မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

1

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

အဓိကအခ်က္မ်ား



မႏၱေလးသည္လူဦးေရ ၁.၂ သန္းေက်ာ္ေနထိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္

အလယ္ပိုင္းေဒသတို႔၏

ကုန္သြယ္မႈနွင္႔

ဆက္သြယ္ေရး

တို႔တြင္

အေရးပါေသာၿမိဳ႕ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္း
ေပၚတြင္တည္ရွိျပီးအိႏၵိယ၊တရုတ္၊ထိုင္းနိုင္ငံမ်ားနွင္႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွလမ္းမၾကီး၏ အျခားအပိုင္းမ်ား ႏွင့္ပါ
ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။



အခ်က္အခ်ာက်ေသာ
မႏၱေလးသည္

ေနရာတြင္တည္ရွိျခင္း၊

မတူကြဲျပားသည္႔

ကုန္ၾကမ္းမ်ားနွင္႔

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား

အလုပ္သမားမ်ား

အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ

ရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖင္႔

အခြင္႔အလမ္းမ်ိဳးစံုကို

ျဖည္႔ဆည္းေပးလ်က္ ရွိပါသည္။



မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္းသည္ မႏၱေလးေဒသရွိ စက္မႈလုပ္ငန္္း (၄၂)
ခုမွ လုပ္ငန္းအရြယ္အစား၊ အသက္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံ မတူညီၾကသည္႔ ေျဖၾကားသူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း၍
တိုက္ဆိုင္ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားက္ို သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္္
အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ရုံးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္မ်ားမွ အရာရွိ(၂၀)ဦး ကိုလည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့
ပါသည္။



စစ္တမ္း၏ရလဒ္မ်ားအရ မႏၱေလးသည္ အဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာမ်ား၊ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊
ေျမႏွင႔္

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား

အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင႔္
ႏွစ္ရပ္လံုးအေနျဖင္႔

ရႏိုင္မႈကဲ့သ႕ို ေသာ

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕

အေျခခံအေဆာက္အဦး

ေနရေပသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦး

လိုအပ္ခ်က္မ်ားစသည့္

ေဒသအစိုးရႏွင႔္

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား

တိုးတက္

ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္

အတြက္ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအား၊ ပူးေပါင္းစြမ္းအားတို႕ ျဖင္႕ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။



မႏၱေလး၏ အနာဂတ္ျမင္ကြင္းမွာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေျဖၾကားသူ ၄၆%ရာခိုင္နွဳန္း တို႔က ေစ်းကြက္
လိုအပ္ခ်က္ တိုးတက္ေနျခင္း ၊ နိုင္ငံျခား တိုက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈဆိုင္ရာ ပူးတြေ
ဲ ဆာင္ ရြက္မႈ၊ အေျခခံ
ေဆာက္အဦးနွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္ လာျခင္းတို႔ ေၾကာင႔္သူတို႕၏ အနာဂတ္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု အကဲျဖတ္ၾကပါသည္။ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးက႑ မ်ား တြင္ ဟိုတယ္နွင္႔
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။



မႏၱေလး၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ပန္းတိုင္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနွင္႔ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစရန္ အတြက္
ေျမေစ်းႏွဳန္းမ်ားကို

စီမံခန္႕ခြျဲ ခင္း၊

အေျခခံေဆာက္အဦးမ်ားျဖင္႔

ျမွင႔တ
္ င္ေပးျခင္း၊

ကၽြမ္းက်င္

သည္႕လုပ္သားအင္အားစုမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း တို႔တြင္ အစိုးရႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက
ေထာက္ပံ ့ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လိုအပ္ေပသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

က
a

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း စစ္တမ္း၏ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား
နိုင္ငံျခား တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို နိုင္ငံတိုးတက္ရန္အတြက္ အင္ဂ်င္တစ္ခုသဖြယ္
ျမန္မာနိ္ုင္ငံအေနျဖင္႔

ျမင္႔မားစြာဦးစား

ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စဥ္းစားၾကသည္သာမက

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ေကာ္မရွင္သည္

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တိုက္ရိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ

တို႕တြင္

တာဝန္ရွိေပသည္။
အမ်ိဳးသား အစီအစဥ္တရပ္အေနျဖင့္ ဘက္ညီစီးပြားဖံြ႕ၿဖိဳးမွဳ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ
တိုးျမွင့္လာေစေရးကို အေရးၾကီးကိစၥရပ္ အေနျဖင့္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၄င္း၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ အျပည့္အဝရုပ္လံုး ေပၚလာျခင္း မရွိသည္္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
မႏၱေလးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ သာမက ၊ အလယ္ပိုင္း ေဒသမွသည္ ျမန္မာျပည္
ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား တေလွ်ာက္ ျပည့္ဝစံုလင္မွဳရွိေသာ ေနရာတခုလည္းျဖစ္သည္။ မႏၱေလးႏွင့္ ၄င္း၏ မိုင္ ၂၀
ပတ္လည္ဧရိယာ (မႏၱေလးဧရိယာ) သည္ ဖံြ႕ျဖိဳးမႈ အလားအလာ အကန္႕အသတ္မရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေပသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ အစားအစာလုပ္ငန္း၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္
အျခားစီးပြားလုပ္ငန္း

မ်ားပါဝင္ေနၾကပါသည္။

ယခုထိမရရွိၾကေသးဘဲ

ျဖစ္ေနရသည့္

သို႕ရာတြင္

ထိုျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိမႈမ်ား အေပၚယံုၾကည္မႈ ခံစားရမႈမ်ား

အေၾကာင္းအရင္းမွန္ကို

ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္

မႏၱေလးဧရိယာတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ကတိကဝတ္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ေတာင္းဆိုလွ်က္ ရိွၾကပါသည္။
အဆိုပါ

ထြက္ေပၚလာခ်က္မ်ားအရ

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္မႈ

ေကာ္မရွင္ႏွင့္

ဂ်ပန္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႕သည္ မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပပဲမ
ြ ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္
အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲခ
ြ ဲ့ၾကပါသည္။ JICA အဖြ႕ဲ အေနျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈအၾကံေပး
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင္႔

စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး

တိုးတက္မႈ

ဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈနွင္႔

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္တြဖ
ဲ က္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
အဆိုပါ

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း

ပူးေပါင္း

ျမန္မာ႔ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ
ေဆာင္ရြက္ေရး

လုပ္ငန္းနွင္႔

ေအဂ်င္စီ
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ပံုံ(၁၇) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏လူဦးေရပိရမစ္ျပပံု.............................................................................. ၂၅
ပံုံ(၁၈) မႏၱေလးခရိုင္၏ ဂ်ီဒီပီရရိွမႈ (ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္း) ........................................................................ ၂၆
ပံုံ (၁၉) မနၱေလးလက္ကားေဈးကြက္၏ ပင္မစီမံကိန္းျပေျမပံု ................................................................... ၂၉
ပံုံ(၂၀) မႏၱေလးခရုိင္၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္မႈ အေျခေန ............................................................. ၂၉
ပံုံ(၂၁) မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ရွိ မွတ္ပံုတင္ထားသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၾကီး၊ လတ္၊ ငယ္ျပပံု ..................................... ၃၀
ပံုံ(၂၂) က႑အလုိက္လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္မႈ% ....................................................................................... ၃၃
ပံုံ(၂၃) လုပ္ငန္းမ်ား၏အရြယ္အစား ................................................................................................. ၃၄
ပံုံ (၂၄)လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန .......................................................................................... ၃၄
ပံုံ(၂၅) မႏၱေလးတြင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ျပဆိုျခင္း ............................................... ၃၅
ပံုံ(၂၆) လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္အတြက္ အဓိကအတားအဆီးမ်ားကိုျပဆိုျခင္း ............................................... ၃၆
ပံုံ(၂၇) လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ျခင္း .................................................................................................. ၃၆
ပံုံ(၂၈) လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း ........................................................................................ ၃၇
ပံု(၂၉) မိုက္ခရိုစီးပြားေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ......................................................................... ၃၈
ပံုံ(၃၀) လုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာမူေဘာင္ ........................................... ၃၉
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အတိုေကာက္မ်ား
ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

AIRBMP

Ayeyarwaddy Integrated River Basin Management Project

B2B

Business-to-business

B.O.T

Build-Operate-Transfer

DICA

Directorate of Investment and Company Administration

ERIA

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia

FDI

Foreign Direct Investment

FTA

Free Trade Agreement

FY

Fiscal Year

GDP

Gross Domestic Product

GIZ

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(German International Cooperation)

JICA

Japan International Cooperation Agency

KII

Key informant interview

MCDC

Mandalay City Development Committee

MCDV

Myanmar Comprehensive Development Vision

MIC

Myanmar Investment Commission

MCC

Mandalay Convention Centre

MMRD

Myanmar Marketing Research and Development Co. Ltd

MMID

Mandalay Myotha Industrial Development Public Co. Ltd.

MNPED

Ministry of National Planning and Economic Development

MIDV

Myanmar Industrial Development Vision

MoLES

Ministry of Labour, Employment and Social Security

MOT

Ministry of Transport

MRCCI

Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry

NCDP

National Comprehensive Development Plan

NSSA

National Skills Standard Authority

SEZ

Special Economic Zone

SMEs

Small and Medium Enterprises
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၁။ မႏၱေလးအေပၚေမခရိုစီးပြားေရးအျမင္ (အရာရိွမ်ား၏အျမင္)
၁.၁ မႏၱေလးေဒသဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
ဇယား(၁) မႏၱေလးေဒသဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား
အက်ယ္အ၀န္း

၁၁,၉၂၅.၉၅ မိုင္
၆.၁၆၅ သန္း (ႏိုင္ငံသားလူဦးေရ၏ ၁၂%)

လူဦးေရ

လူဦးေရသိပ္သည္းဆ-၁စတုရန္းကီလိုမီတာလွ်င္၂၀၆ဦး

အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္

၁,၃၂၃,၁၉၁

ၿမိဳ႕ေနအိမ္ေထာင္စုရာခိုင္ႏႈန္း

၃၁.၄%

ခရိုင္အေရအတြက္

၇

ၿမိဳ႕နယ္အေရအတြက္

၃၁

ၿမိဳ႕ေတာ္

မႏၱေလး

စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး

၁၁.၄% စုစုေပါင္းဂ်ီဒီပီ (၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္)
စိုက္ပ်ဳိးေရး
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး

အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

သတၳဳႏွင့္တြင္းထြက္ပစၥည္း
သစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္

တည္ရွိျပီး

ေျမာက္ဘက္တြင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊

အေနာက္ဘက္တြင္

စစ္ကိုင္းတိုင္းနွင္႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ အေရွ႕ဘက္တြင္
ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ တည္ရွိၾကပါသည္။ ဧရိယာ စတုရန္္းမိုင္မွာ ၁၁၉၂ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္
အမ်ားဆံုး နံပါတ္(၁) ေနရာတြင္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါေဒသသည္ အလယ္ပိုင္း ေျမနိမ္႔ေဒသ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း
ပါဝင္ေနၿပီး

အေရွ႕ဘက္

ရွမ္းျပည္နယ္စပ္တြင္

ကုန္းျမင္႔ဧရိယာ

အခ်ိဳ႕ပါဝင္

ေနပါသည္။

အျခားေဒသမ်ားနွင္႔

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မိုးေရခ်ိန္ နည္းပါးလ်က္ရွိျပီး တိုင္းေဒသၾကီးရွိ နယ္ေျမအမ်ားစုမွာ အပူပိုင္းဇုန္တြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။
မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္နွင္႔ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္႔ ခရုိင္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းတြင္
အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသၾကီးနွင္႔ ျပည္နယ္မ်ား အားလံုးတြင္
စီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈေရး အဖြ႕ံ ၿဖိဳးဆံုးေဒသ ဟုလည္း ယူဆၾကပါသည္။
မႏၱေလးသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအၾကီးဆံုး ျမိဳ႕ေတာ္
ျဖစ္သည္သာမက ျမန္မာ မင္းေနျပည္ေတာ္၏ ေနာက္ဆံုးၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဘက္
၄၄၅မိုင္(၇၁၆ကီလိုမီတာ) အကြာ ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိျပီး လူဦးေရ ၁.၂သန္းရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္သည္သာမက ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ ဗဟိုဌာနအျဖစ္လည္း
မွတ္ယူၾကသည္။
အထက္ပိုင္း၏

ေနျပည္ေတာ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊

ၿမိဳ႕ေတာ္

ပညာေရးႏွင႔္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

က်န္းမာေရး

မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္

ဆိုင္ရာမ်ားတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အဓိကေနရာတြင္

တည္ရွိဆဲျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးသည္ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ႏွင႔ေ
္ ျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင႔္
ဆက္သြယ္ေရးမ်ားတြင္အေရးပါေသာ

ေနရာတြင္

တည္ရွိပါသည္။

တရုတ္ျပည္ႏွင႔္

အိႏၵိယႏိုင္ငံနယ္စပ္

ကုန္သြယ္မႈစခန္းမ်ား သို႔သြားရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ မႏၱေလးကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ သြားၾကရသည္။
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

1

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

ပံုံ(၁)မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္၄င္း၏ခရိုင္မ်ား

ဇာစ္ျမစ္-ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး(MMRD)

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

2

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

၁.၂ အဘယ္ေၾကာင့္ မႏၱေလး အေရးပါရသလဲ?
အလားအလာရွိသည္႔ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္မႏၱေလးတြင္အဘယ္ေၾကာင့္ခြင္႔အလမ္းမ်ားႀကီးမားစြာရႏိုင္သည္ဟူေ
သာအေၾကာင္း

အခ်က္မ်ားစြာ

ရွိေနပါသည္။

ေအာက္တြင္

မႏၱေလး၏

အလားအလာမ်ားကို

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

တင္ျပအပ္ပါသည္။


ျမန္မာ့ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၁.၄% (၂၀၁၄- ၂၀၁၅)



ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏွဳန္း ၁၂.၄% (၂၀၁၄-၂၀၁၅)



ျမန္မာ့ လူဦးေရ၏ ၁၁.၉၈% (၆.၁၆သန္း)



စာတတ္ေျမာက္ႏွဳန္း ၉၃.၈%



သံုးစြန
ဲ ိုင္မႈအခြင္႔အေရး (အာရွအေဝးေျပးလမ္းမႀကီး၏ အခ်က္အခ်ာေနရာ (AH1,2,14)၊
ထရန္(စ)အာရွမီးရထားလမ္းမႀကီး၏ အခ်က္အခ်ာေနရာ၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး၊
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္)



ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားရာေဒသ



တိုးတက္မႈအတြက္ အလားအလာျမင္႔မာျခင္း။

မႏၱေလးသည္ ႏိုင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီတြင္ အျမင္႔မားဆံုး အခ်ိဳးအစားျဖင္႔ ျဖည္႔စြမ္းေပးေနသည္႔ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဒသအတြင္း
အခြင္႔အလမ္းမ်ားစြာ ရွိလင္႔ကစားမ်ားစြာဖြ႕ံ ၿဖိဳး မလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ- ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ
ၾသဂုတ္လအထိ နိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရုိက္ ရင္းနွီးျမွွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၇၀၇) ခုရွိရာတြင္
(MIC)

၏စီးပြားေရး

အေရအတြက္ျဖင္႔

လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

(၄၈၃)ခု၊

တည္ရွိဆဲ

စာရင္းမ်ားအရ၊

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္

၄၂ခုႏွင့္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

၂၈ခုစီျဖင္႔

အမ်ားဆံုး
အသီးသီးရွိ

ၾကေသာ္လည္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္မူ ၂၅ နွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း နိုင္ငံျခားမွ တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္
လုပ္ငန္း ၁၉ခု သာရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ အလားအလာေကာင္း မ်ားစြာရွိသည္႕ မနၱေလးတြင္
ရင္းနီးျမွဳပ္နွံမႈ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ေရာက္ရွိလာ ေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ မႏၱေလးသည္
ကုန္သြယ္ေရးအတြက္လည္း
အလားအလာေကာင္းမ်ား
အလားအလာအျဖစ္သာ
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ

အခ်က္အခ်ာၾကၿပီး

အလားအလာေကာင္း

ေနာက္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ
ဆက္လက္

ၿမိဳ႕ေတာ္

(ဝါ)

တည္ရွိေနသည္။

သို႕ရာတြင္

မလိုက္ပါက အမွန္တကယ္ မဖြ႕ံ ၿဖိဳးႏိုင္သည့္

ထို႔အျပင္

ကုန္သြယ္မႈုၿမိဳ႕ေတာ္

မ်ားစြာရွိေနပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင္႔

အျဖစ္သာမက

မႏၱေလးသည္

ကမာၻလွည့္ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္လည္း

ျဖစ္သည္ကို သိရွိၾကပါသည္။
မႏၱေလးေဒသသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အစြန္း(၂)ဘက္တိုးတက္မႈဆိ္ုင္ရာ

မဟာဗ်ဴဟာတြင္

ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ

အစြန္း(၂)ဘက္ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အေရးပါလွပါသည္။ ၄င္းကိုအမ်ိဳးသားဘက္စံု ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္း (NCDP)
(၂၀၁၀-၂၀၃၀) တြင္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ရန္ကုန္ႏွင႔္ မႏၱေလးအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ေဒါက္တို္င္(၂)ခု အျဖစ္(ဝါ) ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈစင္တာ(၂)ခု အျဖစ္ ထားရွိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။
အေသးစားႏွင႔္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လက္ငင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသည္ကို
ျပဆိုေနပါသည္။
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး
ေပးလာပါလာက

အကယ္၍ျပည္တြင္း

SME

ထိုသူမ်ားအေနျဖင္႔လည္း
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္တြင္လည္း

မ်ားအေနျဖင္႔
အဆိုပါ

အက်ိဳးရွိ

ႏိုင္ငံျခား

လုပ္ငန္းမ်ား
(Win-Win)

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာေအာင္

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္က္ို

ဆက္သြယ္

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္

မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ -အဆိုပါ ေဒသတြင္ ၁၉၉၆ခုနွစ္ကပင္ စတင္လည္ပတ္သည့္ သၾကားစက္ရုံမ်ား ရွိၾကပါသည္။
သို႔ေသာ္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျဖစ္ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရျခင္း၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မျပည္႔စံုျခင္းနွင္႔

နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္မ်ား

တို႕ေၾကာင္႔

ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးတြင္

ေခတ္မီစက္

စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင္႔ ထုတ္လုပ္သကဲ့သို႔ အဆင့္မီျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အရင္းအႏွီး အခက္အခဲေၾကာင္႕
၁၉၉၆ ခုနွစ္တြင္ သၾကားခ်က္စက္ရုံ(၇၀)ရွိရာမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ (၁၅)ခုသို႕ ေလ်ာ႔နည္းသြားခဲ႔ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္
မႏၱေလးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

သၾကားထုတ္လုပ္မႈ၏

၅၀%ေက်ာ္

ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ႔

ေပသည္။

သို႔ေသာ္

သၾကားထုတ္လုပ္မႈမွာ မၾကာေသာကာလမ်ား အတြင္းမ်ားစြာ က်ဆင္းခဲ့သျဖင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ထုတ္ကုန္ မ်ား၏အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးႏွစ္ရပ္လံုး တိုးတက္လာရန္
အေရးၾကီး သကဲ့သို႕ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္း ကူညီျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
၁.၃ စီးပြားေရးအေျခအေန
မႏၱေလးေဒသသည္

ျမန္မာျပည္အလယ္ပ္ိုင္း

အသဲႏွလံုးေနရာတြင္

ေဒသသည္ႏိုင္ငံ၏

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးနွင္႔

ေပါမ်ားရာေနရာႏွင့္

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိရာ

ဗ်ဴဟာက်စြာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

တည္ရွိပါသည္။

အခ်က္အခ်ာေနရာ၊

အလယ္ဗဟိုေနရာ

အဆိုပါ

အလုပ္သမားထု

ျဖစ္္ေပသည္။

၄င္းေဒသသည္

လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားနွင္႔ ေဒသတြင္းရွိ လူဦးေရအမ်ားစုအတြက္ အေျခခံတစ္သက္တာလိုအပ္မႈ အရင္းအျမစ္
မ်ားလည္းရွိသည့္

ေရာေထြးေနေသာ

စီးပြားေရးပံုသ႑ာန္

ရွိေပသည္။

စက္မႈကုန္

ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊

ကုန္သြယ္ေရးႏွင႔ခ
္ ရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင႔လ
္ ည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။
မႏၱေလးဧရိယာသည္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ သစ္ေတာထြက္ကုန္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေထာက္ကူလ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
၄င္းေဒသသည္

သဘာဝအရေသာ္လည္း

ေကာင္း၊

အစဥ္အလာအရေသာ္

လည္းေကာင္း၊

လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းနွင္႔ သစ္ေတာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ သိုေလွာင္ရန္၊ တိုးတက္ဆင့္ပြားလုပ္ကိုင္ရန္၊
ျဖန္႔ျဖဴးရန္တို႕အတြက္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္အေရးပါေသာ

ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေနရာ

ျဖစ္ေပသည္။

မႏၱေလးေဒသအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ သီးႏွံမ်ားမွာ - စပါး၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ေျမပဲ၊ နွမ္း၊ ဝါ၊ ပဲ၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊
ငရုတ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အသားႏွင့္ေရခ်ိဳငါး ထြက္ကုန္မ်ားသည္လည္း ေဒသ၏စီးပြားေရး
တြင္အေရးႀကီးပါသည္။ ကၽြန္းႏွင႔သ
္ စ္ေတာ စသည္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သစ္ေတာထြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဒသတြင္းရွိ
သစ္ေတာမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ရယူပါသည္။
မနၱေလးေဒသသည္ အရက္ခ်က္စက္ရုံမ်ား၊ ခ်ည္ထည္စက္ရုံမ်ား၊ သၾကားခ်က္ စက္ရုံမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုသံုးႏွင႔္
စားသံုးကုန္စည္မ်ား

ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရုံမ်ား

ေပါမ်ားရာေနရာလည္း

ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

သတၳဳမ်ားႏွင႔အ
္ ဖိုးတန္ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်ား ကိုလည္း ထုတ္လုပ္ပါသည္။ မိုးကုတ္သည္ ပတၱျမားတြင္းမ်ားရွိ
သည္အတြက္

ေက်ာ္ၾကားပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္

ရွိသည့္အနယ္က်ေက်ာက္မ်ား

အနက္ေပၚလြင္

ထင္ရွားလွပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း
မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း

မႏၱေလးေဒသ၏
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

စီးပြားေရးတြင္

ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား

ျဖစ္ထြန္း
အံ့ၾသဖြယ္

လ်က္ရွိသည္။

ေကာင္းေလာက္ေအာင္

တိုးတက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကရာတြင္ မႏၱေလးေဒသအတြင္းရွိ ေလ့လာဖြယ္ ေနရာမ်ားက အထင္ကရျဖစ္ေပသည္။
ပုဂံျမိဳ႕ေဟာင္းရွိ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားနွင္႔ အမရပူရတို႕သည္ ေလ့လာရန္ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္
သကဲ့သို႔

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ၾကီးကလည္း

ခရီးသြားအမ်ားျပားကို

ဆြဲေဆာင္လ်က္

သမိုင္းဆိုင္ရာ၊
ရွိပါသည္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ
ကုန္းျမင္႔တြင္

ေလ့လာဖြယ္ေနရာမ်ားတို႔ျဖင္႕
ထင္ရွားသည့္

ျပင္ဦးလြင္ႏွင႔္

ပုပၸါးေတာင္တို႕ကလည္း စီးပြားေရးခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ အလားအလာ ေကာင္းေပသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္
ေကာင္းမြန္သည့္

ႏိုင္ငံ၏အလယ္တြင္

မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး

တည္ရွိေနသျဖင္႔

ရွိပါသည္။

တရုတ္၊

အိႏၵိယတို႔ႏွင့္လည္း

အေျခခံကုန္စည္မ်ားျဖစ္ေသာ

စပါး၊

ပဲႏွင့္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တစ္ဆင့္ ျပန္္လည္ေရာင္းခ် သူမ်ားထံသို႕ ပို႔ေဆာင္ျခင္း(သ္ို႕) တရုတ္ႏွင့္
အိႏၵိယသို႔ တင္ပို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးပို႔ကုန္ မ်ားေနသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးတြင္ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္သကဲ႔သို႔
ခရီးသြား

ဧည္႕သည္မ်ား

လည္ပတ္လ္ိုရာ

ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္႔

မႏၱေလးသည္ျမန္မာနိုင္ငံ၏

စီးပြားေရးတြင္

လည္းသိသာေပၚလြင္စြာ ျဖည္႕ဆည္း ေပးေနသည့္ တိုင္းေဒသၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၁-၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅၂၀၁၆) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္တြင္ပ်မ္းမွ် (၈.၄%) တိုးတက္လာရန္ႏွင့္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္
တစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၁.၂)သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀) ရရွိရန္ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာ၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုး= ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂၀၀ (၂၀၁၅)
ဇယား(၂) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းမႈ
ဘ႑ာေရးႏွစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီတြ
င္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းမွဳ

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၁၁.၂၉%

၁၁.၂၅%

၁၁.၀၈%

၁၁.၄၂%

၁၁.၅၀%

ဇာစ္ျမစ္-အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန
ပံုံ(၂) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဂ်ီဒီပီ

ဇာစ္ျမစ္-အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ၾကီးဌာန
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏

ဂ်ီဒီပီ

ကိုေလ့လာရာတြင္

အဓိက

က႑ၾကီး

(၃)

ခုျဖစ္ေသာ

လယ္ယာ

၊

စက္မႈႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈ တို႕ျဖင့္ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ လယ္ယာ
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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က႑ၾကီးတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္း ၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ သစ္ေတာ က႑မ်ား
ပါဝင္ေနေပသည္။ စက္မွဳက႑ၾကီးတြင္

စြမ္းအင္ ၊ သတၱဳ ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

တို႕ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၊ ဆက္သြယ္ေရး ၊ ေငြေၾကးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ၊
လူမႈေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲေ
ြ ရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဌားရမ္းျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပါဝင္သည့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ပါဝင္ၾကပါသည္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏
ထုတ္ယူတြက္ခ်က္ေလ့

ဂ်ီဒီပီကို
ရိွပါသည္။

လယ္ယာႏွင့္

သစ္ေတာဆိုင္ရာအေျခခံ

၂၀၁၁-၂၀၁၂

ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္

ထုတ္ကုန္မ်ားကို

အဓိကထား၍

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏

ဂ်ီဒီပီတြင္

လယ္ယာက႑ႀကီး၏ ပါဝင္မွဳမွာ (၄၁.၅%) ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ စက္မွဳက႑ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ပါဝင္မႈ
အမ်ိဳးအစား တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လယ္ယာက႑ာ၏ ပါဝင္မွဳမွာ (၂၉.၈%)
သို႔ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ပါသည္။ လုပ္သားအင္အားမ်ားစြာ အသံုးျပဳရသည့္ စက္မွဳက႑တြင္ အသံုးမခ်နိဳင္ေသးသည့္
လူငယ္လုပ္သားထုကို ထိန္းေက်ာင္း ေမြးျမဴေထာက္ကူ ေပးျခင္းအားျဖင့္ စက္မွဳက႑ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳက႑မ်ားသည္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏ ဂ်ီဒီပီကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိဳင္မည့္ အေရးၾကီးေသာက႑မ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုထက္ပို၍ ဆိုရပါမွဳ ပို၍ ဆဲေ
ြ ဆာင္နိဳင္ျပီး ျဖစ္နိဳင္ေျခရွိေသာ စက္မွဳႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း မ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမွဳပ္သူမ်ားအတြက္

