကဏ္မျဘျားကိိုပါ တိိုျားတက်နစခဲာ့ ည်။  

ကိုန သွ ယ ြှုြူ ဝါ ဒ (၁ ၉၈ ၈-၂၀ ၁၀) 

၂၉။ နိိုငင်ဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဆ ဲနဆဘင်  ် နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ညာ့် အဓကိဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲဖခငျ်ား အစ  

အမံမျဘျားအ က် တစ်ခိုမ ဘ ၁၉၈၈ ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ နိိုင်ငဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဥပနဒ ဖပဋ္ဌဘ ်ျား 
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ခဲာ့ဖခငျ်ားဖဖစ်ပါ ည်။ ယငျ်ားဥပနဒ၏ အနဖခခံမူဝါဒမျဘျားမ ဘ ပိိုေ့ကို ်မျဘျား တိိုျားချဲွံ့ဖခငျ်ားကိို အဘျားနပျား  ်၊  ည်ျား 

ပညဘန ငာ့် နိိုင်ငဖံခဘျားမတည်နင  ငျ်ား စ ျားဆင်ျားမှုဖမ ငာ့်တင ် ်န ငာ့် အလိုပ်အကိိုင ် အခ ငာ့်အလမ်ျားမျဘျား ဖမ ငာ့် 

တင ် ် စ ည်တိိုေ့ ဖဖစ် ည်။ ၁၉၈၉ ခိုန စ် ဧဖပ လတ င် နိိုင်ငနံတဘ ်စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဥပနဒကိို 

ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ဖပ ျား နိိုငင်ပံိိုငစ် ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား အမျဘျားစို ည် နိိုငင်ဖံခဘျားကို ်  ယ်မှုတ င ် တိိုက်ရိိုက် 

ပါဝင်ခဲာ့ကကပါ ည်။ ထိိုေ့ဖပင် ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘဗ်ဟိိုဘဏ် ဥပနဒကိို နိိုငင်ဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့် 

ကို ်  ယ်မှု တိိုျားဖမ ငာ့်  ်အတ က် ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့ဖပင ် ၁၉၈၉ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လတ င် ဖမ ်မဘ 

နိိုငင်နံတဘ်ကို ် ည်မျဘျားန ငာ့ ် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားအ ငျ်ားချ ပ်ကိို ဖပည်တ င်ျားန ငာ့် ဖပည်ပ 

ကို ်  ယ်မှုနဆဘင် ွက်ချက်မျဘျားအတ က် ဖပ ်လည်ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။  

၃၀။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ ကို ်  ယ်မှု မူဝါဒအ စ်န ငာ့်အည  အမိ်  ျားချငျ်ားနိိုင်ငံမျဘျားန ငာ့ ်  ယ်စပ်ဖဖတ် 

နကျဘ် ကို ်  ယ်မှုကိို ၁၉၈၈ ခိုန စ် နိိုဝငဘ်ဘလတ င ်တ ဘျားဝင် ခ ငာ့်ဖပ ခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့န ောက်  ယ်စပ် 

ကို ်  ယ်န ျားနဆဘင ်ွက်ချက်မျဘျားကိို အနကဘင်အထည်နဖဘန် ျားန ငာ့် လ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့နစန ျား 

အတ က်  ယ်စပ်ကို ်  ယ်န ျား ဦျားစ ျားဌဘ ကိို ၁၉၉၆ ခိုန စ်တ င် တည်နထဘငခ်ဲာ့ပါ ည်။ အဖခဘျား 

တစ်ဖက်တ င် အမျ ိျား ဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုအတ က် စ ျားပ ဘျားန ျားနဆဘင ်ွက်ချက်မျဘျား 

အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်  ်အတ က် ကို ်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ကိို စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့က်ူျား  ်ျား 

န ဘင်ျားဝယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ အဖဖစ် ၁၉၉၆ ခိုန စ်၌ ဖပင်ဆင် ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ အထူျား ဖဖငာ့် နအဘက် 

နဖဘဖ်ပပါ ကို ်  ယ်မှုနဖဖနလ ဘာ့ဖခငျ်ား အစ အမံမျဘျားကိို န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် ချမ တ်ထဘျားခဲာ့စဉ် 

ကပင ်ပါဝငဖ်ပ ျား ဖဖစ်ပါ ည်- 

 (က) ဖပည်တ င်ျားန ငာ့် ယခငက် နိိုငင်နံတဘ်မ  ချ ပက်ိိုငထ်ဘျားန ဘ နိိုငင်ဖံခဘျားကို ်  ယ်မှုတ င် 

ပိုဂဂလကိန ငာ့်  မဝါယမကဏ္မျဘျား ပိိုမိိုပါဝင်လဘဖခင်ျားကိို အဘျားနပျားဖခင်ျား၊ 

 (ခ) အမိ်  ျားချငျ်ားနိိုငင်မံျဘျားန ငာ့် န စ်နိိုင်ငံကို ်  ယ်မှုဆက်ဆံမှုမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်  ်န ငာ့် အဘျား 

နကဘင်ျား  ်အလိိုေ့င ဘ  ယ်စပ်ကို ်  ယ်န ျားကိို ပံိုမ  ်စ ျားဆင်ျားနစဖခင်ျား၊ 

 (ဂ) ပိုဂဂလကိပိိုငဖ်ပ လိုပ်န ျားကိို န  ွံ့ရှုလျက် က ဦျားအဆငာ့်အန ဖဖငာ့် နိိုငင်ံပိိုငစ် ျားပ ဘျားန ျား 

လိုပ်င ်ျားမျဘျားန ငာ့ ် ဖပည်တ ငျ်ားန ငာ့်နိိုင်ငဖံခဘျားပိုဂဂလိက စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားန ငာ့် ဖက်စပ် 

ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်ဖခငျ်ားကိို ဖ ဲွံ့စညျ်ားဖခင်ျား၊ 

 (ဃ) ပိိုေ့ကို ်န ငာ့်   ငျ်ားကို ်လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျားကိို ဖပ ်လည်ချ ိ်ည ိဖခငျ်ား၊ 

 (င) ကို ်  ယ်မှုလ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့နစဖခငျ်ားမျဘျားန ငာ့်ဖမ ငာ့်တငဖ်ခငျ်ားကိို န  ွံ့ရှုလျက် ပိိုေ့ကို ်/   င်ျား 

ကို ်လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျားကိို ရိိုျား  င်ျားဖခငျ်ားန ငာ့် ကို ်  ယ်မှုအတ က်  ညျ်ားပညဘဆိိုင် ဘ 

အတဘျားအဆ ျားမျဘျားကိို နလ ဘာ့ချဖခငျ်ား၊ 
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 (စ)   င်ျားကို ်ပစစည်ျားမျဘျားအတ က် ပိိုေ့ကို ် နင မျဘျား ၁၀၀  ဘခိိုငန်ှု ်ျား ဖပ ်လည်ထိုတ်ယူဖခင်ျား 

ကိို ခ ငာ့်ဖပ ဖခင်ျားဖဖငာ့် ပိိုေ့ကို ် မဘျားမျဘျားကိို မက်လံိုျားမျဘျား ကမ်ျားလ မ်ျားဖခငျ်ား၊ 

 (ဆ) ဖပည်တ င်ျားန ငာ့်ဖပည်ပစ ျားပ ဘျားန ျားဝ ်ျားကျင ် နဖပဘင်ျားလဲဖခင်ျားန ငာ့်အည  ကို ်  ယ်မှု အမိ ေ့် 

နကကဖငဘစဘမျဘျားန ငာ့ ်လိိုအပ် ညာ့် စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျဘျားကိို ထိုတ်ဖပ ်ဖခငျ်ား၊ 

 (ဇ) နဖမက ဇဘ၊စိိုက်ပျ ိျားန ျားစက်ပစစညျ်ားမျဘျားန ငာ့်ပိိုျား တ်နဆျားမျဘျား၊ နဆျားဝါျားမျဘျားန ငာ့်ကို ်ကကမ်ျား 

မျဘျားကဲာ့ ိိုေ့   င်ျားကို ်ပစစည်ျားမျဘျားအနပေါ် အနကဘက်ခ  ်န ငာ့် ကို ်  ယ်ခ  ် ကင်ျားလ တ်ခ ငာ့် 

နပျားဖခငျ်ား၊ 

 ( ) ပိုဂဂလကိကဏ္တ င် ကို ်  ယ်န ျားန ငာ့ ် စက်မှုဖမ ငာ့်တငဖ်ခငျ်ားအတ က် ကို ် ည်မျဘျားန ငာ့် 

စက်မှုလိုပ်င ်ျားအခ ်ျားကဏ္ကိို ဖပ ်လည်အ က်  င်ျားဖခငျ်ား။ 

ကုံန်သ ယ်မှုအရခ အရန 

၃၁။ နိိုငင်ဖံခဘျားကို ်  ယ်မှု ကိ ်ျားကဏ ်ျားမျဘျားကိို ကကညာ့်ပါက ဖပည်ပပိိုေ့ကို ်အန ဖဖငာ့် န စ်စဉ် 

တိိုျားတက်ခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၈၈ ခိုန စ်တ င် ဖပည်ပပိိုေ့ကို ်တ ်ဖိိုျား အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၄၇   ်ျား  ိ ဘမ  ၁၉၉၅ 

ခိုန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၈၄၆   ်ျား ဖဖစ်လဘ ည်။ ၁၉၈၇ ခိုန စ်မ  ၁၉၈၉ ခိုန စ်မျဘျားအတ ငျ်ား 

နိိုငင်ဖံခဘျား ိိုေ့ ဆ ်တင်ပိိုေ့မှုမ ဘ ပျမ်ျားမ  ၁၈၀,၀၀၀တ ်   ိန ဘ်လည်ျား ၁၉၉၄ ခိုန စ်တ င် ဆ ်တ ်ချ ိ် ၁ 

  ်ျားအထ ိ တိိုျားတက်လဘခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၅ ခိုန စ်တ င် ၃၅၃,၀၀၀ တ ်  ိခဲာ့ဖပ ျား ဆ ်စပါျား ထိုတ်လိုပ်မှု 

အန ဖဖငာ့ ်၅၀% နကျဘ် တိိုျားတက်ခဲာ့ ည်။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်တ င် ဆ ်အထ ကမ် ဘ ဆ ်တ ်ချ ိ် ၁၃   ်ျား 

  ိ ဘမ  ၁၉၉၅ ခိုန စ်တ င် ဆ ်တ ်ချ ိ် ၁၉.၅   ်ျား   ိခဲာ့ ည်။ စိိုက်ပျ ိျားနဖမဧက တိိုျားတက်လဘ လိို၊ 

တစဧ်က အလိိုက် အထ က်နှု ်ျားလည်ျား တိိုျားတက်လဘခဲာ့ ည်။ ကမ္ဘာ့ဆ ် န ျားနှု ်ျား ည် ၁၉၆၀ ခိုန စ် 

နပါက ် န ျားထက်အဆ (၆) ဆ တိိုျားတက်ခဲာ့ဖပ ျား ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ နိိုင်ငဖံခဘျားဆ ်တင်ပိိုေ့မှုမ    ိန ဘ 

ဝငန်င စိုစိုနပါငျ်ား ည်  (၃)ဆ တိိုျားတက်ခဲာ့ ည်။ 

၃၂။ ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ခိုန စ်တိိုင်နအဘင် နိိုငင်နံတဘအ်တ က် နိိုငင်ဖံခဘျားဝငန်င အမျဘျားဆံိုျား နပျားန န ဘ 

န ဘင်ျားကို ်မ ဘ ကျွ ်ျား စ်ဖဖစ် ည်။ ကျွ ်ျား စ်နိိုင်ငဖံခဘျား ိိုေ့တငပ်ိိုေ့မှုမ     ိန ဘဝငန်င မ ဘ ပျမ်ျားမ အဘျား 

ဖဖငာ့ ် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျား ၁၂၀ ခ ေ့် န စ်စဉ်  ိန ခဲာ့ ည်။ အဖခဘျား စ်မဘ တငပ်ိိုေ့မှုက န စ်စဉ် 

န ောကထ်ပ်နဒေါ်လဘ   ်ျား ၄၀ ခ ေ့် ထပ်မ ံ  ိနစခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၄-၁၉၉၅ ခိုန စ် ည် ဆ ်တင်ပိိုေ့မှု 

ဝငန်င  ထူျားထူျားဖခဘျားဖခဘျား မျဘျားဖပဘျားစ ဘ    ိန ဘန စ် ဖဖစ်ခဲာ့ ည်။ 

၃၃။ မတ်ပဲန ငာ့ပ်ဲအမျ ိျားမျ ိျား ည်လည်ျား နိိုင်ငဖံခဘျားနင  နစန ဘ ထ ကက်ို ်မျဘျားဖဖစ်ဖပ ျား ပဲအမျ ိျားမျ ိျား 

တငပ်ိိုေ့မှု ပမဘဏမ ဘ  ိ ိ ဘ ဘ တိိုျားတက်လဘခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ခိုန စ်တ င် တ ်ချ ိ် 
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၂၀၀,၀၀၀ တင်ပိိုေ့ခဲာ့ ဘမ  န ောကဆ်ံိုျား ံိုျားန စ်ကဘလ ၁၉၉၃-၁၉၉၅ ခိုန စ်တ င် န စ်စဉ်ပျမ်ျားမ တ ်ချ ိ် 

၄၅၀,၀၀၀ တင်ပိိုေ့ခဲာ့ဖပ ျား ဝငန်င အဘျားဖဖငာ့် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၂၀   ်ျား    ိခဲာ့ပါ ည်။  

၃၄။ နိိုငင်ဖံခဘျားခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျားမ လည်ျား နိိုင်ငဖံခဘျားနင တိိုျားတက်   ိနစခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၀-၁၉၉၁ ခိုန စ် 

တ င် နိိုငင်ဖံခဘျားခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျားမ  ဝငန်င  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၂၅   ်ျား ဘ    ိခဲာ့န ဘ်လည်ျား 

၁၉၉၅-၁၉၉၆ ခိုန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၅၃   ်ျားအထိ တိိုျားတက်လဘခဲာ့ ည်။  

၃၅။ ၁၉၉၇ ခိုန စ်တ င် အဘ  စ ျားပ ဘျားန ျားအကျပ်အတည်ျား ဖဖစ်ဖပ ျားန ောက ် တပ်မနတဘအ်စိိုျား  ည် 

  င်ျားကို ်အနပေါ်တ င ်တငျ်ားတငျ်ားကျပ်ကျပ်ထိ ်ျားချ ပ်ခဲာ့ဖပ ျား   င်ျားကို ်လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား ည်   င်ျားကို ် 

လိုပ်င ်ျားလိိုငစ်င်    ိနိိုင်  ်အတ က် နိိုငင်ဖံခဘျားနင နကကျားအပ်န ံမှု (Foreign Currency Deposits - 

FCD) တ င ်ပိိုေ့ကို ်ဝငန်င  အလံိုအနလဘက်   ိနိိုင်န ျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ ၁၉၉၈ ခိုန စ် မတ်လတ င် 

တပ်မနတဘ်အစိိုျား  ည် ပိုဂဂလကိပိိုငဘ်ဏ်မျဘျား၏ နိိုငင်ဖံခဘျားနင လဲလ ယ်မှု လိိုငစ်င်မျဘျားကိို ရိုပ် ိမ်ျား 

ခဲာ့ဖပ ျား ကို ်စည်မျဘျားအနပေါ် အဓကိကို ်စည်န ငာ့် အဓိကမဟိုတ် ညာ့် ကို ်စည်ဟူ၍ (၂) မျ ိျား ခ ဲဖခဘျား 

 တ်မ တ်ကဘ   ငျ်ားကို ်လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားကိို အဓိကကို ်စည်မျဘျား၏   င်ျားကို ်တ ်ဖိိုျား ၆၀  ဘခိိုငန်ှု ်ျား 

အထိ ဘ တင်  ငျ်ား  ် ခ ငာ့်ဖပ ခဲာ့ ည်။ 

န ုံငင် ခ  ားေငာ်းနှီားခမ ပန်ှ မှု အခမခ အ ခန 

၃၆။ ဆိို  ယ်လစ်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်  ိဂံိုျားချ ပ်နစခဲာ့ဖပ ျား န ျားက က်တံခါျားဖ ငာ့်  ် နိိုငင်ဖံခဘျား ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု 

ဥပနဒဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ ညာ့် က ဦျားန စ်မျဘျားတ င် ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံတ ငျ်ား န စ်အလိိုက် နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား 

နိိုငင်ဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား ဝငန် ဘက်ခဲာ့ပါ ည်-  
 

ဇယ ်း(၈)- န စ အ လိိုက နိိုင ငံမခ ်းရင ်းန  ်း မြ ြုပ န ံြှုဝ င ခ ရ  က ြှု                                 (အကမရ ကန်ကဒေါ်လ  န်ြိုး) 

စဉ ်  ုံနှစ် န ုံင်င ခ  ားေင်ားနှီားခမ  ပန်ှ မှုပမ ဏ 

၁ ၁၉၈၉ ခိုန စ် ၇.၈ 

၂ ၁၉၉၀ ဖပည်ာ့န စ ် ၁၆၁.၁ 

၃ ၁၉၉၁ ခိုန စ် ၂၃၈.၁ 

၄ ၁၉၉၂ ခိုန စ် ၁၇၁.၆ 

၅ ၁၉၉၃ ခိုန စ် ၉၅.၁ 

၆ ၁၉၉၄ ခိုန စ် ၁၃၈.၁ 

၇ ၁၉၉၅ ခိုန စ် ၃၂၄.၁ 

၈ ၁၉၉၆ ခိုန စ် ၃၁၅.၅ 

၉ ၁၉၉၇ ခိုန စ် ၄၁၈.၈ 
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၃၇။ ယန ေ့ကဘလ နိိုငင်ံအတ ငျ်ား န စ်စဉ်ဝင်န ဘက် ညာ့် နိိုငင်ဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုပမဘဏန ငာ့်  

နိှုငျ်ားယ ဉ်လ င ်နိိုငင်နံတဘဖ်ငမိ်ဝပပ်ိဖပဘျားမှုတည်နဆဘက်န ျားအဖ ဲွံ့ လက်ထပ်(၁၉၈၈-၁၉၉၇)ခိုန စ်မျဘျား 

တ င်  န စ်စဉ်ဝင်န ဘက်မှုအနဖခအန ဟဘ  ညျ်ားပါျားခဲာ့ ည်ကိိုနတ ွံ့ မည်ဖဖစ်ပါ ည်။  ိိုေ့န ဘ်လည်ျား 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံတ ငျ်ား က ဦျားဝငန် ဘက ်ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံကက ညာ့်  စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား  င်အချ ိွံ့နဖပဘကကဘျား 

ချက်မျဘျားအ  ထိိုစဉ်က ဖမ ်မဘနိိုငင် ံ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု နကဘ်မ  င် ည် အနတဘဩ်ဇဘ ကက ျားမဘျားခဲာ့ဖပ ျား 

နကဘ်မ  င်၏ ခ ငာ့်ဖပ မိ ေ့်ထိုတ်နပျားဖပ ျား န ောကပ်ိိုင်ျားတ င် ဆိိုင် ဘဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျားက နဆဘင ်ွက်နပျား 

 မညာ့ ်လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားအဘျား လ င်ဖမ ်စ ဘ နဆဘင် ွက်နပျားကကဖခငျ်ားနကကဘငာ့် လ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့မှု   ိခဲာ့ကက 

 ည်ဟို ဆိိုကက ည်။  

၃၈။ ထိိုေ့ဖပင ်၁၉၉၀ ဖပညာ့်လ  ် န စ်လယ်ပိိုင်ျား၌ FDI တိိုျားတက်လဘမှုကိို ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္တ င် 

နတ ွံ့  ိ ဖပ ျား လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျား ည် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ိ ိ ဘ ဘ နန ျားနက ျားလဘန ဘ်လည်ျား အဘ   

စ ျားပ ဘျားန ျားအကကပ်အတည်ျား န ောကပ်ိိုင်ျားတ င် ကို ်  ယ်န ျားန ငာ့် ဝ ်နဆဘငမ်ှုကဏ္မျဘျား ည် ဆက် 

လက ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု  ိန  ည်ကိို နတ ွံ့  ိ  ည်။  

၃၉။ ၁၉၈၈ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၀ ခိုန စ်ကဘလအတ င်ျား ကဏ္အလိိုက် နိိုင်ငဖံခဘျား ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဝင် 

န ဘက်မှု အနဖခအန ကိို ပံို(၆)တ င် နဖဘ်ဖပထဘျားပါ ည်။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘ်မ  င်၏ 

အချက်အလက်မျဘျားအ  ၁၉၈၈ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၀ ခိုန စ်ကဘလအတ င်ျား၌ လ ပ်စစ်ကဏ္တ င် စိုစိုနပါငျ်ား 

နိိုငင်ဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု၏ ၄၀ % န  ံန ငာ့် ဘဘဝဓဘတ်နင ွံ့ကဏ္တ င် ၃၈ %၊  တတ တူျားနဖဘ ်န ျား 

ကဏ္တ င် ၈% ဖဖငာ့ ်အမျဘျားဆံိုျားအ  ျား  ျား ဝငန် ဘက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

ပံို(၆)-၁၉၈၈-၁၉၈၉  ုံနှစ်မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁  ုံနှစ်အတ င်ားကဏ္ဍအ လိိုက န ုံင်င ခ  ားေင်ားနှီားခမ  ပ်နှ မှုဝင်ရေ က်   မှု 

 
ဇစ  မြစ  - မြန  ြ န ိိုင ငံရင ်းန   ်းမြ ြုပ န  ံ ြှုခ က   ြရ  င  

စိိုက်ပျ ိျားန ျား

(၀%)
နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့် န လိုပ်င ်ျား

(၁%)

 တတ တူျားနဖဘ်န ျား

(၈%)

စက်မှု …

လ ပ်စစ်

(၄၀%)

န  ံန ငာ့် 

 ဘဘဝဓဘတန်င ွံ့

(၃၈%)

နဆဘက်လိုပ်န ျား

(၀%)

ပိိုေ့နဆဘင်န ျားန ငာ့်

ဆက်  ယ်န ျား

(၁%)

ဟိိုတယ်န ငာ့်ခ  ျား  ဘျား

(၃%)

အိမ် ဘန ငာ့် အနဆဘင်အဦ

တည်နဆဘက်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားမှု

(၃%)

စက်မှုဇို ်တညန်ဆဘက်မှု

(၁%)

အဖခဘျားဝ ်နဆဘင်မှု

(၀%)
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ခဒသတ ွ င ်းအ ဖွဲွံ့အစ ည ်းြ ျ  ်းန ငာ့  ပူ်းခပါင ်း ခဆ  င ရွ က မခ င ်း 

အခ ရ ွံ့ခတ င အ  ရ နိို င ငံ ြျ ်းအ သင ်း (ASEAN) 

၄၀။ ၁၉၆၇ ခိုန စ် က ဂိုတ်လ ၁  က်န ေ့တ င် အင်ဒိို  ျား  ဘျား၊ မနလျား  ဘျား၊ ဖိလစ်ပိိုင၊် စင်ကဘပူန ငာ့် 

ထိိုငျ်ားနိိုင်ငတံိိုေ့ ည် အန  ွံ့နတဘင်အဘ  နိိုင်ငံမျဘျားအ ငျ်ား (ASEAN) ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား တည်နထဘင်ခဲာ့ကက 

ပါ ည်။ အဘဆ ယံ ဖ ဲွံ့စည်ျားတည် နထဘငစ်ဉ်ပင် ဖမ ်မဘနိိုငင်ကံိို အဘဆ ယံ အဖ ဲွံ့အစည်ျား ိိုေ့ ဝငန် ဘက် 

  ် ဖိတ်နခေါ်ခဲာ့ပါ ည်။  ိိုေ့န ဘ ်စစ်နအျားကဘလ ဖဖစ်န ဖခငျ်ား၊ အဘဆ ယံအဖ ဲွံ့ဝင် နိိုငင်မံျဘျားဖဖစ် ညာ့် 

ထိိုငျ်ားန ငာ့် ဖိလစ်ပိိုငန်ိိုင်ငံတိိုေ့တ င် နိိုငင်ဖံခဘျားစစ်စခ ်ျားမျဘျား   ိန ဖခငျ်ား၊ ဖမ ်မဘနိိုငင်အံန ဖဖငာ့် တိကျန ဘ 

ကကဘျားန န ျားန ငာ့ ် ဘက်မလိိုက်မူဝါဒကိို တိကျစ ဘ လိိုက် ောကျငာ့် ံိုျားန ဖခငျ်ားတိိုေ့နကကဘင်ျား အဘဆ ယံ ိိုေ့ 

ဝငန် ဘကဖ်ခငျ်ား မဖပ ခဲာ့ပါ။ အဘဆ ယံအဖ ဲွံ့ အန ဖဖငာ့် စတငတ်ည်နထဘင်စဉ်ကပင် အန  ွံ့နတဘင် 

အဘ  နိိုင်ငအံဘျားလံိုျားပါဝင်  ်  ညမ်  ်ျားချက်  ိ ဖဖငာ့် ဖမ ်မဘနိိုင်ငကံိို အဖ ဲွံ့ဝင်အဖဖစ်ပါဝင်  ် အလျဉ်ျား 

 ငာ့် လိို တိိုက်တ  ်ျားခဲာ့ပါ ည်။၁၉၈၄ ခိုန စ်တ င ်ဘရူနိိုင်ျားနိိုငင်ံ ည် လ တ်လပန် ျား   ိဖပ ျား အဘဆ ယံ 

အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်ံအဖဖစ် ပါဝင်လဘခဲာ့ပါ ည်။ စစ်နအျားကဘလ လ  ်နဖမဘက်ဖပ ျားန ောက ် ၁၉၉၅ ခိုန စ်၊ 

ဇူလိိုင်လ ၂၈  က်န ေ့တ င ် ဗ ယက် မ်နိိုင်င ံည်လည်ျား အဘဆ ယံအဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်ံ ဖဖစ်လဘခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၉၉၂ ခိုန စ် ဇူလိိုင်လတ င ်လဘအိိုနိိုငင်၊ံ ၁၉၉၅ ခိုန စ် ဇူလိိုင်လတ င် ကနမ္ဘဒ ျားယဘျားနိိုင်င၊ံ ၁၉၉၆ ခိုန စ် 

တ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်တံိိုေ့ ည် နလာ့လဘ ူနိိုင်ငံအ  ျား  ျားတိိုေ့ ဖဖစ်လဘခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၉၇ ခိုန စ် ဇူလိိုငလ် ၂၃  က် 

န ေ့တ င် လဘအိိုန ငာ့်ဖမ ်မဘနိိုငင်တံိိုေ့ ည် အဘဆ ယံအဖ ဲွံ့ဝင်နိိုင်င ံ ဖဖစ်လဘခဲာ့ပါ ည်။ ၁၉၉၉ ခိုန စ် 

ဧဖပ လ ၃၀  က်န ေ့တ င် ကနမ္ဘဒ ျားယဘျားနိိုင်င ံည်လည်ျား အဘဆ ယံအဖ ဲွံ့ဝင်ဖဖစ်လဘခဲာ့ ဖဖငာ့် 

အဘဆ ယံအဖ ဲွံ့တ င် အန  ွံ့ နတဘင်အဘ  နိိုင်ငံ (၁၀)နိိုငင်စံလံိုျား ပါဝငခ်ဲာ့ဖပ ျား ဖဖစ်ပါ ည်။ 
 

ဧရ ဝတ  -  ခကျ က ဖယ  ်း  -  ြဲခခါ င စ ်းပွ ်းခ ရ်း  ပူ်း ခပါင ်းခဆ  င ရွက ြှု ြ ဟ  ဗျ ျူဟ   (ACMECS) 

၄၁။ ထိိုငျ်ားနိိုင်င၊ံ ဘ ်နကဘက်ဖမိ ွံ့တ င် ၂၀၀၃ ခိုန စ်၊ ဧဖပ လ ၂၉  က်၌ ကျငျ်ားပခဲာ့ ည်ာ့ Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) ဆိိုင် ဘ အဘဆ ယံထိပ်  ျားအထူျားအစည်ျားအ နဝျားတ င် ထိိုင်ျား 

နိိုငင်၀ံ ်ကက ျားချ ပ် H.E. Mr. Thaksin Shinawatra က ကနမ္ဘဒ ျားယဘျား၊ လဘအိို၊ ဖမ ်မဘနိိုငင် ံနခါငျ်ား 

နဆဘငမ်ျဘျား ိိုေ့ နိိုငင်ံမျဘျားအကကဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားက ဘဟချက် ကျဉ်ျားနဖမဘငျ်ားနစ  ်န င်ာ့ နဒ ခ ဲအတ င်ျား 

စဉ်ဆက်မဖပတ်တိိုျားတက်နစ  ် စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှု မဟဘဗျျူဟဘတစ် ပ် ထူနထဘင် 

လိိုနကကဘငျ်ား စတငအ်ဆိိုဖပ ခဲာ့ပါ ည်။ 

၄၂။ အဆိိုပါ (၄) နိိုငင်ံ ည် ၂၀၀၃ ခိုန စ်၊ နိို၀င်ဘဘလ ၁၂  က်န ေ့တ င် ဖမ ်မဘနိိုင်င၊ံ ပိုဂံဖမိ ွံ့၌ 

ကျငျ်ားပခဲာ့ ည်ာ့ ထိပ်  ျားအစည်ျားအ နဝျား၌ ပိုဂံနကကညဘချက်စဘတမ်ျား (Bagan Declaration) ကိို 
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ထိုတ်ဖပ ်၍ ACMECS ကိို စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ားနဆဘင ်ွက်မှုမနူဘဘင်အ စ်အန ဖဖင်ာ့ ထူနထဘင်ခဲာ့ပါ 

 ည်။ ဗ ယက် မ်နိိုငင်ံ ည် ၂၀၀၄ ခိုန စ်၊ နမလ ၁၀  က်န ေ့တ င် ACMECS  ိိုေ့ ၀ငန် ဘက်ခဲာ့ ဘ 

ထိိုစဉ်က စိုစိုနပါင်ျား အဖ ဲွံ့၀င် (၅) နိိုင်င ံ (ကနမ္ဘဒ ျားယဘျား၊ လဘအိို၊ ဖမ ်မဘ၊ ထိိုငျ်ားန င်ာ့ ဗ ယက် မ်) ဖဖစ် 

ပါ ည်။  

ဘဂ္ ဂလ ်းပ င လ ယ ခ အ  ခ ဒသ အတွင ်း  ကဏ္ဍစံိုန ည ်းပ ည န ငာ့   စ ်းပွ ်းခ ရ်း ပူ်းခပါ င ်းခ ဆ င ရွက ခရ ်း  

ဦ်းခဆ င ဦ်းရွ က မပြုြှု အစ အစဉ   (BIMSTEC) 

၄၃။ ဘဂကလဘျားပင်လယ်နအဘန် ငာ့် ထိစပ်လ က်  ိန ဘ နိိုငင်မံျဘျားအချငျ်ားချငျ်ား ချစ်ကကည်  င်ျားန  ျားစ ဘ 

အတူတက  ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်ဖခငျ်ားဖဖငာ့် နဒ တ င်ျားစ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့ ် လူမှုန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစန ျား 

ကိို အဓကိထဘျားန  ွံ့ရှု၍ ဘဂကလဘျားပငလ်ယ်နအဘ်နဒ အတ င်ျား ကဏ္စံို ည်ျားပညဘန ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား 

ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင ်ွက်န ျားဦျားနဆဘငဦ်ျား ွက်ဖပ မှု အစ အစဉ် (BIMSTEC) ကိို ထိိုငျ်ားနိိုငင်ံ၊ ဘ ်နကဘက်ဖမိ ွံ့၌  

၁၉၉၇ ခိုန စ် ဇ  ်လ ၆  က်န ေ့တ င် စတငတ်ည်နထဘင်ခဲာ့ပါ ည်။ လက်  ိအဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်ံမျဘျားမ ဘ 

ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်နိိုင်င၊ံ  အနိဒိယနိိုင်င၊ံ ဖမ ်မဘနိိုငင်၊ံ    ိလကကဘနိိုငင်ံ ၊ ထိိုငျ်ားနိိုင်ငံ၊    နပါနိိုငင်နံ ငာ့် ဘူတ ် 

နိိုငင်တံိိုေ့ ဖဖစ်ကကပါ ည်။ 

၄၄။ ဘဂကလဘျားပင်လယ်နအဘန်ဒ အတ င်ျား  ိ နိိုငင်မံျဘျားဖဖစ်ကက ညာ့် ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်၊  အိနဒိယ၊ 

ဖမ ်မဘ၊    ိလကကဘန ငာ့် ထိိုငျ်ားနိိုင်ငတံိိုေ့ပါဝငန် ဘ နဒ အတ င်ျားစ ျားပ ဘျားန ျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်န ျား 

အဖ ဲွံ့ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား  ် ထိိုငျ်ားနိိုငင်ကံ ဦျားနဆဘငအ်စဖပ ကဘ အနိဒိယနိိုင်ငနံ ငာ့်ည ိနိှုငျ်ားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

ထိိုေ့န ောက ် ၁၉၉၇ ခိုန စ် ဇ  ်လ ၆  က်န ေ့တ င် ဘ ်နကဘက်ဖမ ိွံ့တ င် ဖပ လိုပ် ညာ့် ဝ ်ကက ျားမျဘျား 

အစည်ျားအနဝျားက ဘ ်နကဘက်နကကဖငဘစဘတမ်ျားကိို ထိုတ်ဖပ ်နကကဖငဘလျက် ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်၊ အနိဒိယ၊ 

   ိလကကဘန ငာ့် ထိိုငျ်ားနိိုင်ငတံိိုေ့ပါဝင်န ဘ ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်၊  အနိဒိယ၊    ိလကကဘန ငာ့ ်  ထိိုငျ်ားစ ျားပ ဘျားန ျား 

ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်န ျားအဖ ဲွံ့- ဘစစတက် (Bangladesh-India- Sri Lanka - Thailand  Economic  

Cooperation  -BISTEC)  ကိို  ဖ ွဲံ့စညျ်ားခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ အဖ ဲွံ့အစည်ျား စ် စတငတ်ည်နထဘင်ချ ိ် 

တ င်  ဖမ ်မဘနိိုင်ငမံ  ပူျားနပါင်ျားပါဝငဖ်ခငျ်ား မ  ိန ျားပါ။ 

၄၅။ ၁၉၉၇ ခိုန စ် ဒ ဇငဘ်ဘလ ၂၂  က်န ေ့တ င် ဖပ လိုပ်ခဲာ့န ဘ ဝ ်ကက ျားမျဘျား အထူျားအစည်ျားအနဝျားက 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံဘျား အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်ံ စ်အဖဖစ် တ ဘျားဝငလ်က်ခံခဲာ့၍ အဖ ဲွံ့အမည်ကိိုလည်ျား ဘင်ျားမ်စတက် 

(Bangladesh - India - Myanmar- Sri – Lanka - Thailand   Economic  Cooperation 

- BIMSTEC)   ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်၊  အနိဒိယ၊ ဖမ ်မဘ၊    ိလကကဘန ငာ့်ထိိုငျ်ားနိိုင်ငံ စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ား နဆဘင် 

 ွက်န ျား အဖ ဲွံ့အဖဖစ် အမည်နဖပဘငျ်ားလဲခဲာ့ပါ ည်။ ၂၀၀၄ ခိုန စ် နဖနဖဘ်ဝါ  လ ၈  က်န ေ့တ င် ထိိုင်ျား 

နိိုငင်၊ံ ဖူျားခက်ဖမိ ွံ့၌  ကျငျ်ားပဖပ လိုပ်န ဘ ဆဌမအကကိမ် ဝ ်ကက ျားမျဘျား အစည်ျားအနဝျား ဆံိုျားဖဖတ်ချက်အ  
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ဘူတ ်န ငာ့်    နပါနိိုင်ငံတိိုေ့ ည် အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုင်င ံစ်မျဘျား ဖဖစ်လဘခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့န ောက ် ၂၀၀၄ ခိုန စ်၊ 

ဇူလိိုင်လတ င် ထိိုငျ်ားနိိုင်င ံဘ ်နကဘက်ဖမ ိွံ့၌ ဖပ လိုပ်ခဲာ့န ဘ ပထမအကကိမ် ထိပ်  ျားည လဘခံက အဖ ဲွံ့ 

အမည်ကိို ဘဂကလဘျားပငလ်ယ်နအဘန်ဒ အတ ငျ်ား ကဏ္စံို ည်ျားပညဘန ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ား 

နဆဘင ်ွက်န ျား ဦျားနဆဘငဦ်ျား ွက်ဖပ မှု အစ အစဉ် (BIMSTEC  -  Bay  of  Bengal  Initiative  for  

Multi - Sectoral Technical  and  Economic Cooperation) အဖဖစ် အမည်နဖပဘငျ်ားလဲနခေါ် နဝေါ် 

ခဲာ့ပါ ည်။ 

၄၆။ ဘင်ျားမ်စတက်အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုင်ငမံျဘျား ည် အန  ွံ့နတဘငအ်ဘ  နိိုငင်ံမျဘျားအဖ ဲွံ့(ASEAN)တ င် ပါဝင် 

န ဘနိိုငင်မံျဘျား ဖဖစ်ရံို ဘမက နတဘင်အဘ  နဒ ပူျားနပါင်ျားနဆဘင ်ွက်န ျားအဖ ဲွံ့(SAARC) တ င်လည်ျား 

ပါဝင်န ဘနိိုငင်ံမျဘျား ဖဖစ်ကက ဖဖငာ့် ဘင်ျားမ်စတက် အဖ ဲွံ့ကက ျား ည် ယင်ျားနဒ အတ ငျ်ား ပူျားနပါင်ျား 

နဆဘင ်ွက်န ျား အဖ ဲွံ့အစည်ျားန စ်ခိုကိို ဆက်စပ်နပါငျ်ားကူျားနပျား ညာ့်  အဖ ဲွံ့အစညျ်ားတစ်ခိုလည်ျား ဖဖစ်ပါ 

 ည်။ ဘငျ်ားမ်စတက်အဖ ဲွံ့ ည် အဖခဘျားန ဘအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားန ငာ့်မတူဘဲ က ဲဖပဘျားဖခဘျား ောျားန ဖခငျ်ားမ ဘ 

န ထိိုငမ်ှုပံိုစံ၊ကိိုျားက ယ်ယံိုကကညမ်ှု၊ ဘဘ ဘစကဘျား၊ ယဉ်နကျျားမှုစ ည်တိိုေ့ က ဲဖပဘျားကက ညာ့်  နိိုငင်မံျဘျား 

န ငာ့ ်ဖ ဲွံ့စညျ်ားတည်နထဘင်ထဘျားဖခင်ျားနကကဘငာ့် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

ြဟ ြဲ ခခါ င ခဒ သခွဲစ ်းပွ  ်းခရ ်းပူ်းခပါ င ်းခဆ  င ရွ က ြှုအစ အစဉ   (GMS) 

၄၇။ တည်ဖငမိ်နအျားချမ်ျားမှု၊ လူန ငာ့် ဘဘဝအ ငျ်ားအဖမစ်မျဘျား၏ လိိုက်ဖက်နပါကက ယ်ဝမှု၊ ပထဝ  

အန အထဘျားအ  ထိစပ်မှု  ိ ညာ့် အဘျား ဘချက်မျဘျားကိို ဆိုပ်ကိိုင၍် မဲနခါငဖ်မစ် တစ်နလ ဘက ်  ိနိိုင်ငံ 

(၆) နိိုငင်ဖံဖစ်န ဘ ကနမ္ဘဒ ျားယဘျားနိိုင်င၊ံ တရိုတ်ဖပည် ူူ့ မမတနိိုင်င ံ (ယူ  ်ဖပည် ယ်)၊ လဘအိို 

ဖပည် ူူ့ဒ မိိုက က်တစ် မမတနိိုင်င၊ံ ဖပည်နထဘင်စို မမတ ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘ၊် ထိိုငျ်ားနိိုင်ငနံ ငာ့် 

ဗ ယက် မ်နိိုင်ငံတိိုေ့ ည် အဖပ ်အလ  ်အကျ ိျားဖဖစ်ထ  ်ျားန ျားအတ က် မဟဘမဲနခါင်နဒ ခ ဲ စ ျားပ ဘျားန ျား 

ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှု အစ အစဉ် (Greater Mekong Subregion-Economic Cooperation) 

တစ် ပ်ကိို အဘ  ဖ ံွံ့ဖဖိ န ျားဘဏ်၏ ပံာ့ပိိုျားမှုဖဖငာ့် ၁၉၉၂ ခိုန စ်တ င် စတငန်ဆဘင ်ွက်ခဲာ့ကကပါ ည်။ GMS 

အစ အစဉ်အန ဖဖငာ့် အနဖခခံအနဆဘက်အဦ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊ ကို ်  ယ်န ျားန ငာ့်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု၊ 

ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှုမျဘျား၊ န  ွံ့  ဘျားန ောက်လိိုက်ည ည တ်မှုမျဘျား၊ န ျားက က်ဖ ငာ့်လ စ်န ျား အစ အမံမျဘျားန ငာ့် 

ပတ် က်၍  အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်ံမျဘျားအကကဘျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုနကကဘငာ့် မဟဘမနဲခါင်နဒ ခ ဲ ည် 

အန  ွံ့နတဘင်အဘ   အလယ်ပိိုင်ျားတ င် တက်ကက န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားနဒ တစ်ခိုဖ ်တ ျား ဘ၌ အဘျားမဘ  ်

အဖပညာ့်ဖဖငာ့် ဆက်လက်ချ  တက်ခဲာ့ပါ ည်။ တရိုတ်ဖပည် ူူ့ မမတနိိုင်င၏ံ ယူ  ်ဖပည် ယ်န ငာ့်ကပ် 

လျက် Guanxi က မ်   ျားကျွမ်ျား ကိိုယ်ပိိုငအ်ိုပ်ချ ပ်မှုနဒ ပါ ပါဝင်လဘခဲာ့ပါ ည်။ 
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ကခြဘ ဒ ်းယ  ်း- လ  အိို- မြ န ြ - ဗ ယ က နြ  ( ၄) နိိုင ငံ စ ်းပွ ်းခ ရ်း ပူ်း ခပါင ်းခ ဆ  င ရွ က ြှု(CLMV) 

၄၈။ CLMV နိိုငင်မံျဘျား ည် ပထဝ အန အထဘျားအ အန  ွံ့နတဘင်အဘ  နိိုင်ငံမျဘျား ဧ ိယဘ၏  ၃၂% 

ကိို လ မ်ျားခခံ ထဘျား ညာ့် နိိုငင်မံျဘျားဖဖစ်ဖပ ျား အဘဆ ယံ၏ စိုစိုနပါင်ျားဖပည်တ င်ျား ထိုတ်ကို ်၏ ၉%   ျားပါျား 

  ိ ည်။ CLMV နိိုငင်မံျဘျား ည် ဗဟိိုစ မံကိ ်ျားစ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်မ  န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် ိိုေ့ ကူျား 

နဖပဘင်ျားန ဖခငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်။ CLMV အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုင်ငံမျဘျား ည် က ဦျားအန ဖဖငာ့် နဒ တ င်ျား စ ျားပ ဘျားန ျား 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုအတ က် အဓကိအဘျားဖဖငာ့် စိိုက်ပျ ိျားန ျားကိို အဓကိထဘျား လိုပ်ကိိုငက်က ည်။ ၎င်ျား 

စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ကက ယဝ်န ဘ  ဘဘဝ ယံဇဘတ အ ငျ်ားအဖမစ်မျဘျားန ငာ့န် ျားနှု ်ျား က် 

 ဘန ဘ လိုပ်အဘျားခတိိုေ့ဖဖငာ့် မတည်နဆဘင ်ွက်လ က်   ိန ဘ်လည်ျား အနဖခခံအနဆဘက်အအံိုန ငာ့် 

နထဘက်ပံာ့ပိိုေ့နဆဘင်န ျားတိိုေ့ အဘျား ည်ျား ညာ့်အတ က် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ည် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ည်ျားပါျား 

လ က ် ိ ည်။ CLMV နိိုငင်မံျဘျားတ င် ဗ ယက် မ်နိိုငင်မံ အပ ကျ ်နိိုင်ငမံျဘျား ည် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအ ည်ျားဆံိုျား 

နိိုငင်မံျဘျား ဖဖစ်ကက ည်။ CLMV  ည် နဒ တ င်ျားစ ျားပ ဘျားန ျား အနဖခခံနကဘငျ်ားမျဘျားကိို အ ံိုျားချလျက် 

စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်လဘနစ  ်န ငာ့် နဒ တ င်ျား  ိ ဖပည် ူမျဘျား လူန မှုဘ၀တိိုျားတက်လဘနစ  ် 

ဖဖစ်ပါ ည်။ 

 

နိဂ္ ံို်း 

၄၉။ နိိုငင်နံတဘဖ်ငမိ်ဝပ်ပိဖပဘျားမှုတည်နဆဘက်န ျားအဖ ဲွံ့ (State Law and Order Restoration 

Council - SLORC) (၁၉၈၈-၁၉၉၇) န ငာ့ ် နိိုငင်နံတဘန်အျားချမ်ျား ဘယဘန ျားန ငာ့် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားနကဘင်စ  

(State Peace and Development Council – SPDC) (၁၉၉၇-၂၀၁၁) ကဘလအတ င်ျား တပ်မနတဘ် 

အစိိုျား အန ဖဖငာ့် နိိုငင်နံတဘတ် င် တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားစညျ်ားလံိုျားည ည တ်န ျားကိို အခိိုင်အမဘ တည်နဆဘက် 

  ် ကကိ ျားပမ်ျားခဲာ့ဖပ ျား နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားအနဖခခံမျဘျားဖဖစ်ထ  ်ျားန ျား၊ လူန မှုအဆငာ့်အတ ်ျား 

တိိုျားတက်ဖမငာ့်မဘျားန ျား၊ ဥပနဒမူနဘဘငမ်ျဘျား ခိိုင်မဘအဘျားနကဘင်ျားနစ  ် န ျားဆ ဲဖခင်ျားစ ညာ့် ဒ မိိုကန စ  

စ စ်အတ က် လိိုအပ် ညာ့် အနဖခခံအိုတ်ဖမစ်မျဘျားအဘျား ချမ တ်နဆဘင ်ွက်နိိုငခ်ဲာ့နကကဘင်ျား နလာ့လဘ 

နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။ 
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ကျ ြ ်းကိို်းစ ရင ်း 

• ဖမ ်မဘစဘ ငျ်ားအငျ်ားစဘနစဘင်၊ ဗဟိိုစဘ င်ျားအင်ျားအဖ ဲွံ့ (၂၀၁၉) 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငစံ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုဆ ်ျားစစ်ချက်၊  က်ထ  ်ျားဦျား (၂၀၁၅) 

• ဖမ ်မဘနိိုင်င ံင်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘမ်  င် 

• ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နတ ျားဖမင်ချက်န ငာ့ ် မဟဘဗျျူဟဘ၊ နဒါက်တဘ 

ခင်နမဘငက်ကည်၊ နဒါက်တဘန ဘ ်ယ်ဖင်နဒနလ၊ နဒါက်တဘ အဘ ်-အမ်-ဆ  ်ဒ မ်၊ နဒါက်တဘ 

ဖမနမဘင်၊ နဒါက်တဘမငျ်ားမျ ိျားည  ေ့၊် ဦျားနဇဘဦ်ျားန ငာ့် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားပညဘ  ငမ်ျဘျား (၂၀၀၀)  

• Trade Plicy Reform in Myanmar (1988-2010) ၊ San San Win, University Research 

Journal 2014, Vol.7, No. 4 (2014) 

• www.commerce.gov.mm 

• https://www.macrotrends.net/countries/MMR/myanmar/gdp-growth-rate 

• https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 

http://www.commerce.gov.mm/
https://www.macrotrends.net/countries/MMR/myanmar/gdp-growth-rate
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG
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အခန ်း (၄) 

နိိုင င ံခတ  သြ မတဦ်းသနိ ်း စနိ က လ မြ န ြ  ာ့စ ်းပ ွ ်း ခရ်း 

(၂ ၀၁၁-၂ ၀၁၂ ြ   ၂ ၀၁၅-၂ ၀၁၆ ဘဏ္ဍ န စ ) 

၁။ နိိုငင်နံတဘ် မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ် တဘဝ ်ယူခဲာ့ ညာ့် (၅) န စ်တဘကဘလတ င် ဖမ ်မဘဖပည် ူ 

လူထိုတစ် ပ်လံိုျား  ဘယဘဝနဖပဘမှုကိို န  ွံ့ရှုလျက် နခတ်မ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား တိိုျားတက်န ဘ ဒ မိိုကန စ  နိိုင်ငံ 

တစ်နိိုင်ငံဖဖစ်နပေါ်လဘ  ် ဦျားတည်နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ယငျ်ားဦျားတည်ချက်မျဘျား နအဘင်ဖမငန်စ  ် 

အတ က် ၂၀၁၁ ခိုန စ်၊ ဧဖပ လ ၁  က်န ေ့မ  စဖပ ျား နိိုငင်နံတဘ ် အစိိုျား  မ  ဖပည် ူဗဟိိုဖပ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု 

"People-centered Development" အတ က် အန ျားပါ ည်ာ့ ဖပ ဖပင ်နဖပဘငျ်ားလဲန ျား လိုပ်င ်ျားစဉ် 

မျဘျားကိို ချမ တ်နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

၂။ စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒ(၄)  ပ်အဖဖစ် နအဘက်ပါတိိုေ့ကိို ချမ တ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်-  

(က) စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ကိို ပိိုမိိုဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘင် နဆဘင် ွက်ဖပ ျား  နခတ်မ စက်မှု 

နိိုငင် ံထူနထဘငန် ျားန င်ာ့ကဏ္စံိုဘက်စံိုဖ ံွံ့ဖဖိ ျား တိိုျားတက်နအဘင် တည်နဆဘက်န ျား၊ 

(ခ) တိိုင်ျားနဒ ကက ျား န င်ာ့ ဖပည် ယ်မျဘျားအကကဘျား အချ ိျားကျမ တစ ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊  

(ဂ) ဖပည် ူလူထို တစ် ပ်လံိုျား    ိခံစဘျားနိိုင်မည်ာ့ လူမှုစ ျားပ ဘျား ယ်ပယ် အ  ျား  ျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

တိိုျားတက်န ျား၊  

(ဃ) စဘ င်ျားဇယဘျား ကိ ်ျားဂဏ ်ျားမျဘျား အ ည်အန  ျားဖပည်ာ့ဝန ျား။ 
 

မပြုမပင ခမပ  င ်း လဲြှုြျ  ်း အဆငာ့ အလိို က ခဆ  င ရွ က မခ င ်း 
 

၃။  မမတဦျား ိ ်ျားစိ ်လက်ထက် ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှုမျဘျားကိို ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် 

ဒ မိိုကန စ  စ ညာ့် ယ်ပယ်အ  ျား  ျားတ င် နတ ွံ့ဖမင ်မည် ဖဖစ် ည်။ ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား  ယူဖခင်ျားဖဖငာ့် 

ဖပည်တ င်ျားတ င ် စစ်မက်ဖဖစ်ပ ဘျားမှုမ  ပဋပိကခအလ  ် ဖပ ်လည်ထနူထဘငန် ျားအဖဖစ် လည်ျား 

နကဘင်ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္တ င်လည်ျား စ မံကိ ်ျားစ စ်မ  န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်ကိို ဦျားတည်၍ 

လည်ျားနကဘငျ်ား၊ နိိုငင်နံ ျား ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျားအဖဖစ် အစိိုျား က ဦျားနဆဘင ်ညာ့် အန အထဘျားမ  

အဘျားလံိုျား ပါဝင် ညာ့် ဒ မိိုကန စ ဖဖစ်နပေါ်နစ  ် လည်ျားနကဘင်ျားစ ညာ့်  ယ်ပယ်(၃) ပ် လံိုျားတ င် 

အနဖပဘငျ်ားအလဲ (Triple Transition)ကိို ဖဖစ်နပေါ်နစခဲာ့ ည်။  

၄။ နိိုငင်နံ ျားအ  တစ်ပါတ စ စ်၊ တပ်မနတဘ်အိုပ်ချ ပ် ညာ့စ် စ်မ  ပါတ စံိုဒ မိိုကန စ စ စ် 

 ိိုေ့လည်ျားနကဘင်ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် လူမှုန ျားတ င် န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်န ငာ့် တ ဘျားမ တဖခငျ်ား၊ 
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လ တ်လပ်ဖခငျ်ားန ငာ့ ် ည မ ဖခငျ်ားတည်ျားဟူန ဘ နလဘကပါလတ ဘျားမျဘျားန င်ာ့ ဒ မိိုကန စ အနလာ့ 

အကျငာ့ ် ထ  ်ျားကဘျားန ျားအတ က်လည်ျားနကဘင်ျား၊ အစိိုျား ၊ ပိုဂဂလိကကဏ္န ငာ့် ဖပည် ူမျဘျား အပါ 

အဝင် စိတ် စ်လူ စ်၊ လိုပ် ည်ျားလိုပ်ဟ ်အ စ်ဖဖငာ့် ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲနဆဘင် ွက်  ် လိိုအပ် 

လဘဖခငျ်ားနကကဘငာ့်  မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ်အစိိုျား က (၂၀၁၁ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၅ ခိုန စ်ကဘလ) အတ င်ျား 

နအဘက်နဖဘ်ဖပပါ ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲန ျားလိုပ်င ်ျားစဉ်(၄) ပ်အဘျား မဟဘဗျျူဟဘလိုပ်င ်ျားစဉ်အဖဖစ်  

ချမ တ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်13- 

 (က) နိိုငင်နံ ျားဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှု (ပထမအဆင်ာ့ ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု -First Wave) 

 (ခ) စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် လူမှုန ျားဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှု (ဒိုတိယအဆင်ာ့ ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု -

Second Wave) 

 (ဂ) အစိိုျား အိုပ်ချ ပ်န ျားယနတ ဘျား ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု။ (တတိယအဆင်ာ့ ဖပ ဖပင် 

နဖပဘင်ျားလဲမှု -Third Wave) 

 (ဃ) ပိုဂဂလကိကဏ္ နဖပဘငျ်ားလဲတိိုျားတက်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားန ျားဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲမှု။ စတိုတထ အဆင်ာ့ 

ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု -Fourth Wave) 

နိိုင ငခံ ရ်းမပြုမပ င ခမပ  င ်း လဲ ြှု (ပထြအဆ င ာ့ မပြုမပင ခမ ပ င ်း လဲြှု - First Wave) 

၅။  နိိုငင်နံ ျားဖပ ဖပင ်နဖပဘင်ျားလဲမှုတ င် နိိုငင်နံ ျားတည်ဖငမိ်မှုန င်ာ့ အမျ ိျား ဘျား ဖပ ်လည် စညျ်ားလံိုျား 

ည ည တ်န ျားကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖပ ျား တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျား မျ ိျားန ယ်စိုမျဘျားအကကဘျား ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျားန င်ာ့ အဖပ ် 

အလ  ်  ောျားလည်မှုမျဘျား အဖပည်ာ့အဝ    ိနအဘင်၊ NCA လက်မ တ်န ျားထိိုျားနိိုငန်အဘင်အထိ အဘျား 

   ်ခ  ်စိိုက် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။  

၆။ ၂၀၁၁ ခိုန စ် မတ်လ ၃၀  က်န ေ့တ င်  မမတဉ ျား ိ ်ျားစိ ် ဦျားနဆဘငန် ဘအစိိုျား  စ် ည် 

နိိုငင်နံတဘ်၏ တဘဝ ်ကိို စတငထ်မ်ျားနဆဘင်ခဲာ့ဖပ ျား အစိိုျား  စ်စတင် ည်န ငာ့် တစ်ဖပိ င် က် 

နိိုငင်နံတဘ် မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ်က အနဖခဖပမိ ေ့်ခ  ်ျား၌ နဖပဘကကဘျားခဲာ့ ညာ့်အတိိုင်ျား အစိိုျား  စ်အဖ ဲွံ့၏ 

အန ျားကက ျားဆံိုျားန ဘလိုပ်င ်ျားစဉ်မ ဘ  နကဘင်ျားမ  ်န ဘ အိုပ်ချ ပ်န ျား (Good Governance) န ငာ့် 

  ေ့်  င်ျားန ဘအစိိုျား  (Clean Government) ဖဖစ်နပေါ်လဘနအဘင ်အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်န ျားပင် 

ဖဖစ်ပါ ည်။ ထိိုေ့ဖပင ် ထပ်မအံနလျားထဘျားလိုပ်နဆဘင်မညာ့် လိုပ်င ်ျားတစ်ခိုမ ဘ တ ဘျားဥပနဒ စိိုျားမိိုျား 

န ျား  (Rule of Law) ပင် ဖဖစ်ပါ ည်။ က ဦျားတ င် ဦျား ိ ်ျားစိ ်အစိိုျား အန ဖဖငာ့် နိိုငင်နံ ျား ဖပ ဖပင် 

 
၁၆  ဦျားစိိုျား ိ ်ျား၏ “ဒ မိိုကန စ နိိုင်ငံနတဘ် စ်န ငာ့် မမတဦျား ိ ်ျားစိ ်စဘအိုပ်” 
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နဖပဘင်ျားလဲမှုန ငာ့် လူမှုစ ျားပ ဘျားဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှုဟူ ည်ာ့ ကဏ္န စ် ပ်ကိို အဓိကထဘျား လိုပ်နဆဘင် 

နိိုင ် ် မဟဘဗျျူဟဘတစ် ပ်ကိို ချမ တ်ခဲာ့ပါ ည်။  

၇။ နိိုငင်နံ ျားဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုဆိို ည်ကိို ဂဃဏ   တိမဖပ မိ ညာ့်တိိုင ်လ တ်နတဘ်နိိုင်ငံ 

န ျား ည် ကဏ္အ စ်တစ်ခိုအဖဖစ် နပေါ်နပါက်လဘ ည်ကိို ကကံ နတ ွံ့ခဲာ့ ပါ ည်။ နိိုငင်နံ ျား 

နဘဘင် (Political Space) ကျယ်လဘ ည်န ငာ့်အမ  နိိုငင်နံ ျားပါတ မျဘျားစ ဘ ဖ ဲွံ့စည်ျားလှုပ်  ဘျား 

လဘခဲာ့ပါ ည်။ အ ပ်ဘက်လမူှုအဖ ဲွံ့အစည်ျား အနဖမဘက်အမျဘျား ထ ကန်ပေါ်လဘခဲာ့ပါ ည်။  တင်ျား 

မ ဒ ယဘ လ တ်လပ်ခ ငာ့်လည်ျား တစ်စတစ်စ တိိုျားတက်လဘခဲာ့ပါ ည်။  

၈။  မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ်အစိိုျား  က်တမ်ျားတ င်လည်ျား ဒ မိိုကန စ အ  ငက်ူျားနဖပဘင်ျားန ျားကဘလ 

ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲန ျားလိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားကိို နဆဘင် ွက် ဘတ င် ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား နဖဘန်ဆဘငမ်ှုကိို 

အဓကိ ဦျားစဘျားနပျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ ဖပည်နထဘငစ်ိုအစိိုျား အဖ ဲွံ့အန ဖဖငာ့် လက် က်ကိိုင် 

ပဋိပကခမျဘျား ချ ပဖ်ငိမ်ျားန ျားန ငာ့် တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားမျဘျားအဘျားလံိုျား စညျ်ားလံိုျား ငာ့်ဖမတ်န ျားကိို  ည ်ွယ၍် 

တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားလက် က်ကိိုင်အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားန ငာ့ ်ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျားနဆ ျားနန ျား  ်အတ က် ၂၀၁၁ ခိုန စ် 

ဩဂိုတ်လ ၁၈  က်န ေ့တ င် တ ဘျားဝင ်ဖိတ်နခေါ်ကမ်ျားလ မျ်ားခဲာ့ပါ ည်။ 

၉။ ဖပည်နထဘင်စိုအစိိုျား အဖ ဲွံ့မ  တိိုငျ်ား ငျ်ား ဘျားလက် က်ကိိုင် အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားန ငာ့် နဆ ျားနန ျား 

နိိုင်  ်အတ က် ဖပည်နထဘငစ်ို ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျားနဖဘန်ဆဘငန် ျား ဗဟိိုနကဘ်မတ  (Union Peace-

Making Central Committee - UPCC) ကိို နိိုငင်နံတဘ ်မမတဦျား ိ ်ျားစိ ်က ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် ပါဝင် 

 ညာ့် အဖ ဲွံ့ဝင ်(၁၁) ဦျားဖဖငာ့် လည်ျားနကဘငျ်ား၊ ဖပည်နထဘငစ်ိုဖငမိ်ျားချမ်ျားန ျားနဖဘ်နဆဘငန် ျား လိုပ်င ်ျား 

နကဘ်မတ  (Union Peace-Making Working Committee - UPWC) ကိို ဒိုတိယ မမတ 

နဒါက်တဘစိိုငျ်ားနမဘက်ခမ်ျားက ဥကကဋ္ဌအဖဖစ် အဖ ဲွံ့ဝင် (၅၂) ဦျားဖဖငာ့် လည်ျားနကဘင်ျား၊ ၂၀၁၂ ခိုန စ် 

နမလ ၃  က် န ေ့တ င ် ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ န   ည်တည်တံာ့ခိိုင်ဖမဲန ဘဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား နဖဘန်ဆဘင် 

န ျား၊ ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား လ  ်ကဘလ ဖပ ်လည်ထနူထဘငန် ျားန ငာ့် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား 

အဘျားထိန ဘကစ် ဘလိုပ်နဆဘင်နိိုင ် ်အတ က် ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား၊ ဖပည်လည်ထနူထဘင် 

န ျားလိုပ်င ်ျားဗဟိိုဌဘ  (Myanmar Peace Center- MPC) ကိို ဖ ငာ့လ် စ်ခဲာ့ပါ ည်။  

၁၀။ ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျားနဆဘင ်ွက်မှုကိို အဆငာ့်(၃)ဆငာ့်ဖဖငာ့် အနကဘငအ်ထည်နဖဘ် နဆဘင် ွက် 

ခဲာ့ပါ ည်။ ပထမအဆငာ့် ည် ဖပည် ယ်အဆငာ့် နတ ွံ့ဆံိုနဆ ျားနန ျားမှုဖဖစ်ဖပ ျား ၎ငျ်ားအဆငာ့်တ င် 

န စ်ဖက်  ်လိိုမှုမျဘျားန ငာ့ ်ပစ်ခတ်တိိုက်ခိိုက်မှုမျဘျား  ပ်စဲန ျား၊ ကျ ်န  ဘနဒ မျဘျားကိို   ဘျားန ဘက် 

လိိုလ င် လက် က်ကိိုင် နဆဘငဖ်ခငျ်ားမဖပ ဘဲ   ဘျားလဘန ျား၊ န စ်ဖက်ည ိနိှုငျ်ား  နဘဘတူထဘျား ညာ့် 
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န  ဘမျဘျားတ င် ဆက်ဆံန ျားရံိုျားမျဘျား ဖ ငာ့်လ စ်ထဘျား  ိန ျားန ငာ့် ဖပည်နထဘင်စိုအဆငာ့် နဆ ျားန ျားပ ဲ ကျငျ်ားပ 

ဖပ လိုပ်မညာ့ ် န  ဘ၊ န ေ့ က်မျဘျားည ိနိှုင်ျား တ်မ တ်န ျားတိိုေ့ ဖဖစ်ပါ ည်။ ဒိုတိယအဆငာ့်အန ဖဖငာ့် 

ဖပည်နထဘင်စိုအဆငာ့် နတ ွံ့ဆံိုနဆ ျားနန ျားန ျားဖဖစ်ပါ ည်။ ယငျ်ားအဆငာ့်တ င် ဖပည်နထဘငစ်ိုမ  မည် 

 ညာ့်အခါမ  မခ ဲမထ က်န ျား၊ ဒိိုေ့တဘဝ ်အန ျား ံိုျားပါျားကိို လက်ခံန ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့ ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက် 

န ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် န စ်ဖက်ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်န ျား၊ မူျားယစ်နဆျားဝါျားန ငာ့စ်ိတ်ကိို နဖပဘင်ျားလဲ 

နစတတ်န ဘ နဆျားဝါျားမျဘျား တိိုက်ဖျက်န ျားတ င် ပါဝင်ပူျားနပါင်ျားနဆဘင် ွက်န ျား၊ နိိုငင်နံ ျားပါတ  

မျဘျား ထူနထဘငဖ်ပ ျား နိိုင်ငနံ ျားလိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားတ င် ပါဝငန်ဆဘင ်ွက်န ျား၊ လ တ်နတဘ်တ င်ျား န ဘက ် ိ 

လဘလ င် အဖခဘျားန ဘ တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားမျဘျားန ငာ့်အနကျအလည် နဆ ျားနန ျားည ိနိှုင်ျားဖပ ျား ဖ ဲွံ့စည်ျားပံို 

အနဖခခံဥပနဒဖပငဆ်င်န ျား၊ ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံ ဥပနဒန ငာ့်အည  တစ်ခိုတည်ျားန ဘ လက် က်ကိိုင် 

တပ်မနတဘ်အဖဖစ်  ပ်တည်န ျား၊ ည ိနိှုင်ျားနဆဘင် ွက်န ျားစ ညာ့် အချက်မျဘျားကိို န စ်ဖက်ည ိနိှုင်ျား 

နဆ ျားနန ျားဖပ ျား  နဘဘတူည ချက်   ိမ  ဘ တတိယအဆငာ့ ် နဆဘင် ွက် မည် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

တတိယအဆငာ့်တ င် နိိုင်ငနံတဘ်အစိိုျား ၊ တိိုငျ်ား ငျ်ား ဘျား နခါင်ျားနဆဘင်မျဘျား၊ နိိုငင်နံ ျား ပါတ န ငာ့် 

နိိုငင်နံ ျားအငအ်ဘျားစိုမျဘျား၊ ဖပည် ူူ့ကိိုယ်စဘျားလ ယ်မျဘျားစ ညာ့် နိိုငင်နံတဘ်တ င် အဓကိကျ ညာ့် 

Actor မျဘျား၊ Player မျဘျား အဘျားလံိုျားပါဝင် ညာ့် လ တ်နတဘ်ကက ျားတ င်  နဘဘတူလက်မ တ် န ျားထိိုျား 

န ျား ဖဖစ်ပါ ည်။ 

ပံို(၇)-  ပငိ ြ ်းချြ ်းခ ရ်းခ ဆ ွ်းခနွ်းြှု ပံိုရိပ ြ ျ ်း 
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၁၁။ နိိုငင်နံတဘ် မမတဦျား ိ ်ျားစိ ်၏ ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျားဖိတ်နခေါ်မှု အစဖပ ခဲာ့ ညာ့် ၂၀၁၁ ခိုန စ် 

ဩဂိုတ်လ ၁၈  က်မ  စတငန် တ က်န ဘ ်  က်နပါင်ျား (၁၄၅၀)  က်အကကဘ ၂၀၁၅ ခိုန စ် 

နအဘက်တိိုဘဘလ ၁၅  က်န ေ့တ င် လက်မ တ်န ျားထိိုျားနိိုင်ခဲာ့ ညာ့်တစ်နိိုင်ငံလံိုျားပစ်ခတ်တိိုက်ခတ် 

မှု  ပ်စဲန ျား ဆိိုင် ဘ နဘဘတူစဘချ ပ် (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA)  ည် ဖငိမ်ျား 

ချမ်ျားန ျား ဖဖစ်စဉ်၏ ပထမ မိိုငျ်ားမ တ်တိိုင် ဖဖစ်ဖပ ျား ၂၀၁၆ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လ ၁၂  က်န ေ့တ င် 

ကျငျ်ားပနိိုငခ်ဲာ့ ညာ့် ဖပည်နထဘငစ်ိုဖငမိ်ျားချမ်ျားန ျားည လဘခံ ည် ဒိုတိယ မိိုင်ျားမ တ်တိိုင်ဟို ဆိို မည် 

ဖဖစ်ပါ ည်။ 

စ ်းပွ ်းခ ရ်းန ငာ့  လူ ြှုခ ရ်းမပြု မပင ခမပ  င ်း လဲြှု (ဒိုတိ ယ အဆင ာ့ မပြုမပ င ခမပ  င ်း လဲ ြှု-Second Wave) 

၁၂။  ဒိုတိယအဆငာ့်ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှုမ ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ လူမှုန ျားဖပ ဖပင ် နဖပဘငျ်ားလဲမှုဖဖစ်ဖပ ျား 

ဖပည် ူတစ် ပ်လံိုျား    ိခံစဘျားနိိုင်မည်ာ့ ဖပည် ူလူထို အနဖခဖပ  ဖ ံဖဖ ိျားတိိုျားတက်မှုအတ က်  ဖပည် 

တ င်ျား၊ဖပည်ပမ စ ျားပ ဘျားန ျားကျွမ်ျားကျင် ူ ပညဘ  င်မျဘျားန င်ာ့ပူျားနပါငျ်ား၍ လူမှု-စ ျားပ ဘျားဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲမှု 

မူနဘဘင ် (Framework on Economic and Social Reform-FESR) (၂၀၁၂-၂၀၁၅) ကိို 

အနကဘငအ်ထည် နဖဘ ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။ အဆိိုပါ ယငျ်ားမူနဘဘင ်ည် ဖပည် ူလူထို တစ် ပ် 

လံိုျား    ိခံစဘျားနိိုင်မည်ာ့ ဖ ံဖဖ ိျားမှုမျဘျားန င်ာ့ ဖမ ်ဆ ် ည်ာ့ နအဘငဖ်မင်မှု (Quick Wins)    ိနစမည်ာ့ မူဝါဒ 

မျဘျားဖဖင်ာ့ စူျားစိိုက် နဆဘင် ွက်  ဘျား  ်  ည် ွယ်ပါ ည်။  ၎င်ျားအဖပင် ဘဏ္ဘန ျားန င်ာ့ အခ  ်စ စ် 

ဆိိုင် ဘ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှု၊ ဘဏ္ဘန ျားန င်ာ့ နင န ျားနကကျားန ျားဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု၊ ကို ်  ယ်န ျား 

န င်ာ့  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနဖဖနလျဘာ့နပျားဖခင်ျား၊ ပိုဂဂလကိကဏ္  င်ျားန  ျားဖမ  ပန် ံမှု၊ ကျ ်ျားမဘန ျားန င်ာ့ ပညဘန ျား၊ 

စဘျား ပ် ိကခဘလံိုနလဘက်မှုန င်ာ့ စိိုက်ပျ ိျားန ျား၊ အိုပ်ချ ပ်မှုစ စ်န င်ာ့ ပ င်ာ့လငျ်ားဖမင် ဘမှု၊ မိိုဘိိုငျ်ားဖို ်ျားန င်ာ့ 

အင်တဘ က်စ စ်၊ အနဖခခံအနဆဘက်အအံိုန င်ာ့ ထိန ဘက်ဖပ ျား စ မ်ျားနဆဘင ်ည ် ဖပည်ာ့ဝ ည်ာ့ 

အစိိုျား စ ည်ာ့ ယ်ပယ်မျဘျားကိို အနဖခခံဦျားစဘျားနပျား ယ်ပယ် (၁၀) ခိုအဖဖစ်  တ်မ တ် နဆဘင် ွက် 

ခဲာ့ ည်။14 

အစိို်းရ အိုပ ချ ြုပ ခ ရ်း ယနတရ  ်း မပြုမပင ခမပ င ်းလဲ ြှု(တ တ ိယအ ဆင ာ့မပြုမပ င ခမပ  င ်းလဲြှု -Third Wave) 

၁၃။  ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှု တတိယအဆင်ာ့အဖဖစ် ဖပည် ူူ့န ျား ဘစ မံခ ်ေ့ခ ဲမှုဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲန ျား 

ဖဖစ်ဖပ ျား နကဘင်ျားမ  ်န ဘ အိုပ်ချ ပ်မှု (Good Governance) န င်ာ့   ်ေ့  ငျ်ား န ဘအစိိုျား  (Clean 

Government) ဖဖစ်နပေါ်လဘနစ  ် ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင် ွက်  ် ဖဖစ်ပါ ည်။  မ ဒ ယဘ ပ င်ာ့လငျ်ားမှုန င်ာ့ 

လ တ်လပခ် င်ာ့မျဘျားကိို ဖ ်တ ျားနပျားနိိုင်ခဲာ့ ည်။ ဆံိုျားဖဖတ်ချက်မျဘျားတ င် အမျဘျားစိုပါဝင် နဆ ျားနန ျား ည်ာ့ 

 
14 ဦျားစိိုျား ိ ်ျား၏ “လက်နတ ွံ့ကျ ညာ့် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့်ကျွ ်နတဘာ့်အဖမင်” စဘအိုပ် 
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စ စ်မျဘျားကိို နဖဘ်နဆဘငခ်ဲာ့ဖပ ျား လူမှုအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျဘျား၊ တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားလူမျ ိျားစို 

ကိိုယ်စဘျားလ ယ်အဖ ဲွံ့မျဘျားန င်ာ့ နဆ ျားနန ျားတိိုင်ပင် ည်ာ့ လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားအဘျား နဆဘင် ွက်နစ ည်။ 

 ိိုေ့ဖဖစ်ပါ၍ ထိို ိိုေ့ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲ ဘတ င် နိိုင်ငနံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့လူမှုန ျားဆိိုင် ဘ ဖပ ဖပင် 

နဖပဘင်ျားလဲမှု ဖဖစ်စဉ်အဘျားလံိုျားတ င် ပူျားနပါငျ်ားပါဝငမ်ှု၊ ပ င်ာ့လင်ျားဖမင် ဘမှု၊ တဘဝ ်ခံမှုန င်ာ့ အဘျားလံိုျား 

အကျံ ျားဝငမ်ှုတိိုေ့ကိို အနလျားနပျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။    

၁၄။ ယခင်တပ်မနတဘ်အစိိုျား အိုပ်ချ ပ်န ျားစ စ်မ  ဒ မိိုကန စ အိုပ်ချ ပ်န ျားစ စ် ိိုေ့ ကူျားနဖပဘငျ်ား 

 ဘတ င ် ဖပည်နထဘငစ်ိုဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျား၊ ဗဟိိုအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားန ငာ့် တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ဖပည် ယ် 

အစိိုျား အဖ ဲွံ့မျဘျားကိို ဖ ဲွံ့စည်ျားတည်နထဘင် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ကဲာ့ ိိုေ့ လ တ်နတဘအ်ဆငာ့်ဆငာ့်တိိုေ့ကိို 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခိုန စ်တ င် ဖ ဲွံ့စည်ျားဖခငျ်ား၊ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားန ျားဆ ဲဖခငျ်ားမျဘျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ကကပါ 

 ည်။ 

၁၅။ နိိုငင်နံတဘ်၏ နိိုငင်နံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် လူမှုန ျားကဏ္ အ  ျား  ျား နဖပဘင်ျားလဲ တိိုျားတက်  ် 

နိိုငင်နံ ျားဦျားနဆဘငမ်ှုနအဘက်တ င်အိုပ်ချ ပ်န ျားယနတ ဘျား၏ ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင် ွက်အနကဘင်အထည် 

နဖဘမ်ှု ည် အန ျားပါ ကဲာ့ ိိုေ့ ပိုဂဂလကိကဏ္ နဖပဘငျ်ားလဲတိိုျားတက်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားန ျားအတ က် ဥပနဒန ငာ့် 

 ညျ်ားဥပနဒ၊ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ညျ်ားမျဘျား နဖဖနလျဘာ့နဆဘင ်ွက်နပျား မည် ဖဖစ် ည်။  ိိုေ့ဖဖစ်၍ နိိုငင်ံ၏ 

အနဖခခံအကျဆံိုျားန ငာ့် အန ျားပါဆံိုျား ယနတ ဘျားပင်ဖဖစ် ည်။ အိုပ်ချ ပ်န ျားယနတ ဘျား စ မ်ျားနဆဘင် ည် 

နကဘင်ျားလ င ်နိိုင်င၏ံ နိိုင်ငနံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ လူမှုန ျား တိိုျားတက်လဘမည် ဖဖစ်  ည်။ အိုပ်ချ ပ်န ျား 

ယနတ ဘျားစ မ်ျားနဆဘင် ည်ညံာ့လ င် နိိုင်ငနံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ လူမှုန ျားကဏ္ အ  ျား  ျားတ င် တိိုျားတက်မှု 

နန ျားနက ျားမည ် ဖဖစ်ပါ ည်။ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုလိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျား နအဘင်ဖမင ် ် အိုပ်ချ ပ်န ျား 

ယနတ ဘျားမ ဘ အလ  ်အန ျားပါပါ ည်။  

ပိုဂ္ဂလကိက ဏ္ဍ ခမပ င ်း လဲတိို်းတက  ဖွွံံ့ပဖိြု်း ခရ်း  မပြုမပင ခမ ပ င ်းလဲြှု  (စ တ ိုတထအဆင ာ့  မပြုမ ပ င  

ခမပ င ်းလဲြှု -Fourth Wave)  

၁၆။ ပိုဂဂလကိကဏ္ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲန ျားဖဖစ်ဖပ ျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား 

လိုပ် ဘကိိုင် ဘဖဖစ် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဝ ်ျားကျင်တစ် ပ်နပေါ်နပါက်လဘနစန ျား၊ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျား 

မျဘျား ပိိုမိိုလ ယ်ကူနချဘနမဘနစန ျားအတ က်  ပိုဂဂလကိကဏ္၏ အဘျား ည်ျားချက်မျဘျား၊ လိုပ်င ်ျားစဉ် 

မျဘျား ပိိုမိိုတိိုျားတက်န ျားအတ က် ပိုဂဂလကိဏ္မ  စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားန ငာ့် နဆ ျားနန ျားပ ဲမျဘျားဖဖင်ာ့ 

ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင ်ွက်န ျားဆိိုင ်ဘ ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲမှုပင် ဖဖစ် ည်။ ထိိုစဉ်က ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

စ ျားပ ဘျားန ျားမ ဘ ပိုဂဂလိကပိိုငအ်ခ ်ျားကဏ္၊  မဝါယမ အဖ ဲွံ့အစည်ျားအခ ်ျားကဏ္န င်ာ့  နိိုင်ငပံိိုင်အခ ်ျား 
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ကဏ္တိိုေ့၏ ပါဝင်မှုအချ ိျားအစဘျားအ  အ ဘျားတင်ထိုတ်လိုပ်မှုန င်ာ့ဝ ်နဆဘငမ်ှုတ ်ဖိိုျား စိုစိုနပါင်ျား 

တ င် ပိုဂဂလကိပိိုင ် ၉၁.၇%၊  မဝါယမ အဖ ဲွံ့အစညျ်ား ၁.၂%၊ နိိုငင်ံပိိုင် ၇.၁% ပါဝင်နကကဘင်ျား 

နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။  ိိုေ့ဖဖစ်ပါ၍ ပိုဂဂလိကကဏ္ အချ ိျားအစဘျားမ ဘ တစ်မျ ိျား ဘျားလံိုျား၏ အ ဘျားတင် 

ထိုတ်လိုပ်မှုန င်ာ့ ဝ ်နဆဘငမ်ှုတ ်ဖိိုျား စိုစိုနပါင်ျားတ င် အမျဘျားဆံိုျား ဖဖစ်ဖပ ျား ပိုဂဂလကိ ကဏ္ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားမှုမ ဘ 

မျဘျားစ ဘ အန ျားပါဖခင်ျားနကကဘငာ့် စတိုတထအဆင်ာ့ဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲမှုအဖဖစ် နဆဘင် ွက်ခဲာ့ဖခငျ်ား ဖဖစ်ပါ 

 ည်။ 

၁၇။ ၂၀၁၃ ခိုန စ်၊ ဧဖပ လ ၃၀  က်န ေ့တ င် နိိုငင်နံတဘ် မမတ၏ နိိုငင်စံ မ်ျားနဆဘင ်ညဆ်ို ချ  ျားဖမ ငာ့် 

 ညာ့် အခမ်ျားအ ောျား၌ နိိုငင်နံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား၊ အိုပ်ချ ပန် ျားဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျား နဆဘင ်ွက်န  

စဉ် တစ်ဖပိ ငတ်ည်ျားမ ဘ “ပိုဂဂလိကကဏ္ နဖပဘင်ျားလဲဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား (Private Sector 

Development Reform) လိုပ်င ်ျားစဉ်” ကိို အစိိုျား ၏ စတိုတထအဆငာ့် ဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲန ျား လိုပ်င ်ျား 

စဉ်အဖဖစ်  တ်မ တ်နဆဘင် ွက်  ဘျားမ ဘဖဖစ်နကကဘငျ်ား နိိုငင်နံတဘ် မမတက လမျ်ားည  ် မိ ေ့်ကကဘျားခဲာ့ 

ပါ ည်။ ပါတ စံိုဒ မိိုကန စ စ စ်ကျငာ့် ံိုျား ဘ၌ ဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲမှုမဟဘဗျ ဟဘ လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျား 

အဘျား လက်နတ ွံ့အနကဘင်အထည်နဖဘ ်ဘတ င် ဖပည် ူမျဘျား၏ ဆနဒကိို ဖပည် ူူ့စ မ်ျားအဘျားဖဖငာ့် 

အဓကိထဘျား အနကဘင်အထည်နဖဘ်တည်နဆဘက်  ် ဖပည် ူူ့ဗဟိိုဖပ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား မူဝါဒ (People-

Centered Development Policy) ကိို ချမ တ်ကျငာ့် ံိုျားခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၈။ အ ျားယ ူပိတ်ဆိိုေ့မှုမျဘျား ရိုပ် ိမ်ျားအဖပ ျား မိမတိိိုေ့၏ ပိိုေ့ကို ်မျဘျား အဖပည်ဖပည်ဆိိုင ်ဘ နစျျားက က် 

 ိိုေ့ ဖပ ်ေ့န ံေ့န ျား ၊ အဘဆ ယံစ ျားပ ဘျားန ျားအ ိိုက်အဝ ်ျား ိိုေ့ ဝင ်န ဘကန် ျားအတ က် မိမတိိိုေ့၏ ပိုဂဂလိက 

ကဏ္အဘျား ဖမ င်ာ့တငဖ်ခငျ်ားဖဖင်ာ့ အစိိုျား -ပိုဂဂလိက ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုမျဘျား(Public-Private 

Partnership) အနပေါ် အနဖခခံ၍ “ဖပည် ူူ့စ မ်ျားအဘျားဖဖင်ာ့ နိိုငင်နံတဘတ်ည် နဆဘကက်ကပါစိိုေ့” ဟူ 

 ည်ာ့ နဆဘငပ်ိုဒဖ်ဖင်ာ့ ပိုဂဂလိကကဏ္ကိို အ  ိ ်အဟို ်ဖဖင်ာ့ တိိုျားတက်နစမည်ာ့ စတိုတထအဆင်ာ့ 

နဖပဘင်ျားလဲမှု လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားအဘျား နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။ ပိုဂဂလိက စ ျားပ ဘျားန ျား စ မ်ျားနဆဘင်  င်မျဘျား 

အဘျား အခ  ်အမျဘျားဆံိုျား ထမ်ျားနဆဘင် ညာ့်ဆိုမျဘျား နပျားအပ်ချ  ျားဖမ ငာ့်ခဲာ့ပါ ည်။   

ပိုဂ္ဂလကိက ဏ္ဍဖွံွံ့ပဖိြု်းတ ိို်း တ က ခရ်းြူ ခဘ င န ငာ့ လို ပ ငန ်းစ ဉ  ြျ ်း  ခ ရ်းဆွဲခ ဆ  င ရွ က မခ င ်း (Private 

Sector Development Framework and Action Plan) 

၁၉။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားအဘျား အ  ငန်ဖပဘငျ်ားနစ  ် ပိုဂဂလကိပိိုငက်ဏ္  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား တိိုျားတက် 

န ျား မူနဘဘငန် ငာ့ ်လိုပ်င ်ျားစဉ် (Private Sector Development –PSD Framework and Action 

Plan) တိိုေ့အဘျား အဘ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားဘဏ်၏  ညျ်ားပညဘ အကူအည ဖဖငာ့်  စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့က်ူျား  ်ျားန ဘငျ်ား 
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ဝယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ဖမ ်မဘနိိုင်င ံင်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘမ်  ငန် ငာ့် ဖပည်နထဘင်စို မမတ  ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

ကို ် ည်မျဘျားန ငာ့ ် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားအ င်ျားချ ပ်တိိုေ့မ  ဖပငဆ်ငန် ျားဆ ဲနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ 

 ည်။ ၂၀၁၅ ခိုန စ် န စ်လယ်ပိိုင်ျားတ င်အဖပ ျား တ် ထိုတ်ဖပ ်နဆဘင ်ွက်နိိုင်ခဲာ့ပါ ည်။15 

၂၀။ ပိုဂဂလကိကဏ္ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားမူနဘဘငတ် င် ပါဝင် ညာ့် မဏ္ ိင် (၅) ပ်မ ဘ နအဘကပ်ါ 

အတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်-  

 (က)   ဥပနဒန င်ာ့ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားဆိိုင် ဘ ဝ ်ျားကျငတ်ိိုျားတက်နကဘငျ်ားမ  ်နစဖခငျ်ား၊ 

  ( ခ) နင နကကျား   ိနစနိိုင်မှုဆိိုင် ဘမျဘျား နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ား၊ 

 ( ဂ) ကို ်  ယ်မှုန င်ာ့  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုကိို အဘျားနပျားဖမ င်ာ့တင်ဖခငျ်ား၊ 

 (ဃ) စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ ဝ ်နဆဘငမ်ှုဆိိုင် ဘလိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် နိိုငင်ံ၏ အခ ်ျားကဏ္အဘျား 

ဖပ ်လည် န ျားဆ ဲဖခင်ျား၊ 

 ( င) အနဖခခံလူ ဘျားအ ငျ်ားအဖမစ်တည်နဆဘကဖ်ခငျ်ား။ 

၂၁။  ိိုေ့ဖဖစ်ပါ၍ နိိုငင်နံတဘ်၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်  ် ပိုဂဂလကိကဏ္ ည် အဓိကကဏ္ 

ဖဖစ် ည်ာ့အတ က ် ပိုဂဂလိကကဏ္ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား မူနဘဘငပ်ါ အစ အစဉ်မျဘျားကိို ပိိုမိိုထိန ဘက် 

စ ဘ အနကဘင ် အထည်နဖဘ် နဆဘင ်ွက်နိိုငန်စန ျားအတ က် နိိုငင်နံတဘ ်မမတရံိုျား၏ ၂၀၁၆ ခိုန စ ်

နအဘက်တိိုဘဘလ ၂၄  က် န ေ့စ ဲပါ အမိ ်ေ့နကကဘဖ်ငဘစဘအမ တ် (၇၉/၂၀၁၆) ဖဖင်ာ့ “ပိုဂဂလိက ကဏ္ 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားနကဘ်မတ ”ကိို ဒိုတိယ မမတ(၁)က ဥကကဋ္ဌ၊စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ကူျား  ်ျားန ဘငျ်ားဝယ် 

န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ဖပည်နထဘငစ်ိုဝ ်ကက ျားက ဒိုတိယဥကကဋ္ဌ အပါအဝင် ဖပည်နထဘငစ်ို ဝ ်ကက ျား (၁၁)ဦျား၊ 

အတ င်ျားန ျားမ ျူျားအဖဖစ် စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ ကူျား  ်ျားန ဘငျ်ားဝယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ အဖမဲတမ်ျားအတ ငျ်ားဝ ် 

န င်ာ့တ ဲဘက်အတ င်ျားန ျားမ ျူျားမျဘျားအဖဖစ် ည  ်ကကဘျားန ျားမ ျူျားချ ပ်၊  ငျ်ားန  ျားဖမ ပ်န ံမှုန င်ာ့ ကိုမပဏ မျဘျား 

ည  ်ကကဘျားမှု ဦျားစ ျားဌဘ ၊ ည  ်ကကဘျားန ျားမ ျူျားချ ပ်၊ ဖမ မ်ဘာ့ကို ်  ယ်မှုဖမ င်ာ့တင်န ျားအဖ ဲွံ့န င်ာ့ စိုစိုနပါငျ်ား 

(၂၀) ဦျားဖဖင်ာ့ ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ ကူျား  ်ျားန ဘငျ်ားဝယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ မ  တဘဝ ်ခံ 

ဝ ်ကက ျားဌဘ  အဖဖစ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

၂၂။ PSD မူနဘဘငပ်ါ လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားကိို ပိိုမိိုထိန ဘက်စ ဘ အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင ်ွက် 

နိိုငန် ျားအတ က် မဏ္ိ င်အလိိုက် အနကဘင်အထည်နဖဘ်မည်ာ့ တစ်ဖက်နဖဘဖ်ပပါ လိုပ်င ်ျားနကဘ်မတ  

(၅)  ပ်ကိိုလည်ျား ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည် - 

 
15 စ ျားပ ဘျား/ကူျား  ်ျား ဝ ်ကက ျားဌဘ  “ပိုဂဂလိက လိကဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားမူနဘဘင် (Private Sector Development Framework 

and Action Plan)” 
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 (က) ဥပနဒန င်ာ့လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားဆိိုင် ဘဝ ်ျားကျငတ်ိိုျားတက်နကဘင်ျားမ  ်နစန ျားလိုပ်င ်ျား 

နကဘ်မတ  

  ( ခ) နင နကကျား   ိနစနိိုင်မှုဆိိုင် ဘမျဘျား နဆဘင ်ွက်န ျားလိုပ်င ်ျားနကဘမ်တ  

 ( ဂ) ကို ်  ယ်မှုန င်ာ့  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုကိို အဘျားနပျားဖမ င်ာ့တင်န ျားလိုပ်င ်ျားနကဘမ်တ  

 (ဃ) စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ ဝ ်နဆဘင်မှုဆိိုင် ဘ လိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် နိိုငင်ံ၏ အခ ်ျားကဏ္အဘျား 

ဖပ ်လည် န ျားဆ ဲန ျားလိုပ်င ်ျားနကဘမ်တ  

 ( င) အနဖခခံလူ ဘျားအ ငျ်ားအဖမစ်တည်နဆဘကန် ျားလိုပ်င ်ျားနကဘ်မတ  

၂၃။ ပိုဂဂလကိကဏ္ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားနကဘ်မတ ၏ လိုပ်င ်ျားည ိနိှုင်ျားအစည်ျားအနဝျားကိို ဒိုတိယ 

 မမတ(၁) ဦျားနဆဘင၍် လိုပ်င ်ျားနကဘ်မတ မျဘျား၊  က်ဆိိုင ်ဘဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား 

  င်မျဘျားမ  တငဖ်ပ ည်ာ့ကိစစ ပ်မျဘျားအဘျား  က်ဆိိုင် ဘမျဘျားန င်ာ့ နပါငျ်ားစပ ်ည ိနိှုငျ်ားနပျားဖခငျ်ား၊ Ease of  

Doing Business အဆင်ာ့တက်လဘန ျား ဆက်လက်ပူျားနပါငျ်ား နဆဘင ်ွက် မည်ာ့ကိစစ ပ်မျဘျားအဘျား  

လိုပ်င ်ျားနကဘမ်တ မျဘျားန င်ာ့ နဆ ျားနန ျားည ိနိှုင်ျားဖခငျ်ားမျဘျား၊  က်ဆိိုင် ဘကဏ္အလိိုက် လိုပ်င ်ျား 

နကဘ်မတ  (၅) ပ်က  က်ဆိိုင် ဘဝ ်ကက ျား ဌဘ မျဘျားန င်ာ့ တငဖ်ပ ူလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားကိို Public-Private 

Dialogue (PPD) ဖပ လိုပ်၍ နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

အြျ ြို်း သ ်းပိိုို့ ကိုန ြဟ  ဗျ ျူဟ  အခ က င အ ထည ခဖ   ခဆ  င ရွက မခင ်း  (National Export 

Strategy-NES)  

၂၄။ အမျ ိျား ဘျားအဆင်ာ့ပိိုေ့ကို ်မဟဘဗျျူဟဘ (National Export Strategy - NES) န ျားဆ ဲ 

အနကဘငအ်ထည်နဖေါ်န ျား လိုပ်င ်ျားစ မံချက်ကိို ၂၀၁၃ ခိုန စ် အနစဘပိိုငျ်ားကဘလကပင် ဂျဘမဏ  

နိိုငင် ံGIZ ၏ အနထဘက်အပံာ့န င်ာ့နိိုငင်တံကဘကို ်  ယ်မှုစင်တဘ (International Trade Center 

- ITC) ၏  ညျ်ားပညဘအကူအည တိိုေ့ဖဖင်ာ့ စတငန်ဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 16  

၂၅။ ပိိုေ့ကို ်ယ ဉ်ဖပိ ငန်ိိုငစ် မ်ျားန င်ာ့ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုကိို ဦျားတည်၍ NES အဘျားန ျားဆ ဲအနကဘင် 

အထည်နဖဘ ်ဘတ င် အကကိ ည ိနိှုငျ်ားနဆ ျားနန ျားဖခငျ်ား (Pre-Engagement Phase)၊ အန ျားစိတ် 

ည ိနိှုင်ျားဖခငျ်ား (Inception Phase)၊ မဟဘဗျျူဟဘဒ ဇိိုငျ်ားန ျားဆ ဲဖခငျ်ား (Design Phase) န င်ာ့ အနကဘင် 

အထည်နဖဘ ်နဆဘငဖ်ခငျ်ား (Implementation Management Phase) အဆင်ာ့ (၄) ဆင်ာ့ ချမ တ်၍ 

 က်ဆိိုင် ဘ အစိိုျား ၊ ပိုဂဂလိကအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားပါဝငန် ဘ အလိုပ်ရံိုနဆ ျားနန ျားပ ဲ (၃) ကကိမ် ကျငျ်ားပ 

ခဲာ့ဖပ ျား အမျ ိျား ဘျားပိိုေ့ကို ် မဟဘဗျျူဟဘအတ က် နမ ဘ်မ  ်ျားချက်၊ ဦျားတည်ချက်မျဘျား    ိန ျား၊ ဦျားစဘျားနပျား 

 
16 စ ျားပ ဘျား/ကူျား  ်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ  “အမျ ိျား ဘျားပိိုေ့ကို ်မဟဘဗျျူဟဘ(National Export Strategy-NES)” 
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အနကဘင ်အထည်နဖဘ်မည်ာ့ ကဏ္မျဘျားန ွျားချယ်န ျား၊ ကဏ္အလိိုက် နမ ဘမ်  ်ျားချက်၊ ဦျားတည်ချက ်

မျဘျားန င်ာ့ အန ျားစိတ်လိုပ်င ်ျားစ မံချက်မျဘျား န ျားဆ ဲနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

၂၆။ NES အတ က် န ွျားချယ်ထဘျားန ဘ အနကဘင်အထည်နဖဘ်နဆဘင် ွက်မည်ာ့ ဦျားစဘျားနပျား 

ကဏ္မျဘျားမ ဘ နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်- 

 (က) ဦ်းစ  ်းခပ်း ကဏ္ဍြျ  ်း (ကို န စ ည ) (Priority Sector-Goods) (၅) ြျ ြို်း 

   (၁) ဆ ်စပါျား 

   (၂) ပဲမျ ိျားစံိုန င်ာ့ဆ ထ က်  ျားန ံ 

   (၃) န ထ ကက်ို ်လိုပ်င ်ျား 

   (၄) အထည်အလိပ်န င်ာ့ အဝတ်အထည်  

   (၅)  စ်နတဘထ ကပ်စစည်ျား 

 (ခ)  ဦ်းစ  ်းခပ်း ကဏ္ဍြျ  ်း (ဝန ခဆ င ြှု) (Priority Sector-Services) (၁) ြျ ြို်း 

   -     ခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျား 

 (ဂ) ဖွံွံ့ပဖိြု်းရန အလ  ်းအ လ ရ ိ သ ည ာ့ကဏ္ဍ (Emerging Sector) (၁) ြျ ြို်း 

   (၁) န ဘဘ်ဘလိုပ်င ်ျား 

 (ဃ) ဦ်းစ ်းခပ ်းကဏ္ဍြျ ်းကိို အခထ  က အကူမ ပြုဝန ခ ဆ  င ြှုကဏ္ဍြျ ်း(Cross-Sector) 

(၄) ြျ ြို်း 

   (၁) ဘဏ္ဘန ျားဝ ်နဆဘင်မှုမျဘျား   ိနိိုင်န ျား 

   (၂) ကို ်  ယ်မှု တငျ်ားအချက်အလက်ဝ ်နဆဘင်မှု 

   (၃) အ ည်အန  ျားစ မံခ ်ေ့ခ ဲမှု 

   (၄) ကို ်  ယ်မှုလျငဖ်မ ်နချဘနမ ွံ့နစန ျားန င်ာ့နထဘက်ပံာ့ပိိုေ့နဆဘငန် ျား  

၂၇။ ဦျားစဘျားနပျားကဏ္တစ်ခိုဖခငျ်ားအတ က် မဟဘဗျျူဟဘန ျားဆ ဲခဲာ့ ဘတ င် ထိုတ်လိုပ်န ဘငျ်ားချမှု 

ပိိုင်ျား (Supply Side)၊ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားပတ်ဝ ်ျားကျငပ်ိိုငျ်ား (Business environment)၊ နစျျား 

က က် ဝငန် ဘက်မှုပိိုငျ်ား (Market entry) တိိုေ့တ င် နတ ွံ့ကကံ  န ဘ စိ ်နခေါ်မှုအခက်အခဲမျဘျားကိို 

နလာ့လဘဆ ်ျားစစ်၍ နဆဘင ်ွက် မည်ာ့ အန ျားစိတ်လိုပ်င ်ျားစ မံချက်မျဘျားကိို နဖဘထ်ိုတ် ချမ တ် 

ထဘျားဖပ ျား ဖဖစ်ပါ ည်။ အမျ ိျား ဘျားပိိုေ့ကို ်မဟဘဗျျူဟဘ၏ န ွျားချယ်ထဘျားန ဘဦျားစဘျားနပျားကဏ္ 

အလိိုက် ဒ ဇိိုင်ျားန ျားဆ ဲဖခငျ်ားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖပ ျားစ ျားဖပ ဖဖစ် ဘ အနကဘင်အထည်နဖဘမ်ည်ာ့ကဘလကိို 

၂၀၁၅ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၉ ခိုန စ်အထ ိ(၅) န စ်ကဘလ  တ်မ တ်လျဘထဘျားပါ ည်။  
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၂၈။  အမျ ိျား ဘျားပိိုေ့ကို ်မဟဘဗျျူဟဘအနကဘငအ်ထည်နဖဘ်နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ားစတင် ည်ာ့အခမ်ျား 

အ ောျားကိို ၂၀၁၅ ခိုန စ် မတ်လ ၂၅  က်န ေ့တ င် နိိုငင်နံတဘ်ဒိုတိယ မမတ-၂ မ  တက်န ဘက် 

ချ  ျားဖမ င်ာ့၍ န ဖပည်နတဘ ် ိ ဖမ ်မဘအဖပည်ဖပည်ဆိိုင် ဘ က  ်ဗငျ်ား  င်ျားဗဟိိုဌဘ တ င် ကျငျ်ားပဖပ လိုပ် 

ခဲာ့ပါ ည်။ တစ်ဆက်တည်ျားတ င် ဖမ ်မဘာ့ကို ်  ယ်မှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နကဘ်မတ  ပထမအကကိမ် 

အစည်ျားအနဝျားကိို ကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။   

ဥပခဒဆိို င ရ   မပင ဆ င ခမ ပ င ်း လဲြှုြျ  ်း ခဆ င ရွ က မခ င ်း (Legal Reforms) 

၂၉။ ၂၀၁၂ ခိုန စ်တ င် နိိုင်ငဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဥပနဒကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျား၍  နိိုငင်ဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု 

မျဘျားကိို ဆ ဲနဆဘင ် အနကဘင်အထည်နဖဘန်ဆဘငန်ိိုငခ်ဲာ့ ည်။ ဖမ ်မဘနိိုင်င ံဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု 

ဥပနဒကိို ၂၀၁၃ ခိုန စ် ဇူလိိုငလ် ၃၁  က်န ေ့တ င် ဖပဋ္ဌဘ ်ျား၍ ဖပည်တ င်ျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား အဘျား 

နကဘင်ျားနစ  ် နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။ ထိိုေ့ဖပင် နိိုငင်ဖံခဘျား၊ နိိုငင်ဖံခဘျား ဘျား မခ ဲဖခဘျားဘဲ အဆိိုပါ ဥပနဒ 

န စ် ပ်အဘျားနပါင်ျား၍  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဥပနဒအ စ်ကိိုလည်ျား ဖပဋ္ဌဘ ်ျားနိိုင ် ် ဖပငဆ်င်န ျားဆ ဲ ညာ့် 

လိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ၂၀၁၄ ခိုန စ်တ င် စတငန်ဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၁၆ NLD အစိိုျား လက်ထက် ၂၀၁၆ 

ခိုန စ်တ င် အတညဖ်ပ နိိုင်ခဲာ့ပါ ည်။ အလဘျားတူပင် ကိုမပဏ  ဥပနဒကိို ၂၀၁၃ ခိုန စ်တ င် စတင် 

ဖပငဆ်င်ခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၁၄ ခိုန စ်တ င် စတငန် ျားဆ ဲခဲာ့န ဘ်လည်ျား ၂၀၁၇ ခိုန စ်မ  ဘ အတညဖ်ပ  ဖပဌဘ ်ျား 

နဆဘင ်ွက်နိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။  

၃၀။ ၂၀၁၃ ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘဗ်ဟိိုဘဏ်အဘျား ဘဏ္ဘန ျားဝ ်ကက ျားဌဘ နအဘက်မ  

ခ ဲထ က်ကဘ   ျားဖခဘျားလ တ်လပ် ညာ့်အဖ ဲွံ့အစည်ျားအဖဖစ်ထနူထဘင၍် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံနတဘဗ်ဟိိုဘဏ် 

ဥပနဒ (Central Bank of Myanmar Law) ကိို ၂၀၁၄ ခိုန စ်တ င် ဖပဋ္ဌဘ ်ျားခဲာ့ ည်။  

၃၁။ အထူျားကို ်စည်ခ  ် (Specific Goods Tax) ဖပဋ္ဌဘ ်ျားဖခင်ျား၊ အခ  ်စ မံအိုပ်ချ ပ်မှု ဥပနဒ (Tax 

Administration Law) န ျားဆ ဲဖခင်ျား၊ အခ  ်ဥပနဒမျဘျားအဘျား ဖပငဆ်င်ဖခငျ်ား၊ တ ်ဖိိုျား ထပဖ်ဖညာ့်ခ  ် 

(Value Added Tax) န ျားဆ ဲဖပဋ္ဌဘ ်ျားဖခငျ်ားစ ညာ့် အခ  ်ဆိိုင ်ဘ ဥပနဒမျဘျား ဖပငဆ်င ်နဆဘင် ွက် 

ခဲာ့ ည်။ 

၃၂။ စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒ(၄)  ပ် အ က် စတိုတထအချက်ဖဖစ် ညာ့် စဘ င်ျားဇယဘျား ကိ ်ျားဂဏ ်ျားမျဘျား 

အ ည်အန  ျား ဖပည်ာ့ဝန ျားအတ က် စဘ င်ျားအငျ်ားဥပနဒကိို ဖပဌဘ ်ျားနိိုင ် ် ၂၀၁၅ ခိုန စ်တ င် 

လ တ်နတဘ် ိိုေ့ တငဖ်ပနဆဘင် ွက်ခဲာ့န ဘလ်ည်ျား  နဆ ျားနန ျားမှု မဖပ ျားဖပတ်ခဲာ့ဘဲ န ောကလ် တ်နတဘ် 

တ င် ဆက်လက်နဆ ျားနန ျား  ် ဆံိုျားဖဖတ်ခဲာ့ပါ ည်။  ၂၀၁၈ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လမ  ဘ အတည်ဖပ  

ဖပဌဘ ်ျား နဆဘင ်ွက်နိိုငခ်ဲာ့ ည်။  
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ခြခရိို စ ်းပွ  ်းခ ရ်းမပြုမပ င ခ မပ င ်း လဲြှုြျ ်း ခဆ င ရွ က မခ င ်း (Macro Economic Reforms)  

၃၃။ နကျျားလက်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုန ငာ့် ဆငျ်ား ဲ၏န မ်ျားပါျားမှု နလျဘာ့ကျနစန ျား မဟဘဗျျူဟဘန ျားဆ ဲဖခငျ်ား၊ လိုပ် 

 ဘကိိုင် ဘ  ိ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဝ ်ျားကျငဖ်ဖစ်နပေါ်န ျား၊ ပိုဂဂလကိကဏ္ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားအတ က် နဆ ျားနန ျား 

ပ ဲမျဘျား ကျငျ်ားပဖခင်ျား၊ နမခရိိုစ ျားပ ဘျားန ျား ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှုမျဘျား နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ား၊ ဗဟိိုဘဏ်ကိို 

  ျားဖခဘျားလ တ်လပ် ညာ့် အဖ ဲွံ့အစည်ျားအဖဖစ် ထူနထဘငဖ်ခငျ်ား၊  ၁၉၉၃ ခိုန စ် နဖနဖဘ်ဝါ  လက 

တည်ျားက ထိုတ်နဝခဲာ့ ညာ့်  ၂၀၁၂ ခိုန စ် ဩဂိုတ်လတ င် နိိုင်ငဖံခဘျားနင လဲလ ယ်န ျားလက်မ တ် 

(Foreign Exchange Certificate-FEC) ကိို ဖျက် ိမ်ျား၍ နိိုငင်ဖံခဘျားနင လဲလ ယ်နှု ်ျားအဘျား 

Managed Float Market ဖဖစ်နပေါ်နစခဲာ့ဖခင်ျား၊ ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘစ မခံ ေ့်ခ ဲမှု (Public Finance 

Management) မဟဘဗျျူဟဘန ျားဆ ဲ၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏  ည်ျားပညဘအကူအည ဖဖငာ့် အနကဘင် 

အထည်နဖဘန်ဆဘငဖ်ခငျ်ား၊အခ  ်အနကဘကန် ငာ့်စပ်လျဉ်ျား ညာ့် ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှုမျဘျား နဆဘင် ွက် 

ခဲာ့ ည်။   

မပည သူူ့ဘ ဏ္ဍ  စ ြံခန ို့ ခွဲ ြှု လိုပ ငန ်းြျ ်း ခဆ  င ရွ က မခ င ်း (Public Finance Management) 