ပို၍

အလားအလာေကာင္းနိဳင္ေပသည္။

ေဈးကြက္မ်ားကို

ဖံြ႔ျဖိဳးလာေစနိဳင္သကဲ့သို႕

ေဒသခံ

သူတို႕အေနျဖင့္

စီးဆင္းလည္ပတ္မွဳ

အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားကိုလည္း

မရွိေသာ

လုပ္သားအင္အားအျဖစ္

ေထာက္ကူေပးနိဳင္ပါသည္။
ပံုံ(၃) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ က႑အလိုက္ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းမႈ

ဇာစ္ျမစ္-အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္မဝ
ႈ န္ၾကီးဌာန
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အေနျဖင့္ နိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတြင္ တတိယအမ်ားဆံုးေနရာမွ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ္လည္း ၊
တစ္ဦးက် ဂ်ီဒီပီတြင္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ အျခားတိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ မေကြး ၊ စစ္ကိုင္း ၊ ေနျပည္ေတာ္တို႕ႏွင့္
ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက

ေႏွးေကြးေနာက္က်

ေနေပသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာႏွစ္တြင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏
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တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ ျမန္မာက်ပ္ (၁.၀၁၁) သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄၂) ျဖစ္ရာ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္
က်ပ္ (၁.၆၄၅)သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၃၇၀) ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။
ပံုံ(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ

ဇာစ္ျမစ္-အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္မဝ
ႈ န္ၾကီးဌာန
၁.၃.၁ အစြန္းႏွစ္ဘက္ တိုးတက္မႈပံုစံ
ဘက္စံုႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္

အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖံြျဖိဳးမွဳစီမံကိန္း

(NCDP)

တြင္

ဆန္႕က်င္ဘက္

အစြန္းႏွစ္ဖက္ တိုးတက္မွဳပုံစံကို တင္ျပထားရာတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးအား ေဒါက္တို္င္ၾကီး(၂)ရပ္ (ဝါ) ျမန္မာနိုင္ငံ၏
ဖံြ႔ျဖိဳးမွဳ

ဗဟိုဌာနၾကီး(၂)ခု

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးအား

အျဖစ္ထားရွိေၾကာင္း
စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ား

ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။
ပိုမိုထြန္းကားလာ၍

အဆိုပါ

၄င္းတို႔၏

ပံုစံ

(ေမာ္ဒယ္)သည္

စုစုေပါင္းစီးပြားေရးတြင္လည္း

တိုးတက္လာေစရန္ စီးပြားေရးစႀကႍမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးထားပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္
အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖံြ႕ျဖိဳးမွဳသည္
ျဖစ္ပါသည္။

ဤစီးပြားေရး

ထိထိေရာက္ေရာက္

ေအာင္ျမင္မွဳရွိလာျပီး

စႀကႍလမ္းမၾကီးမ်ားသည္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳကို

နိုင္ငံတြင္းဆက္သြယ္မွဳကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္

သာမက

ျပင္ပနိုင္ငံမ်ား

(အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ထိုင္း ၊ အိႏၵိယ ၊ လာအို ႏွင့္ တရုတ္) နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လည္္းဆက္သြယ္နိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားဘက္စံုဖံြ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းအရ
ေျမာက္ပိုင္း၏

စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးမွဳအတြက္

တိုးတက္မွဳပံုစံ(ေမာ္ဒယ္)၏
(ERIA)အမ်ိဳးသား

မႏၱေလးသည္နိဳင္ငံအဆင့္
ဗဟိုခ်က္မသဖြယ္

စိတ္ကူးစိတ္သန္းကို

စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏွင့္

ေရးဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ

အေရွ႕အာရွ

ဝန္ၾကီးဌာနတို႔၏

ျမန္မာျပည္

အစြန္းႏွစ္ဖက္

စီးပြားေရးသုေတသနဌာန
ေထာက္ပံ့မွဳ

တို႕ျဖင့္ျပင္

ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ "ျမန္မာဘက္စံုဖံြ႕ျဖိဳးမွုအျမင္" (MCDV) မွရရွိခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းၾကီးျဖစ္သည့္

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

7

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

အေလ်ာက္အစပ်ိဳး

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳ

စရိတ္မ်ား

ျမင့္မားနိုင္သည့္

အတြက္

ဦးစားေပးမွဳအစီအစဥ္မ်ား

ခ်မွတ္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။
ပံုံ(၅) အစြန္းႏွစ္ဘက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပံုစံ (ေမာ္ဒယ္)

ဇာစ္ျမစ္-အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳး တိုးတက္မဝ
ႈ န္ၾကီးဌာန
၁.၄ အေျခခံစီးပြားေရးအေဆာက္အဦးမ်ား
ႏိုင္ငံ၏ဖံြ႕ၿဖိဳးမွဳတြင္ ထိေရာက္စြာပါဝင္ျဖည့္စြမ္းနိဳင္ရန္အတြက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္
အေဆာက္အဦမ်ား

ဖြ႔ျံ ဖိဳးတိုးတက္လာရန္

အေရးၾကီးလွပါသည္။

မႏၱေလးသည္

နိုင္ငံအလယ္ပိုင္းအပူပိုင္းဇုန္၏

စီးပြားေရးႏွင့္လူမွဳေရးတို႕တြင္ အခ်က္အခ်ာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္သာမက ႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္ပိုင္း ေျမာက္ဘက္ပိုင္း
တို႔ႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္သျဖင့္ တရုတ္ ၊ အိႏၵိယတို႕ႏွင့္ ကုန္သြယ္မွဳျပဳရာတြင္လည္း အခ်က္အခ်ာဗဟို
ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက အဖဲ႕ြ အစည္း ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ တိုင္းေဒသၾကီး၏
အေျခခံအေဆာက္အဦးအားလံုး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ ရွိၾကပါသည္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး
၊လူအမ်ား၏ေနထိုင္မႈ

အစိုးရအေနျဖင္႔
အဆင္႔အတန္း

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟခ်က္

အားလံုး

ေလ်ာ႔နည္းလာေစရန္လည္းေကာင္း

တိုးတက္လာေစရန္လည္းေကာင္း၊

ျဖစ္ေပၚလာရန္လည္းေကာင္း၊

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ

သန္႕ရွင္းေသာအစိုးရနွင္႔
ေဒသမ်ားအတြက္
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အေသးစိတ္စီမံကိန္းမ်ာ
၊ျမိဳ႕ေတာ္ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈ

ေရးဆြထ
ဲ ားျပီးျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းမ်ား၊

ျမိဳ႕နယ္ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈ

အေသးစ္ိတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား
စီမံကိန္းမ်ားမွသည္

၊

ေဒသဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား

ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ

စီမံကိန္းမ်ားအား

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အဖြ႕ဲ မ်ားနွင္႔ ေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၁.၄.၁ လမ္းမ်ား
ျမန္မာ၏ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္) ၊တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ လာအို နွင္႔ ထိုင္းနိုင္ငံ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔အတြက္
ျမန္မာနိုင္ငံသည္

တရုတ္၊

ေတာင္အာရွ၊

အေရွ႕ေတာင္အာရွတို႔သို႕

သြားရာလမ္းတြင္

မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ

တည္ရွိပါသည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးသည္ အာရွတြင္အၾကီးဆံုးနွင္႔ အလ်င္ျမန္ဆံုးတိုးတက္ေနသည့္ ေဈးကြက္မ်ား
ျဖစ္ျပီး၊ တိုင္းေဒသၾကီးအတြက္ၾကီးမားေသာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားရရွိေစမည္႔ အိႏၵိယ၊ တရုတ္နွင္႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံ
မ်ားအၾကားတြင္ နီးကပ္စြာတည္ရွိေနသည္႔ တိုင္းေဒသၾကီး ျဖစ္သည္။

ဇယား(၃) မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏ လမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
အမ်ိဳးအစား

စုစုေပါင္း

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီးမ်ား

၂၄

ေဒသဆိုင္ရာလမ္းမ်ား

၃၃

တံတားမ်ား

၃၉၁၈

မွတ္ပံုတင္ကားမ်ား(ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မပါ)
မွတ္ပံုတင္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား
အမွတ္စဥ္

၁၄၆,၅၂၅
၁၂၆၂,၀၂၄

အရပ္ေဒသ

တံတားအေရအတြက္

၁

မႏၱေလး

၃၅၉

၂

ျပင္ဦးလြင္

၃

ေက်ာက္ဆည္

၆၈၉

၄

မိတၳီလာ

၄၄၉

၅

ျမင္းျခံ

၆၄၇

၆

ေညာင္ဦး

၇

ရမည္းသင္း

၁၄၅၆

၅၃
၂၆၅
စုစုေပါင္း

၃၉၁၈

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕(၂၀၁၁-၂၀၁၅ စီမံကိန္း)

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၆) မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးနွင္႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္႔ လမ္းမ်ား

ဇာစ္ျမစ္-ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိးမႈကုမၸဏီလီမိတက္(MMRD)
သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ
ထားသည္႔လမ္္းမ်ားတိုးတက္

က႑အားလံုးတိုးတက္
လာရန္အတြက္

အေရးႀကီးလွပါသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္

ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး

ေကာင္းမြန္မႈကို

လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ

လာေစရန္အတြက္
ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို

တိုးတက္မႈသည္

ျဖစ္ေပၚရရွိေစပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္

တိုးတက္ေစရန္အတြက္

အႏွစ(္ ၂၀)ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္၍

အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္႔

တိုင္းေဒသႀကီး

ဆက္သြယ္

အျခားေဒသမ်ားႏွင့္

အစိုးရအေနျဖင့္

ေဒသတြင္းရွိ

ကာလတိုငါးႏွစ္

စီမံကိန္း၊

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီးမ်ား

တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊

လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား အဆင့္ျမွင္႔တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရသည္

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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တည္ရွိေနဆဲလမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ အလို႔ငွာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ႏွင႔ပ
္ ူးတြဲ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းႏွင႔္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၁.၄.၂ ဆိပ္ကမ္းမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ အရွည္မွာ ကီလိုမီတာ၅၀၀၀ခန္႕ ရွိသည့္အနက္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးကို
ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနသည္႕ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းလမ္း အပါအဝင္အေျခခံ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းလမ္း ကြန္ရက္မွာ
ကီလိုမီတာ ၂၄၀၀ခန္႔ ရွိေနပါသည္။
ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သကဲ့သို႕ အေရးပါဆံုး ေရလမ္းခရီးလည္း ျဖစ္ကာ၊ မႏၱေလး
တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ေလွ်ာက္၏ ေရလမ္းခရီးအတြက္လည္း အေရးပါလွပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စီးပြားေရးႏွင႔္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားစြာတြင္ အဓိကပါဝင္ေနခဲ့ျပီး ဆက္လက္၍လည္း ၄င္း၏
အဓိက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးမႈဆိုင္ရာ အလွတရားကို ထမ္းရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ လူသံုးကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္
ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား

ျဖစ္ၾကေသာ

အၾကီးစားစက္ပစၥည္းမ်ား

ႏွင့္

ဆန္စပါး၊

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊

စားသံုးကုန္စည္မ်ားကို

ေလာင္စာဆီ၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္

ေက်ာက္မီးေသြး၊

အဓိကအားျဖင့္ေရလမ္းခရီးကို

အသံုးျပဳေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
ကုန္စည္မ်ားကို

ေရလမ္းခရီးျဖင္႔

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္

အကုန္အက်အနည္းဆံုးတစ္ရပ္

အေနျဖင္႔

စဥ္းစားၾကေသာ္လည္း ၊ေႏြရာသီတြင္ ျမစ္အတြင္း ေရလံုေလာက္စြာ မရွိျခင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းလာ
ျခင္း၊

ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား

ေကြးေကာက္လာျခင္း

စသည္႔

အတားအဆီးမ်ားကလည္း

ရွိေနၾကပါသည္။

ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေသာင္ခုတ္စက္မ်ားျဖင္႔ အထပ္ထပ္တူးေဖာ္ျခင္း
နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားက္ို ျပဳျပင္ေဆာက္ရြက္ေပး သကဲ့သို႕ ေရလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊
ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားျဖင္႕လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မႏၱေလးတိုင္း

ေဒသၾကီးအေနျဖင္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ျမန္မာျပည္တစ္လႊား

ကုန္သြယ္မႈအခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ား

ကုန္စည္မ်ားလြတ္လပ္စြာ
ရရွိေစရန္

အလို႔ငွာ

စီးဆင္းေစရန္ႏွင့္
၂၀၁၅

ခုႏစ
ွ ္တြင္

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အာဆီယမ္ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) မစတင္မီ ျပည္တြင္းေရလမ္းႏွင႔္
ဆိပ္ကမ္းမ်ားတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ နွင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ
ရရွိသည္႔ ေငြမ်ားျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ ခဲ့ပါသည္။
ပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင္႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင္႔

ျပည္တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္

ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။


ကုန္ပစၥည္းသယ္ေဆာင္္ရာတြင္

ထိေရာက္မႈကို

ျမွင္႔တင္ေပးရန္အတြက္

ဧရာဝတီျမစ္

ႏွင႔္

ခ်င္းတြင္းျမစ္တစ္္ ေလွ်ာက္တြင္ အဆင္႔မီျပည္တြင္း ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊


ျပည္တြင္းေရလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္တိန္နာျဖင္႔ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူမႈကို ျမွင္႔တင္ေပးရန္၊



ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္၊

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ



အလုပ္အကိုင္

အခြင္႔အလမ္းမ်ား

ဖန္တီးေပးရန္

ႏွင႔္

ျပည္သူမ်ား၏

လူေနမႈအဆင္႔အတန္းကို

တိုးတက္လာရန္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ကမာၻ႕ဘဏ္အေနျဖင္႔
စီမံကိန္းအတြင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ

သန္း၁၀၀

တန္ဖိုးျဖင္႔

(၂၀၁၅-၂၀၁၆

မွ

၂၀၁၉-၂၀၂၀)

(၅)ႏွစ္

ဧရာဝတီျမစ္မ်ားစုစည္းရာ ဆံုရပ္ေဒသ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစီမံကိန္း (AIR BMP) ကိုေဆာင္ရြက္မည္

ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ အေၾကာင္းအရာ(၃) ရပ္ ပါဝင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ-သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင႔္
ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ

သင္တန္းဌာနမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေရလမ္းဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

မွတ္သားျခင္း၊ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင္႔ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း၏ ေရလမ္းခရီး တိုးျမွင္႔ေဆာင္ရြက္ေရး တို႕ ပါဝင္သည္။
မႏၱေလးဆိပ္ကမ္းသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိသည္။ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွဳဆိုင္ရာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကုန္စည္မ်ားကို
အလုပ္အမ်ားဆံုးေသာ

ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရသျဖင့္
ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားစြာအနက္

ျပည္တြင္း

ေရေၾကာင္းအာဏာပိုင္အဖဲြ႕သည္

ခရီးသည္ႏွင့္ကုန္စည္မ်ားကို မႏၱေလးမွ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ ၊ ျပည္ ၊ ေညာင္ဦး ၊
ကသာႏွင့္

ဗန္းေမာ္စသည့္ျမိဳ႕မ်ားသို႕သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

အစိုးရ၏

မူဝါဒမ်ားမွာ

လက္ရွိဆိပ္ကမ္းမ်ား ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မႈ႕ က်ယ္ျပန္႔လာေစမည့္ အစိုးရ၏မူဝါဒမ်ားမွာ အားတက္သေရာ
မရွိလွဘဲ သာမာန္ရွိရိုးရွိစဥ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေခ်းေငြမ်ား၊ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မမ
ႈ ်ားျဖင့္္
ကုန္တင္ကုန္ခ်

ျပဳလုပ္ရာတြင္

ကုန္တင္ကုန္ခ်ျပဳလုပ္ရာတြင္

မႏၱေလးဆိပ္ကမ္းကို

တိုးတက္လာေစရန္အတြက္
တိုးတက္လာ

ဆိပ္ကမ္းကို

ေစရန္အတြက္

ကုန္စည္မ်ား၊

ကုန္စည္မ်ား

ကုန္ေသတၱာမ်ား

၊

ကုန္ေသတၱာမ်ား

ဆိပ္ကမ္းမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊

ဂိုေဒါင္မ်ားႏွင့္

အျခားလိုအပ္သည့္ အေဆာာက္အဦးမ်ား ဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလး၏
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေစရန္အ တြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမွု
အကဲျဖတ္စစ္တမ္းတစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ(JICA)၏ အကူအညီျဖင့္
၂၀၁၄ခုႏွစ္မတ္လတြင္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန

အေနျဖင့္လည္း

မႏၱေလးဆိပ္ကမ္း

တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံျပီးျဖစ္ပါသည္။
ဆီမီးခံုဆိပ္ကမ္းသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ဧရာဝတီျမစ္၏ အလယ္ပိုင္းေနရာႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္
ဘက္ တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ မႏၱေလးျမိဳ႕သာစက္မဥ
ႈ ယ်ာဥ္၏ အေနာက္ဘက္(၁၁)မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိ
ပါသည္။

အဓိကဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္တာ

မ်ားအတြက္

ျခံဝန္း

၊

စနစ္တက်အဆင့္ဆင့္

ေဆာက္ရြက္

လုပ္ကိုင္ရသည့္ ဧရိယာ ၊ ဂိုေဒါင္မ်ားအတြက္ ေျမေနရာ ၊ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မဇ
ႈ ုန္ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မဌ
ႈ ာန
လက္ေအာက္ဌာန

၊ ကုန္သြယ္လဲႊေျပာင္းတင္ပို႔မႈတို႔ျဖင့္ ဧက(၃၈၀) က်ယ္ဝန္းပါသည္။ အဆိုပါဆိပ္ကမ္းသည္

မႏၱေလးျမိဳ႕သာစက္မႈ
အလြယ္တကူ

ဥယ်ာဥ္အနီးအနားရွိ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္

ဧရိယာႏွင့္ျမိဳ႕မ်ားမွ
ဒီဇိုင္းေရးဆဲြထား

ထြက္ရွိသည့္
သည္။

ကုန္ထုတ္ႏွင့္

ဆိပ္ကမ္းႏွင့္

ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ဆက္စပ္ေနသည့္လမ္းကို

မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မႏၱေလးေလဆိပ္ႏွင့္လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္
တိုးခ်ဲ႕ဖို႔လိုအပ္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕သာစက္မဖ
ႈ ံြ႕ျဖိဳးေရး

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္

လမ္းေၾကာင္းမ်ား

တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေရွ႕ေျပးစစ္တမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၇) ဆီမီးခံုဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးျမိဳ႕သာစက္မႈဖံြ႕ျဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတတ္ (MMID)
MMID

အေနျဖင့္

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုဥပေဒ(FIL)ႏွင့္

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားမွာအရည္

အခ်င္း

ျပည့္ဝသည့္

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား

ရရွိေစႏိုင္ျပီး

၊

(MIC)တို႔အရ

ေျမဌားရမ္းမႈဆိုင္ရာ

ေျဖေလွ်ာ့ေပးမွုမ်ားကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အေထြေထြကုန္ထုတ္လည္ပတ္မွ လုပ္ငန္းမ်ားကို
၂၀၁၆ဇန္နဝါရီမွ

စတင္ရန္

ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း

ရည္ရြယ္ထားခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးဆိပ္ကမ္းတြင္

ဆီမီးခံုဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းတြင္မူ

ပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းထားသည့္

ကုန္ေသတၱာၾကီးမ်ားကို

လက္ျဖင့္သာ

ထုထည္ၾကီးမားသည့္

အတင္အခ်

ကိုယ္ထည္ၾကီးမ်ား

အတင္အခ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္

ေခတ္မီကိရိယာမ်ား

ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္မအ
ႈ တြက္ ဝမ္းျပားေရယာဥ္ႀကီးကို ျမစ္၏ေရမ်က္ႏွာျပင္ အနိမ့္အျမင့္အလိုက္(ေျခာက္ေသြ႔ရာသီႏွင့္
စိုစြတ္ေသာရာသီ

၁၀မီတာ

ဒတ္(ခ်္)ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္

ကြာျခားသည္)
DHVသည္

ဆက္သြယ္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ရန္
ကုန္စည္ပို႔

ေဆာင္မအ
ႈ တြက္

ပံုစံထုတ္

တည္ေဆာက္ထားသည္။

အေျခခံဒီဇိုင္း

ေရးဆဲေ
ြ ပးသည္။

ဝန္ခ်ီစက္သည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ကို ေၾကာင့္ၾကရန္မလိုဘဲ တစ္ႏွစ္ပတ္လည္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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၁.၄.၃ မီးရထားသံလမ္းမ်ား
မႏၱေလးသည္ ကုန္လမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မအ
ႈ တြက္ အေရးပါေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ေတာ္တြင္ အမ်ားဆံုး
ကိုင္တြယ္

ေဆာင္ရြက္ရသည့္

အေျခခံစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ကုန္စည္မ်ားမွာ

ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား

ပဲမ်ိဳးစံုမ်ား

တင္သြင္းျခင္းတို႕ျဖစ္

တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္
သည္။

အဆိုပါ

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

မူဆယ္မွတဆင့္ တရုတ္သို႔လည္းေကာင္း ၊ တမူးမွတဆင့္ အိႏိၵယသို႔လည္းေကာင္း တင္ပို႔/တင္သြင္းျခင္း ျပဳၾက သည္။
ထို႔ေနာက္ ရထားသံလမ္းမ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္ထုတ္မ်ားကို မႏၱေလးမွတဆင့္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရွိ
အစိိတ္အပိုင္း အသီးသီးသို႔ ျဖန္႔ေဝပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

မီးရထားသယ္ယူပို႔ေဆာင္မွုကို

ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္သို႔

က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ရန္ကုန္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္ငူ ၊
မႏၱေလးရထားလမ္းကို ၁၈၈၉တြင္တိုးခ်ဲ႕ခဲ႔သည္။ ထိုအခါမွစတင္၍ မႏၱေလး-ရန္ကုန္လမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အလုပ္အမ်ားဆံုးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာျပီး တရုတ္ (ယူနမ္)မွ တင္သြင္းလာသည္႔ ကုန္စည္မ်ား ကို မႏၱေလးတြင္
ကုန္စည္ေသတၱာမ်ားတြင္
ရန္ကုန္ႏွင့္

အျခား

ထုတ္ပိုးျပဳျပင္ျပီး၍
ေဒသမ်ားမွ

ရန္ကုန္သို႔ဆက္လက္

ကုန္စည္မ်ားကို

ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးမွတစ္ဆင့္

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

တရုတ္သို႔ပို႔ေဆာင္သည္။

မႏၱေလးသည္ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားကို
မီးရထားလမ္း ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပဖံြ႔ျဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့

(၁၄၂) သန္းကို

မီးရထားလမ္းမ်ား ျပဳျပင္ရန္ ၊ ေခတ္မီလာေစရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းျမန္ဆန္ျပီး ရထားပို႔ေဆာင္မစ
ႈ ြမ္းရည္ တိုးတက္
လာေစရန္ အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနားလမ္းပိုင္းတြင္ အခ်က္ျပကိရိယာမ်ား
အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ျပည္ပဖံြ႔ျဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ၊ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုမ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀.၅၇သန္း ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ၏

အလယ္တြင္

တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင္႔

မႏၱေလးသည္

ခရီးသည္မ်ားႏွင႔္

ကုန္စည္မ်ားအား

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏွံ႔တစ္လ်ားသို႔ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက က်လွပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၈) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ မီးရထားလမ္းႏွင့္ ေရလမ္းမ်ား

ဇာစ္ျမစ္- ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး(MMRD)
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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၁.၄.၄ ေလဆိပ္မ်ား
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေညာင္ဦ္းေလဆိပ္ႏွင့္ မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာေလဆိပ္ ဟူ၍ ေလဆိပ္ (၂)
ခုရွိပါသည္။
မႏၱေလး

အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ

ေလဆိပ္သည္

မႏၱေလးျမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္(၃၅)

ကီလိုမီတာ

ကြာေဝးသည္႔

တံတားဦးၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိျပီး၊ ျမန္မာျပည္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္(၃) ခု အနက္ (၁) ခု ျဖစ္ပါသည္။
မႏၱေလးေလဆိပ္ကို ၁၉၉၉ခုနွစ္ အတြင္း အျပီးတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးႏွင့္ ေခတ္အမီဆံုး
ေလဆိပ္လည္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၏

ျပည္တြင္း

အရွည္မွာ

၁၄၀၀၀ေပ

ျပည္ပ
၄၂၆၇

ခရီးလမ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္
မီတာရွိျပီး

ဆက္သြယ္ထားပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္

အရွည္ဆံုးျဖစ္ကာ

တစ္ႏစ
ွ ္လွ်င္ ခရီးသည္(၃) သန္း လက္ခံေဆာင္ရြက္နိုင္သည္႔ ေလဆိပ္ၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ မစ္ဆူဘီရွီ
ေကာ္ပိုေရးရွင္း, JALUX Imc, နွင္႔ SPA Project Management တို႕ႏွင့္ ႏွစ(္ ၃၀) ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။
မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
မ်ားကိုျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္

ေလဆိပ္၏

ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာနွင္႔

အေမရိကန္ေဒၚလာ

၁၃.၅သန္း

ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမည္ျဖစ္ျပီး

အပိုင္း(၃)ပိုင္းျဖင္႔

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀ တန္အတြက္ တည္ေဆာက္၍ အပိုင္း(၂)နွင္႔ (၃)
တြင္ ကုန္တန္ခ်ိန္၁၂၀၀၀ အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပံုံ(၉) မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ေရာက္ရိွလာသည့္ခရီးသည္မ်ား

ဇာစ္ျမစ္-ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
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ဇယား(၄) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားျဖစ္ေျပးဆြလ
ဲ ်က္ရိွသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားစာရင္း
အမွတ္စဥ္

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား

၁

Myanmar National Airlines (formerly known as Myanma Airways)

၂

Asian Wings

၃

Air Kanbawza

၄

Air Bagan

၅

Yangon Airways

၆

Golden Myanmar

၇

Mann Yadanarpon

၈

China Eastern* (Mandalay- Kunming)

၉

Air Asia* (Mandalay- Bangkok)

၁၀

Bangkok Airways* (Mandalay- Bangkok/ Chiang Mai)

၁၁

SilkAir* (Mandalay- Singapore)

၁၂

Myanma Airways International (Mandalay- Gaya/ Seoul)

* အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား
ပံုံ(၁၀) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈျပဳရာ ေလဆိပ္မ်ား

ဇာစ္ျမစ္-ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး(MMRD)
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ေညာင္ဦးေလဆိပ္သည္

ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ေတာ္

ပုဂံသို႕သြားရာဝင္ေပါက္ျဖစ္ျပီး၊

အျခားအဓိကျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႕

ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားျဖင္႔ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိပါသည္။
၁.၄.၅ စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအင္ႏင
ွ ႔လ
္ ွ်ပ္စစ္သည္
အေျခခံအေဆာက္အဦး
အဓိကအေၾကာင္းတရား

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕

လွ်ပ္စစ္သည္

တစ္ရပ္အေနျဖင္႔

စဥ္းစား

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕

လာေရာက္ေစရန္
ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

တတ္ၾကပါသည္။

ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈရွိသည္႔
စီးဝင္လာေစသည္႔

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္

နွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္မွာ ၁၀% တိုးတက္လ်က္ရွိသျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာန အေနျဖင္႔ ၂၀၁၅
ခုနွစ္တြင္ ၁၁၇၆ မီဂါဝပ္သံုးစြဲႏိုင္မည္ဟု ခန္႕မွန္းခဲ့ပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္၊ တံတားဦးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း၊
အျခားစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနယ္ေျမမ်ားနွင္႔ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကဲ့သို႕ေသာ တိုးတက္လာသည္႔ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင္႔
အနာဂတ္ကာလတြင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ျမင္႔မားေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင္႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည္႔စြမ္းေပးသည္႔ စီမံကိန္းၾကီး(၃) ရပ္
ရွိပါသည္။

(1) ဝန္ၾကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
(2) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖင္႔ B.O.T စနစ္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(3) ျပည္ပရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားျဖင္႔ ဖက္စပ္ (သို႔) B.O.T စနစ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဇယား(၅) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ
အမွတ္စဥ္
၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇

ေဖာ္ျပခ်က္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္စီးအားအခ်ဳိး

တပ္ဆင္ထားသည့္စြမ္းအား

၂၃၀/၃၃

၂၀၀

၂၃၀/၁၃၂

၁၀၀

၂၃၀/၃၃

၆၀

၂၃၀/၁၃၂

၁၀၀

၂၃၀/၃၃

၁၀၀

၂၃၀/၃၃

၆၀

၂၃၀/၁၃၂

၂၀၀

ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု

၁၃၂/၃၃

၃၀

၁၃၂ kV ျမင္းျခံ ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု

၁၃၂/၆၆

၉၀

၁၃၂/၃၃

၁၂၈

၂၃၀ kV ေျမာက္ျပင္
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၂၃၀ kV ေရႊစာရံ
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၂၃၀ kV ဘီးလင္း
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၂၃၀ kV သေျပ၀
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၂၃၀ kV သာစည္

၁၃၂ kV တံခြန္တိုင္
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
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၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇

၁၃၂ kV ေအာင္ပင္လယ္

၁၃၂/၃၃

၃၀

ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု

၁၃၂/၁၁

၃၁.၅

၁၃၂/၃၃

၁၅

၁၃၂/၃၃

၆၀

၁၃၂/၃၃

၆၀

၁၃၂/၃၃

၁၅၀

၁၃၂/၃၃

၆၀

၁၃၂/၃၃

၁၈

၁၃၂/၃၃

၂၀

၁၃၂/၃၃

၁၈

၁၃၂/၆၆/၁၁

၃၉.၉၉

၁၃၂ kV ယင္းမာပင္
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV အနီးစခန္း
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV ရဲေအာင္ဆန္း
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV ေတာင္ေတာ္ကြင္း
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV အင္းကုန္း
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV ရတနာပံု
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV လက္ပံလွ
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV ဇုန္(၂)
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
၁၃၂ kV ေခ်ာက္
ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု
စုစုေပါင္း

၁,၅၇၀.၄၉

ဇာစ္ျမစ္- လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန
ယခုခ်ိန္တြင္
လုပ္ငန္းတစ္ခု

မႏၱေလးတို္င္းေဒသၾကီးအတြင္း
ရွိပါသည္။

၄င္းဌာနမ်ားမွ

ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသည္႔
၂၀၁၅-၂၀၁၆

ဌာန(၆)ခု

ဘ႑ာနွစ္ကုန္တြင္

ရွိျပီး၊

ေဆာင္ရြက္ဆဲ

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

၁၄၂၄

မီဂါဝပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုနစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အေမရိကန္ အေျခစိုက္APR ႏွင့္အစိုးရတို႕သည္
ျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္သည္႔ လွ်ပ္စစ္စက္ရုံ တစ္ခုကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ တည္္ေဆာက္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့
ၾကပါသည္။

ေက်ာက္ဆည္္ၿမိဳ႕တြင္

အေျခစိုက္မည္႔

တိုးခ်ဲ႕စက္ရုံသည္

ျမန္မာျပည္တြင္

အၾကီးဆံုးစက္ရုံတစ္ရုံျဖစ္လာၿပီး လူဦးေရ (၆) သန္းတို႕အား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ပံုံ(၁၁) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ စုစုေပါင္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ
၁.၄.၆ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
ေဒသတြင္းရွိ

အျခားနိုင္ငံမ်ားနွင္႔

ႏႈိင္းယွဥ္ပါက

ျမန္မာ့တယ္လီဖုန္း

ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္

လြန္ကဲစြာ

ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကို ခြင္႔မျပဳမီက တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္
ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္း
အစိုးရတက္လာျပီ္းေနာက္
တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။

(MPT)

တယ္လီဖုန္း
ႏိုင္ငံ၏

၏

လက္ဝါးၾကီးအုပ္မႈ

ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္

မိုဘိုင္းဖုန္းလိုအပ္ခ်က္ကို

ေအာက္တြင္ရွိခဲ့ပါသည္။
အထူး

ဦးစားေပးက႑

ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္

သမၼတဦးသိန္းစိန္
တစ္ရပ္ျဖစ္သျဖင္႔

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင္႔

တိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင္႔ ျမင္႔မားစြာခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္း
ကိုင္ေဆာင္မႈ နွဳန္းထားမွာ ၅၀% ရွိလာရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ပံုံ(၁၂) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတိုးတက္လာမႈ

ဇာစ္ျမစ္-ျမန္မာ႔အလင္း (၁၇-၈-၂၀၁၅) *ျမန္မာ႕ဆက္သြယ္ေရး၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း

တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္

ေဖာ္ျပပါ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွသည္
ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(1) အင္တာနက္ဝင္ေပါက္မ်ားကို

တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္

က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္

(ေနျပည္ေတာ္၊

ရန္ကုန္၊

မႏၱေလး)

(2) Fiber optic cabels နွင္႔ microwave ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္၊
(3) မိုဘိုင္းဆက္ေၾကာင္းမ်ား ထိုးေဖါက္မႈ တိုးတက္လာေစရန္၊
(4) အင္တာနက္ ျမန္ႏန
ႈ ္းကို ျမင္႔တင္ေပးရန္
(5) စာပို႕တိုက္ ဆိုင္ရာစနစ္မ်ားကို ျမွင္႔တင္ေပးရန္
(6) ကြန္ပ်ဴတာနွင္႔ IT စနစ္မ်ား ျမွင္႔တင္ေပးရန္
(7) ေၾကးနန္းစနစ္မ်ား ျမွင္႔တင္လာရန္
(8) e- Government အမ်ိဳးသား အခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာနထူေထာင္ရန္ တို႕ျဖစ္သည္။
၁.၅ ျပည္သူပိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
၁.၅.၁ ျပည္သူပိုင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္
ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပး

ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိ
ေနသည့္

ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏

လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို

ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ျဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း

အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးလာရန္အတြက္ အစိုးရသည္ ေဆးခန္းမ်ား ၊
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား
ထိုမွ်သာမက

၊

လမ္းမ်ားႏွင့္တံတားမ်ား

အစိုးရသည္

ခရိုင္အားလံုးရွိ

တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔တြင္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားပါ

သည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ား

လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးအတြက္

အမ်ားဆံုးပါဝင္သည့္

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူ(၃၀)ေက်ာ္တို႔ျဖင့္

ၾကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီးကို
၂၀၀၆ခုႏွစ္ကပင္

ျပည္တြင္းႏွင့္အာရွေဒသမ်ားမွ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျပီး

နည္းပညာႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္

ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းဆိုက္ဘာစီးတီးသည္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းမ်ား

၊

သတင္းအခ်က္အလက္
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

နည္းပညာဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားတို႔ႏွင့္ ညီညႊတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဆိုက္ဘာစီးတီး၏
အဓိကအပိုင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေလးထားခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ေအးရွမက္ဂါလင့္(ခ)၊

အီလိုက္ႏွင့္

ေသာ္တာဝင္းတို႔အေနျဖင့္

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္

အိ္မ္ယာမ်ားကိုသာ

တည္ေဆာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၁၃) ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီးစီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

၁.၅.၂ ပုဂၢလိကက႑ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း

ဘက္ေပါင္းစံုလ်င္ျမန္စြာ

ဘတ္ဂ်က္အတားအဆီးမ်ား
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္
၂၀၁၅ဘဏၰေရးႏွစ္အတြင္းတြင္

ေၾကာင့္
မဟုတ္ေခ်။

တိုးတက္လာရန္အတြက္

တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအေနျဖင့္
ထို႔ေၾကာင့္ပင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမမ
ႈ ွာ

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္
ဖံြ႔ျဖိဳးမႈစီမံကိန္းအရပ္ရပ္ကို
ကိုေလ႔လာရာတြင္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

၂၀၁၄-

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ

စုစုေပါင္း၏ ၅၄%ရွိေနခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးမွာ ၂.၇%ျဖင့္ ပဥၥမေနရာတြင္သာ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏

ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ

ေလ့လာရာတြင္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္းတြင္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း၏

၅၄%

ရိွေနခ်ိန္တြင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂.၇%ျဖင့္ ပဥၥမေနရာတြင္သာ ရိွပါသည္။
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ဇယား (၆) ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလုိက္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

(က်ပ္ သန္း)
အမွတ္စဥ္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ေရးႏွစ္

၁

ရန္ကုန္တိုင္း

၆၄၉,၉၆၅.၂၂

၂

ေနျပည္ေတာ္

၂၃၆,၆၂၂.၇၇

၃

တနသၤာရီတိုင္း

၉၅,၆၄၈.၃၀

၄

ရွမ္းျပည္နယ္

၉၄,၁၄၅.၉၇

၅

မႏၱေလးတိုင္း

၃၂,၉၅၄.၆၈

၆

မေကြးတိုင္း

၁၉,၃၀၄.၇၇

၇

ရခိုင္ျပည္နယ္

၁၈,၂၈၅.၇၇

၈

စစ္ကိုင္းတိုင္း

၁၇,၇၁၈.၆၁

၉

ပဲခူးတိုင္း

၁၇,၅၂၄.၁၀

၁၀

ဧရာ၀တီတိုင္း

၁၃,၇၅၁.၇၈

၁၁

မြန္ျပည္နယ္

၁၀,၀၀၀.၀၀

၁၂

ကရင္ျပည္နယ္

၁,၀၀၀.၀၀
စုစုေပါင္း

၁,၂၀၆,၉၂၁.၉၇

ဇာစ္ျမစ္- အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွုဝန္ၾကီးဌာန (MNPED)
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

၂၀၁၄-၂၀၁၅

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ

တန္ဖိုးစုစုေပါင္းမွာ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအေနျဖင့္

စုစုေပါင္းႏိုင္ငံျခား

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမ၏
ႈ

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း
(၈)ဘီလီယံ

တစ္ဝက္

(၅၀%)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေက်ာ္ရွိပါသည္။
ရရွိထားခ်ိန္တြင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြက္ (၈%)ေက်ာ္သာရရွိခဲ့ပါသည္။
ဇယား(၇)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘ

႑ေရးႏွစ္အတြင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအလိုက္

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

(အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း)
အမွတ္စဥ္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ေရးႏွစ္

၁

ရန္ကုန္တိုင္း

၃,၇၆၆.၆၅

၂

ရခုိင္တိုင္း

၁,၆၁၈.၁၉

၃

မႏၱေလးတိုင္း

၆၆၆.၅၄

၄

တနသၤာရီတိုင္း

၆၀၁.၁၂

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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၅

မေကြးတိုင္း

၄၆၀.၀၄

၆

ပဲခူးတိုင္း

၃၂၅.၆၀

၇

ရွမ္းျပည္နယ္

၂၃၄.၂၀

၈

ဧရာ၀တီတိုင္း

၁၆၅.၅၆

၉

ကယားျပည္နယ္

၁၄၄.၃၈

၁၀

စစ္ကိုင္းတိုင္း

၁၆.၈၃

၁၁

မေကြးတိုင္း

၉.၀၀

၁၂

ေနျပည္ေတာ္

၂.၄၃
စုစုေပါင္း

၈,၀၁၀.၅၄

ဇာစ္ျမစ္-ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန (DICA)
၁.၆ စက္မႈဇုန္မ်ား
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးသည္

ျမန္မာျပည္အလယ္ေနရာတြင္

တည္ရွိျပီး

ဗဟိုေနရာအျဖစ္

တစ္ေလ်ာက္စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္

သမိုင္းစဥ္

၊

ကုန္သြယ္မွုႏွင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မွု
မႏၱေလးစက္မွုဇုန္

၊

ျမင္းျခံစက္မွုဇုန္ႏွင့္ မိတၳီလာစက္မွုဇုန္ဟူ၍ စက္မွုဇုန္(၃)ဇုန္ရွိပါသည္။
စက္မႈဇုန္အမည္

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္

ျမင္းျခံစက္မႈဇုန္

မိတၳီလာစက္မႈဇုန္

ေျမအက်ယ္အ၀န္း (ဧက)

၁,၈၂၀

၁၆၃

၃၈၅

လုပ္ငန္းအေရအတြက္

၁,၂၉၄

၂၆၅

၂၉၅

တည္ေဆာက္သည့္ႏွစ္

၁၉၉၀

၁၉၉၅

၁၉၉၇

ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စတင္ခဲ့ျပီးခ်ိန္ကစ၍ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အစိုးရကခြင့္ျပဳထား

သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားသည္

ကုန္ၾကမ္းမ်ား

စက္မွုလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား

ရရွိေရးႏွင့္

မဟုတ္ၾကသည့္

အဓိကစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အေထာက္အကူျပဳေရးကဲ့သို႔ေသာ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားဖံြံ႔ျဖိဳးေရးတြင္ အေရးပါေသာအခန္းကဏၰမွ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားအတိုင္း ခိုင္မာစြာလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(1) ဥပေဒမ်ား ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ား၏
ပတ္ဝန္းက်င္ကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္။

(2) စီမံဖဲြ႕စည္းမွုႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာေစေရး။
(3) အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္။
(4) နည္းပညာဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း

အမ်ိဳးမ်ိဳး၏

ေထာက္ပံ့ကူညီမွုမ်ားျဖင့္

အလုပ္သမားမ်ား၏

ကၽြမ္းက်င္မွုကိုျမွင့္တင္ေပးရန္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
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(5) အလားအလာေကာင္းမြန္သည့္ ကုန္စည္မ်ားကိုသာ ထုတ္ရန္။
ပံုံ(၁၄) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွစက္မႈဇုန္မ်ား

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ဇာစ္ျမစ္- ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး(MMRD)
မႏၱေလးျမိဳ႕သာစက္မွုဇုန္ဥယ်ာဥ္သည္

မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္(၃၀)မိုင္ခန္႔အကြာ

ငါန္းစြန္ျမိဳ႕နယ္

ျမိဳ႕သာအနီးတြင္

တည္ရွိသည္။ ၄င္းကို ျမိဳ႕သာစက္မွုဖံြ႔ျဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္သည္။ စက္မွုဥယ်ာဥ္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ
၁၀,၃၃၇ဧက

က်ယ္ဝန္းျပီး

၊

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာမ်ား၊

၄င္းတြင္စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား

အတြက္သီးသန္႔ေနရာမ်ား၊

လူေနထိုင္ရန္တိုက္တာမ်ား၊

အမ်ားျပည္သူေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားႏိုင္သည့္

ေနရာမ်ားႏွင့္

လမ္းမ်ားႏွင့္

ကုန္သိုေလွာင္ရံုမ်ားႏွင့္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာမ်ား၊

ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးမည့္

ေနရာမ်ားပါဝင္

သည္။
ပံုံ(၁၅) ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္၏တည္ေနရာျပပံု

ဇာစ္ျမစ္-ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈကုမၸဏီလီမိတက္(MMRD)

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၁၆) ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးျမိဳ႕သာစက္မွုဖံြ႕ျဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတတ္ (MMID)
မႏၱေလးျမိဳ႕သာစက္မွုဖံြ႔ျဖိဳးမွုစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားမွုအရ ၊ စက္မွုဇုန္၏တည္ေနရာသည္ ဗ်ဴဟာက်သည့္ေနရာတြင္
စနစ္တက်တည္ရွိ ျပီး ၊ စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မွု လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ေပသည္။

တိုးပြားလာေစရန္လည္းေကာင္း
လည္းေကာင္း
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွု

၊

၊

ဤစက္မွုဥယ်ာဥ္ၾကီးကို

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း

ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ

ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုပေပ်ာက္

ေစရန္အတြက္

အၾကိဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွု

ထိေရာက္မွုရွိေစရန္တို႔အတြက္

အေျချပဳ

တည္ေထာင္ထားပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားရာတြင္ အေျခခံစက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ
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လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွုအေလးေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားသံုးမွုႏွင့္ ထုတ္လုပ္မွုဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အၾကီးစားစက္မွု လုပ္ငန္းမ်ား ကိုကား ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေခ်။
အဆိုပါစီမံကိန္းၾကီးကို အပိုင္းအလိုက္ဖံြ႔ျဖိဳးေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ အပိုင္း(၁) ၂,၅၀၀ဧကကို (၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၇)
တြင္

လည္းေကာင္း၊

(၂၀၂၂မွ၂၀၂၅)

အပိုင္း(၂)

၄,၅၀၀ဧကကို(၂၀၁၇မွ၂၀၂၂)တြင္လည္းေကာင္း၊

တြင္လည္းေကာင္း

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာမ်ားအတြက္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားကို

သြားမည္

အပိုင္း(၃)

ျဖစ္ပါသည္။

သြယ္တန္းလ်က္ရွိျပီး၊

၃,၅၀၀ဧကကို
အေရးၾကီးသည့္

မႏၱေလးျမိဳ ႕သာစက္မွု

ဖြ႔ျံ ဖိဳးမွုစီမံကိန္းအေနျဖင့္ 2×20 MVA of 66KV ထပ္ဆင့္ဓာတ္အားခဲြရံုတစ္ခုကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဝန္ၾကီးဌာနမွ
ရရွိျပီးျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ကူး

ေျပာင္းလာသည့္

ဓါတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ထပ္ဆင့္ဓါတ္အားခဲရ
ြ ံုမ်ားကို

စတင္တည္ေဆာက္ေနျပီး ၂၀၁၆ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပီးစီးမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁.၇ အလုပ္သမား
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ လူဦးေရ(၆)သန္းေက်ာ္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရအထူထပ္ဆံုးေသာ ေဒသလည္း
ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄

တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏

ခုႏွစ္တြင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏

လူဦးေရပိရမစ္ပုံႏွင့္လည္း

လူဦးေရပိရမစ္ပံုစံမွာ

ဆင္တူလွပါသည္။

အိုးပံုျဖစ္ေနပါသည္။

လူငယ္အေရအတြက္

ျမန္မာ

တုိးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ်

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား
ဖံြျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္
ရရွိလာေအာင္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

အေရးတၾကီးလိုအပ္ျပီး၊

အစိုးရႏွင့္အျခားပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္သူမ်ားက

ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ပံုံ(၁၇) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏လူဦးေရပိရမစ္ျပပံု

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
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ဇာစ္ျမစ္-အမ်ိဳးသားသန္းေခါင္စာရင္း ၂၀၁၄
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္

ပုဂၢလိကအလုပ္သမား

၁၅၀,၀၀၀ဦးႏွင့္

အစိုးရဝန္ထမ္း

၁၂၀,၀၀၀ဦးတို႔ရွိပါသည္။

စက္မွုကဏၰမွာ အလုပ္ သမား ၅၆,၀၀၀ဦးျဖင့္ လူဦးေရမ်ားျပားလွပါသည္။ ထိုအလုပ္သမားမ်ားသည္ မႏၱေလး ၊
ျမင္းျခံႏွင့္မိတၳီလာစက္မွုဇုန္မ်ားရွိ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစက္မွုလုပ္

ျပည္တြင္းရွိအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္

အလုပ္အကိုင္

မ်ားတည္ေထာင္ေပးရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ငန္းမ်ားတြင္

လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးရန္

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

၊

စက္မွုဇုန္အသစ္

စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ေဒသအတြင္းရွိ

အလုပ္သမားအမ်ားစုလုပ္ကိုင္ရာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
၁.၈ မႏၱေလးခရိုင္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ပင္

မႏၱေလးတြင္လည္း

စည္ပင္သာယာေရး

နယ္ေျမမ်ားျဖင့္

ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားပါသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီလက္ေအာက္တြင္ ျမိဳ႕ေပၚရွိျမိဳ႕နယ္(၇)ခု ပါဝင္ျပီး ၊ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္
၁,၄၇၄က်ယ္ဝန္းပါသည္။

မႏၱေလးခရိုင္၏

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အဓိကစီးပြားေရး

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ျဖစ္ၾကပါသည္။

စက္မွုဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား

မႏၱေလးခရိုင္သည္

၊

အိႏၵိယႏွင့္

တရုတ္အၾကား မဲေခါင္ေဒသခဲြ စၾကၤံလမ္းမၾကီးတစ္ေလွ်ာက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ၊ ကုန္လမ္းမ်ား ၊ မီးရထားလမ္းမ်ား
၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လမ္းမ်ားျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်စြာ တည္ရွိသည္။ ဗဟိုခ်က္ျမိဳ႕ေတာ္ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။
မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို
၁၉၉၂ခုႏွစ္တြင္

ပထမဦး

စြာတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒအရ
၄င္းေကာ္မတီအေနျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္မ်ား

က်ယ္ျပန္႔စြာရွိရာတြင္-ျမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း၊ ေျမစီမံ ခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊ အခြန္ ေကာက္ယူ စုစည္းမႈနွင္႔ ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရးတို႔ ပါဝင္သည္။
ေကာ္မတီသည္ အိမ္ယာမ်ား၊လမ္းမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား နွင္႔ျပည္သူမ်ား လိုအပ္သည္႔ အရာမ်ားကို
ျဖည္႔စြမ္းနိုင္ရန္အတြက္ မ်ားစြာေသာကုမၸဏီမ်ားျဖင္႔ တြဖ
ဲ က္၍(သို႔) B.O.T စနစ္မ်ားျဖင္႕ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
ပံုံ(၁၈) မႏၱေလးခရိုင္၏ ဂ်ီဒီပီရရိွမႈ (ႏွစ္အလိုက္ေစ်းႏႈန္း)
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ဇာစ္ျမစ္-မနၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရ
၁.၈.၁ မႏၱေလး၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ စီမံကိန္းမ်ား
မနၱေလးျမိဳ႕ေတာ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင္႔ စက္ရုံမ်ား
တိုးပြားလ်က္ရွိ သျဖင့္ ေရေပးေဝျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္လုပ္ငန္းနွင္႔ ျမိဳ႕ေတာ္၏စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို
အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (JICA)အေနျဖင္႔
ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒၚလာသန္း (၂၀) တန္ဖိုးရွိ ျမိဳ႕ေရေပးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ပါသည္။
မနၱေလးျမိဳ႕ေတာ္

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(MCDC)သည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေခ်းေငြနွင္႔

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား

မပါဝင္ဘဲHydrotek Public Company နွင္႔ ပူးေပါင္း၍ ေရဆိုးစုေဆာင္းစြန္႔ထုတ္မႈ စနစ္ဆိုင္ရာ ဗဟိုစက္ရုံတစ္ရုံကို
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင္႔ စည္ပင္မွစြန္႔ပစ္သည္႔ အညစ္အေၾကး အတံုးအခဲမ်ားကို အသံုးျပဳ၍
စြမ္းအင္ထုတ္ယူနိုင္ရန္ အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ၾသဂဲတနစ္အဖြဲ႕နွင္႔ B.O.T စနစ္အရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ျပည္ၾကီးမဂၤလာကုန္တင္ကားၾကီးဝင္းကို

MCDCမွ

တည္ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္

ကုန္တင္ယာဥ္ၾကီးမ်ားဆိုင္ရာတြင္

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကုန္သိုေလွာင္ရုံ၊ ဘဏ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားျပင္အလုပ္ရုံမ်ား၊ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား အတြက္
ကြန္ကရစ္အားျဖည္႔ အေဆာက္အဦး၊ အလံုး(၈၀) ပါဝင္ပါသည္။ ၄င္း၏ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းမွာ (၆၂) ဧကခန္႕ရွိျပီး
(၂၀၁၂) ခုနွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

MCDC သည္ CAD ေဆာက္လုပ္ေရး၊ New Star Light ေဆာက္လုပ္ေရးတို႕နွင္႔ ပူးေပါင္း၍ မဂၤလာမနၱေလး
စီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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စီမံကိန္း၏
ၾကယ္သံုးပြင္႔

ပထမပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား
အဆင္႔ရွိ

ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား

ျပီးစီးခဲ့ရာတြင္

ဟိုတယ္တစ္လံုး၊
ပါဝင္သည္။

တိုက္ခန္းမ်ား၊

ကြန္ဒိုမီနီယမ္

ထို႕အျပင္

စူပါမားကတ္မ်ား၊

တိုက္ခန္းမ်ား၊

Pullman

Hotel,

ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမ်ား၊

အိမ္ဆိုင္မ်ား၊

ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္

ကြန္ဒိုမီနီယမ္နွင္႔

ျခံဝန္းပါအိမ္နွင္႔

ရုံးအေဆာက္အဦးမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

မနၱေလးကြန္ေဗးရွင္းစင္တာ (MCC)

က္ို MCDC ပိုင္ဆိုင္သည္႔ ခ်မ္းျမသာစည္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ (၁၄.၈) ဧက

က်ယ္ဝန္းေသာ ေတာင္သိပၸံ လမ္းေပၚတြင္

တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရာတြင္ MCDC

သည္ New STAR Light နွင္႔ CAD ေဆာက္လုပ္ေရး တို႕နွင္႔ ဖက္စပ္စနစ္အရ တည္ေဆာက္ပါသည္။ MCCတြင္
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ထိုင္ခံု(၁၅၀၀၀ ပါဝင္သည္႔ ခန္းမၾကီး၊ အစည္းအေဝးခန္းမၾကီး (၆) ခု၊ ကုန္စည္မ်ားခင္းက်င္း ျပသရာေနရာမ်ား၊
ထိုင္ခံု(၁၀၀၀) ရွိ ခန္းမတစ္ခုနွင္႔ ေမာ္ေတာ္ကား(၂၀၀၀) ရပ္နားနိုင္မည္႔ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာမ်ားပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ

စင္တာတြင္ဟိုတယ္တစ္လံုး၊

ေဈးဝယ္စင္တာတစ္ခု(၁၆)