၃၄။ မြန ြ နိိုင ငံ ၏စ ်းပွ ်း ခရ်း န ငာ့  လူြှုခရ်းမ ပြုမပင ခမပ င ်းလဲခ ရ်း လိုပ ငန ်းစ ဉ  ြျ ်း န ငာ့ ချ တိ  ဆ က  

၍ မပည သူူ့ဘ ဏ္ဍ ခရ်း စ ြံခန ို့ ခွဲြှုမပြုမပင ခမပ င ်းလဲ ခရ်း အခက  င အထ ည ခ ဖ   ခဆ  င ရွက ြှု ၏  

အခ ရ်းပါ ြှု ။ ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘန ျား စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုဆိို ည်မ ဘ နိိုငင်နံတဘအ်စိိုျား က ချမ တ်ထဘျား ညာ့် 

စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒ ဦျားစဘျားနပျားမျဘျားန ငာ့်အည  ဘဏ္ဘန ျားန ငာ့် အခ  ်ဆိိုင ်ဘ ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲမှုမျဘျား၊ 

ဖပည် ူူ့ ဘဏ္ဘ  ်ပံိုနင စဘ င်ျား ပ ငာ့်လင်ျားဖမင် ဘမှု၊ ဘဏ္ဘန ျားမူဝါဒ၊  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဘတ်ဂျက် 

န ငာ့ ်ထိန ဘက်မှု  ိန ဘ အစိိုျား အ ံိုျားစ ိတ်စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု၊ နိိုငင်နံတဘပ်ိိုင ်စ ျားပ ဘျားန ျား အဖ ဲွံ့အစညျ်ားမျဘျား 

ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု၊ မဟဘဗျျူဟဘနဖမဘက် အ ငျ်ားအဖမစ် ခ ဲနဝချထဘျားမှုန ငာ့်  နင စိုစည်ျားမှုတိိုေ့ကိို 

အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်နဆဘင် ွက်ဖခငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်။ 
 

 

၃၅။ မပည ခ ထ င စိုန  ငာ့  တ ိို င ်း ခဒသက က ်း/မပ ည နယ ြျ ်း အ က ်း သငာ့ ခလျ   သ ညာ့  ဘဏ္ဍ  ခ ငွ 

ခွဲခဝသံို်းစွဲ ြှု မဖစ ခပေါ်ရန  လိိုအပ မခ င ်း ။ ဖပည်နထဘငစ်ိုအစိိုျား က နကဘက်ခံခ ငာ့်  ိ ညာ့် အခ  ်အခ 

မျဘျားန ငာ့် တိိုင်ျားနဒ ကက ျား  ိိုေ့မဟိုတ် ဖပည် ယ်အစိိုျား မျဘျားက နကဘက်ခံ မညာ့် အခ  ်အခ  နင မျဘျား 

ကိို ဖပည်နထဘငစ်ို မမတဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘ်၏ ၂၀၀၈ ခိုန စ် ဖ ဲွံ့စည်ျားပံိုအနဖခခံဥပနဒ ၊ ဇယဘျား 

(၁)န ငာ့ ် ဇယဘျား (၅)တ င် ဖပဌဘ ်ျားထဘျားပါ ည်။ ဖ ဲွံ့စည်ျားပံို အနဖခခံဥပနဒန ငာ့်အည  ဖပည်နထဘင်စို 

အစိိုျား က နကဘက်ခံခ ငာ့်  ိ ညာ့် အခ  ်မျဘျား နကဘက်ခံဖခငျ်ား ၊ယငျ်ားအခ  ်  နင မျဘျားမ   ငာ့်နလျဘ် 

 ညာ့်အခ  ်နဝစိုမျဘျားကိို တိိုင်ျားနဒ ကက ျားန ငာ့် ဖပည် ယ်မျဘျား ိိုေ့ ခ ဲနဝနပျားဖခငျ်ားန ငာ့် ဘဏ္ဘန ျား 
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နကဘ်မ  င်၏ နထဘက်ခံတငဖ်ပချက်ဖဖငာ့် ဖပည်နထဘငစ်ိုလ တ်နတဘ် ိိုေ့ တငဖ်ပ အတည်ဖပ ချက် 

 ယူ၍ ဖပည်နထဘငစ်ိုမ  တိိုင်ျားနဒ ကက ျားန ငာ့် ဖပည် ယ်မျဘျား ိိုေ့ ဘဏ္ဘနင မျဘျား နထဘက်ပံာ့ဖဖညာ့် 

ဆည်ျားဖခငျ်ားတိိုေ့ကိို ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘန ျားစ မံခ ေ့်ခ ဲမှုစ စ်မျဘျားန ငာ့်ဆ နလျဘ်ည ည တ်နအဘင် နဆဘင် ွက် 

ပါ ည်။ တိိုင်ျားနဒ ကက ျားန ငာ့် ဖပည် ယ်မျဘျား ိိုေ့   ငာ့်တငာ့်နလျဘက်ပတ်န ဘ ဘဏ္ဘ  ်ပံိုနင မျဘျား 

ကိို နထဘက်ပံာ့နပျား  ် အန ျားကက ျား ကဲာ့ ိိုေ့ တိိုင်ျား နဒ ကက ျားန ငာ့ ် ဖပည် ယ်မျဘျားကလည်ျား   ိ ညာ့် 

ဘဏ္ဘ  ်ပံိုနင မျဘျားကိိုအနလအလ ငာ့်မ  နိစဘဲ ဖပည် ူအတ က် အကျ ိျား  ိ  ိထိန ဘက်စ ဘ  ံိုျားစ ဲ  ် 

လည်ျား အလ  ်အန ျားကက ျား ညာ့်အတ က် ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘန ျားစ မံခ ေ့်ခ ဲမှုစ စ်ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲမှုကိို 

နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်။ နင နကကျားမူဝါဒန ငာ့် ဘဏ္ဘန ျားမူဝါဒချတိ်ဆက် နဆဘင ်ွက်  ် 

ယနတယဘျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

အခွန ကဏ္ဍ မပြုမပ င ခမပ  င ်းလဲြှု ြျ ်း (Tax Reform)  

၃၆။ Public Financial Management Reform Strategy ၏ အစ အစဉ်ဖဖငာ့် ဖပည်တ င်ျား 

အခ  ်မျဘျားဦျားစ ျားဌဘ ၏ အခ  ်ဆိိုင ်ဘ မူဝါဒန ငာ့်အခ  ်ဆိိုင ်ဘ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲန ျား 

လိုပ်င ်ျားစဉ် (Tax Policy & Tax Administration Reform)ကိို နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ အခ  ် 

ဆိိုင် ဘ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲန ျားလိုပ်င ်ျားစဉ်၏  ည ်ွယ်ချက်မ ဘ အခ  ်နကဘက်ခံမှု (Tax) 

န ငာ့ ် GDP အချ ိျားဖမငာ့်တက်လဘနစ  ်န ငာ့် နခတ်မ အခ  ်ဆိိုင် ဘ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုစ စ် ိိုေ့ နဖပဘငျ်ားလဲ  ် 

အဓကိ ည် ွယ်ခဲာ့ဖပ ျား နိိုငင်နံတဘအ်စိိုျား ၏ ဘဏ္ဘန ျားအနဖခအန  တည်ဖငိမ်မှုအတ က် ထိန ဘက် 

စ ဘ အနထဘက်အပံာ့ဖပ နိိုင ် ် ဖဖစ်ပါ ည်။ အခ  ်ထမ်ျားကိိုယ်တိိုင် စည်ျားကကပ် ညာ့်စ စ်(SAS 

System) ကိို စတငက်ျငာ့် ံိုျားခဲာ့ ည်။ VAT စ စ် အနကဘငအ်ထည် နဖဘ်နဆဘင ်ွက်နိိုငန် ျား 

ဖပငဆ်င်ဖခငျ်ား၊ Paper Based ဖဖငာ့် နဆဘင် ွက် ဘမ  IT  ည်ျားပညဘကိို တတ်နိိုင် မ  ပိိုမိိုအ ံိုျားဖပ  

 ညာ့်စ စ် ိိုေ့ နဖပဘင်ျားလဲနဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ား၊ အခ  ်ဝ ်ထမ်ျားမျဘျား၏စ မ်ျားနဆဘင် ည်၊ ဘဘ ဘ ပ် 

ဆိိုင် ဘ ကျွမ်ျားကျငမ်ှု၊ ဥပနဒန ျား ဘ အနထဘက်အပံာ့ဖဖစ်မှုန ငာ့ ်ထိန ဘကန်ကဘင်ျားမ  ်န ဘ အဖငင်ျား 

ပ ဘျားမှုဆိိုင ်ဘ နဖဖ  င်ျား  ်  ညျ်ားလမ်ျားမျဘျား ဖ ံဖဖ ိျားတိိုျားတက်နစ  ် နဆဘင ်ွက်ဖခင်ျားတိိုေ့နကကဘငာ့် မူလ 

က Tax-to-GDP ratio မ ဘ ၃% မ  ၅% အတ ငျ်ား ဘ  ိန ခဲာ့ဖပ ျား ASEAN နိိုငင်မံျဘျားအတ ငျ်ားမ ဘပင် 

အ ိမာ့်ဆံိုျား အနဖခအန  ဖဖစ်ခဲာ့ပါ ည်။  ိိုေ့အတ က် အခ  ်စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု လိုပ်င ်ျားမျဘျားအဘျား ဖပ ဖပင် 

နဖပဘင်ျားလဲနဆဘင ်ွက်မှုမျဘျား နကကဘငာ့် အစိိုျား  က်တမ်ျားကို ် ညာ့် အချ ိ်တ င ်Tax-to-GDP ratio 

မ ဘ ၈% နကျဘ်အထိ န ဘက်  ိခဲာ့ပါ ည်။   
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ခ ကွ်းပြ ရ င ်းလ င ်းခ ရ်းကိ စစ ခဆ င ရွက မခင ်း (Debt Cancellation) 

၃၇။ ဦျား ိ ်ျားစိ ်အစိိုျား ကဘလအတ င်ျား နိိုငင်တံကဘဖပ ်လည် ထိနတ ွံ့ဆက်ဆံဖပ ျား ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

အစိိုျား ၏ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲန ျားလိုပ်င ်ျားစဉ်ကိို အဘျားနပျားနထဘက်ပံာ့ကူည   ် လိုပ်နဆဘင်လဘကက 

 ည်။ အထူျား ဖဖငာ့် ဖမ ်မဘနိိုင်ငကံ ဖပည်ပနချျားနင  ယူထဘျားန ဘ ဖမ   ငန်ိိုင်ငမံျဘျားန ငာ့် နိိုင်ငတံကဘ 

အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားအန ဖဖငာ့်ယငျ်ား ိိုေ့၏ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ညျ်ား၊ စညျ်ားမျဉ်ျား၊ ဥပနဒမျဘျား အ  စဘ ငျ်ားတင် 

ကျ ်  ိ န န ဘနကက ျားဖမ ကိစစ ည် ဖပဿ ောတစ် ပ်ဖဖစ်နပေါ်ခဲာ့ပါ ည်။ ယငျ်ားနကက ျားဖမ ကိစစ ပ် 

မျဘျားကိို  နဘဘတူ   င်ျားလင်ျားနိိုင်မ  ဘ ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံတ က် ဖပ ်လည်ပံာ့ပိိုျားကူည  နထဘက်ပံာ့ နိိုင် 

မညာ့ ်အနဖခအန  ဖဖစ်နပေါ်ခဲာ့ပါ ည်။  

၃၈။ ပဲ စ်ကလပ်အဖ ဲွံ့ဝင် ဖမ   ငန်ိိုငင်ံမျဘျားမ ဘ ဂျပ ်နိိုင်င၊ံ ဒိ ်ျားမတ်နိိုင်ငံ၊ ဂျဘမ  နိိုငင်၊ံ ကန ဒါ 

နိိုငင်၊ံ ဖငလ် ်နိိုငင်ံ၊ ဖပင် စ်နိိုင်င၊ံ အ တလ နိိုင်င၊ံ  ယ် ဘလ ်နိိုငင်ံ၊ န ော်နဝနိိုင်ငံ၊ ဩစနကတ ျား 

ယဘျားနိိုင်ငနံ ငာ့ ် ဖဗိတိ ်နိိုင်ငတံိိုေ့ ဖဖစ် ည်။ ယငျ်ားနချျားနင မျဘျားအဘျား ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခိုန စ် အထိ ဘ 

ဖပ ်လည်နပျားဆပ်နိိုငခ်ဲာ့ဖပ ျား ၁၉၉၇ ခိုန စ်န ောကပ်ိိုင်ျားတ င် ဖပ ်လည်နပျားဆပ်နိိုငဖ်ခငျ်ား မ  ိခဲာ့ပါ။17 IDA 

(World Bank) န ငာ့် ADB ထံမ  နချျားနင မျဘျားမ ဘ န ောက်ကျနကကျားမျဘျား မ  ိန ဘ်လည်ျား ကျ ်နချျားနင  

မျဘျားမ ဘ န ောက်ကျနကကျားနပျား မည် ဖဖစ်ပါ ည်။ ထိိုေ့အဖပင ်နချျားနင မျဘျားအဘျားဖပ ်လည်နပျားဆပ်  ် 

အချ ိ်နစာ့န ဘက်န ဘလ်ည်ျား နပျားအပ်ဖခငျ်ားမ  ိခဲာ့ ဖဖငာ့် မူလအ ငျ်ား၊ အတိိုျားမျဘျားအဖပင် န ောကက်ျ 

နကကျားမျဘျားပါ ပါဝင်လဘဖပ ျားန စ်စဉ် နကက ျားဖမ လက်ကျ ်ပမဘဏမ ဘ တဖဖည်ျားဖဖည်ျား ဖမငာ့်တက်လဘ 

ခဲာ့ ည်။ အချ ိွံ့န ဘနချျားနင မျဘျား၏န ောကက်ျနကကျားပမဘဏမ ဘတင ် ိန န ဘ နကက ျားဖမ ပမဘဏ၏ 

၇၀% မ  ၉၀% အထိ တိိုျားပ ဘျားလျက်   ိပါ ည်။ 

၃၉။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံနပေါ် တင်  ိန န ဘ နကက ျားဖမ မျဘျားကိို   င်ျားလငျ်ားနိိုင်ဖခငျ်ားဖဖငာ့် နိိုငင်တံကဘ 

အ ိိုက်အဝ ်ျားတ ငတ်ဘဝ ် နိိိုင်ငအံဖဖစ် ဖပ ်လည်အ ိအမ တ်ဖပ ခံ ဖခင်ျား၊ နိိုငင်နံတဘ်အန ဖဖငာ့် 

နပျားဆပ်  ်အချ ိ်နစာ့န ဘကန် ဘ်လည်ျား မနပျားနချ န ျားန ဘ နကက ျားဖမ မျဘျားအဘျား နိိုငင်နံတဘ၌် 

လက်ငငျ်ားဝ ်ထိုပ်ဝ ်ပိိုျား ကက ျားမဘျားစ ဘမ  ိဘဲ   င်ျားလငျ်ားနိိုင်ဖခငျ်ား၊ နိိုငင်နံတဘအ်န ဖဖငာ့် နကက ျားနဟဘင်ျား 

ကိို နကက ျား စ်ပံိုစံနဖပဘင်ျားဖပ ျား အတိိုျားနှု ်ျား က် ဘန ဘ နချျားနင မျဘျားကိို ဆိိုင်ျားငံာ့ကဘလန ငာ့်တက  

န စ်  ည် ဖပ ်လည်   ိဖခင်ျား၊ နိိုငင်နံတဘ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားန ငာ့် ဖပည် ူလူထို လိိုအပ်ချက်မျဘျားအဘျား 

ဖဖညာ့်ဆည်ျားနဆဘင် ွက်န ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျားအတ က် အနထဘကအ်ပံာ့ဖဖစ်နစမညာ့် နိိုင်ငတံကဘမ  

နထဘက်ပံာ့ကူည မှုန ငာ့ ် နချျားနင အ စ်မျဘျား    ိခံစဘျားနိိုငဖ်ခငျ်ား၊ ဂျပ ်နိိုငင် ံ အပါအဝင် ပဲ စ်ကလပ် 

 
၁၆  ဦျားဝင်ျား  ိ ်၏ နိိုင်ငံနတဘ၏်ဖပညပ်နကက ျားဖမ အနဖခအန န ငာ့် ပဲ စ်ကလပန်ကက ျားဖမ   င်ျားလင်ျားဖခင်ျားအနတ ွံ့အကကံ စဘအိုပ်၊   ၂၀၂၀ဖပညာ့်န စ် စက်တင်ဘဘလ 
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အဖမတဲမ်ျား အဖ ဲွံ့ဝင ်(၁၁)နိိုငင်ထံံတင ် ိန န ဘ ဖမ ်မဘနိိုင်င၏ံ နကက ျားဖမ  ဆိိုင် ဘ  က် ဘခ ငာ့်မျဘျား 

   ိဖခင်ျားစ ညာ့ ်အကျ ိျားနကျျားဇူျားမျဘျား    ိခဲာ့ပါ ည်။ 

၄၀။ ၂၀၁၃ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လ ၂၄  က်န ေ့န ငာ့် ၂၀၁၃ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လ ၂၅  က်န ေ့တိိုေ့၌ 

ကျငျ်ားပခဲာ့န ဘ ပဲ စ်ကလပ် အဖ ဲွံ့ဝင ် နိိုငင်မံျဘျားန ငာ့ည် ိနိှုငျ်ားအစည်ျားအနဝျားတ င် အမျဘျား နဘဘ 

တူည ချက်အ  ဖမ   င ်(၁၁) နိိုငင်ံ၏ နကက ျားဖမ မျဘျား အ က်မ  နကက ျားဖမ  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၅.၉၂၅ 

ဘ လ ယံ (၅၉၂၅   ်ျား) နကက ျားနလ ဘ်နပျားခဲာ့ ည်။  ိိုေ့ဖဖစ် ဘ နကက ျားဖမ   င်ျားလငျ်ားဖခင်ျားလိုပ်င ်ျားစဉ် 

တစ်ခိုလံိုျားဖပ ျားဆံိုျားချ ိ်တ င်  ိ ညာ့် နင နကကျားလဲလ ယ်နှု ်ျား၊ န စ်နိိုင်ငံချင်ျားနဆ ျားနန ျား ည ိနိှုင်ျား နဘဘတူ 

ည မှုစ ညာ့် အနဖခအန မျဘျားအ  အမ  ်တကယ် အနကက ျားနလ ဘ်နပျားမှုနကကဘငာ့်  က် ဘမှု   ိ 

ခဲာ့ ညာ့ ်စိုစိုနပါငျ်ားနကက ျားဖမ ပမဘဏမ ဘ အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၅.၉၅၆ ဘ လ ယံ (၅၉၅၆   ်ျား) ဖဖစ် 

 ည်။  ိိုေ့ဖဖစ် ဘ ၁၉၈၈ ခိုန စ် မတိိုင်မ  နိိုငင်နံတဘ်က  ယူခဲာ့န ဘ ဖပည်ပနကက ျားဖမ မျဘျား အ က်မ  

ADB ၊ World Bank န ငာ့် ပဲ စ်ကလပ ် (၁၁) နိိုငင်တံိိုေ့န ငာ့ ် နကက ျားဖမ   င်ျားလငျ်ားဖခင်ျား လိုပ်င ်ျားစဉ် 

တစ်ခိုလံိုျား အဖပ ျား တ် နဆဘင် ွက်ဖပ ျားန ောက် ၁၉၈၈ ခိုန စ် မတိိုင်မ  နချျားနင လက်ကျ ် အနဖခ 

အန မ ဘ နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား ဖဖစ် ည်။ 

ဇယ ်း (၉)-၁၉၈၈ ခိုန စ ြတိိုင ြ  နိိုင ငံခ တ  ကရယူခဲာ့ခသ  မပည ပခ  ကွ်းပြ ြ ျ ်း         (အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျား)                     

စဉ  ပြ ရ င နိိုင င ံ /အဖွဲွံ့အစည ်း ခ ကွ်းပြ ြရ င ်းြ ပြ ဏ 
 

ခ ကွ်းခလျှ  ပြ ဏ 
 

ခ ကွ်းရ င ်းပပ ်းခနော က  ပြ ဏ 

၁ ADB ၆၆၅ - ၆၆၅ 

၂ World Bank ၈၈၃ - ၈၈၃ 

၃ ပဲရစ ကလပ အဖဲွွံ့ဝင နိိုင င ံြျ ်း ၁ ၀,၁၄၈ ၅,၆၅၆ ၄,၁ ၉၂ 

  

ဩစနကတ ျားယဘျား ၂၉၀ ၁၄၅ ၁၄၅ 

ကန ဒါ ၈ ၈ - 

ဒိ ်ျားမတ ် ၅၁ ၅၁ - 

ဖင်လ ် ၆ ၃ ၃ 

ဖပင် စ ် ၁,၁၁၈ ၅၅၇ ၅၆၁ 

ဂျဘမ   ၁,၅၇၀ ၆၉၉ ၈၇၁ 

အ တလ  ၆ ၃ ၃ 

ဂျပ  ် ၆,၄၆၂ ၃,၉၀၄ ၂,၅၅၈ 

 ယ် ဘလ  ် ၂၀ ၁၀ ၁၀ 

န ောန်ဝ ၅၃၄ ၅၃၄ - 

ဖဗတိိ  ် ၈၃ ၄၂ ၄၁ 

စိုစိုခပါ င ်း ၁ ၁,၆၉၆ ၅,၉၅၆ ၅,၇၄၀ 

ဇစ်ဖမစ်။ ဘဏ္ဘန ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၏ ၈-၃-၂၀၁၆  က်န ေ့ထိုတ် ဖပည်ပနကက ျားဖမ နဟဘင်ျားမျဘျား   င်ျားလင်ျားနဆဘင် ွက်ဖခင်ျား မ တ်တမ်ျား 

(ဦျားဝင်ျား  ိ ်၏ နိိုင်ငံနတဘ်၏ ဖပည်ပနကက ျားဖမ  အနဖခအန န ငာ့် ပဲ စ်ကလပ် နကက ျားဖမ   င်ျားလင်ျားဖခင်ျား အနတ ွံ့အကကံ  

စဘအိုပ်မ ) 
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စ ြံကိန ်းြျ ်းချ ြ တ ခ ဆ င ရွက မခင ်း (Planning Process) 

၄၁။  မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ်အစိိုျား  က်တမ်ျားတ င် န ျားဆ ဲခဲာ့ ညာ့်စ မံက ိ်ျားမျဘျားမ ဘ နအဘက်ပါ 

အတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်-  

(က) စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် လူမှုန ျားဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုအနဖခခံမူနဘဘင် (Framework for 

Economic and Social Reforms-FESR) 

(ခ) အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား (National Comprehensive 

Development Plan-NCDP) 

(ဂ)  ဖမ ်မဘာ့ဘက်စံို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နမ ဘ်မ  ်ျားချက် (Myanmar Comprehensive 

Development Vision - MCDV) 

(ဃ)  ပထမ (၅) န စ် စ မံကိ ်ျား (First Five Year Plan)  

စ ်းပွ ်းခ ရ်းန ငာ့  လူ ြှုခ ရ်းမပ ြုမပင ခမပ  င ်း လဲြှု အခမခ ခံ ြူခဘ င  (Framework for Economic and 

Social Reforms-FESR) 

၄၂။ ၂၀၁၂ ခိုန စ်၊ နိိုဝငဘ်ဘလ ၂၈  က် န ေ့တ င် ဌဘ ဆိိုင ်ဘ ကျွမ်ျားကျင ူ်မျဘျား၊ ပညဘ  င်မျဘျား၊ 

နိိုငင်တံကဘအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားန ငာ့်ည ိနိှုငျ်ားနဆ ျားနန ျားလျက် စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့်လူမှုန ျားဖပ ဖပင် နဖပဘငျ်ားလဲမှု 

အနဖခခံမူနဘဘင် (Framework for Economic and Social Reforms - FESR) ကိို န ျားဆ ဲ၍ 

နိိုငင်တံကဘ ိိုေ့ နကကညဘနိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ကဘလလတ်အတ က် ဘ  ည ်ွယ်ခဲာ့ဖပ ျား အဆိိုပါ မူနဘဘင် 

အ  ဖပည်နထဘင်စိုအစိိုျား န ငာ့် နဒ နတော အစိိုျား မျဘျား အဘျားနကဘငျ်ားန ျားန ငာ့် အစိိုျား စ စ် တိိုျားတက် 

နကဘင်ျားမ  ်န ျားအတ က် နအဘက်နဖဘ်ဖပပါ  ညျ်ားလမျ်ားမျဘျားဖဖငာ့် ချဉ်ျားကပ် နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်- 

(က) ဖပည် ူူ့အိုပ်ချ ပ်န ျားစ စ်ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲန ျား။ 

(ခ)  တငျ်ားလက်ခံ   ိမှုန ငာ့် ပ ငာ့်လငျ်ားဖမင် ဘမှုတိိုျားတက်နကဘင်ျားမ  ်န ျား။ 

(ဂ) အကျငာ့်ပျက်ဖခစဘျားမှုထိ ်ျားချ ပ်န ျား။  

(ဃ) ဥပနဒ ည်ျားကျအိုပ်ချ ပ်န ျား။ 

(င) ဖပည် ူမျဘျားပါဝငန်ဆဘင် ွက်ပိိုင်ခ ငာ့န် ငာ့် တိိုင်ပငအ်ကကံ ယူမှုဖပ န ျား။ 

၄၃။ ထိခရ  က ထက မြက သ ညာ့ အစိို်း ရ။ FESR အ  ထိန ဘက်ထက်ဖမက် ညာ့် အစိိုျား  အဖဖစ် 

အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်နဆဘင် ွက်နိိုငန် ျားအတ က် တစ်ဖက်ပါအတိိုငျ်ား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်- 

(က) ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားအတ က် အနဖခခံအိုတ်ဖမစ်မျဘျား ချမ တ်  ်န ငာ့ ်ယခို 

နဖဘဖ်ပထဘျား ညာ့် အလျင်အဖမ ် နအဘင်ဖမင်မှု   ိနိိုင ်ညာ့် ကိစစ ပ်မျဘျားကိို 
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လိုပ်နဆဘင်  ်၊ အစိိုျား  ည် ဘဏ္နင  ံိုျားစ ဲဖခငျ်ား၊ အခ  ်နကဘက်ခံဖခငျ်ားန ငာ့် လိိုအပ် 

 ညာ့် ဥပနဒစည်ျားကကပ်န ျား အဘဏဘပိိုင်မျဘျား ဖ ဲွံ့စည်ျားနပျားဖခင်ျားဖဖငာ့် အန ျားကက ျား ညာ့် 

အခ ်ျားကဏ္တ င်   ိန ပါ ည်။ 

(ခ) ဤ ည်မ  ်ျားချက်ကိို ဖပညာ့်နဖမဘက်နအဘင်ဖမငန်စ  ်အတ က် အစိိုျား အန ဖဖငာ့် 

၎င်ျား၏ ပင်မအဖ ဲွံ့အစည်ျား (Institution) မျဘျားကိို ဖပ ်လည်ဖ ဲွံ့စည်ျား  ် လိိုအပ်ဖပ ျား 

ပင်မ လိုပ်င ်ျားနဆဘင်တဘမျဘျားကိို တစ်နဖပျားည  ဖဖစ်နစ  ်ဖပ ်၍ ည ိနိှုငျ်ားစ စဉ်  မည် 

ဖဖစ်ပါ ည်။ 

(ဂ) အလျင်အဖမ ်န ငာ့် နအဘငဖ်မငမ်ှု နိိုင် ညာ့်ကိစစမျဘျား လိုပ်နဆဘင ် ်န ငာ့် စဉ်ဆက် 

မဖပတ် နအဘငဖ်မင် ညာ့် ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲန ျား အ  ိ ်အဟို ်ကိို ထိ ်ျားထဘျားနိိုင်  ် 

အစိိုျား အန ဖဖငာ့် လိုပ်င ်ျားနဆဘင်တဘမျဘျားကိို ထိန ဘကစ် ဘ ဖပ ်လည် ဖ ဲွံ့စည်ျားမှု 

ဖပ   ် လိိုအပ်ပါ ည်။  

(ဃ) အစိိုျား အန ဖဖငာ့် ထိန ဘကထ်က်ဖမက်စ ဘ လိုပ်နဆဘင်နိိုင်နစ  ် နအဘက်ပါ 

လိုပ်င ်ျား ယ်ပယ် (၄) ခိုတ င် ဖပ ်လည်ဖ ဲွံ့စည်ျားမှု ဖပ လိုပခ်ဲာ့ပါ ည်- 

(၁) ပထမ ယ်ပယ်တ င် အစိိုျား အန ဖဖငာ့် ပိုဂဂလိကကဏ္ကိို ပိိုမိိုထိန ဘက်စ ဘ 

စ မ်ျားနဆဘင်နိိုင ်ညာ့်ဝ ်ျားကျင်ကိို ဖ ်တ ျားနပျား  ်၊ 

(၂)  အမ  ်တကယ် ကို ်ပစစည်ျားန ငာ့် ဝ ်နဆဘင်မှုမျဘျားထိုတ်လိုပ် ဘတ င ် နိှုငျ်ား  

အဘျား ဘချက် နဘဘကိို မဟဘဗျျူဟဘကျကျ စဉ်ျားစဘျားဆံိုျားဖဖတ်နပျား ညာ့် 

အခ ်ျားကဏ္ ိိုေ့နဖပဘင်ျားန ွှေွံ့  ်၊ (ပိုဂဂလကိကဏ္န ငာ့် ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင ်ွက် 

ဖခငျ်ား) 

(၃) အစိိုျား ပိိုငစ် ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို Corporation မျဘျား အဖဖစ် အ  င် 

နဖပဘင်ျားနစ  ်၊ 

(၄) အစိိုျား လိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အစိိုျား -ပိုဂဂလကိ ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုမ တစ်ဆငာ့် 

ပိုဂဂလကိကဏ္ကိို အဘျားနပျားဖမ ငာ့်တင်  ဘျား  ်။  

(င) အစိိုျား ၏ ဘဏ္ဘန ျားဝင်နင ထ က်နင ကိို မ တစ ဘ ထိ ်ျားချ ပ်စ မနံိိုငမ်ည် ဖဖစ်ဖပ ျား 

ပိုဂဂလကိ င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်လဘနစ  ် လိိုအပ် ညာ့် ဥပနဒ စည်ျား 

မျဉ်ျားမျဘျား ဖပဋ္ဌဘ ်ျား  ် လိိုအပ် ညာ့်အတ က်  က်ဆိိုင် ညာ့်ဌဘ ၊ အဖ ဲွံ့အစည်ျား 

မျဘျားက ဖပ ်လည် ံိုျား ပ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  
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၄၄။ ကဏ္ဍ အလိိုက ထို တ  လိုပ ြှုန ငာ့ ဝန ခဆ  င ြှု လိုပ ငန ်း ြျ ်းကိို  တ ိို်းတ က ခအ  င ခ ဆ င ရွ က  

မခ င ်း။  နိိုငင်ံ၏ စိုစိုနပါငျ်ား ထ ကက်ို ်တ ်ဖိိုျား(ဂျ  ဒ ပ )၊ ဆင်ျား ဲန မ်ျားပါျားမှု နလျဘာ့ချန ျား၊ အဖခဘျား စ ျားပ ဘျား 

န ျားန ငာ့် လူမှုန ျားကဏ္မျဘျားအတ က် ပထမ (၅) န စ်ကဘလ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားအစ အစဉ်နအဘက်၌ နအဘက် 

နဖဘဖ်ပပါ  ည်မ  ်ျားချက်မျဘျားကိို    ိမည်ဟို နမ ဘမ်  ်ျားခဲာ့ပါ ည်- 

(က) ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံစိိုျား က န စ်စဉ် ဂျ  ဒ ပ တိိုျားတက်မှုနှု ်ျား ၇ ဒ မ ၇  ဘခိိုငန်ှု ်ျား    ိ  ် 

ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင ်ွက်  ဘျား  ်။ 

(ခ) ဂျ  ဒ ပ တ င် လက်  ိစိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္က အမျဘျားစို ဦျားနဆဘငန်  ဘမ  စက်မှုကဏ္ 

ပါဝင်မှု ဘခိိုင်နှု ်ျား ည် ၂၆  ဘခိိုငန်ှု ်ျားမ  ၃၂  ဘခိိုင်နှု ်ျား ိိုေ့ တိိုျားတက်လဘ ည်န ငာ့် 

တစ်ဖပိ င ်က်တည်ျားမ ဘပင ် ဝ ်နဆဘငမ်ှုကဏ္၏ အချ ိျားတိိုျားတက်လဘနစန ျား 

နဆဘင ်ွက်  ဘျား  ်။ 

(ဂ) လူတစ်ဦျားချင်ျား၏ ဂျ  ဒ ပ တိိုျားတက်မှုနှု ်ျား ည် အနဖခဖပ  ညာ့်န စ်မ တ က်လ င ်၃၀ မ  

၄၀  ဘခိိုငန်ှု ်ျား တိိုျားတက်လဘနစ  ်၊  ိိုေ့မ  ဘ ၂၀၁၅ ခိုန စ်၊ နထဘင်စိုန စ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

န ျားပ ်ျားတိိုင် အမျဘျားစို နမ ဘ်မ  ်ျားထဘျား ညာ့်အတိိုငျ်ား ဆင်ျား ဲန မ်ျားပါျား ူ အန  

အတ က်ကိို တစ်ဝက်နလျဘာ့ချနိိုငန် ျား အနထဘက်အကူဖပ နိိုင ် ်ဟို  ည်မ  ်ျားထဘျား 

  ိ ဖဖငာ့် ဖပည်နထဘငစ်ိုဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျားန ငာ့ ်တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ ဖပည် ယ်အစိိုျား မျဘျား 

 ည် ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှုန ငာ့် ဝ ်နဆဘင်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို တိိုျားတက်ဖပညာ့်မ နအဘင် 

အနကဘငအ်ထည် နဖဘ်နဆဘင် ွက်  ဘျား  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

၄၅။ ၂၀၁၃ ခိုန စ် စက်တငဘ်ဘလမ စ၍ နအဘကန်ဖဘဖ်ပပါ ဦျားစဘျားနပျားလိုပ်င ်ျား (၇)  ပ်ကိို 

စ မံကိ ်ျားန ငာ့ ် ဘတ်ဂျက်တ င် ထညာ့်  င်ျားန ျားဆ ဲဖပ ျား ဖပည် ူမျဘျား၏ လူမှုစ ျားပ ဘျားဖဖညာ့်ဆည်ျားနိိုင်န ျား 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်- 

(က) လ ပစ်စ်မ ျား   ိန ျား၊ 

(ခ) န ဘက် ံိုျားန    ိန ျား၊ 

(ဂ) စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္တိိုျားတက်န ျား၊ 

(ဃ) အလိုပ်အကိိုင ်  ိန ျား၊ 

(င) ခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊ 

(စ) နင နကကျားလိုပ်င ်ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊ 

(ဆ) ကို ်  ယ်မှုန ငာ့်  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား။ 
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အြျ ြို်း သ ်းဘက စံို ဖွံွံ့ပဖိြု်း တ ိို်းတက ြှုစ ြံကိန ်း (National Comprehensive Development Plan-

NCDP) 

၄၆။ အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား(National Comprehensive Development 

Plan-NCDP)  ည် ကမ္ဘာ့အ ိိုက်အဝ ်ျား ိိုေ့ ဝင်ဆံာ့လဘမည်ာ့ နခတ်မ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ဘ စက်မှု 

နိိုငင်အံဖဖစ် ိိုေ့  ည်မ  ်ျား၍ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခိုန စ်မ  ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခိုန စ်အထိ ကဘလအတ က် န ျားဆ ဲ 

ခဲာ့ဖပ ျား (၅) န စ်စ မံကိ ်ျား (၄) ခို ပါဝင် ညာ့ ်န စ်န စ်ဆယ် စ မံကိ ်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။18  

၄၇။ ပထမ (၅) န စ် စ မံကိ ်ျား (၂၀၁၁ ခိုန စ်မ  ၂၀၁၆ ခိုန စ်) တ င် အဓကိအဘျားဖဖငာ့် နကျျားလက် 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုန င်ာ့ ဆင်ျား ဲမှု နလျဘာ့ကျန ျားကိို ဦျားတည်နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ ဒိုတိယ (၅)န စ် စ မံကိ ်ျား 

(၂၀၁၇ ခိုန စ်မ  ၂၀၂၁ ခိုန စ်) ည်  စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု အနဖခခံမျဘျား အဘျားနကဘငျ်ားနစန ျား 

ကိို  ည ်ွယန်ဆဘင် ွက်  ် ဖဖစ် ည်။ တတိယ (၅) န စ် စ မံကိ ်ျား (၂၀၂၁ ခိုန စ်မ  ၂၀၂၅ ခိုန စ်) 

 ည် ဖပည်တ င်ျားန င်ာ့ အဖပည်ဖပည်ဆိိုင် ဘဆက်  ယ်မှုနကဘင်ျားစ ဘ ချတိ်ဆက်နိိုင်န ျား ဖဖစ်ဖပ ျား 

စတိုတထ (၅) န စ် စ မံကိ ်ျား(၂၀၂၆ ခိုန စ်မ  ၂၀၃၀ ခိုန စ်)တ င် ကမ္ဘာ့အ ိိုက်အဝ ်ျား ိိုေ့ ဝင်ဆံာ့လဘမည်ာ့ 

နခတ်မ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ဘ စက်မှုနိိုငင်နံတဘ် စ်ဆ  ိိုေ့ ဦျားတည်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

 

 
၁၇   National Comprehensive Development Plan-NCDP 
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၄၈။  အဓကိနမ ဘမ်  ်ျားချက်မျဘျား အန ဖဖငာ့ ်၂၀၃၀ ဖပည်ာ့န စ်တ င် ဂျ  ဒ ပ  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၈၀ 

ဘ လ ယံ   ိ  ်၊ ၂၀၃၀ ဖပည်ာ့န စ်တ င် လူတစ်ဦျားကျ ပ မ်ျားမ ဝငန်င  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၃၀၀၀ 

   ိ  ်၊ လိိုအပ် ည်ာ့  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုပမဘဏမ ဘ ၂၀၁၀ ဖပညာ့်န စ်မ  ၂၀၃၀ ဖပညာ့်န စ်အကကဘျား  

အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၅၂၀ ဘ လ ယံ န ငာ့် လူမှုအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားအတ က် ထည်ာ့ဝင ်မည်ာ့  ငျ်ားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံမှုမ ဘ ၂၀၃၀ ဖပညာ့်န စ်အကကဘျား ၆ - ၇  ဘခိိုငန်ှု ်ျားတိိုေ့ ဖဖစ်ပါ ည်။  

 

ဖွွံံ့ပဖိ ြု်းတိို်းတက ြှုဆ ိိုင ရ ြ ဟ ဗျျူ ဟ ြျ ်း 

 
 



75 

မ ြန ြ  ဘက စံို ဖွံွံ့ပဖိြု ်းတ ိို ်းတက ခ ရ်း ခ ြျှ  ြ န ်းချက  (Myanmar Comprehensive Development 

Vision - MCDV) 

၄၉။  မမတဦျား ိ ်ျားစိ ်အစိိုျား လက်ထက်တ င် နိိုငင်တံကဘဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမတိ်ဖက်မျဘျား (International 

Development Partners) န ငာ့ ်ပူျားနပါင်ျားနဆဘင် ွက်မှုအ  အဘဆ ယံန ငာ့် အန  ွံ့အဘ   စ ျားပ ဘျားန ျား 

 ိုနတ  အဖ ဲွံ့ (ERIA) ၏ အနထဘက်အပံာ့ဖဖငာ့် ဖမ ်မဘဘက်စံို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နမ ဘ်မ  ်ျားချက်  

(Myanmar Comprehensive Development Vision - MCDV) ကိို န ျားဆ ဲခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့ဖပင ်န စ် 

(၂၀) အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုစ မံကိ ်ျား (National Comprehensive Development Plan - 

NCDP) ကိိုလည်ျား န ျားဆ ဲခဲာ့ပါ ည်။  ဖမ ်မဘဘက်စံို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နမ ဘ်မ  ်ျားချက် (MCDV) 

တ င် တငဖ်ပထဘျား ညာ့် ကဘလ  ည် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအလဘျားအလဘန ငာ့် မဟဘဗျျူဟဘ ည်ျားလမ်ျားမျဘျား ည် 

အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားစ မံကိ ်ျား(NCDP)အတ က်အနထဘကအ်ပံာ့ဖဖစ်  ်  ည ်ွယပ်ါ ည်။ 

MCDV တ င် နိိုငင်တံကဘန ငာ့် ချတိ်ဆက်မှု  ိ ညာ့် တိိုျားတက်မှု၊ အဘျားလံိုျားပါဝငဖ်ပ ျား မ တမှု  ိ ညာ့် 

တိိုျားတက်မှုန ငာ့် ဘဘဝပတ်ဝ ်ျားကျငန် ငာ့်  ဟဇဘတ  ိ၍ စဉ်ဆက်မဖပတ် တိိုျားတက်မှုစ ညာ့် 

မဏ္ ိင ်(၃)  ပ်အနပေါ် အနဖခဖပ ၍ ဖပည် ူဗဟိိုဖပ  ညာ့် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု   ိန ျားကိို နမ ဘ်မ  ်ျားထဘျားပါ ည်။ 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ အဆိိုပါ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုပံို ဏ္ဘ ် ည် ဖပင်ပပတ်ဝ ်ျားကျင ် အနဖပဘငျ်ားအလဲမျဘျားအနပေါ် 

အမ  ဖပ ၍ ဖဖစ်နပေါ် ညာ့် အနဖခအန  စ်၊ အခ ငာ့်အလမျ်ား စ်တိိုေ့န ငာ့် လိိုက်နလျဘည နထ   ိနိိုင်  

မည် ဖဖစ်ပါ ည်။ စ ျားပ ဘျားန ျားစကကြံလမ်ျားမျဘျားကိို အမ  ဖပ ၍ တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ဖပည် ယ်မျဘျား အချ ိျားကျ 

မ တစ ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစမညာ့် (Two Polars Growth Strategy) ဖဖငာ့် စ မံကိ ်ျားန ျားဆ ဲ 

အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်  ဘျား  ် ဖဖစ်ပါ ည်။19 
 

ပထြ (၅) န စ   စ ြံကိန ်း (First Five Years Plan)  

၅၀။ အမျ ိျား ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု နိိုငင်နံတဘ်၏လူမှုစ ျားပ ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားအတ က်  စ မံကိ ်  

န စ်စ မံကိ ်ျားမျဘျားအဖဖစ် န ျားဆ ဲအနကဘငအ်ထည်နဖဘ်ခဲာ့ပါ ည်။ ၎င်ျား )၅(မျဘျားကိို (၅) န စ် စ မံကိ ်ျား 

မျဘျား ည် ကဘလ  ည် န စ် (၂၀) စ မံကိ ်ျားဖဖစ်န ဘ အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားစ မံကိ ်ျား (၂၀၁၁-

၂၀၁၂ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ဘဏ္ဘန စ်)၏ အစိတ်အပိိုင်ျားမျဘျား ဖဖစ်ပါ ည်။ အမျ ိျား ဘျား 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုပထမ(၅)န စ်စ မံကိ ်ျား(၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၁၆ ဘဏ္ဘန စ်) ၏ 

နမ ဘ်မ  ်ျားချက်မ ဘ ဖပည် ူဗဟိိုဖပ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ဖဖစ်ပါ ည်။ အမျ ိျား ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု ပထမ (၅)န စ် 

စ မံကိ ်ျားကိို တစ်ဖက်ပါ နမ ဘ်မ  ်ျားချက်မျဘျားဖဖငာ့် န ျားဆ ဲခဲာ့ပါ ည် - 

 
19  
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)က(  နိိုငင်တံစ်ဝ ်ျားလံိုျား တည်ဖငမိ်နအျားချမ်ျား ဘယဘဖပ ျား နခတ်မ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက် ညာ့် 

ဒ မိိုကန စ နိိုင်ငံ ဖဖစ်နစ  ်၊ 

)ခ(  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဘန စ်တ င် ဝငန်င အလယ်အလတ်နိိုငင်ံအဆငာ့် ိိုေ့ န ဘက ် ိ 

နစ  ်၊ 

)ဂ(    ေ့်  င်ျားန ဘအစိိုျား န ငာ့် နကဘင်ျားမ  ်န ဘ အိုပ်ချ ပ်မှုစ စ် ဖဖစ်နပေါ်လဘနစ  ်၊ 

)ဃ(  နိိုငင်တံကဘအ ိိုင်ျားအဝိိုင်ျားတ င် ဂိုဏ ိ်ကခဘ  ိစ ဘဖဖငာ့်  ပ်တညန်ိိုင ် ်၊ 

)င(  ကိုလ မဂဂနထဘင်စိုန စ် ညမ်  ်ျားချက်ကိို ဖပညာ့်မ နစ  ်။ 

၅၁။  ထိိုေ့ဖပင ် အမျ ိျား ဘျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု ပထမ (၅) န စ်စ မံကိ ်ျားကိို တစ်မျ ိျား ဘျားလံိုျား၏ လူမှု 

စ ျားပ ဘျားတစ် ပ်လံိုျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစန ျားအတ က် ဖပည် ူတိိုေ့၏ လိိုအပ်ချက်၊ လိိုလဘျားချက်တိိုေ့ 

န ငာ့အ်ည  ဖပည် ူဗဟိိုဖပ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု (People Centred Development) အနဖခခံ၍ နိိုငင်နံတဘတ် င် 

စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ကိို ပိိုမိိုတိိုျားတက်နအဘင ် နဆဘင် ွက်ဖပ ျား နခတ်မ စက်မှုနိိုငင် ံ ထူနထဘင်န ျားန ငာ့် 

ကဏ္စံို၊ ဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘငတ်ည်နဆဘက်န ျား၊ တိိုင်ျားနဒ ကက ျားန ငာ့်ဖပည် ယ်မျဘျားအချ ိျား 

ကျ မ တစ ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊ စဘ င်ျားဇယဘျားန ငာ့် ကိ ်ျားဂဏ ်ျားမျဘျား အ ည်အန  ျား ဖပညာ့်မ န ျား၊ 

ဆင်ျား ဲချမ်ျား ဘက ဘဟမှု နလျဘာ့ ည်ျားကျဆင်ျားန ျား၊ ဖပည် ူမျဘျား၏ လူန မှုဘဝ ဖမငာ့်မဘျားတိိုျားတက် 

န ျား၊   ေ့်  င်ျားန ဘအစိိုျား န ငာ့် နကဘင်ျားမ  ်န ဘအိုပ်ချ ပ်မှုစ စ် ဖဖစ်နပေါ်န ျားစ ညာ့် လူမှုစ ျားပ ဘျား 

န ျား၊ နိိုငင်နံ ျားန ငာ့် အိုပခ်ျ ပ်န ျားမူဝါဒမျဘျားန ငာ့်အည  န ျားဆ ဲခဲာ့ဖခငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်။  
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မပည သူ လူထို ပူ်းခပါင ်းပါဝင ြှုမ ြ ငာ့ တင မခင ်း (People's Participation) 
 

၅၂။ အစိိုျား က Top-Down Approach ဖဖငာ့် စ မံခ ေ့်ခ ဲဖခင်ျားအစဘျား အလျဘျားအလိိုက်န ငာ့ ် နဒါင် 

လိိုက် (Horizontal and Vertical Coordination)နပါင်ျားစပ်ည ိနိှုငျ်ား၍ Botton-Up Approach 

ဖဖငာ့်ပါ နပါင်ျားစပ်စ မံခ ေ့်ခ ဲဖပ ျား နအဘက်နဖဘဖ်ပပါ အချက်မျဘျားဖဖငာ့် နကဘင်ျားမ  ်န ဘ အိုပ်ချ ပ်မှု 

(Good Governance) အဖဖစ် ိိုေ့ နဖပဘင်ျားလဲနအဘင ် ညမ်  ်ျားကကိ ျားစဘျားလိုပ်နဆဘင်ခဲာ့ပါ ည်- 

(က) အစိိုျား န ငာ့် ပိုဂဂလိကအကကဘျား ပ င်ျားလငျ်ားဖမင် ဘမှု  ိနအဘင် ဖမိ ွံ့ ယ်အဆငာ့် စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု 

နကဘမ်တ မျဘျားန ငာ့ဖ်မိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျဘျားပါန ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုက်တက်န ျား အနထဘက်အကူဖပ  

နကဘ်မတ ၊စည်ပင် ဘယဘန ျားနကဘ်မတ မျဘျားပံိုမ  ်နဆ ျားနန ျားည ိနိှုင်ျားဖခငျ်ားဖဖငာ့် အစိိုျား  

ဌဘ မျဘျား၏ အစ အစဉ်ကိို ဖပည် ူမျဘျား  ိ  ိပျူားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်နိိုင ် ် စ စဉ်ဖခငျ်ား။ 

(Transparency) 

(ခ) ထိို ိိုေ့နဆ ျားနန ျားည ိနိှုငျ်ား ပူျားနပါင်ျားနဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ားဖဖငာ့် မိမိ နဘဘအနလျဘက် လိုပ် 

နဆဘငမ်ှုမျဘျား န  ဘငက်ကဉ်လဘဖပ ျား ဥပနဒလိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားန ငာ့်အည  လိုပ်နဆဘင် 

တတ်လဘနိိုငဖ်ခငျ်ား။ (Rules of Law) 

(ဂ) ဖပည် ူကိို ချဖပအ ိနပျားဖခင်ျား၊ ဥပနဒလိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားန ငာ့်အည  ဖပ လိုပ်ဖခငျ်ား၊ 

ဖပည် ူန ငာ့်ပူျားနပါင်ျားနဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ားဖဖငာ့် အဂတိလိိုက်စဘျားမှုမျဘျား နလျဘာ့ ည်ျားလဘ 

နအဘင ်တဘျားဆ ျားထိ ်ျား ိမ်ျားဖခငျ်ား။ (Control of Corruption) 

(ဃ) နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အစိိုျား ဌဘ ဆိိုင် ဘ အင်အဘျားအ ည်ျားငယ်ဖဖငာ့် 

နဆဘင ်ွက် ဘမ  ဖပည် ူလူထိုပူျားနပါင်ျား နဆဘင ်ွက်မှုအဘျားဖဖငာ့် စ မ်ျားအဘျားဖမ ငာ့်တင် 

နဆဘင ်ွက်နိိုငပ်ါက ပိိုမိိုအကျ ိျား  ိထိန ဘက်လဘနိိုငဖ်ခငျ်ား။ (Effectiveness) 

(င) နဒ အိုပ်ချ ပ်န ျားအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား၊ ဖမိ ွံ့မိဖမိ ွံ့ဖမျဘျား၊ လူမှုအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားက နဒ  

အတ င်ျားန ထိိုငက်ကန ဘ လူမျ ိျားမျဘျားအဘျား နအျားချမ်ျားစ ဘ အတူယ ဉ်တ ဲန ထိိုငတ်တ်န ျား၊ 

ဥပနဒနလျားစဘျားလိိုက် ောန ျား၊လူအိုပ်စိုဖ ဲွံ့ မ်ျားကဘျားမှုမျဘျားမ  ိန ျားတိိုေ့အတ က်နဆ ျားနန ျား 

ပညဘနပျားဖခငျ်ားဖဖငာ့် နဒ တည်ဖငမိ်နအျားချမ်ျားမှု၊ တ ဘျားဥပနဒစိိုျားမိိုျားမှု ပိိုမိိုနကဘင်ျားမ  ် 

လဘနိိုငဖ်ခငျ်ား။ (Stability) 
 

နိိုင ငမံခ  ်း ခချ ်းခငွ အ ကူအ ည  အခ ထ က အ ပံာ့ြျ  ်း စ  ြံခန ို့ ခွဲြှု (Aid Management) 

၅၃။ နိိုငင်ဖံခဘျားနချျားနင အကူအည  အနထဘက်အပံာ့မျဘျား ထိန ဘက်စ မျ်ားနဆဘင ်ည ် ိနစ  ် 

နိိုငင်ဖံခဘျား နချျားနင အကူအည  အနထဘက်အပံာ့မျဘျား စ မံခ ေ့်ခ ဲန ျား ဗဟိိုနကဘမ်တ န ငာ့် လိုပ်င ်ျား 

နကဘ်မတ တိိုေ့ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျားနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ နိိုင်ငဖံခဘျားနချျားနင  အကူအည အနထဘက်အပံာ့မျဘျား 
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ထိန ဘက်စ မျ်ားနဆဘင် ည်  ိနစ  ် န စ်စဉ်ဖမ ်မဘဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ပူျားနပါင်ျားနဆဘင် ွက်န ျားဖိို မ် 

(Myanmar Development Cooperation Forum-MDCF) အဘျား နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား (၃) ကကိမ် 

ဆက်တိိုက် ကျငျ်ားပခဲာ့ဖပ ျား အကူအည  အနထဘက်အပံာ့မျဘျား ည် နိိုငင်နံတဘ၏် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအစ အစဉ် 

မျဘျားန ငာ့ ် လိိုက်နလျဘည နထ မှု  ိန ျား အလ ျူ  ငန်ိိုင်င ံ အ ိိုငျ်ားအဝိိုင်ျားမ  လိိုက် ောနဆဘင ်ွက်နိိုင ် ် 

အတ က် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်- 

(က) ပ ထြ အကကိြ   မြန ြ နိိုင င ံ  ဖွံွံ့ပဖိြု်းတိို်းတက  ြှု  ပူ်းခပါ င ်းခဆ  င ရွ က ခရ်း ဖိို ရြ ။ 

ပထမအကကိမ ်ဖမ ်မဘနိိုင်င ံစ ျားပ ဘျားန ျားတိိုျားတက်မှု ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်န ျား ဖိို မ်ကိို 

နခတ်မ တိိုျားတက်န ဘ ဒ မိိုကန စ နိိုင်ငံတည်နထဘင် ဘတ င ် နိိုငင်တံကဘမ  အကူ 

အည မျဘျား၊ စ မ်ျားနဆဘင် ည်မျဘျားဖဖင်ာ့ ဆငျ်ား ဲန မ်ျားပါျားမှု နလျဘာ့ချန ျားန င်ာ့ နထဘင်စိုန စ် 

 ညမ်  ်ျားချက်မျဘျားဖပည်ာ့မ န ျားတိိုေ့ကိိုနဆဘင် ွက်  ်  ည ်ွယ၍် “Partnership for 

Action, Implementation and Success” ဟူန ဘ နခါင်ျားစဉ် ဖဖငာ့် ၂၀၁၃ ခိုန စ် 

ဇ ် ဝါ  လ ၁၉  က်န င်ာ့ ၂၀  က်န ေ့တိိုေ့တ င် ဖမ ်မဘအဖပည်ဖပည်ဆိိုင ်ဘ က  ်ဗင်ျား 

  င်ျားဗဟိိုဌဘ   ိ အစည်ျားအ နဝျားခ ်ျားမတ င် ကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ ဖိို မ်တ င် 

“ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုပူျားနပါင်ျား နဆဘင် ွက်န ျားတ င် ထိန ဘကမ်ှု  ိနစမည်ာ့ န ဖပည်နတဘ် 

 နဘဘတူည ချက်ကိို ထိုတ်ဖပ ်နကကညဘ ခဲာ့ပါ ည်။ ပထမအကကိမ ်ဖိို မ်တ င် ပဲ စ် 

နကကညဘချက် (Paris Declaration) ၊ ဘူဆ ် စည်ျားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားမျဘျား (Busan 

Principle) စ ညာ့် နိိုင်ငံတကဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင ်ွက်မှု လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျား 

မ ဘကဲာ့ ိိုေ့ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံအစိိုျား န ငာ့ ်  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမိတ်ဖက်မျဘျားအကကဘျား နဆဘင် ွက်  ဘျား  

မညာ့်  န စ်ဘက်ကတိကဝတ်မျဘျား ပါ  ိ ညာ့် “န ဖပည်နတဘ ်  နဘဘတူည ချက်” 

(Nay Pyi Taw Accord)ကိို အတညဖ်ပ ချမ တ် ထိုတ်ဖပ ်နိိုင်ခဲာ့ ည်။ န ဖပည်နတဘ် 

 နဘဘတူနကကညဘချက်အ  ဖပည်နထဘင်စို မမတဖမ ်မဘ နိိုင်ငံအစိိုျား က နဆဘင် 

 ွက်  ် ကတိကဝတ်မျဘျားန င်ာ့ လိုပ်နဆဘငခ်ျက်မျဘျား  ိ ကဲာ့ ိိုေ့ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု မိတ်ဖက် 

မျဘျားဘက်က လိုပ်နဆဘင်နပျား မည်ာ့ ကတိကဝတ်န င်ာ့ လိုပ်နဆဘငခ်ျက်မျဘျား ပါဝင်ခဲာ့ 

ပါ ည်။ မိမဘိက်က နဆဘင် ွက် မည်ာ့ ကတိကဝတ်မျဘျားမ ဘလည်ျား နိိုင်ငနံတဘမ်  

ကျင်ာ့ ံိုျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်ာ့ ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲန ျား လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားတ င် အကျံ ျားဝင် 

ခဲာ့ ည်။   
 

(ခ) ဒိုတိ ယ အကကိြ  မြန ြ နိိုင င ံ ဖွံွံ့ပဖိြု်း တ ိို်းတ က ြှု  ပူ်းခပါ င ်းခဆ  င ရွက ခ ရ်း ဖိိုရြ ။ 

ဒိုတိယအကကိမ ် ဖမ ်မဘနိိုငင် ံ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု ပူျားနပါင်ျားနဆဘင ်ွက်န ျား ဖိို မ်ကိို 
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၂၀၁၄ ခိုန စ် ဇ ် ဝါ  လ ၂၇  က်န ေ့မ  ၂၈  က်န ေ့အထိ ဖမ ်မဘအဖပည်ဖပည် 

ဆိိုင် ဘ က  ်ဗင်ျား  င်ျား ဗဟိိုဌဘ  -၂ (MICC-2) တ င ်ကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ နိိုင်ငတံကဘ 

အကူအည  အနထဘက်အပံာ့မျဘျားန ငာ့ ် အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင ်ွက် ညာ့် 

စ မံကိ ်ျားမျဘျား၊ အစ အစဉ်မျဘျားကိို ပိိုမိိုအ  ိ ်တိိုျားဖမ င်ာ့ အနကဘင်အထည်နဖဘ်  ဘျား 

နိိုင ် ်အတ က်အဘျားလံိုျားပါဝင ်ညာ့်နပါင်ျားစည်ျားည ိနိှုငျ်ားမှုဖဖငာ့န်အဘငဖ်မင်မှုမျဘျားတိိုျားဖမ င်ာ့ 

   ိ  ဘျားနအဘင ် နဆဘင ်ွက်  ဘျား  ်   ည ်ွယ်၍  “Accelerating Actions for 

Progress towards Enhancing Inclusive Coordination” နခါင်ျားစဉ်ဖဖငာ့် ကျငျ်ားပ 

ခဲာ့ပါ ည်။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမိတ်ဖက်အဖ ဲွံ့မျဘျားန င်ာ့ နိိုငင်ံတကဘအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားန ငာ့ ် ပူျားတ ဲ 

နကကဖငဘချက် ထိုတ်ဖပ ်နိိုငခ်ဲာ့ ည်။ နိိုငင်တံကဘအကူအည မျဘျား ပ ငာ့်လင်ျား ဖမင ်ဘမှု 

   နိ ျား အစ အစဉ် (International Aid Transparency Initiative-IATI) တ င် 

အဖ ဲွံ့ဝင်အဖဖစ် ပါဝငခ်ဲာ့ပါ ည်။ 
 

)ဂ(  တ တ ိယအကကိ ြ  မြန ြ နိိုင င ံ ဖွံွံ့ပဖိြု်း ြှုပ်ူးခ ပါ င ်းခ ဆ င ရွက ခ ရ်းဖိို ရြ ။  တတိယ 

အကကိမ ် ဖမ ်မဘနိိုငင် ံ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင ်ွက်န ျားဖိို မ်အဘျား ၂၀၁၅ ခိုန စ်၊ 

နဖနဖဘဝ်ါ  လ ၇- ၈  က် န ေ့မျဘျားတ င် “အနဖခခံအိုတ်ဖမစ်မျဘျား တည်နဆဘကလ်ိိုေ့ - 

အဘျားလံိုျားအကျံ ျားဝင် ည်ာ့အ ောဂတ်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားမှုဆ  ိိုေ့” “Building Upon Foundations 

– Focusing Towards Future Inclusive Development” ဟူန ဘ နခါငျ်ားစဉ်ဖဖငာ့်  

ဖမ ်မဘအဖပည်ဖပည်ဆိိုင် ဘက  ်ဗငျ်ား  ငျ်ားဗဟိိုဌဘ  (၂)၊ န ဖပည်နတဘတ် င် ကျငျ်ားပခဲာ့ 

 ည်။ နိိုငင်ဖံခဘျားအကူအည   တငျ်ားအချက်အလက် စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုစ စ် (Aid 

Information Management System-AIMS) ကိို တတိယအကကိမ ် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု ပူျားနပါင်ျား နဆဘင ်ွက်န ျားဖိို မ်တ င ်လ ငာ့်တငန်ိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ ပူျားတ ဲ 

နကကဖငဘချက် (Joint Statement) ကိိုလည်ျား ထိုတ်ဖပ ်နကကဖငဘနိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ 

၅၄။ နိိုငင်ဖံခဘျား နချျားနင အကူအည  အနထဘက်အပံာ့မျဘျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုန ငာ့် စပ်လျဉ်ျား၍ 

“န ဖပည်နတဘ ် နဘဘတူည ချက်” (Nay Pyi Taw Accord) ကိို အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင ်

နိိုင ် ် အတ င်ျားန ျားမ ျူျားရံိုျားအဖဖစ်နဆဘင် ွက် ညာ့် နိိုငင်ဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျားဦျားစ ျားဌဘ န ငာ့် 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမိတ်ဖက်အကကဘျား (FERD-DP Meeting) အစည်ျားအနဝျားအဘျား န စ်လတစ်ကကိမ် ကျငျ်ားပဖပ ျား 

အနကဘငအ်ထည် နဖဘ်နဆဘင ် ် အခက်အခဲမျဘျားအဘျား ည ိနိှုင်ျား ညာ့် Platform တစ် ပ ်

ထူနထဘင်ခဲာ့ပါ ည်။ နိိုင်ငဖံခဘျားနချျားနင အကူအည အနထဘကအ်ပံာ့ဆိိုင ်ဘ တငျ်ားအချက်အလက် 

မျဘျား ပ ငာ့်လငျ်ားဖမင် ဘနိိုင်နစန ျားအတ က် Aid Information Management System (AIMS) ကိို 
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ထူနထဘင်နိိုင်န ျားအတ က် ကိုလ မဂဂဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအစ အစဉ်န ငာ့်ဥန ဘပ မဂဂတိိုေ့မ   ညျ်ားပညဘ 

အကူအည   ယူခဲာ့ ည်။ နိိုငင်ဖံခဘျားနချျားနင အကူအည  အနထဘက်အပံာ့မျဘျား ပူျားနပါင်ျား နဆဘင ်ွက်မှု 

န ငာ့ ် စပ်လျဉ်ျား၍ လိိုက် ောနဆဘင ်ွက်  ် လမ်ျားည  ်ချက်(Guideline)ကိို ထိုတ်ဖပ ် နဆဘင် ွက် 

ခဲာ့ ည်။  

ဖွံွံ့ပဖိြု်းြှု အန ည ်းဆံို်း နိိုင ငံ အမဖစ ြ  လွတ ခမြ က ခစ ခရ်း (LDCs Graduation) 

၅၅။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု အ ည်ျားဆံိုျား နိိုငင်ံအဖဖစ်မ  လ တ်နဖမဘကန်စန ျား (LDCs Graduation) ကိိုလည်ျား 

ဦျားတည် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  ဖမ ်မဘနိိုင်င ံည် ၁၉၈၇ ခိုန စ်မ စ၍ ကိုလ မဂဂက  တ်မ တ် 

 ညာ့် LDCs စဘ င်ျားတ င် ပါဝင်ခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုစဉ်က စိုစိုနပါင်ျား LDC အဖ ဲွံ့ဝင် ၄၈ နိိုင်င ံ ိဖပ ျား၊ ၁၂ 

နိိုငင်ံ ည် အဘ  -ပစိဖိတ်နဒ မ  ဖဖစ်ပါ ည်။  ဆင်ျား ဲမှုနလ ဘာ့ချန ျား၊ နထဘငစ်ိုန စ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု 

 ညမ်  ်ျားချက်မျဘျား ဖပည်ာ့မ န ျားန င်ာ့ LDCs  တ်မ တ်ချက်မျဘျားမ  လ တ်နဖမဘက်န ျားတိိုေ့အတ က် 

 င်ဆိိုင်န   ည်ာ့ စိ ်နခေါ်မှုမျဘျားကိို  င်ဆိိုင်နကျဘလ် ဘျား  ်  ည ်ွယ်၍ အနကဘငအ်ထည်နဖဘ် 

နဆဘင ်ွက် မည်ာ့ အစစတ ်ဘူျားလ် လိုပ်င ်ျားအစ အစဉ်န ငာ့်လည်ျား လိိုက်နလျဘည နထ  ဖဖစ်နစမညာ့် 

ဖပည်တ င်ျား စ မံကိ ်ျားမျဘျားအဘျား န ျားဆ ဲနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

၅၆။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအ ိမ်ာ့ဆံိုျားနိိုငင်မံ  လ တ်နဖမဘက်န ျားအတ က်  တ်မ တ်ချက်မျဘျားန င်ာ့ လိုပ်င ်ျားစဉ် 

အဆင်ာ့ဆင်ာ့   ိပါ ည်။ Graduation criteria  ည် Inclusion criteria ထက ် ပိိုမိိုဖမင်ာ့မဘျား 

ပါ ည်။ တစ်ဦျားကျဝငန်င  Gross National Income (GNI) Per Capita၊ လူ ဘျားမျဘျား၏ ကျ ်ျားမဘ 

န ျားန င်ာ့ပညဘန ျားကိို အနဖခခံကဘ တိိုင်ျားတဘ တ်မ တ် ညာ့်  Human Assets Index (HAI) န င်ာ့ 

စ ျားပ ဘျားန ျားန င်ာ့ က်ဆိိုင် ည်ာ့ ထိခိိုက် စ် ောလ ယ်မှု Economic Vulnerability Index (EVI) 

တိိုေ့အနပေါ် အနဖခခံ၍  တိိုင်ျားတဘပါ ည်။ 

၅၇။ နိိုငင်နံတဘ်၏  ည်မ  ်ျားချက် (Mission) အဖဖစ် ၂၀၂၀ ဖပညာ့်န စ်တ င် ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံဘျား 

စစ်မ  ်န ဘထဘဝ ဖငမိ်ျားချမ်ျားန ျား   ိ  ်၊ အလယ်အလတ်ဝငန်င    ိန ဘ နိိုငင်ဖံဖစ်  ်န ငာ့် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု 

အ ည်ျားဆံိုျားနိိုငင်ံ(LDC) အဖဖစ်မ  လ တ်နဖမဘက်  ်  ညမ်  ်ျား၍ ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ 

အဆိိုပါ  ည်မ  ်ျားချက်မျဘျား ဖပညာ့်မ   ် နိိုင်ငံာ့စ ျားပ ဘျားန ျား၏ အဓိကနမဘငျ်ားန င်အဘျားဖဖစ်န ဘ ပိုဂဂလိက 

ကဏ္ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစ  ်အတ က် ပိုဂဂလကိကဏ္၏ ထိုတ်လိုပ်မှု၊ ကို ်  ယ်မှုန ငာ့်  င်ျားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံမှုမျဘျား တိိုျားတက်နစန ျားကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ အထူျား ဖဖငာ့် LDC အဖဖစ်မ  လ တ်နဖမဘက် 

နိိုင ် ် စ ျားပ ဘျားန ျား ထိခိိုက် စ် ောလ ယ်မှုဆိိုင် ဘ ည  ်ျားကိ ်ျား (Economic Vulnerability Index – 

EVI) မျဘျား ဖပညာ့်မ နစန ျားအတ က် ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှု ဖမငာ့်မဘျားဖပ ျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု တိိုျားတက်မျဘျားဖပဘျား 
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နစဖခငျ်ားန ငာ့်ပင်မပိိုေ့ကို ်အ ညျ်ားအကျဉ်ျားကိို ဘမ  ခိိုန   ညာ့်အစဘျား ပိိုေ့ကို ်အမျ ိျားအစဘျားန ငာ့် ပမဘဏ 

တိိုျားဖမ ငာ့်တင်ပိိုေ့နိိုင ် ် ဖဖစ်ပါ ည်။ အလယ်အလတ်ဝင်နင  နိိုင်ငံ ဖဖစ်နစ  ် နမ ဘ်မ  ်ျားချက်အဘျား 

လက်နတ ွံ့အနကဘင်အထည်နဖဘ်နိိုင ် ် ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှုစ မ်ျားအဘျားဖမ ငာ့်တင်ဖခငျ်ားဖဖငာ့် လူတစ်ဦျားကျ 

ဝငန်င ဖမငာ့်မဘျားဖပ ျား နိိုင်ငံာ့စ ျားပ ဘျားန ငာ့်လူမှုစ ျားပ ဘျားတိိုျားတက်လဘန ျားအတ က် ပိုဂဂလိကကဏ္ကိို အဘျားနပျား 

ဖမ ငာ့်တငန်ဆဘင ်ွက်  ်  ည် ွယ်၍ “ပိုဂဂလိကကဏ္ နဖပဘငျ်ားလဲဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား ဖပ ဖပင် 

နဖပဘငျ်ားလဲန ျားလိုပ်င ်ျားစဉ် (Private Sector Development Reform)” န ငာ့် ချတိ်ဆက်၍  ချမ တ် 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

ဖွဲွံ့စည ်းတ ည ခဆ  က ြှု ဆိိုင ရ   အဓကိမ ပြုမပင ခမပ  င ်းလဲ ြှုြျ ်း (Institutional Reform) 

၅၈။ နိိုငင်နံတဘ်  မမတဦျား ိ ်ျားစိ ် ကဘလတ င်အဖ ဲွံ့အစည်ျား တည်နဆဘက်မှုဆိိုင် ဘ ဖပ ဖပင ်

နဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျားကိို နအဘက်ပါအတိိုငျ်ား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်-  

(က)  နိိုငင်နံတဘ်၏ကဘလလတ်န ငာ့်န စ်  ည်စ မံကိ ်ျား ည်မ  ်ျားချက်မျဘျားအဘျား န ွျားနကဘက်ပ ဲ 

အ  ျား  ျားဖဖငာ့် အဘဏဘ လဘ ညာ့်အစိိုျား အဆက်ဆက်ကလက်ဆငာ့်ကမ်ျား အနကဘင် 

အထည်နဖဘ ်ဘတ င် အဓိကအနထဘက်အကူဖပ နိိုင်န ျားအတ က် အစိိုျား ဝ ်ကက ျားဌဘ  

မျဘျားတ င ်အဖမဲတမ်ျားအတ ငျ်ားဝ ်မျဘျားကိို တဘဝ ်နပျားအပ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

(ခ) ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘ်မ  င် (Myanmar Investment Commission-MIC) 

တ င် အစိိုျား ဌဘ  ကိိုယ်စဘျားလ ယ်မျဘျား ဘမက ပညဘ  ငမ်ျဘျား၊ ပိုဂဂလိကကဏ္ 

ကိိုယ်စဘျားလ ယ်မျဘျားကိိုပါ ထညာ့်  င်ျားဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ 

(ဂ) တိိုင်ျားန ငာ့ဖ်ပည် ယ် နဒ ကက ျားမျဘျားတ င ်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဆိိုင် ဘ ဖမ ငာ့်တင်န ျားန ငာ့် 

ကိုမပဏ မ တ်ပံိုတငန် ျားကိစစ ပ်မျဘျား လ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့နစနိိုငန် ျားတိိုေ့အတ က်  ငျ်ားန  ျား 

ဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့် ကိုမပဏ မျဘျားဦျားစ ျားဌဘ အဘျား  တိိုင်ျား န ငာ့် ဖပည် ယ်နဒ ကက ျားမျဘျားတ င ်ရံိုျားခ ဲ 

မျဘျား ဖ ငာ့်လ စ်နိိုငန် ျား စ စဉ်နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

(ဃ) ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘစ မံခ ေ့်ခ ဲမှု မဟဘဗျျူဟဘအ  ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ အခ  ်ဆိိုင် ဘ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု 

န ငာ့ ် အခ  ်ဝငန်င မျဘျား တိိုျားဖမ ငာ့်   ိနစန ျားကိို အနထဘက်အကူဖပ   ် အလိိုေ့င ဘ အခ  ် 

စ စ်ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားအ  ပမဘဏကက ျားမဘျား ညာ့် အခ  ်နင  

နပျားနဆဘင် ူမျဘျားအဘျား အခ  ်ဝ ်နဆဘင်မှုဆိိုင် ဘယူ စ်အဖဖစ် အခ  ်ထမ်ျားကက ျားမျဘျား 

ဆိိုင် ဘအခ  ်ရံိုျား Large Taxpayers Office (LTO) ၊ အလယ်အလတ် အခ  ်ထမ်ျား 

မျဘျားဆိိုင် ဘ အခ  ်ရံိုျား (Medium Taxpayers Office-MTO) တိိုေ့ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား၍ နဆဘင် 

 ွက်ခဲာ့ ဘ အခ  ်   ိမှုန ငာ့် GDP အချ ိွံ့  ိ ဘစ ဘ တိိုျားတက်လဘခဲာ့ ည်။ အနကဘက်ခ  ် 

https://www.mopfi.gov.mm/sites/default/files/upload_pdf/2017/07/PCA.pdf
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ဆိိုင် ဘ နန ောငျ်ားစဘ ငျ်ား စစ်နဆျားဖခင်ျား(Post Clearance Audit) လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျား 

ကိိုလည်ျား အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘငခ်ဲာ့ ည်။  

(င) အစိိုျား  ဘဏ်စဘ ငျ်ားမျဘျား၊ နင နကကျားစ ျားဆင်ျားမှု၊ နကက ျားဖမ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု၊ နချျားနင ည ိနိှုငျ်ားန ျား 

လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားအတ က် နင တိိုက်ဉ ျားစ ျားဌဘ အဘျား တိိုျားချဲွံ့ဖ ဲွံ့စည်ျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ 

ခဒသတ ွ င ်းပူ်း ခပါင ်းခ ဆ င ရွက ြှု  မြ ငာ့ တင မခင ်း  

၅၉။  မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ်လက်ထက်တ င် နဒ တ င်ျား ပူျားနပါင်ျားနဆဘင ်ွက်မှုမျဘျားကိို နအဘက်ပါ 

အတိိုငျ်ား တိိုျားတက်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်- 

(က) အ ဆ ယံဥကကဋ္ဌ တ  ဝန ယူမခ င ်း။  ဖမ ်မဘနိိုငင်ံအန ဖဖငာ့် အဘဆ ယံတ င် ၁၉၉၇ ခိုန စ် 

ကတည်ျားက အဖ ဲွံ့ဝငန်ိိုင်ငဖံဖစ်ခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၁၄ ခိုန စ်တ င် အဘဆ ယံဥကကဋ္ဌတဘဝ ်ကိို 

 ယူနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ မိိုင်ျားတ င် အဘဆ ယံအဖ ဲွံ့ဝင် က်တမ်ျား 

(၁၇) န စ်အတ င်ျား ထိပ်  ျား အစည်ျားအနဝျားအဘျား တစ်န စ်တည်ျားန ငာ့် (၂) ကကိမ် ကျငျ်ားပ 

ခဲာ့ ညာ့် မ တ်တိိုငတ်စ်ခို ဖဖစ်ပါ ည်။ ၂၀၁၄ ခိုန စ် နမလ ၁၁  က်န ေ့တ င် 

န ဖပည်နတဘ၌် ကျငျ်ားပခဲာ့ ညာ့် ၂၄ ကကိမ်နဖမဘက် ထိပ်  ျားအစည်ျားအနဝျားတ င် 

၂၀၁၅ ခိုန စ်အလ  ် အဘဆ ယံအ ိိုက်အဝ ်ျားထူနထဘငဖ်ခငျ်ားအနပေါ် န ဖပည်နတဘ် 

နကကညဘချက် (Nay Pyi Taw Declaration on Realization of the ASEAN 

Community by 2015)  အဘျားလည်ျားနကဘင်ျား၊ ၂၀၁၄ ခိုန စ် နိိုဝငဘ်ဘလ ၁၂  က်န ေ့ 

တ င် န ဖပည်နတဘ၌် ကျငျ်ားပခဲာ့ ညာ့် ၂၅ ကကိမ်နဖမဘက် ထိပ်  ျားအစည်ျားအနဝျားတ င် 

၂၀၁၅ ခိုန စ်အလ  ် အဘဆ ယံ အ ိိုက်အဝ ်ျား နမ ဘမ်  ်ျားချက်အနပေါ် န ဖပည်နတဘ် 

နကကညဘချက် (the Nay Pyi Taw Declaration on the ASEAN Community’s 

Post-2015 Vision) အဘျား လည်ျားနကဘငျ်ား ထိုတ်ဖပ ်နကကညဘနိိုငခ်ဲာ့ ည်။ (၉) ကကိမ် 

နဖမဘက်အန  ွံ့အဘ   ထိပ်  ျားအစည်ျားအနဝျား၊ (၄၇) ကကိမ်နဖမဘက် အဘဆ ယံဝ ်ကက ျား 

အဆငာ့်အစည်ျားအနဝျားမျဘျားအပါအဝင် ၂၀၁၄ ခိုန စ် တစ်န စ်ပတ်လံိုျားတ င် အဘဆ ယံ 

န ငာ့ ်ဆက်စပ်အစည်ျားအနဝျားနပါင်ျား ၂၅၀ နကျဘ ်ကျငျ်ားပခဲာ့ ည်။   

(ခ) အခ ရ ွံ့အ  ရ ထိပ သ ်း အစ ည ်းအ ခဝ်း။ ၂၀၁၄ ခိုန စ်၊ နိိုဝငဘ်ဘလ ၁၃- ၁၄  က်တ င်  

၉ ကကိမ်နဖမဘက် အန  ွံ့အဘ   ထိပ်  ျားအစည်ျားအနဝျားကိို န ဖပည်နတဘတ် င် ကျငျ်ားပ 

ဖပ လိုပ်ခဲာ့ဖပ ျား အဆိိုပါ အစည်ျားအနဝျား ိိုေ့ ဂျပ ်ဝ ်ကက ျားချ ပ် Shinzo Abe န ငာ့ ်

အနမ ိက ် မမတ Barack Obama အပါအဝင် နိိုငင်တံကဘ နခါင်ျားနဆဘငမ်ျဘျား 

https://www.mopfi.gov.mm/sites/default/files/upload_pdf/2017/07/PCA.pdf
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တက်န ဘက်ခဲာ့ ည်။ အဘဆ ယံ အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်ံမျဘျား မဟိုတ်န ဘ အနမ ိက ်၊ 

ဂျပ ်၊ တရိုတ်၊ ဩစနတျား  ျားယဘျား၊  ယူျားဇ လ ်န ငာ့ ် နတဘင်ကိို  ျားယဘျားနိိုငင်တံိိုေ့မ  

နခါင်ျားနဆဘငမ်ျဘျား တက်န ဘက်ခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၁၀ ဖပညာ့်န စ်အလ  ် အစိိုျား ၏ နိိုငင်ံတကဘ 

အ ိအမ တ်ဖပ မှုမျဘျား    ိခဲာ့ ည်။  

(ဂ) ြဟ ြဲ ခခါ င ခဒ သခွဲ(ဂ္ျ  အြ အ က စ )ပ်ူး ခပါင ်း ခဆ  င ရွ က ြှု အစ အစဉ  ။ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ

 ည် မဟဘမဲနခါင်နဒ ခ ဲ (ဂျ  အမ်အက်စ်) ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှု အစ အစဉ်တ င် 

၁၉၉၂ ခိုန စ်ကတည်ျားက အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်ဖံဖစ်ခဲာ့ဖပ ျား စတိုတထအကကိမ်မဟဘမဲနခါင် 

နဒ ခ ဲ ထိပ်  ျားအစည်ျားအနဝျားကိို ၂၀၁၁ ခိုန စ်၊ ဒ ဇင်ဘဘလ ၁၉  က်န ငာ့် ၂၀  က် 

တိိုေ့တ င် အမိ်  ငန်ိိုငင်ံအဖဖစ် န ဖပည်နတဘ၌် လက်ခံကျင်ျားပခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ 

ထိပ်  ျားအစည်ျားအနဝျားတ င ် မဟဘမဲနခါင်နဒ ခ ဲအန ဖဖငာ့် ၂၀၁၂ ခိုန စ်မ စ၍ 

ဆယန် စ်တဘ ကဘလကျငာ့် ံိုျားနဆဘင ်ွက်မညာ့် မဟဘဗျျူဟဘမူနဘဘင်အ စ် 

(Strategic Framework-၂၀၁၂-၂၀၂၂)ကိို အတည်ဖပ ချမ တ်ခဲာ့ပါ ည်။ ဂျ  အမ် 

အက်စ ် စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုအစ အစဉ်တ င် စိိုက်ပျ ိျားန ျား၊ ပတ်ဝ ်ျား 

ကျင ် ထိ ်ျား ိမ်ျားန ျား၊ ဖမိ ွံ့ဖပဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊ ကျ ်ျားမဘန ျားပူျားနပါင်ျားနဆဘင် 

 ွက်မှု၊ ခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျားန ငာ့ ် ယ်ယူပိိုေ့နဆဘငန် ျားဆိိုင် ဘ ကဏ္အလိိုက်  မဟဘ 

ဗျျူဟဘမျဘျားန ျားဆ ဲဖခင်ျားတိိုေ့ ပါဝင်ပါ ည်။ မဟဘမဲနခါင်  ထဘျားအဖ ဲွံ့အစညျ်ား 

(Greater Mekong Railways Association - GMRA) ကိို ထူနထဘငဖ်ခင်ျားန ငာ့် 

 ယ်စပ်ဖဖတ်နကျဘ်ပိိုေ့နဆဘင်န ျား လ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့နစမှုစဘချ ပ်မျဘျား (Cross-

border Transport Facilitation Agreement-CBTFA) ချ ပဆ်ိိုဖခငျ်ားတိိုေ့ ပါဝင်ပါ 

 ည်။    

(ဃ) ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံန ဖဖငာ့် ၂၀၁၅ ခိုန စ်၊ စက်တငဘ်ဘလ ၉  က်မ  ၁၀  က်အထိ 

န ဖပည်နတဘ၌်(၂၀)ကကိမ်နဖမဘက် မဟဘမဲနခါငန်ဒ ခ ဲဝ ်ကက ျားမျဘျားအစည်ျားအနဝျား 

ကိို နအဘငဖ်မငစ် ဘ ကျငျ်ားပနိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ မဟဘမဲနခါငန်ဒ ခ ဲ စ ျားပ ဘျားန ျား စကကြံမျဘျား 

ဖိို မ်(Economic Corridors Forum-ECF)ကိို မဲနခါင်နဒ ခ ဲပိိုေ့နဆဘင်န ျား စကကြံ 

မျဘျားကိို စ ျားပ ဘျားန ျားစကကြံမျဘျား အဖဖစ် ိိုေ့ နဖပဘင်ျားလဲ ဘတ င် အနထဘက်အပံာ့ဖပ   ် 

၂၀၀၈ ခိုန စ်မ  စတငက်ျငျ်ားပခဲာ့ဖခင်ျားဖဖစ်ဖပ ျား  ဖမ ်မဘနိိုင်ငံအန ဖဖငာ့် ၂၀၁၂ ခိုန စ်၊ 

ဇ  ်လတ င် စတိုတထအကကိမ်စ ျားပ ဘျားန ျားစကကြံမျဘျားဖိို မ်ကိို မနတနလျားဖမိ ွံ့၌ အမိ်  င် 

အဖဖစ် လက်ခံကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ စကကြံမျဘျားတစ်နလ ဘက်  ိ  ယ်ပယ်မျဘျားအကကဘျား 
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န င်ာ့ မဲနခါင်နဒ ခ ဲကဏ္ အလိိုက်လိုပ်င ်ျား အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား အကကဘျားပူျားနပါင်ျား 

နဆဘင ်ွက်မှုမျဘျား တိိုျားဖမ င်ာ့  ်  ည ်ွယက်ျငျ်ားပဖခငျ်ားဖဖစ်ဖပ ျား စ ျားပ ဘျားန ျားစကကြံမျဘျား 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုအနပေါ် အဓကိထဘျား ည်ာ့ ဖိို မ်ဖဖစ်ပါ ည်။ ဗဟိိုအစိိုျား န င်ာ့ ဖပည် 

 ယ်အစိိုျား မျဘျားအကကဘျား၊ အစိိုျား န င်ာ့ပိုဂဂလိကတိိုေ့အကကဘျား ချတိ်ဆက်မှုကိို တိိုျားတက် 

လဘနစ  ်  ည် ွယ် ဖဖငာ့် အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုင်ငမံျဘျားအတ က် မျဘျားစ ဘအကျ ိျား ဖဖစ်ထ  ်ျား 

နစပါ ည်။  

)င(  (၂၂) ကကိြ ခမ ြ က  အခ ရ ွံ့ အ ရ ဆိိုင ရ  ကြဘ  ာ့စ ်းပွ ်း ခရ်း ဖိိုရြ  (World Economic 

Forum)အ  ်း အိ ြ ရ င အ မဖစ  လက ခံကျ င ်းပမခ င ်း ။  ဖမ ်မဘာ့ဖပ ဖပင ် နဖပဘင်ျားလဲမှု 

လိုပ်င ်ျားစဉ်အဆင်ာ့ဆင်ာ့အဘျား  ိ  ိ ောျားလည်နစ  ်  ည ်ွယ၍် ၂၀၁၃ ခိုန စ် ဇ  ်လ 

(၅)  က်န ေ့မ  (၇)  က်န ေ့အထိ န ဖပည်နတဘ်  ိ ဖမ ်မဘ အဖပည်ဖပည်ဆိိုင် ဘ 

က  ်ဗငျ်ား  င်ျားစငတ်ဘတ င် မ နဝခံစဘျား  ျားပ င်ာ့မျဘျား(Sharing Prosperity) နဆဘငပ်ိုဒ် 

ဖဖင်ာ့ အန  ွံ့အဘ  ဆိိုင ်ဘ ကမ္ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား ဖိို မ ် (World Economic Forum) ကိို 

ကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်ဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု အခ င်ာ့အလမ်ျားနကဘင်ျားမျဘျား၊ နိိုင်ငနံတဘ် 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားအတ က် ကမ္ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား နခါင်ျားနဆဘငမ်ျဘျား၏ အကကံဉဘဏ်၊ 

အနတ ွံ့အကကံ  ည်ျားလမ်ျားနကဘင်ျားမျဘျား   ိနစနိိုင်  ်အတ က်လည်ျားနကဘင်ျား၊ အဖခဘျား 

နိိုငင်မံျဘျားန င်ာ့ ချစ်ကကည် ငျ်ားန  ျားမှုန ငာ့ ် ဖပည်ပဆက်ဆံန ျား ဖမ င်ာ့တင်နဆဘင် ွက်  ်၊ 

ဖမ ်မဘာ့ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု လိုပ်င ်ျားစဉအ်ဆင်ာ့ဆင်ာ့အဘျား  ိ  ိ ောျားလည်နစ  ်  ည် 

 ွယ၍် ၂၀၁၃ ခိုန စ် ဇ  ်လ (၅)  က်န ေ့မ (၇) က်န ေ့အထိ န ဖပည်နတဘ ် ိ ဖမ ်မဘ 

အဖပည်ဖပည်ဆိိုင် ဘ က  ်ဗင်ျား  င်ျားစငတ်ဘတ င် ကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ န စ်စဉန် စ်တိိုင်ျား 

ကျငျ်ားပ ည်ာ့ ကမ္ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားဖိို မ်မျဘျား ိိုေ့ နိိုငင်ံနခါင်ျားနဆဘင် အကက ျားအကဲမျဘျား၊ 

ဝ ်ကက ျားမျဘျား၊ အထငက် ပိုဂဂိ လ်မျဘျား၊ ကိုမပဏ မျဘျားမ  အကက ျားအကဲမျဘျား၊ စ အ ျားအိို မျဘျား၊ 

 ယ်ပယ်အ  ျား  ျားမ  ကျွမ်ျားကျင် ူပညဘ  င်မျဘျားတက်န ဘက်နလာ့  ိ ည်ာ့ အတိိုငျ်ား 

ဖမ ်မဘနိိုင်င၊ံ န ဖပည်နတဘတ် င် ကျငျ်ားပခဲာ့ ညာ့် (၂၂)ကကိမ်နဖမဘက် အန  ွံ့အဘ   

ဆိိုင် ဘ ကမ္ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားဖိို မ် ိိုေ့လည်ျား အန  ွံ့အဘ  နိိုင်ငံမျဘျားမ  နိိုငင်နံခါင်ျားနဆဘင် 

အကက ျားအကဲမျဘျား၊ဝ ်ကက ျား၊ ဒိုတိယဝ ်ကက ျားအဆင်ာ့ ပိုဂဂိ လ်မျဘျား၊ အထင်က  ပိုဂဂိ လ် 

မျဘျား၊ ကိုမပဏ မျဘျားမ  အကက ျားအကဲမျဘျား၊ စ အ ျားအိိုမျဘျား၊  ယ်ပယ်အ  ျား  ျားမ  ကျွမ်ျားကျင် 

 ူပညဘ  ငန်ပါငျ်ား (၁၀၀၀) နကျဘ်န င်ာ့ နိိုငင်တံကဘမ  မ ဒ ယဘအနကျဘ် အနမဘ် 

(၃၀၀) နကျဘတ်ိိုေ့ တက်န ဘက်ခဲာ့ကကပါ ည်။  
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(စ) ဘဂ္ ဂလ ်းပ င လ ယ ခ အ  ခ ဒသ အတွင ်း  ကဏ္ဍစံိုန ည ်းပည  န ငာ့  စ ်းပွ  ်းခရ ်း  ပူ်းခ ပါ င ်း  

ခဆ င ရွက ခရ်း  ဦ်းခဆ  င ဦ်းရကွ မ ပြုြှု အစ အစဉ   (BIMSTEC)။ ၁၉၉၇ ခိုန စ် ဇ  ်လ 

၆  က်န ေ့တ င် ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်၊ အနိဒိယ၊    ိလကကဘန င်ာ့ ထိိုငျ်ားနိိုငင်တံိိုေ့မ  နိိုင်ငဖံခဘျား 

န ျားဒိုတိယဝ ်ကက ျားမျဘျားမ  ဗ ်နကဘက်နကကညဘစဘတမ်ျားကိို လက်မ တ်န ျားထိိုျားခဲာ့ကက 

ဖပ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုအဖ ဲွံ့ (Bangladesh - India- Sri Lanka-

Thailand Economic Cooperation (BIST-EC)) ကိို စတငဖ် ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ဖပ ျား ၁၉၉၇ 

ခိုန စ် ဒ ဇငဘ်ဘလ ၂၂  က်န ေ့တ င် ဝ ်ကက ျားမျဘျား အထူျားအစည်ျားအနဝျား ကျငျ်ားပခဲာ့ဖပ ျား 

ဖမ ်မဘနိိုင်င ံအဖ ဲွံ့ဝင်ဖဖစ်လဘခဲာ့ ဘ အမည်ကိို (Bangladesh - India - Myanmar 

- Sri Lanka -Thailand Economic Cooperation (BIMST- EC))ဟို နဖပဘင်ျားလဲ 

ခဲာ့ပါ ည်။၂၀၀၄ ခိုန စ်နဖနဖဘ်ဝါ  လ ၈  က်န ေ့တ င် ဘူတ ်နိိုင်ငံန င်ာ့   နပါနိိုင်ငံ 

တိိုေ့ ည်ဘင်ျားမ်စတက် လ တ်လပန် ဘ ကို ်  ယ်မှုနဒ ဆိိုင ်ဘ မူနဘဘင် 

 နဘဘတူစဘချ ပ်ကိို လက်မ တ်န ျားထိိုျားခဲာ့ကကဖပ ျား အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်မံျဘျား ဖဖစ်လဘခဲာ့ဖပ ျား 

န ောက ် ဘင်ျားမ်စတက် အဖ ဲွံ့တ င် ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်၊ အနိဒိယ၊    ိလကကဘ၊ ထိိုငျ်ား၊ 

ဖမ ်မဘ၊ဘူတ ်န င်ာ့  နပါနိိုငင်တံိိုေ့ ပါဝငဖ်ပ ျား အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုငင်(ံ၇) နိိုင်င ံဖဖစ်လဘပါ ည်။ 

၂၀၀၄ ခိုန စ် ဇူလိိုငလ် ၃၁  က်န ေ့တ င် ထိိုငျ်ားနိိုင်င၊ံ ဗ ်နကဘက်ဖမိ ွံ့၌ ဖပ လိုပ်န ဘ 

ပထမအကကိမ်ထိပ်  ျားည လဘခံတ င် အဖ ဲွံ့အစည်ျားအမည်ကိို ဘဂကလဘျားပင်လယ် 

နအဘ် နဒ တ ငျ်ားကဏ္စံို  ညျ်ားပညဘန င်ာ့စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ား နဆဘင ်ွက်မှုဆိိုင် ဘ 

ဦျားနဆဘင်ဦျား ွက်ဖပ မှု အစ အစဉ် - ဘင်ျားမ်စတက် (Bay of Bengal Initiative for 

Multi-Sectoral Technical and Economic  Cooperation - BIMSTEC) ဟို 

ဖပငဆ်င်ခဲာ့ပါ ည်။ ဘင်ျားမ်စတက်ထပိ်  ျားအစည်ျားအနဝျား (BIMST-EC Summit) 

တတိယအကကိမ်နဖမဘက် ဘင်ျားမ်စတက် ထိပ်  ျားအစညျ်ားအနဝျားကိို ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၊ 

န ဖပည်နတဘ်၌ ၂၀၁၄ ခိုန စ် မတ်လတ င် အမိ်  င်အဖဖစ် လက်ခံ ကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ 

ထိိုငျ်ားနိိုင်င၊ံ ဗ ်နကဘက်ဖမိ ွံ့တ င် ၂၀၁၁ ခိုန စ် နဖနဖဘဝ်ါ  လတ င် ကျငျ်ားပခဲာ့ ည်ာ့ 

(၁၉)ကကိမ်နဖမဘက်ကို ်  ယ်မှုည ိနိှုင်ျားန ျားနကဘမ်တ အစည်ျားအနဝျားမ  ဘငျ်ားမ်စတက် 

ကို ်စည်ကို ်  ယ်န ျား  နဘဘတူစဘချ ပ်၊ အဖငငျ်ားပ ဘျားမှု နဖဖ  င်ျားန ျား  နဘဘတူ 

စဘချ ပ်၊ အနကဘကခ်  ်ဆိိုင် ဘ အဖပ ်အလ  ်အကူအည နပျားန ျားန င်ာ့ ပူျားနပါငျ်ား 

နဆဘင ်ွက်န ျား  နဘဘတူစဘချ ပ်မျဘျားချ ပ်ဆိို  ် န ောကဆ်ံိုျားအဆင်ာ့ ည ိနိှုင်ျားမှု 

မျဘျားကိို ဖပ လိုပ်ခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၁၁ ခိုန စ် ဒ ဇငဘ်ဘလတ င် ဖပ လိုပ်ခဲာ့ ညာ့်  ဝ ်ကက ျားအဆင်ာ့ 
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အစည်ျားအနဝျားတ င် လက်မ တ်န ျားထိိုျား  ်  ည ်ွယ်ခဲာ့န ဘ်လည်ျား အဆိိုပါ အစညျ်ား 

အနဝျား ကျငျ်ားပနိိုင်ဖခငျ်ားမ  ိခဲာ့ ဖဖင်ာ့ ထိိုစဉ်က စဘချ ပ်မျဘျားလက်မ တ်န ျားထိိုျားနိိုင်ဖခငျ်ား 

မ  ိခဲာ့နပ။ ၂၀၁၁ ခိုန စ်တ င် (၁၉)ကကိမ်နဖမဘက် ကို ်  ယ်မှုည ိနိှုင်ျားန ျား နကဘမ်တ  

အစည်ျားအနဝျားကျငျ်ားပဖပ ျားန ောက် ထိိုငျ်ားနိိုင်ငံ၊ ခ  ်ခ မ်ဖမိ ွံ့၌ ၂၀၁၅ ခိုန စ် စက်တင် 

ဘဘလ ၇  က်န ေ့မ  ၉  က် န ေ့အထိ (၂၀) ကကိမ်နဖမဘက် ကို ်  ယ်မှု ည ိနိှုငျ်ားန ျား 

နကဘ်မတ  အစည်ျားအနဝျားကိို ကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ အစည်ျားအနဝျား ိိုေ့ ထိိုင်ျား 

နိိုငင်၊ံ ဗ ်နကဘကဖ်မိ ွံ့  ိ စ ျားပ ဘျားန ျား ံမ ျူျား တက်န ဘက်ခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ အစည်ျား 

အနဝျားတ င်လည်ျား အထက်နဖဘဖ်ပပါ ည ိနိှုင်ျားဆဲစဘချ ပမ်ျဘျားအဖပ ျား တ် ချ ပ်ဆိိုနိိုင် 

န ျားအတ က်အဖ ဲွံ့ဝငန်ိိုင်ငံမျဘျားမ  ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင ်ွက်  ဘျား  ် နဆ ျားနန ျားခဲာ့ပါ ည်။ 

(ဆ) ဧရ ၀တ  -ခကျ က ဖရ  ်း-ြဲခခါင ပူ်းခပါင ်းခဆ  င ရွ က ြှုြဟ  ဗျျူဟ  (အက ခ ြက စ ) 

Ayeyawady-Chao Phra-Mekong Economic Cooperation Strategy 

(ACMECS)။ ဧ ဘဝတ -နကျဘက်ဖယဘျား-မဲနခါင်စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ား နဆဘင် ွက်မှု 

မဟဘဗျျူဟဘ(ACMECS) ည် ထိိုငျ်ား၊လဘအိို၊ဗ ယက် မ်၊ကနမ္ဘဒ ျားယဘျားန ငာ့ ် ဖမ ်မဘ 

နိိုငင်တံိိုေ့အကကဘျား နိိုငင်နံ ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့ ် ယဉ်နကျျားမှုဆိိုင ်ဘ အဖ ဲွံ့အစည်ျားတစ်ခို 

ဖဖစ်ပါ ည်။ ဧ ဘဝတ -နကျဘက်ဖယဘျား-မဲနခါင ်စ ျားပ ဘျားန ျားပူျားနပါငျ်ား နဆဘင် ွက်မှု 

မဟဘဗျျူဟဘ(ACMECS) ကိို ၂၀၁၃ ခိုန စ် ဧဖပ လ ၃၀  က်န ေ့တ င် စတငဖ် ဲွံ့စညျ်ား 

ခဲာ့ဖပ ျား အဖ ဲွံ့ဝင်နိိုင်ငမံျဘျားမ ဘ ထိိုငျ်ားနိိုငင်၊ံ ကနမ္ဘဒ ျားယဘျားနိိုင်င၊ံ လဘအိိုနိိုင်င၊ံ ဖမ ်မဘ 

နိိုငင်နံ ငာ့ ် ဗ ယက် မ်နိိုင်ငံတိိုေ့ ဖဖစ်ပါ ည်။ ACMECS ၏ က ဦျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် 

 ွက်မှုကဏ္ (၅) ခိုမ ဘ ကို ်  ယ်မှုန င်ာ့  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု၊ လယ်ယဘစိိုကပ်ျ ိျားန ျားန င်ာ့ 

စက်မှု၊ ယ်ယူပိိုေ့နဆဘင်န ျား၊ခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျားန င်ာ့ လူူ့စ မျ်ားအဘျားအ ငျ်ားအဖမစ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

တိိုျားတက်န ျားတိိုေ့ ဖဖစ်ပါ ည်။ ပဉ္စမလိုပ်င ်ျားအစ အစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၁၈)ကိို ၂၀၁၅ 

ခိုန စ်တ င် န ဖပည်နတဘ်၌ ကျငျ်ားပခဲာ့ ည်ာ့ ဆဋ္ဌမအကကိမ် ACMECS ထိပ်  ျား 

အစည်ျားအနဝျား၌ ချမ တ်ခဲာ့ပါ ည်။ 
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နိိုင ငတံ က  န ငာ့  စ  ြျ က န ောသစ  ဖွ ငာ့ လ စ န ိို င ခဲာ့မခ င ်း 

၆၀။  ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဘန စ်အကကဘျား နိိုင်ငနံတဘ် မမတ 

ဦျား ိ ်ျားစိ ် လက်ထက်တ င် နဒ တ ငျ်ား ဘမက နိိုငင်တံကဘန ငာ့် ဆက်ဆံန ျား တည်နဆဘက် 

နိိုငခ်ဲာ့ဖပ ျား စဘမျက်န ော စ် ဖ ငာ့်လ စ်နိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။  မမတဦျား ိ ်ျားစိ ်အန ဖဖငာ့် အနမ ိက ်၊ ဖဗိတိ ်၊ 

တရိုတ်၊ ရို  ဘျား၊ အနိဒိယ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိိုင်ငမံျဘျား ိိုေ့  ချစ်ကကည်န ျားခ  ျား  ဘျားန ဘက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

 မမတဦျား ိ ်ျားစိ ် လက်ထက်တ င ် ကိုလ မဂဂအနထ နထ  အတ င်ျားန ျားမ ျူျားချ ပ် ဘ ်က မ  ်ျား 

လည်ျား ဖမ ်မဘနိိုင်င ိံိုေ့ လဘန ဘက်ခဲာ့ ည်။ ထိိုေ့အတူ အနမ ိက ်  မမတအိိုဘဘျားမဘျား န စ်ကကိမ် 

လဘန ဘက်ခဲာ့ဖပ ျား န စ်နိိုင်ငံချစ်ကကည ်ငျ်ားန  ျားမှုမျဘျား ဖမ ငာ့်တင်နိိုင်ခဲာ့ ည်။ ADB ၊ IMF ၊ Word Bank ၊ 

WTO တိိုေ့န ငာ့ ်အ  ျားကပ်  လက်တ ဲနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ နကျျားလက်နဒ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား 

န ငာ့ ် ဆင်ျား ဲန မ်ျားပါျားမှု နလျဘာ့ချနိိုငန် ျားအတ က် ကိုလ မဂဂအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား၊ NGO ၊ INGO အဖ ဲွံ့ 

မျဘျားန ငာ့ ် အ  ျားကပ် ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုမျဘျား ဖပ လိုပ်နိိုင်ခဲာ့ ည်။ EU န ငာ့ ်  US တိိုေ့မ  စ ျားပ ဘျားန ျား 

ပိတ်ဆိိုေ့မှုမျဘျားကိိုလည်ျား ဖယ်  ဘျားနိိုငခ်ဲာ့ ည်။ ၂၀၁၃ ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၌ ကမ္ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားဖိို မ် 

ကိိုလည်ျား ကျငျ်ားပနိိုငခ်ဲာ့ ည်။ နိိုင်ငတံကဘန ငာ့် ဆက်ဆံန ျားတည်နဆဘကခ်ဲာ့ ညာ့် နအဘက် 

နဖဘဖ်ပပါ ပံို ိပ်မျဘျားအဘျား မ တ်တမ်ျားတင ်နဖဘဖ်ပအပ်ပါ ည်- 
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နိိုင ငံတ က န ငာ့   

ပ်ူးခပါ င ်း 

ခဆ  င ရွက ြှု 

ပံိုရိပ ြျ ်း 
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စ ်းပွ ်းခ ရ်း၊ ရ င ်းန  ်းမြ ြု ပ န ံ ြှု၊ ကိုန သွ ယ ြှု၊ နိို င ငမံခ  ်းအကူ အ ည  အ ခထ  က အပံာ့န ငာ့  ခချ ်းခငွ ရရ ိ ြှု  

အခမခ အ ခန (၂၀ ၁ ၁-၂၀ ၁၂ ခိုန  စ ြ  ၂၀ ၁၅-၂၀ ၁၆ ခိုန  စ အထိ) 
 

GDP တ န ဖိို်းန ငာ့  GDP တ ိို်းတက ြှုနှုန ်း၊ ခ ငခွ က်း ခ ဖ င ်း ပွြှုနှုန  ်း 

၆၁။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခိုန စ်တ င် န စ်အလိိုက်န ျားနှု ်ျားအ  GDP တ ်ဖိိုျားမ ဘ ကျပ ် ဘ လ ယံ 

၄၆၃၀၇.၈၈၇ မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င် ကျပ်ဘ လ ယံနပါင်ျား ၇၂၇၁၄.၀၂၁ တိိုျားတက်လဘခဲာ့ 

ပါ ည်။ အဆိိုပါ ၅ န စ်တဘကဘလအတ ငျ်ား ပ မ်ျားမ  GDP တိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ ၇.၂၆ % တိိုျားတက် 

ခဲာ့ပါ ည်။ အဆိိုပါ ကဘလအတ င်ျား တိိုငျ်ားဖပည်၏ GDP တ ်ဖိိုျားန ငာ့် GDP တိိုျားတက်မှုနှု ်ျား၊ နင နကကျား 

နဖဘင်ျားပ မှုနှု ်ျား အနဖခအန မ ဘ နအဘကပ်ါအတိိုငျ်ား ဖဖစ် ည် -  

ဇယ ်း(၁၀)- ၂ ၀၁၁-၂ ၀၁၂ ခိုန စ ြ   ၂၀ ၁၅-၂၀ ၁၆ ခိုန စ အ ထိ   GDP တန ဖိို်းန ငာ့  GDP တိို်းတက ြှုနှုန ်း၊  

ခ ငွခ  က်း ခ ဖ င ်းပွြှုနှုန ်း           
                                                                     (ကျပ်  ်ျား) 

စဉ  ဘဏ္ဍ န စ  

( ဧပပ လြ  

ြတ  လအထိ) 

န စ အလိိုက ခစျ်းနှုန ်းအရ ပံိုြ န ခစျ်းနှုန ်းအရ ခငွခ က်း 

ခဖ င ်းပွြှုနှုန ်း တ န ဖိို်း တ ိို်းတ က ြှုနှုန ်း 

(%) 

တ န ဖိို်း တ ိို်းတ က ြှုနှုန ်း 

(%) 

၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၄၆၃၀၇၈၈၇.၇ ၁၆.၄ ၄၂၀၀၀၈၇၅.၇ ၅.၆ ၀ 

၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၅၁၂၅၉၂၆၀.၀ ၁၀.၇ ၄၅၀၈၀၆၆၁.၅ ၇.၃ ၃.၇၅ 

၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၅၈၀၁၁၆၂၆.၀ ၁၃.၂ ၄၈၈၇၉၁၅၈.၅ ၈.၄ ၆.၂၆ 

၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၆၅၂၆၁၈၉၀.၂ ၁၂.၅ ၅၂၇၈၅၀၅၀.၈ ၈.၀ ၈.၀ 

၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၇၂၇၁၄၀၂၁.၂ ၁၁.၄ ၅၆၄၇၆၂၂၅.၁ ၇.၀ ၈.၁၁ 

ဇစ  မြစ  ။ စ  ြံက ိန  ်းခ ရ်း ဆွဲခရ်း ဦ်း စ  ်းဌ န 

ရင ်းန  ်းမြ ြု ပ န ံြှု 

၆၂။  ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဘန စ်အထိ ကဏ္အလိိုက် နိိုင်ငဖံခဘျား  င်ျားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံမှု အနဖခအန ကိို တစ်ဖက်နဖဘဖ်ပပါ ဇယဘျားတ င် ကဏ္ (၁၂) ခိုအတ က်  နဖဘဖ်ပအပပ်ါ 

 ည်။  အဆိိုပါ ကဏ္မျဘျားတ င် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခိုန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျားနပါငျ်ား 

၄၆၄၄.၄၆၀   င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဖပ   ် ခ ငာ့်ဖပ ခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ 

  ်ျားနပါင်ျား ၉၄၈၆.၁၂၃ အထိ  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု  ် တိိုျားတက်ခ ငာ့်ဖပ ခဲာ့ပါ ည်။ 
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ဇယ ်း(၁၁)-၂၀၁ ၁-၂ ၀၁၂  ဘဏ္ဍ န စ ြ  ၂၀၁ ၅-၂ ၀၁၆  ဘဏ္ဍ န စ အ ထိ ကဏ္ဍအလိိုက  နိို င ငံမခ ်း  ရင ်းန  ်း   

မြ ြုပ န ံြှု  အ ခ မခအ ခ န 
 

              (အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျား) 

စ ဉ  က ဏ္ဍ ၂၀၁၁- ၂၀၁ ၂ ၂၀၁၂- ၂၀ ၁၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၀၁ ၄-၂၀၁ ၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

၁ စက်မှုကဏ္ ၃၂.၂၅၄ ၄၀၀.၇၁၆ ၁၈၂၇.၂၇၉ ၁၅၀၂.၀၁၃ ၁၀၆၉.၈၄၆ 

၂ လ ပ်စစ်ဓဘတ်အဘျားကဏ္ ၄၃၄၃.၉၇၈ ၃၆၄.၂၀၁ ၄၆.၅၁၁ ၄၀.၁၁ ၃၆၀.၁ 

၃ န  ံန င်ာ့ ဘဘဝဓဘတ်နင ွံ့ 

ကဏ္ 

၂၄၇.၆၉၇ ၃၀၉.၂ - ၃၂၂၀.၃၀၆ ၄၈၁၇.၇၉ 

၄ ဟိိုတယ်န င်ာ့ခ  ျား  ဘျားကဏ္ - ၃၀၀.၀၀၀ ၄၃၅.၂၁၀ ၃၅၇.၉၄၉ ၂၈၈.၃၉၅ 

၅  တတ တ င်ျားကဏ္ ၁၉.၈၉၇ ၁၅.၃၃၄ ၃၂.၇၃၁ ၆.၂၅၉ ၂၈.၉၂၃ 

၆ လယ်ယဘကဏ္ - ၉.၆၅၀ ၂၀.၂၆၉ ၃၉.၆၆၆ ၇.၁၈၀ 

၇ နမ ျားဖမျူန ျားန င်ာ့န လိုပ်င ်ျား 

ကဏ္ 

- ၅.၆၀၀ ၉၆.၀၁၆ ၂၆.၈၆၁ ၈.၂၅၀ 

၈ ပိိုေ့နဆဘင်န ျားန င်ာ့ဆက်  ယ် 

န ျားကဏ္ 

၀.၆၃၄ - ၁၁၉၀.၂၃၂ ၁၆၇၉.၃၀၄ ၁၉၃၀.၉၉၆ 

၉ အိမ်ယဘအနဆဘက်အဦ 

ကဏ္ 

- - ၄၄၀.၅၇၃ ၇၈၀.၇၄၅ ၇၂၈.၆၈၀ 

၁

၀ 

စက်မှုဇို ်တည်နဆဘက်မှု 

ကဏ္ 

- - - - ၁၀.၀၀၀ 

၁၁ အဖခဘျားဝ ်နဆဘင်မှု ကဏ္ 
 

၁၄.၇၆၆ ၁၈.၂၃၄ ၃၅၇.၃၂၀ ၂၃၅.၉၆၃ 

၁၂ နဆဘက်လိုပ်န ျားကဏ္ - - - - - 

 
စ ိုစ ိုခပ ါင ်း ၄ ၆၄ ၄ . ၄ ၆၀ ၁၄ ၁၉ . ၄ ၆၇ ၄ ၁၀၇. ၀ ၅၅ ၈ ၀ ၁၀. ၅၃ ၃ ၉ ၄ ၈ ၆. ၁၂၃ 

  ဇစ  မြစ  ။ ရင ်းန   ်းမြ ြုပ န  ံြှုန  ငာ့  က ိုြပဏ ြျ  ်းည ွှန   က  ်းြ ှု ဦ်းစ  ်းဌ န 

 

၆၃။ အလဘျားတူပင် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဘန စ်အထိ ကဏ္အလိိုက် 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ဘျားမျဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုအနဖခအန ကိို တစ်ဖက်နဖဘဖ်ပပါ ဇယဘျားဖဖငာ့် နဖဘဖ်ပထဘျား 

ဖပ ျား ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ ဘျား  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ကျပ်  ်ျားနပါင်ျား ၂၄၁၅၇၅.၅၃၀ 

  ိခဲာ့ ဘမ   ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င် ကျပ်  ်ျားနပါင်ျား ၅၉၃၃၂၄၅.၅၅၈ အထိ တိိုျားတက် င်ျားန  ျားဖမ  ပန် ံ 

လဘခဲာ့ပါ ည်။  
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ဇစ်ဖမစ်။  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ံမှုန ငာ့်ကိုမပဏ မျဘျားည  ်ကကဘျားမှုဦျားစ ျားဌဘ  

ကိုန သွ ယ ြှု 

၆၄။ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခိုန စ်တ င်   င်ျားကို ်ပမဘဏမ ဘ ကျပ်  ်ျားနပါင်ျား ၉,၀၃၅.၀၆   ်ျား   ိဖပ ျား 

ကို ်  ယ်မှု ပိိုနင မ ဘ ကျပ် ၁၀၀.၅၄   ်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င်   ငျ်ားကို ် 

ပမဘဏမ ဘ ကျပ်  ်ျားနပါငျ်ား ၁၆,၅၅၇.၉၄   ိဖပ ျား ကို ်  ယ်မှုလိိုနင မ ဘ ကျပ်  ်ျားနပါင်ျား ၅,၄၄၁.၀၆ 

ဖဖစ်ပါ ည်။ 

 

 

ဇယ ်း(၁၂ )-  ၂၀၁ ၁-၂ ၀၁ ၂ ဘဏ္ဍ န စ ြ  ၂ ၀၁၅-၂၀ ၁၆ ဘဏ္ဍ န စ အ ထိ ကဏ္ဍအ လိိုက  မြန ြ နိိုင ငံ  

သ ်းရင ်းန  ်း မြ ြုပ န ံြှု အ ခ မခ အ ခ န 

     (ကျပ်  ်ျား) 

စ ဉ  က ဏ္ဍ ၂၀၁၁-၂၀၁ ၂ ၂၀၁၂-၂၀၁ ၃ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၂၀၁၅-၂၀ ၁၆ 

၁ နဆဘက်လိုပ်န ျား 

ကဏ္ 

23110.35 80553.02 19824.56 141747.03 67508.400 

၂ လ ပ်စစ်ဓဘတ်အဘျား 

ကဏ္ 

- 4369.26 209151.26 - 
 

၃ စက်မှုကဏ္  208747.08 260133.95 565504.37 90408.77 1008970.699 

၄ အိမ်ယဘအနဆဘက်

အအံိုတည်နဆဘက် 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ကဏ္ 

5000.00 108500.00 5200.00 468349.47 1518462.850 

၅ ပိိုေ့နဆဘင်န ျားန င်ာ့ 

ဆက်  ယ်န ျား ကဏ္ 

4300.00 247430.84 107023.72 161723.54 1328348.440 

၆ နမ ျားဖမျူန ျားန င်ာ့န  

လိုပ်င ်ျား ကဏ္ 

- 6250.00 5872.46 3188.31 28684.644 

၇  တတ ကဏ္ - 2500.00 - 850.00 123179.791 

၈ ဟိိုတယ်န င်ာ့ခ  ျား  ဘျား 

ကဏ္ 

389.13 121333.17 470450.34 202375.66 434670.810 

၉ စက်မှုဇို ်တည် 

နဆဘက်မှု ကဏ္ 

- 248200.00 51500.00 14248.25 260344.760 

၁၀ လယ်ယဘကဏ္ 
   

48776.49 
 

၁၁ အဖခဘျား၀ ်နဆဘင်မှု 

ကဏ္ 

28.97 95355.05 281225.55 75254.45 1163075.164 

 စ ိုစ ိုခပ ါင ်း ၂၄၁၅ ၇၅. ၅၃၀ ၁၁၇၄၆ ၂၅. ၂၉၀ ၁၇၁ ၅၇ ၅၂.၂ ၆၀ ၁၂၀ ၆၉ ၂ ၁.၉ ၇၀ ၅၉ ၃ ၃၂၄ ၅. ၅ ၅၈ 
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 ဇယ ်း(၁၃ )-  ၂ ၀၁၁-၂ ၀၁ ၂ ဘဏ္ဍ န စ ြ  ၂၀၁ ၅-၂၀၁ ၆ ဘဏ္ဍ န စ အ ထိ ကိုန သွ ယ ြှုပြ ဏ 

(ကျပ်  ်ျားနပါင်ျား) 

စ ဉ  
ဘဏ္ဍ န  စ   

(ဧပပ လြ   ြ တ လ အထိ) 
ပိိုို့ က ိုန   သွင ်းက ိုန   

က ိုန  သွယ ြှု 

ပြ  ဏ 

က ိုန  သွယ ြှု 

ပိိုခင/ွလိိုခ ငွ 

၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၉,၁၃၅.၆၀ ၉,၀၃၅.၀၆ ၁၈,၁၇၀.၆၆ ၁၀၀.၅၄ 

၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၈,၉၇၇.၀၁ ၉,၀၆၈.၉၁ ၁၈,၀၄၅.၉၂ -၉၁.၉၀ 

၃ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၁၁,၂၀၃.၉၆ ၁၃,၇၅၉.၅၀ ၂၄,၉၆၃.၄၆ -၂,၅၅၅.၅၄ 

၄ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၂,၅၂၃.၇၁ ၁၆,၆၃၂.၆၃ ၂၉,၁၅၆.၃၄ -၄,၁၀၈.၉၂ 

၅ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၁,၁၃၆.၈၈ ၁၆,၅၇၇.၉၄ ၂၇,၇၁၄.၈၂ -၅,၄၄၁.၀၆ 

 ဇစ်ဖမစ်။ စ ျားပ ဘျား/ကူျား  ်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ  

 

ခချ ်းခငွ၊ အကူအ ည အခ ထ က အပံာ့န ငာ့  န ည ်းပ ည  အကူ အ ည  ရရ ိ ြှု အ ခမခ အခန 

၆၅။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဘန စ်အထိ    ိခဲာ့ ညာ့် အကူအည  

စိုစိုနပါင်ျားမ ဘ အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၂၂၁၃.၇၂၇   ်ျားဖဖစ်ဖပ ျား၊ နချျားနင စိုစိုနပါင်ျားမ ဘ အနမ ိက ် 

နဒေါ်လဘ ၂၉၅၄.၇၇၆   ်ျား ဖဖစ်ဖပ ျား၊  ညျ်ားပညဘအကူအည    ိမှု စိုစိုနပါင်ျားမ ဘ အနမ ိက ် 

နဒေါ်လဘ ၁.၇၁၇   ်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။  

 

ဇယ ်း(၁၄ )-  မြန ြ နိိုင ငံ ြ  ရ ရ ိခဲာ့သညာ့   ခ ချ်းခ ငွ၊  အ ကူအ ည အ ခ ထ က အ ပံာ့န ငာ့  နည ်းပည အ ကူအ ည    

ရရ ိြှု (Disbursement Only)                                                  (အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျား) 

စ ဉ  ဘဏ္ဍ န  စ   အက ူအည   ခခ ျ်း ခင ွ န ည  ်းပ ည  အက ူအည   စ ိုစ ိုခပ ါင ်း 

1 2011-2012 198.166 - 0.138 198.303 

2 2012-2013 378.310 2237.549 0.138 2615.997 

3 2013-2014 584.344 660.943 0.138 1245.425 

4 2014-2015 558.863 8.475 0.642 567.981 

5 2015-2016 494.044 47.808 1.717 543.569 

စ ိုစ ိုရပါ င း 2213.727 2954.776 2.771 5171.274 

 

 

 



95 

ပံို(၇) - ခ ချ်းခ ငွ၊  အ ကူအ ည အ ခ ထ က အ ပံာ့န ငာ့  နည ်းပ ည အ ကူအ ည ရရ ိြှု 

 

နိဂ္ ံို်း 

၆၆။ နိိုငင်နံတဘ် မမတဦျား ိ ်ျားစိ ် လက်ထက် (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

ဘဏ္ဘန စ်အထိ) တ င် ဖပည် ူဗဟိိုဖပ ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားမှု (People Centered Development) မူဝါဒကိို  

အနဖခခံ၍ နိိုငင်နံတဘတ် င ် စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ကိို ပိိုမိိုတိိုျားတက်နအဘင် နဆဘင် ွက်ဖပ ျား နခတ်မ  

စက်မှုနိိုငင် ံ ထူနထဘငန် ျားန ငာ့် ကဏ္စံို၊ ဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘင ် တည်နဆဘကန် ျား၊ တိိုင်ျား 

နဒ ကက ျားန ငာ့ ် ဖပည် ယ်မျဘျား အချ ိျားကျမ တစ ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊ စဘ င်ျားဇယဘျားန ငာ့် ကိ ်ျား 

ဂဏ ်ျားမျဘျား အ ည်အန  ျားဖပညာ့်မ န ျား၊ဆငျ်ား ဲချမ်ျား ဘက ဘဟမှု နလျဘာ့ ည်ျားကျဆင်ျားန ျား၊ ဖပည် ူ 

မျဘျား၏ လူန မှုဘဝ ဖမငာ့်မဘျားတိိုျားတက်န ျား၊   ေ့်  ငျ်ားန ဘအစိိုျား န ငာ့် နကဘငျ်ားမ  ်န ဘ အိုပ်ချ ပ်မှု 

စ စ် ဖဖစ်နပေါ်န ျားစ ညာ့် လူမှုစ ျားပ ဘျားန ျား၊ နိိုငင်နံ ျားန ငာ့ ် အိုပ်ချ ပ်န ျားမူဝါဒမျဘျားန ငာ့်အည  နဆဘင် 

 ွက်ခဲာ့ဖခငျ်ားနကကဘငာ့် နိိုင်ငတံကဘန ငာ့် ဆက်ဆံန ျားနကဘင်ျားမ  ်ခဲာ့ဖပ ျား ဒ မိိုကန စ  နခတ်ဦျားအဘျား 

နချဘနမဘစ ဘ ဖဖတ်  ်ျား၍ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျား နအဘငဖ်မင်စ ဘ နဆဘင် ွက်နိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ 
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(Disbursement Only)
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ကျ ြ ်းကိို်းစ ရင ်း   

• စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့ ် လူမှုန ျားဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုအနဖခခံမူနဘဘင် (Framework for Economic 

and Social Reforms-FESR) 

• နိိုငင်ဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျားဦျားစ ျားဌဘ  မ တ်တမ်ျားမျဘျား 

• ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု မဟဘဗျျူဟဘ (Public Finance Management Strategy)၊  

  ံိုျားမ  ်ျားနဖခနင စဘ ငျ်ားဦျားစ ျားဌဘ  

• ဖမ ်မဘာ့ဘက်စံို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နမ ဘ်မ  ်ျားချက် (Myanmar Comprehensive 

Development Vision-MCDV) 

• ဝငျ်ား  ိ ် ၊ “နိိုင်ငနံတဘ်၏ ဖပည်ပနကက ျားဖမ  အနဖခအန န ငာ့် ပဲ စ်ကလပန်ကက ျားဖမ   င်ျားလငျ်ားဖခင်ျား 

အနတ ွံ့အကကံ ”  

• အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား (National Comprehensive Development 

Plan-NCDP) 

• ဦျားစိိုျား ိ ်ျား၊ “ဒ မိိုကန စ နိိုငင်နံတဘ်အ စ်န ငာ့်  မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ်” 

• ဦျားစိိုျား ိ ်ျား၊ “လကန်တ ွံ့ကျ ညာ့် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့်ကျွ ်နတဘ်အဖမင်” 

• Budget Department | Ministry of Planning and Finance (mopfi.gov.mm) 

• Internal Revenue Department (IRD) | Ministry of Planning and Finance 

(mopfi.gov.mm) 

• Myanmar Clippings: Myanmar Hosts 2013 World Economic Forum on East Asia | 

US-ASEAN Business Council (usasean.org) 

• Myanmar first: World Economic Forum (bangkokpost.com) 

• Myanmar Statistical Information Service, mmsis.gov.mm 

• Myanmar Statistical Yearbook (MSY) 2020, Central Statistical Organization (CSO). 

• Private Sector Development Framework and Action Plan, Myanmar Investment 

Commission, Ministry of Commerce and UMFCCI, 2016. 

• www.commerce.gov.mm 

https://www.mopfi.gov.mm/my/content/budget-news
https://www.mopfi.gov.mm/my/content/internal-revenue-news
https://www.mopfi.gov.mm/my/content/internal-revenue-news
https://www.usasean.org/article/2013/06/10/myanmar-clippings-myanmar-hosts-2013-world-economic-forum-east-asia
https://www.usasean.org/article/2013/06/10/myanmar-clippings-myanmar-hosts-2013-world-economic-forum-east-asia
https://www.bangkokpost.com/business/352806/myanmar-poised-for-world-economic-forum
http://www.commerce.gov.mm/
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အခန ်း (၅) 

NLD အစိို်းရလ က ထ က  မြ န ြ  ာ့စ ်း ပ ွ်း ခရ်း 

၁။ NLD အစိိုျား  ည် အနထဘက်အက ူ   ိနစ  ် ဦျားတည် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒ (၁၂) ချက် 

ကိိုချမ တ်လျက် စ ျားပ ဘျားန ျားစ မံက ိ်ျားမျဘျားကိို အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

ဖပည် ူကိို ဗဟိိုဖပ ၍ အဘျားလံိုျားပါဝငန်ိိုငန် ဘ စဉ်ဆက်မဖပတ် တိိုျားတက်မှု    ိနစ  ်  ည ်ွယဖ်ပ ျား 

အမျ ိျား ဘျားဖပ ်လည် င်ာ့ဖမတ်န ျားကိို ၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င် ထိုတ်ဖပ ်ခဲာ့ ညာ့် ဖမ ်မဘနိိုင်င၏ံ န   ည် 

တည်တံာ့ခိိုင်ဖမဲဖပ ျား ဟ ်ချက်ည န ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု စ မံကိ ်ျား ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (Myanmar 

Sustainable Development Plan 2018-2030) အ  လူမှုန ျားန ငာ့ ်စ ျားပ ဘျားန ျား အ  င်နဖပဘငျ်ားလဲ 

မှုကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ဖပ ျား နိိုငင်ဖံခဘျားတိိုက်ရိိုက် င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု (FDI) ဖမ ငာ့်တင်န ျားကိို ပထမဦျားစဘျားနပျား 

အဆငာ့်ထဘျား၍ FDI အနဖခဖပ  အလိုပ်အကိိုငမ်ျဘျား ဖ ်ျားတ ျား   ိန ျား ဦျားတည်ကဘ စ ျားပ ဘျားန ျား တိိုျားတက် 

န ျားကိို နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  ထိုတ်လိုပ်နိိုင်စ မ်ျား ည် ဘ အလိုပ်အကိိုင်မျဘျားစ ဘကိို ဖ ်တ ျားနပျား 

နိိုင ်ည်ဖဖစ်၍ ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္တိိုျားတက်န ျားကိိုလည်ျား အနလျားထဘျားနဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

စ ်းပွ ်းခ ရ်းြူဝါဒ (၁၂ )ရပ ခ ျ ြ တ  ခဆ င ရွက မခင ်း  

၂။ NLD အစိိုျား လက်ထက် ချမ တ်ခဲာ့ ညာ့ ်စ ျားပ ဘျားန ျား စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒ(၁၂) ပ်မ ဘ နအဘက်ပါ 

အတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်-  

 (က) ပ င်ာ့လငျ်ားဖမင် ဘဖပ ျား နကဘင်ျားမ  ်နတဘင်ာ့တင်ျား ည်ာ့ ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘန ျား စ မံခ ်ေ့ခ ဲမှု 

စ စ်ဖဖင်ာ့ ဘဏ္ဘန ျား အ င်ျားအဖမစ်မျဘျား တိိုျားတက်ပ ဘျားမျဘျားလဘနအဘင် နဆဘင ်ွက ်

  ်၊ 

(ခ) နိိုငင်ပံိိုငစ် ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ပိိုမိိုနအဘင်ဖမငန်စ  ် နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ား၊ ဖပ ဖပင် 

နဖပဘင်ျားလဲလိုပ်ကိိုငန်ိိုင် နဖခ  ိန ဘလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ပိုဂဂလကိပိိုငအ်ဖဖစ် နဖပဘငျ်ားလဲ 

လိုပ်နဆဘင်ဖခငျ်ားတိိုေ့အဖပင် အလိုပ်အကိိုင်   ိန ျားန ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား တိိုျားတကမ်ှုကိို 

အနထဘကအ်ကူဖပ  ည်ာ့ အန ျားစဘျားန င်ာ့အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို 

ပံာ့ပိိုျားကူည နပျား  ်၊ 

(ဂ) နခတ်မ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားကိို ဖဖစ်ထ  ်ျားနစနိိုင ်ည်ာ့ လူူ့အ ငျ်ားအဖမစ်မျဘျား 

နမ ျားထိုတ်နပျားနိိုင်  ်န င်ာ့ ပညဘ ပ်ပိိုငျ်ားဆိိုင် ဘ အ က်နမ ျားဝမ်ျားနကျဘင်ျား ပညဘ ပ် 

မျဘျားကိို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘငန်ဆဘင ်ွက်  ်၊ 
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(ဃ) လ ပစ်စ်ဓဘတ်အဘျား၊လမျ်ားမျဘျား၊ဆိပ်ကမျ်ားမျဘျားစ ည် အနဖခခံစ ျားပ ဘျားန ျားအနဆဘက် 

အဦမျဘျား တိိုျားတက်လဘနစန ျားကိို ဦျားစဘျားနပျားနဆဘင ်ွက်  ် န င်ာ့ Data ID Card 

System၊ Digital Government Strategy န င်ာ့ e-Government System တိိုေ့ကိို 

ထူနထဘင်  ဘျား  ်၊ 

(င) ဖပည်တ င်ျားန  နိိုင်င ံဘျားမျဘျားန င်ာ့ နိိုင်င ံပ်ဖခဘျားမ  ဖပ ်လည်န ဘက ် ိလဘန ဘ 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ဘျားမျဘျားအဘျားလံိုျားအတ က် အလိုပ်အကိိုင်အခ င်ာ့အလမျ်ားမျဘျားနဖဘထ်ိုတ် 

နပျား  ်န င်ာ့ အလိုပ်အကိိုငအ်ခ င်ာ့အလမ်ျား ဖမင်ာ့မဘျားန ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို 

ကဘလတိိုအတ င်ျား ပိိုမိိုဦျားစဘျားနပျားနဆဘင် ွက်  ်၊ 

(စ) ဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား၊ စဘျား ပ် ိကခဘဖူလံိုနစန ျားန င်ာ့ ပိိုေ့ကို ်ဖမ င်ာ့တင်နိိုငန် ျား 

တိိုေ့အတ က် လယ်ယဘကဏ္၊ နမ ျားဖမျူန ျားကဏ္န င်ာ့ စက်မှုကဏ္မျဘျား ဘက်ည စ ဘ 

တိိုျားတက်လဘနစ  ်န င်ာ့ လယ်ယဘစက်မှုကဏ္ ချ ိ်ခ င်လ ဘည  ညာ့ ်စ ျားပ ဘျားန ျားပံိုစံ 

နဖဘထ်ိုတ်  ်၊ 

(ဆ) နစျျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ်န င်ာ့အည ပိုဂဂလိကကဏ္တိိုျားတက်န ျားအတ က် နိိုင်င ံဘျား 

တိိုင်ျား မိမတိိိုေ့လိုပ်ကိိုငလ်ိို ည်ာ့ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို လ တ်လပစ် ဘ လိုပ်ကိိုင် 

ခ င်ာ့   ိနစ  ်န င်ာ့ ဖပည်ပ ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား တိိုျားဖမ င်ာ့  ်အတ က် မူဝါဒမျဘျား   ျားဖခဘျား 

န ျားဆ ဲနဆဘင် ွက်  ်၊ မူပိိုင်ခ င်ာ့မျဘျားန င်ာ့ တ ဘျားဥပနဒစိိုျားမိိုျားမှု    ိနစန ျားအတ က် 

တိိုျားဖမ င်ာ့နဆဘင ်ွက်  ်၊ 

(ဇ) အမိ်နထဘင်စိုမျဘျား၊ နတဘင် ူလယ် မဘျားမျဘျားန င်ာ့ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို 

န   ည်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နစန ျား အနထဘက်အကူဖပ နိိုငမ်ည်ာ့ နင န ျားနကကျားန ျား 

စ စ်ဖဖင်ာ့ ဘဏ္ဘန ျားတည်ဖငမိ်မှု   ိလဘနစန ျား နဆဘင ်ွက်  ်၊ 

(စျ)  ဘဘဝပတ်ဝ ်ျားကျငမ်ျဘျားကိို န   ည်ထ ိ်ျား ိမ်ျားနိိုင်  ်အတ က် လိိုက်နလျဘ 

ည နထ ဖဖစ်နစမည်ာ့ ဖမိ ွံ့ဖပမျဘျားတည်နထဘင်  ်၊ ဖပည် ူူ့ဝ ်နဆဘင်မှု လိုပ်င ်ျားမျဘျား 

အဆင်ာ့ဖမ င်ာ့တင်  ်တိိုေ့အဖပင် အမျဘျားဖပည် ူန ငာ့် က်ဆိိုင် ညာ့် န  ဘမျဘျား တိိုျားချဲွံ့ 

နဖဘထ်ိုတ်  ်န င်ာ့ ယဉ်နကျျားမှုအနမ အန စ်မျဘျားကိို ပိိုမိိုနစဘင်ာ့န  ဘက် ထိ ်ျား ိမ်ျားန ျား 

တိိုေ့အတ က် နဆဘင ်ွက်  ်၊ 
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(ည) နိိုငင်နံတဘ်၏ ဝငန်င တိိုျားတက်   ိ  ် အကျ ိျား က်န ဘက်မှု  ိဖပ ျား မ တန ဘအခ  ် 

စ စ်ထူနထဘင၍် ဖပည် ူမျဘျား၏ အခ င်ာ့အန ျားန င်ာ့ ပစစည်ျားဥစစဘပိိုင်ဆိိုင်ခ င်ာ့ကိို 

ဥပနဒမျဘျား၊ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ညျ်ားမျဘျားဖပဋ္ဌဘ ်ျားလျက် အကဘအက ယ်နပျား  ်၊ 

(ဋ) တ ထ ငဖ် ်တ ျားမှုစ မ်ျား ည်မျဘျားန င်ာ့ အဆင်ာ့ဖမင်ာ့ ညျ်ားပညဘ တိိုျားတက်မှုမျဘျားကိို အဘျား 

ထိုတ်ကကိ ျားပမ်ျား ဖဖစ်နပေါ်နစနိိုင ်ည်ာ့ အ ိဉဘဏ်ပစစည်ျား ပိိုင်ဆိိုင်မှုအတ က် 

အနထဘကအ်ပံာ့ဖဖစ်နစန ဘ  ညျ်ားစ စ်မျဘျား၊ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျား ဖပဋ္ဌဘ ်ျား 

နဆဘင ်ွက်  ်၊ 

(ဌ) စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို နဆဘင ်ွက် ဘတ င် အဘဆ ယံနဒ တ င်ျား ဘမက 

အဖခဘျား နဒ မျဘျားအတ င်ျား၌လည်ျား တိိုျားတက်နဖပဘင်ျားလဲလဘနိိုငဖ် ယ်  ိန ဘ အနဖခ 

အန မျဘျားကိို နဖဘထ်ိုတ်၍ မိမတိိိုေ့၏ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အနဖမဘ်အဖမင် 

နကဘင်ျားမျဘျားဖဖင်ာ့အနဖခတည်ထနူထဘင ် ်။
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မြန ြ နိိုင ငံ ၏ ခ ရရ ည တ ည တံာ့ခ ိိုင ပြဲပပ ်း ဟန  ချ က ည ခ သ   ဖွံွံ့ပဖိြု်းတိို်းတ က ြှုစ ြကံိန ်း ခရ်းဆွဲ  

ခဆ င ရွက မခ င ်း 

၃။ ၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င် ထိုတ်ဖပ ်ခဲာ့ ညာ့် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ န   ည်တည်တံာ့ခိိုငဖ်မဲဖပ ျား ဟ ်ချက်ည  

န ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု စ မံကိ ်ျား ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (Myanmar Sustainable Development Plan-

MSDP 2018-2030)  ည် နိိုငင်နံတဘ်၏ စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒ (၁၂)  ပ်၊ စဉ်ဆက်မဖပတ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု 

ပ ်ျားတိိုင်မျဘျား(SDGs)၊ မဲနခါင်နဒ တ င်ျား မဟဘဗျျူဟဘ မူနဘဘင်၊ အဘဆ ယံစ ျားပ ဘျားန ျား အ ိိုက် 

အဝ ်ျားန ငာ့ ် အဖခဘျားန ဘနဒ တ င်ျား ကတိကဝတ် နဘဘတူည မှုမျဘျားန ငာ့် ကိိုက်ည မှု   ိပါ ည်။ 

ယငျ်ားတ င် မဏ္ ိင ်(၃)  ပ်၊ ပ ်ျားတိိုင် (၅) ခို၊ မဟဘဗျျူဟဘ (၂၈) ခိုန ငာ့ ်လိုပ်င ်ျားအစ အစဉ် (၂၅၁) 

ခိုတိိုေ့ဖဖငာ့် ဖ ဲွံ့စည်ျားထဘျားဖပ ျား ဖငိမ်ျားချမ်ျား၍  ဘယဘဝနဖပဘ ညာ့် ဒ မိိုကန စ ဖက်ဒ ယန်ိိုင်ငံ ဖဖစ်လဘ 

နစ  ်၊ စစ်မ  ်၍ အဘျားလံိုျားပါဝင်နိိုငဖ်ပ ျား အ  င်ကူျားနဖပဘင်ျားန ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု   ိ  ်၊ 

မူဝါဒ မျဘျားန ငာ့ ်အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားအကကဘျား အဖပ ်အလ  ် ည ည တ်မှု  ိ  ်၊ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျားကိို 

တက်ကက စ ဘ နဆဘင ်ွက်လဘနိိုင ် ်န ငာ့် လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားကိို  ဲဝံာ့စ ဘနဆဘင ်ွက်နိိုင ် ်  ည ်ွယ် 

ပါ ည်။  

၄။ MSDP  ည် ကိုလ မဂဂက၏ စဉ်ဆက်မဖပတ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုပ ်ျားတိိုင်မျဘျား (SDGs) မျဘျားန ငာ့် 

ချတိ်ဆက်ထဘျားဖပ ျား MSDP ကိို အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ား ည် SDGs ပ ်ျားတိိုင် 

မျဘျားကိို န ဘက ် ိဖခငျ်ားမည်ပါ ည်။ MSDP  ည် Living Document ဖဖစ်၍ ချမ တ်ခဲာ့န ဘ 

စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒ (၁၂)  ပ်ကိို ပိိုမိိုထငဟ်ပ်နစ  ် နကျဘနထဘက် န ောကခ်ံဖပ ပါ ည်။ MSDP ကိို 

ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျားန ငာ့် တည်ဖငိမ်န ျား၊ ကက ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် မိတ်ဖက်န ျား၊ လူ ဘျားမျဘျားန ငာ့န်ဖမကမ္ဘဟို နဒါက် 

တိိုင် (၃) တိိုင်ဖဖငာ့် အနဖခခံထဘျားပါ ည်။ 

စ ြံချ က ဘဏ  (Project Bank) ထူခထ  င မခ င ်း 

၅။ MSDP ကိို ထိန ဘက်စ ဘ အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်နိိုငမ်ညာ့် အဘျားနကဘင်ျား ညာ့် စ မံကိ ်ျားမျဘျား 

ထ ကန်ပေါ်လဘနစ  ်  ည် ွယ်၍ စ မံကိ ်ျားဘဏ်ဆိိုင် ဘ ည  ်ကကဘျားချက်ကိို နိိုငင်နံတဘ ် မမတရံိုျား 

က ၂၀၁၈ ခိုန စ် နိိုဝငဘ်ဘလ ၃၀  က်န ေ့တ င် ည  ်ကကဘျားချက်အမ တ် (၂/၂၀၁၈) ဖဖငာ့ ် ထိုတ်ဖပ ် 

ခဲာ့ပါ ည်။ စ မံကိ ်ျားဘဏ်(Project Bank) တ င် စ မံကိ ်ျား အနကဘင်အထည်နဖဘန်ဆဘင် ွက် 

မညာ့ ် အစိိုျား ဌဘ မျဘျားက အစိိုျား -ပိုဂဂလကိ ပူျားနပါင်ျားနဆဘင် ွက်မှု ပံိုစံ၊ နိိုငင်ံနတဘ်ဘဏ္ဘနင ဖဖငာ့် 

နဆဘင ်ွက်မညာ့်ပံိုစံ၊ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျားဖဖငာ့် နဆဘင် ွက်မညာ့်ပံိုစံ၊ အဖခဘျားနထဘက်ပံာ့မှုပံိုစံမျဘျား 

ဖဖငာ့ ် နဆဘင ်ွက်မညာ့ ် စ မံကိ ်ျားမျဘျားကိို ထညာ့်  င်ျားနဖဘ်ဖပ  ်ဖဖစ်ဖပ ျား ပ ငာ့်လငျ်ားဖမင် ဘစ ဘ နဆဘင် 
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 ွက်နိိုင်  ်န ငာ့ ် စ မံကိ ်ျားဘဏ်အတ ငျ်ား  ိ စ မံကိ ်ျားမျဘျားကိို တိကျန ဘ လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားဖဖငာ့် 

အနကဘငအ်ထည်နဖဘ် နဆဘင် ွက်နိိုင ် ်  ည ်ွယ်ပါ ည်။ MSDP န ငာ့မ်ဟဘဗျျူဟဘ လိုပ်င ်ျား 

အစ အမံမျဘျားကိို အနကဘင်အထည်နဖဘ် ဘတ င ် အစိိုျား အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားက န ျားဆ ဲထဘျားန ဘ 

စ မံကိ ်ျားဆိိုင် ဘ အချက်အလက်မျဘျားကိို အမျဘျားဖပည် ူဝငန် ဘက်ကကညာ့်ရှုနိိုင ် ် https:// 

projectbank. gov.mm website ကိို ၂၀၂၀ ဖပညာ့်န စ် နဖနဖဘ်ဝါ  လ ၂၆  က်န ေ့တ င် လ ငာ့်တင် 

ခဲာ့ပါ ည်။ 

၆။ စ မံကိ ်ျားဘဏ် ည် လူမှုန ျား၊  ဘဘဝပတ်ဝ ်ျားကျင၊် စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့် ဆံိုျားရံှုျားနိိုငန်ဖခဆိိုင် ဘ 

အည  ်ျားကိ ်ျားမျဘျားကိို အနဖခခံ၍ န ဘ်လည်ျားနကဘငျ်ား၊ နိိုငင်နံတဘ ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား ညမ်  ်ျားချက်မျဘျားကိို 

နလ ဘက်လ မ်ျား ဘတ င်    ိလဘနိိုင် ည်ာ့ မဟဘဗျျူဟဘကျ အကျ ိျား က်န ဘက်မှုမျဘျားကိို ထည်ာ့  င်ျား 

စဉ်ျားစဘျား၍လည်ျားနကဘင်ျား အဓကိ င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု စ မံကိ ်ျားမျဘျားကိို က ဦျား  တ်မ တ်ဖခငျ်ား၊ စိစစ် 

ဖခငျ်ား၊  ံိုျား ပ်ဖခင်ျားန ငာ့် ဦျားစဘျားနပျားအစ အစဉ်  တ်မ တ်ဖခငျ်ားတိိုေ့ကိို ပံာ့ပိိုျားနဆဘင် ွက်နပျားပါ ည်။ 

လက်  ိတ င ် အစိိုျား အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားမ  န ျားဆ ဲထဘျား ညာ့် စ မံကိ ်ျား (၁၂၉) ခိုကိို Project Bank 

Website နဖဘဖ်ပထဘျားပါ ည်။ 
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အစိို်းရ-ပိုဂ္ဂ လိက ပူ်းခပါ င ်းခဆ င ရွက ြှုဗဟိိုဌ  န (PPP Center) ထူခ ထ င မ ခင ်း 

၇ ။ အစိိုး -ပိုဂဂလကိ ပူးရပါ င းရ   င  ွ က မှု ေဟိိုဌ  န (Public-Private Partnership 

Center) ကိို စီမံကိန းန ှငာ့  ဘဏ္ဘန ျားဝ ်ကက ျားဌဘ နအဘက်တ င် တ ည ရထ  င ထ းပ ပီး PPP Center 

အတ က  ဦး ရ  င ရ က  မတီကိို စီမံကိန းန ှငာ့   ဏ္ဍ ရ း ဝန ကကီး ဌ န ၊ မပည ရထ  င စို  ဝန ကကီ း က 

ဥကကဋ္ဌအမြစ  ဦး ရ  င ၍ ြ  ွဲ့စ ည းထ းပ ါသ ည ။ PPP Center ကိို အစိိုး -ပိုဂဂလကိ ပူးရပါ င း  

ရ  င  ွက   တ င  စီ မံ ကိန း မ  းရြ   ထိုတ မေ င း၊ တ င ဒါြတိ  ရေ ေါ်မေ င း၊ တ ည ရ  က  အရက င  

အထ ည ရြ   မေ င း၊ ရစ  ငာ့ က ကပ မေင းန ှငာ့ စိစစ  မေ င းစ သ ညာ့  လိုပ ငန း မ   းရ  င  ွက   တ  င  စီမံကိန း  

အရက င အ ထ ည ရြ  နဆဘင် ွက်မညာ့ ် အစိိုး အ ြ  ွဲ့အစည းမ   း ၏ စ မ းရ   င   ည ကိို မမြှငာ့ တ င  

ရပး  န    ည  ွယ ၍ ြ  ွဲ့စ ည းေ  ာ့ မေ င း မြစ ပါ သည ။ 

၈။ PPP Center ၏ အဓိ က တ  ဝန မ ှ စီ မံကိန း ဏ သိိုို့ ထ ညာ့ သ င းလ  သညာ့  စီမံကိန းမ   း 

အနက  အစိိုး -ပိုဂဂလိက ပူးရပါင းရ   င  ွက မေ င း နည းလမ းမ ြငာ့  ရ  င  ွက နိိုင မ ညာ့  စီမံကိန း 

မ  းကိို  ှ ရ ြ ရြ   ထိုတ  န  နှငာ့  ရအ က ရြ  မပ ပါ လိုပ ငန း စဉ  မ  းကိို အရ က င အထ ည ရြ    န  

မြစ ပါသ ည - 

(က) အစိိုး -ပိုဂဂလကိ ပူးရပါ င းရ   င  ွက မှု  ိိုင    စီမံကိန းမ  း ရြ  ထိုတ  မေ င းန ှ ငာ့  

အရက င အ ထ ည ရြ  ရ   င မေ င းက ိို အရထ  က အကူမပြု န  ၊ 

(ေ) စီမံကိန း ဏ  ှိ အစိိုး -ပိုဂဂလကိ ပူးရပါင းရ   င  ွက မှု ိို င    စီမံကိန း မ  းနှ ငာ့  

 က စပ သညာ့  ကိစစ ပ မ  းကိို စီမံေန ို့ ေ   န  ၊ 

(ဂ) အစိိုး -ပိုဂဂလကိ ပူးရပါ င းရ   င  ွ က မှု ိို င    စီမံကိန းမ  း ရြ  ထိုတ မေ င း၊ 

စီမံကိန း တ င ဒါရေေါ် န  မပင  င မေင း၊ တ င ဒါရ ေေါ်ယူမေင းန ှငာ့  စီမံေန ို့ ေ  မေ င းမ  း 

အတ က လိို အပ ေ  က မ   း၊ လမ းညွှန ေ  က မ   း၊ ပံိုစံ မ  းနှငာ့  လိုပ ထံိုးလို ပ န ည းမ  း 

ရ း    န ၊ 

(ဃ) အစိိုး -ပိုဂဂလကိ ပူးရပါ င းရ   င  ွက မှု  ိိုင    စီမံကိန းမ  း အရက  င အ ထ ည  

ရြ   ရ  င  ွက ရန မှုမ   းအ း ရစ  ငာ့ ကက ပ ၍ လိိုအ ပ သ ည မ   းကိို တ င မပ န  ၊ 

(င) အစိိုး -ပိုဂဂလကိ ပူးရပါ င းရ   င  ွ က မှု ိို င    မူဝါဒမ   း မပြုမပင ရမ ပ င းလ ရ း  

အတ က  ရလာ့ လ  န  းစ စ ေ  က မ  းနှငာ့  အက ကံမပြုေ က မ  း တ င မ ပ န  ။ 
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ကိိုဗစ - ၁၉ စ ်းပွ  ်းခ ရ်းထိ ခိိုက ြှုသက သ  ခ ရ်းစ ြံချ က (CERP) ခ ရ်းဆွဲမခ င ်း 

၉။ ကိိုဗစ-်၁၉  န ဘဂါ ဖဖစ်ပ ဘျားမှုနကကဘငာ့် န ောကဆ်က်တ ဲ ကကံ နတ ွံ့လဘ န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျား 

ထိခိိုက်မှုမျဘျားကိို ကိုစဘျားန ျားန ငာ့ ် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားအချ ိ်တိိုအတ င်ျား ဖပ ်လည်နကဘငျ်ားမ  ် 

လဘနစန ျားအတ က်  ည် ွယ၍် ကဘလတိိုစ မံချက် COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) 

ကိို ၂၀၂၀ ဖပညာ့်န စ် ဧဖပ လ ၂၇  က်န ေ့တ င် ထိုတ်ဖပ ်ခဲာ့ပါ ည်။ CERP တ င် ပ ်ျားတိိုင် ၇ ခို၊ မဟဘ 

ဗျျူဟဘ (၁၀) ခို၊ လိုပ်င ်ျားစဉ် (၃၆) ခို န ငာ့ ် လိုပ်နဆဘငခ်ျက် (၇၆) ခိုပါဝငဖ်ပ ျား ဖပည် ူအဘျားလံိုျား 

 ဘမ ် အ ိဖဖငာ့် ပူျားနပါင်ျားပါဝင် နဆဘင ်ွက်နိိုင်မညာ့် မူဝါဒဆိိုင ်ဘ နဆဘင် ွက်ချက်မျဘျား၊ ထူျားဖခဘျား 

 ညာ့် အနဖခအန အ နဆဘင် ွက် မညာ့် ဘဏ္ဘန ျားဆိိုင် ဘအစ အမံမျဘျား ပါဝင်ပါ ည်။ စ မံချက် 

 ည် နိိုငင်ံာ့စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုကိို နန ောငာ့်နန ျားမှုမ  ိနစဘဲ န ဘဂါကူျားစက်မှုကိို နလျဘာ့ ည်ျား 

နစနိိုငမ်ညာ့်  ည်ျားလမ်ျားမျဘျားကိို နဖဘ်နဆဘင ် ် အနထဘက်အပံာ့ ဖဖစ်နစခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၀။ CERP ကိို ကပ်န ဘဂါနကကဘငာ့် လက်  ိ  င်ဆိိုင်န   ညာ့် အန ျားနပေါ်ကိစစ ပ်မျဘျားကိို 

နဖဖ  င်ျားနိိုင်ရံို ဘမက ဖမ ်မဘနိိုင်င၏ံ ကဘလ  ည် မဟဘဗျျူဟဘ ည်မ  ်ျားချက်မျဘျားန ငာ့် ကိိုက်ည မှု 

နစ  ် ချတိ်ဆက်န ျားဆ ဲထဘျားပါ ည်။ ပိုဂဂလိကကဏ္ ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင ်ွက်မှုပံိုစံအ စ်ဖဖငာ့် ဖဖစ် 

နစ၊ ဘဏ္ဘန ျားဆိိုင် ဘ အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားန ငာ့ ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမိတ်ဖက်မျဘျား၏ ပူျားနပါင်ျားနဆဘင ်ွက်မှုဖဖငာ့် 

ဖဖစ်နစ အမ  ်တကယ်လိိုအပ် ညာ့် န  ဘမျဘျား ိိုေ့ ပံာ့ပိိုျားနပျားမညာ့် နထဘက်ပံာ့နင မျဘျားကိို လစ်ဟငျ်ားမှု 

မ  ိနစဘဲ စ စ်တကျန ဘက ် ိနစမညာ့်  ညျ်ားလမ်ျားမျဘျားကိိုလည်ျား စ မံချက်တ င် ထညာ့်  င်ျား န ျားဆ ဲ 

ထဘျားပါ ည်။ 

၁၁။ COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) ပါ လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားကိို အနကဘင် အထည် 

နဖဘန်ိိုင ် ်အတ က် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမိတ်ဖက်မျဘျားဖဖစ် ညာ့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် (World Bank)၊ အဖပည်ဖပည် 

ဆိိုင် ဘ နင နကကျား  ်ပံိုနင အဖ ဲွံ့ (IMF)၊ အဘ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားဘဏ် (ADB) န ငာ့ ် ဂျပ ်နိိုင်ငတံိိုေ့မ  အကူ 

အည န ငာ့် နချျားနင မျဘျားကိိုလည်ျား နပျားအပ်ခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၂။ ကိိုဗစ-်၁၉ နကကဘငာ့် ဖဖစ်နပေါ်လဘနိိုင် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား  က်န ဘက်မှုမျဘျားအနပေါ် ကိုစဘျားန ျား 

လိုပ်င ်ျားနကဘမ်တ ကိို  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့် နိိုငင်ဖံခဘျား စ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ဖပည် 

နထဘငစ်ိုဝ ်ကက ျား ဦျားနဆဘင၍် အဖ ဲွံ့ဝင်(၉) ဦျားဖဖငာ့်  ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ပါ ည်။ နကဘ်မတ ၏ တဘဝ ်မျဘျား 

အ က် ကိိုဗစ်-၁၉ နကကဘငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားထိခိိုက်မှုမျဘျားကိို ဖပ ်လည်ကိုစဘျားနိိုငန် ျားအတ က် ထိခိိုက်မှု 

အမျဘျားဆံိုျားဖဖစ် ညာ့် လိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ဦျားစဘျားနပျားကဏ္အလိိုက် ကိိုဗစ-်၁၉   ်ပံိုနင  ကျပ် ၂၀၀ 

ဘ လ ယံ  တ်မ တ်၍ ပထမအကကိမ်အဖဖစ် CMP လိုပ်င ်ျားမျဘျား၊ ဟိိုတယ်န ငာ့ခ်  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျား 
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မျဘျားန ငာ့် အန ျားစဘျား၊ အလတ်စဘျားစ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို လည်ျားနကဘင်ျား၊ ဒိုတိယအကကိမ် 

အဖဖစ် စိိုက်ပျ ိျားန ျား၊ နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့် န ထ က်ပစစည်ျား ထိုတ်လိုပ် ညာ့်လိုပ်င ်ျားမျဘျား၊ ဖပည်ပ ပိိုေ့ကို ် 

ထိုတ်လိုပ် ညာ့် ကို ်ထိုတ်လိုပ်င ်ျားမျဘျား၊   င်ျားကို ်အစဘျားထိိုျားပစစည်ျား ထိုတ်လိုပ် ညာ့် ကို ်ထိုတ် 

လိုပ်င ်ျားမျဘျား၊ ဖပည်တ င်ျားထိုတ်လိုပ်မှုမ  ဖပည်ပတင်ပိိုေ့ ည်အထိ ထိုတ်လိုပ်မှု က ငျ်ားဆက် (Supply 

Chain) တစ်နလ ဘက်ပါဝင ် နဆဘင ်ွက် ညာ့် လိုပ်င ်ျားမျဘျား၊ စဘျားန ဘက်ကို ် ထိုတ်လိုပ် ညာ့် 

ကို ်ထိုတ်လိုပ်င ်ျားမျဘျား၊ ဖပည်ပအလိုပ်အကိိုင ် ဝ ်နဆဘင်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားန ငာ့ ် အ က်နမ ျားဝမ်ျား 

နကျဘငျ်ား ပညဘ င်နကျဘင်ျားမျဘျားကိိုလည်ျားနကဘင်ျား နချျားနင ထိုတ်နပျားန ျား နဆဘင ်ွက်နပျားခဲာ့ပါ 

 ည်။ 

ခငွခ က်း ကဏ္ဍန ငာ့ ဘဏ စန စ မပြုမပင ခမပ  င ်း လဲမခင ်း  

၁၃။ အန ျားစဘျားန ငာ့ ် အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားအတ က် ၂၀၁၆ 

ခိုန စ် ဇ  ်လအတ ငျ်ား အန ျားစဘျားန ငာ့် အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား ဗဟိို 

နကဘ်မတ ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ဖပ ျား အန ျားစဘျားန ငာ့်အလတ်စဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားအဘျား 

နင နကကျားအ ငျ်ားအန  ျား    ိနစ  ်အတ က် နိိုငင်နံတဘ၏် နချျားနင ၊ ဂျပ ်နိိုငင်ံ၏ Two Step Loan 

နချျားနင တိိုေ့ဖဖငာ့် နချျားနင  နထဘက်ပံာ့နပျားန ျား နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်။ ဗဟိိုဘဏ် ဥပနဒအ  နချျားနင  

ကဘလတစ်န စ် ဖဖစ်န ဘလ်ည်ျား နိိုငင်နံတဘ ် အထူျားနချျားနင ၊ ဂျပ ်နိိုငင်ံ၏ Two Step Loan 

နချျားနင တိိုေ့ဖဖငာ့် ငါျားန စ်ကဘလအထိ ထိုတ်နချျားနပျားနိိုငခ်ဲာ့ဖပ ျား လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား၏  င်ျားန  ျားလည်ပတ်မှု 

အဘျားနကဘင်ျားလဘနစ  ် ပံာ့ပိိုျားနပျားခဲာ့ပါ ည်။ နအဘက်ပါ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျားကိိုလည်ျား နဆဘင် 

 ွက်ခဲာ့ပါ ည်- 

)က(  နိိုငင်နံတဘ်၏ ဘဏ္ဘ  ်ပံိုနင အဘျား ထိန ဘက ် အကျ ိျား  ိစ ဘ  ံိုျားစ ဲနိိုင်  ်အတ က် 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဘန ျားန စ်မ စ၍ ဖမ ်မဘနိိုင်င၏ံဘဏ္ဘန ျားန စ်ကိို ဧဖပ လ ၁  က် 

မ  မတ်လ ၃၁  က်အစဘျား နအဘက်တိိုဘဘလ ၁  က်မ  စက်တငဘ်ဘလ ၃၀  က် 

န ေ့ ိိုေ့ နဖပဘငျ်ားလဲဖပင်ဆင်  တ်မ တ်ခဲာ့ပါ ည်။  

)ခ(  စိိုက်ပျ ိျားစ ိတ်မျဘျားန ငာ့ ် လယ်ယဘ ံိုျားစက် ကိ ိယဘမျဘျား ဝယ်ယူနိိုင ် ် န စ်ဆငာ့် 

နချျားနင မျဘျား (Two-Step Loans) ထိုတ်နချျားခဲာ့ဖခင်ျား၊  ဘဘဝဓဘတ်နင ွံ့ ထိုတ်လိုပ် 

မှု ဖမငာ့်တက်ခဲာ့ဖခငျ်ား၊ အန ျားစဘျား၊ အငယ်စဘျား န ငာ့ ်အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျား 

မျဘျား ပိိုမိို ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံ  ်အတ က် ပိုဂဂလကိဘဏ်မျဘျားမ  နချျားနင မျဘျား ထိုတ်နချျား 

နပျားခဲာ့ဖခငျ်ား၊ န စ်စဉ် နိိုငင်နံတဘမ်  စိိုက်ထိုတ် ံိုျားစ ဲ န   ညာ့် လ ပစ်စ်ဓဘတ်အဘျားခ 
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နှု ်ျားထဘျားမျဘျား တိိုျားဖမ ငာ့်နကဘက်ခံဖခငျ်ား၊ နဆျားရံို၊ နကျဘငျ်ား၊ လမျ်ားတံတဘျားမျဘျား တည် 