ထပ္ရွိပါသည္။

ရုံးခန္းမ်ားအတြက္ အေဆာက္အဦး၊ အထပ္(၂၀)ပါသည္။ ကြန္ဒိုမီနီယမ္(၂) လံုးတို႔ကို ၂၀၁၇ နွင္႔ ၂၀၁၈ နွစ္မ်ားတြင္
တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
တံတားဦးဟိုတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းသည္ မနၱေလးျမိဳ႕ေတာ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္၊ ဧက၂၀၀၀ခန္႔က်ယ္ဝန္းေသာ
ေနရာတြင္

တည္ရွိပါသည္။

၄င္းကို

ျမန္မာ႔ခရီးသြား

ဖြ႔ျံ ဖိဳးမႈ

ကုမၸဏီလိမိတက္က

ေဆာက္လုပ္မည္

ျဖစ္ျပီး၊

ဟိုတယ္မ်ား၊ ေရာင္ဝယ္ေရးနွင္႔ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းဆို္င္ ရာ ေနရာမ်ားနွင္႔ လူေနမႈဆိုင္ရာ ေနရာမ်ား ပါဝင္မည္
ျဖစ္သည္။ ၄င္းစီမံကိန္းတြင္ ေဈးကြက္အတြင္း ဟိုတယ္အခန္း(၁၀၀၀၀) ရွိရန္နွင္႔ ေဒသခံျပည္သူ(၅၀၀၀၀) တုိ႕
အလုပ္အက္ုိင္ရရွိရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။
MCDC သည္ ေရတံခြန္ေတာင္ ေဂါက္ကြင္းကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိျပီး၊ ပန္းျခံမ်ား၊ အပန္းေျဖစင္တာမ်ားနွင္႔ ကုန္းျမင္႔
အိမ္ယာတို႕ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပန္းျခံမ်ားတြင္ အိမ္ယာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေျမဧရိယာမွာ (၂၂၅) ဧက ရွိပါသည္။
မနၱေလးစိမ္လန္းျမိဳ႕ေတာ္ ကုမၸဏီလိမိတက္သည္ မန္းျမန္မာ၊ သန္းလြင္ျမတ္နွင္႔ တစ္ဒါဇင္ေသာ အျခားျပည္တြင္း
ကုမၸဏီမ်ားနွင္႔ ပူးတြဲ၍ မႏၱေလးလကၠားေဈးကြက္ၾကီး တစ္ခုကို မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အနီးတြင္
တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။

အဆိုပါ

သိုေလွာင္ရုံမ်ား၊

ဟိုတယ္မ်ား၊

က်ယ္ဝန္းေသာ

ဘဏ္မ်ား၊

ေျမေပၚတြင္လကၠား

အထက္ျမန္မာျပည္၏ေဈးကြက္

စီမံကိန္းတြင္

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ

ဧည္႔ရိပ္သာမ်ားနွင္႔

ျပခန္းမၾကီးမ်ား

အေရာင္းေဈးကြက္

အေျခအေနတိုးတက္

အေဆာက္အအံုမ်ား၊

လာေစရန္နွင္႔

စီမံကိန္းကို

ပါဝင္ေပသည္။

အေအးခန္း
ဧက(၁၀၀)

တည္ေဆာက္ရျခင္းမွာ

တရုတ္ေဈးကြက္အေပၚ

မွီခိုေနရမႈမ်ားကို

ေလ်ာ႔ခ်နိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္စည္ဝင္ေရာက္မႈမွာ အနီးအပါးရွိ ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္း၊ မိတၳီလာ၊ ျမင္းျခံနွင္႔
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ခ်မ္း ျမိဳ႕မ်ားမွ ကုန္စည္မ်ား အဓိကလာေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ျပီး၊ စီမံကိန္းၾကီးကို ၂၀၁၇ ဧျပီလတြင္
ျပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။]

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ (၁၉) မနၱေလးလက္ကားေဈးကြက္၏ ပင္မစီမံကိန္းျပေျမပံု

ဇာစ္ျမစ္- မနၱေလးစိမ္းလန္းျမိဳ႕ေတာ္ ကုမၸဏီလိမိတက္
၁.၈.၂ စက္မႈဇုန္မ်ား
မႏၱေလးသည္ စက္မႈဆိုင္ရာတြင္လည္း ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားသည္႔ စက္မႈလုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ
(၄၀၀၀)

ေက်ာ္ရွိ

ျပီး၊၇၀%

ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

အေသးစားနွင္႔

အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား

ျဖစ္ၾကပါသည္။

အေသးစားနွင္႔ အငယ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားဦးေရ (၁၉) ေယာက္ထိရွိျပီး၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လုပ္သားဦးေရ (၉၉)ဦး အထိ ရွိပါသည္။ အၾကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားဦးေရ (၁၀၀) ထက္ ပို၍ ရွိပါသည္။
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔

ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ

စနစ္မွာအားနည္းေနဆဲ

စက္မႈလုပ္ငန္း(၃၀၀၀)တို႕သည္ (၁) စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာ

ျဖစ္ပါသည္။

အငယ္စား

လုပ္ငန္း (၂) လူသံုးကုန္ပစၥည္း လုပ္ငန္း (၃)

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းနွင္႔ (၄) ခ်ည္ထည္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားၾကပါသည္။ ထပ္ဆင္႕ တန္ဖိုးရနိုင္မႈနွင္႔
ကုန္ေခ်ာရရွိနိုင္မႈ အေနအထားအရ စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသည္ အလားအလာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၂၀) မႏၱေလးခရုိင္၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား မွတ္ပံုတင္မႈ အေျခေန

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစုုိးရအဖြဲ႕
မနၱေလးစက္မႈဇုန္တြင္ ဇုန္(၁) ၊ဇုန္(၂) နွင္႕ ဇုန္(၃) ဟူ၍ ဇုန္(၃) ဇုန္ ရွိပါသည္။ ဇုန္(၁) ကို ၁၉၉၀ခုနွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး၊
ဇုန္(၂) ကို၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဇုန္(၃)က္ို ၂၀၀၃ ခုနွစ္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးဖြင္႔လွစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဇုန္(၁)သည္

ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္တြင္

ဧကရွိပါသည္။

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္

တည္ရွိျပီး

စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ

အကြက္ေပါင္း

ေကာ္မတီက္ို

၃၅၀၀နွင္႔

စက္မႈဇုန္မ်ား၏

ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း၁၈၂၀
စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ

အရပ္ရပ္ကို

အေထာက္အကူျပဳေစရန္နွင္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္
ဖြ႕ဲ စည္းခဲ့ပါသည္။
မႏၱေလး၏စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ စက္ရုံေပါင္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ရွိျပီး စားေသာက္ကုန္နွင္႔ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းမ်ားနွင္႔
တစ္ဝက္တစ္ပ်က္

ကုန္ေခ်ာမ်ား၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင္႔

အျခားေသာစက္အမ်ိဳးအစားမ်ားး၊သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အေလးထားထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။
ပံုံ(၂၁) မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ရွိ မွတ္ပံုတင္ထားသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၾကီး၊ လတ္၊ ငယ္ျပပံု

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈေကာ္မတီ

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ရက္လုပ္ျပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ ေမာ္ေတာ္ကားတာယာ၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔နွင္႔ FMCGထုတ္ကုန္မ်ားကို
ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိ

သည္သာမက

သစ္အေျခခံစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ

ထုတ္လုပ္သည္႔

ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

အဓိကနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ ေတာင္ကုိရီးယားနွင္႔
စကာၤပူနိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ပါသည္။
မႏၱေလးစက္မႈဇုန္စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ ေကာ္မတီအေနျဖင္႔ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္အား

နိုင္ငံျခားတိုက္ရုိက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္နို္င္သည္႔ နိုင္ငံတကာအဆင္႔မီ စက္မႈဇုန္ၾကီးအျဖစ္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္မည္႔ စီ္မံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။
သို႕ျဖစ္၍

အဆိုပါ

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

ေကာ္မတီအေနျဖင္႔
သင္တန္းမ်ား၊

ျပည္တြင္းနွင္႔

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အနာဂတ္ကာလ

ဖြ႕ံ ျဖိဳးမႈအတြက္

အတိုင္ပင္ခံ

ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင္႔

အေျခခံအေဆာက္အဦး

မ်ား

ဖြ႕ံ ျဖိဳးေရးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားကို အတူတကြ ပူးတြေ
ဲ ဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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၂. မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသိရိွနားလည္ျခင္း (လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၏အျမင္)
မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးသည္ အားလံုးေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈဆို္င္ရာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားက္ို
ေပးစြမ္းေနေပသည္။

ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ား

အေနျဖင္႔

လုပ္ငန္းမ်ားမထူေထာင္မီ

မႏၱေလး၏အေျခအေနမ်ားကို

သိရွိရန္လိုေပသည္။ သို႕မွသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးျမိဳ႕၏
ရင္းနွီ္းျမွဳပ္နွံမႈအေျခအေနတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရရွိ္နိုင္မည႔္ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကိုိ သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ မႏၱေလးျမိဳ႕နွင္႔
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(၄၂)

ခုတို႕ကို

၂၀၁၅ခုနွစ္

ၾသဂုတ္လ

(၃)

ရက္မွ

(၁၄)

စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ပိုမိုျပည္႔စံုသည္႔ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးရွိ
မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္

စည္ပင္သာယာေရး

ေကာ္မတီ၊

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး

ရက္အထိ

ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊

ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင္႔

စက္မႈဇုန္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင႔လ
္ ည္း ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
စစ္တမ္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏အင္အား
စစ္တမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္၊ လက္ေထာက္ေခါင္းေဆာင္၊ စက္မႈစစ္တမ္းကၽြမ္းက်င္သူနွင္႔
အဆိုပါစစ္တမ္း မ်ိဳးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာအေတြ႕ၾကံဳရွိသည္႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင္႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ဇယား(၈) မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စစ္တမ္း၏ လူအင္အားဖြ႕ဲ စည္းပံု
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္

မႏၱေလးေဒသ၏
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား
ဆိုင္ရာစစ္တမ္း

၀န္ထမ္း

အေရအတြက္

အဖြ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္

၁

လက္ေထာက္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္

၁

စက္မႈစစ္တမ္းကၽြမ္းက်င္သူ

၁

အငယ္တန္းစက္မႈစစ္တမ္းကၽြမ္းက်င္သူ

၁

စီမံေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္
အငယ္တန္း၀န္ထမ္းမ်ား

စုစုေပါင္း

၅

၁

ေကာက္ယူမႈနည္းလမ္း
MMRD အေနျဖင္႔ ဒုတိယအဆင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို (စားပြတ
ဲ င္သုေတသန) နည္းလမ္းျဖင္႔ သင္႔ေတာ္သည္႔
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊
လည္ပတ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊လိုအပ္သည္႔ စည္းမ်ဥ္းနွင္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာရန္ ျဖစ္ပါသည္။
စားပြတ
ဲ င္

သုေတသနသည္

စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

မက္ခရုိစီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ားနွင္႕ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္ကို ရရွိေစပါသည္။ ဒုတိယအဆင္႔တြင္
ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳမႈ နည္းလမ္းျဖင္႔ ေရြးခ်ယ္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ အလားအလာေကာင္းသည္႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ခုျပီးတစ္ခု (B2Bs) ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္လီ၀ယ္ယူသူမ်ား၊
လကၠားေရာင္း၀ယ္သူမ်ား၊
အေသးစိတ္ထြက္ရိွလာမႈမွာ

ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာတြင္

အဓိကပတ္သက္မႈရိွၾကေပသည္။

မႏၱေလးေဒသရိွက႑ႀကီး(၇)ခုအတြက္

ေမးျမန္းမႈ(၄၂)ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
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လုပ္ငန္းတစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေမးျမန္းမႈမဟုတ္ဘဲ (B2Bs)ေမးျမန္းရမႈမွာ (၂၀)ခုေသာတရား၀င္ မဟုတ္သည့္ေမးျမန္းမႈ
(KII)ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့မႈျဖစ္ပါသည္။
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏အေျခခံ အေဆာက္အဦးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေျခအေနဆိုင္ရာ
အေသးစိတ္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

သိရိွနားလည္ရန္အလို႔ဌာ

ေသာ့ခ်က္က်သည့္

အမ်ားျပည္သူ

ဆိုင္ရာရံုးမ်ား၊ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို တရား၀င္မဟုတ္သည့္ ေမးျမန္းမႈ(KII)ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ဇယား(၉) (KII) ေမးျမန္းမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဌာနႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
အမွတ္

ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ အသင္းအဖြမ
ဲ ်ား ေမးျမန္းမႈ

စဥ္
ဌာနမ်ား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ မႏၱေလး

၂

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၃

စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

၄

အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားဦးစီးဌာန

၅

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဌာန

၆

စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာန

၇

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC)

၉

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ) MCDC

၁၀

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု) MCDC

၁၁

အခြန္ဌာန MCDC

၁၂

ေစ်းမ်ားႏွင့္သားသတ္ဌာန MCDC

၁၃

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန MCDC
ေဆာင္ဒါးရက္ကန္းေက်ာင္း၊

အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာန၊

သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန

အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ား
၁
၂

အေရအတြက္
၁၄

၁

၁၄

နမူနာ

၆

ကုန္ထုတ္မ်ာ သေဘၤာတင္အဖြဲ႔/ မႏၱေလးေရယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း
မႏၱေလးသစ္သီး၀လံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားထုတ္လုပ္/တင္ပို႔
သူမ်ားအသင္း

၃

အိမ္ရာေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအသင္း

၄

ျမန္မာ့ၾကံႏွင့္သၾကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း

၅

သစ္သားပန္းပုထုလုပ္သူမ်ားအဖြဲ႕

၆

အေ၀းေျပးကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႔
စုစုေပါင္း

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

၂၀
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လုပ္ငန္းမ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခု

ေကာက္ယူေမးျမန္းမႈ

စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊
ေထာက္ပံ့ပိုေဆာင္ေရးႏွင့္

(B2B)

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊

သယ္ေဆာင္ေရး၊

ထိုသို႔ေမးျမန္းေကာက္ယူရျခင္းမွာ

ႏွင့္

တြင္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊
ေဆာက္လုပ္ေရး၊

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား

ကုမၸဏီဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊

အနာဂါတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

ကုန္သြယ္ေရး၊

လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္။
လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား၊

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို

သိရိွနားလည္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
ဇယား (၁၀) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္အေရအတြက္
အမွတ္စဥ္

က႑

နမူနာအေရအတြက္

၁

အစားအေသာက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း

၁၁

၂

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္း

၁၀

၃

စုိက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမ်ား

၅

၄

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး

၅

၅

ကုန္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ပိုေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္ေရး

၅

၆

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (ပန္းပု)

၄

အေျခခံအေဆာက္အဦ

၇

၂

(ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား)
စုစုေပါင္း

မႏၱေလးကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္
တို႔၏ကူညီေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္
ထိုအထဲတြင္

MMRD

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
အဖြ႕ဲ မ်ားသည္

မ်ားစြာေသာက႑မ်ားကို

စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္

ျဖင့္အမ်ားဆံုးပါ၀င္လ်က္ရိွပါသည္။

စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာ

ဆီႀကိတ္စက္၊

ပဲခြစ
ဲ က္ရံုမ်ားပါ၀င္ၿပီး၊

ဘီစကြက္စက္ရံုႏွင့္

အထပ္သားစက္ရံု၊

၄၂

လုပ္ငန္းမ်ား၏

ေမးျမန္းေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အေရအတြက္မွာ

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္

သတၳဳအရည္က်ဳိပံုသြန္းေလာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

မႏၱေလး

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ

[၄၉%]
သၾကားစက္၊

ဘိလပ္ေျမစက္ရံု၊

တာယာစက္ရံုမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
လုပ္ငန္းမ်ားသာမက

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္လည္းက်န္စစ္တမ္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္း
(၄၂)ခုေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္

(၂)ခုမွာ

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

က်န္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၂၂) က႑အလုိက္လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္မႈ%

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစစ္တမ္း
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏

၈၆%မွာ

အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၆%သာလ်င္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေျဖၾကားခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၇၅%မွာ
လုပ္သားဦးေရ

၉၉အတိသာရိွသျဖင့္

အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား

ေသာလုပ္ငန္းမ်ားသာလွ်င္ လုပ္သားဦးေရ
၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုအထဲမွာ၂၅%

၁၀၀အထိလုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၊

အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး၊

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
ပံုံ(၂၃) လုပ္ငန္းမ်ား၏အရြယ္အစား

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစစ္တမ္း
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ

ကုန္ေခ်ာ(၆၃%)

အေထာက္အကူျပဳအစိတ္အပိုင္းႏွင့္

ထုတ္လုပ္ၿပီး

၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမွာ

အရာ၀တၱဳမ်ားထုတ္လုပ္မႈတြင္

(၂၇%)

ရိွေပသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစက္ပစၥည္းမ်ား၊

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ပံုံ (၂၄)လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစစ္တမ္း
၂.၁ လုပ္ငန္းမ်ားဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလယ္ပိုင္းတြင္တည္ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ (၄၁%)မွာ
ေနရာအေနအထား
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေၾကာင့္မႏၱေလးကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။
ကုန္ၾကမ္း

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ

ဟူေသာအခ်က္မ်ားသည္

စားေသာက္ကုန္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး
ရရိွႏိုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားရိွျခင္းႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

မႏၱေလးတြင္လုပ္ငန္းမ်ား

အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ
စတင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္

အဓိကအခ်က္(၂)ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၂၅) မႏၱေလးတြင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ျပဆိုျခင္း

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုအတြက္
စဥ္းစားၾကပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ

အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ

အဓိကအတားအဆီးျဖစ္ေပသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္
သို႔ေသာ္

အတားအဆီးမ်ားတြင္

ေျမကြက္လပ္
လိုအပ္သည့္

အားနည္းခ်က္ကို

အဓိကအတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္

ေျမသည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

က်ယ္က်ယ္ရရွိရန္

ခက္ခဲလွပါသည္။

ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာဧက(၂၀)မွ

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္း

အက်ယ္ဆံုးရရိွႏိုင္သည့္

ဥပမာ-

ဧက(၅၀)အထိ

ေျမအေနအထားမွာ

ရိွပါသည္။
(၇)ဧကမွ

(၈)ဧကသာရိွပါသည္။ ထုိမွ်သာမက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ေျမဌားရမ္းရာတြင္ အနည္းဆံုး(၁၅)ႏွစ္မွ
အမ်ားဆံုးႏွစ္(၃၀)အထိ
၁၉၉၅ခုႏွစ္မွစ၍

ဌားရမ္းလိုၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကထုတ္ေပးသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ထိုေျမကြက္မ်ား၏

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္အတြင္းရိွ

ေျမကြက္မ်ားမွာ

အႏွစ္(၃၀)ဂရမ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

တရားဥပေဒအရခြင့္ျပဳကာလမွာ

(၁၀)ႏွစ္မွ်

ႏိုင္ငံျခားသား

ေက်ာ္လြန္

ေနခဲ့ၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ
တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး

မ်ားစြာေသာအတားအဆီးမ်ားမဟုတ္ဘဲ

ရရိွေရးအတြက္

အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊

အငယ္စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား

ဘဏ္မ်ားထံမွေခ်းေငြရရိွေရး၊

အျခားအတားအဆီးမ်ားလည္းရိွေနရာ
ေျမအသံုးျပဳခြင့္ႏွင့္

အတြက္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ

အစိုးရ၏အေထာက္အပံ့ရရိွေရး

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
အခက္အခဲမ်ား

တြင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွ

ေနပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၂၆) လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္အတြက္ အဓိကအတားအဆီးမ်ားကိုျပဆိုျခင္း

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
အဆိုပါစစ္တမ္း၏ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္
စေကး(၁)

မွာအလြန္ညံ့၊

ျဖစ္ၾကပါသည္။
မႏၱေလးေဒသတြင္

စေကး(၂)မွာညံ့၊

လုပ္ငန္းအမ်ားစုအေနျဖင့္

စေကး(၃)

သင့္တင့္မွ်တမႈရိွသည္ဟုသာ

လုပ္ငန္းထူေထာင္ရန္အတြက္

မရိွေၾကာင္းေျဖၾကားၾကပါသည္။

မွာသင့္တင့္မွ်တႏွင့္

အစိုးရထံမွ

ထိုမွ်သာမက

အေထာက္အပံ့

စေကး(၄)

မွာအေကာင္းဆံုး

ေျဖၾကားၾကပါသည္။
(သို႔)

ဇုန္အတြင္းရိွလုပ္ငန္းမ်ား၏

သို႔ေသာ္

အားေပးအားေျမွာက္ျပဳမႈ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

တိုးတက္လာရန္အတြက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ One Stop Service (OSS)
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပံုံ(၂၇) လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ျခင္း

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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၂.၂ လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား၏

ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုကို

အျမတ္အစြန္းရႏိုင္မႈမ်ား၊

နားလည္ေစရန္အတြက္

ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္

အလုပ္သမားမ်ား၏

ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားတို႔ကို

၂၀၁၄ခုႏွစ္သည္

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ေျဖၾကားသူမ်ားအား

၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။

ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

၀င္ေငြဆိုင္ရာမ်ား၊
လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္

ေျဖၾကားသူမ်ား၏

(၅၆%)တို႔အေနျဖင့္

အေထြေထြေရာင္းအားတိုးတက္

သည္ဟုျမင္ေၾကာင္း

ေျဖၾကားၾကပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏အေထြေထြ
ေရာင္းအား

တိုးတက္ေၾကာင္းေျဖၾကားသကဲ့သို႔

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

SMEsႏွင့္

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

အခ်ဳိ႕တို႔ကလည္း ေရာင္းအားတိုးတက္လာ ေၾကာင္းေျဖၾကားၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ရိွေစ စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာ
ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွာ ေရာင္းအားက်ဆင္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း
ေျဖၾကားၾကပါသည္။
၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္

ႏႈိင္းယွဥ္ပါက

(၄၁%)ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

အျမတ္မ်ားတိုးလာေသာ္လည္း

(၃၆%)ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အျမတ္က်ဆင္း ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္အခ်ဳိ႕ေသာ
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံကို

၄င္းတို႔၏အျမတ္အစြန္းမ်ား

စိတ္၀င္စားမႈတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္

တိုးတက္လာ

စားသံုးသူေစ်းကြက္

ေၾကာင္းႏွင့္

က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း

ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရိွရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အစားအေသာက္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း(၁၁)ခု ရိွသည့္အနက္(၆)ခုတို႔က
၄င္းတို႔၏အျမတ္မ်ားမွာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းေျဖၾကားၾကပါသည္။
အျမတ္အစြန္းက်ဆင္းလာရမႈ၏
ထုတ္လုပ္မႈ

ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမွာ
ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
အသံုးျပဳေနရမႈႏွင့္

(၉၀%)တိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္

အၾကားတြင္

တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

အေရးႀကီးလွပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္

အတိုင္းမေျပာင္းလဲဘဲ

အေၾကာင္းရင္းမွာကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းမ်ားတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္

ရိွေနခဲ့ပါသည္။

ေစ်းကြက္တြင္

အလုပ္သမားမ်ား၏

လုပ္ငန္းမ်ား၏(၄၉%)

ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မွာ

အဆင့္ျမင့္စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္အတြက္

ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို

မွာတိုးတက္လာခဲ့ေသာ္လည္း

သို႔ရာတြင္(၁၀%)ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းမႈတို႔ေၾကာင့္

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္

၂၀၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္
(၄၁%)မွာယခင္

ကၽြမ္းက်င္ေသာလုပ္သားမ်ားကို

လုပ္သားမ်ား၏

ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား

က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရိွရပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

ပံုံ(၂၈) လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
၂.၂.၁ ေမခရိုစီးပြားေရးအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္က်င့္သံုးရန္ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာမူေဘာင္
ေမခရိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အားလံုးေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လည္ပတ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ
အဆံုးအျဖတ္မ်ား

ျပဳလုပ္ရာတြင္

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္

အေရးႀကီးလွပါသည္။

ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

(ရာဇ၀တ္မႈ၊

ေမခရိုစီးပြားေရးဆိုင္ရာ

ခိုးမႈ၊

အစီအစဥ္မက်မႈ)

တြင္အတန္အသင့္သာေကာင္းမြန္ၿပီး၊ အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္ ေမခရိုစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ အတြက္မေကာင္းေသာ
အခ်က္မ်ားအျဖစ္သံုးသပ္ၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မႏၱေလးေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ လုယက္မႈ၊
ခိုးမႈ ကဲ့သ႔ေ
ို သာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ပိုမို၍ရင္ဆိုင္လာၾကရသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
လူတိုင္းပါ၀င္ျခင္း မရိွသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားမႈအရဆိုပါက ထိုကဲ့သို႔ေသာရာဇ၀တ္မမ
ႈ ်ား
ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ႏွင့္

ျပည္သူမ်ား၏ဘ၀

ပိုမိုလံုျခံဳလာေစရန္

အတြက္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေဆာင္ရြက္မႈကိုပိုမိုတင္းၾကပ္ေစရန္ႏွင့္

အစိုးရ၏ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားတြင္

တိက်စြာေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
ေမခရိုစီးပြားေရး

တည္ၿငိမ္မႈမွာ

မတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္

အလြန္အားနည္းလ်က္ရိွပါသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္

ေနာက္ဆံုးစားသံုးသူမ်ားအတြက္

ေငြလလ
ဲ ွယ္ႏႈန္းမ်ား

၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသည့္

ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ကိုျဖစ္ေစပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံု(၂၉) မိုက္ခရိုစီးပြားေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈကို

ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာရာတြင္လုပ္ငန္းမ်ားစြာအတြက္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ယခင္ထက္ပိုၿပီး လြယ္ကူလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ေျမအသံုးခ်မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို အထူးသျဖင့္လုပ္ငန္းရွင္၏
အမည္ေပါက္ရရန္အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာေပသည္။
၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာအေနျဖင့္
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန၏ ညံ့ဖ်င္းေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အတားအဆီးသဖြယ္ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရေပသည္။
ဤတြင္ရႈပ္ေထြးေသာ

အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ႏွင့္

ထင္သာျမင္သာမရိွမႈတို႔ပါ၀င္သည္။

၀င္ေငြခြန္မ်ားကို

တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တုိးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းသည္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈမ်ား တိုးတက္ေစသည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၃၀) လုပ္ငန္းမ်ားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာမူေဘာင္

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
၂.၂.၂ အေျခခံအေဆာက္အဦးလိုအပ္ခ်က္
အေျခခံအေဆာက္အဦးသည္ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ႀကီးမားစြာသက္ေရာက္ေစပါသည္။ ၄င္းသည္
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္မား

သည့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတိုင္း

အေနျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ား

ျဖည့္စြမ္းေပးသည့္

မတည္ေထာင္

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

မီအေျခခံအေဆာက္အဦးလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ

လွ်ပ္စစ္၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရရႏိုင္မႈႏွင့္သယ္ယူပို ႔ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆးေလ့ရိွၾကသည္။
တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး
ကြန္ပ်ဴတာဆက္သြယ္

လုပ္ငန္းကိုစတင္ေဆာင္ရြက္မည့္
မႈကြန္ယက္ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္

ပုဂၢ လိကလုပ္ငန္းရွင္(၂)ဦး

၀န္ေဆာင္မႈအေထာက္အပံ့

အေနျဖင့္

ေကာင္းမြန္မႈတို႔တြင္

ပို၍အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
တိုးတက္လာခဲ့ေပသည္။

မႏၱေလး၏

အေျခခံအေဆာက္အဦးတြင္

တယ္လီဖုန္း

ဆက္သြယ္ေရးကို

အျမင့္ဆံုးအျဖစ္အဆင့္သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ေျဖၾကားသူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား
ပိုမိုေကာင္းမြန္ လာေသာ္လည္း အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးမွာ ညံ့ဖ်င္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရေပသည္။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရိွမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ဗို႔အားက်ဆင္းမႈသည္
စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာ

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

အတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။

လုပ္ငန္းအမ်ားစုအေနျဖင့္

စက္ရံုသံုးေရ

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ရရိွရန္

စက္ေရတြင္း(အ၀ီစိတြင္း)

မ်ားတူးေဖၚသံုးစြၾဲ ကရပါသည္။ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ေလာင္စာမွာ ေစ်းကြက္အတြင္းလြယ္ကူစြာ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လမ္းမ်ားမေကာင္းျခင္း၊ အေထာက္အကူကိရိယာမ်ား မျပည့္စံုျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ညံ့ဖ်င္းေသာ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈကို

စက္မႈဇုန္နယ္ေျမတြင္သိသာစြာ

ေတြ႔ၾကံဳေနရပါသည္။
တိုးတက္ျခင္းမရိွ

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

အျခားအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္
သည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

ႏႈိင္းယွဥ္ပါက
ေျမေစ်းမ်ားႏွင့္

46

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

ရံုးခန္းဌားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ

အစိုးရပိုင္း၏သင့္ေတာ္ေသာ

မူ ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္၍

ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

မရိွျခင္း၊

ေစ်းကစားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ႀကီးျမင့္လ်က္ရိွပါသည္။
ပံုံ(၃၁) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေျခခံအေဆာက္အဦးျပည့္စံုမႈကို အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
၂.၂.၃ အလုပ္သမားမ်ား၏အရည္အေသြး
ရန္ကုန္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက
အလုပ္ရွင္မ်ားသည္

အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ

အလယ္အလတ္အဆင့္

ေက်နပ္ေနၾကေပသည္။

စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္

အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏

သူတို႔၏အလုပ္သမားမ်ားကို

ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားမရွိေခ်။

အလုပ္သမားမ်ား၏

အရည္အေသြး

ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အေပၚတြင္

ကိုေကာင္းမြန္သည္ဟု

ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္

ယူဆၾကၿပီး၊

လစာအၿပိဳင္ေပးမႈမ်ားပင္ရိွေပသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

ေအာက္ေျခအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားကို

လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကိုစီမံႀကီးၾကပ္ႏိုင္သည့္အဆင့္ေရာက္ေအာင္

သင္တန္းမ်ားေပးၾကပါသည္။

မကၽြမ္းက်င္သည့္လုပ္သားမ်ား၏ အေရအတြက္မွာေပါမ်ားလွေပသည္။ သို ႔အတြက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏
၀န္ထမ္းမ်ားအား

အေတာ္အသင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား(သို႔)

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား

အဆင့္ေရာက္ေစရန္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈ

ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါက

အနာဂါတ္ကာလတြင္

ကုန္ထုတ္စြမ္းအားလည္း

ျမင့္မားတိုးတက္လာမည္သာျဖစ္သည္။

ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍

အကဲျဖတ္ေပးရန္

အေရးႀကီးလွပါသည္။

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရိွ၍၊

သို႔ျဖစ္၍
အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္း

အသက္ေမြးမႈ
တစ္ခုျဖစ္သည့္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္အတန္းစံသတ္မွတ္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကို အလုပ္အမ်ဳိးအစား(၆)မ်ဳိး အတြက္
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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အရည္အခ်င္းစံသတ္မွတ္ရန္ႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚအကဲျဖတ္ရန္

လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာလုပ္သားထု

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာေစရန္လည္းေကာင္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေျပးသင္တန္းတစ္ရက္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေပသည္။
ထို႔ေနာက္ NSSA သည္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးခ်က္ ေအာင္ျမင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္(၁၃၃)ဦးအား အသိအမွတ္ျပဳတ္လက္မွတ္မ်ား
ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

NSSA

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္

အလုပ္ရွင္ႏွင့္

အလုပ္သမား

(၂)ဘက္လံုးအတြက္

အက်ဳိးရိွေစပါသည္။
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ
တရုတ္၊

ထိုင္း၊

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား

မေလးရွား

မရိွေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံမ်ားသို႔

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

လစာေကာင္းရသျဖင့္

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား

ေျပာင္းေရႊ႕သည္မ်ားကို

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။
ပံုံ(၃၂) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ လုပ္သားမ်ား၏ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးအေပၚအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
၂.၂.၄ မႏၱေလး၏လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္
အေတာ္အသင့္ကၽြမ္းက်င္မႈရိွသည့္
၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏

ပ်မ္းမွ်

အလုပ္သမားတစ္ဦး၏

လစာမွာ

၁၈၀,၀၀၀

ပ်မ္းမွ်လစာမွာ

ျဖစ္ေပသည္။

က်ပ္(၁၃၀,၀၀၀)ျဖစ္ၿပီး၊

သို႔ပါ၍

ရံုးဆိုင္ရာ

ရန္ကုန္တြင္ေပးသည့္လစာႏွင့္

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္သာမက အမ်ဳိးသားအဆင့္လစာထက္ပင္ ပိုမ်ားေနေပသည္။ မႏၱေလးရိွလုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္
အမ်ဳိးသားအဆင့္အနိမ့္ဆံုး
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္

ပါက

လုပ္ခလစာဥပေဒကိုလည္း
အစီအစဥ္မ်ား၊

သိရိွၾကပါသည္။

အကယ္၍

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းႏွင့္

ကုန္ထုတ္စြမ္းအား

တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ကာ

သင့္ေတာ္သည့္

အဆင့္အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား
လုပ္ခလစာမ်ားလည္း

ဆက္လက္၍ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ဇယား(၁၁) မႏၱေလးရိွအလုပ္သမားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်လစာ

အေၾကာင္းအရာ

တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားသူ

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ (က်ပ္)

အမ်ားဆံုးလုပ္ခ (က်ပ္)

တစ္၀က္တစ္ပ်က္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား

၃၃

၁၀၈,၉၃၉

၁၆၅,၁၅၂

ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း

၂၃

(အေမရိ၁၃၉,၁၃၀
ကန္ေဒၚလာ ၈၃)

၂၂၁,၇၃၉
(အေမရိက
န္ေဒၚလာ ၁၂၇)

ႀကီးၾကပ္သူ

၂၂

၁၇၇,၅၀၀
(အေမရိက
န္ေဒၚလာ ၁၀၇)

၂၅၈,၆၃၆
(အေမရိက
န္ေဒၚလာ ၁၇၀)

အလယ္အလတ္အဆင့္ စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ

၂၅

၃၂၄,၀၀၀
(အေမရိက
န္ေဒၚလာ ၁၃၆)

၄၄၁,၂၀၀
(အေမရိက
န္ေဒၚလာ ၁၉၈)

အင္ဂ်င္နီယာ

၁၀

၆၁၂,၀၀၀
(အေမရိက
န္ေဒၚလာ ၂၅၀)

(အေမရိ၁,၃၂၇,၀၀၀
ကန္ေဒၚလာ ၃၄၀)

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၀) (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၀၂၀)
ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
မႏၱေလးသို႔

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားစြာတို႔

က႑မ်ားအတြက္

လိုက္နာရန္

ျပဌာန္းထားမႈမ်ား၏

အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္

ဧက(၅၀)အထိ

ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေျမဌားရမ္းသူမ်ားအတြက္

ေျမတစ္ဧကဌားရမ္းခ

အက်ယ္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ကဲ့သို႔ေသာ

ေနရာမ်ဳိးတြင္

အထိသာရိွပါသည္။

ထိုမွ်သာမက

(၈)ဧက

ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသည့္

သူတို႔၏စီမံကိန္းမ်ား

ေျမေနရာ

လိုအပ္ခ်က္ရိွသည့္

အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေပသည္။

အက်ယ္ဆံုးရႏိုင္သည့္ေျမဧရိယာမွာ(၇)ဧကမွ

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္

အဓိကစိန္ေခၚမႈေၾကာင့္

မေဖၚျဖစ္သည္မ်ားရိွၾကပါသည္။

အကန္႕အသတ္သည္ဧက(၂၀)မွ
အေရးပါသည့္

လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း

ဌားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ
ေစ်းႏႈန္းမွာ

အလြန္ႀကီးေနေပသည္။

က်ပ္၁.၅ဘီလီယံ

ရိွသျဖင့္

တစ္ဧကအတြက္တစ္လဌားရမ္းခႏႈန္းမွာ က်ပ္(၂)သန္း ရိွေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ အလားအလာရိွသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
အတြက္အစပ်ဳိးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စရိတ္မွာအလြန္ႀကီးမားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂.၂.၅ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး
မႏၱေလးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္တည္ရိွၿပီး

ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္အေလးထား
ေရာင္းခ်ေပးသြင္းသူမ်ား၊

ၾကပါသည္။

ျဖန္႕ေ၀သူမ်ား၊

အဓိကအခန္းမွပါ၀င္လ်က္ရိွပါသည္။

ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၏

ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္
ႏိုင္ငံျခားသို႔

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္

ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႕သူမ်ားႏွင့္

ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ

၄င္းတို႔၏(၉၆%)မွာ

ဤေဒသအတြင္း

ဆက္သြယ္ရန္အတြက္

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္သာ

အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး၊ (၄%)ေသာသူမ်ားသာလွ်င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္(၂)ခုတို႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။
ေျဖၾကားသူမ်ားစြာတို႔အေနျဖင့္
ဆက္စပ္လ်က္ရိွေန

ႏွစ္မ်ားစြာအေတြ႕အၾကံဳရိွေနၾကၿပီး

ၾကပါသည္။

၄င္းတို႔အေနျဖင့္

ျပည္တြင္းမွေရာင္းခ်ေပးသြင္းသူမ်ား၏
ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမရိွေခ်။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွ

အရည္အခ်င္းႏွင့္

သို႕ေသာ္

ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္လည္း
ကမ္းလွမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္

အလားအလာရိွသည့္ေရာင္းခ်ေပးသြင္းသူမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္လွမ္းမမွီဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ငန္းမ်ား

အေနျဖင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၃၃) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးကို အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ျခင္း။

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ

၄င္းတို႔အေနျဖင့္ျပည္တြင္း

ကုန္ပစၥည္းမ်ားလႊေ
ဲ ျပာင္း
ထို႔ေၾကာင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား
အသံုးျပဳၾကပါသည္။

ေပးပို႕ရာတြင္

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္

၄င္းတို႔အေနျဖင့္

ေစ်းကြက္ကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး
မသံုးၾကေၾကာင္း

ကုန္းလမ္း(ကုန္တင္ကား၊မီးရထား)ႏွင့္

ကုန္းလမ္းခရီးကို

ပိုမိုအသံုးျပဳၾကၿပီး

သိရပါသည္။
ေရလမ္းခရီးကိုသာ

ေရလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ

ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေႏြရာသီတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။
ပံုံ(၃၄) သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္း အသီးသီးအတြက္မွီခုိအားထားမႈကို အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို

ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္

မရရိွေသးေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွလာေစရန္

အလို႔ဌာအစိုးရအေနျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မက္လံုးမ်ားေဖၚေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေျဖၾကားသူ(၉၈%)
အေနျဖင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ

အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အခြင့္အေရးအတြက္ ေလာေလာဆယ္ေပးထားသည့္ မက္လံုးမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ရာတြင္
လံုေလာက္မႈမရိွဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။
ပံုံ(၃၅) အစိုးရ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ မက္လံုးေပးမႈအေပၚသေဘာထားေဖၚျပခ်က္

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစစ္တမ္း
ေျဖၾကားသူမ်ား၏

တင္ျပခ်က္အရ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ေျမသည္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သျဖင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးရန္
လိုအပ္ပါသည္။

သင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမအရြယ္အစားႏွင့္

တက္ႏိုင္သည့္

ကုန္က်စရိတ္မျဖစ္ပါက

မႏၱေလးတြင္

လုပ္ငန္းတစ္ခုထူေထာင္ရန္ခဲယဥ္းေနမည္ျဖစ္သည္။
ပံုံ(၃၆) ေျဖၾကားသူမ်ားက အစိုးရအေနျဖင့္လက္ခံစဥ္းစားရန္ တင္ျပသည့္ထိေရာက္ေသာ ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈမ်ားကိုျပဆိုျခင္း

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

51

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြေ
ဲ ဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္
အေရးပါလွပါ

သည္။

ေျဖၾကားသူ

ထူေထာင္ျခင္းသည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။
အေဆာက္အဦးမ်ား၊

၅၆%တို႕အေနျဖင့္

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊

ပတ္၀န္းက်င္တိုးတက္မႈအတြက္

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

၄င္းတို႔

ျမန္ဆန္လာျခင္းႏွင့္

စက္မႈဇုန္မ်ား

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစသည္ဟု

တည္ေဆာက္သျဖင့္

ေဒသခံမ်ားအတြက္

ေကာင္းမြန္ေသာအေျခခံ

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ာ

းဖန္တီးေပးသည့္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
၂.၃ အနာဂါတ္တြင္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္မႈ
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ေျဖၾကားသူမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ေပးစြမ္း

၄င္းတို႔၏အခြင့္အလမ္းအရ

ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈဆီသို႔

တက္လွမ္းေနရာတြင္

ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေနခ်ိန္တြင္

အျခားေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေႏွးေကြးျခင္း(သို႔မဟုတ္) တိုးတက္မႈႏႈန္းညံ့ဖ်င္းျခင္းမ်ားတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။
ေျဖၾကားသူမ်ား၏(၅၆%) တို႔က သူတို႕လုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂါတ္မွာ ေနာက္(၃)ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းမြန္လာမည္
ဟုအကဲျဖတ္ၾကပါသည္။

ထုိသို႔ခန္႔မွန္းရသည့္

ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးမႈမ်ား

အေၾကာင္းအရင္းမွာ

တိုးလာေနျခင္း၊

ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားတက္ေနျခင္း၊

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားပို၍

ေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္

အနာဂါတ္တြင္ အစိုးရ၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္လာႏိုင္သျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ပံုံ(၃၇) ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာက္(၃)ႏွစ္အတြက္ခန္႔မွန္းျခင္း

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
သို႔ေသာ္

ေျဖၾကားသူမ်ား၏

သူတို႔တြင္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား

၁၂%တို႔မွာ
ပို၍

ဆိုး၀ါးလာႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္ဟုခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

မ်ားလာျခင္းႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား

အေၾကာင္းမွာ
မျပည့္စံုျခင္းတို႔ႏွင့္

ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾက၍ျဖစ္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

52

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

ေနာင္လာမည့္(၃)ႏွစ္ကာလတြင္

မည္သည့္က႑မ်ားသည္

နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္လုပ္ငန္း

အလားအလာေကာင္းသည္ကို

တစ္ခုခ်င္း

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

၏ေျဖၾကားမႈမွာကြျဲ ပားေနၾကပါသည္။

ေနာင္လာမည့္(၃)ႏွစ္သည္

အလားအလာအေကာင္းဆံုးအျဖစ္

ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုတို႔က သူတို႔၏အနာဂါတ္လုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းမြန္မည္ဟု
သံုးသပ္ၾကပါသည္။

လယ္ယာ

၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာမည္ဟု

က႑ဆိုင္ရာမွ
ဆိုၾကပါသည္။

ေျဖၾကားသူ(၈၀%)တို႔ကလည္း

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑

အတြက္ေခတ္မွီ

စက္ကိရိယာမ်ား၊

အထြက္ေကာင္းမ်ဳိးေစ့မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးပါက တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုန္သြယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သိုေလွာင္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အေနျဖင့္

ပံုမွန္အတိုင္း

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။အခ်ဳိ႕ေသာ

အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး
ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားတို႔သည္

အရည္အေသြး၊

အငယ္စားႏွင့္အလတ္စား

ေစ်းႏႈန္းတို႔တြင္

စီးပြားေရးမ်ား

ကုန္ၾကမ္း

ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမွင့္တက္လာျခင္း၊

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရိွလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္

(SMEs)

တြင္

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ရုန္းကန္ရဖြယ္

လက္မႈအႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ႏိုင္ငံျခား
ရိွေပသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား

၀င္ေရာက္မႈတိုးတက္လာ သကဲ့သို႔ တိုးတက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ပံုံ(၃၈) ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေနာင္လာမည့္(၃)ႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ခန္႔မွန္းျခင္း

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
၃. မႏၱေလးတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ၌ ေတြ႔ၾကံဳရသည့္အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
မႏၱေလးတြင္

အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရိွေနေသာ္လည္း

အတားအဆီးမ်ားစြာ

ရိွေနေပသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္

ေျဖၾကားသူမ်ားက

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌

မႏၱေလးတြင္လုပ္ငန္းတစ္ခု

စတင္ေဆာင္ရြက္ရာ၌

ေတြ႕ၾကံဳရမည့္အေရးႀကီးေသာ အကန္႔အသတ္အခ်ဳိ႕ကိုေဖာ္ျပ ၾကပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
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(1) ေျမ
(2) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
(3) နည္းပညာ
(4) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး
(5) အလုပ္သမား
(6) သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာ(ICT)
၃.၁ ေျမ
ေျမေစ်းႏႈန္းမွာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ဌားရမ္းရာတြင္

လည္းေကာင္း

မႏၱေလးတြင္လုပ္ငန္း
အစိုးရအေနျဖင့္

ေစ်းႀကီးလွပါသည္။

အလြန္ေစ်းႀကီးေနပါက

တစ္ခုစတင္ရန္

အလားအလာရိွေသာ

ကုန္က်စရိတ္ကို

ေျမေစ်းႏွင့္ေျမဌားရမ္းခေစ်းမ်ား

ေျမေစ်းသည္၀ယ္ယူရာတြင္

ႏွစ္ဆထား၍

လည္းေကာင္း၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္

စဥ္းစားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္

သင့္ေတာ္သည့္

သို႔ျဖစ္ပါ၍
မူ၀ါဒမ်ား

ခ်မွတ္၍၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုေပသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္၏

ေစ်းႏႈန္းမွာအလြန္ႀကီးသည္ဟု

ေျမေစ်းႏွင့္

ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ

ဆိုၾကပါသည္။

အစပ်ဳိးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အမ်ားစုမွာအႏွစ္(၃၀)ေျမဌားရမ္းခအတြက္ျဖစ္သျဖင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

အျမတ္အစြန္းထြက္ေပၚရန္ခဲယဥ္းမည္ ျဖစ္သည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ “တစ္စံုတစ္ဦးသည္
လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္

ကိုယ္တိုင္၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မရိွေသာ္လည္း၊

ထိုလယ္ယာေျမကို

အသံုးျပဳရန္အတြက္ စီမံႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ပါက ထုိသူကိုလည္း လယ္သမား/စိုက္ပ်ဳိးသူ ဟုေခၚသည္” မႏၱေလးတြင္
လယ္ယာေျမမ်ားကို ၀ယ္ယူ၍ေျမေစ်းကစားမႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လ်က္ရိွပါသည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္အတြင္း

ေျမေစ်းကစားသူမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္

ေျမလြတ္အခ်ဳိ႕ရိွေနပါသည္။

အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ရန္အတြက္ ေငြေဖာင္းပြမႈေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း
ေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မႏၱေလး စက္မႈဇုန္အားဖြံ႔ၿဖဳိးရန္ မေဆာင္ရြက္မီ ေကာင္းမြန္သည့္ေျမစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ
တစ္ရပ္ကိုေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အလြန္လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။
ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္ေနရသည့္
သို႔ျဖစ္ပါ၍

အစိုးရအေနျဖင့္

အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ

အစိုးရ၏ေျမေရာင္းခ်သည့္

စက္မႈလုပ္ငန္း(သို႔)လုပ္ငန္းအမွတ္တကယ္

ပံုစံေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားကိုသာ

ေျမခ်ထားေပးသင့္ပါသည္။
၃.၂ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားႏွင့္

ႏႈိင္းယွဥ္ပါက

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရိွမႈမွာ

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

သို႔ရာတြင္

ဓါတ္အားမၿငိမ္သက္မႈ ႏွင့္ ဓါတ္အားေလွ်ာ့၍ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခက္အခဲကိုပို၍
ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ဓါတ္အားလုိင္းအေဟာင္းမ်ား သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ေစႏိုင္ေပသည္။
ေတြ႔ရသည္။

ေလာေလာဆယ္တြယ္

ဓါတ္အားပို႔လႊတ္မႈ

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္

က်ဆင္းျခင္းသည္

အတြက္သီးသန္႔

မွ်ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးမႈ

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊

ဓါတ္အားခြရ
ဲ ံု

တူညီသည့္ဓါတ္အား

စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္

မရိွေသးသည္ကို

လိုင္းမ်ား

လူေနထိုင္ရာ

အတြင္းရိွ

ရပ္ကြက္မ်ားတြင္

ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရိွသည္။ အကယ္၍ သီးျခားဓါတ္အားခြရ
ဲ ံုတစ္ရံု (သို႔) ဓါတ္အားလိုင္းတစ္လိုင္းကို စက္မႈဇုန္အတြက္
သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးပါက

ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အက်ဳိးအျမတ္မ်ား

ေသခ်ာေပါက္

ရေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၃.၃ နည္းပညာ
လုပ္ငန္းမ်ား၏လည္ပတ္ႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသံုးခ်သိပၸံပညာႏွင့္ စက္မႈလက္မႈပညာရပ္မ်ား
ေခတ္မီတိုးတက္

ေရးသည္

ေရးႀကီးေသာအေျခခံ

အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါသည္။

ေျဖၾကားသူတစ္ဦးမွာ

၁၉၇၀

ခုႏွစ္မ်ားထဲက အသံုးျပဳလာသည့္စက္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ဆက္လက္သံုးစြလ
ဲ ်က္ရိွသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေခတ္မီစက္ႏွင့္
စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားသံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေရးသည္
အငယ္စားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား

အေရးႀကီးလွပါသည္။
(SMEs)ကို

အစိုးရႏွင့္

၄င္းတို႔၏

ဘဏ္မ်ား(၂)

ရပ္လံုး

အေနျဖင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္

စဥ္ဆက္မျပတ္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲ၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။
၃.၄ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

ေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ကူညီရန္အတြက္၊

မႏၱေလးတိုင္းတစ္ခြင္ရိွ

လမ္းအေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ လမ္းမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္
ေလာေလာဆယ္တြင္

အစိုးရႏွင့္

ပုဂၢလိက

မိတ္ဖက္မ်ားက

B.O.T

စနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

တိုးဂိတ္ေၾကးမ်ားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံလာသျဖင့္ SMEs မ်ားကလည္း ၄င္းတို႔၏ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားျမွင့္တင္လာၾကရာ
ထိုအခ်က္သည္ ေနာက္ဆံုးစားသံုးသူမ်ား အေပၚ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး ပိေစပါသည္။
၃.၅ အလုပ္သမား (သင္တန္းမ်ား/ကၽြမ္းက်င္မႈဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ေရး)
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွမ်ားစြာေသာ
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရင္း

အလားတူSMEs

လုပ္ငန္းမ်ားနည္းတူ

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ရိွ

သင္ၾကားၾကပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစရန္အတြက္

အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း

အလုပ္သမားမ်ား၏

လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ရိွေနရာ

အစိုးရ၏

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္

ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္

အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ေပသည္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊

အလုပ္သမားႏွင့္

လူမႈလံုျခံဳေရးဌာနခြသ
ဲ ည္

အမ်ဳိးသားကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႔ (NSSA) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဆိုင္ရာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ
လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ
အေထြေထြေသာ

သင္တန္းမ်ားကိုစီစဥ္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားအား

အဆိုပါအကဲျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အတက္ပညာဆိုင္ရာမ်ားကို

သည္

ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရာမွ

တစ္ဆင့္ကၽြမ္းက်င္သည့္အလုပ္သမားမ်ားဘ၀ကို ေရာက္ရိွလာေစမည္ျဖစ္သည္။
လူမႈလံုျခံဳေရးသည္လည္း အေရးႀကီးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားသင့္ေတာ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
လူမႈလံုျခံဳေရးမ်ား ရရိွေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ “၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ လူမႈလံုျခံဳေရး ဥပေဒ”

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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အရအစိုးရႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္

(၂)ဘက္စလံုးသည္

အလုပ္သမားမ်ား၏

လူမႈလံုျခံဳေရးတိုးတက္လာရန္အတြက္

ပူးတြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။
၃.၆ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာ(ICT)
စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ေသာ
အင္တာနက္ႏွင့္

ျပည္ပ၀ယ္ယူသူ/ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္

အီးေမး(လ္)မ်ား

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္အတြက္

ပို၍ျမန္ဆန္ေသာ

ထို႔ေၾကာင့္တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ

ပစၥည္း

ကိရိယာမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ
နည္းပညာမ်ားရရိွေစမႈတြင္ သိသာထင္ရွားလွပါသည္။
၃.၇ အျခား
ေျဖၾကားသူမ်ားတင္ျပခဲ့သည့္
အျခားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
စနစ္မ်ားႏွင့္

အထက္ပါကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္

လည္းရိွပါေသးသည္။

၄င္းမွာ

မပါ၀င္သည့္

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း

ေရျပဳျပင္သန္႔စင္စက္ရံုမ်ားမရိွျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို

အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ
ေကာင္းမြန္သည့္

အလားအလာေကာင္းသည့္

ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္

ေရဆိုးထုတ္
က႑မ်ားတြင္

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းက႑အသီးသီး

ဘက္စံုပါသည့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာရန္လိုေပသည္။

၄င္းစာအုပ္သည္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အတူ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

အတြက္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္

အကူအညီျဖစ္ေစလိမ့္မည္

ျဖစ္ပါသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အေရးပါလွသျဖင့္၊ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အစုိးရထံမွ အကာအကြယ္မ်ားရရိွရန္ႏွင့္
လံုျခံဳမႈေပးရန္

ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း

ခုိးမႈႏွင့္ရာဇ၀တ္မႈခင္းမ်ား

တိုးပြားလာသျဖင့္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အလြန္လိုအပ္ပါသည္။
၄။ မႏၱေလး၏အလားအလာရိွသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
မႏၱေလးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္သာမက ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ
ေနရာလည္း

ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးကို

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏

ဗဟိုခ်က္အျဖစ္လည္းယူဆၾကပါသည္။

ေဒသအတြင္းရရိွႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ားစြာရိွသည့္အနက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
လုပ္ငန္းသည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း