နဆဘက်နပျားခဲာ့ဖခင်ျားတိိုေ့နကကဘငာ့် ကို ်စည် ယ်ယူပိိုေ့နဆဘင်မှုန ငာ့် ခ  ျား  ဘျားလဘမှု 

တိိုျားတက်ခဲာ့ဖခငျ်ားန ငာ့် ဝ ်နဆဘင်မှု လိုပ်င ်ျားမျဘျား ပိိုမိိုတ င်ကျယ်လဘဖခင်ျားတိိုေ့ ဖဖစ်နပေါ် 

ခဲာ့ပါ ည်။  

)ဂ(  လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျားန ျားန ငာ့် ဆည်နဖမဘင်ျားဝ ်ကက ျားဌဘ နအဘက်  ိ ဖမ ်မဘာ့လယ်ယဘ 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားဘဏ်ကိို လိုပ်င ်ျားမျဘျား ပိိုမိိုထိန ဘက်လ ယ်ကူစ ဘ နဆဘင ်ွက်နိိုငန် ျား 

အတ က် ဒ ဇငဘ်ဘလ ၂၇  က်န ေ့တ င် ကျငျ်ားပဖပ လိုပ်န ဘ စ မံကိ ်ျားန ငာ့ ် ဘဏ္ဘ 

န ျား ဝ ်ကက ျားဌဘ  စ မံခ ေ့်ခ ဲန ျားနကဘမ်တ  အစည်ျားအနဝျားအမ တ်စဉ်(၈/၂၀၁၆-၁၇) 

အ  ၂၀၁၇ ခိုန စ်၊ ဧဖပ လ ၁  က်န ေ့တ င် စ မံကိ ်ျားန ငာ့ဘ်ဏ္ဘန ျားဝ ်ကက ျားဌဘ  

လက်နအဘက် ိိုေ့ လ နဲဖပဘငျ်ားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

(ဃ) CBM ၏ System န ငာ့ ် ဘဏ်မျဘျား၏ System ကိို တိိုက်ရိိုက် ချတိ်ဆက် နဆဘင် 

 ွက်နိိုင်  ်အတ က် ၂၀၁၆ ခိုန စ ်ဇ ် ဝါ   ၅  က်တ င် စတငအ်နကဘင် အထည် 

နဖဘန်ဆဘင ်ွက်ခဲာ့ ည်ာ့ CBN-NET (RTGS) System အဘျား International 

Standard န င်ာ့အည  အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ အခ  ်ထမ်ျား 

မျဘျားအန ဖဖငာ့် CBN-NET System ဖဖငာ့ ် Online မ  အခ  ်နပျားနဆဘငန်ိိုငမ်ည်ာ့ 

အစ အစဉ်ကိို စတငန်ဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  
 

ရင ်းန  ်းမြ ြု ပ န ံြှုဆိို င ရ   မပြုမ ပင ခမပ  င ်း လဲြှုြျ  ်း ခဆ  င ရွ က မခ င ်း 

၁၄။ နိိုငင်နံတဘ်၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုတ င် ဖပည်တ င်ျားဖပည်ပ  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု  ည် 

အဓကိျ ညာ့်အတ က် ပိိုမိိုစိတ်ချလံိုခခံ မှု  ိန ဘ  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဝ ်ျားကျင်အဘျား ဖ ်တ ျားနပျားနိိုင ် ် 

န ငာ့ ် ဖပည်တ င်ျားဖပည်ပ  ိ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား ပူျားနပါင်ျား၍ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံတ ငျ်ား လိုပ်င ်ျား 

နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ားအဘျားဖဖငာ့်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား တိိုျားတက်လဘနစ  ်  ည် ွယ်၍ ဖမ ်မဘနိိုငင် ံ င်ျားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံမှုဥပနဒကိို ၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င် ဖပည်နထဘင်စိုလ တ်နတဘဥ်ပနဒအမ တ်(၄၀) ဖဖငာ့် ဆ ဲန ျား  

ဖပဋ္ဌဘ ်ျားနိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ နဒ အလိိုက်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုလိုပ်င ်ျားမျဘျား ပိိုမိိုနဆဘင် ွက် လိုပ်ကိိုင် နိိုင်  ် 

 ည ်ွယ်၍ တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ ဖပည် ယ်မျဘျားတ င်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘမ်တ မျဘျား ဖ ဲွံ့စည်ျား တဘဝ ် 

နပျားအပ် နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။  

၁၅။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငတံ င် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အဆင်နဖပ 

နချဘနမ ွံ့စ ဘ လိုပ်ကိိုငန်ဆဘင် ွက်နိိုင ် ်၊ ဖပည်တ င်ျား ကိုမပဏ မျဘျားန ငာ့ ် နိိုငင်တံကဘမ  စ ျားပ ဘျားန ျား 
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လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်နိိုင ် ်န ငာ့် ကမ္ဘာ့န ျားက က်ကိို ချဲွံ့ထ ငန်ိိုင ် ်အတ က် 

အလိုပ်အကိိုင ်အခ ငာ့်အလမျ်ားမျဘျား ဖ ်တ ျားနပျားနိိုင်  ်အတ က် ဖမ ်မဘာ့ ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဖိို မ်ကိို ၂၀၁၈ 

ခိုန စ် စက်တငဘ်ဘလ (၁၁-၁၂)  က်တိိုေ့တ င်လည်ျားနကဘင်ျား၊ ၂၀၁၉ ခိုန စ် စက်တငဘ်ဘလ (၁၀-

၁၁)  က်တိိုေ့တ င် လည်ျားနကဘင်ျားကျငျ်ားပခဲာ့ပါ ည်။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ လယ်ယဘစိိုက်ပျ ိျား ထိုတ်လိုပ် 

တငပ်ိိုေ့မှုန ငာ့ ်နမ ျားဖမျူန ျားကဏ္မျဘျားတ င် ဖပည်တ င်ျား၊ ဖပည်ပလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံလိုပ်ကိိုင် 

ခ ငာ့်ဖပ   ် မူဝါဒချမ တ်ခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၆။ ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘမ်  ငအ်န ဖဖငာ့်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား 

အတ က် ဖိတ်နခေါ်နဆဘင် ွက်နိိုင်န ျား ည ်ွယ်ဖပ ျား ဂျပ ်အဖပည်ဖပည်ဆိိုင ်ဘ ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင ်ွက် 

န ျားနအဂျငစ်  (JICA) မ   ညျ်ားပညဘအကူအည  ယူနဆဘင ်ွက်ဖပ ျား ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု 

ဖမ ငာ့်တင်န ျား စ မံကိ ်ျား (Myanmar Investment Promotion Plan – MIPP) ကိို န ျားဆ ဲခဲာ့ ဘ 

၂၀၁၈ ခိုန စ်တ င် ထိုတ်ဖပ ်နိိုင်ခဲာ့ပါ ည်။ ၎ငျ်ားဖမ ်မဘနိိုင်င ံ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဖမ ငာ့်တင်န ျား စ မံကိ ်ျား 

(MIPP)  ည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၃၅-၂၀၃၆ ဘဏ္ဘန စ်အထိ န စ် (၂၀) ကဘလ 

အတ က် န ျားဆ ဲထဘျားန ဘ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဖမ ငာ့်တင်န ျားအစ အမံမျဘျား/ လျဘထဘျားချက်မျဘျား ပါဝငပ်ါ 

 ည်။ 

Ease of Doing Business ဆိိုင ရ   အခမခ အခနြျ  ်း 

၁၇။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ည် နိိုငင်ံမျဘျား၏ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား နဆဘင ်ွက်  ် လ ယ်ကူမှုအဆငာ့် 

အနဖခအန  အစ  ငခ်ံစဘ (Ease of Doing Business Report) အဘျား ၂၀၁၄ ခိုန စ်မ စတင၍် 

န စ်စဉ် ထိုတ်ဖပ ်လျက်  ိ ဘ နိိုငင်နံပါင်ျား ၁၉၀ နိိုင်ငအံ က် ၂၀၁၉ ခိုန စ်အတ င ် အဆငာ့် ၁၇၁၌ 

  ိခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၂၀ ဖပညာ့်န စ်တ င ်အဆငာ့် ၁၆၅  ိိုေ့ ဖမငာ့်တက်လဘ ဘ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှု အနကဘင်ျားဆံိုျား 

နိိုငင် ံ၂၀ တ င် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ပါဝင်လဘခဲာ့ပါ ည်။  

၁၈။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အိုပ်စိုမ  Doing Business Report ပါ Indicator မျဘျားအ  ၂၀၁၈ ခိုန စ်မ  

၂၀၂၀ ဖပညာ့န် စ်တိိုေ့တ င် န စ်စဉ် Ease of Doing Business အဆငာ့် နဖပဘင်ျားလဲတိိုျားတက်မှုန ငာ့် 

ည  ်ျားကိ ်ျား တစ်ခိုချင်ျားအလိိုက် နဖပဘငျ်ားလဲမှု မ တ်မျဘျားအဘျား တစ်ဖက်ပါအတိိုင်ျား နိှုငျ်ားယ ဉ်  နဖဘ်ဖပ 

အပ်ပါ ည်- 
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ဇယ ်း (၁၅)  -ကြဘ ာ့ဘဏ အ ိုပ စိုြ   Doing Business ပါ အ ကဲမဖတ ခ ျက ြ ျ ်းအ ခ ပေါ် မြန ြ နိိုင ငံ၏   

တိို်းတက ြှုအ ခ မခအ ခ နြျ ်း 

 

ဇစ  မြစ  ။ စ  ြံက ိန  ်းခ ရ်း ဆွဲခရ်း ဦ်းစ  ်းဌ န  / www.DoingBusiness.org 

၁၉။ စ ျားပ ဘျားန ျားပတ်ဝ ်ျားကျင် တိိုျားတက်နကဘင်ျားမ  ်နစ  ်အတ က် နဆဘက်လိုပ်ခ ငာ့်  ယူဖခင်ျား 

(Dealing with Construction Permits)၊ စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားတစ်ခို စတငဖ်ခငျ်ား (Starting a 

Business)၊ ပိိုငဆ်ိိုင်မှု မ တ်ပံိုတငဖ်ခငျ်ား (Registering Property)၊ ပဋိညဘဉ် အတညဖ်ပ  နဆဘင် 

 ွက်ဖခငျ်ား(Enforcing Contracts)၊ အ ည်ျားစို  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံ ူမျဘျားအဘျား အကဘအက ယ် နပျားဖခင်ျား 

(Protecting Minority Investors) စ ညာ့်  ယ်ပယ် (၅)  ပ်တ င် Doing Business Ranking 

အဆငာ့် တိိုျားတက်လဘခဲာ့ပါ ည်။   
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၂၀။ ဘဏ်လိုပ်င ်ျားမျဘျားတ င် Non-performing loan ratio ၏ အကျ ိျား က်န ဘက်မှုမျဘျားကိို 

နလ ဘာ့ချ  ်အတ က် Insolvency Laws ဖဖငာ့် နင နကကျားဝ ်နဆဘငမ်ှု ယ်ပယ်တ င် တိိုျားတက် 

လိုပ်နဆဘင်လျက်  ိဖခငျ်ား၊ နိိုငင်ဖံခဘျားဘဏ်မျဘျားမ  နိိုင်ငဖံခဘျား ဘျားပိိုင် ကိုမပဏ မျဘျား  ဘမက နိိုင်င ံဘျား 

ပိိုင်ကိုမပဏ မျဘျားကိို ဖပည်တ င်ျား၊ ဖပည်ပနင နကကျားဖဖငာ့် နချျားနင ထိုတ်နချျားခ ငာ့်ဖပ လိိုက်ဖခင်ျား၊ နိိုငင်ဖံခဘျား 

 ဘျားပိိုင ်အဘမခံကိုမပဏ မျဘျားကိို ဖပည်တ င်ျားတ င ်အ က်အဘမခံန ငာ့် အ က်အဘမခံ မဟိုတ်န ဘ 

အဘမခံလိုပ်င ်ျားမျဘျား လိုပ်ကိိုင်ခ ငာ့န်ပျားခဲာ့ဖခငျ်ားတိိုေ့နကကဘငာ့် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ Ease of Doing Business 

အဆငာ့်မ ဘ ၂၀၂၀ တ င် ဖမငာ့်တက်လဘဖခင်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။  

၂၁။ ကို ်  ယ်န ျားန ငာ့ ်စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖမ ငာ့်တငန် ျားအထူျားလိုပ်င ်ျားအဖ ဲွံ့အန ဖဖငာ့် Ease 

of Doing Business Ranking တိိုျားတက်န ျားဆိိုင် ဘ ကိစစ ပ်မျဘျားကိို  က်ဆိိုင် ဘဌဘ ၊ အဖ ဲွံ့ 

အစည်ျားမျဘျား န ငာ့ ် နဆ ျားနန ျားမှုမျဘျား ဖပ လိုပ်ဖခငျ်ားန ငာ့် Doing Business ၂၀၁၉ အစ  င်ခံစဘ အ  

Registering Property Indicator, Enforcing Contracts Resolving Insolvency Indicator 

န ငာ့ ် Insolvency Indicator မျဘျားန ငာ့ ် ပတ် က်၍ နဆ ျားနန ျားမှုမျဘျား ဖပ လိုပ်ခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့အဖပင် 

Paying Taxes Indicator ၏  မ တ်မျဘျား တိိုျားတက်နစန ျားအတ က် Paying Taxes နများခ  ်ျား 

နဖဖကကဘျားမညာ့် ူမျဘျားန ငာ့် Survey Questionnaire မျဘျား နဖဖကကဘျားနိိုင ် ် ည ိနိှုင်ျား နဆ ျားနန ျားခဲာ့ပါ 

 ည်။  

၂၂။ ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ ကိုမပဏ ဥပနဒကိို ဖပဋ္ဌဘ ်ျားဖခငျ်ားန ငာ့် ဖမ ်မဘကိုမပဏ အ  ်လိိုငျ်ား (Myanmar 

Company Online –MyCO) စ စ်ကိို ကျငာ့် ံိုျားနိိုင်ဖခငျ်ားဖဖငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားတစ်ခို စတငဖ်ခငျ်ား 

(Starting a Business) န ငာ့ ် အ ည်ျားစို  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံ ူမျဘျားအဘျား အကဘအက ယ်နပျားဖခင်ျား 

(Protecting Minority Investors) တိိုေ့တ ငလ်ည်ျား  ိ ဘ ညာ့်နဖပဘငျ်ားလဲမှုမျဘျား နဆဘင် ွက်နိိုင် 

ခဲာ့ပါ ည်။   

ပံို (၉ ) -မြန ြ နိိုင ငံ၏  Ease of Doing Business အဆ ငာ့ ြျ ်း 
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စီားပ  ားရေား၊ ေငာ်းနှီားခမ  ပ်နှ မှု၊ ကုံန်သ ယ်မှုနှင ်    ွံ့ဖ   ားမှုအကူအညီ  ုံင်ေ  အရခ အရနမျ ား 

၂၃။ NLD အစိိုျား လက်ထက် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ စိုစိုနပါငျ်ားဖပည်တ ငျ်ားထိုတ်ကို ်တ ်ဖိိုျား (GDP)၊ 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ စိုစိုနပါင်ျားဖပည်တ င်ျားထိုတ်ကို ်တ ်ဖိိုျား တိိုျားတက်မှုနှု ်ျား(GDP Growth Rate)၊ 

ရင်ြိုးနှီြိုး  မြှ ပန်ှ မှုဝင်ကရ က်မှုအက ခအကန၊  ပည်ပကိုန် ွယ်မှုအက ခအကန၊  ပည်ပအကူအညီ နှင ် 

တရ ြိုးဝင် ဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးမှုအကူအညီ (ODA) ရရှ မှုအက ခအကနမ  ြိုးမှ  ကအ က်ပါအတ ိုငြ်ိုး  ဖစ်ပါ ည်- 

 

GDP န ငာ့  GDP Growth Rate 

၂၄။ တိိုင်ျားဖပည်၏ GDP  ည် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဘန စ်တ င် ကျပ်  ်ျား ၇၂,၇၁၄,၀၂၁.၂ 

  ်ျားဖဖစ်၍ တိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ ၇  ဘခိိုငန်ှု ်ျားကိို လည်ျားနကဘင်ျား၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဘန စ်တ င် 

ကျပ်  ်ျား ၈၂,၇၀၀,၀၂၃.၆   ်ျားဖဖစ်၍ တိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ ၅.၉  ဘခိိုငန်ှု ်ျားကိို လည်ျားနကဘင်ျား၊ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဘန စ်တ င် ကျပ်  ်ျား ၉၂,၇၈၈,၉၅၅.၁   ်ျား ဖဖစ်၍ တိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ ၆.၄ 

 ဘခိိုငန်ှု ်ျားကိို လည်ျားနကဘင်ျား၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဘန စ်တ င် ကျပ်  ်ျား ၁၀၅,၂၅၈,၅၀၀.၈   ်ျား 

ဖဖစ်၍ တိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ ၆.၈  ဘခိိုငန်ှု ်ျားကိို လည်ျားနကဘင်ျားအ  ျား  ျား   ိခဲာ့ပါ ည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘဏ္ဘန စ်တ င် တိိုျားတက်မှုနှု ်ျား  ိ ိ ဘ ဘကျဆင်ျားခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၁၇-၂၀၁၈ န ငာ့ ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ 

ဘဏ္ဘန စ်မျဘျားတ င် တိိုျားတက်မှုနှု ်ျား အ ည်ျားငယ် ဖပ ်လည်    ိခဲာ့ပါ ည်။ 

ေငာ်းနှီားခမ  ပ်နှ မှု ဝင်ရေ က်မှုအရခ အရန 

၂၅။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဘန စ် တိိုေ့အတ က် နိိုင်ငဖံခဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု 

လိုပ်င ်ျား ခ ငာ့်ဖပ စ မံကိ ်ျားလျဘထဘျားချက်မျဘျားန ငာ့ ် နဆဘင် ွက်နိိုငမ်ှု အနဖခအန မ ဘ နအဘက်ပါ 

အတိိုငျ်ား ဖဖစ်ပါ ည်- 
 

 ဇယ ်း(၁၆)- FDI ဝင ခ ရ က ြှုအ ခ မခအ ခ န                                               အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ(ဘ လ ယံ) 

စဉ  အခ က င ်းအရ  
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၂၀-၂၀၂၁  

ဘဏ္ဍ န စ  

(က) MIPP အ  FDI လျဘ 

ထဘျားချက် 

၅.၈ ၅.၈ ၅.၈ ၅.၈ ၅.၈ 

(ခ) FDI ခ ငာ့်ဖပ နိိုင်မှု*** ၆.၉ 

 

၆.၁ 

 

၄.၅ 

 

၅.၆ ၃.၉ 

 အထူျားစ ျားပ ဘျားန ျားဇို ် 

ဥပနဒအ  ခ ငာ့်ဖပ မှု 

(အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ

  ်ျား) 

၂၆၂.၅၈၈ ၄၀၁.၈၈၀ ၃၆၂.၂၈၀ ၁၆၃.၂၇၇ ၁၀၂.၀၆၃ 
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စဉ  အခ က င ်းအရ  
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၁၇-၂၀၁၈ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၁၈-၂၀၁ ၉ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍ န စ  

၂၀၂၀-၂၀၂၁  

ဘဏ္ဍ န စ  

(ဂ) လျဘထဘျားချက်အနပေါ်

အနကဘင် အထည် 

နဖဘန်ိိုင်မှု % 

၁၁၈% ၁၀၅% ၇၈% ၉၇% ၆၇% 

(ဃ) FDI အမ  ်ဝငန် ဘက်မှု ၂.၉ ၄.၃ ၂.၇ ၁.၈ ၂.၂ 

***   လဝါအထူျားစ ျားပ ဘျားန ျားဇို ်တ င် အထူျားစ ျားပ ဘျားန ျားဇို ် ဥပနဒအ  ခ ငာ့်ဖပ ထဘျား ညာ့်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု အပါအဝင် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

ပံို( ၁ ၀)-  ခငွာ့ မပြုရင ်းန  ်းမြ ြုပ န ံြှု၊ အြ န ဝင ခရ က ခဲာ့ြှုန ငာ့  MIPP အခပေါ် အခက င အထည ခဖ  နိိုင ြှု 

 

၂၆။ NLD အစိိုျား လက်ထက်ဖဖစ် ညာ့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဘန စ် 

အတ င်ျား ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ ဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ခ ငာ့်ဖပ နပျားနိိုင်ခဲာ့မှုကိို နလာ့လဘကကညာ့်မည်ဆိိုပါက ယခင် 

န စ်မျဘျားတ င် ဝငန် ဘကခ်ဲာ့ဖခင်ျား မ  ိ ညာ့် န  ံန ငာ့် ဘဘဝ ဓဘတ်နင ွံ့ကဏ္တ င ် င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု မျဘျား 

ဝငန် ဘက်လဘခဲာ့ဖခငျ်ား၊ နဆဘက်လိုပ်န ျားကဏ္တ င ်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဝင်န ဘကမ်ှု  ိ ိ ဘ ဘ 

တိိုျားတက်လဘခဲာ့ဖခငျ်ားန ငာ့် လ ပစ်စ်ကဏ္၊ စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္၊ နမ ျားဖမျူန ျားကဏ္၊ စက်မှုကဏ္၊ 

ဟိိုတယ်န ငာ့်ခ  ျား  ဘျားကဏ္၊  တတ တူျားနဖဘန် ျားကဏ္၊ အမိ် ဘအနဆဘက်အအံို တည်နဆဘက်မှု 

ကဏ္တိိုေ့တ င်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ဝငန် ဘက်မှုတိိုျားတက် ည်ကိို နတ ွံ့  ိဖပ ျား ကျ ်ကဏ္မျဘျားတ င်  င်ျားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံမှု ဝငန် ဘက်မှု ကျဆင်ျားခဲာ့ပါ ည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဘန စ်မ  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဘန စ် 

အတ င်ျား ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ခ ငာ့်ဖပ နပျားနိိုင်ခဲာ့မှု အနဖခအန ကိို တစ်ဖက်ပါ ပံိုဖပဂ ပ် 

ဖဖငာ့် နဖဘ်ဖပအပ်ပါ ည်။ 
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နိိုင်ငံဖခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န မံှု ခ ငာ့်ဖပ နပျားမှု (USD in Billion)

နိိုင်ငံဖခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န မံှု အမ  ်စ ျားဝင်မှု (USD in Billion)

MIPP အနပေါ် နိိုင်ငံဖခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပန် ံမှုခ ငာ့်ဖပ နပျားနိိုငမ်ှု %

အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ (ဘ လ ယံ)
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  ပံို( ၁၁ )- ၂၀၁ ၆ -၂၀၁၇ ဘဏ္ဍ န စ ြ  ၂၀၂၁  ခိုန စ  ဇန နဝါ ရ လအထိ မြန ြ နိိုင ငံသ ်း ရင ်းန  ်းမြ ြုပ န ံြှုဝင ခရ က ခဲာ့ြှု 

 

၂၇။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဘန စ် NLD အစိိုျား ကဘလတ င ် ကိိုဗစ်-၁၉ န ဘဂါထိ ်ျားချ ပမ်ှုမျဘျား 

နကကဘငာ့် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ဘျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု ခ ငာ့်ဖပ နပျားနိိုင်မှုမ ဘလည်ျား ကျဆငျ်ားခဲာ့ ပါ ည်။ စက်မှု 

ကဏ္၊ ပိိုေ့နဆဘင်န ျားကဏ္န ငာ့် နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့် န လိုပ်င ်ျားကဏ္တိိုေ့တ င် အ ညျ်ားငယ် တိိုျားတက်မှု 

  ိန ဘ်လည်ျား ကျ ်ကဏ္မျဘျားဝင ်ကျဆငျ်ားခဲာ့ပါ ည်။ 

မပည ပ ကိုန သွ ယ ြှု အခမခ အခန 
 

၂၈။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ ၂၀၁၆ ခိုန စ်မ  ၂၀၂၀ ဖပညာ့်န စ်အထိ စိုစိုနပါင်ျား ပိိုေ့ကို ်တ ်ဖိိုျားမ ဘ အနမ ိက ် 

နဒေါ်လဘ ၆၇၁၉၈.၃၆   ်ျား ဖဖစ်ဖပ ျား စိုစိုနပါင်ျား   င်ျားကို ်တ ်ဖိိုျားမ ဘ အနမ ိက ် နဒေါ်လဘ 

၈၀၁၁၃.၈၉   ်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။ စိုစိုနပါင်ျား ကို ်  ယ်မှုပမဘဏ (Total Trade Volume) မ ဘ 

အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၄၇၃၁၂.၂၅   ်ျား ဖဖစ်ပါ ည်။ ကို ်  ယ်မှုမ ဘ လိိုနင ဖပန ဖပ ျား ကို ်  ယ်မှု 

လိိုနင ပမဘဏ ည် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၂၉၁၅.၅၃   ်ျား  ဖဖစ်နကကဘင်ျား နတ ွံ့  ိ ပါ ည်။ 
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ပံို(၁ ၂ ) -  ကိုန သွယ  ြှုအခမခအခန 

 

မပည ပ အကူ အည န ငာ့  တ ရ ်းဝ င ဖွံွံ့ပဖိြု်း ြှုအကူ အ ည  (ODA) ရ ရ ိြှု 

၂ ၉။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ နိိုင်ငဖံခဘျား အကူအည   တငျ်ားအချက်အလက် စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုစ စ် (Aid 

Information Management System - AIMS) တ င် နဖဘဖ်ပထဘျားန ဘ စဘ ငျ်ားမျဘျားအ  န စ်အလိိုက် 

အကူအည     ိမှုမျဘျားမ ဘ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဘန စ်တ င်  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၄၈၉.၅၇၉   ်ျား ၊ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဘန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၃၅၇.၇၈၇   ်ျား ၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဘန စ် 

တ င်  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၃၄၉.၁၆၅   ်ျား ၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဘန စ်တ င်  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ 

၃၁၁.၂၀၃   ်ျား ၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဘန စ်တ င ်  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၃၀၃.၇၁၈   ်ျား အ  ျား  ျား 

ဖဖစ်ပါ ည်။  

                      ပံို(၁၃ )- မ ပည ပအကူအ ည ရရ ိြှု  အ ခ မခအ ခ န (န စ အ လိိုက )         (အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျား) 

 

Source: Myanmar Aid Information Management System (AIMS) 
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ဖွံွံ့ပဖိြု်းြှုအ ကူအ ည ြျ  ်း အကျ ြို်းရ ိ ထိ ခရ  က ခစရ န  ခဆ င ရွက မခင ်း 

၃၀။ ဖပည် ူမျဘျား၏  လူန မှုဘဝဖမ င်ာ့တင်  ်ဖဖစ်ဖပ ျား နပျားအပ်လဘ ညာ့် အကူအည မျဘျားအဘျား 

အချ ိ်န ငာ့် တစ်နဖပျားည  အကျ ိျား  ိ  ိထိထိန ဘကန် ဘက် အနကဘငအ်ထည်နဖဘန်ဆဘင ်ွက်နိိုင ် ် 

န ငာ့ ် အဘက်ဘက်မ  ခခံ ငံိုလ မ်ျားခခံ ထဘျားန ဘ မူဝါဒမူနဘဘငတ်စ်ခို နဖဘန်ဆဘင်နိိုင ် ်အတ က် 

နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

ဖွံွံ့ပဖိြု်းြှုအ ကူအ ည ဆိို င ရ  ြူဝါဒ  ခရ်းဆွဲမခ င ်း 

၃၁။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည ဆိိုင် ဘမူဝါဒ၏ အဓကိ ည် ွယ်ချက်ကနတဘာ့ ဖပည် ူ 

မျဘျား၏  လူန မှုဘဝဖမ င်ာ့တင်  ဖ်ဖစ်ဖပ ျား နပျားအပ်လဘ ညာ့် အကူအည မျဘျားအဘျား အချ ိ်န ငာ့် 

တစ်နဖပျားည  အကျ ိျား  ိ  ိထိထိန ဘက်န ဘက် အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင် ွက်နိိုင ် ်  ည် 

 ွယ၍်  ၂ဝ၁၈ ခိုန စ် နဖနဖဘဝ်ါ  လ ၂၆  က်န ေ့တ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည ဆိိုင် ဘ 

မူဝါဒအဘျား  ထိုတ်ဖပ ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ ည်။  အနကဘင်အထည်နဖဘန်ဆဘငခ်ဲာ့ ညာ့် အနတ ွံ့အကကံ  

မျဘျားန ငာ့် န   ည်တည်တံာ့ခိိုင်ဖမဖဲပ ျားဟ ်ချက်ည န ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျားန ငာ့ ်ပိိုမိိုကိိုက်ည စ ဘ 

ဖပငဆ်င်န ျားအတ က် ၂၀၂၀ ဖပညာ့်န စ် စက်တင်ဘဘလတ င် ဖပ ်လည်ဖပငဆ်င်ထိုတ်နဝ နဆဘင် 

 ွက်ခဲာ့ ည်။ ဖပင်ဆင်ထဘျား ညာ့် မူဝါဒ စ် ည် နိိုငင်ံ၏ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နဆဘင ်ွက်န  

 ညာ့်   က်ဆိိုင် ူမျဘျား မဟဘဗျျူဟဘကျကျ နဆဘင် ွက်နိိုငန်စ  ်  ည်ျားလမ်ျားနကဘင်ျားမျဘျားကိို 

ထပမ်ံဖဖညာ့်စ က်ထဘျားဖပ ျား   ိ င်ျားစ မ်ျားနဆဘင ်ည်မျဘျားကိို အ ံိုျားချ၍ န   ည်ထိန ဘက် နကဘငျ်ားမ  ် 

 ညာ့် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု လဒ်မျဘျား    ိနစ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။  

၃၂။ ဤဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု အကူအည ဆိိုင် ဘမူဝါဒ (DAP) ဖဖင်ာ့ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည နပျားအပ်ဖခငျ်ားဆိိုင ်ဘ 

ကိစစ ပ်မျဘျားအတ က် အဘက်ဘက်မ  ခခံ ငံိုလ မ်ျားခခံ ထဘျားန ဘ မူဝါဒမနူဘဘငတ်စ်ခိုအဖဖစ် နဆဘင် 

 ွက်  ် ဖဖစ် ည်။ ထိို ိိုေ့ နပျားအပ် ဘတ င ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည ဖဖင်ာ့ နဆဘင် ွက်မည်ာ့ လိုပ်င ်ျား 

မျဘျားအဘျား နဖဘထ်ိုတ်ဖခငျ်ား၊ ဒ ဇိိုင်ျားန ျားဆ ဲဖခငျ်ား၊ ည ိနိှုင်ျားခ င်ာ့ဖပ ဖခင်ျား၊ အနကဘင်အထည်နဖဘ ် နဆဘင် 

 ွက်ဖခငျ်ားန င်ာ့ နစဘင်ာ့ကကည်ာ့ နလာ့လဘအကဲဖဖတ်ဖခင်ျားစ ည်တိိုေ့အတ က်   င်ျားလင်ျားန ဘ လိုပ်ထံိုျား 

လိုပ် ည်ျားမျဘျားလည်ျား ပါဝငပ်ါ ည်။ DAP အ  ဖပည်ာ့စံိုန ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျား ဖဖစ်လဘနစ 

  ် နအဘက်ပါ အချက်မျဘျား  ည ်ွယခ်ျမ တ်ထဘျားနကကဘင်ျား နဖဘဖ်ပပါ  ိပါ ည်-  

(က) ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ န   ည်တည်တံာ့ခိိုင်ဖမဲဖပ ျားဟ ်ချက်ည န ဘဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား 

(MSDP)န င်ာ့ကဏ္အလိိုက်၊ဝ ်ကက ျားဌဘ အလိိုက်၊တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ ဖပည် ယ်အလိိုက် 
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န င်ာ့ အဖခဘျားန ဘဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအစ အစဉ်မျဘျား၊ မဟဘဗျျူဟဘမျဘျားန င်ာ့ အဖပည်ာ့အဝကိိုက်ည မှု 

  ိဖခငျ်ား။ 

(ခ) ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံန ဖဖင်ာ့ စဉ်ဆက်မဖပတ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုပ ်ျားတိိုင်မျဘျား (SDGs) ကိို 

ဖပည်ာ့မ နအဘင် နဆဘင ်ွက် ဘတ င် အနထဘက်အပံာ့ဖဖစ်နစဖခင်ျား။ 

(ဂ) ဖမ ်မဘနိိုင်ငမံ  လက်ခံအတည်ဖပ ထဘျားန ဘ  ိိုေ့မဟိုတ် ပါဝင်လက်မ တ်န ျားထိိုျားထဘျား 

န ဘ အဖပည်ဖပည်ဆိိုင် ဘ နကကညဘစဘတမ်ျားမျဘျား၊ နဘဘတူည ချက်မျဘျားန င်ာ့လည်ျား 

ဆ နလျဘမ်ှု  ိဖခင်ျား။ 

(ဃ) ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ စ မံကိ ်ျားန ျားဆ ဲဖခင်ျားန င်ာ့ ဘတ်ဂျက်ချထဘျားနပျားဖခငျ်ား လိုပ်င ်ျားစဉ် 

မျဘျားန င်ာ့ ပိိုမိို၍ လိိုက်နလျဘည နထ  ဖဖစ်ဖခငျ်ား။ 

(င) ဦျားတည် လဒ်ကိို အနဖခဖပ ကဘ၊ တ ထ ငဆ် ်ျား စ်မှု  ိဖပ ျား၊ န စ်ဦျားန စ်ဖက်ပ င်ာ့လင်ျား 

ဖမင ်ဘမှုန င်ာ့ တဘဝ ်ယူမှု၊တဘဝ ်ခံမှု  ိ ည်ာ့ ည်ျားလမျ်ားမျဘျားကိို အ ံိုျားဖပ နပျားအပ် 

ဖခငျ်ား။ 

(စ) ဖမ ်မဘာ့လူူ့စ မ်ျားအဘျား အ ငျ်ားအဖမစ်န င်ာ့ အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား၏ စ မ်ျားနဆဘင် ည် အဘျား 

နကဘင်ျားနစမည်ာ့  ည်ျားလမ်ျားပံိုစံမျဘျားဖဖင်ာ့ နပျားအပ်ဖခင်ျား။   

ဖွံွံ့ပဖိြု်းြှုအ ကူအ ည ြျ  ်းည ိ နိှုင ်းခရ်း အဖဲွွံ့ (DACU) ဖွဲွံ့ စည ်းမခ င ်း 

၃၃။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံတ က် နပျားအပ်လဘန ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျားကိို အ ံိုျားဖပ  ဘတ င် 

ထိန ဘက်မှု  ိနစန ျား၊ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမိတ်ဖက်မျဘျားန င်ာ့ ည ိနိှုငျ်ားနဆဘင် ွက်န ျား၊ နိိုင်ငနံတဘမ်  ပိိုငဆ်ိိုင်မှု 

  ိနအဘင် နဆဘင ်ွက်နိိုငန် ျားအတ က်ဖပည်နထဘငစ်ိုအစိိုျား အဖ ဲွံ့၏ အမိ ေ့်နကကဘဖ်ငဘစဘ အမ တ် 

၅/၂၀၂၀ အ  နိိုငင်နံတဘအ်စိိုျား မ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျားည ိနိှုငျ်ားန ျားအဖ ဲွံ့ (DACU) ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျား 

တဘဝ ်နပျားအပ်ခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်တံကဘမ  လက်ခံထဘျားန ဘ ထိန ဘကန် ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု အကူအည  

ဆိိုင် ဘအနဖခခံမူဖဖစ် ည်ာ့ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည န င်ာ့စပ်လျဉ်ျား၍ အမိ်  င်ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ ဦျားနဆဘင် 

လမျ်ားည  ်မှုနအဘက်တ င် နပျား မည်ဟူ ည်ာ့  နဘဘတ ဘျားအနပေါ် အနဖခခံကဘ ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ဖခင်ျား 

ဖဖစ်ပါ ည်။ 

၃၄။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျားည ိနိှုငျ်ားန ျားအဖ ဲွံ့(DACU) ည် ဖမ ်မဘဖပည် ူမျဘျားအတ က် အကျ ိျား 

  ိနစမညာ့် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျား    ိနစ  ် တဘဝ ်ယူနဆဘင ်ွက်မည် ဖဖစ်ပါ ည်။  င်ျားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံမှုန ငာ့်နိိုငင်ဖံခဘျား စ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ နိိုငင်ဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျား ဦျားစ ျားဌဘ  

 ည် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျား ည ိနိှုငျ်ားန ျားအဖ ဲွံ့(DACU)၏ အတ င်ျားန ျားမ ျူျားရံိုျားအဖ ဲွံ့အဖဖစ ် နဆဘင် 
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 ွက်ပါ ည်။ DACU  ည် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျားန ငာ့် စပ်လျဉ်ျား ညာ့် ကိစစ ပ်မျဘျားကိို နဆ ျားနန ျား 

 ံိုျား ပ်  ် ပံိုမ  ်နတ ွံ့ဆံိုမှုမျဘျားဖပ လိုပ်ဖပ ျား နတ ွံ့  လိဘ ည်ာ့ စညျ်ားနန ောငမ်ှု  ိ ညာ့် ဆံိုျားဖဖတ်ချက် 

မျဘျား၊  ံိုျား ပ်ချက်အဖမင်မျဘျား၊ အကကံဖပ ချက်မျဘျားကိို စ ျားပ ဘျားန ျား ဘနကဘ်မတ  ိိုေ့ နပျားပိိုေ့နပျားပါ ည်။ 

ထိိုေ့အဖပင ် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျား ည ိနိှုင်ျားန ျားအဖ ဲွံ့ ည် အစိိုျား ဌဘ အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား၊ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု 

မိတ်ဖက်မျဘျားန ငာ့ ်အ  ျားကပ်ဆက်  ယ်ဖပ ျား ထိန ဘက်စ ဘ ပူျားနပါင်ျား နဆဘင် ွက်  ် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

၃၅။ DACU  ည် Partner in Development (PID) မျဘျား၏ အစ အစဉ်မျဘျားန င်ာ့ စ မံကိ ်ျားမျဘျားကိို 

အဖ ဲွံ့ တစ်ဖ ဲွံ့ချငျ်ားအန ဖဖင်ာ့ လည်ျားနကဘငျ်ား ပူျားနပါငျ်ား၍လည်ျားနကဘင်ျား ပံိုမ  ် ံိုျား ပ်ပါ ည်။ 

တချ ိ်တည်ျားတ င် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု မိတ်ဖက်အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား၏   ိ င်ျားစ ဲ ည်ျားလမ်ျားမျဘျားတ င် ပါဝငက်ဘ 

ယငျ်ားတိိုေ့၏ အနကဘင်အထည်နဖဘ်မှု အနဖခအန မျဘျား ဆ ်ျားစစ်ဖခငျ်ား၊ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားဆိိုင် ဘ ပူျားနပါငျ်ား 

နဆဘင ်ွက်မှု မဟဘဗျျူဟဘမျဘျားကိို  ံိုျား ပ်ဖခင်ျား၊   ျား  ်ေ့အနဖခအန မျဘျားကိို နဆ ျားနန ျားဖခငျ်ားတိိုေ့ကိို 

နဆဘင ်ွက် ည်။ ထိိုေ့အဖပင် စ မ်ျားနဆဘင် ည်ဖမ င်ာ့တင်ဖခင်ျားန င်ာ့ တိိုင်ျားဖပည်  ိစ စ်မျဘျား ပိိုမိိုအဘျား 

နကဘင်ျားလဘနအဘင် နဆဘင် ွက်ဖခငျ်ား ကိစစ ပ်မျဘျားအတ က် PID မျဘျားမ  အကူအည  နပျားန မှုကိို 

လည်ျား  ံိုျား ပ်မှုမျဘျား ဖပ လိုပ်ပါ ည်။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု လဒမ်ျဘျား ပိိုမိိုကျယ်ဖပ ေ့်လဘနစ  ် DACU  ည် 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုန ငာ့် ဘဏ္ဘနနင နထဘက်ပံာ့မှု ဆိိုင ်ဘဦျားစဘျားနပျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားန ငာ့် စပ်လျဉ်ျား ညာ့် ပူျားနပါင်ျား 

နဆဘင ်ွက်မှုမျဘျားကိို နလာ့လဘ ံိုျား ပ်မည် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

၃၆။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မ  ထိုတ်ဖပ ်ထဘျား ညာ့် World Development Indicator တ င် နဖဘဖ်ပ 

ထဘျားန ဘ စဘ င်ျားမျဘျားအ  ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ Net ODA received Per Capita အကူအည အန ဖဖငာ့် 

၂၀၁၅ ခိုန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၂၂.၁၈၊၂၀၁၆ ခိုန စ်တ င် အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၂၈.၉၇ 

၊၂၀၁၇ ခိုန စ်တ င်  အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၂၈.၈၉၊ ၂၀၁၈ ခိုန စ် ၃၁.၈၈ န ငာ့၂်၀၁၉ ခိုန စ်တ င်  

အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၃၈.၄၈ တိိုေ့ အ  ျား  ျား    ိခဲာ့ပါ ည်။ 

ပံို(၁၄ )-  DAC U P art n e rs  M e e ti n g
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ဖွံွံ့ပဖိြု်းြှု အကူ အ ည ဆိိုင ရ  သတ င ်းအချ က အ လက ြျ  ်း စ ြံခန ို့ ခွဲြှုစ နစ   (Mohinga Aid 

Information Management System- AIMS) ထူခထ င ခဆ  င ရွက မခင ်း 

၃၇။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု အကူအည ဆိိုင် ဘ  တငျ်ားအချက်အလက်မျဘျား စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုစ စ် (Mohinga Aid 

Information Management System- AIMS) အဘျား ၂၀၁၄ ခိုန စ် နိိုငင်နံတဘ်  မမတဦျား ိ ်ျားစိ ် 

လက်ထက်တ င် စတင်နဆဘင ်ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ ည် နိိုင်ငံတကဘအကူအည မျဘျား 

ပ င်ာ့လငျ်ားဖမင် ဘမှု  ိန ျားအစ အစဉ် (International Aid Transparency Initiative - IATI) ၏ 

အဖ ဲွံ့ဝင်ဖဖစ်ဖခငျ်ားနကကဘငာ့် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ ိိုေ့ နပျားအပ်လဘန ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည မျဘျား ည် ပ င်ာ့လင်ျား 

ဖမင ်ဘမှု  ိဖပ ျား Mohinga ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု အကူအည ဆိိုင ်ဘ  တငျ်ားအချက်အလက်မျဘျား စ မံခ ေ့်ခ ဲမှုစ စ် 

(Mohinga Aid Information Management System- AIMS) တ င် ဖဖညာ့်  င်ျား  ်၊  တင်ျား 

အချက်အလက်မျဘျားန ငာ့် ဖပည်တ င်ျားန င်ာ့ နိိုငင်တံကဘမ  အကျ ိျား က်ဆိိုင် ူမျဘျား၏  တငျ်ားအချက် 

အလက် လိိုအပ်မှုမျဘျားကိို ဖဖည်ာ့ဆည်ျားနပျားနိိုငန်စ  ်၊ Partners in Development (PID) 

အဘျားလံိုျား၏ အဖ ဲွံ့အစည်ျားပံိုစံမျဘျား၊ မူဝါဒမျဘျားန င်ာ့  တငျ်ားအချက်အလက် စ မံခ ်ေ့ခ ဲမှုစ စ်မျဘျားကိို 

GPEDC Nairobi Outcome Document (2016) န င်ာ့ Busan Partnership for Effective 

Cooperation (2011) တိိုေ့တ င် ပါဝင်န ဘ ကတိကဝတ်မျဘျားန င်ာ့ ပ င်ာ့လငျ်ားဖမင် ဘမှု အနဖခခံ 

 နဘဘတ ဘျားမျဘျားန င်ာ့အည လိိုအပ် လိိုနဖပဘငျ်ားလဲဖပငဆ်င်  ဘျား  ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမတိ်ဖက်မျဘျားအဘျားလံိုျား 

 ည် ပ ငာ့်လင်ျားဖမင် ဘမှု၊ အဖပ ်အလ  ်တဘဝ ်ခံမှုန ငာ့် IATI အနဖခခံမူမျဘျားန င်ာ့အည  ယငျ်ားတိိုေ့၏ 

  ်ပံိုနင အ ငျ်ားအဖမစ်မျဘျားန ငာ့ပ်မဘဏမျဘျား၊ အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင ်ွက်န န ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား 

လိုပ်င ်ျားမျဘျား၊ အကူအည လက်ခံ   ိ ူမျဘျားန င်ာ့ အနကဘင်အထည်နဖဘမ်ှု မိတ်ဖက်မျဘျားထံ   ်ပံို 

နင မျဘျား နပျားအပ်ထဘျားမှုန င်ာ့    ိခဲာ့ ည်ာ့ အကျ ိျား လဒ်မျဘျားကိို Mohinga AIMS မ တဆငာ့် ဖပညာ့်စံိုစ ဘ 

အစ  င်ခံ  ် ဖဖစ်ပါ ည်။  

Development Effectiveness Roundtable ကျငာ်းပခ ငာ်း 

၃၈။ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု မိတ်ဖက်မျဘျားန ငာ့် ထိန ဘက်န ဘ ပူျားနပါင်ျားနဆဘင ်ွက်မှု ဖဖစ်နပေါ်နစ  ် 

Development Effectiveness Roundtable ကိို NLD အစိိုျား လက်ထက်တ င် န စ်ကကိမ် ကျငျ်ားပ 

ခဲာ့ပါ ည်။  
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ပံို (၁ ၅)- 1st Myanmar Development Effectiveness Roundtable ကျင ်းပခဲာ့စဉ က 

ြ တ တြ ်းတင ဓ တ ပံိုရိို က ကူ်းြှု  

 

ပံို (၁ ၆)- 1st Myanmar Development Effectiveness Roundtable ကျင ်းပခဲာ့စဉ  
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ပံို (၁၇ )- 2nd  Myanmar Development Effectiveness Roundtable ကျင ်းပခဲာ့ မခင ်း(၂၀၁ ၉ခိုန စ ) 

 

ပံို (၁၈ )-  2nd  Myanmar Development Effectiveness Roundtable ကျင ်းပခဲာ့ မခင ်း(၂၀၁ ၉ခိုန စ ) 
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နိဂ္ ံို်း 

၃၉။ NLD အစိိုျား ၏ စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒ ထ က ် ိကတည်ျားက လိုပ်င ်ျား  ငမ်ျဘျားန ငာ့ ် စ ျားပ ဘျားန ျား 

နလာ့လဘ ံိုျား ပ် ူမျဘျားအကကဘျား နဝဖ ်မှုမျဘျား ထ က်နပေါ်လဘခဲာ့ဖခင်ျား ဖဖစ် ည်။ ထိိုမူဝါဒကိို အမ  ် 

တကယ် ထိန ဘက်စ ဘ အနကဘငအ်ထည်နဖဘ်မှု   ိမ  ိကိိုလည်ျား နစဘငာ့်ကကညာ့် နလာ့လဘမှုမျဘျား 

လည်ျား   ိခဲာ့ ည်။20  

၄၀။ စ ျားပ ဘျားန ျား နလာ့လဘ ံိုျား ပ် ူ ဦျားနဇဘ်နဖဝငျ်ားက “မူဝါဒ ၁၂ ချက်ကနတဘာ့ ဝါကျ 

တနကကဘင်ျားထဲမ ဘပဲ အချက်အလက်နတ  နတဘန်တဘမ်ျဘျားမျဘျား န ျားထဘျားတယ်။ ဘယ်ကိစစကိို 

ဦျားစဘျားနပျား လိုပ်မယ် ဆိိုတဲာ့ဟဘမျ ိျား မနပေါ်လ င်ဘူျား။ ဖပ ေ့်ကျဲန တယ်” ဟို နထဘက်ဖပ နဖပဘဆိို 

 ည်။ အစိိုျား အန ဖဖငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒကိို အနကဘငအ်ထည်နဖဘ် ညာ့် န  ဘတ င်လည်ျား 

 က်တမ်ျား တဝက်နကျဘတ် င် ကိိုဗစ်ကပ်န ဘဂါ ဖဖစ်ပ ဘျားဖခင်ျားကလည်ျား စ စဉ်နဆဘင် ွက်န  

န ဘ လိုပ်င ်ျားနတဘန်တဘမ်ျဘျားမျဘျားကိို အဆံိုျား တ် စိုစည်ျား  ် အချ ိ်မ ဘဲ ကိိုဗစ်ကိို တ  ်ျားလ  ် 

 င်ျား ဘ  က်တမ်ျားကို ်  ဘျား မညာ့်  နဘဘမျ ိျား ဘ   ိ ည်ဟို ၎င်ျားက ဆိိုခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့နကကဘငာ့် 

အစိိုျား အန န ငာ့ ် မူဝါဒမျဘျားကိို ချမ တ်ထဘျားန ဘ်လည်ျား ထိထိန ဘကန် ဘက် အနကဘင်အထည် 

နဖဘ ်နဆဘင ်ွက်နိိုင်ဖခငျ်ား မ  ိနကကဘင်ျား ၎င်ျားက  ံိုျား ပ် ည်။ 

၄၁။ NLD စ ျားပ ဘျားန ျား ဗဟိိုနကဘမ်တ တ င် အဖ ဲွံ့ဝင်အဖဖစ် ပါဝင်ခဲာ့ဖူျား ူလည်ျားဖဖစ်၊ စ ျားပ ဘျားန ျား 

ပညဘ  င်လည်ျားဖဖစ် ူ ဦျားမင်ျားခငက်လည်ျား စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒမ ဘ နယဘူယျဆ ်န  ဖဖငာ့် န ောက် 

ပိိုင်ျားတ င် ထပ်မံန ျားဆ ဲခဲာ့ ဖပ ျား လက်  ိတ င်လည်ျား COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်န ဘဂါ ဖဖစ်ပ ဘျားန  ဖဖငာ့် 

နိိုငင်စံ ျားပ ဘျားန ျားအတ က် အစိိုျား  ည် COVID-19 စ ျားပ ဘျားန ျား ထိခိိုက်မှု  က် ဘန ျားစ မံချက် 

(CERP)ကိို ထပမ်ံန ျားဆ ဲ ဖခင်ျားကလည်ျား မူဝါဒမျဘျား မတည်မဖငိမ်ဖဖစ်ဖခငျ်ားကိို နဖဘဖ်ပန  ည်ဟို 

ဆိို ည်။ ထိိုေ့နကကဘငာ့် အစိိုျား ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒ ည် တိကျခိိုငမ်ဘ မည် ဖဖစ်န ဘ်လည်ျား 

တည်ဖငမိ်မှု အဘျား ည်ျား ည်ဟို နထဘကဖ်ပခဲာ့ ည်။ 

၄၂။ ထိိုေ့ဖပင ်NLD အစိိုျား ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားမူတခိုဖဖစ် ညာ့် အနဖခခံစ ျားပ ဘျားန ျား အနဆဘက်အအံိုမျဘျား 

လ င်ဖမ ်စ ဘ တိိုျားတက်လဘနစန ျားအချက်တ င် လ ပ်စစ်ဓဘတ်အဘျား၊ လမျ်ား၊ ဆိပ်ကမျ်ား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျား 

တိိုေ့ကိိုထညာ့်ထဘျားဖပ ျား ယငျ်ားအချက်အန န ငာ့် လမ်ျားတခို ဘတိိုျားတက်မှုနတ ွံ့ ဖပ ျား လ ပစ်စ်ကဏ္ 

တ င် ပိိုမနကဘငျ်ားလဘ ညာ့အ်ဖပင် န ျားနှု ်ျားကက ျားဖမငာ့်ဖခငျ်ား၊ မ ျားအဘျားမမ  ်ဖခင်ျားတိိုေ့နကကဘငာ့် စက်မှုကဏ္ 

အတ က် အခက်အခဲ ဖဖစ်ခဲာ့ ည်ဟို စ ျားပ ဘျားန ျား ပညဘ  င်မျဘျားက ဆိိုထဘျားန ျား ည်။ ဥပမဘ 

အဘျားဖဖငာ့ ် ဆိပ်ကမ်ျားဆိို ညာ့် အချက်ကိို ကကညာ့်လ င် နကျဘက်ဖဖျူန  က် ဆိပ်ကမျ်ား၊ ထဘျားဝယ် 

 
20 မျ ိျားပပစ ်ျား၊ နိိုင်ငံာ့ စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒ ခ  ျားန ဘက်ခဲာ့ ဲွံ့လဘျား (irrawaddy.com) 
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န  က် ဆိပ်ကမျ်ားဆိို ညာ့် ဆိပ်ကမ်ျား ၂ ခိုန ငာ့ ် အထူျားစ ျားပ ဘျားန ျားဇို ်ကလည်ျား  က်တမ်ျား ၅ န စ် 

အတ င်ျား န  ဘန ချဘ ညာ့် လိုပ်နဆဘင်မှုမျ ိျား မနတ ွံ့ခဲာ့ နကကဘင်ျား စ ျားပ ဘျားန ျားပညဘ  င် နဒါက်တဘ 

နဇဘ်ဦျားက  ံိုျား ပ်နဖပဘဆိို ည်။ 

၄၃။ ဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်ဖခငျ်ား ပိိုေ့ကို ်ဖမ ငာ့်တင်နိိုငဖ်ခငျ်ားတိိုေ့မ ဘလည်ျား ဖဖစ်လဘဖခင်ျားမ  ိဘဲ လယ် 

ယဘ၊  ဘျား၊ ငါျားကဏ္တ င် မ  ခိိုန န ဘ နတဘင် ူမျဘျားန ငာ့် ၎င်ျားတိိုေ့၏ မိ ဘျားစိုဝငမ်ျဘျားအန န ငာ့် 

ယခင်ကထက် မိ ဘျားစို ဝငန်င  ည်ျားပါျား  ဘျား ညာ့် အနဖခအန မျဘျား   ိန  ည်ဟို နထဘကဖ်ပ 

နဖပဘဆိို ည်။ 

၄၄။ ဖမ ်မဘန ွှေွံ့နဖပဘငျ်ား လိုပ် ဘျားမျဘျား အန ဖဖငာ့ ်ထိိုငျ်ား၊ မနလျား  ဘျား၊ စင်ကဘပူနိိုင်ငမံျဘျား  ဘမက 

အန  ွံ့နတဘင်အဘ   နိိုင်ငံမျဘျားတ င် အဆင်ျား ဲဆံိုျား နိိုငင်တံခို ဖဖစ်န ဘ လဘအိိုနိိုင်ငံလိို မျ ိျားကိိုပင် 

  ဘျားန ဘက်လိုပ်ကိိုငန်  ညာ့် လိုပ် ဘျားမျဘျား တိိုျားန ဖခငျ်ားက ဖပည်တ ငျ်ား၌ အလိုပ်အကိိုင ် အခ ငာ့် 

အလမ်ျား မ  ိနကကဘင်ျား နဖဘ်ဖပန  ည်။ နဒါက်တဘ နဇဘ်ဦျားအန ဖဖငာ့် “အဓကိနတဘာ့ ဝငန်င  ဲေ့ 

အလိုပ်အကိိုငမ် ဘ တစ်နိိုငင်လံံိုျား အတိိုငျ်ားအတဘ ဲေ့ ဒ အစိိုျား   က်တမ်ျား ငါျားန စ်အတ င်ျားမ ဘ  ိ ဘ 

ထင်  ဘျားတဲာ့ နဖပဘငျ်ားလဲမှု မ  ိခဲာ့ဘူျား” ဟို မ တ်ချက်ဖပ ခဲာ့ ည်။  

၄၅။ NLD အစိိုျား  စ ျားပ ဘျားန ျား နပေါ်လစ အနပေါ် တဖခဘျား ပါတ မျဘျား၏ အဖမင်အ    မ်ျားတိိုင်ျား ငျ်ား 

 ဘျားမျဘျား ဒ မိိုကန စ အဖ ဲွံ့ချ ပ် (SNLD) ပါတ  ဗဟိိုအလိုပ် အမှုနဆဘင် အဖ ဲွံ့ဝင် ဦျားစိိုငျ်ား  ဟနကျဘ် 

ကလည်ျား “အစိိုျား  ချမ တ်ခဲာ့ ညာ့် မူဝါဒ ၁၂ ချက်က နဖမဖပင်တ င ်နိိုင်ငံာ့ စ ျားပ ဘျားန ျားကိို တ  ်ျားအဘျားနပျား 

နဆဘင ်ွက်နိိုငန် ဘ  ိ ဘဖမင် ဘ ညာ့် လိုပ်နဆဘင်ချက်မျ ိျား မနတ ွံ့ နကကဘင်ျား ဆိို ည်။  

ဒါနပမယာ့် ဗဟိိုဘဏ်အပိိုငျ်ားမ ဘနတဘာ့ အနတဘအ်တ ် ထိ ်ျားနကျဘင်ျား နဆဘင် ွက်နိိုငတ်ဘ နတ ွံ့  

တယ်။ ကူျား  ်ျားန ဘငျ်ားဝယ်န ျားမ ဘနတဘာ့  ယ်စပ် ကို ်  ယ်န ျားနတ ကအစ  ိပ်ဖပ ျားနတဘာ့  ိ ဘ 

နဖပဘင်ျားလဲတဲာ့ နိိုငင်ံ ဘျားနတ အတ က် အကျ ိျား  ိနစမယာ့် ကိစစ ပ်နတ ကိိုနတဘာ့ မနတ ွံ့ ဘူျား”ဟို 

၎င်ျားက နထဘက်ဖပခဲာ့ ည်။ 

၄၆။ အထူျား ဖဖငာ့် တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျား နဒ မျဘျား  ိ ထ က်ကို ်  ျားန ံမျဘျားကိို တဖက်နိိုငင်ံ ိိုေ့ တင်ပိိုေ့ 

န ဘင်ျားချ ညာ့်အခါ ပိတ်ပင်တဘျားဆ ျားခံ  ညာ့် အခက်အခဲမျဘျားန ငာ့ ်  ငဆ်ိိုင်ကကံ နတ ွံ့ခဲာ့ န ဘ 

အနဖခအန မျဘျား   ိခဲာ့ ည်။ ထိိုကိစစကိို လ တ်နတဘ် ကိိုယ်စဘျားလ ယ်မျဘျားက  က်ဆိိုင ်ဘ ဝ ်ကက ျား 

ဌဘ  ိိုေ့ နများခ  ်ျားမျဘျား နများဖမ ်ျားတငဖ်ပခဲာ့န ဘလ်ည်ျား တဖက်နိိုငင်နံ ငာ့ ် ည ိနိှုငျ်ားနပျားမည် ဆိိုန ဘ 

အချက်မ  လ ဲ၍ လံိုနလဘက်န ဘ အနဖဖမ   ိခဲာ့နပ။ 

၄၇။ ဆက်လက်၍ ဦျားစိိုငျ်ား  ဟနကျဘ်က နဆဘက်လိုပ်န ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျားကလည်ျား တံိုေ့ဆိိုင်ျား 

  ဘျား ညာ့် အနဖခအန မျဘျား   ိခဲာ့ ဖဖငာ့ ်ယငျ်ားန ငာ့်ဆက်စပ်န ဘ လိုပ်င ်ျားမျဘျားမ ဘ ထိခိိုက်  ဘျားဖခင်ျား 
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မျဘျားလည်ျား   ိခဲာ့နကကဘငျ်ား ယခို အစိိုျား  က်တမ်ျား ကဘလအတ င်ျား အဘျား ညျ်ားခဲာ့ ညာ့် အချက်မျဘျားကိို 

 ံိုျား ပ ်နဖပဘဆိိုခဲာ့ ည်။  

၄၈။ ယငျ်ားအဖပင ် ဖပည်တ င်ျားဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား ကိစစဖဖစ်န ဘ  ခိိုင်ဖပည် ယ်တ င် ဖဖစ်ပ ဘျားန  ညာ့် 

ကိစစ ပ်မျဘျားကလည်ျား နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့်  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျားအနပေါ် မျဘျားစ ဘ အကျ ိျား က် 

န ဘကမ်ှုမျဘျား   ိန  ကဲာ့ ိိုေ့ ကပ်န ဘဂါဆိိုျား၏ အနတ ဘယ်ကလည်ျား အစိိုျား ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား 

မျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား တိိုျားတက်နအဘင် နဆဘင ်ွက် ဘတ င် နန ောငာ့်နန ျားမှုမျဘျား ဖဖစ်နစခဲာ့ ည်။ 

၄၉။ NLD မ  နဒါက်တဘ မျ ိျားည  ေ့က်လည်ျား အစိိုျား စတက်ခါစန စ်မျဘျားတ င် အမျ ိျား ဘျား ဒ မိို 

ကန စ  အဖ ဲွံ့ချ ပ်မ  ဖ ဲွံ့စည်ျားနပျားလိိုက်န ဘ အစိိုျား အဖ ွဲံ့ကိို လူထိုအန ဖဖငာ့် အဘျားမလိို အဘျားမ  

ဖဖစ်ခဲာ့ ည်ကိို  ောျားလည်နကကဘင်ျားလည်ျား ဝ ်ခံ နဖပဘဆိို ည်။ “ကျန ောတ်ိိုေ့ နိိုငင်မံ ဘ တည်  ိန တဲာ့ 

အိုပ်ချ ပ်န ျား စ စ်ကိို ဒ မိိုကန စ စ စ် ဲေ့ အဝံငခ် ငက်ျဖဖစ်နအဘင် ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲ တဲာ့အတ က် 

အချ ိ်နလျား အ ည်ျားငယ် ယူန  တဘ ဖဖစ်ပါတယ်။ အခို အိုပ်ချ ပ်န ျား ယနတ ဘျားက ဒ မိိုကန စ  

စ စ် ဲေ့ ပိိုဖပ ျားနတဘာ့ လိိုက်နလျဘည နထ    ိလဘတဘ ဲေ့ အမျဘျားဖပည် ူမျဘျား ဖမငန်တ ွံ့နိိုငဖ်ပ လိိုေ့ နဖပဘ 

ချင်ပါတယ်” ဟို ၎င်ျားက ဆိို ည်။ ယခို NLD အစိိုျား  လက်ကျ ်  က်တမ်ျားအတ င်ျား အနကဘင် 

အထည်နဖဘ ် ် ကျ ်  ိ ညာ့် စ မံကိ ်ျားမျဘျားကိိုလည်ျား Project bank အတ င်ျား ထညာ့်  င်ျားထဘျားဖပ ျား 

နိိုငင်ံာ့ဝငန်င     ိမ ူအနပေါ်တ င် မူတညဖ်ပ ျား ဆက်လက် အနကဘင်အထည်နဖဘ်   ဘျား  ်   ိ ည်ဟို 

ဆိိုခဲာ့ပါ ည်။ “ဒါက န   ည်မ ဘ နိိုငင်ဖံ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအတ က် အကို ်အကျ  က် ဘနစဖပ ျား ထိန ဘက်မှု 

  ိမ ဘ ဖဖစ်ပါတယ်။ န ောက်ဖပ ျားနတဘာ့ နိိုငင်ံအတ က် လိိုအပ်တဲာ့ စ မံကိ ်ျားနတ ကိို နဖဘန်ဆဘငဖ်ပ ျား 

နတဘာ့ အခို အနကဘင်အထည် မနဖဘန်ိိုင ်င်နတဘင် Project bank ထဲ ထဘျားဖပ ျားနတဘာ့ နိိုငင်ံ 

အတ က် န ောကပ်ိိုငျ်ားမ ဘ နင နကကျား    ိလဘမှုအနပေါ်မ ဘ မူတညဖ်ပ ျား နဆဘင ်ွက်မ ဘ ဖဖစ်တယ်” ဟို 

၎င်ျားက ဆိို ည်။ 

၅၀။ NLD ပါတ ၏ ၂၀၁၅ နကကညဘစဘတမ်ျားတ င် အခ  ်နကဘက်ခံန ျား၊ ဖပည်နထဘငစ်ို အစိိုျား န ငာ့် 

ဖပည် ယ်၊ တိိုငျ်ားနဒ ကက ျား အစိိုျား မျဘျား ဘဏ္ဘန ျား လိုပ်ပိိုငခ် ငာ့်မျဘျား ခ ဲနဝလိုပ်ကိိုငန် ျား ကိစစမျဘျား 

ပါဝင်န ဘ ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘန ျား ပါ  ိဖပ ျား ဖပည် ူမျဘျားက လိိုလဘျားစ ဘ ထမ်ျားနဆဘငလ်ိိုစိတ်   ိနစ ညာ့် 

အခ  ်စ စ်မျ ိျား နပေါ်နပါက်  ် တ  ်ျားအဘျားနပျားမည်ဟို ဆိိုခဲာ့ပါ ည်။ 

၅၁။ လယ်ယဘကဏ္ တိိုျားတက်န ျား၊ နိိုငင်တံကဘ ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား ဝငန် ဘက်န ျားန ငာ့ ် နိိုင်ငံ 

တကဘ န ျားက က်မျဘျား ိိုေ့ ထိိုျားနဖဘက် ဝငန် ဘက်န ျားတိိုေ့မ ဘမူ ၂၀၁၅ စ ျားပ ဘျားန ျား စဘမျက်န ောကဲာ့ ိိုေ့ 

၂၀၂၀ တ င်လည်ျား ပါဝင် ည်။ ကိိုဗစ်ကဘလ ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား အနဖခအန အဖပင် ဖပည်တ င်ျား 

ဖငိမ်ျားချမ်ျားန ျား ကိစစဖဖစ်န ဘ  ခိိုင်ဖပည် ယ်တ င် ဖဖစ်ပ ဘျားန  ညာ့် ကိစစ ပ်မျဘျားကလည်ျား နိိုငင်ံ၏ 

စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့်  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျားအနပေါ်မျဘျားစ ဘ အကျ ိျား က်န ဘကမ်ှုမျဘျား   ိန  ကဲာ့ ိိုေ့ ကပ် 
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န ဘဂါဆိိုျား၏ အနတ ဘယ်ကလည်ျား အစိိုျား ၏ စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘင် 

နဆဘင ်ွက် ဘတ င ်နန ောငာ့်နန ျားမှုမျဘျား ဖဖစ်နစ ည်။ 

၅၂။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ၂၀၂၀ ဖပညာ့်န စ် ဇ ် ဝါ  က ထိုတ်ဖပ ်ထဘျား ညာ့် အစ  င်ခံစဘက နဖဘ်ဖပ 

န ဘ်လည်ျား န ောကဆ်ံိုျားဇ  ်လက ထိုတ်ဖပ ်ချက်တ င် ကပ်န ဘဂါ ည် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားကိို ဖပင်ျား 

ထ ်စ ဘ ထိိုျားန က်လိိုက်ဖပ ျား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဘန စ်တ င်ျား ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား ည် ၆ ဒ မ ၈ 

 ဘခိိုငန်ှု ်ျား   ိခဲာ့ ဘမ  ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဘန စ်တ င်  ိုည ဒ မ ၅  ဘခိိုငန်ှု ်ျား ိိုေ့ ကျဆင်ျား 

  ဘျားမည်ဟို အစ  င်ခံစဘက နဖပဘင်ျားလဲခ ေ့်မ  ်ျားခဲာ့ပါ ည်။  

၅၃။ ကပ်န ဘဂါ ဆက်လက် ဖဖစ်ပ ဘျားန ဖခင်ျားက ဖမ ်မဘနိိုင်င၏ံ စ ျားပ ဘျားန ျားကိို ၂ ဒ မ ၅ 

 ဘခိိုငန်ှု ်ျားအထ ိကျံ ွံ့  ဘျားနိိုငဖ်ပ ျား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခိုန စ်မ  ဘ ဖပ ်လည်  လ ်ထူနိိုင်မည်ဟို ခ ေ့်မ  ်ျား 

ထဘျားန ဘ်လည်ျား ပံိုမ  ်အနဖခအန  ိိုေ့ န ဘက်  ိနိိုငဦ်ျားမည် မဟိုတ်ဟို နဖဘဖ်ပပါဝင်ခဲာ့ ည်။ 

ယငျ်ားအစ  င်ခံစဘက ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံစိိုျား ၏ တံိုေ့ဖပ ်နဆဘင် ွက်မှုမျဘျားဖဖစ်န ဘ ကိိုဗစ-်၁၉   ်ပံိုနင  

ထူနထဘင်ဖခငျ်ားန ငာ့် ကိိုဗစ်-၁၉  စ ျားပ ဘျားန ျားထိခိိုက်မှု က် ဘန ျားစ မံချက(်COVID -19 Economic 

Relief Plan-CERP) အဘျား နလာ့လဘ  ံိုျား ပ်ထဘျားဖခငျ်ား ဖဖစ် ည်။ 

၅၄။ ဖပည်ပတ င ်   ဘျားန ဘက် လိုပ်ကိိုင် ူမျဘျားကလည်ျား ယခိုအချ ိ်တ င် အလိုပ်ဖပ တ်၍ 

ဖပည်တ င်ျား ိိုေ့ ဖပ ်လဘ ညာ့် လိုပ် ဘျားမျဘျားမ ဘလည်ျား မျဘျားစ ဘ  ိန  ည်။ CERP တ င် အခ  ် 

 က် ဘခ ငာ့်နပျားဖခင်ျား၊ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားအတ က် နချျားနင နပျားဖခငျ်ား၊ အမိ်နထဘင်စိုမျဘျား 

အတ က် အစဘျားအစဘန ငာ့် နင  ဘျားမျဘျား ပံာ့ပိိုျားနပျားဖခငျ်ား၊ ကို ်  ယ်န ျားန ငာ့ ် င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား အဆင် 

နဖပ နချဘနမ ွံ့နစမညာ့် မူဝါဒမျဘျားန ငာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျား ကိုစဘျားနပျား  ် အချက်မျဘျား ပါဝင် 

န  ည်။ 

၅၅။ ဖမ ်မဘနိိုင်င ံအ ောဂတ်ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားအတ က် အနဖခခံ အိုတ်ဖမစ်နကဘငျ်ားမျဘျား ချမ တ်နိိုင်  ်န ငာ့် 

စ ျားပ ဘျားန ျား နဆဘင ်ွက်ချက်နကဘငျ်ားမျဘျား ဆက်လက်ထိ ်ျား ိမ်ျားနိိုင ် ်အတ က် အန ျားတကက ျား 

နဆဘင ်ွက် မညာ့် ကိစစ ပ်မျဘျားမ ဘ ပဋပိကခမျဘျားအဘျား အဆံိုျား တ်  ်၊ လူမှုပါဝငမ်ှု (Social 

inclusion) အဘျားနကဘင်ျားနအဘင် နဆဘင် ွက်  ်၊ တဘဝ ်ယူမှု  ိ ညာ့် ပိုဂဂလိက စ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္ 

တ ပ် ဖဖစ်ထ  ်ျားလဘနအဘင် အဘျားနပျားလိုပ်နဆဘင် ငာ့်နကကဘင်ျား ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အစိိုျား ကိို တိိုက် 

တ  ်ျားခဲာ့ပါ ည်။  
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ကျ ြ ်းကိို်းစ ရင ်း   

• ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမဝူါဒ( Development Assistance Policy)-၂၀၁၈ (ပထမအကကိမ်)၊ ၂၀၂၀ 

ခိုန စ်  (ဒိုတိယအကကိမ်)  

• မျ ိျားပပစ ်ျား 9 October 2020, နိိုငင်ံာ့ စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒ ခ  ျားန ဘက်ခဲာ့ ဲွံ့လဘျား၊  နိိုငင်ံာ့ စ ျားပ ဘျားန ျား 

မူဝါဒ ခ  ျားန ဘက်ခဲာ့ ဲွံ့လဘျား (irrawaddy.com) 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ န   ည်တည်တံာ့ခိိုင်ဖမဲဖပ ျား ဟ ်ချက်ည န ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား 

Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP)-၂၀၁၈ ခိုန စ် 

•  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့် နိိုင်ငဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ Internet website၊ 

www.mifer.gov .mm  

• Aid Information Management System (AIMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://burma.irrawaddy.com/article/2020/10/09/231257.html
https://burma.irrawaddy.com/article/2020/10/09/231257.html
http://www.mifer.gov/
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အခန ်း (၆) 

နိိုင င ံခတ  စ ြအံိုပ  ချြုပ  ခရ်း ခက င  စ လက ထက  ခမနမ်  စီားပ  ားရေား 

စ ်း ပ ွ ်း ခရ်း ဆိိုင  ရ  ခဆ င  ရွက ချက ြ ျ ်း 

၁။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ  ည် နိိုငင်နံတဘတ်ဘဝ ်ကိို ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ နဖနဖဘ် 

ဝါ  လ ၁  က်န ေ့မ စတင၍် လ နဲဖပဘင်ျား ယူခဲာ့ပါ ည်။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျား နကဘင်စ  

အန ဖဖငာ့ ် နိိုင်ငနံတဘတ်ဘဝ ်ကိို စတငလ် နဲဖပဘင်ျား ယူချ ိ်မ စတင၍် စစ်မ  ်န ဘ စညျ်ားကမ်ျား 

ဖပညာ့်ဝ ညာ့် ပါတ စံိုဒ မိိုကန စ စ စ်ကိို အနဖခခံ ညာ့် နခတ်မ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက် ညာ့် နိိုငင်နံတဘ် 

တစ် ပ် နပေါ်နပါက်လဘနစန ျားအလိိုေ့င ဘ န  ွံ့လိုပ်င ်ျားစဉ် (၅)  ပ်၊ ဦျားတည်ချက် (၉)  ပ် ချမ တ်ဖပ ျား 

အဘျား   ် ခ  ်စိိုက်ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင ်ွက်လျက်  ိပါ ည်။ ထိို ိိုေ့ကကိ ျားပမ်ျား နဆဘင ်ွက် ဘတ င် 

နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည် ဦျားနမဘာ့နစန ျားအတ က် စ ျားပ ဘျားန ျားဆိိုင် ဘ ဦျားတည်ချက် (၃)  ပ် 

ထညာ့်  ငျ်ားချမ တ်ထဘျားဖပ ျား န  ွံ့လိုပ်င ်ျားစဉ် (၅)  ပ၌်လည်ျား ကိိုဗစ-်၁၉ ကပ်န ဘဂါနကကဘငာ့် ထိခိိုက် 

ခဲာ့ ညာ့ ်စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားအဘျား ဖဖစ်နိိုင် မ  ည်ျားလမ်ျားမျဘျားဖဖငာ့် အဖမ ်ဆံိုျားကိုစဘျားနိိုင ် ် ထညာ့် 

  င်ျား၍ အနကဘင်အထည်နဖဘ် နဆဘင ်ွက်လျက်   ိပါ ည်။ 

နိိုင ငံ ၏ စ ်းပွ ်းခ ရ်းမပန လ ည ဦ်းခ ြ ာ့ခစ ရန  အစ အြံ ြျ ်း   

၂။ တိိုင်ျားဖပညဖ် ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘင် တည်နဆဘက ်ဘတ ငအ်ဓိကလိိုအပ်ချက်မ ဘ တည်ဖငိမ် 

နအျားချမ်ျားန ျားန ငာ့် တ ဘျားဥပနဒစိိုျားမိိုျားန ျားပင်ဖဖစ်ပါ ည်။ တည်ဖငိမ်နအျားချမ်ျားန ျားဟို ဆိို ဘ၌ 

နိိုငင်နံ ျားအ တည်ဖငိမ်နအျားချမ်ျားမှု၊ လံိုခခံ န ျားအ တည်ဖငမိ်နအျားချမ်ျားမှု ဘမက စ ျားပ ဘျားန ျား အ  

တည်ဖငမိ်နအျားချမ်ျားမှု ည်လည်ျား ပဓဘ ကျ ညာ့် လိိုအပ်ချက်တစ် ပ် ဖဖစ်ပါ ည်။ နိိုငင်နံတဘ် 

စ မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘငစ် အန ဖဖငာ့် နအဘကန်ဖဘဖ်ပပါ စ ျားပ ဘျားန ျား ဦျားတည်ချက် (၃) ပ်ကိို ချမ တ်၍ 

စ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည်ဦျားနမဘာ့နစ  ် ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင် ွက်လျက်   ိပါ ည်- 

(က) စိိုက်ပျ ိျားန ျားန ငာ့် နမ ျားဖမျူန ျားကိို အနဖခခံ ညာ့် ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှုကိို နခတ်မ   ညျ်ား 

စ စ်မျဘျားဖဖငာ့် ပိိုမိိုဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘင် နဆဘင် ွက်ဖပ ျား အဖခဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားကဏ္ 

မျဘျားကိိုလည်ျား ဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘင် တည်နဆဘကန် ျား၊ 

(ခ) န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် တည်ဖငိမ်နအဘင်နဖဘန်ဆဘင်ဖပ ျား နိိုငင်တံကဘ  င်ျားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံမှုမျဘျားကိို ဖိတ်နခေါ်၍ တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားဖပည် ူတစ် ပ်လံိုျား၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျား 

တိိုျားတက်နအဘင် တည်နဆဘက်န ျား၊ 
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(ဂ) ဖပည်တ င်ျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အဘျားနပျားကူည ဖပ ျား နိိုငင်နံတဘ်၏ ထိုတ်ကို ် 

မျဘျားစ ဘ ထိုတ်လိုပ်နိိုင ်ညာ့် အလိုပ်အကိိုင်အခ ငာ့်အလမ်ျားမျဘျား နဆဘင ်ွက်နဖဘ် 

နဆဘငန် ျား။ 

စိိုက ပျ ြို်းခရ်း ၊ ခြ်ွးမြ ျူခ ရ်း ကဏ္ဍ မြ ငာ့ တင ခရ်း ဆိိုင ရ   ခဆ င ရွက ချ က ြျ ်း 

၃။ ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ လူဦျားန ၏ ၇၀  ဘခိိုငန်ှု ်ျားခ ေ့် ည် နကျျားလက်န ဖပည် ူမျဘျား ဖဖစ်ကကဖပ ျား 

စိိုက်ပျ ိျား၊ နမ ျားဖမျူန ျားကိိုအနဖခခံ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို လိုပ်ကိိုင်နဆဘင ်ွက်လျက် 

  ိ ူမျဘျားဖဖစ်ဖခငျ်ားနကကဘငာ့် လည်ျားနကဘင်ျား၊ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်န ဘဂါန ငာ့်နိိုင်ငံန ျားမတည်ဖငိမ်မှုနကကဘငာ့် 

ဖဖစ်နပေါ်လဘ ညာ့ ် စ ျားပ ဘျားန ျားအ ထခိိိုက် စ် ောမှုမျဘျား ည် အဖခဘျားဝ ်နဆဘင်မှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားန ငာ့် 

နိှုငျ်ားယ ဉ်ပါက အဆိိုပါလိုပ်င ်ျားမျဘျားအနပေါ် ပိိုမိို က်န ဘက်မှု  ိန ဘနကကဘငာ့် လည်ျားနကဘင်ျား 

နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘငစ်  ည် စ ျားပ ဘျားန ျားဦျားတည်ချက် (၃)  ပ ်ချမ တ် ဘတ င် ဦျားတည် 

ချက် (၁) အဖဖစ် စိိုက်ပျ ိျား၊ နမ ျားဖမျူန ျားကဏ္ဖမ ငာ့်တင်န ျားကိို အထူျားအနလျားထဘျား နဆဘင ်ွက်လျက် 

  ိပါ ည်။ ထိိုေ့အဖပင ် ယခိုကဲာ့ ိိုေ့ ကမ္ဘာ့ကပ်န ဘဂါကဘလအတ င်ျား အဖခဘျားစ ျားပ ဘျားန ျား ဝ ်နဆဘင်မှု 

လိုပ်င ်ျားမျဘျား၏ တိိုျားတက်မှုနလျဘာ့ ည်ျားလျက်   ိန ဘ်လည်ျား စိိုက်ပျ ိျား၊ နမ ျားဖမျူန ျားကဲာ့ ိိုေ့ စဘျားဝတ် 

န န ျားကိို အနဖခခံ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျားမ ဘ ပိိုမိိုအန ျားပါ လျက်  ိ ည်ကိို နတ ွံ့  ိ ပါ 

 ည်။  ိိုေ့ဖဖစ်၍ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံကဲာ့ ိိုေ့ စိိုက်ပျ ိျားန ျားကိိုအနဖခခံ ညာ့် နိိုင်ငံအန ဖဖငာ့် နဒ တ င်ျား 

စဘျား ပ် ိကခဘဖူလံိုနိိုင်န ျားန ငာ့် ဖပည်ပ ိိုေ့ ယခင်ကထက်ပိိုမိို တငပ်ိိုေ့နိိုင်န ျားကိို အနလျားထဘျား 

နဆဘင ်ွက် မည် ဖဖစ်ပါ ည်။  

၄။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ  ည် စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားန ငာ့်             

စပ်လျဉ်ျား၍ နကဘင်ျားမ  ် ညာ့်စိိုက်ပျ ိျားနဖမမျဘျားနဖဘထ်ိုတ်နပျားဖခငျ်ား၊ စိိုက်ပျ ိျားန    ိ  ် နဆဘင် ွက် 

နပျားဖခင်ျား၊ နကဘငျ်ားမ  ် ညာ့် စိိုက် ည်ျားစ စ်မျဘျား   ိနအဘင် နဆဘင ်ွက်နပျားလျက်   ိပါ ည်။ 

စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ကိို ဖမ ငာ့်တငန်ဆဘင ်ွက် ဘတ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ ည် ဝါစိိုက်ပျ ိျားနိိုင် ညာ့် နကဘင်ျား 

မ  ် ညာ့ ်  ဘ  ဥတို  ိ ဖဖငာ့် ဝါကိို တိိုျားချဲွံ့စိိုက်ပျ ိျားဖခင်ျားဖဖငာ့် ချည်မ င်န ငာ့အ်ထည်လိုပ်င ်ျားကိို 

လည်ျားနကဘင်ျား၊  ဖပည်ပမ ဘ စဘျားအို ်ျားဆ  တင်  င်ျားမှုနလ ဘာ့ချ  ်အလိိုေ့င ဘ ဆ အို ်ျား၊ မို ်ည င်ျား၊ နဖမပဲ၊ 

န ကကဘ၊ ပ ်ျားန မ်ျား အစ  ိ ညာ့် ဆ ထ က်  ျားန ံမျဘျား တိိုျားချဲွံ့စိိုက်ပျ ိျားဖခင်ျားကိို လည်ျားနကဘငျ်ား၊ ဖမစ် 

န တငစ် မံကိ ်ျားန ငာ့် ဆည်န န ဘကစ် မံကိ ်ျားမျဘျားတိိုျားချဲွံ့ဖခငျ်ားကိိုလည်ျားနကဘင်ျား အဘျားနပျားဖမ ငာ့်တင် 

နဆဘင ်ွက်လျက်  ိပါ ည်။ထိိုေ့အဖပင် နတဘင် ူမျဘျား န ျားနကဘငျ်ား   ိန ျား၊ တိိုင်ျားဖပည ် ဝငန်င  

တိိုျားတက်နစန ျားအတ က်  စ်  ျားမျဘျား၊ ဟင်ျား  ျားဟငျ်ား ွက်မျဘျားကိို အနဖခဘက်ခံ၍ ဖပည်ပ ိိုေ့ တင်ပိိုေ့ 



126 

နိိုငန် ျားန ငာ့် အနဖခဘကခ်ံ စက်ရံိုမျဘျားကိို စ ျားပ ဘျားန ျားအ  နအဘငဖ်မငန်အဘင ် နဆဘင ်ွက်န ျားတိိုေ့ကိို 

လည်ျား ကကိ ျားပမ်ျားနဆဘင ်ွက်လျက်   ိပါ ည်။ ထိိုေ့အဖပင် အဆိိုပါ စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အဘျား 

နပျားဖမ ငာ့်တင်  ် ည် ွယ်၍  က်ဆိိုင် ဘဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျားမ  ဖပည်တ င်ျားထ က်  စ်  ျားဝလံန ငာ့် 

  ျားန ံမျဘျားကိို တ ်ဖိိုျားဖမ ငာ့် ထိုတ်လိုပ် ညာ့် စက်ရံို၊ ဆ ်ကကိတ်ခ ဲထိုတ်လိုပ် ညာ့် စက်ရံို၊ ဖပည်ပ ိိုေ့  

ပိိုေ့ကို ်တငပ်ိိုေ့လျက်  ိ ညာ့် အထည်ချ ပ်စက်ရံို အစ  ိ ညာ့် စက်ရံိုမျဘျား ိိုေ့   ဘျားန ဘက် အဘျားနပျား 

ကကညာ့်ရှုဖခငျ်ား၊ က ်ထရိိုက်လယ်ယဘစ စ်ဖဖငာ့် Supply Chain တစ်ခိုလံိုျား ပါဝင်နဆဘင် ွက်ဖပ ျား 

ပိိုေ့ကို ်ဖမ ငာ့တ်ငန် ျားကိစစ ပ်မျဘျား၊ ကို ်ျားတ င်ျား ဆိပ်ကမ်ျား  င်ျားလင်ျားမှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား တိိုျားတက်န ျား ကိစစ ပ်မျဘျား 

အနပေါ် ကကံ နတ ွံ့န   ညာ့်ကိစစ ပ်မျဘျားအနပေါ် နပါင်ျားစပ်ည ိနိှုငျ်ားနဆဘင ်ွက်နပျားလျက်   ိပါ ည်။ 

၅။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျား နကဘင်စ  ည် နမ ျားဖမျူန ျားကဏ္ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားန ငာ့် 

စပ်လျဉ်ျား၍လည်ျား နိိုင်ငံ၏ နဒ အမျဘျားစိုတ င် နမ ျားဖမျူနိိုင် ညာ့် ကကက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ န ောျား၊ ငါျား 

စ ညာ့ ်နမ ျားဖမျူန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အထူျားအနလျားထဘျားနမ ျားဖမျူနဆဘင ်ွက်လျက်  ိပါ ည်။ ထိို ိိုေ့ 

နမ ျားဖမျူ ဘတ င် နမ ျားဖမျူန ျားစ စ်ကျ မှု  ိနစန ျားအတ က် ဖမစိမ်ျားန ဘင်အ ဘျားကဏ္ နမ ျားဖမျူန ျား 

နကျျား ွဘ ထူနထဘင်န ျား၊ မျ ိျားနကဘငျ်ားမျ ိျား  ေ့် နမ ျားဖမျူန ျား၊ နိိုင်ငအံတ ငျ်ားထ က်  ိ ညာ့် ကို ်ကကမ်ျား 

မျဘျားကိို အ ံိုျားဖပ ၍ နမ ျားဖမျူန ျားအစဘလံိုနလဘက်စ ဘ ထိုတ်လိုပ်န ျားမျဘျားကိို နဆဘင ်ွက်လျက်   ိပါ 

 ည်။ ထိိုေ့အဖပင ်ဖပည်ပမ  နိိုေ့ထ က်ပစစည်ျားတင်  င်ျားန မှုကိို နလ ဘာ့ချနိိုင ် ်အတ က် နိိုင်ငအံတ င်ျား 

 ဘ  ဥတိုန ငာ့် နဖမအနဖခအန နကဘငျ်ား ညာ့် န  ဘမျဘျားတ င် နိိုေ့စဘျားန ောျားမျဘျားနမ ျားဖမျူ၍ နိိုေ့ထ က် 

ပစစည်ျားမျဘျား ဖပည်တ ငျ်ားဖူလံိုရံိုမ မက ပိိုလ ံနအဘင် နမ ျားဖမျူနဆဘင ်ွက်လျက်   ိပါ ည်။ 

၆။ စိိုက်ပျ ိျား၊ နမ ျားဖမျူန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား ည်ျားစ စ်တကျ နခတ်မ နစန ျားအတ က် အန ျားပါ ညာ့် 

အ ိပညဘ  င်၊ အတတ်ပညဘ  င်န ငာ့် ကျွမ်ျားကျင် ူမျဘျား နပေါ်ထ က်လဘန ျားအတ က် တိိုင်ျားနဒ  

ကက ျားန ငာ့ဖ်ပည် ယ်မျဘျားတ င်  ိ ညာ့် စိိုက်ပျ ိျား၊ နမ ျားဖမျူန ျားနကျဘင်ျားမျဘျားကိို  ိပပနံကဘလိပ်အဆငာ့် 

တိိုျားဖမ ငာ့်  ် နဆဘင ်ွက်လျက်  ိပါ ည်။ 

ခ ်းကွက စ ်းပွ  ်းခ ရ်းစန စ  တ ည ပငြိ ခရ်းန ငာ့  နိိုင ငံ တ က  ရင ်းန  ်းမြ ြုပ န ံြှုမ ြ ငာ့ တင ခ ရ်း န ငာ့  လွ ယ ကူ  

ခချ  ခြွွံ့ခ ရ်း ဆိို င ရ   ခဆ  င ရွ က ချ က ြျ ်း 

၇။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ  ည် တိိုင်ျား ငျ်ား ဘျားဖပည် ူတစ် ပ်လံိုျား၏ စ ျားပ ဘျား 

န ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်နအဘင် တည်နဆဘက ်ဘတ င် န ျားက က်စ ျားပ ဘျားန ျားစ စ် တည်ဖငမိ်မှု  ိနစန ျား 

န ငာ့ ်နိိုငင်တံကဘ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဖမ ငာ့်တငန် ျားကိို ဒိုတိယဦျားတည်ချက်အန ဖဖငာ့် ဦျားစဘျားနပျား နဆဘင် 

 ွက်လျက်  ိပါ ည်။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငတံ င် နိိုင်ငဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုအမျဘျားဆံိုျားကဏ္မျဘျားမ ဘ လ ပ်စစ် 
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ကဏ္၊ န  ံန ငာ့် ဘဘဝဓါတ်နင ွံ့ကဏ္န ငာ့် ကို ်ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္တိိုေ့ ဖဖစ်ကကဖပ ျား ကိိုဗစ-်၁၉ 

 က်န ဘက်မှုနကကဘငာ့် ကမ္ဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားထိခိိုက်မှုမျဘျား  ိ ညာ့် ည်ျားတူ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ အပါအဝင် 

အဘဆ ယံနဒ တ င်ျား၌လည်ျား  င်ျားန  ျားဖမ  ပန် ံမှု ဝငန် ဘကမ်ှုမျဘျား ကျဆင်ျားလျက်   ိပါ ည်။  ိိုေ့ဖဖစ်၍ 

ဖမ ်မဘနိိုင်ငအံန ဖဖငာ့်  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဖမ ငာ့်တင်နိိုငန် ျားအတ က် အဘဆ ယံ င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု လ ယ်ကူ 

နချဘနမ ွံ့နစန ျားမူနဘဘင် (ASEAN Investment Facilitation Framework-AIFF) တ င် ပူျားနပါငျ်ား 

ပါဝင်ဖခငျ်ား၊ SMART လိုပ်င ်ျားစဉ်န ငာ့် Investment Monitoring Software Phase I ကိို ဖပငဆ်င် 

နဆဘင ်ွက်လျက်  ိဖခငျ်ား၊  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဆိိုင ်ဘလိုပ်င ်ျားအဆငာ့်မျဘျား၊ နထဘက်ခံချက်မျဘျား၊ စဘ ွက် 

စဘတမ်ျားမျဘျားကိို  ညျ်ားနိိုင် မ  ည်ျားနအဘင်နလ ဘာ့ချ၍ လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျား ဖမ ်ဆ ်   က်လက် 

နအဘင ်နဆဘင် ွက်နပျားဖခင်ျား၊ လိိုငစ်င၊် ပါမစ်န ငာ့် နထဘက်ခံချက်မျဘျားကိို Online  ိိုေ့မဟိုတ် Semi-

online တိိုေ့ဖဖငာ့် နဖပဘင်ျားလဲနိိုငန် ျားန ငာ့ ်One Stop Service လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျား (OSS Standard 

Operating Procedure)မျဘျား န ျားဆ ဲဖခင်ျားတိိုေ့အဘျား  က်ဆိိုင ်ဘ ဌဘ မျဘျားန ငာ့် ပူျားနပါငျ်ား နဆဘင ်ွက် 

ဖခငျ်ားမျဘျားကိို ကကိ ျားပမ်ျား နဆဘင ်ွက်လျက်   ိပါ ည်။ 

၈။  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု လ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့နစန ျားအန ဖဖငာ့်  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့်ဆက်စပ် ညာ့်ဌဘ ၊ 

အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား၏ လိိုင်စငန် င်ာ့ခ ငာ့်ဖပ မိ ေ့် ထိုတ်နပျားဖခငျ်ားဆိိုင် ဘလိုပ်င ်ျားစဉ် အဆင်ာ့ဆင်ာ့ကိို  င်ျားန  ျား 

ဖမ  ပန် ံ ူမျဘျား ပ ငာ့်လငျ်ားဖမင ်ဘစ ဘဖဖင်ာ့  ိ  ိနစနိိုင်  ်န ငာ့် နဆဘင ်ွက် မညာ့် လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားကိို 

လ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့စ ဘ နဆဘင် ွက်နိိုင ် ်အတ က် ဖမ ်မဘနိိုငင် ံ  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘမ်  င်၏ 

တစ်န  ဘတည်ျား၌ တစ်စိုတစ်စည်ျားတည်ျားအလံိုျားစံိုဝ ်နဆဘင်မှုနပျားဖခငျ်ား လိုပ်င ်ျားမျဘျား နဆဘင ်ွက် 

 ညာ့်အဖ ဲွံ့၏ စံချ ိ်စံည  ်ျားမ  လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားမျဘျား(SOP)ကိို ထိုတ်ဖပ ်နိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်။ 

၉။ စ ျားပ ဘျားန ျားဦျားတည်ချက်မျဘျားန ငာ့အ်ည   င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို ကူည ပံာ့ပိိုျားနိိုင ် ် 

အတ က် ဖမ ်မဘနိိုငင် ံင်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနကဘ်မ  ငန် ငာ့် က်ဆိိုင ်ဘဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျားမ  တဘဝ ်  ိ ူမျဘျား 

က ဖပည် ယ်န ငာ့် တိိုင်ျားနဒ ကက ျားမျဘျား ိိုေ့   ဘျားန ဘက်၍  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံ ူမျဘျားန ငာ့ ် နတ ွံ့ဆံိုဖပ ျား 

လိုပ်င ်ျားလိိုအပ်ချက်မျဘျားကိို ကူည ဖဖညာ့်ဆည်ျား နဆဘင် ွက်နပျားဖခင်ျား၊ ဖပည်ပ   ငျ်ားကို ်အစဘျားထိိုျား 

လိုပ်င ်ျားမျဘျားန ငာ့ ် ဖပည်ပပိိုေ့ကို ်ထိုတ်လိုပ်တင်ပိိုေ့နိိုင် ညာ့် လိုပ်င ်ျားမျဘျားအဘျား ကကညာ့်ရှုအဘျားနပျားဖခင်ျား၊ 

လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျားက တငဖ်ပလဘ ညာ့် စက်ရံိုလိုပ်င ်ျား လိုပ်နဆဘငန် မှုအနဖခအန မျဘျား၊ ဘဏ်န ငာ့် 

နင နကကျားဆိိုင် ဘကစိစ ပ်မျဘျား၊ မ ျားနလဘငစ်က်ရံိုမျဘျား အဖမ ်ဆံိုျားဖပ ်လည် လည်ပတ်နိိုင်န ျား ကိစစ 

 ပ်မျဘျား၊  နဘကဘလိိုငျ်ားတငပ်ိိုေ့ဖခငျ်ားကိစစ ပ်မျဘျား၊ အဘမခံထဘျား  ိမှုအနဖခအန မျဘျား၊ အခ  ်ကင်ျားလ တ် 
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ခ ငာ့်န ငာ့ ် နချျားနင    ိန ျား ကိစစ ပ်မျဘျားအနပေါ်  က်ဆိိုင် ဘဝ ်ကက ျားဌဘ မျဘျားန ငာ့် လိိုအပ် ည်မျဘျား 

နပါင်ျားစပ်ည ိနိှုင်ျား နဆဘင် ွက်နပျားခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၀။  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဆိိုင ်ဘ နိိုငင်တံကဘန ငာ့် ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှုအန ဖဖငာ့် အဆ ယံ၏ 79th 

Coordinating Committee on Investment အစည်ျားအနဝျား၊ (၂၄) ကကိမ်နဖမဘက် အဘဆ ယံ 

 င်ျားန  ျားဖမ  ပန် ံမှု နဒ နကဘင်စ အစည်ျားအနဝျား၊ လ ်ချ ်ျား-မဲနခါင် ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုနဆ ျားနန ျားပ ဲမျဘျား၊ 

ဆဌမအကကိမ်နဖမဘက် အန  ွံ့ဖျဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုဖိို မ်အပါအဝင်  က်ဆိိုင် ဘဝ ်ကက ျား ဌဘ  

မျဘျားမ  နိိုင်ငတံကဘအစည်ျားအနဝျားန ငာ့န်ဆ ျားနန ျားပ ဲမျဘျား တက်န ဘက်နဆ ျားနန ျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ 

ဆက်လက်၍လည်ျား ဖမ ်မဘ-ရို  ဘျား န စ်နိိုင်ငံအကကဘျား ကို ်  ယ်မှုန ငာ့် င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား ပိိုမိိုတိိုျားဖမ ငာ့် 

လဘနစ  ် ည် ွယ်၍ ပထမအကကိမ် ဖမ ်မဘ - ရို  ဘျား စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား နဆ ျားနန ျားပ ဲ (1st 

Business to Business Dialogue) ကိို Virtual စ စ်ဖဖငာ့ ် ကျငျ်ားပဖပ လိုပ်ခဲာ့ဖပ ျား ဖမ ်မဘနိိုင်ငံန ငာ့် 

ရို  ဘျားန စ်နိိုငင်ံအဖခဘျားကို ်  ယ်မှုဖမ ငာ့်တငန် ျားန ငာ့်ဖမ ်မဘနိိုင်ငတံ င် ရို  ဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျား တိိုျားဖမ ငာ့် 

န ျားတိိုေ့ကိို နဆ ျားနန ျားခဲာ့ပါ ည်။  

၁၁။ ပိိုေ့ကို ်တိိုျားဖမ ငာ့်မှု နဆဘင် ွက်ချက်အန ဖဖငာ့် ၂၀၂၁ ခိုန စ် ဇ  ်လအတ ငျ်ား၌ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံန ငာ့် 

အနိဒိယနိိုငင်တံိိုေ့အကကဘျားတ င် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ မ  ၂၀၂၅-၂၀၂၆ အထိ ၅ န စ်တဘ ပဲမျ ိျားစံိုတင်ပိိုေ့ န ဘင်ျား 

ချန ျား  ောျားလည်မှုစဘချွ ်လ ဘကိို လက်မ တ်န ျားထိိုျားနိိုင်ခဲာ့ပါ ည်။ ထိိုေ့အဖပင် ဖမ ်မဘ-အနိဒိယ 

 ယ်စပ ်ကို ်  ယ်န ျား ဖပ ်လည်ဖ ငာ့်လ စ်နပျား  ် ကိစစန ငာ့်စပ်လျဉ်ျား၍လည်ျား အနိဒိယနိိုင်င၊ံ ကူျား  ်ျား 

န ဘင်ျားဝယ်န ျားန ငာ့် စက်မှုဝ ်ကက ျားဌဘ န ငာ့်ပူျားနပါငျ်ား နဆဘင ်ွက်နိိုင်ခဲာ့ဖပ ျား ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံ ငာ့် အိနဒိယ 

နိိုငင်တံိိုေ့အကကဘျား  ယ်စပ်ကို ်  ယ်မှုလ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့နစန ျားအထူျား ဖဖငာ့် ကိိုဗစ-်၁၉ ကပ်န ဘဂါ 

အလ  ် စ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည်ထနူထဘငန် ျားကဏ္မျဘျားကိို နဆဘင ်ွက်  ်အတ က် ပူျားတ ဲလိုပ်င ်ျား 

နကဘ်မတ  ထူနထဘငန် ျားကိို အဆိိုဖပ ခဲာ့ပါ ည်။ 

မပည တွင ်း ထိုတ ကိုန မြ င ာ့ တ င ခရ်းန ငာ့  အလို ပ အ ကိိုင အခွ ငာ့ အ လြ ်းြျ  ်း ခဖ  ခဆ  င ခရ်း ခဆ  င  

ရွက ချ က ြျ ်း 

၁၂။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ  ဥကကဋ္ဌ၏ “ဖပည်တ င်ျားဖဖစ်ကိို အဘျားနပျားပါ” ဟူ ညာ့် 

လမျ်ားည  ်ချက်၊ စ ျားပ ဘျားန ျားဦျားတည်ချက်တိိုေ့ ကိိုက်ည မှု  နိစ  ် ဖပည်တ ငျ်ားကို ်ထိုတ်လိုပ်မှုမျဘျား၊ 

ဖပည်တ င်ျားထိုတ်ကို ်ပစစည်ျားမျဘျားကိို အဘျားနပျား  ်အလိိုေ့င ဘ  ယ်စပ်မ  တင်  င်ျားမှုမျဘျားကိို ထိ ်ျား ိမ်ျား 

ကကပ်မတ်ဖခငျ်ား၊ ဖပည်တ င်ျားထိုတ်ကို ်မျဘျားကိို အဘျားနပျားဖခင်ျားန ငာ့် ဖပည်တ ငျ်ားစ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျား  င် 

မျဘျားန ငာ့် အန ျားစဘျားန ငာ့်အလတ်စဘျားစ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အဘျားနပျားဖခင်ျားမျဘျား နဆဘင် ွက် 
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လျက်   ိပါ ည်။ ထိို ိိုေ့ ဖပည်တ င်ျားကို ်ထိုတ်လိုပ်င ်ျားမျဘျားကိို အဘျားနပျားဖခငျ်ားဖဖငာ့် ဖပည်တ င်ျားတ င် 

အလိုပ်အကိိုငအ်ခ ငာ့်အလမ်ျားမျဘျား ပိိုမိိုနပေါ်နပါက်လဘရံိုမ မက အလိုပ်အကိိုင် အခက်အခဲနကကဘငာ့် 

ဖပည်ပ ိိုေ့ ထ ကခ် ဘအလိုပ် လိုပ်န   ူမျဘျားအတ က် အလိုပ်အကိိုင် အခ ငာ့်လမျ်ားမျဘျား ဖ ်တ ျားနပျား 

နိိုငမ်ည် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

ကိိုဗစ -၁၉ ခ က ငာ့  မဖစ ခပေါ်လ နိို င သညာ့  စ ်း ပွ ်း ခရ်း သက ခ ရ က ြှုြျ  ်း အ ခပေါ်  ကိုစ ်းနိို င ခရ ်း  

ခဆ င ရွက ထ ်း ရ ိြှု အခမ ခအခနြျ  ်း 

၁၃။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျား နကဘင်စ အန ဖဖငာ့် ကိိုဗစ်-၁၉ နကကဘငာ့် ဖဖစ်နပေါ်လဘ ညာ့် 

စ ျားပ ဘျားန ျား ထိခိိုက်မှုမျဘျားကိို ဖဖစ်နိိုင် မ   ညျ်ားလမျ်ားမျဘျားဖဖငာ့် အဖမ ်ဆံိုျားကိုစဘျားနိိုင်န ျားအတ က် 

အနလျားထဘျားနဆဘင ်ွက်လျက်   ိပါ ည်။ 

မြန ြ နိိုင င ံ စ ်းပွ ်း ခရ်း မပ န လည ဦ်း ခြ  ာ့ခစခ ရ်း စ ြံ ချ က  (MERP) ခရ်းဆွဲမခ င ်း 

၁၄။ နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ ၏ န  ွံ့လိုပ်င ်ျားစဉ်(၅) ပ်အ က် တတိယအချက် 

ဖဖစ် ညာ့ ်  က ိုဗစ်-၁၉ ကပ်န ဘဂါနကကဘငာ့ ် ဖဖစ်နပေါ်လဘ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား  က်န ဘက်မှုမျဘျားကိို 

ဖဖစ်နိိုင် မ   ည်ျားလမ်ျားမျဘျားဖဖငာ့် အဖမ ်ဆံိုျားကိုစဘျားနိိုငန် ျားအတ က် “က ိုဗစ်-၁၉ နကကဘငာ့် ဖဖစ်နပေါ် 

လဘ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား က်န ဘက်မှုမျဘျားအနပေါ် ကိုစဘျားန ျားလိုပ်င ်ျား နကဘ်မတ ” ကိို ဖပ ်လည် 

ဖ ဲွံ့စည်ျားခဲာ့ဖပ ျား က ိုဗစ-်၁၉ နကကဘငာ့ ် ထိခိိုက်ခဲာ့ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားအဘျား အဖမ ်ဆံိုျား ကိုစဘျား 

နဆဘင ်ွက်နိိုငန် ျား အတ က် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည်ဦျားနမဘာ့ လဘနစန ျား စ မံချက-်Myanmar 

Economic Recovery Plan (MERP)ကိို န ျားဆ ဲခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၅။ ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည်ဦျားနမဘာ့လဘနစန ျားစ မံချက်-Myanmar Economic Recovery 

Plan (MERP)ကိို နအဘက်ပါ  ည ်ွယ်ချက်မျဘျားဖဖငာ့် န ျားဆ ဲထဘျားဖခင်ျား ဖဖစ်ပါ ည်- 

(က) ဖမ ်မဘနိိုင်ငတံ င် ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်န ဘဂါနကကဘငာ့် ထိခိိုက်မှု  ိခဲာ့န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျား 

လိုပ်င ်ျားမျဘျား အဖမ ်ဆံိုျားကိုစဘျားနိိုင်  ်၊ 

(ခ)  ဖပည်တ ငျ်ားဖပည်ပ  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုမျဘျားကကိ ဆိိုဖိတ်နခေါ်န ျား၊လက်  ိ ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံလျက် 

  ိ ညာ့ ် စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျား နဆဘင် ွက် ဘတ င် လ ယ်ကူနချဘနမ ွံ့နစ  ်န ငာ့် 

ဥပနဒအ  အကဘအက ယ်နပျားန ျားတိိုေ့ကိို အနလျားထဘျားနဆဘင် ွက်ဖခငျ်ားဖဖငာ့် ဖပည် ူ 

လူထိုတစ် ပ်လံိုျား၏ လူမှုအကျ ိျားစ ျားပ ဘျား န   ည်ဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှု  ိဖပ ျား လိုပ် ဘကိိုင် 

 ဘ  ိန ဘ စ ျားပ ဘျားန ျားဝ ်ျားကျင်တစ် ပ် တည်နဆဘက်နိိုင ် ်၊ 
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(ဂ)  နိိုငင်နံတဘ်၏  န  ွံ့လိုပ်င ်ျားစဉ်၊  စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒန ငာ့်  ကမ္ဘာ့ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု အစ အစဉ်၊         