အလားအလာအေကာင္းဆံုးေသာ

လုပ္ငန္းအျဖစ္

စဥ္းစားသံုး

သပ္ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ–

ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ဗဟိုေနရာျဖစ္ျခင္း၊

–

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ျခင္း၊

–

ကမ႓ာလွည့္ခရီးသည္မ်ား သြားလိုရာအရပ္ျဖစ္ျခင္း၊

ေျဖၾကားသူမ်ား၏အဆိုအရ
က႑(၂)ရပ္မွာ

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနာက္တြင္

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အလားအလာေကာင္းသည့္

က႑မ်ားျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္

အထက္ပါတုန္႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၃၉) မႏၱေလး၏ အလားအလာေကာင္းေသာက႑ကို ထုတ္ေဖၚျခင္း

ဇာစ္ျမစ္-မႏၱေလးေဒသ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားဆိုင္ရာစစ္တမ္း
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းသည္

(ခရီးသြားလာသူဦးေရတိုးတက္ေနျခင္း၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလယာဥ္မ်ားပိုမ်ားလာျခင္း၊

အနီး

ပါတ္၀န္းက်င္တြင္

ခရီးသြားမ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္သည့္

ေနရာမ်ားရိွျခင္း) ကဲ့သ႔ပ
ို င္ (အစိုးရ၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေထာက္ကူမႈမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏
သက္ညွာေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား

တိုးတက္လာမႈ)

ေၾကာင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္လည္း အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပရာ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တိုးတက္မႈႏႈန္းျမင့္မားမည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ လက္ခံစဥ္းစားၾကပါသည္။ လယ္ယာက႑တြင္ ခိုင္မာသည့္အလားအလာေကာင္း
ရိွေသာ္လည္း

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္

အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး၊
ပံုတြင္

ပို၍ႀကီးသည့္စက္၀ိုင္းမွာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္

ရန္ေျမယာလိုအပ္ခ်က္ရိွေနသျဖင့္

ပို၍ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေပသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ပို၍

ေဖာ္ျပပါသရုပ္ျပ

အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွေၾကာင္း

ညႊန္းဆိုေနပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၄၀) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အလားအလာေကာင္းသည့္က႑မ်ား

ဇာစ္ျမစ္-ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရး(MMRD)
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး
မႏၱေလးသည္ျမန္မာျပည္၏

ဗဟိုခ်က္မေနရာတြင္

တည္ရိွသည္သာမက

အေရးႀကီးသည့္ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္

လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ၊ ထိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ခရီးလမ္းတြင္လည္းေကာင္း
မဟာဗ်ဴဟာက်စြာတည္ရိွပါသည္။

မႏၱေလးတြင္

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစြာရိွပါသည္။
လြတ္လပ္သည့္ေနာက္ဆံုး

မင္းေနျပည္၏

သမိုင္းဆိုင္ရာ
၁၉ရာစုအတြင္းက
ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားစြာႏွင့္
မႏၱေလးသည္ျမန္မာမ်ား၏
ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္

အင္း၀ႏွင့္အမရပူရတို႔သည္ မႏၱေလးေတာင္ဘက္အနည္းငယ္အကြာတြင္ တည္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မႏၱေလးသည္
ျပည္တြင္းေနသူမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား(၂)ရပ္လံုးအတြက္

အေရာက္ခ်င္ဆံုးႏွင့္

အထင္ရွားဆံုးေနရာ

တစ္ခုျဖစ္သည္။
မႏၱေလးသို႔ခရီးသည္လာေရာက္မႈမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစတင္၍ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။
မႏၱေလး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ဘန္ေကာက္၊ စကၤာပူႏွင့္ ကူမင္းတို႔မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလယာဥ္မ်ား
တိုက္ရိုက္ပ်ံသန္းလ်က္ရိွသည္။

ျပည္တြင္းခရီးစဥ္(၈)ခုရိွရာတြင္

ေနျပည္ေတာ္၊

ရန္ကုန္၊

ပုဂံ

ႏွင့္

အျခားျပည္တြင္းခရီးစဥ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါပံုံတြင္ မႏၱေလးႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား
၀င္ေရာက္မႈ တိုးတက္လာပံုကို ျပဆိုထားပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၄၁) မႏၱေလးသို႔ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား၀င္ေရာက္မႈ

ဇာစ္ျမစ္-ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန
ေလာေလာဆယ္တြင္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္မႏၱေလး၌ ဟုိတယ္(၁၅၈)လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း(၆၄၃၂)ခန္႔ ရိွပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း

မႏၱေလးကိုေရာက္ရိွလာသည့္

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္အေရအတြက္မွာ

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ

၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္း(၂)ဆ တက္လာခဲ့ရာတြင္ သူတို႔အတြက္ရရိွ ႏိုင္သည့္အခန္းအေရအတြက္မွာ (၃၁%)သာလွ်င္
တိုးလာခဲ့ပါသည္။

ဤအခ်က္က

မႏၱေလးတြင္ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအတြက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္

ႀကီးမားေသာ

အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေၾကာင္းျပဆိုလ်က္ရိွပါသည္။
ဇယား(၁၂) မႏၱေလးတြင္ေလာေလာဆယ္ရိွေနသည့္ဟိုတယ္မ်ားစာရင္း
စဥ္

ဟိုတယ္အမ်ဳိးအစား

ဟိုတယ္အေရအတြက္

အခန္းအေရအတြက္

၁

၁-၂၀ အခန္းရိွဟိုတယ္မ်ား

၃၄

၅၃၃

၂

၂၁-၅၀ အခန္းရိွဟိုတယ္မ်ား

၉၄

၃,၂၂၇

၃

၅၁-၁၀၀ အခန္းရိွဟိုတယ္မ်ား

၂၃

၁,၅၆၄

၄

၁၀၁ ခန္းအထက္ရိွဟိုတယ္မ်ား

၇

၁,၁၀၈

၁၅၈

၆,၄၃၂

စုစုေပါင္း
ဇာစ္ျမစ္-ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန

တိုးတက္ေရာက္ရိွလာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အားလပ္ရက္ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွရန္အတြက္
ဟိုတယ္သစ္ (၂၃) လံုးသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေစ်းကြက္သို႔၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
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ပံုံ(၄၂) လြန္ခဲ့ေသာ(၆)ႏွစ္အတြင္း မႏၱေလးတြင္ရိွသည့္ဟိုတယ္အခန္းမ်ား

ဇာစ္ျမစ္-ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန။
မႏၱေလးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း၏

အခ်က္အခ်ာ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္လည္း

ေနရာတြင္တည္ရိွေသာ္လည္း၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

အဆင့္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဟုိတယ္အေရအတြက္ မွာမ်ားျပားျခင္း မရွိသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ
ဟိုတယ္မ်ားမွအပ၊
Mandalay

ဟိုတယ္မ်ားျဖစ္ေသာ

Western

ေဗြေဆာ္ဦးတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္

Hill

Resort

တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်
သို႔ရာတြင္

Best

ထိုသူမ်ားအတြက္

၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္

အလားအလာေကာင္းၿပီး
ဧည့္လမ္းညႊန္သင္တန္းမ်ား

မရိွေသးသည္ကို

အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ

ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း
မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေနၿပီး

ကိုျဖည့္စြမ္းေပးရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းအတြက္

ႏွင့္

ေတြ႕ရသည္။
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာကြာဟခ်က္မ်ား

ဧည့္ခံျပဳစုမႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားကို

အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း

Mandalay

ပိုမိုလာမည္ျဖစ္သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္

ကဲ့သ႔ေ
ို သာ

Mandalay

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

ျပည္ပမွလာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားလည္း

ဟိုတယ္ႏွင့္

စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း

Pullman

Sedona

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္

တိုက္ခန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ႀကီးမားေသာအလားအလာရိွသည့္

ေပၚထြက္လာမည့္

အထင္ကရဟိုတယ္(၂)လံုးမွာ

တို႔သာရိွပါသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းတြင္

ႏွင့္

ခရီးစဥ္စီမံေဆာင္ရြက္သူ

အထူးအာရံုထား၍
(ေအာ္ပေရတာ)

ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ေထာက္ခံကူညီမႈမ်ားမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

အလားအလာရိွေသာလုပ္ငန္းမ်ား

=

အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္မ်ား/

လူေနတိုက္ခန္း၀န္ေဆာင္မႈ၊

စားေသာက္ဆိုင္၊

ျမစ္တြင္းအေပ်ာ္ခရီးစဥ္

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ကုန္သြယ္ေရး
မႏၱေလးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အခ်ာေနရာ

ဗဟိုခ်က္မ

ေနရာတြင္တည္ရွိၿပီး

အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္၏

ထိုမွ်သာမက

မႏၱေလးသည္

တရုတ္ႏွင့္

အိႏၵိယနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာခ်ိတ္ေနမႈလည္း ရိွပါသည္။ မႏၱေလးတြင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္လုပ္ငန္း
အမ်ားစုမွာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

မွီခိုအားထားရာျဖစ္ရာ

၄င္းတြင္အဓိက

ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ

စပါး၊

သၾကား၊ ပဲေတာင့္ရွည္ႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုတို႔ပါ၀င္ပါသည္။ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ရိွ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား
ႏွင့္လည္းေကာင္း

(သို႔မဟုတ္)

တရုတ္ႏွင့္

ျပဳၾကပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ျဖစ္ၾကပါသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔

တင္ပို႕ျခင္း

ျဖင့္လည္းေကာင္း

လကၠားေရာင္းခ်ျခင္း၊

သိုေလွာင္ျခင္း၊

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏

အလားအလာရိွေသာ

လက္ရိွကုန္တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္မွာ

တရုတ္နယ္စပ္သို႔

ႏိုင္ငံတကာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူ

တင္ပို႔မႈမွာ

ကုန္သြယ္မႈ

လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အဓိကျဖစ္ေပသည္။

အျခား

ပို႕ေဆာင္ေရးမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ဘန္ေကာက္ႏွင့္

စကၤာပူတို႔မွ တစ္ဆင့္ မ်ားစြာေသာကုန္ပစၥည္းတင္ပို႕မႈေစ်းကြက္အသစ္မ်ားရရိွရန္ ႀကီးမားသည့္ အလားအလာမ်ား
ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ

ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈႏွင့္

တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား

တင္ပို႕ရာတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ရန္ အလားအလာေကာင္းသည့္ထုတ္ကုန္မ်ား = မီးဖိုေခ်ာင္သံုးေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ ႏွမ္း၊
ပဲ၊ သၾကား
ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းရန္

အလားအလာေကာင္းသည့္သြင္းကုန္မ်ား

=

ခ်ည္ခင္၊

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာသံုးစက္မ်ား၊

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းမ်ား၊
ပလပ္စတစ္အသံုးအေဆာင္မ်ား
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ႕
မႏၱေလးသည္ အထက္ျမန္မာျပည္၏ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတြင္လည္းအခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးတိုင္း
ေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္၌မူ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၁၂၀၀)ေက်ာ္ရိွေနရာ၊ ၄င္းတြင္ သစ္အေျခခံကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊
ကြန္ကရစ္ႏွင့္

ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ေဒသေနျပည္သူမ်ားအတြက္

ပါ၀င္ၾကပါသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး၊

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္
SMEs

မ်ားအတြက္လည္း

ေပးသြင္း ေထာက္ပံ့သူမ်ားထံမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွသည္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ကုန္ေခ်ာအ၀င္ ေပးသြင္းေထာက္ပံ့သူမ်ား
ရိွလာေစမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရရိွလာ ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဇယား(၁၃) မႏၱေလးစက္မႈဇံုတြင္ရိွသည့္စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား
စဥ္

လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား

၁

စားေသာက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း

၂

အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

လုပ္ငန္းအေရအတြက္
၁၈၉
၃၂
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၃

ေနထုိင္မႈဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္း

၄၅

၄

လူသံုးကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္း

၅၄

၅

အိမ္သံုးပစၥည္းလုပ္ငန္း

၁၅

၆

စာေပႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္း

၇

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းလုပ္ငန္း

၈

သတၳဳဆိုင္ရာလုပ္ငန္း

၉

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းလုပ္ငန္း

၄

၁၀

စက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ကိရိယာတန္ဆာပလာလုပ္ငန္း

၁

၁၁

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

၂၅

၁၂

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

၁၂

၁၃

အေထြေထြစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

၃
၄၀
၂၂၀

၆၅၄
စုစုေပါင္း

၁,၂၉၄

ဇာစ္ျမစ္- မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္/စက္မႈအသင္း(MRCCI)
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား

ထုတ္လုပ္ရန္

နည္းပညာႏွင့္
အတြက္

အေတြ႕အၾကံဳရိွသည့္လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊

အျခားအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို

ေခတ္မီ

ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
အထူးသျဖင့္အိမ္သံုးႏွင့္ မိသားစုသံုးပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ေလဆိပ္သည္

ဘန္ေကာက္၊

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္
အသံုးျပဳႏုိင္ၾကေပသည္။

စကၤာပူကဲ့သို႔ေသာ

ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္

ျပည္ပၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္

ကုန္ေခ်ာမ်ားကို

မႏၲေလးၿမိဳ႕သာစက္မႈ႔ဇုန္သည္

ဆက္သြယ္လ်က္ရိွ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္

သျဖင့္

ေလယာဥ္မ်ားကို

မႏၱေလးႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္မွကားျဖင့္

တစ္နာရီ

ေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္းရသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီးလာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
လိုအပ္သည့္အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားႏွင့္ ေရတို႔ကိုျဖည့္စြမ္းေပး မည္ျဖစ္သည္။
ဗီယက္နမ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းကပင္(၂၀%)ေသာ

SAMSUNG

ထုတ္ကုန္မ်ားကို

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက
ထိုကဲ့သို႔ေသာ

အႀကီးစားကုန္ထုတ္စက္ရံုမ်ား

တည္ေထာင္လာၾကေစရန္

ေသြးေဆာင္နားသြင္းျခင္းကို

စတင္ရန္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းရိွ လုပ္ငန္းမ်ားအားတီထြင္မႈႏွင့္
ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ နည္းပညာျဖန္႔ျဖဴးမႈကို အားေပးျခင္းျဖစ္ေစပါသည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ
သူမ်ားအား

လုပ္ငန္းမ်ားတည္ေထာင္ရန္

အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ

ဟန္႔တားလ်က္ရိွသည့္

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွေနပါသည္။

ေျမႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကဲ့သို႔ေသာ

ထိုကဲ့သို႔ေသာ

အတားအဆီးမ်ားကို

အေလးမထားၾကဘဲ မႏၱေလးတြင္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား
အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ေပးစြမ္းေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အလားအလာရိွေသာထုတ္ကုန္=

ပလပ္စတစ္၊

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ား၊

ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊

ကုန္ထုတ္ပစၥည္း

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ၄င္း၏ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အ၀တ္အထည္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။
ခ်ည္ထည္

ပိုးထည္ရက္လုပ္ျခင္း

လုပ္ငန္းသည္အမရပူရမွထြက္ရိွသည့္

ရာစုႏွစ္ေက်ာ္ရွင္သန္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္း

ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ေပးေ၀လိုသည့္
အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းသည္

အရည္အေသြးေကာင္း

ပိုးထည္မ်ားျဖင့္

နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရိွၿပီးျဖစ္သည့္

အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပူပိုင္းေဒသတြင္

ေဒသတြင္းသံုးစြဲရန္အတြက္ ၀ါကိုစိုက္ပ်ဳိးၾက ရာတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ေခတ္မီနည္းပညာႏွင့္

နည္းစနစ္ပိုင္းတြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနျခင္းေၾကာင့္

အ၀တ္အထည္ရက္လုပ္သည့္

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ တရုတ္ခ်ည္မွ်င္မ်ားကို မွီခိုအားထားေနၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးဆိုးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ျပည္တြင္းႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအ၀တ္အထည္လုပ္ငန္းမ်ားကို

အျပည့္အ၀ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမလာသည္ကို

ေတြ႕ရပါသည္။

၀ါဂြမ္းကိုအဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္

ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည္အထိ

ထို႔ေၾကာင့္

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္

အ၀တ္အထည္ေဆးဆိုးလုပ္ငန္းအတြက္

ႏိုင္ငံျခား

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို လိုအပ္ေနပါသည္။

အလားအလာေကာင္းသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း = ၀ါဂြမ္းကိုအဆင့္ဆင့္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း၊ ေဆးဆိုး
ပန္းရိုက္လုပ္ငန္း
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး
စီးပြားေရးတြင္

လယ္ယာက႑၏ပါ၀င္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမွာ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္

သာ၍ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့ေသာ္လည္း မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၏စီးပြားေရးတြင္မူ အဓိကအားျဖည့္ေပးသည့္က႑တစ္ရပ္
ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး

ဂ်ီဒီပီ၏၂၈%ေက်ာ္ပါ၀င္ေနသည္ကို

ေတြ႕ရသည္။

မႏၱေလး

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏

စီမံကိန္းအရအဓိကေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ေနၾကာ၊ ပဲမ်ဳိးစံု၊ ၾကံ ႏွင့္ ၀ါ တို႕ကိုပိုမိုစိုက္ပ်ဳိးရန္
ေရးဆြထ
ဲ ားပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏

ေျမဧရိယာ(၄၀%)ေက်ာ္ကို

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးရန္ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။
ဇယား(၁၄) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏၂၀၁၅ခုႏွစ္ေျမအသံုးခ်မႈ
ေျမအမ်ဳိးအစား
စုစုေပါင္းအသားတင္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ဧရိယာ
အသံုးမျပဳသည့္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာဧရိယာ
သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း
ေျမရိုင္း

စုစုေပါင္းတိုးတက္လာသည့္ဧရိယာ
၃,၃၂၀,၅၇၉
၆၇,၉၈၀
၁,၅၅၃,၆၁၉
၆၁၉,၁၅၁

အျခားေျမ

၂,၀၇၁,၂၈၃
စုစုေပါင္း

၇,၆၃၂,၆၁၂

ဇာစ္ျမစ္- လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အပူပိုင္းေဒသတြင္တည္ရိွေနသျဖင့္

အသားတင္စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ

ဧရိယာ၏(၅၀%)ကို ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ေျမပဲႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုတို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။
ပံုံ(၄၃) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားအလုိက္စုစုေပါင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈဧရိယာ

ဇာစ္ျမစ္- လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန
လယ္သမားမ်ား၏

လူေနမႈဘ၀ႏွင့္၀င္ေငြ

သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
အထြက္ေကာင္းမ်ဳိးေစ့မ်ားႏွင့္
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္

တိုးတက္လာရန္အတြက္
စဥ္ဆက္မျပတ္

စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏

လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။

နည္းစနစ္သစ္မ်ားျဖင့္

ေထာက္ကူ

ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ

ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသည္

ေတာင္သူမ်ားကိုနည္းပညာသင္တန္း မ်ား ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္ ပညာေပးရန္အတြက္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္

ပူးတြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

ရိွရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းကို

ထံုးဘို

KOICA-ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး

ေအဂ်င္စီ၏ေထာက္ကူမႈျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ သင္တန္း(၁၆)မ်ဳိးဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး
သင္တန္းသား

စုစုေပါင္း(၄၇၂)ဦးကို

ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့

ပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္

ေလလံတင္ပြမ
ဲ ်ားကို အင္အားေတာင့္တင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လကၠားေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုကို စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၏
စီမံကိန္းတြင္ထည့္သြင္းေရးသားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ထြန္စက္၊
ထြန္ယက္ႏွင့္ရိပ္သိမ္းစက္၊
စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္

မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိး
သြင္းအားစုမ်ားကို

သန္႔မ်ားႏွင့္
တင္သြင္း

ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ေပးျခင္း

ျဖင့္

စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

အလားအလာေကာင္းသည့္ထုတ္ကုန္မ်ား = စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစက္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္း
သည့္မ်ဳိးေစ့မ်ား
အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္း
အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ လယ္ယာက႑မွ အရည္အေသြး
ျပည့္၀သည့္ ကုန္ထြက္မ်ားထုတ္လုပ္ေပးမွသာ အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း စားသံုးသူမ်ား
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ စားသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပိုမို၍ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးတိုင္း
ေဒသႀကီးသည္

အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

မီးဖိုေခ်ာင္သံုးသီးႏွံမ်ားႏွင့္
ေဒသႀကီးအတြင္း

သစ္သီးမ်ားထြက္ရိွသည့္အတြက္

စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာေျမဧရိယာ၏(၂၀%)ကို

ဆီထြက္အေစ့မ်ား၊

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၊

ကုန္ၾကမ္းမ်ားေပါၾကြယ္ပါသည္။
မီးဖိုေခ်ာင္သံုးသီးႏွံမ်ား၊

မႏၱေလးတိုင္း

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္

ၾကာရွည္ခံသစ္သီးမ်ား စိုက္ပ်ဳိးၾက ပါသည္။ အဓိကသစ္သီးပင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သရက္၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး၊ စပ်စ္
ႏွင့္သေဘၤာသီးပင္မ်ားကို
သရက္သီးမွာ

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈအတြက္သာမက

အစိုမွအေျခာက္ထိ

စဥ္းစားၾကပါသည္။

အမ်ဳိးမ်ဳိးစားသံုးႏိုင္သျဖင့္

ထိုမွ်သာမက

ျပည္တြင္းစားသံုးႏိုင္ရံုသာ

မက

ျပည္ပတင္ပို႔ရန္အတြက္ပါ

သရက္ကိုယခုအခါတြင္
စကၤာပူကဲ့သို႔ေသာ

စိုက္ပ်ဳိးၾကပါသည္။

အလားအလာအေကာင္းဆံုး

သစ္သီးအျဖစ္

အုပ္စုျဖင့္စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရိွေနၾကသည္။

သို႔မွသာ

ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးမ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ႏိုင္သည့္အျပင္ သရက္သီးကိုထပ္ဆင့္ျပဳျပင္စီမံ၍ သရက္ေဖ်ာ္ရည္၊
သရက္သီးေျခာက္မ်ားအျဖစ္လည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မႏၱေလးသည္ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္ရိွသျဖင့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ထပ္ဆင့္တိုးတန္ဖိုးရိွ အရည္အေသြးျမင့္သည့္ ပစၥည္းအေျခာက္သို႔ ျပဳျပင္စီမံထားသည့္
အစားအစာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ လတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ားကိုလည္း လြယ္ကူစြာ
ရရိွႏိုင္ပါသည္။

အလားအလာေကာင္းသည့္ထုတ္ကုန္မ်ား = စည္သြပ္ဘူးလုပ္ငန္း၊ သစ္သီးေျခာက္လုပ္ငန္း၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊
ေနၾကာဆီလုပ္ငန္း
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
မႏၱေလးသည္ တရုတ္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳရာတြင္
ကုန္စည္မ်ား

ကူးေျပာင္းတင္ပို႔ရန္

အေရးႀကီးေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

အေအးခန္းတြေ
ဲ ထာက္ပံ့

ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ သစ္သီးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ရရိွေစရန္
အေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေအးခန္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
သိုေလွာင္ခန္းမ်ား

မ်ားျပားစြာမရိွေသးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

တရုတ္နယ္စပ္သို႔

သစ္သီးမ်ားတင္ပို႔ရာတြင္

ကုန္တင္ပို႔သူမ်ားသည္ ရိုးရိုးကုန္တင္ကားမ်ားကိုပင္ အသံုးျပဳေနၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား
အေနျဖင့္

အလားအလာရိွသည့္

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တကြစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အလားအလာေကာင္းသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား = အေအးခန္းတြျဲ ဖင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
အိမ္ရာႏွင့္အေျခခံအေဆာက္အဦ
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္

ေဒသတစ္ခု၏

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို

ျမွင့္တင္ရန္အတြက္

အေရးႀကီးလွပါသည္။ မႏၱေလးတြင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦး
ဆိုင္ရာ

စီမံကိန္းမ်ားစြာရိွပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ

တစ္ဦးသည္

လက္တြ၍
ဲ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ

စီမံကိန္းမ်ားကို

B.O.T

စနစ္ျဖင့္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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အလားအလာေကာင္းသည့္

ထုတ္ကုန္၊၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

=

မႏၱေလးဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ပင္မစီမံကိန္း

(အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဗဟိုဌာနစီမံကိန္း၊ စက္မႈဇုန္သစ္စီမံကိန္း)

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
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၅။ ေထာက္ခံတင္ျပျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တိုးတက္လာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင့္တိုးျမွင့္ေရး
တိ႔အ
ု တြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီမံကိန္း
မႏၱေလးေဒသ၏

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

အခြင့္အလမ္းမ်ားစစ္တမ္းတြင္ေျဖၾကားသူမ်ား၏

တင္ျပခ်က္အရ

မႏၱေလး၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျခံဳငံုေလ့လာခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား(၂)ရပ္လံုးသည္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏

လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ

ပတ္၀န္းက်င္

အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

တိုးတက္လာရန္အတြက္

အစီအစဥ္မ်ားတြင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
လ်က္ရိွၾကပါသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ႀကီးမားေသာအလားအလာႏွင့္ အမ်ဳိးအမ်ဳိးေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးေ၀လ်က္ရိွပါသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလားအလာေကာင္းဆံုး
ျဖစ္သည့္က႑

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတည္ရိွေနသျဖင့္
အလားအလာအေကာင္းဆံုး

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား

ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

မႏၱေလးအားကုန္သြယ္မႈႏွင့္

ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားစြာသည္

လုပ္ငန္းက႑သည္

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္
တည္ရိွေနျခင္း

ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး

ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈရိွသည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ရန္

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ

အရည္အေသြးကိုတိုးတက္လာေစျခင္းအားျဖင့္

တရုတ္နယ္စပ္ေစ်းကြက္ကို

သည္

ထုတ္ကုန္မ်ား၏
ေက်ာ္လြန္ၿပီး

ကုန္သြယ္မႈမ်ားစြာ

အားမေကာင္းေသး သည့္စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ ဥေရာပ အထိပင္တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ

မႏၱေလးကားအဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာမွသည္

အေျခခံအေဆာက္အဦးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအထိ

စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္သူအားလံုးအေနျဖင့္
လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အခ်က္မ်ားစြာ ရိွပါသည္။
(၁) ေျမေစ်းကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မ်ားစြာေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတို႔သည္
မႏၱေလးကိုလာေရာက္လည္ပတ္ၾက
အေကာင္အထည္မေဖၚၾကျခင္းမွာ

စီးပြားေရးအလားအလာႏွင့္
ေသာ္လည္း

လက္ေတြ႕တြင္

အဓိကအားျဖင့္

ပတ္သက္သည့္စိန္ေခၚခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္
သူတို႔၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားကို

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္
ဥပမာအားျဖင့္

ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္

ကာလရွည္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ (၁၅)ႏွစ္မွ (၃၀)ႏွစ္အထိကာလအတြက္ဌားရမ္းရန္ ႏွစ္သက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္အတြင္းရိွ

၁၉၉၅ခုႏွစ္မွစတင္ကာ

ေျမကြက္မ်ားကို

အႏွစ္(၃၀)အတြက္သာ

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက

ဂရန္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔အတြက္

တရား၀င္က်န္ရိွေသာ

သက္တမ္းမွာ(၁၀)ႏွစ္သာလွ်င္ရိွေတာ့၍ ၄င္းကာလမွာ ကာလရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ ပို၍ခက္ခဲေစပါသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္