နဒ တ င်ျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအစ အစဉ်မျဘျားန ငာ့် လိိုက်နလျဘည နထ မှု  ိ ညာ့် စ မံချက်မျဘျားကိို 

အဘျားနပျားအနကဘငအ်ထည်နဖဘ် နဆဘင ်ွက်နိိုင ် ်။  

၁၆။ စ မံချက်တ င် နအဘက်ပါလိုပ်င ်ျား အစ အစဉ်မျဘျားကိို ထညာ့်  င်ျားန ျားဆ ဲထဘျားပါ ည်- 

(က) ဥပနဒ ၊  ညျ်ားဥပနဒ ၊ စညျ်ားမျဉ်ျားစည်ျားကမ်ျားန ငာ့် လိုပ်ထံိုျားလိုပ် ည်ျားဆိိုင် ဘ ဖပ ဖပင် 

နဖပဘင်ျားလဲမှု 

(ခ) ဘဏ္ဘန ျားန ငာ့ ်နင နကကျားဆိိုင် ဘ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှု 

(ဂ) အခ  ်အနကဘကဆ်ိိုင ်ဘ ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု 

(ဃ) ကို ်  ယ်န ျားဆိိုင် ဘ ဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲမှု 

(င) ဒစ်ဂျစ်တယ်စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုဆိိုင ်ဘ ဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲမှု 

(စ) ပိိုေ့နဆဘငန် ျားန ငာ့် နထဘက်ပံာ့ဖဖညာ့်ဆည်ျားမှု က ငျ်ားဆက် ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားဆိိုင် ဘ 

ဖပ ဖပငန်ဖပဘင်ျားလဲမှု  

(ဆ) ကျ ်ျားမဘန ျားဆိိုင ်ဘ  တ်မ တ်ချက်မျဘျားန ငာ့်အည  ခ  ျား  ဘျားလိုပ်င ်ျား ဖပ ်လည် 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားလဘနစန ျားဆိိုင ်ဘ ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲမှု 

(ဇ)  စိိုက်ပျ ိျားန ျားကဏ္ဆိိုင ်ဘ ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲမှု 

( ) နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့်န လိုပ်င ်ျားကဏ္ဆိိုင် ဘ ဖပ ဖပင်နဖပဘင်ျားလဲမှု 

(ည)  ဘဘဝပတ်ဝ ်ျားကျင ်ထိ ်ျား ိမ်ျားန ျားန ငာ့်လိိုက်နလျဘည  နထ  ညာ့်  ည်ျားပညဘ၊ကို ် 

ထိုတ်လိုပ်မှုန ငာ့်ဖပ ်လည်ဖပညာ့်ဖဖိ ျားဖမဲစ မ်ျားအင်တိိုျားတက်မှုဆိိုင ်ဘ ဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှု 

၁၇။ ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ စ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည်ဦျားနမဘာ့နစန ျားစ မံချကက်ိို လိုပ်င ်ျားအစ အစဉ် ၁၀ ခို၊ 

နမ ဘ်မ  ်ျားချက် ၃၀ ခို၊  လဒ ်၁၆၅ ခိုန ငာ့ ်လိုပ်င ်ျားစဉ် ၄၃၀ ခိုတိိုေ့ဖဖငာ့် န ျားဆ ဲထဘျားပါ ည်။ စ မံချက် 

ကဘလမ ဘ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဘန ျားန စ်မ  ၂၀၂၆-၂၀၂၇ ဘဏ္ဘန ျားန စ်အထိ (၅)န စ်  ဖဖစ်ပါ ည်။ 

စ မံချက်ကိို ကဘလတိိုန ငာ့် ကဘလလတ်အတ င်ျား အနကဘင်အထည်နဖဘ ် ် န ျားဆ ဲထဘျားဖခငျ်ား ဖဖစ် 

န ဘ်လည်ျား အချ ိွံ့န ဘ လိုပ်င ်ျားစဉ်မျဘျားကိို ကဘလ  ည် ဆက်လက ် အနကဘငအ်ထည်နဖဘ် 

နဆဘင ်ကွ် ွ ြိုးမည် ဖဖစ်ပါ ည်။ 

ကိိုဗစ -၁၉ ရန ပံိုခ ငြွ  ခချ ်းခငွထိုတ  ခချ ်းနိိုင ခ ရ်း ခ ဆ င ရွက မခင ်း 

၁၈။ နိိုငင်နံတဘ်အန ဖဖငာ့်  ကိိုဗစ် -၁၉  ကပ်န ဘဂါနကကဘငာ့်  ဖဖစ်နပေါ်လဘနိိုင် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား 

 က်န ဘက်မှုမျဘျားအနပေါ် ကိုစဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားနကဘမ်တ ကိို ဖ ဲွံ့စည်ျားနပျားခဲာ့ဖပ ျား ကိိုဗစ် -၁၉  ကပ် 
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န ဘဂါနကကဘငာ့် ထိခိိုက်မှု  ိန န ဘ စ ျားပ ဘျားန ျား လိုပ်င ်ျားမျဘျားအဘျား ကိိုဗစ်-၁၉   ်ပံိုနင မ  နချျားနင  

 က်တမ်ျားတစ်န စ် (အတိိုျားနှု ်ျား ၁ %) ဖဖငာ့် ပထမအကကိမ်အဖဖစ် ၂၀၂၀ ဖပည်ာ့န စ်၊ ဧဖပ လ ၉  က် 

န ေ့မ  စတင၍်လည်ျားနကဘင်ျား၊ ဒိုတိယအကကိမ်အဖဖစ် ၂၀၂၀ ဖပည်ာ့န စ်၊ စက်တငဘ်ဘလ ၂၂  က် 

န ေ့မ  စတင၍်လည်ျားနကဘင်ျား နချျားနင ထိုတ်နပျားဖပ ျား ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ မတ်လ ၁၇  က်န ေ့တ င် 

နိိုငင်နံတဘ ်စ မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ  ဥကကဋ္ဌ၏ လမ်ျားည  ်ချက်ဖဖငာ့် နချျားနင ဖပ ်ဆပ်  ် ကဘလကိို 

 က်တမ်ျား တိိုျားဖမ ငာ့်နပျားခဲာ့ပါ ည်။ 

၁၉။ ကိိုဗစ-်၁၉ နကကဘငာ့်ဖဖစ်နပေါ်လဘနိိုင် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား က်န ဘက်မှုမျဘျားအနပေါ် ကိုစဘျား 

န ျား လိုပ်င ်ျားနကဘမ်တ က ငါျား၊ ပိုဇ  ် နမ ျားဖမျူန ျားအပါအဝင ် နမ ျားဖမျူန ျားကဏ္အဘျား ဘဏ္ဘန ျား 

ဆိိုင် ဘ အကူအည နပျားအပ်နိိုင်န ျား နချျားနင ထိုတ်နပျား  ် စ စဉ်နဆဘင ်ွက်ဖခငျ်ား၊ ဘဂကလဘျားနဒာ့  ် 

နိိုငင်နံ ငာ့ ်ဖမ ်မဘနိိုင်ငံတိိုေ့အကကဘျား G to G အစ အစဉ်ဖဖငာ့် ဘဂကလဘျားနဒာ့  ်နိိုင်ငံ ိိုေ့ ဆ ် တ ်ချ ိ် (၁) 

 ိ ်ျား တငပ်ိိုေ့မညာ့် ကိုမပဏ မျဘျားကိို Export Financing နဆဘင ်ွက်နိိုင်  ် ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ဆ ်စပါျား 

အ င်ျားချ ပ်မ တဆငာ့် နချျားနင ထိုတ်နပျားခဲာ့ဖခငျ်ားအဖပင် ဖပည်ပနိိုငင်ံ ိိုေ့ တ ်ျားလတ်န ငာ့် တ ်ျားဖမငာ့် 

ဆ ်တ ်ချ ိ် ၅၅,၀၀၀ တငပ်ိိုေ့နိိုငန် ျားန ငာ့် လိုပ်င ်ျားမျဘျား အဆင်နဖပနချဘနမ ွံ့နစန ျားအတ က် ဖမ ်မဘ 

နိိုငင်ဆံ ်စပါျားအ ငျ်ားချ ပ်အဘျား နချျားနင ထိုတ်နချျား  ်အတ က်လည်ျား COVID-19 ကဘက ယ်၊ ထိ ်ျား 

ချ ပ၊် ကို န ျား ဗဟိိုနကဘမ်တ ၏ ခ ငာ့်ဖပ ချက်မျဘျားဖဖငာ့် နဆဘင ်ွက်လျက်   ိပါ ည်။ 

၂၀။ ထိိုေ့အဖပင ် ရိုပ်  င်၊ ဂ တ၊  ဘင်၊ စဘ ယ်ဇင်ျားန ငာ့် မ ဒ ယဘမျဘျား ိိုေ့ ဘဏ္ဘန ျားဆိိုင် ဘ 

အကူအည နပျားအပ်နိိုငန် ျားအတ က် ကိိုဗစ်-၁၉   ်ပံိုနင မ  နချျားနင ထိုတ်နချျားနပျားနိိုင်န ျား ၂၀၂၁ 

ခိုန စ်၊ နအဘက်တိိုဘဘလ ၂၂  က်န ေ့တ င် နကကညဘခဲာ့ဖပ ျား ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ နအဘက်တိိုဘဘလ ၂၅ 

 က်န ေ့မ  ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ နိိုဝငဘ်ဘလ ၁၉  က်န ေ့အတ င်ျား အစိိုျား  ရံိုျားဖ ငာ့ ်က်မျဘျားတ င် ရံိုျားချ ိ် အတ င်ျား 

ဖပည်နထဘင်စို မမတဖမ ်မဘနိိုင်ငကံို ် ည်မျဘျားန ငာ့် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  င်မျဘျား အ ငျ်ားချ ပ်ရံိုျား 

န ငာ့ ်တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ ဖပည် ယ် ကို ် ည်မျဘျားန ငာ့် စက်မှုလက်မှုလိုပ်င ်ျား  ငမ်ျဘျား အ ငျ်ားရံိုျားမျဘျား၌ 

လက်ခံနဆဘင ်ွက်လျက်  ိပါ ည်။ 

စ ်းပွ ်းခ ရ်း သက ခ ရ က ြှု ြျ ်းအခ ပေါ်က ိုစ ်းနိို င ခ ရ်း ခမဖခလျ  ာ့ခဆ  င ရွက ခ ပ ်းြှုြျ ်း 

၂၁။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငနံတဘ်ဗဟိိုဘဏ်ကလည်ျား ကိိုဗစ်-၁၉ န ဘဂါန ငာ့်ဆက်စပ်ဖဖစ်နပေါ် လျက်  ိ 

န ဘ အနဖခအန မျဘျားအ  ဘဏ်မျဘျား၏ နင နကကျားလ ယ်ကူမှုကိို အနထဘက်အကူဖဖစ်နစ  ် 

အတ က် ဖမ ်မဘကျပ်နင ဖဖငာ့်ထဘျား  ိ မညာ့် အ ည်ျားဆံိုျား  ျား  ေ့်နင လိိုအပ်ချက်ကိို ယဘယ ဖပငဆ်င် 

နလ ဘာ့ချနပျားဖခင်ျား၊ ယဘယ ဖပငဆ်င် တ်မ တ် ညာ့် ကဘလတိိုျားဖမ ငာ့်နပျားဖခင်ျားန ငာ့် ဒဏန်ကကျား  တ် 
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မ တ်ချက် နလ ဘာ့နပါ ာ့စဉ်ျားစဘျားနပျားဖခင်ျားတိိုေ့ကိို ည  ်ကကဘျားချက်ထိုတ်ဖပ ် နဆဘင် ွက်နပျားခဲာ့ပါ ည်။ 

ထိိုေ့အဖပင ် စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့်ကူျား  ်ျားန ဘင်ျားဝယ်န ျား ဝ ်ကက ျားဌဘ ကလည်ျား  တ်မ တ်  င်ျားကို ် 

လိိုငစ်င်နကကျားနှု ်ျားထဘျားဖဖငာ့် နကဘက်ခံ  ် ကဘလတိိုျားဖမ ငာ့်နိိုင်  ်အတ က် အမိ ေ့န်ကကဘဖ်ငဘစဘမျဘျား 

ထိုတ်ဖပ ်နဆဘင ်ွက်နပျားခဲာ့ပါ ည်။  

စီားပ  ားရေား၊ေငာ်းနှီားခမ  ပ်နှ မှု၊ကုံန်သ ယ်မှုန ငာ့ နိိုင ငံတ က အ ကူအ ည အခထ  က အပံာ့ ရရ ိ ြှုအရခ အရန 

၂၂။ န ိုငင် ကတ စ်ီမ အိုပ်ခ  ပ်ကရြိုး ကက င်စီလက်ထက် စီြိုးပွ ြိုးကရြိုးဖွ ွံ့ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတက်မှု ရင်ြိုးနှီြိုး 

 မြှ ပန်ှ မှုနှင  ် ကိုန် ွယ်မှု၊ န ိုငင်  ခ ြိုးအကူအညီအကထ က်အပ   ရရှ မှုအက ခအကနမှ  ကအ က်ပါ 

အတ ိုငြ်ိုး  ဖစ်ပါ ည်- 

စီားပ  ားရေား   ွံ့ဖ   ားတ ုံားတက်မှုနှုန်ား 

၂၃။ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ နိိုငင်နံ ျားအနဖခအန မျဘျားန ငာ့ ်  ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်န ဘဂါတိိုေ့နကကဘငာ့် ၂၀၂၁ 

ခိုန စ်တ င် ဖမ ်မဘနိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုနှု ်ျားမ ဘ(-)၁၇.၉  ဘခိိုင်နှု ်ျား  ိမည်ဟို နိိုင်ငံ 

တကဘ နင နကကျား  ်ပံိုနင အဖ ဲွံ့က လည်ျားနကဘင်ျား၊ (-) ၁၈  ဘခိိုငန်ှု ်ျား  ိမည်ဟို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က 

လည်ျားနကဘင်ျား၊ (-)၁၈.၄  ဘခိိုငန်ှု ်ျား  ိမည်ဟို အဘ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားဘဏ်က လည်ျားနကဘငျ်ား အ  ျား  ျား 

ခ ေ့်မ  ်ျားထဘျားကကပါ ည်။  ိိုေ့န ဘ်လည်ျား ဖမ ်မဘနိိုငင်ံအန ဖဖငာ့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဘန စ်တ င် 

စ ျားပ ဘျားန ျား ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုနှု ်ျားကိို ၃.၈  ဘခိိုငန်ှု ်ျား   ိ  ် နမ ဘ်မ  ်ျားနဆဘင ်ွက်လျက်  ိနကကဘင်ျား 

စ မံကိ ်ျားန ငာ့်ဘဏ္ဘန ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ ဒိုတိယဝ ်ကက ျား ဦျားနမဘင်နမဘငဝ်ငျ်ားက နဖပဘကကဘျားထဘျား 

ပါ ည်။21 

 

ေငာ်းနှီားခမ  ပ်နှ မှုအရခ အရန  

၂၄။ ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ နဖနဖဘ်ဝါ  လ ၁  က်န ေ့မ  ၂၀၂၁ ခိုန စ် နိိုဝငဘ်ဘလအထိ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

 င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုဥပနဒအ  နိိုငင်ဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုကဏ္(၉) ခိုမ  လိုပ်င ်ျား (၂၇)ခိုအတ က် ခ ငာ့်ဖပ  

ခဲာ့ ညာ့်  နိိုင်ငဖံခဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုပမဘဏ အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျား ၃၅၅၂.၃၉၆   ိပါ ည်။ 

 

 

 

 
21 Myanmar Attends ASEAN+3 Finance, Central Bank Deputy Governors Meeting - Global New Light Of Myanmar 

(gnlm.com.mm) 

https://www.gnlm.com.mm/myanmar-attends-asean3-finance-central-bank-deputy-governors-meeting/
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-attends-asean3-finance-central-bank-deputy-governors-meeting/
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ဇယ ်း(၁၇)- မြန ြ နိိုင ငံရ င ်းန  ်း မြ ြုပ န ံြှုဥပခ ဒအ ရ  နိိုင ငံမခ ်းရင ်းန  ်း မြ ြုပ န ံြှု ကဏ္ဍ အ လိိုက ခွငာ့ မပြုြှု 

(၂၀၂၁ ခိုန စ ၊ ခ ဖခဖ  ဝါရ လ ၁ ရ က ခ နို့ြ  ၂၀၂၁  ခိုန စ  နိိုဝင ဘ လအ ထိ ) 
    (အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျား) 

စဉ  ကဏ္ဍ အခရအတ ွက  ရင ်းန  ်းမြ ြုပ န ံြှုပြ ဏ 

၁ လ ပ်စစ်ကဏ္ ၄ ၃၀၄၄.၇၆၂ 

၂ ပိိုေ့နဆဘင်န ျားန ငာ့်ဆက်  ယ်န ျားကဏ္ - ၁၇၉.၁ 

၃ စက်မှုကဏ္ ၁၆ ၁၆၂.၄၈၃ 

၄ နဆဘက်လိုပ်န ျားကဏ္ ၁ ၆၅ 

၅ အဖခဘျားဝ န်ဆဘင်မှုကဏ္ ၃ ၃၇.၂၂၉ 

၆ ဟိိုတယ်န ငာ့်ခ  ျား  ဘျားကဏ္ - ၃၀ 

၇ စက်မှုဇို တ်ညန်ဆဘက်မှုကဏ္ ၁ ၂၂.၄ 

၈ နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့်န လိုပ်င ်ျားကဏ္ ၁ ၆.၃၇၉ 

၉ စိိုကပ်ျ ိျားန ျားကဏ္ ၁ ၅.၀၄၃ 

၁၀ န  နံ ငာ့် ဘဘဝဓဘတန်င ွံ့ကဏ္ - - 

၁၁  တတ တူျား နဖဘန် ျားကဏ္ - - 

၁၂ အိမ် ဘန ငာ့အ်နဆဘကအ်အံို တညန်ဆဘက်မှုကဏ္ - - 

စိုစိုခပါ င ်း ၂ ၇ ၃၅၅၂.၃၉၆ 

 ဇစ  မြစ  - ရင ်းန   ်းမြ ြုပ န  ံြှုန  ငာ့  က ိုြပဏ ြျ  ်း ဦ်း စ  ်းဌ  န    

၂၅။ ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ နဖနဖဘဝ်ါ  လ ၁  က်န ေ့မ  ၂၀၂၁ ခိုန စ် နိိုဝငဘ်ဘလအထိ ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

 င်ျားန  ျားဖမ  ပန် ံမှုဥပနဒအ  ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ ဘျားမျဘျား င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု  ကဏ္အလိိုက်ခ ငာ့်ဖပ ဖပ ျား   လိုပ်င ်ျား 

မျဘျားမ ဘ ကဏ္နပါငျ်ား (၁၂) ခိုတ င် လိုပ်င ်ျားနပါင်ျား ၃၇ ခိုအတ က် ကျပ်  ်ျားနပါင်ျား  ၃၃၂၉၆၆.၃၈၀ 

ဖဖစ်ပါ ည်။  

ဇယ ်း(၁၈ )-  မြန ြ နိိုင ငံ သ ်းြျ ်းရင ်းန  ်း မြ ြုပ န ံြှု က ဏ္ဍအ လိိုက ခွငာ့ မပြုပ ပ ်း လိုပ င န ်းြျ ်း 

                   (၂၀၂ ၁ ခိုန စ ၊ ခ ဖခဖ  ဝါရ လ ၁ ရ က ခ နို့ြ  ၂၀၂၁ ခိုန စ  နိိုဝင ဘ လအ ထိ ) 

စဉ  လိုပ ငန ်းအြျြို်းအစ ်း လိုပ ငန ်း 

အခရအတ ွက  

တ န ဖိို်း 

( ကျပ သန ်းခပါ င ်း) 

ရ ခိိုင နှုန ်း 

၁ စက်မှုကဏ္ ၂၃ ၁၁၉၅၀၂.၆၀၃ ၃၅.၈၉ 

၂ အိမ် ဘန ငာ့အ်နဆဘကအ်အံိုတည်နဆဘက် 

ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုကဏ္ 
- - - 

၃ အဖခဘျားဝ န်ဆဘင်မှုကဏ္ ၅ ၅၂၂၆၈.၃၃၉ ၁၅.၇၀ 

၄ ဟိိုတယ်န ငာ့်ခ  ျား  ဘျားကဏ္ ၂ ၁၂၀၈၆.၃၂၃ ၃.၆၃ 

၅ နဆဘက်လိုပ်န ျားကဏ္ - ၁၀၃၃၁၃.၃၈၄ ၃၁.၀၃ 

၆ စိိုကပ်ျ ိျားန ျားကဏ္ ၁ ၇၀၀၀.၀၀၀ ၂.၁၀ 
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စဉ  လိုပ ငန ်းအြျြို်းအစ ်း လိုပ ငန ်း 

အခရအတ ွက  

တ န ဖိို်း 

( ကျပ သန ်းခပါ င ်း) 

ရ ခိိုင နှုန ်း 

၇ လ ပ်စစ်စ မ်ျားအဘျားကဏ္ ၁ ၁၀၀၀၀.၀၀၀ ၃.၀၀ 

၈  တတ တူျား နဖဘန် ျားကဏ္ - ၁၀၆၅၄.၇၀၀ ၃.၂၀ 

၉ ပိိုေ့နဆဘင်န ျားန ငာ့်ဆက်  ယ်န ျားကဏ္ ၂ ၁၁၄၈၁.၈၈၈ ၃.၄၅ 

၁၀ န  နံ ငာ့် ဘဘဝဓဘတန်င ွံ့ကဏ္ - - - 

၁၁ နမ ျားဖမျူန ျားန ငာ့်န လိုပ်င ်ျားကဏ္ ၃ ၆၆၅၉.၁၄၃ ၂.၀၀ 

၁၂ စက်မှုဇို တ်ညန်ဆဘက်မှုကဏ္ - - - 

စိုစိုခပါ င ်း ၃ ၇ ၃၃ ၂၉၆၆ .၃၈၀ ၁ ၀၀.၀၀ 

 ဇစ  မြစ  - ရင ်းန   ်းမြ ြုပ န  ံြှုန  ငာ့  က ိုြပဏ ြျ  ်း ဦ်း စ  ်းဌ  န    
 

ကိုန သွ ယ ြှု အခမခ အ ခန 

၂၆။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဘန စ် နအဘက်တိိုဘဘလမ  စက်တငဘ်ဘလအထိ ဖမ ်မဘနိိုင်င၏ံ 

ပိိုေ့ကို ်ပမဘဏမ ဘ အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၁၅,၂၀၉.၀၁   ်ျား  ိဖပ ျား   င်ျားကို ်ပမဘဏမ ဘ အနမ ိက ် 

နဒေါ်လဘ ၁၄,၆၇၆.၆၅   ်ျား   ိပါ ည်။ စိုစိုနပါင်ျား ကို ်  ယ်မှုပမဘဏ အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ 

၂၉,၈၈၅.၆၆   ်ျား  ိဖပ ျား ကို ်  ယ်မှုပိိုနင မ ဘ အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ ၅၃၂.၃၆   ်ျား ဖဖစ် ည်။  
 

ဇယ ်း(၁၉)-၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍ န စ  ခ အ  က တိိုဘ လြ  - စက တ င ဘ လအ ထိ (ယ ယ ) 

(အနမ ိက ်နဒေါ်လဘ  ်ျားနပါင်ျား) 

စဉ  အခ က င ်းအရ  ပြ ဏ 

၁ စိုစိုနပါင်ျားပိိုေ့ကို  ် ၁၅,၂၀၉.၀၁ 

၂ စိုစိုနပါင်ျား  င်ျားကို  ် ၁၄,၆၇၆.၆၅ 

၃ စိုစိုနပါင်ျားကို ်  ယ်မှုပမဘဏ ၂၉,၈၈၅.၆၆ 

၄ ကို ်  ယ်မှုပိိုနင  ၅၃၂.၃၆ 

ဇစ  မြစ  - အခက  က  ခွန  ဦ်းစ  ်းဌ  န 

နိိုင ငံတက အကူအ ည အ ခထ က အပ ံာ့ရရ ိြှု  အခမခ အခန   

၂၇။ နိိုင်ငံနတဘ်စ မံအိုပ်ချ ပ်န ျား နကဘင်စ လက်ထက်တ င် နိိုင်ငံတကဘမ  အကူအည အနထဘက် 

အပံာ့နပျားအပ်မှုပံိုစံကိို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုအကူအည  (Development Assistance) မ  လူ ဘျားချင်ျားစဘ ော နထဘက် 

ထဘျားမှု အကူအည  (Humanitarian Assistance)  ိိုေ့ ကူျားနဖပဘင်ျားနဆဘင် ွက်ခဲာ့ပါ ည်။ မူလနဆဘင် 

 ွက်လျက်  ိ ညာ့် နိိုင်ငံဆိိုင် ဘ အစ အစဉ်မျဘျား (Country Program)ကိို နခတတ ပ် ောျားဖပ ျား COVID-19 

န ဘဂါ ကဘက ယ်၊ ထိ ်ျားချ ပ်၊ ကို န ျားအတ က် လိိုအပ် ညာ့် နဆျားန ငာ့ ်နဆျားပစစည်ျားမျဘျားန ငာ့ ်လူ ဘျား 

ချင်ျားစဘ ောနထဘကထ်ဘျားမှုဆိိုင် ဘ အကူအည မျဘျားကိို တိိုျားဖမ ငာ့်နပျားအပ်ခဲာ့ပါ ည်။ 
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၂၈။ ကိုလ မဂဂအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားမ  လူ ဘျားချငျ်ားစဘ ောနထဘက်ထဘျားမှု အကူအည မျဘျား နပျားအပ် 

န ျား အဆိိုဖပ လဘ ညာ့် နအဘက်နဖဘဖ်ပပါ ကိစစ ပ်မျဘျားန ငာ့်စပ်လျဉ်ျား၍ တဘဝ ်ခံဝ ်ကက ျားဌဘ  

အန ဖဖငာ့် အထက်အဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျား ိိုေ့ တငဖ်ပခ ငာ့်ဖပ မ ိေ့်  ယူဖခငျ်ားန ငာ့် တိိုင်ျားနဒ ကက ျား/ဖပည် ယ် 

အစိိုျား အဖ ဲွံ့မျဘျားန ငာ့ ် ကိုလ မဂဂအဖ ဲွံ့အစည်ျားမျဘျားအကကဘျား ည ိနိှုင်ျားနပျားဖခင်ျားတိိုေ့ကိို နဆဘင ်ွက် 

နပျားနိိုငခ်ဲာ့ပါ ည်-  

(က) ကမ္ဘာ့စဘျား ပ် ိကခဘအစ အစဉ်(WFP)မ    ်ကို ်တိိုငျ်ားနဒ ကက ျား၊ဆင်နဖခဖံိုျားဖမိ ွံ့ ယ် 

မျဘျား  ိ လူဦျားန  ၂   ်ျားအတ က် အန ျားနပေါ်စဘျား ပ် ိကခဘ နထဘကပ်ံာ့မညာ့် အစ  

အစဉ်န ငာ့် မနတနလျားတိိုင်ျားနဒ ကက ျား၊ ချမ်ျားနအျား ဘဇံန ငာ့် မဟဘနအဘင်နဖမဖမိ ွံ့ ယ် 

မျဘျား  ိ လူဦျားန  ၁၀,၀၀၀ အတ က် အန ျားနပေါ်စဘျား ပ် ိကခဘနထဘက်ပံာ့မညာ့် အစ  

အစဉ်မျဘျား၊ 

(ခ) ကမ္ဘာ့စဘျား ပ် ိကခဘအစ အစဉ် (WFP) မ  ချင်ျားဖပည ်ယ် မင်ျားတပ်ဖမိ ွံ့ ယ်  ိ လူဦျားန  

၅,၀၀၀၊ ကယဘျားဖပည် ယ် လ  ိငန်ကဘဖ်မိ ွံ့ ယ်  ိ လူဦျားန  ၁၆,၇၆၂ ၊   မ်ျားဖပည် ယ်  

ဖယ်ခံိုဖမိ ွံ့ ယ်  ိ လူဦျားန  ၈,၃၇၀ န ငာ့ ်က င်ဖပည် ယ် လိှုငျ်ားဘ ဲွံ့ဖမိ ွံ့ ယ်  ိ လူဦျားန  

၈,၀၀၀ အတ က် အန ျားနပေါ်စဘျား ပ် ိကခဘနထဘက်ပံာ့မညာ့် အစ အစဉ်မျဘျား၊ 

(ဂ) ကမ္ဘာ့စဘျား ပ် ိကခဘအစ အစဉ် (WFP) မ  ၂၀၂၁ ခိုန စ်အတ င်ျား တိိုင်ျားနဒ ကက ျားန ငာ့် 

ဖပည် ယ်အ  ျား  ျား  ိ လူဦျားန နပါင်ျား ၃.၆   ်ျားခ ေ့် အကျ ိျားခံစဘျားခ ငာ့်   ိနစနိိုငမ်ညာ့် 

စဘျား ပ် ိကခဘန ငာ့် အဘဟဘ ဖပညာ့်ဝန ျားဆိိုင ်ဘ အကူအည နပျားန ျားအစ အစဉ်မျဘျား၊ 

(ဃ) ကိုလ မဂဂကနလျားမျဘျား  ်ပံိုနင အဖ ဲွံ့ (UNICEF) မ    ်ကို ်တိိုင်ျားနဒ ကက ျား၊ လိှုင် 

 ဘယဘဖမိ ွံ့ ယ်  ိ အိမ်နထဘငစ်ိုနပါင်ျား ၁၀,၀၀၀ (လူဦျားန  ၅၀,၀၀၀ခ ေ့်) အတ က် 

န ဘက် ံိုျားန  ဖဖ ေ့်နဝမညာ့် အစ အစဉ်၊ 

(င) UNICEF မ  ချငျ်ားဖပည် ယ်  ိ ကိိုယ်ဝ ်နဆဘင်၊ နိိုေ့တိိုက်မိခင်န ငာ့ ် ကနလျားငယ် 

စိုစိုနပါင်ျား ၉,၂၆၄ ဦျားအတ က်လည်ျားနကဘငျ်ား ၊ကယဘျားဖပည် ယ်  ိ ကိိုယ်ဝ ်နဆဘင်၊ 

နိိုေ့တိိုက်မိခင်န ငာ့် ကနလျားငယ် စိုစိုနပါင်ျားလူဦျားန  ၁၆,၇၆၁ တိိုေ့အတ က် လည်ျား 

နကဘင်ျား၊ နဆျားန ငာ့ ်နဆျားပစစည်ျားမျဘျား၊  ငန်ထဘက်ကူပစစည်ျားမျဘျား၊ တစ်ကိိုယ်န  ံိုျား 

  ေ့်  င်ျားန ျားပစစည်ျားမျဘျား နထဘက်ပံာ့မညာ့်အစ အစဉ်။ 

၂၉။ ၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ နဖနဖဘ်ဝါ  လ န ောက်ပိိုင်ျား COVID-19 န ဘဂါ ကဘက ယ်၊ ထိ ်ျားချ ပ်၊ 

ကို   ်အတ က် နိိုငင်ံတကဘမ  လ ျူဒါ ်ျားမှုအနဖခအန မျဘျားကိို တစ်ဖက်ပါ ဇယဘျားဖဖငာ့် နဖဘဖ်ပအပ် 

ပါ ည်။ 
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ဇယ ်း(၂၀)- နိိုင ငံတက ြ  လ ျူ ဒါန ်းြှုအ ခ မခအခ န 

စဉ  နိိုင င ံ ခငွခ က်း၊ ခဆ်းန ငာ့ ခဆ်းပစစည ်းကိရိယ  လ ျူဒါ န ်းြှု အခမခအခန 

၁ တရိုတ်နိိုင်င ံ • ကဘက ယန်ဆျား(၈.၅)  ်ျား၊ Antigen Test (၁) ိ ်ျား အပါအဝင် နဆျားန ငာ့် နဆျား 

ပစစည်ျားကိ ိယဘမျဘျား 

• ယ မ် (၄၉၃,၀၇၁) တ ်ဖိိုျား  ိ ကိိုဗစ်- ၁၉ ကဘက ယန် ျားဆိိုင ်ဘ နဆျားပစစည်ျားမျဘျား 

၂ ကိို  ျားယဘျားနိိုင်င ံ • အနမ ကိ န်ဒေါ်လဘ (၃)   ်ျား ၊  Oxygen Concentrators (၁၀၁) လံိုျား 

အပါအဝင် နဆျားန ငာ့န်ဆျားပစစည်ျား က ိယိဘမျဘျား 

၃ အိနဒိယနိိုင်င ံ • ကဘက ယန်ဆျား(၂.၅)  ်ျား၊ Oxygen Concentrators ၁၀၁ လံိုျား အပါအဝင ်

နဆျားန ငာ့် နဆျားပစစည်ျား က ိယိဘမျဘျား 

၄ အနမ ကိ န်ိိုငင် ံ • အနမ ကိ ် နဒေါ်လဘ ၂၇၉၀၈၉၁.၂၅ တ ်ဖိိုျား  ိ ESTESEVI- MAB န ငာ့ ်

BAMLANICIMAB အပါအဝင် နဆျားပစစည်ျားကိ ိယဘမျဘျား 

၅ ကနမ္ဘဒ ျားယဘျားနိိုငင် ံ

 

• ကနမ္ဘဒ ျားယဘျားနိိုငင်ံမ   အနမ ကိ ်နဒေါ်လဘ (၄)  ိ ်ျား အပါအဝင် နဆျားန ငာ့ ်

နဆျားပစစည်ျား ကိ ိယဘမျဘျား 

၆ မနလျား  ဘျားနိိုငင် ံ • HFNC ventilator device (3018) pcs အပါအဝင် နဆျားန ငာ့် နဆျားပစစည်ျား 

ကိ ိယဘမျဘျား 

၇ ထိိုင်ျားနိိုင်င ံ • နအဘက်ဆ ဂျင် ဆလင်ဒါ (၄၇) လ တဘ အလံိုျားန  (၃၀၀) န ငာ့် Real-Time PCR 

အပါအဝင် COVID-19 န ဘဂါ   ဘနဖ န ျားဓဘတခ် ခဲ ်ျား ံိုျား ကိ ိယဘမျဘျားန ငာ့ ်

နထဘက်ပံာ့ပစစည်ျားမျဘျား 

၈ ဗ ယက် မ်နိိုင်င ံ • န ောနခါင်ျားစည် ၅၀,၀၀၀ ခို 

၉ အင်ဒိို  ျား  ဘျားနိိုငင် ံ • KN95 Masks (70,000 units), Personal Protective Equipment Coverall 

(14,450 units), Exam Glove (8,000 pairs) 

ဇစ  မြစ  -  န ိိုင ငံမခ  ်းစ  ်းပ ွ ်းဆက  သွ ယ ခရ်း ဦ်းစ  ်းဌ န 

နိဂ္ ံို်း 

၃၀။ နိိုငင်နံတဘ ် စ မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ ၏ နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည်ဦျားနမဘာ့နစန ျား 

အတ က် ချမ တ်ထဘျား ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျားဦျားတည်ချက်မျဘျားကိို အနကဘင်အထည်နဖဘ်နဆဘင် ွက် 

ဖခငျ်ားဖဖငာ့် စိိုက်ပျ ိျား၊ နမ ျားဖမျူန ျားကဏ္၊ အန ျားစဘျားန ငာ့်အလတ်စဘျား စ ျားပ ဘျားန ျားလိုပ်င ်ျားမျဘျားကဏ္၊ 

ဖပည်တ င်ျား၊ဖပည်ပ င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုကဏ္၊နိိုငင်တံကဘန ငာ့်ကို ်  ယ်မှုန ငာ့်စ ျားပ ဘျားန ျား ပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် 

 ွက်မှုကဏ္မျဘျားကိို ဖမ ငာ့်တင်နပျားနိိုင်မညာ့်အဖပင် ဖပည်တ င်ျား၌ အလိုပ်အကိိုင်အခ ငာ့်အလမျ်ားမျဘျား 

ပိိုမိိုနဖဘ်ထိုတ်နပျားနိိုင် ညာ့်အတ က် န  ွံ့လိုပ်င ်ျားစဉ်တစ် ပ်ဖဖစ် ညာ့် ကိိုဗစ်-၁၉နကကဘငာ့် ဖဖစ်နပေါ် 

လဘ ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား က်န ဘက်မှုမျဘျားကိို အဖမ ်ဆံိုျားဖပ ်လည် ကိုစဘျားနိိုင်ဖပ ျား နိိုငင်ံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျား 

တည်ဖငမိ်မှုလည်ျား    ိလဘမည် ဖဖစ်ပါနကကဘင်ျား နလာ့လဘ ံိုျား ပ်တင်ဖပအပ်ပါ ည်။  
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ကျ ြ ်းကိို်းစ ရင ်း 

 

• နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ ၏ (၆)လဖပညာ့် နိိုငင်နံတဘတ်ဘဝ ် ထမ်ျားနဆဘင်ခဲာ့ ညာ့် 

၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ ဩဂိုတ်လ ၁  က်န ေ့တ င် နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ ဥကကဋ္ဌ ဗိိုလ်ချ ပ် 

မ ျူျားကက ျား မင်ျားနအဘင်လိှုငန်ဖပဘကကဘျား ညာ့် မိ ေ့ခ်  ်ျား 
 

•  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့်ကိုမပဏ မျဘျားည  ်ကကဘျားမှုဦျားစ ျားဌဘ ၊Internet website၊www.dica.gov.mm 
 

•  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့် နိိုငင်ဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျားဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ Internet website၊ www. 

mifer.gov.mm 

• India signs 5-year pulses import deals with Myanmar, Malawi, The Economic 

Times, News, (27-10-2021) 

• Mindon မင်ျားတို ်ျား Facebook Page   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dica.gov.mm/
http://www.mifer.gov.mm/
http://www.mifer.gov.mm/
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နိဂ္ ံို်း 

၁။ ၁၉၄၈ ခိုန စ်၊ လ တ်လပ်န ျား ဖပ ျားချ ိ်မ  ယန ေ့ နိိုင်ငနံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျား နကဘင်စ နခတ် 

အထိ ၇၃ န စ်နကျဘ်ကဘလအတ င်ျား ပါလ မ ်အစိိုျား ၊ ယဘယ အိမ်နစဘငာ့်အစိိုျား ၊ ဖမ ်မဘာ့ ဆိို  ယ်လစ် 

လမျ်ားစဉ်ပါတ အစိိုျား ၊ တပ်မနတဘ်အစိိုျား  ( .၀.တ၊  .ယ.က)၊ နိိုငင်နံတဘ် မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ် 

အစိိုျား ၊ NLD အစိိုျား န ငာ့် နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ အစိိုျား တိိုေ့ နခတ်အလိိုက် နဖပဘင်ျားလဲ 

တဘဝ ်ယူ နဆဘင် ွက်ခဲာ့ကကပါ ည်။  

၂။  က်ဆိိုင ်ဘကဘလမျဘျားတ င် ဖပည်တ င်ျားနိိုင်ငနံ ျားအနဖခအန ၊နဒ တ ငျ်ားန ငာ့် နိိုငင်တံကဘ 

စ က်ဖက်မှုမျဘျားန ငာ့် ဖိအဘျားမျဘျား က်န ဘက်မှု အနဖခအန မျဘျားအ  နိိုင်ငံ၏ စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒ 

မျဘျားချမ တ်မှု၊ စ မံကိ ်ျားမျဘျားန ျားဆ ဲ အနကဘင်အထည်နဖဘမ်ှုတိိုေ့မ ဘ နိိုငင်နံ ငာ့ ်နိိုငင်ံ ဘျားမျဘျား အကျ ိျား 

အတ က်  ည် ွယ်နဆဘင် ွက်ခဲာ့ကကန ဘ်လည်ျား နအဘငဖ်မင်မှုမျဘျား  ိ ကဲာ့ ိိုေ့ တိိုငျ်ားဖပည်၏ 

စ ျားပ ဘျားန ျား ဘမက လူမှုန ျား၊ အချ ိ်န ငာ့် တိိုင်ျား င်ျား ဘျား စည်ျားလံိုျားည ည တ်န ျားမျဘျားကိိုပါ ထိခိိုက် 

ဆံိုျားရံှုျားခဲာ့  ည်ကိို နတ ွံ့ ပါ ည်။  

၃။ နခတ်အဆက်ဆက်၏ အနတ ွံ့အကကံ မျဘျားကိို  ငခ် ်ျားစဘ ယူ၍ အ ောဂတ် ဖမ ်မဘ 

နိိုငင်နံတဘ်အဘျား နခတ်မ  ဖ ံွံ့ဖဖိ ျား တိိုျားတက် ညာ့် ဒ မိိုကန စ ဖက်ဒ ယ် ဖပည်နထဘငစ်ိုကိို ထူနထဘင် 

 ဘတ င် စ ျားပ ဘျားန ျားမူဝါဒမျဘျား ချမ တ် ဘတ င် လည်ျားနကဘင်ျား၊ ကို ်  ယ်မှုန ငာ့်  ငျ်ားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှု၊ ဆင်ျား ဲ 

န မ်ျားပါျားမှုနလျဘာ့ချမှု၊ နိိုငင်ံတကဘန ငာ့်နဒ တ ငျ်ားတ င် စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့ဖ် ံွံ့ဖဖိ ျားန ျားပူျားနပါငျ်ားနဆဘင် ွက်မှု 

မျဘျားကိို မဟဘဗျျူဟဘန ျားဆ ဲ ချမ တ်အနကဘင်အထည်နဖဘ ်ဘတ င် တစ်ဖက်တစ်လမ်ျားက 

အနထဘကအ်ပံာ့ဖဖစ်နိိုင်မည်ဟို ယံိုကကည်ပါ ည်။ 
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ကျ ြ ်းကိို်းစ ရင ်း အချ ြုပ  

• ကိိုဗစ-်၁၉ နကကဘငာ့် ဖဖစ်နပေါ်လဘနိိုင် ညာ့် စ ျားပ ဘျားန ျား က်န ဘက်မှုမျဘျားအနပေါ် ကိုစဘျားန ျား 

လိုပ်င ်ျားနဆဘင် ွက်ထဘျား  ိမှုအနဖခအန  

• ဖပည်န ွျား ွဘမှု၊ ယံိုကကည်အပ်န ံမှုအဘျား   ်ကကိ ျားပမ်ျားမှု ထနဖမဘကန်အဘငဖ်မငမ်ှု တစ် ပ်၏ 

 မိိုင်ျားဝငမ် တ်တမ်ျားမျဘျား။ 

• ဖပည် ူူ့ဘဏ္ဘ စ မံခ ေ့်ခ ဲမှု မဟဘဗျျူဟဘ (Public Finance Management Strategy)၊  

• ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှု ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမူဝါဒ (DAP)-၂၀၁၈ (ပထမအကကိမ်)၊ ၂၀၂၀ခိုန စ်  (ဒိုတိယအကကိမ်)  

• အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား (NCDP) 

• ဖမ ်မဘာ့ဘက်စံို ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားနမ ဘ်မ  ်ျားချက် (MCDV) 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏ န   ည်တည်တံာ့ခိိုင်ဖမဲဖပ ျား ဟ ်ချက်ည န ဘ ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား 

Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP)-၂၀၁၈ ခိုန စ် 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငစံ ျားပ ဘျားန ျားဖပ ်လည်ဦျားနမဘာ့နစန ျားစ မံချက် (MERP) (မူကကမ်ျား) ၂၀၂၁ ခိုန စ်  

• စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့ ်လူမှုန ျားဖပ ဖပငန်ဖပဘငျ်ားလဲမှုအနဖခခံမူနဘဘင် (FESR) 

• ဒ မိိုကန စ နိိုင်ငနံတဘ်အ စ်န ငာ့်  မမတ ဦျား ိ ်ျားစိ ် ၊ ဦျားစိိုျား ိ ်ျား 

• နိိုငင်ဖံခဘျားစ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျားဦျားစ ျားဌဘ  မ တ်တမ်ျားမျဘျား 

• နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ ၏ (၆)လဖပညာ့် နိိုငင်နံတဘတ်ဘဝ ် ထမ်ျားနဆဘင်ခဲာ့  ညာ့် 

၂၀၂၁ ခိုန စ်၊ ဩဂိုတ်လ ၁  က်န ေ့တ င် နိိုငင်နံတဘစ် မံအိုပ်ချ ပ်န ျားနကဘင်စ ဥကကဋ္ဌ ဗိိုလ်ချ ပ် 

မ ျူျားကက ျား မင်ျားနအဘင်လိှုငန်ဖပဘကကဘျား ညာ့် မိ ေ့ခ်  ်ျား 

• နိိုငင်နံတဘ်၏ ဖပည်ပနကက ျားဖမ အနဖခအန န ငာ့် ပဲ စ်ကလပ် နကက ျားဖမ   င်ျားလင်ျားဖခငျ်ား အနတ ွံ့ 

အကကံ ၊ ဝငျ်ား  ိ ် 

• ပါလ မ ်နခတ် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား စ မံကိ ်ျားဖဖစ်စဉ် န ငာ့ ် နိိုငင်နံ ျား နဘဘဂနဗဒအဖမင်၊ 

ဦျား  ်ျားဝငျ်ားန ွှေ 

• ဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုဖ ံွံ့ဖဖိ ျားမှုမဝူါဒ(Development Assistance Policy)-၂၀၁၈(ပထမအကကိမ်)၊၂၀၂၀ ခိုန စ်  

(ဒိုတိယအကကိမ်)  

• မျ ိျားပပစ ်ျား 9 October 2020, နိိုငင်ံာ့ စ ျားပ ဘျားန ျား မူဝါဒ ခ  ျားန ဘက်ခဲာ့ ဲွံ့လဘျား၊  နိိုငင်ံာ့ စ ျားပ ဘျားန ျား 

မူဝါဒ ခ  ျားန ဘက်ခဲာ့ ဲွံ့လဘျား (irrawaddy.com) 

• ဖမ ်မဘစဘ ငျ်ားအငျ်ားစဘနစဘင်၊ ဗဟိိုစဘ င်ျားအင်ျားအဖ ဲွံ့ (၂၀၁၉) 

• ဖမ ်မဘစဘ ငျ်ားအငျ်ားစဘနစဘင်၊ ဗဟိိုစဘ င်ျားအင်ျားအဖ ဲွံ့ (၂၀၂၀) 

https://burma.irrawaddy.com/article/2020/10/09/231257.html
https://burma.irrawaddy.com/article/2020/10/09/231257.html
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• ဖမ ်မဘာ့ဆိို  ယ်လစ်လမျ်ားစဉ်ပါတ ၊ ဗဟိိုနကဘမ်တ ဌဘ ချ ပ်၏ ဖပည်နထဘငစ်ိုဖမ ်မဘနိိုင်ငံ 

စ ျားပ ဘျားန ျား စ မံကိ ်ျားလမ်ျားည  ်မှုမျဘျားန ငာ့ ်အစ  င်ခံစဘ 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငတံ င် ဖပည် ူူ့န ျား ဘကဏ္ဖပ ဖပင်နဖပဘငျ်ားလဲန ျား အယူအဆအဘျား  ောျားလည်  နဘဘ 

နပါက်ကကပံို၊ နဒျားဗစ်ဟိုခ်၊ တငန်မဘင်  ်ျားန ငာ့ ်ကင် )မ်( င၊်  

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငံ၏န   ည်တည်တံာ့ခိိုင်ဖမဲဖပ ျားဟ ်ချက်ည န ဘဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မံကိ ်ျား (MSDP)-

၂၀၁၈ ခိုန စ် 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငစံ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုဆ ်ျားစစ်ချက်၊  က်ထ  ်ျားဦျား (၂၀၁၅) 

• ဖမ ်မဘနိိုင်င ံ စ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျား နတ ျားဖမင်ချက်န ငာ့ ် မဟဘဗျျူဟဘ၊ နဒါက်တဘ 

ခင်နမဘငက်ကည်၊ နဒါက်တဘန ဘ ်ယ်ဖင်နဒနလ၊နဒါက်တဘအဘ ်-အမ်-ဆ  ်ဒ မ်၊ နဒါက်တဘ 

ဖမနမဘင်၊ နဒါက်တဘမငျ်ားမျ ိျားည  ေ့၊် ဦျားနဇဘဦ်ျားန ငာ့် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျား ပညဘ  င်မျဘျား (၂၀၀၀) 

• ဖမ ်မဘနိိုင်ငစံ ျားပ ဘျားန ျားဖ ံွံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်န ျားနတ ျားဖမင်ချက်န ငာ့် မဟဘဗျျူဟဘ (၂၀၀၇)။ 

• ဖမ ်မဘနိိုင်င ံင်ျားန  ျားဖမ  ပန် ံမှုနကဘမ်  င် 

•  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့် ကိုမပဏ မျဘျားည  ်ကကဘျားမှု ဦျားစ ျားဌဘ ၊ Internet website၊ www. dica. 

gov.mm 

•  င်ျားန  ျားဖမ  ပ်န ံမှုန ငာ့်နိိုငင်ဖံခဘျား စ ျားပ ဘျားဆက်  ယ်န ျား ဝ ်ကက ျားဌဘ ၊ Internet website၊ 

www.mifer .gov.mm 

• လက်နတ ွံ့ကျ ညာ့် ဖမ ်မဘာ့စ ျားပ ဘျားန ျားန ငာ့်ကျွ ်နတဘအ်ဖမင်၊ ဦျားစ ိုျား ိ ်ျား 

• လ  ်ခဲာ့ ညာ့် ၇၂ န စ်က ဆိို  ်တိိုဗ လဘစ မံကိ ်ျား- https://burma.irrawaddy.com/on-this-

day/2019/06/06/193836.html 

• အမိ်နစဘငာ့်အစိိုျား ၊ ဗိိုလ်မှုျားချ ပ်နဟဘင်ျားနမဘင်နမဘင ် (ရှုနထဘငာ့်အချ ိွံ့မ  ဒ မိိုကန စ ကိို 

စမ်ျား ပ်ဖခင်ျား) (စည် ူနကျဘမ်  ဘဘ ဘဖပ ်ဆိို ည်။) 

• အမျ ိျား ဘျားဘက်စံိုဖ ွံံ့ဖဖိ ျားတိိုျားတက်မှုစ မကံိ ်ျား (NCDP) 

• AGRICULTURE IN MYANMAR: What Has Happened to Asia’s Rice Bowl? 

https://www.jstor.org/stable/27912003?seq=1#page_scan_tab_contents. 

https://opendevelopmentmyanmar.net/my/topics/agriculture/ 

• Aid Information Management System (AIMS) 

• Budget Department | Ministry of Planning and Finance (mopfi.gov.mm) 

• Everyone Needs to KnowDavid I. Steinberg, Burma/ Myanmar What  

https://burma.irrawaddy.com/on-this-day/2019/06/06/193836.html
https://burma.irrawaddy.com/on-this-day/2019/06/06/193836.html
https://www.jstor.org/stable/27912003?seq=1#page_scan_tab_contents
https://opendevelopmentmyanmar.net/my/topics/agriculture/
https://www.mopfi.gov.mm/my/content/budget-news
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• India signs 5-year pulses import deals with Myanmar, Malawi, The Economic 

Times, News, (27-10-2021) 

• Internal Revenue Department (IRD) | Ministry of Planning and Finance 

(mopfi.gov.mm) 

• Khin Maung Kyi et. al. (2000). Economic Development of Burma: A Vision and A 

Strategy. 

• Mindon မင်ျားတို ်ျား Facebook Page   

• Myanmar Attends ASEAN+3 Finance, Central Bank Deputy Governors Meeting - 

Global New Light Of Myanmar (gnlm.com.mm) 

• Myanmar Clippings: Myanmar Hosts 2013 World Economic Forum on East Asia | 

US-ASEAN Business Council (usasean.org) 

• Myanmar first: World Economic Forum (bangkokpost.com) 

• Myanmar Statistical Information Service, mmsis.gov.mm 

• Myat Thein (2004). Economic Development of Myanmar, ISEAS, Singapore. 

• Nang Nu Nu Yee (2017). Effects of Agricultural Policies on Rice Industry in 

Myanmar. 

• Private Sector Development Framework and Action Plan, Myanmar Investment 

Commission, Ministry of Commerce and UMFCCI, 2016. 

• Trade Plicy Reform in Myanmar (1988-2010)  ၊ San San Win, University Research 

Journal 2014, Vol.7, No. 4 (2014) 

• UMFCCI. 100 Years Anniversary Magazine (1919 – 2019) 

• Walinsky, Economic Development of Burma 1951-1960. New York: The 

Twentieth Century Fund, 1962 

• Wikipedia 

• www.commerce.gov.mm 

• https://www.macrotrends.net/countries/MMR/myanmar/gdp-growth-rate 

• https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 

 

https://www.mopfi.gov.mm/my/content/internal-revenue-news
https://www.mopfi.gov.mm/my/content/internal-revenue-news
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-attends-asean3-finance-central-bank-deputy-governors-meeting/
https://www.gnlm.com.mm/myanmar-attends-asean3-finance-central-bank-deputy-governors-meeting/
https://www.usasean.org/article/2013/06/10/myanmar-clippings-myanmar-hosts-2013-world-economic-forum-east-asia
https://www.usasean.org/article/2013/06/10/myanmar-clippings-myanmar-hosts-2013-world-economic-forum-east-asia
https://www.bangkokpost.com/business/352806/myanmar-poised-for-world-economic-forum
http://www.commerce.gov.mm/
https://www.macrotrends.net/countries/MMR/myanmar/gdp-growth-rate
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