ေျမေစ်းႏႈန္းကစားမႈမ်ား

အစိုးရထံမွရရိွၿပီးေနာက္

စက္ရံုတစ္ရံုစတင္ရန္

စက္မႈဆုိင္ရာမ်ားကို

ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

ရပ္တန္႔သြားရန္အလို႔ငွာ

ေျမအသံုးျပဳမႈခြင့္ျပဳခ်က္ကို

အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ခ်မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္
ခိုင္လံုေသာမက္လံုးမ်ား

ေဒသတြင္းရိွ
ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ

67

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

သင့္ေတာ္သည့္မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ေပးသင့္ပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာအရာရိွမ်ား

သည္

ထိုသို႔ေသာ

မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းအျပင္

ေျမကစားသူမ်ားအပါအ၀င္

တစ္ဦးခ်င္းစီၾကြယ္၀ေရးထက္

အားလံုးပါ၀င္သည့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ဘက္စံုဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈကို

အစိုးရႏွင့္
ေတြ႕ဆံု၍

တက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္

ပညာေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
(၂) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ ေရ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အျခားအေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း
အေျခခံအေဆာက္အဦးသည္
စဥ္းစားရမည့္အေရးပါေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူအားလံုးတို႔အေနျဖင့္
အေျခခံ

အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ေသာအခါ
ေဒသဆုိင္ရာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္

အေျခခံအေဆာက္အဦ အေပၚမွ်တစြာစဥ္းစားႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အလားအလာေကာင္းသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကား
ထိုသို႔စဥ္းစားမည္မဟုတ္ေခ်။

သူတို႔အေနျဖင့္

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္

အေျခခံအေဆာက္အဦးႏွင့္

သူတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားလည္ပတ္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလုိရိွမည္ျဖစ္သည္။
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား(၂)ရပ္လံုးအေနျဖင့္ လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ ေရျဖန္႔ေ၀မႈ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား
အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ

အေျခခံက်သည့္

အေျခခံအေဆာက္အဦ

တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

အားလံုးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ကိုသာမက
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏

အစိုးရႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။
(၃) ကၽြမ္းက်င္သည့္လုပ္သားအင္အားစုမ်ားရရိွႏိုင္မႈ
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္
ေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဤေဒသတြင္

ရွာေဖြရန္လြယ္ကူေသာ္လည္း
ဤေဒသတြင္

တတိယလူဦးေရအထူထပ္ဆံုး

မကၽြမ္းက်င္သည့္အလုပ္သမားႏွင့္

အေထြေထြလုပ္သားမ်ားကို

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားထုကို

ရွာေဖြေတြ႕ရိွ

ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈျပႆနာလည္းရိွေနၿပီး

ျမင့္မားစြာရရန္အတြက္
လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ
လုပ္ငန္းခြင္တြင္

ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျပဧရိယာႏွင့္

ရန္ကုန္(သို႔မဟုတ္)
အငယ္စားႏွင့္

ရန္မွာခက္ခဲလွပါသည္။

ကၽြမ္းက်င္သည့္လုပ္သားမ်ားမွာ

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔

ေခတ္မီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေလ့အက်င့္မ်ားတြင္

လုပ္ခႏႈန္းထား

မၾကာခဏထြက္ခြာေလ့ရိွၾကပါသည္။

အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္

အလုပ္လုပ္ရင္းသင္ၾကားေပးမႈအေပၚတြင္သာအဓိက

ထိုမွ်သာမက

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္

အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကၿပီးသင္တန္းမ်ား
ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားရိွပါသည္။

ျမန္မာဂ်ပန္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟိုဌာနသည္ JICA ၏အေထာက္အပံ့ျဖင့္ စီးပြားရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊

UMFCCI

ႏွင့္

MRCCI

တို႔ႏွင့္အတူ

အလယ္အလတ္အဆင့္စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈသင္တန္းမ်ားႏွင့္

သင္တန္းမ်ားစြာကိုဆက္တိုက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး(၂) ၿမိဳ႕တြင္ သီးျခားစီဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏
ဘာသာရပ္မ်ားစြာကို
လူ႔စြမ္းအားစီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ၊

သင္ၾကားေနၿပီး

စီမံႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္

သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွရာ

လုပ္ငန္းစီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္

တြင္

ဗ်ဴဟာက်စြာေစ်းကြက္ေဖၚထုတ္ျခင္း၊

ေငြေၾကးႏွင့္

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈ

ဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္
စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္
အစိုးရအေနျဖင့္

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ

ႏွင့္

GIZ

စသည္တို႔ျဖင့္

ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားက်င္းပ၍

လုပ္သားမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးတိုးတက္လာေစရန္
စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

JICA

ဖက္စပ္စနစ္ျဖင့္

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္

အဆင့္အတန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ရန္
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၏

တိုးတက္လာေစရန္အတြက္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕(NSSA)ကို

အလုပ္သမား

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္

လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန (MOLES) ေအာက္တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္(၆)မ်ဳိးအတြက္ ကၽြမ္းက်င္လက္မွတ္
မ်ားကို ၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံကူညီ မႈကိုရယူ၍ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္/စက္မႈအသင္း (MRCC) ႏွင့္
အလုပ္သမားအလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန
မႏၱေလးတြင္လုပ္သားမ်ား၏

(MOELS)

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေရးႏွင့္

တို႔၏

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

ျပဌာန္းထားသည့္

တာ၀န္ယူမႈတို႔ျဖင့္

နည္းပညာရပ္မ်ားအလိုက္

ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ လုပ္သားအင္အားစုမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္လ်က္ရိွသည္။
(၄) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈ
မႏၱေလးတြင္

အလုံးစံုေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏

အစိုးရႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏
ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအရ

အားေကာင္းေသာ

ပတ္၀န္းက်င္တိုးတက္လာေစရန္အတြက္

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကား

အစိုးရ၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ထိေရာက္မႈရိွသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာမ်ားမွာ

အဆင့္နိမ့္သည္ဟုသိရပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ(၂)ဦးတို႔က

၄င္းတို႔အေနျဖင့္

အေဆာက္အဦးဌားရမ္းခေစ်းႏႈန္းမ်ား၊
ေႏွးေကြးသည့္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ဟုဆိုပါသည္။
ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

အစိုးရ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္

ေျဖၾကားသူမ်ားအနက္

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားရရန္

တို႔အတြက္

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္

(DICA)

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို

မ်ားႏွင့္

ျမင့္မားသည့္ေျမဌားရမ္းခႏွင့္

လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ခြင့္လိုင္စင္ရရန္၊

ကုမၸဏီမ်ား

မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေပသည္။

၏အဆိုအရလုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔သည္

အနာဂတ္ကာလတြင္

ပိုမိုရလာမည္ဟု

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
၅.၁ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန မႏၱေလး႐ံုးခြဲ ၏မႏၱေလးတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံကိန္းမ်ား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ

ရံုးသစ္တစ္ရံုးသာျဖစ္ေပသည္။

ဦးစီးဌာန

(DICA)

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္လာရန္အတြက္

အျခားရံုးမ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ႏိႈင္းစာပါက

စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္

မိမိရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို

အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈသည္

(၀ါ)

မႏၱေလးရံုးခြသ
ဲ ည္

၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အေရးႀကီးေပသည္။

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္အျခားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူ

ထိေရာက္သည့္
ႏွစ္

ဘက္လံုးအတြက္

ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အားျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးတရားမ်ား ရရိွေစပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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(၁) ေငြေၾကးဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
ပထမဦးစြာအေနျဖင့္
စီမံခန္႔ခြမ
ဲ ႈဆိုင္ရာ

ေငြေၾကးဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္

ကုိခ်မွတ္ေပးျခင္း၊

၄င္းတို႔ကို

ဤအခ်က္မ်ားမွာ

အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊

အေရးႀကီးေသာ

ဗ်ဴဟာက်သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ မႏၱေလး DICA ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္မ်ားကို
ေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းသေဘာအရသာျဖစ္ေသာ

စြမ္းေဆာင္ရည္

တည္ေဆာက္မႈ

ျဖစ္သည့္

‘တစ္ခုခုရရင္ ၿပီးတာဘဲ’ ဆိုသည့္အေပၚအာရံုထားေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး၊ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားစုကလည္း ယခုကဲ့သို႔ေသာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ဳိးကိုသာ အေလးထားေနၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ DICA မႏၱေလးသည္ ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း
လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ ေပသည္။


လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မႏၱေလးသည္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးမႈး တစ္ဦးသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအၾကား အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္းအားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာေစရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာက္ရြက္ျခင္း
ဆိုသည္မွာ မတူကြဲျပားသည့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထဲမွရရိွ

သည့္တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားအရ

DICA

မႏၱေလးသည္အလားအလာရိွေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္သည္ ဟုသိရေပသည္။


မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြခ
ဲ ်မွတ္ျခင္း

ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ သက္ဆိုင္သူအက်ဳိးရွင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လုိလားမႈမ်ားကို သိရိွနားလည္ၿပီး မႏၱေလး DICA
သည္

ေဒသတြင္

ျပည္တြင္းျပည္ပ

မူ၀ါဒမ်ားကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

ဆြေ
ဲ ဆာင္ရန္
ေတြးေခၚျခင္း၊

ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္

လုပ္ငန္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ အဓိကက်ပါသည္။


ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း

ဌာနသည္

သတင္းအခ်က္အလက္ကိုစုစည္း၍

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

အလားအလာရိွေသာ

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားရရိွျခင္းျဖင့္

ဆက္စပ္ေသာ
မႏၱေလး

၄င္းျပင္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို

DICA

သည္အလား

အလာေကာင္းမြန္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႔ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။
(၂) နည္းပညာဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ျခင္း
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအျပင္

နည္းပညာဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားမွာ

၀န္ထမ္းမ်ား၏

ကၽြမ္းက်င္မႈကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ပိုမိုပံုစံက်ေသာ
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ညႊန္ၾကားခ်က္၊

ေလ့လာမႈႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈမွာ

လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ားမွ
မႏၱေလး

တဆင့္ရရိွႏိုင္ပါသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

(DICA)

၏

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တက္ကၽြမ္းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ အဓိကအာရံုစိုက္ပါသည္။


ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ

ဦးစီးဌာန

(DICA)

၀န္ထမ္းမ်ားအား

နည္းပညာဆိုင္ရာ

(DICA)

၀န္ထမ္းမ်ား၏

နည္းပညာဆိုင္ရာ

သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
မႏၱေလး

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ

ဦးစီးဌာန

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျမွင့္တင္ေပးျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ပိုမိုထူးျခား ေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္
အတြက္

အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍

၀န္ထမ္းမ်ား၏

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္

စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမွင့္

တင္ရန္ဖန္တီးထားသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဌာနတြင္းသင္တန္းကို လြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငံတကာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

အစိုးရ-ပုဂၢလိက

မိတ္ဖက္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက

အထူးနည္းပညာဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးေရး အတြက္ ျဖစ္ေစပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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၆။ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဆ
ဲ ိုင္ရာသက္ဆိုင္သူအက်ဳိးရွင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမွ ျပန္လည္ တင္ျပခ်က္မ်ား
က်င္းပမည့္ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြအ
ဲ တြက္ သက္ဆိုင္သူအက်ဳိးရွင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ
၂၈ရက္ေန႔၌

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

သင္တန္းခန္းမတြင္

က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္
အစည္းအေ၀းသို႔

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏
တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ

စုစုေပါင္း(၇၂)ဦးရိွၿပီး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးစီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဦးေအာင္ဇံႏွင့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔လည္းပါ၀င္ပါသည္။

ဇယား(၁၅) သက္ဆိုင္သူအက်ဳိးရွင္မ်ား၏အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ား
စဥ္

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ား

အေရအတြက္

၁

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ား

၁၈

၂

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ား

၁၈

၃

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား

၂၀

၄

JICA ႏွင့္ MMRD

၅

သတင္း Media

၆
၁ဝ
စုစုေပါင္း

၇၂

ပံုံ(၄၄) က်င္းပမည့္ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြအ
ဲ တြက္ သက္ဆိုင္သူအက်ဳိးရွင္မ်ား၏အစည္းအေ၀း

ဓါတ္ပံု- မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဦးေအာင္ဇံ
ဇာစ္ျမစ္- ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MMRD)

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဦးေအာင္ဇံ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းပါ မွတ္ခ်က္အက်ဥ္း
မႏၱေလး၏ သက္ဆိုင္သူအက်ဳိးရွင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမွာ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းစစ္တမ္းကိုေဖာ္ျပရန္
က်င္းပရျခင္း

ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြက
ဲ ို

ယင္းစစ္တမ္းမွာ
ပံ့ပိုးေပးရန္

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြက
ဲ ်င္းပျခင္းျဖင့္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က

၂၀၁၅ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လ

ႏွင့္

ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး

ၾသဂုတ္လအတြင္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အခြင့္အလမ္းမ်ား

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ ၄င္းျပင္ ေဒသတြင္းရိွ SMEs မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္မ်ားသို႔
၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္

ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္

အဆက္အသြယ္ရရိွေရးအတြက္

ပိုမိုသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးပါသည္။
ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြ၏
ဲ

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို

ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ

(1) အမ်ဳိးသားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ႕စီမံကိန္း

(၂၀၁၁-၂၀၃၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏၀င္ရိုးစြန္းႏွစ္ဘက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

မဟာဗ်ဴဟာ

(ရန္ကုန္

တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္
၀င္ရိုးစြန္းႏွင့္

မႏၱေလး၀င္ရိုးစြန္း)

တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၀င္ရိုးစြန္းတစ္ဘက္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အေရးပါမႈ

(2) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ GDP ပါ၀င္ပံ့ပိုးမႈ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္
စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွၿပီး

မ်ားစြာတိုးတက္မႈ

မရိွပါ။ဥပမာအားျဖင့္

အတည္ျပဳထားေသာ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ FDI အေရအတြက္ အျမင့္မ်ားဆံုးျဖစ္၍ ၄၈၃ ခုရိွၿပီး
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၁၉ခုသာရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အားလံုးေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားကို
မႏၱေလး စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အ၀ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးရပါမည္။

(3) အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
တိုးတက္မႈကိုျပသပါသည္။

စက္မႈ႕လက္မႈ႕လုပ္ငန္းမ်ား၏
ေဒသတြင္း

SME

မ်ားက

လက္ရိွအေျခအေနက

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္

ေႏွးေကြးေသာ
ဆက္သြယ္ရန္

အေထာက္အပံ့ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အတြက္ ႏွစ္ဘက္အက်ဳိးရိွသည့္
မဟာဗ်ဴဟာ (Win-Win Strategy) ျဖစ္ေပၚလာပါမည္။

(4) မႏၱေလးမွာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားလည္းရိွပါသည္။
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြမ
ဲ ွာ အမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ႕အဆင့္ကို ေရာက္ရိွရန္အလားအလာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

(5) ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက

မႏၱေလးကို

ခရီးသြားလုပ္ငန္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သိရိွၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္

စီးပြားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး (သို႔မဟုတ္) ကုန္သြယ္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္မသိရိွၾကပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤျပပြက
ဲ
အလားအလာရိွေသာ FDI မ်ားအတြက္ မေဖာ္ထုတ္ရေသးသည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။

(6) ဤျပပြမ
ဲ ွာ

မႏၱေလးရိွေဒသတြင္း

လုပ္ငန္းမ်ားရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ ႕ေနရေသာ

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

MIC အဆိုအရ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေအာက္ပါတို႔မွာ အလားအလာရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း
စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း
လွ်ပ္စ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ခရီးသြားလုပ္ငန္း
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး)
အေျခခံအေဆာက္အအံု

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌဦးေအာင္သန္း၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္
မွတ္ခ်က္မ်ား
MRCCI က မႏၱေလးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပေသာ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြက
ဲ ို ႀကိဳဆိုပါသည္။
MRCCI ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ

အသင္းအဖြဲ႕ ၂၇သင္းမ်ားကို မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

၀ုိင္း၀န္းပံ့ပိုးရန္တိုက္တြန္းပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ

ဦးစီးဌာန

(DICA)

တြင္

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သူ၊

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ Mr.Toru Homma ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မႏၱေလးသက္ဆိုင္သူအက်ဳိးရွင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမွာ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း စစ္တမ္းႏွင့္ က်င္းပမည့္
မႏၱေလးရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြမ
ဲ ွ စုစည္းရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပရန္ အေရးႀကီးေသာ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းစစ္တမ္း၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို MMRD မွ သုေတသနမန္ေနဂ်ာ ဦးအာကာစိုး
ကတင္ျပျခင္း
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

အခြင့္အလမ္းစစ္တမ္း၊
တြင္တိုးတက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း

ရန္လိုအပ္မႈမ်ားကို

မေဖာ္ျပမီ

အလားအလာမ်ားႏွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊

သုေတသနဆိုင္ရာ

နည္းပညာႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ တို႔ကိုတင္ျပၿပီးျဖစ္ပါသည္။
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြစ
ဲ ီမံခ်က္ကို MMRD မွ သုေတသနဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မင္း ကတင္ျပျခင္း
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၊ ျပခန္းခင္းက်င္းမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းအလိုက္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိုင္းျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ ဧည့္သည္စာရင္း
ခန္႔မွန္းေျခႏွင့္

တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား

စသည့္ကဲ့သို႔ေသာ

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ

အစီအစဥ္မ်ားကို

ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။
ထပ္ဆင့္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား
၁။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအသင္းမွ ဦးတင္ေမာင္၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

74

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

အလားအလာရိွေနေသာ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားေၾကာင့္

အေဆာက္အအံုပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ
“တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္

ေျမယာဥပေဒတြင္

လယ္ယာမလုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း

ေျမယာကိုႀကီးၾကပ္သူျဖစ္လွ်င္
မႏၱေလးတြင္

ႀကီးျမင့္ေနပါသည္။

လူအမ်ားက

လယ္သမား/လယ္ယာ

မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ရိွေျမယာႏွင့္
လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး

စိုက္ပ်ဳိးသူဟုေခၚတြင္ပါသည္။”

ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာရန္

ေဖာ္ျပထားသည္မွာ

ေစ်းကစားၾကပါသည္။

အတြက္

ယင္းဥပေဒေၾကာင့္
ေျမေစ်းတက္ရျခင္း၏

အေၾကာင္းရပ္တစ္ခုမွာ အစိုးရေၾကညာသည့္ ေျမေစ်းႏႈန္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အစိုးရသည္ အမွန္တကယ္
လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္လုပ္ကိုင္သူ ကိုသာေျမယာ ပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။
၂။ သရက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာအုပ္စု (Mango Group) ၏ဥကၠဌ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္သီး၊ ပန္းမန္ ႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္

စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ား

အသင္း၏

ဒုတိယ

ဥကၠဌျဖစ္သူ

ေဒၚသန္းသန္းေဆြ၏

ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္မွစတင္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာန FAO ႏွင့္
သရက္စိုက္ပ်ဳိး

ထုတ္လုပ္ေသာ

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

အုပ္စုတို႔သည္

သရက္သီးမွာ

သရက္သီးအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္

မႏၱေလးတိုင္း

ေဒသႀကီး၏

အဓိက

သစ္သီးမ်ားမွတစ္မ်ဳိး

ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေသာ နည္းပညာ၊ သိမ္းထုတ္သည့္စနစ္
အေအးခံသိမ္းဆည္းေသာစနစ္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ မ်ားစြာေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရိွပါသည္။
၃။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သၾကားႏွင့္ၾကံ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈအသင္း၏ ဒုတိယဥကၠဌ ဦး၀င္းေဌး၏ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္
ေဒသျဖစ္

စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊

ကုန္ၾကမ္းႏွင့္

နည္းပညာခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္

မႏၱေလးသၾကားစက္မ်ားမွာ

အရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္းတြင္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို မယွဥ္ႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနပါသည္။
ယခင္အခ်ိန္က

မႏၱေလးမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

သၾကားထုတ္လုပ္မႈ

၅၀%ကို

ထုတ္လုပ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈမွာ က်ဆင္းလာသျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။
၄။ MRCCI ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏
တြဖ
ဲ က္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ၾကည္စိုး၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္
MRCCI

သည္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

အလားအလာရိွေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏

အေျခအေနကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံမွ ပ့ံပိုးကူညီမႈကို လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာလ်င္
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က အစီအစဥ္မ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို
စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ရးဌာနက

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ဤ

အနာဂတ္အတြက္

ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

စီမံကိန္းေရးဆြေ
ဲ ဆာင္ရြက္ေနမႈကို
အမ်ဳိးသားအဆင့္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ႕စီမံကိန္း

သိရိွေစရန္
(NCDP)

ကုိျဖန္႔ေ၀သင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုလည္း တင္ျပေပးရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ အလားတူ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေထာက္ပ့ံႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အလက္ကိုလည္းတင္ျပရန္မွလည္းအေရးႀကီးပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္

လွ်ပ္စစ္
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ဓါတ္အားမွာ

ဒုတိယအေရးႀကီးဆံုး

သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက
အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုျဖစ္သည္ႏွင့္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

မည္မွ်

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္၏

အညီ

အနာဂါတ္တြင္

ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေၾကာင္းတင္ျပရန္မွာလည္း

ဇုန္အလားအလာမ်ားကိုေဖာ္ျပၿပီး

MRCCI

သည္

မႏၱေလးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေျခအေနကိုရွင္းလင္းတင္ျပသင့္ပါသည္။
MMRD မွ သုေတသနဒါရိုက္တာဦးေအာင္မင္း၏ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္
ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကပါသည္။

1/ စစ္ကိုင္း၊

မေကြးႏွင့္

လားရိႈးတို႔မွ

CCIမ်ားကို

ဖိတ္ၾကားျခင္း

အလားတူ

ေက်ာက္ဆည္မွ

ငရုတ္သီးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ အသင္းအား ဖိတ္ၾကားျခင္း

2/ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြတ
ဲ ြင္

တင္ျပခ်က္(၇)မ်ဳိးရိွ၍

တင္ျပသည့္ျပကြက္မ်ား

(Slides)

ကို

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္တြင္ ေပးပို႔သင့္ပါသည္။

3/ MRCCI က Panel အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္သူမ်ား ထံသို႔အေၾကာင္းၾကားျခင္း
4/ MRCCI က က်န္ရိွေသာ ျပခန္းေဆာင္(၅)ခု ေရြးခ်ယ္ရန္ (ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးျမွင့္တင္မႈ၊
ဟိုတယ္အသင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕သာႏွင့္ မဂၤလာမႏၱေလးတို႔မွအပ)

5/ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊

အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း

စသည္ကဲ့သို႔

က႑အလိုက္

လုပ္ငန္းခ်င္းေတြ႕ဆံုညိွႏႈိင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံသို႔ေပးပို႔ရန္အတြက္

စည္းရံုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား

ညိွႏႈိင္းမႈ႕စာရင္းမ်ား

အေရးတႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္မွာ

စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌဦးေအာင္သန္း

ျပခန္းႏွင့္

လုပ္ငန္းခ်င္းေတြ႕ဆံု

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္

၏

နိဂံုးခ်ဳပ္

မိန္႔ခြန္းျဖင့္အစည္းအေ၀းမွာ

ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးပါသည္။
၇။ မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြမ
ဲ ွ ျပန္လည္တင္ျပခ်က္မ်ား
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြက
ဲ ို Mandalay Hill Resort Hotel Grand Ball room တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
(၃၀)ရက္ေန႔၌

က်င္းပပါသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္

ျပပြက
ဲ ို

ေဒသတြင္း

မႏၱေလးတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား

လုပ္ငန္းလုပ္ဖက္မ်ားႏွင့္

ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္

အလားအလာရိွေသာ
က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြတ
ဲ ြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၄၀၆ ဦးရိွ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌ
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဇယ်ာေအာင္၊
အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္

မႏၱေလးတိုင္း

ေဒသႀကီး

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

အစိုးရအဖြဲ႕၏

၀န္ႀကီးဌာန

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္၊

ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒၚလဲ့လဲ့သိန္း၊

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအရာရိွမ်ား၊ သံရံုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

မႏၱေလးေဒသတြင္းမွ

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတို႔လည္းတက္ေရာက္ၾကပါသည္။
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ဇယား(၁၆) မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြတ
ဲ ြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ား
စဥ္

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ား

အေရအတြက္

၁

ေဆြးေႏြးပြဲ

၃၁၈

၂

ျပခန္းတာ၀န္ရိွသူမ်ား

၃၀

၃

စည္းရံုးေဆာင္ရြက္သူမ်ား

၃၈

၄

သတင္း Media

၂၀
စုစုေပါင္း

၄၀၆

ဇယား(၁၇) မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ား
စဥ္

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ား

အေရအတြက္

၁

VIPs

၁၂

၂

Pannel အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ေျပာၾကားသူမ်ား

၁၃

၃

ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕

၄

ဌာနဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ား

၃၆

၅

သံရံုးႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

၃၅

၆

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား

၇၆

၇

UMFCCI ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား

၈

MRCCI

၂၀

၉

ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

၅၀

၁၀

ေဒသတြင္းမွ လုပ္ငန္းမ်ား

၃၁

၁၁

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာတက္ေရာက္သူမ်ား

၃၅

၆

၄

စုစုေပါင္း

၃၁၈

ဇယား(၁၈) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဲ ၊ ေဟာေျပာပြဲ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနား အစီအစဥ္
Mandalay Investment Fair Agenda (30 Sept 2015)
09:00－09:30

Registration

09:30－10:00

Opening

Mandalay Investment Fair Exhibition officially opened by guests of

Ceremony

honour (Exhibition continues until 16:00)
Seminar

10:00－10:10

Keynote

H.E. U Ye Myint, Chief Minister, Mandalay Region Government

Speech
10:10 – 10:25

Opening

U Aung Than, President, MRCCI

Speeches

Embassy of Japan

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
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10:25－10:40

Keynote

H.E. U Zay Yar Aung, Chairman of Myanmar Investment Commission

Remarks

(MIC) and Union Minister of Energy and Union Minister of
Communications and Information Technology

10:40－11:00

Photo Session and Coffee Break

11:00－11:10

Presentation 1: “National Comprehensive Development Plan”

Daw Thwe Thwe Chit, Deputy Director General, Planning
Department, Ministry of National Planning and Economic
Development
11:10－11:20

Presentation 2: “Investment in region: Regulatory framework updates”

U Aung Naing Oo, Secretary of MIC and Director General of
Directorate of Investment and Company Administration (DICA)
11:20－11:35

Presentation 3: “Summary of Mandalay Investment Opportunity Survey”

- Mr. Toru Homma, JICA Advisor, DICA
- U Aung Min, Research Director, MMRD
11:35－11:45

Presentation 4: “Transport and logistics development: Mandalay”

- U Aung Ye Tun, Director, Ministry of Transport
- Daw Ohmar Maw, Myanmar International Freight Forwarders’
Association (MIFFA)
11:45－11:55

Presentation 5: “Development of electric power in and around Mandalay”

U Aung Kyaw Htoo, Assistant Chief Engineer, Ministry of Electric
Power
11:55－12:05

Presentation 6: “Business in Mandalay: Local private sector’s view”

Dr. Maung Maung, Secretary General, MRCCI
12:05－12:15

Presentation 7: “Development of Mandalay Myotha Industrial Park”

Dr. Tun Tun Aung, Managing Director, Mandalay Myotha Industrial
Development (MMID)
12:15－12:40

Panel Discussion: “Invest in Attractive Mandalay”

Moderator: Prof. Dr. Aung Tun Thet, President's Economic Advisor,
Vice Chairman of National Economic and Social Advisory Council
(NESAC) and Member of MIC
Panelists: U Aung Naing Oo (MIC Secretary), Mr. Marvin Yeo
(Corporate Strategy Advisor, New Star Light Construction), U Aung
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Win Khaing (Chairman, MMID) and U Bo Bo Wai Maung (Financial
Specialist)
12:40－12:55

Floor Q & A Session

13:00－14:00

Networking Lunch hosted by organizers

14:00－16:00

Business Matching (in 10 groups as below)
(1) Agriculture, (2) Food processing, (3) Manufacturing, (4) Electronics, (5) Textile,
(6) Sugar, (7) Iron/metal/shipyard, (8) Infrastructure, (9) Hotel & tourism, (10)
Others

ဇယား(၁၇) ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အတြက္ အစီအစဥ္
Optional Site Visit Tour (1 Oct 2015)
08:00

Participants depart from Mandalay Hill Resort Hotel by bus

08:30 – 09:00

Mingalar Mandalay Development Project (Participants can also join here at
Information Centre)

10:30 – 11:30

Myotha Mandalay Industrial Park (Presentation in office)

11:30 – 12:00

Myotha Mandalay Industrial Park (Site observation)

13:00 – 13:45

Lunch at Semeikhon Port

13:45 – 14:30

Semeikhon Port (Presentation and site observation)

16:00

Arrive at Mandalay Airport for departure (and then Mandalay City)
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ပံုံ(၄၅) မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္၏ အဓိေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ မိန္႔ခြန္း

ဓါတ္ပံု- မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္
ဇာစ္ျမစ္ - ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(MMRD)
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္၏ အတုိခ်ဳပ္အဓိကေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မိန္႔ခြန္း
အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလယ္ဗဟိုရပ္၀န္းတြင္

တည္ရွိသျဖင့္

မႏၱေလးသည္

တရုတ္၊

အိႏိၵယ၊

ထိုင္းတို႔ႏွင့္

ဆက္သြယ္သည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ရိွေနၿပီး ႀကီးမ်ားသည့္အလားအလာေကာင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေန
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ၿပီး

ေဒသတြင္း

ပါသည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အစိုးရအဖြဲ႕သည္

ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

ပံ့ပိုးကူညီမႈကိုလည္းလိုအပ္ပါသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

အေျခခံအေဆာက္အအံုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္

တက္ႏိုင္သမွ်

အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း
ပံ့ပိုးကူညီရန္ အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္။
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ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။

80

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္း ႏွင့္ ဂ်ပန္သံရံုး၊
စီးပြားေရးေကာင္စစ္၀န္ Mr.Hikeaki Matsuo ၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမ်ား
ဦးေအာင္သန္း၏အဖြင့္မိန္႔ခြန္း
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈျပပြက
ဲ ်င္းပရျခင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူ
ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ

ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေစ်းကြက္ စတင္ရန္ႀကီးမားေသာ စြမ္းပကားရိွရံုသာမက ၄င္းမွာ တရုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔အား
ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းရာ ေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။
Mr.Hideaki Matsuo ၏အဖြင့္မိန္႔ခြန္း
ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္

ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက

ခိုင္မာေသာဆံုးျဖတ္မႈႏွင့္

အလိုဆႏၵ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္
ကိုျပသၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးအၾကံဳး၀င္ေသာတိုးတက္မႈအတြက္
၄င္းတို႔အနက္

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ

တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ သီလ၀ါစီးပြားေရးဇုန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမ SEZ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ
တြင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ၿပီး
မႏၱေလး၏

အဓိကက်ေသာ

အေရးပါေသာ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ဆြေ
ဲ ဆာင္ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္ပါ၀င္ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

၄င္းတို႔တြင္

ဂ်ပန္အစုိးရသည္
ရန္ကုန္-မႏၱေလး

မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရးကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလး တစ္ေလွ်ာက္ ICT ကြန္ရက္မ်ားကို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔

ပါ၀င္ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုအျပင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္

ျမန္မာစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (MIDV) တြင္ပါ၀င္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈတြင္
ပါ၀င္ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ

ေက်းလက္စိုက္ပ်ဳိးေရး

သစ္ေတာစသည့္

တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္

ဂ်ပန္ကုမၸဏီအေရအတြက္မ်ားက

စိတ္၀င္စားၾကပါသည္။

အထူးသျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ား

မႏၱေလးတြင္

ၿမိဳ႕ျပစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

တစ္ၿပိဳင္နက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း

ရည္မွန္းပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကရန္

စိတ္၀င္စားၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍

ဂ်ပန္သံရံုးက

မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြႏ
ဲ ွင့္ မႏၱေလး၏ အနာဂါတ္ေအာင္ျမင္မႈရရိွရန္ ဆႏၵျပဳပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠဌ၊ ၀န္ႀကီးဦးေဇယ်ာေအာင္၏ အဓိကမိန္႔ခြန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား
မႏၱေလးမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေဒသမ်ားႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အအံု၊

ယွဥ္လွ်င္

လူဦးေရထူထပ္မႈႏွင့္

ရုပ္၀တၳဳပိုင္းအေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္
စီးပြားေရး

အတိုင္းအတာအရ

ပို႔ေဆာင္ေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဒုတိယအႀကီးမားဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕သည္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ႕မႈ အတြက္က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အလားအလာရိွ၍ ၄င္းတို႔တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ လယ္ယာအေျခခံ အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊
စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔ပါ၀င္ပါသည္။
အေရးႀကီးေသာ

အခ်က္ေလးခ်က္ကိုတင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။

ပထမဦးစြာဤရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပြဲမွာ

ပထမဦးဆံုးေသာ

ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးကို အာရံုစိုက္သည့္ ပထမဦးဆံုးေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယ အားျဖင့္ဤ “ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ” တြင္ အသံုး၀င္သည့္အျဖစ္အပ်က္(၄)မ်ဳိးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ေဆြးေႏြးပြ၊ဲ
ျပခန္းခင္းက်င္းျပသျခင္း၊

လုပ္ငန္းခ်င္းေတြ႕ဆံုညိွႏႈိင္းျခင္းႏွင့္

ကြင္းဆင္း

ေလ့လာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

တတိယအခ်က္မွာ ဘက္စံုကာလရွည္မူ၀ါဒ စီမံကိန္းလမ္းညႊန္ျဖစ္ေသာ “အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဘက္စံုဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း
MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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(NCDP)” က မႏၱေလးကို အထင္ရွားဆံုး အေတြးအေခၚျဖစ္သည့္ “၀န္ရိုးစြန္း ႏွစ္ဘက္ တိုးတက္မႈပံုစံ” ၏
၀င္ရုိးစြန္းတစ္ဘက္ အျဖစ္တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မႏၱေလးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အလားအလာရွိပါသည္၊

၁.၂

သန္းေသာၿမိဳ႕ျပလူဦးေရႏွင့္

မႏၱေလး၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

စဥ္းစား

ၿမိဳ႕ျပဧရိယာဒုတိယအႀကီးမားဆံုး

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္

မႏၱေလးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊

ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေသာ မိတ္ဘက္ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
တင္ျပခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းမ်ားကတင္ျပသည့္တင္ျပခ်က္(၇)ခုရိွပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ

1/ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

၀န္ႀကီးဌာန၊

စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနမွ

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚတင္တင္ျမင့္ “အမ်ဳိးသားဘက္စံု ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း”

2/ MIC အတြင္းေရးမွဴး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) ၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၏

“ေဒသတြင္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ-ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈ

မူေဘာင္ဆိုင္ရာျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

(Regulatory Framework Updates)”

3/ DICA အတြက္ JICA အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Mr.Toru Homma ႏွင့္ MMRD သုေတသနဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မင္း
တို႔၏ “မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းစစ္တမ္း၏ယာယီအခ်ဳပ္”

4/ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဦးေအာင္ရဲထန
ြ ္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္သူမ်ားအသင္း (MIFFA) အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚလွလွရီ တို႔၏ “သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ”

5/ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ

လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္

ဦးေအာင္ေက်ာ္ထူး၏

“မႏၱေလးႏွင့္

မႏၱေလး၀န္းက်င္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဖြ႕ံ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ”

6/ MRCCI အေထြေထြ အေတြးေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ၏ “မႏၱေလး၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဒသရိွ
ပုဂၢလိကက႑၏အျမင္”

7/ မႏၱေလးၿမိဳ႕သာစက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ(MMID)မွ Managing Director ေဒါက္တာထြန္းထြန္းေအာင္ ၏
“မႏၱေလးၿမိဳ႕သာ စက္မႈ႕ဇုန္ဥယ်ာဥ္ ၏ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ႕”

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၄၆) မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြ၏
ဲ ေဆြးေႏြးပြဲ

ဓါတ္ပံု- ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ MIC အတြင္းေရးမွဴး
ဇာစ္ျမစ္ - ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုမၸဏီလိမိတက္ (MMRD)
Panel အဖြ႕ဲ ေဆြးေႏြးပြဲ “ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈရိွေသာ မႏၱေလးတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း”
Panel အဖြ႕ဲ ၀င္၄ဦးက “ဆြေ
ဲ ဆာင္မႈရိွေသာမႏၱေလးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း” ကိုေဆြးေႏြးၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏
စီးပြားေရးအၾကံေပး

ပုဂၢိဳလ္

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွာ

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က

အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ထိန္းညွိေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
အၾကံေပးေကာင္စီ

(NESAC)

၏

ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ MIC အဖြ႕ဲ ၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ Panel အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားမွာ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (MIC အတြင္းေရးမွဴး)၊
Mr.Marvin Yeo (ေကာ္ပိုရိတ္မဟာဗ်ဴဟာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ New Star Light Construction)၊ ဦးေအာင္၀င္းခိုင္
(MMID ဥကၠဌ) ႏွင့္ ဦးဘိုဘို၀ိုင္းေမာင္ (ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအထူးကၽြမ္းက်င္သူ) တို႔ျဖစ္ပါသည္။
၀င္ရိုးစြန္းႏွစ္ဘက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာအရ မႏၱေလးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္
အေရးႀကီးေသာ

ပါ၀င္ပံ့ပိုးသူမ်ားမွ

သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊

တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို

၄င္းတို႔မွာ

တည္ေနရာအေနအထား၊

ဆြေ
ဲ ဆာင္ႏိုင္မႈကဲ့သို႔ေသာျမင့္မားသည့္

စြမ္းပကားအလားအလာရိွပါသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၏ အခ်င္း၀က္မိုင္ ၆၀၀ပတ္လည္ရပ္၀န္းအတြင္း လူသန္း၆၀၀မွာ
ကုန္းေျမျဖင့္ဆက္စပ္ေနၾကၿပီး ၄င္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အရြယ္အစားျဖစ္ ပါသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္
ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ မႏၱေလးမွာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ AEC 2015 ႏွင့္ ASEAN-China FTA တို႔ႏွင့္ အတူ
ကမၻာတြင္ႀကီးမားေသာ ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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မႏၱေလး၏

အလားအလာကိုအေျခခံကာ

မႏၱေလးတြင္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္

မ်ားစြာေသာ

အဓိကက်သည့္

နယ္ပယ္ဧရိယာ မ်ားရိွပါသည္။ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္

လူငယ္လူရြယ္ မ်ဳိးဆက္ေကာင္းစြာရွိသည္ႏွင့္ အမွ် လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတပ္ဆင္

ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

တိုင္းျပည္အတြက္

အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္
လုပ္ငန္းကိုျမွင့္တင္ရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အလားအလာ

လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းပကားမ်ားရိွပါသည္။

အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း

ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္

မႏၱေလးတြင္အစားအစာျပဳျပင္

ထုတ္လုပ္သည့္

တတိယအေနျဖင့္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး

အတြက္မ်ားျပားေသာ

အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားမွာ

မႏၱေလးတြင္

စြမ္းပကားရိွပါသည္။

ေဒသတြင္း

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွၾကၿပီး

အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းအတြက္ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မႏၱေလးအတြက္
အလားအလာရွိေသာ

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

သို႔မဟုတ္

FDI

အတြက္

အဓိကက်ေသာ

စက္မႈက႑

ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း(၃)ခုျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား
မႏၱေလးသို႔ေရာက္ရိွမႈမွာ

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္တြင္

ခရီးသြားႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာ
ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ဦးေရ

၈၀-၉၀%မွာ

၇၀၀၀၀၀

မႏၱေလးသို႔လာ

အေရးၾကီးၿပီးအလားအလာ
စက္ပစၥည္း

မွ

အလားတူ

အခြင့္အလမ္းရိွပါသည္။

မႏၱေလးတြင္

တက္ကၽြမ္းသည့္စက္ဆရာမ်ား

(Technology

ေရာက္ၾကပါသည္။

၃သန္းေက်ာ္အထိရိွလာၿပီး
သို႔ျဖစ္ပါ၍

ခရီးသြား

ေကာင္းမြန္ျမင့္မားေသာေစ်းကြက္ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းရိွပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ

ထရပ္ကားႀကီးမ်ား
mechanics)

မႏၱေလးတြင္

အတြက္လည္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

ကၽြမ္းက်င္ေသာစက္ျပင္ဆရာမ်ား၊
surveyed

စက္မႈ

ႏွင့္

နည္းပညာစမ္းသပ္

၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားရိွသျဖင့္

မႏၱေလးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အဓိက တစ္ပါတ္ရစ္ကားထုတ္လုပ္သူျဖစ္လာပါသည္။
MIC

အရအျခားေသာ

အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္မသာလြန္လွ်င္ပင္

သာတူညီမွ်ရိွပါသည္။

သို႔ေသာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

လည္းျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ပ့ံပိုးခြင့္ျပဳမႈမွာ

တာ၀န္ယူေသာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို

အထူးအေလးထားၿပီးေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ
လူမႈေရးဆိုင္ရာ

တာ၀န္ယူမႈကို

၄င္းလုပ္ငန္းသည္

အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္။

ကုလသမဂၢကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

၄င္းသေဘာတူညီခ်က္မွာ

အႀကီးမားဆံုး

သေဘာတူညီခ်က္၏

ေကာ္ပိုရိတ္

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ား၊

လုပ္ငန္းသည္

MIC

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက

အဖြ႕ဲ ၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ရမည္၊

လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ(CSR)ျဖစ္၍

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အဂတိလိုက္စား

မႈဆန္႔က်င္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္
၄င္းတို႔မွာ

လက္ေတြ႔ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

မႏၱေလးတြင္

သာမက

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ

အေရးႀကီးပါသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ရန္အတြက္အေရးႀကီးပါသည္။ MRCCI က မႏၱေလးရိွေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အလုပ္သမား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါသည္။ DICA ကလည္းအားလံုးေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား

အသံုး၀င္ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွေစရန္

www.dica.gov.mm

အင္တာနက္တြင္တင္ပါလိမ့္မည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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FDI

တိုးျမွင့္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္

ပတ္သတ္၍

မ်ားစြာေသာရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ
စဥ္းစားလာၾကသည္ႏွင့္
မူ၀ါဒပါ၀င္ပါသည္။

တရုတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ႏိုင္ငံမွ

အညီယင္းျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေဒသတြင္း

SME

MIC

တတိယႏိုင္ငံ

ႏွစ္၂၀စီမံကိန္းတြင္
စစ္တမ္းျပဳကာ

မွာအႏွစ္

တစ္ႏိုင္ငံသို႔
China

+

၂၀စီမံကိန္းရိွပါသည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္

1

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ႏွင့္

Thailand

+

1

အေျခအေနအကဲျဖတ္ခ်က္

အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႕ဘဏ္ ကစစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းက အဓိကအခ်က္ေလးရပ္ကို
ထင္ရွားစြာေဖာ္ညႊန္းပါသည္။

၄င္းတို႔မွာဘ႑ာေရး၊

လုပ္သားကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္

ရရိွမႈ၊

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားႏွင့္

၄င္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား

ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္

အေကာင္းဆံုးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ဘ႑ာေရးစနစ္မွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနပါသည္။
ရန္ကုန္တြင္

အခ်ဳိ႕ေသာ

တိုးတက္မႈကို

အလြန္ေ၀းကြာစြာက်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း

မႏၱေလးမွာ

လူ႔အရင္းအႏွီးႏွင့္ပတ္သက္၍

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ထက္ျမက္ေသာျပည္သူလူထုရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွျပန္လာသူမ်ားမွာ ရန္ကုန္သို႔သာလာေရာက္ၾက၍
မႏၱေလးသို႔ အနည္းငယ္သာ ျပန္လာၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မႏၱေလးမွာ နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုက္ပါလာေသာ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလိုအပ္ပါသည္။

နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးမႈ

အမ်ဳိးအစားေလးရပ္ယူေဆာင္လာပါသည္။

၄င္းတို႔မွာ

ဘ႑ာေရး၊

ႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက
နည္းပညာ၊

ေစ်းကြက္(သို႔မဟုတ္)

ေစ်းကြက္လက္လွမ္း မွီမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုအပ္ေနေသာ အသစ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕ ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူတို႔က
ေဒသေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ

ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

အသိပညာ၊

ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ

ႏွင့္

သေဘာထားမ်ားကို

ပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္ရန္အတြက္

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္လိုအပ္ပါသည္။
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြေ
ဲ ဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာ

၁၃:၃၀

နာရီတြင္

ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးၿပီး

ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အၾကား လုပ္ငန္းခ်င္းေတြ႕ဆံု ညိွႏႈိင္းမႈမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္
၁၆:၀၀နာရီ အထိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ကာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၁)ရက္ေန႔ တြင္ကြင္းဆင္းေလ့လာၾက၍
မဂၤလာမႏၱေလး၊

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္ဥယ်ာဥ္

ႏွင့္ဆီမီးခံုဆိပ္ကမ္းတို႔မွာ

ကြင္းဆင္းေလ့လာ

သည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ပါသည္။

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၄၇) မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြတ
ဲ ြင္ ဦးေဆာင္အဖြ႕ဲ ၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

ဇာစ္ျမစ္- ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(MMRD)
လုပ္ငန္းမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ဖလွယ္ပြဲ
မႏၱေလးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြတ
ဲ ြင္

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဖြ႕ဲ တြင္

ကုမၸဏီ

ျပည္တြင္း

(၅၂)ခုတို႔ပါ၀င္ၿပီး

၄င္းတို႔အေနျဖင့္

မႏၱေလးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အနာဂါတ္ကာလတြင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရခဲ့ၾကပါသည္။

(1) စိုက္ပ်ဳိးေရး
(2) အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရး
(3) ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း
(4) လွ်ပ္စစ္/လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဆိုင္ရာ
(5) ၀တ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း
(6) သၾကားထုတ္လုပ္ငန္း
(7) သံ/သတၳဳ/သေဘၤာက်င္း
(8) အေျခခံအေဆာက္အဦး
(9) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း
(10)

အျခား (IT ႏွင့္ တယ္လီဖုန္း/ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ ၀န္ေဆာင္မႈ)

MIC ႏွင့္ JICA တိ႔၏
ု ေလ့လာမႈစီမံခ်က္ကို MMRD က ေဆာင္ရြက္ျပဳစုသည္။
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ပံုံ(၄၈) လုပ္ငန္းမ်ားကိုႏိႈင္းယွဥ္ ဖလွယ္ျခင္း

ျပခန္းမ်ားခင္းက်င္းျပသျခင္း
၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊

စက္မႈဥယ်ာဥ္မ်ား၊

အလားအလာရိွေသာ

ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ

မ်ားအတြက္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ

ခင္းက်င္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။

ျပခန္းမ်ားကို

ျပခန္းမ်ား၏စာရင္းမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပခန္းအမွတ္

က႑

ျပပြတ
ဲ ြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ

၁

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနႏွင့္ MIFFA

၂

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရး

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာန

၃

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

၄

စက္မႈ

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန

၅

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕သာစက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

၆

မဂၤလာမႏၱေလး (MCC,MITC)

New Star Light & CAD

၇

သစ္သီးမ်ား (သရက္)

သရက္အဖြဲ႕(ေဒၚသန္းသန္းေဆြ)

၈

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

(၁)ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
(၂)မႏၱေလးစိမ္းလန္းၿမိဳ႕ေတာ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ
(၁)ေတာ္၀င္နဒီပိုးထည္

၉

အ၀တ္အထည္/သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

(၂)ျမကမာၻစိုးရက္ထည္လုပ္ငန္း
(၃)မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား အသင္း

၁၀

ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးပံုႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေ ၀သူမ်ား အသင္း
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၁၁

သစ္၊ အထပ္သားႏွင့္ ပရိေဘာဂ

၁၂

သၾကား

၁၃

ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္၀တ္ရတနာ

စိန္ႏွင့္ျမ ေမြ႕ရာႏွင့္ ပရိေဘာဂ
(၁)ျမန္မာ့သၾကားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ
(၂)လမင္းသဇင္ကုမၸဏီလီမိတက္
ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္၀တ္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
(၁)မႏၱေလးဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

၁၄

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း

(၂)မႏၱေလးဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း
(၃)မႏၱေလးခရီးသြားလုပ္ငန္းအသင္း

ပံုံ(၄၉) ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာအာင္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္
တို႔ျပခန္းမ်ား သို႔ လာေရာက္စဥ္
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ပံုံ(၅၀) ျပပြအ
ဲ တြင္းရိွ ျပခန္းမ်ား

ေလ့လာေရးခရီး (ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွ)
မဂၤလာမႏၱေလး၊

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ႏွင့္

သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္စီမံ
အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ခဲ့

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊

အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားသို႔

ၾကပါသည္။

စုစုေပါင္းဦးေရ

ျပည္တြင္းရိွလုပ္ငန္း

(၁၂၀)

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

၁-၁၀-၂၀၁၅
ေက်ာ္ပါ၀င္သည့္
တို႔သည္

ေန႔တြင္
ႏိုင္ငံျခားမွ

အဆိုပါဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းမ်ားသို႔ တစ္ေန႔တာခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
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ပံုံ(၅၁) မဂၤလာမႏၱေလးစီမံကိန္း တြင္ ေလ့လာစဥ္

ပံုံ(၅၂) ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္စီမံကိန္း တြင္ ေလ့လာသူမ်ားအား ရွင္းျပစဥ္
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ေနာက္ဆက္တြဲ
ဇယား(၁) လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ားစာရင္း

Sr. No.

Respondent

Sector

Company

Type of business

1

Company A

Hotels and Tourism

Hotel

2

Company B

Food Processing

Oil Mill

3

Company C

Agriculture

Agri-Machinery

4

Company D

Food Processing

wheat mill

5

Company E

Food Processing

Oil Mill

6

Company F

Food Processing

biscuit

7

Company G

Food Processing

Jam

8

Company H

Food Processing

Oil Mill

9

Company I

Agriculture

Agri-Machinery

10

Company J

Manufacturing

Stone Crushing Machine

11

Company K

SMEs

Tapestry

12

Company L

Food Processing

Sugar Mill

13

Company M

SMEs

bronze statue

14

Company N

Food Processing

Drinking Water

15

Company O

Manufacturing

Cement

16

Company P

Trading, Logistic and warehousing

Logistic Services

17

Company Q

Hotels and Tourism

Hotel

Company R

Food Processing

Pulse and bean

18

Processing

19

Company S

Agriculture

Coffee Plantation

20

Company T

Agriculture

Agri-Machinery

21

Company U

Food Processing

Jerry

22

Company V

Hotels and Tourism

Tours Ship

23

Company W

Manufacturing

PP Woven Bag

24

Company X

Manufacturing

Iron casting

25

Company Y

Manufacturing

Tyre Factory

26

Company Z

Agriculture

Compound Fertilizer

Company AA

Food Processing

Pulse and bean

27
28

Processing
Company AB

Trading, Logistic and warehousing
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29

Company AC

Manufacturing

Iron casting

30

Company AD

Manufacturing

Plywood

Company AE

Infrastructure (construction

Construction Company

31

companies, Real Estate)

32

Company AF

Manufacturing

Wood based industries

33

Company AG

Manufacturing

Lather

Company AH

Infrastructure (construction

Construction Company

34
35
36

companies, Real Estate)
Company AI

SMEs

Textile (Variety of Silk
Ware)

Company AJ

SMEs

Wood Carving (Myanmar
Handicraft)

37

Company AK

Hotels and Tourism

Travel & Tour

38

Company AL

Trading, Logistic and warehousing

Cargo Transport

39

Company AM

Trading, Logistic and warehousing

Trading

40

Company AN

Trading, Logistic and warehousing

Cargo Transport

41

Company A

Hotels and Tourism

Travel & Tour

42

Company A

Manufacturing

Machinery

ဇယား(၂) အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ဆက္သြယ္မႈမ်ား
အမွတ္
၁

အမည္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

လိပ္စာ
၆၄လမ္း ႏွင့္ ၂၄လမ္းႏွင့္ ၂၅လမ္းၾကား၊
ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး၊
ဖုန္း- +၉၅ ၂၃၆၉၂၃
Website: www.mdyregion.gov.mm

၂

၃

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

အမွတ္ (၁)၊ သစၥာလမ္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး/ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ဖုန္း: +95 1 657891

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA)

Fax: +95 1 657825

(ရန္ကုန္႐ံုး)

Website: www.dica.gov.mm

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္

တတိယထပ္၊ ေစ်းခ်ိဳ အေရွဘက္တိုက္တန္း၊ ၈၄လမ္း၊ ၂၆

အတြင္းေရးမွဴး႐ံုး/ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္

ႏွင့္ ၂၇လမ္း ၾကား ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး။

ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA)

ဖုန္း +95 2 86661

(မႏၱေလး႐ံုးခြဲ)

Fax: +95 2 86660
Website: www.dica.gov.mm

၄

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္

၄လြာ၊ ရတနာပံု စူပါစင္တာ၊ ၇၈လမ္းႏွင့္ ၃၄လမ္းေထာင့္၊

စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

မႏၱေလး

(MRCCI)

ဖုန္း: +95 2 69326
Fax: +95 2 69311
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Website: www.mrcci.org.mm
၅

မႏၱေလး

၂၆လမ္း ႏွင့္ ၇၂လမ္းၾကား၊ မႏၱေလး

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

ဖုန္း: +95 2 36170
Fax: +95 2 35928

၆

မႏၱေလး စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြ႕ဲ ေရးေကာ္မတီ

ကေနာင္ခန္းမ၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး။
ဖုန္း: +95 2 5154656
+95 2 5154673
Fax: +95 2 5154614
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